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

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

सोमिार, ददनाांि २६ नोव्हेंबर, २०१८ / अग्रहायण ५, १९४० (शिे) 
  
(१) महसलू, मदि ि पनुिवसन, सािवजतनि  

बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून),  
िृषी ि फलोत्पादन मांत्री 

 

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ८६ 
------------------------------------- 

  

िसई, पालघर ि डहाणू (जज.पालघर) िालुक्याि  
समुद्र किनारी धपूप्रतिबांधि बांधारे बाांधण्याबाबि 

  

(१) * ४५१२१ श्री.रवि ांद्र फाटि, अॅड.अतनल परब, श्री.बाळाराम पाटील : 
सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई, पालघर व डहाणू (जि.पालघर) तालकु्यातील समदु्र ककनारी 
असलेल्या गावाींना समदु्राच्या उधाणाचा कायम धोका असल्यामळेु ततथ े
धूपप्रततबींधक बींधारे बाींधण्याबाबत स्थातनक नागररक व लोकप्रतततनधीींनी 
शासनाकड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनााळा ककल्ला (ता.वसई, जि.पालघर) येथील धूपप्रततबींधक 
बींधाऱ्याच े काम राज्यस्तरीय योिना-४७११ परूतनयींत्रण प्रकल्प यावरील 
भाींडवली खचा अींतगात २०१६-१७ च्या अथासींकल्पात समाववष् करण्यात आले 
असनू सदर कामाच्या रुपये १ को्ी ५० लाख रकमेच्या अींदािपत्रकासह 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असनू सदरहू धपूप्रततबींधक बींधाऱ्याच्या 
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कामासाठी सन २०१६-१७ च्या अथासींकल्पात रुपये ३२ लाख ६१ हिाराची 
तरतदू करण्यात आली असतानाही सदरहू कामास सरुुवात करण्यात आली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन समदु्र ककनारी 
धूपप्रततबींधक बींधारे बाींधण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) पालघर जिल््यातील गावाींमध्ये समदु्र धूपप्रततबींधक बींधारे बाींधण्याची 
कामे सन २०१६-१७ व सन २०१७-१८ च्या अथासींकल्पात समाववष् करण्यात 
आली आहे. सन २०१६-१७ मधील रुपये १८५०.०० लक्ष रकमेची एकूण १० 
कामे मींिूर करण्यात आली असनू सवा कामाींची तनववदा प्रकिया पणूा करण्यात 
आली आहे. या सवा कामाींना पयाावरण ववभागाची मान्यता (CRZ 
Clearance) प्राप्त करण्याकरीता महाराषर सागरी ककनारा व्यवस्थापन 
प्राधधकरण (MCZMA) याींचेकड ेप्रस्ताव सादर करण्यात आले असता तयाींनी 
शशफारस केल्याप्रमाणे सदर प्रस्ताव SEIAA (State Environmental 
Impact Assessment Authority) याींचेकड े पाठववण्यात आले आहेत. 
SEIAA याींचेकडून परवानगी प्राप्त होताच तनधी उपलब्धतनेसुार कामे हाती 
घेऊन पणूा करण्यात येतील.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अललबाग ि उरण (जज.रायगड) िालुक्यािील  
धपूप्रतिबांधि बांधाऱ्याच ेिाम िरण्याबाबि 

  

(२) * ४५०४८ श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : ददनाांि २० जुल,ै २०१८ 
रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्याि आलेल्या अिाराांकिि प्रश्नोत्िराांच्या 
यादी क्रमाांि ६ मधील प्रश्न क्रमाांि ३८६७७ ला ददलले्या उत्िराच्या सांदभावि 
सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौिे नवेदर-नवगाव (ता.अशलबाग, जि.रायगड) येथील धूपप्रततबींधक 
बींधारा बाींधण्याच्या कामास शासनाने ि. प्लॅन-२०१६/सी.आर.५६८/तन.३, 
ददनाींक १६ फेब्रवुारी, २०१६ अन्वये रुपये ३ को्ीींची प्रशासकीय मान्यता देवनू 
सन २०१६-१७ च्या अथासींकल्पात रुपये ६५ लाख २२ हिार इतक्या रकमेची 
तरतदू केलेली असतानाही सदर समदु्र धूपप्रततबींधक बींधाऱ्याचे काम हाती 
घेण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मौिे नागाींव वपरवाडी (ता.उरण, जि.रायगड) येथील 
धूपप्रततबींधक बींधाऱ्याचे काम राज्यस्तरीय योिना ४७११ परूतनयींत्रण प्रकल्प 
यावरील भाींडवली खचा अींतगात सन २०१७-१८ च्या अथासींकल्पात समाववष् 
करण्यात आले असनू, सदर कामाच्या रूपये ४ को्ी रकमेच्या अींदािपत्रकात 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली असनू सन २०१७-१८ च्या अथासींकल्पात 
रुपये २० लाख इतकी तरतदू करण्यात आलेली असतानाही सदरहू 
धूपप्रततबींधक बींधाऱ्याच्या कामास सरुूवात करण्यात आली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू धूपप्रततबींधक बींधाऱ्याची कामे केली नसल्याने समदु्राच े
पाणी गावात शशरुन मच्छी सकुववण्याच ेओ्े, समदु्र ककनारी असलेली तनवारा 
शडे तसेच गावाींच ेनकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर दठकाणी 
धूपप्रततबींधक बींधारे बाींधण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) नवेगर नवगाव या कामाचा सागरी ककनाराक्षते्र अधधतनयम २०११ (CRZ) 
मींिूरीसाठीचा प्रस्ताव महाराषर सागरी ककनारा व्यवस्थापन प्राधधकरण 
(MCZMA) याींचेकड े ददनाींक २१/०८/२०१८ रोिीच्या बठैकीमध्ये फेरसादर 
करण्यात आला होता. तयाबाबत प्राधधकरणाने मींिूरीबाबत पयाावरण आघात 
मलु्याींकन सशमती (SEIAA) या सशमतीकड ेशशफारस केली असनू तयानषुींगाने 
प्रस्ताव सादर करण्याची कायावाही सरुु आहे. 
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 तसेच नागाींव वपरवाडी, ता.उरण, जि.रायगड येथील धूपप्रततबींधक 
बींधाऱ्याच्या कामाचे CRZ मींिूरी शमळणेकामी सल्लागार नेमणूकीची कायावाही 
सरुु आहे. तसेच या कामाच्या अींदािपत्रकास ताींत्रत्रक मींिूरी शमळालेली असनू 
तनववदा प्रकिया लवकरच पणूा करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

लमरिरिाडा (िा.जज.रत्नाधगरी) येथील म्त्यबांदर 
 वििास प्रिल्पाच ेिाम सुरु िरण्याबाबि 

 
  

(३) * ४४२८४ अॅड.हु्नबान ू खललफे, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय 
मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शमरकरवाडा ्प्पा-२ (ता.जि.रतनाधगरी) येथे मतस्यबींदर ववकास प्रकल्प 
कामास शासनाने ि. मतस्यवव-२०११/प्र.ि.२४६/पदमु-१४, ददनाींक २४ िुल,ै 
२०१३ अन्वये रुपये ७४ को्ी ६९ लक्ष ६७ हिार अींदाजित ककींमतीस 
प्रशासकीय मान्यता ददली असनू सन २०१८-१९ या वषााच्या अथासींकल्पात 
रुपये ३२ को्ी ८७ लाख ३३ हिार इतक्या रकमेची आधथाक तरतदू करण्यात 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१८-२०१९ या वषााच्या अथासींकल्पात रुपये ३२ को्ी 
८७ लाख ३३ हिार इतक्या रकमेची आधथाक तरतदू करुनही सदरहू 
प्रकल्पाच्या कामास सरुुवात करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रकल्पाच्या उभारणीचे काम ववनाववलींब कायााजन्वत 
होण्याचेदृष्ीने शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) शमरकरवाडा ्प्पा-२ (ता.जि.रतनाधगरी) येथ े
मतस्यबींदर ववकास प्रकल्प कामास शासन तनणाय ददनाींक २४ िुल,ै २०१३ 
अन्वये रुपये ७४ को्ी ६९ लक्ष ६७ हिार अींदाजित ककींमतीस प्रशासकीय 
मान्यता ददली असनू सन २०१८-१९ या वषााकरीता एकूण रुपये ३७.८० को्ी 
इतक्या रकमेची तरतदू करण्यात आली आहे. 
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(२) व (३) सदर प्रकल्पाच ेकाम अींततम ्प्प्यात आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

यििमाळ जजल््याि शासिीय िृषी महाविद्यालय  
तनमावण िरण्याबाबि 

  

(४) * ४४१८३ डॉ.िजाहि लमर्ाव, श्री.शरद रणवपस,े श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू खललफे, श्री.हररलस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांि टिल,े श्री.आनांद ठािूर, 
अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) कृषी शशक्षणाला चालना देण्यासाठी सन २०१६ च्या अथासींकल्पीय 
अधधवेशनात ६० ववद्याथी क्षमतचेे शासकीय कृषी महाववद्यालय यवतमाळ 
जिल््यात स्थापना करण्याचा तनणाय शासनाने माहे माचा, २०१७ च्या 
ततसऱ्या सप्ताहात घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कृषी महाववद्यालयाच्या बाींधकामाची प्रगती व सद्य:जस्थती 
काय आहे, कृषी महाववद्यालयासाठी ककती तनधी मींिरू करण्यात आला आहे 
व आतापयतं ककती खचा करण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, यवतमाळ जिल््यासाठी मींिूर करण्यात आलेले शासकीय 
कृषी महाववद्यालय रद्द करून त ेमलू (जि.चींद्रपरु) येथे स्थलाींतररत करण्यात 
येत असल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या दसुऱ्या सप्ताहात तनदशानास 
आली असनू यवतमाळ जिल््यासाठी मींिूर झालेले शासकीय कृषी 
महाववद्यालय चींद्रपरू जिल््यात स्थलाींतररत करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन यवतमाळ 
जिल््यामध्ये शासकीय कृषी महाववद्यालय तनमााण करण्यासाठी कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे.  
 मा.मींत्री (ववतत), महाराषर राज्य याींनी सन २०१७-१८ च्या 
अथासींकल्पीय भाषणात यवतमाळ येथे शासकीय कृषी महाववद्यालय स्थापन 
करण्याची घोषणा केली होती. सदर प्रस्तावास राज्य मींत्रत्रमींडळाच्या नागपरू 
येथील ददनाींक १९/०७/२०१८ च्या बठैकीत ततवत: मान्यता देण्यात आली. 
तसेच या बठैकीमध्ये झालेल्या तनणायानसुार, कृषी अभ्यासिमामध्ये 
अद्ययावत कोसेस घेण्याबाबत तनणाय घेण्यासाठी कृषी व पदमु ववभागाचा 
शासन तनणाय ददनाींक १३/०८/२०१८ अन्वये मींत्रत्रमींडळ उपसशमती गदठत 
करण्यात आली. या उपसशमतीच्या ददनाींक २१/०८/२०१८ रोिी सींपन्न 
झालेल्या बठैकीमध्ये यवतमाळ येथे कृषी महाववद्यालयाऐविी कृषी क्षते्रामध्ये 
तींत्रज्ञानाची गरि लक्षात घेवनू शासकीय अन्नतींत्रज्ञान महाववद्यालय आणण 
कृषी अशभयाींत्रत्रकी व तींत्रज्ञान महाववद्यालय स्थापन करण्याबाबत तनणाय 
घेण्यात आला. तयानसुार मींत्रत्रमींडळ उपसशमतीच्या शशफारशी लक्षात घेवनू  
डॉ.पींिाबराव देशमखु कृषी ववद्यापीठ, अकोला ववद्यापीठाींतगात यवतमाळ 
येथे शासकीय अन्नतींत्रज्ञान महाववद्यालय स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
राज्य मींत्रत्रमींडळापढेु सादर करण्याचा तनणाय मा.मींत्री (कृषी) याींच्यास्तरावरुन 
प्राप्त झाल्याने यवतमाळ येथे शासकीय अन्नतींत्रज्ञान महाववद्यालय स्थापन 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य मींत्रत्रमींडळाच्या ददनाींक ११/०९/२०१८ च्या 
बठैकीत सादर करण्यात आला.  
(२) प्रश्नच उद् भवत नाही.  
(३) यवतमाळ येथे शासकीय कृषी महाववद्यालय स्थापन करण्याच्या 
प्रस्तावाप्रमाणेच मलू, जि.चींद्रपरू येथे शासकीय कृषी महाववद्यालय स्थापन 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव डॉ.पींिाबराव देशमखु कृषी ववद्यापीठ, अकोला 
ववद्यापीठाकडून शासनास सादर करण्यात आला आहे. तयामळेु यवतमाळ 
जिल््यासाठी मींिूर करण्यात आलेले शासकीय कृषी महाववद्यालय रद्द करुन 
त ेमलू, जि.चींद्रपरू येथे स्थलाींतरीत करण्यात येत असल्याचा परस्पर सींबींध 
नाही. सदरचे दोन्ही प्रस्ताव वेगवेगळे असनू दोन्ही प्रस्ताींवावर कायावाही सरुु 
आहे. 
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(४) राज्य मींत्रत्रमींडळाच्या ददनाींक ११/०९/२०१८ च्या बठैकीतील तनणायानसुार 
यवतमाळ येथे कृषी महाववद्यालयाऐविी शासकीय अन्नतींत्रज्ञान 
महाववद्यालय सरुु करण्याची कायावाही शासनस्तरावर सरुु आहे. 
(५) प्रश्नच उद् भवत नाही. 

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

लभिांडी-िल्याण-लशळ बायपास र्त्याच ेिाम पूणव िरण्याबाबि 
 

  

(५) * ४४५२८ श्री.जगन्नाथ लशांदे : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शभवींडी-कल्याण-शशळ मागाावरील ्प्पा ि. २ कल्याण-बा्य वळण रस्ता 
व तयावरील रेल्वे उड्डाण पलू, उल्हास खाडीवर पलू व इतर िोड रस्त े
बाींधणे इतयादी कामासाठी भसूींपादन व प्रतयक्ष खाडी पलुाचे काम करण्यासाठी 
प्रदीघा कालावधी लागणार असल्याचे तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाशलका अखतयारीतील दगुााडी 
िकात नाका त े शशवािी चौक त े पत्री पलू त े ्ा्ा पॉईं् या रस्तयाच े
चौपदरीकरण व सधुारणा करुन रहदारी वळववणेबाबत कल्याण-डोंत्रबवली 
महानगरपाशलका सवासाधारण सभा ि. १०, ददनाींक २० माचा, २००६ मधील 
ववषय ि. ०९, ठराव ि. १७२ नसुार मनपा महासभेने एम.एस.आर.डी.सी.ला 
ठराव करून ना-हरकत दाखला देण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एम.एस.आर.डी.सी.ने मागणी केल्यानसुार ना-हरकत दाखला 
देण्यात येवनू बारा वषांचा कालावधी होऊनही, शभवींडी-कल्याण-शशळ मागा 
्प्पा ि. २ च्या कामाला सरुुवात झालेली नसल्याने स्थातनक 
लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक २० ऑगस््, २०१८ रोिी मा.मखु्यमींत्री व 
मा.सावाितनक बाींधकाम मींत्री याींना तनवेदन देऊन शभवींडी-कल्याण-शशळ मागा 
्प्पा ि. २ च ेकाम सरुु करण्याबाबत मागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदर तनवेदनानसुार शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ लशांदे : (१), (२), (३) व (४) हे खरे आहे. 
 महाराषर शासनाने शभवींडी कल्याण शशळफा्ा रस्तयाची सधुारणा 
करणे या कामास शासन तनणाय ि. खाक्षेस-२००४/प्र.ि.३२५/रस्त-े८, मींत्रालय 
मुींबई-३२, ददनाींक २४/०७/२००६ नसुार मान्यता ददली असनू, ्प्पा-२ च्या 
कामाची ककींमत रुपये १००.९९६ को्ी आहे. या अींतगात कल्याण बा्य वळण 
रस्ता व तयावरील रेल्वे उड्डाणपलूासह उल्हास खाडीवरील मोठा पलू, तयाींच े
िोड रस्त े व शभवींडी बा्य वळण रस्तयाींवरील उड्डाण पलू या कामाींचा 
समावेश आहे. 
 ्प्पा-२ प्रकल्पासाठी कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाशलका क्षेत्रातील 
भसूींपादन कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाशलकेने करावयाचे असनू, तसेच 
कोनगाव ग्रामपींचायत क्षेत्रातील भसूींपादन सा.बाीं.ववभागाने करावयाचे आहे व 
भसूींपादनासाठी लागणारा तनधी म.रा.र.वव.म.ने सा.बाीं.ववभागास द्यावयाचा 
आहे. तयानषुींगाने महामींडळाने या भसूींपादनासाठीची आतापयतं आवश्यक 
रक्कम सा.बाीं.ववभागाकड ेवगा केली आहे. कोनगावात प्रतयक्ष िागेवर केलेली 
आखणी दोनदा गावकऱ् याींनी काढून ्ाकली व सदर आखणीस गावकऱ् याींचा 
ववरोध आहे. तयामळेु कोनगाव ग्रामपींचायत क्षेत्रातील भसूींपादनाबाबत सा.बाीं. 
ववभागाकडून पढुील कायावाही झालेली नाही. 
 दरम्यान कल्याण शहरातील वाहतकू कोंडीची समस्या सोडववण्यासाठी 
मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधधकरणामाफा त उल्हास खाडीवर मोठ्या 
पलुाचे काम हाती घेण्यात आले असनू, माणकोली मो्ागाव उल्हास खाडीवर 
सहापदरी पलु तसेच शभवींडी कल्याण शशळफा्ा रस्तयावरील बदलापरू िींक्शन 
पासनू कल्याण ररींग रोड दगुााडी पलुापयतं बाींधण्याची कामे हाती घेतली 
िाणार असल्यामळेु महामींडळाने ्प्पा-२ ची कामे रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनास ददनाींक ०८/०८/२०१६ रोिी सादर करण्यात आलेला आहे. 
 शभवींडी कल्याण शशळफा्ा रस्तयावर वाहतकू वदाळमध्ये वाढ 
झाल्यामळेु शशळफा्ा त े शभवींडी िींक्शन या २१.१०० कक.मी. लाींबीमध्ये 
चारपदरी रस्तयाचे सहापदरीकरण (देसाई खाडीवरील दोन पलू, लोढा िींक्शन 
येथे उड्डाणपलु, क्ई येथे दोन उड्डाणपलु व पत्रीपलुाचे येथ ेनवीन पलुासह) 
करण्याच्या प्रस्तावास शासनाने ददनाींक २४/११/२०१७ रोिीच्या शासन 
तनणायान्वये मान्यता ददली असनू, सद्य:जस्थतीत काम प्रगतीपथावर आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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नागपूर िृषी विभागािील ररक्ि पदे भरण्याबाबि 
  

(६) * ४४४६४ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) नागपरू ववभागातील नागपरू, चींद्रपरू, गोंददया, भींडारा, वधाा व गडधचरोली 
या जिल््यात कृषी ववभागातील वगा-१ त ेवगा-४ च्या अ, ब, क, ड, ग्ातील 
१५०० पदे ररक्त असल्याचे ददनाींक २०/९/२०१८ रोिी वा तयासमुारास 
तनदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ररक्त पदे भरण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 माहे सप् े्ंबर, २०१८ अखेर नागपरू ववभागात कृषी ववभागाच्या 
अखतयाररतील एकूण ३९१५ मींिूर पदाींपकैी २४२४ पदे भरलेली असनू १४९१ 
पदे ररक्त आहेत. 
(२) महाराषर कृषी सेवा ग्-ब (कतनषठ) या सींवगाात ददनाींक २९/०८/२०१८ 
रोिी ७९ उमेदवाराींना तनयकु्ती देण्यात आलेली असनू ७९ पकैी २० 
उमेदवाराींना नागपरू ववभागात पदस्थापना ददलेली आहे. महाराषर कृषी सेवा 
ग्-ब (कतनषठ) सींवगाातनू महाराषर कृषी सेवा ग्-ब सींवगाात २६ 
अधधकाऱ्याींना ददलले्या पदोन्नतीतील ११ अधधकाऱ्याींना नागपरू ववभागात 
पदस्थापना ददलेली आहे. कृषी पयावेक्षक सींवगाातनू महाराषर कृषी सेवा ग्-ब 
(कतनषठ) सींवगाात २६२ अधधकाऱ्याींना पदोन्नती देण्याची कायावाही अींततम 
्प्प्यात असनू पदोन्नतीने प्राधान्याने ववदभा व मराठवाड्यातील ररक्त 
पदाींवर पदस्थापना देण्यात येणार आहे. तसेच ववतत ववभाग, शासन तनणाय 
ददनाींक १६ मे, २०१८ नसुार शतेकऱ्याींचे उतपन्न दपु्प् करणे या उद्देशाने 
कृषी सेवा वगा-१ त ेवगा-३ सींवगाातील १०० % पदभरतीस मान्यता देण्यात 
आलेली असनू तयानसुार महाराषर कृषी सेवा ग्-अ सींवगाातील १७, महाराषर 
कृषी सेवा ग्-ब सींवगाातील ८३ व ग्-ब (कतनषठ) २९९ पदाींचे मागणीपत्र 
महाराषर लोकसेवा आयोगास सादर करण्यात आलले े आहे. या पदाींकरीता 
लोकसेवा आयोगाकडून परीक्षा घेण्यात आलेली आहे. 
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 कृषी सहाय्यक सींवगाातील ९०८ उमेदवाराींना तनयकु्ती आदेश देण्याची 
कायावाही ववभागीय कृषी सहसींचालकस्तरावर सरुु असनू तयामध्ये नागपरू 
ववभागातील २१८ पदाींवर तनयकु्ती देण्यात येत आहे. कृषी सहाय्यक पदावरुन 
कृषी पयावेक्षक पदावर पदोन्नती देण्याबाबतची कायावाही ववभागीय कृषी 
सहसींचालकस्तरावर सरुु आहे. कृषी पयावेक्षकाींची ३०% पदे मयााददत 
ववभागीय परीक्षदे्वारे भरण्याकरीता तनयम अींततम ्प्प्यात आहेत. 
 ववतत ववभाग, शासन तनणाय, ददनाींक २५/०५/२०१७ नसुार आकृततबींध 
अींततम मींिूर होईपयतं उपरोक्त नमदू ताींत्रत्रक पदे वगळून अन्य पदाींकरीता 
नवीन पदतनशमाती तसेच पदभरती (ववतत ववभाग, शासन तनणाय ददनाींक १६ 
मे, २०१८ नमदू कृषी सेवेतील पदे वगळून) करता येणार नाही यास्तव 
ववभागातील पदाींचा आढावा घेवनू कृषी ववभागाचा सधुाररत आकृततबींधास 
ववतत ववभागाची मान्यता घेण्याची कायावाही सरुु आहे. प्रस्ताववत 
आकृततबींधाच्या अनषुींगाने कृषी आयकु्तालयातील तसेच अधधनस्त क्षते्रत्रय 
कायाालयातील पदे तनजश्चतीनींतर तया सींवगााची पदे तनयकु्ती प्राधधकाऱ्याींच े
स्तरावर प्रचशलत तनयमानसुार भरण्याची कायावाही करणे शक्य होईल. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
मजच्िमार पो्ट हािेज्टांग सुविधेंिगवि जेट्टीची िामे पूणव िरण्याबाबि 

  

(७) * ४४३६५ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ८ बींद िेट्टीना मजच्छमार पोस्् हावेजस् ी्ंग सवुवधेंतगात 
शासनाने मींिूरी देऊन रुपये ९० को्ीींचा तनधी उपलब्ध करून ददला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू मींिूरी देण्यात आलले्या ८ बींद िेट्टीमध्ये ववियदगुा 
(ता.ववियदगुा, जि.शस ींधुदगुा) िेट्टीसाठी रुपये ९.५० को्ी व मेढा (ता.मालवण) 
िेट्टीसाठी रुपये ८.५० को्ी मींिूर करण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, उक्त िेट्टीची कामे प्रतयक्षात केव्हा सरुुवात करण्यात येणार 
असनू मींिूर तनधीतनू कोणकोणती कामे व सोयीसवुवधा उपलब्ध करून 
देण्यात येणार आहेत तसेच िेट्टीची कामे पणूा होण्यास ककती कालावधी 
लागण्याचे अपके्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) शासनाने नाबाडा ्प्पा २२ अींतगात मजच्छमाराींना 
मलूभतू सवुवधा परुववणेसाठी ७ बींदर िटे्टीच्या रुपये ६३.१६ को्ी रकमेच्या 
कामाींना शासन तनणाय, ददनाींक २३/०२/२०१७ अन्वये प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान केली आहे. 
(२) होय. 
(३) सदर कामाींना महाराषर सागरी तनयमन क्षेत्र प्राधधकरणाचे ना-हरकत 
प्रमाणपत्र प्राप्त होताच ही कामे सरुु करणेत येतील व ही कामे िुल,ै २०१९ 
पयतं पणूा होतील. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पालघर जजल््यािील जमीन खरेदी-विक्री गैरव्यिहाराबाबि 
  

(८) * ४४३९० श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ लशांदे : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जिल््यात बनाव् ओळखपत्र,े आधार काडा व मळू मालकाींची 
बनाव् कागदपत्र े तयार करुन शकेडो एकर िशमनीच्या खरेदी-वविीचा 
गरैव्यवहार दलाल व शासकीय अधधकारी/कमाचारी याींच्या सींगनमताने 
झाल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान तनदशानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, बोंडगाव नागझरी (ता.डहाण,ू जि.पालघर) येथील प्रमोद 
कणणाक व कु्ुींत्रबय याींची वडडलोपाजिात ६८ एकर िमीन दलालाींनी बनाव् 
कागदपत्र,े आधार काडा बनवनू वविी केल्याचा प्रकार माहे ऑगस््, २०१८ 
मध्ये वा तयादरम्यान तनदशानास आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी ककती गनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत, 
ककती गनु्हेगाराींना अ्क करण्यात आली आहे व ककती शासकीय अधधकारी/ 
कमाचारी याींचा या गनु््यात समावेश आहे, सदर गनु््याच्या तपासाची 
सद्य:जस्थती काय आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोषी दलाल व 
शासकीय अधधकारी/कमाचारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) तालकुा डहाणू, जि.पालघर 
येथील तलाठी सिा गींिाड, मौिे गणेशबाग येथील सव्हे नींबर २३/८, २३/९ 
(दस्त ि. १४४३/२०१७) व मौ.सोमनाथ येथील सव्हे नीं. ११/२/१, १२/२/१, 
१२/३/१ (दस्त ि. १४६६/२०१७) च्या िशमनीच्या दस्ताबाबत िशमनीच्या 
मालकाींनी तिार दाखल केल्याने खरेदी करणार श्री.ककती शलेैशकुमार िैन व 
श्री.ममुताि अहमद खान याींचेववरुध्द भारतीय दींड सींदहता मधील कलम ४२०, 
४६७, ४६८, ४७१, ४७२, ४७४, ३४ व १२०ब अन्वये गनु््याची नोंद 
(एफ.आय.आर.ि. ०१४४/२०१८ व एफ.आय.आर.ि. ०१४५/२०१८) डहाणू 
पोलीस ठाणे याींचकेड ेददनाींक २४/०९/२०१८ रोिी झाली आहे.  
 तसेच मौिे बोंडगाव व नागझरी ता.डहाण,ू जि.पालघर येथील कणणाक 
कु्ुींत्रबयाींच्या िशमनीच्या खरेदी-वविीबाबत िशमनीचे दयु्यम तनबींधक, डहाणू 
याींचे कायाालयात नोंदणीकृत दस्तासोबत (दस्त ि. २८९/२०१८, २९०/२०१८ व 
४९८/२०१८) िोडललेी मतदान ओळखपत्र ेखरी आहेत ककीं वा नाहीत याबाबत 
तहशसलदार, पालघर याींचेस्तरावर चौकशी सरुु आहे. 
 ----------------- 
  

