
महाराष्ट्र विधानपररषद 
दसुरे अधधिेशन, २०१८ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शकु्रिार, ददनाांि ०६ जुल,ै २०१८ / आषाढ १५, १९४० (शिे) 
  
(१) महसलू, मदत ि पनुिवसन, सािवजननि 

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून),  
िृषी, फलोत्पादन मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग (२) पररिहन, खारभमूी वििास मांत्री 
(३) सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री 
(४) पशसुांिधवन, दगु्धवििास ि मत््यवििास मांत्री 

  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६९ 
------------------------------------- 

  

मुांबई-अहमदाबाद बुलेट रेन प्रिल्पाबाबत 
  

(१) * ४१७६४ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हु्नबान ूखललफे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र 
ििाड,े श्री.हररलस ांग राठोड, श्री.चांरिाांत रघिुांशी, डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-अहमदाबाद बलेु् टे्रन प्रकल्पासाठी पालघर, डहाणू, वसई आणण 
तलासरी (जि.पालघर) या तालकु्यातील ८० गावाींमधील िमीन 
अधधग्रहणाबाबत जिल्हाधधकारी कायाालयात आयोजित बठैकीत बलेु् टे्रन 
प्रकल्प मागाासाठी पालघर जिल््यातील शतेकरी व भमुमपतु्ाींनी िमीन देण्यास 
ववरोध दशाववल्याच ेमाहे म,े २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकल्पासाठी लागणारी िमीन सींपाददत करण्यासाठी 
सफाळे आणण केळवे गावात तसेच ठाणे जिल््यातील ददवा-मशळ या गावातील 
शतेकरी आणण भमुमपतु्ाींना नो्ीसा पाठवनू सवेक्षण सरुु केले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, पालघर तालकु्यातील सफाळे, केळवे या पजचचम 
पट्टय्ालगतच्या े्ंभी, खोडावे, िलसार, ववराथन, मशल्े, रामबाग, माींड,े 
माकुणसार, रोठे, केळवे रोड, कामारे या गावातील शतेी आणण बागायती नष् 
होणार असल्याने ग्रामसथाींचा ववरोध असताींनाही ववरोध करणाऱ्या शतेकऱ्याींना 
दलाल आणण शासकीय अधधकाऱ्याींमाफा त धमकावले िात असल्याच्या तक्रारी 
शतेकऱ्याींनी जिल्हाधधकारी याींच्याकड े माहे माचा-एवप्रल, २०१८ मध्ये लखेी 
ननवेदने देऊन केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मुींबई-अहमदाबाद शहराींदरम्यान अनतवगेवान रेल्वे प्रवासासाठी 
बलेु् टे्रन प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी आवचयक बाबीींवर कालबध्द कायावाही 
करावी तसेच या प्रकल्पासाठी सींपाददत करण्यात येणाऱ् या िममनीींचा मोबदला 
तातडीने देण्यात यावा असे ननदेश मा.मखु्यमींत्ी याींनी ददले असल्याचे ददनाींक 
१६ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आल,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने बलेु् टे्रन प्रकल्पाबाबत भमुमका सपष ् करुन या 
प्रकल्पासाठी िमीन अधधग्रहणाबाबत कायावाही करुन िममनीचा मोबदला 
देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
 ता.पालघर येथील सफाळे, केळवे गावाींत सवेक्षणाची कायावाही सरुु 
आहे तसेच ता.ठाणे येथील ७ गावाींमधील शतेकऱ् याींना सींयकु्त मोिणीच्या 
नो्ीसा पाठवनू सवेक्षणाची कायावाही पणुा करण्यात आलेली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
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(५) सदर प्रकल्पासाठी ठाणे व पालघर जिल््यातील खािगी िमीन ताब्यात 
घेण्याची कायावाही ही शासन ननणाय, ददनाींक १२/०५/२०१५ च्यान्वये ननजचचत 
केलेल्या शासन धोरणाप्रमाणे करण्यात येत आहे. 
 सींबींधधत जिल्हाधधकारी याींच्या अध्यक्षतखेालील सममतीच्या 
बठैकीमध्ये मोबदला ननजचचत करुन त्याप्रमाणे पढुील आवचयक ती कायावाही 
पणुा केल्यानींतर सींबींधधत भधूारकाींना मोबदला वा्पाची कायावाही सींबींधधत 
जिल्हाधधकारी कायाालयाकडून करण्यात येत आहे. 

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

अरबी समु ु्रात उभाराियाच्या छत्रपती लशिाजी महाराजाांच्या  
आांतरराष्ट्रीय दजावच्या ्मारिाबाबत 

  

(२) * ४१३३० श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हु्नबान ूखललफे, 
श्री.जनादवन चाांदरूिर, आकिव .अनांत गाडगीळ, श्री.हररलस ांग राठोड, डॉ.सधुीर 
ताांबे, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि ३७८२४ ला ददनाांि १ माचव, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या 
सांदभावत सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अरबी समदु्रात उभारावयाच्या छत्पती मशवािी महारािाींच्या आींतरराषट्रीय 
दिााच्या समारकाच्या कामास सरुुवात करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत, सदर काम केव्हा सरुु करण्यात 
येणार आहे व ककती कालावधीत पणूा करण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, या समारकासाठी रुपये ३८२६ को्ी या अींदाजित खचाापैंकी 
प्रत्यक्षात ककती ननधी केव्हा उपलब्ध करण्यात आला आहे व उवाररत ननधी 
कशाप्रकारे केव्हा उपलब्ध करण्यात येणार आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांरिाांत पाटील : (१) नाही. 
 या कामासाठी अरबी समदु्रामध्ये या प्रकल्पाच्या िागेवर भसूतराचे 
सवेक्षणाचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
(२) सदर काम पणूा करण्यासाठी ३६ मदहन्याचा कालावधी ववदहत केला आहे. 
(३) या समारकासाठी रुपये २५८१ को्ी + वसत ूव सेवा कर इतकी रक्कम 
ननजचचत केली आहे. सन २०१८-१९ या आधथाक वषाासाठी रुपये ३०० को्ी 
रकमेची तरतदू केली आहे. उवाररत ननधी आवचयकतनेसुार ्प्या-्प्याने 
उपलब्ध करुन देण्याचे ननयोिन आहे. 
(४) व (५) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

हणे (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) येथे मत््यव्यिसाय  
बांदर उभारण्याबाबत 

  

(३) * ४१८०५ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हणे (ता.दापोली, जि.रत्नाधगरी) येथे मोठ्या प्रमाणावर अनेक वषाापासनू 
मत्सयव् यवसाय सरुू असल्याने मच्छीमाराींच्या सोयी-सवुवधा तसेच ववक्री    
व अन्य मत्सयव्यवसायासाठी लागणाऱ् या बाबी ववचारात घेवनू हणे       
येथे अद्यावत मत्सयव्यवसाय बींदर उभारण्याबाबत सथाननक मच्छीमाराींनी 
मागील ५ वषाापासनू मागणी करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हणे येथे मत्सयव्यवसाय सींदभाात कोणत्याही सोयी-सवुवधा 
उपलब्ध करुन देण्यात आल्या नाहीत तसेच, मत्सयव्यवसाय बींदर 
उभारण्याच्यादृष्ीने कोणताही ननणाय घेण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन हणे येथे 
मत्सयव्यवसाय बींदर उभारण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.महादेि जानिर : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) कें द्र परुसकृत सागरमाला योिनेंतगात हणे येथील मत्सय बींदर ववकमसत 
करण्याबाबतचा रुपये २८५.३२ को्ी रकमेचा प्रसताव कें द्र शासनास ददनाींक 
१३/०४/२०१८ रोिी सादर करण्यात आला आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

िाांरे (पूिव) शासिीय िसाहतीचा पुनविविास िरण्याबाबत 
  

(४) * ४१२९७ श्री.हेमांत टिल,े श्री.सनुनल तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.नरेंर पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, 
अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.प्रविण दरेिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७६३५ ला ददनाांि २२ माचव, २०१८ 
रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वाींदे्र (पवूा) शासकीय वसाहतीमधील इमारतीच्या बाींधकामाची वारींवार 
पडझड होत असनू माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान वसाहतीमधील 
एका इमारतीच्या घरातील छताचा भाग कोसळून झालेल्या दघुा् नेत ईशान 
ममसाळ हा बारा वषीय मलुगा गींभीर िखमी झाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी रदहवाचयाींनी सावािननक बाींधकाम ववभाग, 
वाींदे्र याींच्याकड े तक्रारी करुनही इमारत दरुुसतीबाबत कोणतीही कायावाही 
करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर वसाहतीचा पनुववाकास करण्याचा ननणाय शासनाने घेतला 
आहे काय, त्याचे सवरुप काय आहे, पनुववाकासाला ककती खचा येणार आहे व 
सदर पनुववाकास ककती कालावधीत पणूा करण्यात येणार आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने वसाहतीची दरुुसतीची कामे न करणाऱ्या सींबींधधत 
अधधकाऱ्याींवर कारवाई करुन सदर वसाहतीची दरुुसती करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांरिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) वाींदे्र (पवूा) येथील शासकीय वसाहतीचा पनुववाकास करणे ववचाराधीन 
असनू त्यास अनसुरून प्रकल्पाचा ससुाध्यता अहवाल तयार करणे प्रगतीत 
आहे. बा्य अथासहाय्याद्वारे किा उभारुन अजसतत्वातील इमारतीींच्या िागी 
बहूमिली इमारती बाींधण्याचे प्रसताववत आहे. ससुाध्यता अहवाल प्राप्त 
झाल्यावर तसेच किा उभारणे प्रकक्रया पणूा झाल्यानींतर पनुववाकासाचा खचा व 
कालावधी अींनतम होईल. 
(४) व (५) सदर वसाहतीमध्ये वारींवार घडत असलेल्या घ्ना ववचारात घेऊन 
सींरचनात्मक पररक्षणानसुार तातडीने सींरचनात्मक दरुुसतीची कामे हाती 
घेण्यात येत आहेत. 

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

त्र्यांबिेश्िर (जज.नालशि) देि्थान मालिीच्या जलमनी  
बेिायदेशीर ह्ताांतर िेल्याबाबत 

  

(५) * ४२१६४ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंर पाटील, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.अमरलसांह पांडडत, डॉ.अपिूव दहरे, श्री.विजय ऊफव  भाई धगरिर, श्री.नागोराि 
गाणार, अॅड.अननल परब, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनुनल तटिरे, अॅड.जयदेि 
गायििाड, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.रामराि िडिुत,े 
श्री.अरुणिािा जगताप, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, 
श्रीमती हु्नबान ू खललफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.हररलस ांग राठोड, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र 
ििाड,े श्री.चांरिाांत रघिुांशी, श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) त्र्यींबकेचवर (जि.नामशक) येथील कोलींबबका देवी मींददराच्या ददवाबत्तीसाठी 
दान देण्यात आलेल्या तसेच कोलींबबका देवी व गींगाद्वार ट्रस्ची ममळकत 
असलेल्या त्र्यींबकेचवर देवसथानच्या मालकीची रुपये २०० को्ी ककींमतीची 
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१८४ एकर िमीन महसलू ववभागातील अधधकारी व कमाचारी याींनी सींगनमत 
करुन बेकायदेशीर हसताींतरण केल्याचे ददनाींक २७ एवप्रल, २०१८ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िमीन वगा-३ मध्ये मोडत असताींना शासनाची/धमाादाय 
आयकु्ताींची परवानगी न घेता िममनीच्या हसताींतरणाच े  ५ करारनाम े
करण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या बेकायदा व्यवहाराप्रकरणी तहमसलदार, मींडल अधधकारी व 
तलाठी याींच्याववरोधात शासनाची फसवणकू केल्याचा गनु्हा दाखल करण्यात 
येवनूही त्याींच्या ववरोधात कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने गरैव्यवहार करणाऱ्या दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) व (२) मौिे त्र्यींबकेचवर येथील ग् नीं. ३०१, ३२१, 
३२७, ३२२/२, ३२३, ३२५, ३२८, ३२४, ३५८, ३०० व ३२६ या देवसथान इनाम 
वगा-३ च्या ममळकती कोलींबबका देवी व गींगाव्दार ट्रस् याींच्या नावे होत्या. 
सदर ममळकती ट्रस्कडून सौ.सींध्या सधचन दप्तरी व इतर याींनी सन २००७ 
मध्ये शासन व धमाादाय आयकु्त याींच्या परवानगीमशवाय वेगवेगळ्या 
नोंदणीकृत भाडपेट्टयाने अकृषीक प्रयोिनाथा वदहतीस घेतल्या. तद्नींतर 
सौ.सींध्या सधचन दप्तरी व इतर याींनी तत्कामलन तहमसलदार तथा शतेिमीन 
न्यायाधधकरण, त्र्यींबकेचवर याींचेकड े कुळ कायदा कलम ३२-ओ प्रमाणे सादर 
केलेल्या अिााच्या अनषुींगाने तत्कामलन तहमसलदार, त्र्यींबकेचवर याींनी प्रकरणी 
दावे चालवनू सदर िममनीची ककींमत ठरवनु िमीन खरेदी करणेबाबतच े
आदेश पाररत करुन ३२ एम खालील प्रमाणपत् ननगाममत केल ेआहे. सदर 
आदेशाींस अनसुरुन उक्त देवसथान िममनीींच्या खरेदीच े५ व्यवहार नोंदणीकृत 
करण्यात आले असनू िममनी सौ.सींध्या सधचन दप्तरी व इतर याींना अदा 
केलेल्या आहेत. 
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(३) व (४) देवसथानाच्या िममनीच्या हसताींतरणास प्रत्यवाय असताींना 
शासकीय दसतावेि तयार करुन पदाचा गरैवापर केल्याच्या अनषुींगाने 
तत्कामलन तहमसलदार त्र्यींबकेचवर, सींबींधधत मींडळ अधधकारी, तलाठी व इतर 
याींच्याववरुध्द त्र्यींबकेच वर पोलीस ठाणे येथे ददनाींक २५/०२/२०१८ रोिी 
एफ.आय.आर. नोंदववण्यात आललेा आहे. सदर दाखल एफ.आय.आर. च्या 
अनषुींगाने पोमलसाींमाफा त गनु््याचा तपास सरुु आहे.  
  तत्कामलन तहमसलदार, त्र्यींबकेचवर याींनी पाररत केलेल्या कुळ 
कायद्याखालील आदेशाींच्या अनषुींगाने उपववभागीय अधधकारी, त्र्यींबकेचवर 
याींच्यासतरावर सवाधधकारे पनुरराक्षणाची कायावाही सरुू करण्यात आली आहे. 
तसेच सदर प्रकरणी लोकसेवक असलेले तत्कामलन तलाठी, मींडळ अधधकारी 
व दोन तत्कामलन तहमसलदार, त्र्यींबकेचवर याींचेववरुध्द महाराषट्र नागरी सेवा 
(मशसत व अवपल) ननयम, १९७९ मधील तरतदुीनसुार मशसतभींगववषय क 
कारवाई प्रसताववत करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

िोिण िृषी विद्यापीठाच्या िृती आराखड्याची  
अांमलबजािणी िरण्याबाबत 

  

(६) * ४२०८८ श्री.विजय ऊफव  भाई धगरिर, श्रीमती ज्मता िाघ, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांर व्यास : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) प्रनतकुल वातावरणाचा सामना करण्यासाठी कोकण कृषी ववद्यापीठाच्या 
माध्यमातनू कृषी ववभागाने आींबा मोहर आणण उत्पादन वाचववण्यासाठी तयार 
करण्यात आलेला कृती आराखड्यावर अींमलबिावणी करण्यात आली 
नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या वषााच्या हींगामात ननयाात करण्यात आलेली आींब्याची 
गणुवत्ता घसरली असनू परदेशी पाठववण्यात येणारी ननयाात कमी झाली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने कृती आराखड्याची अींमलबिावणी करण्यास ववलींब 
केलेल्या कृषी ववभागाच्या अधधकाऱ्याींवर कारवाई करुन कोकणातील आींब्याच े
उत्पादन वाढववण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) नाही. 
 प्रनतकूल वातावरणाचा सामना करण्यासाठी डॉ.बाळासाहेब सावींत 
कोकण कृषी ववद्यापीठाच्या माध्यमातनू कृषी हवामान ववभागननहाय अभ्यास 
ग्ाची सथापना करण्यात आली होती. त्या ग्ाने ववववध बठैका घेऊन आींबा 
या वपकासोबतच अन्य कोकणातील शतेी सींबींधधत ववववध ववषयावरील 
मशफारशी करण्यात आलेल्या आहेत. सन २०१७-१८ च्या आींबा हींगामामध्ये 
कृषी ववभागामाफा त कोकणामध्ये ववववध दठकाणी आींबा बागायतदाराींसाठी 
मेळावे आयोजित करण्यात आले होते. तसेच ददनाींक १५/१२/२०१७ त े
२९/१२/२०१७ या कालावधीमध्ये आींबा मोहोर सींरक्षण पींधरवाडा पणूा कोकणात 
राबववण्यात आला होता.या व्यनतररक्त डॉ.बाळासाहेब सावींत कोकण कृषी 
ववद्यापीठामाफा त ददनाींक ०४/१२/२०१७ त े ददनाींक ०५/१२/२०१७ रोिी कृषी 
अधधकाऱ् याींच्या / कमाचाऱ् याींच्या कायाशाळा घेवनू त्याींना मागादशान करण्यात 
आले होत.े 
(२), (३) व (४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

मौजे ओिळे (ता.जज.ठाणे) येथील जमीन गैरव्यिहाराबाबत 
  

(७) * ४२०४४ प्रा.जोगने्द्र ििाड े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८४८७ ला ददनाांि 
१ माचव, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे ओवळे (ता.जि.ठाणे) येथील स.नीं. २०८, १६२, २९७, २९८ व २९९ 
या िममनी फेरफार क्र.९९२, ददनाींक २८ सप् े्ंबर, २०१६ नसुार बोगस 
कागदपत्ाींच्या आधारे गरुचरण नोंद कमी करुन मे.लोढा नोव्हेल बबल्डफामा 
प्रा.मल. व इतर याींच्या नावे करण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने बोगस कागदपत्ाींच्या आधारे शासनाची फसवणूक करुन 
उक्त िममनी मे.लोढा नोव्हेल बबल्डफॉमा प्रा.मल. व इतर याींच्या नाींवे 
करणाऱ्या महसलू अधधकारी व कमाचाऱ्याींवर कारवाई करुन सदर िममनीवर 
पनु्हा गरुचरण नोंद घेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१), (२) व (३) मौिे ओवळे, ता.जि.ठाणे येथील फेरफार 
क्रमाींक ५९०, ददनाींक ३०/०५/१९५६ पाहाता स.नीं. २०८, १६२, २९७, २९८ व 
२९९ या िममनीसींदभाात चौकशी होऊन सदर िममनी तालकुा हुकुमान्वये 
श्री.द्वारकादास रतनशी याींच्या खािगी मालकीच्या ठरवनू त्यावरील िींगल 
नोंद कमी केली असल्याचे ददसनू येत.े  
 नींतर मौिे भाईंदरपाडा, ता.जि.ठाणे येथील िुना स.नीं. २०८प.ै (नवीन 
स.नीं. ४/१) एकूण क्षते् १०-६२.५ हे-आर पकैी १२ एकर क्षेत् मे.कॉसमॉस 
क्वारीि याींचेकडून मे.लोढा नोव्हेल बबल्डफामा प्रा.मल. याींनी ददनाींक 
१८/१०/२०११ रोिी खरेदी केल्याची नोंद फेरफार क्रमाींक ७६६, ददनाींक 
०४/११/२०११ अन्वये ददसनू येत.े  
  तद् नींतर मौिे ओवळे या गावातील भाईंदरपाडा या पाड्याचे नववन 
गावाींत रुपाींतर होऊन भाईंदरपाडा हे गाव झाले असनू येथील िुने स.नीं. 
२०८प,ै १६२प,ै २९७, २९८प ै व २९९ या ममळकतीसींदभाात उपववभागीय 
अधधकारी, ठाणे याींच्याकड े दाखल अवपलात उपववभागीय अधधकारी, ठाणे 
याींनी ददनाींक ०६/०८/२०१५ व ददनाींक १२/०८/२०१५ रोिी ददलेल्या आदेशान्वये 
उक्त ममळकत गरुचरण म्हणून पनु:सथावपत करण्यात आल्याचे फेरफार 
क्रमाींक ९९२, ददनाींक १७/०८/२०१५ अन्वये ददसनू येत.े  
 उपववभागीय अधधकारी, ठाणे याींच्या उक्त आदेशाववरुध्द दाखल 
अवपलात अपर जिल्हाधधकारी, ठाणे याींनी ददनाींक २८/०९/२०१६ च्या 
आदेशान्वये उपववभागीय अधधकारी, ठाणे याींचे उक्त आदेश व त्यानषुींगाने 
घेण्यात आलेला फेरफार क्रमाींक ९९२ रद्द केला असनू उक्त ममळकतीवरील  
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गरुचरण नोंद कमी करुन मे.लोढा नोव्हेल बबल्डफामा प्रा.मल. व इतर याींची 
नावे पनु्हा अधधकार अमभलेखात दाखल झाल्याचे फेरफार क्रमाींक १०३७, 
ददनाींक ०४/११/२०१६ अन्वये ददसनू येत.े सदर आदेश हे अधान्यानयक 
सवरुपाचे असनू सवा सींबींधधताींना सनुावणीची सींधी देवनू पारीत केलेले आहेत. 

