
महाराष्ट्र विधानसभा 
तिसरे अधधिेशन, २०१८ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

गरुुिार, ददनाांि २२ नोव्हेंबर, २०१८ / अग्रहायण १, १९४० ( शिे ) 
  
(१) महसलू, मदि ि पनुिवसन, सािवजतनि बाांधिाम 

(सािवजतनि उपक्रम िगळून), िृषी आणण 
फलोत्पादन मांत्री 

 

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ८० 
------------------------------------- 

  
राज्यािील शिेिऱयाांनी िेलेल्या आत्महत्या 

  

(१) *  १२७६९७   डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव), 
श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), 
श्री.अ्लम शखे (मालाड पश्श्चम), प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्ि)े, 
श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्रीमिी अशमिा चव्हाण (भोिर), श्री.त्र्यांबिराि 
शभसे (लािरू ग्रामीण), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), डॉ.सांिोष टारफे 
(िळमनरुी), श्री.प्रिाश सिेु (मागाठाणे), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), 
श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी), श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), 
श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अश्जि 
पिार (बारामिी), श्री.जयांि पाटील (इ्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.श्जिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस), 
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अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अशमि झनि (ररसोड), 
श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), 
श्री.अब् दलु सत्िार (शसल्लोड), श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपरूी)  :  
सन्माननीय मदि ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शतेकऱयाींनी नापपकी, बोंडअळीमळेु पपकाींचे झालेले नकुसान, 
कर्जबार्ारी, दषुकाळी पररस्थिती व शते मालाींची बार्ार भावातील 
अननस्चचतता अशा पवपवध कारणाींमळेु आत्महत्या केल्याचे माहे सप् े्ंबर, 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशजनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, पवदभाजतील आत्महत्याग्रथत ६ स्र्ल्हयाींमध्ये १५ हर्ार २७२ 
शतेकऱ याींनी आत्महत्या केल्या असनु ६ हर्ार ८६५ शतेकरी आत्महत्याींची 
प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरपवण्यात आली व ८ हर्ार २४१ शतेक-याींच्या 
कु्ुींबाींना शासनाच्या र्ाचक ननयमावलीमळेु मदतीपासनू वींचचत रहावे लागले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नाशशक स्र्ल्हयात नापपकी, कर्जबार्ारीपणाला कीं ्ाळून माहे 
र्ानेवारी त े सप् े्ंबर, २०१८ या ९ महहन्याींच्या कालावधीत ६९ शतेकऱयाींनी 
आत्महत्या केल्या असनू स्र्ल्हयात सन २०१५ त े२०१७ या तीन वर्ाजत २७६ 
शतेकऱयाींनी आत्महत्या केल्याचे व कोल्हापरू स्र्ल्हयामध्ये सन २००४ त े
र्ून, २०१८ पयतं एकूण ११३ शतेकऱ याींनी आत्महत्या केल्या असनु 
मराठवाडयातील ५५० शतेकऱयाींनी सधु्दा नापपकी, कर्ज व बोंडअळीने पपकाींच्या 
झालेल्या नकुसानामळेु आत्महत्या केल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशजनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील आत्महत्याग्रथत शतेकऱयाींच्या कु्ुींबबयाींना आचिजक 
मदत देण्यासह अपात्र ठरलेल्या आत्महत्याग्रथत कु्ुींबाींना पात्र ठरपवण्यासाठी 
ननयमावलीत शशचिलता आणण्याबाबत व शतेकरी आत्महत्या रोखण्याच्या 
अनरु्ींगाने उपाययोर्ना करण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) राज्यात पवपवध कारणाींमळेु माहे सप् े्ंबर, २०१८ 
मध्ये एकूण २३५ आत्महत्याींची प्रकरणे ननदशजनास आली आहेत.  
(२) पवदभाजतील ६ स्र्ल्हयाींमध्ये माहे र्ानेवारी, २००१ त ेऑक््ोबर, २०१८ 
पयतं पवपवध कारणाींमळेु एकूण १५,६२९ आत्महत्याींची प्रकरणे ननदशजनास 
आली आहेत. त्यापकैी ७००८ प्रकरणे शासन ननणजय हदनाींक २३ र्ानेवारी, 
२००६ मधील ननकर्ान्वये पात्र तर ८४०६ प्रकरणे अपात्र ठरपवण्यात आली 
आहेत. तसेच २१५ प्रकरणे चौकशीकरीता प्रलींबबत असनू पात्र प्रकरणी 
आत्महत्याग्रथत शतेकऱयाच्या कु्ुींबबयाींना रु.१.०० लक्षची आचिजक मदत 
देण्यात आली आहे. 
(३) नाशशक स्र्ल्हयात गेल्या माहे र्ानेवारी, २०१८ त े सप् े्ंबर, २०१८ या 
कालावधीत ७३ व्यक्तीींनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. त्यापकैी १७ प्रकरणे 
पात्र असल्याने शासन ननणजयाप्रमाणे रु.१.०० लक्षची मदत देण्यात आललेी 
आहे. तसेच ३० प्रकरणे अपात्र करण्यात आली आहे. २६ प्रकरणे चौकशीसाठी 
प्रलींबबत आहेत. 

सन एकूण पात्र अपात्र 
२०१५ ८५ ५३ ३२ 
२०१६ ८७ ४६ ४१ 
२०१७ १०४ ५६ ४८ 
एकूण २७६ १५५ १२१ 

     कोल्हापरू स्र्ल्हयात सन २००४ त े र्ून, २०१८ या कालावधीमध्ये 
एकूण ११३ शतेकरी आत्महत्याींची प्रकरणे ननदशजनास आली आहेत. 
     मराठवाडयामध्ये माहे र्ानेवारी, २०१८ त े सप् े्ंबर, २०१८ या 
कालावधीत पवपवध कारणाींमळेु ६७४ आत्महत्याींची प्रकरणे ननदशजनास आली 
असनू त्यापकैी ४४५ पात्र प्रकरणी रु.१.०० लक्षची आचिजक मदत देण्यात आली 
आहे. 
(४) आत्महत्याग्रथत शतेकऱयाींच्या कु्ुींबबयाींना आचिजक मदत देण्यासह अपात्र 
ठरलेली प्रकरणे पात्र ठरपवण्यासाठी ननयमावलीत शशिीलता आणण्याची बाब 
शासनाच्या पवचाराधीन नाही. 
     शासन ननणजय क्र.एससीवाय-२०१५/प्र.क्र.२४४/म-७, हद.२४/०८/२०१५ 
 रोर्ीच्या ननणजयान्वये कै.वसींतराव नाईक शतेी थवावलींबन शमशनची 
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पनुरजचना करण्यात आली असनू राज्यातील आत्महत्याग्रथत शतेकऱयाींसाठी  
१) सवज गरर्ू शतेकऱयाींना अन्न सरुक्षा योर्ना व रार्ीव गाींधी र्ीवनदायी 
योर्ना राबपवणे. २) आत्महत्या केलेल्या शतेकऱयाींच्या कु्ुींबबयाींच्या मलुाींना 
मोफत शशक्षणाबाबत उपाययोर्ना करणे. ३) शतेी पवकासासींदभाजत सवज 
पवभागाकडील शासकीय योर्ना राबपवणेबाबत ननदेश हदलेले आहेत. 
     शासन ननणजय, क्र.एससीवाय-२०१५/प्र.क्र.११९/म-७ (भाग-१), 
हद.२४/०७/२०१५ अन्वये शतेकऱयाींच्या आत्महत्या रोखण्याच्या दृष्ीने पवपवध 
पवभागाींकडून सपवथतर प्रथताव उपलब्ध करुन घेऊन सवज प्रथतावाींना मान्यता 
देण्यात आली आहे. तसेच शासन ननणजय, क्र.एससीवाय-२०१५/प्र.क्र.११९/म-७ 
(भाग-२), हद.२४/०७/२०१५ अन्वये शतेकऱयाींच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी 
यवतमाळ व उथमानाबाद या दोन स्र्ल्हयाींमध्ये पिदशी प्रकल्प राबपवण्यात 
येत असनू त्याअींतगजत स्र्ल्हाथतरीय सशमती, ग्रामथतरीय सशमती गठीत 
करण्यात आली असनू बळीरार्ा चेतना अशभयान राबपवण्यात येत आहे. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

दहडदगूी-हसूरसासधगरी (िा.गडदहांग्लज, श्ज.िोल्हापूर) या र्त्याची 
दरुु्िी िरण्याबाबि 

  

(२) *  १२८४८४   श्रीमिी सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल) :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हहडदगूी-हसरूसासचगरी (ता.गडहहींग्लर्, स्र्.कोल्हापरू) या रथत्याची 
दरुवथिा झाली असनू रथत्यावर मोठ्या प्रमाणात खड्ड े पडल्याने रथता 
वाहतकुीस अयोग्य होऊन रथत्यावर अनेक अपघात घडत असल्याच े
ननदशजनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रथत्याची दरुुथती करुन रथत्याच्या साईड ग्ाराचे 
बाींधकाम करण्याबाबत लोकप्रनतननधीनी मा.सावजर्ननक बाींधकाम तिा 
पालकमींत्री याींचेकड ेहदनाींक ७ माचज, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास मागणी केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(४) असल्यास, चौकशीनसुार व लोकप्रनतननधीींच्या मागणीनसुार उक्त 
रथत्याची दरुुथती करून रथत्याच्या साईड ग्ाराचे बाींधकाम करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे  खरे नाही. 
     प्रचनाींककत चींदगड हहींडगाव इब्राहहमपरू आर्रा महागाव हलकणी हा 
रथता रा.मा.२०१ असा आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) सदर लाींबीतील डाींबरी रथत्यावरील खड्ड े भरण्यात आले असनू 
साईड ग्ार बाींधण्याचे काम नाबाजड २३ अींतगजत मींर्ूर आहे. तसेच सदर 
रथत्याचे मर्बतुीकरण व डाींबरीकरणाचे काम अिजसींकल्प सन २०१८-१९ मध्ये 
मींर्ूर असनू सदयस्थितीत ननपवदा थतरावर आहे.ननपवदा प्रकक्रया पणूज करुन 
काम तात्काळ हाती घेण्याच ेननयोर्न आहे. 
     सदयस्थितीत रथता ससु्थितीत असनू रथत्यावरील वाहतकु सरुळीत सरुु 
आहे. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

िठोरा-िड्री-परसाळे-िड्री-मोहराळा (श्ज.जळगाि) या र्त्याची  
दरुु्िी िरण्याबाबि 

  

(३) *  १३१२०१   श्री.हरीभाऊ जािळे (रािेर) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) रावेर मतदारसींघातील डोंगर कठोरा – वड्री – परसाळे – वड्री - मोहराळा 
(स्र्.र्ळगाव) रामा ०४ (प्रस्र्मा-१३) या रथत्याची दरुवथिा झाली असल्यामळेु 
रथता वाहतकुीस अयोग्य होऊन प्रवाशाींची गरैसोय होत असल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशजनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच, रावेर (स्र्.र्ळगाव) मतदारसींघातील रथत्याींची खड्ड े मकु्त 
महाराषर २०१८ या कायजक्रमाींतगजत दरुुथतीची कामे ननकृष् दर्ाजची झाली 
असल्याचे ननदशजनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच े ननषकर्ज काय व त्यानसुार डोंगर कठोरा-वड्री-
परसाळे-वड्री-मोहराळा या रथत्याची तातडीने दरुुथती करण्याबाबत तसेच रावेर 
मतदारसींघातील रथत्याींच्या दरुुथतीची कामे ननकृष् दर्ाजची करणाऱया 
कीं त्रा्दार व सबींचधत अचधकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
     प्रचनाधीन रथत्याच्या एकूण ३५.२०० ककमी लाींबीपकैी ककमी ४/०० त े
१४/०० लाींबी क्षनतग्रथत असनू उवजररत लाींबी ससु्थितीत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रचन उद् ावत नाही. 
(४) प्रचनाधीन रथत्याच्या क्षनतग्रथत भागातील खड्ड े भरण्यात आले असनू 
सदर रथता वाहतकुीस ससु्थितीत ठेवण्यात आला आहे. तिापी, दरुूथती शक्य 
नसलेल्या रथत्याच्या भागाचे मर्बतुीकरण व नतुनीकरण प्राधान्यक्रम, 
ननकर्, मींर्ुरी व ननधी उपलब्धतचे्या अचधन राहून करण्याचे ननयोर्न आहे. 
प्रचन भाग-२  मधील रथत्याींची कामे ननकृष् दर्ाजची झालेली नाहीत. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
मुांबईिील पूिव आणण पश्श्चम महामागावच ेआधतुनिीिरण िरण्याबाबि 

  

(४) *  १२७२१९   श्री.अिलु भािखळिर (िाांददिली पिूव) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील पवूज आणण पस्चचम महामागाजवरील वाहतकू कोंडीची समथया 
सोडपवण्यासाठी दोन्ही मागाचंे आधनुनकीकरण करण्यात येणार असल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशजनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाकररता समुारे आठ को्ी रुपयाींचा खचज अपेक्षक्षत 
असनू हायब्रीड अॅन्यईु्ी योर्नेअींतगजत हा प्रकल्प राबपवण्यात येणार 
असल्याच े तसेच या प्रकल्पाबाबतचा प्रथताव शासनाकड े सादर करण्यात 
आल्याचेही ननदशजनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार उक्त प्रथतावास मान्यता देऊन तातडीने प्रकल्पाचे 
काम सरुु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) सन २०१६ मध्ये हायब्रीड ॲन्यईु्ी अींतगजत या 
कामाींच ेसमावेश करण्यात आला आहे. 
(२) प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम प्रथतापवत आहे. 
(३) व (४) सदर काम े प्राधान्यक्रम, ननकर्, ननधीच्या उपलब्धतनेसुार हाती 
घेण्याचे ननयोर्न आहे. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

सािारा-पांढरपूर र्त्यासाठी सांपादीि िेलेल्या जशमनीचा मोबदला 
शिेिऱयाांना देण्याबाबि 

  

(५) *  १२९२२५   श्री.जयिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) सातारा-पींढरपरू रथत्याच्या चौपदरीकरणासाठी सींपादीत केलेल्या र्शमनीचा 
मोबदला शतेकऱ याींना देण्याची मागणी थिाननक लोकप्रनतननधी याींनी 
शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार उक्त महामागाजच्या चौपदरीकरणासाठी सींपादीत 
केलेल्या र्शमनीची मोबदला शतेकऱ याींना देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) खरे आहे. तिापी सातारा-पींढरपरू महामागाजच े
चौपदरीकरण नसनू दपुदरीकरण (कॉक्री् पषृ्भाग) करण्यात येत आहे. 
(२) व (३) हद.१०.४.२०१८ रोर्ी मा.महसलू व सावजर्ननक बाींधकाम मींत्री याींनी 
राषरीय महामागाजच्या सातारा त े म्हसवड या लाींबीतील भूींसींपादनाच्या 
प्रचनाबाबत घेतलेल्या बठैकीमध्ये सदर रथत्याच्या सधुारणा कामासाठी 
वहहवा्ीच्या रूीं दीपेक्षा र्ाथत र्ागचेी आवचयकता असल्यास त्यासाठी 
भसूींपादन करण्याबाबत सचुना हदल्या आहेत. त्याप्रमाणे आवचयक तिेे 
भसूींपादन प्रथतापवत करण्यात आले असनू त्याचा मोबदला भसूींपादन 
कायदयानसुार देण्यात येणार आहे. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

गणेश उत्सिाच्या िालािधीि िोिणाि जाणाऱ या 
िाहनाांिर पथिर आिारल्याबाबि 

  

(६) *  १३१३४०   श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दषिण), श्री.बसिराज पाटील 
(औसा), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्रीमिी तनमवला 
गाविि (इगिपरूी), श्री.अ्लम शखे (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांिोष टारफे 
(िळमनरुी), श्री.विश्िश्जि िदम (पलसू िडगेाि), प्रा.विरेंद्र जगिाप 
(धामणगाि रेल्िे) :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-गोवा महामागाजची दरुवथिा झाल्यामळेु गणेश उत्सवाच्या 
कालावधीत कोकणात र्ाणाऱ या लाखो गणेश भक्ताींच्या वाहनाींना मुींबई-पणेु-
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कोल्हापरू-सातारा महामागाजवर पिकर आकारण्यात येणार नसल्याचे आचवासन 
मा.सावजर्ननक बाींधकाम (सावजर्ननक उपक्रम) मींत्री याींनी हदले होते, हे खरे 
आहे काय,  
(२) असल्यास, मा.मींत्री महोदयाींनी आचवासन देऊनसदु्धा या काळात वाहनाींवर 
पिकर आकारला गेल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या दसुऱ या व नतसऱ या 
आठवडयात ननदशजनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून पिकर आकारणाऱ या कीं पन्याींवर 
कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही. 
     तिापप, गणेशोत्सव काळात कोकणात र्ाणाऱया वाहनाींना मागील 
वर्ाजप्रमाणे याही वर्ी मुींबई-गोवा महामागज तसेच मुींबई-पणेु-सातारा-कोल्हापरू 
मागाजवरील ्ोल नाक्याींवर र्ाता-येताना पिकरातनू  सवलत देण्याचा ननणजय 
हद.०६.०९.२०१८ रोर्ी घेण्यात आला होता. त्यानसुार ज्या वाहनाींना पररवहन 
पवभाग व पोलीस पवभागामाफज त थ्ीकसज देण्यात आले होते, केवळ अशाच 
वाहनाींना सु्  देण्यात आली होती. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) अशा प्रकारची कोणतीही तक्रार प्राप्त झाली नसल्याने कायजवाही 
करण्याचा प्रचन उद् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

राज्याि हुमणी रोगाच्या प्रादभुाविाने वपिाांच ेझालेले नुिसान 
  

(७) *  १२६६०१   श्री.अमल महाडीि (िोल्हापरू दषिण), श्री.राहुल जगिाप 
(श्रीगोंदा), श्री.विश्िश्जि िदम (पलसू िडगेाि), श्री.बबनराि शशांदे (माढा), 
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय मदि 
ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील अहमदनगर, सोलापरू, कोल्हापरू, परभणी, औरींगाबाद, सातारा, 
उथमानाबाद व साींगली स्र्ल्हयातील ऊस, हळद, आले या पपकाींवर हुमणी 
रोगाचा प्रादभुाजव झाल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशजनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सावड े बदु्रकु, सावड े खदुज, चौंडाळ, सोनाळी, ननधोरी, बबद्री, 
पपराचीवाडी, साके, केनवड े(ता.कागल, स्र्.कोल्हापरू) या भागात पाऊस परेुसा 
न पडल्याने पाण्याच्या कमतरतनेमळेु शतेकऱयाींच्या पपकाींवर हुमणी ककडीचा 
प्रादभुाजव वाढल्याचे ननदशजनास आले असनू राहुरी, रहाता, सींगमनेर, 
कोपरगाव, श्रीगोंदे, अकोला, नेवासा, शवेगाव व पारनेर (स्र्.अहमदनगर) या 
तालकु्यात ऊसाची लागवड ३३ हर्ार हेक््र क्षेत्रावर झाली असताना ऊस 
पपकाींवर हुमणी रोगाींचा प्रादभुाजव झाल्यामळेु शतेकऱयाींच ेनकुसान झाले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, माढा, पींढरपरू, माळशशरस, करमाळा (स्र्.सोलापरू) या 
तालकु्यात ऊसाचे सवाजचधक उत्पादन होत असनु पाऊस कमी पडल्यामळेु 
पपकावर हुमणी या रोगाचा प्रादभुाजव होऊन शतेकऱयाींचे नकुसान झाल्याने 
नकुसान भरपाई देण्याबाबतची मागणी शतेकऱयाींचे लोकप्रनतननधीींनी केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, नवेखेड, वाळवा (स्र्.साींगली) तालकु्यातील कृषणा 
नदीकाठार्वळील शतेीत हुमणी आणण गोगलगायीच्या प्रादभुाजवाने पपकासह 
शतेकऱ याींचे आचिजक नकुसान झाले आहे, त्याचप्रमाणे पराींडा, भमू, वाशी 
(स्र्.उथमानाबाद) या तालकु्यात ऊसाची लागवड १० हर्ार हेक््र क्षेत्रावर 
झाली असनू ऊस पपकावर लोकरी मावा व हुमणी रोगाींचा प्रादभुाजव झाला 
असल्याचे लोकप्रनतननधीींनी मा.कृर्ीमींत्री याींना हदनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१८ 
रोर्ी वा त्यासमुारास लेखी ननवेदनादवारे ननदशजनास आणुन हदले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन हुमणी रोगाचा 
प्रादभुाजव रोखण्यासह नकुसानग्रथत शतेकऱयाींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत 
कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) राज्यातील अहमदनगर, सोलापरू, कोल्हापरू, 
परभणी, औरींगाबाद, सातारा व साींगली स्र्ल््यातील ऊस पपकावर हुमणी 
ककडीचा प्रादभुाजव झाल्याचे माहे सप् े्ंबर २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशजनास आल ेआहे. तिापप, उथमानाबाद स्र्ल््यातील ऊस पपकावर हुमणी 
ककडीचा प्रादभुाजव झाल्याचे माहे सप् े्ंबर २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशजनास आलेले नाही. 
(२), (३) व (४) होय, हे खरे आहे. 
(५) राज्यातील काही स्र्ल््याींमध्ये हुमणी ककडीच्या प्रादभुाजवामळेु झालेल्या 
शतेीपपकाींच्या नकुसानीबाबत महसलू व कृपर् पवभागामाफज त क्षते्रीय थतरावर 
सींयकु्तपणे पींचनामे करण्याची कायजवाही सरुु आहे. तसेच क्षबेत्रय थतरावर 
हुमणी ककडीच्या प्रादभुाजव ननयींत्रणाबाबत शतेकऱयाींना लघसुींदेशाींदवारे उपचार 
करण्याबाबत सचूचत करणे, क्षेबत्रय अचधकाऱयाींमाफज त शतेकऱयाींच्या बठैका घेणे 
व त्याींना प्रशशक्षण देणे, शतेकरी मेळावे भरवनू त्याींना मागजदशजन करणे, 
वाताजफलक, घडीपबत्रका व दैनींहदन वतजमानपत्राींतनू आपत्ती व 
उपाययोर्नाींबाबत प्रशसध्दी करणे इत्यादी उपाययोर्ना करण्यात आल्या 
आहेत. 
(६) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

मोसम (िा.बागलाण, श्ज.नाशशि) नदीपात्राि अिैधररत्या  
िाळू उपसा सुरु असल्याबाबि 

(८) *  १२८१२४   श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अश्जि पिार 
(बारामिी), श्री.जयांि पाटील (इ्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), 
श्री.श्जिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस) :   
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोसम (ता.बागलाण, स्र्.नाशशक) नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात अवधैररत्या 
वाळू उपसा सरुु असनू नागरीकाींनी या अवधै वाळू उपशाबाबत अनेकवेळा 
राथता रोको आींदोलन करुनही वाळू माकफयाींवर अदयापपयतं कोणतीही 
कारवाई करण्यात आली नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशजनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरच्या अवधै वाळू उपशामळेु भपवषयात भीर्ण पाणी ी्ंचाई 
ननमाजण होण्याची शक्यता ननमाजण झाली असल्याने पररसरातील नागरीक 
भयग्रथत झाल ेआहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार मोसम 
नदीपात्रातील अवधै वाळू उपसा रोखण्याबाबत तसेच अवधै वाळू उपसा 
करणाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) मोसम (ता.बागलाण, स्र्.नाशशक) 
नदीपात्रात "सराजस अवधै वाळू उपसा" या मिळ्याखाली हदनाींक ०६/०९/२०१८ 
रोर्ी थिाननक वतृ्तपत्रात बाती प्रशसध्द झाली होती. आवतजनादरम्यान ककीं वा 
परूामळेु मोसम नदीवरील बींधाऱयातील वाळू वाहुन र्ाऊ नये याबाबत 
उपाययोर्ना करण्याबाबत व तिेील रात्रीचा अवधै वाळू उपसा कायमथवरुपी 
बींद करण्याबाबत तसेच अन्य मागण्याींबाबत पा्बींधारे पवभागास ननवेदन 
देऊन ताहाराबाद-नामपरू रथत्यावर माहे मे, २०१८ मध्ये रथता रोको 
केल्याबाबतची बाब ननदशजनास आली आह. 
    मोसम नदीपात्रालगत अनेक शतेकऱयाींच्या पवहहरी असनू पाईपलाईनदवारे 
शतेीसाठी पाणी उपसा होत असल्यामळेु भपवषयात पाणी ी्ंचाई ननमाजण होव ू
शकत.े तिापप, या सींभाव्य पाणी ी्ंचाईमळेु नागररक भयग्रथत झाले आहेत, 
अशी बाब ननदशजनास आली नाही. तहशसलदार, बागलाण याींच्याकडून 
पाणी ी्ंचाईच्या सवेक्षणाचे काम सरुु आहे. 
     गौण खननर्ाचे अवधै उत्खन्न व वाहतकुीस प्रनतबींध करण्यासाठी 
स्र्ल्हा, तालकुा व उपपवभाग थतरावर दक्षता पिके गठीत करण्यात आली 
आहेत. सदर दक्षता पिकाींनी बागलाण तालकु्यात हदनाींक ०१/०४/२०१८ त े
हद.३१/१०/२०१८ या कालावधीत केलेल्या कारवाई अवधै गौण खननर् उत्खनन 
व वाहतकू करणारी ४२ वाहने पकडण्यात आली असनू त्यापकैी ३२ 
वाहनमालकाींवर अनचधकृत गौण खननर् उत्खनन व वाहतकू केल्याप्रकरणी 
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थवाशमत्वधन व दींडापो्ी रु.६२,२१,८०३/- एवढी रक्कम आकारुन वसलू 
करण्यात आली आहे. उवजररत १० वाहनमालकाींकडून रु.४३,८९,०००/- एवढ्या 
दींडात्मक रक्कमेच्या वसलूीची कायजवाही सरुु आहे. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

राज्याि गुलाबी बोंड अळीच्या प्रादभुाविामुळे वपिाांचे नुिसान झालेल्या 
शिेिऱयाांना नुिसान भरपाई देण्याबाबि  