मराठिाडा िृषी विद्यापीठ, परभणी येथील िामाांच्या 
 तनविदा प्रकक्रयेि गैरव्यिहार र्ाल्याबाबि 

  

(९) * ४५०१५ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील   
काय :- 
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(१) मराठवाडा कृषी ववद्यापीठ, परभणी येथील कुलगरुु, कुलसधचव, कायाकारी 
अशभयींता व इतराींनी शमळून शासन तनणायाचे उल्लींघन करुन तनयमबा्य 
कामाींचे तकुड े पाडून कामाचे वा्प करून दहतसींबींधातील लोकाींना काम े
ददल्याबाबतच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी परभणी 
येथील सामाजिक कायाकत े याींनी जिल्हाधधकारी, परभणी याींच्याकड े माहे 
सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान लेखी तनवेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ववद्याधथादहत व तनधी परत िाऊ नये असे कारण दाखवनू 
शासन तनणायाचे उल्लघींन करुन करण्यात आलेल्या गरैव्यवहाराची शासनाने 
चौकशी करुन दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) वसींतराव नाईक मराठवाडा कृषी ववद्यापीठ, 
परभणी येथील गरैव्यवहाराबाबत जिल्हाधधकारी, परभणी याींच्याकड े चौकशी 
करण्याबाबतची तिार प्राप्त झालेली नाही. तथावप, प्रस्ततु प्रकरणी 
जिल्हाध्यक्ष, भा.ि.पा. परभणी याींनी मा.मखु्यमींत्री, महाराषर राज्य याींना 
सादर केलेले ददनाींक १८/०९/२०१८ रोिीचे तनवेदन शासनास प्राप्त झाले आहे. 
वसींतराव नाईक मराठवाडा कृषी ववद्यापीठ, परभणी येथील ववद्यापीठ 
अशभयींता याींनी शासन तनणाय डावलनू मनमानी पध्दतीने चाल ु असलेल्या 
कामासींदभाात चौकशी सशमती नेमनू कारवाई करण्याबाबत सदर तनवेदनाद्वारे 
ववनींती केली आहे. तयानुषींगाने प्रस्ततु प्रकरणाची चौकशी करुन अहवाल    
१५ ददवसाींच्या आत शासनास सादर करण्याबाबत ववततीय सल्लागार, 
महाराषर कृषी शशक्षण व सींशोधन पररषद, पणेु याींना ददनाींक १६/१०/२०१८ 
च्या पत्रान्वये सधूचत करण्यात आलेले आहे. 
(३) प्रश्नच उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबई-पुणे द्रिुगिी महामागाविरील टोल िसूली बांद िरण्याबाबि 
  

(१०) * ४४५११ आकिव .अनांि गाडगीळ, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगिाप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभुाष र्ाांबड, श्री.रामहरी रुपनिर : 
सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-पणेु द्रतुगती महामागाावर म्हैसकर इन्रास्रक्चर प्रा.शल. या कीं पनीने 
कीं त्रा्प्रमाणे माहे ऑगस््, २००४ पासनू रुपये ४३३० को्ी एवढी ्ोल वसलूी 
करणे अपेक्षक्षत असताना माहे ऑगस््, २००४ पासनू माहे िून, २०१८ पयतं 
रुपये ५७६३ को्ी एवढया रकमेची ्ोल वसलूी केलेली असनू यात       
रुपये १४०० को्ी अततररक्त ्ोल वसलूी झालेली असनू सदरची रक्कम 
प्रकल्पाच्या कामाच्या खचाापेक्षा िास्त आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर महामागाावर ्ोल वसलूी करणाऱ् या कीं पनीने रुपये १४०० 
को्ी एवढ्या रकमेची अततररक्त ्ोल वसलुी केलेली असतानाही व ही 
रक्कम प्रकल्पाच्या बाींधकामाच्या खचााच्या रकमेपेक्षा िास्त असतानाही सदर 
महामागाावरील ्ोल वसलूी पढुील १२ वष ेम्हणिेच माहे एवप्रल, २०३० पयतं 
चाल ूठेवण्याचा व कोणतयाही वाहनाींना ्ोल मधून सवलत न देण्याचा तनणाय 
माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान शासनाने घेतलेला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई-पणेु एक्सपे्रस महामागाावरील ्ोल वसलूीबाबत अींततम 
तनणाय घेऊन भशूमका स्पष् करण्याचे मा.न्यायालयाने राज्य शासनाला 
तनदेश ददले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मा.न्यायालयाने 
ददलेल्या तनदेशानसुार मुींबई-पणेु एक्सपे्रस महामागाावरील ्ोल वसलुीबाबत 
आपली भशूमका स्पष् करुन ्ोल वसलुीमळेु प्रवाशाींची होणारी लू्  
रोखण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
 



15 

श्री.एिनाथ लशांदे : (१) मुींबई–पणेु द्रतुगती मागा व मुींबई–पणेु राषरीय महामागा 
ि. ४ हे दोन्ही मागा (कॉरीडोर) सधुारणा तथा देखभाल दरुुस्तीसाठी      
“बाींधा-वापरा-हस्ताींतरीत करा” या ततवावर शासनाने ३० वषााच्या 
कालावधीसाठी महाराषर राज्य रस्त ेववकास महामींडळाकड ेहस्ताींतरीत केलेले 
आहेत. सध्या मे.म्हैसकर इन्रास्रक्चर प्रा.शल. या कीं पनीमाफा त या मागांवर 
पथकर वसलुी करण्यात येत असनू मींिूर सवलत करारनाम्यानसुार ऑगस््, 
२००४ पासनू ददनाींक १० ऑगस््, २०१९ (१५ वष)े तयाींचेमाफा त पथकर वसलुी 
करण्यात येणार आहे. मे.म्हैसकर इन्रास्रक्चर प्रा.शल. याींनी रुपये ९१८.०० 
को्ी एकरकमी रक्कम (१५ वषाासाठी) म.रा.र.वव.महामींडळाकड े सन २००४ 
साली भरली असनू तयानींतर पढुील १५ वषा कालावधीसाठी तयाींना या 
रस्तयावर पथकर वसलुीचे अधधकार ददले आहेत. तयानसुार िून, २०१८ पयतं 
रुपये ५७६२.७७ को्ी इतकी पथकर वसलूी झाली आहे. 
(२) मुींबई-पणेु द्रतुगती मागा यासाठी सन २००० अखरे रुपये २१३६ को्ी व 
मुींबई–पणेु राषरीय महामागा ि. ४ यासाठी सन २००६ अखेर रुपये ४०२ को्ी 
महामींडळामाफा त खचा करण्यात आले असनू हा खचा व या दोन्ही रस्तयाींची 
देखभाल दरुुस्ती करणे या खचााच्या वसलुी अनषुींगाने अधधसचूनेत समाववष् 
सवा प्रकारच्या वाहनाींकडून ३०/०४/२०३० पयतं पथकर वसलुी सरुु राहणार 
आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) मुींबई-पणेु द्रतुगती महामागा व मुींबई-पणेु राषरीय महामागा ि. ४ वरील 
पथकर वसलुी अनषुींगाने मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे िनदहत याधचका ि. 
३८/२०१७ दाखल आहे व मा.उच्च न्यायालयामाफा त तयाची सनुावणी सरुु 
आहे. यानषुींगाने शासनाने मा.उच्च न्यायालयात म.रा.र.वव.महामींडळामाफा त 
येथील पथकर सन २०३० पयतं सरुु ठेवण्याबद्दलच ेप्रततज्ञापत्र सादर केलेले 
आहे. सदर प्रकरण सध्या न्यायप्रववष् आहे. 
(५) सदर प्रकरण सध्या न्यायप्रववष् असल्यामळेु ववलींबाचा प्रश्न उद् भवत 
नाही. 

----------------- 
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राज्याि मोक्याच्या दठिाणी असलेल्या सािवजतनि जागा 
 अल्प दराने देण्याि आल्याबाबि 

  

(११) * ४५३९६ श्री.विलास पोिनीस, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफव  भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मोक्याच्या दठकाणी असलेल्या सावाितनक िागा ज्या सध्या 
लीिवर आहेत तया बािारभावाच्या केवळ १० ्क्क्याींनी सींबींधधताींना मालकी 
हक्काने देण्याचा प्रस्ताव माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान शासनाने 
तयार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरच्या प्रस्तावावर शासनाने तनणाय घेतला आहे काय, तयाींचे 
स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, करोडो रुपये ककींमतीच्या िागा केवळ १० ्क्क्याींनी मालकी 
हक्काने देण्यामागची शासनाची भशूमका काय आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) ददनाींक २५/०९/२०१८ रोिी 
झालेल्या मींत्रत्रमींडळ बठैकीमध्ये घेण्यात आलेल्या तनणायानसुार कृवषक, 
रदहवासी व वाणणज्यीक प्रयोिनासाठी भाडपेट्टयाने अथवा कब्िेहक्काने प्रदान 
केलेल्या शासकीय िशमनीचा धारणाधधकार वगा-१ मध्ये रुपाींतरीत 
करण्यासाठी प्रकरणाच्या वस्तजुस्थतीप्रमाणे धोरण लाग ूझाल्यापासनू पदहल्या 
तीन वषाात वावषाक मलु्य दर तक्तयातील दराप्रमाणे सींबींधधत िशमनीच्या 
ककींमतीच्या २५% त े५०% अधधमलू्य व तद्नींतर अशा ककींमतीच्या ५०% त े
७५% अधधमलु्य आकारण्याचा तनणाय घेतला आहे. तयानसुार ववधी व न्याय 
ववभागाच्या सल्ल्याने तनयमाींचे प्रारुप अींततम करुन प्रशसध्द करण्याची 
कायावाही सरुु आहे. अशा धारणाधधकार रुपाींतरणामळेु व्यवसाय सगुमता 
वाढणार असनू धारणाधधकार रुपाींतरणातनू अल्पकालावधीत भरीव महसलू 
प्राप्ती अपेक्षक्षत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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



17 

लशिशाही बसेसच ेअपघाि रोखण्यािरीिा उपाययोजना िरण्याबाबि 
  

(१२) * ४४५१९ श्री.विजय ऊफव  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्रीमिी ज्मिा िाघ, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, प्रा.अतनल 
सोले, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.हेमांि टिल,े श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.किरण पािसिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.रामराि िडिुि,े 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.अतनल भोसले, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य पररवहन महामींडळाद्वारे चालववल्या िाणाऱ्या वातानकूुशलत 
शशवशाही बसेसचे मागील वषाभरात २३० अपघात होऊन १९ िणाींचा मतृय ूव 
१९० गींभीर िखमी झाल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान 
तनदशानास आल,े हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, याबाबत भाडतेतवावर शशवशाही बस गाड्या चालववणारे सात 
कीं त्रा्दार असनू लाींब पल्ल्याींच्या एका फेरीनींतर पनु्हा परतीच्या मागाावर 
नवीन चालक देण्याची सचूना राज्य पररवहन महामींडळाने कीं त्रा्दाराींना 
देऊनही तयाची अींमलबिावणी केली िात नसल्याचे तनदशानास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कीं त्रा्दाराींकडून या खािगी बस गाड्याींवर नेमण्यात आलेल्या 
वाहन चालकाींनी वेगाने वाहन चालववणे, ओवर्ेक करणे इ. प्रकाराींच्या 
अपघाताींची नोंद झाल्याच े समोर आले असनू याबाबत चौकशी करुन 
महामींडळाच्या अखतयारीतील बस सेवा खािगी कीं त्रा्दाराींना न देता 
महामींडळाच्या तनकषातील चालकाींची नव्याने भरती करुन तयाींना या सेवेत 
कायााजन्वत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर अपघात रोखण्यासाठी उपाययोिना करुन तनयमाींचे पालन न 
करणाऱ्या कीं त्रा्दाराींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.ददिािर रािि े : (१) होय. भाडतेतवावरील बसचे ८४ तर स्वमालकीच्या 
बसचे १५६ अपघात झालेले असनू, सदर अपघाताींमध्ये एकूण २२ िणाींचा 
मतृय ूझालेला आहे व २९१ िण िखमी झालेले आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) सद्य:जस्थतीत राज्य पररवहन महामींडळाच्या स्वमालकीच्या ५०० 
व भाडतेतवावरील ४९८ अशा एकूण ९९८ शशवशाही बसेस चालनात आहेत. 
सदर शशवशाही बसेस चालनात आल्यापासनू माहे िुल,ै २०१८ पयतं 
ककरकोळ, गींभीर व प्राणाींततक स्वरुपाचे एकूण २४० अपघात झालेले आहेत. 
 राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसेसचे अपघात ्ाळण्यासाठी चालक 
उिळणी प्रशशक्षण, अपघातग्रस्त चालकाींचे ववशषे प्रशशक्षण, चालकाींची 
नेत्र/आरोग्य तपासणी, प्रोतसाहनपर बक्षक्षसे/त्रबल्ले इ. देण्यात येत आहेत. 
तयाचबरोबर सरुक्षक्षतता मोदहम राबवनू चालकाींमध्ये िागरुकता तनमााण 
करण्यात येवनू प्रबोधन करण्यात येत.े 
 तसेच, खािगी भाडतेतवावरील घेण्यात आलेल्या बसवरील चालकाींना 
राज्य पररवहन महामींडळाच्या मध्यवती प्रशशक्षण कें द्र, भोसरी, पणेु येथील 
ए.डी.्ी.्ी. रॅकवरील (सींगणकीकृत वाहन चालन चाचणी पथ) चाचणी पास 
करणे बींधनकारक करण्यात आलेले आहे. तसेच, सदर चालकाींना 
महामींडळाच्या चालकाींप्रमाणे ४८ ददवासाींचे सेवापवुा प्रशशक्षण देण्याची बाब 
कायावाही खाली आहे. 
 राज्य पररवहन महामींडळाद्वारे खािगी परुवठादार कीं पन्याींसोबत 
तनयशमतपणे बठैका घेवनू ववनाअपघात सेवा देण्याच्या अनषुींगाने योग्य ती 
दक्षता घेणे व उक्त चालकाींकडून गरैप्रकार झाल्यास तातकाळ कारवाई 
करण्याबाबतच्या सचूना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

औरांगाबाद येथील पोलीस िसाहिीची दरुु्िी िरण्याबाबि 
  

(१३) * ४४९६४ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी : 
सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) औरींगाबाद येथील हडको, ्ी.व्ही. से्ं र पररसरात सन १९८० व १९९० 
मध्ये शहर व ग्रामीण पोशलसाींसाठी वसाहती तयार करण्यात आल्या असनू 
सदर इमारती ३० त े३५ वषाातच मोडकळीस आल्या असनू शभींतीचे प्लास््र 
तनघनु िाणे, स्लॅब कोसळणे यामळेु इमारतीची दरुवस्था झाल्याचे तनदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सावाितनक बाींधकाम ववभाग आवश्यक तया वेळेस इमारतीची 
देखभाल दरुुस्ती करत नसल्याने पोलीस वसाहती अींतगात रस्त, पथददव,े दारे, 
णखडक्या, शौचालय नादरुुस्त असनू ड्रनेेि लाईनची समस्या इ. गरैसोयीला 
पोलीस वसाहतीत कु्ुींत्रबयाींना सामोरे िावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन औरींगाबाद पोलीस 
वसाहतीची देखभाल/दरुुस्ती व नवीन वसाहती तनमााण करण्यासाठी कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) उपभोक्ता ववभागाने ददनाींक २३/०३/२०१८ रोिी रुपये ६२७.२० लक्ष तनधी 
या ववभागाकड ेवगा केला आहे. ददनाींक १९/०७/२०१८ रोिी रुपये ५१९.१० लक्ष 
ककींमतीच्या अींदािपत्रकास ताींत्रत्रक मान्यता देऊन तनववदा प्रशसध्द केली असनू 
ददनाींक १९/११/२०१८ रोिी तनववदा प्राप्त करण्याची अींततम तारीख आहे. सदर 
काम डडसेंबर मध्ये सरुु करण्याचे तनयोिन आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यािील सागरी किनारपट्टीिरील जलमनी मजच्िमार  
िोळी बाांधिाांच्या नािे िरण्याबाबि 

  

(१४) * ४४९२२ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, अॅड.राहुल नािेिर, 
अॅड.हु्नबान ू खललफे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अशोि ऊफव  भाई जगिाप : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील सागरी ककनारपट्टीतील ८०० मच्छीमार गावाींमधील िशमनी 
कोळी बाींधवाींच्या नावावर करण्याच्या आदेशाची १० वषाापासनू अींमलबिावणी 
झाली नसल्याचे ददनाींक २५/०७/२०१८ रोिी वा तयासमुारास तनदशानास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सागरी ककनारपट्टीवरील 
िशमनीची मोिणी करुन सदरहू िमीन मजच्छमार कोळी बाींधवाींच्या नावे 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) राज्यातील सागरी ककनार पट्टीवरील ८०० 
मजच्छमार गावाींमधील िशमनी सरसक् कोळी बाींधवाींच्या नावावर 
करण्याबाबत शासनस्तरावरुन १० वषाापवूी आदेश देण्यात आलेले नाहीत. 
तथापी, शासन पररपत्रक िमाींक : एलएनडी १०८१/सी १७२/सीआर २४१५/-म६, 
ददनाींक ०४/०२/१९८३ अन्वये मजच्छमाराींच्या धींदयासाठी, म्हणिेच िाळी 
सकुववणे/ ववणणे, मासे सकुववणे, बो्ी शाकारणे / दरुुस्त करणे याकरीता 
मजच्छमाराींच्या गावालगत/वसाहती लगतच्या सोयीस्कर खुल्या िागा महाराषर 
िमीन महसलू सींदहतचे्या कलम २२ खालील तरतदुीींनसुार तनहीत करण्याच्या 
सचूना शासनाने जिल्हाधधकाऱ्याींना ददल्या आहेत.  
 मुींबई शहर व मुींबई उपनगर जिल््यातील कोळीवाड्याींचे प्रतयक्ष 
सवेक्षण करुन शसमाींकन करण्यासाठी अनसुरावी लागणारी कायापध्दती व 
ततसींबींधीची मागादशाक ततवे तनजश्चत करण्यासाठी उपसींचालक-भमुी अशभलेख, 
कोकण ववभाग हे तनमींत्रक असलेली सशमती शासन तनणाय िमाींक : सींकीणा 
२०१२/प्र.ि.२७२/ल-१, ददनाींक २०/११/२०१२ च्या शासन तनणायान्वये तनयकु्त 
करण्यात आली होती. सदर सशमतीने अशा शसमाींकनासाठी अनसुरावयाच्या 
ततवाींबाबत सादर केलेला अहवाल शासनाने स्वीकृत केला असनू तया 
अनषुींगाने मुींबई शहर व उपनगर जिल््यातील कोळीवाड्याींच्या शसमाींकनाची 
कायावाही करण्याच्या सचूना देण्यात आल्या आहेत. या सचूनाींच्या अनषुींगाने 
मुींबई शहर व मुींबई उपनगर जिल््यातील कोळीवाड्याींच्या शसमाींकनाची 
कायावाही सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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नागपूर-मुांबई समधृ्दी महामागावसाठी लागणाऱ्या िजाविरील व्याजाची 
रक्िम राज्य शासनाच्या तिजोरीिून देण्याबाबि 

  

(१५) * ४४०७० श्री.शरद रणवपस,े श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी, श्री.सभुाष र्ाांबड, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगिाप, 
अॅड.हु्नबान ूखललफे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३८४४६ ला ददनाांि १ माचव, 
२०१८ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू-मुींबई समधृ्दी महामागााचे बाींधकाम महाराषर राज्य रस्त ेववकास 
महामींडळामाफा त करण्यात येणार असनू महामींडळ या महामागाासाठी ववववध 
बँकाकडून किा घेणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर राज्य रस्त े ववकास महामींडळ ववततीय सींस्थाकडून 
किा घेणार असले तरी पदहल्या तीन वषाातील व्यािाची रक्कम महामींडळ 
देणार नसनू सदर रक्कम शासनाने ववततीय सींस्थाना द्यावी असा प्रस्ताव 
महामींडळाने राज्य शासनास सादर केलेला असनू किाावरील व्यािाची रक्कम 
शासनाने आपल्या ततिोरीतनू देण्याचा तनणाय ददनाींक २ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी 
वा तयासमुारास घेतला असनू व्यािापो्ी शासनावर रुपये ६ हिार ३३९ 
को्ीींचा भार पडणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाराषर राज्य रस्त ेववकास महामींडळाने ववततीय सींस्थाींच्या 
किााच्या व्यािाची रक्कम देण्यास नकार देण्याची कारणे काय आहेत व 
महामींडळाची ही िबाबदारी असताना शासनाने व्यािापो्ी भरावी लागणारी 
उक्त रक्कम देण्याचा तनणाय घेण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त तनणायामळेु अदा करावयाची रक्कम रुपये ६ हिार ३३९ 
को्ी शासन कशाप्रकारे उपलब्ध करणार आहे व तयाची शासनास कशाप्रकारे 
भरपाई शमळणार आहे, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) होय. 
(२) होय. 
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(३) एस.बी.आय. कॅवप्ल शलशम्ेड याींची मा.मखु्यमींत्री याींच ेसोबत झालेल्या 
बठैकीमध्ये प्रकल्पाच्या बाींधकाम कालावधी मधील (IDC) व्याि शासन 
अथासींकल्पीय अनदुानातनु उपलब्ध करुन देण्याबाबत आश्वासीत करण्यात 
आले होत.े मींत्रत्रमींडळाच्या ददनाींक ०४/०९/२०१८ रोिी झालेल्या बठैकीमध्ये 
सदर प्रकल्पाबाबत तसेच प्रकल्पाच्या बाींधकाम कालावधी मधील (IDC) 
व्यािाबाबत तनणाय घेण्यात आला असनू तया अनषुींगाने ददनाींक ०१/१०/२०१८ 
रोिी शासन तनणाय तनगाशमत करण्यात आाला. 
(४) शासन तनणाय ददनाींक ०१/१०/२०१८ अन्वये सदर प्रकल्पाच्या बाींधकाम 
कालावधी मधील (IDC) रुपये ६३९६.१८ को्ी इतके व्याि आधथाक वषातनहाय 
शासनाच्या अथासींकल्पीय अनदुानातनु खालीलप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यास 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
 

अ.ि. आधथाक वषा बाींधकाम कालावधीतील व्याि 
(IDC)(रुपये को्ी मध्ये) 

१ २०१८-१९ ५१२.९९ 
२ २०१९-२० २०२६.२८ 
३ २०२०-२१ ३८५६.९१ 

  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबई समुद्र किनाऱ् यािर जेलीकफशपासून  
पयवटिाांना सािध िरण्याबाबि 

  

(१६) * ४४०४९ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मत््यवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई आणण आिूबािूच्या समदु्र ककनाऱ् यावर अनेक लोकाींना माहे 
ऑगस््, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान िेलीकफशने डींख केल्याच्या घ्ना 
घडल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मुींबईतील समदु्रककनार पट्टीवर दरवषी याच मोसमात 
िेलीकफश आढळून येत असनू िेलीकफशच्या तडाख्यापासनू पया् काींना सावध 
करण्याकरीता शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.महादेि जानिर : (१) नाही. 
(२) िेलीकफशच्या तडाख्यापासनू पया् काींना सावध करण्याकरीता 
दरूधचत्रवाणीद्वारे िनिागतृी करण्यात आली. तसेच मुींबई महानगरपाशलकेच्या 
माध्यमातनू प्रमखु चौपाटयाींच्या दठकाणी तनयींत्रण कक्ष स्थापन करुन, 
सावधधगरी बाळगण्याबाबत आवाहन करण्यात येत.े 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्य मागव पररिहन महामांडळाच्या बस ्थानिािर 
 “दहरिणी िक्ष” योजना राबविण्याबाबि 

  

(१७) * ४४८६७ अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.अतनल परब : 
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य मागा पररवहन महामींडळाच्या बसेसने प्रवास करणाऱ् या माताींना 
बाळाला स्तनपान देण्यासाठी “दहरकणी कक्ष” योिना राबववण्याचा घेतलेल्या 
तनणायाची योग्य अींमलबिावणी न झाल्यामळेु बहुताींश दठकाणच्या “दहरकणी 
कक्ष” बींद असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान तनदशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील कुलाा नेहरुनगर, मुींबई सेंरल आणण परळ 
स्थानकातील तसेच पणेु, ववदभा, मराठवाडा यासारख्या राज्य पररवहन 
महामींडळाच्या बस स्थानकावर उभारण्यात आलेल्या दहरकणी कक्ष िनिागतृी 
न झाल्यामळेु सदर योिना बींद आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने उक्त योिना पनु्हा सरुु करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.ददिािर रािि े: (१) व (२) हे खरे नाही. 
राज्य पररवहन महामींडळाच्या समुारे १८२ प्रमखु बसस्थानकाींवर 

‘दहरकणी कक्ष’ कायााजन्वत आहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्याि ररक्षाांमध्ये जीपीएस यांत्रणा लािण्याबाबि 
  

