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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शकु्रिार, ददनाांि २० जुल,ै २०१८ / आषाढ २९, 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 - ३९ 
------------------------------------- 

  

राज्यात अििाळी पाऊस ि गारपीटीमुळे बाधधत  
झालेल्या शतेिऱयाांना मदत देण्याबाबत 

  

(१) * ४१९२५ श्रीमती हु्नबान ू खललफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.रवि ांद्र फाटि, श्री.सनुनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.नरेंद्र 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.जनादवन चाांदरूिर, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.जयांत पाटील, श्री.सभुाष 
झाांबड, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड,े श्री.हररलस ांग राठोड, श्री.मोहनराि िदम, श्री.दत्तात्रय 
सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील, श्री.प्रिाश गजलभये, 
श्री.जगन्द्नाथ लशांदे : सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात सर्वच जिल्ह्यात माहे फेब्ररु्ारी र् एप्रिल, २०१८ मध्ये र्ा 
त्यादरम्यान र्ादळीर्ारा, गारपी्, अर्काळी पार्सामळेु घरे, प्रर्िेच े खाींब, 
शाळा, समाि मींददरे तसेच जिरायती र् बागायती प्रपकाींचे, भािीप्रपकाींच,े 
फळप्रपकाींचे र् पशधुनाचे नकुसान झाल्हयाच े माहे एप्रिल, २०१८ मध्ये र्ा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, माहे एप्रिल मदहन्यात झालेल्हया गारपी् र् अर्काळी 
पार्सामळेु नाींदेड, परभणी, लातरू आणण उस्मानाबाद जिल्ह्यात २१३.६० 
हेक््र कोरडर्ाहू, ६१५.५५ हेक््र बागायत तर ३७१.१० हेक््र फळप्रपकाींचे अस े
एकूण १२००.२५ हेक््रर्रील प्रपकाींचे नकुसान झाले असनू त्यापकैी ९४६.७५ 
हेक््र प्रपकाींचे ३३ ्क्क्याींपेक्षा अधधक नकुसान झाले असल्हयाच े पींचनामे 
करून िाथममक अहर्ाल महसलू िशासनाने शासनाला पाठप्रर्ला असनू 
शतेकऱयाींना नकुसान भरपाई ममळाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, माहे फेब्ररु्ारीमध्ये झालेल्हया र्ादळीर्ारा, गारपी्, अर्काळी 
पार्सामळेु अकोला जिल्ह्यातील कोरडर्ाहू ८५०.७० तर बागायतीचे ४६३.७२ 
हेक््र क्षेत्र बाधधत झाल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, महाड (जि.रायगड) तालकु्यातील ११ गार्ाींतील ३०४ 
नागररकाींच्या नकुसानीचे पींचनामे महसलू प्रर्भागामाफव त करण्यात आलेले 
असनू रुपये १६ लाख ४५ हिार ३७० इतक्या रकमेच ेनकुसान झाले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने नकुसानीचे पींचनामे करुन नकुसानग्रस्ताींना मदत 
देण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, तसेच शतेी 
प्रपकाींचे र् पशधुनाच ेककती नकुसान झाले आहे, 
(६) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) माहे फेब्ररु्ारी, २०१८ र् माहे एप्रिल, २०१८ मध्ये 
झालले्हया र्ादळीर्ारा, गारपी् र् अर्काळी पार्सामळेु राज्यातील काही 
जिल्ह्याींतील मालमत्तचे,े शतेीप्रपके/फळप्रपके र् पशधुनाींचे नकुसान झाले 
असल्हयाची बाब ननदशवनास आलेली आहे. 
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(२) माहे एप्रिल, २०१८ मध्ये झालेल्हया गारपी्ीमळेु नाींदेड, परभणी, लातरू र् 
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील १५६.०० हेक््र जिरायत प्रपकाींच,े ७०३.४२ हेक््र 
बागायत प्रपकाींचे र् ९८६.३२ हेक््र फळप्रपकाींचे ३३ ्क्क्याींपके्षा अधधक 
नकुसान झाल्हयाचे िाथममक अहर्ालार्रुन ननदशवनास आले आहे. 
(३) होय, हे खर आहे. 
(४) रायगड जिल्ह्यातील महाड तालकु्यामध्ये माहे एप्रिल र् मे, २०१८ मध्ये 
झालेल्हया अर्काळी पा स र् गारपी्ीमळेु समुारे रुपये ३९,४२,७६५ इतके 
नकुसान झाले असल्हयाची बाब ननदशवनास आलेली आहे. 
(५) राज्यात माहे फेब्ररु्ारी, २०१८ मध्ये झालेल्हया गारपी् र् अर्ळेी 
पार्सामळेु शतेीप्रपके र् फळप्रपकाींच्या झालेल्हया नकुसानीसाठी आपदग्रस्ताींना 
शासन ननणवय ददनाींक ३ माचव, २०१८ अन्र्ये रुपये ३१३५८.६३ लक्ष एर्ढा 
मदतननधी प्रर्तरीत करण्यात आलेला आहे. 
 तसेच राज्यात माहे एप्रिल, २०१८ मध्ये गारपी्ीमळेु र् माहे      
मे, २०१८ मध्ये अरे्ळी पा स र् गारपी्ीमळेु झालेल्हया शतेीप्रपकाींच्या र् 
फळप्रपकाींच्या नकुसानीबाबत सींयकु्त पींचनामे करुन नकुसानीचा अहर्ाल 
शासनास सादर करण्याबाबतचा सचूना क्षेत्रत्रय अधधकाऱयाींना अनकु्रमे शासन 
पत्र ददनाींक १८/०४/२०१८ र् ददनाींक १९/०६/२०१८ अन्र्ये देण्यात आल्हया 
आहेत. सदर मादहती सींकमलत करण्याचे काम िगतीपथार्र असनू यासींदभावत 
िाप्त होणाऱया मादहतीच्या अनषुींगाने नकुसानग्रस्ताींना आधथवक मदत 
देण्याबाबतचा ननणवय घेण्याची बाब िस्ताप्रर्त आहे. 
(६) िश्न उद् भर्त नाही. 

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

मोहोळ (जज.सोलापूर) बस्थानिाची दरुि्था झाल्याबाबत 
  

(२) * ४१९६९ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्रीमती हु्नबान ू खललफे, श्री.आनांदराि 
पाटील : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मोहोळ (जि.सोलापरू) येथील बसस्थानक प्रर्स्तारीकरण करताना 
आर्ारातील बिुप्रर्लेल्हया प्रर्दहरीचा मध्यभाग खचल्हयाने िर्ाशाींच्या िीर्ाला 



4 

धोका ननमावण झाला असल्हयाचे माहे एप्रिल, २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान 
ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रर्दहर बसस्थानकाच्या मध् यभागी असल्हयाने रात्री 
अपऱु या िकाशात अपघात होण्याची शक्यता, दारुड्याची उठबस, 
लाींबपल्हल्हयाच्या गाड्या नोंद न करता बाहेरच थाींबल्हयामळेु िर्ाशाींची होणारी 
गरैसोय याकड ेयेथील िशासन दलुवक्ष करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायवर्ाही 
केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े : (१), (२) र् (३) मोहोळ येथ े रा.प. महामींडळाचे नप्रर्न 
बसस्थानक सन २०१४ मध्ये बाींधण्यात आलेले आहे. 
 बसस्थानकाच्या मध्यभागी बिुर्लेली प्रर्दहर नसनू बाहेर िाण्याच्या 
मागावर्र आहे. सदर बिुप्रर्लेल्हया प्रर्दहरीच्या दठकाणी पडलेला खड्डा खडी 
भरून मरुूमाने भरून घेण्यात आला आहे. पोलीस गस्त पथकामाफव त 
दारुड्यार्र योग्य ती कायवर्ाही करण्यात येत.े सदर दठकाणी परेुशी लाई् 
व्यर्स्था असनू सकाळी ६ त े रात्री १० पयतं कीं ट्रोलर याींच्याद्र्ारा 
लाींबपल्हयाच्या गाड्या नोंद करुनच मागवस्थ करण्यात येतात.  
(४) िश्न उद् भर्त नाही. 

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

िाहतूि ननरीक्षि पदािर बोगस उमेदिाराांची ननयुक्ती िेल्याबाबत 
  

(३) * ४२२८४ आकिव .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषट्र लोकसेर्ा आयोगामाफव त (एमपीएससी) घेण्यात आलले्हया 
सहायक मो्ार र्ाहन ननरीक्षक पदासाठी १२४ उमेदर्ाराींच्या मशफारशी 
करण्यात आल्हया असनू मािी सनैनकाींसाठी असलेल्हया राखीर् ग्ामध्ये ननर्ड 
केलेल्हया १० उमेदर्ाराींचे र्य २३-२४ र्ष ेइतकेच असल्हयाचे ननदशवनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, एर्ढया कमी काळात सनै्यात भरती हो न ननर्तृ्ती घेतल्हयाचे 
अपर्ादात्मक उदाहरण अस ू शकत होत े मात्र ८ त े १० उमदेर्ार असे 
आढळल्हयामळेु सदर भरतीत गरैव्यर्हार झाले असल्हयाचे माहे एप्रिल, २०१८ 
मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, महाराषट्र लोकसेर्ा आयोगामाफव त (एमपीएससी) भरण्यात 
आलेल्हया र्ाहतकू ननरीक्षक पदार्र मािी सनैनकाींच्या िागी बोगस उमेदर्ार 
ननयकु्त केल्हयाची तक्रार करुन सदर भरतीची राज्य गनु्हे अन्रे्षण 
(सीआयडी) प्रर्भागाकडून चौकशी करण्याबाबतची मागणी पररक्षाथी 
उमेदर्ाराींनी तसेच स्थाननक लोकिनतननधीींनी ददनाींक ९ एप्रिल, २०१८ रोिी 
र्ा त्यासमुारास मा.मखु्यमींत्री महोदयाींना लेखी पत्रान्र्ये केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले आहे र् त्यानु ु्षींगाने सींबींधधत दोषीींर्र कोणती कारर्ाई 
केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े : (१), (२), (३) र् (४) महाराषट्र लोकसेर्ा आयोगाने 
सहायक मो्ार र्ाहन ननररक्षक पररक्षा, २०१७ मध्ये िाथममक ननर्ड झालेल्हया 
र् कागदपत्र तपासणीच्या अधधन राहून ८२१ उमेदर्ाराींची ननर्ड केली असनू 
त्यापकैी ५६ उमेदर्ार मािी सनैनक िर्गावतील आहे. सदर उमेदर्ाराच्या 
अिांची र् कागदपत्राींची तपमशलर्ार छाननी अद्याप बाकी आहे. नेमणूक 
करण्यापरु्ी मािी सनैनक िर्गावच्या र् र्याच्या दाव्यासह शकै्षणणक अहवता, 
अनभुर्, आरक्षण, िर्गव अशा सर्वच दाव्याींची सत्यता पडताळून खात्री 
झाल्हयानींतर त्याींना ननयकु्ती आदेश देणे अपेक्षक्षत आहे. 
 सदर कागदपत्राींची छाननी पारदशवक पद्धतीने व्हार्ी यासाठी पररक्षाथी 
उमेदर्ाराींनी ददनाींक १६/०४/२०१८ रोिी पररर्हन आयकु्त याींचेकड े ननरे्दन 
केले आहे. 
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 मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ नागपरू याींच्या ददनाींक १२/०६/२०१८ च्या 
आदेशान्र्ये सदर भरती िक्रीयेस status quo िारी केल्हयाने सद्य:जस्थतीत 
उमेदर्ाराींची कागदपत्र छाननी िकक्रया स्थधगत करण्यात आली आहे. 
(५) िश्न उद् भर्त नाही. 

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

दापोली (जज.रत्नाधगरी) िृषी विद्यापीठामध्ये  
मुलभूत सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(४) * ४२०६७ श्री.विजय ऊफव  भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार, श्रीमती 
ज्मता िाघ : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) दापोली (जि.रत्नाधगरी) कृषी प्रर्द्यापीठाच्या र्ाकर्ली सींशोधन िक्षते्रामध्ये 
प्रर्द्यार्थयांसाठी परेुशा र्गवखोल्हया नसणे, मदहला कमवचाऱयाींसाठी स्र्च्छता गहृ 
नसणे, अशा प्रर्प्रर्ध मलुभतू सपु्रर्धाींचा अभार् असल्हयाचे माहे एप्रिल, २०१८ 
मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सर्ावधधक मोठी अींबाबाग असलेल्हया सींशोधन िक्षेत्रातील 
प्रर्भागामध्ये लार्ण्यात आलेला डडजि्ल डडस्प्ल े स्क्रीन मागील दोन 
र्षावपासनू बींद अर्स्थेत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, दापोली येथे गेली अनेक र्ष े सरुु असलेले हो्ीकल्हचर 
महाप्रर्द्यालय मसींधुदगुव जिल्ह्यातील मळुदे येथे स्थलाींतररत करण्यात आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कृषी 
प्रर्द्यापीठामध्ये अद्यार्त सपु्रर्धा र् आधुननकीकरण करण्यासाठी कोणती 
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) मध्यर्ती सींशोधन कें द्र, र्ाकर्ली येथील कोणत्याही 
प्रर्भागामध्ये पदर्ी र् पदव्यतु्तर अभ्यासक्रमाींच ेप्रर्द्यार्थयांसाठी कोणतहेी र्गव 
घेण्यात येत नाहीत. त्यामुळे परेुशा र्गवखोल्हया उभारण्याची सध्या आर्श्यकता 
नाही. मध्यर्ती सींशोधन कें द्राींतगवत सहा प्रर्भाग कायवरत असनू त्या अींतगवत  
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मदहलाींसाठी र् परुुषाींसाठी एकूण १२ स्र्च्छतागहेृ उपलब्ध आहेत. तसेच 
र्ाकर्ली येथील मध्यर्ती सींशोधन कें द्रार्र आणखी स्र्च्छतागहेृ 
उभारण्यासाठी मदहला र् परुुष कमवचाऱयाींकरीता तयार शौचालय र् सेप््ीक 
्ँक खरेदी करण्याची कायवर्ाही सरुु आहे. 
(२) मध्यर्ती सींशोधन कें द्र, र्ाकर्ली येथ े डडजि्ल डीस्प्ल े स्क्रीन 
बसप्रर्ण्यात आलेला नाही. अथर्ा खरेदी करण्यात आललेा नाही. 
(३) भारतीय कृषी सींशोधन पररषदेकडून प्रर्द्यापीठाला अधधजस्र्कृती 
(Accreditation) देताना घातलेल्हया अ्ीचे पालन करुन उद्यानप्रर्द्या 
महाप्रर्द्यालय, मस ींधुदगुव हे मळुदे येथे स्थलाींतरीत करण्यात आले आहे. 
(४) डॉ.बाळासाहेब सार्ींत कोकण कृषी प्रर्द्यापीठाींतगवत कायावजन्र्त असलले्हया 
कायवक्रमाींतगवत योिनाींसाठी आर्श्यक असलेला ननधी उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी पार्साळी अधधर्ेशनामध्ये रुपये ११.०० को्ीची परुर्णी मागणी 
सादर करण्यात आली आहे. 
(५) िश्न उद् भर्त नाही. 

