
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०१८ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

सोमिार, ददनाांि १९ नोव्हेंबर, २०१८ / िाति िि २८, १९४० (शिे) 
  
(१) महसलू, मदि ि पनुििसन, साििजतनि 

बाांधिाम (साििजतनि उपक्रम िगळून),  
िृषी ि फलोत्पादन मांत्री 

 

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

  
 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ८३ 
------------------------------------- 

  
 

राज्याि विशषेि: मराठिाडा ि विदभािि िमी पािसामुळे  
दषु्ट्िाळग्र्ि पररस््ििी तनमािण झाल्याबाबि 

  
(१) * ४३९९२ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.हेमांि टिल,े श्री.जगन्नाि शशांदे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सभुाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररशस ांग राठोड, डॉ.िजाहि शमझाि, 
अॅड.हु्नबान ू खशलफे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अशोि ऊफि  भाई जगिाप, 
श्री.विनायिराि मेटे, श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनाि राजूरिर, प्रा.जोगेन्र 
ििाड,े आकिि .अनांि गाडगीळ, श्री.चांरिाांि रघिुांशी, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.विलास पोिनीस : सन्माननीय मदि ि पनुििसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-   
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(१) राज्यात विशषेत: मराठिाडा ि विदर्ाासह अन्य विर्ागातील १७ 
जिल्हयाींमध्ये कमी पािसामळेु ि हिामानाच्या चुकीच्या अींदािामळेु दषुकाळी 
पररजथिती ननमााण होऊन सोयाबीन, कापसू, ऊस ि तरू वपकाींच े नकुसान 
झाले असनू मराठिाड्यासह राज्याच्या अनेक र्ागात वपण्याच्या पाण्याची 
ी्ंचाई ननमााण झाली असल्याचे माहे सप् े्ंबर-ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये िा 

त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, दषुकाळी पररजथिती ननमााण झालेल्या र्ागात वपकाींचे पींचनामे 
करािे, पीक पसैेिारी १५ ददिसाींच्या आत िादहर करािी, मराठिाड्यात 
“कोरडा दषुकाळ” िादहर करािा, ्ँकरच ेननयोिन करािे, ्ँकरसींबींधीच्या अ्ी 
ि शिी शशथिल करुन ्ँकर मींिुरीच ेअथधकार तहशसलदाराींना द्यािेत, यापिूी 
िादहर केलेली मदत ि विविध िककत अनदुाने शतेकऱयाींना द्यािे, पीक 
विम्याची िककत नकुसान र्रपाई शतेकऱयाींना द्यािी, चाऱयाींची उपलब्धता 
करािी, बोंडअळी आणण अन्य ककड रोगाींसींदर्ाात ककडरोग प्रनतबींधक 
उपाययोिना प्रर्ािीपणे राबिािी, िायकिाडी धरणाच्या उिव्या ि डाव्या 
कालव्याचे ननयोिन करुन शतेकऱयाींना ककमान ५ पाणी पाळ्या द्याव्यात, 
िुन्या पध्दतीप्रमाणे दषुकाळ िादहर करािा, सींबींथधत विर्ागाींच्या िररषठ 
अथधकाऱयाींची पिके सींपणूा राज्यात पाठिािीत, अशी मागणी विरोधी पक्षनेत,े 
महाराषर विधानपररषद याींनी मा.मखु्यमींत्री महोदयाींकड े ददनाींक २५ सप् े्ंबर, 
२०१८ रोिी समक्ष रे््ून पत्राव्दारे केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बीड जिल्हयात कमी पािसामळेु १४४ प्रकल्प कोरड े पडले 
आहेत तसेच गुींि, उमरा, गौंडगाींि, लोणी ब.ु बार्ळगाींि, फुलारिाडी, शल ींबा, 
वि्ा, मदुगल, िाघाळा (ता.पािरी, जि.परर्णी) या गािातील शतेकऱयाींची 
सोयाबीन ि कापसू ही वपके पािसाअर्ािी करपनू गेल्याचे ददनाींक         
१५ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी िा त्यासमुारास ननदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील १८० तालकेु दषुकाळ सदृश्य असल्याबाबतची 
घोषणा मा.मखु्यमींत्री याींनी ददनाींक २४ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी केली असनू 
“दषुकाळ सींदहता-२०१६” च्या ननकषाींमळेु राज्यातील अनेक तालकेु ि गािे 
शासकीय मदतीपासनू िींथचत राहण्याची शक्यता ननमााण झाली असल्यामळेु 
सदरहू सींदहता रद्द करून दषुकाळ िादहर करण्याकरीता पिूीची पीक आणेिारी 
पध्दत लाग ूकरण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने हिामानाच्या चुकीच्या अींदािामळेु होणारे शतेकऱयाींच े
नकुसान ्ाळण्यासाठी अद्ययाित यींत्रणा उर्ी करण्याबाबत, दषुकाळ ि पाणी 
ी्ंचाई ननिारणािा तसेच नकुसानग्रथत शतेकऱयाींना मदत देण्याबाबत कोणती 

कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) ि (२) अींशतः खरे आहे. 
(३) ददनाींक २ नोव्हेंबर, २०१८ अखेर िलसींपदा विर्ागाच्या अहिालानसुार 
बीड जिल्हयात २ मोठे प्रकल्पीय सींकजल्पत िलसाठा ४८९ द.ल.घ.मी. असनू 
उपयकु्त िलसाठा ० द.ल.घ.मी. आहे. १६ मध्यम प्रकल्पीय सींकजल्पत 
िलसाठा १५०.३१ द.ल.घ.मी. असनू उपयकु्त िलसाठा १६.८५ द.ल.घ.मी. 
आहे. १२६ लघपुा्बींधारे प्रकल्पीय सींकजल्पत िलसाठा २८६.५२ द.ल.घ.मी. 
असनू उपयकु्त िलसाठा १२.७१ द.ल.घ.मी. आहे. 
 तसेच ता.पािरी, जि.परर्णी तालकु्यात सत्यपनाअींती (Ground 
truthing) ४७४८० हेक््र क्षते्र बाथधत झालेले आहे. 
(४) ि (५) महसलू ि िन विर्ाग, शासन ननणाय ददनाींक ३१ ऑक््ोबर, 
२०१८ नसुार सन २०१८ च्या खरीप हींगामात राज्यातील २६ जिल्हयातील 
एकूण १५१ तालकु्याींमध्ये गींर्ीर/मध्यम थिरूपाचा दषुकाळ िादहर करण्यात 
आला आहे. त्याचबरोबर दषुकाळ घोवषत केलेल्या १५१ तालकु्याव्यनतररक्त 
इतर तालकु्यामधील २६८ महसलूी मींडळामध्ये महसलू ि िन विर्ाग, शासन 
ननणाय ददनाींक ६ नोव्हेंबर, २०१८ अन्िये दषुकाळ घोवषत करून खालील 
उपाययोिना लाग ूकरण्यात आल्या आहेत. 
 १) िमीन महसलूात सू् . 
 २) सहकारी किााच ेपनुगाठन. 
 ३) शतेीशी ननगडीत किााच्या िसलूीस थिथगती. 
 ४) कृषी पींपाच्या चाल ूिीि बबलात ३३.५% सू् . 
 ५) शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थयाांच्या परीक्षा शलु्कात माफी. 
 ६) रोहयोंतगात कामाच्या ननकषात काही प्रमाणात शशथिलता. 
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 ७) आिश्यक तिे ेवपण्याचे पाणी परुविण्यासाठी ॅ्ंकसाचा िापर. 
 ८) ी्ंचाई िादहर केलेल्या गािात शतेकऱ याींच्या शतेीच्या पींपाची िीि 
         िोडणी खींडीत न करणे   
 दषुकाळ सींदहता-२०१६ रद्द करून दषुकाळ िादहर करण्याकरीता पिूीची 
पीक आणेिारीची पध्दत लाग ू करण्याची कोणतीही बाब शासनाच्या 
विचाराधीन नाही. 

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

विदभािि किटिनाशि फिारणीमुळे विषबाधा होऊन बाधधि  
झालेल्या शिेिरी/शिेमजूराांना मदि देण्याबाबि 

  

(२) * ४४४३६ श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.आनांद ठािूर, श्री.सतिश 
चव्हाण, श्री.जगन्नाि शशांदे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफि  भाई जगिाप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू खशलफे, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.प्रिाश 
गजशभये, डॉ.िजाहि शमझाि, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अमरनाि राजूरिर, 
डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.अतनल भोसल,े 
श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांर 
व्यास, श्री.गोवपकिशन बाजोरीया, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.रामराि िडिुि े: सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) विदर्ाात यितमाळ, चींद्रपरू, िधाा, गडथचरोली, र्ींडारा ि गोंददया 
जिल्हयात कापसू ि सोयाबीन वपकाींिरील अळीचा प्रादरु्ााि रोखण्यासाठी 
केलेल्या कक्कनाशक फिारणीत माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या पदहल्या 
आठिड्यात ३१६ शतेकरी/शतेमिूर याींना विषबाधा झाली असनू त्यापकैी १० 
िणाींचे बळी गेले ि काहीींची प्रकृती थचींतािनक झालेली आहे तर यितमाळ 
जिल्हयात कक्कनाशक फिारणीमळेु सन २०१७ मध्ये २३-२४, सन २०१८ 
मध्ये ४० शतेकरी/शतेमिुराींचा मतृ्य ूझाल्याचे माहे ऑगथ्, २०१८ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कळींब (जि.यितमाळ) येिील ियगरुुदेि कृषी ि गरुूदेि 
जिननींग पे्रशस ींगिर कृषी ि पोलीस विर्ागाने छापा ्ाकून बनाि् 
कक्कनाशकाींचा लाखो रुपयाींचा साठा ददनाींक १६ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी िा 
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त्यासमुारास िप्त केल्याचे ननदशानास आले असनू उक्त प्रकरणी उच्चथतरीय 
तींज्ाींचा विशषे सशमतीकडून (एसआय्ी) तपास होणेकरीता थिाननक 
लोकप्रनतननधीींनी ि शतेकरी सींघषा सशमतीने जिल्हाथधकारी, यितमाळ 
याींच्याकड ेमागणी केली आहे, हे ही, खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यितमाळ जिल्हयात कक्कनाशक फिारणीमळेु मतृाींच्या 
कु्ुींबबयाींना रुपये १० लाख मदत िादहर करुन प्रत्यक्षात रुपये २ लाख मदत 
देण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यितमाळ जिल्हयासह राज्यात बोंडअळीींच्या प्रादरु्ाािामळेु 
शतेीचे नकुसान झालेल्या ३ लाख शतेकऱयाींना रुपये २१० को्ीींची नकुसान 
र्रपाई ननकृष् दिााचे बबयाणे विकणाऱया कीं पन्याींनी देण्याचे आदेश कृषी 
आयकु्ताींनी ददल्याचे माहे ऑगथ्, २०१८ च्या शिे्च्या सप्ताहात ननदशानास 
आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने बनाि् कक्कनाशके विक्री करणाऱया कारखानदार/विके्रत्याींिर 
कारिाई करुन कक्कनाशक फिारणीमळेु मतृ व्यजक्तींच्या कु्ुींबबयाींना ि 
विषबाधा झालेल्या शतेकरी/शतेमिूर याींना मदत देण्याबाबत कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) नाही.  

माहे सप् े्ंबर, २०१८ अखेर विदर्ाातील यितमाळ, चींद्रपरू, नागपरू, 
िधाा, गडथचरोली, र्ींडारा ि गोंददया या जिल्हयात फिारणी करणाऱ या 
शतेकरी/शतेमिूर याींना उल्या, मळमळ होणे असा त्रास झाल्याने २५७ 
रूगणाींना रूगणालयात दाखल करून तात्काळ उपचार करण्यात आलेले आहेत. 
उपचारानींतर बरे झाल्याने या रुगणाींना घरी पाठविण्यात आलेले आहे. तसेच, 
यापकैी उपचार घेताींना ४ रूगण दगािल्याच्या घ्ना ननदशानास आल्या 
आहेत. तिापी, जव्हसेरा अहिाल अप्राप्त असल्याने सदरचे ४ रूगणाींचा मतृ्य ू
कक्कनाशके प्राशन करून झाला आहे, अििा कक्कनाशके फिारणी करताना 
विषबाधा होिनू मतृ्य ूझाला आहे याबाबतची सींददगधता आहे.  
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 सन २०१७ मध्ये यितमाळ जिल्हयात कक्कनाशके फिारणी 
करताना विषबाधा होऊन २१ शतेकरी/शतेमिूराींच े मतृ्य ू झालेले आहेत.     
मात्र सन २०१८-१९ मध्ये यितमाळ जिल्हयात प्राप्त अहिालानसुार 
कक्कनाशकाची फिारणी करताींना विषबाधा होऊन एकही शतेकरी/ 
शतेमिुराचा मतृ्य ूझाल्याच ेननदशानास आलेले नाही. 
(२) ियगरुुदेि कृषी कें द्र कळींब ता.कळींब, जि.यितमाळ येि े ददनाींक 
११/०९/२०१८ रोिी जिल्हाथतरीय पिकाने धाड ्ाकुन बनाि् 
कक्कनाशकाचा, रासायननक खताचा, अनथधकृत कापसू बबयाणाींचा साठा 
िप्त करण्यात आलेला आहे. तसेच, ियगरुुदेि जिननींग ॲण्ड प्रशेस ींगचे 
प्रोप्राय्र श्री.सथचन अरुण कािळे ि ियगरुुदेि जिननींग ॲण्ड पे्रशस ींगच े
पा ा्नर ि ियगरुुदेि कृषी कें द्राचे प्रोप्राय्र श्री.चींद्रशखेर ग. िो्े याींचवेिरुध्द 
पोलीस थ्ेशन कळींब येि े प्रिम खबरी अहिाल क्र. ०३१७/२०१८ ददनाींक 
१२/०९/२०१८ नसुार गनु्हा दाखल केलेला आहे.  
(३) यितमाळ जिल्हयात कक्कनाशक फिारणीमळेु गतिषी २०१७ मध्ये 
मतृ्य ूझालेल्या २१ शतेमिरू/शतेकरी याींच्या कु्ूींबबयाींना प्रत्येकी, एकसमान 
रुपये ४ लाख प्रमाणे मदत करण्यात आलेली आहे. 
(४) हे अींशत: खरे आहे. 
 ऑक््ोबर, २०१८ अखेर राज्यात समुारे १२ लाख शतेकऱयाींना 
कीं पन्याींकडून नकुसान र्रपाई देणेबाबत प्रथताि आयकु्त (कृषी) याींचेकड े
प्राप्त झाले त्यापकैी १० लाख २५ हिार शतेकऱयाींना महाराषर कापसू      
बी-बबयाणे अथधननयम २००९ ि ननयम २०१० मधील तरतदूीनसुार समुारे 
रुपये ११४७ को्ी नकुसान र्रपाई देण्याबाबत बबयाणे कीं पन्याींना आदेशशत 
करण्यात आलेले आहे.  
(५) कक्कनाशक कायदा, १९६८ ि कक्कनाशक ननयम, १९७१ अन्िये 
कक्कनाशके उत्पादक ि विके्रत्याींिर कारिाई करण्यात आलेली आहे. तसेच, 
र्ारतीय दींड सींदहता, १८६० मधील ३०४-A अींतगात यितमाळ जिल्हयात   
मे.यपुीएल शल. उत्पादकािर ि दोन कक्कनाशके विके्रत्याींिर त्याींचे 
मोनोक्रो्ोफॉस ३६ ्क्के एस एल या कक्कनाशकाींच्या अनषुींगाने गनु्हे 
नोंदविण्यात आलेले आहेत. मे.घरडा केशमकल्स या कक्कनाशक उत्पादकासह 
एकूण आठ विके्रत्याींिर कक्कनाशके कायदा, १९६८ ि कक्कनाशके ननयम, 
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१९७१ मधील कलम ि ननयमाींचे उल्लींघन झाल्याने त्याींच्यािर पोलीस 
थ्ेशनमध्ये गनु्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत.  

राज्यात कक्कनाशक विषबाधा प्रकरणी मतृ्य ूझालेल्या ६३ शतेमिूर/ 
शतेकऱयाींना प्रत्येकी एकसमान रुपये ४.०० लाख प्रमाणे आथिाक मदत देण्यात 
आलेली आहे.  

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

राज्याि अतििषृ्ट्टीमुळे बाधधि झालेल्याांना 
 नुिसान भरपाई देण्याबाबि 

  

(३) * ४५१२० श्री.रवि ांर फाटि, श्री.हेमांि टिल,े श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण 
पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश 
चव्हाण, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.जगन्नाि शशांदे, 
श्री.रामराि िडिुि,े श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुािणी, श्री.अतनल 
भोसल,े डॉ.िजाहि शमझाि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू खशलफे, डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.हररशस ांग राठोड, 
श्री.अमरनाि राजूरिर, श्री.जनादिन चाांदरूिर, श्री.अशोि ऊफि  भाई जगिाप, 
श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय मदि ि पनुििसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कोकण, पजश्चम महाराषर, उत्तर महाराषर, मराठिाडा, विदर्ा ि 
इतर दठकाणी झालेल्या मसुळधार पािसामळेु जिवित ि वित्तहानी झाली 
असनू चींद्रपरू, गडथचरोली, बलुढाणा, अकोला, अमरािती ि यितमाळ तसेच 
परर्णी, दहींगोली ि नाींदेड जिल्हयातील ८५ मींडळात मसुळधार पािसामळेु 
शतेकऱयाींच्या वपकाींचे कोट्यिधी रुपयाींचे नकुसान झाल्याचे माहे ऑगथ्, 
२०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे िुल,ै २०१८ मध्ये झालेल्या मसुळधार पािसामळेु पालघर 
ि नागपरू जिल्हयात जिवित ि वित्तहानी झाली तसेच उमरेड (जि.नागपरू) 
तालकु्यात ६००० हिार हेक््र िशमनीचे नकुसान झाले असनू नकुसानग्रथताींच े
पींचनामे करुन मदत देण्याची मागणी शतेकऱयाींनी शासनाकड े केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, नागपरू जिल्हयात ओला दषुकाळ िादहर करुन 
नकुसानग्रथताींना मदत देण्याबाबत मागणीचे ननिेदन जिल्हाथधकारी, नागपरू 
याींना देण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बाथधत झालेल्या 
नकुसानग्रथताींना मदत देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) ि (२) राज्यात माहे िून त े ऑगथ्, २०१८ 
दरम्यान झालेल्या अनतिषृ्ीमळेु झालेल्या शतेवपके/फळवपकाींचे नकुसान 
झाल्याचे ननदशानास आल ेआहे. सिा विर्ागीय आयकु्ताींना ददनाींक ५ सप् े्ंबर, 
२०१८ रोिीच्या पत्रान्िये सींयकु्त पींचनामे करुन शासनास अहिाल सादर 
करण्याचे ननदेश ददले आहेत. सिा विर्ागीय आयकु्ताींकडून अद्याप सींयकु्त 
अहिाल प्राप्त झालेले नाहीत. 
(३) नागपरू जिल्हयात ओला दषुकाळ िादहर करण्याबाबत ननिेदन प्राप्त 
झाले नाही. तिापी अनतिषृ्ीमळेु झालेल्या वपकाींची ि इतर नकुसानीची 
र्रपाई शमळण्याबाबत ननिेदने प्राप्त झाले असनू प्राप्त ननिेदनािर कायािाही 
करण्याबाबत सींबींथधत तहशसलदार/उपविर्ागीय अथधकारी याींना ननदेश देण्यात 
आले आहेत. 
(४) सींयकु्त अहिाल प्राप्त झाल्यानींतर कायािाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
राज्यािील आत्महत्याग्र्ि शिेिऱ्याच्या िुटुांबबयाांना मदि देण्याबाबि 

  

(४) * ४४९४३ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय मदि ि 
पनुििसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मराठिाडा ि विदर्ाात शतेी मालाला हमीर्ाि नाही तसेच 
बोंडअळीमळेु बाथधत शतेकऱयाींच्या आत्महत्येचे प्रमाण िाढत असनू मागील 
सहा मदहन्यात मराठिाड्यात ६३६ शतेकऱ याींनी आत्महत्या केल्या आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, आत्महत्या केलेल्या शतेकऱ याींच्या कु्ुींबबयाींना शासनाकडून िी 
मदत शमळत ेती फक्त २९६ कु्ुबाींनाच शमळाली असनू उिाररत २४० कु्ुबाींना 
अद्याप शासकीय मदत शमळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आत्महत्याग्रथत 
शतेकऱयाींच्या कु्ुींबबयाींना मदत देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१), (२) ि (३) मागील सहा मदहन्यात औरींगाबाद 
विर्ागात एकूण ४३२ शतेकरी आत्महत्याींची प्रकरणे ननदशानास आली असनू 
जिल्हाथतरीय सशमतीमध्ये २७४ प्रकरणे पात्र ि १३२ प्रकरणे अपात्र 
ठरविण्यात आली आहेत. पात्र प्रकरणी रुपये १.०० लक्ष ची मदत देण्यात 
आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

िसई (स्ज.पालघर) िहशसल िायािलयािील ररक् ि पदे भरण्याबाबि 
  

(५) * ४४८९० श्री.आनांद ठािूर, अॅड.अतनल परब : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िसई (जि.पालघर) तहशसल कायाालयात ५ नायब तहशसलदाराींची पदे 
मींिूर असनूही ३ नायब तहशसलदाराींची पदे ररक्त असल्याचे माहे 
ऑगथ्,२०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, ररक्त पदाींमळेु नागरीकाींची कामे विदहत मदुतीत पणूा होत 
नसल्याने नागरीकाींची गरैसोय होत असनू तहशसल कायाालयात कायारत दोन 
नायब तहशसलदाराींिर ररक्त पदाींमळेु कामाचा अनतररक्त र्ार येत असल्याचे 
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नायब तहशसलदाराींची 
ररक्त पदे र्रण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.चांरिाांि पाटील : (१) तहशसल कायाालय िसई, जि.पालघर येिे नायब 
तहशसलदार सींिगााची ५ मींिूर पदाींपकैी नायब तहशसलदार (सींिय गाींधी 
योिना) हे १ पद व्यपगत झाले असल्यामळेु त ेर्रता येत नाही. उिारीत ४ 
पदाींपकैी ३ पदे र्रलेली असनू नायब तहशसलदार (महसलू) हे १ पद ररक्त 
आहे. 
(२), (३) ि (४) तहशसल कायाालय िसई, जि.पालघर येिील व्यपगत झालेले 
नायब तहशसलदार (सींिय गाींधी योिना) हे पद पनुजिािीत करणेबाबत 
सामाजिक न्याय ि विशषे सहाय्य विर्ागास विनींती करण्यात आली आहे. 
तसेच ररक्त असलेले नायब तहशसलदार (महसलू) हे पद बदलीने र्रण्याची 
कायािाही करण्यात येत असनू सद्य:जथितीत सदर पदाचा अनतररक्त 
कायार्ार नायब तहशसलदार (ननिडणूक) याींच्याकड ेदेण्यात आला आहे. 