(१८) * ४४७८५ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात ररक्षा चालकाींच्या गनु्हेगारी वतानापासनू स्वतःचा बचाव 
करण्याकरीता ररक्षाींमध्ये िीपीएस यींत्रणा लावण्याच ेआदेश मा.न्यायालयाने 
ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत सींबींधधत ववभागाींना तनदेश देण्यात आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत मा.न्यायालयाने सहा मदहन्याचा कालावधी ददला 
असल्याने उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर रािि े: (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) मा.उच्च न्यायालय, मुींबई खींडपीठ नागपरू येथे दाखल िनदहत याधचका 
ि.०६/२०१७ मध्ये याधचकाकतयााने ऑ्ोररक्षाींमध्ये िी.पी.एस. लावण्याचे 
तनदेश देण्याची मागणी केली असनू सदर प्रकरण अद्याप न्यायप्रववष् आहे. 
मा.उच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणी ददनाींक १९/०९/२०१८ रोिी 
याधचकाकतयााच्या मागणीबाबत शासनाने पढुील ६ मदहन्यात म्हणिचे ददनाींक 
३१/०३/२०१९ पयतं उधचत कायावाही करण्याववषयी तनदेश ददले आहेत.  
 कें द्र शासनाने ददनाींक २८/११/२०१६ च्या अधधसचूनेन्वये कें द्रीय मो्ार 
वाहन तनयम १९८९ मध्ये तनयम १२५ एच नव्याने दाखल केला असनू 
तयानसुार व्हेईकल रॅकीींग डडव्हाईस व पॅतनक ब्ण बसववण्याची तरतदु 
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करण्यात आली आहे. तयामधुन ऑ्ोररक्षासह काही वगााच्या वाहनाींना 
वगळण्यात आले आहे. तद्नींतर कें द्र शासनाने ददनाींक १८/०४/२०१८ च्या 
अधधसचूनेन्वये सदर तनयमाच्या अींमलबिावणीतनू ददनाींक ०१/०४/२०१९ पयतं 
सू्  ददली. तथावप, ददनाींक २५/१०/२०१८ च्या अधधसचूनेनसुार ददनाींक 
३१/१२/२०१८ नींतर उक्त तनयमाची अींमलबिावणी करण्यात यावी, असे कें द्र 
शासनाने तनदेशशत केले आहे. 
 सदर तनयमातनु ऑ्ोररक्षाींसह काही वाहनाींना वगळले असल्याची 
वस्तजुस्थती मा.न्यायालयाच्या तनदशानास आणून देण्याची बाब कायावाहीखाली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अमराििी विभागाि बोंडअळी प्रादभुाविामुळे बाधधि 
 शिेिऱ्याांना मदि देण्याबाबि  

(१९) * ४५३४० श्री.प्रिाश गजलभये : सन्माननीय मदि ि पनुिवसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती ववभागातील पाच जिल््यात बोंडअळीने बाधधत शतेकऱ् याींना 
दोन ्प्प्यात रुपये ५४४ को्ी ७० लाख नकुसान भरपाई तनधी ववतरीत 
करण्यात आला परींत ुअमरावती, वाशशम व बलुढाणा या तीन जिल््याींमध्ये 
शासनाने बाधधत शतेकऱ् याींना तनधी वा्प केला नसल्याचे तनदशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गतवषीच्या हींगामात कापसू व धान उतपादकाींना कीड 
रोगाच्या प्रादभुाावामळेु नकुसान झाले असनू बोंडअळयाींनी कापसू तर     
मावा-तडुतडु्याींनी धान वपकाींची हानी केली, ववभागीय आयकु्ताींनी पाचही 
जिल्हाधधकाऱ्याींना ववतरीत केलेल्या तनधीच े वा्प करण्याबाबतच्या सचूना 
केल्या असनू दोन हप्तयाची रक्कम वा्प झाल्यासींदभाात उपयोधगता 
प्रमाणपत्र, लाभार्थयांची नावाींची यादी सींकेतस्थळावर प्रशसध्द करणे ही 
कायावाही करुन ततसऱ्या हप्तयाच्या तनधीची मागणी ववनाववलींब करावी, असे 
तनदेश ददले असतानाही लाभार्थयांच्या नावाींची यादी सींकेतस्थळावर प्रशसध्द 
करण्यात आली नसनू ततसऱ् या हप्तयाची मागणीही करण्यात आली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नकुसानग्रस्त 
शतेकऱ्याींना मदत देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) शासनाने अमरावती ववभागाकरीता ततसऱ्या हप्तयाची रक्कम ववतरीत 
केली असनू ववभागातील सवा तहशसलदार याींच्या कायाालयाकडून लाभार्थयांना 
मदतीच्या वा्पाची कायावाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मौजे िोळवपांप्री (िा.पारोळा, जज.जळगाांि) गािािील  
शिेिऱ्याांना वपिविम्याची मदि देण्याबाबि 

  

(२०) * ४३९८६ श्री.अशोि ऊफव  भाई जगिाप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.आनांदराि 
पाटील, अॅड.हु्नबान ू खललफे, डॉ.िजाहि लमर्ाव, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मौि ेकोळवप ींप्री (ता.पारोळा, जि.िळगाींव) या गावात सन २०१७-१८ मध्ये 
कपाशीच्या वपकावर गलुाबी बोंडअळीचा प्रादभुााव होऊन शतेकऱ् याींचे आधथाक 
नकुसान झाले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोळवप ींप्री वव.का. सेवा सहकारी सोसाय्ीकडून शतेकऱ् याींनी 
किा घेताींना कपाशी वपकाींचा वपकववमा घेऊन ववमा हप्ताही भरलेला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त शतेकऱ् याींना याींच्या कपाशी वपकाींची नकुसान भरपाई 
शमळाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शतेकऱ् याींना कपाशीच्या 
वपकववम्याची व बोंडअळीच्या नकुसानीची मदत देण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) हे खरे आहे. 
 िळगाव जिल््यामध्ये पारोळा तालकु्यातील कोळवप ींप्री ववववध 
कायाकारी सहकारी सोसाय्ीमध्ये १६२ शतेकऱ्याींनी १८५.४९ हेक््र क्षते्राकरीता 
रुपये २.६६ लाख इतका ववमा हप्ता भरलेला आहे.  
(३) खरीप हींगाम २०१७ मध्ये कापसू वपकासाठी पारोळा तालकु्यामध्ये शळेाव े
महसलू मींडळाचे उतपन्न ७२०.७० कक./हे. होत े व उींबरठा उतपन्न ७११.०० 
कक./हे. इतके होत.े यास्तव खरीप हींगाम २०१७ मध्ये कापसाचे उतपन्न हे 
शळेावे महसलू मींडळामध्ये उीं बरठा उतपन्नापेक्षा िास्त असल्याने पीक ववमा 
नकुसान भरपाईस शतेकरी पात्र होत नाहीत. 
 तथावप, गलुाबी बोंडअळी नकुसानीमळेु जिरायत कापसू रुपये ६८०० व 
बागायत कापसू रुपये १३५०० प्रती हेक््र याप्रमाणे २.०० हेक््र मयाादेपयतं 
शासनामाफा त मदत देण्यात आलेली आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

सेलू (जज.परभणी) िहलसल िायावलयािील िहलसलदाराने 
 तनिडणूि तनधीमध्ये गैरव्यिहार िेल्याबाबि 

  

(२१) * ४४२२७ डॉ.(श्रीमिी) मतनषा िायांदे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सेल ू (जि.परभणी) तहशसल कायाालयातील तहशसलदार आसाराम छडीदार 
याींनी तनवडणूक तनधीमध्ये गरैव्यवहार केल्याचे तनदशानास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, चोवीस वाढीव भखूींडास परवानगी देऊन शासकीय कागदपत्रात 
खाडाखोड केल्याप्रकरणी तयाींच्यावर जिल्हाधधकाऱ्याींनी गनु्हा दाखल करण्याच े
आदेश ददले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अशा गरैव्यवहार करणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर कारवाई न करता 
तयाींची पनु्हा सेलमूध्येच बदली करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) मतदार यादी पनुरीक्षण कायािमाींतगातच्या डा्ा 
एन्रीच्या कामात सन २०१५ त े २०१७ या कालावधीत सींबींधधत कमाचाऱ् यास 
अनजु्ञेय नसलेले मानधन तहशसल कायाालय सेल,ू जि.परभणी स्तरावरुन अदा 
करण्यात आल्याची व सदर अततररक्त अदा करण्यात आलेले मानधन 
सींबींधधत कमाचाऱ्याकडून वसलु करण्याची कायावाही तहशसल कायाालय सेल,ू 
जि.परभणी स्तरावर सरुु असल्याची बाब तनदशानास आली आहे.  
(२) ततकालीन तहशसलदार सेल,ू जि.परभणी याींच्याकड े ददनाींक १०/०५/२०१६ 
त े ददनाींक १९/१२/२०१६ या कालावधीत मखु्याधधकारी नगर पररषद सेल ू
पदाचा अततररक्त कायाभार असताना तयाींनी सेल ूयेथील सवे नीं. २३२/१ वरील 
खुल्या िागेवर २३ वाढीव भखूींडास ददनाींक २०/०९/२०१६ रोिीच्या पत्रान्वये 
मींिुरी ददली होती. सदर प्रकरणी प्राप्त झालेल्या तिारीची चौकशी करुन 
मखु्याधधकारी सेल ूनगर पररषद याींनी ददनाींक ०७/०७/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये 
उक्त मींिुरी रद्द केली आहे. या प्रकरणात सींबींधधताींववरुध्द एम.आर.्ी.पी. 
कायद्यानसुार गनु्हा दाखल करण्याबाबतचे अशभप्राय सहाय्यक जिल्हाधधकारी 
तथा उपववभागीय अधधकारी, सेल ू याींनी जिल्हाधधकारी, परभणी याींना 
कळववले असनू, तयानषुींगाने जिल्हाधधकारी, परभणी याींच्यास्तरावर अींततम 
सनुावणी घेऊन तनणाय घेण्याची कायावाही करण्यात येत आहे.  
(३) व (४) महाराषर शासकीय कमाचाऱ् याींच्या बदल्याींचे ववतनयमन आणण 
शासकीय कताव्ये पार पाडताना होणाऱ् या ववलींबास प्रततबींध अधधतनयम, २००५ 
मधील कलम ४(४) व ४(५) अनसुार सक्षम प्राधधकाऱ् याच्या मान्यतनेे ददनाींक 
२३/०८/२०१८ रोिीच्या शासन आदेशान्वये श्री.आसाराम छडीदार याींची 
तहशसलदार, सेल ू या पदावर बदली करण्यात आली आहे. तथावप, उक्त 
अतनयशमतताींच्या अनषुींगाने सखोल चौकशी करुन ववभागीय चौकशीचा 
प्रस्ताव सादर करण्याचे तनदेश ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींना देण्यात 
आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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यििमाळ जजल््यािील शिेिरी पीि विम्याच्या  
लाभापासून िांधचि रादहल्याबाबि 

 
  

(२२) * ४५१७१ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांि टिल,े अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद 
ठािूर : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जिल््यात सन २०१६-१७ या आधथाक वषाात शतेकरी पीक 
ववमा योिना ऑनलाईन यींत्रणा बींद पडल्याने हिारो शतेकरी पीक ववम्याच्या 
लाभापासनू वींधचत रादहले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कृषी ववभागाच्या तनषकाळिीपणामळेु हिारो शतेकऱ्याींचे 
आधथाक नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नकुसानग्रस्त 
शतेकऱ्याींना मदत देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
 पींतप्रधान पीक ववमा योिना शासन तनणाय ि. प्रवपववयो-२०१६/ 
प्र.ि.९७/११अे ददनाींक ५ िलु ै २०१६ मधील मदु्दा ि. १० अन्वये “योिनेत 
सहभागी होव ू इजच्छणाऱ्या त्रबगर किादार शतेकरी वयैजक्तकररतया ककीं वा 
पोस््ाने तयाींचा ववमा प्रस्ताव ववदहत प्रपत्रात योग्य तया ववमा हप्तयासह 
ववमा कीं पनीस पाठवनू योिनेत सहभागी होऊ शकतात. तयामळेु ऑनलाईन 
यींत्रणा बींद पडली तरी शतेकरी ववमा योिनेत सहभागी होऊ शकत होत.े 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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माढा (जज.सोलापूर) िालुक्यािील पशुधन वििास अधधिाऱ्याांची  
ररक्ि पदे भरण्याबाबि 

  

(२३) * ४४५३७ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगिाप : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४०९६१ ला ददनाांि २२ माचव, २०१८ रोजी 
ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि सन्माननीय पशसुांिधवन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) माढा (जि.सोलापरू) तालकु्यात पशधुन ववकास अधधकाऱ्याींची पदे ररक्त 
असल्याने तालकु्यातील १ लाख २९ हिार ७५३ िनावराींच्या उपचारासाठी 
केवळ पाच पशधुन ववकास अधधकारी काम पाहत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पशधुन ववकास अधधकाऱ्याींच्या ररक्त पदाींमळेु अततररक्त 
कायाभार असलेल्या पशधुन ववकास अधधकाऱ्याींवर कामाचा अततररक्त ताण 
येत असनू अनेक िनावरे उपचाराअभावी दगावत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त तालकु्यातील पशधुन ववकास अधधकाऱ् याींची ररक्त पदे 
भरण्याबाबत शासनाला प्रस्ताव देऊनही ररक्त पदे भरण्यात आली नाहीत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने पशधुन ववकास अधधकारी याींची ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) व (२) माढा (जि.सोलापरू) तालकु्यामध्ये 
पशवुदैयकीय दवाखाना शे्रणी-१ चे १५ व शे्रणी-२ चे ५ असे एकूण २० 
दवाखाने कायारत आहेत. शे्रणी-१ च्या १५ दवाखान्यामध्ये पशधुन ववकास 
अधधकारी या सींवगाात १५ मींिूर पदे असनू मींिूर पदाींपकैी ५ भरलेली व १० 
ररक्त आहेत. तसेच शे्रणी-२ च्या ५ दवाखान्यामध्ये पशधुन पयावेक्षक या 
सींवगाात ५ मींिूर पदे असनू सदर पाचही पदे भरलेली आहेत. ररक्त  
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असलेल्या १० पशधुन ववकास अधधकाऱ्याींचा अततररक्त कायाभार हा 
निीकच्या पशधुन ववकास अधधकारी/कमाचारी याींचेकड े सोपवनू पशपुालक 
धारकाींच्या िनावराींना तनयशमत वदै्यकीय सोयीसवुवधा परुववण्यात येत 
आहेत. 
 तसेच पशधुन ववकास अधधकाऱ्याींच्या ररक्त पदाींमळेु अततररक्त 
कायाभार सोपववण्यात आलेल्या पशधुन ववकास अधधकाऱ्याींवर कामाचा 
अततररक्त ताण येत असनू अनेक िनावरे उपचाराअभावी दगावत आहेत 
अशी बाब तनदशानास आललेी नाही. 
(३), (४) व (५) पशधुन ववकास अधधकारी, ग्-अ या सींवगाातील ररक्त पदे 
भरण्यासाठी महाराषर लोकसेवा आयोगाकड े २९२ पदाींचे मागणीपत्र ददनाींक 
२३/०८/२०१८ रोिी पाठववण्यात आले आहे. भववषयात सरळसेवा व 
पदोन्नतीच्या मागााने पदभरती करताना माढा तालकु्यातील वरीलप्रमाणे ररक्त 
असलेली पदे भरण्याबाबत योग्य ती कायावाही करण्यात येईल. 
 

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

िळोजा मध्यििी िारागहृ, निी मुांबई येथील िमवचाऱ्याांसाठी 
 असलेल्या िसाहिीची दरुु्िी िरण्याबाबि 

  

(२४) * ४५०९३ श्री.बाळाराम पाटील, श्रीमिी ज्मिा िाघ : सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबईतील खारघर येथे सन २००८ मध्ये तळोिा मध्यवती 
कारागहृाची उभारणी करण्यात आली असनू सदर कारागहृातील कमाचाऱ्याींसाठी 
उभारण्यात आलले्या १३ इमारतीींच्या कमाचारी वसाहतीमध्ये १०० हून अधधक 
कमाचारी कु्ुींत्रबयाींसमवेत रहात असल्याच ेतनदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर इमारतीची अतयींत दरुवस्था झाली असनू पाणी गळणे, 
स्लॅब कोसळणे तसेच वसाहतीच्या बािूला िींगल असल्याने घरात केव्हाही 
साप येत असल्याने कमाचारी तसेच तयाींच्या कु्ुींत्रबयाींना िीव मठुीत धरुन 
रहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी गत ३ वषाापासनू कमाचाऱ्याींनी साततयाने 
तिारी करूनही सदर इमारतीची दरुुस्ती न करण्यात आल्याबाबत शासनाने 
चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व तयानसुार सदर 
कमाचारी वसाहतीच्या दरुुस्तीचे काम ववनाववलींब हाती घेवनू पणूा 
करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) होय. 
     सदर कमाचाऱ् याींच्या तिारीच्या अनषुींगाने अधधकारी/कमाचारी याींचे 
तनवासस्थानाच्या दरुुस्तीच्या कामाचे रुपये ४.९४ को्ी रकमेचे अींदािपत्रक 
तयार करुन कारागहृ प्रशासनास मींिूरीसाठी सादर करण्यात आले आहे. 
(४) कारागहृ प्रशासनाकड े सादर केलेले दरुुस्तीच े अींदािपत्रकास प्रशासकीय 
मींिूरी प्राप्त होऊन सींबींधधत खातयाकडून तनधी प्राप्त झाल्यास इमारतीच्या 
दरुुस्तीच ेकाम हाती घेण्यात येईल. 

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

  
राज्याि पीि विमा योजनेची रक्िम शिेिऱ्याांना वििरीि िरण्याबाबि 
  

(२५) * ४५१४३ श्री.अतनल भोसल,े श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात अततवषृ्ी, गारपी्, दषुकाळ यापासनू शतेकऱ्याींना सींरक्षण 
शमळण्यासाठी शासनाने सरुु केलेल्या शतेकरी पीकववमा योिनेंतगात रुपये ४ 
हिार को्ी ववमा वप्रमीयम भरुनही शतेकऱ्याींना केवळ रुपये सोळाश ेको्ी 
ववतरण झाल्यामळेु सींबींधधत ववमा कीं पनीला (ररलायन्स इन्शरुन्स कीं पनी) 
फायदा झाल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या दसुऱ्या आठवड्यात 
तनदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या शतेकरी पीक ववमा योिनेत पीक 
ववमा ववतरण पणूा न करणारे शासनाचे िबाबदार अधधकारी, सींबींधधत ववमा 
कीं पनी (ररलायन्स इन्शरुन्स कीं पनी) याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) हे खरे नाही. 
 प्रधानमींत्री पीक ववमा योिना खरीप हींगाम २०१७ मध्ये राज्यातील 
८६.६९ लाख शतेकऱ्याींनी सहभाग घेतला असनू, ५०.३९ लाख हेक््र क्षते्र 
ववमा सींरक्षक्षत केलेले आहे. ववमा कीं पन्याींमाफा त प्राप्त झालेल्या अींतरिम 
अहवालानसुार ५०.१४ लाख शतेकऱ्याींना रुपये २५७२.१० को्ी इतकी नकुसान 
भरपाई ववमा कीं पन्याींमाफा त मींिूर करण्यात आलेली असनू, शतेकऱ्याींच्या बँक 
खातयावर नकुसान भरपाई िमा करण्याची कायावाही सींबींधधत बँकाींमाफा त सरुु 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
राज्यािील विद्यार्थयाांना बस पासची सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 
  

(२६) * ४५४१६ श्री.दत्िात्रय सािांि : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मलुाींच्या व मलुीींच्या शशक्षणाची सोय व्हावी म्हणून 
शासनाकडून ववववध योिना राबववण्यात येत असनू सदर योिनेमध्ये 
ववद्यार्थयांना तयाींच्या घरापासनू शाळेच्या दठकाणी िाण्यासाठी माफक दरात 
राज्य पररवहन महामींडळाच्या बस पासची सवुवधा उपलब्ध करून देण्यात 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास सदर माफक दरात पास ही योिना फक्त शकै्षणणक कालावधी 
परुतीच मयााददत असनू उन्हाळी व ददवाळी सटु्टी या काळात सदर योिनेचा 
लाभ ववद्यार्थयांना घेता येत नाही, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास उन्हाळी व ददवाळी सटु्टी या काळात ववद्यार्थयांना इतर कोसेस 
लावल्याने तयाींना प्रवासासाठी राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसची गरि 
असल्याने ववद्यार्थयांना १२ मदहने माफक दरात राज्य पररवहन 
महामींडळाच्या बस पासची सवुवधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने 
चौकशी करुन कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.ददिािर रािि े: (१) होय. 
 ग्रामीण भागातील इयतता ५ वी त े १२ वी पयतं शशक्षण घेणाऱ्या 
ववद्याथींनीींना अदहल्याबाई होळकर योिनेंतगात राज्य पररवहन बसने मोफत 
प्रवास पास सवलत देण्यात आली आहे. 
 तसेच, शकै्षणणक, ताींत्रत्रक व व्यावसातयक शशक्षण घेणाऱ्या 
ववद्यार्थयांना माशसक पासात ६६.६७% सवलत देण्यात येत.े 
(२) व (३) उन्हाळी व ददवाळी सटु्टीच्या कालावधीत शाळा सरुु असल्याबाबत 
ककीं वा काही वगा चाल ू असल्याबाबत सींबींधधत शाळेच्या मखु्याध्यापकाींनी 
दाखला ददल्यास ववद्यार्थयानंा सवलतीचे माशसक पास देण्यात येतात. 
 तसेच, ी्ंकलेखन व लघलेुखनचे प्रशशक्षण घेणाऱ्या ववद्यार्थयांना 
अनिुमे ६ मदहने व १ वषााकरीता सवलतीचा माशसक पास देण्यात येतो. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

सेलू (जज.िधाव) िालुक्यािील िृषी याांत्रत्रिीिरण  
योजनेची सोडि िाढण्याबाबि 

  

(२७) * ४४७६४ प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सेल ू (जि.वधाा) तालकु्यातील कृषी ववभागात शासनाने नव्याने सरुु 
केलेल्या कृषी याींत्रत्रकीकरण योिनेच्या लाभासाठी शतेकऱ्याींनी अिा करुनही 
उक्त योिनेची सोडत न काढल् यामळेु शतेकऱ्याींना सोडतीची प्रततक्षा करावी 
लागत असनू या योिनेच्या लाभापासनू शतेकऱ्याींना वींधचत ठेवण्यात येत 
असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या शवे्च्या आठवड्यात तनदशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सोडतीस ववलींब 
करणाऱ्या अधधकाऱ्याींववरुध्द कारवाई करुन योिनेची सोडत काढण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) ददनाींक ६ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी सोडत काढण्यात 
आली आहे.  
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्याि जमीन मोजणी प्रकक्रयेिरीिा ड्रोनचा िापर िरण्याबाबि 
  

(२८) * ४५०३९ श्रीमिी ज्मिा िाघ : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात गावठाण, शमळकतीची तसेच िागेची मोिणी प्रकिया 
अतयाधुतनक व वेगवान पध्दतीने करण्यासाठी ड्रोनचा वापर करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव भमुी अशभलेख ववभागाकडून शासनास सादर करण्यात आल्याचे माहे 
िुल,ै २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान तनदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर प्रस्तावास मींिुरी 
देऊन िमीन मोिणी प्रकियेकरीता ड्रोनचा वापर करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) ड्रोन तींत्रज्ञानाचा वापर करून गावठाणातील 
शमळकती व िागा मोिणी करण्याबाबतचा प्रस्ताव िमाबींदी आयकु्त आणण 
सींचालक, भशूम अशभलेख, महाराषर राज्य, पणेु याींनी शासनास सादर केलेला 
आहे. सदर प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(३) प्रश्नच उद् भवत नाही.  
 