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

नागपूर-मुांबई समधृ्दी महामागाविरीता सांपाददत िरण्यात  
आलेल्या जलमनीचा मोबदला देण्याबाबत 

  

(५) * ४१७३९ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिले, श्रीमती हु्नबान ू
खललफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.हररलस ांग राठोड, श्री.सभुाष झाांबड, 
श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड,े श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग : 
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू-मुींबई समदृ्धी महामागावसाठी शासनाने सक्तीने भसूींपादन 
करण्याचा ननणवय घेतला असनू अध्यादेशाच्या माध्यमातनू भसूींपादन 
कायद्यात बदल करत शतेकरी आणण आददर्ासीींच्या िममनी सक्तीने 
सींपाददत करण्याचे अधधकार शासनाने जिल्हहाधधकाऱयाींना ददले असल्हयाच े   
माहे म,े २०१८ मध्ये र् त्यादरम्यान ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, नागपरू-मुींबई समधृ्दी महामागावसाठी शहापरू तालकु्यातील 
तीन हिार शतेकऱयाींच्या िममनी सींपाददत होणार आहेत, तसेच, उक्त 
समधृ्दी महामागावच्या अन्यायकारक सक्तीने भसूींपादनाच्या ननणवयाला ठाणे, 
शहापरू, अहमदनगर आणण नामशक भागातील शतेकरी र् आददर्ासी शतेकरी 
याींनी प्रर्रोध केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, नागपरू-मुींबई समधृ्दी महामागव १० जिल्हहे, २६ तालकेु आणण 
३९२ गारे् यातनू िाणाऱ या ७०० ककलोमी्र लाींबीच्या र् समुारे रुपये ४६००० 
को्ी खचावच्या द्रतुगती मागावच्या १३ पॅकेिसच्या बाींधकामासाठी िाप्त 
झालेल्हया ननप्रर्दाींपकैी १८ कीं पन्याींच्या ननप्रर्दा पात्र ठरल्हया असनू त्यानसुार 
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्हयास, उक्त द्रतुगती महामागावसाठी एकूण ककती िमीन लागणार 
आहे र् त्यापकैी ककती िमीन सींपादन करण्यात आलेली आहे, सक्तीने सरुु 
असलेल्हया िममनीचा भसूींपादनाचा मोबदला कमी ददला िात आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने उक्त िकल्हपामळेु बाधधत होणाऱ या आददर्ासी 
शतेकऱयाींना मोबदला देण्याबाबत र् त्याींचे पनुर्वसन करण्याबाबत कोणती 
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ लशांदे : (१)  

१) महाराषट्र समधृ्दी महामागावसाठी िमीन मालकाींच्या ऐजच्छक 
सहमतीने खरेदी खताद्र्ारे िमीन खरेदी करण्यात आल्हया आहेत. 
मात्र मशल्हलक १९% िागेबाबत िमीन एकत्रत्रकरण योिनेतील दोष, 
सहदहस्सेदाराींची सींमती नसणे, मोबदला सींप्रर्भािन इ. बाबी 
असल्हयाने अशा खािगी िममनी थे् खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेता 
येत नाहीत. सबब अशा खािगी िममनीच्या सींपादनाबाबत महाराषट्र 
महामागव अधधननयमाच्या कलम १५ च्या उप-कलम (२) िमाणे 
सींपादनाचा उद्देश िादहर करण्याबाबत शासनाने अधधसचूना ददनाींक 
२५/०५/२०१८ रोिी रािपत्रात िमसद्ध केल्हया आहेत. 
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२) महाराषट्र महामागव अधधननयमाच्या कलम १९-ब च्या पो्-कलम (२) 
अन्र्ये सदर सींपादनासाठी सींमतीद्र्ारे सींमती ननर्ाडा/करारनामा 
याद्र्ारे सींपाददत िममनीचा मोबदला ननजश्चत करता येतो र् उर्वररत 
िकरणामध्ये पो्-कलम (३) अन्र्ये सींपादनाचा ननर्ाडा करण्याची 
तरतदू आहे. 

३) भमूमसींपादन, पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत करताना उधचत भरपाई 
ममळण्याचा आणण पारदशवकतचेा हक्क (महाराषट्र सधुारणा) 
अधधननयम, २०१८ हा ददनाींक २६/०४/२०१८ रोिी शासन रािपत्रात 
िमसध्द करण्यात आला आहे. सदर अधधननयमाच्या कलम १०५-क 
नसुार पाचव्या अनसुचूीमध्ये महाराषट्र महामागव अधधननयमाचा 
समार्ेश करण्यात आला आहे.   

(२) हे खरे नाही. 
(३) या िकल्हपासाठी एकूण १६ कन्स्ट्रकशन पॅकेि करण्यात आलेले आहेत र् 
त्यापकैी पॅकेि १ त े १३ साठी अहवतािकक्रया (RFQ) तसेच ननप्रर्दा िकक्रया 
(RFP) पणूव झालेली आहे. अहताविाप्त १८ अिवदाराींकडून ननप्रर्दा (RFP) 
बोलाप्रर्ण्यात आल्हया. सदर िाप्त न्यनूतम ननप्रर्दाकाराींच्या ननयकु्तीला 
मान्यता देण्याची िकक्रया सरुु आहे. 
(४) द्रतुगती मागावच्या आखणीमध्ये ८६३६ हे. आर िमीन समाप्रर्ष् आहे. 
त्यामध्ये ७२९१ हे.आर. खािगी िमीन आणण १३४५ हे. आर शासकीय िमीन 
र् र्न िमीन आहे. 
 खािगी र्ा्ाघा्ीद्र्ारे थे्  खरेदी पद्धतीने िमीन मालकाींच्या 
ऐजच्छक सींमतीद्र्ारे खािगी िममनीपकैी ५९०६ हे. आर (८१%) खािगी 
िमीन खरेदी करण्यात आली आहे र् “मोबदला ननजश्चतीसाठीच्या 
जिल्हहास्तरीय सममती” ने ननधावररत केलेली भरपाईची रक्कम प्रर्प्रर्ध पध्दतीने 
िमीन धारकास अदा करण्यात येत आहे. 
(५) चौकशी करण्याचा िश्न उद् भर्त नाही. राज्य शासनाच्या धोरणािमाणे 
पयावप्त र् योग्य मोबदला अदा करण्यात येत आहे. 
 

----------------- 
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नागपूर पररिहन िायावलयाांतगवत ऑनलाईन पररक्षते  
गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(६) * ४२५४२ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले : 
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू पररर्हन कायावलयाींतगवत ऑनलाईन पररक्षेत गरैव्यर्हार करून 
एका मदहन्यात सात हिार मशकार् ूर्ाहन परर्ाने र्ा्प केल्हयाचे ददनाींक २३ 
माचव, २०१८ रोिी र्ा त्यासमुारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर िकरणाची चौकशी करून कारर्ाई करण्याबाबत यरु्ा 
सेना कायवकत ेयाींनी िादेमशक पररर्हन अधधकारी याींना ननर्देन ददले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन गरैव्यर्हार 
करणाऱया दोषी अधधकाऱयाींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े: (१) या िकरणी र्तृ्तपत्रामध्ये बातमी िमसद्ध झाली आहे. 
(२) होय. 
(३) यासींदभावत सींबींधधत सहाय्यक मो्ार र्ाहन ननरीक्षक याींना ननलींत्रबत 
करण्यात आलेले आहे. तसेच िकरणाची अधधक चौकशी करण्यासाठी सममती 
ननयकु्त करण्यात आली आहे.  
(४) िश्न उद् भर्त नाही. 

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

गेिराई (जज.बीड) तालुक्यातील सहाय्यि ननिडणूि ननणवय अधधिारी 
याांनी गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

  

(७) * ४१६२१ श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनुनल तटिरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३९९७४ ला 
ददनाांि ८ माचव, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) श्री.इींदर नागरे, रा.सींगमिळगार् (ता.गेर्राई, जि.बीड) याींनी राज्य 
ननर्डणूक आयोगाला ददलेल्हया तक्रारीची शहाननशा करणेबाबत आयोगाने 
ददनाींक ०२ ऑगस््, २०१७ रोिी जिल्हहाधधकारी, बीड याींना कळप्रर्ल्हयानींतर 
गेर्राई (जि.बीड) तालकु्यातील सहाय्यक ननर्डणूक ननणवय अधधकारी याींनी 
अननयममतता केल्हयाबाबत चौकशीमध्ये ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, उपप्रर्भागीय अधधकारी, बीड याींनी केलेल्हया चौकशीमध्ये 
अनेक अननयममतता झाल्हयाचे ननदशवनास आल्हयानींतर उक्त िकरणी 
तत्कामलन तहमसलदार तथा ननर्डणकू ननणवय अधधकारी याींची प्रर्भागीय 
चौकशी सरुु करण्यासाठी प्रर्भागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींचेकड े ददनाींक   
२३ फेब्ररु्ारी, २०१८ रोिी र्ा त्यासमुारास िस्तार् सादर केला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर प्रर्भागीय चौकशी कधी पणूव होणार आहे, चौकशी 
अधधकारी याींची ननयकु्ती, आरोपपत्र बिार्णे इ.बाबी कधी पणूव झाल्हया 
आहेत, प्रर्भागीय चौकशी पणूव झाली असल्हयास त्याचे ननषकषव काय आहेत, 
उक्त गरैव्यर्हारात चार चाकी र्ाहन भाडतेत्र्ार्र घे न त्याींना डडझेल र्ा्प 
केल्हयाचे कागदोपत्री दाखप्रर्ताना अशी र्ाहने अजस्तत्र्ात नसनू दचुाकी 
र्ाहनाचे बनार्् क्रमाींक ्ाकून लाखोंची देयके अदा करण्यात आली 
असल्हयाची बाब आले असल्हयाचे ननदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त िकरणी तत्कामलन नायब तहमसलदार आणण र्ाहन 
प्रर्भाग िमखु श्री.काळे याींनी या िकरणात आपला काही सींबध नसनू 
तत्कामलन तहमसलदार याींनी आपल्हया अधधकाराचा दरुुपयोग करून हा 
गरैव्यर्हार केला असल्हयाच ेप्रर्भागीय आयकु्त याींना लेखी ददले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन गरैव्यर्हार 
करणाऱया दोषी अधधकारी/कमवचारी याींच्यार्र गनु्हा दाखल करुन कोणती 
कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 



12 

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) र् (५) श्री.इींदर नागरे, 
रा.सींगमिळगार् ता.गेर्राई, जि.बीड याींनी मा.राज्य ननर्डणूक आयोगाकड े
केलेल्हया तक्रारीची शहाननशा करण्याबाबत मा.राज्य ननर्डणूक आयोगाने 
ददनाींक ०२/०८/२०१७ रोिीच्या पत्रान्र्ये जिल्हहाधधकारी बीड याींना कळप्रर्ल े
होत.े तद्नषुींगाने जिल्हहाधधकारी, बीड याींनी सदर तक्रारीची चौकशी 
करण्याकरीता उपप्रर्भागीय अधधकारी, बीड याींना ननदेमशत केल े होत.े 
त्यानसुार उपप्रर्भागीय अधधकारी बीड याींनी केलेल्हया चौकशीमध्ये सकृतदशवनी 
काही अननयममतता झाल्हयाचे ननदशवनास आले आहे. 
  सदर अननयममतताींच्या अनषुींगाने सींबधधताींप्रर्रुद्ध प्रर्भागीय चौकशी 
सरुू करण्यासाठीचा िस्तार् सादर करण्याबाबत प्रर्भागीय आयकु्त, औरींगाबाद 
याींना ददनाींक २३/०२/२०१८ रोिीच्या शासन पत्रान्र्ये कळप्रर्ण्यात आले होते. 
त्यानषुींगाने प्रर्भागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींनी ददनाींक ११/०३/२०१८ 
रोिीच्या पत्रान्र्ये सींबधधताींप्रर्रुद्ध प्रर्भागीय चौकशी सरुू करण्यासाठीचा 
िस्तार् शासनास सादर केला. सदर िस्तार्ाच्या अनषुींगाने त्रु् ीपतूवता अहर्ाल 
सादर करण्याबाबत प्रर्भागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींना ददनाींक २१/०३/२०१८ 
रोिीच्या शासन पत्रान्र्ये कळप्रर्ण्यात आल े होते. त्यानसुार प्रर्भागीय 
आयकु्त, औरींगाबाद याींनी ददनाींक २२/०५/२०१८ रोिीच्या पत्रान्र्ये सादर 
केलेला अहर्ालास अनलुक्षनू तत्कामलन तहमसलदार गेर्राई, जि.बीड आणण 
तत्कामलन नायब तहमसलदार, गेर्राई, जि.बीड याींच्याप्रर्रुद्ध म.ना.से (मशस्त 
र् अपील) ननयम, १९७९ च्या ननयम ८ र् ननयम १२ अनसुार ददनाींक 
१८/०६/२०१८ रोिीच्या शासन ज्ञापनान्र्ये प्रर्भागीय चौकशी सरुू करण्यात 
आली आहे. सदर प्रर्भागीय चौकशीमध्ये इींधनाच्या देयकाींमध्ये सप्रर्स्तर 
तपशील नमदू न करता तसेच देयकाची कोणतीही शहाननशा न करता देयक 
मींिरू केल्हयाचा दोषारोप देखील ठेर्ण्यात आला आहे. दरम्यानच्या 
कालार्धीत तत्कामलन नायब तहमसलदार, गेर्राई याींनी ददनाींक ०३/०३/२०१८ 
रोिी सदर िकरणामध्ये त ेदोषी नसल्हयाबाबतचे ननरे्दन प्रर्भागीय आयकु्त, 
औरींगाबाद याींना सादर केल ेअसल्हयाचे ननदशवनास येत.े 
(६) िश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
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नाांदलापूर (ता.िराड, जज.सातारा) हद्दीतील दगडखाणी बांद िरण्याबाबत 
  