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

अांजनिेल (ता.गुहागर, जज.रत्नाधगरी) येथील शतेिऱयाांना 
 जलमनीचा मोबदला देण्याबाबत 

  

(८) * ४१८७१ श्रीमती हु्नबान ूखललफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींिनवेल (ता.गहुागर, जि.रत्नाधगरी) येथील सन १९९४ मधील एनरॉन 
प्रकल्पासाठी शतेकऱ् याींची शासनाकडून सींपाददत करण्यात आलेल्या िममनीचा 
मोबदला अद्याप त्याींना ममळाला नसनू याबाबत न्यायालयाच्या 
ननकालानींतरही ११ मदहन्याींचा कालावधी होऊनही सदर शतेकऱ्याींच्या 
वारसदाराींना िममनीचा मोबदला ममळाला नसल्याचे ददनाींक २३ एवप्रल, २०१८ 
रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासन ननणायानसुार कोणत्याही िममनीचे भसूींपादन 
झाल्यानींतर सींबींधधत िमीन मालकाला ममळणाऱ् या एकूण रकमेवर पदहल्या 
वषी ९ ्क्के तर दसुऱ् या वषाापासनू १५ ्क्के व्याि देणे बींधनकारक 
असतानाही प्रत्येक वेळी वेगवेगळी कारणे देऊन या शतेकरी अथवा त्याींच्या 
वारसदाराींना मोबदला न देता परत पाठववण्यात येत असल्याच्या तक्रारी 
शतेकऱ्याींनी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शकेऱ्याींना िममनीचा 
मोबदला देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रचन उद् भवत नाही. 

----------------- 
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मुांबई-गोिा महामागावच ेचौपदरीिरण िरण्याबाबत 
  

(९) * ४२१७९ आकिव .अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सभुाष झाांबड, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती 
हु्नबान ू खललफे, श्री.हेमांत टिल,े श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनुनल तटिरे, 
श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.नरेंर पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, 
अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.रामराि िडिुत,े 
श्री.अरुणिािा जगताप, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-गोवा महामागााच्या चौपदरीकरणादरम्यान झाराप-भावई मींददर येथ े
बॉक्सवेल व झाराप नतठा येथ े ओव्हरब्रीि बाींधणीच्या मागणीसाठी झाराप 
पींचक्रोशी ग्रामसथाींनी आींदोलन करुन चौपदरीकरणाचे काम थाींबववल्याच े
ददनाींक ७ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू महामागााच्या चौपदरीकरणाचे काम झाराप येथे वेगाने 
सरुु असनु झाराप-भावई मींददर, ग्रामपींचायतीकड े िाणाऱ् या मखु्य रसत्याींवर 
बॉक्सवेल ककीं वा सका लची तरतदू शासनाने केली नसल्याने गावात िाणारा 
मखु्य मागा बींद होत 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 ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 मुींबई गोवा रा.म.क्र. ६६ चे कक.मी. ०/०० त े कक.मी. ८४/०० मधील 
चौपदरीकरण कें द्रीय रसत ेवाहतकु व महामागा मींत्ालय याींच्यावतीने भारतीय 
राषट्रीय रािमागा प्राधधकरणामाफा त व इींदापरू त े झाराप कक.मी. ८४/०० त े
३६६/०० ्या कें  दद्रय रसत,े वाहतकु व महामागााच्यावतीने राज्य शासनामाफा त 
लाींबीतील चौपदरीकरणाचे काम प्रगतीत आहे. झाराप भावई मींददर व झाराप 
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नतठा येथे एक भयुारी मागा व सेवा रसता प्रसताववत असनू मखु्य मागा बींद 
होणार नाही. परींत ु गावकऱ् याींच्या मागणीप्रमाणे बॉक्सवेलची तरतदू 
करणेबाबतची शक्याशक्यता तपासणेचा प्रसताव तयार करणेचे काम हाती 
घेण्यात आले आहे. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

िळांब-िेज-धारूर-तेलगाि-माजलगाि (जज.बीड) र्ते  
दरुु्तीच्या िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(१०) * ४१४१९ श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंर पाटील, श्री.सनुनल तटिरे : सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) कें द्र शासनाच्या ददनाींक ३ िानेवारी, २०१७ रोिीच्या अधधसचूनेद्वारे बीड 
जिल््यातील कळींब-केि-धारूर-तलेगाव-मािलगाव या रसत्याला महामागााचा 
दिाा प्राप्त झाला असनू या महामागााचा कें द्र शासनाच्या रसत े ववकास 
मींत्ालयाने वावषाक ननयोिनात समावेश केला असनू कामाच्या ननववदा 
सवीकृत झाल्याची मादहती महाराषट्र राज्य रसत े ववकास महामींडळाने 
कायाकारी अमभयींता, सावािननक बाींधकाम ववभाग, अींबािोगाई याींना ददनाींक 
२० फेब्रवुारी, २०१७ रोिी पत्ाद्वारे ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कायाकारी अमभयींता, सावािननक बाींधकाम ववभाग, अींबािोगाई 
याींनी उक्त रसत्यावरील कक.मी. १०१/०० त े१०३/८०० ची सधुारणा करणे या 
रुपये १ को्ी ककींमतीच्या कामास ददनाींक २७ फेब्रवुारी, २०१७ रोिी कायाारींभ 
आदेश ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय,     
(३) असल्यास, उक्त कामात अधधकारी व कीं त्ा्दार याींनी सींगनमत करुन 
प्रत्यक्ष काम न करता कें द्र शासनाच्या ननधीतनू झालेले काम सावािननक 
बाींधकाम ववभागाने केल्याचे दाखवनू करोडो रुपयाींची बनाव् देयके सादर 
करुन ननधीचा अपहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय,  
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(४) असल्यास, म.वव.प. ननयम ९३ अन्वये सचूना क्र. ४० मध्ये उक्त 
बाबीींच्या अनषुींगाने सववसतर चौकशी करण्याचे ननदेश शासनाने ददनाींक 
१३/०३/२०१८ रोिी अधीक्षक अमभयींता, दक्षता व गणु ननयींत्ण मींडळ, 
औरींगाबाद याींना ददल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने दोषीववरोधात कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) हे खरे नाही. तथावप, अशाप्रकरणी चौकशी करण्याचे ननदेश 
शासनाने ददले आहेत. 
(५) सदर प्रकरणात दोषी अधधकारी/कमाचारी याींचवेवरूध्द मशसतभींग ववषयक 
कारवाई प्रसताववत करण्यात आली आहे. 
(६) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

औरांगाबाद जजल््यातील पशुिैद्यिीय अधधिाऱ याांची  
ररक्त पदे भरणेबाबत 

  

(११) * ४१७६८ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरलसांह पांडडत : 
सन्माननीय पशसुांिधवन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गािगाींव व मसध्दनाथवडगाींव (ता.गींगापरु, जि.औरींगाबाद) येथील पश ु
रुग्णालयेंतगात ३४ गावे असनु गावात ककमान २५००० िनावरे/पशधुन आहेत, 
गािगाींव व मसध्दनाथवडगाींव या दोन्ही पश ु रुग्णालयासाठी एकच 
पशवुदै्यकीय अधधकारी असल्याने पशूींना वेळेवर उपचार ममळत 
नसल्याकारणामळेु पशधुनाींना प्राण गमवावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, २५००० पशधुनाींसाठी एकच पशवुदै्यककय अधधकारी असल्याने 
पशधुनाींच्या आरोग्याचा प्रचन ननमााण झाल्याने पशधुनाींना वेळेवर उपचार 
ममळणाच्यादृष्ीने दोन्ही पश ुरुग्णालयाींना सवतींत् पशवुदै्यकीय अधधकाऱ् याींसह 
कमाचाऱ् याींची ररक्त पदे भरणेबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) व (२) औरींगाबाद जिल््यातील गींगापरू 
तालकु्यातील पशवुदै्यकीय दवाखाना शे्रणी-२ गािगाींव याींच्या कायाक्षेत्ाींतगात 
१२ गावे येत असनू त्याींच े एकुण पशधुन सन २०१२ च्या पशगुणनेप्रमाणे 
६३४७ आहे. तसेच पशवुदै्यकीय दवाखाना शे्रणी-२, मसध्दनाथवाडगाींव 
कायाक्षेत्ाींतगात १७ गावे असनू त्याींचे एकूण पशधुन सन २०१२ च्या 
पशगुणनेप्रमाणे ११७१३ आहे. 
 पशवुदै्यकीय दवाखाना, मसध्दनाथवाडगाींव, ता.गींगापरू व 
पशवुदै्यकीय दवाखाना, गािगाींव, ता.गींगापरू येथे शे्रणी-२ चे दवाखाने 
कायारत असनू सदर दोन्ही दवाखान्याींमध्ये “पशधुन पयावेक्षकाच”े १-१ मींिुर 
पद आहे. पशवुदै्यकीय दवाखाना, मसध्दनाथवाडगाींव, ता.गींगापरू येथील 
पशधुन पयावेक्षकाचे पद ददनाींक ०१/०४/२०१० पासनू ररक्त होत.े दरम्यान 
सदर ररक्त पदाचा अनतररक्त कायाभार पशधुन पयावेक्षक, पशवुदै्यकीय 
दवाखाना शे्रणी-२, गािगाव याींच्याकड े सोपववण्यात येऊन त्याींचेमाफा त 
पशपुालक धारकाींच्या िनावराींना ननयममत वदै्यकीय सेवा परुववण्यात येत 
होत्या. 
 तद्नींतर माहे म,े २०१८ च्या जिल्हा पररषद, औरींगाबादच्या 
सवासाधारण बदल्याींमध्ये पशवुदै्यकीय दवाखाना, शे्रणी-२, मसध्दनाथवाडगाींव 
येथील पशधुन पयावेक्षकाचे ररक्त पद बदलीने भरण्यात आले असनू 
त्याींचेमाफा त मसध्दनाथवाडगाींव येथील पशपुालकाींना ननयममत सेवा परुववण्यात 
येत आहेत. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 

----------------- 
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गडधचरोली जजल््यातील पशुसांिधवन विभागातील  
ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(१२) * ४२५१९ श्री.धगरीशचांर व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय पशसुांिधवन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गडधचरोली जिल््यातील पशसुींवधान ववभागातील कमाचाऱ्याींची ८१ पदे 
ररक्त असल्याने उपचाराअभावी िनावरे दगावत असनू पशधुनपालक 
शतेकऱ्याींचे आधथाक नकुसान होत असल्याचे ददनाींक १५ मे, २०१८ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पशसुींवधान 
ववभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) हे खरे नाही. 
 गडधचरोली जिल््यातील पशसुींवधान ववभागातील राज्यसतरीय व 
जिल्हासतरीय पशधुन ववकास अधधकारी, सहाय्यक पशधुन ववकास अधधकारी 
तसेच पशधुन पयावेक्षक याींच्या एकूण मींिूर २४३ पदाींपकैी १६६ पदे भरलेली 
असनू ७७ पदे ररक्त आहेत. ररक्त पदाींचा अनतररक्त कायाभार िवळच्या 
पशवुदै्यकीय अधधकारी/कमाचाऱ्याींकड ेसोपववण्यात आला असनू पशपुालकाींना 
ननयममत सेवा परुववण्यात येत आहेत. त्यामळेु पशपुालक शतेकऱ्याींचे नकुसान 
झाल्याचे ननदशानास आलले ेनाही. 
(२) ररक्त पदे भरण्याची कायावाही सरुू आहे. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यात र्ते बाांधणी आणण डाांबरीिरणाच्या िामात  
गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(१३) * ४१८८८ श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त : 
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ववववध भागातील ९१४३ कक.मी. रसत्याींची कामे करण्यात येत 
असनू सदर कामे रुपये ९ त े १० हिार को्ीमध्ये होणार असताींना उक्त 
कामाींकरीता रुपये २३ हिार को्ी खचा केल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, राज्य रसत े बाींधणी आणण डाींबरीकरणात रुपये २३ हिार 
को्ीींचा गरैव्यवहार सावािननक बाींधकाम ववभागाच्या अधधकाऱ्याींच्या 
सींगनमताने झाल्याच ेकीं त्ा्दार ककरण सामींत याींनी माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये 
ननदशानास आणले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने गरैव्यवहार करणाऱ्या दोषी अधधकाऱ्याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) नाही, हे खरे नाही. तथावप, अशा आशयाची बातमी ददनाींक १ व २ 
एवप्रल, २०१८ च्या दैननकात छापनू आली होती. त्याचा खुलासा प्रमसध्द 
करण्यात आला आहे.  
(३) व (४) प्रचन उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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पांढरपूर ते टेंभूणी ि टेंभूणी-अहमदनगर (जज.सोलापूर)  
या र्त्याांची दरुु्ती िरण्याबाबत 

  

(१४) * ४१५७५ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.सभुाष झाांबड, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हु्नबान ूखललफे, श्री.अशोि 
ऊफव  भाई जगताप : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पींढरपरू त े े्ंभणूी (जि.सोलापरू) या रसत्याींच्या कामामध्ये ठेकेदाराच्या 
दलुाक्षामळेु वारींवार रसत्यावरील अपघात होत असनू सदर रसत्याचे काम चाल ू
असताींना आवचयक त्यादठकाणी लाल झेंड े लावणे आवचयक असताींना त े
लावले िात नाही तसेच रसता तयार करण्यासाठी ्ाकण्यात आलेली खडी 
असताव्यसत सवरुपात ्ाकलेली असल्याने त्यावरुन दचुाकी गाड्या घसरुन 
अपघाताचे प्रमाण वाढत असल्याचे ददनाींक ८ मे, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, करमाळा (जि.सोलापरू) येथील े्ंभणुी-अहमदनगर राज्य 
मागाावरील िातगेाव त े े्ंभणुी या ६२ कक.मी. अींतराच्या रसता 
चौपदरीकरणाच े काम मागील चार वषाापासनू प्रलींबबत असल्याने दरुवसथेत 
असलेल्या धोकादायक रसत्यावरुन वाहनधारकाींना प्रवास करावा लागत 
असल्याच ेददनाींक ८ मे, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने दोषी ठेकेदारावर कारवाई करुन रसत्याची दरुुसती 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) करमाळा, जि.सोलापरू येथील े्ंभणूी अहमदनगर राज्य मागाावरील 
िातगेाव त े े्ंभणूी या ६२ कक.मी. अींतराचा रसता चौपदरीकरण करणे या 
बी.ओ.्ी. अींतगात कामाचा बाींधकाम कालावधी ३ वषा असनू तो ददनाींक 
३०/०३/२०१५ रोिी सींपलेला आहे. 
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 सद्य:जसथतीत सवलतकार सदर रसत्याचे काम करण्यास व रसता 
वाहतकुीसाठी सजुसथतीत ठेवण्यासाठी प्रनतसाद देत नाही. त्यामळेु सदर रसता 
वाहतकुीस सजुसथतीत ठेवण्यासाठी वेळोवेळी सवलतकाराच्या Risk and 
Cost या तत्वावर खड्ड े भरण्याची कामे पणुा करुन रसता वाहतकुीसाठी 
सजुसथतीत ठेवण्यात आला आहे. 
(३) उद्योिक सदरहू रसत्याचे काम करत नसल्यामळेु तसेच देखभाल 
दरुुसतीही करत नाही. त्यामळेु सदर प्रकल्पाचा करारनामा रद्द करण्याच्या 
अनषुींगाने ननववदा काढून घेणेबाबत कायावाही अींनतम ्प्प्यात आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

पाडाळे (ता.मुरबाड, जज.ठाणे) मधील धरणाच्या िालव्यासाठी 
 सांपाददत िेलेल्या जलमनीचा मोबदला देण्याबाबत 

  

(१५) * ४१२९८ श्री.रवि ांर फाटि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३६४२३ ला ददनाांि 
१८ डडसेंबर, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाडाळे (ता.मरुबाड, जि.ठाणे) मधील धरणाच्या कालव्यासाठी सींपाददत 
केलेल्या शकेडो एकर िममनीचा मोबदला न देता सदर िममनी शासनाने 
बळकावल्याचा प्रकार माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शतेकऱ ्याींनी आत्महत्येमशवाय आम्हाला पयााय नाही 
असा इशारा ददला असनू मरुबाडमध्येही आता १६७ शतेकरी शासनाच्या 
अनासथेववरोधात न्याय मागत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, शतेकऱ् याींना त्याींच्या िममनीचा योग्य मोबदला न देण्यामागची 
कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने िबाबदार असणाऱ् याींववरुध्द कोणती 
कारवाई केली तसेच शतेकऱ् याींना िममनीचा मोबदला देण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांरिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.  
 प्रसततु प्रकरणी शासन ननणाय ददनाींक १२/०५/२०१५ व शासन 
पररपत्क ददनाींक २५/०१/२०१७ मधील तरतदूीनसुार िमीन खािगी 
वा्ाघा्ीद्वारे थे् खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबतची कायावाही 
जिल्हाधधकारी ठाणे याींच्या अींतगात सरुु आहे.  
(२) अशी बाब आढ़ळून आलेली नाही. 
(३) शासन ननणाय ददनाींक १२/०५/२०१५ व शासन पररपत्क, ददनाींक 
२५/०१/२०१७ नसुार खािगी वा्ाघा्ीद्वारे खरेदी करण्यात येणाऱ् या 
िममनीींबाबत सींबींधधताींना शासन ननणाय व शासन पररपत्कातील तरतदुीनसुार 
मोबदला अदा करण्याची तिवीि ठेवण्यात आलेली असनू त्यानसुार 
जिल्हाधधकारी, ठाणे याींचे अींतगात कायावाही करण्यात येत आहे.  
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

सोलापूर दक्षिण (जज.सोलापूर) तालुक्यातील  
बस्थानिाची दरुु्ती िरण्याबाबत 

  

(१६) * ४१९५२ श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हु्नबान ूखललफे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.सभुाष झाांबड : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) सोलापरू दक्षक्षण (जि.सोलापरू) तालकु्यातील मींद्रपु मखु्य बससथानकात 
सोयीसवुवधा नसल्याने प्रवाशाींची गरैसोय होत आहे, याबाबत राज्य पररवहन 
महामींडळ तसेच ग्रामपींचायत याकड ेदलुाक्ष करीत असल्याचे ददनाींक २८ मे, 
२०१८ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू बससथानक हे मध्यवती दठकाणी असनु सीना-भीमा 
पररसराींतगात मोठ्या सींख्येने प्रवासी असताींनाही येथे बसण्यासाठी आसन 
व्यवसथा, बससथानकाच्या छतावर पत्,े सवच्छतागहृ इत्यादी सवुवधा 
नसल्यामळेु प्रवाशाींची गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर बससथानकाची 
दरुुसती करुन सवा सोयी-सवुवधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े : (१) व (२) दक्षक्षण सोलापरू येथील मींद्रपु येथे 
ग्रामपींचायतीच्या हद्दीमध्ये बससथानक नसनू फक्त प्रवासी ननवारा आहे. 
प्रवासी ननवाऱ्यात प्रवाशाींना फक्त बसण्यासाठी आसन व्यवसथा असत,े 
त्यादठकाणी बससथानकाप्रमाणे मलुभतू सवुवधा परुववणे महामींडळाच्या 
धोरणात नाही. 
(३) मींद्रपु येथे ग्रामपींचायत हद्दीमध्ये ४०’ x १०’ आकाराचा प्रवासी ननवारा 
कायारत आहे. प्रवासी ननवाऱ्यात १०’ x १०’ आकाराच्या गाळयात उपहारगहृ 
व ३०’ x १०’ आकाराच्या गाळयात प्रनतक्षालय आहे. प्रनतक्षालयात प्रवाशाींना 
बसण्यासाठी आसन व्यवसथा आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

भामा आसखेड प्रिल्पािरीता सांपाददत िेलेल्या  
जलमनीचा मोबदला देण्याबाबत 

  

(१७) * ४२६०१ श्री.अननल भोसल,े श्री.नरेंर पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पािसिर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८७९४ ला ददनाांि 
१५ माचव, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय मदत ि 
पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु जिल््यातील भामा आसखेड प्रकल्पाकरीता सींपाददत केलेल्या 
िममनीचा मोबदला शतेकऱ्याींना ददला नसल्याने प्रकल्पग्रसताींनी आपल्या 
प्रलींबबत मागण्याींसाठी माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान चाकण 
पोलीस ठाण्यावर आींदोलन केले असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, भामा आसखेड धरणग्रसताींच्या मागण्या काय आहेत व 
कोणत्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने प्रकल्पग्रसताींच्या मागण्या मान्य करुन सींपाददत 
केलेल्या िममनीचा योग्य मोबदला शतेकऱ्याींना देण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) आींदोलन केले हे खरे आहे. 
(२) भामा आसखेड प्रकल्पग्रसताींनी प्रामखु्याने नागरी सवुवधा, मा.उच्च 
न्यायालयाच्या ननदेशाप्रमाणे पयाायी िमीन ममळणे, प्रकल्पग्रसताींना पाणी 
परवाने देणे, अींशत: बाधधत घराींचा/गावाींचा खासबाब प्रसताव मींिूर करणे इ. 
मागण्या केल्या असनू त्या मागण्याींच्या अनषुींगाने पढुीलप्रमाणे कायावाही 
केलेली आहे. 

अ) मौिे पाई् गवारवाडी, पापळवाडी, रौंधळवाडी, चोरगेवाडी व मशव े
ता.खेड, जि.पणेु येथ े नागरी सवुवधा देणेबाबत केलेल्या मागणीच्या 
अनषुींगाने मौिे रौंधळवाडी व चोरगेवाडी या अींशत: बाधधत गावाच्या 
खासबाब प्रसतावास (रुपये ४०६.४३ लक्ष) मान्यता प्राप्त झालेली 
असनू रौंधळवाडी येथील ८५ व चोरगेवाडी येथील ४४ खातदेाराींना 
घराींचा रुपये ३५२.५७ लक्ष इतका मोबदला देण्यात आलेला असनू 
उवाररत खातदेाराींना मोबदला देण्याची कायावाही चाल ूआहे.  

ब) मा.उच्च न्यायालयाच्या ननदेशाद्वारे ३८८ याधचकाकत्याांची सनुावणी 
घेवनू पात्ता तपासनू कलम १६(२) च्या नो्ीसा देण्यात आलेल्या 
आहेत. ३८८ याधचकाकत्याांपकैी ३२५ याधचकाकत्याांनी ६५ ्क्के 
रक्कम िमा केली असनू त्याींना पयाायी िमीन वा्पाची कायावाही 
प्रगतीपथावर आहे.  