----------------- 
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अमराििी-धचखली र्त्याच्या चौपदरीिरणाच ेिाम पूणव िरण्याबाबि 
  

(२९) * ४४४७३ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला जिल््यातील हाजिरा-देवगड राषरीय महामागा िमाींक ५३ च्या 
अमरावती धचखली रस्तयाच्या चौपदरीकरणाचे काम बींद असल्याने 
चौपदरीकरणाच्या कामाकरीता खोदलेल्या खड्ड्याींमळेु अपघाताचे प्रमाण वाढत 
असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान तनदशानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त महामागााच्या चौपदरीकरणाचे काम ज्या आयएल अ ॅण्ड 
एफएस या कीं पनीला ददले होत े तया कीं पनीची आधथाक जस्थती त्रबक् 
असल्याचे तनदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू महामागााच्या 
चौपदरीकरणाच ेकाम पणूा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 सदर रस्तयाच्या अमरावती त े धचखली दरम्यानच्या लाींबीत काही 
दठकाणी खड्ड ेपडले आहेत, हे खरे असनू सदर दठकाणच्या रस्तयाची दरुुस्ती 
करण्याकरीता तनववदा तनजश्चतीबाबत कायावाही सरुू आहे. 
 तथावप, या दठकाणी अपघाताींचे प्रमाण वाढत असल्याबाबत कोणताही 
अहवाल प्राप्त झालेला नसल्याच,े प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागा 
प्राधधकरण, अमरावती याींनी कळववले आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 

सदर कामाच ेसवलतकार मे.अमरावती धचखली एक्सप्रेस शल. याींनी 
ववषयाींककत कामाकरीता एक रक्कमी तनधी उपलब्ध करुन देण्याची ववनींती 
भारतीय राषरीय रािमागा प्राधधकरणाला केली असल्याचे प्रकल्प सींचालक, 
भारतीय राषरीय रािमागा प्राधधकरण, अमरावती याींनी कळववले आहे. 
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(३) सदर बाब कें द्र शासनाच्या अखतयारीतील असल्याने प्रस्ततु प्रकरणी 
प्राधधकरणामाफा त कायावाही सरुु असल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय 
रािमागा प्राधधकरण, अमरावती याींनी कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
औरांगाबाद शहरािील उड्डाणपुलाची देखभाल ि दरुु्िी िरण्याबाबि 

  

(३०) * ४४८१० श्री.सभुाष र्ाांबड, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगिाप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू खललफे, 
श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनाथ राजूरिर : ददनाांि २० जुल,ै २०१८ रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्याि आलेल्या अिाराांकिि प्रश्नोत्िराांच्या यादी 
क्रमाांि ६ मधील प्रश्न क्रमाांि ४०३५८ ला ददलले्या उत्िराच्या सांदभावि 
सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद शहरातील सवा उड्डाणपलुाींची देखभाल व दरुुस्तीअभावी 
दरुवस्था झाल्याने धोकादायक पलुावरुन प्रवाश्याींना प्रवास करावा लागत 
असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान तनदशानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर राज्य रस्त े ववकास महामींडळाने सदर पलुाींचे 
कायदेशीर हस्ताींतरण महानगरपाशलकेकड ेकेले नसल्याने पलुाींची देखभाल न 
करण्याची भशूमका महानगरपाशलकेने घेतली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन औरींगाबाद शहरातील 
उड्डाणपलुाची देखभाल व दरुुस्ती करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) महाराषर राज्य रस्त ेववकास महामींडळाने नव्याने बाींधलेल्या पाच 
उड्डाण पलुापकैी िाींतीचौक उड्डाणपलू औरींगाबाद-िालना हा राषरीय 
महामागा ि. ७५२ आय चा भाग नव्याने घोवषत झाल्यामळेु सावाितनक 
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बाींधकाम ववभाग, मींत्रालय, मुींबई याींचे पत्र ि. खाक्षेस/२००४/प्र.ि.२५ 
(एल.बी.२)/रस्त-े८, ददनाींक १६/१०/२०१८ अन्वये मखु्य अशभयींता, राषरीय 
महामागा (सावाितनक बाींधकाम), मुींबई याींना देखभाल दरुुस्तीसाठी हस्ताींतरीत 
करुन घेणेबाबत तनदेश ददलेले आहेत. आता उवारीत ४ उड्डाणपलूही राषरीय 
महामागा ववभागाकड े हस्ताींतरणासाठी कायावाही म.रा.र.वव. महामींडळामाफा त 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्नच उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
नालशि जजल््याि शिेीचे उत्पादन िाढविण्यासाठी अनुदान देण्याबाबि 

  

(३१) * ४४४१३ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू खललफे, श्री.जनादवन चाांदरूिर, 
श्री.मोहनराि िदम, आकिव .अनांि गाडगीळ, श्री.सभुाष र्ाांबड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.हररलस ांग राठोड, श्री.नरेंद्र दराड े: सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाशशक जिल््यात महागाई, तनकृष् दिााचे त्रबयाणे तसेच अवकाळी 
पावसामळेु शतेी वपकाींचे नकुसान झाल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा 
तयादरम्यान तनदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाशशक जिल््यातील शतेकऱ् याींनी यावषीच्या पावसापवूी 
त्रबयाणे व रासायतनक खत े खरेदी केली असनू पाऊस न झाल्याने 
शतेकऱ्याींच्या वपकाींचे नकुसान झाले, तसेच माहे िून, २०१८ त े सप् े्ंबर, 
२०१८ अखेरपयतं पाऊस न पडल्यामळेु शतेकऱ् याींच्या खरीप वपकाींसाठी 
वापरल्या िाणाऱ्या रासायतनक खताींच्या ककींमती वाढल्याने शतेकऱ् याींनी 
रासायतनक खत खरेदी केली नसनू रासायतनक खत वविीववना कीं पन्यामध्ये 
पडून असल्याचे तनदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शतेीचे उतपादन वाढववण्यासाठी मशागतीच्या कामासाठी 
प्रततहेक््री रुपये २५ हिार अनदुान रोिगार हमी योिनेतनू देण्यात यावे, 
अशी मागणी इगतपरुी तालकुा श्रमिीवी सींघ्नेने तहशसल कायाालयािवळ 
मोचाा काढून केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नकुसानग्रस्त 
शतेकऱ्याींना मदत देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) माहे िून त े सप् े्ंबर, २०१८ या कालावधीत नाशशक जिल््यात 
सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडल्यामळेु व रासायतनक खताींच्या ककींमतीत अल्प 
प्रमाणात वाढ झाल्यामळेु खरीप हींगाम, २०१८ मध्ये नाशशक जिल््यातील 
शतेकऱ्याींकडून रासायतनक खताींचा वापर मागील वषीच्या तलुनेत थोड्या 
प्रमाणात कमी झालेला आहे.  
(३) हे खरे आहे. 
(४) सन २०१८ मध्ये राज्यातील तालकु्याींमध्ये िून त े सप् े्ंबर या 
कालावधीतील पिान्याची तू् , उपलब्ध असलेल्या भिूलाची कमतरता, 
दरूसींवेदन ववषयक तनकष, वनस्पती तनदेशाींक, मदृ ूआद्राता, पेरणीखालील क्षेत्र 
व वपकाींची जस्थती या सवा घ्काींचा एकत्रत्रत ववचार करून या घ्काींनी 
प्रभावीत झालेल्या एकूण १५१ तालकु्याींमध्ये गींभीर/मध्यम स्वरूपाचा दषुकाळ 
ददनाींक ३१ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी िाहीर केलेला आहे. यामध्ये नाशशक 
जिल््यातील एकूण ८ तालकु्याींचा समावेश आहे. तसेच, राज्यात दषुकाळ 
घोवषत केलेल्या १५१ तालकु्याींव्यततररक्त ज्या महसलूी मींडळाींमध्ये िून त े
सप् े्ंबर या कालावधीत तालकु्याच्या सरासरी पिान्याच्या ७५ ्क्के पेक्षा 
कमी व एकूण पिान्यमान ७५० शम.मी. पेक्षा कमी झाला आहे, अशा एकूण 
२६८ महसलूी मींडळाींमध्ये ददनाींक ६ नोव्हेंबर, २०१८ च्या शासन तनणायान्वये 
दषुकाळ घोवषत करून सवलती लाग ू करण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये 
नाशशक जिल््यातील एकूण १७ महसलूी मींडळाींचा समावशे आहे. 
 दषुकाळ घोवषत केलेल्या तालकु्याींमध्ये/महसलू मींडळाींमध्ये शासनाने 
अनजु्ञेय केलेल्या सवलती प्रदान करण्याबाबत तातडीने आवश्यक तया 
उपाययोिना करण्याकरीता सींबींधधत जिल््याचे जिल्हाधधकारी याींना प्राधधकृत 
करण्यात आलेले आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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पुसद (जज.यििमाळ) िालुक्यािील सेिू सुविधा िें द्रचालि 
 शिेिऱ्याांची आधथवि लूट िरीि असल्याबाबि 

  

(३२) * ४४३७७ श्री.हररलस ांग राठोड : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पसुद (जि.यवतमाळ) तालकु्यामध्ये शतेकऱ्याींच े ववववध योिनेचे अिा 
भरण्याकरीता शासनाचे आदेश असतानाही सेत ू सवुवधा कें द्रचालक 
शतेकऱ्याींकडून शींभर त े दोनश े रुपयाींची मागणी करीत असनू शतेकऱ्याींची 
आधथाक लू्  करीत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान 
तनदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सेत ूसवुवधा कें द्रचालक शतेकऱ्याींकडून पशैाींची मागणी करीत 
असल्याच े तनवेदन भाऊराव बोडखे व इतर याींनी तहशसलदार, पसुद याींना 
ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शहरातील अनेक ई-सेवा कें द्रचालक पीक ववम्याचे दर     
कमी-िास्त आकारात असनू काही कें द्रचालक रुपये ७५०/- तर काही     
रुपये ८४०/- घेत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने या सवा सेत ू सेवा कें द्राींची चौकशी 
करुन गरैव्यवहार करणाऱ्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) व (३) अशी बाब तनदशानास आली नाही. 
 श्री.भाऊराव बोडखे याींचे तनवेदन प्राप्त झाल्याचे ददसनू येत नाही. 
तथावप, प्रधानमींत्री पीक ववमा योिनेंतगात पीकववमा भरण्यासाठी तातकाळ 
कायावाही करण्याच्या दृष्ीने श्री.अभय गडम व इतर याींनी तहशसलदार, पसुद 
याींना ददनाींक १६/०७/२०१८ रोिी तनवेदन ददलेले आहे.  
 सदर तनवेदनाच्या अनषुींगाने तहशसलदार, पसुद याींनी ददनाींक 
१६/०७/२०१८ च्या पत्रान्वये, शतेकऱ्याींना पीक ववमा अिा भरण्यासाठी 
कुठल्याही प्रकारची अडचण तनमााण होणार नाही व ही सेवा तन:शलु्क  
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देण्याबाबतच्या सचूना सवा सेत ू सवुवधा कें द्र/महा ई-सेवा कें द्र याींना ददल्या 
आहेत. यासींदभाात तोंडी अथवा लेखी तिार प्राप्त झाल्यास सींबींधधत सेत ू
सवुवधा / महा ई-सेवा कें द्र बींद करण्याबाबत प्रस्ताववत करण्यात येईल, असेही 
उक्त पत्राद्वारे सधूचत केले आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

मुांबई शहर ि उपनगरािील भाडिेत्िािर देण्याि आलेल्या  
जागा शासनाच्या िाब्याि घेण्याबाबि 

  

(३३) * ४४००५ अॅड.अतनल परब, श्री.विलास पोिनीस : सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शहर व उपनगरातील त्रब्रद्शकाळात व्यावसातयक व तनवासी 
कारणाकरीता ददघाकालीन भाड े ततवावर देण्यात आलेल्या मोक्याच्या िागा 
शासनाच्या ताब्यात घेण्याचा तनणाय माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा 
तयादरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई शहर आणण उपनगरातील िवळपास १७०० िागा 
शासनाने ववववध कारणाींकरीता भाड्याने ददल्या असनू तयापकैी दक्षक्षण 
मुींबईतील भाडतेतवावर देण्यात आलेल्या १३०७ िागाींपकैी ६९१ िागाींच े
भाडकेरार सींपषु्ात आलेले आहे, तसेच तयातील ३९१ भाड े ततवावर 
असलेल्याींना शासनाने वारींवार नो्ीसा देऊनही भाड े कराराच े नतुनीकरण 
करण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनषुींगाने 
ककती िागा शासनाने ताब्यात घेतल्या आहेत, तसेच भाडतेतवावर देण्यात 
आलेल्या मोक्याच्या िागा ताब्यात घेण्याबाबतच्या तनणायाची अींमलबिावणी 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) असा कोणताही सवासाधारण तनणाय शासनाने 
अद्याप घेतलेला नाही. 
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(२) व (३) मुींबई शहर आणण मुींबई उपनगरातील एकूण १६६३ शासकीय 
शमळकती ववववध प्रयोिनासाठी भाडपेट्टय्ाने प्रदान करण्यात आल्या आहेत. 
सदर शमळकतीपकैी ८२६ शमळकतीींचा भाडपेट्टा सींपषु्ात आलेला आहे. भाडपेट्टा 
सींपषु्ात आलेल्या सवा भाडपेटे्टधारकाींना सींबींधधत जिल्हाधधकारी 
कायाालयामाफा त शासन तनणाय ि. िमीन २५०५/प्र.ि.४०५/ि-२, ददनाींक 
१२/१२/२०१२ अन्वये भाडपेट्टानतुनीकरणाबाबत नो्ीसा देण्यात आल्या असनू 
तयापकैी ४९३ भाडपेटे्टधारकाींनी नतुनीकरणासाठी ववकल्प सादर केले आहेत. 
सदर शमळकतीींपकैी १७ शमळकतीींचे नतुनीकरण करण्यात आले आहे. तसेच 
शताभींगापो्ी एकूण २६ शमळकती शासन िमा करण्यात आल्या आहेत. 
 उक्त शासन तनणाय ददनाींक १२/१२/२०१२ हा मा.उच्च न्यायालयात 
आव्हातनत करण्यात आला असनू तद्नषुींगाने सदर शासन तनणायामध्ये 
ददनाींक ०५/०५/२०१८ च्या शासन तनणायान्वये भईुभाड्याच्या काही 
तरतदुीसींबींधी सधुारणा करण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

 

धमावबाद (जज.नाांदेड) िालुक्यािील अिैध िाळू उत्खनन रोखण्याबाबि 
  

(३४) * ४४९८३ श्री.अमरनाथ राजूरिर : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४२०५२ ला 
ददनाांि ६ जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धमााबाद (जि.नाींदेड) तालकु्यातील धचरली नाींदेच्या घा्ावरुन वाळू उपसा 
करण्याची वळे सकाळी ६ त ेसींध्याकाळी ६ वािेपयतं असताना वाळू माकफया 
तनयमाींचे उल्लघींन करुन अवधैररतया रात्रभर बेसमुार वाळू उपसा करीत 
असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ च्या पदहल्या सप्ताहात तनदशानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने अवधैररतया वाळू उपसा करणाऱ्याींवर तसेच, वाळू माकफयास 
सहकाया करणाऱ्या सींबींधधत अधधकारी/कमाचारी याींच्यावर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) मौिे धचरली, ता.त्रबलोली येथील शासकीय 
रेतीघा्ावर ददनाींक १७/०३/२०१८ रोिी रात्रीचे वळेी अवधै उतखनन होत 
असल्याची बाब तनदशानास आली आहे.  
 सदर प्रकरणी सींबींधधत रेतीघा्धारकाववरुध्द कुीं डलवाडी पोलीस ठाणे 
येथे ग.ुर.ि. २४/२०१८ अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला असनू सदर 
रेतीघा् ददनाींक २८/४/२०१८ पासनू बींद करण्यात आला आहे. सदर प्रकरण 
सद्य:जस्थतीत न्यायप्रववष् आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िजवि-िल्याण राज्य मागावची दरुि्था र्ाल्याबाबि 
  

(३५) * ४५४५६ श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल 
नािेिर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.जगन्नाथ लशांदे : सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) किात (जि.रायगड) तालकु्यातील किात-कल्याण या राज्य मागााची 
खड्डयाींमळेु दरुवस्था झाल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ च्या ततसऱ्या आठवड्यात 
तनदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पावसाळयात सदर रस्तयाींवरील खड्ड ेभरुनही तनकृष् दिााच्या 
कामाींमळेु रस्तयाींची पनु्हा दरुवस्था होऊन अपघात होत असल्याच ेतनदशानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन तनकृष् दिााचे काम 
करणाऱ्या ठेकेदाराींवर कारवाई करुन रस्तयाची दरुुस्ती करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
 तथावप, चाल ू पावसाळयादरम्यान रस्तयावरील खड्ड े वेळोवेळी भरुन 
घेण्यात आले असनू रस्ता वाहतकुीसाठी सजुस्थतीत ठेवण्यात आलेला आहे. 
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(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

सेनगाि (जज.दहांगोली) िालुक्यािील दषु्ट्िाळग्र्ि  
शिेिऱ्याांना मदि देण्याबाबि 

  

(३६) * ४५५८० श्री.रामराि िडिुि,े श्री.ख्िाजा बगे, श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय मदि ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सेनगाव (जि.दहींगोली) तालकु्यास दषुकाळग्रस्त तालकुा िाहीर करण्याच्या 
मागणीबरोबरच शतेीमालाला हमीभाव देण्याच्या मागणीसाठी शतेकरी व 
शतेमिूराींनी तहशसल कायाालयावर ददनाींक २९ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी धडक 
मोचाा काढला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शतेकरी/शतेमिूराींच्या मागण्याींचे स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दषुकाळग्रस्ताींना मदत 
देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे आहे. 
 दहींगोली जिल््यातील सनेगाव येथे ददनाींक २६/०९/२०१८ रोिी 
शतेमालाला हमीभाव व इतर ववववध मागण्याींसाठी धडक मोचाा काढण्यात 
आला होता. 
(२) सेनगाव तालकु्यात शतेवपकाींना योग्य व हमीभाव शमळण्यासाठी 
शासनाकड ेखालील मागण्या माींडल्या आहेत. 

१) सेनगाव तालकुा दषुकाळग्रस्त झालाच पादहिे. 
२) सोयाबीन ५००० रुपये प्रततजक्वी्ं ल भाव शमळाला पादहि ेव तरुीला 

१०००० रुपये भाव शमळाला पादहिे. 
३) शतेकऱ् याींना २४ तास वीि परुवठा 
४) शतेकऱ् याींची सींपणूा किामाफी 
५) शतेकऱ् याींना बचकेचे नवीन पीक किा शमळणेबाबत. 
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६) शतेकऱ् याींना सन २०१६-१७ पीक ववमा शमळाला पादहिे. 
७) बोंड अळी व लाल कापसाचे अनदुान शमळाले पादहिे 
८) सींिय गाींधी तनराधार, श्रावणबाळ, अपींग या योिनेचे ६०० रुपये 

वरून १२०० रुपये प्रतत माह शमळाला पादहिे. 
९) सोयाबीन, कापसू, तरू या वपकाींच्या नकुसानीची तवरीत चौकशी 

करून तवरीत अनदुान ददलेच पादहिे. 
१०) कापसू या वपकाला ८००० रुपये हमीभाव ददलाच पादहिे. 

(३) महसलू व वन ववभाग, शासन तनणाय ददनाींक ३१ ऑक््ोबर, २०१८ 
अन्वये दहींगोली जिल््यातील दहींगोली, सेनगाींव तालकु्याींमध्ये गींभीर स्वरूपाचा 
दषुकाळ व कळमनरुी तालकु्यात मध्यम स्वरुपाचा दषुकाळ िाहीर करून 
खालील उपाययोिना लाग ूकरण्यात आल्या आहेत. 

१) िमीन महसलूात सू् . 
२) सहकारी किााच ेपनुगाठन. 
३) शतेीशी तनगडीत किााच्या वसलूीस स्थधगती. 
४) कृषी पींपाच्या चाल ूववित्रबलात ३३.५% सू् . 
५) शालेय/महाववद्यालयीन ववद्यार्थयांच्या परीक्षा शलु्कात माफी. 
६) रोहयोंतगात कामाच्या तनकषात काही प्रमाणात शशधथलता. 
७) आवश्यक तथे ेवपण्याचे पाणी परुववण्यासाठी च्कसाचा वापर. 
८) ी्ंचाई िाहीर केलेल्या गावात शतेकऱ् याींच्या शतेीच्या पींपाची वीि 

िोडणी खींडीत न करणे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

 

मालेगाि (जज.नालशि) िालुक्याि तनिृष्ट्ट दजावच ेत्रबयाणे  
पुरविणाऱ्या िां पनीिर िारिाई िरण्याबाबि 

  

(३७) * ४५६३० श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.जगन्नाथ लशांदे : 
सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालेगाव (जि.नाशशक) तालकु्यातील शतेकऱ्याींना मोन्सच्ो कीं पनीच्या 
सेशमनीि वाणाचे ढोबळी शमरचीच े त्रबयाणे परुववण्यात आले असनू सदरहू 
त्रबयाणे न उगवल्याने शतेकऱ्याींचे नकुसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मोन्सँ्ो कीं पनीचे त्रबयाणे उगवण्यासींदभाात शतेकऱ्याींनी 
शासनाकड ेतिारी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन तनकृष् दिााचे त्रबयाणे 
परुववणाऱ्या कीं पनीवर कारवाई करुन नकुसानग्रस्त शतेकऱ्याींना मदत 
देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) व (३) नाशशक जिल््यातील मालेगाव 
तालकु्यातील शतेकऱ्याींना स्थातनक नसारी धारकाींकडून परुववण्यात आलेल्या 
मोन्सँ्ो त्रबयाणे कीं पनीच्या सेशमनीस वाणाचे ढोबळी शमरचीच्या फळाचा दिाा 
व गणुवततबेाबत शतेकऱ्याींनी तिारी दाखल केलेल्या आहेत. 
 या सींदभाात तालकुास्तरीय तिार तनवारण सशमतीने तपासणी केली 
असता, ढोबळी शमरचीच्या वाणात दोष असल्याचे तनषकषा ददलेला आहे. 
यानषुींगाने सींबींधधत रोपवा्ीका धारकाींचे परवाने तनलींत्रबत करण्यात आल े
आहेत व त्रबयाणे उतपादन कीं पनीववरूध्द कायद्यातील तरतदूीनसुार कायावाही 
सरुू आहे. तसेच, नकुसान भरपाईसाठी तिारदार शतेकऱ्याींनी जिल्हा ग्राहक 
तिार तनवारण मींच, नाशशक याींच्याकड ेदाद माधगतली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

रत्नाधगरी जजल््याि अिैध मासेमारी िरणाऱ्याांिर िारिाई करण्याबाबत 
  

(३८) * ४५६७० श्री.रमेश पाटील : सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रतनाधगरी जिल््यात परवानाधारक पसासीन नौका २७२ तसेच 
परवानाधारक पारींपारीक मजच्छमार नौका ३५० असनू या नौका व्यततररक्त 
५०० पेक्षा अधधक बेकायदेशीर मासेमारी करणाऱ्या नौका जिल््याच्या सागरी 
हद्दीत मासेमारी करीत असल्याचे तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पारींपारीक सागरी क्षेत्रात होणारी घसुखोरी व परवाना 
नसलेल्या शकेडो मजच्छमाराींवर कारवाई करुन बेकायदा मासेमारी रोखण्याची 
मागणी पारींपारीक मजच्छमार सींघ्नाींनी मतस्य आयकु्त याींच्याकड े ददनाींक 
२४ ऑगस््, २०१८ रोिी तनवेदन देऊन केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बेकायदेशीर मजच्छमार 
करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.महादेि जानिर : (१) नाही. 
(२) व (३) करीता पारींपारीक मच्छीमार सींघ्नाींनी ददनाींक २४ ऑगस््, २०१८ 
रोिी वा तयासमुारास मतस्य आयकु्ताींकड े तनवेदन ददले असनू तयानषुींगाने 
सप् े्ंबर, २०१८ त े आितागायत एकूण १६ अवधै मासेमारी करणाऱ्या 
स्थातनक मच्छीमार नौकाींना व ३ परप्राींतीय नौकाींना अशा एकूण १९ नौकाींवर 
महाराषर सागरी मासेमारी तनयमन अधधतनयम १९८१ अींतगात कारवाई 
करण्यात आली असनू, तयाींचे दावे अशभतनणाय अधधकारी रतनाधगरी व रािापरू 
याींचेकड ेदाखल केलेले आहेत.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

ददहसर (मुांबई) चिे नाक्यािरील र्त्याांची दरुु्िी िरण्याबाबि 
  

(३९) * ४६०३८ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ददहसर (मुींबई) चेक नाक्यावरील रस्तयाींची खड्ड्याींमळेु दरुवस्था झाली 
असनू रस्तयाींवर वाहतकू कोंडी तनमााण होऊन अपघात होत असल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान तनदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू रस्तयाींवरील खड्ड े वव्ाींचा चुरा, रॅत्रब् व िुने पेव्हर 
ब्लॉक ्ाकून भरण्यात आले होत,े परींत ु नकुतयाच झालेल्या पावसामळेु 
रस्तयाींची पनु्हा दरुवस्था झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू रस्तयाींची 
दरुुस्ती करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ लशांदे : (१) हे खरे नाही.  
 (२) हे खरे नाही. तथावप, प्रश्नाधीन रस्तयाची महाराषर राज्य रस्त ेववकास 
महामींडळामाफा त वेळोवेळी देखभाल व दरुुस्ती करण्यात येऊन रस्ता 
वाहतकुीस सजुस्थतीत ठेवण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यािील िोिण किनारपट्टीच्या सागरी  
महामागाविरील पूल बाांधण्याबाबि 

  

(४०) * ४६१३२ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफव  भाई धगरिर : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कोकण ककनारपट्टीच्या ववकासात महतवाचा ्प्पा समिला 
िाणाऱ्या सागरी महामागाासाठीचा सववस्तर प्रकल्प आराखडा (डीपीआर) तयार 
करण्यात आल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या शवे्च्या आठवड्यात तनदशानास 
आले असनू रेवस (जि.रायगड) त ेआरोंदा (जि.शस ींधुदगुा) अशा ५५० कक.मी. 
लाींबीच्या दपुदरी मागाासाठी रुपये २ हिार ५०० को्ीींचा डीपीआर तयार करुन 
मींिुरीसाठी कें द्राकड ेपाठववला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सागरी महामागाावर रायगड जिल््यात ४१ पलू, ठाण्यात 
१३ पलू, रतनाधगरीत १८, शस ींधुदगुा जिल््यात १० अशी ८२ पलू उभारण्यात 
येणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
 राज्यातील कोकण ककनारपट्टीच्या ववकासात महतवाचा ्प्पा समिला 
िाणाऱ् या सागरी महामागा रेवस बींदर बाणको्-ियगड-देवगड-अरोंदा या 
रायगड, रतनाधगरी, शस ींधुदगुा जिल््यातनू िाणाऱ् या ककनारी महामागा प्रमखु 
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राज्यमागा ि.४ च्या ५४० कक.मी.लाींबीचा रुपये ५८९१.२१ को्ीचा सववस्तर 
प्रकल्प अहवाल (डड.पी.आर) माहे माचा २०१८ मध्ये तयार करुन कें द्र 
शासनाकड ेमींिूरीसाठी सादर करणेत आलेला आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 

या सागरी महामागाावर रायगड जिल््यात ३ मोठे पलू व १९ लहान 
पलू, रतनाधगरी जिल््यात २२ मोठे पलू व ४२ लहान पलू तसेच शसींधदुगुा 
जिल््यात ८ लहान पलू व ३४ मोठे पलू अस ेएकूण १२८ पलू उभारण्यात येणार 
आहेत. 
(३) उक्त प्रकरणी सद्य:जस्थतीत कें द्र शासनाकड ेसववस्तर प्रकल्प अहवाल 
(डड.पी.आर) मींिूरीसाठी सादर करण्यात आला असल्यामळेु चौकशी करण्याचा 
प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मोखाडा (जज.पालघर) िालुक्यािील पशुसांिधवन  
विभागािील ररक्ि पदे भरण्याबाबि 

  

(४१) * ४५१३९ श्री.रवि ांद्र फाटि, अॅड.अतनल परब, श्री.बाळाराम पाटील : 
सन्माननीय पशसुांिधवन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोखाडा (जि.पालघर) तालकु्यातील पशसुींवधान ववभागातील अनेक ररक्त 
पदे असल्यामळेु िनावराींच्या आरोग्याचा गींभीर प्रश्न तनमााण होत असनू 
उपलब्ध पशवुदै्यकीय अधधकारी व कमाचाऱ्याींवर अततररक्त कामाचा ताण येत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मोखाडा पींचायत सशमतीमाफा त जिल्हास्तरावर पशसुींवधान 
ववभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत पाठपरुावा करूनही ररक्त पदे भरली 
नसल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान तनदशानास आल,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.महादेि जानिर : (१) व (२) पालघर जिल््यातील मोखाडा तालकु्यात 
शे्रणी-१ च े ०३ व शे्रणी-२ च े ३ असे एकूण ६ दवाखाने कायारत असनू 
तयामध्ये एकूण ९ मींिूर पदे आहेत. तयापकैी पशधुन ववकास अधधकारी 
(ववस्तार) मोखाडा व पशधुन पयावेक्षक सयूामाळ, ता.मोखाडा ही दोन पदे 
ररक्त आहेत. सदर दोन पदे ररक्त असली तरी सदर ररक्त पदाचा अततररक्त 
कायाभार निीकच्या दवाखान्यातील अधधकारी/कमाचारी याींच्याकड े
सोपववण्यात आला असनू तयाींचेव्दारे पशपुालकाींच्या िनावराींना तनयशमत 
वदैयकीय सोयीसवुवधा परूववण्यात येत आहेत. तयामळेु तथेील िनावराींच्या 
आरोग्याचा गींभीर प्रश्न तनमााण झालेला नाही. 
(३) व (४) पशधुन ववकास अधधकारी, ग्-अ या सींवगाातील ररक्त पदे 
भरण्यासाठी महाराषर लोकसेवा आयोगाकड े २९२ पदाींचे मागणीपत्र ददनाींक 
२३/०८/२०१८ रोिी पाठववण्यात आले आहे. भववषयात सरळसेवा व 
पदोन्नतीच्या मागााने पदभरती करताींना मोखाडा तालकु्यातील वरील प्रमाणे 
ररक्त असलेली पदे भरण्याबाबत योग्य ती कायावाही करण्यात येईल. 
  