(९) *  १२६६८८   श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस), श्रीमिी अशमिा चव्हाण 
(भोिर), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू ग्रामीण), श्री.सतुनल 
िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अ्लम शखे (मालाड पश्श्चम), 
श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.प्रिापराि 
पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील (उ्मानाबाद), 
श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.गणपिराि देशमखु (साांगोले), श्री.राहुल बोंदे्र 
(धचखली), श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपरूी), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), 
श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.भारि भालिे 
(पांढरपरू), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्री.जयांि पाटील (इ्लामपरू), 
श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर), श्री.छगन भजुबळ 
(येिला), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.श्जिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा), डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.िानाजी मटुिुले 
(दहांगोली), श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), श्री.गणपि गायििाड (िल्याण 
पिूव), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पश्श्चम), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), 
श्री.अब् दलु सत्िार (शसल्लोड) :  सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात गलुाबी बोंड अळीच्या प्रादभुाजवामळेु शतेीचे नकुसान झालेल्या ३ 
लाख शतेकऱयाींना २१० को्ी रुपयाींची नकुसान भरपाई ननकृष् दर्ाजचे बबयाणे 
पवकणाऱया कीं पन्याींनी देण्याचे आदेश कृर्ी आयकु्ताींनी हदल्याच ेमाहे ऑगथ्, 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशजनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मराठवाडयातील ७१५ गावातील कपाशीींवर शेंदरी बोंडअळीचा 
प्रादभुाजव झाला असनू येिील समुारे दीड लाख हेक््र कपाशीचे क्षते्र बाधीत 
झालेले असताना ९ लाख शतेकरी बोंड अळीमळेु झालेल्या नकुसान 
भरपाईपासनू वींचचत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशजनास आले असनु बोंडअळीच्या नकुसान भरपाईपो्ी शतेक-याींना तीन 
्प्प्यात अनदुान वा्प करण्यात येणार होत े त्यातील दोन ्प्प्यातील 
अनदुानाच े वा्प करण्यात आले असनू नतस-या ्प्प्यातील अनदुान 
अदयापही वा्प करण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बलुढाणा स्र्ल्हयातील १ लाख ७५ हर्ार हेक््र कपाशीचे क्षेत्र 
मागील वर्ी बोंडअळीच्या प्रादभुाजवाने बाचधत झाले असनु शासनाने प्रनत 
हेक््री ६ हर्ार ५०० रुपयाच्या मदतीची घोर्णा करुन अनदुान वा्पाला माहे 
मे महहन्यात सरुुवात केली मात्र र्वळपास पाच महहन्याचा कालावधी 
उल्ूनही स्र्ल्हयातील हर्ारो शतेकऱयाींना अदयाप अनदुान शमळालेले नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यात ९०० पेक्षा र्ाथत गावाींमध्ये कापसू पपकाींवर बोंडअळी, 
तडुतडु,े फुलककड,े मावारोग पडल्याचे माहे ऑगथ्, २०१८ मध्ये ननदशजनास 
आले असनू रोग ननयींत्रण करण्यासाठी स्र्ल्हा थतरावर स्र्ल्हाचधकाऱयाींच्या 
अध्यक्षतखेाली बोंडअळी ननयींत्रण सशमत्या थिापन करण्यात आल्या आहेत 
काय, 
(५) असल्यास, तदनसुार बोंड अळीींच्या प्रादभुावाजमळेु शतेीचे नकुसान 
झालेल्या शतेकऱयाींना तातडीने नकुसान भरपाई देण्याबाबत व नकुसान 
भरपाई देण्यास नकार देणाऱया कीं पन्याींपवरुध्द कारवाई करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) राज्यात गलुाबी बोंड अळीच्या प्रादभुाजवामळेु 
झालेल्या नकुसानीच्या अनरु्ींगाने आतापयतं महाराषर कापसू बी-बबयाणे 
अचधननयम, २००९ व ननयम, २०१० मधील तरतदुीनसुार समुारे ११४७ को्ी 
रूपये नकुसान भरपाई देण्याबाबत बबयाणे कीं पन्याींना आदेशीत करण्यात 
आलेले आहे. 
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(२) खरीप हींगाम २०१७ मध्ये बोंड अळीच्या प्रादभुाजवामळेु कापसू पपकाच्या 
झालेल्या नकुसानीपो्ी बाधीत शतेकऱयाींच्या मदतीसाठी नतसऱया हप्त्याचा 
ननधी हदनाींक ०१ नोव्हेंबर, २०१८ रोर्ी महसलू व वन पवभागामाफज त पवतरीत 
करण्यात आलेला आहे. 
(३) बलुढाणा स्र्ल््यात पहहल्या ्प्प्यात रू.३५.८२ को्ी व दसुऱया ्प्प्यात 
रू.५३.७४ को्ी अशा प्रमाणात प्राप्त ननधीचे वा्प करण्यात आलेले असनू 
नतसऱया ्प्प्यातील रू.४४.७८ को्ी ननधी वा्पाची प्रकक्रया चाल ूआहे. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) राज्यात गलुाबी बोंड अळीच्या प्रादभुाजवामळेु झालेल्या नकुसानीच्या 
अनरु्ींगाने बबयाणे कीं पन्याींकडून नकुसानग्रथत शतेकऱयाींना नकुसान भरपाई 
देण्याबाबत महाराषर कापसू बी-बबयाणे अचधननयम, २००९ व ननयम, २०१० 
मधील तरतदुीनसुार कायजवाही करण्यात आली आहे. यासींदभाजत १२ कापसू 
बबयाणे उत्पादक कीं पन्याींनी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येिे याचचका दाखल 
केलेली असनू मा.उच्च न्यायालयाने उवजरीत शतेकऱयाींच्या नकुसान भरपाईच े
आदेश ननगजशमत करण्याच्या प्रकक्रयेस तात्परुती थिचगती हदलेली आहे. 
(६) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

राज्य मागव पररिहन महामांडळाने सुरु िेलेल्या शशिशाही  
बसच ेहोि असलेले अपघाि 

  

(१०) *  १२६८३७   श्री.सतुनल शशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), 
श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबरू), श्री.अशमि साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.सरेुश 
धानोरिर (िरोरा), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.अश्जि पिार (बारामिी), 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.श्जिेंद्र 
आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.जयदत्ि िीरसागर 
(बीड), श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्रीमिी 
ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भा्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्री.शामराि ऊफव  
बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर), श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा), श्रीमिी समुन 
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पाटील (िासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापरू), 
श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.विजय भाांबळे (श्जांिरू), श्री.भाऊसाहेब 
पाटील - धचिटगाांििर (िजैापरू), श्री.सांग्राम जगिाप (अहमदनगर शहर), 
श्री.सरेुश लाड (िजवि), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सांजय िदम (दापोली), 
श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), डॉ.सिीश 
(अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.मधुसदून िें दे्र (गांगाखेड), श्री.नरहरी 
णझरिाळ (ददांडोरी), श्रीमिी ज्योिी िलानी (उल्हासनगर), श्रीमिी सांध् यादेिी 
देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जयांि पाटील (इ्लामपरू), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पश्श्चम), िॅप्टन आर.िशमल सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.अ्लम शखे 
(मालाड पश्श्चम), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.प्रिाश सिेु (मागाठाणे), 
श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य मागज पररवहन महामींडळात गत वर्जभरात दाखल झालले्या 
भाडतेत्वावरील व थवत:च्या मालकीच्या शशवशाही बसचे ककमान २३० अपघात 
झाल्याचे माहे ऑगथ्, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशजनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, भाडतेत्वावर शशवशाही बस गाडया चालपवणारे सात कीं त्रा्दार 
असनू लाींब पल्ल्याच्या एका फेरीनींतर पनु्हा परतीच्या मागाजवर नवीन चालक 
देण्याची सचूना राज्य मागज पररवहन महामींडळाने कीं त्रा्दाराींना देऊनही 
त्याबाबत अींमलबर्ावणी केली र्ात नसल्याच े ननदशजनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तदनसुार मतृ पावलेल्या व्यक्तीींच्या कु्ुींबबयाींना व 
र्खमीींना आचिजक मदत करण्यासह ननयमाींचे पालन न करणाऱया सींबींचधत 
कीं त्रा्दाराींवर कारवाई करण्याबाबत व अपघात रोखण्यासाठी उपाययोर्ना 
करण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ददिािर रािि े: (१) होय. 
     भाडतेत्वावरील बसच े८४ तर थवमालकीच्या बसचे १५६ अपघात झाले 
आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदयस्थितीत राज्य पररवहन महामींडळाच्या थवमालकीच्या ५०० व 
भाडतेत्वावरील ४९८ अशा एकूण ९९८ शशवशाही बसेस चालनात आहेत. सदर 
शशवशाही बसेस चालनात आल्यापासनू माहे र्ुल,ै २०१८ पयतं ककरकोळ, 
गींभीर व प्राणाींनतक थवरुपाचे एकूण २४० अपघात झालेले असनू, सदर 
अपघाताींमध्ये र्खमी व मतृ प्रवाशाींच्या वारसाींना एकूण रु.१४,५८,१७५.०० 
एवढी रक्कम नकुसान भरपाईपो्ी अदा करण्यात आलेली आहे. 
     राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसेसच े अपघात ्ाळण्यासाठी चालक 
उर्ळणी प्रशशक्षण, अपघातग्रथत चालकाींचे पवशरे् प्रशशक्षण, चालकाींची 
नेत्र/आरोग्य  तपासणी, प्रोत्साहनपर बक्षक्षसे/बबल्ल े इ,देण्यात येत आहेत. 
त्याचबरोबर सरुक्षक्षतता मोहहम राबवनू चालकाींमध्ये र्ागरुकता ननमाजण 
करण्यात येवनू प्रबोधन करण्यात येत.े 
     तसेच, खार्गी भाडतेत्वावरील घेण्यात आलेल्या बसवरील चालकाींना 
राज्य पररवहन महामींडळाच्या मध्यवती प्रशशक्षण कें द्र, भोसरी, पणेु येिील 
ए.डी.्ी.्ी. रॅकवरील (सींगणणकृत वाहन चालन चाचणी पि) चाचणी पास 
करणे बींधनकारक करण्यात आलेले आहे. तसेच, सदर चालकाींना 
महामींडळाच्या चालकाींप्रमाणे ४८ हदवासाींचे सेवापवुज प्रशशक्षण देण्याची बाब 
कायजवाहीखाली आहे. 
    राज्य पररवहन महामींडळादवारे खार्गी परुवठादार कीं पन्याींसोबत 
ननयशमतपणे बठैका घेवनू पवनाअपघात सेवा देण्याच्या अनरु्ींगाने योग्य ती 
दक्षता घेणे व उक्त चालकाींकडून गरैप्रकार झाल्यास तात्काळ कारवाई 
करण्याबाबतच्या सचूना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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अमराििी-चाांदरू रेल्िे या र्त्याच ेनुिनीिरण िरण्याबाबि 
  

(११) *  १२९९०१   प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्िे) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती-चाींदरू रेल्वे या मागाजची गत काही वर्ाजमध्ये दरुूथती न 
झाल्याने रथत्यावर मोठ्या प्रमाणात खड्ड े पडले असनू अपघाताचे प्रमाण 
वाढल्याच े हदनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१८ रोर्ी वा त्या समुारास ननदशजनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रथत्यावर अनेक वेळा तात्परुत्या थवरुपात खड्ड े
बझुपवण्याचे काम करण्यात येत असल्याने पनु्हा काही हदवसातच खड्ड ेपडत 
असनू त्यामळेु सींपणूज रथत्याचे नतुनीकरण करण्याबाबत मागणी नागरीकाींनी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार सदर रथत्याचे तातडीने नतुनीकरण करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) अमरावती त ेचाींदरु रेल्वे पयतंचा रथता दरुुथतीच ेकाम स्व्दवापर्जक 
देखभाल व दरुुथती योर्ने अींतगजत मींर्ुर असनू रथत्यावरील खड्ड ेभरण्याचे 
काम प्रगतीत आहे. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
आमोदे िे िळिाडी (श्ज.नाशशि) या दोन गािाांना जोडणाऱया धगरणा 

नदीिरील पुलाच ेबाांधिाम िरण्याबाबि 
  

(१२) *  १३३०४७   श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नाशशक स्र्ल््यातील आमोदे (ता.नाींदगाींव) त ेकळवाडी (ता.मालेगाींव) या 
दोन गावाींना र्ोडणा-या चगरणा नदीवरील पलुाचे बाींधकाम करण्याची मागणी 
लोकप्रनतननधी, नाींदगाींव याींनी हदनाींक १६ र्ुल,ै २०१८ रोर्ी व त्यासमुारास 
मा.सावजर्ननक बाींधकाम मींत्री याींच्याकड े लखेी ननवेदनादवारे केली आहे, हे 
खरे आहे काय,  

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकर्ज काय व त्यानसुार आमोदे त ेकळवाडी या 
दोन गावाींना र्ोडणाऱ या चगरणा नदीवरील पलुाच े बाींधकाम करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत  आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) स्र्ल्हा पररर्देमाफज त सदर हठकाणची पाहणी करण्यात आली आहे. 
(३) चगरणा नदी आमोदे व नरडाणे या दोन गावाींमध्ये आहे. अमोदे त े
नरडाणे-कळवाडी असा रथता अस्थतत्वात नाही. चगरणा नदीचे पात्र अींदार् े
६०० मी्र इतके रुीं द आहे. आमोदे त े कळवाडी या गावाींना र्ाण्यासाठी 
सदयस्थितीत १७.०० कक.मी.लाींबच्या मागाजने प्रवास करावा लागतो. 
     चगरणा नदीवर पलु झाल्यास आमोदे (ता.नाींदगाींव) व नरडाणे 
(ता.मालगाींव) ही गावे र्ोडली र्ावनू  आमोदे त े नरडाणे कळवाडी या 
गावामधील अींतर ९.०० कक.मी. इतके होईल.       
     प्रचनाींककत पलुासाठी रथत्यासह अींदार्े रु.१५.०० को्ी खचज अपेक्षक्षत 
आहे. इतका ननधी स्र्ल्हा पररर्देकड े प्राप्त होणे शक्य नाही. त्यामळेु या 
मोठ्या पलुाच्या बाींधकामाचा प्रथताव सावजर्ननक बाींधकाम पवभागाकड े
पाठपवण्याचे स्र्ल्हा पररर्देचे ननयोर्न आहे. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

पांढरपूर (श्ज.सोलापूर) येथे चांद्रभागा नदीिर उड्डाणपुल बाांधण्याबाबि 
  

(१३) *  १२७४०९   श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू िडू (अचलपरू), 
श्री.विनायिराि जाधि-पाटील (अहमदपरू), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), 
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श्री.मोहन फड (पाथरी) :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पींढरपरू (स्र्.सोलापरू) येिे चींद्रभागा नदीवर पुींडशलक मींहदर त े शगेाव 
दमुाला हद्द असा उड्डाण पलू मींर्ूर असनू तहसीलदार पींढरपरू याींनी हदनाींक 
३० ऑक््ोबर, २०१५ रोर्ी वा त्यासमुारास आचारसींहहता सरुु असल्यामळेु 
पलुाच ेकाम सरुु करण्यास मान्यता न हदल्याने अदयापपयतं पलुाचे काम सरुु 
झाले नसल्याचे ननदशजनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर पलुाच ेकाम तातडीने सरुु करण्यासाठी महारार् मींडळीनी 
सन २०१५ मध्ये प्राणाींनतक उपोर्ण केले असनू पलुाचे काम प्रलींबबत 
राहहल्यामळेु पावसाळ्यात या पलुावरून प्रवास करणे गरैसोयीचे झाले 
असल्याचे ननदशजनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार सदर काम सरुु करून तातडीने पणूज करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) सदर पलु हदनाींक १२.९.२०१४ च्या शासन ननणजयात 
समापवष् असनू या कामासाठी रु. १५.०० को्ी रक्कम प्रथतापवत करण्यात 
आली आहे. 
(२) याबाबतची माहहती उपलब्ध नाही. 
(३) व (४) वरीलप्रमाणे प्रथतापवत केलेल्या रकमेस मींर्ूरी प्राप्त झाल्यानींतर 
पलुाचे काम हाती घेण्याचे ननयोर्न राहील.  
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

राज्य मागव पररिहन महामांडळाची 'दहरिणी िि योजना' 
प्रभािीपणे राबविण्याबाबि 

(१४) *  १२७६६८   श्री.जयांि पाटील (इ्लामपरू), श्री.राजु िोडसाम (अणी), 
डॉ.भारिी लव्हेिर (िसोिा), श्री.राजेश टोप े (घनसािांगी) :   सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्य मागज पररवहन महामींडळाच्या बसेसने प्रवास करणाऱया माताींना 
बाळाला थतनपान देण्यासाठी सरुु केलेल्या हहरकणी कक्ष योर्नेची योग्य 
अींमलबर्ावणी न झाल्यामळेु बहुताींश हठकाणच्या बसथिानकावरचा हहरकणी 
कक्ष बींद असल्याचे माहे ऑगथ्, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशजनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील कुलाज नेहरुनगर, मुींबई सेंरल आणण परळ, तसेच 
पणेु, पवदभज, मराठवाडा येिे राज्य मागज पररवहन महामींडळाच्या बस 
थिानकावर उभारण्यात आलेल्या हहरकणी कक्षाची र्नर्ागतृी न झाल्यामळेु 
सदर योर्ना बींद स्थितीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने सदरची हहरकणी कक्ष योर्ना पनुचच: नव्याने सरुु करण्याबाबत 
कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर रािि े: (१) व (२) हे खरे नाही. 
     राज्य पररवहन महामींडळाच्या समुारे १८२ प्रमखु बसथिानकाींवर 
‘हहरकणी कक्ष’ कायाजस्न्वत आहेत 
(३) व (४) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

आांबेगाि (श्ज.पुणे) िालुक्यािील शिेिऱ याांच ेतनिृष्ट्ट दजावच्या 
बबयाण्याांमुळे झालेले नुिसान 

  

(१५) *  १२९७९६   श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबगेाि), श्री.अश्जि पिार 
(बारामिी), श्री.जयांि पाटील (इ्लामपरू), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.श्जिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड 
(अिोल)े, श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आींबेगाव (स्र्.पणेु) तालकु्यात मागील तीन-चार वर्ाजत ्ोमॅ्ो, फ्लॉवर, 
भईुमगू, बार्री व कोबी या वाणाींच्या भेसळयकु्त व ननकृष् बबयाणाींमळेु 
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शतेकऱ याींचे मोठ्या प्रमाणात आचिजक नकुसान झाले असल्याचे माहे र्ुल,ै 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशजनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पपकाींचे वाण पवकणाऱ या पवके्रत्याींवर कारवाई 
करण्याबाबतची मागणी शतेकऱयाींनी केली असतानाही त्याकड े कृर्ी 
पवभागाच्या अचधकाऱयाींकडून दलुजक्ष करण्यात येत असल्याने शतेकऱयाींना 
नकुसान भरपाईपासनू वींचचत रहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, तदनसुार नकुसान झालेल्या शतेकऱयाींना नकुसान भरपाई 
देण्याबाबत तसेच भेसळयकु्त व ननकृष् बबयाणे पवकणाऱया पवके्रत्याींवर 
कारवाई करण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) व (३) अींशत: खरे आहे. 
     सन २०१६-१७ मध्ये शस ींर्ें्ा कीं पनीचे ्ोमॅ्ो पपकाचे ्ीओ-१०५७ या 
वाणाबाबत प्राप्त तक्रारीींची दखल घेऊन बाधीत क्षते्राचे पींचनामे केले असता 
सदर वाण पवर्ाणुर्न्य रोगास बळी पडत असल्याचे ननदशजनास आले. 
त्यामळेु शस ींर्ें्ा कीं पनीच्या ्ोमॅ्ो पपकाच्या ्ीओ-१०५७ या वाणास आींबेगाींव 
व र्ुन्नर तालकु्याकरीता पवक्री बींदीचे आदेश देण्यात आले होत.े तसेच, 
यासींदभाजत सींबींधीत बबयाणे कीं पनीकडून बबयाणे, खत ेव और्धे या थवरूपात 
शतेकऱयाींना मदत करण्यात आलेली आहे.  
     आींबेगाींव तालकु्यात शसींर्ें्ा कीं पनीच्या फ्लॉवर पपकाच्या थनोह ज् या 
वाणाबाबत एक तक्रार प्राप्त झालेली होती. सदर तक्रारीच्या अनरु्ींगाने बाधीत 
क्षेत्राचा पींचनामा केला असता बोरॉन या मलुद्रव्याच्या कमतरतमेळेु 
फुलकोबीच ेगड्ड ेगलुाबी झाल्याचे ननषपन्न झालेले असनू बबयाणाींमध्ये दोर् 
असल्याचे ननदशजनास आललेे नाही. 
     सन २०१७-१८ मध्ये बार्री या पपकाच्या वाणाबाबत एका शतेकऱयाची 
तक्रार प्राप्त झालेली होती. तिापप, तदनींतर शतेकऱयाने बबयाणाबाबत 
कोणतीही तक्रार नसल्याच ेलेखी हदलेले आहे. 
     सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ मध्ये भईुमगु या पपकाच्या वाणाबाबत 
तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
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     सन २०१८-१९ मध्ये फ्लॉवर पपकाच्या वाणाींबाबत दोन तक्रारी प्राप्त 
झालेल्या होत्या. यामध्ये प्राप्त तक्रारीच्या अनरु्ींगाने तालकुा थतरीय ननवारण 
सशमतीने बाधीत प्रक्षेत्राची पाहणी केली असता ७८% क्षेत्रावरील मालाची 
काढणी शतेकऱयाने केलेली होती. त्यामळेु सशमतीला पपकाची पाहणी न करता 
आल्याने ननषकर्ज नोंदपवता आलेला नाही. तसेच, दसुऱया तक्रारीसींदभाजत 
सींबींधीत बबयाणे कीं पनीने नकुसानग्रथत शतेकऱयास नकुसान भरपाई हदलेली 
आहे. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

श्रीगोंदा-िाष्ट्टी (िा.श्रीगोंदा, श्ज.अहमदनगर) या र्त्याची  
दरुु्िी िरण्याबाबि 

(१६) *  १२८७७२   श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा), श्री.िभैि वपचड (अिोले), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापरू) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) श्रीगोंदा-काष्ी (ता.श्रीगोंदा, स्र्.अहमदनगर) या रथत्याची मोठ्या 
प्रमाणात दरुवथिा झाल्याने रथता वाहतकूीस अयोग्य झाला असल्याचे तसेच 
सदर रथत्याची तातडीने दरुुथती न केल्यास नगर-दौंड मागाजवर राथता रोको 
आींदोलन करण्यात येईल असा इशारा काष्ी येिील नागरीकाींनी हदला आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच श्रीगोंदा (स्र्.अहमदनगर) तालकु्यातील रथत्यावरील खड्ड े
बझुपवण्यासाठी शासनाकडून आलेल्या डाींबरापकैी ४० ्क्के डाींबर ठेकेदाराींना न 
देता परथपर अन्य ठेकेदाराला सावजर्ननक बाींधकाम पवभागाने पवकल्याचे माहे 
र्ुल,ै २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशजनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या दोन्ही प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकर्ज काय व त्यानसुार श्रीगोंदा-काष्ी रथत्याची 
दरुुथती करण्याबाबत व परथपर अन्य ठेकेदाराला डाींबर पवकणाऱया 
अचधकाऱयाींपवरुध्द कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
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(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) श्रीगोंदा-काष्ी रथत्याचे मर्बतुीकरण व डाींबरीकरण प्राधान्यक्रम, 
मींर्ुरी, ननकर् व ननधीच्या उपलब्धतनेसुार करण्याचे ननयोर्न आहे. तसेच, 
प्रचन भाग-२ बाबत चौकशी करण्याचा व अचधका-याींपवरूध्द कारवाई करण्याचा 
प्रचन उद् ावत नाही. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

शसन्नर (श्ज.नाशशि) िालुक्यािील डाशळांब बागाांच ेिेल्या  
रोगामुळे झालेले नुिसान 

  

(१७) *  १२७८२८   श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे (शसन्नर), श्री.भारि भालिे 
(पांढरपरू), श्री.बाळासाहेब मरुिुटे (नेिासा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शसन्नर (स्र्.नाशशक) तालकु्यातील घो्ेवाडी, कहाींडळवाडी, सायाळे, वावी 
व पररसरातील गावाींमधील डाशळींब बागाींवर तले्या रोग पडल्यामळेु शतेकऱयाींचे 
लाखो रुपयाींचे नकुसान झाल्याचे माहे र्ुल,ै २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशजनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, तले्या रोगावर कोणतीही प्रभावी उपाययोर्ना उपलब्ध 
नसल्याने ककडीवर ननयींत्रण शमळपवणेसाठी शतेकऱयाींकररता मागजदशजनपर 
शशबीर आयोस्र्त करावे तसेच शतेकऱयाींच्या झालेल्या नकुसानीचे पींचनामे 
करून त्याींस तातडीने नकुसान भरपाई शमळावी अशी मागणी थिाननक 
लोकप्रनतननधीींनी तालकुा कृर्ी अचधकारी, शसन्नर (नाशशक) याींच्याकड ेहदनाींक 
२२ र्ुल,ै २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास लेखी पत्रादवारे केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) तसेच पींढरपरू (स्र्.सोलापरू) तालकु्यातील बागायतदार शतेकऱ याींनी हर्ारो 
रूपये कक्कनाशकावर खचज करून पपकपवलेल्या डाळीींब बागाींवर तले्या व मर 
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रोगाचा प्रादभुाजव वाढला असल्याचे हदनाींक २१ ऑगथ्, २०१८ रोर्ी वा 
त्यासमुारास ननदशजनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनरु्ींगाने शतेकऱयाींकररता मागजदशजनपर 
शशबीरे आयोस्र्त करण्याबाबत व नकुसानग्रथत शतेकऱयाींना नकुसान भरपाई 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) शसन्नर (स्र्.नाशशक) तालकु्यातील घो्ेवाडी, 
कहाींळवाडी, सायाळे, वावी व पररसरातील गावाींमध्ये माहे र्ुल,ै २०१८ मध्ये 
हवामानातील वाढलेल्या आद्रजता व ढगाळ हवामानामळेु १२५ हे. क्षते्रावर तले्या 
रोगाचा प्रादभुाजव झाल्याचे हदसनू आले. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) रोगाचा प्रादभुाजव कमी होण्याच्या दृष्ीने उपाययोर्ना म्हणून प्रचार व 
प्रशसध्दीची कामे केली आहेत. ४४ तसेच शतेकऱयाींना पवपवध माध्यमादवारे 
मागजदशजन केले आहे.त्यामळेु रोगाचा प्रादभुाजव कमी झाल्याचे पाहणीमध्ये 
आढळून आले आहे. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

िल्याण-डोंबबिली (श्ज.ठाणे) येथे बनािट द्िािेजाांच्या  
आधारे सदतनिाांची नोंदणी झाल्याबाबि 

  

(१८) *  १२८४७७   श्री.महेश चौघलेु (शभिांडी पश्श्चम) :   सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींहदवली पींचानींद, देसलेपाडा, भोपर, आडडवली ढोकळी, सागाव, पपसवली, 
गोळवली, सोनारपाडा, मानगाव व मानपाडा (ता.कल्याण, स्र्.ठाणे) या 
भागातील बेकायदा इमारतीींमधील सदननकाींचे नोंदणीकरण िाींबपवण्याचे आदेश 
कल्याण-डोंबबवली महापाशलकेने सींबींचधत दयु्यम ननबींधकाींना हदले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, या भागातील सदननकाींचे बनाव् नोंदणीकरण होत असनू 
लाचलचुपत प्रनतबींधक पवभागाच्या मुींबईतील वरळी मखु्यालयातील वररषठ 
अचधकाऱयाींना डोंबबवलीतील गाींधीनगर येिील सह दयु्यम ननबींधक कायाजलयात 
बनाव् कागदपत्राींच्या आधारे नोंदणी केल्याचे काही दथतऐवर् शमळाल ेआहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या बनाव् दथतावेर्ाच्या आधारे होत असलेल्या बेकायदा 
नोंदणीबाबतची तक्रार मा.मुख्यमींत्री व प्रधान सचचव, महसलू याींच्याकड ेमाहे 
र्ुल,ै २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करून बनाव् दथतावेर्ाींच्या आधारे 
नोंदणी करणाऱया सींबींचधत दोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) सहायक सींचालक नगर रचना, कल्याण-डोंबबवली 
महानगरपाशलका, कल्याण याींच्या हद.०९ मे, २०१८ रोर्ीच्या तसेच उपायकु्त 
(अबाींनन), कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलका, कल्याण याींच्या हद.२९ र्ून, 
२०१८ रोर्ीच्या पत्रान्वये सह स्र्ल्हा ननबींधक, ठाणे तसेच सह दयु्यम 
ननबींधक, कल्याण (क्र.१,२ व ५) व सह दयु्यम ननबींधक, डोंबबवली (क्र.३ व 
४) याींना, नगर पवकास पवभाग, शासन पररपत्रक क्र.सींकीणज-२०१८/ 
प्र.क्र.५१०/नपव-२०, हद.०३ मे, २०१८ रोर्ीच्या पररपत्रकातील मागजदशजक 
सचुनाींनसुार “कल्याण- डोंबबवली महानगरपाशलका क्षेत्रातील बाींधकामाचे/ 
शमळकतीचे खरेदी/पवक्री व्यवहाराची नोंदणी करण्यापवूी सदर शमळकत 
अचधकृत असल्याची खात्री करण्याचे कळपवण्यात आले आहे.” 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलका क्षते्रातील काही हठकाणी 
बनाव् कागदपत्राींच्या आधारे (बनाव् पवकास प्रथतावाव्दारे) दथताच्या 
बेकायदा नोंदी होत असल्याच्या अनेक तक्रारी  स्र्ल्हाचधकारी, ठाणे 
याींच्याकड ेतसेच शासनाकड ेप्राप् त झाल्या असनु त्याप्रमाणे अचया थवरुपाच्या 
प्रकरणाींची नोंदणी महाननरीक्षक व मदु्राींक ननयींत्रक, महाराषर राज्य, पणेु याींचे 
कायाजलयामाफज त पडताळणी केली असता, सह दयु्यम  ननबींधक, कल्याण-३ 
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कायाजलयात एकूण १३ दथताींची नोंदणी बनाव् अकृर्ीक आदेश र्ोडून झाली 
असल्याच े ननदशजनास आले असल्याने सह दयु्यम  ननबींधक, कल्याण-३ 
याींनी, उक्त प्रकरणी सींबींचधत पक्षकार मे.बल्लाळेचवर कन्थरक्शनचे भागीदार 
श्री. सभुार् पा्ोळे याींचे पवरोधात नोंदणी अचधननयम १९०८ चे कलम ८२ 
प्रमाणे मानपाडा पोशलस थ्ेशन, डोंबबवली (पवूज), ता.कल्याण येिे गनु्हा 
दाखल केला आहे. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