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

राष्ट्रीय पशुधन विमा योजना राबविण्याबाबि 
  

(६) * ४४६०१ श्री.जगन्नाि शशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.ख्िाजा बेग : 
सन्माननीय पशसुांिधिन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात शतेकऱयाींच्या देशी ि सींकरीत दरु्ती िनािरे, शळेी, मेंढी ि इतर 
पशधुन दगािल्यास नकुसानीची मदत शमळण्याच्या दृष्ीने शासनाने राषरीय 
पशधुन विमा योिना सन २०१६ मध्ये सरुु केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योिना सक्षमपणे राबविण्यासाठी राज्यात पशधुन 
विकास मींडळाींतगात पशधुन विमा योिनेसाठी गत तीन िषाात कें द्र 
शासनाकडून रुपये ४ को्ी ९७ लाख ७९ हिार ि राज्य शासनाकडून    
रुपये ३ को्ी ९४ लाख ५५ हिार असे एकूण रुपये ८ को्ी ९२ लाख ३४ 
हिार ननधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू योिनेंतगात राज्यातील प्रत्येक जिल्हयात पाच हिार 
िनािराींचा विमा उतरविणे आिश्यक होत,े परींत ु या योिनेबाबतची मादहती 
शतेकऱयाींना नसल्याने अनेक शतेकरी राषरीय पशधुन विमा योिनेपासनू 
िींथचत रादहल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या पदहल्या आठिड्यात ननदशानास 
आल,े हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर योिनेची मादहती शतेकऱयाींपयांत पोहोचविण्यासाठी कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) राज्यामध्ये पशधुन विमा योिनेची अींमलबिािणी न्य ुइींडडया इन्श्यरुन्स 
कीं पनीमाफा त माहे फेब्रिुारी, २०१६ त ेमाचा, २०१७ या कालािधीत करण्यात 
आलेली होती. सदर योिनेस विविध माध्यमातनू परेुशी प्रशसध्दी देण्यात 
आलेली होती. त्यानसुार उपरोक्त कालािधीमध्ये एकूण २,९७,८६० लहान ि 
मोठ्या पशधुनाचा विमा उतरविण्यात आलेला आहे. तसेच, विमा 
उतरविलेल्या िनािराींचा मतृ्य ूझाल्यानींतर एकूण ८,७०७ दाखल दाव्याींपकैी 
८,३२७ मतृ िनािराींचे विमा दािे इन्श्यरुन्स कीं पनीमाफा त ननकाली काढण्यात 
आल े ि त्यापो्ी रुपये २३८६.९० लक्ष ननधी पशधुनाच्या मालकाींना अदा 
करण्यात आलेला आहे.  
 सन २०१८-१९ या िषाामध्ये सदर योिना मे.प्रडुन्् इन्श्यरुन्स ब्रोकसा 
प्रा.शल. मुींबई ि न्य ु इींडडया इन्श्यरुन्स कीं पनी याींचमेाफा त माहे ऑक््ोबर, 
२०१८ पासनू राबविण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

औरांगाबाद िे पैठण राज्य मागािच ेचौपदरीिरण िरण्याबाबि 
  

(७) * ४४७६५ श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
३८१४६ ला ददनाांि १ माचि, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभािि 
सन्माननीय साििजतनि बाांधिाम (साििजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद शहरापासनू पठैण या पया् न थिळाला िोडणारा राज्य 
मागााच्या चौपदरीकरणाचे काम प्रलींबबत असल्याच े ननदशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्य मागााच े
चौपदरीकरण करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) ि (२) र्ारत सरकारच्या र्ारतमाला प्रकल्पाींतगात 
औरींगाबाद त े पठैण या रथत्याच्या डड.पी.आर बनविण्याचे काम सरुु असनू 
अजथतत्िातील रथता तसेच पयाायी बाहयिळण रथता याींचा अ्यास ताींबत्रक 
सल्लागार मे.इजिस इींडडया कीं पनीमाफा त प्रगती पिािर आहे, असे प्रकल्प 
सींचालक, र्ारतीय राषरीय रािमागा प्राथधकरण, औरींगाबाद याींनी कळविले 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

िाांददिली पस्श्चम (मुांबई) येिे बेिायदेशीर उद्यान बाांधल्याबाबि 
  

(८) * ४५३७० श्री.विलास पोिनीस, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांर व्यास, 
श्री.विजय ऊफि  भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) काींददिली पजश्चम (मुींबई) खिुररया तलाि बिुिनू त्यादठकाणी 
जिल्हाथधकाऱयाींच्या परिानगीशशिाय आणण बेकायदेशीरपणे उद्यान बाींधण्यात 
आल्याचे माहे ऑगथ्, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींथधत दोषीींिर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) ि (२) मौिे मालाड, ता.बोरीिली येिील स.नीं. १२४, 
न.र्.ूक्र. ४१७, क्षेत्र ४८१४.७ चौ.मी. हा र्खूींड बहृन्मुींबई म.न.पा.च्या विकास 
ननयोिन आराखड्यामध्ये मनोरींिन मदैानाकरीता राखीि असनू सदर 
र्खूींडाची मालकी महाराषर शासनाची आहे. बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेतफे सन 
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२००९ मध्ये सदर र्खूींड मनोरींिन मदैान म्हणून विकशसत करण्याचे काम 
हाती घेतले होत.े त्यास शासनाने सन २०१४ मध्ये कायोत्तर मींिुरी ददली 
असनू सदरहू ४८१४.७ चौ.मी. क्षेत्राचा र्खूींड बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेकड े
हथताींतरीत करण्यास देखील शासनाने मान्यता ददलेली आहे.  
 तिावप, मा.मुींबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या िनदहत 
याथचका क्र. ६/२०१३ मध्ये मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने ददनाींक ०३/०८/२०१८ 
रोिी आदेश पारीत करुन, प्रश्नाींककत र्खूींडाचा ताबा शासन/जिल्हाथधकारी 
याींनी घेऊन तिेील खिुररया तलािामध्ये झालेले बेकायदेशीर बाींधकाम 
ननषकाशसत करण्याचे ि सदर तलाि मळू जथितीमध्ये आणण्याच ेआदेशशत 
केले आहे. सदर आदेशानषुींगाने कायािाही सरुू आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

रायगड स्जल््यािील सागरी सुरक्षा रक्षिाांच े 
प्रलांबबि मानधन देण्याबाबि 

  

(९) * ४५०६० श्री.जयांि पाटील : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३७९९८ ला ददनाांि 
२२ माचि, २०१८ रोजी ददलले्या उत्िराच्या सांदभािि सन्माननीय मत््यवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोकण ककनारपट्टीिर शासनाने सागरी सरुक्षेसाठी सन २०१५ मध्ये २७९ 
सरुक्षा रक्षक ि २३ पयािेक्षकाींची नेमणकू करण्यात आली असनू सदर सरुक्षा 
रक्षकाींना मदहन्याला रुपये १५ हिार प्रमाणे मानधन देण्याची िबाबदारी 
मत्थयव्यिसाय विर्ागास देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे माचा, २०१८ पासनू ६ मदहन्याींपासनू रायगड जिल्हयासह 
इतर सागरी सरुक्षा रक्षक हे मानधनापासनू िींथचत असनू त्याींना िादा िेळ 
काम केल्याचे मानधनही देण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सागरी सरुक्षा रक्षकाींच ेप्रलींबबत मानधन िेळेत देण्याबाबत कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.महादेि जानिर : (१) होय. 
(२) ि (३) करीता राज्याच्या ककनारपट्टीिर ९१ अनतसींिेदनशील दठकाणी २७९ 
सरुक्षा रक्षक ि २३ पयािेक्षक याींची नेमणकू जिल्हा सरुक्षा मींडळ याींचेमाफा त 
मानधन तत्िािर करण्यात आलेली असनू सींबींथधताींचे मानधन िेळेिर 
देण्याबाबत िेळोिळेी योगय ती कायािाही करण्यात आललेी आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

रायगड ि रत्नाधगरी स्जल््याला जोडणाऱ्या बाणिोट-बागमाांडला  
सागरी पुलाच ेिाम अपुणािि्िेि असल्याबाबि 

  

(१०) * ४४३५९ श्री.प्रसाद लाड, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांर व्यास, 
श्री.विजय ऊफि  भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय साििजतनि 
बाांधिाम (साििजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) बागमाींडला (ता.श्रीिधान, जि.रायगड) आणण बाणको् (ता.मींडणगड, 
जि.रत्नाथगरी) या दरम्यान खाडीिर महत्िाकाींक्षी प्रकल्पाच ेकाम सन २०१३ 
मध्ये सरुु करण्यात आले असनू सदरहू पलुाचे काम सन २०१५ पयांत पणूा 
होणे अपेक्षक्षत असताींना सदर पलुाचे काम अपणूाािथिेत असल्याचे ननदशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू पलुाच्या कामाकरीता ककती रक्कम खचा करण्यात 
आली आहे तसेच पलुाच्या कामाची सद्य:जथिती काय आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर पलुाच ेकाम पणूा 
करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) सद्य:जथिती या प्रकल्पाकरीता मदुतिाढ ददली 
असनू त्याचा कालािधी ददनाींक ३१/१२/२०१८ पयांत आहे. 
(२) सदरहू पलुाच्या कामाकरीता रुपये १२७.२१ को्ी इतका खचा करण्यात 
आलेला आहे. पलुाच्या कामाची सद्य:जथिती पढुीलप्रमाणे आहे. 
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• फाऊीं डशेन बाींधकाम :- पाईल फाऊीं डशेनचे काम पणूा एकूण २६ 
फाऊीं डशेनपकैी २३ पणूा झालेले असनू, २ पाईल कॅप ि १ ओपन 
फाऊीं डशेनचे काम प्रगतीत आहे. 

• सबथरक्चर बाींधकाम :- २६ थरक्चरपकैी ९ चे काम पणूा असनू १७ 
चे काम प्रगतीत आहे. 

• सपुरथरक्चरचे बाींधकाम :- या पलुाच्या सपुरथरक्चर बाींधकामािरील 
५१ मी. लाींबीचे २२ थपॅन ि २५० मी. लाींबीचे केबल थ्ेडचे बाींधकाम 
असे एकूण २५ थपॅन आहेत. यापकैी ५१ मी. लाींबीच्या २ थपॅनमध्ये 
बॉक्स गडारच े थ्ेिीींग, थ्ील बाींधण्याचे काम पणूा आहे. २ थपॅन 
मधील थ्ेिीींगचे काम प्रगतीपिािर आहे. 

• िोडरथता :- बागमाींडला बािूकडील १५५ मी. लाींबीच्या िोड 
रथत्याच्या र्रािाचे काम ९० ्क्के पणूा आहे. बाणको् बािकूडील 
३०० मी. लाींबीच्या िोड रथत्याच्या कठीण दगडातील खोदाईचे काम 
८५ ्क्के पणूा आहे. 

(३) सदर पलुाच्या बाींधकामास ददनाींक ३१/१२/२०१८ पयांत मदुतिाढ आहे. 
तिावप, सदर कामाचे कीं त्रा्दार याींनी ददनाींक १३/०४/२०१८ पासनू काम 
पणूापणे बींद केले आहे. सदर काम पनुश्च चाल ू करण्याबाबत कीं त्रा्दाराला 
नो्ीस देण्यात आलेल्या आहेत. कीं त्रा्दाराने केलेल्या पलुाच्या कामाच्या 
अनषुींगाने बठैक घेण्यात आली असनू, सदर पलुाचे काम ददनाींक १५/११/२०१८ 
पयांत सरुु करत असल्याचे कीं त्रा्दाराने थपष् केले. सदर ददनाींकापयांत 
बाींधकाम सरुु न केल्यास कीं त्रा्दारािर ननविदा शतीनसुार कडक कारिाई 
केली िाईल, असे कीं त्रा्दारास सथूचत केले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

शासिीय बाांधिाम सादहत्याच ेबाजारभािानुसार दर िाढविण्याबाबि 
  

(११) * ४४७०४ श्री.धगरीशचांर व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय साििजतनि बाांधिाम (साििजतनि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात बाींधकाम सादहत्याचे चाल ु बािारर्ािानसुार शासकीय दर 
(सी.एस.आर.) मध्ये डाींबर, क्राँक्री् या सारख्या महत्िाच्या सादहत्याचे दर न 
िाढविल्यामळेु कीं त्रा्दाराींनी आींदोलन करण्याचा इशारा शासनास ददल्याच े
ददनाींक २१ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी िा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बाींधकाम सादहत्याच े
चाल ु बािारर्ािानसुार शासकीय सादहत्याचे दर िाढविण्याबाबत कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
 सदर प्रकरणी विदर्ा कॉन्रॅक््र असोशसएशन, चींद्रपरू ि अमरािती 
ररिन हॉ्शमक्स कॉन्रॅक््र असोशसएशन अमरािती याींचे ददनाींक २१/९/२०१८ 
रोिीचे ननिदेन प्राप्त झाले आहे. 
(२) राज्याची सन २०१८-१९ ची दरसचुी ददनाींक १९/०९/२०१८ रोिी प्रशसध्द 
करण्यात आली आहे. शासनाने अधीक्षक अशर्यींत्याींना जिल्हाननहाय 
दरिाढीबद्दल सक्षम प्राथधकारी म्हणून घोवषत केले आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

परभणी स्जल््यािील राज्य महामागािची िामे पूणि िरण्याबाबि 
  

(१२) * ४५००४ श्री.अब्दलु्लाखान दरुािणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.जयांि पाटील : सन्माननीय साििजतनि बाांधिाम 
(साििजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परर्णी जिल्हयातील िा्ूर फा्ा त े जिींतरू, जिींतरू त े नागेश्िर िाडी, 
जिींतरू त े परर्णी, गींगाखडे त े परर्णी, गींगाखेड त े सोनपेठ, सेल-ूपािरी- 
सोनपेठ ि इतर महत्िाचे राज्य ि राषरीय महामागा याींची मींिुरी होऊनही 
सदरील कामे पणूा झाली नसल्याने नागरीकाींची गरैसोय होत आहे, हे खरे 
आह काय, 
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(२) असल्यास, पािरी (जि.परर्णी) तालकु्यातील पािरी-हादगाि-बाणेगाि-
मींिरि हा २७ कक.मी. चा रथता खराब झाल्याने मागील अनेक िषाापासनू 
राज्य पररिहन महामींडळाची बस तसेच अन्य िाहने मींिरि गािात येत 
नसल्यामळेु गािातील १०० हून अथधक विद्यार्थयाांना दररोि िमााकोलच्या 
होडीतनू ददड कक.मी. चा िीिघेणा प्रिास करुन शाळेत िािे लागत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू रथत्याच्या कामाींबाबत ग्रामपींचायतीने ठराि पारीत 
करुन मा.सािािननक बाींधकाम मींत्री, मा.पालकमींत्री, परर्णी, जिल्हाथधकारी, 
परर्णी, कायाकारी अशर्यींता, सािािननक बाींधकाम विर्ाग, परर्णी, 
उपअशर्यींता, सािािननक बाींधकाम उपविर्ाग, पािरी आदीींकड े मागील ५ 
िषाांपासनू मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन परर्णी जिल्हयातील 
राज्य ि राषरीय महामागा तसेच, पािरी-हादगाि-बाणेगाि-मींिरि रथत्याच्या 
मिबतुीकरण, खडीकरण ि डाींबरीकरणाची कामे विदहत मदुतीत करण्याबाबत 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांरिाांि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
प्रश्नाधीन रथत्याींची कामे प्रगतीपिािर आहेत. 

(२) अींशत: खरे आहे. 
 प्रश्नाधीन रथत्याच्या पािरी त ेहदगाि ि हदगाि–मरिसगाि-बाणेगाि 
रथत्याींची लाींबी सजुथितीत आहे. बाणेगाि त े मींिरि या ४.०० कक.मी. 
लाींबीपकैी ३.०० कक.मी. लाींबी सजुथितीत असनू १.०० कक.मी. लाींबी नादरुूथत 
आहे. या दरुूथतीचे काम मींिूर असनू प्राधान्यक्रम, ननकष ि ननधीच्या 
उपलब्धतनेसुार हाती घेण्याचे ननयोिन आहे. सद्य:जथितीत पािरी त े
बाणेगािपयांत महाराषर राज्य पररिहन महामींडळाची बससेिा सरुू आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) प्रश्नाधीन रथत्याींची कामे प्राधान्यक्रम, ननकष ि ननधी उपलब्धतनेसुार 
पणूा करण्याचे ननयोिन आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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राज्यािील दधू भुिटी प्रिल्प सांिटाि आल्याबाबि 
  

(१३) * ४४६३३ आकिि .अनांि गाडगीळ : सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ३० हिार ्न अनतररक्त दधू र्कु्ी विक्रीविना पडून असल्याने 
राज्यातील ३४ दधू र्कु्ी प्रकल्प सींक्ात आले असल्याची बाब माहे 
ऑगथ्, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने दधू र्कु्ी प्रकल्पाबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) िून, २०१८ अखेर राज्यातील शासन, सहकार ि 
खािगी या नतन्हीही क्षते्रातील प्रकल्पाींचा एकबत्रत शमळून दधू र्कु्ीचा साठा 
३०१८३ मे.्न माहे एिढा होता हे खरे आहे. 
(२) राज्यात िून अखेर ३०१८३ मे.्न. शशल्लक असलेल्या दधू र्कु्ी 
साठ्याच्या विननयोगासाठी शासनाने ददनाींक २० िलु,ै २०१८ ि ३१ िुल,ै 
२०१८ रोिीच्या शासन ननणायानसुार प्रनतककलो ननयाात केलेल्या दधू र्कु्ीस 
रुपये ५०/- याप्रमाणे ननयाात प्रोत्साहनपर अनदुान देण्याचा ननणाय घेतला 
आहे. 

तसेच राज्यातील शालेय शशक्षण विर्ाग, मदहला ि बाल कल्याण 
विर्ाग, आददिासी विकास विर्ाग, सामाजिक न्याय विर्ाग ि सािािननक 
आरोगय विर्ाग या विर्ागाींमाफा त राबविण्यात येणाऱ या पोषण आहार 
योिनेंतगात दधू र्कु्ी िा्प करण्यात येणार असनू यासाठी शालेय शशक्षण 
विर्ागाकडून २७ जिल्हयाींसाठी ननविदा प्रकक्रया सरुु आहे. याव्यनतररक्त 
शालेय पोषण आहार योिनेंतगात ८ जिल्हयाींसाठी दगुधव्यिसाय विर्ागाकडून 
शालेय शशक्षण विर्ागास दधू र्कु्ी उपलब्ध करुन ददली िाणार आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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मुांबई-अहमदाबाद बुलेट रेन प्रिल्पाबाबि 
  

(१४) * ४४२०७ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४१७६४ ला 
ददनाांि ६ जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभािि सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-अहमदाबाद बलेु् रेनला विरोध करण्याकरीता कोणत्याही व्यक्ती ि 
सींघ्नेचा आधार घेणार नसल्याचा ठराि पालघर जिल्हयातील डहाण,ू 
पालघर, तलासरी तालकु्यातील ग्रामपींचायतीनी ददनाींक ०१/०९/२०१८ रोिी िा 
त्यासमुारास घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई-अहमदाबाद बलेु् रेनकरीता उपरोक्त तालकु्यातील 
ककती ि कोणत्या प्रकारची िागा सींपाददत करण्यात येणार आहे, िमीन 
सींपादनाकरीता िमीन मालकाींची परिानगी घेण्यात आली आहे काय, 
याबाबतची सद्यःजथिती काय आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) पालघर जिल्हयातील डहाणू, पालघर ि तलासरी या ३ तालकु्यातील 
र्सूींपादनाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 
  

अ.क्र. तालकुा खािगी िमीन सरकारी िमीन िन िमीन एकूण 
१ डहाणू ६३.०३ २.५७ १४.०३ ७९.६३ 
२ पालघर ७४.७९ १०.१५ २४.८० १०९.७४ 
३ तलासरी ३०.२६ ०.६३ ६.०५ ३६.९४ 

 एकूण १६८.०८ १३.३५ ४४.८८ २२६.३१ 
  
 पालघर, िसई, डहाणू ि तलासरी तालकु्यातील नमनुा नीं. १ ची 
िादहर नो्ीस प्रशसध्द करण्यात आलेली आहे. 
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 िमीन खािगी िा्ाघा्ीद्िारे िे् खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्यात 
येणार असल्याने सींबींथधत िमीन मालकाींशी िा्ाघा्ी होऊनच िमीन 
घेण्याची कायािाही करण्यात येत आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

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

िरमाळा (स्ज.सोलापूर) िालुक्यािील ऊस उत्पादि  
शिेिऱ्याांना मदि देण्याबाबि 

  

(१५) * ४५२२१ डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफि  भाई 
जगिाप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू खशलफे, 
डॉ.िजाहि शमझाि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.दत्िात्रय सािांि, 
श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाि राजूरिर, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय 
मदि ि पनुििसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात पणेु विर्ागातील विशषेत: करमाळा (जि.सोलापरू) तालकु्यात 
ऊस वपकािर हुमणी अळीचा प्रादरु्ााि झाल्याने ऊस वपकाचे नकुसान 
झाल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल्हा कृषी अथधकारी याींनी सोलापरू जिल्हयातील हुमणी 
अळीच्या प्रादरु्ाािामळेु नकुसानग्रथत ऊस वपकाींचे पींचनामे करुन अहिाल 
देण्याचे आदेश ददले असनूही सींबींथधत तहशसल कायाालयाने एकाही दठकाणी 
ऊसाचे पींचनामे केले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हुमणी अळीच्या प्रादरु्ाािामळेु नकुसानग्रथत ऊस उत्पादक 
शतेकऱयाींना मदत देण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी ि शतेकऱयाींनी शासनाकड े
मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नकुसानग्रथत ऊस 
उत्पादक शतेकऱयाींना मदत देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांरिाांि पाटील : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय. 
(४) सोलापरू जिल्हयात माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये ऊस वपकाींिर हुमणी 
अळीचा प्रादरु्ााि होऊन झालेल्या नकुसानीचे सींयकु्त पींचनामे तालकुाथतरािर 
कृषी सहायक, तलाठी ि ग्रामसेिक याींनी केले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

मुांबई स्जल्हाधधिारी िायािलयािील सेिू िायािलयािनू  
दाखले िेळेि शमळि नसल्याबाबि 

  

(१६) * ४५४४४ अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई जिल्हाथधकारी कायाालयातील सेत ू कायाालयातनू विद्यािी ि 
नागरीकाींना ३-४ मदहने होऊनही उत्पन्नाचा दाखला, रदहिाशी दाखला िळेेत 
शमळत नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने विद्यािी ि नागररकाींना दाखले िेळेत देण्याबाबत कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) ि (२) अशी बाब ननदशानास आली नाही. 
 नागररकाींना विविध दाखले/प्रमाणपत्र े विदहत मदुतीत 
शमळण्याच्यादृष्ीने महाराषर लोकसेिा हक्क अथधननयम २०१५ अींतगात 
लोकसेिा अथधसथूचत करण्यात आल्या आहेत. 
 नागररकाींच्या सवुिधाींसाठी मुींबई शहर जिल्हयात ३७ “आपले सरकार 
सेिाकें दे्र” थिापन करण्यात आली आहेत. प्रमाणपत्राींसाठी सादर केलेल्या ज्या 
अिाांमध्ये त्रु् ी असत ेत्या अिााबाबत त्रु् ीींची पतूाता करुन घेिनूच प्रमाणपत्र े
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ननगाशमत करण्यात येतात. सामान्यत: त्रु् ीमळेु काही प्रकरणी विलींब होतो 
असे ननदशानास आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राज्य पररिहन महामांडळािील िमिचाऱ्याांना िेिनिाढ देण्याबाबि 
  

(१७) * ४४६२२ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांर व्यास, 
श्री.विजय ऊफि  भाई धगरिर, श्री.रामदास आांबटिर : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
४१७३५ ला ददनाांि ६ जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभािि 
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य पररिहन महामींडळाच्या कमाचाऱयाींनी िेतनिाढीसाठी अघोवषत सींप 
केल्यानींतर कमाचाऱयाींनी िाढीि िेतनाच े पसैे थिीकारले मात्र न्यायालयीन 
प्रकक्रया सरुुच ठेिल्याने िेतन िाढीचा प्रश्न कायम असल्याचे माहे ऑगथ्, 
२०१८ च्या चौर्थया आठिड्यात ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य पररिहन महामींडळ कमाचारी सींघ्नाींचा विरोध कायम 
असल्याने ददनाींक ३१ माचा, २०१६ च्या मळू िेतनात अथधकची रक्कम 
देण्याची मागणी कामगार सींघ्नाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर रािि े: (१), (२) ि (३) सन २०१६-२०२० या कालािधीच्या िेतन 
कराराबाबत मान्यता प्राप्त सींघ्नेबरोबर िेळोिेळी झालेल्या बठैकाींमध्ये 
एकमत होऊ न शकल्यामळेु राज्य पररिहन महामींडळातील कामगाराींना 
िेतनिाढीपासनू िींथचत ठेिणे योगय नाही, ही बाब विचारात घेऊन मा.मींत्री 
(पररिहन) तिा अध्यक्ष, म.रा.मा.प. महामींडळ याींनी ददनाींक ०१/०६/२०१८ 
रोिी कामगाराींना द्याियाची िेतनिाढ िादहर केली आहे. यामध्ये ददनाींक 
३१/०३/२०१६ रोिीच्या मळू िेतनाला २.५७ हे गणुक िापरून सधुारीत िेतन 
ननजश्चत करण्यात आले. त्यामळेु मळू िेतनात व्यक्तीपरत्िे ि सेिेनसुार २० 
त े ४० ्क्के िाढ झालेली आहे. तसेच विविध र्त्याींमध्येही िाढ करण्यात 
आलेली आहे. 
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 महामींडळाच्या ददनाींक ०५/०६/२०१८ रोिीच्या पररपत्रकाींन्िये कननषठ 
िेतनशे्रणी कामगाराींना त्याींच्या सेिेनसुार २ आणण ४ िादा िेतनिाढी 
देण्याबाबतच्या सचूना सींबींथधताींना देण्यात आलेल्या आहेत. सदर 
पररपत्रकानसुार ज्या कमाचाऱयाींना िेतनिाढ मान्य नसेल, त्याींनी ददनाींक 
०९/०६/२०१८ पयांत प्रशासनास लेखी अिााद्िारे कळिािे. त्याींना 
मा.औद्योथगक न्यायाथधकरणासमोर प्रलींबबत असलेला सींदर्ा क्र. ३५/२०१८ 
मधील न्यायाथधकरणाच्या अींनतम ननकालाच्या अथधन राहून िुने िेतन ददले 
िाईल. तिावप, िरीलप्रमाणे िादहर केलेली िेतनिाढ मान्य नसल्यास 
कामगाराींना राज्य पररिहन महामींडळाच्या सेिेचा रािीनामा देण्याची मरु्ा 
देण्यात आली आहे ि अशा कामगाराींना, चालकाींची दरमहा रुपये २०,०००/- ि 
िाहकाींची रुपये १९,०००/- इतक्या मानधनासह पाच िषाासाठी कीं त्रा्ीपध्दतीने 
ननयकु्ती केली िाईल ि त्याींना प्रनतिषी रुपये २००/- िेतनिाढ देण्यात येईल 
असा विकल्प देण्यात आललेा आहे. तिावप, महामींडळातील सिा कामगाराींनी 
िेतनिाढ जथिकारली असनू कोणीही िरील कारणामळेु महामींडळाच्या सेिेचा 
रािीनामा ददलेला नाही. सदरची बाब मा.औद्योथगक न्यायालय िाींदे्र, मुींबई 
येिे अशर्ननणायािा सींदर्ाासाठी दाखल झालेली असनू त्याची सनुािणी सरुु 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राज्याि ‘िायी माांगूर’ मासे विक्रीिर बांदी घालण्याबाबि 
  

(१८) * ४४१७२ श्री.विजय ऊफि  भाई धगरिर, श्रीमिी स््मिा िाघ, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ‘िायी माींगरू’ माशाींमध्ये कॅन्सरिाढीसाठी पोषक असणारे विषाणू शरीरात 
पसरत असल्याच े ननदशानास आल्याने ‘िायी माींगरू’ (क्लारीअस बॅराशस) 
मासे विक्रीिर शासनाने बींदी घातलेली असतानाही राज्यातील विविध 
र्ागाींमध्ये सदर मासे विक्री होत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने ‘िायी माींगरू’ मासे विक्रीिर आळा घालण्यासाठी कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) हे खरे नाही. 