(८) * ४१३९० श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदलापरू (ता.कराड, जि.सातारा) येथील नप्रर्न गार्ठाण र्साहतीच्या 
हद्दीत भसूरुुीं गामळेु स्थाननक रदहर्ाश्याींच्या घराींना र् शासकीय क्रीडा 
सींकुलाच्या इमारतीला तड ेगेल्हयाचे माहे एप्रिल, २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान 
ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, नाींदलापरू हद्दीतील दगडखाणी बींद करण्याबाबत ग्रामस्थाींनी 
ग्रामपींचायत र् ग्रामसभेत ठरार् करून तसेच र्ारींर्ार लेखी ननरे्दने दे न 
देखील शासनाने कोणतीही कायवर्ाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायवर्ाही 
केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, प्रर्लींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) र् (३) मौिे नाींदलापरू, ता.कराड, जि.सातारा 
येथील ग् क्र. ४१०/१ अ मध्ये असलेल्हया घराींपकैी १३ घराींच्या मभ ींतीच्या 
प्लॉस््रला तड ेगेल्हयाची बाब माहे एप्रिल, २०१८ मध्ये ननदशवनास आली आहे. 
मात्र शासकीय क्रीडा सींकुलाच्या इमारतीला तड े गेल्हयाची बाब ननदशवनास 
आली नाही. 
 नाींदलापरू हद्दीतील दगडखाणी बींद करण्याबाबत ग्रामस्थाींनी 
ग्रामपींचायत र् ग्रामसभेत ठरार् करुन तसचे तक्रार अिव सादर केले आहेत. 
 मौिे नाींदलापरू, ता.कराड येथील ग् नीं. ४१०/२ ब या शासकीय 
िममनीर्र ७ खाणपट्टाधारकाींना ५ र्षावकरीता सन २०२१ पयतं खाणपटे्ट मींिूर 
करण्यात आले आहेत. तथाप्रप, ग् नीं. ४१०/२ ब मधील                 
७ खाणपट्टाधारकाींपकैी नक्की कोणत्या खाणपट्टयातील भसूरुुीं गामळेु घराींना तड े
गेले आहेत, याबाबत उपप्रर्भागीय अधधकारी-कराड, कायवकारी अमभयींता, 
सार्विननक बाींधकाम प्रर्भाग, सातारा, जिल्हहा खननकमव अधधकारी, सातारा र्  
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महाराषट्र िदषुण ननयींत्रण मींडळ याींचे सींबींधधत अधधकारी याींचेमाफव त 
सींयकु्तररत्या चौकशी करण्यात येत आहे. सद्य:जस्थतीत सदर खाणपट्टयातनू 
भसुरुुीं गाद्र्ारे होत असलेले दगड उत्खनन स्थधगत करण्यात आले आहे. 
(४) िश्न उद् भर्त नाही. 

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

अललबाग-रेिस (ता.अललबाग, जज.रायगड) मागाविरील  
सारळ पूलाची दरुु्ती िरण्याबाबत 

  

(९) * ४२०६१ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमलबाग-रेर्स (ता.अमलबाग, जि.रायगड) मागावर्र असलेला सारळ पलू 
नादरुुस्त असल्हयामळेु र्ाहतकूीस धोकादायक झाला असनू सदर पलूार्रून 
िर्ाशी र्ाहनाींची सतत र्ाहतकू होत असल्हयाने अपघात हो न जिप्रर्तहानी 
होण्याची शक्यता ननमावण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर पलूाचा स्ट्रक्चरल ऑडी् करुन पलुाच े नतुनीकरण 
करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. िश्नाींककत पलुाच ेलोखींड खार् हरे्मळेु काही 
िमाणात गींिललेे आहे र् कॉकक्र् काही िमाणात ननखळले आहे.   
(२) सदर पलुाच्या दठकाणी नर्ीन पलू मींिूर असनू ठेकेदारी ननजश्चत 
करण्यात आली होती. तथाप्रप, कीं त्रा्दाराने प्रर्प्रर्ध कारणे पढेु केल्हयाने पलुाच े
काम अद्यापपयतं सरुु केलेले नाही. यास्तर् कीं त्रा्दाराकडून सदरचे काम 
काढून घे न ननप्रर्दा रद्द करुन नर्ीन कीं त्रा्ाची ननजश्चती करुन पलुाचे काम 
पार्साळयाींनतर सरुु करण्याचे ननयोिन आहे. 
(३) िश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
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चेंबूर (मुांबई) येथील ्िाज्ति लमलने भुखांडाच्या विक्रीची  
अनजजवत रक्िम थिविल्याबाबत 

  

(१०) * ४१८२१ श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनिर : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चेंबरू (मुींबई) येथील स्र्ाजस्तक ममलने कमवचाऱ याींच्या र्साहतीकरीता 
शासनाकडून भखूींड ममळप्रर्ला असनू काही कारणामळेु स्र्ाजस्तक ममलला 
र्साहतीचे बाींधकाम करता आले नसल्हयामळेु सदर ममलने शासनाच्या 
परर्ानगीच्या भखूींडाचे ५६ भाग करुन त े ननरननराळया गहृननमावण सींस्थाना 
प्रर्कल्हयाच ेननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शासनाच्या करारानसुार स्र्ाजस्तक ममलने प्रर्क्री ककींमतीच्या 
५० ्क्के रक्कम अनजिवत म्हणून शासनाकड े िमा करणे आर्श्यक होत,े 
परींत ु २० र्षावनींतरही उक्त रक्कम स्र्ाजस्तक ममलने शासनाकड ेिमा केली 
नसल्हयाचे माहे एप्रिल, २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सींबींधधताींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) खरे आहे. 
(२) स्र्ाजस्तक ममलकडून ज्या व्यक्ती/सींस्था याींनी भखूींड खरेदी केला असेल 
त्या व्यक्ती/सींस्था याींना या खरेदी केलेल्हया भखुींडाची पनुप्रर्वक्री करार्याची 
असल्हयास शासनाची परर्ानगी घेणे र् अनजिवत उत्पनाची रक्कम शासन 
िमा करणे आर्श्यक असताींना त्यातील काही व्यक्ती/सींस्था याींनी अशी 
परु्वपरर्ानगी घेतली नसल्हयाचे र् अनजिवत उत्पनातील शासनाचा दहस्सा 
शासनिमा केला नसल्हयाचे ननदशवनास आले आहे. 
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(३) या शतवभींग िकरणी सर्व सींबींधधत भखूींड धारकाींना जिल्हहाधधकारी याींनी 
ददनाींक २२/०६/२०१८ रोिी सनुार्णी ददली. सदर सनुार्णीचे रे्ळी सींबींधधत 
भखूींड धारकाींनी सादर केलेल्हया लेखी ननरे्दन/कागदपत्राींची छाननी करण्यात 
येत आहे. 
(४) िश्न उद् भर्त नाही. 

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

लभिांडी-िल्याण-लशळ र्त्यािरीता भूसांपादन झालेल्या 
प्रिल्प बाधधताांना मोबदला देण्याबाबत 

  

(११) * ४१४९७ श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनुनल तटिरे : 
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मभर्ींडी-कल्हयाण-मशळ रस्त्याच्या सहापदरीकरणासाठी का्ई आणण ननळि े
(ता.कल्हयाण, जि.ठाणे) येथील िकल्हप बाधधताींना भसूींपादनाची नो्ीस पाठर्नू 
रस्त्याच्या िागेची मोिणी करण्यासाठी ददनाींक १५ र् १६ मे, २०१८ रोिी 
असता स्थाननक ग्रामस्थाींच्या प्रर्रोधामळेु सदर िागेची मोिणी हो  शकली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सन १९९९ मध्ये याच रस्त्याच े चौपदरीकरण झाले असनू, 
तवे्हापासनू िकल्हप बाधधताींना मोबदला न देता एफ.एस.आय. र्ाढर्नू देण्याच े
आश्र्ासन देण्यात आले होते, मात्र त्याचा लाभ िकल्हप बाधधताींना ममळाला 
नसल्हयाने या कामास स्थाननकाींचा प्रर्रोध होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, मा.मखु्यमींत्री र् मा.सार्विननक बाींधकाम मींत्री तथा पालकमींत्री 
ठाणे जिल्हहा याींच्यासोबत स्थाननक नागररकाींची अनकु्रमे ददनाींक १० र् २० 
एप्रिल, २०१८ रोिी झालले्हया बठैकीत िकल्हप बाधधताींच्या मोबदल्हयाबाबत 
कोणताही ननणवय घेण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदरहू िकल्हप बाधधताींना मोबदला देण्याबाबत 
एम.एम.आर.डी.ए., एम.एस.आर.डी.सी. र् कल्हयाण-डोंत्रबर्ली महानगरपामलका 
िशासन या सर्व यींत्रणा आपल्हया िशासनाची िबाबदारी नसल्हयाचे साींगनू 
त्याकड ेदलुवक्ष करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सन १९९९ मधील रस्ता रुीं दीकरणातील बाधधताींना 
मोबदला देण्याबाबत र् सध्याच्या सहापदरीकरणातील बाधधताींना ग्रामस्थाींच्या 
मागणीनसुार बािारभार्ाच्या पाचप् रोख स्र्रुपात मोबदला देण्याबाबत 
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे,  
(६) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) होय. 
(२) मभर्ींडी-कल्हयाण-मशळ रस्त्याच्या रुीं दीकरणाच े काम कल्हयाण-डोंत्रबर्ली 
महानगरपामलकेने सन १९९५-९६ च्या समुारास हाती घेतले होत.े सदर 
िकल्हपामधील बाधधत िमीन धारकाींना बाधधत िममनीच्या मोबदल्हयात 
हस्ताींतरणीय प्रर्कास हक्क स्र्रुपात मोबदला देण्यात येत असल्हयाबाबतच े
पत्र महानगरपामलकेने ददले आहे. तसेच यासींबींधी ददनाींक १०/०४/२०१८ 
रोिीच्या घेतलेल्हया बठैकीत सींबींधधत शासकीय यींत्रणेस ननदेश ददलेले आहेत. 
(३) ददनाींक १०/०४/२०१८ रोिी झालेल्हया बठैकीत सींयकु्त मोिणी र् मोबदला 
ठरप्रर्ण्याबाबत आर्श्यक त्या सचूना सींबींधधत िाींत अधधकारी र् उपअधीक्षक 
भमूी अमभलेख, कल्हयाण याींना ददलेले आहेत. 
(४) ददनाींक १०/०४/२०१८ रोिीच्या बठैकीत सींबींधधत शासकीय यींत्रणाींना 
मोबदल्हयाबाबत आर्श्यक त्या सचूना देण्यात आलेल्हया आहेत. 
(५) सन १९९९ मधील रस्ता रुीं दीकरणातील बाधधताींना मोबदला देण्याबाबत 
आर्श्यक त्या सचूना ददनाींक १०/०४/२०१८ रोिीच्या बठैकीत सींबींधधत 
शासकीय यींत्रणाींना देण्यात आल्हया आहेत. 
  सध्याच्या सहापदरीकरणाच्या भसूींपादनाबाबत िचमलत भसूींपादन 
कायदा र् थे्  र्ा्ाघा्ीच्या शासन ननणवयाव्दारे कायवर्ाही करण्यात येत आहे. 
(६) िश्न उद् भर्त नाही. 
 

----------------- 
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बणोरी ते खेड (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) येथील देिणा नदीिरील  
पूलाच ेबाांधिाम पूणव िरण्याबाबत 

  

(१२) * ४२७१४ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बणोरी त ेखेड (ता.खेड, जि.रत्नाधगरी) येथील देर्णा नदीर्रील पलूाच्या 
बाींधकामास शासनाची मींिरूी िाप्त झाल्हयानींतर सदर पलुाच्या बाींधकामाच े
सन २०१६ मध्ये मा.सार्विननक बाींधकाम मींत्रयाींचे हस्त े उद्घा्न करुनही 
पलुाचे बाींधकाम पणूव झाले नाही, हे खरे आहे काय  
(२) असल्हयास, सदरहू पलूाच्या बाींधकामाची सद्य:जस्थती काय आहे, 
आतापयतं पणूव झालेल्हया कामार्र ककती खचव करण्यात आला आहे, 
(३) असल्हयास, पलूाच्या दोन बािूच्या िोड रस्त्याींचे काम िलींत्रबत आहे, हे 
ही खरे आहे काय  
(४) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने पलुाींचे काम पणूव करुन पलू र्ाहतकुीसाठी कायावजन्र्त 
करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) पलूाचे खेड र् खारी बािुकडील दोन अबँ्में्, बॉक्स रर्नव, पीअर क्र. 
१,२,३ र् १ गडवर स्लॅबच ेबाींधकाम पणूव झाले आहे. उर्वररत काम िगतीपथार्र 
आहे. स्र्ीकृत ननप्रर्देिमाणे काम िुल,ै २०१८ अखेर पणूव होणे अपेक्षक्षत आहे. 
 सद्य:जस्थतीत सदर कामासाठी रुपये ४९.०० लक्ष इतका खचव झाला 
आहे. 
(३) होय, खरे आहे. 
 िश्नाींककत पलूाच्या खेड र् खारी बािकूडील िोडरस्त्यासाठी आर्श्यक 
खािगी िममनीच ेभसूींपादन करण्याची कायवर्ाही िगतीत आहे. 
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 सींबींधधत िमीन मालकाींनी िोडरस्त्याचे काम करण्यास हरकत 
घेतल्हयाने, भसूींपादनाची कायवर्ाही पणूव करुन िोडरस्त्याचे काम हाती घेण्याचे 
ननयोिन आहे. 
(४) र् (५) िश्न उद् भर्त नाही. 