शशरगाांि-पेरले-खराड-ेहेळगाांि पाडळी-सुली-रदहमिपूर (िा.िोरेगाि, 
श्ज.सािारा) या र्त्याच ेरुां दीिरण िरण्याबाबि 

  

(१९) *  १२८४११   श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर) :   
सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शशरगाींव-पेरल-ेखराड-ेहेळगाींव पाडळी-सलुी-रहहमतपरू (प्रस्र्मा ३९) 
(ता.कोरेगाव, स्र्.सातारा) या रथत्यावरील सलुी त ेरहहमतपरू या ्प्प्यातील 
रथत्याची दरुवथिा झाल्यामळेु रथत्यावर वारींवार अपघात होत असल्याचे 
ननदशजनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रथत्याचे रुीं दीकरण करण्यासाठी तसेच माळी मळा 
येिील कमी उींचीच्या पलुाच्या हठकाणी नवीन उींच पलू बाींधण्यासाठी या 
रथत्याचा समावेश रथत े पवशरे् दरुुथती कायजक्रम योर्नेत करुन यासाठी ३ 
को्ी रुपये ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत थिाननक लोकप्रनतननधीींनी 
मा.सावजर्ननक बाींधकाम मींत्री याींच्याकड े माहे ऑगथ्, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननवेदन हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार सदर रथत्याचे रुीं दीकरण करण्यासाठी व माळी 
मळा येिील कमी उींचीच्या पलुाच्या हठकाणी नवीन उींच पलू बाींधण्यासाठी 
ननधी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
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(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे.  
(३) व (४) उक्त ननवेदनातील रथत्याच्या व पलूाच्या कामाींना ननधी, ननकर् व 
प्राध्यन्यक्रमानसुार हाती घेण्याचे ननयोर्न आहे. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

मुांबईिील िाडदेि प्रादेशशि पररिहन िायावलयाला लागलेली आग 
  

(२०) *  १२६७०८   श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), 
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अ्लम 
शखे (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू ग्रामीण), श्रीमिी तनमवला गाविि 
(इगिपरूी), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दषिण), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(िडाळा), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.ििुाराम िाि े (अणुशक्िी 
नगर), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमि), श्री.प्रिाप सरनाईि (ओिळा 
माश्जिडा) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबईतील ताडदेव प्रादेशशक पररवहन कायाजलयाला आग लागनू तिेील 
परवान्याींशी सींबींचधत कागदपत्र,े सींगणक, २९ हर्ार थमा ज् काडज तसेच ७ 
हर्ार छापील परवाने असलेले थमा ज् काडज आगीत र्ळाल्याचे माहे ऑगथ्, 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशजनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सन २०१५ मध्ये देखील एक हर्ार फु्ाींच्या गोदामाला आग 
लागनू प्रादेशशक पररवहन कायाजलयातील र्ुनी कागदपत्र े आणण लाकडी 
सामानाचे नकुसान झाले असल्याने आता लागलेल्या आगीबाबत साशींकता 
ननमाजण झालेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तदनसुार सींबींचधत दोर्ीींपवरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
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(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ददिािर रािि े : (१) प्रादेशशक पररवहन कायाजलय, मुींबई (मध्य) या 
कायाजलयातील “सी” ब्लॉक येिे हद.०५ ऑगथ् २०१८ रोर्ी लागलेल्या 
आगीमध्ये २२ हर्ार कोरे थमा ज् काडज व ८ हर्ार तयार थमा ज् काडज र्ळाली 
आहेत. 
(२) सन २०१५ मध्ये प्रादेशशक पररवहन कायाजलय, मुींबई (मध्य) या 
कायाजलयात आग लागली होती हे खरे आहे. तिापप, हद.०५ ऑगथ् २०१८ 
रोर्ी लागलेल्या आगीबाबत साशींकता ननमाजण झालेली नाही. 
(३) यासींदभाजत शासनाने अहवाल मागपवला आहे. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

ददहसर िे िाशशशमरा (श्ज.ठाणे) या र्त्याच ेतनिृष्ट्ट दजावच े 
बाांधिाम िेल्याबाबि 

  

(२१) *  १२८८४५   श्री.अ्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-े
पाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), 
डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहहसर त े काशशशमरा (स्र्.ठाणे) या रथत्याच े बाींधकाम सावजर्ननक 
बाींधकाम पवभाग, ठाणे याींनी माहे र्ून, २०१७ मध्ये पणूज केले असनू माहे 
र्ुल,ै २०१८ मध्ये झालले्या पावसामध्ये या रथत्याची दरुवथिा झाल्याचे 
ननदशजनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर रथत्याची शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार उक्त रथत्याचे ननकृष् दर्ाजचे बाींधकाम करणाऱया 
ठेकेदारावर व त्याच्याशी सींगनमत करणाऱया अचधकाऱयाींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
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(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) मुींबई-अहमदाबाद महामागाजमधील दहहसर त े
काशशशमरा (स्र्.ठाणे) या रथत्याचे बाींधकाम सावजर्ननक बाींधकाम पवभाग,ठाणे 
याींचेकडून करण्यात आलेले नसनू सदर रथत्याच े सहापदरीकरण आणण 
त्यासोबतच दोन्ही बार्ूस सस्व्हजस रोड चे काम हे आधीच पणूज झालेले आहे. 
     तसेच या भागात, पवथताररत केलेल्या सस्व्हजस रोडच े काम हे मीरा 
भाईंदर महानगरपाशलकाव्दारे करण्यात आलेले असनू, र्ुल ै २०१८ च्या 
पावसामध्ये या पवथतारीत केलेल्या सस्व्हजस रथत्याची दरुावथिा झालेली आहे, 
असे भारतीय राषरीय रार्मागज प्राचधकरण, सरुत याींनी कळपवले आहे.   
(२) व (३) दहहसर त ेकाशशशमरा (स्र्.ठाणे) रथत्याच ेकाम व सदर रथत्याच्या 
देखभालीचे काम हे कें द्र शासनाच्या भारतीय राषरीय रार्मागज 
प्राचधकरणामाफज त एन.एच.डी.पी. फेर्-५ च्या अींतगजत डी.बी.एफ.ओ. पॅ्नज 
(बीओ्ी) तत्त्वावर उदयोर्काला देण्यात आलेले आहे. सदयस्थितीत सदर 
रथता हा चाींगल्या स्थितीत असनू वाहतकुीस योग्य आहे, असे भारतीय 
राषरीय रार्मागज प्राचधकरण, सरुत याींनी कळपवले आहे. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

राज्याि अतििषृ्ट्टीमुळे वपिाांच्या निुसानासह  
श्जिीि ि वित्ि हानी झाल्याबाबि 

  

(२२) *  १२६५९४   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.अमल महाडीि 
(िोल्हापरू दषिण), श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.अश्जि पिार 
(बारामिी), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांि पाटील (इ्लामपरू), 
श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.श्जिेंद्र आव्हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.जयदत्ि िीरसागर (बीड), 
श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्रीमिी ददवपिा 
चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भा्िर जाधि (गहुागर), 
श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब 
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पाटील (िराड उत्िर), श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा), श्रीमिी समुन पाटील 
(िासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.मिरांद 
जाधि-पाटील (िाई), श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचिटगाांििर (िजैापरू), 
श्री.सांग्राम जगिाप (अहमदनगर शहर), श्री.सरेुश लाड (िजवि), श्री.राहुल मोटे 
(पराांडा), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.पांिज 
भजुबळ (नाांदगाि), डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.मधुसदून 
िें दे्र (गांगाखेड), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांडोरी), श्री.बबनराि शशांदे (माढा), 
श्रीमिी सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.सांजय परुाम (आमगाि), 
श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू ग्रामीण), श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू 
शहर), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.अशमि झनि (ररसोड), 
श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्री.अ्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेिी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.भारि भालिे 
(पांढरपरू), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर), 
श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्री.सांग्राम 
थोपटे (भोर), श्री.अब् दलु सत्िार (शसल्लोड), डॉ.सधुािर भालेराि (उदगीर), 
श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपरूी), प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्िे), 
श्री.पा्िल धनारे (डहाण)ू, श्री.दहिेंद्र ठािूर (िसई), श्री.विलास िरे (बोईसर), 
श्री.षििीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.सत्यजीि 
पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय 
मदि ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कोकणासह पस्चचम महाराषर, उत्तर महाराषर, मराठवाडा, पवदभज 
व राज्यात इतर हठकाणी झालेल्या मसुळधार पावसामळेु मोठया प्रमाणात 
पपकाींसह स्र्वीत व पवत्त हानी झाल्याचे माहे ऑगथ्, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशजनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, कोल्हापरू स्र्ल््यातील राधानगरी, भदुरगड व आर्रा 
तालकु्याींमध्ये अींदार्े ३ हर्ार ५०० त े ४ हर्ार ५०० शमशलमी्र पावसाची 
नोंद झाली असनू या स्र्ल््यातील राधानगरी, भदुरगड, आर्रा, चींदगड, 
शाहूवाडी, गगनबावडा तालकु्यामध्ये झालेल्या अनतवषृ्ीमळेु ऊस, भात, 
नाचणी व भईुमगू यासह अन्य पपकाींच े मोठ्या प्रमाणात नकुसान होऊन 
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शतेकऱयाींचे लाखो रुपयाींचे नकुसान झाले असल्याने नकुसानग्रथत शतेकऱयाींना 
नकुसान भरपाई शमळण्याची मागणी मा.मखु्यमींत्री, मा.कृर्ी राज्यमींत्री व 
स्र्ल्हाचधकारी, कोल्हापरू याींच्याकड े माहे ऑगथ्, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननवेदनादवारे करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पवदभाजतील चींद्रपरू, गडचचरोली, बलुढाणा, अकोला, अमरावती, 
मराठवाडयातील परभणी, हहींगोलीसह नाींदेड स्र्ल्हयातील ८५ मींडळात 
मसुळधार पावसामळेु शतेकऱयाींच्या पपकाींचे कोट्यवधी रुपयाींचे नकुसान झाले 
असनु नाींदेड स्र्ल्हयात मसुळधार पावसामळेु ९५२८ हेक््र क्षते्रातील शतेी 
पपकाींच्या नकुसानीसह २६ लहान व मोठी र्नावरे मतृ्यमुखूी पडली असनू १ 
हर्ार १०९ कच्च्या घराींची पडझड झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मौर्ा डोंगरगाींव (ता.देवरी, स्र्.गोंहदया) येिे हदनाींक १५ 
ऑगथ्, २०१८ रोर्ी ग्रामपींचातीच्या हद्दीत वादळ वाऱयासह झालेल्या 
पावसामळेु घराींची, अन्न धान्याींची, झाडाींची, र्नावराींची, शतेीची तिा आचिजक 
मालमत्तचेे मोठ्याप्रमाणात झालेल्या नकुसानाचा पींचनामा करून भरपाई 
शमळणेबाबत मागणी थिाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री व मा.मदत व 
पनुवजसन मींत्री याींच्याकड ेपत्रादवारे केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, रेणापरू (स्र्.लातरू) तालकु्यातील बब्रगाव, कामखेडा, 
वींर्ारवाडी, ्ाकळगाव, इ्ी, भोकरींबा आदी गावातील शतेकऱयाींच्या सोयाबीन, 
सवज रब्बी पपकाींच,े फळबागा, ऊस पपकाींचे व घराींसह शाळेच्या इमारतीींचे 
हदनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास झालेल्या गारपपठीमळेु 
नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, पालघर स्र्ल््यात माहे र्ुल,ै २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
अनतवषृ्ी व परुामळेु पपकाींसह मालमत्तचेे नकुसान झाले असताना 
स्र्पवतहानी झाली असनु सींगमेचवर व चचपळूण (स्र्.रत्नाचगरी) तालकु्यामध्ये 
हदनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास वादळी वाऱयासह झालेल्या 
मसुळधार पावसामळेु ग्रामथिाींची घरे, गरुाींचे गोठे तसेच भात पपक आदीींचे 
मोठे नकुसान झाले तसेच कर्जत (स्र्.रायगड) तालकु्यात हदनाींक १७ 
ऑक््ोबर, २०१८ रोर्ी झालेल्या अवकाळी पावसामळेु तिेील शतेकऱयाींच्या 
भातपपकाींच ेमोठ्या प्रमाणात नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(७) असल्यास, राज्यात अनतवषृ्ीमळेु झालेल्या नकुसानीचे पींचनामे करून 
नकुसानग्रथताींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) राज्यात कोकणासह पस्चचम महाराषर, उत्तर 
महाराषर, मराठवाडा, पवदभज व राज्यात इतर हठकाणी झालेल्या मसुळधार 
पावसामळेु पपकाींसह पवत्त व स्र्वीत हानी झाल्याचे माहे ऑगथ्, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशजनास आले आहे. 
(२) होय. 
(३) पवदभाजतील चींद्रपरू, गडचचरोली, बलुढाणा, अकोला, अमरावती, 
मराठवाडयातील हहींगोली स्र्ल्हयात माहे र्ून त े ऑगथ् २०१८ मध्ये 
झालले्या अनतवषृ्ीमळेु शनेतपपकाींचे/फळपपकाींचे नकुसान झाल्याचे ननदशजनास 
आले आहे. तिापप, मराठवाड्यातील परभणी स्र्ल््यात माहे र्ून त ेऑगथ् 
२०१८ मध्ये झालले्या अनतवषृ्ीमळेु शनेतपपकाींचे/फळपपकाींचे नकुसान झाल्याच े
ननदशजनास आलेले नाही. 
     नाींदेड स्र्ल््यामध्ये माहे र्ून त े ऑगथ्, २०१८ मध्ये झालेल्या 
अनतवषृ्ीमळेु एकूण ७४६०८.३ हे. क्षेत्रावरील शनेतपपकाींचे व फळपपकाींचे ३३ 
्क्क्याींच्या वर नकुसान झाल्याचे तसेच २९८२ कच्च्या घराींची अींशत: पडझड 
व १९६ लहान व मोठी र्नावरे मतृ्यमुखूी पडल्याचे ननदशजनास आले.   
(४) होय. 
(५) लातरू स्र्ल््यातील रेणापरू तालकु्याींमध्ये बब्रगाींव, कामखेडा, वींर्ारवाडी 
व ्ाकळगाींव या गावाींमध्ये हदनाींक ०४ ऑक््ोबर २०१८ रोर्ी गारपी्ीमळेु 
झालेल्या नकुसानीचे महसलू व कृपर् पवभागाकडून सींयकु्तपणे पींचनामे 
करण्याची कायजवाही सरुु आहे. 
(६) पालघर स्र्ल््यात माहे र्ुल,ै २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान अनतवषृ्ी व 
परुामळेु पवत्तहानी, स्र्पवतहानी तसेच शनेतपपकाींच े नकुसान झाल्याच े
ननदशजनास आले. 
     रत्नाचगरी स्र्ल््यातील चचपळूण  तालकु्यामध्ये हदनाींक ०३ ऑक््ोबर, 
२०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास वादळी वाऱयासह झालेल्या मसुळधार पावसामळेु 
गरुाींच्या गोठ्याींचे व फळपपकाींचे नकुसान झाल्याचे हदसनू आले. तिापप, 
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रत्नाचगरी स्र्ल््यातील सींगमेचवर  तालकु्यामध्ये हदनाींक ०३ ऑक््ोबर, २०१८ 
रोर्ी वा त्यासमुारास वादळी वाऱयासह झालेल्या मसुळधार पावसामळेु 
ग्रामथिाींची घराींच,े गरुाींचे गोठ्याींचे व शनेतपपकाींचे नकुसान झाल्याच े
ननदशजनास आले नाही. 
     रायगड स्र्ल््यातील कर्जत तालकु्यात माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये 
झालेल्या अवकाळी पावसामळेु शनेतपपकाींचे/फळपपकाींचे नकुसान झाल्याच े
ननदशजनास आले आहे.           
(७) राज्यात माहे र्ून त े ऑगथ् २०१८ या कालावधीत झालेल्या 
अनतवषृ्ीमळेु शनेतपपकाींच्या/फळपपकाींच्या झालेल्या नकुसानीबाबत सींयकु्त 
पींचनामे करुन सींयकु्त थवाक्षरी अहवाल शासनास सादर करण्याच्या सचूना 
क्षेत्रीय अचधकाऱयाींना शासनपत्र हदनाींक ०५.०९.२०१८ अन्वये देण्यात आल्या 
आहेत. त्यानसुार सदर सींयकु्त थवाक्षरी अहवाल सवज पवभागीय आयकु्ताींकडून 
प्राप्त होताच ननयमानसुार कायजवाही करण्याची तर्पवर् ठेवली आहे. सदर 
कालावधीत अनतवषृ्ीमळेु झालेल्या स्र्पवतहानी व पवत्तहानीप्रकरणी शासन 
ननणजय हदनाींक १३.०५.२०१५ नसुार मदतननधी वा्पाची कायजवाही सींबींचधत 
क्षेबत्रय अचधकाऱयाींच्या थतरावर सरुु आहे. 
     राज्यात माहे ऑक््ोबर २०१८ या कालावधीत झालेल्या अनतवषृ्ीमळेु 
शनेतपपकाींच्या/फळपपकाींच्या झालेल्या नकुसानीबाबत सींयकु्त पींचनामे 
करण्याची कायजवाही क्षबेत्रय थतरावर सरुु असनू सदर कालावधीत झालेल्या 
स्र्पवतहानी व पवत्तहानीप्रकरणी शासन ननणजय हदनाींक १३.०५.२०१५ नसुार 
मदतननधी वा्पाची कायजवाही सींबींचधत क्षेबत्रय अचधकाऱयाींच्या थतरावर सरुु 
आहे. 

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

िळेबाजार ि शशरगाि (िा.देिगड,श्ज.शसांधदुगुव) या गािाांसाठी 
बाह्यिळण मागव बाांधण्याबाबि 

  

(२३) *  १२७८३५   श्री.तनिशे राणे (िणििली) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) तळेबार्ार व शशरगाव (ता.देवगड, स्र्.शस ींधुदगुज) या दोन गावातनू 
र्ाणाऱया देवगड-ननपाणी राज्य मागाजचा रथता अरुीं द असल्याने सदर गावात 
मोठ्या प्रमाणात वाहतकू कोंडी होत असल्याच ेननदशजनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या गावातनू बा्यवळण रथता तयार करण्याबाबत अध्यक्ष 
लोकसींवाद रथ् देवगड याींनी हदनाींक २८ सप् े्ंबर, २०१८ रोर्ी कायजकारी 
अशभयींता, सावजर्ननक बाींधकाम पवभाग, कणकवली याींचेकड े लेखी ननवदेन 
हदले असनू या पररसरातील प्रवाशाींनी गत १५ वर्ाजपासनू सातत्याने 
शासनाकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार तळेबार्ार व शशरगाव या गावातनू र्ाणाऱया 
देवगड-ननपाणी राज्य मागाजसाठी बा्यवळण मागज बाींधण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे.  
(३), (४) व (५) सदरचे काम ननकर्, मींर्ूरी व ननधी उपलब्धतचे्या अधीन 
राहून हाती घेण्याचे ननयोर्न राहील. 

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

उमरी (श्ज.नाांदेड) िालुक्यािील पुनिवसीि गािाांि मलुभूि सुविधा 
उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

  

(२४) *  १३२५१६   श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि) :   सन्माननीय मदि 
ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उमरी (स्र्.नाींदेड) तालकु्यातील गोदावरी नदी काठावरील सन १९९० त े
१९९५ दरम्यान पनुवजसन केलेल्या १३ गावात अदयाप रथत,े आरोग्य व 
शशक्षण इत्यादी मलुभतू सपुवधाींचा अभाव आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या गावातील ग्रामथिाींनी आगामी लोकसभा व पवधानसभा 
ननवडणुकीवर बहहषकार घालण्याचा इशारा देवनू येिे मलुभतू सपुवधा उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत स्र्ल्हाचधकारी याींच्याकड ेननवेदनादवारे मागणी केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करुन उमरी तालकु्यातील गोदावरी 
काठावरील पनुजवसन केलेल्या गावाींत मलुभतू सपुवधा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. काही ग्रामथिाींनी या आशयाची मागणी केली आहे. 
(३) नाींदेड स्र्ल््यातील उमरी तालकु्यातील १३ गावे परुबाचधत आहेत. मळू 
परूबाचधत गावात ज्या नागरी सपुवधा उपलब्ध होत्या त्या सपुवधा 
शासनामाफज त त्याच वेळेस परुपवण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
खानापूर (िा.देगलूर, श्ज.नाांदेड) येथे लेंडी प्रिल्पािील प्रिल्पग्र्िाांना 

िेलेल्या भूखांड िाटपाि झालेला गैरव्यिहार 
  

(२५) *  १२८६२६   श्रीमिी अशमिा चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड 
उत्िर), श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि) :   सन्माननीय मदि ि पनुिवसन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खानापरू (ता.देगलरू, स्र्.नाींदेड) येिे लेंडी प्रकल्पातील रावणगाव व 
भा्ापरू प.म.ु येिील धरणग्रथताींना भखूींड वा्प करण्यात आले असनू या 
भखूींड वा्पात गरैव्यवहार झाला असल्याचे माहे ऑगथ्, २०१८ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदशजनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या गरैव्यवहाराची सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी 
मागणी सामास्र्क कायजकत ेयाींनी एका ननवेदनादवारे स्र्ल्हाचधकारी याींच्याकड े
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तदनसुार भखूींड वा्पात गरैव्यवहार करणाऱया 
सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) तक्रारीच्या अनरु्ींगाने तहसीलदार मखुेड याींनी चौकशी केली असता मौर् े
रावणगाव व भा्ापरू येिील प्रकल्पग्रथताींना खानापरू (ता.देगलरू, स्र्.नाींदेड) 
येिे सन १९९६ व २०१२ मध्ये भखूींड वा्प करण्यात आले असनू त्यामध्ये 
११ कु्ूींबाींना दबुार भखूींड वा्प झाल्याच े प्रिमदशजनी हदसनू आले असनू 
ननयमानसुार खुलासे घेऊन स्र्ल्हाचधकारी नाींदेड याींचे थतरावर कायजवाही 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
राज्यािील प्रादेशशि पररिहन िायावलयाि िाहनाांना तनयमबाह्यररत्या 

योग्यिा प्रमाणपत्र ददल्याबाबि 
(२६) *  १२७८८२   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.सधुािर िोहळे 
(नागपरू दषिण), श्रीमिी िपृ्िी सािांि (िाांदे्र पिूव), श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), 
श्री.सतुनल प्रभ ू (ददांडोशी), श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा), श्री.अशमि झनि 
(ररसोड), प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्िे), श्री.हषविधवन सपिाळ 
(बलुढाणा), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.िुणाल 
पाटील (धुळे ग्रामीण), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे 
(लािरू ग्रामीण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अ्लम शखे (मालाड 
पश्श्चम), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.भारि भालिे (पांढरपरू) : 
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या र्नहहत याचचकेनसुार 
वाहनाींना योग्यता प्रमाणपत्र देताींना ननयमानसुार का्ेकोर तपासणी करण्याच े
आदेश न्यायालयाने देऊनही राज्यातील यवतमाळ, कोल्हापरू, पणेु, 
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औरींगाबाद, पनवेल व ठाणे या प्रादेशशक आणण उपप्रादेशशक पररवहन 
कायाजलयात वाहनाींची का्ेकोर तपासणी न करता योग्यता प्रमाणपत्र देण्यात 
आल्याचे ननदशजनास आल्याने हदनाींक २१ सप् े्ंबर, २०१८ रोर्ी वा 
त्यासमुारास पररवहन पवभागाच्या ३७ वाहन ननरीक्षक आणण सहाय्यक मो्ार 
वाहन ननरीक्षकाींना ननलींबबत करण्यात आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणात एकूण ७० वाहन ननररक्षक व सहाय्यक मो्ार 
वाहन ननररक्षक याींच्यावर कारवाई करण्याचे प्रथतापवत असताींना केवळ ३७ 
अचधकाऱयाींवर कारवाई करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.न्यायालयाने वाहनाींना योग्यता प्रमाणपत्र देण्याची प्रकक्रया 
इन कॅमेरा करण्याच े आदेश हदलेले असतानाही अनेक हठकाणी कॅमेऱयाची 
व्यवथिा केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणाची चौकशी करुन ननलींबबत केलेल्या अचधकाऱ याींची 
लाचलचुपत प्रनतबींधक पवभागामाफज त चौकशी करण्यासह या प्रकरणातील 
उवजररत अचधकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत व वाहनाींची का्ेकोरपणे तपासणी 
करुन वाहनाींना योग्यता प्रमाणपत्र देण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ददिािर रािि े : (१), (२), (३) व (४) मा.उच्च न्यायालयाच्या 
आदेशानसुार यवतमाळ, कोल्हापरू, पणेु, औरींगाबाद, पनवेल व ठाणे या उप 
प्रादेशशक/ प्रादेशशक पररवहन कायाजलयात वाहनाींची तपासणी करण्याकरीता 
चाचणी पि व अनरु्ींचगक सपुवधा उपलब्ध नसल्याने वाहन तपासणीत 
अननयशमतता हदसनू आली आहे. त्यामळेु न्यायालयाच्या ननदेशानसुार 
योग्यता प्रमाणपत्र देणे शक्य झाललेे नाही. याथतव २८ मो्ार वाहन 
ननररक्षक व ९ सहायक मो्ार वाहन ननररक्षक अशा ३७ अचधकाऱयाींना 
ननलींबीत करण्यात आले असनू, या अचधकाऱयाींव्यनतररक्त आणखी ०७ मो्ार 
वाहन ननररक्षक व ०७ सहायक मो्ार अशा १४ अचधकाऱयाींपवरुध्दही 
ननयमानसुार कारवाई करण्याचा प्रथताव कायजवाहीत आहे.  
     या प्रकरणातील ननलींबबत ३७ मो्ार वाहन ननररक्षक / सहायक मो्ार 
वाहन ननररक्षक या अचधकाऱयाींपवरुध्द शशथतभींगपवर्यक कारवाई करण्याचा 
ननणजय घेण्यात आलेला असनू, उवजरीत १४ मो्ार वाहन ननररक्षक / सहायक 
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मो्ार वाहन ननररक्षक याींच्याबाबतचा प्रथतावही कायजवाहीत आहे. याशशवाय 
या प्रकरणातील ननयींत्रक अचधकाऱयाींपवरूध्दही शशथतभींगपवर्यक कारवाई का 
सरुू करण्यात येऊ नये याबाबतची नो्ीस सींबींचधताींना बर्ापवण्यात आलेली 
आहे. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