क्लारीअस बॅराशस या िातीच्या माींगरू माशाींिर शासनाने बींदी 
घातलेली नाही. 
(२) “िायी माींगरू” (क्लारीअस बॅराशस) िातीच्या माींगरू माशाींिर शासनाने 
बींदी घातलेली नाही. त्यामळेु “िायी माींगरू” मासे विक्रीिर आळा घालण्याचा 
प्रश्न उद् र्ित नाही.  
(३) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

नागभीड (स्ज.चांरपूर) महसूल सज्यािून िगळण्याि आलेली  
गािे पूिििि सज्याि समाविष्ट्ट िरण्याबाबि 

  

(१९) * ४४३०४ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांर व्यास : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) नागर्ीड (जि.चींद्रपरू) महसलू सज्यातील २० गािाींना निननशमात अप्पर 
तहशसलदार कायाालय तळोधी (बा.) या कायाक्षेत्रात समाविष् केल्याने 
गािकऱ याींनी ग्रामसरे्त विरोध करून तहशसलदार, नागर्ीड याींना माहे िून, 
२०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननिेदन ददल्याचे ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर समाविष् करण्यात आलेल्या गािाींचा विरोध 
ग्रामपींचायती कडून होत असनू याबाबत जिल्हाथधकारी, चींद्रपरू याींना ददनाींक 
९ िून, २०१८ रोिी प्रथताि सादर केला गेला असनू यािर कोणतीही 
कायािाही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर गािे पिूाित 
नागर्ीड सज्यात समाविष् करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) होय. 
(२), (३) ि (४) उपविर्ागीय अथधकारी, ब्रम्हपरुी याींनी निननशमात अपर 
तहशसलदार कायाालय तळोधी (बा.) या कायाक्षते्रात समाविष् शम ींडाळा, कोसींबी 
गिळी ि कक्ाळी बोरमाळा साज्यातील २० गािे पिूाित नागर्ीड 
तहशसलमध्ये समाविष् करण्याबाबतचा प्रथताि जिल्हाथधकारी, चींद्रपरू याींना 
सादर केला असनू सदर प्रथताि जिल्हाथधकारी, चींद्रपरू याींनी ददनाींक 
०१/१०/२०१८ च्या पत्रान्िये विर्ागीय आयकु्त, नागपरू विर्ाग, नागपरू याींना 
सादर केला आहे. 
 निननशमात अपर तहशसलदार कायाालय तळोधी (बा.) या कायाक्षेत्रात 
समाविष् उक्त तीन सज्यातील २० गािे पिूाित नागर्ीड तहशसल 
कायाालयास िोडण्याबाबत विर्ागीय आयकु्त, नागपरू विर्ाग, नागपरू 
याींच्याकडून थियींथपष् अशर्प्राय मागविण्यात आले आहेत. सदर अशर्प्राय 
प्राप्त झाल्यानींतर तपासनू उथचत ननणाय घेण्याचे सींकजल्पत आहे. 

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

राज्याि िाहन तनरीक्षिाांची ररक्ि पदे भरण्याबाबि 
  

(२०) * ४४३०७ डॉ.िजाहि शमझाि, श्री.शरद रणवपस,े श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू खशलफे, श्री.अमरनाि राजूरिर, डॉ.सधुीर 
िाांबे, श्री.हररशस ांग राठोड, प्रा.जोगेन्र ििाड े: सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात िाहनाींच्या चाचणीसाठी रक उपलब्ध करून देणे तसेच तपासणी 
करणाऱया ननरीक्षकाींची एक हिाराहून अथधक ररक्त पदे र्रण्याबाबत मा.उच्च 
न्यायालयाने ददलेल्या आदेशाची अींमलबिािणी झाली नसल्याचे माहे 
ऑगथ्, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने राज्यात िाहनाींच्या चाचणीसाठी रक उपलब्ध करून देणे ि 
तपासणी करणाऱया ननरीक्षकाींची ररक्त पदे र्रण्याबाबत कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर रािि े: (१), (२) ि (३) अींशत: खरे आहे.  
 मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार राज्यातील ५० पररिहन 
कायाालयाींपकैी ३८ कायाालयाींमध्ये बे्रक्ेथ् रॅक उपलब्ध करुन देण्यात आलेले 
आहेत. तसेच नाशशक कायाालयात थियींचलीत ननरीक्षण ि प्रमाणणकरण कें द्र 
उर्ारण्यात आलेले आहे. उिाररत ११ कायाालयाींमध्ये बे्रक्ेथ् रॅक उपलब्ध 
करुन देण्याचे काम प्रगतीपिािर आहे. 
 मा.उच्च न्यायालयाचे आदेश विचारात घेऊन मो्ार िाहन विर्ागात 
७०० सहायक मो्ार िाहन ननरीक्षक ि ३०० मो्ार िाहन ननरीक्षकाींची पदे 
ननमााण करण्यात आलेली आहेत.  
 सहायक मो्ार िाहन ननरीक्षकाींची ररक्त असलेली १८८ पदे ि 
नव्याने ननमााण करण्यात आलेल्या पदाींपकैी ६७० पदे अशा एकूण ८५८ 
पदाींसाठीचे मागणीपत्र महाराषर लोकसेिा आयोगास पाठविण्यात आले होत.े 
त्यापकैी ८३२ पदाींसाठी लोकसेिा आयोगाकडून शशफारशी प्राप्त झालेल्या 
आहेत. तिावप, मा.उच्च न्यायालयाने रर् याथचका क्र. १२७०/२०१८ मध्ये 
सहायक मो्ार िाहन ननरीक्षकाींच्या २०१६ च्या सेिाप्रिेश ननयमातील काही 
तरतदूी रद्द बातल ठरिलेले आहे. त्यानषुींगाने पनुविालोकन अिा दाखल 
करण्याची कायािाही सरुु आहे.  
 याशशिाय या सींिगाातील उिाररत २४० िागा र्रण्यास मान्यता 
देण्याचा प्रथताि अ.म.ुस (सेिा) याींच्या अध्यक्षतखेालील सशमतीसमोर सादर 
करण्याची विनींती सामान्य प्रशासन विर्ागास करण्यात आलेली आहे. 

मो्ार िाहन विर्ागातील मो्ार िाहन ननरीक्षक हे पद १००% 
पदोन्नतीने र्रले िात असनू, ९५ सहायक मो्ार िाहन ननरीक्षकाींना मो्ार 
िाहन ननरीक्षक पदी पदोन्नती देण्यात आलेली आहे.  

----------------- 
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मुांबई-पुणे रिुगिी महामागाििरील खालापूर येिील  
भूखांड िाटपाि अतनयशमििा झाल्याबाबि 

  

(२१) * ४४०३६ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफि  भाई जगिाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू खशलफे, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाि राजूरिर : 
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४२१९१ ला ददनाांि १३ जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभािि सन्माननीय साििजतनि बाांधिाम (साििजतनि उपक्रम) 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-पणेु द्रतुगती महामागाािरील खालापरू येिील फूड मॉल, रक 
्शमानलसाठी महाराषर राज्य रथत े विकास महामींडळाने (एमएसआरडीसी) 
केलेल्या र्खूींड िा्पात अनेक प्रकारच्या अननयशमतता झाल्यामळेु समुारे दोन 
हिार को्ी रुपयाींचा गरैव्यिहार झाल्याचे ननदशानास आल्याप्रकरणी तसेच 
या महामागाािरील अन्य र्खूींड िा्पात झालेल्या अननयशमततसेींदर्ाात सरुु 
करण्यात आलेल्या चौकशीचा अहिाल महामींडळास प्राप्त झाला असनू त्याची 
चौकशी पणूा करण्यात आली आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने गरैव्यिहार करणाऱया दोषीींिर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाि शशांदे : (१) या सींदर्ाात चौकशी अहिाल ददनाींक ३१/०१/२०१८ 
रोिी प्राप्त झाला असनू ददनाींक १५ फेब्रिुारी, २०१८ रोिी महाराषर राज्य 
रथत े विकास महामींडळाच्या सींचालक मींडळासमोर सादर करण्यात आला. 
सदर अहिाल सींचालक मींडळाच्या ददनाींक ४ मे, २०१८ रोिीच्या बठैकीत 
चथचाला गेला असनू मौिे ठाणेन्हाि े येिील रक ्शमानल सींदर्ाातील 
अहिालास सींचालक मींडळाने जथिकृती ददली. या सींदर्ाात मा.सर्ापती, विधान 
पररषद याींच्या दालनातील बठैकीनींतर सींचालक मींडळासमोर सादर करण्याच े
ननदेश देण्यात आले आहेत. ददनाींक १ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी मा.सर्ापती, 
विधान पररषद याींच्या दालनात बठैक घेण्यात आली.  
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(२) सशमतीच्या अहिालानसुार ननविदा छाननी प्रकक्रयेतील प्रशासकीय त्रु् ी 
िगळता अन्य कोणतहेी तर्थय आढळून आले नसल्यामळेु कोणालाही दोषी 
ठरविण्यात आलेले नाही ि त्यामळेु कायािाही करण्याचा प्रश्न उद् र्ित नाही.  
(३) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

पारशशिनी (स्ज.नागपूर) िालुक्याि बायोमॅरीि मशीन  
विनािापर पडून असल्याबाबि 

  

(२२) * ४४००२ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर, 
श्री.धगरीशचांर व्यास : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात विशषेत: पारशशिनी (जि.नागपरू) तालकु्यात कमाचाऱयाींची िेळेत 
उपजथिती नोंद व्हािी याकरीता लािण्यात आलेल्या बायोमॅरीक मशीन बींद 
पडल्याने सदरहू मशीन विनािापर पडून असल्याच ेददनाींक २/९/२०१८ रोिी िा 
त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१), (२) ि (३) पारशशिनी तहशसल कायाालयातील 
बायोमॅरीक मशीन देखर्ाल दरुुथतीच्या कराराची मदुत सींपल्याने बींद आहे. 
तिावप, जिल्हाथधकारी कायाालय नागपरू येिे निीन बायोमॅरीक मशीन 
(आधार शल ींक केलेली) खरेदी करण्याची कायािाही जिल्हाथधकारी कायाालय 
थतरािर सरुू असनू मशीन खरेदी केल्यानींतर सदर मशशनी जिल्हयातील सिा 
महसलूी कायाालयात लािण्याचे ननयोजित आहे. 
 

----------------- 
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सायन-पनिेल महामागि महानगरपाशलिेिड ेह्िाांिरण िरण्याबाबि 
  

(२३) * ४५०९४ श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय साििजतनि बाांधिाम 
(साििजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मानखुदा त ेपनिेल या २२ कक.मी. अींतराच्या सायन-पनिेल महामागााच े  
५ िषाापिूी रुपये १२०० को्ी खचा करुन काँक्री्ीकरण करण्यात आले असनू 
या रथत्याींपकैी १९ कक.मी. चा र्ाग निी मुींबई महानगरपाशलकेकड े िगा 
करण्यात यािा म्हणून निी मुींबई महानगरपाशलकेने सािािननक बाींधकाम 
विर्ागास तीन थमरणपत्र पाठिनूही सदरहू रथता महानगरपाशलकेकड े
हथताींतरण करण्यात आला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू रथत्याची देखर्ाल ि दरुुथतीअर्ािी दरुिथिा झाली 
असल्याने िाहतकुदाराींची गरैसोय होत असनू रथत्याींिरील खड्ड्याींमळेु िाहतकु 
कोंडी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तरेु्, सानपाडा, शशखणे, सी.बी.डी. कोपरी येिे खड्ड्याींमळेु 
िाहतकु कोंडी झाल्याने, तसेच रथत्याींच्या दरुिथिेमळेु अपघात होऊन जिवित 
ि वित्तहानी झाल्याचे ननदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू रथता 
महानगरपाशलकेकड े हथताींतरण करुन रथत्याींची देखर्ाल ि दरुुथती 
करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) हे खरे आहे. 
 सायन-पनिेल या द्रतुगती मागाािरील निी मुींबई महानगरपाशलका 
क्षेत्रातील (िाशी त े बेलापरू पयांतचा) र्ाग महानगरपाशलकेकड े हथताींतररत 
करण्याबाबत महापौर, निी मुींबई महानगरपाशलका याींनी पत्रव्यिहार केला 
आहे. 
 याबाबत महानगरपाशलकेसोबत पत्रव्यिहार करण्यात येत असनू सदर 
हथताींतरणासींदर्ाात अद्याप अींनतम ननणाय झालेला नाही.  
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(२) ि (३) अींशत: खरे आहे. 
 बाींधा, िापरा ि हथताींतरीत करा या तत्िािर सायन-पनिेल या 
द्रतुगती मागााचे काम उद्योिकास देण्यात आले होत.े उद्योिकाने सदर 
प्रकल्प एकतफी सोडून ददल्याने देखर्ाल दरुुथतीअर्ािी तसेच पािसामळेु 
सदर मागाािर खड्ड ेपडले होत.े 
 तिावप, सािािननक बाींधकाम विर्ागामाफा त सदर मागााची दरुुथती 
करण्यात आली असनू सदर रथता िाहतकुीस सरुक्षक्षत ि सरुळीत ठेिण्यात 
आला आहे. 
(४) सायन-पनिेल या द्रतुगती मागाािरील निी मुींबई महानगरपाशलका 
क्षेत्रातील (िाशी त े बेलापरू पयांतचा) र्ाग महानगरपाशलकेकड े हथताींतररत 
करण्याबाबत महानगरपाशलकेसोबत पत्रव्यिहार करण्यात येत आहे. 
 सायन-पनिेल या द्रतुगती मागाािरील खड्ड े दरुुथत करण्यात आले 
असनू शशल्लक लाींबीतील रथत्याचे काँक्री्ीकरणाचे काम सरुु करण्यात आलेले 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

सोलापूर येिे पशुिैद्यिीय महाविद्यालय सुरु िरण्याबाबि 
  

(२४) * ४४२६३ श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.श्रीिाांि देशपाांड े: 
सन्माननीय पशसुांिधिन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू येिे पशिुदै्यकीय महाविद्यालय नसल्यामळेु सोलापरू 
जिल्हयामधील ि लगतच्या पररसरातील विद्यािी, शतेकरी ि त्याींच्याशी 
ननगडीत असलेल्या घ्कािर विपरीत पररणाम होत असल्याचे ननदशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सोलापरू येिे पशिुदै्यकीय महाविद्यालय सरुु करण्यासाठी 
आिश्यक असणारी िमीन मौ. बाळे (ता.उत्तर सोलापरू) या र्ागातील 
शतेकरी शासनाच्या धोरणानसुार िा्ाघा्ीने देण्यास तयार असल्याचे 
शतेकऱयाींनी लोकप्रनतननधीमाफा त शासनास कळविले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने शतेकऱयाींच्या िशमनी िा्ाघा्ीने सींपाददत करुन 
सोलापरू येिे निीन पशिुदै्यकीय महाविद्यालय सरुु करण्यासाठी आिश्यक 
ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) हे खरे नाही. 
 विद्यापीठाचे पणेु विर्ागात सातारा जिल्हयात क्राींतीशस ींह नाना पा्ील 
पशिुदै्यक महाविद्यालय अजथतत्िात असल्याने सोलापरू जिल्हयातील 
विद्यािी ि शतेकरी, त्याींच्याशी ननगडीत असलेल्या बाबीींच े
महाविद्यालयातफे ननराकरण करण्यात येत.े तसेच उद्गीर, जि.लातरू येि े
सधु्दा या विद्यापीठाचे पशिुदै्यक महाविद्यालय कायााजन्ित आहे. उद्गीर त े
सोलापरू यातील अींतर १५१ ककलोमी्र आहे. 
(२) होय. 
 लोकप्रनतननधीमाफा त सोलापरू येि े पशिुदै्यकीय महाविद्यालय सरुु 
करण्यासाठी खािगी िमीन उपलब्ध होऊ शकत असल्यामळेु अशी खािगी 
िमीन सींपादीत करुन पशिुदै्यक महाविद्यालय सरुु करण्याबाबत ननिेदन 
प्राप्त झाले आहेत.  
(३) याबाबत महाराषर पश ुि मत्थय विज्ान विद्यापीठ, नागपरू याींच्याकडून 
आिश्यक तो प्रथताि मागविण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

मोशी िे अचलपूर (स्ज.अमराििी) राष्ट्रीय महामागािच े 
िाम तनिृष्ट्ट दजािच ेझाल्याबाबि 

  

(२५) * ४४८३७ प्रा.जोगने्र ििाड े: सन्माननीय साििजतनि बाांधिाम 
(साििजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोशी त े अचलपरू (जि.अमरािती) येिील राषरीय महामागााचे काम 
करणारी कीं पनी रथत्याचे क्यरुीींग व्यिजथितपणे करीत नसल्याने हा रथता 



32 

ननकृष् दिााचा असनू त्यािर दठकदठकाणी रे्गा पडल्या असल्याच े माहे 
सप् े्ंबर, २०१८ च्या शिे्च्या आठिड्यात ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी थिाननक नागरीक कीं पनीच्या कायाालयात तक्रार 
करण्यास गेले असता कीं त्रा्दाराींनी थिाननक नागररकाींशी गरैितान केले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू काम अन्य 
कीं पनीकड ेिगा करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
 सदरील राषरीय महामागा ३५३ ि े मधील मोशी त े अचलपरू या 
रथत्याच्या ५३.७२ कक.मी. दपुदरीकरणाच ेकाम प्रगतीत असनू सदर काँक्री् 
रथत्याचे क्यरुीींग, सडक पररिहन मींत्रालय, निी ददल्ली याींचे विननदेश 
पजुथतकेनसुार (MORTH) सरुु असनू कुठेही रे्गा पडल्याचे ननदशानास आलेले 
नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
 सदर प्रकरणी कीं त्रा्दाराने थिाननक नागररकाींशी गरैितान केल्याची 
तक्रार क्षेबत्रय कायाालयास प्राप्त नाही. 
(३) प्रश्न उद् र्ित नाही. 
(४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

अमळनेर (स्ज.जळगाांि) येिे मध्यििी िालुिा  
प्रशासिीय इमारि उभारण्याबाबि 

  

(२६) * ४५०२९ श्रीमिी स््मिा िाघ : सन्माननीय साििजतनि बाांधिाम 
(साििजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमळनेर (जि.िळगाींि) येिील अनेक शासकीय कायाालये मध्यिती 
प्रशासकीय इमारती नसल्यामळेु र्ाड े तत्िािर इमारतीमध्ये कायारत 
असल्याचे ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अमळनेर येिे मध्यिती तालकुा प्रशासकीय इमारत 
उर्ारणीबाबतचा प्रथताि शासनाकड े सादर करण्यात आला असनू सदर 
प्रथतािािर ननधी ि ननकष या आधारे प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रगतीत 
असलेली कायािाहीची सद्य:जथिती काय आहे ि ती केव्हा पणूा होणार आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आिश्यक ननधी 
उपलब्ध करणेबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) अमळनेर येि े मध्यिती तालकुा प्रशासकीय इमारत बाींधकाम 
याबाबतचे रुपये १४०३ लक्ष ककींमतीच े अींदािपत्रक प्राप्त झाले असनू त्या 
प्रथतािाची ताींबत्रक तपासणी प्रगतीत आहे. माचा, २०१९ मधील अिासींकल्पात 
ननधीच्या उपलब्धतनेसुार समाविष् करण्याचे ननयोिन आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

तनांबा फाटा-िले्हारा (स्ज.अिोला) राज्य मागि दरुि्िेि असल्याबाबि 
  

(२७) * ४४४२७ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय साििजतनि बाांधिाम 
(साििजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नन ींबा फा्ा-तले्हारा (जि.अकोला) राज्य मागााचे काम प्रलींबबत असल्यामळेु 
दरुिथिेत असलेल्या महामागाािर अपघाताच े प्रमाण िाढले असल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त राज्य मागााच्या कामाकरीता शासनाने ननधी मींिूर 
करुनही सािािननक बाींधकाम विर्ागाकडून रथत्याचे काम सरुु करण्यात आले 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू रथत्याच े
काम सरुु करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांरिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) नन ींबा फा्ा त े अडसळु रथता नव्याने दिोन्नत होऊन राषरीय 
महामागा (५४८-सी) शगेाींि देिरी अको् या रथत्यामध्ये समाविष् झाललेा 
आहे. तसेच अडसळु तले्हारा हा रथता राज्यमागा क्र. २७९ दिााचा असनू, 
सदर रथता शासनाच्या हायबब्रड ॲन्यईु्ी कायाक्रमामध्ये डडसेंबर, २०१६ च्या 
अिासींकल्पामध्ये समाविष् झालेला आहे. 
 सदर रथत्यास हायबब्रड ॲन्यईु्ी अींतगात ताींबत्रक मान्यता प्राप्त 
करुन या कामाची ननविदा ५ िेळा प्रशसध्द करण्यात आली होती. परींत ुसदर 
ननविदेस कोणत्याही कीं त्रा्दाराने प्रनतसाद ददलेला नसल्याने, सदर कामाची 
नव्याने ननविदा काढण्यात आली असनू, त्यास प्रनतसाद शमळालेला आहे. 
ननविदा प्रथतािास मान्यता शमळताच कामास सरुुिात करण्यात येत आहे. 
 तसेच सदर रथता शासनाच्या हायबब्रड ॲन्यईु्ी अींतगात मींिूर 
असल्याने रथत्यािरील खड्ड ेर्रण्यात आलेले असनू रथता सजुथितीत आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

राज्य पररिहन महामांडळाच्या बस ्िानिाांिर ्ि्ि औषध  
(जेनेररि औषध) दिुाने उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

  

(२८) * ४५४२५ श्री.सिजे ऊफि  बांटी पाटील, श्री.चांरिाांि रघिुांशी : िाराांकिि 
प्रश्न क्रमाांि ३८०४३ ला ददनाांि १ माचि, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या 
सांदभािि सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्य मागा पररिहन महामींडळाच्या (एस्ी) थिानकाींत थिथत दरात 
िेनेररक औषध दकुान सरुु करण्याबाबत ६ ननविदाकाराींनी तयारी 
दाखविल्यामळेु राज्यातील एस्ी थिानकात माफक दरात औषधे शमळणार 
असल्याच ेददनाींक ३० ऑगथ्, २०१८ रोिी िा त्यासमुारास ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.ददिािर रािि े: (१) ि (२) राज्य पररिहन महामींडळाच्या बसथिानकाींिर 
िेनेररक औषधालय सरुु करण्याकरीता महामींडळाद्िारे ददनाींक ०७/०७/२०१८ 
रोिी ई-ननविदा प्रशसध्द करण्यात आली, त्यामध्ये एकूण ६ ननविदाकाराींनी 
र्ाग घेतला. ददनाींक २९/०८/२०१८ रोिी ताींबत्रक ननविदा उघडण्यात आली ि 
ननविदा छाननी सशमतीद्िारे ननविदा पात्रता अ्ीनसुार ६ ननविदाकारापकैी ४ 
ननविदाकार अपात्र ठरले आहेत. आथिाक ननविदा उघडण्यात आल्या आहेत.  
(३) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

मुांबई ि उपनगराांमधील आरे दधु विक्री िें राांची  
फेरतनविदा िाढण्याबाबि 

  

(२९) * ४४६८५ श्री.सभुाष झाांबड, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर : 
सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ि उपनगराींमधील शासनाने र्ाडतेत्िािर ददलेल्या आरे दधू विक्री 
कें द्रात कें द्र चालकाींनी सँडविच, िींड पेये ि इतर छो्े उद्योग सरुु केल्याचे 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने र्ाडतेत्िािर ददलेली सदर कें दे्र बींद करुन त्याींच्या फेरननविदा 
काढण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.महादेि जानिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) आरे दधू विक्री कें द्राच्या तपासणीसाठी ननजश्चत केलेल्या कृनत 
आराखड्यानसुार ज्या कें द्रािर अननयशमतता आढळून आल्या त्या कें द्र 
चालकाींना नो्ीसा बिािण्यात येऊन कें दे्र शसल करण्यात आली होती. विदहत 
ननयमाची पतूाता करीत असलेल्या कें द्र चालकाींना रुपये १५०००/- इतक्या 
दींडाची आकारणी करण्यात येऊन सधुारण्याची एक सींधी देण्यात आली. सींधी  
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देऊनही सधुारणा केली नाही अशा ९२ कें द्र चालकाींची कें दे्र शासनाच्या ताब्यात 
घेण्यात आलेली आहेत. शासन ननणाय ददनाींक ०७/०७/२०११ ि २७/०७/२०११ 
अन्िये ननजश्चत धोरणानसुार शासनाच्या ताब्यात असलेल्या ९२ दधू कें द्राींच े
िा्प पारदशाकपणे आयकु्त (दगुध) याींच्या थतरािरुन करण्याची कायािाही 
सरुु आहे.  
(३) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

नागपूर-समधृ्दी महामागाििरीिा सांपाददि िरण्याि  
आलेल्या जशमनीचा मोबदला देण्याबाबि 

  

(३०) * ४४८३२ अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय साििजतनि बाांधिाम 
(साििजतनि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू-मुींबई शीघ्रसींचार द्रतुगती मागा (महाराषर समधृ्दी महामागा) 
करीता सयूाप्रकाश दहात्र ेि इतर शतेकरी, रा.िारींगी (ता.मालेगाींि, जि.िाशशम) 
याींच्या सींपाददत करण्यात आलेल्या िशमनीची प्रतिारी शासकीय ननयमानसुार 
योगयररतीने शमळाली नसल्याचे माहे ऑगथ्, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू शतेकऱ याींकड ेबागायती शतेी असताना त्याींना कोरडिाडू 
िशमनीचा मोबदला देण्याच े ननजश्चत करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, शासन ननणायानसुार बागायत ि कोरडिाहू िशमनीच्या 
मोबदल्यात तफाित असल्याने शतेकऱ याींिर अन्याय झाला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींथधत शतेकऱयाींना 
बागायती िशमनीचा मोबदला देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाि शशांदे : (१) श्री.सयूाप्रकाश दहात्र ेि इतर याींनी महाराषर महामागा 
अथधननयमाच्या कलम १८ च्या उप-कलम (१) अन्िये सींपादनाबाबत अींनतम 
अथधसचूना प्रशसध्द झाल्यानींतर, कलम १९-ब च्या उप-कलम (६) च्या 
अनषुींगाने ददनाींक २०/०८/२०१८ रोिी मौिे ररधोरा, ता.मालेगाि येिील ग् 
नीं. ४७ या िशमनीच्या प्रतिारीनसुार मोबदला शमळणेबाबत उपविर्ागीय 
अथधकारी, िाशशम याींचकेड ेअिा दाखल केला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) महाराषर महामागा अथधननयमानसुार िशमनीचा मोबदला ननजश्चत 
करतिेेळी उपविर्ागीय अथधकारी, िाशशम हे सदर अिाासींबींधी ननणाय घेणार 
आहेत. 
(५) प्रश्नच उद् र्ित नाही. 