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

राज्यातील िृषी महाविद्यालये बांद िरण्याच्या प्र्तािाबाबत 
  

(१३) * ४२९०४ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हु्नबान ूखललफे, 
श्री.जनादवन चाांदरूिर, आकिव .अनांत गाडगीळ, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.हररलस ांग 
राठोड, श्री.अमरनाथ राजरूिर, श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड े: 
सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील समुारे ५७ कृषी महाप्रर्द्यालये बींद करण्याचा िस्तार् 
शासनाच्या प्रर्चाराधीन असनू तशी मशफारस कृषी प्रर्भागाकडून मा.राज्यपाल 
महोदयाींना माहे फेब्ररु्ारी, २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान करण्यात आलेली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने बींद करण्यात येणाऱया कृषी महाप्रर्द्यालयातील 
प्रर्द्यार्थयांचे नकुसान हो  नये यासाठी कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) र् (४) राज्यातील १५६ कायमस्र्रुपी 
प्रर्नाअनदुाननत खािगी कृषी र् कृषी सींलग्न महाप्रर्द्यालयाींची तपासणी 
त्रयस्थ यींत्रणेकडून करण्याकरीता डॉ.एस.एन. परुी, मािी कुलगरुु, मफुकृप्रर्, 
राहुरी याींच्या अध्यक्षतखेाली सममती गदठत करण्यात आलेली आहे. या 
सममतीने मागील र्षी “ड” र्गावतील १८ महाप्रर्द्यालयाींची तपासणी करुन 
ज्या महाप्रर्द्यालयाींना दोनदा “ड” दिाव िाप्त झालेला आहे अशा          
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६ महाप्रर्द्यालयाींची िरे्श िकक्रया र् ४ महाप्रर्द्यालयाींच्या ित्येकी एका 
तकुडीची िरे्श िकक्रया स्थधगत करण्याबाबतची मशफारस केली होती. त्या 
मशफारशीस अनसुरुन सींबींधधत कृषी प्रर्द्यापीठाींनी घेतलेल्हया ननणवयानसुार या 
महाप्रर्द्यालयाींची/तकुड्याींची सन २०१७-१८ ची िर्ेश िकक्रया स्थधगत 
करण्यात आली होती. 
 या िरे्श िकक्रया स्थधगत करण्यात आलले्हया महाप्रर्द्यालयाींच्या 
सींबींधधत सींस्थाींनी मा.उच्च न्यायालयाच्या मुींबई, औरींगाबाद आणण नागपरू 
येथे प्रर्प्रर्ध रर् याधचका दाखल केल्हया होत्या. या याधचकाींबाबत मा.उच्च 
न्यायालयाने ददलले्हया आदेशानसुार उक्त महाप्रर्द्यालयाींमध्ये सन २०१७-१८ 
ची िरे्श िकक्रया राबप्रर्ण्यात आली. तसेच मा.उच्च न्यायालयाने या 
महाप्रर्द्यालयाींना योग्य त े अमभर्ेदन (representation) अधधकृत यींत्रणा 
तसेच प्रर्द्यापीठाींकड े माींडण्याची सींधी देर्नू त्याद्र्ारे त्याींनी त्याींच्याकड े
कोणतीही कमतरता/त्रु् ी नसल्हयाचे तसेच सर्व पतुवता केल्हयाचे मसध्द करुन 
दाखर्ारे् असे आदेश ददलेले आहेत. 
 महाराषट्र कृषी प्रर्द्यापीठे कायदा १९८३ मधील तरतदुीनसुार 
महाप्रर्द्यालयाींची तपासणी करणे, सींलग्नता काढून घेणे इ. अधधकार कृषी 
प्रर्द्यापीठाींना देण्यात आलेले आहेत. त्यानसुार उक्त िकरणी मा.उच्च 
न्यायालयाने ददलेल्हया आदेशािमाणे प्रर्द्यापीठाने आर्श्यक ती कायवर्ाही 
करुन अींनतम ननणवय मा.उच्च न्यायालयापढेु माींडण्याबाबत सींबींधधत कृषी 
प्रर्द्यापीठाींना कळप्रर्ण्यात आलेले आहे. 

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

शहापूर (जज.ठाणे) तालुक्यातील आददिासी  
शतेिऱयाांना मदत देण्याबाबत 

  

(१४) * ४३१३२ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग : 
सन्माननीय पशसुांिधवन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शहापरू (जि.ठाणे) तालकु्यातील आददर्ासी र्स्तीमध्ये माहे माचव, २०१८ 
मध्ये र्ा त्यादरम्यान बॉ्ूमलझमच्या प्रर्षबाधेने २५ िनार्राींचा मतृ्य ूझाला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, मतृ िनार्राींचे पींचनामे करुन भरपाई ममळार्ी अशी मागणी 
आददर्ासी बाींधर्ानी शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने आददर्ासी शतेकऱयाींना मदत देण्याबाबत कोणती 
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) शहापरू (जि.ठाणे) तालकु्यातील मौि े कोठारे, 
धचल्हलारर्ाडी र् लाखेर्ाडी आददर्ासी र्स्तीमध्ये माहे फेब्ररु्ारी, २०१८ मध्ये 
१४ िनार्राींची मतुवक झाल्हयाच े शतेकऱ याींनी साींधगतले. शतेकऱयाींनी 
साींधगतलेल्हया लक्षणाींर्रुन बॉ्ुमलझम सदृषय प्रर्षबाधेने िनार्राींचा मतृ्य ू
झाल्हयाचे िाथममक ननदान करण्यात आले. तथाप्रप, शर्प्रर्च्छेदनासाठी मतृ 
िनार्रे उपलब्ध होर् ूशकली नाहीत.  
(२) पशसुींर्धवन प्रर्भागास ननरे्दन िाप्त झालेले नाही. बॉ्ुमलझम सदृषय 
रोगाने िनार्रे मतृ पार्णे ही बाब नसैधगवक आपत्तीत मोडत नसल्हयामळेु 
आददर्ासी शतेकऱयाींना मदत देय होत नाही. 
(३) र् (४) ददनाींक २४/०३/२०१८ पासनू सदर पररसरात िनतबींधात्मक 
उपाययोिना करण्याकरीता मौिे लाखेर्ाडी येथे ननयींत्रण कक्षाची स्थापना 
करण्यात आलेली आहे. मौिे कोठारे, धचल्हलारर्ाडी र् लाखेर्ाडी (ता.शहापरू) 
येथील आिारी िनार्राींर्र माहे फेब्ररु्ारी र् माचव, २०१८ मध्ये आर्श्यक त े
उपचार केलेले असनू, उपचाराअींती ही िनार्रे चाींगली झालेली आहेत. 

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

राज्य पररिहन महामांडळाच्या लशिशाही बसेस िुलाव नेहरुनगर 
 येथे िापराविना पडून असल्याबाबत 

  

(१५) * ४३३५६ श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अजग्नशमन यींत्रणेअभार्ी राज्य पररर्हन महामींडळाच्या कीं त्रा्ी        
२५ मशर्शाही बसेस कुलाव नेहरुनगर येथे र्ापराप्रर्ना पडून असल्हयाचे माहे  
मे, २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.ददिािर राित े : (१) हे खरे नाही. पररर्हन कायावलयात नोंदणी न 
झाल्हयाने सदर २१ मशर्शाही बसेस कुलाव स्थानकात उभ्या होत्या.  
(२) र् (३) िश्न उद् भर्त नाही. 

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

बाळापूर (जज.औरांगाबाद) येथील शतेजलमनीचा मोबदला देण्याबाबत 
  

(१६) * ४३६६० श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद शहरालगत असलेल्हया बाळापरू येथील शतेिममनीची औरींगाबाद 
येथील नगर रचना प्रर्भागाने चुकीची नोंद घेर्नू चुकीचे मलु्हयाींकन 
(रेडीरेकनर) केल्हयाने सक्षम िाधधकारी तथा भसूींपादन अधधकाऱयाींनी 
शतेकऱयाींना कमी मोबदला ददल्हयाच्या तक्रारी शतेकऱयाींनी केल्हया आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त िकरणी चकूीची नोंद झाल्हयाच े सींबींधधत अधधकाऱयाींनी 
मान्य केले असनूही सींबींधधत कागदपत्रामध्ये दरुुस्ती करण्यात आलेली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सन २०१६ मध्ये अिवदाराने केलेल्हया अिावच्या अनषुींगाने र्ाप्रषवक मलु्हयदर 
तक्त े २०१७-१८ मध्ये दरुूस्ती करण्यात आलेली आहे. अिवदाराने ददनाींक 
१०/०१/२०१८ च्या अिावन्र्ये सन २०१३, २०१४ र् २०१५ र्ाप्रषवक मलु्हयदर 
तक्त्याींमध्येही दरुूस्ती करण्याबाबत प्रर्नींती केली आहे. परींत ुमागील र्षावचे 
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र्ाप्रषवक मलू्हयदर तक्त े यामध्ये दरुूस्ती ककीं र्ा बदल करण्याची तरतदू र् 
अधधकार नसल्हयाने नगर रचना कायावलयाच्या स्तरार्रून कायवर्ाही करणे 
शक्य नसल्हयाचे ददनाींक ०७/०३/२०१८ च्या पत्रान्र्ये सक्षम िाधधकारी याींना 
कळप्रर्ले आहे. भधूारक राषट्रीय महामागव अधधननयम, १९५६ च े कलम      
३ िी (५) नसुार लर्ादाकड ेदाद माग ूशकतात. 
(३) र् (४) िश्न उद् भर्त नाही. 

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

मालेगाि (ता.अधावपूर, जज.नाांदेड) येथील आत्महत्याग्र्त  
शतेिऱयाच्या िुटुांबबयाांना मदत देण्याबाबत 

  

(१७) * ४३७९९ श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालेगार् (ता.अधावपरू, जि.नाींदेड) येथील ६८ र्षीय शतेकऱ याने 
शतेमालाला हमीभार् न ममळाल्हयाने र् किवमाफी न झाल्हयाने 
किवबािारीपणाला कीं ्ाळून स्र्त:ला पे्र्नू घे न आत्महत्या केल्हयाचे ददनाींक 
६ मे, २०१८ रोिी र्ा त्यासमुारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने प्रपडीत शतेकऱ याच्या कु्ुींत्रबयाला किवमाफी र् मदत देण्याबाबत 
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 

अशा िकरणाची नोंद पोलीस ठाणे, अधावपरू, जि.नाींदेड येथे झाल्हयाच े
आढळून आले नाही. 
(२) र् (३) िश्न उद् भर्त नाही. 
 

----------------- 
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महाराष्ट्र िृषी उद्योग वििास महामांडळ तोट्यात असल्याबाबत 
  

(१८) * ४३८२१ श्री.हररलस ांग राठोड : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सन २०१५-१६ पयतं नफ्यामध्ये चालणारे महाराषट्र कृषी उद्योग प्रर्कास 
महामींडळ माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये तोट्यात असल्हयाची बाब सींचालक 
मींडळाच्या बठैकीत ननदशवनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत सींचालक मींडळाने दखल न घेतल्हयाने महामींडळाच े
आधथवक नकुसान होत आहे, उपरोक्त दलुवक्षामळेु राज्यातील समुारे १५० 
लघउुद्योग (स्मॉल स्केल इींडस्ट्रीि) बींद पडले आहेत, त्यामळेु १० हिार 
कामगार बेरोिगार झाले असनू ५० हिार लोकाींर्र उपासमारीची र्ेळ आली, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने महाराषट्र कृषी उद्योग प्रर्कास महामींडळाच्या 
नकुसानीस सींचालक मींडळास िबाबदार धरुन तत्कामलन सींचालक मींडळार्र 
कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) महाराषट्र कृषी उद्योग प्रर्कास महामींडळ सन 
२०१५-१६ र् २०१६-१७ मध्ये स्थूल र् ननव्र्ळ नफ्यात होत.े सन २०१७-१८ 
मध्ये महामींडळ स्थूल नफ्यात आहे पण समुारे १३ को्ी इतका ननव्र्ळ तो्ा 
होण्याची शक्यता आहे. महामींडळाचे र्षव २०१७-१८ च्या र्ाप्रषवक लेख्याच े
महालेखाकार याींचेकडून लेखा पररक्षण व्हायच ेआहे.  
(२) याबाबत महामींडळाचे सींचालक मींडळ सतत आढार्ा घेत असनू, आढार्ा 
अभार्ी महामींडळाचे नकुसान होण्याचा िश्न उद् भर्त नाही. तसेच, महामींडळ 
ममश्रण खत, पश ुखाद्य र् नोगा ब्राींड िकक्रया केलेले खाद्य पदाथाचं ेस्र्त  
उत्पादक असल्हयामळेु इतर लघ ु उद्योग बींद पडणे र् कामगार बेरोिगार 
होणेचा िश्न उद् भर्त नाही.  
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(३) महामींडळाचे िमखु उत्पादन ममश्रण खत आहे, खत प्रर्क्रीची सींगणकीकृत 
नर्ीन िणालीमळेु रासायननक खत प्रर्के्रत े ममश्रण खताकरीता कच्चा माल 
परुप्रर्ण्यास कमी उत्सकु झाले आहेत. तसेच, त्याची प्रर्क्रीपासनू महामींडळाला 
ममळणारा नफा कमी करुन प्रर्क्री करार्ी लागत आहे. महामींडळ शतेी 
सयींत्राींची प्रर्क्रीकरीता एकाधधकार यकु्त एिेंसी म्हणनू होती. शासनामाफव त 
शतेकऱयाींचे दहताचेदृष्ीने ददनाींक १९/०४/२०१७ पासनू कृषी अमभयाींत्रत्रकेच्या 
सादहत्य र्ा्पाच्या योिनेकरीता थे् लाभ हस्ताींतरण/डी.बी.्ी. (Direct 
Benefit Transfer) हे धोरण राबप्रर्ण्यात येत आहे. थे् लाभ हस्ताींतरण/ 
डी.बी.्ी. (Direct Benefit Transfer) ची उपयकु्तता लक्षात घेता, महामींडळ 
खुल्हया बाजारात स्पधेत द्कून व्यर्साय करणेकरीता त्याींचे व्यर्साय 
िणालीमध्ये बदल करीत आहे. या व्यनतररक्त, कृषी मालाची मलु्हय र्दृ्धी, 
प्रर्पणन र् ननयावत, उच्च तींत्रज्ञान र्र आधाररत शतेी र् सकु्ष्म मसींचन सींच 
सींबींधी ताींत्रत्रक सेर्ा देणे इत्यादी नर्ीन उपक्रम हाती घेर्नू महामींडळाचा 
व्यर्साय र्ाढप्रर्णेचा ननणवयही महामींडळाचे सींचालक मींडळाींनी घेतलेला आहे. 
व्यर्स्थापककय सींचालक त्यािमाणे कायवर्ाही करीत असल्हयाने, सींचालक 
मींडळार्र कारर्ाई करण्याचा िश्न उद् भर्त नाही.  
(४) िश्न उद् भर्त नाही. 