मुांबई-बांगलोर राष्ट्रीय महामागावच ेसहापदरीिरण िरण्याबाबि 
  

(२७) *  १२७१९४   श्री.श्जिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.अश्जि पिार 
(बारामिी), श्री.जयांि पाटील (इ्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), 
श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल), श्री.भा्िर जाधि (गहुागर), श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील 
(उ्मानाबाद), श्री.अ्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), 
श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांडोरी), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.सरेुश लाड 
(िजवि), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस), 
श्री.राजेश िीरसागर (िोल्हापरू उत्िर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.चांद्रदीप 
नरिे (िरिीर), श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी), श्रीमिी सांध् यादेिी 
देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि 
उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-बींगलोर राषरीय महामागाजवर वारींवार अपघात घडून शकेडो प्रवाशाींचा 
मतृ्य ु होत असतानाही वाहतकुीच्या दृष्ीने अत्यींत वदजळीच्या असणाऱया 
सातारा-कागल या ्प्प्यातील महामागाजच्या सहापदरीकरणाच े काम गत १४ 
वर्ाजपासनू रखडले असल्याचे तसेच रथत्यावर सेवारथत े (पोच मागज) उपलब्ध 
नसतानाही वाहनाींकडून ्ोल वसलुी सरुु असल्याचे ननदशजनास आले, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, या महामागाजवरील खींबा्की घा्ातील रथत्याींवर अनेक खड्ड े
पडून रथत्याची दरुवथिा झाल्याने अपघाताच्या सींख्येत वाढ होत असल्याच े
माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशजनास आल,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकर्ज काय व त्यानसुार उक्त महामागाजवरील 
अपघाताींना आळा बसण्यासाठी महामागाजच्या सहापदरीकरणाच ेकाम तातडीने 
सरुु करण्याबाबत तसेच रथत्यावरील ्ोल वसलुी बींद करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     मुींबई-बींगलोर राषरीय महामागाजवरील सातारा-कागल या ्प्प्यातील 
महामागाजच्या चौपदरीकरणाचे काम तसेच १६८ कक.मी.लाींबीच्या सेवा रथत्याचे 
काम भारतीय राषरीय रार्मागज प्राचधकरण,कोल्हापरू याींचेकडून 
बी.ओ.्ी.तत्वावर पणूज झालेले आहे. सदयस्थितीत सदर प्रकल्प सवलत 
कालावधी अींतगजत देखभाल व दरुुथतीच्या ्प्प्यात आहे.याथतव त्यानसुार 
सवलतीच्या कालावधीत सदर रथत्यावर मींर्ूर करारनाम्यानसुार ्ोल वसलुी 
सरुु आहे, असे प्रकल्प सींचालक,भारतीय राषरीय रार्मागज प्राचधकरण,कोल्हापरू 
याींनी कळपवले आहे. 
(२) या महामागाजवरील खींबा्की घा्ातील अपघात हे खड्डयाींमळेु झालेले 
नसनू पोशलसाींच्या नोंदीनसुार वाहनचालकाच्या चकुीमळेु तसेच वाहनातील 
याींबत्रक बबघाडामळेु झाल्याचे तसेच सदर महामागाजवरील पणेु-सातारा या 
महामागाजच्या ्प्प्यात सन २०१५ त े चाल ू वर्ाजपयतं प्रतीवर्ी अपघाताींच्या 
सींख्येत घ् होऊन मतृ्यमुखुी पडलेल्याींची सींख्या कमी होत असल्याच े 
प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रार्मागज प्राचधकरण,पणेु याींनी कळपवले 
आहे. 
(३) व (४) उक्त प्रकरणी चौकशी करण्याचा प्रचन उद्भवत नाही. तिापी उक्त 
महामागाजवरील अपघाताींना आळा बसण्यासाठी महामागाजच्या पणेु-सातारा या 
्प्प्यातील रथत्याच्या कक.मी.७२५/०० त े ८६५/३५० (१४०.३५ कक.मी.) मचधल 
सहापदरीकरणाचे काम कें द्र शासनाच्या भारतीय राषरीय रार्मागज प्राचधकरण 
याींचेमाफज त सदयस्थितीत प्रगतीपिावर असनू त्यापकैी समुारे १३० कक.मी.च्या 
सहापदरीकरणाचे काम पणूजत्वास आले असनू उवजरीत काम सरुु आहे, असे 
प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रार्मागज प्राचधकरण,पणेु याींनी कळपवले 
आहे. 
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     तसेच सातारा-कागल या महामागाजच्या प्रथतापवत सहापदरीकरणाचे काम 
हायब्रीड ॲन्यु् ी मोड पध्दतीवर करण्याचा ननणजय घेण्यात आला आहे व 
त्यानसुार सदर प्रथतापवत सहापदरीकरणाचे काम सदयस्थितीत ननपवदा 
थतरावर आहे, असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रार्मागज प्राचधकरण, 
कोल्हापरू याींनी कळपवले आहे. 
     सदयस्थितीत सरुु असलेली ्ोलवसलुी ही उक्त महामागाजवर झालेल्या 
चौपदरीकरणाच्या अनरु्ींगाने मींर्ूर करारनाम्यानसुार सरुु असल्याने ती बींद 
करण्याबाबत कायजवाही करण्याचा प्रचन उद् ावत नाही. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

बुलढाणा श्जल्ह्यािील नेहरूनगर (िा.मोिाळा) ि गहूमाळ, 
चाळीसटापरी आणण शभांगारा (िा.जळगाि जामोद) या गािाांना  

महसुली दजाव देण्याबाबि 
  

(२८) *  १२८५५३   श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), प्रा.विरेंद्र जगिाप 
(धामणगाि रेल्िे), श्री.अ्लम शखे (मालाड पश्श्चम) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नेहरूनगर (ता.मोताळा, स्र्.बलुढाणा), गहूमाळ, चाळीस्ापरी व शभ ींगारा 
(ता.र्ळगाव र्ामोद, स्र्.बलुढाणा) या गावाींना महसलुी दर्ाज प्राप्त नसल्याने 
तिेील नागरीक पवपवध शासकीय योर्नाींपासनू तसेच रथत,े वीर्, आरोग्य व 
शशक्षण इत्यादी मलुभतू सपुवधाींपासनू वींचचत असल्याचे हदनाींक ५ सप् े्ंबर, 
२०१८ रोर्ी व त्यासमुारास ननदशजनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, नेहरूनगर या गावास महसलुी दर्ाज प्रदान करणेबाबत 
थिाननक लोकप्रनतननधी याींनी हदनाींक १३ सप् े्ंबर, २०१८ रोर्ी व त्या 
समुारास स्र्ल्हाचधकारी, बलुढाणा याींना हदलेले ननवेदन शासनास प्राप्त झाले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने शासनाने चौकशी केली आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, चौकशीनसुार सदर गावाींना महसलुी दर्ाज देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) शभ ींगारा वगळता नेहरूनगर ता.मोताळा, 
स्र्.बलुढाणा गहूमाळ, चाळीस्ापरी ता.र्ळगाींव र्ामोद, स्र्.बलुढाणा याींना 
महसलुी गावाचा दर्ाज देण्यात आलेला नाही. 
(२) व (३) हद. १३ सप् े्ंबर, २०१८ चे याींसींदभाजतील ननवेदन स्र्ल्हाचधकारी, 
बलुढाणा याींना प्राप्त झाले आहे. 
     नेहरूनगर या गावास महसलूी दर्ाज प्रदान करणेबाबत स्र्ल्हाचधकारी, 
बलुढाणा याींचे थतरावर तपासणी सरुू आहे. 
(४) यासींदभाजत पवभागीय आयकु्त, अमरावती याींच्याकडून शासनाींस प्रथताव 
प्राप्त झाला आहे. त्यानसुार मौ. शभ ींगारा या महसलूी गावाींतगजत चाळीस्ापरी 
व मौ. कुवरदेव अींतगजत गहूमाळ या वथत्याींमधील र्मीन ही वन पवभागाची 
आहे. वन र्शमनीवर वसलेल्या गावाींना महसलुी दर्ाज देण्यासींदभाजत वन 
पवभागाचे अशभप्राय मागपवण्यात आले आहेत. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

रत्नाधगरी ि शसांधदुगुव श्जल्ह्याच्या समुद्रकिनारी विनापरिानगी 
मासेमारी िरणाऱ या नौिाांिर िारिाई िरण्याबाबि 

(२९) *  १२७५०७   अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.प्रशाांि ठािूर 
(पनिेल), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), 
श्रीमिी मांदा म्हात्र े (बेलापरू), िॅप्टन आर.िशमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), 
श्रीमिी माधुरी शमसाळ (पिविी), श्री.अब ू आजमी (मानखूदव शशिाजीनगर), 
श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाचगरी स्र्ल््यात १ सप् े्ंबरपासनू पसजसीन नौकाींकडून सागरी 
मासेमारीला सरुुवात होणार असनु परवानाधारक पसजसीन नौका २७२ तर 
परवानाधारक पारींपरीक मच्छीमार नौका ३५० आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, रत्नाचगरी-शस ींधुदगूज समदु्राच्या ककनारी परप्राींतीय मासेमारी 
करणाऱया बो्ीींनी बेकायदेशीरपणे अनतक्रमण केले असनू सदर बो्ी परवानगी 
नसताींनाही ननयम डावलनू मासेमारी करीत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशजनास आल्याच ेतसेच या परप्राींतीय बो्ी मासेमारी 
करुन रत्नाचगरीच्या शमरकर वाडा बींदर वा लगतच्या नमजदा र्ेट्टीवर मासळी 
उतरवनू पनु्हा या हठकाणी मासेमारी करण्यासाठी येत असल्याने थिाननक 
मस्च्छमाराींचे मोठ्या प्रमाणात आचिजक नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, अचधकृत नौकाींव्यनतररक्त बेकायदा मासेमारी करणाऱ या ५०० 
पेक्षा अचधक नौका स्र्ल््याच्या सागरी हद्दीत बेकायदा मासेमारी करीत 
असल्याने या पसजसीन नौकाींकडून पारींपरीक सागरी क्षते्रात होणारी घसुखोरी व 
परवाना नसलेल्या शकेडो नौकाींकडून होणारी बेकायदा मासेमारी रोखण्यासाठी 
कारवाई करावी अशी मागणी पारींपरीक मच्छीमार सींघ्नाींनी हदनाींक २४ 
ऑगथ्, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास मत्थय आयकु्ताींकड ेननवेदनादवारे केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तदनसुार बेकायदेशीर मासेमारी करणाऱयाींवर कारवाई 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. महादेि जानिर : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) व (४) पारींपरीक मच्छीमार सींघ्नाींनी हदनाींक २४ ऑगथ्, २०१८ रोर्ी 
वा त्यासमुारास मत्थय आयकु्ताींकड ेननवेदन हदले असनू त्यानरु्ींगाने सप् े्ंबर, 
२०१८ त े आर्तागायत एकूण १६ अवधै मासेमारी करणाऱया थिाननक 
मच्छीमार नौकाींना व ३ परप्राींतीय नौकाींना अशा एकूण १९ नौकाींवर महाराषर 
सागरी मासेमारी ननयमन अचधननयम १९८१ अींतगजत कारवाई करण्यात आली 
असनू, त्याींचे दावे अशभननणजय अचधकारी रत्नाचगरी व रार्ापरू याींचेकड ेदाखल 
केलेले आहेत.   
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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देहू-आळांदी-पांढरपूर या पालखी मागाविरील िाडीिुरोली िे पांढरपूर 
(श्ज.सोलापूर) या टप्प्यािील र्त्याची दरुु्िी िरण्याबाबि 

(३०) *  १२९३७७   श्री.गणपिराि देशमखु (साांगोले) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) देहू-आळींदी-पींढरपरू या पालखी मागाजवरील वाडीकुरोली त े पींढरपरू 
(स्र्.सोलापरू) या ्प्प्यातील रथत्याचे नतुनीकरण करण्यासाठी ननधीची 
तरतदू करण्याचा ननणजय मा.मखु्यमींत्री याींनी हदनाींक २४ ऑगथ्, २०१८ रोर्ी 
वा त्यासमुारास झालेल्या बठैकीमध्ये घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रथत्याच्या नतुनीकरणासाठी पींढरपरू येिील दगडी 
पलुार्वळ तत्कालीन मखु्यमींत्री याींनी सन २०१० मध्ये भमूीपरू्न केले 
असतानाही रथत्याच्या कामास पवलींब लागण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार व मा.मखु्यमींत्री याींच्या ननणजयाच्या अनरु्ींगाने 
वाडीकुरोली त े पींढरपरू या रथत्याची दरुुथती करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायजवाही केली वा   करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांड े : (१) याबाबत लेखी दथतऐवर् या पवभागाकड े प्राप्त 
नाहीत. 
(२) तत्काशलन मा.मखु्यमींत्री महोदयाींनी भमूीपरू्न केले होत ेहे खरे आहे. 
(३) स्र्ल्हा पररर्देमाफज त सदर रथत्याची पाहणी करण्यात आली आहे. 
(४) प्रचनाींककत पींढरपरू पपराची कुरोली हा रथता ग्रामीण मागज क्र. ४७ असा 
आहे. पींढरपरू शहरातील र्नु्या सोलापरू नाक्यापासनू त ेघमेुरा नाला (तालकुा 
हद्द) पयजतची या रथत्याची लाींबी २१.०० कक.मी. आहे. 
     त्यापकैी ०/०० त े ४/४०० कक.मी. लाींबीमध्ये सावजर्ननक बाींधकाम 
पवभागाकडून नतिजक्षते्र पवकास आराखड्याअींतगजत काम पणूज करण्यात आले 
आहे. 
     ४/४०० त े १२/०० कक.मी. पयजतच्या लाींबीचे काम १० वर्ाजपवूी 
सावजर्ननक बाींधकाम पवभागाकडून करण्यात आलेले होत.े तिापप, 
सदयस्थितीमध्ये ही लाींबी खराब झालेली आहे. 
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     १२/०० त े१४/९०० कक.मी. लाींबी ही खराब झाली असनू दरुुथती करणे 
आवचयक आहे. 
     १४/९०० त े१७/६०० कक.मी. या लाींबीतील रथत्याचे मर्बतूीकरण व दोन 
पलु बाींधण्याचे काम सावजर्ननक बाींधकाम पवभागाींतगजत चत:ु र्न्मशताब्दी 
योर्नाींतगजत सन २०१२ मध्ये पणूज झालेले आहे. 
     १७/६०० त े२१/०० कक.मी. लाींबीतील रथत्याची दरुुथती करणे आवचयक 
आहे. 
     तिापप, यात्रा काळात सदर रथता प्राधान्याने वाहतकू योग्य ठेवला 
र्ातो. 
     प्रचनाींककत रथत्याच्या खराब लाींबीतील दरुुथतीच ेकाम स्र्ल्हा पररर्देला 
पवपवध योर्नाींतगजत प्राप्त ननधी व ननकर्ाच्या अचधन राहून प्रथतापवत 
करण्याचे स्र्ल्हा पररर्देचे ननयोर्न आहे. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

िजवि (श्ज.रायगड) िालुक्यािील उल्हास नदीिरील  
पुलाांची दरुु्िी िरण्याबाबि 

  

(३१) *  १३०६१५   श्री.सरेुश लाड (िजवि) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) कर्जत (स्र्.रायगड) तालकु्यातील उल्हास नदीवरील कर्जत-दहहवली, 
नेरळ-दहहवली व पार्ाणे-वाींगणी या पलुाींची दरुवथिा झाल्यामळेु पलू 
वाहतकुीसाठी धोकादायक झाले असल्याचे ननदशजनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, या नादरुुथत पलुावरून मोठया प्रमाणात वाहतकू सरुु 
असल्यामळेु कोणत्याही क्षणी पलू कोसळून अपघात घडण्याची शक्यता 
ननमाजण झाल्याने सदरच े पलू तातडीने दरुुथत करण्याबाबतची मागणी 
थिाननक लोकप्रनतननधीनी शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकशीनसुार उल्हास नदीवरील उक्त पलुाींची तातडीने दरुुथती 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) कर्जत दहहवली व नेरळ-दहहवली पलुाींच्या बाबतीत 
हे खरे नाही. 
     पार्ाणे डोणे वाींगणी रेल्वे थ्ेशन त ेकाराव चरगाव रथत्याच्या सा.क्र. 
२/८०० मधील पलुाच्या धावपट्टीचा डाींबरी पषृठभाग व रेशल ींग काही हठकाणी 
खराब झाल्या आहेत. त्यामळेु स्र्ल्हा पररर्द, ठाणे याींच्या अखत्याररत 
असलेल्या पार्ाणे वाींगणी दरम्यानच्या पलुावरुन अवर्ड वाहतकु बींद 
करण्यात आली आहे. अवर्ड वाहतकुीसाठी पयाजयी मागज उपलब्ध आहे. 
(२) ननवेदन प्राप्त झाल्याच ेआढळून येत नाही.  
(३) व ४) प्रचन उद् ावत नाही. 
पार्ाणे वाींगणी पलुाची स्र्ल्हा पररर्देमाफज त पाहणी करण्यात आली असनू 
पलुाच्या धावपट्टीच्या डाींबरी पषृठभागाची व खराब रेलीींगच्या दरुुथतीच ेकाम 
सन २०१८-१९ मध्ये प्रथतापवत करण्याचे स्र्ल्हा पररर्देचे ननयोर्न आहे. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

दहांगोली-नाांदेड या मागावची दरुु्िी िरण्याबाबि 
  

(३२) *  १२९६४०   डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू 
शहर), श्री.अ्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), 
श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपरूी), श्री.भारि भालिे (पांढरपरू), श्री.त्र्यांबिराि 
शभसे (लािरू ग्रामीण), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.बाळासाहेब थोराि 
(सांगमनेर) :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) हहींगोली-नाींदेड या मागाजवर अनेक हठकाणी खड्ड ेपडून रथत्याची दरुवथिा 
झाली असनू रथत्यावरील बाळापरू र्वळील वळणावरील मोठ्या खड्डयामळेु 
अपघाताचा धोका ननमाजण झाला असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशजनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रथत्याच्या दरुुथतीकड ेसावजर्ननक बाींधकाम पवभागाकडून 
दलुजक्ष केले र्ात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार हहींगोली-नाींदेड माहमागाजची दरुुथती करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     सदर लाींबीतील रथत्याच्या पषृठभागावर अींशत: खड्ड े पडल्याचे 
ननदशजनास आल्यामळेु सदर हठकाणच्या खड्डयाींची दरुुथती सींबींधीत 
ठेकेदारामाफज त करण्यात येऊन सदयस्थितीत रथता वाहतकुीसाठी ससु्थितीत 
ठेवण्यात आला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     हहींगोली-कळमनरुी-नाींदेड या राषरीय महामागज क्र. १६१ रथत्याच्या  
(सा.क्र.१२६/०० त े २०३/००) एकूण ७७.०० कक.मी. लाींबीमध्ये ननयतकाशलक 
दरुुथती करणे व मर्बतुीकरण करणे या कायजक्रमाींमधनू कामे करण्यात आली 
असनू सदर लाींबीत सदयस्थितीत दोर् दानयत्व कालावधी सरुु आहे. 
      त्यानसुार सदर रथत्याची दरुुथती सींबींधीत ठेकेदारामाफज त करण्यात 
येऊन सदयस्थितीत रथता वाहतकुीसाठी ससु्थितीत ठेवण्यात आला आहे. 
(३) प्रचन उद् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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जळगाि श्जल्ह्यािील िाळू माकफयाांिर िारिाई िरण्याबाबि 

  

(३३) *  १३१९६६   श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी) :   
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ळगाव स्र्ल््यातील महसलू व पोशलस पवभागाींनी वाळू माकफयाींशी 
सींगनमत केले असल्याने स्र्ल््यात मोठ्या प्रमाणात वाळूचा अवधै उपसा 
सरुू असल्याचे माहे ऑगथ्, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशजनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, चाींदसर येिे पकडण्यात आलेल्या वाळूच्या अवधै रॅक््रला 
रावेर येिील दचुाकीचा नींबर ्ाकल्याचे ननषपन्न झाले असतानाही या प्रकरणी 
पोशलसाींत गनु्हा दाखल करण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी अदयापही गनु्हा दाखल न करण्याची कारणे 
काय आहेत,  
(४) असल्यास, या प्रकरणी तातडीने गनु्हा दाखल करून सींबींचधत 
दोर्ीींपवरोधात तसेच र्ळगाव स्र्ल््यातील वाळू माकफया व त्यास सहकायज 
करणाऱया सींबींचधत अचधकाऱयाींपवरुद्ध कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अशी बाब ननदशजनास आली नाही.  
(२), (३) व (४) हद.२७/५/२०१८ रोर्ी रात्री अींदार्े ११.३० वा. चाींदसर त े
पिराड दरम्यान धरणगाींव तहशसल कायाजलयाचे पिकास रॅक््र या वाहनातनू 
वाळूची अवधै वाहतकू करताींना आढळून आल्याने सींबींचधत रॅक््र मालकास 
महाराषर र्मीन महसलु सींहहता, १९६६ चे कलम ४७(७) नसुार दींडात्मक 
रक्कमेच ेआदेश बर्ावणेत आल ेहोत.े सदर दींडात्मक रक्कम शासनर्मा न 
केल्याने सींबींचधताच्या र्शमनीच्या गाव नमनुा नीं.७/१२ वर दींडात्मक रक्कमेचा 
बोर्ा चढपवण्यात आला आहे. तसेच अवधै वाळू वाहतकू करणारा रॅक््र हा 
दचुाकीचा क्रमाींक वापरत असल्याचे ननदशजनास आल्याने उप प्रादेशशक 
पररवहन अचधकारी, र्ळगाींव याींनी सदर प्रकरणी प्रिम वगज न्यायदींडाचधकारी, 
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मो्ार वाहन न्यायाचधकरण, र्ळगाींव येिे ख्ला दाखल केला असनू सदर 
वाहन पोलीस ठाणे पाळधी, ता.धरणगाींव येिे र्मा आहे.  
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
खानापूर, आटपाडी ि पलूस (श्ज.साांगली) िालुक्यािील शिेिऱ याांच ेशिेी 

अिजार खरेदीच ेअनुदान प्रलांबबि असल्याबाबि 
  

(३४) *  १२७३०८   श्री.अतनल बाबर (खानापरू) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खानापरू, आ्पाडी व पलसू (स्र्.साींगली) तालकु्यामधील लाभािी 
शतेकऱ याींना शतेी अवर्ार खरेदीसाठी हदले र्ाणारे अनदुान अदयापही शमळाले 
नसल्याचे माहे ऑगथ्, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशजनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, लाभािी शतेक-याींना अनदुान शमळाले नसल्याने शतेक-याींच्या 
खरेदीवर अवलींबनू असणाऱया रॅक््र व्यावसानयकाींचे नकुसान झाले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन लाभािी शतेकऱयाींना शतेी अवर्ार 
खरेदीसाठीचे अनदुान तातडीने देण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.  
     सन २०१७-१८ या वर्ाजत साींगली स्र्ल्यातील खानापरू, आ्पाडी व 
पलसू तालकु्यातील पवुजसींमती प्राप्त पात्र लाभार्थयांना खालीलप्रमाणे 
अनदुानाचे वा्प करण्यात आले आहे. 

तालकुा लाभार्थयां सींख्या अनदुान (रक्कम रु. लाखात) 
खानापरू ३६ ४०.०८ 
आ्पाडी ९५ १०६.८२ 
पलसू १०९ २५२ 
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     सन २०१८-१९ मध्ये अर्ज केलेल्या शतेकऱयाींना ननवड पत्र ेव पवुजसींमती 
पत्र ेदेण्याची कायजवाही सरुु आहे.  
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

मौजे भेात्रा (िा.पराांडा, श्ज.उ्मानाबाद) येथे सीना  
नदीिर पुल बाांधण्याबाबि 

  

(३५) *  १३२०६१   श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौर्े भोत्रा (ता.पराींडा, स्र्.उथमानाबाद) येिे सीना नदीवर पलु बाींधण्याची 
मागणी थिाननक लोकप्रनतननधीनी मा.मखु्यमींत्री व मा.सावजर्ननक बाींधकाम 
मींत्री याींचेकड े हदनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास लेखी 
ननवेदनादवारे केली असनू येिील नागरीकाींनी सदु्धा मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड े 
हदनाींक हदनाींक २२ मे, २०१७ रोर्ी वा त्यासमुारास याबाबत ननवेदन हदल े
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याहठकाणी पलु नसल्यामळेु व गावातील ५० ्क्के लोकाींची 
शतेी व वथती नदीच्या दसुऱया बार्ूला असल्याने नदीपात्रात पाणी असताना 
शतेकऱयाींना व शालेय पवदयार्थयांना र्ीव धोक्यात घालनू होडीतनू प्रवास 
करावा लागतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार भोत्रा येिे सीना नदीवर पलू बाींधण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) स्र्ल्हा पररर्देमाफज त सदर हठकाणची पाहणी करण्यात आली आहे. 
(४) सीना नदी ही उथमानाबाद स्र्ल््यातील परींडा तालकु्याच्या व सोलापरू 
स्र्ल््याच्या हद्दीवरुन वाहत.े या नदीच्या काठावर परींडा तालकु्यातील भोत्रा हे 
गाव असनू परींड्यापासनू भोत्रा गावापयजत २.०० कक.मी. लाींबीचा ग्रामीण मागज 
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क्र. ८९ आहे.  या हठकाणी मोठा पलू बाींधणे आवचयक आहे.या पलुाच्या 
बाींधकामासाठी अींदार् े रु.२००.००लक्ष इतका ननधी आवचयक आहे. इतका 
ननधी स्र्ल्हा पररर्देस उपलब्ध होणे शक्य नसल्याने सदर पलुाचे बाींधकाम 
सावजर्ननक बाींधकाम पवभागाकडील योर्नाींमधून प्रथतापवत करण्याबाबत 
स्र्ल्हा पररर्देने सावजर्ननक बाींधकाम पवभागास कळपवले आहे. 
     सदयस्थितीत भोत्रा गावार्वळ असलेल्या कोल्हापरू पध्दतीच्या 
बींधाऱ यावरुन र्ाण्या-येणेसाठी पयाजयी व्यवथिा आहे. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

बोईसर-पालघर या र्त्याची दरुु्िी िरण्याबाबि 
  

(३६) *  १३२२०६   श्री.अशमि घोडा (पालघर) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) बोईसर–पालघर या रथत्याची पावसामळेु दरूवथिा झाली असल्याने 
रथत्यावरून प्रवास करणे गरैसोयीचे झाले असल्याच े माहे ऑगथ्, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशजनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रथत्यावरुन मोठया प्रमाणात अवर्ड वाहनाींची वाहतकू 
होत असनू अनेक पवदयािी व नागररक प्रवास करत असल्याने दरुुथतीअभावी 
अपघात घडून र्ीपवत व पवत्त हानी होण्याची शक्यता ननमाजण झाली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रथत्याची शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, पाहणीचे ननषकर्ज काय व त्यानसुार बोईसर–पालघर या 
रथत्याची तातडीने दरुुथती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत, 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३), (४) व (५) सदर रथत्याची क्षेबत्रय अचधकाऱयाींनी पाहणी केलेली आहे. 
सदर रथत्याचे काम शासनाच्या हायब्रीड ॲन्यु् ी योर्नेअींतगजत मींर्ुर असनू, 
ननपवदा प्रक्रीया पणूज झालेली आहे. उदयोर्कामाफज त सदयस्थितीत सदर 
रथत्यावर देखभाल व दरुुथतीचे काम हाती घेण्यात आलले असनू रथता 
वाहतकुीसाठी ससु्थितीत ठेवण्यात येत आहे. 