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

शासिीय जमीन खरेदी-विक्रीच्या तनणियाचा पुनवििचार िरण्याबाबि 
  

(३१) * ४४२३० श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाि राजूरिर, अॅड.हु्नबान ू खशलफे, श्री.सभुाष 
झाांबड, श्री.अशोि ऊफि  भाई जगिाप : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील िमीन खरेदी विक्रीतनू मोठ्या प्रमाणािर महसलू शासनाकड े
िमा होतो परींत ुया शासकीय िशमनी विकासकाच्या फायद्यासाठी नाममात्र 
शलु्क आकारुन मालकी हक्काने विकासकास देण्यात येत असल्याच े माहे 
सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननणायामळेु राज्याचे रुपये २८ हिार को्ीींचे नकुसान 
होणार असल्याने सदर ननणायाचा पनुविाचार करण्यात येणार आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांरिाांि पाटील : (१) ि (२) ददनाींक २५/०९/२०१८ रोिी झालले्या 
मींबत्रमींडळ बठैकीमध्ये घेण्यात आलेल्या ननणायानसुार कृवषक, रदहिासी ि 
िाणणज्यीक प्रयोिनासाठी र्ाडपेट्टयाने अििा कब्िेहक्काने प्रदान केलले्या 
शासकीय िशमनीचा धारणाथधकार िगा-१ मध्ये रुपाींतरीत करण्यासाठी 
प्रकरणाच्या िथतजुथितीप्रमाणे धोरण लाग ूझाल्यापासनू पदहल्या तीन िषाात 
िावषाक मलु्य दर तक्त्यातील दराप्रमाणे सींबींथधत िशमनीच्या ककींमतीच्या 
२५% त े ५०% अथधमलू्य ि तद्नींतर अशा ककींमतीच्या ५०% त े ७५% 
अथधमलू्य आकारण्याचा ननणाय घेतला आहे. त्यानसुार विधी ि न्याय 
विर्ागाच्या सल्ल्याने ननयमाींचे प्रारुप अींनतम करुन प्रशसध्द करण्याची 
कायािाही सरुु आहे. अशा धारणाथधकार रुपाींतरणामळेु व्यिसाय सगुमता 
िाढणार असनू धारणाथधकार रुपाींतरणातनू अल्पकालािधीत र्रीि महसलू 
प्राप्ती अपके्षक्षत आहे. त्यामळेु सदर ननणायाचा पनुविाचार करण्याच ेसींकजल्पत 
नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

अांबाजोगाई (स्ज.बीड) उपप्रादेशशि पररिहन िायािलयािील  
ररक्ि पदे भरण्याबाबि 

  

(३२) * ४५२५३ श्री.विनायिराि मेटे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४२६२४ ला 
ददनाांि ६ जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभािि सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींबािोगाई (जि.बीड) तालकु्यातील प्रादेशशक पररिहन कायाालयामध्ये पणूा 
िेळ अथधकारी/कमाचारी नसल्यामळेु तिेील नागररकाींना नागरी सेिा सवुिधा 
परुविण्यात गरैसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत अींबािोगाई प्रादेशशक पररिहन कायाालयात 
अथधकारी/कमाचारी याींची पणूािेळ सेिा देण्याबाबत थिाननक नागररकाींनी 
शासनाकड े ननिेदन, मोच,े आींदोलन करुनही शासनाने कोणतीही कायािाही 
केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उक्त कायाालयात 
पणूािेळ सेिा न देणाऱया अथधकारी ि कमाचारी याींच्यािर कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर रािि े : (१), (२) ि (३) शासन सिेेतील पदोन्नतीमधील 
आरक्षणाबाबत न्यायालयीन प्रकरणामळेु आरक्षक्षत पदे र्रण्यास प्रनतबींध 
असल्याने पदोन्नत कोट्यातील काही पदे ररक्त आहेत. 
 मो्ार िाहन विर्ागातील मो्ार िाहन ननरीक्षक हे पद १००% 
पदोन्नतीने र्रले िात असनू, ९५ सहायक मो्ार िाहन ननरीक्षकाींना मो्ार 
िाहन ननरीक्षक पदी पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. 
 सहायक मो्ार िाहन ननरीक्षकाींची ररक्त असलेली १८८ पदे ि 
नव्याने ननमााण करण्यात आलेल्या पदाींपकैी ६७० पदे अशा एकूण ८५८ 
पदाींसाठीचे मागणीपत्र महाराषर लोकसेिा आयोगास पाठविण्यात आले होत.े 
त्यापकैी ८३२ पदाींसाठी लोकसेिा आयोगाकडून शशफारशी प्राप्त झालले्या 
आहेत. तिावप, मा.उच्च न्यायालयाने रर् याथचका क्र. १२७०/२०१८ मध्ये 
सहायक मो्ार िाहन ननरीक्षकाींच्या २०१६ च्या सेिाप्रिेश ननयमातील काही 
तरतदूी रद्द बातल ठरिलेल्या आहेत त्यानषुींगाने पनुविालोकन अिा दाखल 
करण्याची कायािाही सरुु आहे. याशशिाय या सींिगाातील उिारीत २४० िागा 
र्रण्यास मान्यता देण्याचा प्रथताि अ.म.ुस. (सेिा) याींच्या अध्यक्षतखेालील 
सशमतीसमोर सादर करण्याची विनींती सामान्य प्रशासन विर्ागास करण्यात 
आलेली आहे. 
 उपप्रादेशशक पररिहन अथधकारी, अींबािोगाई या पदाचा अनतररक्त 
कायार्ार उपप्रादेशशक पररिहन अथधकारी, लातरू याींना देण्यात आला आहे. 
प्रादेशशक पररिहन कायाालय, लातरू ि उपप्रादेशशक पररिहन कायाालय, 
उथमानाबाद येिील एका सहायक मो्ार िाहन ननरीक्षकाची प्रत्येक मदहन्यात 
आळीपाळीने उपप्रादेशशक पररिहन कायाालय, अींबािोगाई येिे ननयकु्ती 
करण्यात येत.े तसेच प्रादेशशक पररिहन कायाालय, लातरू येिील २ शलवपक-
ी्ंकलेखकाींना उपप्रादेशशक पररिहन कायाालय, अींबािोगाई येिे प्रनतननयकु्ती 

देण्यात आली आहे. 
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 उपलब्ध अथधकारी/कमाचारी याींचेमाफा त नागरीकाींना सेिा परुविण्यात 
येत असनू उपप्रादेशशक पररिहन कायाालय, अींबािोगाई येि े कामकाि 
प्रलींबबत नाही. 
(४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

यििमाळ स्जल््याि नुिसानग्र्ि शिेिऱ्याांना मदि देण्याबाबि 
  

(३३) * ४४३७६ श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय मदि ि पनुििसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यितमाळ जिल्हयात सन २०१८-१९ मध्ये आलेल्या नसैथगाक आपत्तीत 
६२ हिार शतेकऱयाींचे वपकाींचे नकुसान झाल्याचे माहे िुल-ैऑगथ्, २०१८ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कृषी ि महसलू विर्ागाने याबाबतचा सींयकु्त अहिाल 
शासनास सादर केला असनू नकुसान र्रपाईसाठी रुपये ४५ को्ीींची मागणी 
नोंदिली असनू नकुसानीची मदत शतेकऱयाींना शमळाली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, पींतप्रधान पीक विमा योिनेत नकुसानग्रथताींना २४ तासात २५ 
्क्के रक्कम देण्याचे आदेश असताना प्रत्यक्षात या आदेशाची अींमलबिािणी 
झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन यितमाळ 
जिल्हयातील बाथधत शतेकऱयाींना मदत देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) ि (२) होय. 
(३) हे खरे नाही. 
 यितमाळ जिल्हयामधील नेमणूक झालेल्या इफ्को ्ोककयो िनरल 
इन्शरुन्स कीं पनी शलशम्ेड या विमा कीं पनीकड े थिाननक आपत्ती या 
बाबीींतगात शतेकऱयाींकडून एकूण ६४७५ नकुसान र्रपाई सचूना प्राप्त झाल्या 
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असनू ६४७५ दठकाणी सिेक्षण पणूा झाले आहे. योिनेच्या मागादशाक 
सचूनेनसुार राज्य कें द्र अनदुानाचा प्रिम हप्ता अनदुान वितरण झाल्यानींतर 
नकुसान र्रपाई अदायगीची तरतदु आहे. राज्य शासनाकडून विमा हप्ता 
अनदुान वितरणाची कायािाही सरुु आहे. 
(४) माहे िून, िुल ै ि ऑगथ्, २०१८ मध्ये यितमाळ जिल्हयात ६२६०३ 
शतेकऱयाींचे ४९६४८.६३ हेक््र क्षेत्राचे नकुसान झाले आहे. विर्ागीय 
आयकु्ताींकडून सींयकु्त अहिाल प्राप्त झालेले नाहीत. 
(५) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

धसई (िा.मुरबाड, स्ज.ठाणे) येिे पेव्हर ब्लॉि बसविण्याच्या  
िामाि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

  

(३४) * ४४०९१ अॅड.अतनल परब : सन्माननीय साििजतनि बाांधिाम 
(साििजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धसई (ता.मरुबाड, जि.ठाणे) येिे पया् न विकास ननधीमधून पेव्हर ब्लॉक 
बसविण्याच्या कामाकरीता मींिूर झालेला ननधी ठेकेदाराने पेव्हर ब्लॉकचे काम 
न करता सािािननक बाींधकाम विर्ागाचे अथधकारी ि ठेकेदार याींनी सींगनमत 
करुन बनाि् देयके सादर करुन रुपये ८ लाख ५० हिाराींचा ननधीचा 
गरैव्यिहार केल्याचे माहे ऑगथ्, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी ग्रामथिाींनी गरैव्यिहार करणाऱया दोषीींिर 
कारिाई करण्याची मागणी जिल्हाथधकारी, ठाणे याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन गरैव्यिहार 
करणाऱया दोषीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांरिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
 तिावप, ननिेदन प्राप्त झाल ेआहे. 
(२) जिल्हाथधकारी, ठाणे याींच्याकड े ननिेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत 
नाही. 
(३) धसई (ता.मरुबाड, जि.ठाणे) येि े पया् न विकास ननधीमधून धसई 
धरणाििळ पवे्हर ब्लॉक बसविण्याचे काम पणूा करण्यात आलेले असनू 
त्यापो्ी कीं त्रा्दाराचे रुपये ७,४१,५७७/- चे देयक पाररत करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

शसांदखेडराजा (स्ज.बुलढाणा) िालुक्यािील आत्महत्याग्र्ि 
 शिेिऱ्याच्या िुटुांबबयाांना मदि देण्याबाबि 

  

(३५) * ४५३९८ श्री.चांरिाांि रघिुांशी : सन्माननीय मदि ि पनुििसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शस ींदखेडरािा (जि.बलुढाणा) तालकु्यातील श्री गिानन िायर्ाये या तरुण 
शतेकऱ याने नावपकी आणण किाबािारीपणामळेु त्रासनू विषप्राशन करुन 
थित:च रचलेल्या सरणािर िाळून घेिनू आत्महत्या केली असल्याच े माहे 
ऑगथ्, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आत्महत्याग्रथत 
शतेकऱयाच्या कु्ुींबबयास मदत देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) शासन ननणाय, ददनाींक २३ िानेिारी, २००६ मधील ननकषानसुार 
जिल्हाथतरीय सशमतीच्या बठैकीमध्ये सदर प्रकरण पात्र ठरविण्यात आल े
असनू आत्महत्याग्रथत शतेकऱयाची पत्नी श्रीमती यशोदा गिानन िायर्ाये 
याींना रुपये १.०० लक्ष ची आथिाक मदत देण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

----------------- 
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िाडदेि (मुांबई) प्रादेशशि पररिहन िायािलयास लागलेल्या  
आगीसांदभािि चौिशी िरण्याबाबि 

  

(३६) * ४४८८१ श्री.जनादिन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोि ऊफि  भाई जगिाप, अॅड.हु्नबान ू खशलफे : सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ताडदेि (मुींबई) प्रादेशशक पररिहन कायाालयास लागलेल्या आगीत शकेडो 
सींगणक तसेच महत्िाची कागदपत्र ेिळून नष् झाल्याचे ददनाींक ५ ऑगथ्, 
२०१८ रोिी िा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन प्रादेशशक पररिहन 
कायाालयास लागलेल्या आगीसींदर्ाात कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.ददिािर रािि े : (१) प्रादेशशक पररिहन कायाालय, मुींबई (मध्य) या 
कायाालयातील “सी” ब्लॉक येिे ददनाींक ०५ ऑगथ्, २०१८ रोिी लागलले्या 
आगीमध्ये ५० सींगणक, फननाचर ि अनजु्प्तीबाबतची कागदपत्र े िळाली 
आहेत. तिावप, सदर कागदपत्र े िाहन ४.० या सींगणकीय प्रणालीिर ितन 
करण्यात आली असल्यामळेु ती सरुक्षक्षत आहेत. 
(२) शासनाने यासींदर्ाात अहिाल मागविला आहे. 
(३) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

सारखणी-माांडिी (िा.किनिट, स्ज.नाांदेड) येिील  
अिैध गौण खतनज उत्खनन रोखण्याबाबि 

  

(३७) * ४४९७९ श्री.अमरनाि राजूरिर : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सारखणी-माींडिी (ता.ककनि्, जि.नाींदेड) येिील िनक्षेत्रा ििळील 
असलेल्या डोंगराच्या पायर्थयाशी अिधैरीत्या गौण खननि उत्खनन होत 
असल्याचे माहे िुल,ै २०१८ च्या शिे्च्या सप्ताहात ननदशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अिधैरीत्या गौण 
खननि उत्खनन करणाऱयािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) अशी बाब ननदशानास आलेली नाही.  
(२) ि (३) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

बेलदार समाजाला खाणपट्टा किां िा खतनज  
उत्खनन परिाना मांजूर िरण्याबाबि 

  

(३८) * ४४०३९ श्री.अशोि ऊफि  भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हु्नबान ू
खशलफे, डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाि राजूरिर, प्रा.जोगेन्र 
ििाड,े श्री.जनादिन चाांदरूिर : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात बेलदार समािाचा दगड फोडणे ि मातीकाम हे पारींपाररक 
व्यिसाय ि प्रमखु उदरननिााहाचे साधन असतानाही शासनाने महसलू ि िन 
विर्ागाच्या ददनाींक १२/०१/२०१८ रोिीच्या अथधसचूनेतील ननयमात बदल 
करुन फक्त कुीं र्ार ि िडार समािाला खाणपट्टा ककीं िा खननि उत्खनन 
परिाना मींिूर करण्याबाबत ननणाय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननणायामध्ये बदल करुन बेलदार समािाचा यामध्ये 
समािेश करण्याबाबत अध्यक्ष, महाराषर बेलदार र््का समाि सींघ्ना ि 
लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री ि मा.महसलू मींत्री याींच्याकड े ददनाींक 
०१/०८/२०१८ रोिी िा त्यासमुारास लेखी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बेलदार समािाला दगड 
माती रॉयल््ीमध्ये सू्  देण्याबाबत ि खाणपट्टा ककीं िा खननि उत्खनन 
परिाना मींिूर करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांरिाांि पाटील : (१) वपढीिात कुीं र्ाराच्या कु्ुींबास िषााला ५०० ब्रासपयांत 
माती उत्खननाकरीता कोणत्याही खािगी ककीं िा सरकारी पडीक िशमनीतनू 
थिाशमत्िधन न आकारता परिाना देण्याबाबतची तरतदू महाराषर िमीन 
महसलू (गौण खननिाचे उत्खनन ि ती काढून नेणे) ननयम, १९६८ च्या 
ननयम ४ मध्ये करण्यात आली असनू त्याबाबत ददनाींक २१/०७/२०१४ रोिी 
अथधसचूना प्रशसध्द करण्यात आली आहे.  

पारींपाररक थिरुपात हाताने दगड फोडण्याचा व्यिसाय करीत 
असलेल्या िडार समािातील कु्ुींबास िषााला २०० ब्रासपयांत दगड 
उत्खननाकरीता कोणत्याही खािगी ककीं िा सरकारी पडीक िशमनीतनू 
थिाशमत्िधन न आकारता परिाना देण्याबाबतची तरतदू महाराषर िमीन 
महसलू (गौण खननिाचे उत्खनन ि ती काढून नेणे) ननयम, १९६८ मध्ये 
ननयम ४ अ अन्िये नव्याने अींतर्ूात करुन करण्यात आलेली आहे. त्याबाबत 
ददनाींक ७ माचा, २०१५ रोिी अथधसचूना प्रशसध्द करण्यात आली आहे.  
 वपढीिात कुीं र्ार ि िडार समािातील व्यक्तीींना अिा केल्यािर 
खाणपट्टा ककीं िा खाणपरिाना मींिूर करण्याबाबतची उपरोक्त प्रमाणे ननजश्चत 
केलेली कायापध्दती सरुु ठेिण्याबाबत तरतदू महाराषर गौण खननि उत्खनन 
(विकास ि विननयम) ननयम, २०१३ मधील ननयम ९ नव्याने दाखल करुन 
करण्यात आली आहे. याबाबत ददनाींक १२/०१/२०१८ रोिी अथधसचूना प्रशसध्द 
करण्यात आली आहे. 
(२) होय, सदर ननिेदन प्राप्त झालेले आहे. 
(३) बेलदार समािाला दगड ि मातीच्या उत्खननाच्या थिाशमत्िधनामध्ये 
सिलत देण्याबाबतचा प्रथताि शासनथतरािर तपासण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

खामगाांि-शगेाांि महामागािच ेचौपदरीिरणाच ेिाम  
तनिृष्ट्ट दजािच ेझाल्याबाबि 

  

(३९) * ४५१९२ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय साििजतनि बाांधिाम 
(साििजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) खामगाींि-शगेाींि महामागााचे चौपदरीकरणाचे काम गत दोन िषाापासनू 
सींिगतीने सरुु असनू रथत्याींचे बाींधकाम ननकृष् दिााचे झाल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गणुित्ता ननयींत्रक पिकाच्या पाहणीत रथत्याचे काम ननकृष् 
दिााचे आढळून आल्यामळेु सािािननक बाींधकाम विर्ागाने ननकृष् दिााच्या 
कामामळेु ३०० मी्रचा रथता रद्द केल्याने कीं त्रा्दाराने तयार केलेला रथता 
खोदण्यास सरुुिात केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींथधत दोषीींिर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) ि (२) खामगाींि-शगेाींि-अको् या राषरीय महामागा 
क्र. ५४८-सी रथत्यामधील खामगाींि त ेशगेाींि या २२.८० कक.मी. लाींबीचे काम 
सरुुिातीस सींिगतीने सरुु होत.े तिावप, सद्य:जथितीत सदर काम व्यिजथित 
सरुु असनू विदहत मदुतीच्या आत म्हणिे ददनाींक २९/०५/२०१९ पिूी काम 
करण्याचे ननयोिन आहे. 
 तसेच सदर कामाच्या मींिरू िािामध्ये पेव्हमें् क्िाली्ी काकँ्री्च्या 
पिूी (PQC पिूी) ड्राय लीन काँकक्र् (DLC) कराियाचे आहे. त्यानसुार या 
रथत्याच्या सा.क्र. ५/०० त े ५/३०० (डािी बािू) या ३०० मी्र लाींबीतील 
करण्यात आलेल्या ड्राय लीन काँकक्र्िरुन PQC करण्याआधीच िाहतकु 
गेल्यामळेु त्या िराचा पषृठर्ाग समपातळीत रादहला नाही. याथति सदर 
लाींबीतील ड्राय लीन काकँक्र् (DLC) काढून पनु्हा नव्याने करुन घेण्यात आले 
आहे. त्यामळेु सदर काम ननकृष् दिााचे झाले आहे, हे म्हणणे खरे नाही.  
(३) प्रश्न उद् र्ित नाही. 
(४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 
 

----------------- 
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धगरगाि (मुांबई) चौपाटी बांदर पररसरािील िोळी समाजाच े 
पुनििसन िरण्याबाबि 

  

(४०) * ४५२९४ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.अशोि ऊफि  भाई जगिाप, 
श्री.जनादिन चाांदरूिर, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू खशलफे, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, आकिि .अनांि गाडगीळ, डॉ.सधुीर िाांबे, 
श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाि राजूरिर, श्री.चांरिाांि रघिुांशी, श्री.मोहनराि 
िदम, श्री.हररशस ांग राठोड, प्रा.जोगेन्र ििाड े: सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) थगरगाि (मुींबई) चौपा्ी बींदर पररसरात कोळी समाि १०० िषाापासनू 
रहात असनू या र्मूीपतु्राींना बबलाा कें द्राच्या मागे थिलाींतरीत करण्यात 
आल्यानींतर २२ िषााचा कालािधी होऊनही त्याींचे पनुिासन करण्यात आले 
नसल्याचे माहे ऑगथ्, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, पनुिासन करुन आमचा हक्क आम्हाला द्यािा अशी मागणी 
थगरगाि चौपा्ी नाखिा सींघाच्या दहरालाल नाखिा याींनी मुींबई मराठी पत्रकार 
सींघात केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन थगरगाि (मुींबई) चौपा्ी 
बींदर पररसरातील कोळी समािाचे पनुिासन करण्याबाबत कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१), (२) ि (३) थगरगाि चौपा्ी नाखिा सींघाच्या 
दहरालाल नाखिा याींनी मुींबई मराठी पत्रकार सींघात पनुिासनाबद्दल मागणी 
केल्याची बाब शासनास अिगत नाही. तिावप, चौपा्ी नाखिा सींघाच्या रमेश 
शाहीर याींनी शासनाकड े ददनाींक २८/०९/२०१८ रोिीच्या पत्रान्िये थगरगाि 
चौपा्ी कोळीिाड्यातील र्शूमपतु्राींना र्मूी अथधकार शमळण्याची विनींती केली 
आहे. 
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 तिावप, मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी रर् याथचका           
क्र. २१९७/१९९८ ि क्र. १९६३/२००० मध्ये थगरगाि चौपा्ी येिील बबलाा क्रीडा 
कें द्राच्या मागील बािूस असलेल्या सिा अनतक्रमणदाराींचे ददनाींक ३१/०७/२०१८ 
पिूी ननषकासन करण्याच े आदेश ददनाींक २१/०६/२०१८ रोिी ददले होत.े 
तद्नुींषगाने जिल्हाथधकारी, मुींबई शहर कायाालयाने केलेल्या छाननीत सिा 
सहाही झोपडीधारक अपात्र ठरल्याने त्याींचे ननषकासन करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

दहांगोली-िळमनुरी-नाांदेड राज्य मागािची दरुु्िी िरण्याबाबि 
  

(४१) * ४५५७१ श्री.रामराि िडिुि,े श्री.ख्िाजा बगे, श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय साििजतनि बाांधिाम (साििजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली-कळमनरुी-नाींदेड या राज्य मागााची खड्ड े पडून दरुिथिा झाली 
असल्याने महामागाािर अपघात होऊन जिवित ि वित्तहानी होत असल्याच े
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन महामागााची दरुुथती 
करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
 दहींगोली-कळमनरूी-नाींदेड या राषरीय महामागा क्र. १६१ रथत्याच्या 
(सा.क्र.१२६/०० त े २०३/००) एकूण ७७.०० कक.मी. लाींबीमध्ये ननयतकाशलक 
दरुुथती करणे ि मिबतुीकरण करणे या कायाक्रमाींमधनू कामे करण्यात आली 
असनू सदर लाींबीत सद्य:जथितीत दोष दानयत्ि कालािधी सरुु आहे. 
 सदर लाींबीतील रथत्याच्या पषृठर्ागािर अींशत: खड्ड े पडल्याचे 
ननदशानास आल्यामळेु सदर दठकाणच्या खड्डयाींची दरुुथती सींबींथधत 
ठेकेदारामाफा त करण्यात येऊन सद्य:जथितीत रथता िाहतकुीसाठी सजुथितीत 
ठेिण्यात आला आहे. 
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(२) प्रश्न उद् र्ित नाही. 
(३) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

नाशशि स्जल््यािील गाळपेरा क्षेत्राच ेसहिारी सां्िाांना  
पूििपध्दिीने िसण्यासाठ  वििरण िरणेबाबि 

  

(४२) * ४५६७५ श्री.रमेश पाटील : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) महसलू ि िन विर्ागाच्या ददनाींक २५ सप् े्ंबर, २०१८ रोिीच्या 
अथधसचूनेनसुार नाशशक जिल्हयातील गाळपेरा क्षते्राचे थिाननक, र्शूमहीन ि 
मागासिगीयाींच्या सहकारी सींथिाींना पिूापध्दतीने कसण्यासाठी वितरण 
करणेबाबतच े ननिेदन लोकप्रनतननधीींनी मा.िलसींपदा मींत्री महोदयाींना माहे 
सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननिेदनािर शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे ि त्याच ेिोडक्यात थिरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) महाराषर शासन, महसलू ि िन विर्ागाच्या ददनाींक 
२५/०९/२००८ रोिीच्या अथधसचूनेनसुार नाशशक जिल्हयातील गाळपेरा क्षते्राच े
थिाननक, र्शूमहीन ि मागासिगीयाींच्या सहकारी सींथिाींना पिूापध्दतीने 
कसण्यासाठी वितरण करणेबाबतचे ननिेदन लोकप्रनतननधीींनी मा.िलसींपदा 
मींत्री महोदयाींना ददनाींक ०९/१०/२०१८ रोिीच्या पत्रान्िये ददले आहे. 
(२) ि (३) सदरच े ननिेदन मा.मींत्री (िलसींपदा) याींच्या कायाालयामाफा त 
“तपासनू प्रथताि सादर करािा” या ननदेशासह कायाकारी सींचालक 
(िीएमआयडीसी) याींना पढुील कायािाहीसाठी पाठविण्यात आल ेआहे.  
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यासींदर्ाात मखु्य अशर्यींता, िलसींपदा विर्ाग, उत्तर महाराषर प्रदेश, नाशशक 
याींच्या कायाालयाकडून ददनाींक ०६/११/२०१८ रोिीच्या पत्रान्िये जिल्हाथधकारी, 
नाशशक ि उपिनसींरक्षक, िन्यिीि, नाशशक याींच ेअशर्प्राय मागविण्यात आले 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

----------------- 
  
उ्मानाबाद स्जल््यािील नुिसानग्र्ि शिेिऱ्याांना मदि देण्याबाबि 

  

(४३) * ४५८५५ प्रा.डॉ.िानाजी सािांि : सन्माननीय मदि ि पनुििसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उथमानाबाद जिल्हयात पाऊस न पडल्याने सोयाबीन वपकाींचे नकुसान 
झाले असनू सोयाबीन पीकाींचे पींचनामे करुन नकुसानग्रथत शतेकऱयाींना मदत 
देण्याबाबत सारोळा बदु्रकू (ता.उथमानाबाद) येिील शतेकऱ याींनी ददनाींक १९ 
सप् े्ंबर, २०१८ रोिी शासनास ननिेदन देऊन कोरड्या विदहरीत बसनू 
आींदोलन करण्याचा इशारा ददला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शतेकऱयाींनी खरीप पेरणीिर हिारो रुपये खचा करुन सोयाबीन 
वपकाींचे ३५ ्क्के नकुसान झाल्याचे कृषी विर्ागाने ननकष काढला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पराींडा (जि.उथमानाबाद) तालकु्यात कमी पाऊस झाल्याने 
वपण्याकरीता ि शतेीकरीता पाणी ी्ंचाई ननमााण झाली असनू तालकु्यात 
रोिगाराच्या, िीि बबल, शतेकऱ याींचे पीक विमा र्रणे इत्यादी समथया 
ननमााण झाल्याने येिील नागरीकाींनी विविध मागण्याींसह ददनाींक २४ सप् े्ंबर, 
२०१८ रोिी तहशसलदार, पराींडा याींना रे््ून पराींडा तालकुा दषुकाळग्रथत 
तालकुा म्हणून िादहर करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उथमानाबाद 
जिल्हयातील दषुकाळग्रथत र्ागास दषुकाळग्रथत तालकुा म्हणून िादहर करुन 
नकुसानीची मदत देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांरिाांि पाटील : (१), (२) ि (३) हे खरे आहे. 
(४) महसलू ि िन विर्ाग शासन ननणाय ददनाींक ३१ ऑक््ोबर, २०१८ 
अन्िये उथमानाबाद जिल्हयातील लोहारा, कळींब, उथमानाबाद, पराींडा, 
तळुिापरु, िाशी ि र्मू या ७ तालकु्याींमध्ये गींर्ीर थिरूपाचा दषुकाळ िादहर 
करून खालील उपाययोिना लाग ूकरण्यात आल्या आहेत. 