क) प्रकल्पग्रसताींना पाणीपरवाने देण्याबाबतच्या अनषुींगाने २४३ 
शतेकऱ्याींना पाणी परवाने वा्प देण्यात आले असनू मागणीप्रमाणे 
पाणी परवाने देण्यात येत आहे.  
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ड) मौिे मशवे व रौंधळवाडी, चोरगेवाडी येथील अींशत: बाधधत घराींचा 
खासबाब प्रसताव मींिूर करणे या मागण्याींपकैी मौिे पाई्, 
गवारवाडी, पापळवाडी, रौंधळवाडी, चोरगेवाडी व मशवे या गावाींकरीता 
नागरी सवुवधाींच्या प्रशासकीय मान्यताींकरीता ववभागीय आयकु्त, पणेु 
याींच्याकडून जिल्हाधधकारी, पणेु याींना पत्ान्वये कळववण्यात आले 
आहे.  

इ) मौिे मशव े या अींशत: बाधधत गावाींच्या खासबाब प्रसतावास        
(रु २५६.११ लक्ष) मान्यता प्राप्त झाली असनू एकूण १७७ पकैी ११२ 
खातदेाराींना घराींचा मोबदला (रुपये १३५.१४ लक्ष) वा्प केला असनू 
उवाररत खातदेाराींना वा्पाची कायावाही सरुु आहे. 

(३) भामा आसखेड प्रकल्पाच्या खेड तालकु्यातील बाधधत २३ गावाींतील 
शतेकऱ्याींना नकुसान भरपाई रक्कम देण्यात आलेली आहे. प्रकल्पग्रसताींनी 
वाढीव मोबदला माधगतलेली प्रकरणे न्यायप्रववषठ आहेत.  
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

ऐरोली ि मुलुांड येथील टोल िसुली बांद िरण्याबाबत 
  

(१८) * ४१९८१ श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.पररणय फुिे : 
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे जिल््यातील मुींब्रा-बायपासच्या नतुनीकरणाच्या रसत्याच्या कामामळेु 
वाहतकू ऐरोली व मशळफा्ामागे वळववण्यात आली असल्यामळेु ऐरोली व 
आनींदनगर (मलुुींड) येथील ्ोलनाक्यावर लाींबच लाींब वाहनाींच्या राींगा लागनू 
वाहतकू कोंडी होत असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींब्रा बायपास रसत्याच्या कामामळेु ऐरोली-मलुुींड-मशळफा्ा 
मागे वळववण्यात आलेल्या वाहतकुीमळेु वाहतकु कोडीीं होव ू नये याकरीता 
मुींब्रा-बायपासचे काम पणूा होईपयांत ऐरोली आणण आनींदनगर (मलुुींड) येथील 



24 

्ोलनाक्यावरील वसलुी थाींबववण्याबाबत एका पक्षाच्या प्रनतननधीींनी तसेच 
सथाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १३ मे, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास 
आींदोलन केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ऐरोली-
मशळफा्ामागे रसत्यावरील वाहतकु कोंडी दरू करण्याकरीता ऐरोली व मलुुींड 
येथील ्ोल वसलुी बींद करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) या सींदभाात ददनाींक १४/०५/२०१८ रोिी रािकीय पक्षाच्या प्रनतननधीींनी 
मलुुींड (पवूा द्रतुगती मागा) येथील पथकर सथानकावर आींदोलन केले होत,े हे 
खरे आहे. 
(३) ऐरोली व मलुुींड येथील पथकर नाक्यावरील पथकर एकाच बािूने वसलू 
करण्याबाबत शासनामाफा त महामींडळास कळववण्यात आले आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

“मनोरा” आमदार ननिासातील िामाांच ेबोगस देयिे  
तयार िरुन गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

  

(१९) * ४१८२५ श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.सनुनल तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरलसांह 
पांडडत, श्री.नरेंर पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल 
नािेिर, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.अरुणिािा 
जगताप, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल भोसल े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८०७५ 
ला ददनाांि ८ माचव, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील मनोरा आमदार ननवासातील आमदाराींच्या खोल्याींच्या दरुुसतीची 
कामे न करताच व कमी कामे करुन िादा रकमचेी देयके सादर करुन 
अपहार केल्याचे ददनाींक २१ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मनोरा आमदार ननवासात खोल्याींची कामे न करताच रुपये  
३ को्ी ७६ लाखाची देयके कीं त्ा्दाराींना ददल्याप्रकरणी करण्यात आलेली 
चौकशी पणूा झाली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधधताींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) अधीक्षक अमभयींता, सावािननक 
बाींधकाम दक्षता पथक मींडळ, मुींबई याींनी सादर केलेल्या चौकशी 
अहवालानसुार ववननदेशानसुार कामे न करणे, कामे अपणूा असताींना 
कीं त्ा्दारास अनतप्रदान करणे व कामे न करता देयक अदा करणे अशा 
सवरुपाच्या प्रशासकीय व आधथाक अननयममतता झाल्याचे ददसनू येत.े या 
बाबी ववचारात घेवनू उपअमभयींता व शाखा अमभयींता याींना ददनाींक 
०७/१०/२०१७ रोिी व तत्कामलन कायाकारी अमभयींता इलाखा शहर याींना 
ददनाींक ३१ माचा, २०१८ रोिी ननलींबबत करण्यात आले आहे. यामशवाय 
प्रकरणाशी सवा सींबींधधत अधधकाऱ्याववरुध्द मशसतभींगववषयक कारवाई 
करण्याचा शासनाने ननणाय घेतलेला आहे. 
 

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

नाांदेड जजल््यातील ्थाननि मजच्छमाराांच्या मागण्याबाबत 
  

(२०) * ४१८३१ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नाींदेड जिल््यातील सथाननक मजच्छमाराींनी उध्वा मानार िलाशयातील 
परराज्यातील मजच्छमाराींकडून सरुु असलेली मासेमारी थाींबवावी, बेरोिगार 
झालेल्या सथाननक मजच्छमाराींना मासेमारी उपलब्ध करुन द्यावी, 
दषुकाळिन्य पररजसथतीत मजच्छमार सींसथाींची तलाव ठेके माफ करून 
शतेकऱ्याींप्रमाणे मजच्छमाराींचे किा माफ कराव,े नाींदेड जिल््यातील बोगस 
मजच्छमार सींसथाींचे तथा नामधारी बोगस सभासद असलेल्या सींसथाींची चौकशी 
करून त्याींची नोंदणी रद्द करावी तसेच पवूी प्रमाणेच सथाननक मजच्छमार 
सींसथाींना हेक््री रुपये ३०० प्रमाणे तलाव ठेका आकारण्यात यावे या न्याय 
मागण्याींसाठी ददनाींक १० एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास नाींदेड 
जिल्हाधधकारी कायाालयावर मोचाा काढण्यात आला होता, 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.महादेि जानिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) उध्वा मानार िलाशयातील ठेकेदार सींसथेकडून परराज्यातील मजच्छमाराींना 
मासेमारी परवानगी देण्यात आलेली नाही. तसेच त्या िलाशयात 
परराज्यातील मजच्छमार मासेमारी करताना आढळून आलेले नाहीत. सथाननक 
बेरोिगार मजच्छमाराींना मासेमारीसाठी ररतसर मासेमारी परवाना ददला िातो. 
दषुकाळिन्य पररजसथतीत मासेमारी ठेक्यास मदुतवाढ देण्याची तरतदु शासन 
ननणायात आहे. ननवेदनात उल्लणेखत बोगस, अकक्रयाशील मजच्छमार 
सींसथाबाबत उपननबींधक (मत्सय) सहकारी सींसथा याींचेकडून चौकशी सरुु 
असनु तलाव ठेक्याच्या धोरणात सधुारणा करण्याची बाब शासनाच्या 
ववचाराधीन आहे. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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नालशि जजल््याच ेविभाजन िरून जजल्हा ि तालुिा ननलमवतीबाबत 
  

(२१) * ४१६९३ डॉ.अपिूव दहरे, श्री.प्रसाद लाड, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्रीमती हु्नबान ू खललफे, श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.हररलस ांग राठोड, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.चांरिाांत रघिुांशी, प्रा.जोगेन्द्र 
ििाड,े श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.अमरलसांह पांडडत : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३३६६४ ला ददनाांि २४ जुल,ै २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील जिल्हा ववभािनाबाबत ननकष ननजचचत करण्याकरीता अप्पर 
मखु्य सधचव (महसलू) याींचे अध्यक्षतखेाली गठीत सममतीचा शासनास प्राप्त 
झालेल्या अहवालावर तपासणीअींती धोरणात्मक ननणाय घेण्याची सरुु असलेली 
कायावाही पणुा झाली आहे काय आणण मींबत् मींडळाच्या मान्यतनेे ननजचचत 
केल्या िाणाऱ्या धोरण/ननकषानसुार नामशक व अन्य जिल््याींचे ववभािन 
पनुराचनेसींदभाात ननणाय घेण्याचे प्रसताववत होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मींबत् मींडळाने प्रचनोक्त बाबीसींबींधधच्या धोरण/ननकषाींना 
मान्यता प्रदान केली आहे काय व त्यानषुींगाने नामशक जिल््याचे ववभािन 
करून सवतींत् मालेगाींव जिल्हा ननममातीबाबत शासनसतरावरून कोणता ननणाय 
घेण्यात आला वा घेण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, अहमदनगर, बीडसह राज्यातील इतर जिल््यातनू जिल्हा 
ववभािनाची तसेच नवीन तालकु्याची ननममाती करण्याची मागणी सातत्याने 
होत असनू शासनाकड े२४ नवीन जिल्हे व १०६ तालकु्याची मागणी करणारे 
प्रसताव प्राप्त झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, तालकुा ववभािनाच्या अनषुींगाने ननकष ननजचचत करण्याबाबत 
ववभागीय आयकु्त (कोकण) याींचे अध्यक्षतखेाली गठीत करण्यात आलले्या 
सममतीच्या शासनास प्राप्त झालेल्या अहवालातील मशफारशीींच्या अनषुींगाने 
सवा ववभागीय आयकु्ताींकडून मागववण्यात आलेले अमभप्राय शासनास प्राप्त 
झालेले आहे काय तसेच तालकुा ववभािनाचे ननकष ननजचचत करण्याकामी 
धोरण अींनतम करण्याची शासनसतरावरून सरुु असलेली कायावाही पणुा झाली 
आहे काय, याप्रकरणी धोरण अींनतम करण्यात आले आहेत काय, 
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने नवीन जिल्हे व तालकु्याींची ननममाती करण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) व (२) जिल्हा ववभािनाबाबत ननकष ननजचचत 
करण्याकरीता अप्पर मखु्य सधचव (महसलू) याींच्या अध्यक्षतखेाली सममती 
गठीत करण्यात आली होती. सदर सममतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला 
असनू तपासणीअींती धोरणात्मक ननणाय घेण्याची कायावाही सरुु आहे. 
मींबत्मींडळाच्या मान्यतनेे ननजचचत केल्या िाणाऱ्या धोरणानसुार/ननकषानसुार 
नामशक जिल््याचे तसेच अन्य जिल््याींचे ववभािन/पनुराचने सींदभाात 
प्रकरणपरत्व ेउधचत ननणाय घेण्याचे योजिले आहे. 
(३) अहमदनगर, बीड सह राज्यातील २४ जिल््याचे ववभािन करून      
६७ नवीन जिल्हे ननमााण करण्याची तसेच राज्यात ११३ नवीन तालकेु 
ननमााण करण्याची मागणी ववववध माध्यमाद्वारे प्राप्त झाली आहे. 
(४) व (५) तालकुा ववभािनाच्या अनषुींगाने ननकष ननजचचत करण्याबाबत 
ववभागीय आयकु्त, कोकण याींच्या अध्यक्षतखेाली गठीत करण्यात आलेल्या 
सममतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झालेला आहे. प्राप्त अहवालातील 
मशफारशीच्या अनषुींगाने सवा ववभागीय आयकु्ताींकडून मागववण्यात आलेले 
अमभप्राय प्राप्त झाले असनू त्याींचा ववचार करून तालकुा ववभािनाचे ननकष 
ननजचचत करण्याकामी उधचत कायावाही शासनसतरावर सरुु आहे. 
मींबत्मींडळाच्या मान्यतनेे सदर धोरण ननजचचत झाल्यानींतर प्रकरणपरत्वे 
नवीन तालकुा ननममाती सींदभाात उधचत ननणाय घेण्याच ेसींकजल्पत आहे. 
 

----------------- 
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लमरा-भाईंदर महानगरपाललिेच्या मांजुर वििास  
आराखड्यात अपहार झाल्याबाबत 

  

(२२) * ४१६६८ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.अशोि ऊफव  
भाई जगताप : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) ममरा-भाईंदर महानगरपामलकेच्या मींिुर ववकास आराखड्यातील शासकीय 
िागा ववकमसत करण्यासाठी महापामलकेस देण्यात आलले्या िममनीच्या 
तब्बल रुपये १९ को्ी ५४६.८० लाख रकमेची वसलुी अद्यापी करण्यात 
आलेली नसनू ददनाींक १ माचा, २०१८ रोिीच्या जिल्हाधधकारी याचे पत् क्र. 
महसलू/क-१/िमीनबाब/कावव-४१९१/२०१८ अन्वये भाईंदर, नवघर, राई-मरुबे, 
घोडबींदर, खारी, पेनकर पाडा येथील अनकु्रमे बगीचा, चौपा्ी, दफनभमुी, 
शाळाववसतार आणण खेळाचे मदैान याकरीता आरक्षक्षत असलेल्या िममनी 
ववनामलु्य आणण महसलू यकु्त सारा माफीने प्रदान करण्यात आल्या आहेत, 
हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, सदर रकमेच्या वसलूीकरीता जिल्हाधधकारी, ठाणे याींनी   
ममरा-भाईंदर महानगरपामलकेस ददनाींक ३० डडसेंबर, २०१५ रोिी सदर रक्कम 
तातडीने शासनास िमा करण्याबाबतच े आदेश ददले असनू तब्बल तीन 
वषाानींतरही सदर थकीत रक्कम वसलु न करता अनतरीक्त अन्य िममनी 
ववनामलु्य, महसलू मकु्त व सारा माकफने ददल्याने शासनाचे शकेडो को्ी 
रुपयाचे नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत़ ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) जिल्हाधधकारी, ठाणे याींनी ददनाींक 
०७/१०/२०१० च्या आदेशान्वये ममरा-भाईंदर महानगरपामलकेच्या शासन मान्य 
ववकास आराखड्यात ककीं वा प्रारुप प्रसताववत ववकास आराखड्यात अन्य 
सावािननक सवुवधेसाठी आरक्षक्षत असलेल्या शासकीय िममनीच े
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अनतक्रमणापासनू सींरक्षण करण्याची िबाबदारी ममरा-भाईंदर 
महानगरपामलकेकड े सोपवली आहे. त्यापकैी काही िममनीींचा 
महानगरपामलकेकडून प्रत्यक्ष वापर सरुु करण्यात आल्याचे ननदशानास 
आल्याने सदर िममनीच्या मलु्याींकनाची रक्कम रुपये १९५४६.८०/- लाख 
शासन िमा करण्याचे जिल्हाधधकारी, ठाणे याींनी ददनाींक ३०/१२/२०१५ रोिी 
महानगरपामलकेस कळववले होत.े तथावप, सावािननक सवुवधेमध्ये मोडणाऱ्या 
आरक्षणाखालील िममनी आरक्षण ववकमसत करण्यासाठी सींबींधधत 
महानगरपामलकेस महसलू मकु्त व सारामाफीने देण्याची तरतदू असल्याने 
सावािननक सवुवधेमध्ये मोडणाऱ्या आरक्षणाखालील काही िममनी 
जिल्हाधधकारी, ठाणे याींनी ददनाींक ०१/०३/२०१८ च्या सनदेअन्वये 
महानगरपामलकेस महसलू मकु्त व सारामाफीने प्रदान केल्या आहेत. 
 

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

िेज (जज.बीड) येथील माांजरसुभा-पाटोदा-अहमदनगर  
राष्ट्रीय महामागावच्या िामाचा दजाव सुधारण्याबाबत 

  

(२३) * ४२३०७ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) केि (जि.बीड) येथील माींिरसभुा-पा्ोदा-अहमदनगर हा राषट्रीय महामागा 
क्रमाींक ५४८-ड या रसत्याचे चौपदरीकरण करण्याचे काम चाल ूअसनू सदर 
चौपदरीकरणाच े काम हे इतर रसत्याच्या चौपदरीकरणाच्या कामा पेक्षा 
अनतशय ननकृष् दिााच ेअसल्याचे ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील चौपदरीकरणाच्या कामात मरुूम व बाररक भकू्ीचा 
वापर करण्यात येत असल्याने हा रसता दीघा काळ द्कणार नसल्याबाबत 
अनेक सींघ्नाींनी तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सदर रसत्याच्या कामाचा दिाा सधुारण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांरिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) अचया सवरुपाच्या तक्रारी वतामानपत्ामध्ये ननदाशनास आल्या 
आहेत. त्यानषुींगाने कामाची पाहणी करुन तक्रारीचे ननवारण करण्यात आले 
असल्याचे मखु्य अमभयींता, महाराषट्र राज्य रसत े ववकास महामींडळ याींनी 
कळववले आहे. 
 अहमदपरू-कोपरा-ककनगाींव-अींबािोगाई-केि-माींिरसुींबा-पा्ोदा-चुींबळी 
फा्ा राषट्रीय क्र. ५४८-ड कें द्र शासनाने Two lane with paved shoulders 
करीता सधुारणा करण्याच्या कामास मान्यता ददलेली असनू महाराषट्र राज्य 
रसत ेववकास महामींडळाकडून कायााजन्वत करण्यात येत आहे. सदर कामाच्या 
मातीकाम व Sub grade बाबत कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. सदर 
रसत्याचे काम IRC SP-७३-२०१५ च्या मानकाप्रमाणे करण्यात येत आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

राज्यात ऑनलाईन ७/१२ उतारा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(२४) * ४२४०० श्री.सतजे ऊफव  बांटी पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.नरेंर पाटील, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल 
भोसल,े श्री.अमरलसांह पांडडत, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती 
विद्या चव्हाण : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) शतेकऱ् याींना अचकू सींगणकीकृत ७/१२ उतारा देण्यासाठी शासनाच्या भमूम 
अमभलेख ववभागाने कायाक्रम हाती घेतला असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील ७/१२ उतारा सन २००२ पासनू सींगणकीकृत 
करण्यात आला होता मात् त्यात मोठ्या प्रमाणात त्ृ् ी आढळून आल्यामळेु 
शतेकऱ् याींना अचकू सींगणकीकृत ७/१२ उतारा देण्यासाठी भमूम अमभलेख 
शाखेकडून कें द्र शासन परुसकृत डडजि्ल इींडडया लँड रेकॉडा मॉडानायझेशन 
प्रोगॅ्रम राबववण्यात येत असनू आतापयांत चार त ेपाच वेळा सदरहू प्रकल्पाला  
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मदुतवाढ देण्यात आली तसेच मा.महसलू मींत्ी याींनी ददनाींक ३१ माचा, २०१८ 
पवूी राज्यातील सवा ७/१२ ऑनलाईन होईल अशी घोषणाही केली मात् तरीही 
हे काम पणूा झाले नसल्याने शतेकऱ् याींची गरैसोय होत 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 ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) व (३) राज्यातील गा.न.नीं. ७/१२ उतारा सन २००२ पासनू सींगणकीकृत 
करण्यात आला होता.मात्, त्यात काही प्रमाणात चूका आढळून आल्यामळेु 
शतेकऱ ्याींना अचकू सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ उतारा देण्यासाठी भमूम 
अमभलेख ववभागाकडून कें द्र शासन परुसकृत “डडजि्ल इींडडया लँड रेकॉडा 
मॉडानायझेशन प्रोगॅ्रम” अींतगात एडड् व ररएडड् मोड्यलु उपलब्ध करून 
देण्यात आले व त्याद्वारे गा.न.नीं. ७/१२ मधील त्ु् ी दरू करण्यात आल्या 
आहेत. राज्यातील एकूण ४३,९५६ गावाींपकैी ४१,८७६ गावाींचे म्हणिचे ९५% 
कामकाि पणुा झाले असल्याने त्यादठकाणी शतेकऱ् याींना अचकू गा.न.नीं. ७/१२ 
ऑनलाईन उपलब्ध होत आहे. उवाररत काम पणूा करण्यासाठी सवातोपरी 
प्रयत्न सरुू आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

भीमा िोरेगाांि (जज.पुणे) येथील जय्तांभालगत जलमनीच्या 
 ७/१२ िरील बेिायदा नोंदी िमी िरण्याबाबत 

  