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

मेहिर िे नेमिापूर (िा.मेहिर, श्ज.बुलढाणा) या र्त्याची  
दरुु्िी िरण्याबाबि 

  

(३७) *  १२८२३८   डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेहकर त े नेमतापरू (ता.मेहकर, स्र्.बलुढाणा) या रथत्याचे काम गत 
पींधरा वर्ाजपासनू रखडले असल्याचे माहे र्ुल,ै २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशजनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रथत्याची दरुुथती झाली नसल्यामळेु रथत्यावरील एस्ी 
सेवाही बींद करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या रथत्याची दरुुथतीच ेकाम रखडण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करून सदर रथत्याची तातडीने दरुुथती 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
      सदर रथत्याच्या खडीकरणाच े काम स्र्ल्हा ननयोर्न पवकास 
ननधीमधुन सन २०१४ मध्ये सावजर्ननक बाींधकाम पवभागामाफज त पणूज 
करण्यात आले आहे. 
      तसेच सदर रथत्यावर पलुा अभावी अदयाप बस वाहतकु सरुु झालेली 
नाही. 
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(४) सदर रथत्याच्या दरुुथतीचे काम ननधी व ननकर् याींचे अचधन राहून सन 
२०१८-१९ मध्ये स्र्ल्हा पररर्द बलुढाणा माफज त प्रथतापवत करण्यात येत आहे. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

उमरगा ि लोहारा (श्ज.उ्मानाबाद) िालुक्याांमध्ये िरपा रोगाचा 
प्रादभुावि होऊन सोयाबीन वपिाच ेझालेले नुिसान 

  

(३८) *  १३२८६८   श्री.ज्ञानराज चौगलेु (उमरगा) :   सन्माननीय मदि ि 
पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उमरगा व लोहारा (स्र्.उथमानाबाद) तालकु्यामध्ये ढगाळ वातावरणामळेु 
करपा रोगाचा प्रादभुाजव होऊन हर्ारो हेक््रवरील सोयाबीन पपकाचे नकुसान 
झाल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, करपा रोगाच्या प्रादभुाजवामळेु नकुसान झालेल्या पपकाींच े
पींचनामे करून शतेकऱयाींना नकुसान भरपाई देण्याची मागणी लोकप्रनतननधी 
याींनी स्र्ल्हाचधकारी, उथमानाबाद याींच्याकड े हदनाींक ५ सप् े्ंबर, २०१८ रोर्ी 
वा त्या समुारास लेखी ननवेदनादवारे केलेली असतानाही सदर प्रकरणी 
पींचनामे न केल्यामळेु शतेकऱयाींचे आचिजक नकुसान झाले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीच े
ननषकर्ज काय आहेत व त्यानसुार नकुसानग्रथत शतेकऱयाींना नकुसान भरपाई 
देण्यासह पींचनामा करण्यास पवलींब करणाऱया सींबींचधताींवर कारवाई 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) व (३) उथमानाबाद स्र्ल््यातील उमरगा व 
लोहारा तालकु्यामध्ये करपा रोगाच्या प्रादभुाजवामळेु नकुसान झालेल्या पपकाींच े
पींचनामे करण्याबाबतचे ननवेदन थिाननक लोकप्रनतननधी याींनी हदनाींक ५ 
सप् े्ंबर, २०१८रोर्ी स्र्ल्हाचधकारी कायाजलय, उथमानाबाद येिे हदल्याच े
ननदशजनास आले. 
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     त्यानरु्ींगाने स्र्ल्हा अचधक्षक कृर्ी अचधकारी उथमानाबाद याींनी 
उपपवभागीय कृर्ी अचधकारी, तालकुा कृर्ी अचधकारी व क्षते्रीय 
कमजचाऱयाींसमवेत पाहणी केली असता तरुळक हठकाणी अल्प प्रमाणात 
नकुसान पातळीच्या खाली करपा रोगाचा प्रादभुाजव आढळून आला. पढुील 
काळात करपा रोगाचा प्रादभुाजव वाढू नये म्हणून रोग ननयींत्रणाबाबत व 
प्रनतबींधात्मक उपाययोर्ना करण्याबाबत क्षते्रीय कमजचाऱयाींमाफज त शतेकऱयाींना 
मागजदशजन करण्यात आले आहे. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

गुहागर (श्ज.रत्नाधगरी) िालुक्यािील गािाांि श्जांदाल िां पनीच्या 
ब्रेििॉटर िॉलमुळे लाटाांचे पाणी शशरुन झालेले नुिसान 

  

(३९) *  १२६४३१   श्री.भा्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) गहुागर (स्र्.रत्नाचगरी) तालकु्यातील मौर्े वेळणेचवर, साखरी आगर, 
कोंडकारूळ, बधुल, अींर्नवेल, तवसाळ आदी गावाींत माहे र्ून २०१७ मध्ये 
तसेच हदनाींक १३ त े १७ र्ुल,ै २०१८ या कालावधीमध्ये ला्ाींचे पाणी 
लोकवथतीत शशरल्याने घरे व नारळी, पोफळीच्या बागाींचे मोठे नकुसान झाले 
तसेच येिील रहहवाशाींच्या स्र्पवतास धोका ननमाजण झाला होता, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, र्यगड (ता.स्र्.रत्नाचगरी) येिील स्र्ींदाल कीं पनीमध्ये ला्ाींचे 
येणारे पाणी अडपवण्यासाठी बाींधण्यात आलेल्या शभ ींतीमळेु (बे्रकवॉ्र वॉल) 
ला्ाींची उींची वाढुन पाणी लोकवथतीत शशरले असे थिाननक ग्रामथिाींच े
म्हणणे असनू याबाबत थिाननक लोकप्रनतननधी याींनी हदनाींक १२ र्ुल,ै २०१७ 
तसेच हदनाींक १६ र्ुल,ै २०१८ रोर्ी शासनाकड ेपत्रव्यवहार करून चौकशीची 
मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत कें द्रीय र्ल आणण पवदयतु अनसुींधान कें द्र, 
खडकवासला, पणेु अ्यास करुन हदनाींक ८ ऑगथ्, २०१८ रोर्ी हदलेल्या 
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अहवालात बे्रकवॉ्र वॉलमळेुच ला्ाींची उींची वाढून पाणी लोकवथतीमध्ये र्ात 
असल्याचा ननषकर्ज काढला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर अहवालाच्या अनरु्ींगाने सदर कीं पनीपवरोधात कारवाई 
करण्याबाबत तसेच थिाननकाींच्या झालेल्या नकुसानाची आचिजक भरपाई 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. अींशत: खरे आहे.  
(२) होय.  
(३) कें द्रीय र्ल आणण पवदयतु अनसुींधान कें द्र (CWPRS), खडकवासला, 
पणेु याींच्या हद.८.८.२०१८ च्या अहवालानसुार १३ त े १७ र्ुल,ै २०१८ च्या 
कालावधीत लोकवथतीत शशरलेले पाणी हे बे्रकवॉ्र वॉलमळेुच शशरले आहे, 
याचा सखोल अ्यास करण्याच्या दृष्ीन ेत्याींना अचधकची माहहती आवचयक 
आहे. तदनसुार पतन अशभयींता, रत्नाचगरी याींनी  हद.९.८.२०१८ रोर्ीचे 
पत्रान्वये व्यवथिापक, र्े.एस.डब्ल्य.ु र्यगड याींचकेडून मागपवण्यात आलेली 
माहहती अदयाप अप्राप्त आहे.  
(४) व (५) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

शसांदी रेल्िे (िा.सेलू, श्ज.िधाव) येथील प्रॉपटी िाडावमधील  
चिुा दरुु्ि िरण्याबाबि 

  

(४०) *  १३२३३१   श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शस ींदी रेल्वे (ता.सेल,ू स्र्.वधाज) शहरातील नागररकाींना देण्यात येणाऱ या 
सनद नामक प्रॉप्ी काडाजमध्ये अनेक चुका झाल्या असल्याच्या तक्रारी 
नागररकाींकडून करण्यात आल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशजनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरच्या चकुाींमळेु एका व्यक्तीचे घर दसु-याच्या नावावर तर 
अनेक प्रकरणी भाडतेत्वावर असणाऱया नागररकाींना घराचे मालक दाखपवले 
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असनु या चुकाींच्या दरुुथतीसाठी नागररकाींना थवखचाजने तालकुा भमूी अशभलेख 
कायाजलयात र्ावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकर्ज काय व त्यानसुार नागररकाींच्या प्रॉप्ी 
काडाजमधील चुका तातडीने दरुुथत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) मौर्ा शसींदी रेल्व े येिील नगर 
पररर्द हद्दीतील नगर भमूापनाचे काम नगरभमूापन ननयम पसु्थतका व 
महाराषर र्मीन महसलू अचधननयम, १९६६ मधील तरतदुीनसुार  करण्यात 
आले. नगर भमूापन करण्यात आलेल्या सनदी शमळकत धारकाींना वा्प 
करण्यात आले असता, सनद प्राप्त धारकाींकडून नावात त्रटु्या बाबत ५१ अर्ज, 
क्षेत्रात त्रटु्याबाबत ९८ अर्ज, नावाींतरण नोंदी बाबत ७२ तक्रारी व सनद न 
शमळाल्याबाबत ३७ तक्रारी अर्ज असे एकूण २५८ तक्रारी अर्ज उपअधीक्षक, 
भशूम अशभलेख, सेल ू व स्र्ल्हा अधीक्षक, भशूम अशभलेख, वधाज याींच्याकड े
प्राप्त झाले आहेत. 
     सदर तक्रार अर्ाजवर नगरभमूापन ननयम पसु्थतका ननयम १२९ व 
महाराषर र्मीन महसलू अचधननयम, १९६६ चे कलम १०६, १५५, २४७, २५७ 
व २५८ मधील तरतदूी नसुार कायजवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रचनच उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
मौजे श्रीपूर (िा.माळशशरस, श्ज.सोलापूर) येथील शिेिऱ याांच्या वपिाांच े

राज्य शिेी महामांडळाने िेलेले नुिसान 
  

(४१) *  १३१८१४   श्री.बबनराि शशांदे (माढा) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौर्े श्रीपरू (ता.माळशशरस, स्र्.सोलापरू) येिील महाराषर राज्य शतेी 
महामींडळाच्या र्शमनीवर अनतक्रमण केलले्या १२० एकर क्षेत्रामध्ये 
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शतेकऱ याींनी पपकपवलेली ऊस, केळी, डाळीींब ही पपके महामींडळाने र्मीनदोथत 
केल्यामळेु शतेकऱ याींचे आचिजक नकुसान झाल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशजनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तीन वर्ाजपवुी शतेी महामींडळाची र्मीन एका कीं पनीने भाड े
तत्वावर घेवनु त्या र्शमनीचे लहान भाग करून थिाननक शतेकऱ याींना केवळ 
एक वर्ाजच्या खींडावर कसण्यासाठी हदलेली सदर पडीक र्मीन पपकपवण्यासाठी 
वीर्, पवहीर, बोअर, शतेतळी आहद सपुवधाींसाठी लाखो रूपये खचज करून 
फळबागाची लागवड केलेली असताना एक वर्ाजतच सदर र्मीन महामींडळाने 
सोडायला लावल्याने शतेकऱ याींचे आचिजक नकुसान झाले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शतेी महामींडळाने ५० एकरापासनू १०० एकरापयतं ब्लॉक 
पाडल्यामळेु शतेकरी मोठ्या क्षते्राच े ब्लॉक घेण्यास तयार होत नसल्यामळेु 
अनेकदा ननपवदा काढूनही त्यास प्रनतसाद शमळाला नसल्याचे ननदशजनास आले 
असनु ज्याप्रमाणे कीं पनीने र्शमनीचे लहान-लहान ब्लॉक करून शतेक-याींना 
परवडले अशा पध्दतीने शतेी खींडाने कसायला हदली त्याप्रमाणेच शतेी 
महामींडळाने देखील र्शमनीचे लहान-लहान ब्लॉक करून देण्याची  मागणी 
श्रीपरू, महाळुींग, शमरे, र्ाींभडू, बोरगाींव, वेळापरू, खींडाळी येिील शतेकऱ याींनी 
तसेच लोकप्रनतननधी याींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मागणीच्या अनरु्ींगाने 
शतेी महामींडळाने देखील र्शमनीचे लहान-लहान ब्लॉक करून देण्यासह 
शतेकऱयाींच्या झालेल्या आचिजक नकुसानीबाबत कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही. 
     मौर्े श्रीपरू (ता.माळशशरस, स्र्.सोलापरू) या मळयावरील महाराषर 
राज्य शतेी महामींडळाची ३७३९ एकर २५ गुींठे र्मीन सींयकु्त शतेी पध्दतीने 
र्ाहीर “ई- ननपवदे” दवारे मे.अचधरि रेडड ींग प्रा.शल. या कीं पनीस १० वर्ाजच्या 
करारावर देण्यात आली होती. 
     सदर करारनाम्याच्या शतज व अ् क्र.५ (अ) मध्ये “दसुरा पक्ष (म्हणर् े
कीं पनी) याींनी दरवर्ी ३१ मे पवूी कराराची रक्कम पहहला पक्ष (म्हणर् ेशतेी 
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महामींडळ) याींचेकड े मदुतीस न भरल्यास हद.१ र्नू पासनू त े रक्कम 
देईपावेतो म्हणर्े ३० र्ून या कालमयाजदेपयतं िककत रकमेवर द.सा.द.श.े 
१८% दराने व्यार् भरावे लागेल. हद. ३० र्ून पयतं व्यार्ासह िकीत रक्कम 
न भरल्यास सदरचा करारनामा सींपषु्ात आला असे समर्ण्यात येऊन 
त्यावेळी र्शमनीत उ्या असलेल्या पपकावर पहहला पक्ष (म्हणर्े शतेी 
महामींडळ) याींचा हक्क राहील.” अशी तरतदू आहे. त्यानसुार सदर कीं पनीने 
शतेी महामींडळास व्यार्ासह देय असलेली रक्कम र्मा केलेली नसल्याने 
महाराषर राज्य शतेी महामींडळाने अचधरि रेडड ींग प्रा.शल. या कीं पनीसोबत 
केलेला करार हद. १६/०९/२०१६ रोर्ी रद्द करण्यात आला होता. 
     सदर करारातील अ् क्र. १३ (ब) नसुार अन्य व्यक्तीस अिवा सींथिेस 
सदरचे क्षते्र लागवडीकररता देता येणार नाही अशी तरतदु असताना देखील 
कीं पनीने त्याींच्या थतरावर सींयकु्त शतेीसाठी देण्यात आलेले क्षेत्र 
ननयमबाहयररत्या त्या पररसरातील व्यक्तीींना परथपर लागवडीकरीता हदले. 
तत्पवूी सोलापरू येिून प्रशसध्द होणाऱया दैननकामध्ये हद. २३/०७/२०१६ रोर्ी 
सदर शतेी बेकायदेशीरररत्या उप कराराने घेऊ नये असे र्ाहीर ननवेदन 
प्रशसध्द केले होत.े   
     अचधरि रेडड ींग प्रा.शल. या कीं पनीने ननयमबा्य सहसींयकु्त शतेी धारक 
म्हणून शतेी कसण्यासाठी हदलेल्या काही शतेकऱयाींनी सप् े्ंबर, २०१८ पयजत 
पपके घेण्याचे सरुु ठेवनू ऊसाची व इतर पपकाची लागवड करीत  होत.े सबब, 
कोणत्याही शतेकऱयाींना महाराषर राज्य शतेी महामींडळाने  सींयकु्त शतेीसाठी 
र्मीन हदलेली नाही व करारनामा देखील केलेला नाही. 
     महाराषर राज्य शतेी महामींडळाने उक्त कीं पनीसोबत केलेला सींयकु्त 
शतेीचा करार रद्द केल्यानींतर थिाननक शतेकऱयाींना “ई- ननपवदे” मध्ये भाग 
घेता यावा यासाठी मौर् े श्रीपरू,ता.माळशशरस, स्र्. सोलापरू येिील एकूण 
समुारे ३७३९ एकर क्षते्राचे सरुवातीस २५ ब्लॉक पाडण्यात आले व त्याप्रमाणे 
“ई- ननपवदा” प्रकक्रया र्ानेवारी, २०१८ मध्ये करण्यात आली. त्यामध्ये १७ 
ब्लॉकसाठी उच्चतम दराच्या  ननपवदाधारकाींना आदेश देण्यात आले होत.े 
तिापप, त्यामधील केवळ ३ ननपवदाधारकाींनी वेळेत रकमा शतेी महामींडळाकड े
र्मा केल्या. उवजररत १४ ननपवदाधारकाींचे आदेश रद्द करण्यात आले.  
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     सींयकु्त शतेी पध्दतीने शतेी कसण्यासाठी “ई-ननपवदा” प्रशसध्द 
केल्यामळेु काही शतेकऱयाींनी थवत:हून शतेातील पपके काढून घेतली होती. 
त्यातील ५ शतेकऱयाींनी हदवाणी न्यायालय व मा.उच्च न्यायालय येि े दाव े
दाखल केले. परींत ु मा. न्यायालयाने सदर “ई-ननपवदा” प्रशसध्द करण्यास 
थिचगती हदली नाही. तदनींतर थिाननक शतेकऱयाींना “ई- ननपवदे” मध्ये भाग 
घेता यावा म्हणून सदर मळयातील उवजररत क्षेत्राचे छो्े-छो्े एकूण ३७ ब्लॉक 
पाडण्यात आले असनू त ेब्लॉक “ई- ननपवदे” माफज त सींयकु्त शतेी करारादवारे 
कसण्यासाठी देण्याबाबत महाराषर राज्य शतेी महामींडळाकडून पढुील कायजवाही 
करण्यात येत आहे. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
नागझरी, लालोंड,े किराट, तनहे ि गुांदले (िा.श्ज.पालघर) या पररसराि 

बेिायदेशीर खदानी सुरु असल्याबाबि 
  

(४२) *  १२६५१९   श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबरू), श्री.सतुनल शशांदे (िरळी), 
श्री.पा्िल धनारे (डहाणू), श्री.अशमि घोडा (पालघर) :   सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागझरी, लालोंड,े ककरा्, ननहे व गुींदले (ता.स्र्.पालघर) या पररसरात 
मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर खदानी सरुु असल्याचे व सदर खदानी शासकीय 
ननयमाींचे उल्लींघन करून खोदकाम करीत असल्याचे माहे ऑगथ्, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशजनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, पालघर स्र्ल््यात २० मी्र खोदण्याची परवानगी घेऊन ५० 
त े ६० मी्र खोदकाम करण्यात येत असनू परवान्यापेक्षा र्ाथत गौण 
खननर्ाचे उत्खनन होत असल्याने शासनाच्या कोट्यवधी रुपयाींच्या महसलूाच े
नकुसान होत असल्याचेही हदनाींक ९ ऑक््ोबर, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास 
ननदशजनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकशीनसुार पालघर स्र्ल््यातील सदरच्या अवधै खदानीवर 
कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) अशी बाब ननदशजनास आलेली नाही. 
(३) व (४) मौर्े नागझरी, लालोंड,े ककराड, ननहे व गुींदले या गावात 
असलेल्या दगडखाणी, क्रशरप्लाीं्, आर.एम.सी. प्लाीं्ची तपासणी तहशसलदार, 
पालघर याींच्या माफज त करण्यात आली असनू त्यानरु्ींगाने सींबींचधताींना नो्ीसा 
काढण्यात येत आहेत. उक्त हठकाणच्या खाणपट्टाधारक याींनी  परवानगीपेक्षा 
अचधक प्रमाणात गौण खननर्ाचे उत्खनन केल्याच े ननदशजनास आल्यास 
महाराषर र्मीन महसलू अचधननयम १९६६ च्या कलम ४८(७) अनसुार दींडनीय 
कारवाई करण्याचे सींकस्ल्पत आहे. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

िोिणाि चक्रीिादळामुळे झालेल्या नुिसानाची  
नुिसान भरपाई देण्याबाबि 

  

(४३) *  १३११९६   प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.अ्लम शखे (मालाड 
पश्श्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर 
िाळे (आिी), श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपरूी), अॅड.यशोमिी ठािूर 
(तििसा), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अब् दलु सत्िार (शसल्लोड), 
श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.भारि भालिे (पांढरपरू), श्री.हषविधवन 
सपिाळ (बलुढाणा), श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर), श्री.अशमि झनि 
(ररसोड), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्ि)े, 
श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर) :   सन्माननीय मदि ि पनुिवसन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोकणात पवशरे्त: अशलबाग, मरुुड, उरण, पेण, कर्जत (स्र्.रायगड) व 
दोडामागज (स्र्.शस ींधुदगुज) तालकु्यात तसेच रत्नाचगरी स्र्ल््यात हदनाींक २८ 
सप् े्ंबर, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास चक्रीवादळ आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या चक्रीवादळात येिील भात शतेीचे, घराींचे, फळबागाींच े
मोठ्या प्रमाणात नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी पींचनामे करुन नकुसानग्रथताींना आचिजक मदत 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) रायगड स्र्ल््यातील अशलबाग, मरुुड, उरण, पेण, 
कर्जत तालकु्यात व शसींधुदगुज स्र्ल््यातील दोडामागज तालकु्यात हदनाींक २८ 
सप् े्ंबर २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास चकक्रवादळ आल्याचे ननदशजनास आले. 
तिापप, रत्नाचगरी स्र्ल््यात सदर कालावधीदरम्यान चकक्रवादळ झाले नसनू 
चकक्रवादळ सदृषय स्थिती ननमाजण झाल्याचे हदसनू आले. 
(२) व (३) रायगड, रत्नाचगरी व शसींधदुगुज स्र्ल््यात सदर चकक्रवादळामळेु 
शतेीपपकाींच्या व फळपपकाींच्या झालेल्या नकुसानीबाबत महसलू व कृर्ी 
पवभागाींमाफज त सींयकु्त पींचनामे करण्याबाबतची कायजवाही क्षेत्रीय थतरावर सरुु 
आहे. 
     तसेच सदर चकक्रवादळामळेु  रायगड, रत्नाचगरी व शसींधुदगुज स्र्ल््यात 
झालेल्या घराींच्या नकुसानीबाबत  क्षेत्रीय थतरावर पींचनामे सरुु असनू शासन 
ननणजय हदनाींक १३.०५.२०१५ मधीींल तरतदूीींनसुार नकुसानभरपाई देण्याची 
कायजवाही  सरुु आहे. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

राज्यािील शिेिऱयाांना प्रधानमांत्री वपि विमा  
योजनेचा लाभ देण्याबाबि 

  

(४४) *  १२७०९८   श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.विजय 
िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.सतुनल िेदार 
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(सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अ्लम शखे (मालाड पश्श्चम), 
डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्री.राजाभाऊ 
(पराग) िाजे (शसन्नर), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्रीमिी सांगीिा ठोंबरे 
(िेज), श्री.चरण िाघमारे (िमुसर), श्री.ज्ञानराज चौगलेु (उमरगा), श्रीमिी 
अशमिा चव्हाण (भोिर), श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.किशोर पाटील 
(पाचोरा), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दषिण), 
श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्िे), श्रीमिी 
तनमवला गाविि (इगिपरूी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.डी.एस.अदहरे 
(साक्री), श्री.भारि भालिे (पांढरपरू), श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर), 
श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू ग्रामीण), श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस), 
श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), डॉ.सधुािर 
भालेराि (उदगीर), श्री.सभुाष साबणे (देगलरू) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील बहुताींश स्र्ल्हयात गतवर्ी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस, ककडी व 
बोंडअळीचे सींक् आदीमळेु खरीपाचा हींगाम पणुज उध्दवथत झालेला असनू 
पसैेवारी ५० पशैाच्या आत असताना देखील ८२ ्क्के शतेकऱयाींना प्रधानमींत्री 
पपक पवमा योर्नेचा लाभ शमळाला नसल्याचे माहे ऑक््ोंबर, २०१८ मध्ये वा 
त्यादम्यान ननदशजनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात सन २०१७ च्या खरीप हींगामात पवमा कीं पन्याींनी 
८२.७३ लाख शतेकऱयाींकडून ४१७.५१ को्ीींचा प्रीशमयम पवम्याचा हप्ता वसलू 
केला असनू राज्य शासनाच े१६०२.३० को्ी व कें द्र शासनाचे १६०२.३० को्ी 
असा एकूण ३६२२ को्ी ११ लाखाींचा पवमा हप्ता कीं पन्याींना र्मा केला 
असता त्याच्या तलुनेत आतापयतं फक्त १८२६ को्ी १६ लाखाींची भरपाई 
हदल्याच ेशासनाच्या अहवालातनू थपष् झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, खरीप हींगामात पपक पवमा भरलेल्या साडबेारा लाख 
शतेकऱ याींपकैी सात लाख शतेकऱयाींना नकुसान भरपाईतनू वगळण्यात आले 
असनू मराठवाडयात ३० लाख शतेकऱ याींना पवमा कीं पन्याींनी भरपाईतनू 
वगळल्याचे माहे ऑगथ्,२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशजनास आले असनु 
केर् (स्र्.बीड) तालकु्यातील हर्ारो हेक््र क्षेत्रावरील मगु, सोयाबीन, कापसू, 
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बार्री, तरू या पपकाींच े नकुसान होवनूही शतेकरी पपक पवमापासनू वींचचत 
राहहले आहेत, तसेच अमरावती स्र्ल्हयात असींख्य पात्र शतेकरी पपक 
पवम्याच्या लाभापासनू वींचचत असनू भींडारा स्र्ल्हयातील तमुसर व मोहाडी 
तालकु्यातील २७२ ऑफलाईन खार्गी पपक पवमा काढणाऱया शतेकऱयाींना पपक 
पवम्याचा लाभ शमळाला नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशजनास आल,े हे ही खरे आहे, 
(४) असल्यास, लोहारा (स्र्.उथमानाबाद) तालकु्यातील सोयाबीन उत्पादक 
शतेकऱयाींना पपक पवमा नामींर्ूर करण्यात आला असल्याने सोयाबीन उत्पादक 
शतेकऱयाींना पपक पवमा देणेबाबत सींबचधत कीं पनीस आदेशशत करणेबाबत 
लोकप्रनतननधी याींनी हदनाींक ५ र्ून, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास मा.मखु्यमींत्री 
व महसलू मींत्री याींना लेखी ननवेदनादवारे पवनींती केली, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, तदनसुार प्रधानमींत्री पपक पवमा योर्नेचा लाभ तातडीने 
शतेकऱयाींना देण्यासह पात्र शतेकऱयाींना लाभापासनू वींचचत ठेवणाऱ या पपक 
पवमा कीं पन्याींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
     आणेवारी / पपक पसेैवारीच्या आधारे पपक पवमा नकुसान भरपाई 
ननस्चचत करण्यात येत नाही. प्रधानमींत्री पपक पवमा योर्नेअींतगजत एखादया 
महसलु मींडळातील अचधसचूचत पपकाचे पपक कापणी प्रयोगादवारे प्राप्त 
सरासरी उत्पन्न हे त्या महसलु मींडळाच्या उीं बरठा उत्पन्नापेक्षा ज्या प्रमाणात 
कमी असत े त्या प्रमाणात महसलु मींडळातील सहभागी सवज शतेकऱयाींना 
नकुसान भरपाई ननस्चचत केली र्ात.े 
(२) हे खरे नाही. 
     योर्नेच्या मागजदशजक सचूनानसुार खरीप हींगाम २०१७ मध्ये राज्यातील 
एकुण ८६.६७ लाख शतेकऱयाींनी रुपये ४०६.८१ को्ी पवमा हप्ता भरुन ५०.४६ 
लाख हेक््र क्षेत्र पवमा सींरक्षक्षत केले होत.े याकररता कें द्र शासनाकडून 
रु.१५८८.९१ को्ी व राज्य शासनाकडून रु.१५८८.९१  को्ी इतका असे एकूण 
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रु.३५८४.६४ को्ी पवमा हप्ता भरण्यात आला आहे. पवमा कीं पन्यामाफज त प्राप्त 
अींतररम अहवालानसुार ४९.९६ लाख शतेकऱयाींना रुपये २५६५.९८ को्ी 
नकुसान भरपाई पवमा कीं पन्या माफज त पात्र लाभार्थयांच्या बँक खात्यावर वगज 
करण्यात आली आहे.  
(३) मराठवाडयातील औींरींगाबाद, र्ालना, बीड, लातरु, उथमानाबाद, नाींदेड, 
परभणी व हहींगोली या स्र्ल्हयातील एकुण ६४.८० लाख शतेकऱयाींनी रुपये 
१०९.८७ को्ी पवमा हप्ता भरुन ३३.१८ लाख हेक््र क्षेत्र पवमा सरींक्षक्षत केल े
होत.े पवमा कीं पन्यामाफज त प्राप्त अींतररम अहवालानसुार या स्र्ल्हयाींतील  
४१.९२  लाख शतेकऱयाींना रुपये १८४०.४२ को्ी नकुसान भरपाई पवमा कीं पनी 
माफज त अदा करण्यात आली आहे. 
     बीड स्र्ल्हयातील केर् तालकु्यातील मगु, सोयाबीन, कापसू, बार्री, 
तरु या पपकाींसाठी पवमा सींरक्षण घेतलेल्या १.०९ लाख शतेकऱयाींनी ०.६५ लाख 
हेक््र क्षते्र पवमा सरींक्षक्षत केले होत.े पवमा कीं पन्यामाफज त प्राप्त अींतररम 
अहवालानसुार स्र्ल्हयातील ४८९८ शतेकऱयाींना रुपये  १.३७  को्ी नकुसान 
भरपाई पवमा कीं पनी माफज त अदा करण्यात आलेली आहे. 
     योर्नेच्या मागजदशजक सचूनानसुार खरीप हींगाम २०१७ मध्ये अमरावती 
स्र्ल्हयातील एकुण ११.०८ लाख शतेकऱयाींनी रक्कम रुपये ६७.८९ को्ी पवमा 
हप्ता भरुन १.१५ लाख हेक््र क्षते्र पवमा सरींक्षक्षत केले होत.े पवमा 
कीं पन्यामाफज त प्राप्त अहवालानसुार ०.४५ लाख शतेकऱयाींना रक्कम रुपये 
६३.४८ को्ी नकुसान भरपाई पवमा कीं पन्या माफज त पात्र लाभार्थयांच्या बँक 
खात्यावर वगज करण्यात आली आहे.  
     भींडारा स्र्ल्हयातील तमुसर तालकु्यातील एकुण १२६ पात्र शतेकऱयाींनी 
२०८.१३ हेक््र क्षेत्र ऑफलाईन पध्दतीने पवमा सरींक्षक्षत केले आहे. तसेच  
मोहाडी तालकु्यातील एकुण १६ पात्र शतेकऱयाींनी २१.६५ हेक््र क्षते्र 
ऑफलाईन पध्दतीने पवमा सरींक्षक्षत केले असनू नकुसान भरपाई अदा 
करणेबाबतचा प्रथताव शासनास प्राप्त झालेला असनू नकुसान भरपाई अदा 
करण्याबाबत शासनथतरावरुन कायजवाही सरुु आहे. 
(४) हे खरे आहे. 
     शासनाला हद.२५.७.२०१८ रोर्ी ननवेदन प्राप्त झाले आहे. उथमानाबाद 
स्र्ल्हयातील उथमानाबाद व लोहारा या तालकु्याींच्या प्रथतावाच्या अनरु्ींगाने 
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शतेकऱयाींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत धोरणात्मक कायजवाही 
शासनाथतरावरुन सरुु आहे. 
(५) पवभागीय कृपर् सींचालक लातरू व अप्पर स्र्ल्हा अचधकारी लातरू याींच े
सींयकु्त थवाक्षरी प्राप्त अहवालामध्ये लोहारा तालकु्यात सोयाबीनचे एकूण १२ 
प्रयोग घेण्यात आले असनू ज्या प्रयोगाची खात्री होऊ शकली नाही असे 
(र्ेवळी व आष्ा का. प्रत्येकी २) असे एकूण ४ प्रयोग वगळल्यास नकुसान 
भरपाईसाठी उवजररत ८ प्रयोग कमी पडत असल्यामळेु मागजदशजक सचूनेप्रमाणे 
नर्ीकच्या महसलू मींडळ ग्ातील उत्पादकतचे्या आधारे नकुसान भरपाई 
ननस्चचत केली आहे. 
(६) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
सॅटेलाईट डवे्हलपसव प्रा.शल.आणण ओमिार ररअलटसव अांधेरी प्रा.शल.याांनी 