१) िमीन महसलूात सू् . 
२) सहकारी किााच ेपनुगाठन. 
३) शतेीशी ननगडीत किााच्या िसलूीस थिथगती. 
४) कृषी पींपाच्या चाल ूिीि बबलात ३३.५% सू् . 
५) शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थयाांच्या परीक्षा शलु्कात माफी. 
६) रोहयोंतगात कामाच्या ननकषात काही प्रमाणात शशथिलता. 
७) आिश्यक तिे ेवपण्याचे पाणी परुविण्यासाठी ॅ्ंकसाचा िापर. 
८) ी्ंचाई िादहर केलेल्या गािात शतेकऱ याींच्या शतेीच्या पींपाची िीि 

िोडणी खींडीत न करणे.  
(५) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

देिळे-देिरुख (िा.सांगमेश्िर, स्ज.रत्नाधगरी) येिील  
मोरीच ेबाांधिाम तनिृष्ट्ट दजािच ेिेल्याबाबि 

  

(४४) * ४५९६२ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफि  भाई धगरिर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.धगरीशचांर व्यास : सन्माननीय साििजतनि बाांधिाम (साििजतनि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) देिळे-देिरुख (ता.सींगमेश्िर, जि.रत्नाथगरी) येिील प्रािशमक आरोगय 
कें द्राििळ नव्याने बाींधण्यात आलेल्या मोरीचे बाींधकाम ननकृष् दिााच े
असल्याने सदरहू मोरीची दरुिथिा झाल्याचे माहे ऑगथ्, २०१८ मध्ये िा 
त्यादरम् यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ननकृष् दिााच े
बाींधकाम करणाऱया ठेकेदारािर कारिाई करुन मोरीची दरुुथती करण्याबाबत 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांरिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

शासिीय जशमनीच्या रेडीरेिनर दर अधधमुल्याचा  
तनणिय रद्द िरण्याबाबि 

  

(४५) * ४३९६६ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.जगन्नाि शशांदे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) र्ाडपेट्टय्ाने अििा कब्िेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय िशमनीपकैी 
कृषी, रदहिास ि िाणणज्यक प्रयोिनासाठी प्रदान करण्यात आलेल्या िशमनी 
रेडीरेकनर दराच्या २५ त े३० ्क्के अथधमलु्य आकारुन सींबींथधत ताबेदाराच्या 
नािे करण्याचा ननणाय राज्य मींबत्रमींडळाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई, पणेु ि ठाणे या शहरात रेडीरेकनर ि बािारर्ाि 
यामध्ये मोठा फरक असल्याने िशमनीच े मालक रेडीरेकनरचा दर शासनास 
र्रुन नफा कमिणार असनू शासनाच्या महसलूाच ेनकुसान होणार आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन िमीनमालक ि 
विकासकाच्या दहतासाठी घेण्यात आलेल्या या ननणायाचे पनुविालोकन करुन 
सदरहू ननणाय रद्द करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे ? 
 
श्री.चांरिाांि पाटील : (१), (२) ि (३) ददनाींक २५/०९/२०१८ रोिी झालेल्या 
मींबत्रमींडळ बठैकीमध्ये घेण्यात आलेल्या ननणायानसुार कृवषक, रदहिासी ि 
िाणणज्यीक प्रयोिनासाठी र्ाडपेट्टयाने अििा कब्िेहक्काने प्रदान केलले्या 
शासकीय िशमनीचा धारणाथधकार िगा-१ मध्ये रुपाींतरीत करण्यासाठी 
प्रकरणाच्या िथतजुथितीप्रमाणे धोरण लाग ूझाल्यापासनू पदहल्या तीन िषाात 
िावषाक मलु्य दर तक्त्यातील दराप्रमाणे सींबींथधत िशमनीच्या ककींमतीच्या 
२५% त े ५०% अथधमलू्य ि तद्नींतर अशा ककींमतीच्या ५०% त े ७५% 
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अथधमलु्य आकारण्याचा ननणाय घेतला आहे. त्यानसुार विधी ि न्याय 
विर्ागाच्या सल्ल्याने ननयमाींचे प्रारुप अींनतम करुन प्रशसध्द करण्याची 
कायािाही सरुु आहे. अशा धारणाथधकार रुपाींतरणामळेु व्यिसाय सगुमता 
िाढणार असनू धारणाथधकार रुपाींतरणातनू अल्पकालािधीत र्रीि महसलू 
प्राप्ती अपके्षक्षत आहे. त्यामळेु सदर ननणायाचा पनुविाचार करण्याच ेसींकजल्पत 
नाही. 
(४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

डोंबबिली (स्ज.ठाणे) येिे अिैध प्रिासी बसेस ि  
ररक्षाचालिाांिर िारिाई िरण्याबाबि 

  

(४६) * ४४१५० श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.जगन्नाि शशांदे, श्री.रामराि 
िडिुि,े श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुािणी, श्री.जनादिन चाांदरूिर, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफि  भाई जगिाप, अॅड.हु्नबान ू खशलफे : 
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शालेय बस ननयमाींत बदल करुन ररक्षा आणण १२ पेक्षा कमी आसनाच्या 
गाड्याींमधून शाळेकरी मलुाींना नेण्याची परिानगी शासनाने ददली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, कमी आसनी िाहनाींना परिानगी ददल्याने विद्यार्थयाांचा िीि 
धोक्यात येत असल्याने ननयमाींत बदल करुन १२ पेक्षा कमी ि ररक्षाींना 
शालेय बस म्हणून परिानगी देण्यामागील कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, डोंबबिली (जि.ठाणे) येिील ररक्षाचालक एकािेळी १०-१० 
विद्यार्थयाांना ररक्षात कोंडून त्याींना शाळेत नेत असल्याची बाब माहे ऑगथ्, 
२०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आली असनू डोंबबिली (जि.ठाणे) 
येिील उपप्रादेशशक पररिहन विर्ागाचे अथधकारी सदरहू ररक्षाचालकािर 
कारिाईच्या नािाखाली नाममात्र दींड आकारत असनू विद्यार्थयाांची असरुक्षक्षत 
िाहतकु करणाऱयाींकड ेदलुाक्ष करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शालेय विद्यार्थयाांच्या 
सरुक्षक्षततचे्यादृष्ीने शालेय बसेस ि ररक्षाचालकाकडून ननयमाींचे पालन न 
करता अिधै िाहतकु करणाऱया बसेस ि ररक्षाचालकाींिर कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर रािि े : (१) ि (२) विद्यार्थयाांच्या सरुक्षक्षत िाहतकुीकरीता 
महाराषर मो्ार िाहन (थकूल बसकरीता विननयम) ननयम २०११ हे ददनाींक 
२२/०३/२०११ रोिी प्रशसध्द करण्यात आले आहेत. त्यानसुार थकूलबसच्या 
व्याख्येमध्ये १२ पयांत आसनक्षमता असलेली िाहने असा उल्लखे आहे. तर 
कें द्र शासनाव्दारा ददनाींक ०८/०९/२०१६ च्या अथधसचूनेनसुार १३ ि त्यापेक्षा 
अथधक आसनक्षमता असलेली िाहने अशी थकूलबसची व्याख्या विददत 
केलेली आहे.  
 राज्य शासनाच्या ननयम २०११ मधील थकूल बसची व्याख्या कें द्र 
शासनाच्या व्याख्येपेक्षा व्यापक असल्याने ि कें द्र शासनाच्या व्याख्येस 
विसींगत नसल्याने १२ पयांत आसन क्षमता असलेल्या ि िरील 
ननयमािलीमधील तरतदूीींची पतूाता करण्यात येणाऱया िाहनाींची थकूल बस 
म्हणून नोंदणी करण्यात येत.े  
 थकूलबस सींदर्ाात महाराषर पररिहन ि रथत े सरुक्षा अथधननयम 
२०१७ यामध्ये तरतदूी विदहत करण्यात आलेल्या आहेत. सदर अथधननयमास 
महाराषर विथधमींडळाव्दारे मींिूरी प्राप्त झाल्यानींतर मा.राषरपती याींच्या 
मींिूरीसाठी कें द्र शासनाकड ेपाठविण्यात आलेला आहे. 
(३) ि (४) शालेय विदयार्थयाांच्या सरुक्षक्षत िाहतकुीकरीता जिल्हा बस 
सरुक्षक्षतता सशमतीची थिापना करण्यात आलेली आहे. यामध्ये पोलीस 
आयकु्त, थिाननक नागरी सींथिा पररिहन अथधकारी याींचा समािेश असनू 
सदर सशमतीने घेतलेल्या ननणायानसुार विदयार्थयााच्या सरुक्षक्षत 
िाहतकुीसींदर्ाात ननणाय घेण्यात येतात. 
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सन एवप्रल, २०१८ त ेऑक््ोंबर, २०१८ हया कालािधीत एकूण १५४२ 
िाहने तपासण्यात आली यामध्ये २४५ िाहने दोषी आढळून आली असनू १०१ 
िाहनाींची अनजु्प्ती, ९४ िाहनाींचा परिाना ि ३५ िाहनाींची नोंदणी ननलींबबत 
करण्यात आललेी आहे. तसेच रुपये ८,९४,२३०/- एिढे तडिोड शलु्क िसलु 
करण्यात आलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

गेिराई (स्ज.बीड) िालुक्यािील सहाय्यि तनिडणूि तनणिय अधधिारी 
याांनी गैरव्यिहार िेल्याबाबि 

  

(४७) * ४४९४० श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
४१६२१ ला ददनाांि २० जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभािि 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गेिराई (जि.बीड) तालकु्यात सहाय्यक ननिडणूक ननणाय अथधकारी याींनी 
जिल्हा पररषद/पींचायत सशमती ननिडणूक दरम्यान आथिाक गरैव्यिहार ि 
अननयशमतता केल्याने त्याींच्यािर विर्ागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींच ेददनाींक 
२३/०७/२०१८ रोिीच्या पत्रानसुार याप्रकरणी विर्ागीय चौकशी प्रथतावित केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी विर्ागीय चौकशीची कायािाही पणूा झाली काय, 
त्याचे ननषकषा काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन जिल्हा पररषद/पींचायत 
सशमती ननिडणूक कालािधीत शासकीय रक्कमेचा अपहार, अननयशमतता 
केल्याप्रकरणी दोषीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांरिाांि पाटील : (१), (२) ि (३) जिल्हा पररषद/पींचायत सशमती सािाबत्रक 
ननिडणूक, २०१७ च्या कामात तहशसल कायाालय गिेराई, जि.बीड थतरािर 
झालेल्या अननयशमतताींच्या अनषुींगाने तत्कालीन तहशसलदार गेिराई, जि.बीड 
आणण तत्कालीन नायब तहशसलदार, गेिराई, जि.बीड याींच्याविरुद्ध म.ना.से 
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(शशथत ि अपील) ननयम, १९७९ च्या ननयम ८ ि ननयम १२ अनसुार ददनाींक 
१८/०६/२०१८ रोिीच्या शासन ज्ापनान्िये विर्ागीय चौकशी सरुू करण्यात 
आली आहे. सदर प्रकरणी ठेिण्यात आलेल्या दोषारोपाींव्यनतररक्त इतर 
अननयशमतता झाल्याच े विर्ागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींच्या ददनाींक 
२३/०७/२०१८ रोिीच्या पत्रािरुन ननदशानास आल्यामळेु ददनाींक ०१/०९/२०१८ 
रोिीच्या शासन पत्रान्िये सधुारीत दोषारोपाींचा पररपणूा प्रथताि सादर 
करण्याबाबत विर्ागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींना कळविण्यात आले असनू, 
त्यानषुींगाने विर्ागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींच्याकडून अहिाल प्राप्त 
झाल्यानींतर पढुील कायािाही सींकजल्पत आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

पालघर स्जल््यािून जाणाऱ्या मुांबई-अहमदाबाद  
महामागािची दरुि्िा झाल्याबाबि 

  

(४८) * ४४८८२ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रवि ांर फाटि, अॅड.अतनल परब, श्री.बाळाराम पाटील : 
सन्माननीय साििजतनि बाांधिाम (साििजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-अहमदाबाद राषरीय महामागााला िोडणाऱया बोईसर-थचल्हेरफा्ा 
रथत्याींच्या कामाची मदुत ददनाींक ३१ ऑगथ्, २०१८ रोिी सींपली असनूही या 
रथत्याचे काम अपणूा अिथिेत असल्याने पालघर जिल्हयातनू िाणाऱया 
मुींबई-अहमदाबाद महामागााची दरुिथिा झाली असनू महामागाािर िारींिार 
अपघात होत असल्याचे ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे िानेिारी, २०१८ त े सप् े्ंबर, २०१८ या कालािधीत   
मुींबई-अहमदाबाद महामागाािर पालघर जिल्हयातील क्षेत्रामध्ये ककती िाहन 
अपघात झाले आहे, त्याची सिासाधारण कारणे काय आहेत, अपघातामध्ये 
ककती िण िखमी झाले ि ककती िण मतृ पािले आहेत, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर महामागााच्या 
दरुुथतीच्या कामात विलींब करणाऱया िबाबदार दोषीींिर कारिाई करुन 
महामागााची दरुुथती करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
 पालघर जिल्हयातनू िाणाऱ या मुींबई-अहमदाबाद महामागााचे काम ि 
दरुिथिा झाल्यास त्याच्या दरुुथतीचे काम हे एन.एच.डी.पी. फेि-५ अींतगात 
डी.बी.एफ.ओ.पॅ्ना (बीओ्ी) तत्त्िािर उदयोिकाला देण्यात आलेले आहे. 
त्यानसुार सदर रथता िाहतकुीयोगय राहण्याकरीता आिश्यकतनेसुार 
रथत्याच्या दरुुथतीचे काम उदयोिकाव्दारे करण्यात येत.े 
 तिावप, सदर महामागाािर अपघात होत असल्याच े ननदशानास येत,े 
असे प्रकल्प सींचालक, र्ारतीय राषरीय रािमागा प्राथधकरण, सरुत याींनी 
कळविले आहे. 
(२) माहे िानेिारी, २०१८ त े सप् े्ंबर, २०१८ या कालािधीत पालघर 
जिल्हयाच्या हद्दीमध्ये महामागाािर झालेल्या अपघाताींची मादहती 
खालीलप्रमाणे- 
 

एकूण अपघात मतृ पािलेल्याींची सींख्या िखमी झालेल्याची सींख्या 
१७६ ४२ १८२ 

      
 तसेच सदर अपघात सिासाधारणपणे िाहनचालकाींच्या अनतिेगामध्ये 
गाडी चालविण्यामळेु आणण तसेच महामागाािर िाहन चालविताना 
महामागाािरील आदेशाींचे पालन न केल्यामळेु झाल्याच ेददसनू येत असल्याच े
प्रकल्प सींचालक, र्ारतीय राषरीय रािमागा प्राथधकरण, सरुत याींनी कळविले 
आहे. 
(३) उक्त प्रकरणी हायिे पोलीस ि उदयोिकाच्या सरुक्षागथत विर्ागाकडून 
महामागाािर ननयशमतपणे अपघात ननयींत्रणासाठी उपाययोिना करण्यात 
येतात. 
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 तसेच सदर रथता िाहतकुीयोगय राहण्याकरीता आिश्यकतनेसुार 
रथत्याच्या दरुुथतीचे काम उदयोिकाव्दारे करण्यात येत.े शशिाय अपघात 
प्रिण थिळी ि अथधकृत क्रॉशस ींग थिळी अपघात होऊ नये, यादृष्ीने 
धोकादायक फलक, रींब्लर जथरप्स, जब्लींकसा लािण्यात आलेले असनू 
अनथधकृत क्रॉशस ींगस पोशलसाींच्या मदतीने बींद करणे अशा उपाययोिना 
करण्यात येतात, असे प्रकल्प सींचालक, र्ारतीय राषरीय रािमागा प्राथधकरण, 
सरुत याींनी कळविले आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

भामा आसखेड (िा.खेड, स्ज.पुणे) प्रिल्पािरीिा सांपाददि 
 िेलेल्या जशमनीचा मोबदला देण्याबाबि 

  

(४९) * ४४१२४ श्री.जगन्नाि शशांदे, श्री.अतनल भोसले, श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय मदि ि पनुििसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ामा आसखेड (ता.खडे, जि.पणेु) प्रकल्पासाठी ३० िषाापिूी ज्ानेश्िर 
गुींिाळ याींची ११ एकर िमीन सींपाददत करण्यात आली असनू िशमनीचा 
मोबदला देण्यास विलींब होत असल्यामळेु िमीन शमळािी यासाठी ३८८ 
प्रकल्पग्रथताींबरोबर त्याींनी मा.न्यायालयात दािा केला आहे, मा.न्यायालयाने 
सनुािणीनींतर प्रकल्पबाथधताींना िमीन देण्याच े आदेश ददलेले असतानाही 
शासनाकडून कोणतीही कायािाही करण्यात आली नसल्याने प्रकल्पग्रथताींनी 
आींदोलन केले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आींदोलनाची कोणतीही दखल न घेतल्याने माहे ऑगथ्, 
२०१८ मध्ये प्रकल्पबाथधताींनी पनुिासन होत नाही तोपयांत धरणािरून 
होणाऱ या पणेु महानगरपाशलकेच्या िॅकिेल आणण िलिादहनीच े काम सरुु 
करण्यात येि ू नये अशी मागणी केली होती, सदर काम सरुु केल्यास २३ 
गािाींतील प्रकल्पग्रथत िलसमाधी घेतील असा इशारा शासनास ददला होता, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने मा.न्यायालयाने आदेश देऊनही प्रकल्पग्रथताींना िशमनी देण्याबाबत 
विलींब करणाऱया सींबींथधत अथधकाऱयाींिर कारिाई करुन प्रकल्पग्रथताींना न्याय 
देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१), (२) ि (३) होय, हे खरे आहे. श्री.गुींिाळ 
प्रकल्पग्रथत याींना जिल्हाथधकारी कायाालय, पणेु याींच्या ददनाींक १०/०९/२०१८ 
रोिीच्या आदेशान्िये मौ.काळूस ता.खेड, जि.पणेु येिील ग् क्र. १९० मधील 
१ हेक््र ३० आर िमीन मींिूर करण्यात आली आहे. मा.उच्च न्यायालय, 
मुींबई याींनी ३८८ प्रकल्पग्रथताींच्या प्रकरणी ददलेल्या ननदेशानसुार, 
प्रकल्पग्रथताींची पात्रता तपासनू पयाायी िमीन शमळणेसींदर्ाात ६५ ्क्के 
रक्कम र्रुन घेण्यात आली आहे. प्रकल्पग्रथताींच्या पात्रतचेी यादी प्रशसध्द 
करणेत येिनू पयाायी िमीन िा्पाची कायािाही चाल ूआहे. 
(४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

औरांगाबाद शहराि अिैध गौण खतनज उत्खनन रोखण्याबाबि 
  

(५०) * ४५५४६ श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांि टिल,े डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.दत्िात्रय 
सािांि : ददनाांि ७ माचि, २०१८ रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्याि 
आलेल्या अिाराांकिि प्रश्नोत्िराांच्या यादी क्रमाांि १ मधील प्रश्न क्रमाांि 
३५२५७ ला ददलेल्या उत्िराच्या सांदभािि सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद शहरालगत असलेल्या शासकीय गायरान िशमनीिरील 
नसैथगाक डोंगराची (खदाणी) जिल्हा प्रशासनाच्या दलुाक्षामळेु थ्ोन 
क्रशचालकाींमाफा त अिधैररत्या गौण खननि उत्खनन सरुु असल्याच ेमाहे िुल,ै 
२०१८ च्या चौर्थया सप्ताहात ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने गौण खननि उत्खननाची परिानगी न घेता अिधैररत्या उत्खनन 
करणाऱया खदानी माकफयाविरुध्द तसेच त्याींना पाठीशी घालणाऱया जिल्हा 
प्रशासनातील अथधकाऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) अशी बाब ननदशानास आली नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् र्ित नाही. 
 

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

मुांबईिील प्रादेशशि पररिहन िायािलयािील िाहन योग्यिा 
िपासणीसाठ  टे्ट रि बाांधण्याबाबि 

  

(५१) * ४५९८० श्री.विलास पोिनीस : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील ताडदेि, िडाळा, अींधेरी आणण बोररिली येिील प्रादेशशक 
पररिहन कायाालयात मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने ददलले्या आदेशान्िये िाहन 
योगयता प्रमाणपत्रासाठी अननिाया असलेला थितींत्र २५० मी्रचा रॅक उपलब्ध 
नसल्याने सद्य:जथितीत िाहन योगयता प्रमाणपत्रासाठीची तपासणी 
िाींबविण्यात आली असल्याने मुींबईतील समुारे सात हिार निीन आणण िुन्या 
ररक्षा, ्ॅक्सी ि रक अशा समुारे २० हिार िाहनाींच्या व्यिसायात अडचणी 
ननमााण झाली असल्याचे ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी िा त्यासमुारास 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने मुींबईतील सिा प्रादेशशक पररिहन कायाालयातील िाहन योगयता 
तपासणीसाठी ्ेथ् रॅक बाींधण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.ददिािर रािि े: (१) हे अींशतः खरे आहे 
 प्रादेशशक पररिहन कायाालय मुींबई (मध्य)/पिूा/पजश्चम ि उपप्रादेशशक 
पररिहन कायाालय, बोररिली या कायाालयाींमधील िाहनाींची २५० मी्रचा रॅक 
उपलब्ध नसल्याने िाहन योगयता प्रमाणपत्रासाठीची तपासणी मा.उच्च 
न्यायालयाच्या आदेशान्िये िाींबविण्यात आली आहे. तिावप, उपरोक्त 
क्षेत्रातील िाहनधारकाींच्या सोईसाठी निी मुींबई, पनिेल, ठाणे, पेण ि िसई 
येिे बे्रक ्ेथ् रॅक िर िाहन योगयता प्रमाणपत्र चाचणी घेण्याच्या सचूना 
पररिहन आयकु्त कायाालयामाफा त देण्यात आल्या आहेत. 
(२) प्रादेशशक पररिहन कायाालय, मुींबई (मध्य) या कायाालयाच्या बे्रक ्ेथ् 
रॅक उर्ारण्यासाठी ददनाींक २२/१०/२०१८ च्या शासन ननणायान्िये प्रशासकीय 
ि वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
 प्रादेशशक पररिहन कायाालय, मुींबई (प)ू साठी बी.ई.एस.्ी. याींच्या 
अखत्याररतील शशिािीनगर, गोिींडी येिील ७००० चौ.मी. िागेची मागणी 
करण्यात आलेली आहे. 
 प्रादेशशक पररिहन कायाालय, मुींबई (प) साठी ददनाींक ३०/११/२०१७ 
च्या शासन ननणायान्िये प्रशासकीय ि वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
तिावप, प्रथततु र्खुींड सीआरझेडमध्ये मोडत असल्याने सदर र्खूींडािर 
बाींधकाम करण्यास ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याची विनींती महाराषर राज्य 
ककनारपट्टी व्यिथिापन प्राथधकरणास करण्यात आली आहे. 
 कें द्र शासनाने ददनाींक ०२/११/२०१८ च्या अथधसचूनेद्िारे निीन 
पररिहन िाहनाींना कें द्रीय ननयम ६२ च्या चाचणीमधनू िगळले आहे. तसेच 
योगयता प्रमाणपत्राची मदुत प्रिम दोन िषा ि तद्नींतर िाहनाींना आठ िषा 
पणूा होईपयांत योगयता प्रमाणपत्राची मदुत प्रत्येकी दोन िषाापयांत असेल 
त्यानींतर पढेु प्रत्येकी १ िष ेयाप्रमाणे सधुारणा केली आहे. 
(३) प्रश्न उद् र्ित नाही. 
 