(२५) * ४२५७२ श्री.चांरिाांत रघिुांशी, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मभमा-कोरेगाींव (जि.पणेु) येथील ियसतींभालगतचे अनतक्रमण आणण 
िममनीच्या ७/१२ वर लावलेली नावे ददवाणी न्यायालयाने बेकायदेशीर 
ठरववली असल्याचे ददनाींक २६ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू पररसरात अनतक्रमण करुन माळवदकर कु्ूींबबयाींनी 
ियसतींभाींच्या ७/१२ वरही सवत:ची नाींव ेबेकायदेशीरपणे लावली आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने ियसतींभाच्या ७/१२ वरील बकेायदेशीर नोंदी कमी 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) उपववभागीय अधधकारी, हवेली याींनी प्रकरण 
क्र.आर्ीएस/ररव्ही/०२/२०१६ सींदभाात ददनाींक ०५/०६/२०१७ रोिी ददलेल्या 
ननकालाच्याववरुध्द माळवदकर कु्ूींबबयाींनी मा.ददवाणी न्यायालय, वररषठसतर, 
पणेु याींचेकड ेरे.दद.दा.क्र. ७८४/२०१७ दाखल केलेला होता. 
  सदर दाव्यामधील ननशाणी क्र. ५ च्या अनषुींगाने मा.ददवाणी 
न्यायालय, वररषठसतर, पणेु याींनी ददनाींक २०/१२/२०१७ रोिी ददलेल्या 
ननकालाच्याववरुध्द माळवदकर कु्ूींबबयाींनी पणेु जिल्हा न्यायालयाकड ेसींकीणा 
अपील क्र. १८/२०१८ दाखल केले होत.े पणेु जिल्हा न्यायालयाने सदर 
अवपलामध्ये ददनाींक २४/०४/२०१८ रोिी ददलेल्या ननकालानसुार मौ.पेरणे, 
ता.हवेली, जि.पणेु येथील ियसतींभाकड ेअसलेल्या ग् नीं. १०३३ क्षेत्ावरील 
अनतक्रमण काढणेबाबतच्या कायावाहीस सथधगती देण्याची माळवदकर 
कु्ूींबबयाींची मागणी फे्ाळण्यात आलेली आहे. तथावप, मळू दावा         
क्र. ७८४/२०१७ मा.ददवाणी न्यायालय, वररषठसतर, पणेु येथे अद्यापही 
न्यायप्रववषठ आहे. 
(२) व (३) मौिे पेरणे, ता.हवेली येथील ग.नीं. १०३३ सींदभाात फेरफार     
क्र. ११९४ व २०९३ अन्वये अधधकार अमभलखेात इतर अधधकार सदरामध्ये 
माळवदकर कु्ूींबबयाींची/वारसाींची यापवूी दाखल असलेली नावे उपववभागीय 
अधधकारी, हवेली याींच्या ददनाींक ०५/०६/२०१७ रोिीच्या आदेशास अनसुरुन 
फेरफार क्र.६०५३, ददनाींक ११/०६/२०१८ अन्वये कमी करण्यात आलेली आहेत. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

----------------- 
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विदभावत विशषेत: यितमाळ जजल््यातील शतेिऱयाांना  
बबयाणे उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(२६) * ४१२५९ श्री.हररलस ांग राठोड : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जिल््यात गलुाबी बोंडअळी ननयींत्णात आणण्याकरीता 
शासनाने ददनाींक २५ मे, २०१८ पयांत बबयाणे ववक्रीस बींदी घातली आहे, ऐन 
पेरणीच्या काळात बबयाणे ववक्रीस बींदी असताींना बबयाणे ववक्रीत गरैव्यवहार 
होत असल्याचे माहे म,े २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ववदभाातील शतेकरी माहे एवप्रल-मे मदहन्यात मान्सनूपवूा 
बबयाणे खरेदी करीत असतात परींत,ु ददनाींक २५ मे, २०१८ पयांत बबयाणे 
ववक्रीवर बींदी असल्यामळेु ववदभाातील शतेकरी बबयाणे खरेदीपासनू वींधचत 
रादहले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने बबयाणे ववक्रीत होणारा गरैव्यवहार रोखून शतेकऱ्याींना 
बबयाणे उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) सन २०१८ च्या खरीप हींगामात गलुाबी बोंडअळीचा 
प्रादभुााव ननयींबत्त ठेवण्याच्यादृष्ीने व गलुाबी बोंडअळीचा िीवनक्रम खींडीत 
करण्याच्या उद्देशाने कापसू उत्पादक बबयाणे कीं पन्याींना बािारात ववतरक, 
ववके्रत ेयाींना ददनाींक १५ मे, २०१८ नींतर कापसू बबयाणे ववक्रीकरीता उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत सचूना देण्यात आलेल्या होत्या. तथावप, कापसू बबयाणे 
वगळता इतर बबयाणे बािारात ववक्री करीता उपलब्ध होती, यामध्ये 
कोणताही गरैव्यवहार होत असल्याचे म,े २०१८ मध्ये ननदशानास आलेले 
नाही. 
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(२) बबयाणे ववक्रीवर शासनाने बींदी घातलेली नव्हती. शतेकरी बबयाणे 
खरेदीपासनू वींधचत रादहलेला नाही. मबुलक व परेुशा प्रमाणात कापसू व अन्य 
बबयाणे बािारात उपलब्ध असनू बबयाणाींची ी्ंचाई भासलेली नाही. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

पाचगाांि पेंढरी (ता.उमरेड, जज.नागपूर) येथील गोशाळेतील  
जनािराांना चारा-पाणी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(२७) * ४१४६३ श्री.सनुनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.नरेंर पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, 
अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.ख्िाजा बेग : 
सन्माननीय पशसुांिधवन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाचगाींव िवळील पेंढरी (ता.उमरेड, जि.नागपरू) गावातील गोशाळेत 
िनावराींच्या आरोग्य आणण देखभालीकड े सींबींधधत सींसथेच े दलुाक्ष होत 
असल्याने मागील दोन मदहन्यात चारा व पाण्याअभावी ३५ गाई व इतर 
िनावराींचा मतृ्य ू झाल्याची घ्ना ददनाींक २७ माचा, २०१८ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पेंढरी येथील गोशाळेत िनावराींची एकूण ककती क्षमता आहे व 
प्रत्यक्षात त्यादठकाणी ककती िनावराींची सोय करण्यात आली आहे, राज्यात 
इतर जिल््यात अशा प्रकारच्या ककती गोशाळा आहेत, त्याींना ककती अनदुान 
ददले िात,े याबाबतचे ननकष काय आहेत, 
(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.महादेि जानिर : (१) हे खरे नाही.  
(२) पेंढरी येथील गोशाळेत २५० त े३०० िनावरे साींभाळण्याची क्षमता असनू 
सद्य:जसथतीत १८९ िनावराींचे सींगोपन करण्यात येत.े 
 राज्यात अशा प्रकारच्या समुारे ५१८ पके्षा िासत सींसथा आहेत. 
 “गोवधान गोवींश सेवा कें द्र” या राज्यसतरीय योिनेंतगात ३४ 
जिल््यातील गोशाळाींना अनदुान देण्याची योिना असनू प्रत्येक जिल््यातील 
ककमान एका गोशाळेस रुपये १.०० को्ी अनदुान देण्यात येत.े त्यासाठी 
प्रामखु्याने सींसथेकड े ककमान १५ एकर िमीन, अनदुान रक्कमेच्या १०% 
रक्कम बँक खात्यात िमा असणे, सदरची सींसथा नोंदणीकृत असणे, मागील 
तीन वषााचा लखेा पररक्षण अहवाल, इ.बाबीींचे ननकष ठरववण्यात आलेले 
आहेत. 
(३) मौिे पेंढरी, ता.उमरेड, जि.नागपरू येथे गोरक्षण सभा या नोंदणीकृत 
सींसथेची गोशाळा असनू या गोशाळेमध्ये पररसरातील पोलीस ठाण्याकडून 
करण्यात आलेल्या कारवाईमध्ये पकडलेली िनावरे आणण इतर व्यक्तीींकडून 
दाखल केलेल्या िनावराींचे सींगोपन केले िात.े 
 सदर सींसथेकड े िनावराींसाठी मबुलक चारा व पाण्याची व्यवसथा 
असल्याच ेतसेच या सींसथकेडून िनावराींचे योग्यररतीने सींगोपन करण्यात येत 
असल्याचे आढळून आले आहे. 
 तथावप, सन २०१७ मध्ये पोमलसाींकडून करण्यात आलेल्या 
कारवाईमध्ये पकडलेली ११९ िनावरे या गोशाळेकड े सींगोपनासाठी 
पाठववण्यात आली होती. माचा, २०१८ मध्ये २९ िनावरे वधृ्दापकाळामळेु व 
आिारपणामळेु मतृ झाल्याचे आढळून आले आहे.  
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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माहूर (जज.नाांदेड) तालुक्यात शासिीय अनुदानात 
 गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(२८) * ४२०४९ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.जनादवन चाांदरूिर : सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माहूर (जि.नाींदेड) तालकु्यात सन २०११ त े २०१८ या कालावधीत 
शतेकऱ्याींच्या नावाने बनाव् प्रसताव सादर करुन शासकीय अनदुानात 
गरैव्यवहार केल्याप्रकरणी शतेकऱ्याींनी तालकुा कृषी अधधकारी, ककनव् व 
माहूर या कायाालयाकड ेतक्रारी केल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने गरैव्यवहार करणाऱ्या दोषी अधधकारी व कमाचारी 
याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) सदर गरैव्यवहार प्रकरणी शासकीय अनदुानाचा अवधै मागााने कोणास 
लाभ ममळाला व यामध्ये सहभागी असलेल्या व योिनेचे सननयींत्ण करण्यास 
कुचराई करणाऱ्याींववरुद्ध तपासनू िबाबदारी ननजचचत करण्यासाठी सववसतर 
अहवाल कृषी आयकु्तालयाकडून मागववण्यात आला आहे. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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िल्याण (जज.ठाणे) उपप्रादेलशि पररिहन िायावलयाने िारिाई दरम्यान 
जप्त िेलेल्या िाहनाांची विल्हेिाट लािण्याबाबत 

  

(२९) * ४२३५४ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण (जि.ठाणे) वाहतकु ननयींत्ण शाखा आणण कल्याण उपप्रादेमशक 
पररवहन अधधकारी याींनी केलेल्या कारवाई दरम्यान िप्त करण्यात आललेी 
वाहने कल्याण-डोंबबवलीतील पोलीस स्ेशन आणण वाहतकु ननयींत्ण पोलीस 
ठाण्यात ददवसेंददवस वाढतच िात आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या वाहनाींमध्ये ररक्षा, दचुाकी, मो्ार आणण िीपचा समावशे 
असनू ही वाहने ववनावापर पडलेल्या असनू, पावसाळ्यात या वाहनामध्ये 
पाणी साचत असल्याने डासाींचा प्रादभुााव होऊन पोलीस कमाचारी व 
नागररकाींच्या आरोग्याचा प्रचन ननमााण होतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत वाहतकु ननयींत्क शाखा व सींबींधधत पोलीस ठाण्याींनी 
कल्याण उपप्रादेमशक पररवहन कायाालयास िप्त वाहनाींची अडचण दरू 
करण्याबाबत लखेी ननवेदन देऊन या वाहनाींची ववल्हेवा् लावण्याची ववनींती 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सदर दठकाणच्या वाहनाींच्या वाढत्या सींख्येमळेु वाहतकु 
ननयींत्ण शाखा व पोलीस ठाण्यात होणारी िागेची अडचण व आरोग्याची 
समसया दरू करण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े: (१) व (२) हे खरे नाही. 
 कारवाई दरम्यान िप्त झालेली वाहने ननयमानसुार दींडाची आकारणी 
करून सोडण्यात येतात. तथावप, सोडवनू घेण्यासाठी न आलेल्या 
वाहनधारकाींची वाहने पोलीस स्ेशनमध्ये ठेवली िातात. 
(३) व (४) सदर िप्त केलेल्या वाहनाींच्या मालकाींना कारणे दाखवा नो्ीस 
बिावनू प्रनतवेदन ननकाली काढण्याबाबत कळववण्यात आले आहे. तसेच िप्त 
वाहनाींच्या मललावाबाबतची प्रकक्रया वेळोवळी पार पाडण्यात येवनू उपप्रादेमशक 
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पररवहन कायाालय, कल्याण याींचे कायाक्षेत्ातील ववववध पोलीस स्ेशन व 
वाहतकु शाखा तसेच कायाालयाच्या आवारात असलेल्या वाहनाींचे ददनाींक 
०१/०४/२०१६ त े ददनाींक ३१/०३/२०१७ या कालावधीत एकूण १० मललाव 
करण्यात आले असनू, त्यामध्ये एकूण १५३ वाहने मललावात काढण्यात 
आलेली आहे. तसेच उक्त कारवाईतनू रुपये १२,२५,४८०/- इतका दींड वसलू 
करण्यात आलेला आहे. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

भाांबेड-पिारिाडी (ता.लाांजा, जज.रत्नाधगरी) येथील  
पुलाच ेिाम ननिृष्ट्ट दजावच ेझाल्याबाबत 

  

(३०) * ४२३४४ श्री.प्रविण दरेिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८७४९ ला ददनाांि 
१ माचव, २०१८ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) भाींबेड-पवारवाडी (ता.लाींिा, जि.रत्नाधगरी) येथ े नव्याने उभारणी होत 
असलेल्या पलुाचे काम ननकृष् दिााचे झाल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पलुाच्या काँक्री्च्या कामात दगड वापरले िात असनू 
पलुाच्या खाींबासाठी आवचयक असलेली खोदाई झालेली नसनू बाींधकामात 
वाळूचा वापर होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने ननकृष् दिााचे काम करणाऱ्या दोषीीं अधधकारी व 
कीं त्ा्दार याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांरिाांत पाटील : (१) व (२) हे खरे नाही. 
 प्रचनाींककत भाींबेड-पवारवाडी, जि.रत्नाधगरी येथील नव्याने उभारणी 
केलेल्या पलुाच्या बाींधकामासाठी मानकाप्रमाणे बाींधकाम सादहत्य वापरण्यात 
आले आहे. 
 पलुाचे काम योग्य गणुवत्ता राखून पणूा करण्यात आले आहे. सदर 
नवीन पलु वाहतकुीसाठी खलुा करण्यात आला आहे.  
(३) व (४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

खलुताबाद ते म्हैसमाळ (ता.खलुताबाद, जज.औरांगाबाद) र्त्याच्या 
ननविदेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(३१) * ४२५५३ श्री.सभुाष झाांबड, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) खुलताबाद त े म्हैसमाळ (ता.खुलताबाद, जि.औरींगाबाद) या रसत्याच्या 
कामाची ननववदा एका नावाची असताींना ती दसुऱ् याच्या नावाने उघडण्यात 
आल्याचा प्रकार माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) व (२) प्रसततु प्रकरणी शासनास प्राप्त तक्रारीींच्या 
अनषुींगाने ननववदाींच्या सींबींधधत कागदपत्ाींची छाननी करुन शासनास अहवाल 
सादर करण्याबाबत मखु्य अमभयींता, सावािननक बाींधकाम प्रादेमशक ववभाग, 
नागपरू याींच्या अध्यक्षतखेाली छाननी सममतीची सथापना करण्यात आली 
असनू, सममतीचा अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 

----------------- 
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अिोला, िालशम ि बुलढाणा जजल््यातील  
बस्थानिाांची दरुि्था झाल्याबाबत 

  

(३२) * ४१५५६ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला, वामशम व बलुढाणा जिल््यातील गावाींमधील बस सथानकाची 
देखभाल, दरुुसती व सोयी-सवुवधेअभावी दरुवसथा झाली असल्याच े माहे 
एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त जिल््यातील दरुवसथेत असलेल्या बससथानकाचा 
वापर अवधै धींद्याकरीता केला िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर बस 
सथानकाची देखभाल, दरुुसती करुन बससथानकात प्रवाशाींकरीता वपण्याच्या 
पाण्यासह मलुभतू सवुवधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े : (१), (२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळाच्या अकोला, 
वामशम व बलुढाणा ववभागाींमध्ये एकूण ३३ बससथानके कायााजन्वत असनू, 
यामधील सवा बससथानकाींवर वपण्याच ेपाणी, लाई्, पींख,े नतकक् आरक्षण, 
प्रसाधनगहृ, प्रनतक्षालय इ. मलुभतू सवुवधा उपलब्ध आहेत. १८ 
बससथानकाींची दरुुसती व रींगरींगो्ी करणे आवचयक असनू, सदर कामाींच्या 
ननववदा मागवनू त्या मींिूर करण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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िळांबोली (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथील िाळभैरि मांददरा  
समोरील अांडरपास र्त्याच्या िामाबाबत 

  

(३३) * ४२१५८ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कळींबोली (ता.पनवेल, जि.रायगड) येथील काळभरैव मींददरा समोरील 
मखु्य रसत्यावर सरुु असलेल्या पलुाखालनू िाण्यासाठी अींडरपास रसत्याची 
मागणी सथाननक नगरसेवक व नागररकाींनी करुन याबाबत आींदोलन करण्याच े
ननवेदन शासनास ददले आहे, 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.एिनाथ लशांदे : (१) होय. 
(२) प्रसततु प्रकरणी सववसतर सवेक्षण करून व सींबींधधत ववभागाींच्या सींमतीने 
ससुाध्यता अहवाल तयार करण्यात आला आहे. सदर ससुाध्यता अहवालास 
सक्षम प्रधधकाराची मींिुरी प्राप्त झाली असनू प्रकल्पाच्या कीं त्ा्दारास 
अींडरपासचे काम करण्यास कळववले आहे.  
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

अललबाग (जज.रायगड) तालुक्यात मच्छीमार सां्थाांना  
िजव िाटप योजनेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(३४) * ४२७२६ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनुनल तटिरे, श्री.अमरलसांह पांडडत : 
सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राषट्रीय सहकार ववकास ननगम अींतगात सन २०१७ अखेरपयांत मच्छीमार 
सींसथाींना वा्प करावयाच्या किा योिनेत कागदोपत्ी सींसथा बनवनू 
कोट्यवधी रुपयाींची अपहाराची प्रकरणे अमलबाग (जि.रायगड) तालकु्यात 
ननदशानास आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, बोगस मच्छीमार सींसथाींना मदत करणाऱ्या मत्सयव्यवसाय 
ववभागाच्या अधधकाऱ्याींच्या सींगनमताने गरैव्यवहार झाला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, अशा सींसथाींवर गनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने गरैव्यवहार करणाऱ्या सींबींधधताींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३), (४) व (५) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

राज्यात बोंडअळीमुळे बाधधत नुिसानग्र्त  
शतेिऱयाांना मदत देण्याबाबत 

  

(३५) * ४२८६७ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हु्नबान ूखललफे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.हररलस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.सभुाष झाांबड, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.चांरिाांत रघिुांशी, श्री.प्रिाश 
गजलभये : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७७१५ ला ददनाांि १ माचव, २०१८ रोजी 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात बोंडअळी प्रादभुाावामळेु ४३ लाख हेक््र क्षते्ापैंकी ३४ लाख हेक््र 
क्षेत्ावरील कापसाचे नकुसान झाल्याने शतेकऱ्याींचे कोट्यवधी रुपयाींच ेनकुसान 
झाले असनू बोंडीअळीमळेु बाधधत झालेल्या नकुसानग्रसताींच्या सींदभाातील 
आदेशात दरुुसती करुन नागपरूसह वगळण्यात आलेल्या सवा जिल््याींचा 
समावेश करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, बोंडअळीमळेु बाधधत नकुसानग्रसताींकरीता मदत ननधी देण्यात 
आला असनू नागपरू जिल््याकरीता रुपये ६८ को्ी ५७ लाखाींचा ननधी 
ममळाला आहे, सदर ननधी नागपरू जिल््यातील फक्त ८ तालकु्याींसाठी 
देण्यात आला असनू ५ तालकु्याींतील शतेकरी मदतीपासनू वींधचत रादहले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने कोरडवाहू क्षते्ासाठी हेक््री ६ हिार ८०० तर 
बागायती शतेीसाठी हेक््री १३ हिार ५०० रुपये आधथाक मदत देण्याचे िादहर 
केले असनू यात नागपरू जिल््यातील ८ तालकु्याींचे ३३ ्क्के नकुसान 
दाखववण्यात आले. मात् मौदा, का्ोल, नरखेड, राम्ेक आणण कळमेचवर या 
पाच तालकु्यात नकुसान झाले नसल्याचा चुकीचा अहवाल दाखववण्यात आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, बोंडअळीींचा प्रादभुााव रोखण्यासाठी सींबधधत ववभाग, शतेकरी व 
यींत्णाींनी समन्वय साधण्याच्या सचूना मा.मखु्यमींत्ी याींनी माहे मे, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ददल्या आहेत, तसेच खरीप हींगामाच्या आढावा बठैकीत 
मा.कृषी मींत्ी याींनी सवा १३ तालकु्याींतील शतेकऱ्याींना मदत देणार असल्याच े
जिल्हाधधकारी कायाालयात साींधगतले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, बोंडअळीमळेु बाधधत नकुसानग्रसताना अद्यापपयांत ककती 
मदत शासनाने ददली आहे, याबाबतची सद्यःजसथती काय आहे, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने बोंडअळीमळेु बाधधत नकुसानग्रसत शतेकऱ्याींना मदत 
देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) सन २०१७ च्या खरीप हींगामामध्ये राज्यात कापसू 
वपकावर बोंडअळीचा प्रादभुााव झाल्यामळेु समुारे ४२ लाख हेक््र क्षेत्ावरील 
कापसाचे ३३% पेक्षा िासत नकुसान झाले असल्याची बाब ननदशानास आली. 
 त्यानसुार सदर घ्नेमळेु बाधधत झालेल्या शतेकऱ्याींना प्रधानमींत्ी 
पीक ववमा योिनेखाली करण्यात आलले्या पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे 
मदत देण्याबाबत घेतलेला ननणाय अधधक्रममत करुन पींचनाम्यानसुार ननजचचत 
झालेल्या नकुसानीसाठी मदत देण्याचा ननणाय, ददनाींक १७/०३/२०१८ रोिीच्या 
शासन ननणायान्वये घेण्यात आला. 
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(२), (३), (४), (५) व (६) नागपरू जिल््यात सन २०१७ च्या खरीप 
हींगामामध्ये कापसू वपकावर बोंडअळीचा प्रादभुााव झाल्यामळेु बाधधत झालेल्या 
क्षेत्ाचे महसलू, ग्रामववकास व कृषी ववभागाच्या क्षबेत्य अधधकाऱ्याींनी सींयकु्त 
सवेक्षण केले. त्यानसुार नागपरू जिल््यातील नागपरू ग्रामीण, दहींगणा, 
कामठी, पारमशवनी, सावनेर, उमरेड, मभवापरू व कुही या ८ तालकु्याींतील 
कापसू वपकाचे ३३% पेक्षा िासत नकुसान झाले असल्याचे व उवाररत मौदा, 
का्ोल, नरखेड, राम्ेक व कळमेचवर या ०५ तालकु्याींतील कापसू वपकाचे 
३३% पेक्षा कमी नकुसान झाल्याचे ननदशानास आले. 
 त्यानसुार शासन ननणाय ददनाींक ०८/०५/२०१८ अन्वये, नागपरू 
जिल््यात सन २०१७ च्या खरीप हींगामामध्ये कापसू वपकावर बोंडअळीचा 
प्रादभुााव झाल्यामळेु ३३% पेक्षा िासत नकुसान होऊन बाधधत झालेल्या 
आपदग्रसताींना रुपये ६८.५७ को्ी इतकी रक्कम ३ समान हफ्त्याींमध्ये 
ववतरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यापकैी पदहल्या हफ्त्यामधील 
रुपये २३.४२ को्ी ननधीपकैी रुपये १८.७४ को्ी रुपये एवढा ननधी 
जिल्हाधधकारी नागपरू याींना उपलब्ध करुन देण्यात आला असनू ननधी 
वा्पाची कायावाही सरुु आहे. 
 बोंडअळीचा प्रादभुााव रोखण्यासाठी सींबींधधत ववभाग, शतेकरी व 
यींत्णाींनी समन्वय साधण्याच्या सचूना शासनाकडून देण्यात आलेल्या आहेत. 