शासनाच्या महसूलाच ेनुिसान िेल्याबाबि 
  

(४५) *  १२७४६४   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अ्लम शखे 
(मालाड पश्श्चम), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्री.हषविधवन सपिाळ 
(बलुढाणा) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) सॅ्ेलाई् डवे्हलपसज प्रा.शल.आणण ओमकार ररअल्सज अींधेरी प्रा.शल.याींनी 
सींगनमत करुन मौर्ा मोगरा (ता.अींधेरी) येिील भखुींड क्रमाींक ४३१, ३४६ व 
३४७ या भखुींडाच्या डडड ऑफ कनव्हेंस मध्ये बनाव् कागदपत्राच्या आधारे 
खो्ी माहहती देवनू शासनाच्या करोडो रूपयाींच्या महसूलाचे नकुसान केल्याच े
ननदशजनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करून सींबींचधताींवर फौर्दारी कारवाई 
तसेच बडुपवलेला सींपणुज महसलू वसलु करण्याबाबतच े ननवेदन हदींनाक १२ 
ऑगथ्, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री, महसलू 
मींत्री व प्रधान सचचव, महसलू पवभाग याींना हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने शासनाने चौकशी केली आहे 
काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार उक्त कीं पन्याींवर फौर्दारी कारवाई करून 
बडुपवलेला सींपणूज महसलू वसलू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) लोकप्रनतननधी याींनी, “सॅ्ेलाई् 
डवे्हलपसज प्रा.शल. आणण ओमकार ररअल्सज अींधरी प्रोर्ेक्् प्रा.शल. याींनी 
सींगनमत करुन मौर्ा मोगरा ता.अींधेरी भखुींड क्र.४३१, ३४६,३४७ या भखुींडावर 
बोगस कागदपत्राच्या आधारे डडड ऑफ कन्व्हेन्स मध्ये खो्ी माहहती देवनू 
शासनाच्या करोडो रुपयाचा महसलू चोरी केल्यामळेु फौर्दारी कायजवाही 
करणेबाबत” अपर मखु्य सचचव, महसलू पवभाग याींना हद.१२ ऑगथ्, २०१८ 
रोर्ी तक्रार तिा ननवेदन हदले आहे. 
     उक्त तक्रारीच्या अनरु्ींगाने नोंदणी महाननरीक्षक व मदु्राींक ननयींत्रक, 
महाराषर राज्य, पणेु याींच्या कायाजलयामाफज त सदर प्रकरणाची चौकशी केली 
असता, उक्त दथताींचे पनुमुजल्याींकन झोपडपट्टी पवरहहत प्रमाणे करुन ९ 
प्रकरणाींपकैी ६ प्रकरणाींमध्ये रु.१,११,५७,२००/- इतके मदु्राींक शलु्क कमी 
असल्याचे ननदशजनास आले आहे. 
     त्यानसुार, ओमकार ररअल्सज अींधेरी प्रोर्के्् प्रा.शल. (सींबचधत पक्षकार) 
याींना मदु्राींक स्र्ल्हाचधकारी, अींधेरी याींनी हद.२२ ऑक््ोबर, २०१८ रोर्ीच्या 
पत्रादवारे उक्त कमी भरलेले रु.१,११,५७,२००/- इतके मदु्राींक शलु्क 
शासनखाती र्मा करण्याची नो्ीस हदली आहे. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

खारघर दहरानांदानी सिव ल िे िोपरा गािापयिं  
सविवस रोड बाांधण्याबाबि 

(४६) *  १२६७९८   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.अिलु भािखळिर 
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(िाांददिली पिूव), श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमि साटम (अांधेरी 
पश्श्चम), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव), श्री.सतुनल शशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि 
धोंड े (आष्ट्टी), श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबरू), श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा) :   
सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सायन-पनवेल महामागाजवरील खारघर हहरानींदानी सकज ल त े कोपरा 
गावापयतं सपवजस रोड नसल्याने वाहतकूीची कोंडी होऊन प्रवाशाींची गरैसोय 
होत असल्याने उक्त हठकाणी सपवजस रोड बाींधण्याची मागणी थिाननक 
लोकप्रनतननधीींनी माहे ऑगथ्, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान मा.सावजर्ननक 
बाींधकाम राज्यमींत्री, याींच्याकड ेननवेदनादवारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या महामागाजवरील ठाणे खाडीवरील वाशी पलुाचे बाींधकाम 
तसेच वाींदे्र-वसोवा सागरी सेतचूे काम अनेक वर्ाजपासनू प्रलींबबत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार खारघर हहरानींदानी सकज ल त ेकोपरा गावापयतं 
सपवजस रोड बाींधुन ठाणे खाडीवरील वाशी पलुाचे बाींधकाम तसेच वाींदे्र-वसोवा 
सागरी सेतचूे काम पणूज करण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अशा आशयाचे ननवेदन माहे ऑगथ्, २०१८ मध्ये 
वा त्यादरम्यान प्राप्त झाल्याचे हदसनू येत नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     वाींदे्र-वसोवा सागरी सेतचू्या बाींधकामासाठी महाराषर राज्य रथत ेपवकास 
महामींडळ मयाजहदत व प्रकल्पाचे कीं त्रा्दार (M/s Reliance-Astaldi Joint 
Venture) याींच्यादरम्यान करारनामा करण्यात आलेला असनू प्रत्यक्ष 
बाींधकामास माहे डडसेंबर, २०१८ पासनू सरुुवात होणार आहे.  
(३) प्रचन उद् ावत नाही. 
(४) खारघर हहरानींदानी सकज ल त े कोपरा गावापयतं सपवजस रोड 
बाींधण्याबाबतचा प्रथताव शासनाथतरावर प्रलींबबत नाही. 
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     ठाणे खाडीवरील वाशी पलुाचे बाींधकाम करण्यासाठी मे. एल अडँ ्ी 
याींना हदनाींक ३०.०८.२०१८ रोर्ी थवीकृतीपत्र देण्यात आले असनू कीं त्रा्दार व 
महाराषर राज्य रथत े पवकास महामींडळ मयाजहदत याींच्यादरम्यान 
करारनाम्याची कायजवाही प्रगतीपिावर आहे. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

िाांबारे (िा.शहापूर,श्ज.ठाणे) येथे भुयारी मागव बाांधण्याबाबि 
  

(४७) *  १२८५८७   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) काींबारे (ता.शहापरू, स्र्.ठाणे) गावातील ग्रामथिाींना बार्ारपेठ तसेच 
नोकरीननशमत्त व पवदयार्थयांना शाळेत र्ाण्यासाठी रोर् शहापरू शहरात 
र्ाताना मुींबई-आग्रा महामागज क्रमाींक ३ ओलाींडून र्ावे लागत,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर महामागाजवरुन लहान-मोठी वाहने, रक, ्ँकर इत्यादीींची 
सतत वदजळ असनु महामागज ओलाींडताना वारींवार अपघाताींच्या घ्ना घडत 
असल्याने उक्त महामागाजवर काींबारे फा्यावर गावात प्रवेश करण्यासाठी 
भयुारी मागज बाींधण्याींबाबतची मागणी ग्रामथिाींनी शासनाकड ेकेली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकर्ज काय व त्यानसुार काींबारे फा्यावर गावात 
प्रवेश करण्यासाठी भयुारी मागज बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही 
केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. हद.०४.१०.२०१८ च्या ननवेदनाव्दारे काींबारे   
(ता.शहापरू, स्र्.ठाणे) गावातील ग्रामथिाींनी भयुारी मागाजची मागणी केली 



  69 

आहे, असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रार्मागज प्राचधकरण, नाशशक 
याींनी कळपवले आहे. 
(३) व (४) सदर मागणी प्राप्त झाल्यानींतर त्या हठकाणचे प्रािशमक सवेक्षण 
करण्यात आले आहे. तसेच राषरीय महामागज क्र. ३ मचधल वडपे-गोंदे 
कक.मी.४४०/०० त े ५३९/५०० या रथत्याच्या प्रथतापवत सहापदरीकरणाकररता 
सपवथतर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच े काम हाती घेण्यात आले असनू 
त्यासाठी ननयकु्त करण्यात आलेल्या सल्लागारास काींबारे ग्रामथिाींनी मागणी 
केलेल्या भयुारी मागाजबाबत ताींबत्रकदृष्या पडताळणी करुन सदर मागणी 
प्रथतापवत सपवथतर प्रकल्प अहवालामध्ये पवचारात घेण्याकररता प्रकल्प 
सींचालक, भारतीय राषरीय रार्मागज प्राचधकरण,नाशशक याींनी कळपवले आहे. 
(५) प्रथततु मागणी प्राप्त होताच, सदर प्रकरणी अ.क्र.३ व ४ मध्ये 
उल्लेणखल्यानसुार कायजवाही हाती घेण्यात आली असल्याने या प्रकरणी पवलींब 
झालेला नाही. 

----------------- 
  
िजवि (श्ज.रायगड) िालुक्यािील पशुिैद्यिीय धचकित्सालयाांमधील 

डॉक्टराांची ररक्ि पदे भरण्याबाबि 
(४८) *  १२९१४६   श्री.सभुाष उफव  पांडडिशठे पाटील (अशलबाग) :  
सन्माननीय पशसुांिधवन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कर्जत (स्र्.रायगड) तालकु्यात १६ पशवुदैयकीय दवाखाने असनु कशळेे, 
वरै्नाि, गौरकामि, कळींब व कर्जत येिील लघ ु पशवुदैयकीय 
चचककत्सालयाींमध्ये डॉक््राींची पदे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कर्जत तालकु्यात गाइज, म्हशी, शळेी याींचे पालन केले र्ात 
असनु डॉक््राींची पदे ररक्त असल्यामळेु सदरहू र्नावराींना सािीच्या रोगाची 
लागण झाल्यास शतेकऱयाींची गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच े
ननषकर्ज काय आहेत, तदनसुार कर्जत तालकु्यातील पश ु वदैयकीय 
दवाखान्याींमधील ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. महादेि जानिर : (१) व (२) रायगड स्र्ल्हयातील कर्जत तालकु्यात 
शे्रणी-१ च े१० व शे्रणी-२ च े६ असे एकूण १६ पशवुदैयकीय दवाखाने कायजरत 
आहेत. कर्जत,कशळेे,वरै्नाि,गौरकामि व कळींब येिे शे्रणी-१ चे ५ 
पशवुदैयकीय दवाखाने  कायजरत असनू तिेे पशधुन पवकास अचधकारी  या 
सींवगाजत एकूण मींर्ूर पदाींची सींख्या ५ आहे. सदर पदे माहे र्ून, २०१८ पासनू 
ररक्त असनु सदर ररक्त पदाींचा अनतररक्त कायजभार नर्ीकच्या पशधुन 
पवकास अचधकाऱयाींकड े सोपवनू पशपुालकाींच्या र्नावराींना ननयशमतपणे 
वदैयकीय सोयी सपुवधा परुपवण्यात येत आहेत. 
     तसेच या पशवुदैयकीय दवाखान्याींच्या कायजक्षेत्रात कोणतीही सािीचा 
रोग उदभवल्याची नोंद तसेच पशवुदैयकीय सेवेबाबत कोणतीही तक्रार प्राप्त 
झालेली नाही. 
(३) व (४) भपवषयात सरळसेवा तसेच पदोन्नतीच्या मागाजने पदभरती 
करताींना कर्जत तालकु्यातील वरील प्रमाणे ररक्त असलेली पदे भरण्याबाबत 
योग्य ती कायजवाही करण्यात येईल. 

----------------- 
  
अहमदनगर श्जल्हयािील दधु सांघाच्या शीििरण िें द्रामध्ये खाजगी 

दधुाच ेशीििरण िरुन पुनजीिन सशमिीने िेलेला गैरव्यिहार 
  

(४९) *  १३३१९५   श्री.सभुाष साबणे (देगलरू) :   सन्माननीय दगु् धवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर स्र्ल्हयातील दधु सींघाच्या एमआयडीसीमधील दधु शीतकरण 
कें द्रामध्ये खार्गी दधुाच ेशीतकरण केले र्ात असनू प्रनतहदन दहा त ेवीस 
हर्ार शल्र दधुाचे शीतकरण करुन पनुर्ीवन सशमतीने ३५ त े ४५ लाख 
रुपयाींचा गरैव्यवहार केल्याचे माहे म,े २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशजनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दधु सींघाच े सन २००५ त े २००७ या कालावधीत सींचालक 
मींडळाच्या गरैकारभारामळेु २ को्ी २ लाखाींचे नकुसान झाल्याने सींघावर 
अवसायकाची ननयकु्ती झाली असनू सींघाची पनुर्ीवन सशमती थिापन 
करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच े
ननषकर्ज काय आहेत, 
(४) असल्यास, तदनसुार गरैव्यवहार करणाऱया सींबींचधत दोर्ीींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेि जानिर : (१) होय. या पवर्यास अनसुरून तक्रार प्राप्त झाली 
आहे. 
(२) होय. 
(३) सदर प्रकरणी महाराषर सहकारी सींथिा अचधननयम १९६० ननयम १९६१ 
च्या कलम ८३ अन्वये चौकशी करण्यात येऊन चौकशी अहवाल सादर केलेला 
आहे. परींत ुसदर चौकशी अहवालापवरूध्द सींथिेचे अध्यक्ष याींनी सहननबींधक, 
सहकारी सींथिा (दगु्ध) याींचेकड े अपील दाखल केले होत.े त्यासींदभाजत 
सहननबींधक याींनी हद. १४/०५/२०१५ रोर्ी कलम ८३ खालील चौकशी 
अहवालास अींतररम थिचगती हदली होती. सदर थिचगती सहननबींधक याींच्या 
हद.२९/१२/२०१७ च्या आदेशान्वये उठपवण्यात  येऊन  कलम ८८ अन्वये 
चौकशी प्रकक्रया सरुू ठेवण्याबाबत आदेशशत केले आहे. यासींदभाजत सींथिेच े
मार्ी चअेरमन व इतर याींनी मा. उच्च न्यायालय खींडपीठ औरींगाबाद येि े
रर् पप्ीशन नीं. ६४२०/२०१८ दाखल केलेले आहे. 
(४) प्रथततु प्रकरणी कलम ८८ नसुार चौकशीची कायजवाही सरुू आहे.  
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

सािवजतनि बाांधिाम विभाग, मुक्िाईनगर (श्ज.जळगाि)  
येथे झालेला गैरव्यिहार 

  

(५०) *  १३२५२३   श्री.चरण िाघमारे (िमुसर) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) सावजर्ननक बाींधकाम पवभाग, मकु्ताईनगर (स्र्.र्ळगाव) येिे अचधकारी 
व कीं त्रा्दार याींनी ई- े्ंडर नो्ीस क्र.४ व ५ मध्ये बनाव् दथतावेर्ाींच्या 
आधारे गरैव्यवहार केल्याने दोर्ीींवर कारवाई करण्याची मागणी तमुसर 
पवधानसभेचे लोकप्रनतननधी याींनी ननवेदनादवारे मा.सावजर्ननक बाींधकाम मींत्री 
व प्रधान सचचव, सावजर्ननक बाींधकाम पवभाग, मुींबई याींच्याकड ेकेली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी तक्रारकत े याींना र्ीवे मारण्याची धमकी देण्यात 
आली आहे तसेच याप्रकरणी कायजकारी अशभयींता, सावजर्ननक बाींधकाम 
पवभाग, र्ळगाव याींचे कायाजलयातनू बनाव् ई–मेल आयडी तयार करण्यात 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली हे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार सींबींचधत दोर्ीींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) तक्रारकत्याजस र्ीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली, याबाबत अवगत 
नाही. बनाव् ई-मेल आयडीबाबत पोलीस यींत्रणेमाफज त तपास सरुू आहे. 
(३) अचधक्षक अशभयींता, दक्षता व गणु ननयींत्रण मींडळ, नाशशक व अध्यक्ष, 
स्र्ल्हा भ्रष्ाचार ननमुजलन सशमती तिा स्र्ल्हाचधकारी, र्ळगाव याींचमेाफज त 
चौकशी करण्यात आली आहे. 
(४) सींबींचधत कीं त्रा्दार श्री.पवनय सोन ूबढे याींच्या पवरूध्द स्र्ल्हा पेठ पोशलस 
थ्ेशन, र्ळगाव येिे प्रिम माहहती अहवाल (FIR) दाखल करण्यात आला 
आहे व त्याींना अ्कही करण्यात आली आहे. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही 

 
----------------- 
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मांडणगड ि गाांधी चौि (िा.मांडणगड, श्ज.रत्नाधगरी) यादरम्यान  
निीन पूल बाांधण्याबाबि 

  

(५१) *  १३१७९६   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींडणगड व गाींधी चौक (ता.मींडणगड, स्र्.रत्नाचगरी) याींना र्ोडणाऱया 
बब्र्ीशकालीन पलूाची दरुवथिा झाल्याने पलू धोकादायक होऊन कोणत्याही 
क्षणी गींभीर दघुज् ना घडण्याची शक्यता ननमाजण झाल्याचे माहे र्ुल,ै २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशजनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पलूावरून वाहतकू सरुु ठेवणे धोकादायक झाले 
असल्याने या हठकाणी नवीन पलु बाींधण्याबाबत थिाननक लोकप्रनतननधीींनी 
मा.सावजर्ननक बाींधकाम मींत्री याींचेकड े हदनाींक १२ र्ुल,ै २०१८ रोर्ी वा 
त्यासमुारास मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार मींडणगड व गाींधी चौक यादरम्यान नवीन पलू 
बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) सदर पलुाच्या कबज मधील थ्ील उघड ेपडले आहे. 
त्यामळेु पलुाच्या अॅबे्में्ची दरुुथती करणे आवचयक आहे. तिापप, 
सदयस्थितीत पलूावरील वाहतकू सरुळीतपणे सरुु असनू पलू धोकादायक 
असल्याचे आढळून आले नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) स्र्ल्हा पररर्देमाफज त सदर पलुाची पाहणी करण्यात आली आहे. 
(४) सदर पलुाच्या दरुुथतीचे काम सन २०१८-१९ मध्ये रथत ेव पलु दरुुथती 
परररक्षण कायजक्रम अींतगजत प्रथतापवत करण्याच े स्र्ल्हा पररर्देचे ननयोर्न 
आहे. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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विदभावि किटिनाशि फिारणीमध्ये शिेिरी ि शिेमजुराांच े 
झालेले मतृ्यु 

  

(५२) *  १२६६६७   श्री.सतुनल प्रभ ू(ददांडोशी), श्री.हनुमांि डोळस (माळशशरस), 
श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.अश्जि पिार (बारामिी), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांि 
पाटील (इ्लामपरू), श्री.श्जिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोपे 
(घनसािांगी), श्री.जयदत्ि िीरसागर (बीड), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्रीमिी 
ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भा्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्री.शामराि ऊफव  
बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर), श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा), श्रीमिी समुन 
पाटील (िासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापरू), 
श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.विजय भाांबळे (श्जांिरू), श्री.भाऊसाहेब 
पाटील - धचिटगाांििर (िजैापरू), श्री.सांग्राम जगिाप (अहमदनगर शहर), 
श्री.सरेुश लाड (िजवि), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सांजय िदम (दापोली), 
श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), डॉ.सिीश 
(अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.मधुसदून िें दे्र (गांगाखेड), श्री.नरहरी 
णझरिाळ (ददांडोरी), श्रीमिी सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.अतनल बाबर 
(खानापरू), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमि), डॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्िर), 
श्री.सांिोष दानिे (भोिरदन), श्री.बाळासाहेब मरुिुटे (नेिासा), अॅड.िारीस 
पठाण (भायखळा), श्री.योगशे सागर (चारिोप), श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू 
पश्श्चम), श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), श्री.हररष वप ांपळे (मतुि वजापरू), 
श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), श्री.सरेुश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), 
श्री.गोिधवन शमाव (अिोला पश्श्चम), श्री.सरदार िाराशस ांह (मलुुांड), डॉ.राहूल 
पाटील (परभणी), श्री.शरददादा सोनािणे (जनु्नर), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), 
श्रीमिी माधुरी शमसाळ (पिविी), श्री.गणपि गायििाड (िल्याण पिूव), 
श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पश्श्चम), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), 
श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) पवदभाजत पवशरे्त: भींडारा, गोंहदया, गडचचरोली, चींद्रपरू, वधाज, यवतमाळ व 
नागपरू येिे पपकाींवर फवारणी करण्यात येणाऱया कक्कनाशाींमळेु १० र्णाींचा 
बळी गेला असनू समुारे ३१६ शतेकरी व शतेमर्ूराींना पवर्बाधा झाल्याच े
ननदशजनास आल्याची माहहती उपसींचालक, आरोग्य सेवा, नागपरू मींडळ याींनी 
हदली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पवदभाजत कापसू व सोयाबीनवरील अळयाींचा प्रादभुाजव 
रोखण्यासाठी कक्कनाशक फवारणीमळेु भींडारा स्र्ल्हयातील ८, गोंहदयातील 
१२३, गडचचरोलीतील २, चींद्रपरू स्र्ल्हयातील ५ व वधाज स्र्ल्हयातील ३३ अस े
शमळून १७१ शतेकऱयाींना पवर्बाधा झाल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशजनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यवतमाळ स्र्ल््यात कापसाच्या पपकावरील तसेच अन्य 
पपकावर पडणाऱया बोंडअळीच्या आक्रमणाला रोखण्यासाठी कक्कनाशकाींची 
फवारणी करीत असताना माहे, ऑगथ् २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान १२३ 
शतेकऱयाींना पवर्बाधा झाली असनू त्यापकैी ६ शतेकऱयाींची प्रकृती गींभीर आहे, 
तसेच सन २०१७ मध्ये सधु्दा या स्र्ल््यात कक्कनाशकाची फवारणी करीत 
असताना ९०० पके्षा र्ाथत शतेकऱयाींना पवर्बाधा होऊन त्यात २२ शतेकऱयाींचा 
व शतेमर्ूराींचा मतृ्य ूझाला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कक्कनाशक फवारणीदरम्यान होणारी पवर्बाधा ्ाळण्यासाठी 
कक्कनाशक प्रनतबींधात्मक सींच मबुलक प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्याचेही 
ननदशजनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, तदनसुार पवर्बाधा ्ाळण्यासाठी कक्कनाशक फवारणीबाबत 
र्नर्ागतृी व प्रनतबींधात्मक उपाययोर्नेसह मतृ पावलेल्या शतेकऱयाींच्या 
कु्ुींबबयाींना आचिजक मदत देण्याबाबत व सींबींचधत बनाव् कक्कनाशके 
उत्पादन करणाऱया दोर्ीीं उत्पादकाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
     प्राप्त अहवालानसुार माहे सप् े्ंबर २०१८ अखेर पवदभाजतील भींडारा, 
गोंदीया, गडचचरोली, चींद्रपरू, वधाज, यवतमाळ व नागपरू या स्र्ल्हयात 
फवारणी करणाऱ या शतेकरी/शतेमर्ूर याींना उल्या, मळमळ होणे असा त्रास 
झाल्याने उपरोक्त सींबींचधत स्र्ल््यातील पवपवध शासकीय रुग्णालयात ६९५ 
रुग्णाींच्या नोंदी झाल्या असल्याचे ननदशजनास आले आहे. त्यापकैी ७ रुग्ण 
दगावले आहेत. तिापप, सदर मतृ्युींचा स्व्हसेरा अहवाल अप्राप्त असल्याने 
सदरचे चार रूग्णाींचा मतृ्य ु कक्कनाशके प्राशन करून अिवा कक्कनाशके 
फवारणी करताना पवर्बाधा झाल्याबाबत सींहदग्धता आहे. 
(२) कक्कनाशकाींच्या फवारणीमळेु पवदभाजतील भींडारा स्र्ल््यात १७, गोंहदया 
८, गडचचरोलीमध्ये १०, चींद्रपरु १६२ व वधाज स्र्ल््यात ३४ याप्रमाणे एकुण 
२३१ शतेमर्ुर / शतेकरी याींना कक्कनाशकाींच्या वापरामळेु पवर्बाधा 
झाल्यामळेु सींबींचधत स्र्ल्हयातील पवपवध शासकीय रुग्णालयात रुग्णाींच्या 
नोंदी झाल्या आहेत.  
(३) प्राप्त अहवालानसुार यवतमाळ स्र्ल्हयामध्ये ४४६ शतेकरी/शतेमर्ुर याींना 
पवर्बाधा झाल्याने उपचारा करीता दाखल करण्यात आले होत े व यासवज 
शतेकरी/शतेमर्ुर याींना उपचार करून सटु्टी देण्यात आलेली आहे. 
     सन २०१७-१८ मध्ये यवतमाळ स्र्ल्हयात कक्कनाशके फवारणी 
करताना पवर्बाधा झालले्या ७९८ शतेकरी/शतेमर्ूर याींना रुग्णालयामध्ये 
उपचार करुन घरी पाठपवण्यात आलेले आहे व उवजररत मतृ्य ूपावलेल्या २१ 
शतेकरी/शतेमर्ूराींच्या कु्ूींबबयाींना प्रत्येकी रु.४ लाख प्रमाणे अिजसहाय्य 
करण्यात आलेले आहे. 
(४) राज्यातील सवज स्र्ल््याींमध्ये कक्कनाशकाींची फवारणी करणाऱया 
शतेमर्ूर / शतेकरी याींना ६३,८१५ सींरक्षक की्स ् उपलब्ध करून देण्यात 
आल्या आहेत. 
(५) भारतीय दींड सींहहता, १८६० मधील ३०४-A अींतगजत यवतमाळ स्र्ल्हयात 
मे. यपुीएल शल. उत्पादकावर व दोन कक्कनाशके पवके्रत्याींवर त्याींचे 
मोनोक्रो्ोफॉस ३६ ्क्के एस एल या कक्कनाशकाींच्या अनरु्ींगाने गनु्हे 
नोंदपवण्यात आलेले आहेत. मे. घरडा केशमकल्स या कक्कनाशक 
उत्पादकासह एकूण आठ पवके्रत्याींवर कक्कनाशके कायदा, १९६८ व 
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कक्कनाशके ननयम, १९७१ मधील तरतदूीींचे उल्लींघन झाल्याने त्याींच्यावर 
पोलीस थ्ेशनमध्ये गनु्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. 
     कक्कनाशकाींच्या हाताळणीमळेु होणारी पवर्बाधा रोखण्यासाठी 
६,४८,९७२ शतेमर्ूर/शतेकरी याींना प्रशशक्षण, २९८ कायजशाळाींदवारे २१,९३२ 
उत्पादक, पवतरक व पवके्रत ेयाींना मागजदशजन, कक्कनाशकाींच्या काळर्ीपवुजक 
हाताळणीसाठी ८२,३४५ पोथ्सज, ४६ हठकाणी स्र्ींगल्स, ४,१६,७७९ 
माहहतीपबत्रका, फवारणी करणाऱया शतेमर्ुर/शतेकरी याींची ५७ आरोग्य 
तपासणी शशबबरे, आकाशवाणी कें द्रावर १८ प्रक्षेपणे,  दरुदशजनवर ७ कायजक्रम 
प्रशसद्धी, ६३,८१५ सींरक्षण की्स ्ची उपलब्धता शतेकऱयाींना मोबाईल सींगणक 
प्रणालीदवारे २४७.६० लाख सींदेश इत्याींदीदवारे र्नर्ागतृी करण्यात आलेली 
आहे. 
     ज्या कक्कनाशकाींमळेु शतेमर्ूर/शतेकरी याींना पवर्बाधा झालेली आहे 
अशा पाच कक्कनाशकाींच्या पवतरण, पवक्री व वापरावर कक्कनाशक कायदा, 
१९६८ मधील तरतदुीच्या अनरु्ींगाने हदनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१८ त े १४ 
नोव्हेंबर, २०१८ या ६० हदवसाींच्या कालावधीसाठी ननबधं घालण्यात आल े
आहेत. 
राज्यात कक्कनाशक पवर्बाधा प्रकरणी मतृ्य ू झालेल्या ६३ शतेमर्ूर/ 
शतेकऱयाींना प्रत्येकी एकसमान रु. ४.०० लाख प्रमाणे आचिजक मदत देण्यात 
आलेली आहे. 
(६) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
राज्याि थायी माांगुर (क्लारीअस बॅराशस) माशाची होि असलेली विक्री 
  