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

रायगड जजल््याि अत्याधतुनि मजच्िमार जेट्टी उभारण्याबाबि 
  

(४२) * ४५०७१ श्री.जयांि पाटील : सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जिल््यात ५ हिार मजच्छमार नौका असनू अतयाधुतनक िेट्टी 
नसल्याने, ववशषेत: मोठ्या नौकाींना मुींबइाच्या ससनू डॉकवर मासळी 
उतरववण्यासाठी िावे लागत असल्याने जिल््यातच थेरोंडा, एकदरा व 
उरणच्या नवापाड्यात या तीन दठकाणी अद्यावत िटे्टी उभारण्याचा तनणाय 
घेतला असनू यासाठी नाबाडाकडून रुपये ६४ को्ीींचा तनधी मींिूर करण्यात 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू तीन दठकाणी अतयाधुतनक मजच्छमार िटे्टी 
उभारण्याच्या प्रकल्पाचे स्वरुप काय आहे, सदरहू िेट्टी उभारण्याच्या कामास 
केव्हापासनू सरुुवात होणार असनू, तया ततन्ही मजच्छमार िटे्टी ककती 
कालावधीत कायााजन्वत होतील, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रायगड जिल््यात 
अतयाधुतनक मजच्छमार िटे्टी उभारण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) नाबाडा माशलका-२० अींतगात रायगड जिल््यातील 
थेरोंडा, एकदरा व नवापाडा येथील मजच्छमाराींना मलूभतू सवुवधा परुववण्याच्या 
कामाींना ६७.०० को्ी रकमेस शासन तनणाय ददनाींक ०७/०१/२०१५ अन्वये 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. 
(२) थेरोंडा व नवापाडा येथील काम ेमाहे िानेवारी, २०१६ मध्ये व एकदरा 
येथील काम माहे म,े २०१६ मध्ये सरुु झालेले असनू तयापकैी नवापाडा येथील 
काम पणूा झाले आहे व उवाररत दोन कामे पणूातवाच्या जस्थतीमध्ये आहेत. 
सदर कामे माचा, २०१९ अखेर पणूा होतील. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िां त्राटी ित्िािर घेिलेल्या लशिशाही बस गाड्याांच्या 
 िजावच ेहफ्िे भरण्याबाबि 

  

(४३) * ४४१७१ अॅड.हु्नबान ूखललफे, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगिाप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, आकिव .अनांि गाडगीळ, 
श्री.सभुाष र्ाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य पररवहन महामींडळाने गिुरातमधील रँबो कीं पनीकडून कीं त्रा्ी 
ततवावर घेतलेल्या शशवशाही बस गाड्याींच्या किााच ेहफ्त ेभरले नसल्यामळेु 
रतनाधगरी मागाावर दोन शशवशाही बस गाड्या खािगी फायनान्स कीं पनीने 
िप्त केल्या असल्याचे ददनाींक २६ िुल,ै २०१८ रोिी वा तयासमुारास 
तनदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने किााच ेहफ्त ेभरुन िप्त केलेल्या शशवशाही बस गाड्या वाहतकुीस 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.ददिािर रािि े: (१) हे खरे आहे. 
(२) रेन्बो कीं पनीकडून कीं त्रा्ी ततवावर घेतलेल्या शशवशाही बसेसच्या किााच े
हप्त ेसदर कीं पनीद्वारे भरले नसल्यामळेु रतनाधगरी मागाावरील दोन शशवशाही 
बसेस खािगी फायनान्स कीं पनीने िप्त केलले्या आहेत. रेन्बो कीं पनीने 
ददनाींक २६/०७/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये शशवशाही बसेसचा परुवठा करु 
शकणार नसल्याबाबत राज्य पररवहन महामींडळास कळववले आहे. तयामळेु 
सदर कीं पनीने करारपत्रातील तरतदुीचा भींग केला असल्याने कीं पनीसोबतचा 
करार खींडीत करुन दींड व वसलूी करण्याची कायावाही सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्याि दधू उत्पादि शेििऱ्याांना दधुाला दर देण्याबाबि 
  

(४४) * ४५४४३ डॉ.िजाहि लमर्ाव, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगिाप, श्री.अमरनाथ राजरूिर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
अॅड.हु्नबान ू खललफे, आकिव .अनांि गाडगीळ, श्री.मोहनराि िदम, श्री.सभुाष 
र्ाांबड, श्री.हररलस ांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.जनादवन चाांदरूिर, 
श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात दधुाच े एकूण उतपादनापकैी ६० ्क्के दधुाच े सींकलन आणण 
खरेदी खािगी सींघ करीत असनू उवाररत ४० ्क्के दधू सहकारी आणण 
शासकीय डअेऱ् यामाफा त घेतले िात असनू शासनाने दधू उतपादक शतेकऱ्याींना 
रुपये २७ प्रततशल्र दधू दरवाढीसाठी एका वषाात सहा आदेश काढले, परींतु 
खािगी दधू सींघ शासन तनणायाचे पालन न करता आपल्या मिीने दधूाचा 
परुवठा कमी िास्त करुन ककींमत तनजश्चत करुन शतेकऱ् याींची व ग्राहकाींची 
लू्  करीत असल्याचे माहे िुल,ै २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान तनदशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यातील खािगी दधू सींघानी शासन आदेशापेक्षा दोन रुपये 
कमी दधू दर देण्याबाबत दरपत्रक काढले असनू याबाबत महानींदने अद्याप 
दरपत्रक काढले नसल्याने सहकारी दधू सींघाकडून खरेदी होणाऱ्या दधूाला 
ककती दर देणार असा प्रश्न तनमााण झाला आहे, यामळेु शासनाने तनणाय 
घेऊन महानींदच े सहकारी दधू सींघाकडून दधू खरेदीचे दरपत्रक िाहीर 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, गायीच्या दधूाला २५ रुपये प्रततशल्र दर देण्याचा तनणाय 
शासनाने ददला असनूही सहकारी आणण खािगी प्रकल्पाींच्या चालकाींनी 
वपशवीबींद दधूाच्या दरात वाढ केल्याने मुींबई, ठाणे, पणु्यासह मोठ्या 
शहराींतील ग्राहकाींना प्रततशल्र दधुाकरीता रुपये ३ त े ५ िादा खचा करावा 
लागत असनू तयामळेु ग्राहकाींची लू्  होत असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१८ च्या 
दसुऱ्या आठवड्यात तनदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने शासन आदेशानसुार दधूाला दर न देता शतेकऱ्याींची व ग्राहकाींची 
लू्  करणाऱ् या खािगी दधू सींघावर कारवाई करुन ग्राहकाींना सवलतीच्या 
दरात दधू देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) िीवनावश्यक वस्त ु अधधतनयम, १९५५ मधील 
तरतदूीनसुार िीवनावश्यक वस्तुींकरीता ककमान आधारभतू ककींमत तनजश्चत 
करण्याचे अधधकार कें द्र शासनास आहेत. दधुासाठी कें द्र शासनाने ककमान 
आधारभतू ककींमत तनजश्चत केलेली नाही.  

सद्य:जस्थतीत खािगी दधू क्षते्राच्या दधू खरेदी व वविी दरावर 
शासनाचे कायदेशीर बींधन नाही. तयामळेु शासनाने शासकीय दधू योिनेकरीता 
तनजश्चत केलेले दधू खरेदी व वविी दर खािगी क्षते्रावर बींधनकारक नाही. 
खािगी दगु्धक्षेत्र आपल्या स्तरावर दधू खरेदी व वविीचे दर तनजश्चत करीत 
असतात ही वस्तजुस्थती आहे.  
(२) शासनाचे दधू खरेदी व वविीचे दर हे केवळ शासकीय दधू योिनेकरीता 
आवश्यक असणाऱ्या दधूासाठी असतात. राज्यातील खािगी, सहकारी दधू 
सींघ व महानींद हे तयाींच्यास्तरावर दधूाच्या खरेदी व वविीचे दरपत्रक 
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स्वतींत्रपणे िाहीर करीत असतात. सहकारी दधू सींघाींनी शासनाने तनजश्चत 
केलेल्या दधू खरेदी दराने दधू उतपादकाींकडून दधू खरेदी करावे अस े तनदेश 
महाराषर सहकारी सींस्था अधधतनयम, १९६० च्या कलम ७९अ अन्वये 
शासनाने १० िुल,ै २०१५ रोिी तनगाशमत केल ेआहेत. मात्र, काही सहकारी  
दधू सींघाींनी यासींदभाात मा.उच्च न्यायालयात याधचका दाखल केल्या असनू 
मा.उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी पढुील आदेशापयतं कायावाही करण्यास 
अींतररम आदेशाद्वारे मज्िाव केला आहे. सध्या सदर प्रकरण न्यायप्रववष् 
आहे.  
(३) शासनाच्या ददनाींक २७ सप् े्ंबर, २०१८ रोिीच्या शासन तनणायान्वये 
तनजश्चत करण्यात आलेला रुपये २५/- प्रतत शल्र हा दर शासकीय दधू 
योिनेच्या दधू खरेदीसाठीचा असनू वविी दर रुपये ३७/- प्रतत शल्र असा 
आहे.  

खािगी क्षेत्र तसेच सहकारी दधू सींघाच्या दधू वविी दरावर शासनाच े
कायदेशशर तनयींत्रण नसल्याने तयाींच्या दधू वविीच े दर तयाींच्या स्तरावर 
ठरववण्यात येऊन तया दधुाची वविी ग्राहकाींना करण्यात येत असत.े 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबई-गोिा राष्ट्रीय महामागाविरील पुलाांची िामे  
अपूणवि्थेि असल्याबाबि 

  

(४५) * ४४४९९ श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.अतनिेि िटिरे, अॅड.हु्नबान ूखललफे, 
श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-गोवा राषरीय महामागाावरील िगबडुी, वाशशषठी, शास्त्री, सप्तशलींगी, 
आींिणारी, वाकेड, िानवली, कसाल, रािापरू, खारेपा्ण, कोळींब,े बाींबड,े खेड 
व धचपळूण येथील १४ पलुाींच्या पनुबांधणीसाठी रुपये १८७ को्ी ७९ लाखाींची 
प्रशासकीय मींिुरी देण्यात आल्यानींतर ठेकेदाराींना कामेही देण्यात आलेली 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू महामागााच्या पलुाींची कामे ठेकेदाराींनी पणूातः थाींबववली 
असल्यामळेु पलुाींची कामे रखडलेली आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू पलुाींची कामे 
करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
 सदर १४ पलूाींच्या पनुबांधणीसाठी कें द्र शासनाकडून ददनाींक 
२०/०८/२०१४ रोिी रुपये १८७.७९ को्ी रक्कमेस मींिुरी प्राप्त झाल्यानींतर 
सदर कामे कीं त्रा्दार मे.खरे आणण तारकुीं ड ेपा्ील कीं ., नागपरू याींना ददनाींक 
२७/०१/२०१५ रोिी देण्यात आली होती.  
(२) होय, हे खरे आहे. 
 सदर कामे ददनाींक २६/०७/२०१६ पयतं पणूा होणे आवश्यक होत.े 
तथावप, ही कामे कीं त्रा्दाराने ववदहत वेळेत पणूा न करता बऱ्याच 
कालावधीकरीता बींद ठेवल्याने रखडलेली आहेत. 
(३) सदर पलूाींची कामे पणूा करण्याकरीता कीं त्रा्दारास वेळोवेळी नो्ीसा 
देऊनही कामे पणूा न केल्यामळेु ही कामे शीघ्रगतीने पणूा करणेच्या दृष्ीने 
कीं त्रा्दाराींकडून काढून घेण्यात आली आहेत व नव्याने कीं त्रा्दार तनयकु्त 
करण्याबाबतची कायावाही प्रगतीत असनू नोव्हेंबर, २०१९ अखेर तनयकु्ती 
करण्याचे तनयोिन आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मूल (जज.चांद्रपूर) िालुक्याि सेिू िें द्रािील िामे 
 सांथगिीने होि असल्याबाबि 

  

(४६) * ४४३४४ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मलू (जि.चींद्रपरू) तालकु्यात सेत ू कें द्रातील मदहला बचत ग्ाच्या 
माध्यमातनू सरुु असलेली कामे सींथगतीने सरुु असल्याने ववद्याथी व 
नागरीकाींना रदहवासी प्रमाणपत्र, अधधवास प्रमाणपत्र, िातीचा दाखला इ. 
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दस्तऐवि ववलींबाने शमळत असल्याने ववद्याथी व नागरीकाींची गरैसोय होत 
असल्याचे ददनाींक १७/८/२०१८ रोिी वा तयासमुारास तनदशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) अशी बाब तनदशानास आली नाही,  
(२) चींद्रपरू जिल््यातील सवा तालकुास्तरावरील सेत ूकें द्र हे मदहला आधथाक 
ववकास महामींडळ, चींद्रपरू याींना माहे िुल,ै २०१७ पासनू चालववण्याकरीता 
देण्यात आले आहेत.  
 तयाच प्रमाणे मदहला आधथाक ववकास महामींडळास मलू तालकु्यातील 
तहशसल स्तरावरील सेत ू कें द्र देण्यात आले असनू त े महाऑनलाईन द्वारे 
ववकशसत केलेल्या आज्ञावलीद्वारे सरुु करण्यात आले आहे. सरुुवातीला 
सॉफ््वेअरचे परेुसे ज्ञान ऑपरे्र याींना नसल्याने एक आठवडा 
महाऑनलाईनच्या सॉफ््वेअरची कायावाही सींथगतीने सरुु होती. परींत ुतयानींतर 
सेत ूकें द्रातनू ऑनलाईन प्रमाणपत्राींचे सरुळीत वा्प सरुु आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही 

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

मौजे मोंड-िातनिड े(िा.देिगड, जज.लसांधुदगुव) खाडीिर  
पुलाच ेिाम पूणव िरण्याबाबि 

  

(४७) * ४४३६७ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे मोंड-वातनवड े (ता.देवगड, जि.शस ींधदुगुा) खाडीवर पलू बाींधण्याबाबत 
मागील ३० वषाापासनूच्या मागणीनींतर सन १९९६-९७, १९९७-९८ तद्नींतर 
पनु्हा २०१६-१७ च्या अथासींकल्पात कोटयवधी रुपयाींची आधथाक तरतदू 
होऊनही पलुाच ेकाम सरुु झालेले नसतानाही माहे माचा, २०१७ अखेर रुपये    
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१ को्ी ४ लाख ९८ हिार इतकी रक्कम खचा केल्याचे दाखवनू झालेल्या 
गरैव्यवहारासींदभाात ददनाींक २६ फेब्रवुारी, २०१८ रोिी ववधानमींडळाला सन 
२०१७-१८ या आधथाक वषााच्या खचााचे परूक वववरणपत्र सादर केले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कायाकारी अशभयींता, सावाितनक बाींधकाम ववभाग, कणकवली 
याींनी ददनाींक १८ माचा, २०१८ रोिी िा.ि. सा.बा.वव./कणक/लेखा/तनववदा/ 
१६९२ ई तनववदा ि. १ सन २०१८-१९ अन्वये अींदाजित ककींमत रुपये ५ को्ी 
८१ लाख ३९ हिार ९३९ ची तनववदा वतामानपत्राच्या माध्यमाद्वारे िाहीर 
करून सदरहू तनववदा ददनाींक १४ मे, २०१८ रोिी अधीक्षक अशभयींता, 
रतनाधगरी सावाितनक बाींधकाम मींडळ याींचे कायाालयात ऑनलाईन उघडण्यात 
येईल असेही िाहीर करण्यात येवनू आिशमतीस तनववदा तनजश्चत करुन 
सदरहू मोंड-वातनवड ेपलुाच्या बाींधकामाचा कायाारींभ आदेश ठेकेदाराला देण्यात 
आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू पलुाच्या बाींधकामाचा कायाारींभ आदेश देण्यात आलेला 
नसतानाही या पलुाच्या बाींधकामावर माहे माचा, २०१७ अखेर रुपये १ को्ी ४ 
लाख ९८ हिार इतकी रक्कम खचा केलेला दाखवनू झालेल्या गरैव्यवहाराची 
शासनाने चौकशी करुन दोषीींवर कारवाई करुन पलुाचे काम पणूा करण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. 
(२) प्रश्नाींककत कामाची तनववदा प्रशसध्द करण्यात आली आहे. तथावप, 
अद्याप तनववदा अींततम करून कायाारींभ आदेश देण्यात आलेले नाहीत. 
(३) व (४) या प्रकरणी अधीक्षक अशभयींता, सावाितनक बाींधकाम दक्षता पथक 
मींडळ, मुींबई याींचेमाफा त सववस्तर चौकशी करण्यात येत आहे. 
 

----------------- 
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ठाणे-डोंत्रबिली औद्योधगि पररसरािील प्रोबेस िां पनीि र्ालेल्या 
अपघािािील नुिसानग्र्िाांना मदि लमळणेबाबि 

  

(४८) * ४४०३८ श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.रवि ांद्र फाटि, अॅड.अतनल परब, श्री.अमररशभाई 
पटेल, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.शरद रणवपस,े अॅड.हु्नबान ू खललफे, आकिव .अनांि गाडगीळ, 
श्री.मोहनराि िदम, श्री.हररलस ांग राठोड, श्री.सभुाष र्ाांबड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर : सन्माननीय मदि ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) ठाणे-डोंत्रबवली एमआयडीसीमधील फेि-२ मध्ये असलेल्या प्रोबेस 
केशमकल कीं पनीत ददनाींक २६ मे, २०१६ रोिी भीषण स्फो् होऊन नऊ 
िणाींचा मतृय ूव १८० नागररक िखमी तसेच अडीच हिाराहून घराींचे नकुसान 
होवनूही बाधधताींना कोणतीच नकुसान भरपाई शमळाली नसल्याची बाब माहे 
नोव्हेंबर, २०१८ च्या दसुऱ्या सप्ताहात वा तयादरम्यान तनदशानास आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाात डोंत्रबवली वेल्फेअर असोशसएशनकडून मा.मखु्यमींत्री 
याींना पत्रव्यवहार करण्यात आला असनू नकुसानग्रस्ताींनी प्रोबेस 
कीं पनीववरोधात दावा दाखल करुन ववमा कीं पनीकडून नकुसान भरपाई 
शमळवावी असे मा.मखु्यमींत्री कायाालयाकडून साींधगतले िात आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशीसाठी जिल्हाधधकाऱ् याींच्या 
अध्यक्षतखेाली नेमलेल्या सशमतीने अहवालात नोंदववलेल्या शशफारशीत 
अततधोकादायक रासायतनक कीं पन्या या लोकवस्तीपासनू दरू स्थलाींतरीत 
करण्यास तसेच औद्योधगक पररसरातील बेकायदा बाींधकामे तनषकाशसत 
करण्याचे सचुववले असल्याचे माहे िुल,ै २०१८ रोिी वा तयादरम्यान 
तनदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन सशमतीच्या अहवालाच्या 
शशफारशीनसुार शासनस्तरावरुन कायावाही होण्याबाबत तसेच नकुसानग्रस्ताींना 
तातकाळ मदत देण्याबाबत कोणती कायावाही वा उपाययोिना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) या घ्नेमध्ये २६६० नागरीकाींच्या मालमतताींचे रुपये ७,४३,२७,९९० 
नकुसान झाल्याच े ददसनू आले. याबाबत मखु्यमींत्री सधचवालयाने ददनाींक 
०८/०८/२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये, प्रस्ततु प्रकरणी सींबींधधत मालमतताधारकाींनी 
प्रोबेस कीं पनीवर नकुसानभरपाईचा दावा दाखल करणे आवश्यक असनू 
यासाठी सदर कीं पनीचा Industrial Insurance असल्यास तयाअींतगात ववमा 
कीं पनीकड ेनकुसानभरपाई शमळण्यासाठी दावा दाखल करणे उधचत होईल असे 
कळववले आहे. 
(३) होय. 
(४) जिल्हाधधकारी, ठाणे याींच्या अध्यक्षतखेाली गदठत करण्यात आलले्या 
सशमतीने यासींदभाात सादर केलेल्या अहवालामध्ये सचुववलेल्या उपाययोिना 
व तद्सींदभाातील कायावाहीबाबत सींबींधधत ववभाग/प्राधधकरणे/मींडळे याींना 
यासींदभाात सशमतीचा अहवाल सादर करण्यात आला असनू उक्त 
प्राधधकरणाींकडून यासींदभाातील अहवाल प्रलींत्रबत आहे. 

डोंत्रबवली एमआयडीसीमध्ये फेि-२ मध्ये असलेल्या प्रोबेस या 
केमीकल कीं पनीत झालले्या भीषण स्फो्ात १२ व्यक्ती मतृ झाल्याचे व २१५ 
व्यक्ती िखमी झाल्याचे तनदशानास आले. तयानषुींगाने मखु्यमींत्री सहायता 
तनधीमधून सदर आपततीमळेु मतृय ूझालेल्या १२ व्यक्तीींच्या वारसाींना प्रतयेकी 
२ लक्ष प्रमाणे एकूण २४ लक्ष रुपये व िखमी झालेल्या २१५ व्यक्तीींच्या 
उपचारासाठी एकूण रुपये २४,५९,४९० मींिूर करण्यात आले आहेत.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्याि खाजगी िाहिूि िां पनी प्रिासी भाडिेाढ िरुन प्रिाशाांची  
लूट िरीि असल्याबाबि 

  

(४९) * ४४९९१ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, श्री.आनांद ठािूर, 
अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात खािगी वाहतकू बस कीं पन्या सण व सटु्टीच्या कालावधीत 
प्रवासी भाडवेाढ करुन प्रवाशाींची लू्  करीत असनू याबाबत शासनाने खािगी 
वाहतकूदाराींच्या ततकक्दाराींच्या तनयींत्रणासाठी तनयम, अ्ी, तनजश्चत धोरण 
तयार करुन कायदा करण्याबाबत कायावाही केली आहे काय, 
(२) असल्यास, लग्न सराई, सण व सटु्टीच्या कालावधीत प्रवासी भाडवेाढ 
करुन प्रवाशाींची लू्  करणाऱ्याववरूध्द मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी 
ददलेल्या आदेशाप्रमाणे कें द्र शासनाने सेंरल इजन्स्््यू्  ऑफ रोड रान्सपो ा् 
(CIRT) पणेु याींची सन २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान तनयकु्ती केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सीआयआर्ी ने अशा रॅव्हल्स कीं पन्या व इतर खािगी 
वाहतकूदार प्रवासी भाड ेवाढ करुन लू्  करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, तयाचप्रमाणे मराठवाड्यातील अशा वाहतकूदाराींववरूध्द 
केलेल्या कारवाईची सववस्तर मादहती काय आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर रािि े: (१) खरे आहे. 
 ददनाींक २७/०४/२०१८ रोिीच्या शासन तनणायान्वये राज्यातील खािगी 
कीं त्रा्ी प्रवाशी वाहनाींचे कमाल भाडदेर तनजश्चत करण्यात आलेले आहे. 
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(२) हे खरे नाही. 
 शासनाने ददनाींक ०५/१२/२०१४ रोिीच्या पत्रान्वये खािगी कीं त्रा्ी 
प्रवाशी वाहनाींचे कमाल भाडदेर तनजश्चत करण्याकरीता सेंरल इजन्स्््यू्  
ऑफ रोड रान्सपो ा् (CIRT), पणेु या कें द्र शासनाच्या सींस्थेद्वारे तज्ञ 
सशमती गदठत करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता ददली. तयानसुार सेंरल 
इजन्स्््यू्  ऑफ रोड रान्सपो ा् (CIRT), पणेु याींनी सादर केलेल्या 
अहवालाच्या आधारे शासनाने ददनाींक २७/०४/२०१८ रोिीचा शासन तनणाय 
िारी केला. 
(३) वरील शासन तनणायानसुार राज्यातील प्रादेशशक/उपप्रादेशशक पररवहन 
कायाालयाींमाफा त खािगी प्रवासी बसेसची तपासणी करण्यात येत आहे.  
 याबाबत पररवहन ववभागाकड ेएकूण ७६ तिारी प्राप्त झाल्या असनू 
तयापकैी २ प्रकरणात िास्त भाड ेआकारल्याचे आढळून आलेले आहे.  
 उक्त २ प्रकरणात रुपये ९४००/- इतका दींड वसलू करण्यात आलेला 
आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
 

राज्याि शालेय अवैध िाहिुिीिर तनयांत्रण ठेिण्याबाबि 
  

(५०) * ४४६२६ आकिव .अनांि गाडगीळ : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शहर, ठाणे व राज्यात शालेय अवधै वाहतकुीच्या सींख्येत वाढ होत 
असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान तनदशानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वाढतया शालेय अवधै 
वाहतकुीवर तनयींत्रण घालण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.ददिािर रािि े: (१) हे खरे आहे. 
     राज्यातील सवा पररवहन कायाालयाींना शालेय ववद्यार्थयांची अवधै 
वाहतकू करणाऱ्या व स्कूल बसेस तनयमावलीतील तरतदूीींच े उल्लींघन 
करणाऱ्या स्कूल बसेसची तपासणी करण्यासाठी ददनाींक ०१/१०/२०१८ त े
१५/१०/२०१८ पयतं ववशषे मोदहम राबववली असता सदर तपासणीमध्ये शालेय 
ववद्यार्थयांची वाहतकू करणारी ३१६ अवधै वाहने आढळून आली आहेत.  
(२) शासनाने हे ददनाींक २२/०३/२०११ रोिीच्या अधधसचूनेद्वारे शालेय 
ववद्यार्थयांच्या सरुक्षक्षत वाहतकुीसाठी तनयमावली लाग ूकेली असनू तयानसुार 
राज्यातील पररवहन कायाालयातील वायवेुगपथकाींमाफा त शालेय ववद्यार्थयांची 
अवधै वाहतकू करणाऱ्या तसेच स्कूल बस तनयमावलीतील तरतदूीींचे उल्लींघन 
करणाऱ्या वाहनाींची ववशषे तपासणी मोदहम आयोजित करुन दोषी वाहनाींवर 
कारवाई करण्यात येत.े ददनाींक २५/०६/२०१८ त े ददनाींक ०९/०७/२०१८ व 
ददनाींक ०१/१०/२०१८ त ेददनाींक १५/१०/२०१८ या कालावधीसाठी ववशषे स्कूल 
बस तपासणी मोदहम राबववण्यात आली होती. तयाबाबतचा तपशशल 
खालीलप्रमाणे आहे. 
 

मोदहमेचा कालावधी तपासलेली 
वाहने 

दोषी 
वाहने 

एकूण दींड वसलूी  
(रु. लाखात) 

दद. २५/०६/२०१८ त े०९/०७/२०१८ ६४२९ १८६४ २७.९८ 
दद. ०१/१०/२०१८ त े१५/१०/२०१८ ५८५४ १२४९ १९.०८ 

 

याशशवाय एवप्रल, २०१८ त ेसप् े्ंबर, २०१८ या कालावधीतही वाहनाींची 
तपासणी वायवेुगपथकामाफा त करण्यात येत.े 

एवप्रल, २०१८ त ेसप् े्ंबर, २०१८ या कालावधीत तपासणीची एकत्रत्रत 
मादहती खालीलप्रमाणे आहे.  