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

चोपडा (जज.जळगाांि) येथे अिैध प्रिाशी िाहतुि  
िरणाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(१९) * ४३८३६ श्रीमती ज्मता िाघ : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चोपडा (जि.िळगाींर्) येथे अर्धै िर्ाशी र्ाहतकु मोठ्या िमाणात चाल ू
असल्हयाबाबत तक्रार िाप्त झाल्हयानींतरही उपिादेमशक पररर्हन अधधकारी, 
िळगाींर् याींच्याकडून कोणतीही कारर्ाई केली िात नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, अर्धै िर्ाशी र्ाहतकु करणाऱया र्ाहनाींर्र कारर्ाई न 
करण्याची कारणे काय आहेत, 
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(३) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने अर्धै िर्ासी र्ाहतकु करणाऱयाींर्र कारर्ाई न 
करणाऱया उपिादेमशक पररर्हन प्रर्भागातील अधधकारी/कमवचारी याींच्यार्र 
कारर्ाई करण्याबाबत तसेच अर्धै िर्ाशी र्ाहतकु करणाऱयाींर्र कोणती 
कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े: (१) हे खरे नाही. 
(२) र् (३) िळगाींर् जिल्ह्यातील अर्धै र्ाहतकूीसींदभावत उपिादेमशक पररर्हन 
अधधकारी याींच्याकडून रे्ळोरे्ळी सर्व िकारच्या र्ाहनाींर्र कारर्ाई करण्यात 
येत असनू ददनाींक ०१/०४/२०१७ त ेददनाींक २९/०६/२०१८ या कालार्धीत एकूण 
८२२० र्ाहने तपासण्यात आली असता यामध्ये १५४४ र्ाहने दोषी आढळून 
आली आहेत. सदर र्ाहनधारकाींकडून तडिोड शलु्हक, न्यायालयीन दींड र् 
करापो्ी रुपये ४६,५१,७१३ र्सलु करण्यात आले असनू ६३७ र्ाहनाींची नोंदणी 
र् ३४० र्ाहनाींचा परर्ाना ननलींत्रबत करण्यात आलेला आहे.  
(४) िश्न उद् भर्त नाही. 

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

िाडा (जज.पालघर) पांचायत सलमतीच्या िृषी विभागाला  
भात बबयाणाांचा पुरिठा िरण्याबाबत 

  

(२०) * ४३८८३ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय 
िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ाडा (जि.पालघर) येथील १४ हेक््र क्षते्रात भाताींच्या र्ाणाची लागर्ड 
मोठ्या िमाणात केली िात असनू र्ाडा पींचायत सममतीच्या कृषी प्रर्भागाकड े
सध्या कोणतचे भात त्रबयाणे मशल्हलक नसल्हयाने तथेील शतेकऱयाींनी तसेच 
पींचायत सममती, र्ाडा याींनी भात त्रबयाणाींची मागणी शासनाच्या कृषी 
प्रर्भागाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त िकरणी र्ाडा पींचायत सममतीच्या कृषी प्रर्भागाकड ेभात 
त्रबयाणाींचा तु् र्डा असल्हयाने भात त्रबयाणाींचा परुर्ठा करण्याबाबत 
मा.मखु्यमींत्री, सधचर् (कृषी) याींच्याकड े ददनाींक ११ िून, २०१८ रोिी र्ा 
त्यासमुारास समथवन सींस्थेने लेखी ननरे्दन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने र्ाडा पींचायत सममतीच्या कृषी प्रर्भागाला भात 
त्रबयाणाींचा परुर्ठा करण्याबाबत तसेच, उक्त िकरणी सींबींधधत दोषी अधधकारी 
याींच्यार्र कारर्ाई करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) र्ाडा (जिल्हहा पालघर) येथील भात प्रपकाखालील 
एकूण क्षेत्र १३,५७० हेक््र एर्ढे आहे. र्ाडा तालकु्यात महाराषट्र राज्य त्रबयाणे 
महामींडळ (महाबीि), अकोला याींच्याकडून प्रर्प्रर्ध भात र्ाणाींचे एकूण ११३६ 
जक्र्ी्ं ल त्रबयाणाींचा परुर्ठा करण्यात आलेला आहे. त्यापकैी ७७२ जक्र्ी्ं ल भात 
त्रबयाणाींची प्रर्क्री झालेली असनू ३६४ जक्र्ी्ं ल त्रबयाणे मशल्हलक आहे. 
  जिल्हहा पररषद पालघर याींनी पींचायत सममती, र्ाडाकरीता एकूण 
७२५ जक्र्ी्ं ल धान त्रबयाणाींची मागणी महाबीिकड ेकेलेली होती. सदर मागणी 
ही ददनाींक १७ मे, २०१८ रोिी उमशराने िाप्त झाली. महाबीिने त्याींच्याकडील 
उपलब्ध एकूण ३६९ जक्र्ी्ं ल त्रबयाणाींचा परुर्ठा पींचायत सममतीला केलेला 
आहे. 
(२) होय. 
(३) खरीप हींगाम २०१८-१९ मध्ये र्ाडा तालकु्यातील अधधकृत त्रबयाणे प्रर्क्री 
कें द्रात एकूण ४२४८ जक्र्ी्ं ल एर्ढे भात त्रबयाणे उपलब्ध झाले असनू, त्यापकैी 
३९२३ जक्र्ी्ं ल त्रबयाणाींची ित्यक्ष प्रर्क्री झालेली आहे. अद्यापही र्ाडा 
तालकु्यातील कृषी सेर्ा कें द्राींकड े३२५ जक्र्ी्ं ल भात त्रबयाणे मशल्हलक आहे. 
(४) िश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
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बुटीबोरी (जज.नागपूर) येथे बस्थानि ननमावण िरण्याबाबत 
  

(२१) * ४३९२९ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : 
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू पररसरातील ३० त े ३२ गारे् बु् ीबोरी औद्योधगक र्साहतीला 
िोडली असल्हयाने नागपरू-हैद्राबाद आणण नागपरू-र्धाव-यर्तमाळ-नाींदेड या 
मागावर्र बसस्थानक नसल्हयाने िर्ाशाींना िीर् धोक्यात घालनू र्ाहनाची 
िनतक्षा करार्ी लागत असल्हयाचे माहे म,े २०१८ च्या शरे््च्या आठर्ड्यात 
ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, बु् ीबोरी येथे औद्योधगक र्साहत, महाप्रर्द्यालय, र्दै्यकीय 
सपु्रर्धा, बँका, प्रर्प्रर्ध शासकीय र् ननमशासकीय कायावलयामळेु मोठ्या 
िमाणात कमवचारी, प्रर्द्याथी र् नागरीकाींची ये-िा सरुु असल्हयामळेु बु् ीबोरी 
येथे बसस्थानक ननममवती करण्यासाठी शासनाने चौकशी करुन कोणती 
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े: (१) र् (२) बु् ीबोरी प्रर्भाग नागपरू येथे िर्ाशी ननर्ारा 
असनू रा.प. महामींडळाने बु् ीबोरी येथे बसस्थानक बाींधण्यासाठी ४० आर 
एर्ढी िागा एम.आय.डी.सी.कडून सन २०१६ मध्ये ताब्यात घेतली आहे. 
सदर िागेत बसस्थानक बाींधण्याच्या कामाचा कायावदेश देण्यात आला असनू 
एम.आय.डी.सी. याींच्याकडून बसस्थानक बाींधकामासाठी ददनाींक २२/०५/२०१८ 
रोिी बाींधकाम परर्ानगी ममळाली आहे.  
(३) प्रर्लींब झालेला नाही. 

----------------- 
  
रत्नाधगरी जजल््यातील शतेिरी खत खरेदीपासून िांधचत असल्याबाबत 

  

(२२) * ४३६१४ श्रीमती हु्नबान ूखललफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस े: 
सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) रत्नाधगरी जिल्ह्यात समुारे तीन लाख खातदेार शतेकरी असनू खत 
खरेदी करण्यासाठी त्याींना आधारकाडव सक्तीच ेकरण्यात आल्हयामळेु शतेकरी 
हक्काच्या खतापासनू र्ींधचत असल्हयाचे माहे मे, २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान 
ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन खत खरेदीसाठी 
शतेकऱ याींना करण्यात आललेी आधार काडवची सक्ती रद्द करण्याबाबत कोणती 
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) रत्नाधगरी जिल्ह्यात समुारे ३ लाख खातदेार 
शतेकरी आहेत. सदर शतेकऱयाींना पॉस मशीनद्र्ारे खत प्रर्क्री केली िाते. 
त्याकरीता खत खरेदी करताना शतेकऱयाींकड े आधारकाडव अथर्ा त्याची 
छायाित मागणी केली िात.े रत्नाधगरी जिल्ह्यातील सर्व शतेकऱयाींना त्याींच्या 
मागणीनसुार खत परुर्ठा करण्यात आलेला असनू जिल्ह्यात कोणत्याही 
शतेकऱयाची खत परुर्ठ्याबाबत तक्रार िाप्त नाही, कोणीही शतेकरी 
खतापासनू र्ींधचत रादहलेला नाही.  
(२) कें द्र शासनाच्या डडबी्ी (डायरेक्् बेननफी् ट्रान्सफर) धोरणानसुार पॉस 
(पॉईं् ऑफ सेल) ममशनच्या माध्यमातनू खत प्रर्क्री करण्यात येत आहे. 
सदर धोरणानसुार खतार्रील अनदुानाची रक्कम थे् शतेकऱयाींच्या बँक 
खात्यात िमा होणार आहे.  
(३) िश्न उद् भर्त नाही.  

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

मांगळिेढा (जज.सोलापूर) तालुक्यातील िृषी विभागातील  
ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(२३) * ४१९६१ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सभुाष झाांबड, श्रीमती 
हु्नबान ू खललफे, श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मींगळर्ेढा (जि.सोलापरू) तालकु्यातील कृषी प्रर्भागातील अधधकारी र् 
कमवचाऱ याींची ३१ पदे ररक्त असल्हयामळेु कृषी प्रर्भागाच्या योिना 
शतेकऱयापयतं पोहचत नसल्हयाचे ददनाींक १८ एप्रिल, २०१८ रोिी र्ा 
त्यासमुारास ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कृषी प्रर्भागातील 
ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
 मींगळर्ेढा (जि.सोलापरू) तालकु्यातील कृषी प्रर्भागातील अधधकारी र् 
कमवचाऱयाींच्या मींिूर असलेल्हया ७७ पदाींपकैी ४९ पदे भरलेली असनू २८ पदे 
ररक्त आहेत. ररक्त पदाींमध्ये शतेकऱयाींशी सींबींधधत मींडळ कृषी अधधकारी २, 
कृषी पयवरे्क्षक १ पद र् कृषी सहाय्यकाींची १६ पदे ररक्त आहेत. ररक्त 
असलेल्हया पदाींचा अनतरक्त कायवभार इतर अधधकारी/कमवचाऱयाींकड े सोपर्नू 
मींगळरे्ढा तालकु्यात कृषी प्रर्भागाच्या योिनाींची िभार्ीपणे अींमलबिार्णी 
करण्यासाठी ियत्न करण्यात येत आहेत. 
(२) महाराषट्र कृषी सेर्ा ग्-ब (कननषठ) सींर्गावतील २९९ पदाींचे मागणीपत्र 
कृषी सेर्ा परीक्षा-२०१८ साठी महाराषट्र लोकसेर्ा आयोगास सादर करण्यात 
आलेले आहे. तसेच कृषी सेर्ा परीक्षा-२०१७ मधील ननर्ड झालेल्हया       
७९ उमेदर्ाराींना ननयकु्ती आदेश देण्याची कायवर्ाही शासनस्तरार्र सरुु आहे. 
 कृषी सहाय्यक, कृषी पयवरे्क्षक र् महाराषट्र कृषी सेर्ा ग्-ब 
(कननषठ) सींर्गावतील पदोन्नती कोट्यातील ररक्त पदे भरण्याची कायवर्ाही सरुु 
आहे. 
 कृषी सेर्काींची प्रर्प्रर्ध सींर्गावतील ९०८ ररक्त पदे भरण्यासाठी 
महापरीक्षा कक्ष, सामान्य िशासन प्रर्भाग (मादहती तींत्रज्ञान कक्ष) याींचेकडून 
परीक्षा घेण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये पणेु सींभागातील ९९ ररक्त पदाींचा 
समार्ेश आहे. 
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 िस्ततु िकरणी मा.महाराषट्र िशासकीय न्यायाधधकरण, औरींगाबाद 
येथे मळू अिव क्र. ६२७/२०१८ दाखल केलेला असनू सदर अिावर्र ददनाींक 
०८/०५/२०१८ रोिी झालेल्हया सनुार्णीदरम्यान मा.न्यायाधधकरणाने पढुील 
सनुार्णीपयतं सींपणूव भरती िकक्रयेस स्थधगती ददलेली आहे. िकरणाची पढुील 
सनुार्णी ददनाींक २५/०७/२०१८ रोिी आहे. मा.न्यायाधधकरणाने स्थधगती 
उठप्रर्ल्हयानींतर िस्ततु ररक्त पदे तात्काळ भरण्यात येतील. 
(३) िश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
  
देिगड (जज.लसांधुदगुव) तालुक् यातील ड .बाबासाहेब आांबेडिर मागासिगीय 

विद्याथी िसनतगहृाच ेिाम पूणव िरण्याबाबत 
  

(२४) * ४३८६४ श्री.विजय ऊफव  भाई धगरिर : सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) देर्गड (जि.मस ींधदुगुव) तालकु् यातील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मागासर्गीय 
प्रर्द्याथी र्सनतगहृाच् या बाींधकामाचे कीं त्रा् सन २०११ मध् ये सार्विननक 
बाींधकाम प्रर्भागाने परराज् यातील ठेकेदाराला देर्नू सदर बाींधकाम अपणूव 
ठेर्ल्ह यामळेु या कामाच् या र्ाढीर् ननधीची मागणी करत हे काम दसुऱ याींदा 
म् हणिे सन २०१४ मध् ये ठेकेदाराला ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर कामाला दोन र्ष े हो नही इमारतीचे बाींधकाम पणूव 
झाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, सदर इमारत बाींधकामासाठी शासनाकडून ननधी रे्ळेत ममळत 
नसल्ह याकारणाने इमारतीचे बाींधकाम िलींत्रबत रादहल्हयाच ेमाहे िून, २०१८ च् या 
पदहल्ह या आठर्ड्यात ननदशवनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सदर र्सनतगहृाच्या इमारतीच े बाींधकामाकरीता ननधी 
उपलब्ध करुन इमारतीचे बाींधकाम पणूव करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली 
र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. (परराज्यातील ठेकेदाराला काम 
देण्यात आलेले नाही.) 
(२) होय, हे खरे आहे.  
(३), (४) र् (५) सदर र्सनतगहृासाठी आर्श्यक िागा उपलब्ध न झाल्हयाने 
तसेच त्यानींतर बाींधकामाच्या िगतीनसुार दरर्षी अपके्षक्षत ननधी उपलब्ध् ा न 
झाल्हयामळेु काम पणूव होण्यास प्रर्लींब झाला आहे. िागेच्या बदलामळेु सदर 
इमारतीचे सींकल्हपनामध्ये बदल झाल्हयाने कामाच्या ककींमतीत र्ाढ झाली आहे. 
सदर र्ाढ झालले्हया रुपये ६७१.०६ लक्ष रकमेच्या अींदािपत्रकास सधुारीत 
िशासकीय मान्यता िदान करण्यात आली आहे. त्यानसुार उपलब्ध ननधीच्या 
अधीन राहून सदरचे काम तात्काळ पणूव करण्याच ेननयोिन आहे.  