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

औरांगाबाद प्रादेलशि मत््यव्यिसाय िायावलयातील झाड े 
विनापरिानगी तोडल्याबाबत 

  

(३६) * ४२९७२ श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय 
मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद प्रादेमशक मत्सयव्यवसाय ववभागाींतगात येणाऱ्या बीड 
जिल््यातील मत्सयव्यवसाय कायाालयातील तत्कालीन सहाय्यक आयकु्ताींनी 
रुपये ४० लाख ककींमतीची १७८ झाड ेववनापरवानगी तोडल्याप्रकरणी उपायकु्त, 
औरींगाबाद याींनी केलेल्या चौकशीचा अहवाल २ वषाापवूी मींत्ालयातील सींबींधधत 
ववभागाकड ेपाठववण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, चौकशी अहवालात उपायकु्त, औरींगाबाद याींनी कोणत े
अमभप्राय ददले आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सहायक आयकु्ताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) बीड जिल््यातील माींिरा मत्सयबीि उत्पादन कें द्रावर अजसतत्वात 
असलेली २६ ननलगीरीची, १४० सबुाभळुाची, १२ इतर झाड ेतत्कामलन प्रभारी 
सहाय्यक आयकु्त श्री.िमलल प्ेल याींच्या सचूनेनसुार ददनाींक ०३/०४/२०१६ 
त े ददनाींक २७/०४/२०१६ या कालावधीत तोडल्याच े अमभप्राय उपायकु्त, 
औरींगाबाद याींनी आपल्या अहवालात ददलेल ेआहे. 
(३) व (४) श्री.िलील प्ेल, तत्कामलन प्रभारी सहायक आयकु्त याींचेववरुध्द 
ववभागीय चौकशी सरुु करण्यात आलेली आहे. 

----------------- 
  
गोंददया जजल््यातील दगु्ध उत्पादि शतेिऱयाांना हमीभाि देण्याबाबत 

  

(३७) * ४३०९९ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांर व्यास, 
श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) गोंददया जिल्हा दगु्ध उत्पादक सहकारी सींसथा शासकीय ननयमाप्रमाणे 
दधुाला दर देत नसल्यामळेु दगु्ध उत्पादक शतेकऱ्याींची फसवणूक होत 
असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने शतेकऱ्याींची फसवणुक करणाऱ्या दगु्ध उत्पादक 
सहकारी सींसथेवर कारवाई करुन दधू उत्पादक शतेकऱ्याींना हमीभाव 
देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.महादेि जानिर : (१) होय. 
(२) याप्रकरणी ववभागीय उपननबींधक सहकारी सींसथा नागपरू याींनी सदर 
सींघास महाराषट्र सहकारी सींसथा अधधननयम, १९६० चे कलम ७९ अ (३) 
अन्वये नो्ीस बिावली होती. सदर नो्ीस बिावल्यानींतर सदर सींघाने 
शासनाच्या दधू खरेदी दराप्रमाणे दधू उत्पादकाींना ददनाींक ११ मे, २०१८ 
पासनू दधू उत्पादकाींना ३.५/८.५ गणुप्रतीच्या दधूास रुपये २७/- असा दर 
देण्यास सरुुवात केली आहे.  
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

िाांग मराठिाडी मध्यम (ता.पाटण, जज.सातारा)  
प्रिल्पग्र्ताांना मोबदला देण्याबाबत 

  

(३८) * ४३४२८ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३४७७२ ला ददनाांि १९ डडसेंबर, २०१७ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभावत 
सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वाींग मराठवाडी मध्यम (ता.पा्ण, जि.सातारा) प्रकल्पासाठी मौि ेजिींती 
येथील शतेकऱ्याींच्या िममनी सींपादन करुन ददनाींक ६ माचा, २००३ रोिी 
तयार केलेल्या २१२ शतेकऱ्याींच्या अद्यावत सींकलन यादीनसुार प्रत्येक 
धरणग्रसत शतेकऱ्यास मोबदला म्हणून शासन ननयमानसुार ८० हे.आर.    
(२ एकर) एवढे देय क्षते् देण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सींकलन यादीत पनु्हा सन २००९ मध्ये फेरफार 
करण्यात येऊन फक्त ९ धरणग्रसत शतेकऱ्याींना ८० हे.आर. ऐविी ४० 
हे.आर. (एक एकर) इतकी िमीन मोबदला म्हणून देण्यात येत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींकलन यादीत फेरफार करुन २१२ शतेकऱ्याींपकैी फक्त ९ 
शतेकऱ्याींना ८० हे.आर. ऐविी ४० हे.आर. इतक्या िममनीचा मोबदला 
देण्याची कारणे काय आहे, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सींबींधधताींवर कारवाई करुन उक्त धरणग्रसत शतेकऱ्याींना सन २००३ 
च्या पवुीच्या सींकलन यादीप्रमाणे मोबदला देण्याबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
 सन २००३ ची सींकलन यादी तहमसलदार याींचसेतरावर करणेत आली 
होती. त्यास जिल्हाधधकारी याींची अींनतम मींिूरी ममळालेली नाही. 
(२) व (३) मौिे जिींती येथील ११ खातदेाराींनी बींदी ददनाींकाचे लगत एक 
वषाापवूी खातफेोड केलेली आहे. त्याींना बडुीत क्षेत्ाचा ववचार करुन पनुवासन 
अधधननयमातील तरतदूीनसुार ०.४० हे.आर. क्षते् ननजचचत केले आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

राज्य पररिहन महामांडळातील िमवचाऱयाांना िेतनिाढ देण्याबाबत 
  

(३९) * ४१७३५ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.पररणय फुिे, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांर व्यास : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८६६५ ला ददनाांि २२ माचव, 
२०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषट्र राज्य मागा पररवहन महामींडळाच्या एक लाखाहून अधधक 
कमाचाऱ्याींच्या वेतनवाढीचा प्रचन शासनसतरावर प्रलींबबत असल्याचे माहे 
एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े असनू यासींदभाात 
मा.पररवहन मींत्ी याींच्यासोबत राज्य पररवहन महामींडळाच्या सींघ्नेने अनेक 
बठैक घेण्यात येवनूही वेतनवाढी सींदभाात ननणाय झाला नसल्याने 
महामींडळाच्या कमाचाऱ्याींनी नारािी व्यक्त केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्य पररवहन महामींडळातील कमाचाऱ्याींना मा.पररवहन मींत्ी 
याींनी २० त े ४० ्क्के पगारवाढ केल्याचे माहे िून, २०१८ च्या पदहल्या 
आठवड्यात ननदशानास आले असनू सदर कमाचाऱ्याींच्या मळू वेतनात 
कोणतीही वाढ न करता केवळ भत्ता वाढ झाली असनू ही वेतनवाढ न 
सवीकारणाऱ्या कमाचाऱ्याींना रािीनामा द्या आणण कीं त्ा्ावर या अशी घोषणा 
मा.पररवहन मींत्र्याींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्य पररवहन महामींडळातील कमाचाऱ्याींना सातवा वेतन 
आयोग लाग ूकरण्यात येणार आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने ननणाय घेऊन राज्य पररवहन महामींडळातील 
कमाचाऱ्याींच्या वेतनवाढीबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े : (१), (२), (३) व (४) राज्य पररवहन महामींडळातील 
कमाचाऱ्याींचा कामगार करार व त्यानषुींगाने वेतनवाढीचा प्रसताव 
महामींडळसतरावर प्रलींबबत आहे. 
     राज्य पररवहन प्रशासनाने मान्यता प्राप्त सींघ्नेबरोबर वेळोवेळी 
करारातील मागण्याींवर चचाा करुनही तोडगा ननघाला नाही. त्यामळेु ददनाींक 
०२/०४/२०१८ रोिी मा.पररवहन मींत्ी तथा अध्यक्ष, म.रा.मा.प.महामींडळ याींनी 
सवा श्रममक सींघ्नाींची एकबत्त बठैक घेतली होती, सदर बठैकीत मान्यता 
प्राप्त सींघ्नेने ददनाींक ०१/०५/२०१८ पयांत वेळोवेळी झालेल्या चचेअींती 
ददलेल्या देकारास/करारास सहमती न ददल्यास प्रशासन एकतफी वेतनवाढ 
िाहीर करेल, असे ननदेश देण्यात आले. राज्यात पो् ननवडणूकीच्या 
आचारसींदहतमेळेु ददनाींक ०१/०५/२०१८ रोिी वेतनवाढ िाहीर करता आली 
नाही. मान्यता प्राप्त सींघ्नेने सहमती न ददल्याने ददनाींक ०१/०६/२०१८ रोिी 
मा.पररवहन मींत्ी तथा अध्यक्ष, म.रा.मा.प.महामींडळ याींनी २०१६-२०२० या 
कालावधीसाठी रुपये ४८४९ को्ीच े वेतनवाढ पॅकेि िाहीर केले. केवळ 
भत्तवेाढ झाली हे सत्य नसनू या वेतनवाढीच्या अनषुींगाने महामींडळाच्या 
ददनाींक ०५/०६/२०१८ रोिीच्या पररपत्काींन्वये सचूना देण्यात आलेल्या आहेत. 



50 

या पररपत्कानसुार ज्या कमाचाऱ्याींना वेतनवाढ मान्य नसेल, त्याींनी ददनाींक 
०९/०६/२०१८ पयांत प्रशासनास लेखी अिााद्वारे कळवावे, अचया सचूना 
प्रसाररत केल्या. त्याचबरोबर वरीलप्रमाणे िाहीर केलेली वेतनवाढ मान्य 
नसलेल्या केवळ कननषठ वेतनशे्रणीतील कामगाराींनी राज्य औद्योधगक 
न्यायाधधकरणाकड े प्रलींबबत असलेल्या दाव्याच्या ननकालास अनसुरुन 
वेतनवाढ घ्यावी ककीं वा राज्य पररवहन महामींडळाच्या सेवेचा रािीनामा 
देण्याची मभुा असेल, अशा कामगाराींना चालकाींची प्रनतमाह रुपये २०,०००/- व 
वाहकाींची प्रनतमाह रुपये १९,०००/- इतक्या मानधनावर ५ वषाासाठी कीं त्ा्ी 
पध्दतीने ननयकु्ती केली िाईल व त्याींना प्रनतवषी रुपये २००/- वेतनवाढ 
देण्यात येईल, असे ववकल्प देण्याचा ननणाय महामींडळाद्वारे घेण्यात आला 
आहे. 
 राज्य पररवहन महामींडळात दर चार वषाानी वेतन करार करण्यात 
येतो. करारानसुार वेतनवाढ व भत्त े ददले िातात. राज्य पररवहन 
महामींडळातील कमाचाऱ्याींना वेतन आयोग लाग ूकेला िात नाही. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

पशुसांिधवन विभागाांतगवत लस खरेदीतील गैरव्यिहाराबाबत 
  

(४०) * ४१३२८ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हु्नबान ूखललफे, 
श्री.हररलस ांग राठोड, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.जनादवन चाांदरूिर, आकिव .अनांत 
गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभुाष झाांबड, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े 
श्री.सतजे ऊफव  बांटी पाटील, श्री.पररणय फुिे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७६५३ 
ला ददनाांि ८ माचव, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय 
पशसुांिधवन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील पशधुनाींना लसीच्या तु् वड्याींमळेु लाळ-खुरकुत रोगाचा 
प्रादभुााव होऊन िनावरे गींभीर आिारी होण्याचे प्रमाण वाढले असनू 
शतेकऱ्याींचे आधथाक नकुसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
 



51 

(२) असल्यास, गायी, म्हशी आणण शळेया-मेंढयाींवरील लाळ-खुरकुत रोगाचा 
प्रादभुााव ्ाळण्यासाठी पशसुींवधान ववभागामाफा त करण्यात आलेल्या एमएमडी 
लस खरेदीतील गरैव्यवहार प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी शासनाने नेमलेल्या 
सममतीला अहवाल सादर करण्यासाठी ददनाींक ५ मे, २०१८ पासनू पींधरा 
ददवसाींची मदुतवाढ देण्यात आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त सममतीने त्यानसुार मदुतीत अहवाल सादर केला आहे 
काय, अहवालाचे सवरुप काय आहे व त्यावर कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन लस उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.महादेि जानिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रचनाधधन प्रकरणी श्री.मकेुश खुल्लर (भाप्रस)े, अपर मखु्य सधचव (सेवा), 
सामान्य प्रशासन ववभाग याींचे अध्यक्षतखेाली गठीत करण्यात आलेल्या एक 
सदसयीय सममतीचा चौकशी अहवाल ददनाींक २५/०५/२०१८ रोिी प्राप्त झालेला 
असनू, सदर अहवालाचे सवरुप चौकशी सममतीच्या कायाकक्षेतील मदु्दयाींबाबत 
ननदशानास आलेली वसतजुसथती ववचारात घेऊन ननषकषा नोंदववणे हे होत.े 
त्यानसुार सममतीने ननववदा प्रकक्रयेत कोणतहेी गींभीर दोष आढळून आले 
नसल्याचे ननषकषा नोंदववले आहेत. 
(४) ई-ननववदेव्दारे प्राप्त झालेल्या न्यनूतम दरानसुार लाळ-खुरकुत लसीचा 
परुवठा तातडीने क्षेबत्यसतरावर ददनाींक ०५/०३/२०१८ पासनू करण्यात आलेला 
आहे. 
 लाळ-खुरकुत रोग प्रनतबींधक लसीकरण कायाक्रम सींपणूा राज्यामध्ये 
मोहीम सवरुपात ददनाींक ०५/०३/२०१८ त े २१/०४/२०१८ या कालावधीत 
राबववण्यात आलेला असनू राज्यातील एकुण १,९१,४३,३५३ गाय व म्हैस 
वगीय पशधुनास लाळ-खुरकुत रोग प्रनतबींधक लसीकरण करण्यात आलेले 
आहे. 
(५) लाग ुनाही. 

----------------- 
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साखरी आगार (ता.गुहागर, जज.रत्नाधगरी) येथील  
मत््यव्यिसाय जेटीच ेिाम पूणव िरण्याबाबत 

  

(४१) * ४१४०९ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साखरी आगार (ता.गहुागर, जि.रत्नाधगरी) येथे कें दद्रय कृषी योिनेंतगात 
मजच्छमाराींसाठी समुारे रुपये २ को्ी ४७ लाख ५० हिार ८४० इतक्या 
रक्कमेतनू बाींधण्यात येणाऱ् या आरसीसी िे् ीच ेबाींधकाम गेल्या ३ वषाापासनू 
बींद पडलेले आहे, या िे्ीचे काम ठेकेदार व्ही.डी.खामकर व मे.वतनमसींग 
आणण कीं पनी, मुींबइा याींना सन २०१२-१३ या आधथाक वषाात कामाचा कायाारींभ 
आदेश देण्यात आला असनू सदरहू िे्ी ददनाींक ७ फेब्रवुारी, २०१४ पयांत पणूा 
करण्याची मदुत देण्यात आली होती, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, सदरहू कामावर माहे माचा, २०१५ अखरेपयांत रुपये १६ लाख 
२५ हिार खचा करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय  
(३) असल्यास, िे्ीच्या उभारणीच ेकाम मागील ३ वषाापासनू बींद असण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन साखरी आगार 
िे्ीचे बींद पडलेले काम पणूा करुन िे्ी कायााजन्वत होण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) हे खरे आहे.  
(२) सदर कामावर माहे माचा, २०१५ अखेर पयांत १५ लाख ४३ हिार खचा 
करण्यात आला आहे 
(३) ठेकेदाराकडून ववलींब झाल्यामळेु व महाराषट्र सागरी ननयमन क्षेत् 
प्राधधकरणाने ददनाींक १९/०५/२०१६ रोिीच्या पत्ान्वये सदर कामास सागरी 
ननयमन क्षेत् (सीआरझेड) ची परवानगी न घेता काम सरुु करू नये, अशी 
नो्ीस ददलेली असल्यामळेु काम थाींबववण्यात आलेले आहे. 
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(४) ककनारी अमभयींता, सा.बाीं. मींडळ, वाींदे्र, मुींबई याींचेमाफा त महाराषट्र सागरी 
क्षेत् ननयमन प्राधधकरणाची (MCZMA) सागरी ननयमन क्षेत्ाची परवानगी 
घेणेची कायावाही सरुु आहे. ती प्राप्त होताच काम सरुु करणेत येईल. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

अक्िलिोट (जज.सोलापूर) येथे अनधधिृतपणे  
 िृषी विद्यापीठ सुरु असल्याबाबत 

  

(४२) * ४२७४५ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंर पाटील, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.सनुनल तटिरे, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.जयदेि 
गायििाड, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.रामराि िडिुत,े 
श्री.अरुणिािा जगताप, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अक्कलको् (जि.सोलापरू) येथ ेतडवलरोडवर राषट्रीय मागासवगीय कृषी 
ववद्यापीठ या नावाने अनधधकृतपणे बोगस कृषी ववद्यापीठ चालववले िात 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बोगस कृषी ववद्यावपठाच्या चौकशीसाठी चार पथके तयार 
केली असनू चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर ववद्यावपठाच्या कुलगरुुवर 
फौिदारी गनु्हा नोंदववण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पोलीस पथकाकडून चौकशी अहवाल प्राप्त झाला आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने ववद्यावपठाच्या कुलगरुुवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांरिाांत पाटील : (१) कृषी पररषदेत प्राप्त तक्रारीनसुार हे खरे आहे. 
(२) सींचालक (मशक्षण), महाराषट्र कृषी मशक्षण व सींशोधन पररषद, पणेु याींना 
सक्षम प्राधधकारी म्हणून अधधसधूचत केले आहे. त्यानसुार सींचालक (मशक्षण), 
महाराषट्र कृषी मशक्षण व सींशोधन पररषद, पणेु तथा सक्षम प्राधधकारी याींनी 
कृषी ववद्यापीठ अथवा कृषी पररषदेने मान्यता प्रदान न केलेल्या कृषी 
ववद्यापीठाच्या कायाक्षेत्ामधील अनधधकृत सींसथाींवर कायदेशीर कारवाई 
करण्यासाठी चारही कृषी ववद्यावपठाींचे अधधषठाता (कृषी) याींना प्राधधकृत 
केलेले आहे. 
(३) सदर प्रकरणी कोणतीही तक्रार अथवा गनु्हा कृषी पररषद अथवा 
ववद्यापीठाकडून नोंदववलेला नाही. सबब पोलीस पथकाकडून चौकशी करण्यात 
आलेली नाही. 
(४) डॉ. पींिाबराव देशमखु कृषी ववद्यापीठ, अकोला आणण महात्मा फुले कृषी 
ववद्यापीठ, राहुरी या दोन ववद्यापीठाींचा अहवाल कृषी पररषदेकड ेप्राप्त झाला 
असनू महात्मा फुले कृषी ववद्यापीठ, राहुरी या ववद्यापीठाच्या चौकशी 
सममतीने पजचचम महाराषट्राींतगात राषट्रीय मागासवगीय कृषी ववद्यापीठ, 
सोलापरू या अींतगात ददले िाणारे कृषी मशक्षण हे अवधै सवरुपाच े व 
ववद्यार्थयाांचे फसवणूक करणारे असल्याने अशा अवधै सींसथाींवर गनु्हा दाखल 
करणे योग्य राहील असा अहवाल ददलेला आहे. प्राप्त अहवालाच्या आधारे 
महाराषट्र कृषी, पश ुव मत्सयववज्ञान, आरोग्य, उच्च तींत् व व्यवसाय मशक्षण 
यामधील अनधधकृत सींसथा व अनधधकृत अभ्यास पाठयक्रम (प्रनतबींध) 
अधधननयम २०१३ मधील तरतदुीनसुार कायावाही करण्याकरीता सक्षम 
प्राधधकारी याींना सचूना ददनाींक ३०/०६/२०१८ च्या पत्ान्वये देण्यात आलेल्या 
आहेत. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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महाराष्ट्र राज्य मागव पररिहन महामांडळ (एसटी) विभागाच्या 
िारभारािर ननयांत्रण ठेिण्याबाबत 

  