----------------- 
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नैसधगिि आपत्िीमुळे नुिसानग्र्िाांना मदि देण्यािरीिा राष्ट्रीय 
आपत्िी आिस््मि तनधीची मागणी िरण्याबाबि 

  

(५२) * ४५०६४ श्री.जयांि पाटील, डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, श्री.हेमांि टिल,े 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.आनांद ठािूर, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.जगन्नाि शशांदे, 
श्री.अतनल भोसल,े श्री.किरण पािसिर, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय 
मदि ि पनुििसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात बोंडअळी, अिकाळी पाऊस ि िादळीिारा या नसैथगाक 
आपत्तीमळेु नकुसान झालेल्या वपकाींच्या नकुसान र्रपाईपो्ी रुपये ३,३७३.३१ 
को्ीींची मागणी केली असता राषरीय आपत्ती आकजथमक ननधीतनू 
(एनसीसीएफ) रुपये ६०.७६ को्ी राज्याकरीता मींिूर करण्यात आल्याच ेमाहे 
सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने मागणी केल्यापेक्षा अत्यींत कमी ननधी देण्याची 
कारणे काय आहेत, याबाबत राज्य शासनाने कें द्र शासनाकड ेविशषे पाठपरुािा 
केला आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) होय. 
(२) ि (३) SDRF/NDRF च्या ननकषा व्यनतररक्त अन्य बाबीींसाठी, तसेच 
SDRF/NDRF नसुार अनजु्ेय असलेल्या दरापेक्षा अथधक दराने ननधीची 
मागणी केल्यामळेु ननधी कमी ददल्याच े कें द्र शासनाने कळविले आहे. 
त्यानषुींगाने राज्य शासनाने ददनाींक ३०/१०/२०१८ रोिीच्या पत्रान्िये ननधी 
शमळण्याबाबत पाठपरुािा केला आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 
 

----------------- 
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मुांबई-गोिा राष्ट्रीय महामागािच्या चौपदरीिरणाच े 
िाम पूणि िरण्याबाबि 

  

(५३) * ४४३६३ श्री.प्रसाद लाड, आकिि .अनांि गाडगीळ, श्री.जगन्नाि शशांदे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.अतनिेि िटिरे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल 
नािेिर, श्री.अशोि ऊफि  भाई जगिाप, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.हु्नबानू 
खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादिन चाांदरूिर, 
श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाि राजूरिर, डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.चांरिाांि रघिुांशी, 
श्री.हररशस ांग राठोड, प्रा.जोगेन्र ििाड,े डॉ.िजाहि शमझाि, श्री.हेमांि टिल,े 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय साििजतनि बाांधिाम 
(साििजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-गोिा महामागाािर पडलेले खड्ड े र्रण्याचे आदेश मा.सािािननक 
बाींधकाम मींत्री याींनी देऊनही महामागाािरील खड्ड े र्रण्याचे काम करण्यात 
आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई-गोिा राषरीय महामागाािरील पळथपे त ेइींदापरू दरम्यान 
८२ ककलोमी्रच्या पदहल्या ्प्प्यातील कामाला सन २०११ मध्ये मींिूरी 
देण्यात येिनूही सदरहू कामे अपणूा आहेत, या ्प्प्यानींतर इींदापरू त ेकशडेी 
्प्पाही केला िाणार होता, सदरहू काम अद्याप सरुु झाले नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई-गोिा राषरीय महामागााचे चौपदरीकरण रखडल्याने या 
मागाािर खड्ड्याींबरोबरच िाहतकु कोंडी, अपघात यासारख्या घ्ना होत असनू 
मुींबई-गोिा राषरीय महामागाािर सन २०१६ पासनू त े आतापयांत झालेल्या 
२,४३७ अपघाताींमध्ये ५४२ िणाींचा मतृ्य ूझाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मुींबई-गोिा राषरीय 
महामागााचे रखडलेले काम शीघ्रगतीने पणूा करण्याबाबत कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांरिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
 राषरीय महामागाािरील सिा खड्ड े गणेशोत्सिापिूी उद्योिगामाफा त 
तसेच विर्ागामाफा त र्रण्यात आलेले असनू, िेळोिेळी नव्याने ननमााण 
होणाऱ या खड्डयाींची दरुुथती करण्याच ेकाम चाल ू ठेिण्यात आले आहे. सदर 
रथत्यािरुन िाहतकु सरुळीतपणे सरुु आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 मुींबई-गोिा राषरीय महामागा क्र. ६६ च्या पनिेल ते इींदापरू कक.मी. 
०.०० त ेकक.मी. ८४.०० या लाींबीतील चौपदरीकरणाचे काम खािगीकरणाींतगात 
मे.सवुप्रम पनिेल इींदापरू ्ोलिेि प्रा.शल. हया सिलतदारामाफा त ददनाींक 
१९/१२/२०११ पासनू प्रगतीपिािर आहे. तसेच सदर चौपदरीकरणाचे अपणूा 
काम पणूा करण्याच्यादृष्ीने कें द्र शासनाद्िारे मींिूर ननधीतनू हाती घेण्यात 
आले असनू सद्य:जथितीत ििळपास ७२ ्क्के काम पणूा झाले आहे, असे 
प्रकल्प सींचालक, र्ारतीय राषरीय रािमागा प्राथधकरण, पनिेल याींनी कळविले 
आहे. 

तसेच मुींबई-गोिा राषरीय महामागाािरील कक.मी. ८४/०० (इींदापरू) त े
कक.मी. ४५०/१७० (झाराप) या लाींबीतील १ त े १० या पॅकेिेसच्या 
चौपदरीकरणाचे काम नेमनू ददलेल्या उद्योिकाींमाफा त सरुू करण्यात आलेले 
असनू प्रगतीत आहे. 
(३) होय. 
 तिावप, र्विषयात अपघाताींची सींख्या कमी होण्यासाठी आिश्यक त्या 
अशर्याींबत्रकी सधुारणा नविन कामाींमध्ये अींतर्ूात करण्यात आल्या आहेत. 
तसेच Safety Consultant ची ननयकु्ती केलेली आहे. 
(४) सद्य:जथितीत पनिेल त े इींदापरू लाींबीतील चौपदरीकरणाचे काम 
ििळपास ७२ ्क्के (Physical Progress) पणूा झालेले असनू ८४ कक.मी. 
चे सींपणूा चौपदरीकरण िून, २०१९ पयांत पणूा होणे अपेक्षक्षत आहे. 
 तसेच उिारीत मुींबई त ेगोिा राषरीय महामागााचे काम प्रगतीत असनू 
शीघ्रतनेे करण्याकरीता र्सूींपादन करणे, िशमनीचा प्रत्यक्ष ताबा देणे ि 
बाींधकामाींचा िेग राखणे याकरीता खात्यामाफा त कीं त्रा्दाराींना सचूना देणे, 
आिश्यक तिे े जिल्हाथधकाऱ याींमाफा त पोलीस सींरक्षण उपलब्ध करुन देणे 
इ.बाबी करण्यात येत आहेत. 
(५) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

----------------- 
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नागपूर स्जल््याि िाहन परिाना वििरणाि  
गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

  

(५४) * ४४१४६ श्री.धगरीशचांर व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात माहे िून, २०१७ त े िुल,ै २०१८ या कालािधीत सव्िा लाख 
िाहन परिाने व्हीआईपी कोट्यातनू देण्यात आले असनू सिााथधक िाहन 
परिाने नागपरू जिल्हयात देण्यात आल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ऑनलाईन प्रणालीतील चुकीमळेु उमेदिाराींना सटु्टीच्या ददिशी 
कायाालयीन िेळेनींतरही परिाना देण्याचे ननदेश पररिहन विर्ागाने ददल्यामळेु 
िाहन परिाना वितरणात गरैव्यिहार झाला आहे, याबाबत नागररकाींनी 
केलेल्या तक्रारीनींतर एका सहायक मो्ार ननरीक्षकास ननलींबबत करण्यात 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत पररिहन विर्ागाने कोणतीही चौकशी करण्याऐििी 
सहायकाला ननलींबबत करुन सदर प्रकरणाकड ेदलुाक्ष केल्याने याबाबत चौकशी 
सशमती गठीत करुन कारिाई करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर रािि े: (१) होय. 
(२) शशकाऊ अनजु्प्ती चाचणीकरीता सप् े्ंबर, २०१४ पासनू अपॉईं्में् पध्दत 
सरुु करण्यात आलेली आहे. तिावप, त्यानसुार अपॉईं्में् शमळण्यास 
लागणारा प्रनतक्षा कालािधी अथधक असल्याने, लोकाींची गरैसोई ्ाळण्यासाठी 
ि प्रलींबबतता कमी करण्यासाठी पररिहन आयकु्त कायाालयाने सटु्टीच्या ददिशी 
अिादाराींची चाचणी घेण्याचे ननदेश ददनाींक १६/१०/२०१६ रोिी ददले होत.े 
तिावप, सदरच्या ननदेशाींचा हेत ू थपष् असतानाही प्रादेशशक पररिहन 
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कायाालय, नागपरू (शहर) या कायाालयात व्हीआयपी कोट्याचा गरैिापर 
केल्याचे सकृतदशानी ननदशानास आल्याने त्या कायाालयातील एका सहायक 
मो्ार िाहन ननरीक्षकास ददनाींक ०६/०७/२०१८ रोिी ननलींबबत करण्यात 
आलेले आहेत.  
(३) ि (४) सदर प्रकरणी चौकशी करण्याचे ननिेदन प्रादेशशक पररिहन 
कायाालय, नागपरू (शहर) ि पररिहन आयकु्त कायाालय, मुींबई याींना प्राप्त 
झालेले आहे. तसेच, या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी प्रादेशशक पररिहन 
अथधकारी, गोंददया ि राषरीय सचूना कें द्र याींच्या प्रनतननधीींची सशमती गठीत 
करण्यात आलेली असनू, थिाननक सायबर क्राईम विर्ागाकडूनही थितींत्रपणे 
चौकशी करण्यात येत आहे. याशशिाय सींबींथधत तक्रारदाराींनी मा.उच्च 
न्यायालय, नागपरू खींडपीठ येिे याथचका क्र. ९६/२०१८ दाखल केलेली असनू, 
प्रकरण न्यायप्रविष् आहे. 
 या प्रकरणाच्या पाश्िार्मूीिर व्हीआयपी कोट्याचा िापर अपिादात्मक 
पररजथितीमध्ये ि कायाालयातील सहायक प्रादेशशक पररिहन अथधकारी ककीं िा 
त्याींच्या पेक्षा िररषठ दिााच्या अथधकाऱयाच्या मान्यतनेे करण्याच्या सचूना 
सिा पररिहन कायाालयाींना पररिहन आयकु्त कायाालयथतरािरुन ददनाींक 
३०/०६/२०१८ रोिी देण्यात आलेले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

परभणी स्जल््यािील शिेिऱ्याांना पीि विम्याची रक्िम देण्याबाबि 
  

(५५) * ४५००९ श्री.अब्दलु्लाखान दरुािणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) परर्णी जिल्हयातील पीक विम्याबाबत शतेकऱयाींिर झालले्या 
अन्यायाविरोधात जिल्हयातील विविध सींघ्नाींनी जिल्हाथधकारी, परर्णी 
याींच्याकड ेमाहे माचा-एवप्रल, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान मोचाा काढला होता, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, जिल्हाथधकारी, परर्णी याींनी या प्रकरणी िबाबदार ररलायन्स 
कीं पनी, महसलू विर्ाग, कृषी विर्ाग ि इतर यींत्रणाविरूध्द तसेच ररलायन्स 
कीं पनी विरोधात पोलीस अधीक्षक, परर्णी याींनी विमा ननयमक ि विकास 
प्राथधकरण याींना पाठविलेल्या पत्रािरून कोणती कारिाई केली आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने परर्णी जिल्हयातील शतेकऱयाींना पीक विम्याची मदत देण्याबाबत 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांरिाांि पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) परर्णी जिल्हयात खरीप २०१७ मध्ये ७ लाख शतेकऱ याींनी 
योिनेत सहर्ाग घेतला होता त्यापकैी ३.८९ लाख पात्र शतेकऱ याींना रुपये 
१४८.०४ को्ी इतकी नकुसान र्रपाई ररलायन्स िनरल इन्शरुन्स कीं पनी शल. 
माफा त अदा करण्यात आललेी आहे. 
 सदरची नकुसान र्रपाई ही अथधसथूचत क्षेत्रातील अथधसथूचत 
वपकाींच्या पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे प्राप्त सरासरी उत्पन्न ि उींबरठा 
उत्पन्न याींचे आधारे ननजश्चत केली िात.े सरासरी उत्पन्न उींबरठा 
उत्पन्नापेक्षा ज्या प्रमाणात कमी असेल त्या प्रमाणात नकुसान र्रपाई विमा 
कीं पनी माफा त अदा केली िात.े  
 परर्णी जिल् हयातील गींगाखेड ि सोनपेठ तालकुा महसलू मींडळ 
ग्ामधील पीक कापणी प्रयोगासींदर्ाातील तक्रारी असल्याने पीक कापणी 
प्रयोगाबाबत योिनेच्या मागादशाक सचुनेनसुार सोनपेठ महसलू ग्ासाठी 
शिेारील पािरी महसलू ग्ाचे प्रत्यक्ष उत्पन्न घेऊन विमा ननजश्चत करण्यात 
आला असनू गींगाखेड महसलू ग्ामध्ये ननधाारीत सींख्येएिढे पीक कापणी 
प्रयोग न झाल्याने या महसलू ग्ासाठी पालम महसलू ग्ाचे प्रत्यक्ष उत्पन्न 
घेऊन विमा ननजश्चती केली आहे. त्यानसुार गींगाखेड तालकु्यातील प्रत्यक्ष 
सहर्ागी शतेकरी ९११७२ पकैी ७७८८६ लार्ािी शतेकऱयाींना रुपये ५२.७७ को्ी 
तसेच सोनपेठ तालकु्यातील ४६१३८ सहर्ागी शतेकऱयाींपकैी ३५२०४ लार्ािी 
शतेकऱयाींना रुपये ९.६६ को्ी इतकी नकुसान र्रपाई अदा करण्यात आलेली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

----------------- 
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स्जल्हा आपत्िी व्यि्िापन अधधिारी ि प्रादेशशि आपत्िी 
व्यि्िापन अधधिारी याांची ररक्ि पदे भरण्याबाबि 

  

(५६) * ४४७५० श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांर व्यास, 
श्री.रामदास आांबटिर, श्री.विजय ऊफि  भाई धगरिर, श्री.अतनिेि िटिरे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सतिश चव्हाण, श्री.जगन्नाि शशांदे, अॅड.तनरांजन डािखरे : 
सन्माननीय मदि ि पनुििसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील २९ जिल्हयात आपत्ती व्यिथिापन कें द्राची ननशमाती करण्यात 
आली असनू या कें द्रात काम करणारे जिल्हा आपत्ती व्यिथिापन अथधकारी 
ि प्रादेशशक आपत्ती व्यिथिापन अथधकारी ही दोन्ही पदे तात्परुत्या/कीं त्रा् 
पध्दतीने र्रण्यात येत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने जिल्हा आपत्ती व्यिथिापन अथधकारी ि प्रादेशशक आपत्ती 
व्यिथिापन अथधकारी या पदाींची कायमथिरुपी थितींत्र ननशमाती करुन सदरहू 
पदे र्रण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) महाराषर आपत्ती धोके व्यिथिापन कायाक्रमाींतगात 
राज्यातील मुींबई आणण मुींबई उपनगर हे दोन जिल्हे िगळता इतर सिा ३४ 
जिल्हयात जिल्हा आपत्ती व्यिथिापन अथधकारी आणण ६ विर्ागीयथतरािर 
विर्ागीय आपत्ती व्यिथिापन समन्ियक ही एकूण ४० पदे सन २०१० 
पासनू कीं त्रा्ी पद्धतीने कायारत आहेत. 
(२) ददनाींक १८/०४/२०१८ रोिी उच्चथतरीय सशमतीच्या झालेल्या बठैकीत ३६ 
जिल्हा आपत्ती व्यिथिापन अथधकारी आणण ६ विर्ागीय आपत्ती 
व्यिथिापन समन्ियक अशी एकूण ४२ पदाींची ददनाींक ०१/०४/२०१९ पासनू 
कायमथिरुपी ननशमाती करण्यास आणण सदर पदे कीं त्रा्ी थिरुपात र्रण्यास 
मान्यता देण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

----------------- 
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नागपूर येिील रोजांदारी मदहला मजूराांच ेपैसे देण्याबाबि 
  

(५७) * ४५६२२ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर : 
सन्माननीय साििजतनि बाांधिाम (साििजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू अथधिेशन ददनाींक ३ त े१८ िुल,ै २०१८ या कालािधीत एस.के. 
इीं्रप्रायिेच्या कीं त्रा्दाराकड ेकाम करणाऱया २०० रोिींदारी मदहलाींच ेमिूरीच े
पसेै ददले गेले नसल्याने उक्त मदहलानी याबाबतची तक्रार मखु्य अशर्यींता, 
सािािननक बाींधकाम विर्ाग याींच्याकड ेकेली असल्याचे ददनाींक १९ सप् े्ंबर, 
२०१८ रोिी िा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींथधत कीं त्रा्दारािर 
कारिाई करुन मदहला मिरूाींचे पसेै देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) होय.  
(२) ि (३) प्राप्त तक्रारीच्या अनषुींगाने सींबींथधत कीं त्रा्दार एस.के 
एन््रप्रायझेस याींना ददलेल्या सक्त सचूनाींनसुार एकूण ३१७ मिुराींपकैी २९० 
मिुराींचे मिुरी र्गुतान करण्यात आलेले असनू उिाररत २७ मिुराींचे प्रलींबबत 
र्गुतान मिूर िस िस े हिर होत आहेत त्याप्रमाणे कीं त्रा्दाराकडून 
करण्यात येत आहे. 

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

जळगाांि स्जल््याि कफरत्या मािी ि पाणी परीक्षण प्रयोगशाळा 
 मांजूर दठिाणी िायिरि ठेिण्याबाबि 

  

(५८) * ४५०३५ श्रीमिी स््मिा िाघ : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) िळगाींि जिल्हयात मानि विकास कायाक्रमाच्या अींमलबिािणीसाठी 
मींिरू करण्यात आलेल्या २ कफरत्या माती ि पाणी परीक्षण प्रयोगशाळाींपकैी १ 
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प्रयोगशाळा मानि विकास कायाक्रमात सहर्ाग नसलेल्या रािेर तर दसुरी 
ममरुाबाद येिे कृषी विज्ान कें द्र कायारत असतानाही तिेे तत्कालीन कृषी 
अथधकारी याींनी मींिूर केल्याचे ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, २ कफरत्या प्रयोगशाळाींपकैी १ प्रयोगशाळा अमळनेर 
(जि.िळगाींि) येि ेकायारत करणेबाबत शासनाकड ेमागणी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रयोगशाळा खािगी कृषी कें द्र चालकाींना देण्यात आल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने २ कफरत्या प्रयोगशाळाींपकैी १ प्रयोगशाळा अमळनेर येिे कायारत 
करणेबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) नाही.  
 िळगाि जिल्हयात कृषी विज्ान कें द्र ममरुाबाद ि कृषी विज्ान कें द्र 
पाल ही २ कृषी विज्ान कें द्र कायारत असनू सदर कृषी विज्ान कें द्राींना मानि 
विकास कायाक्रमाींतगात प्रत्येकी १ कफरती माती पररक्षण प्रयोगशाळा 
योिनेंतगात मींिूर करण्यात आलेली आहेत. कृषी विज्ान कें द्र ममरुाबाद हे 
राहुरी कृषी विद्यापीठ अथधनथत असनू त्याींचे कायाक्षेत्र चाळीसगाि अमळनेर 
ि एरींडोल हे मानि विकास कायाकमाींतगात तालकेु आहेत. तसेच, कृषी विज्ान 
कें द्र पाल हे सातपडुा विकास मींडळ पाल सींचशलत असनू राषरीय अनसुींधान 
पररषद, निी ददल्ली याींचे मान्यता प्राप्त आहे.  
(२) नाही. 
(३) नाही.  
(४) प्रश्न उद् र्ित नाही.  
(५) प्रश्न उद् र्ित नाही. 
 

----------------- 
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अमराििी विभागािील महसूल िायािलयािील ररक्ि पदे भरण्याबाबि 
  

(५९) * ४४४४२ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरािती विर्ागातील अमरािती, अकोला, िाशशम, बलुढाणा या 
महत्िपणूा जिल्हयाच्या महसलू कायाालयातील महत्त्िाची सरळसेिा ि 
पदोन्नतीची अनेक पदे ररक्त असल्याने जिल्हयातील विकास कामे प्रलींबबत 
राहत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अकोला, बलुढाणा ि िाशशम या जिल्हयातील कामे प्रलींबबत 
असल्यामळेु अकोला येि े उपायकु्त, महसलू हे पद ननमााण करण्याबाबतचा 
प्रथताि शासनाच्या विचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर ररक्त पदे 
र्रण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१), (२) ि (३) अमरािती विर्ागातील अमरािती, 
अकोला, िाशशम, बलुढाणा या जिल्हयातील ग्-अ मधील उपजिल्हाथधकारी 
सींिगाातील-११, तहशसलदार सींिगाातील-१४ अशी एकूण २५ तसेच ग्-ब 
मधील नायब तहशसलदार सींिगाातील-३० आणण ग्-क मधील ३७३ ि ग्-ड 
मधील ७१ अशी ररक्त पदे आहेत. 
 सदर ररक्त पदाींचा कायार्ार अनतररक्त थिरुपात इतर अथधकारी / 
कमाचाऱयाींकड े सोपविण्यात आला आहे. त्यामळेु विर्ागातील / जिल्हयातील 
विकास काम ेप्रलींबबत राहणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यात आली आहे.  
 तसेच अकोला येिे उपायकु्त (महसलू) पद ननमााण करण्याचा प्रथताि 
विचाराधीन नाही. 
 पदोन्नतीच्या कोट्यातील ररक्त पदे पदोन्नतीने ि सरळसेिेच्या 
कोट्यातील ररक्त पदे शासनाच्या प्रचशलत धोरणानसुार सरळसेिेने र्रण्याचे 
सींकजल्पत आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

----------------- 
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औरांगाबाद शहराि अिैध प्रिासी िाहिुि रोखण्याबाबि 
  

(६०) * ४४६९२ श्री.सभुाष झाांबड, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोि ऊफि  भाई जगिाप, डॉ.िजाहि शमझाि, अॅड.हु्नबान ू खशलफे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.हररशस ांग राठोड, प्रा.जोगेन्र ििाड े: सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद शहरात मो्ार िाहन कायदा १९९८ चे उल्लींघन करुन शहरात 
शींर्रपेक्षा अथधक दचुाकी ि ्ॅक्सी सरुु झाल्या असनू याबाबत पोलीस 
विर्ागास ि प्रादेशशक पररिहन कायाालय प्रशासनास मादहती असनू देखील 
कारिाई करण्यात आली नसल्याचे माहे ऑगथ्, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील सहा मदहन्यापासनू औरींगाबाद शहरात रॅपीडओ नािाने 
मोबाईल ॲपिर आधाररत ऑनलाईन दचुाकी ि ्ॅक्सी सेिा सरुु झाली असनू 
या कीं पनीने मो्ारसायकल आणण मोपेडद्िारे प्रिासी िाहतकु सरुु केली आहे 
परींत ुया सेिेला पररिहन खात्याची परिानगी नाही तसेच प्रिासी सरुक्षेबाबत 
खात्री ददली िात नसल्याने नागररकाींमध्ये सींभ्रम ननमााण झाला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने अिधै प्रिासी िाहतकु रोखण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर रािि े: (१) त े(३) होय, अींशत: खरे आहे. 
 रॅपीडओ नािाच्या कीं पनीने मोबाईल ॲप तयार करुन केिळ दचुाकी 
िरुन प्रिासी िाहतकु सरुु केली होती. 
 प्रादेशशक पररिहन कायाालय, औरींगाबादच्या र्रारी पिकाच्या 
ननदशानास आल्यानींतर लगेचच कारिाई करुन एक दचुाकी िप्त करण्यात 
येऊन सदर दचुाकीिर नोंदणी ननलींबनाची कारिाई करण्यात आली आहे ि 
िाहनधारकाकडून रुपये ७७००/- इतका दींड िसलू करण्यात आला आहे. सदर 
कीं पनीस ददनाींक २८/०९/२०१८ रोिी नो्ीस पाठिनू सदर प्रकारची सेिा त्िरीत 
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बींद करण्याचे कळविण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे ददनाींक ११/१०/२०१८ रोिी 
पोलीस आयकु्त, औरींगाबाद शहर याींना सींबींथधत ॲप चालकाविरुध्द सायबर 
कायद्याींतगात गनु्हा नोंदविण्याचे कळविण्यात आले असनू सदर बाब 
अन्िेषणाखाली आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

राज्याि दधू भुिटी ि दगु्धजन्य पदािि तनशमििीसाठ  
 अनुदान देण्याबाबि 

  