(५३) *  १३३२३४   िॅप्टन आर.िशमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.पराग 
अळिणी (विलेपाले), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पश्श्चम), श्री.नरेंद्र महेिा (शमरा 
भाईंदर) :  सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्य शासनाने िायी माींगरु (क्लारीअस बॅराशस) या माशावर बींदी 
घातलेली असतानाही त्याची पवक्री राज्यातील पवपवध भागाींमध्ये होत 
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असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशजनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर माींगरु माशामळेु कॅन्सर वाढीसाठी पोर्क असणारे 
पवर्ाणू शरीरात पसरत असल्याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन माींगरु माशाींच्या 
पवक्रीवर बींदी घालण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेि जानिर : (१) हे खरे नाही. 
     “िायी माींगरू” (क्लारीअस बॅराशस) या र्ातीच्या माींगरू माशाींवर 
शासनाने बींदी घातलेली नाही.  
(२) हे खरे नाही. 
   “िायी माींगरू” (क्लारीअस बॅराशस) या र्ातीच्या माींगरू माशाींमध्ये कॅन्सर 
वाढीसाठी पोर्क असणारे पवर्ाण ू शरीरात पसरत असल्याबाबत कोणतहेी 
अहवाल/अशभलेख प्राप्त नाही. तरी सदर पवर्याबाबत कें हद्रय वजै्ञाननकाींकडून 
माहहती मागपवण्यात आलेली आहे.       
(३) “िायी माींगरू” (क्लारीअस बॅराशस) र्ातीच्या माींगरू माशाींवर शासनाने 
बींदी घातलेली नाही. त्यामळेु “िायी माींगरू” मासे पवक्रीवर आळा घालण्याचा  
प्रचन उद् ावत नाही.   
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
अांधेरी पश्श्चम (मुांबई) येथील िोिीळाबेन धधरुभाई अांबानी रुग्णालयाने 

जशमनीच ेह्िाांिर िसेच विश्ि्िाांमध्ये बदल िरिाना  
शासनाची परिानगी न घेिल्याबाबि 

  

(५४) *  १२६८८६   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू 
शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू ग्रामीण), 
श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अ्लम शखे (मालाड 
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पश्श्चम), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी) :  
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींधेरी पस्चचम (मुींबई) येिील कोकीळाबेन चधरुभाई अींबानी या धमाजदाय 
रुग्णालयाला हदलेल्या र्शमनीचे हथताींतर तसेच पवचवथताींमध्ये बदल करताना 
शासनाची परवानगी न घेतल्याबाबत तसेच सदर र्ागेत, केशकतजनालय, 
चगफ्् शॉप, फूडको ज् व ररलायन्स ग्रपुचे कायाजलय सरुु केल्यामळेु 
स्र्ल्हाचधकारी, मुींबई उपनगर याींनी अनस्र्जत उत्पन्नाची रक्कम ५७.८४ को्ी 
र्मा करण्याचे आदेश हदनाींक २ डडसेंबर, २०१४ रोर्ी वा त्यासमुारास देऊनही 
त्याचे पालन झाल ेनाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने कोणतीही शहाननशा न करता हदनाींक १६ 
मे, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास अींनतम आदेश पाररत करुन फेरचौकशी करुन 
गणुवत्तनेसुार आदेश पाररत करण्याचे ननदेश स्र्ल्हाचधकारी, मुींबई उपनगर 
याींना हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाच्या आदेशानसुार स्र्ल्हाचधकारी मुींबई उपनगर याींनी 
फेरचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, फेरचौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार गणुवत्तनेसुार 
पाररत करण्यात आलेल्या आदेशाचे थवरुप काय आहे व त्यानसुार कायजवाही 
करण्यात आली आहे काय, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) मौर् ेआींबबवली, ता.अींधेरी येिील 
सव्हे नीं. १४१अ, न.भ.ूक्र. ८३३ (भाग) च्या अशभन्यासातील भखूींड क्र.१ (क्षेत्र 
१२०५० चौ.मी.) या मालती वसींत हा ज् रथ् या सींथिेला हृदयरोग सींशोधन 
कें द्र व रुग्णालय बाींधण्यासाठी ३० वर्ाजच्या भाडपेट्टयाने मींर्ूर केलेल्या 
र्शमनीच े सींथिचेे पवचवथि बदलनू शासनाच्या पवुजपरवानगी शशवाय  
हथताींतरण झाल्याचा ननषकर्ज स्र्ल्हाचधकारी, मुींबई उपनगर याींनी हदनाींक 
२/१२/२०१४ रोर्ीच्या आदेशान्वये काढला. तसेच अशा शतजभींगाच्या अनरु्ींगाने 
कायजवाही करण्याचे अचधकार शासनाकड े असल्याने आवचयक प्रथताव 
शासनाकड ेसादर करण्याचे या आदेशादवारे ननदेश हदले. 
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     स्र्ल्हाचधकारी, मुींबई उपनगर याींच्या उपरोक्त आदेशापवरुध्द सींथिेने 
तत्का. मा.मींत्री (महसलू) याींचेकड े फेरतपासणी अर्ज दाखल केला. सदरहू 
अर्ाजवर वेळोवेळी सनुावण्या घेऊन मा. मींत्री (महसलू) याींनी हदनाींक 
१६/०५/२०१८ रोर्ी अींनतम आदेश पाररत केले आहेत. या आदेशान्वये अर्जदार 
मालती वसींत हा ज् रथ् याींचा फेरतपासणी अर्ज मींर्ूर करण्यात येऊन, 
स्र्ल्हाचधकारी, मुींबई उपनगर याींचे हद. २.१२.२०१४ रोर्ीचे आदेश रद्द 
करण्यात आले असनू या प्रकरणी फेरचौकशी करुन गणुवत्तवेर आदेश पाररत 
करण्याचे ननदेश स्र्ल्हाचधकारी, मुींबई उपनगर याींना देण्यात आले आहेत. 
     स्र्ल्हाचधकारी, मुींबई उपनगर याींनी हद.१२.११.२०१८ रोर्ी सनुावणी 
घेऊन प्रकरण आदेशासाठी बींद केलेले आहे. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

मौजे बोढरे ि शशिापरू (िा.चाळीसगाि, श्ज.जळगाांि) येथील  
शिेिऱयाांच्या जशमनी बळिािल्याबाबि 

 

(५५) *  १२९८७७   श्री.अश्जि पिार (बारामिी) : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलास करतील काय :- 
(१) मौर्े बोढरे व शशवापरू (ता.चाळीसगाव, स्र्.र्ळगाव) येिील शतेकऱयाींच्या 
गौताळा अभयारण्यालगतच्या इकोसेन्सेह्व्ह झोनमध्ये समापवष् असलेल्या 
नवीन अपवभाज्य शतीच्या र्शमनी मे.फमीसोलर फामजस ् प्रा.शल.ठाणे व 
र्े.बी.एम.सोलर पॉवर महाराषर प्रा.शल. या कीं पन्याींनी हथतगत केल्याबाबत 
लोकप्रनतननधीींनी माहे ऑगथ्, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाकड ेतक्रार 
करुन सदर बाब शासनाच्या ननदशजनास आणून हदली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करुन नवीन भसूींपादन कायदयाप्रमाणे 
र्शमनीचा मोबदला शतेकऱयाींना दयावा तसेच खरेदी व्यवहाराला आणण 
प्रकल्पाच्या कामाला थिचगती देण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड े
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकशीनसुार उक्त प्रकरणातील दोर्ीींपवरुध्द कारवाई करुन 
शतेकऱयाींना नवीन भसूींपादन कायदयाप्रमाणे मोबदला देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) (३) व (४) मौर्े बोढरे व शशवापरू 
(ता.चाळीसगाव, स्र्.र्ळगाव) येिील शतेकऱयाींच्या र्शमनीींचे झालेल्या 
खरेदीमध्ये शतेकऱयाींची फसवणूक झाल्यासींदभाजत हदनाींक ३१/०७/२०१८ रोर्ी 
शासनास ननवेदन सादर केले होत.े 
   तिापप, मौर्े बोढरे व शशवापरू ता. चाळीसगाव, स्र्.र्ळगाव येिी 
शतेकऱयाींकडून मे. फमी सोलर फाम्सज प्रा.शल. नवी हदल्ली व मे.र्े.बी.एम 
सोलर पॉवर शल. हदल्ली या कीं पन्याींनी सदरहू र्शमनी सींबींचधत शतेकऱयाींसोबत 
चचाज करुन, वा्ाघा्ी करुन र्शमनीच्या ककींमती ठरवनू तसेच र्शमनीची 
ककींमत सींबींचधत शतेकऱयास अदा केल्यानींतर शतेकऱयाींच्या सींमतीने खरेदी 
केलेल्या आहेत. त्यामळेु नवीन भसूींपादन कायदयाप्रमाणे र्शमनीचा मोबदला 
देण्यासींदभाजत शासनाने कायजवाही करण्याचा प्रचन उद्भवत नाही. 
  सदरच्या सोलार प्रकल्पाींतगजत र्शमनीपकैी काही र्शमनी गौताळा 
अभयारण्य लगतच्या इको-सेन्सेह्व्ह झोनमध्ये असनू, या झोनमध्ये "सोलार 
पॉवर" हा वापर अनजु्ञेय असल्यामळेु गौताळा औरम घा् इको-सेन्सहे्व्ह 
झोन सननयींत्रण सशमती, औरींगाबाद याींनी त्या पवर्यी ना-हरकत प्रमाणपत्र 
हदलेले आहे. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

खेड (श्ज.पुणे) िालुक्याि भोगिटदार िगव-२ जशमनी अनधधिृिपणे  
िगव-१ िरुन विक्री िेल्याबाबि 

  

(५६) *  १३०५४५   श्री.सरेुश गोरे (खेड आळांदी), अॅड.गौिम चाबिु्िार 
(वप ांपरी) :   सन्माननीय मदि ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) खेड (स्र्.पणेु) तालकु्यातील ८ गावातील प्रकल्पग्रथताींसाठी प्रथतापवत 
असलेल्या र्शमनी स्र्ल्हा पनुवजसन अचधकाऱयाींच्या बनाव् थवाक्षऱया करून 
बनाव् धरणग्रथताींना वा्प करण्यात आल्याचे तसेच भोगव्दार वगज-२ च्या 
र्शमनीींचा शरेा बदलनू अनचधकृतपणे वगज-१ करून र्मीन पवक्री केल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशजनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, बनाव् कागदपत्र तयार करून महसलू पवभागातील कमजचारी 
आणण काही एर्ी्ं  याींनी सींगनमताने केलेल्या या घ्नेची तात्काळ सखोल 
चौकशी करून दोर्ीींवर कारवाई करण्याची लखेी मागणी थिाननक 
लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री याींचेकड ेहदनाींक ११ ऑक््ोंबर, २०१८ रोर्ी वा 
त्यासमुारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, थिाननक लोकप्रनतननधीींच्या मागणीच्या अनरु्ींगाने या 
प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार अचधकाऱयाींच्या बनाव् स्या करून 
शतेकऱयाींसह शासनाची फसवणूक करणाऱया सींबींचधत दोर्ीींवर कारवाई 
करण्याबाबत व प्रथतावीत प्रकल्पग्रथताींना र्शमन देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) क्षेबत्रय थतरावर ननयमानसुार चौकशीची कायजवाही करण्यात येत आहे.  
(४) पवभागीय आयकु्त, पणेु याींनी सदर प्रकरणाशी सींबींचधत महसलू नायब 
तहशसलदार याींना सेवेतनू ननलींबबत केले आहे. तसेच बनाव् पनुवजसन 
आदेशाबाबत “र्ैसे िे पररस्थिती” ठेवण्याबाबत सहाय्यक स्र्ल्हाचधकारी, तिा 
उपपवभागीय अचधकारी, खेड याींनी हद. १८.९.२०१८ रोर्ी आदेश हदल ेआहेत. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील आपत्िी व्यि्थापन िें द्रासाठी अधधिाऱयाांच्या पदाांची 
तनशमविी िरण्याबाबि 

  

(५७) *  १२७३०१   श्री.अिलु भािखळिर (िाांददिली पिूव), अॅड.आशशष 
शलेार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), 
श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्रीमिी अशमिा चव्हाण (भोिर), श्री.िसांिराि 
चव्हाण (नायगाांि), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अ्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू 
ग्रामीण), श्री.अमर िाळे (आिी), श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपरूी), 
श्री.वििास िुां भारे (नागपरू मध्य), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूव), श्रीमिी 
सांगीिा ठोंबरे (िेज), श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर), श्रीमिी सीमािाई दहरे 
(नाशशि पश्श्चम), िॅप्टन आर.िशमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.सांिोष 
दानिे (भोिरदन), श्रीमिी माधुरी शमसाळ (पिविी), श्रीमिी मांदा म्हात्र े
(बेलापरू) :   सन्माननीय मदि ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात २९ स्र्ल््यात आपत्ती व्यवथिापन केद्राींची ननशमजती करण्यात 
आली असनु कायमथवरुपी थवतींत्र पदाींची ननशमजती केली नसल्याने नसैचगजक 
आपत्तीच्या दघुज् ना घडत आसतानाही स्र्ल्हा आपत्ती व्यवथिापन अचधकारी 
व प्रादेशशक आपत्ती व्यवथिापन अचधकारी ही दोन्ही पदे केवळ तात्परुत्या 
वा कीं त्रा्ी पद्धतीने भरण्यात येत ेअसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशजनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, आपत्ती व्यवथिापन केद्राींतील आपत्ती व्यवथिापन 
अचधकाऱ याींची कायमथवरुपी थवतींत्र पदाींची ननशमजती करण्यात आली नसल्याने 
आपत्तीग्रथताींना वळेेवर आवचयक मदत शमळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, माळीणसारखी दघुज् ना घडलेल्या पणेु स्र्ल््यात व नाशशक 
स्र्ल््यातही पदाींची ननशमजती न केल्याने आपत्ती व्यवथिापनाचे काम 
प्रभावीपणे राबपवण्यात येत नसल्याचेही ननदशजनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करुन आपत्ती व्यवथिापन अचधका-याींची 
थवतींत्र पदननशमजती करुन कायमथवरुपी नेमण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) महाराषर आपत्ती धोके व्यवथिापन कायजक्रमाींची 
प्रभावीपणे अींमलबर्ावणी करण्यासाठी ६ पवभागीय आपत्ती व्यवथिापन 
समन्वयक आणण ३४ स्र्ल्हा आपत्ती अशी एकूण ४० कीं त्रा्ी पदे हदनाींक २१ 
र्ानेवारी,२०१० च्या शासन ननणजयान्वये प्रिमत: ३ वर्ाजकररता ननमाजण 
करण्यात आली होती. या पदाींना वेळोवेळी मदुतवाढ देण्यात आली असनू 
सदर पदाींची मदुत ३१ माचज,२०१९ पयतं आहे.  
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) नवीन पद ननशमजती, पदाींचे पनुरुज्र्ीवन व पदाींचे आढावे इत्यादी 
प्रथतावाींची सखोल तपासणी करण्यासाठी थिापन केलले्या उच्चथतरीय सचचव 
सशमतीच्या हदनाींक १८.४.२०१८ रोर्ी झालेल्या बठैकीत राज्यातील सवज ३६ 
स्र्ल्हाींकररता ३६ स्र्ल्हा आपत्ती व्यवथिापन अचधकारी आणण ६ पवभागीय 
आपत्ती व्यवथिापन समन्वयक अशी एकूण ४२ पदे हद.१.४.२०१९ पासनू 
कायमथवरुपी ननमाजण करण्यास आणण सदर पदे कीं त्रा्ी थवरुपात भरण्यात 
मान्यता देण्यात आली आहे.  
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

िरळी (मुांबई) मुख्य दगु्धशाळेसह सांलग्न, प्रशासिीय ि 
तनिास्थानाांच्या इमारिीांची दरुु्िी िरण्याबाबि 

(५८) *  १२६९४६   श्री.सतुनल शशांदे (िरळी) :   सन्माननीय दगु् धवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वरळी (मुींबई) मखु्य दगु्धशाळा, सींलग्न इमारती, प्रशासकीय इमारतीसह 
ननवासथिानाींच्या इमारती धोकादायक अवथितते असल्याने या इमारतीींच्या 
दरुुथतीकररता समुारे १० को्ी रुपयाींच्या ननधीची तरतदू करण्याबाबतचे 
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ननवेदन थिाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.दगु्धपवकास राज्यमींत्री याींच्याकड े
माहे र्ुल,ै २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान हदले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, वरळी येिील या इमारतीींची पाहणी शासनाने केली आहे काय, 
पाहणीचे ननषकर्ज काय आहेत, 
(३) असल्यास, त्यानसुार सदरहू इमारतीींच्या दरुुथतीसाठी आवचयक असलेल्या 
ननधीची तरतदू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेि जानिर : (१) होय. 
(२) सदरच्या इमारतीींच े सावजर्ननक बाींधकाम पवभागाकडून सींरचनात्मक 
पररक्षण पाहणी (Structural Audit) करण्यात आले असनू सदर इमारती 
अत्यींत नादरुुथत स्थितीत असल्याचे आढळून आले आहे. सींरचनात्मक 
पररक्षण अहवालानसुार इमारतीींचे सींरचनात्मक दरुुथत्या व मर्बतूीकरण 
केल्यास १० त े १५ वर् े इमारतीींचे वयोमान वाढू शकत.े तसेच प्रत्येक ३ 
वर्ाजनींतर इमारतीींची सपवथतर पाहणी व सींरचनात्मक पररक्षण करण्याचे ही 
परीक्षण अहवालात थपष् केले आहे.  
(३) वरळी येिील इमारतीींची आवचयक दरुुथतीसाठी सन २०१८-१९ च्या 
अिजसींकस्ल्पय अींदार्ात रु.३.३४ को्ीची तरतदू अिजसींकस्ल्पत करण्यात आली 
आहे. अनतररक्त ननधी उपलब्ध करून घेण्याची कायजवाही सरुू आहे. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

मौजा राजुरिाडी (िा.मोशी, श्ज.अमराििी) येथील अिैध उत्खननाबाबि 
  

(५९) *  १२९९१०   प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्िे), अॅड.यशोमिी ठािूर 
(तििसा) : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौर्ा रार्ुरवाडी (ता.मोशी, स्र्.अमरावती) येिील मरुूमाच्या खदाणीत 
र्ेसीबीच्या सहाय्याने अवधैरीत्या गौण खननर्ाचे उत्खनन सरुु असल्याच े
हदनाींक ३० सप् े्ंबर, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास ननदशजनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर हठकाणी सरुु असलेल्या अवधै उत्खननावर महसलू 
पवभागातील अचधकाऱ याींनी कोणतीही कारवाई केली नसल्याने शासनाच्या 
लाखो रुपयाींच्या महसलूाचे नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकर्ज काय व त्यानसुार सदरच्या अवधै खदानीवर 
तसेच याकड ेदलुजक्ष करण्याऱ या अचधकाऱ याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) हद.३० सप् े्ंबर, २०१८ रोर्ी 
तहशसलदार, मोशी याींना दरुध्वनीदवारे शमळालेल्या माहहतीनसुार व 
मोबाईलदवारे केलेल्या  छायाचचत्रणानसुार  मौर्े रार्ुरवाडी, ता.मोशी येि े
र्े.सी.बी.दवारे मरुुमाचे उत्खनन केल्याच े व रॅक््रदवारे वाहतकू केल्याच े
ननदशजनास आल्याने सींबींचधताींपवरुध्द तहशसलदार, मोशी याींचे थतरावरुन 
कायजवाही सरुु आहे.    
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

आळांदी िाघाड मध्यम प्रिल्पािररिा मौजे रिळगाि (िा.ददांडोरी, 
श्ज.नाशशि) येथील सांपादीि िेलेल्या जशमनीचा मोबदला 

िाढीि दराने देण्याबाबि 
  

(६०) *  १२७४११   श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू िडू (अचलपरू), श्री.शशरीषदादा 
चौधरी (अमळनेर), श्री.विनायिराि जाधि-पाटील (अहमदपरू), श्री.मोहन फड 
(पाथरी) : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आळींदी वाघाड मध्यम प्रकल्पाकररता मौर् े रवळगाव (ता.हदींडोरी, 
स्र्.नाशशक) येिील ग् क्र.२२२ मधील सींपादीत केलेल्या र्शमनीचा मोबदला 
सींबींचधत शतेकऱयाींना सन १९८६ पासनू अदयापपयतं न शमळाल्याने 
शतेकऱयाींच ेमोठ्या प्रमाणात आचिजक नकुसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकर्ज काय व त्यानसुार शतेकऱयाींना त्याींच्या 
सींपादीत र्शमनीचा मोबदला वाढीव दराने देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही.    
(२), (३) व (४) ग् क्र.२२२ मधील क्षेत्र ३.३४ हे.आर सींपादीत र्शमनीचा 
मोबदला रु.१२,२०९/- सींबींचधत शतेकऱयाींना सन १९८५ मध्ये अदा करण्यात 
आला आहे.  
     तसेच, सींबींचधत शतेकऱयाींना भसूींपादन अचधननयम, १८९४ च्या कलम 
२८-अ च्या तरतदुीप्रमाणे रु.८९,४८९/- इतका वाढीव मोबदला सन १९८७ मध्ये 
अदा करण्यात आला आहे. 

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

मांचर ि िाांबडमेळा (अिसरी फाटा) (िा.आांबेगाि, श्ज.पुणे) येथील 
बस्थानिाांची झालेली दरुि्था 

  

(६१) *  १२९७९७   श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबगेाि), श्री.अश्जि पिार 
(बारामिी), श्री.जयांि पाटील (इ्लामपरू), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.श्जिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली) :  सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील   
काय :- 
(१) मींचर (ता.आींबेगाव, स्र्.पणेु) येिील एस.्ी बस थिानकात खड्ड े
असल्यामळेु पावसाळयात र्ागोर्ागी पाणी साचत असनू एस.्ी आगारात 
प्रवाशाींना प्रवेश करणेही अडचणीचे होत असताना त्याकड ेआगार व्यवथिापन 
दलुजक्ष करीत असल्याचे माहे र्ुल ै २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशजनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच ताींबडमेळा (अवसरी फा्ा) येिे एस.्ी आगाराचे काम पणूज झाले 
असले तरी अर्ून उदघा्न झाले नसल्याने प्रवाशाींची गरैसोय होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 



  88 

(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करुन याबाबत शासनाने कोणती 
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर रािि े: (१) सदयस्थितीत राज्य पररवहन महामींडळादवारे मींचर 
येिील बसथिानकातील खड्ड े खडी व मरुुमाने भरण्यात आलेले आहेत. 
तसेच, बसथिानकातील वाहनतळाच्या डाींबरीकरणासाठीच्या कामास 
प्रशासकीय मान्यता हदलेली आहे. ननपवदेअींती ठेकेदाराची ननयकु्ती करण्यात 
आली होती. पींरत,ू काम करण्यास ठेकेदाराने नकार हदल्यामळेु सदरचे काम 
प्रलींबबत होत.े सदयस्थितीत राज्य पररवहन महामींडळादवारे हद.०५.०९.२०१८ 
अन्वये नव्याने ननपवदा मागपवण्यात आलेली असनू, सदर ननपवदा उघडण्याची 
प्रकक्रया पणुज झालेली आहे. 
(२) व (३) मींचर येिील ताींबडमेळा अवसरी फा्ा येि ेनवीन आगाराचे काम 
पणूज झाले आहे. परींत,ू मनषुयबळाच्या कमतरतमेळेु सदरचे आगार सरुु करता 
आलेले नाही. तिापप, र्ुन्या मींचर बसथिानकातनू प्रवासी वाहतकू सरुु 
असल्याने प्रवाशाींची कोणतीही गरैसोय होत नाही. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

श्रीगोंदा (श्ज.अहमदनगर) िालुक्यािील िाळू ि्िराांिर  
िारिाई िरण्याबाबि 

  

(६२) *  १२८७७७   श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा), श्री.सतुनल प्रभ ू(ददांडोशी) :   
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बनपप ींप्री (ता.श्रीगोंदा, स्र्.अहमदनगर) पररसरातील हहरडगाव रथत्यावर 
वाळूची तथकरी करणारा रॅक््र पकडल्यामळेु वाळू तथकर व महहलाींनी 
हत्याराच्या सहाय्याने प्राींताचधकारी, मींडळाचधकारी व तलाठयावर प्राणघातक 
हल्ला केला असनू त्यात प्राताींचधकारी गींभीर र्खमी झाल्याचे हदनाींक २० 
सप् े्ंबर, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास ननदशजनास आल,े हे खरे आहे काय, 
 



  89 

(२) असल्यास, वाळू तथकराींपवरुध्द कारवाई करण्याबाबत सींबींचधत पोलीस 
अचधकाऱयाींनी आचवासन हदलेले असतानाही तालकु्यात मोठया प्रमाणात वाळू 
तथकरी सरुु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार श्रीगोंदे तालकु्यातील वाळू तथकराींवर तसेच या 
प्रकरणातील दोर्ीपवरूध्द कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) उपपवभागीय अचधकारी, श्रीगोंदा-पारनेर, 
स्र्.अहमदनगर हे हद.१६/९/२०१८ रोर्ी त्याींच्या अचधनथि पिकासमवेत अवधै 
वाळू उत्खनन व वाहतकू करणाऱयाींवर कारवाई करण्यासाठी गेले असता 
बनपप ींप्री शशवारात त्याींच्यावर व पिकातील कमजचाऱयाींवर हल्ला करण्यात 
आला. 
(२) अशी बाब ननदशजनास आली नाही. 
(३) व (४) सदर घ्नेबाबत श्रीगोंदा पोलीस ठाणे येिे आरोपीींपवरुध्द 
हद.१७/०९/२०१८ रोर्ी ग.ुर.नीं. ४६४/२०१८ नसुार गनु्हा नोंद करण्यात आला 
असनू ५ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. सदरचा गनु् हा पोलीस 
तपासावर आहे. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
लािूर श्जल्हयािील वित्ि बाभळगाि (िा.लािूर), माळिोंडी(िा.औसा), 

िबनसाांगिी (िा.चािूर) येथील शिेिऱयाांची रायणझांग सन शसड्स 
िां पनीिडुन झालेली फसिणूि 