(४३) * ४२५५१ प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.रवि ांर फाटि : सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषट्र राज्य मागा पररवहन महामींडळ (एस्ी) ववभागाच्या कारभारावर 
वररषठाींचे ननयींत्ण नसल्यामळेु त्याचा पररणाम उत्पन्नावर होत 
असल्याबाबतची याधचका मा.उच्च न्यायालयात सादर केली असल्याचे तसेच, 
ठाणे जिल््यात राज्य पररवहन महामींडळास रुपये ३९ को्ी तो्ा झाला 
असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ववववध आगारात ्ायरच्या प्रनतक्षेत उभ्या असलले्या बसेस, 
दरुुसतीच्या कामाींमध्ये होणारा ववलींब, नतकी् मशीनचा तु् वडा इतर 
कारणाींमळेु राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसेसच्या फेऱ्या रद्द होण्याचे प्रमाण 
वाढले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्य पररवहन महामींडळाच्या आगाराींमध्ये ननयींत्काींचे वचक 
नसल्याने, तसेच मिीतील चालक-वाहक व इतराींना सोईची वागणकू ददली 
िात असल्याने महामींडळाच ेनकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने राज्य पररवहन महामींडळाचा कारभार पणूा क्षमतनेे 
चालववण्याकरीता कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े : (१) राज्य पररवहन महामींडळाच्या कारभारावर ननयींत्ण 
नसल्याने उत्पन्नावर पररणाम झाल्याबाबत उच्च न्यायालयात याधचका सादर 
झालेली नाही. ठाणे ववभागास २०१७-२०१८ या वषाात ३९ को्ीींचा तो्ा झाला 
हे खरे असनू मागील वषााच्या तलुनेत ५ को्ी ३९ लाख इतका तो्ा कमी 
झाला आहे. 
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(२) प्रत्येक आगार व ववभागामध्ये बसगाड्याींची देखभाल करणे, ्ायरची 
दरुुसती करणे, इत्यादीसाठी आवचयक चालवावयाच्या ननयताींपेक्षा, िासत 
बसेस उपलब्ध असतात़ त्यामळेु प्रवाशी वाहतकु बसेसच्या फेऱ्या ्ायर 
अभावी रद्द झालले्या नाहीत. राज्य पररवहन महामींडळामध्ये प्रवाशाींना नतकी् 
देण्यासाठी चाल ू असलेल्या इलेक्ट्रॉननक नतकक् प्रदान यींत् सींगणकीय 
आरक्षण प्रणाली (ई्ीआयएम-ओआरएस) प्रकल्पाींतगात एकूण ३८,५०० 
इलेक्ट्रॉननक नतकक् प्रदान यींत् (ई्ीआयएम ममशन्स) वापरात आहेत. काही 
ताींबत्क बबघाड झाल्यास त्याची देखभाल व दरुुसती कीं पनीमाफा त वेळोवळी 
केली िात आहे. परेुशा प्रमाणात इलेक्ट्रॉननक नतकक् प्रदान यींत् उपलब्ध 
असल्याने नतकी् यींत्ाचा तु् वडा भासत नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
 ववभागातील प्रत्येक आगारातील चालक-वाहक आणण वाहतकु ननयींत्क 
याींना चक्र कामधगरी पध्दतीने कामधगरी देण्यात येत.े 
(४) व (५) प्रचन उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
राज्यात समु ु्रात जाणाऱ या बोटीांिर िायरलेस यांत्रणा बसविण्याबाबत 

  

(४४) * ४१८६९ श्रीमती हु्नबान ू खललफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनिर : सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) वादळ ककीं वा मसुळधार पावसाचा इशारा ककमान आठवडाभर आधी 
मजच्छमाराींना ममळणे आवचयक असनू हा इशारा अचूक हवा त्यावर 
मजच्छमाराींना अवलींबनू राहता आले पादहि े अशी मागणी मजच्छमाराींतफे 
करण्यात आली असल्याच े ददनाींक २६ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िोरदार पाऊस, वादळामळेु वषाभरात १५ त े २० बो्ी तरी 
समदु्रात बडुतात त्यामळेु ही िीववतहानी ्ाळण्यासाठी शासनाने खोल समुद््रात 
िाणाऱ् या प्रत्येक बो्ीींवर वायरलेस यींत्णा बसववण्यासाठी मदत करावी आणण 
त्या माध्यमातनू मजच्छमाराींना वेळेत इशारा द्यावा, ही देखील मागणी 
करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 



57 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) नाही. 
(२) प्रचन उद् भवत नाही. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

पुणे-बांगळूर राष्ट्रीय महामागाविरील खांबाटिी घाट िळणािर 
सुरक्षिततेच्यादृष्ट्टीने उपाययोजना िरण्याबाबत 

  

(४५) * ४२१८७ आकिव .अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्रीमती हु्नबान ू
खललफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.अमररशभाई पटेल, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.रवि ांर फाटि : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु-बींगळूर राषट्रीय महामागा क्रमाींक ४ वरील खींबा्की घा्ािवळील 
‘एस’ वळणावर ्ेम्पो उल्ून झालेल्या भीषण अपघातात १८ िणाींचा मतृ्य ू
झाला तर १९ िण िखमी झाले असल्याचे ददनाींक ११ एवप्रल, २०१८ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खींबा्की घा्ातील इींग्रिी ‘एस’ आकाराचे वळण िीवघेणे 
ठरत असनु या वळणावर वारींवार अपघात घडत असनू सन २००८ पासनू सन 
२०१७ अखेर ११६ अपघतामध्ये समुारे ७३ व्यक्ती मतृ्यमूखुी तर २१६ िण 
िखमी झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सदर घा् मागााच्या वळणावर सरुक्षक्षततचे्यादृष्ीने 
उपाययोिना करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांरिाांत पाटील : (१) सातारा-पणेु महामागाावर खींबा्की घा्ात ददनाींक 
१०/०४/२०१८ रोिी पहा्े ५.१५ वािता अनतवेगात असलेल्या ्ेम्पो चालकाचा 
ननयींत्ण सु् ल्यामळेु ददेुवी अपघात होवनू ३३ प्रवाशाींपकैी १९ िण मतृ्यमूखुी 
पडले व १६ िण िखमी झाल्याचे पोलीस अधीक्षक, सातारा याींनी कळववले 
आहे. 
(२) खींबा्की घा्ात एस आकाराचे वळणावर सन २००८ त ेसन २०१७ अखेर 
११६ अपघातामध्ये समुारे ७३ व्यक्ती मतृ्यमूखुी व २१६ व्यक्ती िखमी 
झालेल्या असल्याचे पोलीस अधीक्षक, सातारा याींनी कळववले आहे. 
(३) सदर बाबतीत रसत ेसरुक्षा सममतीने पहाणी केली असनू सदर पहाणीत 
सरुक्षक्षततचे्यादृष्ीने खालील बाबीींची पतूाता करण्याचे ननदेश ददले आहेत. 

(अ) रम्बलर सट्रीप अजसतत्वातीलपेक्षा अधधक बसववणे. 
(ब) क्रश बॅरीअरची उींची वाढववणे. 
(क) W बीम क्रश बॅररअर अशा सवरुपात बसवावे की अवघड 

पररजसथतीत वाहनाचे बींपर बॅररअरला प्रथम ्ेकावे. 
(ड) महामागााची शोल्डर अधधकची दबाई करुन व एका पातळीत ठेवावी. 
(इ) वळण रसत्यावर अधधकचे साईन-बोडा बसववणे. 
(ई) “डबल च्रेवन साईन” फलक तीव्र वळणावर बसववणे. 
(फ) सोलार जब्लींकसा बसववणे. 
(ि) अनतररक्त मादहती फलक बसववणे व बब्रि हलववणे. 

 वरील उपाययोिनाींची कामे पणूा करण्यात आल्याचे प्रकल्प सींचालक, 
भारतीय राषट्रीय रािमागा प्राधधकरण, पणेु याींनी कळववले आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

औरांगाबाद जजल््यातील जलमनीची ननयमबा्य विक्री िेल्याबाबत 
  

(४६) * ४१४२४ श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनुनल तटिरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४०१८० ला 
ददनाांि १५ माचव, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) औरींगाबाद येथील तत्कालीन ननवासी उपजिल्हाधधकारी याींनी सन २०११ 
मध्ये पदाचा दरुुपयोग करून ननयमबा्यरीतीने वगा २ च्या समुारे ५०० एकर 
िमीन ज्याची ककींमत रुपये २००० को्ी आहे अशा िममनी बेकायदेशीररीतीने 
ववक्री करण्याची परवानगी ददल्या प्रकरणी दोषी अधधकाऱ्यास शासनाने 
ददनाींक २० िून, २०११ रोिी शासकीय सेवेतनू ननलींबबत केले होत,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याच प्रकरणात सदर अधधकाऱ्यास शासनाने ददनाींक 
१९/०३/२०१८ च्या पत्ान्वये शासन सेवेतनू सक्तीने सेवाननवतृ्त करण्याचा 
ननणाय घेतल्याचे ज्ञापन सींबधधत अधधकाऱ्याला बिावण्यात आल ेआहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अधधकारी जिल्हा परुवठा अधधकारी, बीड या पदावर 
काम करत असताना त्याच्या ववरोधातील तक्रारीबाबत ववभागीय आयकु्त, 
औरींगाबाद याींनी ददनाींक १६/०१/२०१८ रोिी चौकशी करण्याचे आदेश 
जिल्हाधधकारी, बीड याींना ददल्यावरून झालेल्या चौकशीत काय आढळून आले, 
सदर अधधकाऱ्याववरुद्ध प्रलींबबत असलेली चौकशीची कायावाही पणूा झाली आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सदर अधधकाऱ्याला लाच घेताना रींगेहात पकडल्यामळेु 
शासन सेवेतनू कायम बडतफा  करणेबाबत कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) व (२) िमीन ववक्रीच्या १०४ प्रकरणात ननयमबा्य 
परवानगी ददल्याबाबत तत्कालीन ननवासी उपजिल्हाधधकारी, औरींगाबाद 
श्री.एन.आर.शळेके याींना ददनाींक २० िून २०११ च्या शासन आदेशान्वये 
ननलींबबत करण्यात आले होत.े तद्नींतर ददनाींक ०४ मे, २०१२ रोिीच्या शासन 
आदेशान्वये श्री.शळेके याींना त्याींच्याववरुद्धच्या प्रसताववत ववभागीय चौकशीच्या 
अधीन राहून शासन सेवेत पनु:सथावपत करण्यात आल ेहोत.े 
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 सदर प्रकरणातील अननयममतताींच्या अनषुींगाने ददनाींक ०४/०१/२०१४ 
रोिीच्या शासन ज्ञापनान्वये श्री.शळेके याींच्याववरुद्ध म.ना.से (मशसत व 
अपील) ननयम, १९७९ च्या ननयम ८ नसुार ववभागीय चौकशी सरुू करण्यात 
आली. सदर प्रकरणी सववसतर चौकशी करण्यासाठी ननयकु्त करण्यात 
आलेल्या प्रादेमशक चौकशी अधधकारी, औरींगाबाद ववभाग, औरींगाबाद याींचा 
अहवाल ववचारात घेऊन श्री.शळेके याींना शासन सेवेतनू सक्तीने सेवाननवतृ्त 
करण्याची मशक्षा देण्याचा अींतररम ननणाय शासनाने घेतला. सदर मशक्षेच्या 
अनषुींगाने १५ ददवसाींत अमभवेदन करण्याबाबत श्री.शळेके याींना ददनाींक 
१९/०३/२०१८ रोिीच्या शासन ज्ञापनान्वये कळववण्यात आले होत.े तथावप, 
सदर ववहीत कालावधीत श्री.शळेके याींनी अमभवेदन सादर केले नसल्यामळेु 
श्री.शळेके याींना शासन सेवेतनू सक्तीने सेवाननवतृ्त करण्याचा ननणाय 
शासनाने घेतला असनू, सदर मशक्षा प्रसताव ददनाींक ०७/०६/२०१८ रोिीच्या 
शासन पत्ान्वये महाराषट्र लोकसेवा आयोगाच्या सहमतीसतव सादर करण्यात 
आला आहे. 
(३) व (४) मा.लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १६/०१/२०१८ रोिीच्या ननवेदनाद्वारे 
श्री.एन.आर.शळेके, तत्का.जिल्हा परुवठा अधधकारी बीड याींच्याववरुद्ध तक्रार 
करुन त्याींची अकायाकारी पदावर ननयकु्ती करण्याची मागणी केली होती. सदर 
ननवेदनाच्या अनषुींगाने सखोल चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याबाबत 
ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींना ददनाींक २३/०१/२०१८ रोिीच्या शासन 
पत्ान्वये कळववण्यात आल ेहोत.े त्यानषुींगाने ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद 
याींनी ददनाींक २९/०१/२०१८ रोिीच्या पत्ान्वये जिल्हाधधकारी, बीड याींना 
अहवाल सादर करण्याबाबत कळववले होत.े दरम्यानच्या कालावधीत 
श्री.एन.आर.शळेके तत्का. जिल्हा परुवठा अधधकारी, बीड याींच्याववरुद्ध 
लाचेच्या प्रकरणामध्ये गनु्हा दाखल होऊन त्याींना अ्क करण्यात आल्यामळेु 
श्री.शळेके याींना ददनाींक २३/०३/२०१८ रोिीच्या शासन आदेशान्वये ननलींबबत 
करण्यात आले आहे. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

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



61 

राष्ट्रीय िृषी वि्तार ि तांत्रज्ञान अलभयान (जज.चांरपूर) अांतगवत  
खरेदी िेलेल्या रॅक्टरच ेअनुदान देण्याबाबत 

  

(४७) * ४२५३२ श्री.धगरीशचांर व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपरू जिल््यात राषट्रीय कृषी ववसतार व तींत्ज्ञान अमभयानाींतगात खरेदी 
केलेल्या टॅ्रक््रचे अनदुान देण्यास सींबींधधत जिल्हा कृषी अधीक्षक, चींद्रपरू 
याींचेकडून दलुाक्ष केले िात असल्याचे ददनाींक १ फेब्रवुारी, २०१८ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर कृषी अधीक्षक याींनी सवतःच्या मिीतील शतेकऱ्याींना 
टॅ्रक््र मींिूर करून, खुल्या बािारातनू खरेदी केलेल्या टॅ्रक््रचे अनदुान 
मिीतील शतेकऱ्याींना देण्यात आल्याबाबतची तक्रार येरगाींव येथील 
शतेकऱ्याींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने गरैव्यवहार करणाऱ्या कृषी अधीक्षकावर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) सन २०१५-१६ मधील प्रचमलत शासकीय धोरणानसुार, महाराषट्र कृषी 
उद्योग ववकास महामींडळ या शासनाच्या एकमेव परुवठादार सींसथेकडून खरेदी 
करणे आवचयक होत.े तथावप, येरगाव, ता.मलु, जि.चींद्रपरु येथील काही 
शतेकऱ्याींनी त्याींना मींिूर केलेल्या मॉडलेचे टॅ्रक््र खरेदी न करता त्याींनी 
दसुऱ्याच मॉडलेचे टॅ्रक््र खलु्या बािारातनू खरेदी केल्यामळेु त्याींना अनदुान 
अनजु्ञेय ठरत नाही. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

----------------- 
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पांढरपूर (जज.सोलापूर) येथील तेल्या रोगाने बाधधत डालळांब उत्पादि 
शतेिऱयाांना मदत देण्याबाबत 

  

(४८) * ४३२२७ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील : 
सन्माननीय फलोत् पादन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पींढरपरू (जि.सोलापरू) तालकु्यात गत दोन वषाात डामळींब वपकाींची लागवड 
करण्यात आली असनू सदर वपकाींवर तले्या रोगाचा प्रादभुााव झाल्याने 
शतेकऱ्याींचे कोट्यवधी रुपयाींचे नकुसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने नकुसानग्रसत शतेकऱ्याींना मदत देण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
 शासनाच्या हॉ ा्सॅप प्रकल्पाींतगात ककड व रोगाींच े ननयममत सवेक्षण 
केले िात होत.े सन २०१७-१८ मध्ये जिल््यात कुठेही तले्या रोगाची पातळी 
आधथाक नकुसानीच्या पातळीवर गेलेली नाही. 
(२) व (३) प्रचन उद् भवत नाही. 
 

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

पोलादपूर जिळील िशडेी घाटात सहा पदरी बोगदे बाांधण्याबाबत 
  

(४९) * ४१३५५ श्री.रवि ांर फाटि, अॅड.अननल परब : सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) पोलादपरू िवळील कशडेी घा्ात मोठ्या प्रमाणात वाहतकु कोंडी होत 
असल्याने वारींवार अपघात होत असल्याच ेननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, सदर घा्ात वाहतकु कोंडी होवनू अपघात होव ू नयेत 
याकरीता घा्ात सहा पदरी दोन बोगदे बाींधण्याचा ननणाय शासनाने घेतला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त कामास सरुुवात झाली आहे काय, त्याची सद्यःजसथती 
काय आहे व माहे मे, २०१८ अखेर कें द्र शासनाने यासाठी ककती ननधी 
उपलब्ध करुन ददला आहे व ककती ननधी उपलब्ध होणे बाकी आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१), (२) व (३) अींशत: खरे आहे. 
 मुींबई-गोवा राषट्रीय महामागा क्र. ६६, सा.क्र.कक.मी. १४८/०० त े
१६१/६०० मध्ये चौपदरीकरणाच्या कामाींतगात कशडेी घा्ामध्ये तीन पदरी 
दोन बोगद्याचे काम कें द्रीय रसत ेवाहतकु व महामागा मींत्ालय, नवी ददल्ली 
याींनी मींिूर केलेले असनू सदर कामासाठी म.ेररलायन्स इन्रा मल.मुींबई– 
सीएआय (िेव्ही) याींचेसोबत ददनाींक २५/०४/२०१८ रोिी करारनामा करण्यात 
आला असनू कायाारींभ आदेश देण्याची प्रकक्रया प्रगतीत आहे. प्रचनाींककत 
कामासाठी ४८.९६ हे. क्षेत्ाच्या भसूींपादनाची आवचयकता असनू भसूींपादन 
ननवाड े ३ (G) प्रकक्रया पणूा करण्यात आली असनू मोबदला वा्प प्रकक्रया 
प्रगतीत आहे. 
 सदर कामास कें द्रीय रसत ेवाहतकु व महामागा मींत्ालय, नवी ददल्ली 
याींनी भसूींपादनासह रुपये ७४१.३१ को्ी इतक्या ककींमतीस मींिूरी ददली असनू 
कामाच्या प्रगतीप्रमाणे ननधी ववतररत करण्यात येत आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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सलगर ब्रुदिु (ता.जज.सोलापूर) येथील पशुधन वििास अधधिारी  
पद ररक्त असल्याबाबत  

(५०) * ४१९५६ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सभुाष झाांबड, श्रीमती हु्नबान ू खललफे, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४०९६१ ला 
ददनाांि २२ माचव, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय 
पशसुांिधवन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सलगर ब्रदुकु (ता.जि.सोलापरू) येथील पशवुदै्यकीय दवाखान्यात पशधुन 
ववकास अधधकारी पद ररक्त असल्याने उपचाराअभावी िनावरे दगावत आहेत, 
ररक्त पदामळेु पशधुनधारक शतेकऱ्याींना खािगी पशवुदै्यकीय दवाखान्यातनू 
पशधुनावर उपचार करुन घ्यावे लागत असनू िादाचा आधथाक भार सोसावा 
लागत असल्याचे ददनाींक २७ माचा, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने पशधुन ववकास अधधकारी पद भरण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) व (२) पशधुन ववकास अधधकारी, पवदै शे्रणी-१, 
सलगर बदु्रकु, ता.जि.सोलापरू हे पद ददनाींक ३१/०५/२०१० पासनू ररक्त असले 
तरी सदर ररक्त पदाचा अनतररक्त कायाभार पववअ, पवदै शे्रणी-१, मरवड,े 
जि.सोलापरू याींचेकड े सोपववण्यात येवनू त्याींचेमाफा त पशपुालकधारकाींच्या 
िनावराींना ननयममत वदै्यकीय सेवा परुववण्यात येत आहेत. शासन आदेश क्र. 
पसींप्र २०१८/प्र.क्र.१४७/पदमु-१, ददनाींक ३१/०५/२०१८ अन्वये सदर ररक्त 
पदावर ननयममत पशधुन ववकास अधधकाऱ्याची बदलीने ननयकु्ती करण्यात 
आली आहे. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 

----------------- 
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आळांदी (जज.पुणे) येथे विविध र्त्याांची िामे पूणव िरण्याबाबत 
  

(५१) * ४२४४९ श्री.अननल भोसल े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २६८७८ ला ददनाांि 
१७ माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) आळींदी (जि.पणेु) येथे ववववध रसत्याींच्या ववकासाची कामे अनेक 
वषाापासनू प्रलींबबत असनू सरुु असलेले काम कायाक्षेत्ाप्रमाणे पणुा होत 
नसल्याने वाहतकु कोंडी होऊन येथील िनिीवन ववसकळीत झाल्याची बाब 
माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने आळींदी येथील ववववध रसत्याींची चाल ूअसलेल्या कामात ननयोिन 
व गती आणण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.  
 प्रचनाींककत आळींदी, जि.पणेु हे दठकाण धाममाक नतथाक्षते् असल्याने या 
दठकाणी भाववकाींची मोठ्या प्रमाणात गदी होत असत.े या भागातील बहुतके 
रसत्याींचे १८ मी. त े २० मी.पयांत रुीं दीकरणाचे काम पणुा झाल्याने येथ े
होणाऱ्या वाहतकु कोंडीचे प्रमाण ननयींबत्त झाले आहे. 
(२) आळींदी येथील रसत्याींची रुीं दीकरण व मिबतुीकरणाची कामे नतथाक्षते् 
ववकास आराखाड्यानसुार मींिूर असनू ववववध प्रशासककय ववभागामाफा त कामे 
प्रगतीत आहेत. या कामाींच्या ननयींत्ण व देखरेखबाबतचे ननयोिन 
जिल्हाधधकारी, पणेु याींच्यामाफा त करण्यात येत असनू सदर मींिूर रसत्याींची 
सावािननक बाींधकाम ववभागाकडील मींिूर कामे माचा, २०१९ पयांत पणुा 
करण्याचे ननयोिन आहे. 
 सद्य:जसथतीत रसत्यावरील वाहतकु सरुळीत सरुु आहे. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 

----------------- 
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सािवजननि बाांधिाम विभागातील मुख्य अलभयांत्याची  
ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(५२) * ४१९७९ श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अमररशभाई पटेल : 
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सावािननक बाींधकाम ववभागात मखु्य अमभयींत्याींसह अनेक पदे 
ररक्त असल्याने सेवाननवतृ्त अमभयींत्याींची सेवा घेतली िात असल्याची बाब 
माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रत्नाधगरी सावािननक बाींधकाम, उत्तर ववभागात अनेक पदे 
ररक्त असल्यामळेु कायाालयीन कामे ववदहत मदुतीत होत नसनू कामे मागी 
लावण्याकरीता कायारत असलेल्या कमाचाऱ्याींना अनेक अडचणीला समोरे िाव े
लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, १६ हिार को्ीच ेमुींबई-नागपरू समधृ्दी मागा, ४ हिार को्ीचे 
हायब्रीड ॲन्यु् ीचे रसत ेअसे समुारे २० हिार को्ीच्या प्रकल्पाींसाठी अनभुवी 
मखु्य अमभयींत्याची गरि आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सावािननक 
बाींधकाम ववभागातील ररक्त पदाींचा आढावा घेऊन राज्यातील सावािननक 
बाींधकाम ववभागातील मखु्य अमभयींत्यासह रत्नाधगरी सावािननक बाींधकाम 
ववभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे, मात् सावािननक बाींधकाम 
ववभागाच्या अखत्याररतील मखु्य अमभयींता, अधीक्षक अमभयींता व कायाकारी 
अमभयींता या पदाींवर सेवाननवतृ्त अमभयींत्याींची सेवा घेतलेली नाही.  
(२) रत्नाधगरी सावािननक बाींधकाम ववभागात कननषठ अमभयींत्याींची पदे ररक्त 
आहेत. तथावप, उपलब्ध अधधकारी/कमाचाऱ्याींकडून कामाचा ननप्ारा तत्परतनेे 
करण्यात येत आहे.  
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(३) व (४) कामाची गरि ववचारात घेऊन, पदे पदोन्नतीने भरण्याबाबत 
शासनसतरावर कायावाही सरुु आहे.  
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

अललबाग (जज.रायगड) तालुक्यातील जजल्हा पशुिैद्यिीय  
दिाखान्द्याची दरुि्था झाल्याबाबत 

  

(५३) * ४२०५५ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय पशसुांिधवन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमलबाग (जि.रायगड) शहरामध्ये िनावराींच्या आरोग्याची काळिी 
घेण्याकरीता रायगड जिल्हा पशवुदै्यकीय दवाखाना सरुू केला असनू सदर 
दवाखान्याची इमारत नादरुूसत असल्यामळेु ती कधीही पडण्याची मभती 
ननमााण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दवाखान्यामध्ये अद्ययावत शसत्कक्रया ववभाग नसनू 
तथेील एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी मशीन िुन्या व नादरुूसत असल्यामळेु 
नेमके आिाराचे ननदान करता येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पशवुदै्यकीय ववभागाने दवाखान्याला सींरक्षक मभींत बाींधणे, 
सोयी-सवुवधाींच्या बळक्ीकरण करणेसाठी शासनाकड े प्रशासनाकडून प्रसताव 
पाठववण्यात आलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रायगड जिल्हा 
पशवुदै्यकीय दवाखाना ससुज्ि करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.महादेि जानिर : (१) नाही. 
(२) नाही. 