 

तपासलेली वाहने दोषी वाहने अ्कावनू 
ठेवलेली 
वाहने  

एकूण 
दींडवसलूी 
(रुपये 
लाखात) 

स्कूल 
बस 

ववद्यार्थयांचे 
अवधै वाहतकू 
करणारी वाहने 

स्कूल 
बस 

ववद्यार्थयांचे अवधै 
वाहतकू करणारी 
वाहने 

८६२३ ७५९२ २६३२ १७२१ ४९० ८६.४६ 
 

(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
----------------- 
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मुांबईिील अिैध ररक्षा िाहिूि रोखण्याबाबि 
  

(५१) * ४६३४७ श्री.विलास पोिनीस : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) काींददवली (मुींबई) येथे ददनाींक २० ऑक््ोबर, २०१८ रोिी ररक्षाच्या 
सीएनिी ्ाकीचा स्फो् झाल्याच्या घ्नेनींतर मुींबई शहरात असलेल्या २५ त े
३० हिार अवधै ररक्षाचालकाींमळेु हिारो प्रवाशाींची सरुक्षा धोक्यात आल्याच े
तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अवधै ररक्षाचालकाींना रोखण्यासाठी शासनाने सात वषांपवूी 
‘रेडीओ करक्वेन्सी आयडें्ीकफकेशन काडा’ (आरएफआयडी) योिनेचा प्रस्ताव 
तयार केला होता, सदरहू प्रस्तावाची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर योिनेमळेु पेरोल पींपाप्रमाणेच चकेनाके, ्ोलनाके येथ ेअवधै 
ररक्षाचालकाींना आळा बसणार असल्याने या योिनेची अींमलबिावणी 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.ददिािर रािि े : (१) अशा आशयाची बातमी वतृतपत्रात प्रशसध्द झालेली 
आहे. 
(२) याबाबत वस्तजुस्थती अशी आहे की, प्राधधकरण क्षते्रातील ररक्षा व ्ॅक्सी 
वाहनाींना “क्यआुर कोड” (QR Code) प्ले्स ् ककीं वा आरएफआयडी ्ॅग 
बसववण्यासाठी मुींबई महानगर क्षेत्र पररवहन प्राधधकरण याींच्या ददनाींक 
१९/०१/२०१८ रोिीच्या बठैकीतील तनणाय िमाींक ०१/२०१८ नसुार प्राधधकरणाने 
मान्यता ददली आहे. तयानषुींगाने ररक्षा/्ॅक्सी वाहनाींच्या अशभलेखाचे 
सींगणकीकरण करण्याची बाब कायावाहीखाली आहे.  
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 
 

----------------- 
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रत्नाधगरी जजल््यािील मजच्िमाराांचा डडर्ले  
परिािा प्रलांत्रबि असल्याबाबि 

 
  

(५२) * ४४७२४ श्री.विजय ऊफव  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्रीमिी ज्मिा 
िाघ, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.(श्रीमिी) मतनषा िायांदे : सन्माननीय 
मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रतनाधगरी जिल््यातील सागरी मासेमारी करणाऱ्या समुारे १८०० नौकाींचा 
रुपये ३० को्ीींचा डडझले अनदुान परतावा प्रलींत्रबत असल्याचे माहे ऑगस््, 
२०१८ मध्ये वा तयादरम्यान तनदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर इींधनावरील परतावा शमळत नसल्याने डडझेल इींधनाची 
खरेदी सागरी मासेमारी करणाऱ्या नौकाींना बािारभावाने करावी लागत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मजच्छमाराींचा प्रलींत्रबत 
डडझेल परतावा देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) होय. 
(२) होय, योिनेच्या अ्ीशतीनसुार मजच्छमाराींना प्रथम बािारभावानसूारच 
डडझेल खरेदी करावे लागत.े  
(३) सन २०१८-१९ या अथासींकल्पीय वषाात डडझेल प्रततपतुीसाठी रुपये ६०.०० 
को्ी इतका तनधी अथासींकल्पीय करण्यात आलेला आहे. तयापकैी रुपये 
४२.०० को्ी इतका तनधी ददनाींक २८/०८/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये ववतरीत 
करण्यात आला असनू सदर ववतरीत तनधीपकैी रतनाधगरी जिल््यासाठी रुपये 
०७.०० को्ी ववतरीत करण्यात आलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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बीड जजल्हा पररषदेच्या पशुसांिधवन विभागाांिगवि औषध  
खरेदीमध्ये गैरव्यिहार र्ाल्याबाबि 

  

(५३) * ४४९६५ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी : 
सन्माननीय पशसुांिधवन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड जिल्हा पररषदेच्या पशसुींवधान ववभागाींतगात जिल््यात १४० 
पशवुदै्यककय रुग्णालये असनू माहे माचा, २०१८ मध्ये िनावराच्या 
लसीकरणासाठी सयुाीं खरेदीची गरि दाखवनू माहे एवप्रल-मे, २०१८ मध्ये 
सयुाींचा परुवठा करुन िुन्या तारखचेे देयकाींच े धनादेश अधधकाऱ्याींनी 
स्वतःच्या नावाने उचलल्याचे तनदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रुग्णालय आणण तालकुास्तरावर एकाच परुवठादाराकडून 
सयुाींची खरेदी करण्यात आली असनू पशवुदै्यकीय रुग्णालयात परुवठा 
केलेल्या सयुाींच्या बॉक्सवर (फॉर द यिु ऑफ गव्ह ऑफ गिुरात) नॉ् फॉर 
सेल असे जस््कर आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.महादेि जानिर : (१) पशधुन ववकास अधधकारी ववस्तार याींचेस्तरावरुन 
तसेच, पशवुदै्यककय सींस्था प्रमखुाींनी खरेदी केलेल्या सयुा ववदहत मदुतीत 
खरेदी करण्यात आल्या असनू, १२ व्या फेरीच्या लसीकरणासाठी ददनाींक 
०७/०३/२०१८ त े३०/०३/२०१८ दरम्यान सदर सयुाींचा ववतनयोग करण्यात  
आलेला आहे. ववदहत शासकीय पध्दतीचा अवलींब करुन, खरेदी केलेले 
सादहतयप्राप्त झाल्याची सींबींधधताींनी खात्री करुन व सींबींधधत पशवुदै्यककय 
सींस्थाप्रमखुाींच्या प्रमाणपत्रानसुारच परुवठादारास देयकाींचे प्रदान करण्यात 
आलेले आहे. 
(२) लाळ-खुरकुत रोग तनयींत्रण लसीकरणाची १२ वी फेरी सरुु असताना 
सयुाींचा परुवठा/खरेदी केलेल्या पशवुदै्यकीय सींस्थाप्रमखुाींनी याबाबत कोणती 
मादहती अगर आक्षेप तालकुा/जिल्हा कायाालयाकड ेनोंदववलेली नाही. तसेच,  
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प्रतयक्ष सयुाींचे बॉक्स जस्वकारण्याच्या वेळी बॉक्सवर (फॉर द यिु ऑफ गव्ह 
ऑफ गिुरात) नॉ् फॉर सेल अशा प्रकारचे जस््कर/छपाई तनदशानास आलेले 
नाही. लसीकरण फेरी दरम्यान सदर सयुाींचा ववतनयोग झाल्यानींतर 
बॉक्सवरील एमआरपीचे जस््कर काढल्यानींतर तयाखाली बॉक्सवर सदर 
मादहती आढळून आली. 
(३) ददनाींक १८/०८/२०१८ रोिी दै.सकाळ वतृतपत्रात प्रशसध्द झालेल्या 
बातमीच्या अनषुींगाने, मखु्य कायाकारी अधधकारी, जिल्हा पररषद, बीड याींनी 
ददनाींक १८/०८/२०१८ रोिी चौकशी सशमती गठीत केली होती. चौकशी 
सशमतीमध्ये अततररक्त मखु्य कायाकारी अधधकारी व उपमखु्य कायाकारी 
अधधकारी, जिल्हा पररषद, बीड याींचा समावेश करण्यात आला होता. 
 सदर चौकशी सशमतीने ददनाींक १०/१०/२०१८ रोिी चौकशी अहवाल 
सादर केलेला असनू, प्राथशमक चौकशी अहवालाच्या अनषुींगाने सींबींधधत 
अधधकारी याींना कारणे दाखवा नोटीस बिावण्यात आल्या आहेत.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मौजे पाचल (िा.राजापूर, जज.रत्नाधगरी) येथील बस ्थानिािरुन  
मुांबईि परिण्यासाठी जादा बस गाड्या सोडण्याबाबि 

  

(५४) * ४६४१३ श्रीमिी विद्या चव्हाण : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौि े पाचल (ता.रािापरू, जि.रतनाधगरी) येथील बस स्थानकावरुन 
गणपती उतसव, ददवाळी व उन्हाळी सटु्टीच्या कालावधीत मुींबईत परतण्यासाठी 
राज्य पररवहन महामींडळाच्या िादा बस गाड्या सोडण्याबाबत राज्यसभा 
सदस्य तसेच स्थातनक पाचल ग्रामववकास मींडळ याींनी मा.पररवहन मींत्री व  
तनयींत्रक, राज्य पररवहन महामींडळ, रािापरू याींच्याकड े ददनाींक १० व १५ 
सप् े्ंबर, २०१८ रोिी लेखी तनवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून मौिे पाचल येथील 
बस स्थानकावरुन मुींबईत परतण्यासाठी िादा बस गाड्या सोडण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.ददिािर रािि े: (१) होय. 
(२) राज्य पररवहन महामींडळाद्वारे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये गणपती 
उत्स्वात िादा परतीच्या वाहतकूीसाठी ददनाींक १८/०९/२०१८ त े ददनाींक 
२०/०९/२०१८ या कालावधीत एकूण १९ िादा गाड्या पाचल येथून मुींबईकड े
सोडण्यात आलेल्या आहेत. तयाचप्रमाणे पाचल येथनू ददवाळी व उन्हाळी 
हींगामामध्ये देखील प्रवाशाींच्या मागणीनसुार िादा गाड्या चालववण्यात येतात. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िल्याण (जज.ठाणे) िालुक्यािील भािसा नदीपात्रािील अनधधिृि 
बाांधिामे तनष्ट्िालसि िरण्याबाबि 

  

(५५) * ४४८८० अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) खडवली-बेहेरे (ता.कल्याण, जि.ठाणे) गावाींच्या हद्दीत वाहणाऱ् या भातसा 
नदीपात्रात मागील पाच त े सहा मदहन्याींपासनू बेकायदेशीरपणे पलुाची 
उभारणी केली असल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१८ च्या शवे्च्या 
आठवड्यात तनदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय. 
(२) असल्यास, नदी ककनाऱ् यालगतच्या मोकळया िागेसह आसपासच्या 
पररसरात बेकायदा इमारती व अनधधकृत चाळी बाींधण्याची कामे मोठ्या 
प्रमाणात सरुु असनू याबाबत ग्रामस्थ व सींस्थाींनी पोलीस ठाण्यात व ववववध 
शासकीय यींत्रणाींकड ेतिारी करुनही कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन खडवली-बेहेरे पररसर व 
भातसा नदीपात्रातील अनधधकृत व बेकायदा बाींधकामे तनषकाशसत करुन 
सींबींधधत भमूाकफयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) खडवली-बेहेरे (ता.कल्याण, 
जि.ठाणे) गावाींच्या हद्दीत वाहणाऱ् या भातसा नदीपात्रात बेकायदेशीरपणे पलुाच े
बाींधकाम केल्याचे तनदशानास आल्याने सदर बाींधकाम ददनाींक ०४/०६/२०१८ 
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रोिी अींशत: तनषकाशसत करण्यात आले आहे. तसेच, सदरचे नदीपात्राचे क्षते्र 
अधीक्षक अशभयींता, शस ींचन ववभाग (भातसा प्रकल्प) याींच्या कायाक्षते्रातील 
असल्याने पढुील तनषकासनाची कायावाही करणे व नव्याने बाींधकाम होऊ देऊ 
नये याकरीता तहशसलदार, कल्याण याींनी अधीक्षक अशभयींता, शस ींचन ववभाग 
(भातसा प्रकल्प) याींना कळववले आहे.  
 ग्रपु ग्रामपींचायत, बेहेरे हद्दीतील बेकायदा इमारती व अनधधकृत चाळी 
बाींधकाम करणाऱ्या १२ ववकासकाींवर गनु्हे दाखल करण्याबाबत 
ग्रामपींचायतीमाफा त पोलीस ववभागास कळववण्यात आले असनू एकूण ५२ 
अनधधकृत बाींधकामाींना ग्रामपींचायतीमाफा त नो्ीसा देण्यात आलले्या आहेत. 
 

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

 
राज्यािील प्रादेलशि पररिहन िायावलयाि अद्ययािि  

प्रणाली िायावजन्िि िरण्याबाबि 
  

(५६) * ४४१५५ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) प्रादेशशक पररवहन कायाालयातील अद्ययावत प्रणाली ‘वाहन ४.०’ आणण 
‘सारथी ४.०’ ही प्रकिया कायााजन्वत असनू ही प्रकिया सींथगतीने तर बींद 
अवस्थेत असल्याने नागररकाींना दलालामाफा त वाहन परवान्यासाठी पायपी् 
करावे लागत असनू तयाींना रुपये ४०० त े ५०० भदंुड सहन करावा लागत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सदरहू प्रणाली सरुळीत व सोप्या पध्दतीने कायााजन्वत 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहेत ? 
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श्री.ददिािर रािि े : (१) व (२) राषरीय सचूना कें द्र याींनी ववकसित केलेली 
सारथी ४.० व वाहन ४.० या वेब आधारीत प्रणालीचा राज्यातील सवा 
पररवहन कायाालयाींमध्ये वापर करण्यात येत असनू या प्रणालीद्वारे 
अिादाराींना ववववध कामासाठीच ेअिा व तयासाठीच ेशलु्क ऑनलाईन पध्दतीने 
घरबसल्या िमा करता येत.े सदर यींत्रणा सरुळीतपणे चाल ू राहण्यासाठी 
प्रतयेक कायाालयात एमपीएलएस पध्दतीची १० एमबीपीएस क्षमतचेी िोडणी 
कायारत असनू मखु्य सींगणकास १०० एमबीपीएस क्षमतचेी िोडणी उपलब्ध 
करुन देण्यात आली आहे. काही प्रकरणात कें दद्रय सींगणकात अडचण 
उद्भवल्यास ऑनलाईन अिा जस्वकृती व अिा तनप्ारा गती बाधधत होत.े 
सदरची पररजस्थती तरुळकपणे एखाद्या ददवशी व काही कालावधीसाठीच 
उद्भवत.े कें द्रीय सींगणकातील अडचणीबाबत राषरीय सचूना कें द्राकड ेपाठपरुावा 
केला िातो. 
 प्रतयेक पररवहन कायाालयात िनतसे ठळकपणे ददसले या पध्दतीने 
अनधधकृत दलालाींपासनू सावध राहण्याची सचूना प्रदशीत करण्यात आल्या 
आहेत. तसेच ववभागाच्या दक्षता पथकाने पररवहन कायाालयात अचानक भे् ी 
देऊन अनधधकृत दलालाींववरुध्द कारवाई करण्यात येत.े तयामळेु अिादारास 
परवान्यासाठी ४०० त े ५०० रुपयाचा भरुदींड सहन करावा लागतो ही बाब 
वस्तजुस्थतीस धरुन नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  
राज्यािील पीयूसी मलशनची (िैललब्रेशन) िपासणी होि नसल्याबाबि 

  

(५७) * ४५३४७ श्री.प्रिाश गजलभये : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वाहनाींमधून तनघणारा रासायतनक धूर वातावरणात शमसळून मोठ्या 
प्रमाणात प्रदषूण होत असल्याची तपासणी करण्याकरीता राज्यातील प्रादेशशक 
पररवहन महामींडळाच्या कायाालयात १२० पीयसूी मशीन देण्यात आल्या 
होतया, मात्र गेल्या १८ वषाापासनू उक्त पीयसूी मशशनची एकदाही (कैशलबे्रशन) 
तपासणी झाली नसल्याचे तनदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पीयसूी मशशनची एकदाही (कैशलबे्रशन) तपासणी झाली 
नसल्याने त ेप्रादेशशक पररवहन कायाालयात ववनावापर पडून आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, हवेत काबान मोनोक्साइड, हाइड्रोकाबान, नाइरोिन ऑक्साईड, 
पाद ा्कुले् मै् र असे घातक घ्क शमसळून मोठ्या प्रमाणात प्रदषूण होत 
आहे हे तपासणीसाठी प्रादेशशक पररवहन कायाालय कफ्नेस प्रमाणपत्र 
देतावेळी प्रदषूण स्तर मादहतीसाठी ‘‘पोल्यशुन अींडर कीं रोल’’ पीयसूी च े
प्रमाणपत्र देत,े राज्यात ३५ प्रादेशशक पररवहन कायाालये आहेत, तयाींना सन 
२००० मध्ये ७० व माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये ५० मशीन देण्यात आल्या 
होतया, यासाठी शासनाने करोडो रुपये खचा केले मात्र या मशशनचा उपयोग 
झाला नाही, यामळेु वाहनाींची तपासणी मो्र वाहन तनरीक्षक रस्तयावरील 
पीयसूी कें द्रावर शमळणाऱ् या पीयसूी प्रमाणपत्राला योग्य समिुन प्रमाणपत्र देत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.ददिािर रािि े: (१) अींशत: खरे आहे. 
     सन २०१५ मध्ये मो्र वाहन ववभागातील ५० कायाालयाींना ५० वाय ु
प्रदषुण तनयींत्रण तपासणी यींत्र (स्मोक मी्र) वा्प करण्यात आलेले आहे. 
यापकैी १५ यींत्राींचे कॅलीबे्रशन करण्यात आलेले आहे. 
(२) व (३) वा्प करण्यात आलेल्या ५० वाय ु प्रदषुण तनयींत्रण तपासणी 
यींत्राींपकैी ३२ यींत्र े चाल ु जस्थतीत आहे. तसेच १८ यींत्राींच्या दरुुस्तीची बाब 
कायावाहीखाली आहे. वाहन योग्यता प्रमाणपत्र नतुनीकरण तपासणी सींदभाात 
कें दद्रय मो्र वाहन तनयम ६२ नसुार मदुतीतील वायपु्रदषुण प्रमाणपत्र 
तपासनू तया आधारे योग्यता प्रमाणपत्र नतुनीकरणाची कायावाही करण्यात 
येत.े  
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

 
 ----------------- 
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मौजे मढेगाि (िा.माणगाि, जज.रायगड) येथील डोंगरालगिच्या  
भागाि सांरक्षण लभांि बाांधण्याबाबि 

  

(५८) * ४४०४५ श्री.अशोि ऊफव  भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपस,े श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.हररलस ांग 
राठोड, डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.सभुाष र्ाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र 
ििाड े: सन्माननीय मदि ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१) मौिे मढेगाव (ता.माणगाव, जि.रायगड) येथील डोंगरालगत माती सु् त 
असलेल्या िागेत बेलदार समािाची ५५ घरे असनू सदर दठकाणी सींरक्षण 
शभींत बाींधण्याबाबत शासनाकड े मागणी करुनही सींरक्षण शभींत बाींधली 
नसल्यामळेु जिववत व ववततहानी होण्याची शक्यता तनमााण झाली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कायाकारी अशभयींता, सावाितनक बाींधकाम ववभाग, महाड याींनी 
घराींची पाहणी करुन सींरक्षक शभींतीचे रुपये २९१.९१ लक्ष एवढ्या रकमेचे 
अींदािपत्रक जिल्हाधधकारी, रायगड याींचेकड े सादर केलेला प्रस्ताव माहे 
डडसेंबर, २०१७ मध्ये मदत व पनुवासन ववभागाकड ेप्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर दठकाणी सींरक्षण शभींत बाींधण्याबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. परींत ु जिल्हाधधकारी याींनी पाठववलेल्या अहवालात 
ताींत्रत्रक तपासणी केलेली नाही.  
(३) जिल्हाधधकारी, रायगड याींना या ववषयाशी सींबींधधत ताींत्रत्रक यींत्रणा 
जिऑलॉजिकल सवे ऑफ इींडडया (GSI) आणण भिूल सवेक्षण व ववकास 
यींत्रणा (GSDA) याींनी िागेची पहाणी करुन अहवाल घेणेबाबत ववभागाकडून 
कळववले आहे. याबाबत जिल्हाधधकारी, रायगड याींचा अहवाल अप्राप्त आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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गोरेगाि (मुांबई) येथील आरे िॉलनीिील िसतिगहृािील  
विद्यार्थयाांची गैरसोय होि असल्याबाबि  

(५९) * ४६३४५ डॉ.(श्रीमिी) मतनषा िायांदे : सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोरेगाव (मुींबई) येथील आरे कॉलनीतील हेरर्ेि म्हणून ओळखल्या 
िाणाऱ्या न्यझूीलींड हॉस््ेलमध्ये धचत्रप्ाच े धचत्रीकरण सरुु असल्याने 
वसततगहृातील ववद्यार्थयांना अनेक गरैसोयीींना सामोरे िावे लागत असनू 
ववद्यार्थयांचे शकै्षणणक नकुसान होत असल्याचे माहे ऑक््ोंबर, २०१८ मध्ये 
वा तयादरम्यान तनदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.महादेि जानिर : (१) होय, यासींदभाात ददनाींक ०६/१०/२०१८ रोिी मखु्य 
कायाकारी अधधकारी, आरे याींचेकड ेतिार प्राप्त झाली होती. 
 परींत ु न्यझूीलींड हॉस््ेल येथे ऑक््ोंबर, २०१८ मध्ये होणाऱ् या 
धचत्रीकरणाची पींडडत दीनदयाळ उपाध्याय, दगु्ध ववज्ञान सींस्था, आरे माफा त 
ववद्यार्थयांना पवूा कल्पना देण्यात आली होती. तसेच न्यझूीलींड हॉस््ेलमध्ये 
धचत्रप्ाींचे धचत्रीकरण सरुू असतानाच्या कालावधीत वसततगहृातील 
ववद्यार्थयांना वेळेवर चहा, नाश्ता, िेवण तनयशमतपणे देण्याची व्यवस्था 
ववद्यार्थयांच्या सहमतीने मेसच्या शिेारील िागेत तींब ू उभारून करण्यात 
आलेली होती. तसेच या कालावधील ववद्यार्थयांच्या ताशसका व प्रातयक्षक्षके 
तनयशमतपणे घेण्यात आली. याबाबत ववद्यार्थयांची कुठलीही तिार प्राप्त 
झालेली नाही. 
 ववद्यार्थयांची कोणतीही गरैसोय व कोणतहेी शकै्षेणणक नकुसान होणार 
नाही याची पणूापणे काळिी प्राचाया, पींडित ददनदयाळ उपाध्याय दगु्धववज्ञान 
सींस्था याींचेमाफा त घेण्यात आली. 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्य पररिहन महामांडळाच्या मुांबई सेंरल बस्थानिािरुन सुटणारी 
विजयदगुव बस मोंड गािठाण मागे सुरु िरण्याबाबि 

  

(६०) * ४६०७१ श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य पररवहन महामींडळाच्या मुींबई सेंरल बसस्थानकावरुन सु् णारी 
ववियदगुा बस मोंड गावठाण मागे सरुु करण्यासाठी लोकप्रतततनधी व 
ग्रामस्थाींनी मा.पररवहन मींत्री व सींबींधधत ववभागाकड े लेखी तनवेदन देऊन 
मागणी केली असल्याचे तनदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू बससेवा मोंड 
गावठाण मागे सरुु करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.ददिािर रािि े: (१) होय. 
(२) मुींबई त ेववियदगुा या मागाावर १८.०० वा सु् णारी बसफेरी उन्हाळी िादा 
वाहतकुीच्या हींगामात प्रायोधगक ततवावर मोंड गावठाण मागे चालववण्यात 
येणार आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पनिेल (जज.रायगड) येथे मागासिगीय मुलीांच ेशासिीय  
िसतिगहृाच ेबाांधिाम िरण्याबाबि 

  

(६१) * ४५११४ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्िात्रय सािांि : सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अनसुधूचत िाती व अनसुधूचत िमाती घ्कातील ववद्याधथानीींना 
शशक्षणाच्या सवुवधा चाींगल्या पध्दतीने शमळाव्यात यासाठी नवीन पनवेल 
(जि.रायगड) येथे मागासवगीय मलुीींचे शासकीय वसततगहृ बाींधण्यासाठी 
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समािकल्याण ववभागाकडून रुपये ४ को्ी ७९ लाख ११ हिार रुपयाचा तनधी 
कायाकारी अशभयींता, सावाितनक बाींधकाम ववभाग, पनवेल याींचेकड े ददनाींक    
५ ऑगस््, २०१६ रोिी वगा करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शसडकोकडून नवीन पनवेल येथील सेक््र ि. १३ फ्ला् ि. ३ 
येथील १ हिार ३० चौ.मी. िागेमध्ये वसततगहृ बाींधण्यासाठी मींिुरी घेण्यात 
आली तयात प्रशासकीय मान्यताही प्राप्त झाल्यानींतर समािकल्याण 
ववभागाने सदरहू रक्कम वगा केल्यानींतर दोन वषा होऊनही सावाितनक 
बाींधकाम ववभागाने वसततगहृ बाींधण्याचे काम सरुु केले नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, मागासवगीय मलुीींचे शासकीय वसततगहृ सन १९६२ पासनू 
भाड ेततवावर सरुु असनू १८ वषाापासनू रुपये ३ लाख १९ हिार भाड ेमोिावे 
लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर वसततगहृाचे 
बाींधकाम सरुु करुन वसततगहृ कायााजन्वत होण्याच्यादृष्ीने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. 
 सदरील कामाबाबतचा तनधी रुपये ४,७९,११,६००/- ददनाींक 
१४/०७/२०१७ अन्वये कायाकारी अशभयींता, सा.बाीं.ववभाग, पनवेल याींच्याकड े
ठेव अींशदान लेखाशशषााखाली वगा करण्यात आला आहे.  
(२) अींशत: खरे आहे. 
 हररत इमारत सींकल्पनेवर आधाररत प्रस्ताववत वसततगहृाच्या 
इमारतीचे आरसीसी सींकल्पन व सववस्तर अींदािपत्रक तयार करण्यात आल े
होत.े परींत ु उपभोक्ता ववभागाने प्रस्ताववत आराखड्यात काही बदल 
सचुववल्यानसुार मखु्य वास्तशुास्त्रज्ञ याींचकेडून इमारतीचा आराखडा व 
सववस्तर नकाश ेनोव्हेंबर अखेर पणूा करण्यात येत आहे.  
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(३) अींशत: खरे आहे. 
 सदरील वसततगहृ िून, १९९२ पासनू कायााजन्वत झाले असनू सन 
१९९२ त े२००५ या कालावधीत दरमहा भाड ेरुपये ४१९०/- व सन २००५ त े
१४ ऑगस््, २०१३ या कालावधीत दरमहा भाड े तळमिल्यासाठी         
रुपये ४९१०/- व पदहल्या मिल्यासाठी रुपये ४८०१/- होत.े दिनाांक         
१५ ऑगस््, २०१३ त ेआिपयतं दरमहा भाड ेरुपये ३,२९,३०२/- आहे. 
(४) व (५) प्रस्ताववत वसततगहृ इमारतीचा आराखडा व सववस्तर नकाश े
मखु्य वास्तशुास्त्रज्ञ याींचेकडून प्राप्त झाल्यानींतर सदर कामास ताींत्रत्रक मींिुरी 
व तनववदा प्रकिया पणूा करुन इमारतीचे काम सरुु करण्यात येईल. 
 