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

भांडारा जजल््यातील शतेिऱ याांच ेप्रलांबबत  
विमा प्र्ताि मांजूर िरण्याबाबत 

  

(२५) * ४२५१८ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भींडारा जिल्ह्यातील शतेकऱ याींच्या दघुव् ना र् त्याींना आधार म्हणून सन 
२०१६ मध्ये गोपीनाथ मुींड ेककसान दघुव् ना योिना सरुु करण्यात येर्नू सन 
२०१६-१७ र् २०१७-१८ मध्ये ६१ िस्तार् प्रर्मा कीं पनीकड ेपाठप्रर्ण्यात येर्नूही 
त्यापकैी केर्ळ १८ िस्तार् मींिूर करण्यात आल्हयाच े ददनाींक १५ मे, २०१८ 
रोिी र्ा त्यासमुारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर िस्तार् प्रर्मा कीं पनीकड ेसादर करुनही उर्वरीत िस्तार् 
िलींत्रबत/नाींमिूर राहण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन शतेकऱयाींचे िलींत्रबत 
प्रर्मा िस्तार् मींिूर करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) भींडारा जिल्ह्यात सन २०१६-१७ या र्षावत एकूण ५८ 
प्रर्मा िस्तार् िाप्त झाल ेहोत.े त्यापकैी ४६ िस्तार् प्रर्मा कीं पनीकड ेदाखल 
करण्यात आले होत.े त्यापकैी २० िस्तार् मींिूर झाले असनू ९ िस्तार् 
योिनेच्या अ्ी र् शतीत बसत नसल्हयाने नामींिूर झालेले आहेत. १७ िस्तार् 
प्रर्मा कीं पनीकड े कायवर्ाहीत आहेत. सन २०१७-१८ या र्षावमध्ये, भींडारा 
जिल्ह्यातनू आतापयतं फक्त एकच िस्तार् िाप्त झालेला असनू, तो प्रर्मा 
कीं पनीकड ेकायवर्ाहीत आहे. 
(२) कागदपत्राींची छाननी र् पतूवतचे्या कारणास्तर् प्रर्मा िस्तार् िलींत्रबत 
आहेत. 
(३) िलींत्रबत प्रर्मा िस्तार् अींनतमत: ननकाली काढण्यासाठी पाठपरुार्ा 
करण्यात येत आहे. 
(४) िश्न उद् भर्त नाही. 

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

बीड जजल््यातील शतेिऱयाांना पीि विमा नुिसान भरपाई देणेबाबत 
  

(२६) * ४१६२७ श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सनुनल तटिरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३९९७३ ला 
ददनाांि १ माचव, २०१८ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड जिल्ह्यातील उमापरू येथील १५६२, मादळमोही येथील ११६ 
(ता.गेर्राई), नाळर्ींडी, प्रप ींपळनेर (ता.बीड) धारूर र् केि येथील शतेकऱयाींनी 
पीक प्रर्मा योिनेंतगवत प्रर्मा हप्ता रक्कम भरणा करुनही त्याींना पीक प्रर्मा 
नकुसान भरपाई ममळालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शासनाने ददनाींक ३० िानेर्ारी, २०१८ रोिीच्या पत्रान्र्ये 
सींबींधधत बँकाींनी शतेकऱयाींना नकुसान भरपाई अदायगी त्र्ररत करण्याच े
ननदेश ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त नमदू शतेकऱयाींना पीक प्रर्मा नकुसान भरपाईची रक्कम 
केव्हा ममळणार आहे, सन २०१४ च्या दषुकाळी अनदुान र् पीक प्रर्मा 
र्ा्पाबाबत बीड जिल्हहा मध्यर्ती सहकारी बँकेच े चाचणी लखेा परीक्षण 
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करण्याचे ननदेश ददल्हयािकरणी सदर लेखा परीक्षण झाले आहे काय, चाचणी 
लेखा परीक्षण मधील कोणत ेननषकषव शासनाला िाप्त झाले आहेत, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन शतेकऱयाींना पीक 
प्रर्मा नकुसान भरपाई देण्यास प्रर्लींब करणाऱया सींबींधधत अधधकारी/कमवचारी 
याींच्यार्र कारर्ाई करुन शतेकऱयाींना दषुकाळी अनदुान र् पीक प्रर्मा 
र्ा्पाबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) र् (२) हे खरे आहे. 
(३) स््े् बँक ऑफ इींडडया शाखा उमापरू, जिल्हहा मध्यर्ती सहकारी बँक 
बीड, शाखा नाळर्ींडी, प्रप ींपळनेर र् मादळमोही या बँकाींच्या चुकाींमळेु 
शतेकऱयाींना नकुसान भरपाई ममळाली नसल्हयाने सदर बँकाींना पात्र 
शतेकऱयाींची नकुसान भरपाई त्र्रीत अदा करणेबाबत लेखी सचूना देण्यात 
आलेल्हया आहेत. 
 जिल्हहा मध्यर्ती सहकारी बँक, बीड या बँकेचे चाचणी लेखापरीक्षण 
करण्याकरीता प्रर्भागीय सहननबींधक, सहकारी सींस्था, लातरू याींच्या ददनाींक 
२३/०२/२०१८ रोिीच्या आदेशान्र्ये प्रर्भागीय सहननबींधक, सहकारी सींस्था 
(लेखापरीक्षण), औरींगाबाद याींची ननयकु्ती करण्यात आलेली आहे. परींत ु
अद्यापही सदर बँकेचा अद्यापही चाचणी लेखापरीक्षण अहर्ाल िाप्त झालेला 
नाही. 
(४) स््े् बँक ऑफ इींडडया शाखा उमापरू, जिल्हहा मध्यर्ती सहकारी बँक बीड 
शाखा नाळर्ींडी र् प्रप ींपळनेर तसेच जिल्हहा मध्यर्ती सहकारी बँक बीड शाखा 
मादळमोही या बँकाींना पात्र शतेकऱयाींची नकुसान भरपाई त्र्रीत अदा 
करणेबाबत ददनाींक ३०/०१/२०१८ रोिीच्या पत्रान्र्ये कळप्रर्ण्यात आलेले आहे. 
 तसेच, पात्र शतेकऱयाींची नकुसान भरपाई त्र्रीत अदा करणेबाबत 
उपरोक्त बँकाींना आदेशीत करणेबाबत सहसधचर् (पत), कृषी र् शतेकरी 
कल्हयाण मींत्रालय, भारत सरकार याींना ददनाींक ०५/०४/२०१८ रोिीच्या पत्रान्र्ये 
कळप्रर्ण्यात आलेले आहे. 
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 कें द्र शासनस्तरार्र एच.डी.एफ. सीइींगो इींशरुन्स कीं पनी र् स््े् बँक 
ऑफ इींडडया, उमापरू याींचे बरोबर उपरोक्त िकरणी चचाव झाली र् त्यानसुार 
सहसधचर् (पत), कृषी र् शतेकरी कल्हयाण मींत्रालय भारत सरकार याींनी 
ददनाींक ११/०५/२०१८ रोिीच्या पत्रान्र्ये स््े् बँक ऑफ इींडडया, शाखा उमापरू 
याींनी पात्र शतेकऱयाींची नकुसान भरपाई त्र्रीत अदा करणेबाबत कळप्रर्लेल े
आहे. सदर बठैकीतील ननणवयाच्या अनषुींगाने आयकु्त कृषी याींनी ददनाींक    
२५ मे, २०१८ च्या पत्रान्र्ये नकुसान भरपाई त्र्रीत अदा करण्याची सचूना 
ददलेली आहे. 
 स््े् बँक ऑफ इींडडया शाखा उमापरू, याींचेप्रर्रुध्द मा.उच्च 
न्यायालयात ददर्ाणी दार्ा दाखल करणेबाबत प्रर्भागीय कृषी सहसींचालक 
याींचेस्तरार्र प्रर्धीज्ञाींचे सल्हल्हयानसुार कायवर्ाही सरुु आहे. 
(५) िश्न उद् भर्त नाही. 

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

राज्यात दधू भूिटी प्रिल्पधारिाांना अनुदान देण्याबाबत  
  

(२७) * ४२८४६ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.अननल भोसले, श्री.आनांद ठािूर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) िागनतक बािारपेठेत र् देशात दधु पार्डरला मागणी नसल्हयाने सहा 
हिार को्ी रुपयाींची दधु पार्डर पडून असल्हयाने दधु पार्डर ननयावतीला 
िनतककलो रुपये २५ अनदुान देण्याची मागणी दधु उत्पादक र् िकक्रया 
व्यार्सानयक कल्हयाणकारी सींघाने शासनाकड े माहे मे, २०१८ च्या दसुऱया 
सप्ताहात केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार ननधावररत केलेला दर दधु उत्पादकाींना 
देण्यासाठी दधु भकू्ी ननयावत होण्यासाठी कोणती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.महादेि जानिर : (१) र् (२) दधु पार्डर ननयावतीला िनतककलो रुपये    
२५ अनदुान देण्याची मागणी दधु उत्पादक र् िकक्रया व्यार्सानयक 
कल्हयाणकारी सींघाने शासनाकड े केली असल्हयाचे शासनास आढळून आलेले 
नाही.  
  मात्र, आींतरराषट्रीय बािारातील दधू भकू्ीच्या कोसळलेल्हया दराच्या 
पाश्र्वभमूीर्र दधु भकू्ीच्या ननयावतीस िोत्साहन ममळारे् त्यासाठी राज्यातील 
दधू भकू्ी िकल्हप धारकाींना िनतककलो रुपये ५० एर्ढे िोत्साहनपर अनदुान 
देण्याची घोषणा ददनाींक १०/०७/२०१८ रोिी प्रर्धानसभेच्या सभागहृात 
शासनाकडून करण्यात आली आहे. सदर अनदुान पढुील दोन मदहन्यात 
ननयावत केलेल्हया दधु भकू्ीसाठी अनजु्ञेय राहणार आहे.  
(३) िश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
  
दादर (ता.पेण, जज.रायगड) गािातील दषु्ट्िाळग्र्ताांना मदत देण्याबाबत 
  

(२८) * ४३५९६ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पेण (जि.रायगड) तालकु्यातील दादर गार्च्या सभोर्ती असणारी बाींध 
बींददस्ती बींधारा सन १९८९ च्या महापरूात र्ाहून गेल्हयाने समुारे १२ हिार 
हेक््र िममनीत समदु्राचे खारे पाणी मशरून शतेिमीन नापीक झाली असनू 
गार्ातील घरे र्ाहून गेली तसेच मालमत्तचेेही नकुसान झाले असनू सदर 
घ्नेला २९ र्ष ेझाली असनू शासनाकडून दषुकाळग्रस्ताींना कोणतीही नकुसान 
भरपाई देण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शतेिमीन नापीक झालेल्हया शतेकऱयाींना शासनाच्या योिनाींचा 
लाभदेखील ममळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, दादर गार्ातील दषुकाळग्रस्ताींना न्याय न ममळाल्हयामळेु 
ददनाींक २१ मे, २०१८ पासनू रायगड जिल्हहाधधकारी कायावलयासमोर आमरण 
उपोषणास बसले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने दादर गार् दषुकाळग्रस्त िादहर करून दषुकाळग्रस्ताींना 
नकुसान भरपाई देण्यासाठी तसेच महापरूात र्ाहून गेलेले बाींध बींददस्ती बींधारा 
बाींधण्यासाठी कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) ददनाींक १३ मे, २०१५ च्या शासन ननणवयान्र्ये 
नसैधगवक आपत्तीमध्ये नकुसान झालेल्हया आपदग्रस्ताींना मदत देण्यात येत.े 
त्यामध्ये समदु्राचे पाणी मशरुन शते िममनी नापीक झाली असल्हयास, नापीक 
झालेल्हया शते िममनीस मदत देण्याची तरतदू नाही. 
(२) अशी बाब नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) मौिे दादर, ता.पेण, जि.रायगड ही खार भमुी योिना खािगी असनू सन 
१९८९ च्या महापरुात पणूवत: बाधधत झाली आहे. सदर योिना शासनाच्या 
ताब्यात घेणे िस्ताप्रर्त असनू, शासनाच्या ताब्यात घेण्यापरू्ी सदर योिना 
ककनारा ननयमन (CRZ) कायदा-२०११ मधून सू्  घेणे आर्श्यक असल्हयामळेु 
त्यासाठी सदर योिनेस CRZ मान्यता घेण्यासाठी िस्तार् महाराषट्र ककनारा 
ननयमन िाधधकरण (MCZMA), मुींबई याींच्याकड े ऑगस््, २०१७ मध्ये 
पाठप्रर्ण्यात आला आहे. 
 दषुकाळ घोप्रषत करण्यासाठी कें द्र शासनाने दषुकाळ व्यर्स्थापन 
सींदहता, २०१६ कें द्र शासनाने अींमलात आणली असनू त्यामधील तरतदूीनसुार 
िस्ततृ तालकु्यात सन २०१७ मध्ये दषुकाळ घेाप्रषत करता आलेले नाही. सदर 
सींदहततेील ननकषाची पतूवता होत नसेल अशा तालकु्यामध्ये दषुकाळ घोप्रषत 
करता येत नाही. 
 मौिे दादर येथील नागररकाींना सरुक्षा योिनेचे लाभ 
ममळण्याबाबतच्या अनषुींगाने प्रर्शषे बाब म्हणून ३५६१ लोकसींख्येसाठी ७९३ 
अन्न सरुक्षा काडावचे र्ा्प करण्यात आले. शासन ननणवय, अन्न र् नागरी 
परुर्ठा प्रर्भाग, ददनाींक २१ मे, २०१८ नसुार अन्न सरुक्षा योिनेचा लाभ 
देण्याची कायवर्ाही पेण तहमसल कायावलयाकडून सरुु आहे. 
(५) िश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
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खारेिुरण (ता.जज.पालघर) खाडीिर पूल बाांधण्याबाबत 
  