(६१) * ४४२८१ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अमरनाि 
राजूरिर, आकिि .अनांि गाडगीळ, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अशोि ऊफि  भाई 
जगिाप, डॉ.िजाहि शमझाि, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.चांरिाांि 
रघिुांशी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.जगन्नाि शशांदे : 
सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कृषी ि पदमु विर्ागाच्या ददनाींक २० िुल,ै २०१८ रोिीच्या शासन 
ननणायानसुार दधू र्कु्ी ि दगुधिन्य पदािा ननशमातीसाठी रुपये ५ प्रनतशल्र 
इतके अनदुान दधू उत्पादक शतेकऱ याींना अदा करण्याबाबत ननदेशशत 
करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननणायामळेु महानींद डअेरीला दरमहा रुपये ४ को्ी इतका 
तो्ा होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, माहे सप् े्ंबर, २०१८ अखेर दधू सींघाींना द्याियाच्या 
अनदुानापो्ी रुपये १०० को्ी िककत असनू शासनाकडून अनदुानाची रक्कम 
न शमळाल्यामळेु अनेक दधू सींघ बींद होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दधू सींघाचे िककत 
अनदुान देण्याबाबत तसेच, दधू र्कु्ी ि दगुधिन्य पदािा ननशमातीसाठी रुपये 
५ प्रनतशल्र इतके अनदुान देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.महादेि जानिर : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
 महाराषर राज्य सहकारी दधू महासींघ, महानींद याींचे दैनींददन दधू 
सींकलन २.६० लाख शल्र प्रनतददन इतके असनू दैनींददन वपशिी बींद दधुाचे 
सरासरी वितरण २.५० लाख शल्र प्रनतददन आहे. यािरुन फक्त ०.१० लाख 
शल्र दधुाचा िापर दगुधिन्य पदािा ननशमातीसाठी होत आहे. शासन 
ननणायानसुार वपशिी बींद दधू िगळून दगुधिन्य पदािासाठी िापरलेले दधू 
अनदुानास पात्र ठरत.े 
(३) ि (४) हे खरे नाही. 
 ददनाींक ०१/०८/२०१८ त े १०/०९/२०१८ या कालािधीत ज्या पात्र 
सहकारी ि खािगी क्षेत्रातील प्रकल्पाींनी सींगणक प्रणालीिर मादहती उपलब्ध 
करुन ददली आहे त्या पात्र प्रकल्पाींना ऑक््ोबर, २०१८ अखेर रुपये 
९०,०७,६५,४६० इतके अनदुान वितरीत करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

परळी िैद्यनाि (स्ज.बीड) िालुक्याि भूशम अशभलेख िायािलयािील 
उपअधीक्षि लाच मागि असल्याबाबि 

  

(६२) * ४५३३९ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परळी िदै्यनाि (जि.बीड) तालकु्यात र्शूम अशर्लेख कायाालयातील 
उपअधीक्षक हे कामाननशमत्त आलेल्या नागरीकाींना शासकीय रकमेपेक्षा िादा 
रक्कम देणाऱयास तात्काळ सेिा देत असल्याचे ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपअधीक्षक याींना कामाननशमत्त िे पसैे देत नाहीत त्याींची 
कामे विनाकारण प्रलींबबत ठेिणे, अनािश्यक कागदपत्राींची मागणी करणे, 
कामात ्ाळा्ाळ करणे इ. तक्रारी नागरीकाींनी शासनाकड े केल्या आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, कताव्यात कसरु करणे, शासनाची फसिणूक करणे, लाच घेणे 
याबाबत शासनाने उपअधीक्षकाची चौकशी करुन फौिदारी िा बडतफीची 
कारिाई करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) ि (२) उपअधीक्षक र्शूम अशर्लेख, परळी िदै्यनाि 
हे लाच मागणी करत असलेबाबत सींपादक दै.िगशमत्र, परळी िदै्यनाि, 
जि.बीड याींची तक्रार अँ् ी करप्शन ब्यरूो बीड याींना करण्यात आली असनू 
त्याची प्रत िमाबींदी आयकु्त आणण सींचालक, र्शूम अशर्लेख, महाराषर 
राज्य, पणेु याींच्या कायाालयास प्राप्त झालेली आहे. 
(३) प्राप्त तक्रारीच्या अनषुींगाने सविथतर चौकशी करणेकामी जिल्हा अधीक्षक 
र्शूम अशर्लेख, बीड याींनी ददनाींक १३/११/२०१८ ही तारीख नेमली असनू सदर 
सनुािणीस हिर राहण्याबाबत तक्रारदारास ि उपअधीक्षक र्शूम अशर्लेख, 
परळी िदै्यनाि याींना कळविण्यात आले आहे. चौकशीअींती तक्रारीमध्ये तर्थय 
आढळून आल्यास त्याबाबत ननयमानसुार उथचत कायािाही करण्याचे सींकजल्पत 
आहे.  
(४) प्रकरणी सविथतर चौकशी करणेकामी तारीख नेमलेली आहे. विलींब 
झालेला नाही. 

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

पालघर िालुक्यािील बेिायदेशीर खदाण िाम रोखण्याबाबि 
  

(६३) * ४४०९६ अॅड.अतनल परब : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नागझरी, लालोंड,े ककराड, ननहे ि गुींदले (ता.जि.पालघर) र्ागात 
बेकायदेशीर खदाणीमळेु तिेील पररसरातील घराींना ि नागररकाींच्या िीिाला 
धोका ननमााण झाला असल्याचे माहे ऑगथ्, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लालोंड ेर्ागातील खदाणीत बलै पडून मतृ्य ूझाल्याची घ्ना 
घडली असनू खदाणमाकफयाींनी बोईसरच्या डोगराींिर बेकायदेशीर खोदकाम सरुु 
केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, शासन ननयमानसुार खदाणीना २० फु्ाींपेक्षा िाथत खोदकाम 
करता येत नसताना तसेच खोदलले्या खदाणीत पनु्हा ननघालेल्या मातीचा 
र्राि करणे, खदाणीना सरींक्षण शर्ींत उर्ारणे तसेच २० फु्ाींपेक्षा खोल 
खदाणीींना शासनाला रॉयल््ी र्रणे आिश्यक असतानाही तालकु्यातील 
खदानमाकफया शासनाच्या ननयमाींचे उल्लघींन करुन बेकायदेशीर खोदकाम 
करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बेकायदेशीर खोदकाम 
करणाऱया खदाणमाकफयाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) ि (२) अशी बाब ननदशानास आलेली नाही.  
(३) ि (४) मौिे नागझरी, लालोंड,े ककराड, ननहे ि गुींदले या गािात 
असलेल्या दगडखाणी, क्रशरप्लाीं्, आर.एम.सी. प्लाीं्ची तपासणी तहशसलदार 
पालघर याींच्यामाफा त करण्यात आली असनू त्यानषुींगाने सींबींथधताींना नो्ीसा 
काढण्यात येत आहेत. उक्त दठकाणच्या खाणपट्टाधारक याींनी परिानगीपेक्षा 
अथधक प्रमाणात गौण खननिाचे उत्खनन केल्याच े ननदशानास आल्यास 
महाराषर िमीन महसलू अथधननयम १९६६ च्या कलम ४८(७) अनसुार दींडनीय 
कारिाई करण्याचे सींकजल्पत आहे. 
(५) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

गोिधिन गोिांश सेिा िें र योजनेंिगिि नांदरुबार स्जल््याि पात्रिा 
नसलेली गोशाळा तनिडण्याबाबि 

  

(६४) * ४५३९० श्री.चांरिाांि रघिुांशी, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हु्नबान ू खशलफे : सन्माननीय पशसुांिधिन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोिधान गोिींश सेिा कें द्र योिनेंतगात नींदरुबार जिल्हयात पात्रता नसलेली 
गोशाळा ननिडण्यात आली असनू या गोशाळेची पशसुींिधान विर्ागाने केलेल्या 
चौकशी अहिालात फक्त दोनच गाई आढळलेल्या असताना या गोशाळेची 
ननिड करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर गोशाळेत पकडलेली िनािरे पोलीस प्रशासनाकडून 
अििा गोपे्रमीींकडुन ददल्याचा कोणताही अहिाल नाही, पशसुींिधान विर्ागाने 
केलेल्या चौकशीमध्ये आिक-िािक नोंदणी रजिथ्र शमळाले नाही. या 
योिनेत समाविष् होण्यासाठी पींधरा एकर थित:ची अििा र्ाड े कराराची 
िागा सींथिेकड े असणे गिरेचे असताींना या सींथिकेड े पींधरा एकर िागाही 
नाही, मोिमाप मध्ये सदरहू िागाही कमी असल्याच ेआढळुन आले, तसेच, 
या योिनेसाठी पात्र सींथिा तीन िष ेिुनी असणे गरिेचे असताींनाही ननिड 
झालेल्या सींथिेची नोंद सन २०१५ मध्ये झालेली आहे, योिनेचा लार् 
घेण्यासाठी सींथिेकड ेलार्च्या १० ्क्के र्ागर्ाींडिल असणे गरिेचे असताींना 
सींथिेिर ४० लाखाींहुन अथधकच्या किााची नोंद आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने याप्रकरणी दोषीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.महादेि जानिर : (१) हे खरे नाही. 
 याबाबत पशसुींिधान विर्ागातील उच्चाथधकारी याींच्या सशमतीकडून 
चौकशी करण्यात आली असनू सदर चौकशीमध्ये सदर सींथिकेड ेसध्या ४७ 
पशधुन असल्याचे आढळून आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

१) सींथिेने सादर केलेल्या कागदपत्राींचे अिलोकन केले असता, सदर 
सींथिा पशधुनाचे औषधोपचार, लसीकरण, तसेच पशधुन आिक 
िािक नोंदिही ठेित असल्याचे आढळून आले आहे. 

२) याबाबत पशसुींिधान विर्ागातील उच्चाथधकारी याींच्या सशमतीकडून 
करण्यात आलले्या उक्त चौकशीमध्ये सींथिेकड े थित:ची ि र्ाड े
तत्िािरील एकूण ६ हेक््र ७१ आर. म्हणिेच १६.७७५ एकर िमीन 
उपलब्ध असल्याच ेआढळून आले असनू, त्याप्रमाणे सींथिेने कागदपत्र े
सादर केलेली आहेत. 

३) तसेच उक्त चौकशी अहिाल ि कागदपत्राींचे अिलोकन केले असता, 
पोलीस ननरीक्षक, पोलीस थ्ेशन, निापरू, जि.नींदरुबार याींनी सदर 
सींथिा ददनाींक २०/१२/२०१४ पासनू गोसेिा करीत असल्याचे ददसनू 
येत.े 
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४) सींथिेने प्रथतािासोबत रुपये १०.०० लाख खळेत्या र्ाींडिलाची 
कागदपत्र ेसादर केली आहेत. 

(३) याबाबत शासनाने पशसुींिधान विर्ागातील उच्चाथधकारी याींच्या 
सशमतीकडून चौकशी केली असनू, याप्रकरणी कोणीही दोषी नसल्याचे आढळून 
आले. त्यामळेु दोषीींविरुध्द कारिाई करण्याचा प्रश्न उद् र्ित नाही. 
(४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

मौजे वपांपळढि (िा.भोिर, स्ज.नाांदेड) येिील आत्महत्याग्र्ि 
शिेिऱ्याच्या िुटुांबबयास मदि देण्याबाबि 

  

(६५) * ४४९८१ श्री.अमरनाि राजूरिर : सन्माननीय मदि ि पनुििसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे वप ींपळढि (ता.र्ोकर, जि.नाींदेड) येिील तरुण शतेकऱयाींने किााला 
कीं ्ाळून आत्महत्या केल्याचे माहे िुल,ै २०१८ च्या दसुऱया सप्ताहात 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आत्महत्याग्रथत 
शतेकऱयाींच्या कु्ुींबास मदत देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मौ.वप ींपळढि, ता.र्ोकर येिील मयत शतेकरी पोशट्टी मारोती शगेेिाड 
(िय ३७ िष)े याींनी ददनाींक १८/०७/२०१८ रोिी विषारी औषध प्राशन करुन 
आत्महत्या केली असल्याबाबत तहशसलदार, र्ोकर याींनी ददनाींक २०/०७/२०१८ 
रोिी अहिाल सादर केला आहे. सदर प्रकरणी शासन ननणाय ददनाींक 
२३/०१/२००६ अन्िये जिल्हाथतरीय सशमतीच्या बठैकीमध्ये ठेिले असता, 
सशमतीने मयताच्या आईच ेनाींि ेअसलेले किा हे छत्रपती शशिािी महाराि  
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शतेकरी सन्मान योिना-२०१७ मध्ये आत्महत्येच्या ददनाींकापिूीच माफ होऊन 
किा खात े ननरींक झाले असल्याकारणाने प्रकरण शासन ननकषात बसत 
नसल्याने मदतीसाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. त्यामळेु मदत देण्याचा 
प्रश्न उद् र्ित नाही. 
(३) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

सांगमेश्िर (स्ज.रत्नाधगरी) िालुक्यािील िुां डी घाट मागि िामाच्या 
तनविदा प्रकक्रयेि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

  

(६६) * ४४०७७ श्री.अशोि ऊफि  भाई जगिाप, अॅड.हु्नबान ू खशलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सभुाष झाांबड, 
श्री.अमरनाि राजूरिर, डॉ.सधुीर िाांबे, आकिि .अनांि गाडगीळ, श्री.मोहनराि 
िदम : सन्माननीय साििजतनि बाांधिाम (साििजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सींगमेश्िर (जि.रत्नाथगरी) तालकु्यातील कोकण आणण पजश्चम महाराषर 
िोडणाऱया कुीं डी घा्ातनू मागा काढण्याच्या कामाची ननविदा रुपये ७८ 
लाखाची असताींना ठेकेदाराला ननविदेतील रक्कमेपेक्षा अथधक म्हणि ेरुपये २ 
को्ी ७८ लाखाचे देयके अथधकाऱ याींच्या सींगनमताने देण्यात आल्याच े
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठेकेदाराने उक्त कामाचे अिून रुपये १ को्ी येणे असल्याची 
तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन गरैव्यिहार करणाऱया 
सींबींथधत ठेकेदार ि अथधकारी/कमाचारी याींच्यािर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१), (२) ि (३) प्रश्नाींककत देिरुख त ेकुीं डी मागा गोठणे 
ही एकूण २९/१४० कक.मी. लाींबी रत्नाथगरी जिल्हयात आहे. त्यापकैी कक.मी. 
१४/५५० त े१८/८४० कक.मी. या लाींबीतील रथत्यािर रुपये २४०.०० लक्ष एिढा 
खचा झालेला आहे. 
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 प्रश्नाींककत कामाच्या ठेकेदाराने रुपये १०५.०० लक्षची मागणी केली 
आहे. परिानगी न घेता केलेल्या िाढीि कामाची तसचे झालेल्या खचााबाबतची 
सखोल तपासणी करण्यासाठी बत्रसदथयीय चौकशी सशमती नेमली आहे. 
सशमतीचा अहिाल प्राप्त झाल्यािर उथचत कायािाही करण्याचे प्रयोिन आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

अिोट-अिोला (स्ज.अिोला) र्त्याच्या चौपदरीिरणाच े 
िाम तनिृष्ट्ट दजािच ेझाल्याबाबि 

  

(६७) * ४५२५२ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय साििजतनि बाांधिाम 
(साििजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अको्-अकोला (जि.अकोला) रथत्याच्या चौपदरीकरणाला शासनाने मींिूरी 
ददली असनू या कामाींची ननविदा मींिूर झाली असनू सदरहू रथत्याचे काम 
कीं त्रा्दाराने ननकृष् दिााचे केल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ननकृष् दिााचे काम 
करणाऱया ठेकेदारािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 

अको्-अकोला या राषरीय महामागा क्र. १६१(ए) च्या ३९.२९ कक.मी. 
लाींबीमधील दपुदरीकरण ि सधुारण्याच्या कामास कें द्र शासनाकडून प्रशासकीय 
ि ताींबत्रक मींिुरी प्रदान करण्यात आली आहे. 
 त्यानसुार या कामाकरीता ननविदा मींिूर झाली असनू सदर काम कें द्र 
शासनाच्या विननदेशानसुार प्रगतीपिािर आहे. तसेच झालेले काम हे ननकृष् 
दिााचे नसनू विननदेशानसुार झालेले आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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सायन-पनिेल महामागाििरील पिददिे बांद असल्याबाबि 
  

(६८) * ४४९४९ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर : 
सन्माननीय साििजतनि बाांधिाम (साििजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सायन-पनिेल महामागााची खड्डयाींमळेु दरुिथिा झाली असनू तसेच या 
मागाािरील पिददिे बींद असल्याने नागररक, िाहनचालक ि प्रिाशाींची गरैसोय 
होत असल्याचे माहे ऑगथ्, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागाािरील पिददिे िीि देयक दरुुथतीअर्ािी बींद 
असल् यामळेु या महामागाािरील दरुिथिेमळेु िारींिार अपघात होत असनू 
याकड ेशासन दलुाक्ष करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
 बाींधा, िापरा ि हथताींतरीत करा या तत्िािर सायन-पनिेल या 
द्रतुगती मागााचे काम उद्योिकास देण्यात आले होत.े उद्योिकाने सदर 
प्रकल्प एकतफी सोडून ददल्याने देखर्ाल दरुुथतीअर्ािी तसेच पािसामळेु 
सदर मागाािर खड्ड ेपडले होत.े 
 तिावप, सािािननक बाींधकाम विर्ागामाफा त सदर मागााची दरुुथती 
करण्यात आली असनू सदर रथता िाहतकुीस सरुक्षक्षत ि सरुळीत ठेिण्यात 
आला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 सदर मागाािरील पिददव्याींची विद्यतु देयके अदा करण्यात आलेली 
असनू पिददिे कायारत राहतील याबाबत दक्षता घेण्यात येत आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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



82 

मानिि (स्ज.परभणी) िालुक्यािील िोल्हा िे नसरपूर (स्ज.नाांदेड) 
राष्ट्रीय महामागािच ेिाम पूणि िरण्याबाबि 

  

(६९) * ४५५७३ श्री.रामराि िडिुि,े श्री.ख्िाजा बगे, श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय साििजतनि बाांधिाम (साििजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मानित (जि.परर्णी) तालकु्यातील कोल्हा त े नसरपरू (जि.नाींदेड) 
दरम्यानच्या राषरीय महामागा क्रमाींक २२२ च्या कामास दोन िषाापिूी 
प्रशासकीय मींिुरी देऊन तसेच, सदर महामागााचे ई-र्शूमपिून मा.कें दद्रय 
दळणिळण मींत्री ि मा.मखु्यमींत्री याींनी माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये िा 
त्यादरम्यान करुनही महामागााचे काम सरुु करण्यात आले नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू महामागााच े
काम करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 

राषरीय महामागा क्र. ६१ कोल्हा त े नसरतपरू (सा.क्र.४४४/०० त े
४६३/५५० ि सा.क्र. ४८१/०० त े ५१४/००) एकूण लाींबी ५१.९५ कक.मी. या 
लाींबीत Two Lane Paved Shoulder सह रथत्याची पनुबाांधणी ि 
दिोन्नती करणेच्या कामास प्रशासकीय मींिुरी प्राप्त होऊन ताींबत्रक मींिुरी 
देण्यात आललेी आहे. तसेच सदर कामाकरीता ननविदा ननजश्चत होऊन हे 
काम मे.गॅनॉन आणण डींकली कीं पनी शलशम्ेड, मुींबई याींचेमाफा त सरुु असनू 
सद्य:जथितीत Subgrade & GSB चे काम प्रगतीत आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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िळांब (स्ज.उ्मानाबाद) िहशसल िायािलयािून नागरी सेिा  
उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

  

(७०) * ४५८५७ प्रा.डॉ.िानाजी सािांि : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कळींब (जि.उथमानाबाद) तहशसल कायाालयात नागरीकाींसाठी मलुर्तू ि 
आिश्यक सेिा शमळत नसल्यामळेु नागरीकाींची गरैसोय होत असनू याबाबत 
थिाननक नागरीकाींनी तहशसल कायाालयासमोर र्ारतीय प्रनतज्ेच ेपठण करुन 
बेमदुत धरणे आींदोलन करण्याचा इशारा ददनाींक ३ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी िा 
त्यासमुारास शासनास ददला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन तहशसल 
कायाालयामाफा त योगय सोयीसवुिधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१), (२) ि (३) शहराध्यक्ष, राणा िगजितशसींह पा्ील 
यिुा प्रनतषठान, कळींब याींनी ददनाींक ३१/०८/२०१८ च्या ननिेदनाद्िारे कळींब 
तहशसल कायाालयातील नागरी सोयी सवुिधाींबाबत तहशसलदार, कळींब 
याींच्याकड े तक्रार केली होती. ि योगय कायािाही न झाल्यास ददनाींक १७ 
सप् े्ंबर, २०१८ रोिी बेमदुत धरणेसह र्ारतीय प्रनतज्ेच े पठण आींदोलन 
करण्याचा इशारा ददला होता. सदर तक्रारीींच्या अनषुींगाने तहशसलदार, कळींब 
याींनी आिश्यक कायािाही करुन केलेल्या कायािाहीबाबत ददनाींक ०१/१०/२०१८ 
च्या पत्रान्िये सींबींथधताींना अिगत केलेले आहे.  
 ----------------- 

 

शशांपोली खादी ग्रामोद्योग िोरा िें र, बोररिली (प), मुांबई  
या सां्िेस ददलेली जागा शासनाच्या िाब्याि घेण्याबाबि 

  

(७१) * ४५९६६ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांर व्यास, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.विजय ऊफि  भाई धगरिर : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) शश ींपोली (जि.मुींबई उपनगर) येिील खादी ग्रामोद्योग कोरा कें द्र, बोररिली 
(प.), मुींबई या सींथिेस ददलेली िागा शासनाची असनू सदर सींथिेने अ्ी ि 
शतीचा र्ींग केल्याने जिल्हाथधकारी, उपनगर याींनी सदरहू िागा शासनाच्या 
ताब्यात घेतली होती, परींत ु विर्ागीय आयकु्ताींनी सदर आदेशाला थिथगती 
ददली असल्याने सदरहू िागेची थिथगती उठविणेबाबत मा.मखु्यमींत्री याींनी 
ददनाींक ०८/०७/२०१८ रोिी विर्ागीय आयकु्त, कोकण र्िन, निी मुींबई याींना 
ननदेश ददले असनू विर्ागीय आयकु्त याींनी याबाबतचा सविथतर अहिाल 
ददनाींक ०२/०८/२०१८ रोिी सादर करण्याचे महसलू ि िन विर्ागास ननदेश 
ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाचा अहिाल शासनास सादर केला आहे काय, 
त्यात काय आढळून आले, त्यानसुार शासनाने चौकशी करुन सदरहू थिथगती 
उठिनू सदर िागा शासनाच्या ताब्यात घेण्याबाबत कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) ि (२) मौ.शश ींपोली, ता.बोरीिली येिील स.नीं.     
१९, २०/१अ ि २०/२ (समुारे ३९ एकर १७ गुींठे) ही शासकीय िमीन मुींबई 
सबबान डडथरीक्् जव्हलेि इींडजथरि असोशसएशन (कोरा कें द्र) याींना शासनाने 
सन १९४७ त े सन १९५८ या दरम्यान विविध आदेशाींन्िये अ्ी / शतीस 
अधीन राहून विविध प्रयोिनासाठी कब्िेहक्काने प्रदान केली आहे. सदर 
िशमनीचा िापर मींिूर प्रयोिनासाठी न होता इतर प्रयोिनासाठी होत 
असल्यामळेु जिल्हाथधकारी, मुींबई उपनगर याींनी शतार्ींगाची कायािाही करून 
सदर िमीन शासनिमा करण्याबाबत ददनाींक २७/१२/२०१७ रोिी आदेश 
पारीत केले. 
 सदर आदेशाविरुध्द सींबींथधत सींथिेने अपर आयकु्त, कोकण विर्ाग 
याींच्या न्यायालयात अवपल अिा दाखल केला आहे. त्याींनी सदर अपील 
अिाािर सनुािणी घेऊन, ददनाींक १६/०१/२०१८ रोिी जिल्हाथधकारी याींच्या 
उक्त आदेशास थिथगती ददली आहे. 
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 जिल्हाथधकारी याींच्या आदेशास ददलेली थिथगती उठविण्याबाबत 
लोकप्रनतननधी याींची शासनास विनींती प्राप्त झाली असता सदर विनींतीनषुींगाने 
शासन पत्र, ददनाींक ०२/०८/२०१८ अन्िये विर्ागीय आयकु्त, कोकण 
याींच्याकडून अहिाल मागविण्यात आला. त्यानषुींगाने अपर आयकु्त, कोकण 
विर्ाग याींनी ददनाींक ०३/११/२०१८ रोिीच्या पत्रान्िये अहिाल सादर केला 
आहे. 
 अपर आयकु्ताींनी सदर अहिालात असे नमदू केले आहे की, अपील 
अिाािर थिथगतीबाबत सनुािणी घेऊन ददनाींक १६/०१/२०१८ रोिी थिथगती 
देण्यात आलेली आहे. पढेु प्रकरणात िेळोिेळी सनुािणी घेऊन सदरचे अपील 
अींनतम ननणायासाठी बींद करण्यात आलेले आहे. सदरचे प्रकरण ननणायासाठी 
बींद असल्याने ननणायापिुी थिथगती उठविणे योगय होणार नाही.  
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

बीड स्जल््यािील शिेिऱ्याांना पीि विमा नुिसान भरपाई देणेबाबि 
  

(७२) * ४४९४१ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांि टिल,े डॉ.सधुीर 
िाांबे, श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.विनायिराि मेटे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
४१६२७ ला ददनाांि २० जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभािि 
सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िडिणी (जि.बीड) येि े जिल्हा मध्यिती सहकारी बॅंकेमध्ये तालकु्याला 
सन २०१६-१७ चा मींिूर झालेला प्रधानमींत्री पीक विमा बॅंकेत िमा झाला 
आहे काय, शतेकरी महादेि गौंड े ि धनपाल गौंड े पीक विम्याची रक्कम 
घेण्याकरीता बॅंकेत चौकशी केली असता त् याींची पीक विम्याची रक्कम आली 
नसल्याची मादहती देण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत सदर दोन शतेकऱयाींनी जिल्हाथधकारी, जिल्हा कृषी 
अथधकारी याींच्याकड ेपीक विम्याबाबत मादहती घेतली असता पीक विम्याच े
पसेै िडिणी बॅंक शाखेत िमा झाले असल्याचे मादहती देण्यात आली, 
याबाबत तहशसलदाराींनी चौकशी केली असता िडिणी बॅंक शाखेत प्रधानमींत्री 
पीकविमा योिनेत गरैव्यिहार झाल्याचे ननदशानास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, बीड जिल्हयातील पात्र शतेकऱ याींना पीक विमा नकुसान 
र्रपाई त्िरीत अदा करणेबाबत सींबींथधत बँकाींना आदेशशत करणेसींदर्ाात 
ददनाींक ५ एवप्रल, २०१८ रोिीच्या पत्रान्िये सहसथचि (पत), र्ारत सरकार 
याींना शासनाने कळविले असनू बीड जिल्हयातील उमापरू येिील १५६२, 
मादळमोही येिील ११६ (ता.गेिराई), नाळिींडी, वप ींपळनेर (ता.बीड), धारुर ि 
केि येिील शतेकऱयाींनी पीक विमा योिनेंतगात विमा हप्ता रक्कम र्रणा 
करूनही त्याींना पीक विमा नकुसान र्रपाई शमळालेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, पात्र शतेकऱयाींना पीक विमा नकुसान र्रपाईची रक्कम केव्हा 
शमळणार आहे, ददनाींक २३ फेब्रिुारी, २०१८ रोिी विर्ागीय सहननबींधक 
(लेखापररक्षण), औरींगाबाद याींना बीड जिल्हा बँकेचे चाचणी लेखा पररक्षण 
करण्याचा सचूना देिनूही त्याींनी विलींब केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने शतेकऱयाींना पीक विमा नकुसान र्रपाई देण्यास विलींब करणाऱया 
सींबींथधत अथधकारी/कमाचारी याींच्यािर कारिाई करुन शतेकऱयाींना दषुकाळी 
अनदुान ि पीक विमा िा्पाबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. 