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

िधाव येथील उपप्रादेलशि पररिहन िायावलय दलालमुक्ि िरण्याबाबि 
  

(६२) * ४४७७० प्रा.जोगने्द्र ििाड,े श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वधाा येथील उपप्रादेशशक पररवहन कायाालयातील अधधकारी व कमाचारी 
याींचे दलालसोबत सींगनमत असनू प्रादेशशक पररवहन कायाालयात 
दलालामाफा त काम न करणाऱ्यास कायाालयातील अधधकारी व कमाचारी अनेक 
त्रटुया काढून दलाींलामाफा त प्रकरण सादर करण्याचा प्रवतृत करीत असल्याच े
माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या शवे्च्या आठवड्यात तनदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, दलालाींकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रकरणाींवर कोडीींग 
बघनूच उपप्रादेशशक पररवहन कायाालयातील अधधकारी व कमाचारी प्रकरणे 
तातकाळ तनकाली काढत असल्याचे तनदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दलालाींची कामे न केल्याने कायाालयातील एका कमाचाऱ्याला 
दलालाींनी मारहाण सधु्दा केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने उपप्रादेशशक पररवहन कायाालयातील दलालाींवर कारवाई करुन 
तयाींना कायाालयातनू हद्दपार करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.ददिािर रािि े: (१) व (२) या आशयाच ेवतृत ददनाींक २७ सप् े्ंबर, २०१८ 
रोिीच्या दैतनक लोकमतमध्ये प्रशसध्द झाले होत.े 
(३) व (४) सदर प्रकरणी मारहाण करणाऱ् या व्यक्तीववरुध्द पोलीस स््ेशन 
वधाा येथे अ.प.ि. १८७७/१८/कलम/१८६, ३५३, ५०४, ५०६ अन्वये गनु्हा 
नोंदववण्यात आला आहे. उपप्रादेशशक पररवहन अधधकारी याींनी तयाींच्या 
कायाालयाच्या आवारात अनधधकृत व्यक्तीच े अततिमण ह्ववण्याबाबत 
पोलीस अधीक्षक, वधाा व जिल्हाधधकारी, वधाा याींना कळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 

 
पारोळा (जज.जळगाांि) येथील सािवजतनि बाांधिाम विभागािील 
अधधिारी ि िमवचारी िायावलयाि उपज्थि राहि नसल्याबाबि 

 
  

(६३) * ४५०२१ श्रीमिी ज्मिा िाघ : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पारोळा (जि.िळगाींव) येथील सावाितनक बाींधकाम उपववभागात कायारत 
अधधकारी व कमाचारी नेमणुकीच्या दठकाणी शासकीय तनवासस्थान उपलब्ध 
असताना सदर दठकाणी राहत नसल्याचे तसेच, कायाालयात देखील सदरहू 
अधधकारी व कमाचारी कायाालयीन वेळेत उपजस्थत राहत नसल्याचे माहे िुल,ै 
२०१८ मध्ये वा तयादरम्यान तनदशानात आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी कायाकारी अशभयींता याींच्याकडहेी तिारी 
करण्यात येवनूही सींबींधधत अधधकारी व कमाचारी याींच्या कारवाई करण्यात 
आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधधत अधधकारी व 
कमाचारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
 कायाकारी अशभयींता, सावाितनक बाींधकाम ववभाग, अमळनेर 
याींच्याकड ेतिार अिा प्राप्त झालेला नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

डॉ.पांजाबराि देशमुख िृषी विद्यापीठ  
प्रिल्पग्र्िाांच्या मागण्याांबाबि 

 

  

(६४) * ४५७९५ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डॉ.पींिाबराव देशमखु कृषी ववद्यापीठ प्रकल्पग्रस्ताींच्या प्रलींत्रबत 
समस्याींसींदभाात ददनाींक ६/१०/२०१७ रोिी कुलसधचव, डॉ.पीं.दे.कृ.वव. अकोला 
याींनी लेखी आश्वासन देऊन तसेच तोंडी चचाा करुन आि एक वषााचा 
कालावधी होऊनही कोणतीच कायावाही झाली नसल्याने प्रकल्पग्रस्त सींघ्ना, 
अकोला याींनी ददनाींक १५/१०/२०१८ पयतं समस्या तनवारण न झाल्यास 
ददनाींक २०/१०/२०१८ पासनू तीव्र आींदोलन करण्याचा इशारा ददला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन प्रकल्पग्रस्ताींच्या 
प्रलींत्रबत समस्याींबाबत तनणाय घेऊन कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. 
(२) महाराषर प्रकल्पबाधधत व्यक्तीींच ेपनुवासन अधधतनयम, १९९९ व सामान्य 
प्रशासन ववभागाच्या शासन तनणाय ि. एईएम-१०८०/३५/१६-अ,े ददनाींक 
२१/०१/१९८० नसुार प्रकल्पग्रस्ताींची पदे भरण्याबाबत कायावाही करण्यात 
येत.े  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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औरांगाबाद शहरािील र्त्याांची दरुि्था र्ाल्याबाबि 
  

(६५) * ४४८३६ श्री.सभुाष र्ाांबड, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगिाप, अॅड.हु्नबान ू खललफे, 
श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) औरींगाबाद शहरातील चार प्रमखु मागााचे काम रुपये २४ को्ी खचा करुन 
्ॉवप ींगच े काम करण्यात आल,े मात्र तीन मदहन्यातच या रस्तयाींवरील 
गततरोधकाींची दरुवस्था झाल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान 
तनदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सवा मागाावर प्लाजस््कच े (रींबशल ींग जस्रप्स) गततरोधक 
मोठे णखळे ठोकून बसवण्यात आले होत ेपरींत,ु णखळे उखडले गेले असल्याने 
या णखळयाींमळेु वाहनाींची चाके पींक्चर होऊन अपघात होत असल्याच े
तनदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन तनकृष् दिााचे रस्तयाींच े
काम करणारे ठेकेदार व सींबींधधत अधधकारी याींचेवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
 प्रश्नाधीन रस्तयाींच्या कामाींवर रुपये १६.५४ को्ी इतका खचा 
करण्यात आला असनू गततरोधक सजुस्थतीत आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
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नागपूर-िुळजापूर राष्ट्रीय महामागावच्या चौपदरीिरणाच ेिामाि 
तनयमबा्य गौण खतनजाच ेउत्खनन होि असल्याबाबि 

  

(६६) * ४५७०४ श्री.हररलस ांग राठोड : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू-तळुिापरू राषरीय महामागााच्या चौपदरीकरणाचे काम करीत 
असलेल्या ददलीप त्रबल्डकॉन कीं पनीकडून भोसा येथून गौण खतनिाच े
तनयमबा्य उतखनन सरुु असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा 
तयादरम्यान तनदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्थातनक नागरीकाींनी याबाबत शासनाकड ेतिारी केल्यानींतर 
तहशसल प्रशासन आणण शसींचन ववभाग याींनी याबाबतची िबाबदारी आपल्या 
ववभागाची नसल्याने उक्त प्रकरणी तनयमबा्य गौण खतनिाच े उतखनन 
करणाऱ्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन तनयमबा्य गौण 
खतनि उतखनन करणाऱ्यावर, तयाकड े दलुाक्ष करणाऱ्या शासकीय अधधकारी 
तसेच ददलीप त्रबल्डकॉन कीं पनीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) व (३) यासींदभाात मौिा भोसा येथील स्थातनक 
नागररकाींकडून कोणतयाही प्रकारची तिार प्राप्त झालेली नाही. तथावप, मौिा 
महागाींव येथील एका नागररकाने याबाबत केलले्या तिारीबाबत चौकशी केली 
असता सदर कीं पनीकडून गौण खतनिाच ेतनयमबा्य उतखनन झाल्याची बाब 
तनदशानास आली नाही.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
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नाांदेड जजल््यािील बोगस त्रबयाणे विके्रत्याांिर 
िारिाई िरण्याबाबि 

  

(६७) * ४५४४० श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कापसाच्या बी्ी त्रबयाणात ९० ददवसाींपयतं बोंडअळीला रोखण्याची ताकद 
असताना ५० त े६० ददवसाींचे पीक असताना नाींदेड जिल््यात कापसू वपकावर 
बोंडअळीचा प्रादभुााव झाल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान 
तनदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाींदेड जिल््यात कोरडवाहू कापसाची लागवड माहे िून, २०१८ 
अखेरपयतं झाली असनू सध्या कापसू पात,े फुल लागण्याच्या अवस्थेत असनू 
या सद्य:जस्थतीमध्ये रसशोषण करणाऱ् या ककडीचा प्रादभुााव आढळून येत 
आहे, जितनींग शमलमध्ये गलुाबी बोंडअळीचे पतींग कामगींध सापळयाींमध्ये 
सापडत असल्याच ेसवेक्षणातनू ददसनू आले आहे, ककनव् तालकु्यात ५० त े
६० ्क्के कापसाला बोंडअळीची लागण झाल्याचे ददसनू येत असनू शिेारील 
तलेींगणा, आींध्रप्रदेशातनू आलेल्या बनाव् त्रबयाणाींमळेु सदरहू जस्थती तनमााण 
झाली असल्याचे तनदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बोगस त्रबयाणे 
वविेतयाींवर कारवाई करुन नकुसानग्रस्त शतेकऱ्याींना मदत देण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) अींशत: खरे आहे. 
 नाींदेड जिल््यातील ककनव् तालकु्यात कापसू वपकावर ५० त े ६० 
्क्के बोंड अळीचा प्रादभुााव झाल्याचे तनदशानास आलेले नाही. नाींदेड 
जिल््यात ककड सवेक्षण व सल्ला प्रकल्पाींतगात (िॉप सॅप) शतेकऱ्याींना 
मागादशान करण्यात आलेले आहे. तसेच, सवा क्षते्रत्रय अधधकारी व कमाचारी 
याींनी गावोगावी मोदहमा राबवनू बठैका, कायाशाळा, प्रशशक्षणे, कृषी 
वातााफलक, क्षेत्रत्रय भे्ी, कृषी ववज्ञान कें द्र व कापसू सींशोधन कें द्र 
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याींच्यामाफा त िनिागतृी केली आहे. तसेच, िॉप सॅप अींतगात कामगींध सापळे 
लावण्यात आलेले होत.े तयामळेु, सद्य:जस्थतीत जिल््यात गलुाबी बोंड 
अळीचा प्रादभुााव तनयींत्रणात आहे.  
 माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान परराज्यातनू आलेले बोगस 
बी.्ी. कापसू त्रबयाणे ववशषे पथकामाफा त तपासणी करून िप्त करण्यात 
आलेले आहे. सदर त्रबयाणे वविेता व त्रबयाणे कीं पनी याींच्याववरूध्द पोलीस 
स््ेशन, शस ींदखेड, ता.माहुर येथे व पोलीस स््ेशन, ता.ककनव् येथे गनु्हा 
दाखल करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  
 

पेण (जज.रायगड) िालुक्याि भरिीच्या उधाणामुळे  
बाधधि र्ालेल्या शिेिऱ्याांना मदि देण्याबाबि 

  

(६८) * ४५६३१ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.जगन्नाथ लशांदे : 
सन्माननीय खारभमूी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पेण (जि.रायगड) तालकु्यातील कास-ूगडब-माचेला-धचबी-खारभमूी 
योिनाींतगात भरतीच्या उधानाने शतेीचे नकुसान होत असनू या वषीही 
उधानाच्या पाण्यामळेु खारे पाणी शतेात िाऊन शतेिमीन नापीक झाली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या नसैधगाक आपततीमळेु नकुसान होऊनही योग्य शासन 
तनणाय नसल्याने बाधधत शतेकऱ्याींना मदत शमळत नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, महाराषर खार िमीन ववकास अधधतनयम १९७९ अींतगात 
नसैधगाक आपततीमध्ये समाववष् न झाल्यामळेु कोकणातील शतेकरी १९७९ 
पासनू मदतीपासनू वींधचत रादहले असनू महाराषर खार िमीन ववकास 
अधधतनयम, १९७९ मध्ये तरतदू नसल्याने शतेकऱ्याींना कोणतीही मदत शमळत 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उधानामळेु नापीक 
झालेल्या िशमनीींचा नसैधगाक आपततीत समावेश करुन नकुसानग्रस्त 
शतेकऱ्याींना मदत देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.ददिािर रािि े: (१) होय. 
(२) नकुसान भरपाईच्या अनषुींगाने शासन तनणाय, महसलू व वन ववभाग ि. 
सीएलएस-२०१२/प्र.ि.१५७/म-३, ददनाींक ३० िानेवारी, २०१४ मध्ये खालील 
तरतदू आहे - 
    "कें द्र शासनाने नसैधगाक आपततीमध्ये चिीवादळ, भकूीं प, आग, परू, 
तसनुामी, गारपी्, दरड कोसळणे, बफा खींड कोसळणे (दहमवषााव), ्ोळधाड, 
दषुकाळ, ढगफु्ी व कडाक्याची थींडी या आपततीींचा समावेश केला आहे. सदर 
आपततीींकरीता राज्य आपतती प्रततसाद तनधीमधून मदत अनजु्ञेय आहे. सदर 
मदतीचे दर, राज्य शासनामाफा त घोवषत केलले्या अवेळी पाऊस, अततवषृ्ी 
(शतेीवपकाींच्या नकुसानीसह सवा नकुसान), आकजस्मक आग, समदु्राचे उधाण, 
वीि कोसळणे या आपततीींकरीताही लाग ूकरण्यात येत आहेत. तयाचप्रमाणे 
राज्य शासनाने कें द्र शासनाचे ववदहत तनकष/मदतीच्या व्यततररक्त वेळोवेळी 
अततररक्त मदत िाहीर केल्यास, तीदेखील राज्य शासनाच्या तनधीतनू 
अनजु्ञेय राहील." 
(३) होय. 
(४) उपरोक्त मदु्दा ि. २ मध्ये नमदू ददनाींक ३०/०१/२०१४ च्या शासन 
तनणायातील तरतदूीनसुार नकुसान भरपाईचा प्रस्ताव शासनस्तरावर 
तपासण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पालघर जजल््यािील मजच्िमार सां्थाांना  
परिाव्याची रक्िम देण्याबाबि 

  

(६९) * ४६१०१ श्री.रमेश पाटील : सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पालघर जिल््यातील मजच्छमार सींस्थाींचे माहे फेब्रवुारी, २०१७ त े म,े 
२०१८ या कालावधीचे मलु्यवधीत डडझेल तले कर परताव्याची (व्हॅ् ररफीं ड) 
रक्कम शमळाली नसल्याने सदरहू परताव्याची रक्कम मतस् य व्यवसाय 
ववभागाकडून मींिूर करुन शमळण्याकरीता धी सातपा्ी कफशरमेन्सर सववोददय 
सहकारी सोसाय्ी शल., ता.जि.पालघर याींनी प्रधान सधचव, मतस्यव्यवसाय 
ववभाग याींना ददनाींक ८ ऑगस््, २०१८ रोिी वा तयासमुारास तनवेदन ददले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पालघर जिल््यातील 
मजच्छमार सींस्थाींना परताव्याची रक्कम देण्याबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) होय. 
(२) सन २०१८-१९ या अथासींकल्पीय वषाात डडझेल प्रततपतुीसाठी रुपये ६०.०० 
को्ी इतका तनधी अथासींकजल्पत करण्यात आलेला आहे. तयापकैी रुपये 
४२.०० को्ी इतका तनधी ददनाींक २८/०८/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये ववतरित 
करण्यात आला असनू सदर ववतरीत तनधीपकैी पालघर जिल््यासाठी     
रुपये १.२५ को्ी ववतरीत करण्यात आलेले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मौजे देिड े(िा.सांगमेश्िर, जज.रत्नाधगरी) येथील जलमनीिून  
अिैधररत्या उत्खनन िरणाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबि 

  

(७०) * ४६३२३ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफव  भाई 
धगरिर : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौिे देवड े(ता.सींगमेश्वर, जि.रतनाधगरी) येथे स.नीं. ८९/१७, ९०/१, ९०/५, 
९२/१०, ९४/२, १०० व १००/१ इतयादी शते व वरकस िशमनीतनू िमीन 
मालकाींच्या परवानगीशशवाय िेसीबी मशशनने बेकायदेशीरपणे समुारे ४ त े ५ 
फू् खोल िशमनीचे उतखनन करुन १० त े१५ फू् रुीं दीचा रस्ता केल्याबाबत 
स्थातनक महसलू ववभागाकड े ददनाींक २९/०३/२०१८ रोिी वा तयासमुारास 
तिार केली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अवधैररतया माती उतखनन करुन सदरहू माती तीन त ेचार 
कक.मी. वाहून नेण्यात येऊन रस्ता तयार करण्यात आला असनू सदरहू माती 
उतखननाची रॉयल््ी शासनाकड ेिमा करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन िमीन मालकाच्या 
परवानगीशशवाय बेकायदेशीर उतखनन करणाऱ्याींवर कारवाई करुन िमीन 
मालकाला नकुसान भरपाई देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) सदर आशयाची तिार ददनाींक २/४/२०१८ रोिी ददली 
आहे.  
(२) व (३) सदरची माती उतखनन केलेल्या क्षेत्रामध्येच पवूाापार वदहवा्ीच्या 
रस्तयावर पसरववण्यात आली आहे. तयामळेु माती या गौण खतनिावर 
स्वाशमतवधन आकारण्यात आले नाही.  
 तथावप, सामाईक मालकीच्या िशमनीमध्ये सहदहस्सेदार याींची 
परवानगी न घेता सदर िशमनीमध्ये उतखनन करुन रस्ता तयार केला व 
तयातील झाड ेतोडून अिादाराचे नकुसान केले असल्याने देवरुख पोलीस ठाणे 
येथे गनु्हा रजि.ि. ८३/१८, भा.दीं.वव.कलम ४४७, ४२७ अन्वये ददनाींक 
०२/०७/२०१८ रोिी गनु्हा नोंद करण्यात आला आहे. तसेच वकृ्षतोड करणाऱ्या 
सींबींधधताववरुध्द वकृ्ष अधधकारी तथा पररक्षते्र वन अधधकारी, रतनाधगरी 
याींचेकडून दींडातमक आदेश पाररत करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्य पररिहन महामांडळास इांधन दराि सिलि देण्याबाबि 
  

(७१) * ४६१३५ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफव  भाई धगरिर, श्री.रामदास आांबटिर, अॅड.तनरांजन डािखरे : 
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 



85 

(१) राज्यात इींधन दरवाढीमळेु राज्य पररवहन महामींडळावरील आधथाक भार 
वाढत असनू सहा मदहन्यात डडझेल दरवाढीमळेु महामींडळावरील आधथाक भार 
रुपये १०० को्ी झाला असनू महामींडळ आधथाक सींक्ात येत असल्याच ेमाहे 
सप् े्ंबर, २०१८ च्या शवे्च्या आठवड्यात तनदशानास आले, हे खरे आहे 
काय,  
(२) असल्यास, इींधन दरवाढीमळेु वाढणारा आधथाक भार कमी करण्याकरीता 
प्रवासी भाडवेाढ करण्याचा प्रस्ताव राज्य पररवहन महामींडळाच्या ववचाराधीन 
आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने राज्य पररवहन महामींडळास इींधन दरात सवलत देऊन प्रवासी 
भाडवेाढ रोखण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.ददिािर रािि े: (१) व (२) होय. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

पालघर जजल््यािील राज्य पररिहन महामांडळाच्या  
बस गाड्याांची सांख्या िाढविण्याबाबि 

  

(७२) * ४५१२२ श्री.रवि ांद्र फाटि, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जिल््यात सन २०१६-१७ व सन २०१७-१८ या कालावधीत राज्य 
पररवहन महामींडळाच्या बस प्रवासी वाहतकूदाराींची सींख्या वाढली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ककती प्रमाणात प्रवाशाींच्या सींख्येत वाढ झाली आहे आणण 
प्रवासी सींख्येत वाढ होऊनही जिल््यात राज्य पररवहन महामींडळाच्या 
बसेसच्या सींख्येत वाढ झाललेी नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जिल््यात अपऱु्या बस सेवेमळेु प्रवाशयाांची गरैसोय होत असनू 
पालघर जिल््यात िादा बस गाड्या सोडण्याची मागणी प्रवाशयाांनी केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पालघर जिल््यात 
राज्य पररवहन महामींडळाच्या बस गाड्याींची सींख्या वाढववण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.ददिािर रािि े : (१), (२), (३) व (४) राज्य पररवहन महामींडळाच्या 
पालघर ववभागाद्वारे सन २०१६-१७ या वषाात ६५१.४९ लाख एवढया प्रवाशाींची 
वाहतकू करण्यात आलेली असनू, सन २०१७-१८ मध्ये ६१२.९५ लाख 
प्रवाशाींची वाहतकू करण्यात आलेली आहे. म्हणिचे सन २०१६-१७ च्या 
तलुनेत सन २०१७-१८ या वषाात ३६.५४ लाख एवढी प्रवासी सींख्या घ्लेली 
आहे. प्रवासी वाहतकुीसाठी परेुशा बसेस उपलब्ध आहेत. तथावप, प्रवाशाींच्या 
मागणीनसुार तपासणीअींती आवश्यक तथेे बससेवा परुववण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अललबाग (जज.रायगड) िालुक्याि मत््यव्यिसाय प्रलशक्षण  
िें द्रािरीिा निीन इमारि बाांधण्याबाबि 

  

(७३) * ४५०५२ श्री.जयांि पाटील : सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अशलबाग (जि.रायगड) तालकु्यामधील मतस्यव्यवसाय प्रशशक्षण कें द्राची 
इमारत िीणा झाली असल्यामळेु सन २००४ पासनू सदर इमारत ववनावापर 
असनू सदर दठकाणी नवीन इमारत बाींधण्याचा प्रस्ताव सन २०११ मध्ये 
मतस्यव्यवसाय ववभागाने शासनाकड ेपाठववला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मतस्यव्यवसाय प्रशशक्षण कें द्राच्या इमारतीच्या दठकाणी 
अद्ययावत इमारत उभारण्याच्या कामाला कायाादेश शमळूनही इमारतीच्या 
बाींधकामाि सरुुवात झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर दठकाणी 
नवीन इमारत बाींधण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.महादेि जानिर : (१) होय. 
(२) होय.  
(३) व (४) इमारतीची िागा ही समदु्र ककनाऱ्यािवळ असल्याने िमीन 
पळुणयकु्त sandysoil िमीन आहे. तयामळेु इमारतीच्या पायासाठी व 
आरसीसी कामाकरीता सींकल्पन करुन घेणे अतयावश्यक आहे. तयाकरीता 
सदरची दठकाणची भसू्तर चाचणी अचुक मे.अलाईड ररसचा से्ं र, घणसोली 
(NMMC AND CIDCO Approved laboratory) याींच्यामाफा त घेण्यात 
आली असनू तयाींचे तनषकषा अधीक्षक अशभयींता, सींकल्प धचत्र मींडळ, नवी 
मुींबई याींना ददनाींक २४/०४/२०१८ अन्वये बाींधकाम ववभागाकडून सादर 
करण्यात आले आहे. 
 ----------------- 
  

नागपूर ि िोिणासाठी ्ििांत्र मत््य विद्यापीठ ियार िरण्याबाबि 
  

(७४) * ४४२२६ अॅड.हु्नबान ू खललफे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सभुाष र्ाांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगिाप, श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफव  भाई धगरिर, 
श्री.रामदास आांबटिर, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय 
मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रतनाधगरी, नागपरू व उदगीर येथील मतस्यववज्ञान महाववद्यालये एकत्र 
करुन कोकणात स्वतींत्र मतस्य व समदु्र ववज्ञान ववद्यापीठ व्हावे अशी 
मागणी कोकणवाशसय अनेक वषाापासनू शासनाकड े करीत असल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान तनदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन १९९८ मध्ये पश ुव मतस्यववज्ञान ववद्यापीठ नागपरुात 
अजस्ततवात आले तयावेळी सागरी िीवशास्त्रीय सींशोधन कें द्र व 
रतनाधगरीमधील मतस्य ववज्ञान महाववद्यालय या ववद्यापीठाला िोडण्याचा 
तनणाय झाला परींत ुसदर तनणायास ववरोध केल्याने सन २००० मध्ये शासनाने 
नोद्कफकेशन काढून मतस्य महाववद्यालय दापोलीच्या कृषी ववद्यापीठास 
सींलग्न ठेवण्याचा तनणाय झाला, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, रतनाधगरी जिल््यातील दापोली कृषी ववद्यापीठाला मतस्य 
ववज्ञान सींबींधी पदवी प्रदान करण्याचा अधधकार नसल्याने गेल्या १८ वषांत 
पदवी, पदव्यतुतर आणण डॉक््रे् शमळवलेल्या १ हिार ववद्यार्थयांच ेभववतव्य 
धोक्यात आल्याचे तनदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मतस्य ववज्ञान महाववद्यालय दापोलीच्या कृषी ववद्यापीठाला 
सींलग्न ठेवण्याचा तनणाय घेतला मात्र ववद्यापीठ कायद्यात बदल करण्यात 
आले नाहीत, तसेच यासींदभाात शासनाने नेमलेल्या डॉ.मणुगेकर सशमतीच्या 
अहवालानसुार कोणतीही कायावाही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नागपरू व कोकणासाठी 
स्वतींत्र मतस्य ववद्यापीठ तयार करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) रतनाधगरी येथे मतस्य ववज्ञान व सागरी ववज्ञान 
ववद्यापीठ स्थापन करण्याबाबत प्रस्ताव सन २०१२ पासनू मागणी असनू 
सदर प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(२) महाराषर पश ुव मतस्य ववज्ञान ववद्यापीठ अधधतनयम, १९९८ व्दारे वरील 
पशवुदै्यक, दगु्धतींत्रज्ञान व मतस्य ववज्ञान हे अभ्यासिम कृषी 
ववद्यापीठाकडून महाराषर पश ुव मतस्य ववज्ञान ववद्यापीठाकड ेवगा करण्यात 
आले. परींत,ु ददनाींक १७ नोव्हेबर, २००० रोिी अधधसचूना प्रशसध्द करुन 
रतनाधगरी जिल््यातील शशरगाींव येथील मतस्य ववज्ञान महाववद्यालय व इतर 
सींशोधन कें दे्र उक्त अधधतनयमासोबतच्या अनसुचूी १ मधून वगळून पवूावत 
ठेवण्यात आले आहेत. 
(३), (४) व (५) ददनाींक १७ नोव्हेबर, २००० रोिी प्रशसध्द केलले्या 
अधधसचूनेनसुार मतस्य ववज्ञान महाववद्यालय, शशरगाींव, जि.रतनाधगरी हे 
महाववद्यालय, महाराषर पश ुव मतस्य ववज्ञान ववद्यापीठ अधधतनयम, १९९८ 
सोबतच्या पदहल्या अनसुचूी मधून वगळले असनू सदर अधधतनयम 
आजस्त तवात येण्यापवूीच्या जस्थतीप्रमाणे डॉ.बाळासाहेब सावींत कोकण कृषी 
ववद्यापीठाींतगात पवूावत ठेवण्यात आलेले आहे. तयामळेु या कृषी 
ववद्यापीठाकडून प्रदान करण्यात आलेल्या पदव्या अवधै होण्याचा व पररणामी 
ववद्यार्थयांचे शकै्षणणक नकुसान होण्याचा प्रश्नच उद् भवत नाही. 
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 डॉ. मणुगेकर सशमतीने कोकणासाठी स्वतींत्र मतस्य ववज्ञान ववद्यापीठ 
स्थापन करण्याबाबत सादर केलेला अहवाल शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्याि र्त्यािरील अपघाि रोखण्यािरीिा  
उपाययोजना िरण्याबाबि 