(२९) * ४३८२८ श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हु्नबान ूखललफे : सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) खारेकुरण (ता.जि.पालघर) खाडीर्र पलू र् महागार् आगर्ण रस्त्याच े
काम करण्याबाबत लोकिनतननधीींनी अधीक्षक अमभयींता, सार्विननक बाींधकाम 
मींडळ, ठाणे याींचेकड े ददनाींक ३० ऑक््ोबर, २०१२ रोिी तसेच मा.ग्रामीण 
प्रर्कास राज्यमींत्री, भारत सरकार याींनी ९ िुल,ै २०१३ रोिी कायवकारी 
अमभयींता, सार्विननक बाींधकाम प्रर्भाग, ठाणे र् मा.प्रर्रोधी पक्षनेता, 
प्रर्धानसभा याींनी मा.रस्त ेर्ाहतकू आणण महामागव, िहाि बाींधणी मींत्री भारत 
सरकार याींना ददनाींक १६ मे, २०१८ रोिी प्रर्नींती केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने खारेकुरण खाडीर्र पलू र् महागार् आगर्ण रस्त्याच े काम 
करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) ददनाींक ३० ऑक््ोबर, २०१२ र् ददनाींक ९ िुल,ै 
२०१३ ची ननरे्दने उपलब्ध नाहीत. तथाप्रप, ददनाींक १६ मे, २०१८ च्या 
ननरे्दनाद्र्ारे िश्नाधीन पलू र् रस्त्याबाबत कें द्र शासनास प्रर्नींती करण्यात 
आली आहे.  
(२) र् (३) िश्नाधीन पलूाचे काम ननकष, मींिुरी र् ननधी उपलब्धतचे्या 
अधीन राहून हाती घेण्याच े ननयोिन आहे. तथाप्रप, महागार् आगर्ण रस्ता 
अजस्तत्र्ात नसल्हयाने िश्न उद् भर्त नाही. 
 

----------------- 
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िरळी बीडीडी चाळीच्या दरुू्तीच्या िामात अपहार झाल्याबाबत 
  

(३०) * ४२७०४ श्री.प्रसाद लाड, श्रीमती हु्नबान ू खललफे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मध्य मुींबइव सार्विननक बाींधकाम उपप्रर्भागातील बीडीडी चाळीच्या 
दरुूस्तीच्या नार्ाखाली खोट्या ननप्रर्दा काढून, खो्े कारारनामे करून र्कव  
ऑडवर काढून, कामे न करताच २२ को्ीच्या देयकाचे धनादेश र््प्रर्ण्यात 
आल्हयाच े मोिमाप पजुस्तका आणण देयकाींच्या सत्यितीर्रून माहे     
फेब्ररु्ारी-माचव, २०१६ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, उक्त िकरणी स्थाननक लोकिनतननधीींनी ददनाींक २४ िानेर्ारी, 
२०१७ रोिी मा.मखु्यमींत्रयाकड े सप्रर्स्तर तक्रार करून सदर अपहारास 
िबाबदार असलले्हया सींबींधधताींप्रर्रोधात कारर्ाइव करण्याची मागणी केलेली 
असनू सार्विननक बाींधकाम प्रर्भागाकडून दोषीप्रर्रोधात कारर्ाइव करण्यास 
प्रर्लींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त २२ को्ी रूपयाींच्या अपहार िकरणी दोषी असलेल्हया 
सींबींधधताींप्रर्रोधात कारर्ाइव करण्यास प्रर्लींब होण्याची कारणे काय असनू 
दोषीींप्रर्रोधात कारर्ाइव करण्याबाबत शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) र् (४) र्रळी, मुींबई येथील बीडीडी 
चाळीच्या कामात गरैव्यर्हार िकरणी िाप्त झालेल्हया तक्रारीची शासनाने 
गींभीर दखल घेर्नू या सर्व तक्रारीची अधीक्षक अमभयींता, दक्षता पथक मींडळ, 
मुींबई याींना चौकशी करण्याचे ननदेश ददले. त्याींनी सादर केलेल्हया चौकशी 
अहर्ालानसुार र्रळी, मुींबई येथील बीडीडी चाळीच्या पनुप्रर्वकास कामात मदुत 
उल्ून देखील काम अपणूव असणे, कामाची प्रर्भागणी करणे, प्रर्भागणीस 
सक्षम अधधकाऱयाींची मींिूरी न घेणे, करारनाम्यातील तरतदूीनसुार कीं त्रा्दारास 
बाींधकाम सादहत्याच्या चाचणीपो्ी रक्कम अदा केली असणे, परींत ु दक्षता 
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पथकास चाचणी अहर्ाल उपलब्ध करुन न देणे अशा िकारच्या िशासकीय 
अननयममतता झाल्हया आहेत. सदर अननयममततसे तत्कामलन कायवकारी 
अमभयींता, उपअमभयींता, सहाय्यक अमभयींता शे्रणी-२ र् शाखा अमभयींता हे 
सींयकु्तररत्या िबाबदार असल्हयाने त्याींच्याप्रर्रुध्द मशस्तभींग प्रर्षयक कायवर्ाही 
करण्याचा शासनाने ननणवय घेतला आहे. 

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

मुांबई-पुणे बुलेट रेन प्रिल्प उभारण्याबाबत 
  

(३१) * ४२९०७ श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्रीमती हु्नबान ूखललफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.हररलस ांग राठोड, श्री.जनादवन चाांदरूिर, आकिव .अनांत गाडगीळ, श्री.सभुाष 
झाांबड, श्री.अमरनाथ राजरूिर, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड,े श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी : 
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-पणेु बलेु् टे्रन िकल्हप उभारण्याचा ननणवय माहे फेब्ररु्ारी, २०१८ 
मध्ये र्ा त्यादरम्यान घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मुींबई-पणेु बलेु् टे्रन िकल्हपाचे स्र्रुप काय आहे, सदर 
िकल्हपाचे काम केव्हापासनू सरुु करण्याचे िस्ताप्रर्त आहे र् याबाबतची 
सद्य:जस्थती काय आहे, 
(३) असल्हयास, उक्त िकल्हपासाठी ककती ननधीची आर्श्यकता आहे र् सदर 
ननधी कशािकारे उपलब्ध करण्यात येणार आहे, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायवर्ाही 
केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े : (१), (२) र् (३) मुींबई-पणेु बलेु् टे्रनचा िस्तार् राज्य 
शासनाच्या प्रर्चाराधीन नाही. 
(४) र् (५) िश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
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उरण (जज.रायगड) तालुक्यातील मजच्िमार सां्थाांच्या  
िजव िाटपात अपहार झाल्याबाबत 

  

(३२) * ४३१४२ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) उरण (जि.रायगड) तालकु्यातील दयावसागर र् त्रत्रशला मजच्छमार सींस्थाींना 
केलेल्हया लाखो रुपयाींच्या किव परुर्ठा योिनेत अपहार झाला असल्हयाचे माहे 
मे, २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, त्रत्रशला मजच्छमार सींस्थेतील ज्या चअेरमनच्या नार्े रुपये २९ 
लाखाींचे किव मींिूर करण्यात आले आहे त ेचेअरमन सौदी अरेत्रबयात नोकरी 
करीत असल्हयाचे ननदशवनास आले आहे, तसेच दयावसागर सींस्थेमधील रुपये 
६० लाख असा एकूण रुपये ९० लाखाींचा गरैव्यर्हार झाल्हयाच े ननदशवनास 
आल,े हे ही खरे आहे काय. 
(३) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने गरैव्यर्हार करणाऱया सींबींधधत प्रर्भागाचे अधधकारी र् 
मजच्छमार सींस्थार्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.महादेि जानिर : (१) अींशत: खरे आहे.  
(२) अींशत: खरे आहे 
(३) दयावसागर मजच्छमार सींस्थेच ेचेअरमन श्री पर्न भालचींद्र नाखर्ा याींनी 
सींस्थेला अदा करण्यात आलेल्हया रकमाींची अफरातफर केल्हयामळेु 
त्याींच्याप्रर्रोधात ददनाींक २८/०४/२०१८ रोिी उरण पोलीस ठाण्यात गनु्हा 
(एफआयआर नीं. ००८६) दाखल केला असनू त्याींना अ्क करण्यात आलेली 
आहे.  
 त्रत्रशाला मजच्छमार सींस्थलेा अदा करण्यात आलले्हया रक्कमचेी 
परतफेड न केल्हयामळेु सींस्थेप्रर्रुद्ध सक्तीच्या मागावने भागभाींडर्ल र्सलुीबाबत 
कायवर्ाही सरुु आहे.  
(४) िश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
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राज्य पररिहन महामांडळातील सेिाननितृ्त िमवचाऱयाांना  
मोफत प्रिासपास देण्याबाबत 

  

(३३) * ४३३५९ श्री.प्रविण दरेिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २६३४० ला ददनाांि 
१५ डडसेंबर, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषट्र राज्य मागव पररर्हन महामींडळातनू सेर्ाननर्तृ्त झालेल्हया 
कमवचाऱयाींना बारमाही मोफत पास देण्यात येत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, आींध्रिदेश, गिुरात र् कनाव्क या राज्यािमाणे महाराषट्र 
राज्य पररर्हन महामींडळाच्या सेर्ाननर्तृ्त कमवचाऱयाींना लाभ देण्याबाबत 
शासनाने काही ननणवय घेतला आहे काय, 
(३) असल्हयास, राज्यातील पत्रकाराींना राज्य पररर्हन महामींडळाच्या 
बसेसमध्ये मोफत िर्ास देण्यात येत असल्हयाने राज्य पररर्हन 
महामींडळातील सेर्ाननर्तृ्त कमवचाऱयाींना बारमाही मोफत पास न देण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्य पररर्हन 
महामींडळातील सेर्ाननर्तृ्त कमवचाऱयाींना बारमाही मोफत िर्ासपास 
देण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े: (१) होय.  
(२) महाराषट्र राज्य मागव पररर्हन महामींडळाच्या सेर्ाननर्तृ्त कमवचारी र् 
त्याींच्या पती/पत्नीस िुल ै त े फेब्ररु्ारी या कालार्धीमध्ये दोन मदहन्याच्या 
मदुतीचा मोफत पास रा.प.म.च्या ददनाींक १३/०२/१९९६ च्या आदेशान्र्ये ददला 
िातो. तसेच सेरे्त असताना/सेर्ाननर्तृ्तीनींतर मरण पार्लेल्हया कमवचाऱयाींच्या 
/अधधकाऱयाींच्या पत्नीस/पतीस िुल ै त े फेब्ररु्ारी या कालार्धीमध्ये एक 
मदहन्याचा मदुतीचा मोफत पास रा.प. च्या ददनाींक २६/०५/२००९ 
पररपत्रकान्र्ये ददला िातो. 
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(३) र् (४) सेर्ाननर्तृ्त कमवचारी सींघ्नेने रुपये ५०० भरुन १२ मदहने मोफत 
पास देण्याबाबत केलेली मागणी रा.प. सींचालक मींडळाने ददनाींक १०/०८/२००९ 
च्या ठरार्ान्र्ये अमान्य केलेली आहे. 
(५) िश्न उद् भर्त नाही. 

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

महाराष्ट्र िृषी उद्योग वििास महामांडळाच्या नालशि विभागीय 
िायावलयात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(३४) * ४३८२२ श्री.हररलस ांग राठोड : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषट्र कृषी उद्योग प्रर्कास महामींडळ प्रर्भागीय कायावलय, नामशक 
येथे रुपये १.५० को्ीचा आधथवक गरैव्यर्हार सन २०१२ त े माहे िानेर्ारी, 
२०१७ मध्ये ननदशवनास आला असनू यासींदभावत अपहार करणाऱया 
अधधकाऱयाींनी ददनाींक २९/०८/२०१७ त ेददनाींक ३०/१०/२०१७ या कालार्धीमध्ये 
महामींडळाच्या रोिींदारी कमवचाऱ याींच्या नार्े रुपये २३.७१ लाखाचा भरणा करुन 
महामींडळाच्या खात्यार्र िमा केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ददनाींक २३/११/२०१७ रोिी उपप्रर्भागीय कायावलय, अहमदनगर 
येथील तीन अधधकारी/कमवचारी याींच्याप्रर्रुद्ध रुपये ६६.०३ लाख इतक्या 
रकमेचा गरैव्यर्हार झाल्हयाची तक्रार दाखल झाली असनू सदर तक्रारीत रुपये 
४२.२९ लाख इतक्या रकमेची परुर्णी तक्रार दाखल करण्यात येणार होती, 
सदर तक्रार आिपयतं दाखल करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, श्री.भागर्त लाींबे याींच्या कायवकाळामध्ये प्रर्भागीय कायावलय, 
नामशकची येणे बाकी रक्कम रुपये १५.०० को्ी आहे तसेच पींचायत सममती 
र् तालकुा कृषी अधधकारी याींच्याकडील साठा फक्त रुपये १.५० को्ी रुपयाचा 
असताींना उर्वररत रुपये १३.५० को्ी रकमचेा अपहार श्री.बोरसे याींच्या 
सहकायावने श्री.लाींबे याींनी केला असनू उपरोक्त िकरणातील तीनही आरोपी 
व्यर्स्थापक श्री.भागर्त लाींबे हे दोषी असनूही त्याींना पाठीशी घालण्यात येत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने गरैव्यर्हार करणाऱया दोषीींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) महाराषट्र कृषी उद्योग प्रर्कास महामींडळाच्या 
नामशक प्रर्भागीय कायावलयाींतगवतच्या अहमदनगर उपप्रर्भागीय कायावलयात 
रुपये १.२० को्ी रकमचेा आधथवक गरैव्यर्हार सन २०१२ त ेिानेर्ारी, २०१७ 
या कालार्धीत झालेला आहे, हे खरे आहे. 