सदर दवाखान्यात शसत्कक्रया ववभाग अजसतत्वात असनू त्यामध्ये 
शसत्कक्रया केल्या िातात. तसेच सोनोग्राफी मशीन चाल ु जसथतीत उपलब्ध 
आहे. तसेच एक्स-रे मशीनच्या यपुीएसमध्ये ककरकोळी सवरुपाच्या बबघाडामळेु 
तात्परुत ेबींद होत,े त ेदरुूसत करून घेण्यात आले असनू कायारत आहे. 
(३) नाही. 
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तथावप, नवीन सींरक्षक मभींत बाींधणे व इमारतीमधील काही कक्षाींमध्ये 
अत्यावचयक सींरचनात्मक बदल करणेसाठी सावािननक बाींधकाम ववभाग, 
अमलबाग व कायाकारी अमभयींता कृषी, बाींधकाम वरळी, मुींबई याींच्याकडून 
बाींधकामाचे अींदािपत्क मागववण्यात आले असनू पढुील कायावाही सरुू आहे. 
(४) जिल्हा पशसुींवधान उपआयकु्त याींनी जिल्हा ननयोिन सममती 
याींच्यामाफा त जिल्हा वावषाक योिना सवासाधारण पशवुदै्यककय दवाखाने/ 
पशधुचकीत्सालये याींचे बाींधकाम, बळक्ीकरण आधुननकीकरण या लेखामशषाा 
अींतगात रुपये ८५.०० लक्ष ननयतव्यय मींिूर झालेला आहे. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

नालशि जजल््यात ि विभागात शतेिरी आत्महत्या रोखण्याबाबत 
  

(५४) * ४१७९९ डॉ.अपिूव दहरे : सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामशक ववभागात नावपकी, किाबािारीपणा आणण शतेमालाला ममळणारा 
अत्यल्प भाव या कारणाने आलेल्या नरैाचयातनू माहे िानेवारी त ेमाचा, २०१८ 
या तीन मदहन्याच्या कालावधीत १०१ शतेकरी आत्महत्येच्या घ्ना घडल्या 
असनू नामशक जिल््यात ददनाींक १६ मे, २०१८ पावेतो ३४ शतेकरी 
आत्महत्या घ्ना घडल्याच ेननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गत तीन मदहन्यात झालेल्या ववभागातील १०१ शतेकरी 
आत्महत्येच्या प्रकरणाींपकैी आतापयांत केवळ २१ शतेकऱ्याींची कु्ूींबे जिल्हा 
चौकशी सममतीच्या अहवालानसुार शासनाच्या मदतीस पात् ठरली असनू २१ 
शतेकऱ्याींची प्रकरणे नामींिरु करण्यात आलेली आहेत, तसेच अिुनही ५९ 
शतेकरी आत्महत्या प्रकरणाींची चौकशी प्रलींबबत असल्याने या शतेकऱ्याींची 
कु्ूींबे अद्याप शासनाच्या मदतीच्या प्रनतक्षेतच आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नामशक जिल््यात ददनाींक १ िानेवारी त े२९ एवप्रल, २०१८ 
या कालावधीत २८ शतेकऱ्याींनी आत्महत्या केल्या असनू यापकैी २० 
प्रकरणाींमध्येच प्रशासनाने पात्-अपात् शतेकरी कु्ूींबे ननजचचत करुन त्यापकैी 
केवळ ९ कु्ूींबाींनाच मदतीसाठी पात् ठरववण्यात आले व उवाररत प्रकरणाींच े
अहवाल प्रलींबबत असल्याचे ददनाींक १ मे, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय; 
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(४) असल्यास, महसलू प्रशासनाने सक्तीचे व िाचक ननकष न लावता 
नामशक जिल्हा व नामशक ववभागातील सवा शतेकरी आत्महत्या प्रकरणाींची 
तात्काळ नोंद घेवनू व पात् आणण अपात् ेसींबींधीची चौकशी सत्वर पणुा करून, 
सवा मतृ शतेकऱ्याींचे वारस, कु्ुींबबयाींना मदतीचे वा्प करण्यात यावे, अशी 
सींबींधधताींकडून मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय ; 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आत्महत्याग्रसत 
कु्ुींबबयाींना मदत देऊन आत्महत्या रोखण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) नामशक ववभागात िानेवारी त े माचा, २०१८ या 
कालावधीत १०१ शतेकऱ्याींनी आत्महत्या केली असनू त्यापकैी ४८ प्रकरणे 
ददनाींक २३ िानेवारी, २००६ च्या शासन ननणायातील ननकषानसुार पात् तर 
४५ प्रकरणे ननकषात बसत नसल्यामळेु अपात् ठरववण्यात आली आहेत. 
तसेच ८ प्रकरणे चौकशीकरीता प्रलींबबत आहेत. नामशक जिल््यामध्ये 
िानेवारी, २०१८ त े १६ मे, २०१८ पयांत ३५ शतेकऱ्याींनी आत्महत्या केल्या 
असनू १३ प्रकरणे पात् तर २१ प्रकरणे अपात् ठरववण्यात आली आहेत आणण 
१ प्रकरण फेरचौकशीकरीता प्रलींबबत आहे. 
(२) नाही. 
 नामशक जिल््यामध्ये गले्या तीन मदहन्यात १०१ शतेकऱ्याींनी 
आत्महत्या केल्या असनू ४८ प्रकरणे पात् तर ४५ प्रकरणे अपात् ठरववण्यात 
आली आहेत. तसेच ८ प्रकरणे चौकशीकरीता प्रलींबबत आहेत. लवकरच 
चौकशी करुन तात्काळ ननणाय घेण्याबाबत कळववण्यात आलेले आहे. 
(३) नाही. 
 नामशक जिल््यात १ िानेवारी, २०१८ त े २९ एवप्रल, २०१८ या 
कालावधीत एकण २८ व्यक्तीींनी आत्महत्या केल्या असनू ११ प्रकरणे पात् 
तर १७ प्रकरणे अपात् ठरववण्यात आली आहे. 
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(४) व (५) ददनाींक २३ िानेवारी, २००६ च्या शासन ननणायातील ननकषानसुार 
नावपकी, किाबािारीपणा व किापरतफेडीचा तगादा या तीन कारणाींमळेु 
झालेल्या शतेकरी आत्महत्या जिल्हासतरीय सममतीने पात् केलले्या 
प्रकरणातील आत्महत्याग्रसत शतेकऱ्याींच्या वारसाींना रुपये १.०० लक्ष तात्काळ 
मदत देण्यात येत.े 
 शासन पररपत्क, गहृ ववभाग, ददनाींक १६ सप् े्ंबर, २०१७ अन्वये 
शतेकरी आत्महत्या प्रकरणी १ आठवड्यात चौकशीची कायावाही पणूा 
करण्याच्या सचूना देण्यात आलेल्या आहेत. 
 शतेकऱ्याींच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी उसमानाबाद व यवतमाळ या 
दोन जिल््याींमध्ये पथदशी प्रकल्प राबववण्यात येत असनू त्या अींतगात 
बळीरािा चेतना अमभयान राबववण्यात येत आहे. तसेच शतेकऱ्याींची किामाफी 
करण्यासाठी “छत्पती मशवािी महाराि शतेकरी सन्मान योिना २०१७” 
राबववण्यात येत आहे. तसेच शासनाच्या ववववध ववभागाींनी आत्महत्याग्रसत 
शतेकऱ्याींकरीता करावयाच्या उपाययोिनाींबाबतच्या सवा प्रसताींवाना ददनाींक  
२४ िुल,ै २०१५ च्या शासन ननणायान्वये मान्यता देऊन आवचयक ती 
कायावाही तातडीने करण्याबाबत कळववण्यात आल ेआहे. 
(६) प्रचन उद् भवत नाही. 
 

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

राज्य महामागव चौपदरीिरण ि पारस िीज िें र प्रिल् पािरीता  
सांपाददत िेलेल्या जलमनीचा मोबदला देण्याबाबत 

  

(५५) * ४२५४३ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य महामागा क्रमाींक सहाचे चौपदरीकरण व पारस वीि कें द्राच्या 
ववसतारीत प्रकल्पाच्या भसुींपादनामळेु बाळापरु (जि.अकोला) तालकु्यातील 
शकेडो शतेकरी भमुमहीन झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अधधकृत िममनीचा मोबदला ननयमानसुार देण्यात आला 
नसल्याचा आरोप शतेकऱ्याींनी केला असनू मोबदल्यावरुन अनेक प्रकरणाींमध्ये 
वाद सरुु आहेत तसेच पारस वीि कें द्राच्या ववसतारीकरणाकरीता अधधग्रहीत 
िमीन गत सात वषाापासनु ववनावापर असल्यामळेु शतेकऱ्याींनी नारािी 
व्यक्त केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बाळापरु तालकु्यात भसुींपादनात झाल्याच े गरैव्यवहार 
ननदशानास आल्याने अधधग्रहीत केलेल्या िममनीसाठी वेगवेगळया दराने 
शतेकऱ्याींना मोबदला ननधाारीत केल्यामळेु िममनीच्या मलु्याींकनात अन्याय 
झाल्यामळेु समान व वाढीव मोबदला देण्याची मागणी होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने महामागााच्या चौपदीकरणाला अधधग्रहीत 
ववसतारीकरणाचा उद्दशे ददलेल्या कारणासाठीच व्हावा व पारस प्रकल्पामध्ये 
िमीन सींपाददत केलेल्या शतेकऱ्याींच्या पाल्याींना नोकरी देण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) राषट्रीय महामागा अधधननयम, १९५६ चे तरतदूीनसुार भधूारकाींना 
िममनीचा मोबदला देण्यात आलेला आहे. वाढीव मोबदल्याकरीता लवाद तथा 
अपर जिल्हाधधकारी, अकोला याींच्याकड ेप्रकरणे न्यायप्रववषठ असनू लवादाच े
अींनतम ननणायानसुार कायावाही करण्यात येईल. 
 पारस वीि कें द्राच्या ववसतारीकरणाकरीता अधधग्रहीत करण्यात 
आलेल्या िममनीवर महाननममातीचा सौर प्रकल्प सथावपत करण्याचा प्रसताव 
ववचाराधधन आहे.  
(३) हे खरे नाही,  

वाढीव मोबदल्याकरता लवाद तथा अपर जिल्हाधधकारी याींच्याकड े
प्रकरणे न्यायप्रववषठ असनू लवादाच ेअींनतम ननणायानसुार कायावाही करण्यात 
येईल. 
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(४) रसता ववसतारीकरणासाठी सींपाददत केलले्या िममनीचा वापर महामागााच्या 
प्रयोिनाकरीताच सरुू आहे. त्यामळेु चौकशी करण्याचा प्रचनच उद् भवत नाही. 
 पारस वीि प्रकल्पामध्ये सींपाददत करण्यात आलले्या शतेकऱ्याींच्या 
पाल्याींना शासनाच्या ननयमानसुार नोकरी देण्याबाबत कायावाही करण्यात 
येईल. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

राज्यात विशषेत: िोल्हापरू जजल््यात बबयाणाांद्िारे शतेिऱ याांची 
फसिणूि रोखण्यासाठी भरारी पथिे ्थापन िरण्याबाबत 

  

(५६) * ४२४०९ श्री.सतजे ऊफव  बांटी पाटील, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ववशषेत: कोल्हापरू जिल््यात गत वषाात बोगस बबयाण्यामळेु 
शतेकऱ् याींची फसवणूक होवनूही शासनाने एकाही दोषीवर कारवाई केली नाही, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बबयाणाींद्वारे 
शतेकऱ् याींची फसवणूक रोखण्यासाठी सवींतत् यींत्णा उभारुन भरारी पथके 
सथापन करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 

सन २०१७-१८ मध्ये राज्यात अप्रमाणणत बबयाणे प्रकरणी ३०२ को ा् 
केसेस व २९ पोलीस केसेस दाखल करण्यात आलले्या आहेत. तर कोल्हापरू 
जिल््यात ४० प्रकरणी ववक्रीबींद आदेश व ६ प्रकरणी को ा् केसेस दाखल 
करण्यात आलेल्या आहेत. 
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(२) होय. 
 राज्यात कृषी ननववषठाींच्या गणुवत्तवेर ननयींत्ण ठेवण्यासाठी सन 
१९८३ पासनू सवतींत् गणु ननयींत्ण यींत्णा कायारत करण्यात आली असनू या 
यींत्णेमाफा त गणु ननयींत्णाच ेसननयींत्ण केले िात असनू यासाठी एकूण ११३१ 
गणुवत्ता ननयींत्ण ननरीक्षकाींची ननयकु्ती करण्यात आलेली आहे. यापकैी ३६ 
बबयाणे गणुवत्ता ननरीक्षक कोल्हापरू जिल््यात कायारत आहेत. तसेच, 
कोल्हापरू जिल््यात एकूण १३ भरारी पथके सथापन करण्यात आलेली असनू 
त्याींच्याद्वारे गणुवत्ता ननयींत्णाचे सननयींत्ण करण्यात येत आहे. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

यितमाळ जजल््यात शतेीच ेहेल्थिाडव तयार िरण्याबाबत 
  

(५७) * ४१४३८ श्री.हररलस ांग राठोड : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जिल््यात शतेीचे हेल्थकाडा तयार करण्यासाठी माती परीक्षण 
आवचयक असताींना जिल््यात माती परीक्षणाचे काम कागदोपत्ी 
राबववल्यामळेु माती पररक्षणाअभावी शतेकऱ्याींचे लागवड खचा वाढत असल्याचे 
माहे म,े २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने शासनसतरावरुन पाठपरुावा करुनही माती पररक्षणाच े
काम न करणाऱ्या दोषी अधधकारी/कमाचारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.  
 यवतमाळ जिल््यात मदृ आरोग्य पबत्केच ेपदहले चक्र (सन २०१५-
२०१६ व २०१६-२०१७) या कालावधीत राबववण्यात आलेले आहे. सदर 
कालावधीत १,०८,८६९ इतक्या मदृ नमनु्याींची तपासणी करुन िवळपास 
५,४३,३४५ इतक्या मदृ आरोग्य पबत्काींचे ववतरण शतेकऱ्याींना करण्यात 
आलेले आहे. तसेच, योिनेचे दसुऱे चक्र (सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९) या 
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कालावधीत राबववण्यात येणार असनू आतापयांत ६०५८४ मदृ नमनु्याींची 
तपासणी करुन १,०९,०५३ इतक्या मदृ आरोग्य पबत्काींचे ववतरण शतेकऱ्याींना 
करण्यात आलेले आहे. 
(२) प्रचन उद् भवत नाही. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

धमावबाद (जज.नाांदेड) येथील अिैध िाळूसाठ्याबाबत 
  

(५८) * ४२०५२ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.जनादवन चाांदरूिर : सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धमााबाद (जि.नाींदेड) येथील िाररको् मागे िाणाऱ् या धचरली घा्ातील 
वाळू गोदाकाठच्या पररसरात अवधैररत्या मोठ्या प्रमाणात साठववण्यात आली 
असनू सदर अवधै वाळू साठ्याबाबत शासन कोणतीच कायावाही करीत 
नसल्यामळेु शासनाचा महसलू बडुत असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने अवधै वाळूसाठा करणाऱ्याींवर तसेच, त्याकड े दलाक्ष 
करणाऱ्या सींबींधधत अधधकारी/कमाचारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) मौिे िारीको्, ता.धमााबाद येथे १३८ ब्रास इतका 
अवधै वाळूसाठा िप्त करण्यात आला असनू या साठ्याचा ननयमानसुार 
मललाव करुन रुपये १,७८,२४४/- इतकी रक्कम शासन िमा करण्यात आली 
आहे. तसेच मौिे ददग्रस, ता.धमााबाद येथ े३९८ ब्रास अवधै वाळूसाठा िप्त 
करण्यात आला असनू या साठ्याचा चार वेळा मललाव पकुारला असता त्यास 
प्रनतसाद न ममळाल्यामळेु सदर रेती ज्याींच्या िममनीवर साठवण्यात आली 
आहे. त्या िमीन मालकाींकडून रक्कम वसलू करण्याची कायावाही सरुु आहे. 
(२) व (३) प्रचन उद् भवत नाही. 