  

(७५) * ४४०९९ श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अतनिेि िटिरे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
 

(१) राज्यात रस्तयावरील अपघातात सन २०१५-१७ या तीन वषांत ३८,००० 
लोकाींचा मतृय ू झाल्याचे तसेच यावषी रस्त े अपघातात ५० पेक्षा अधधक 
नागरीकाींचा मतृय ू झाल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान 
तनदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील ववववध कराच्या माध्यमाींतनू अपघात रोखण्यासाठी 
रस्त े सरुक्षा तनधी िमा केला िातो, गतवषी पररवहन ववभागाकड े िमा 
झालेला रुपये ३४ को्ीचा तनधी ववनावापर पडून परत गेला असल्याची बाब 
माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान तनदशानास आली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील पथकर (्ोल) अशभकत े्ोल वसलुी करत असनूही 
खड्ड े भरत नसल्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने शासनावर ताशरेे ओढले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने रस्त े अपघातास िबाबदार सींबींधधत दोषीींवर कारवाई करुन रस्त े
सरुक्षेबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर रािि े: (१) सन २०१५ त े२०१७ या कालावधीत रस्त ेअपघातात 
मतृयमूखुी पडलेल्याींची सींख्या खालीलप्रमाणे आहे. 
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वषा अपघाती मतृय ू
२०१५ १३,२१२ 
२०१६ १२,८८३ 
२०१७ १२,२६४ 
२०१८ (सप् े्ंबर, २०१८ अखरे) ९,६८३ 

एकूण ४८,०४२ 
  

(२) याबाबत वस्तजुस्थती अशी आहे की, रस्ता सरुक्षेसाठी नोंद झालेल्या 
वाहनाींवर अधधभार लावण्याची तरतदू करण्यात आली आहे. सदर तनधीतनू 
करावयाच्या खचााबाबत मान्यता देण्यास्तव उच्चस्तरीय सशमतीची बठैक 
ददनाींक २६/०२/२०१८ रोिी झाली असनू तयानसुार एकूण रुपये ४२.०० 
को्ीच्या खचाास मींिुरी देण्यात आली आहे. सदर तनधी व्यपगत न होणाऱ्या 
स्वरुपातील असल्याने तो तनधी ववनावापर पडून राहून परत िाण्याची बाब 
लाग ूहोत नाही. 
(३) रस्तयावरील खड्डयाींबाबत मा.मुींबई उच्च न्यायालयात िनदहत याधचका 
ि.७१/२०१३ दाखल असनू तयामध्ये न्यायालयाने ददनाींक १२/०४/२०१८ रोिी 
सवा महानगरपाशलका, नगरपाशलका आणण नगर पररषदा याींना कायावाही 
करण्याबाबत तनदेश ददले आहेत. यामध्ये रस्तयावरील खड्डयाींची मादहती 
नोंदववण्यासाठी िनतसे सवुवधा उपलब्ध करणे व रस्त ेदरुुस्तीची समयबध्द 
कायावाही स्थातनक स्वराज्य सींस्था याींनी करणे हे प्रमखु मदु्दे आदेशात 
अींतभूात आहेत. 
(४) रस्ता सरुक्षा सींदभाात सववोदच्च न्यायालयाच्या सशमतीने ददलेल्या तनदेशाींच े
पालन करण्यात येत आहे. रस्तयावरील खड्डयाींसींदभाात मा.न्यायालयाने 
ददलेल्या आदेशानसुार राज्यातील महानगरपाशलका व नगर पररषदा याींना 
तनदेश िारी करण्यात आले असनू तयाची अींमलबिावणी करण्यात येत आहे. 
रस्त ेअपघातातील दोषीींवर पोलीस ववभागातफे कायदेशीर कारवाई करण्यात 
येत.े 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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मुांबई येथील सािवजतनि बाांधिाम विभागाांिगवि मांत्रालयािील  
दालनाच्या नुिनीिरणाच्या िामाि गैरव्यिहार र्ाल्याबाबि 

  

(७६) * ४४४३० श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिल,े अॅड.राहुल 
नािेिर, अॅड.हु्नबान ूखललफे, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगिाप : िाराांकिि प्रश्न 
क्रमाांि ३९००८ ला ददनाांि १५ माचव, २०१८ रोजी ददलले्या उत्िराच्या सांदभावि 
सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई येथील सावाितनक बाींधकाम ववभागाींतगात मींत्रालयातील दालनाच्या 
नतुनीकरणाच्या कामात रुपये ४६ लाखाींचा गरैव्यवहार झाल्याचे गणु दक्षता 
ववभागाचे अधीक्षक अशभयींता याींच्या पथकाने केलेल्या चौकशीसमोर ददनाींक 
२०/०९/२०१८ रोिी वा तयासमुारास तनदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन गरैव्यवहार करणाऱ्या 
सींबींधधत दोषी अधधकारी व कीं त्रा्दाराींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) अधीक्षक अशभयींता, दक्षता पथक मींडळ, 
मुींबई याींच्या चौकशी अहवालानसुार दालनाच्या नतुनीकरणाची बहुताींशी कामे 
केललेी असनू ज्या कामाींसाठी अततप्रदान झालेले आहे, अशा अततप्रदान 
झालेल्या रकमेची कीं त्रा्दार याींच्याकडून वसलूी करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िोिणाि विशषेि: दापोली (जज.रत्नाधगरी) िालुक्यािील समुद्र 
धपूप्रतिबांधि बांधाऱ्याच ेिाम िरण्याबाबि 

  

(७७) * ४४४०६ श्री.प्रसाद लाड, श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.हेमांि टिल,े श्री.जगन्नाथ लशांदे, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
अॅड.हु्नबान ूखललफे : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोकणातील ववशषेत: रतनाधगरी जिल््यातील आींिलाा, केळशी, हणे, कदे, 
पाडले (ता.दापोली) येथील गावाींमध्ये धूपप्रततबींधक बींधारे बाींधण्याकरीता 
आधथाक तरतदू करण्यात येवनूही समदु्र धूपप्रततबींधक बींधारा बाींधला नसल्याच े
माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान तनदशानास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ४७११, परू तनयींत्रण प्रकल्पावरील भाींडवली खचा-०२, समदु्र धूप 
प्रततबींधक प्रकल्प बाींधकामे करण्यासाठी सन २०१६-१७ व तद्नींतर सन 
२०१७–१८ च्या अथासींकल्पात शसींधुदगुा, रतनाधगरी व रायगड जिल््यातील 
ववववध कामासाठी रुपये २४ को्ी इतक्या रकमेची आधथाक तरतदू करून 
सदरहू ४९ कामाींपकैी एकाही समदु्र धूपप्रततबींधक बींधाऱ्याचे काम सरुू झालेले 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन समदु्र धूपप्रततबींधक 
बींधाऱ्याचे काम करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदरील ४९ कामाींपकैी ४२ कामाींच्या तनववदा मागववण्यात आल्या असनू 
सदर कामास महाराषर राज्य ककनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधधकरण (MCZMA) 
याींचेकडून ककनारपट्टी क्षते्र अधधतनयम, २०११ नसुार CRZ clearance 
घेण्याची प्रकिया प्रगतीपथावर आहे. परवानगी प्राप्त झाल्यानींतर सदर काम े
तनधीच्या उपलब्धतनेसुार हाती घेऊन पणूा करण्यात येतील. उवाररत कामाींपकैी 
१ काम रद्द करण्यात आले असनू, १ कामास वन ववभागाची मींिूरी अप्राप्त 
आहे व ५ कामाींच ेकें द्रीय िल व ववद्यतु सींशोधन सींस्था (CWPRS), पणेु 
याींचेकडून अहवाल अप्राप्त आहेत.   
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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अिोला जजल््यािील वपिाांिर र्ालेल्या किडीचा प्रादभुावि  
रोखण्यािरीिा उपाययोजना िरण्याबाबि 

  

(७८) * ४४१७८ श्री.अशोि ऊफव  भाई जगिाप, अॅड.हु्नबान ू खललफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.सधुीर िाांबे, 
श्री.हररलस ांग राठोड, श्री.मोहनराि िदम, आकिव .अनांि गाडगीळ, श्री.सभुाष 
र्ाांबड, श्री.अमरनाथ राजरूिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी : 
सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला जिल््यात उीं ्अळीच्या प्रादभुाावामळेु शतेकऱ्याींच्या वपकाींचे तसेच, 
सोयाबीनवर खोडमाशी व चिीमुींग्याने आिमण केल्याने शतेकऱ्याींच्या वपकाींच े
नकुसान झाल्याचे ददनाींक २९ िुल,ै २०१८ रोिी वा तयासमुारास तनदशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शतेकऱ्याींच्या 
वपकाींवरील ककडीचा प्रादभुााव रोखण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) अकोला जिल््यामध्ये खरीप २०१८ मध्ये सोयाबीन 
पीकावर िुल ैमदहन्यात उीं ्अळीचा ८ गावाींमध्ये, चिी भुींग्याचा ११ गावामध्ये 
तर खोडमाशीचा १ गावामध्ये प्रादभुााव ददसनु आला. 
(२) ककडरोग सवेक्षण व सल्ला प्रकल्प २०१८-१९ अींतगात कृषी ववभागाच्या 
अधधकारी/कमाचारी याींच्या सवेक्षणानसुार आधथाक नकुसान पातळी 
ओलाींडलेल्या गावात गावसभा, शास्त्रज्ञ भे्ी, शतेकरी प्रशशक्षणाच्या 
माध्यमातनू मागादशान करण्यात आले तसेच ५० ्क्के अनदुानावर पीक 
सींरक्षण औषधे वा्प करण्यात आले. तसेच एसएमएस, वतृतपत्र,े शभ ींतीपत्रके, 
िम्बो झेरॉक्सच्या माध्यमातनू कीड व्यवस्थापनाबाबत िनिागतृी करण्यात 
आली या उपाययोिनेद्वारे प्रादभुााव क्षते्राच ेतनयींत्रण करण्यात आले. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्याि प्रधानमांत्री आिास योजनेंिगवि पात्र अत्यल्प उत्पन्न गटािील 
नागररिाांना घर खरेदी िरण्यासाठी मुद्राांि शुल्ि माफ िरणेबाबि 

  

(७९) * ४६२५८ श्रीमिी ज्मिा िाघ : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात प्रधानमींत्री आवास योिनेंतगात पात्र अतयल्प उतपन्न ग्ातील 
नागररकाींना घर खरेदी करण्यासाठी मदु्राींक शलु्क माफ करणेबाबत शासनाने 
तनणाय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त शासन तनणायानसुार कायावाही होत नसल्याचे तनदशानास 
आल,े हे ही खरे आहे, 
(३) असल्यास, सदरहू शासन तनणाय तनगाशमत करण्यात आला नसल्यास 
याबाबत शासनाने चौकशी करुन सदरहू शासन तनणाय तनगाशमत करण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) व (३) प्रधान मींत्री आवास योिना सवांसाठी 
घरे (नागरी) या कें द्रपरुस्कृत योिनेंतगात मान्यता प्राप्त झालेल्या परींत,ु 
म्हाडाने प्रमाणणत केलले्या प्रकल्पामध्ये जस्थत असलेल्या शमळकतीमधील 
तनवासी यतुन् तथा घ्काचा आधथाकदृष्या दबुाल घ्क(ई.डब्ल्य.ुएस) ककीं वा 
अल्प उतपन्न ग् (एल.आय.िी.) प्रवगाातील खरेदीकताा आणण उक्त 
प्रकल्पाचा प्रकल्प सचुक तथा प्रवताक याींच्यातील व्यवहाराच्या पदहल्या 
सींलेखास महाराषर मदु्राींक अधधतनयमाच्या अनसुचूी-१ च्या अनचु्छेद २५ च्या 
खींड (ब) अन्वये आकारणी योग्य असलेले मदु्राींक शलु्क शासनाने ददनाींक ३१ 
माचा, २०१८ रोिीच्या अधधसधूचत आदेशाींन्वये रुपये १०००/- (रुपये एक हिार 
फक्त) इतके तनजश्चत केले आहे. उक्त ददनाींकापासनू मदु्राींक शलु्क सवलतीचा 
लाभ देण्यात येत आहे. तयामळेु, चौकशी ककीं वा कायावाही करण्याचा प्रश्न 
उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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अिोट (जज.अिोला) येथील बस आगाराची दरुु्िी िरण्याबाबि 
  

(८०) * ४६१९४ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अको् (जि.अकोला) येथील बस आगाराची दरुवस्था झाली असनू 
आगारात िलकुीं भाची साफसफाई होत नसल्याने प्रवाशाींना दवूषत पाणी प्यावे 
लागत असनू प्रवाश् याींकरीता प्राथशमक सवुवधा नसल्याने सोयी सवुवधेअभावी 
प्रवाश् याींची गरैसोय होत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा 
तयादरम्यान तनदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर बसस्थानकाची 
दरुुस्ती करुन सोयी सवुवधा उपलब् ध करुन देण्याबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर रािि े : (१) व (२) राज्य पररवहन महामींडळाच्या अको् 
बसस्थानकाच्या नतुनीकरणाचे कायाादेश देण्यात आले आहेत. तसेच, 
बसस्थानक व पररसराची स्वच्छता त्रब्रस्क इींडडया कीं पनीद्वारे तनयशमत करुन 
घेण्यात येत ेव सदर कीं पनीकडून वपण्याच्या पाण्याच्या ्ाकीची स्वच्छता दर 
१५ ददवसातनू करुन घेण्यात येत.े 
 बसस्थानकावर आसन व्यवस्था, प्रततक्षालय, वपण्याच े पाणी, लाई्, 
पींख,े ततकक् आरक्षण, वाहनतळ इ.सवुवधा उपलब्ध आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

जळगाि-औरांगाबाद र्त्याच्या चौपदरीिरणाबाबि 
  

(८१) * ४४८४४ श्री.सभुाष र्ाांबड, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगिाप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू खललफे, 
श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) औरींगाबाद जिल््यातील िळगाव त े औरींगाबाद या रस्तयाच े
चौपदरीकरणाच े काम सद्य:जस्थतीत बींद अवस्थेत असल्याचे माहे ऑगस््, 
२०१८ मध्ये वा तयादरम्यान तनदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रस्तयाच्या चौपदरीकरणाचा प्रस्ताव शासनास पाठवनू 
अद्याप उक्त प्रस्तावास मींिूरी शमळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन िळगाव-औरींगाबाद 
चौपदीकरणाच ेकाम करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
 औरींगाबाद-िळगाव हा राषरीय महामागा ि. ७५३ F चा भाग असनू 
सदर रस्तयाच्या औरींगाबाद-शसल्लोड (कक.मी.०/००० त े कक.मी.६०/३६०) व 
फदाापरू-िळगाव (कक.मी.९९/६६० त े कक.मी.१४७/३८०) या भागातील 
चौपदरीकरणास कें द्र शासनाकडून मींिुरी प्राप्त झाली असनू सदर दठकाणच्या 
चौपदरीकरणाच े काम सद्य:जस्थतीत सरुु आहे. तसेच शसल्लोड-फदाापरू 
(कक.मी. ६०/३६० त े कक.मी. ९९/६६०) या दठकाणच्या चौपदरीकरणास कें द्र 
शासनाकडील मींिुरी प्राप्त करुन घेणे बाकी आहे. तथावप, या दठकाणच्या 
Two Lane with paved shoulder चे काम सद्य:जस्थतीत प्रगतीत आहे. 
(३) िळगाव-औरींगाबाद चौपदीकरणाच े काम करण्याबाबत उपरोक्त नमदू 
करण्यात आलेली कायावाही लक्षात घेता चौकशी करण्याचा प्रश्न उद् भवत 
नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

यििमाळ जजल््याि लाल्या रोग प्रादभुाविामुळे बाधधि  
िापूस उत्पादि शिेिऱ्याांना मदि देण्याबाबि 

  

(८२) * ४५७०७ श्री.हररलस ांग राठोड : सन्माननीय मदि ि पनुिवसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) यवतमाळ जिल््यात परतीच्या पावसामळेु कापसू वपकाींवर लाल्या रोगाचा 
प्रादभुााव होऊन ४ लाख ५० हिार हेक् ्रवर कापसू वपकाींचे नकुसान झाल्याच े
माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान तनदशानास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बाधधत कापसू उतपादक 
शतेकऱ्याींच्या वपकाींचे पींचनामे करुन मदत देण्याबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान 
यवतमाळ जिल््यात परतीच्या पावसामळेु लाल्या रोगाचा प्रादभुााव होऊन 
कापसू वपकाींचे नकुसान झाल्याची बाब तनदशानास आलेली नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

ठाणे जजल््याि खोडकिड्याच्या प्रादभुाविामुळे बाधधि  
शिेिऱ्याांना मदि देण्याबाबि 

  

(८३) * ४५६५४ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.जगन्नाथ लशांदे : 
सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे जिल््यातील भातवपकाींवर अवेळी पावसामळेु खोडककड्याींचा प्रादभुााव 
झाल्याने लाखो जक्वी्ं ल भातवपकाचे नकुसान झाल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१८ 
मध्ये वा तयादरम्यान तनदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खोडककड्याींवर तनयींत्रण करणारी औषधे बनाव् असनू तयाचा 
खोडककड तनयींत्रणासाठी फायदा होत नसल्याचेही तनदशानास आल,े हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, खोडककड्याींमळेु नकुसान झालेल्या शतेकऱ्याींना प्रततजक्वी्ं ल 
रुपये ४ हिार नकुसान भरपाई द्यावी अशी मागणी शतेकऱ्याींनी शासनाकड े
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन खोडककड प्रादभुााव 
रोखण्याबाबत उपाययोिना करुन नकुसानग्रस्त शतेकऱ्याींना मदत देण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

िेंगुलाव (जज.लसांधुदगुव) बांदराि लमनी पसवसीन नेटद्िारे 
 मासेमारी रोखण्याबाबि 

  

(८४) * ४५६६१ श्री.रमेश पाटील : सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वेंगलेु (जि.शस ींधुदगुा) बींदरात मजच्छमार बेकायदेशीरररतया शमनी पसासीन 
होड्याींद्वारे मोठ्या प्रमाणावर मासेमारी करीत असल्याने याबाबत मतस्य 
ववभागाकड ेतिारी करुन कोणतीही कारवाई न केल्याने बेकायदेशीर पसासीन 
मजच्छमाराींची मिुोरी वाढत असनू पारींपाररक मजच्छमाराींचे व्यवसाय धोक्यात 
आले असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ च्या ततसऱ् या आठवड्यात तनदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बेकायदेशीर शमनी 
पसासीन ने्द्वारे मासेमारी करणाऱ्या मजच्छमाराींवर तसेच, तयाींना पाठीशी 
घालणाऱ्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) व (२) वेंगलुाा तालकुा पारींपारीक मच्छीमार सींघ्ना 
वेंगलुाा याींनी वेंगलुाा तालकु्यातील पसासीन मासेमारीबाबत सहाय्यक आयकु् त 
मतस्यव्यवसाय, शस ींधदुगुा कायाालयात ददनाींक २१/०८/२०१८ रोिी लखेी तनवेदन 
ददले आहे. तया तनवेदनाच्या अनषुींगाने महाराषर सागरी मासेमारी तनयमन 
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अधधतनयम १९८१ च्या कायद्यातील तितदुीनसुार वेंगलुाा नवाबाग येथील ०४ 
शमनी पसासीन नौकाींवर व तनवती बींदरातील ०२ बेकायदेशीर शमनी पसासीन 
नौकाींवर अशभतनणाय अधधकारी तथा तालकुा दींडाधधकारी, वेंगलेु याींचकेड े
दींडातमक कारवाईसाठी प्रततवेदन दाखल केले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मौजे देिड े(िा.सांगमेश्िर, जज.रत्नाधगरी) येथील  
पुलाच ेबाांधिाम िरण्याबाबि 

  

(८५) * ४६३९३ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफव  भाई 
धगरिर : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाबाडा २० अींतगात झालेल्या मौिे देवड े (ता.सींगमेश्वर, जि.रतनाधगरी) 
येथील सोमशलींग मींददर कािळी नदीवरील अविड वाहतकूीच्या पलूाचे 
अींदािपत्रकात नमदू काम अद्याप शशल्लक ठेवण्यात आले असनू अींदािपत्रक 
कामाव्यततररक्त अन्य काम करुन तया िादा कामाचे देयक कीं त्रा्दाराला 
देण्यात आल्याप्रकरणी मा.सावाितनक बाींधकाम राज्यमींत्री याींनी प्रधान सधचव, 
सावाितनक बाींधकाम ववभाग याींना या प्रकरणी चौकशी करुन हे काम 
अींदािपत्रकाींप्रमाणे पणूा करण्याची कायावाही करण्याचे आदेश ददनाींक १३ िून, 
२०१८ रोिी वा तयासमुारास ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अींदािपत्रकातील नमदू असलेले काम अप्रोच रोड व वेशल ींग 
को् चे काम करण्यात आले नाही, तसेच नदीतील दगडगो्ा, रेती वापरुनही 
नदीचा प्रवाह सरुळीत केला नसल्यामळेु नदी पलूाच्या दोन्ही ्ोकाकडून वाहत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदरहू पलूाच े अींदािपत्रकाप्रमाणे काम न करणाऱ्या कीं त्रा्दारावर 
दींड आकारुन कारवाई करुन पलुाच ेकाम करण्याबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, तसेच नदीचा प्रवाह सरुळीत करण्याबाबत 
कीं त्रा्दाराींकडून कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) प्रश्नाींककत पलूाच ेकाम तातकाळ पणूा करण्याबाबतच े
तनदेश मा.राज्यमींत्री (सा.बाीं.) याींनी ददले आहेत हे खरे आहे.  
 सद्य:जस्थतीत पलूावरील डाींबरी वेअरीींग कोसा वगळता पलूाचे काम 
पणूा आहे. सींकल्पधचत्र मींडळ (पलू), मुींबई याींच्या सचुनेनसुार मळू 
अींदािपत्रकात असलेल्या रर्नावॉल ऐविी बॉक्स रर्नाचे काम करण्यात आल े
आहे.  
(२) तनववदेप्रमाणे पलू व ॲप्रोच रोडचे काम पणूा करण्यात आले असनू 
पावसाळयामळेु डाींबरीवेअरीींग कोसाचे काम करावयाच े रादहले होत े त े आता 
करण्याबाबत ठेकेदारास पत्र देण्यात आले असनू, सदर काम लवकरच पणूा 
करुन घेण्यात येईल. 
 वाहणाऱ्या नदीच्या नाल्याचे दोन प्रवाह पलुाच्या वरील बािुस 
(Upstream) वाहत येऊन पलुािवळ एकत्र येतात. पलुाच्या वरील 
(Upstream) व खालील (Downstream) बािुस नदीतील गाळ याआधी 
काढण्यात आलेला असनू नदीचे पात्र तसेच प्रवाह सरुळीत करण्यात आला 
आहे. 
(३) व (४) प्रश्नाींककत कामाची चौकशी दक्षता व गणुतनयींत्रण मींडळ, नवी 
मुींबई याींच्याकड ेप्रगतीत आहे. 
 ----------------- 
  

राज्यािील विद्याथी, ज्येष्ट्ठ नागररि, अांध-अपांग नागररि, 
अधध्िीिृिीधारि पत्रिार याांना मोफि प्रिास पास देण्याबाबि 

  

(८६) * ४६१३६ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफव  भाई धगरिर, श्री.रामदास आांबटिर, अॅड.तनरांजन डािखरे : 
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ग्रामीण भागातील १२ वी पयतं शशक्षण घेणाऱ्या ववद्यार्थयांना 
राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसने मोफत प्रवास पास देण्याचा तनणाय 
राज्यमींत्री मींडळाच्या बठैकीत घेण्यात आल्याच े तसेच ज्येषठ नागररक,    
अींध-अपींग नागररक, अधधस्वीकृतीधारक पत्रकार याींना वातानकूुशलत शशवशाही 
बसमध्ये प्रवास सवलत देण्यात येणार असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या 
शवे्च्या आठवड्यात तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, शहरी भागातील १२ वी पयतं शशक्षण घेणाऱ्या ववद्यार्थयांना 
सदर योिना लाग ूकरणार आहे काय,  
(३) असल्यास, सदर सवलती पो्ी शासनाला वषााला रुपये १८०० को्ीींचा 
अततररक्त भार पडणार आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.ददिािर रािि े: (१) अींशत: खरे आहे. 
 ग्रामीण भागातील इयतता ५ वी त े १२ वी पयतं शशक्षण घेणाऱ्या 
ववद्याथींनीींना अदहल्याबाई होळकर योिनेंतगात राज्य पररवहन बसने मोफत 
प्रवास पास सवलत देण्यात आली आहे. तसेच, ग्रामीण भागातील 
ववद्यार्थयांना माशसक पासामध्ये ववद्यापीठ स्तरापयतं ६६.३७ ्क्के सवलत 
देण्यात येत.े 
 ६५ वषाावरील ज्येषठ नागररकाींना शशवशाही आसनी बसमध्ये ४५ 
्क्के व शशवशाही शयनयान बसमध्ये ३० ्क्के प्रवास सवलत अनजु्ञेय आहे. 
तसेच, अधधस्वीकृतीधारक पत्रकार याींना शशवशाही बसमध्ये १०० ्क्के प्रवास 
सवलत अनजु्ञेय करण्यात आली आहे. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
 राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसेसमधून देण्यात येणाऱ्या सदर 
सवलतीींचा शासनावर एकूण अींदाजित आधथाक भार रुपये १३६३.४५ को्ी 
इतका होईल. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवा सवा प्रकिया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 
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