सदर िकरणातील अपहारी अधधकाऱयाींनी ददनाींक २९ ऑगस््, २०१७ 
त े १३ ऑक््ोबर, २०१७ या कालार्धीमध्ये एकूण रुपये २३.७१ लाखाचा 
भरणा, महामींडळाच्या रोिींदारी कमवचाऱयाींच्या पतसींस्था खात्यार्र, र्ेगर्ेगळया 
शतेकरी बचत ग् र् र्यैजक्तक शतेकऱयाींकडून अर्धैरीतीने रोखीने रक्कम 
घे न केला असल्हयाचे ददसनू आलेले आहे. 
(२) ददनाींक २३ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी उपप्रर्भागीय कायावलय, अहमदनगर 
येथील ३ अधधकारी/कमवचारी श्री.आर.बी. होल,े सहा. व्यर्स्थापक (पणन), 
श्री.एम.एम. रािूरकर, सहा.व्यर्स्थापक (पशखुाद्य) र् श्री.आर.बी. कुल्, 
मलपीक याींच्याप्रर्रुध्द रुपये ६६.०४ लाख इतक्या रकमेचा अपहार केल्हयाचा 
गनु्हा नों.क्र. ५१०/२०१७ अन्र्ये कोतर्ाली पोलीस ठाणे, अहमदनगर येथ े
दाखल करण्यात आलेला आहे. सदरच्या मळु तक्रारीतच रुपये ५४.९५ लाखाची 
परुर्णी तक्रार ददनाींक १६ फेब्ररु्ारी, २०१८ रोिी समाप्रर्ष् करुन, सदर तक्रार 
ही एकूण रुपये १२०.९९ लाख इतक्या आधथवक गरैव्यर्हाराची आहे.  
(३) प्रर्भागीय कायावलय नामशकच्या कृषी अमभयाींत्रत्रकी प्रर्भागाची ददनाींक 
२८/०२/२०१८ रोिीची येणेबाकी रुपये १५ को्ी नसनू ित्यक्षात रुपये ८.५६ 
को्ी इतकी आहे. नामशक र् अहमदनगर जिल्ह्यातील पींचायत सममत्या र् 
तालकुा कृषी अधधकारी कायावलये याींच्याकड ेएकूण रुपये १.५९ को्ी रुपयाींची 
अर्िारे साठ्यात मशल्हलक असनू रुपये ८.५६ को्ी यणेे बाकी आहे.  

तालकुा कृषी अधधकारी र् जिल्हहा कृषी प्रर्कास अधधकाऱयाींकडून सदर 
खरेदीच े सादहत्य र्ा्प न झाल्हयाबाबत त्याींची र् त्याींचे र्ररषठ सननयींत्रक 
अधधकाऱयाप्रर्रुध्द केलले्हया कायवर्ाहीचा अहर्ाल कृषी आयकु्ताकडून िाप्त 
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करुन घेण्यात येत आहे. एकूण थककत येणेची रक्कम रुपये ८.५६ को्ीबाबत 
कृषी आयकु्ताींच ेचौकशी अहर्ाल िाप्त व्हायचे आहे.  
(४) सदर िकरणाचे गाींभीयव र् व्याप्ती प्रर्चारात घेर्नू आयकु्त (कृषी), 
महाराषट्र राज्य, पणेु याींना िस्ततु िकरणी चौकशी करुन शासनास अहर्ाल 
सादर करण्याबाबत ददनाींक ०७ एप्रिल, २०१८ रोिीच्या पत्रान्र्ये कळप्रर्ण्यात 
आलेले आहे. र्रील िश्न भाग २ मध्ये नमदू रुपये १२०.९९ लाख रक्कमचेा 
गरैव्यर्हार करणाऱया अधधकाऱयाींना ददनाींक ०६/१२/२०१७ रोिी ननलींत्रबत 
करण्यात आलेले असनू त्याींची प्रर्भागीय चौकशी चाल ू आहे. फौिदारी 
गनु्हयाचा तपास सधु्दा चाल ूआहे. 
(५) िश्न उद् भर्त नाही. 

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

मांत्रालय इमारतीच्या दरुू्तीच्या िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
  

(३५) * ४३६८३ श्रीमती हु्नबान ूखललफे : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माहे िून, २०१२ मध्ये मींत्रालयाला आग लागल्हयानींतर दरुुस्ती र् 
आधनुनकीकरणाच े काम करताना पडलेला मलबा ह्प्रर्ण्याचे काम ददनाींक  
१४ ऑगस््, २०१५ रोिी र्ा त्यासमुारास मुींबईतील झकेररया बींदर येथील 
मारुती मिूर सहकारी सींस्थलेा देण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, एकच काम अनेक मिूर सींस्थाना दे न तसेच न केलेल्हया 
कामाची देयके अदा करुन गरैव्यर्हार झाल्हयािकरणी मा.सार्विननक बाींधकाम 
मींत्री याींनी ददनाींक ५ मे, २०१८ रोिी र्ा त्यासमुारास सार्विननक बाींधकाम 
प्रर्भागाच्या अधधकाऱ याींची बठैक बोलार्नू चौकशी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधधताींर्र कोणती 
कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३), र् (४) मींत्रालय आर्ारातील डते्रब्रि बाहेर काढणे र् अन्य 
बाबीींसींदभावत िाप्त झालेल्हया तक्रारीींची चौकशी सरुु आहे. 
 

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

जव्हार-गोरठण-लसल्व्हासा (जज.पालघर) र्त्याांची िामे िरण्याबाबत 
  

(३६) * ४२६४७ श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िव्हार (जि.पालघर) तालकु्यातील िव्हार-गोरठण, आळ्याचीमे्, रातनूा, 
मसल्हव्हासा रस्त्याचे काम मागील तीन र्षावपासनू सींथगतीने सरुु असनू 
िव्हार-मसल्हव्हासा या र्दवळीच्या रस्त्याचे डाींबरीकरण, मिबतुीकरण र् 
रुीं दीकरणाचे काम िलींत्रबत रादहल्हयाने सदर रस्त्याींर्र अपघात हो न 
जिर्ीतहानी र् प्रर्त्तहानी झाल्हयाचे माहे म,े २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान 
ननदशवनास आल,े खरे आहे काय,  
(२) असल्हयास, उक्त िकरणी स्थाननक लोकिनतननधी र् नागररकाींनी 
मा.सार्विननक बाींधकाम मींत्री याींच्याकड ेतक्रारी केल्हया आहेत, हे ही खरे आहे 
काय,  
(३) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सदर रस्त्याींच्या डाींबरीकरण, मिबतुीकरण र् 
रुीं दीकरणाचे कामाकड ेदलुवक्ष करणाऱया सींबींधधत अधधकाऱयाींर्र कारर्ाई करुन 
रस्त्याींची कामे पणूव करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
  सदर काम फेब्ररु्ारी, २०१७ मध्ये सरुु करण्यात आले असनू र्कृ्ष र् 
सेर्ार्ादहन्या ह्प्रर्ण्याकरीता रे्ळ लागल्हयाने काम प्रर्दहत रे्ळेत पणूव हो  
शकले नाही. सद्य:जस्थतीत बी.एम.चे काम पणूव झाले असनू रस्त्यार्रील 
र्ाहतकु सरुळीत सरुू आहे. 
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  तथाप्रप म,े २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान जिप्रर्तहानी र् प्रर्त्तहानी 
झाली नसल्हयाचे िव्हार पोलीस स््ेशन याींच्या अहर्ालार्रुन ददसनू येत े 
(२) ननरे्दन िाप्त झाल्हयाच ेआढळून येत नाही. 
(३) र् (४) काम मदुतीत पणूव न झाल्हयाने कीं त्रा्दारार्र दींडात्मक कारर्ाई 
करण्यात आली आहे. 

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

जुनोना ते पोभूणाव (जज.चांद्रपूर) र्त्याच्या िामािरीता  
जादा रिमेची ननविदा िाढल्याबाबत 

  

(३७) * ४२५१३ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िुनोना त ेपोभणूाव (जि.चींद्रपरू) हा २८ कक.मी. रस्त्याच्या बाींधकामाींकरीता 
रुपये १० त े १२ को्ीींची आर्श्यकता असताींना सार्विननक बाींधकाम 
प्रर्भागाकडून सदर रस्त्याच्या बाींधकामाकरीता रुपये १३१ को्ीची ननप्रर्दा 
काढण्यात आल्हयाचे ददनाींक २३ एप्रिल, २०१८ रोिी र्ा त्यासमुारास 
ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त िकरणाची चौकशी करण्याबाबत स्थाननक नागररकाींनी 
जिल्हहाधधकारी, चींद्रपरू याींच्याकड ेलेखी ननरे्दनाद्र्ारे मागणी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायवर्ाही 
केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 सदर रस्त्याच्या सधुारणा र् रूीं दीकरणाच्या कामाकरीता हायब्रीड 
ॲन्यईु्ी अींतगवत रुपये ११४.०० को्ी रकमेची ननप्रर्दा काढण्यात आली होती. 
ननप्रर्दा स्र्ीकृत करण्यात आली आहे. 
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(२) र् (३) जिल्हहाधधकारी याींचेकड े ननरे्दन िाप्त झाले आहे. जिल्हहाधधकारी, 
चींद्रपरू याींनी याबाबतचा अहर्ाल माधगतलेला नाही.  
(४) िश्न उद् भर्त नाही. 

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

मािुणसार (ता.जज.पालघर) येथील खारभूमी बांधाऱयाची 
दरुू्ती/पुनबाांधणी िरण्याबाबत 

  

(३८) * ४३७०५ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय खारभमूी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माकुणसार (ता.जि.पालघर) येथ े २० र्षांपरू्ी मायखोप िोडरस्त्यालगत 
बाींधण्यात आलेला खारभमूीचा बींधारा फु्ल्हयाने खाडीच्या भरतीच े पाणी 
शतेात घसुनू समुारे ६० एकर िममनी नापीक झाल्हया असनू खाडीचे पाणी 
िममनीत णझरपल्हयामळेु पररसरातील प्रर्हीरी र् कुपनमलकाींमधील पाणी खारे 
झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, माकुणसार येथील बींधाऱयाची दरुर्स्था झाल्हयामळेु सदरहू 
बींधाऱयाची डागडूिी करण्यात यार्ी र् पनुबांधणी करण्यात यार्ी म्हणून 
मागील ५ र्षांपासनू स्थाननक शतेकऱयाींनी सातत्याने जिल्हहाधधकारी, पालघर, 
कायवकारी अमभयींता, खारभमूी प्रर्कास प्रर्भाग, कळर्ा याींना ननरे्दन पाठर्नू 
मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सदरहू खारभमूी बींधाऱयाची दरुूस्ती/पनुबांधणी 
करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 सन २०१२ मध्ये सदर खारभमूी योिनेच्या सा.क्र. २० मी. र्रील 
उघाडी नादरुूस्त झाल्हयाने र् उघाडी लगतच्या बाींधास णखींडार पडल्हयाने 
भरतीचे पाणी पनु:िाप्रपत क्षेत्रात पसरले होत े र् त्यामळेु शतेीचे ६० एकर  
(२४ हेक््र) क्षते्राच े नकुसान झाले होत े र् काही िमाणात प्रर्दहरी र् 
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कुपनमलका मधील पाणी खारे झाले होते. परींत ुिून, २०१६ मध्ये सदर काम 
पणूव करण्यात आले आहे र् सद्य:जस्थतीत योिना सजुस्थतीत आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 ग्रामपींचायत, प्रर्ळींगी याींनी ददनाींक २६/०७/२०१३ र् ग्रामपींचायत, 
आगरर्ाडी याींनी ददनाींक ४/०३/२०१५ रोिीच्या अिावन्र्ये सहाय्यक अमभयींता 
शे्रणी-१, खारभमुी प्रर्कास उपप्रर्भाग, पालघर याींचकेड े बींधाऱ याची दरुर्स्था 
झाल्हयामळेु सदरहू बींधाऱ याची डागडूिी करण्यात यार्ी र् पनुबांधणी करण्यात 
यार्ी अशी मागणी केली होती र् त्यानसुार सदर फु्लेल्हया बींधाऱ याच्या 
दठकाणी सा.क्र. २० मी्र र्र नप्रर्न उघाडी बाींधण्यात आलेली आहे. 
उघाडीच्या दोन्ही बािुकडील भरार्ाचे काम िून, २०१६ मध्ये पणूव करण्यात 
आले आहे. सद्य:जस्थतीत योिना सजुस्थतीत आहे. ग्रामपींचायत प्रर्ळींगी र् 
ग्रामस्थ माकुणसार याींनी ददनाींक १८/०१/२०१७ रोिी योिना सजुस्थतीत 
झालेबाबत कळप्रर्ले आहे. 
(३) िश्न उद् भर्त नाही. 
(४) िश्न उद् भर्त नाही. 

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

मुांबई-पुणे द्रतुगती महामागाविरील टोल िसूली बांद िरण्याबाबत 
  

(३९) * ४२९०८ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हु्नबान ूखललफे, 
श्री.हररलस ांग राठोड, आकिव .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभुाष 
झाांबड, श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३७८६७ ला ददनाांि १ माचव, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत 
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-पणेु द्रतुगती महामागावर्रील ्ोल र्सलूी सींदभावत शासनाने 
नेमलेल्हया समुमत ममलक सममतीने २३ मदहन्याींपरू्ी आपला अहर्ाल शासनास 
सादर केलेला असनू त्यार्र ननणवय घेण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त अहर्ालातील मशफारशीींचे स्र्रुप काय आहे र् त्यार्र 
ननणवय न घेण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्हयास, उक्त अहर्ालार्रील कायवर्ाहीची सद्य:जस्थती काय आहे र् 
त्यार्र ननणवय घेण्यासाठी अिून ककती कालार्धी लागणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायवर्ाही 
केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ लशांदे : (१), (२), (३), (४) र् (५) समुमत ममलक सममतीचा 
अहर्ाल शासनास ददनाींक २७/०४/२०१६ रोिी िाप्त झाला असनू, 
सद्य:जस्थतीत या िकरणी मा.उच्च न्यायालय येथ े िनदहत याधचका क्र. 
३८/२०१७ र् त्यातील ददर्ाणी अिव क्र. २४/२०१८ या याधचका दाखल आहेत. 
सदरील िकरण न्यायिप्रर्ष् असनू सनुार्णी सरुु आहे. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूर्व सर्व िकक्रया महाराषट्र प्रर्धानमींडळ सधचर्ालयाच्या सींगणक यींत्रणेर्र करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मुद्रणालय, नागपूर. 