----------------- 
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अांबड ि घनसािांगी (जज.जालना) येथील तहलसलदाराांनी हजारो ब्रास 
िाळूची पर्पर विल्हेिाट लािून गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

  

(५९) * ४३५५२ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अींबड व घनसावींगी (जि.िालना) या दोन्ही तालकु्यातील तहमसलदाराींनी 
हिारो ब्रास वाळूची परसपर ववल्हेवा् लावनू गौण खननि अप्पर 
जिल्हाधधकारी, मींडळ अधधकारी, नायब तहमसलदार, तलाठी व ठेकेदार याींच्या 
सींगनमताने लाखो रुपयाचा गरैव्यवहार केल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी लोकप्रनतननधी व नागररकाींनी जिल्हाधधकारी, 
िालना याींच्याकड ेतक्रारी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोषीींववरुध्द कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) व (२) अशी बाब ननदशानास आली नाही. 
(३) व (४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

औरांगाबाद जजल््यातील र्त्याांची िामे ननिृष्ट्ट दजावची िेल्याबाबत 
  

(६०) * ४२५५८ श्री.सभुाष झाांबड, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि 
ऊफव  भाई जगताप, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मालोिे त े जिकठाणा गींगापरू तसेच, मलबे िळगाव त े गािगाींव 
(ता.गींगापरू, जि.औरींगाबाद) येथील रसत्यावरील खड्ड ेभरण्यासाठी ननववदा न 
काढता व शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता रसत्यावरील खड्ड ेभरण्यात 
येवनूही सवा कामे बेकायदेशीरपणे करण्यात आली असल्याचे माहे माचा, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, औरींगाबाद शहरातील सहा रसत्याच्या कामासाठी तीन वषाापवूी 
शासनाने रुपये २४ को्ीींचा ननधी ववतरीत केलेल्या ननधीत गरैव्यवहार झाला 
असनू मोंढा नाका त े बालािीनगर या रसत्याचे काम ववभागीय आयकु्ताची 
परवानगी न घेता रसत्याच ेकाम सरुु करुन कीं त्ा्दाराींला रुपये १ को्ीहून 
अधधक रक्कम अदा केल्याची बाब ननदशानास आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, औरींगाबाद शहरातील रसत्याच्या कामासाठी रुपये दहा को्ी 
खचा करण्यात येवनूही रसत्याचे काम ननषकृष् दिााच ेकरण्यात आल्यामळेु 
रसत्याची दरुवसथा झाल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बेकायदेशीर, ननकृष् 
दिााचे काम करुन गरैव्यवहार करणाऱ्या दोषी अधधकारी/कमाचारी व 
ठेकेदारावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) सन २०१३-१४ मध्ये औरींगाबाद शहरातील एकूण १० रसत्याींची कामे 
सावािननक बाींधकाम ववभागामाफा त हाती घेण्यात आली होती. ती पणूा 
करण्यात आली आहेत. 
 प्रचनाधधन रसता मोंढा नाका त े तानािी चौक त ेसायली हॉ्ेल त े
गरुूव्दारा कमान िालना रोड असा असनू सदर काम औरींगाबाद 
महानगरपामलकेकडून ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद ववभाग याींच े
अध्यक्षतखेालील सममतीच्या मान्यतचे्या अधधन राहून हाती घेण्यात आले 
होत.े सदर सममतीची मान्यता घेण्याची कायावाही करण्यात येत असल्याच े
आयकु्त, औरींगाबाद महानगरपामलका याींनी कळववले आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

----------------- 
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मांत्रालय आिारात फाऊां डशेन आणण बेडड ांगच ेिामात  
अननयलमतता झाल्याबाबत 

  

(६१) * ४२९२९ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनुनल तटिरे, श्री.अमरलसांह पांडडत, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मींत्ालय आवारात फाऊीं डशेन आणण बडेड ींगचे कामाकरीता शासनाने माहे 
ऑगस् व नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये कायाादेश ददला असनू सदरहू कामे झाली 
नसताींना सवा देयके ददनाींक २७ माचा, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास अदा 
केल्याची बाब ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर कामाच्या अननयममततसे िबाबदार दोषीींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) व (२) शासनाने ददनाींक १९/०४/२०१७ च्या पत्ान्वये 
याबाबत चौकशी करण्याच े अधीक्षक अमभयींता, सावािननक बाींधकाम दक्षता 
पथक मींडळ, मुींबई याींना ननदेश देण्यात आले असनू त्यानसुार चौकशी 
प्रगतीत आहे. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

मुांबईसह राज्यात अिैध/बिेायदा ररिाांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(६२) * ४१६३२ श्री.प्रसाद लाड, श्री.रवि ांर फाटि, अॅड.अननल परब, श्री.जनादवन 
चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईसह राज्यात ४ लाख खािगी ररक्षाींना परवान्यावर नोंदणी करून 
वधैता ममळववण्यासाठी ददनाींक ३१ माचा, २०१८ पयांत मदुत देण्यात आली 
होती, मात् २१० खािगी ररक्षाींनी परवान्यावर नोंदणी केली असनू नोंदणी न 
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केलेल्या उवाररत अवधै/बकेायदा ररक्षाींवर िप्तीच्या कारवाइाच े आदेश 
मा.पररवहन मींत्ी याींनी प्रादेमशक पररवहन कायाालयाला ददल्याचे ददनाींक    
१० एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आदेशाची अींमलबिावणी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अवधै/बेकायदा 
ककती ररक्षा वाहतकुीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े: (१) हे खरे आहे. 
 राज्यातील खािगी सींवगाात नोंदणी झालेल्या ऑ्ोररक्षाींची सींख्या 
१.३७ लक्ष आहे. अशा ररक्षाचालकाींना परवान्यावर नोंदणी करून घेण्यासाठी 
ददनाींक २२/०९/२०१७ च्या शासन ननणायान्वये ददनाींक ३१ माचा, २०१८ पयांत 
मदुत देण्यात आली होती.    
  ददनाींक १८/०६/२०१८ पयांत खािगी सींवगाातनू पररवहन सींवगाात 
परवान्यावर नोंदववण्यात आलेल्या ऑ्ोररक्षाींची सींख्या ही २५५ इतकी आहे. 
(२) व (३) खािगी सवींगाात नोंदणी असलेल्या अवधैररत्या वाहतकु करणाऱ्या 
ऑ्ोररक्षाींची ववशषे तपासणी मोहीम राज्यामध्ये ददनाींक १६/०४/२०१८ पासनू 
राबववण्यात आली. सदर मोहीमेंतगात ददनाींक २१/०६/२०१८ पयांत एकूण २३१२ 
खािगी ऑ्ोररक्षा अवधैररत्या वाहतकु करताना आढळून आल्या असनू सदर 
कायावाहीतनू रुपये ४०,५७,८७४/- इतका दींड वसलु करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

बीड जजल््यात अनतिषृ्ट्टीमुळे बाधधत झालेल्या  
शतेिऱयाांना मदत देणेबाबत 

  

(६३) * ४१६१७ श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनुनल तटिरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८०२२ ला 
ददनाांि १५ माचव, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय मदत 
ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मराठवाड्यात ववशषेतः बीड जिल््यात माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये 
झालेल्या अनतवषृ्ी व परूपररजसथतीमळेु बाधधत झालेल्या नकुसानीबाबतचा 
अहवाल जिल्हाधधकारी, बीड याींनी ददनाींक १० नोव्हेंबर, २०१६ रोिी ववभागीय 
आयकु्त, औरींगाबाद याींना सादर केला असनू ददनाींक २१ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी 
ववभागीय आयकु्त याींनी औरींगाबाद ववभागातील सवा जिल््याींचा एकबत्त 
ननधी मागणीचा प्रसताव शासनास सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने ददनाींक ९ िानेवारी, २०१७ रोिी ननगाममत 
केलेल्या शासन ननणायानसुार बीड जिल््यातील १,७८,०१७ शतेकऱ्याींना 
१००३२६.९ हे.आर. क्षेत्ाच्या नकुसानीसाठी रक्कम ६८,१५,४८,७२२ रुपये 
नकुसान भरपाई देण्याचा प्रसताव मान्य केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनतवषृ्ीमळेु बाधधत झालेल्या शतेकऱ्याींना मदत 
देण्यासींबींधीची कायावाही पणूा झाली आहे काय, नकुसानग्रसताींना प्रत्यक्ष 
ननधीचे वा्प कधी होणार आहे, बीड जिल््यातील यानींतरच्या अनतवषृ्ी, 
परूपररजसथती व इतर नसैधगाक आपत्तीमळेु बाधधत झालेल्या शतेकऱ्याींना 
ककती नकुसान भरपाई देण्याचे प्रलींबबत आहे व याचा तपशील काय आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अनतवषृ्ीमळेु 
बाधधत झालेल्या नकुसानग्रसताींना मदत देण्याबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) होय. 
(२), (३), (४) व (५) शासन ननणाय, ददनाींक ०९ िानेवारी, २०१७ नसुार बीड 
जिल््यातील १,७८,०१७ शतेकऱ्याींना १००३२६.९ हेक््र आर. क्षेत्ाच्या 
नकुसानीसाठी रुपये ६८,१५,४८,७२२ एवढी नकुसान भरपाई देण्याच्या 
प्रसतावास ददनाींक ०५/०६/२०१८ रोिी झालले्या मींबत्मींडळ बठैकीमध्ये मान्यता 
देण्यात आली असनू त्यानषुींगाने पढुील कायावाही ववभागाच्यासतरावर सरुु 
आहे. 
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 माहे एवप्रल त ेऑक््ोबर, २०१७ या कालावधीत झालेल्या अनतवषृ्ी 
व अवेळी पाऊस यामळेु बीड जिल््यातील २७३ शतेकऱ्याींच े ९६.१६ हेक््र 
क्षेत्ावरील शतेीवपके/फळवपके याींचे नकुसान झाले असल्याचे ननदशानास आले. 
सदर नकुसानीपो्ी आपदग्रसत शतेकऱ्याींना रुपये ६.७७ लक्ष एवढी नकुसान 
भरपाई देण्याच्या प्रसतावास ददनाींक ०५/०६/२०१८ रोिी झालले्या मींबत्मींडळ 
बठैकीमध्ये मान्यता देण्यात आली असनू त्यानषुींगाने पढुील कायावाही 
ववभागाच्यासतरावर सरुु आहे. 
 सन २०१७ च्या खरीप हींगामामध्ये बीड जिल््यात कापसू वपकावर 
बोंडअळीचा प्रादभुााव झाल्यामळेु कापसाचे ३३% पेक्षा िासत नकुसान झाले 
असल्याची बाब ननदशानास आली. त्यानसुार शासन ननणाय ददनाींक 
०८/०५/२०१८ अन्वये, बीड जिल््यात सन २०१७ च्या खरीप हींगामामध्ये 
कापसू वपकावर बोंड अळीचा प्रादभुााव झाल्यामळेु ३३% पेक्षा िासत नकुसान 
होऊन बाधधत झालले्या आपदग्रसताींना रुपये २५६५८.९३ लक्ष इतकी रक्कम ३ 
समान हफ्त्याींमध्ये ववतरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यापकैी 
पदहल्या हफ्त्यामधील रुपये ८५५३ लक्ष ननधीपकैी रुपये ६८४२ लक्ष एवढा 
ननधी जिल्हाधधकारी, बीड याींना उपलब्ध करुन देण्यात आला असनू ननधी 
वा्पाची कायावाही सरुु आहे. 

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

राज्यातील आत्महत्याग्र्त शतेिऱ याांच्या मुलाांना मोफत उच्च 
लशिणापासून िांधचत ठेिल्याबाबत 

  

(६४) * ४२००८ श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.चांरिाांत रघिुांशी : सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ववववध जिल््यातील आत्महत्याग्रसत शतेकऱ्याींच्या मलुाींच्या 
मशक्षणाबाबतची यादी जिल्हाधधकारी याींनी पाठववली नसल्यामळेु गेल्या तीन 
वषाात केवळ १५ मलुाींनाच मशक्षणाचा लाभ ममळाला असनू आत्महत्याग्रसत 
शतेकऱ्याींची मलेु मोफत उच्च मशक्षणापासनू वींधचत रादहल्याचे माहे एवप्रल, 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम् यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने दोषी जिल्हाधधकाऱ् याींवर कारवाई करुन आत्महत्याग्रसत 
शतेकऱ् याींच्या मलुाींना मोफत उच्च मशक्षणाचा लाभ देण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) व (२) नामशक जिल््यातील सन २०१६-१७ या 
शकै्षणणक वषाात आत्महत्याग्रसत शतेकऱ्याींची २१ मलेु/मलुी भारतीय िैन 
सींघ्ना, वाघोली, जि.पणेु येथे मोफत मशक्षण घेत आहेत. अहमदनगर 
जिल््यातील मलुा-मलुीींची सन २०१६-१७ या शकै्षणणक वषाातील यादी भारतीय 
िैन सींघ्ना वाघोली, जि.पणेु याींना पाठववण्यात आली आहे. धुळे 
जिल््यातील आत्महत्याग्रसत शतेकऱ्याींच्या मलुा-मलुीींची यादी धरती 
फाऊीं डशेन, नामशक याींचेकड ेपाठववण्यात आली आहे. 
 पणेु जिल््यातील आददवासी शतेकऱ्याींच्या मलुा-मलुीींची यादी सींबींधधत 
सींसथाींना पाठववण्यात आली आहे. अमरावती, यवतमाळ, बलुढाणा या 
जिल््यातील शतेकरी आत्महत्या केलेल्या शतेकऱ्याींच्या मलुा-मलुीींची यादी 
िनता मशक्षण सींसथा, वाई, जि.सातारा तसेच भारतीय िैन सींघ्ना याींना 
पाठववण्यात आली आहे. िनता मशक्षण सींसथा, वाई, जि.सातारा येथ ेिाण्यास 
इच्छूक मलुाींची नावे प्राप्त न झाल्याने यवतमाळ जिल््याने या सींसथेस 
ननरींक मादहती कळववली आहे. तसेच आत्महत्याग्रसत शतेकऱ्याींची मलेु मोफत 
उच्च मशक्षणापासनू वींधचत रादहल्याबाबत एकही तक्रार नागपरू जिल्हाधधकारी 
कायाालयामध्ये प्राप्त झालेली नाही. यासींदभाात सवयींसेवी ककीं वा मशक्षण 
सींसथेने आत्महत्याग्रसत शतेकऱ्याींच्या मलुाींना मोफत मशक्षण देण्याची 
इच्छुकता व्यक्त केल्यास तथेे मशक्षणासाठी िाण्यास इच्छूक असलेल्या 
मलुाींची नावे पाठववण्याबाबत सवा क्षेबत्य अधधकाऱ्याींना सचूना देण्यात येत 
आहेत. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 

----------------- 
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नालशि-पुणे महामागाविरील लशांदे पळसे टोलनाक्याच्या  
पररघातील गािाांना टोलमाफी देण्याबाबत 

  

(६५) * ४१८०० डॉ.अपिूव दहरे : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नामशक-पणेु महामागाावरील मशींदे पळसे ्ोलनाक्याच्या २० कक.मी. 
पररघातील गावाींना ्ोलमाफी व्हावी यासाठी मश ींदे ्ोल ववरोधी कृती सममतीने 
जिल्हाधधकारी (नामशक) कायाालयासमोर ननदशाने-आींदोलने करुनही मश ींदे 
्ोलनाक्यावर नामशक-मसन्नर ्ोलवेि प्रा.मल., कीं पनीकडून ्ोल वसलूी सरुुच 
असल्याचे ददनाींक २४ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सथाननक २० कक.मी. पररघातील िनतते या ्ोल वसलुीमळेु 
सींताप व तीव्र नारािी व्यक्त केली असनू शालेय ववद्याथी, पेट्रोल पींप, 
प्राथममक आरोग्य कें द्र, गॅरेि, शतेी तसेच खािगी व व्यावसानयक 
कारणासतव सतत ये-िा करणाऱ्या सथाननक नागरीकाींकडूनही सक्तीने ्ोल 
वसलुी केली िात असल्याने ही अन्यायकारक ्ोल वसलुी थाींबवावी, अशी 
मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वारींवार मागणी/आींदोलने करून तसेच ननवेदने देवनूही 
्ोलमाफी ददली िात नसल्याने व सथाननकाींना मश ींदे नाक्यावर रुपये २४५ चा 
मामसक पास सक्तीचा करण्यात आल्याने, या ववरोधात पनुचच आींदोलन 
करण्याचा इशारा सथाननक नागरीकाींकडून देण्यात आला, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नामशक-पणेु 
महामागाावरील मशींदे पळसे ्ोलनाक्याच्या २० कक.मी. पररघातील गावाींना 
्ोलमाफी देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांरिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) कें दद्रय रसत,े वाहतकु व महामागा मींत्ालय याींच्यावतीने       
पणेु-नामशक रा.म.क्र. ५० अींतगात मसन्नर-नामशक चौपदरीकरणाचे काम  
बाींधा-वापरा-हसताींतरण करा योिनेंतगात राज्य शासनामाफा त राबववण्यात येत 
आहे. प्रचनाींककत मशींदे पळसे पथकर नाक्यावर पथकर वसलुी कें द्र शासनाच्या 
ददनाींक ०२/०३/२०१६ रोिीच्या अधधसचूनेव्दारे व सवलतकराच्या 
करारनाम्यातील तरतदूीप्रमाणे करण्यात येत आहे. कें द्र शासनाच्या पथकर 
धोरणानसुार पथकर नाक्यापासनू २० कक.मी. बत्ज्येतील पररसरातील 
गरैव्यावसानयक नोंदणीकृत वाहनाकरीता रुपये २४५/- प्रनत मदहना या 
सवलतीच्या दराने पास देण्यात येतो. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
उपप्रादेलशि पररिहन (ता.अांबाजोगाई, जज.बीड) िायावलयातील अधधिारी 

ननयलमत िायावलयात उपज्थत राहत नसल्याबाबत 
  

(६६) * ४२६२४ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींबािोगाई (जि.बीड) तालकु्यातील उपप्रादेमशक पररवहन कायाालयातनू 
अींबािोगाई, केि, धारुर, मािलगाव व परळी या तालकु्याींचा कारभार चालत 
असनू यादठकाणी कताव्यावर िबाबदारी असणारे उपप्रादेमशक पररवहन 
अधधकारी हे लातरू येथून कारभार पाहत असनू त े ननयममत कायाालयात 
उपजसथत राहत नसल्यामळेु नागररकाींची कामे ननयममत वेळेत होत नसनू 
कामे प्रलींबबत राहत असल्याचे ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कायाालयातील ऑनलाईन व्यवसथेत वारींवार बबघाड होत 
असल्याकारणाने साधा ऑनलाईन पेपर ममळवण्यासाठी ८ त े १० ददवसाींचा 
कालावधी लागतो, त्यामळेु त्याचा मानमसक, आधथाक त्ास नागररकाींना सहन 
करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने ननयममत कायाालयात उपजसथत न राहणाऱ्या 
अधधकाऱ्याींवर कारवाई करुन त्याींना ननयममत कायाालयात हिर राहण्यास 
सचूना देऊन नागररकाींची कामे ववदहत मदुतीत करण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े : (१), (२) व (३) शासन सेवेतील पदोन्नती मधील 
आरक्षणाबाबत न्यायालयीन प्रकरणामळेु आरक्षक्षत पदे भरण्यास प्रनतबींध 
असल्याने, पदोन्नत कोट्यातील काही पदे ररक्त आहेत. त्यामळेु उपप्रादेमशक 
पररवहन अधधकारी अींबािोगाई या ररक्त पदाचा अनतररक्त कायाभार हा 
उपप्रादेमशक पररवहन अधधकारी, लातरू याींच्याकड े ददलेला आहे. उपप्रादेमशक 
पररवहन कायाालय अींबािोगाई या कायाालयातील रोिच्या कामाचा त्याच 
ददवशी ननप्ारा केला िात आहे. अींबािोगाई उपप्रादेमशक पररवहन कायाालय 
ग्रामीण भागात असल्याने इीं्रने् सवुवधा ताींबत्क कारणासतव खींडीत 
झाल्यास ऑनलाईन कामकािामध्ये काही काळ अडचणी ननमााण होतात. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

ददग्रस दारव्हा (जज.यितमाळ) तालुक्यातील अिैध गौण खननज 
उत्खनन रोखण्याबाबत 

  

(६७) * ४१५५९ श्री.हररलस ांग राठोड : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ददग्रस दारव्हा (जि.यवतमाळ) तालकु्यातील राषट्रीय महामागााकरीता गौण 
खननिाचे अवधै उत्खनन केल्याची बाब माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
 
 
 



85 

(२) असल्यास, नाींदेड जिल््यातील एका रािकीय पक्षाच्या नेत्याच्या हॉ् 
ममक्स डाींबर प्लाँ्ला ददनाींक १ मे, २०१८ पयांत गौण खननि काढण्याची 
परवानगी असताना तद्नींतरही ववनापरवाना शासकीय अधधकारी व कीं त्ा्दार 
याींच्या सींगनमताने गौण खननि उत्खनन सरुु असल्याचे ननदशानास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने दोषी अधधकारी व कीं त्ा्दार याींच्यावर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) अशी बाब ननदशानास आली आहे. 
(२) व (३) राषट्रीय महामागााच्या सींबींधधत कीं त्ा्दाराने परवानगीपेक्षा अधधक 
उत्खनन केलेल्या १३०९६ ब्रास गौण खननिापो्ी सवामीत्वधन व करापो्ी 
रुपये ५५,४८,२२०/- इतकी रक्कम सदर कीं त्ा्दाराकडून वसलू करण्यात आली 
आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

नरसी (जज.नाांदेड) येथे अिैध रेतीचा उपसा रोखण्याबाबत 
  

(६८) * ४२२०८ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हु्नबान ूखललफे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) नरसी (जि.नाींदेड) येथ ेअवधै रेतीचा उपसा प्रकरणी जिल्हाधधकाऱ् याींच्या 
पथकाने ददनाींक २० एवप्रल, २०१८ रोिी केलले्या कारवाईत एम.एच.२४-एबी-
९३९० हायवा द्प्परवर १४ ददवसात नायगाव महसलू ववभागाने कारवाई न 
केल्यामळेु हे द्प्पर नरसी ववश्रामगहृाच्या पररसरातनू पळून गेल्याचा प्रकार 
ननदशानास आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत सींबींधधत महसलू ववभागाच्या सवा अधधकाऱ् याींची 
उच्चसतरावर चौकशी व्हावी व याबाबत पकडलेल्या द्प्परवर कारवाई न 
करणाऱ् या अधधकाऱ् याींची चौकशी करुन कारवाई करावी, अशी मागणी येथील 
ग्रामसथाींनी 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 ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) अशी बाब ननदशानास आली नाही. 
(३) सदर वाहनाच्या मालकाकडून ददनाींक १०/५/२०१८ रोिी रुपये २,१२,०००/- 
इतकी दींडात्मक रक्कम वसलू करण्यात आली आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

औरांगाबाद जजल्हाधधिारी िायावलयात पेव्हर ब्लॉिच े 
िाम ननिृष्ट्ट दजावच ेिेल्याबाबत 

  

(६९) * ४२५६२ श्री.सभुाष झाांबड, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद जिल्हाधधकारी कायाालयातील आवारात बसववण्यात आलेले 
पेव्हर ब्लॉक १०० ऐविी ७५ एमएम िाडीचे बसववण्यात आल्यामळेु एक 
मदहन्याभरातच त्याींना तड े गेल्याचे माहे फेबवुारी, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने ननकृष् दिााचे काम करणाऱ्या ठेकेदारावर कारवाई 
करुन सदर दठकाणी चाींगल्या दिााचे काम करण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांरिाांत पाटील : (१) औरींगाबाद जिल्हाधधकारी कायाालयातील आवारात 
बसववण्यात आलेले पेव्हर ब्लॉक हे अींदािपत्कातील तरतदुीनसुार ६० एमएम 
िाडीचे बसववण्यात आले आहेत. या पररसरात वाळूची चोर्ी वाहतकु करणारे 
िड वाहने पकडून आणली िातात. त्यामळेु काही मोिक्या पेव्हर ब्लॉक्सना 
बारीक तड ेगेले असल्याचे ननदशानास आल ेआहे.  
(२) उपरोक्त प्रकरणी उपववभागीय अधधकारी याींनी सावािननक बाींधकाम 
ववभाग, औरींगाबाद याींच्या अधधकाऱ्याींसमवेत प्रत्यक्ष सथळ पाहणी करुन 
सींबींधधत ठेकेदारास सवखचााने तड े गेलेले पेव्हर ब्लॉक बदलण्यास साींधगतले 
आहे. तड ेगेलेले काही तरुळक पेव्हर ब्लॉक्स व्यनतररक्त इतर पेव्हर ब्लॉक 
सजुसथतीत असनू सदर कामाचा सवासाधारण दिाा समाधानकारक आहे. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवा सवा प्रकक्रया महाराषट्र ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्णेवर करण्यात आली आहे. 

मदु्रण: शासकीय मुद्रणालय, नागपूर. 