बीड जिल्हयामधील थ्े् बँक ऑफ इींडडया शाखा उमापरू 
याींचेथतरािर झालेल्या चुकीमळेु शतेकरी नकुसान र्रपाई पासनू िींथचत रादहले 
आहेत. योिनेच्या मागादशाक सचूनाींनसुार या शतेकऱयाींना नकुसान र्रपाई 
अदा करण्याची िबाबदारी बँकेची आहे. त्यानषुींगाने सींबींथधत बँकाना नकुसान 
र्रपाई अदा करणेबाबत सचूना देण्यात आलले्या आहेत. 
(४) विर्ागीय सहननबींधक श्री.बी.डी. परुाडकर याींनी बीड जिल्हा बँकेच्या 
लेखापररक्षणाचे काम सरुू केले होत.े ददनाींक २१/८/२०१८ रोिी अींशत: बदल 
करून सदर कामकािासाठी श्री.सनुनल चौधरी विर्ागीय सह ननबींधक  
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औरींगाबाद विर्ाग याींची ननयकु्ती करण्यात आली आहे. त्याींनी ददनाींक 
४/११/२०१८ अन्िये अींतरीम अहिाल सादर केला आहे. विर्ागीय सहननबींधक 
लातरू याींचे आदेश प्राप्त झाल्यानींतर त्याबाबत पढुील कायािाही झालेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही 

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

मोखाडा (स्ज.पालघर) िालुक्यािील नुिसानग्र्ि  
शिेिऱ्याांना मदि देण्याबाबि 

  

(७३) * ४६०४८ श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मदि ि पनुििसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोखाडा (जि.पालघर) तालकु्यात माहे सप् े्ंबर-ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये 
पाऊस न झाल्याने र्ात, नागली, िरई इत्यादी वपकाींच ेनकुसान झाले असनू 
मोखाडा तालकु्यास दषुकाळग्रथत तालकुा म्हणून िादहर करुन नकुसानग्रथत 
शतेकऱयाींना मदत देण्याबाबत शतेकऱयाींनी शासनाकड ेमागणी केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नकुसानग्रथत 
शतेकऱयाींना मदत देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) होय. 
(२) महसलू ि िन विर्ाग शासन ननणाय ददनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१७ अन्िये 
दषुकाळ घोवषत करण्यासाठी शाथत्रीय ननकष ि सधुाररत कायापध्दती विदहत 
करण्यात आली आहे. त्यानसुार पालघर जिल्हयातील पालघर, तलासरी ि 
विक्रमगड या ३ तालकु्यात Trigger-१ ि Trigger-२ लाग ू झाला होता. 
Trigger-२ लाग ू झालेल्या पालघर जिल्हयातील या तीन तालकु्याींमध्ये 
महसलू ि िन विर्ाग, शासन ननणाय ददनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१८ अन्िये 
खालील उपाययोिना लाग ूकरण्यात आल्या आहेत. 

१) िमीन महसलूात सू् . 
२) सहकारी किााच ेपनुगाठन. 
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३) शतेीशी ननगडीत किााच्या िसलुीस थिथगती. 
४) कृषी पींपाच्या चाल ूवििबबलात ३३.५% सू् . 
५) शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थयाांच्या परीक्षा शलु्कात माफी. 
६) रोहयोंतगात कामाच्या ननकषात काही प्रमाणात शशथिलता. 
७) आिश्यक तिे ेवपण्याचे पाणी परुविण्यासाठी ॅ्ंकसाचा िापर. 
८) ी्ंचाई िादहर केलेल्या गािात शतेकऱ याींच्या शतेीच्या पींपाची िीि 

िोडणी खींडीत न करणे. 
 पालघर जिल्हयातील मोखाडा तालकु्यास Trigger-१ लाग ू होत 
नसल्यामळेु मोखाडा तालकुा दषुकाळग्रथत तालकुा म्हणून िादहर करून 
त्यानषुींगाने शतेकऱ याींना मदत देण्याचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

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

िोयना धरणामुळे वि्िावपि झालेल्या शिेिऱ्याांच्या मागण्याांबाबि 
  
(७४) * ४४५०२ श्री.जगन्नाि शशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांि टिल,े 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्िात्रय सािांि : सन्माननीय मदि ि पनुििसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोयना धरणामळेु विथतावपत झालेल्या शतेकऱयाींचे रायगड जिल्हयात 
पनुिासन करण्याचा शासनाने ननणाय घेतल्यानींतर ६० िषााचा कालािधी 
होऊनही विथतावपताींच्या एकूण २४ मागण्या प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, महाराषर राज्य पनुिासन प्राथधकरण तिा राज्य पनुिासन ि 
पनुथिाापना सननयींत्रण सशमतीच्या उपाध्यक्षच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक     
२९ ऑगथ्, २०१८ रोिी रायगड जिल्हाथधकारी कायाालयात कोयना 
प्रकल्पग्रथतासाठीींच्या रायगड जिल्हयातील पनुिासनाच्या अनषुींगाने विशषे 
बठैक सींपन्न झाली, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरहू बठैकीत प्रकल्पग्रथतानी सादर केलेल्या २४ प्रमखु 
मागण्याींबाबत कोणत े ननणाय घेण्यात आले आहेत ि सदरहू ननणायाींची 
अींमलबिािणी करण्याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) उपविर्ागीय अथधकारी, पेण याींच्या कायाालयात बठैक झाली.  
(३) प्रकल्पग्रथताींच्या मागण्या तसेच पनुिासन िसाहतीतील सोईसवुिधाींबाबत 
आढािा घेऊन देय असलेल्या सोईसवुिधा उपलब्ध करून देण्याच्या सचूना 
क्षेबत्रय अथधकाऱ याींना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

पोलादपूर-महाबळेश्िर घाट मागािि सुरक्षक्षििेच्या दृष्ट्टीने 
 उपाययोजना िरण्याबाबि 

  

(७५) * ४५०२० श्री.जयांि पाटील, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय साििजतनि बाांधिाम (साििजतनि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पोलादपरू (जि.रायगड) तालकु्यातनु महाबळेश्िरकड े िाण्याकरीता 
पोलादपरू-महाबळेश्िर हा ३४ कक.मी. चा आींबेनळी घा्ाींचा िापर करण्यात 
येत असनू सदरहू घा् मागा डोंगर दऱ याींमधून िात असल्याने पािसाळ्यात 
या मागाािर दरडी कोसळण्याचे ि रथता खचण्याच े प्रमाण अथधक असनू 
पािसाळ्यात अनेक ददिस हा मागा िाहतकुीसाठी बींद असतो तसेच िारींिार 
होणाऱ या अपघातामळेु िाहतकू बींद ठेिािी लागत असल्याने सदरहू मागााला 
पयाायी मागााची आिश्यकता असल्याचे माहे ऑगथ्, २०१८ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, घा् रथत्याींचे रुीं दीकरण, घा् मागाािर दरड कोसळू नये 
म्हणून डोंगर कड्याींिर िाळी बसविणे, सींरक्षक कठड ेबसविणे, पोल उर्ारणे 
इ. सरुक्षक्षततचे्यादृष्ीने उपाययोिना केल्या नसल्याने सदरहू घा् मागाात 
अपघाताचे प्रमाण िाढत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांरिाांि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
सद्य:जथितीत आींबेनळी घा् व्यनतररक्त कोकणातनू पजश्चम 

महाराषरात िाण्यासाठी महाड, िरींध घा्, र्ोर तसेच थचपळूण कुीं र्ालीघा्, 
कराड असे पयाायी मागा उपलब्ध आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 

सद्य:जथितीत आींबेनळी घा्ातील रथत्याची डाींबरी पषृठर्ागाची रुीं दी 
५.५० मी. इतकी असनू बािू पट्टीसह रथत्याची रुीं दी साधारणपणे ८.०० त े
१२.०० मी्र आहे. सदरील रथत्याच्या आिश्यक त्या दठकाणी घा्ामध्ये कॅ्रश 
बॅररअसा बसविणे, सींरक्षक कठड ेबाींधणे, मोऱयाींची दरुुथती करणे, मादहती ि 
सचुना फलक बसविणे, िाहतकू सरुक्षक्षततबेाबत इतर आिश्यक उपाययोिना 
करणे इ. प्रकारची आिश्यक दठकाणची कामे पणूा करण्यात आलेली आहेत. 
तसेच काही कामे प्रगतीत असनू काही कामे मींिूर आहेत. सदरची कामे 
विदहत मदुतीत पणूा करण्याचे ननयोिन आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

पाटगाि (स्ज.िोल्हापूर) ि आांस्जिड े(स्ज.शसांधदुगुि)  
घाट र्त्याच ेिाम पूणि िरण्याबाबि 

  

(७६) * ४४३६४ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय साििजतनि बाांधिाम 
(साििजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पा्गाि (जि.कोल्हापरू) ि आींजििड े(जि.शस ींधदुगुा) दरम्यानचा घा् रथता 
तयार करण्यात यािा म्हणनू ग्रामथिाींनी मागील ५ िषाापासनू मा.मखु्यमींत्री, 
मा.सािािननक बाींधकाम मींत्री, मा.पालकमींत्री, शस ींधुदगुा जिल्हा, जिल्हाथधकारी, 
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शस ींधुदगुा ि कायाकारी अशर्यींता, सािािननक बाींधकाम विर्ाग, सािींतिाडी 
आदीकड ेलेखी ननिेदनाद्िारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू घा् रथता तयार झाल्यास कोल्हापरू, गारगो्ी, 
पा्गाि, आींजििड,े माणगाि, झाराप ि गोिा अींतर ५५ त े ६० कक.मी. ने 
कमी होणार असनू नागरीकाींना प्रिासाच्यादृष्ीने सिाात ििळचा मागा होणार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू घा् मागााच े
काम करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांरिाांि पाटील : (१), (२) ि (३) होय, हे खरे आहे. 
 प्रश्नाींककत पा्गाि (जि.कोल्हापरू) ि आींजििड े (जि.शस ींधुदगुा) हा 
निीन घा् रथता तयार करण्यासाठी खािगी ि िनक्षेत्र िमीन सींपाददत 
करािी लागणार आहे. तसेच सदर घा् मागााच े ताींबत्रकदृष्या सिेक्षण 
करण्याच्या कामाचे कायाारींर् आदेश देण्यात आले आहेत.  
 प्रश्नाींककत आजिींिड े ि माणगाींि खोऱयातील गािाींकडून कोल्हापरूकड े
िाण्यासाठी घा् रथता तयार झाल्यास नागररकाींना िाहतकुीसाठी ििळचा 
मागा उपलब्ध होऊ शकेल. त्यामळेु घा् मागााने सिासाधारणपणे २५ त े ३० 
कक.मी. अींतर कमी होईल. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

परभणी येिे महसूल आयुक्िालय ्िापन िरण्याबाबि 
  

(७७) * ४४९९५ श्री.अब्दलु्लाखान दरुािणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३८०२१ ला ददनाांि ८ माचि, २०१८ 
रोजी ददलले्या उत्िराच्या सांदभािि सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठिाड्यासाठी थिापन करण्यात येणारे दसुरे महसलू आयकु्तालय 
परर्णी येिे थिापन करण्यात यािे, अशी थिाननक लोकप्रनतननधीींनी 
मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड े सन २०१७-१८ मध्ये िा त्यादरम्यान मागणी केली 
होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, आयकु्तालय थिापन करण्याबाबत मराठिाड्यातील 
लोकप्रनतननधीींची बठैक घेऊन अींनतम ननणाय घेतला िाईल असे आश्िासन 
मा.महसलू मींत्री याींनी सन २०१८ च्या अिासींकल्पीय अथधिेशन कालािधीत 
विधानपररषद प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातनू ददले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.महसलू मींत्री महोदयाींनी मराठिाड्यातील सिा 
लोकप्रनतननधीींची बठैक घेऊन आयकु्तालय थिापण्याचा ननणाय अींनतम केला 
आहे काय, याबाबत सविथतर मादहती काय आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) ि (२) होय. 
(३) ि (४) विधानमींडळाच्या येत्या सन २०१८ च्या दहिाळी अथधिेशनात 
विधान र्िन, मुींबई येिे मराठिाड्यातील सिा लोकप्रनतननधीींची बठैक 
आयोजित करण्याचे सींकजल्पत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

अिोला स्जल््याि बोंडअळीच्या प्रादभुाििामुळे बाधधि िापूस  
उत्पादि शिेिऱ्याांना मदि देण्याबाबि 

  

(७८) * ४४४६६ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय मदि ि पनुििसन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला जिल्हयातील अनेक र्ागात कापसू वपकािर बोंडअळीच्या 
प्रादरु्ाािाने बाथधत कापसू उत्पादक शतेकऱयाींचे नकुसान झाल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने नकुसानग्रथत कापसू उत्पादक शतेकऱयाींना मदत देण्याबाबत 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांरिाांि पाटील : (१) सदर बाब ननदशानास आली नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

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

औरांगाबाद स्जल््यािील िलािािून अिैध िाळू  
उत्खनन रोखण्याबाबि 

  

(७९) * ४४७९४ श्री.सभुाष झाांबड, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
आकिि .अनांि गाडगीळ, श्री.अमरनाि राजूरिर, श्री.अशोि ऊफि  भाई जगिाप : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद जिल्हयात कमी पािसामळेु दषुकाळाची पररजथिती ननमााण 
झाली असनू औरींगाबाद शहरातील ि शहरालगतच े तलाि कोरड े झाल्याने 
हसूाल, सािींगी, मोमबत्ता तलािातनू िाळू माकफया अिधैरीत्या िाळू चोरी 
करीत असल्याच ेमाहे ऑगथ्, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िाळू माकफयाींिर प्रशासन दलुाक्ष करीत असल्याने 
दषुकाळाची गींर्ीर जथिती ननमााण झाली असनू जिल्हयातील शतेकऱयाचे 
दषुकाळामळेु नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) सािींगी ि मोमबत्ता तलािातनू िाळूची अिधैररत्या 
चोरी होत असल्याची बाब ननदशानास आलेली नाही. तिावप, औरींगाबाद 
महानगरपाशलकेच्या मालकीच्या हसुाल तलािातनू याींबत्रकी साधनाच्या 
सहाय्याने िाळूचे अिधै उत्खनन होत असल्याची बाब माहे िानेिारी, २०१८ 
मध्ये ननदशानास आली आहे.  
(२) अशी बाब ननदशानास आलेली नाही.  
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(३) औरींगाबाद महानगरपाशलकेच्या मालकीच्या हसुाल तलािातनू िाळूचे 
उत्खनन करताना आढळून आलेले दोन िेसीबी पकडण्यात आले असनू 
सींबींथधताींिर दींडात्मक कारिाई करुन दींडाची रक्कम िसलु करण्यात आलेली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

मुांबई-पुणे-िोल्हापूर-सािारा या महामागाििर अिैधररत्या  
टोल िसूली िरणाऱ्यािर िारिाई िरण्याबाबि 

  

(८०) * ४४२४९ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हु्नबानू 
खशलफे, श्री.अमरनाि राजूरिर, श्री.हररशस ांग राठोड, प्रा.जोगेन्र ििाड,े 
डॉ.िजाहि शमझाि, आकिि .अनांि गाडगीळ, श्री.अशोि ऊफि  भाई जगिाप : 
सन्माननीय साििजतनि बाांधिाम (साििजतनि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-गोिा महामागााची खड्ड्याींमळेु दरुिथिा झाली असल्याने 
गणेशोत्सिाननशमत्त मुींबई-पणेु-कोल्हापरू-सातारा या महामागाािरुन कोकणात 
िाणाऱया िाहनाींना ्ोल कि करण्यात येणार असल्याचे आश्िासन 
मा.सािािननक बाींधकाम मींत्री याींनी ददले असनूही सदर कालािधीत 
िाहनाींकडून अिधैररत्या ्ोल िसलूी करण्यात आल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ 
च्या दसुऱ या ि नतसऱ या आठिड्यात ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन िाहनाींकडून अिधैररत्या 
्ोल िसलूी करणाऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.एिनाि शशांदे : (१) हे खरे नाही. 
 गणेशोत्सि काळात कोकणात िाणाऱया िाहनाींना मागील िषााप्रमाणे 
याही िषी मुींबई-गोिा महामागा तसेच मुींबई-पणेु-सातारा-कोल्हापरू मागाािरील 
्ोल नाक्याींिर िाता-येताना पिकरातनू सिलत देण्याचा ननणाय ददनाींक 
०६/०९/२०१८ रोिी घेण्यात आला होता. त्यानसुार ज्या िाहनाींना पररिहन 
विर्ाग ि पोलीस विर्ागामाफा त थ्ीकसा देण्यात आले होते, केिळ अशाच 
िाहनाींना सु्  देण्यात आली होती. 
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(२) अशा प्रकारची कोणतीही तक्रार प्राप्त झाली नसल्याने कायािाही 
करण्याचा प्रश्न उद् र्ित नाही. 
(३) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

अांबाजोगाई (स्ज.बीड) शहरािील अिैध िाहन  
प्रशशक्षण िें र बांद िरण्याबाबि 

  

(८१) * ४५३६२ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींबािोगाई (जि.बीड) शहरात अनेक चारचाकी िाहन प्रशशक्षण कें दे्र 
कायारत असनू येिील ज्ानेश्िर िाहन प्रशशक्षण कें द्राला कोणताही परिाना 
नसणे, अथधकृत प्रशशक्षक नसणे, शासकीय ननयमाींचे पालन न करणे, 
िाहनाींची दरुिथिा असणे, विमा न उतरिणे, ग्राहकाींसोबत अस्य िताणूक 
अशा िाहन प्रशशक्षण कें द्राकड ेशासन दलुाक्ष करीत असल्याचे ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने उक्त िाहन कें द्राची परिानगी रद्द करुन सदर िाहन कें द्राना 
सहकाया करणाऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर रािि े: (१) हे खरे आहे. 
 उपप्रादेशशक पररिहन कायाालय, अींबािोगाई या कायाालयाच्या 
कायाक्षेत्राींतगात गणेश मो्ार ड्रायव्हीींग थकुल, श्री.माऊली मो्ार ड्रायव्हीींग 
थकुल, ज्ानेश्िर मो्ार ड्रायव्हीींग थकुल ि यश मो्ार ड्रायव्हीींग थकुल आहेत. 
त्यापकैी गणेश मो्ार ड्रायव्हीींग थकुल ि श्री.माऊली मो्ार ड्रायव्हीींग थकुल 
याींची अनकु्रमे ददनाींक ०५/०६/२०१९ ि ददनाींक ०९/०३/२०२० पयांत िधैता आहे 
तर ज्ानेश्िर मो्ार ड्रायव्हीींग थकुल ि यश मो्ार ड्रायव्हीींग थकुल याींची 
िधैता अनकु्रमे ददनाींक ०८/०४/२०१८ ि ददनाींक ३०/०८/२०१८ रोिी सींपषु्ात 
आलेली आहे. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

----------------- 
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धचिलठाणा ब्रु. (िा.सेलू, स्ज.परभणी) येिील आत्महत्याग्र्ि 
शिेिऱ्याच्या िुटुांबबयास मदि देण्याबाबि 

  

(८२) * ४५४३८ श्री.अमरनाि राजूरिर : सन्माननीय मदि ि पनुििसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) थचकलठाणा ब्र.ु (ता.सेल,ू जि.परर्णी) येिील दादाराि शामिरा िाधि या 
ियोिधृ्द शतेकऱ याने बँकेच्या िकीत किाामळेु आत्महत्या केल्याचे ददनाींक २२ 
िुल,ै २०१८ रोिी िा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आत्महत्याग्रथत 
शतेकऱयाच्या कु्ुींबबयास मदत देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरण शासन ननणाय ददनाींक २७/०२/२००६ मधील ननकषात बसत 
असल्याने ददनाींक ०७/०९/२०१८ रोिीच्या जिल्हाथतरीय सशमतीच्या बठैकीमध्ये 
पात्र ठरविण्यात आले असनू आत्महत्याग्रथत शतेकऱयाच्या िारसाींना रुपये 
१.०० लक्ष ची आथिाक मदतीचे िा्प करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

राष्ट्रीय महामागि रामपूर पाटी िे सोलापूर िे िनािटि सीमेपयिंच्या 
र्त्याच्या बाांधिामाांची चौिशी िरण्याबाबि 

  

(८३) * ४५८७० प्रा.डॉ.िानाजी सािांि : सन्माननीय साििजतनि बाांधिाम 
(साििजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राषरीय महामागा क्रमाींक नऊ (६५) िरील रामपरू पा्ी त े सोलापरू त े
कनाा् क सीमेपयातच्या चाल ूअसलेल्या चौपदरीकरणाच ेकाम ननषकृष् दिााचे 
असनू या कामाची चौकशी करािी ि इतर विविध मागण्याींसाठी ग्रामथि 
ददनाींक ७ सप् े्ंबर, २०१८ पासनू बेमदुत उपोषणाला बसले होत,े हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, या उपोषणकत्याांनी रथत्याच्या कामाच्या चौकशीच्या 
मागणीसह राषरीय महामागााचे काम चाल ूअसताींना शतेकऱ याींिर खो्े गनु्हे 
दाखल केलेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू गनु्हे मागे घेण्याकरीता ग्रामथिाींनी उपोषण करुनही 
सींबींथधत विर्ागाने दखलही घेतली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे, असे प्रकल्प सींचालक, र्ारतीय 
राषरीय रािमागा प्राथधकरण, सोलापरू याींनी कळविले आहे. 
(२) ि (३) राषरीय महामागााचे काम चाल ू असताींना कोणतहेी खो्े गनु्हे 
शतेकऱ याींिर दाखल केलेले नाहीत, असे प्रकल्प सींचालक, र्ारतीय राषरीय 
रािमागा प्राथधकरण, सोलापरू याींनी कळविले आहे. 
(४) राषरीय महामागा क्रमाींक नऊ (६५) िरील रामपरू पा्ी त े सोलापरू त े
कनाा्क सीमेपयांतच्या कक.मी. २४९/०० त े कक.मी. ३४८/८०० मधील 
चौपदरीकरणाच े काम कें द्र शासनाच्या र्ारतीय राषरीय रािमागा 
प्राथधकरणामाफा त प्रगतीपिािर आहे. 
 सदर चौपदरीकरणाचे काम ननकृष् दिााचे असल्याबाबत त्याची 
चौकशी करािी ि विविध मागण्याींसाठी ग्रामथि ददनाींक ७ सप् े्ंबर, २०१८ 
पासनू बेमदुत उपोषणाला बसले होत,े हे खरे आहे. तिावप, उपोषणाआधी 
सदर राषरीय महामागााच्या दिााबाबतची िथतजुथिती विचारात घेिनू तसेच 
यानषुींगाने िारींिार उपजथित केलेले प्रश्न विचारात घेिनू माचा, २०१७ मध्ये 
र्ारतीय राषरीय रािमागा प्राथधकरणान े आय.आय.्ी., मुींबई याींची दिदेार 
तज् म्हणून ननयकु्ती करुन त्याींना प्रकल्पामधील विविध दठकाणी खराब 
झालेल्या दठकाणची प्रत्यक्ष पाहणी करुन अहिाल सादर करण्यास कळविले 
होत.े त्यानसुार आय.आय.्ी. मुींबई याींचेकडून ददनाींक ५ त े७ एवप्रल, २०१७ 
पयांत तपासणी/ननरीक्षण करुन ददनाींक ०३/०६/२०१७ रोिी सविथतर अहिाल 
सादर करण्यात आला. सदर अहिालाप्रमाणे खराब पषृठर्ाग झालेल्या 
लाींबीतील डाींबरीकरण काढून सदर दठकाणी पनुडाांबरीकरण करण्याच्या सचूना 
उद्योिकास देण्यात आल्या. 
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 त्यानसुार सद्य:जथितीत उद्योिकाने खराब झालेल्या पषृठर्ागापकैी 
९५ ्क्के पषृठर्ागाची दरुुथती (relaying of DBM) केली असल्याचे ि 
उिाररत काम या मदहन्याअखेरपयांत पणूा होईल, असे प्रकल्प सींचालक, 
र्ारतीय राषरीय रािमागा प्राथधकरण, सोलापरू याींनी कळविले आहे. 
 तसेच सदर िथतजुथितीबाबतची मादहती उपोषणकत्याा ग्रामथिाींना 
ददनाींक १४/०९/२०१८ रोिी देण्यात आल्याचे देखील प्रकल्प सींचालक, र्ारतीय 
राषरीय रािमागा प्राथधकरण, सोलापरू याींनी कळविले आहे. 
(५) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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