(६३) *  १२८२२४   श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे (शसन्नर) :   सन्माननीय 
िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातरू स्र्ल्हयातील पवत्त बाभळगाव (ता.लातरू), माळकोंडी (ता.औसा), 
कबनसाींगवी (ता.चाकूर) येिील शतेकऱयाींना रायणझींग सन शसड्स कीं पनीकडून 
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सोयाबीन पपकाच े बबयाणे घेऊन लागवड केली असता सोयाबीन रोपाींना हवे 
तसे पपक आले नसल्याने शतेकऱयाींनी तालकुा कृर्ी अचधकारी, लातरू याींचेकड े
माहे र्ुल,ै २०१८ वा त्यादरम्यान लेखी ननवदेनादवारे तक्रार केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सोयाबीन उत्पादक शतेकऱयाींची फसवणकू होऊन त्याींच ेलाखो 
रुपयाींचे नकुसान झाले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानसुार नकुसानग्रथत शतेकऱयाींना नकुसान भरपाई 
देण्यासह शतेकऱयाींची फसवणूक करणाऱया रायशसींग सन शसड्स कीं पनीपवरुध्द 
कारवाई करण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) व (३) बाभळगाव,ता.स्र्.लातरू येिील एका 
शतेकऱयाने रायणझींग सन शसड्स कीं पनीचे सोयाबीन बबयाणे न 
उगवल्याबाबतची तक्रार पींचायत सशमती, लातरू या कायाजलयाकड े केलेली 
होती. या सींदभाजत शशवशक्ती कृपर् सेवा कें द्राने सदर शतेकऱयास बबयाणाींचा 
परतावा परत केल्याने सींबींचधत शतेकऱयाने त्याचा तक्रार अर्ज परत घेतलेला 
आहे. 
     माळकोंडी, ता.औसा तालकु्यातनू सोयाबीन पपकाच्या तक्रारी प्राप्त 
झालेल्या नाहीत. 
     कबनसावींगी, ता.चाकूर येिील एका शतेकऱयाची सोयाबीन पपकाच्या 
उगवणी सींदभाजत तक्रार प्राप्त झालेली असनू तालकुा थतरीय तक्रार ननवारण 
सशमतीने शतेकऱयाच्या प्रक्षते्रावर र्ाऊन पाहणी केली असता, सदर बबयाणे 
सदोर् असल्याचा ननषकर्ज सशमतीने हदलेला आहे. या सींदभाजत कायदयातील 
तरतदूीनसुार कायजवाही करण्यात येत आहे. तसेच, नकुसान भरपाईच्या 
अनरु्ींगाने ग्राहक मींचात दाद मागण्याबाबत सींबींचधत शतेकऱयास मागजदशजन 
करण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िजवि िे बदलापूर या र्त्याची दरुु्िी िरण्याबाबि 
  

(६४) *  १२८८५८   श्री.अ्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-े
पाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अशमि विलासराि देशमखु 
(लािरू शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपरूी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), 
श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर), श्री.िुणाल 
पाटील (धळेु ग्रामीण) :  सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कर्जत त ेबदलापरू या रथत्यावर मोठ्या प्रमाणत खड्ड ेपडून रथत्याची 
दरुवथिा झाल्यामळेु रथत्यावरून प्रवास करणे गरैसोयीचे होऊन रथत्यावर 
मोठ्या प्रमाणात वाहतकू कोंडी ननमाजण होत असल्याचे ननदशजनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार या रथत्याची दरुुथती करण्याबाबत तसेच वाहतकू 
कोंडी होऊ नये म्हणून उपाययोर्ना करण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
     तिापप चाल ु पावसाळयादरम्यान रथत्यावरील खड्ड े वेळोवेळी भरुन 
घेण्यात आले असनु रथता वाहतकुीस ससु्थितीत ठेवण्यात आलेला आहे. 
(२), (३) व (४) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

िळांब (िा.िळांब, श्ज.यििमाळ) येथील जय गुरुदेि श्जतनांग शमलमध्ये 
बनािट किटिनाशिासह खिाांची तनशमविी ि विक्री होि असल्याबाबि 
(६५) *  १२८३०४   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.सांदीपानराि भमुरे 
(पठैण), डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कळींब (ता.कळींब, स्र्.यवतमाळ) येिील गरुुदेव स्र्ननींग शमलच् या 
आवारात बनाव् कक्कनाशके व खताींची ननशमजती व पवक्री होत असल् याच े
माहे सप् ्ेंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशजनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, र्य गरुुदेव स्र्ननींगच्या गोदामावर हदनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१८ 
रोर्ी वा त्यासमुारास रात्री पोलीसाींनी धाड ्ाकून ६ लाख २० हर्ार रुपयाींची 
बोगस कक्कनाशके, खत आणण बींदी असलले्या बीर्ी-४ कपाशीच्या २६५ बॅगा 
र्प्त केल्या, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्य गरुुदेव स्र्ननींग पे्रशस ींगचा मालक श्री.सचचन अरुन कवळे 
आणण र्य गरुुदेव कृर्ी कें द्राचा सींचालक श्री.चींद्रशखेर िो्े याींनी बनाव् 
कक्कनाशके आणण खताींची ननशमजती सरुु केली असनु येिे वापरण्यात आलले े
केशमकल पणेु येिून एका कीं पनीमाफज त परुवठा केल्याचे व सदरहू र्े.र्ी.अॅग्रो 
केशमकल राज्यात १५ स्र्ल््यात कायजरत असल्याचे ननदशजनास आले आहे. हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तदनसुार बनाव् कक्कनाशके व खताींची ननशमजती व 
पवक्री करणाऱया सींबींचधताींवर व याकड े दलुजक्ष करणाऱया कृर्ी पवभागाच्या 
अचधकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय.  
(२) होय.  
     कृपर् पवभागाच्या तक्रारीनसुार पोशलस यींत्रणा व कृर्ी पवभागाने 
सींयकु्तररत्या धाड ्ाकून बनाव् बबयाणे, रासायननक खत ेव कक्कनाशकाींचा 
साठा र्प्त करुन पढुील कायजवाही करण्यात आलेली आहे.  
(३) सदर प्रकरणी पोशलस यींत्रणेमाफज त पढुील तपास सरुु आहे. 
(४) याप्रकरणी मे. र्य गरुुदेव स्र्ननींग ॲन्ड पे्रशस ींगचे प्रो. प्रा.  श्री. सचचन 
कावळे व र्य गरुुदेव स्र्नीींग ॲन्ड पे्रशस ींगचे सहमालक व र्य गरुुदेव कृपर् 
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कें द्रोचे प्रो.प्रा.श्री.चींद्रशखेर गणेशराव िो्े याींचेपवरुध्द पोलीस थ्ेशन, कळींब, 
स्र्.यवतमाळ येि े हदनाींक १२/०९/२०१८ रोर्ी एफ.आय.आर. दाखल केलेला 
आहे.  
(५) प्रचन उद् ावत नाही.  

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

सािारा श्जल्ह्यािील उरमोडी जलाशयामुळे बाधधि  
झालेल्या गािाांच्या पुनिवसनाबाबि 

  

(६६) *  १२७१७०   श्री.श्जिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.अश्जि पिार 
(बारामिी), श्री.जयांि पाटील (इ्लामपरू), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भा्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्री.अ्लम शखे (मालाड 
पश्श्चम), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांडोरी), श्री.िभैि 
वपचड (अिोल)े, श्री.सरेुश लाड (िजवि), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), 
श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस) :   सन्माननीय मदि ि पनुिवसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सातारा स्र्ल््यातील उरमोडी र्लाशयात बाचधत झालले्या गावाींच्या 
पनुवजसनाचा प्रचन वर्ाजनवुर् े प्रलींबबत असल्याने उरमोडी र्लाशयामध्ये 
र्लसमाधी घेण्याबाबत प्रकल्पग्रथताींनी हदनाींक १० ऑगथ्, २०१८ रोर्ी वा 
त्यासमुारास स्र्ल्हाचधकारी, सातारा याींना ननवेदन हदल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, त्यानसुार उरमोडी र्लाशयात बाचधत झालेल्या गावाींच्या 
पनुवजसनाबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) प्रकल्पग्रथताींनी ननवेदन हदल ेअसले तरी चचेनींतर आींदोलन मागे घेतले. 
मौ.वेणेखोल ता.सातारा येिील उरमोडी प्रकल्पग्रथताींच्या पनुवजसनाचे मळू 
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ननयोर्न मौ.पळशी, ता.माण येिे करण्यात आले होत.े तिापप, 
प्रकल्पग्रथताींनी मौ.पळशी ता.माण येिे पनुवजसन करण्याऐवर्ी मौर्े म्हसवड, 
ता.माण येिे पनुवजसन करण्याबाबतची मागणी केली आहे. 
(३) स्र्ल्हाचधकारी सातारा याींनी प्रकल्पग्रथताींच्या मागणीच्या अनरु्ींगाने सादर 
केलेल्या अहवालानसुार हद.७.८.२०१५ च्या शासन ननणजयादवारे मौ.वेणेखोल 
ता.सातारा येिील प्रकल्पग्रथताींच्या पनुवजसनाचे मळू ननयोर्नात बदल करुन 
मौ. म्हसवड ता. माण येि ेकरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

रायगड श्जल्हयािील विविध प्रिल्पािील प्रिल्पग्र्िाांच े 
पुनिवसन न झाल्याबाबि 

(६७) *  १३०६१७   श्री.सरेुश लाड (िजवि), श्री.सरदार िाराशस ांह (मलुुांड), 
श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर) :  सन्माननीय मदि ि पनुिवसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पातळगींगा, तळोर्ा, रोहा, पवळे-भागाड, उसर (स्र्.रायगड) या 
औदयोचगक वसाहती तसेच आरसीएफ, आयपीसीएल, ओएनर्ीसी, र्ेएनपी्ी, 
इथपात या पवपवध प्रकल्पाींसाठी शासनाने शतेकऱयाींच्या र्शमनी अचधगहृीत 
केलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्या शतेकऱयाींच्या र्शमनी या प्रकल्पासाठी अचधगहृीत केल्या 
आहेत त्याींचे पनुवजसन अदयापही झालेले नसनू शतेकऱयाींना र्शमनीचा 
मोबदलाही अदयाप शमळाललेा नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, कोयना धरणातील काही प्रकल्पग्रथताींच ेसन १९६० मध्ये रोहा, 
पेण व पनवेल (स्र्.रायगड) या तालकु्यात पनुवजसन करण्यात आले असनु 
अदयापही या पनुवजशसत वथत्याींना परेुशा सोयी सपुवधा देण्यात आलेल्या 
नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रकल्पग्रथत शतेकऱयाींचे पनुवजसन तसेच त्याींच्या र्शमनीचा 
मोबदला न हदल्यास यापढेु रायगड स्र्ल्हयात नवीन प्रकल्प घेण्यास 
शतेकऱयाींनी पवरोध दशजपवला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, याबाबतची चौकशी करुन रायगड स्र्ल्हयातील प्रकल्पग्रथताींच े
पनुवजसन व र्शमनीचा मोबदला देण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. 
(२) नाही 
    सदर प्रकल्पाींतगजत र्मीन अचधगहृीत केलेल्या शतेक-याींना र्शमनीचा 
मोबदला देण्यात आलेला आहे. 
(३) कोयना धरण प्रकल्पग्रथताींच्या पेण, पनवेल, रोहा, खालापरू, माणगाींव व 
सधुागड (पाली) या सहा तालकु्यात ३५ वसाहती व १२ वाडी पाड ेअसनू सदर 
वसाहतीींना महाराषर प्रकल्पबाचधत व्यस्क्तींचे पनुवजसन अचधननयम १९९९ 
अन्वये नागरी सपुवधा परुपवण्यात आल्या आहेत. 
(४) अशी बाब नाही. 
(५) व (६) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
मारेगाि िे पूणाव (िा.पूणाव, श्ज.परभणी) या र्त्याच े 

तनिृष्ट्ट दजावच ेबाांधिाम िेल्याबाबि 
(६८) *  १२९६५०   डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अ्लम शखे (मालाड पश्श्चम), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपरूी), 
श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्ि)े, 
श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू ग्रामीण), 
श्री.भारि भालिे (पांढरपरू), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दषिण), श्री.अशमि 
विलासराि देशमखु (लािरू शहर), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), प्रा.िषाव 
गायििाड (धारािी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.आशसफ शखे (मालगेाांि 
मध्य), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि) :  
सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मारेगाव त ेपणूाज (ता.पणूाज, स्र्.परभणी) या ५ ककमी लाींबीच्या रथत्याचे 
सावजर्ननक बाींधकाम पवभागाने १९ को्ी रुपचे खचज करून केलेले बाींधकाम 
ननकृष् दर्ाजचे केल्याने अडीच महहन्याच्या कालावधीतच रथत्याची दरुवथिा 
झाली असल्याचे माहे ऑगथ्, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशजनास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकर्ज काय व त्यानसुार सदर रथत्याचे काम 
करणाऱ या कीं त्रा्दारासह सींबींचधताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
    प्रचनाधीन रथता मारेगाव त ेपणूाज असा नसनू मा्ेगाव त ेपणूाज असा 
आहे. सदर रथता ससु्थितीत असनू वाहतकु सरुळीत सरुू आहे. 
(२) प्रचन उद् ावत नाही. 
(३) प्रचन उद् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

शभगिण-साांगली या मागाविरील खानापूर िे िासगाांि या  
टप्प्यािील र्त्याची दरुु्िी िरण्याबाबि 

  

(६९) *  १२७४७१   श्री.अतनल बाबर (खानापरू) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) शभगवण-साींगली (राज्य मागज क्र.६०) या मागाजवरील खानापरू त ेतासगाींव 
या ्प्प्यातील रथत्याची मोठ्या प्रमाणात दरुवथिा झाली असनू रथत्यावर 
अनेक खड्ड ेपडल्याने प्रवास करणे गरैसोयीचे झाले असल्याचे माहे ऑगथ्, 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशजनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर रथत्याच्या दरुुथतीकररता नागररकाींनी वारींवार मागणी 
करुनही सींबचधत अचधकाऱयाींकडून त्याकड ेदलुजक्ष केले र्ात आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार शभगवण-साींगली या मागाजची तातडीने दरुुथती 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
     प्रचनाींककत रथता अहमदनगर मठेवडगाव काष्ी दौड बारामती पव्ा 
तासगाींव साींगली हा रा.मा. ६० असा आहे. 
(२), (३) व (४) सदर रथता र्ानेवारी, २०१७ मध्ये राषरीय महामागज क्र.१६० 
असा घोपर्त झाला आहे. तिापप अदयाप रथत्याचे हथताींतरण झालेले नाही. 
मागील काही काळापासनू या रथत्यावर मर्बतुीकरण व नतुनीकरणाची कामे 
न झाल्याने दववैापर्जक देखभाल दरुुथती कायजक्रमाअींतगजत रथत्याच्या डाींबरी 
पषृठभागावरील खड्ड ेभरण्याचे काम प्रगतीत आहे. 
     मींर्ूर ननधी ननकर् व प्राधान्यक्रमानसुार सदर रथत्याचे काम हाती 
घेण्याचे ननयोर्न आहे. सदय:स्थितीत रथत्यावरील वाहतकु सरुळीत सरुु 
आहे. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

रत्नाधगरी श्जल्हयािील मच्छीमाराांचा डडझले  
परिािा प्रलांबबि असल्याबाबि 

  

(७०) *  १२६५८०   श्री.भा्िर जाधि (गहुागर), िॅप्टन आर.िशमल सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण 
पश्श्चम), श्री.नरेंद्र महेिा (शमरा भाईंदर), श्री.सांजय िदम (दापोली) :   
सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) रत्नाचगरी स्र्ल््यातील सागरी मासेमारी करणाऱया समुारे १८०० नौकाींचा 
३० को्ीींचा डीझेल अनदुान परतावा दोन वर्ाजपासनू प्रलींबबत असल्याचे माहे 
ऑगथ्, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशजनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच रत्नाचगरी स्र्ल््यात मत्थयोत्पादनात होणारी लक्षणीय घ्, 
डडझेलसह मासेमारी साहहत्याींच्या ककींमतीत झालेली वाढ, दपुर्त सागर ककेनारे, 
बींदी काळातील मासेमारी, परप्राींतीय रालसजचे ककनारपट्टीवरील आक्रमण, 
पारींपाररक त ेअत्याधुननक पद्धतीचा अवलींब करुन मासेमारी करणाऱया बो्ीींची 
वाढती सींख्या आदीींमळेु मच्छीमाराींचे आचिजक नकुसान होत असल्याचे हदनाींक 
११ सप् े्ंबर, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास ननदशजनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन प्रलींबबत डडझेल परतावा 
तात्काळ देण्यासह मस्च्छमाराींच्या समथया सोडपवण्याबाबत कोणती कायजवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेि जानिर : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) सन २०१८-१९ या आचिजक वर्ाजसाठी अिजसींकस्ल्पत असलेल्या रु.६०.०० 
को्ी इतक्या ननधीपकैी रु. ४२.०० को्ी इतका ननधी सात सागरी स्र्ल््याींना 
पवतरीत करण्यात आला असनु सदर ननधीपकैी रत्नाचगरी स्र्ल््याकररता रु. 
७.०० को्ी इतका ननधी पवतरीत केला आहे. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
दहांगणघाट (श्ज.िधाव) येथील अन्नपूणाव ि राधा मत््यव्यिसाय मदहला 

शिेिरी गटाांना तनधीच ेिाटप िरण्याबाबि 
(७१) *  १३२५५५   श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट) :   सन्माननीय 
मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हहींगणघा् (स्र्.वधाज) येिील अन्नपणूाज मत्थयव्यवसाय महहला शतेकरी व 
राधा मत्थयव्यवसाय महहला शतेकरी ग् याींना मासळी पवक्रीसाठी कफरत े
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वाहन उपलब्ध करून देणे या योर्नेअींतगजत उवजररत अनदुान वा्प 
करण्याबाबत थिाननक लोकप्रनतननधीनी मा.मत्थयपवकास मींत्री याींना हदनाींक ५ 
र्ानेवारी, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास ननवेदन देऊन मागणी केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१५-१६ या वर्ाजत ननवड झालेल्या या महहला शतेकरी 
ग्ाींना अनदुानाची एकूण रक्कम १० लक्ष रुपये पकैी ६ लक्ष रुपये सींयकु्त 
खात्यात र्मा झाले असनू उवजररत ४ लक्ष रुपये ननधी उपलब्ध झालेला नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन हहींगणघा् येिील 
अन्नपणूाज व राधा मत्थयव्यवसाय महहला शतेकरी ग् याींना उवजररत ननधीच े
वा्प करण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेि जानिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) व (४) प्रथतापवत योर्नेमध्ये १००% अिजसहाय्यापकैी ४०% अनदुान हे 
राषरीय मस्त्थयकी पवकास मींडळ याींचेकडून प्राप्त न झाल्याने सदर योर्ना 
राबपवता आली नाही. सबब, सदरची योर्ना स्र्ल्हा ननयोर्न सशमती (DPC) 
कडील प्रती लाभािी रु.६.०० लक्ष व लाभािीकडील रु.०.६६ लक्ष असे एकूण 
रु.६.६६ लक्ष मध्ये राबपवण्यास या पवभागाच्या हदनाींक ६.११.२०१८ च्या 
शासन ननणजयान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. त्यानसुार पढुील 
कायजवाही करण्यात येत आहे. 

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

मुांबईिील अांधेरी प्रादेशशि पररिहन िायावलयािून  
ददलेल्या िाहन परिान्याांबाबि 

  

(७२) *  १२६८३८   श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबरू), श्री.सतुनल शशांदे (िरळी), 
श्री.प्रिाप सरनाईि (ओिळा माश्जिडा), श्री.सदा सरिणिर (मादहम) :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



  100 

(१) मुींबईतील अींधेरी प्रादेशशक पररवहन कायाजलयातनू ्ॅक्सी व ररक्षाींच े १५ 
हर्ाराींचे डीडी न भरताच ३ हर्ार प्रवासी वाहनाींना परथपर परवाना हदल्याचे 
माहे ऑगथ्, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशजनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, परवाने हदलेली रक्कम वसलू करण्यासाठी प्रादेशशक पररवहन 
कायाजलयाने ३ हर्ार गाडयाींच्या मालकाींना नो्ीसा पाठपवल्या आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तदनसुार परवाने हदलेली रक्कम वसलु करण्यासह 
सींबींचधत दोर्ीीं अचधकारी व कमजचाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती 
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ददिािर रािि े: (१) याबाबत वथतसु्थिती अशी आहे की, हद.१७.०६.२०१७ 
पासनू ररक्षा परवान्यावरील ननबधं ह्पवल्यानींतर प्रादेशशक पररवहन कायाजलय, 
अींधेरी येिे एकुण १९,०६८ ऑ्ोररक्षा नोंद झाल्या, त्यापकैी १७,०२२ 
ऑ्ोररक्षा मालकाींनी रु.१५,०००/- अनतररक्त परवाना शलु्क भरुन परवाने 
प्राप्त केले असनू २०४६ ररक्षा मालकाींनी शलु्क भरलेले नाही व अदयापी 
परवाना प्राप्त करून घेतलेला नाही, असे ननषपन्न झाले आहे. 
(२) अनतररक्त परवाना शलु्क भरुन परवाना प्राप्त न करता वाहतकू 
करणाऱया २०४६ वाहनमालकाींना व त्याींच्या पवत्तपरुवठा करणाऱया सींथिाींना 
शलु्क भरणा करण्याथतव नो्ीस पाठपवण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) सदयस्थितीस २०४६ ररक्षाींपकैी १६५६ ऑ्ोररक्षा मालकाींकडून अनतररक्त 
शलु्काची रक्कम वसलू करण्यात आली असनू उवजररत ३९० ऑ्ोररक्षाींची 
अनतररक्त शलु्क वसलुीची बाब कायजवाहीखाली आहे. सदर प्रकरणाची चौकशी 
प्रादेशशक पररवहन अचधकारी याींचेमाफज त करण्यात आली. ऑ्ोररक्षा नोंदणी व 
परवाना वा्प प्रकक्रयेची हाताळणी पवूी मानवी पध्दतीने होत असे. ही 
हाताळणी सींगणकीय प्रकक्रयेमाफज त करणे सरुु करताना सरुुवातीच्या 
कालावधीत सदर प्रकार घडल्याचे आढळून आले असनू कायजपध्दतीतील त्रु् ी 
दरुुथत करण्याच्या उपाययोर्ना अींमलात आणण्यात आल्या आहेत. 
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(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
ठाणे श्जल्हयािील भाि वपिाांिर खोडकिडीचा प्रादभुावि झाल्याबाबि 

  

(७३) *  १२८५८८   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे स्र्ल्हयात भात पपकाींवर खोडककडयाचा प्रादभुाजव झाला आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, भात पपकाींवर खोडककडयाचा प्रादभुाजव झाल्यामळेु शतेकऱयाींच े
आचिजक नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या स्र्ल््यातील भात पपकाींची पाहणी शासनाने केली आहे 
काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार नकुसानग्रथत शतेकऱयाींना आचिजक मदत देण्यासह 
खोडककडयाचा प्रादभुाजव रोखण्यासाठी शासनाने कोणती कायाजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. क्रॉपसॅप अींतगजत वेळीच खोडककडा ननयींत्रणासाठी शतेकऱयाींना 
अवगत केल्याने आचिजक नकुसान झाले नाही. 
(३) क्रॉपसॅप अींतगजत एकुण २,३३६ भात प्लॉ्चे ननयशमत सवेक्षण करण्यात 
आले आहे. 
(४) खोडकीडा ननयींत्रणासाठी ५० ्क्के अनदुानावर और्धाींचे वा्प करण्यात 
आले असनु शतेकरी मेळावे, पोथ्र, माहहती चचत्ररि, फेरोमन रॅप, 
वतजमानपत्र, शलफले् , र्म्बो झेरॉक्स, माहहतीपत्रके इ. माध्यमातनु 
शतेकऱयाींना माहहती देण्यात आली आहे. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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रेिदांडा (िा.अशलबाग, श्ज.रायगड) ग्रामपांचायि हद्दीिील थेरोंडा-
आगलीिाडी येथील खाडीिर पूल बाांधण्याबाबि 

(७४) *  १३२०५९   श्री.सभुाष उफव  पांडडिशठे पाटील (अशलबाग) :   
सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रेवदींडा (ता.अशलबाग, स्र्.रायगड) ग्रामपींचायत हद्दीतील िेरोंडा-आगलीवाडी 
येिील मस्च्छमार बाींधवाींना मच्छी सकुपवण्यासाठी खाडीच्या दसुऱया भागाकड े
र्ावे लागत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर खाडीवर पलू नसल्यामळेु मस्च्छमाराींना ओली व सकुी 
मच्छीची वाहतकू खाडीतनु छोट्या होडीच्या सहाय्याने करावी लागत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, खाडीच्या पाण्याच्या प्रवाहामळेु मच्छीची वाहतकू करताना 
होडी बडुण्याचे प्रकार घडत असल्यामळेु वाहतकू करीत असलेली मच्छी 
खाडीत पडून मस्च्छमाराींचे आचिजक नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, याबाबतची चौकशी करुन सदर खाडीवर पलू बाींधण्याींबाबत 
शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेि जानिर : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) वाहतकू करताना होडी बडुाल्याची एकही तक्रार मत्थयव्यवसाय पवभागास 
प्राप्त झालेली नाही. वाहतकुीसाठी मासळीची चढ उतार करताना िोड्याफार 
प्रमाणात मासळीचे नकुसान होत.े   
(४) सदर खाडीवर पलू बाींधण्याचे काम स्र्ल्हा वापर्जक योर्नेंतगजत समापवष् 
करण्यात आले असनू सदर पलू बाींधण्यासाठी स्र्ल्हा वापर्जक योर्नेंतगजत 
रु.१.२५ को्ी ननधी उपलब्ध करुन हदला आहे. सदर पलूाच े बाींधकाम 
सावजर्ननक बाींधकाम पवभाग याींच्यामाफज त करण्यात येईल.    
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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भामा आसखेड (िा.खेड, श्ज.पुणे) प्रिल्पािील प्रिल्पग्र्िाांच े 
पुनिवसन िरण्याबाबि 

  

(७५) *  १३२४३७   श्री.सरेुश गोरे (खेड आळांदी), श्री.बसिराज पाटील 
(औसा), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर) :   सन्माननीय मदि ि पनुिवसन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भामा आसखेड (ता.खेड, स्र्.पणेु) प्रकल्पातील पनुवजसनासाठी पात्र 
प्रकल्पग्रथत शतेकरी श्री.ज्ञानेचवर शाींताराम गुींर्ाळ/सतुार या शतेकऱयाने 
पयाजयी र्मीन शमळण्याबाबत प्रशासकीय प्रककया पणूज करून र्मीन 
शमळण्याबाबत वारींवार मागणी करूनही वेळीच र्मीन न शमळाल्याने तसेच 
प्रशासन योग्य प्रनतसाद देत नसल्याने प्रशासनाने वेळेत दखल घेवनू ननणजय 
घेण्यासाठी हदनाींक २ ऑगथ्, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास शासनाला ननवेदन 
देवनू सामहूहक र्लसमाधी घेण्याची सचूना हदली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पनुवजसनाबाबत प्रशासनाने याची गाींशभयाजने दखल न घेतल्याने 
अखेर प्रकल्पग्रथत शतेकऱयाने भामा आसखेड धरणात र्लसमाधी घेवनू 
आपले र्ीवन सींपपवले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रकल्पग्रथताींचे सवज प्रलींबबत प्रचन सोडपवण्याबाबत ननणजय 
घेवनू कालबद्ध कायजक्रम तयार करण्यासह र्लसमाधी घेतलेल्या 
प्रकल्पग्रथताला न्याय देण्याबाबतची लखेी मागणी लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक 
१० सप् े्ंबर, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास पवभागीय आयकु्त व स्र्ल्हाचधकारी, 
पणेु याींचेकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करुन प्रकल्पग्रथताींच े प्रलींबबत प्रचन 
सोडपवण्यासाठी कालबद्ध कायजक्रम तयार करण्यासह र्लसमाधी घेतलेल्या 
प्रकल्पग्रथताला न्याय देण्याबाबत व या घ्नेस र्बाबदार असणाऱया सींबींचधत 
अचधकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
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(३) व (४) भामा आसखेड प्रकल्पातील प्रकल्पग्रथताींनी मा. उच्च न्यायालय, 
मुींबई येिे दाखल केलेल्या रर् याचचकाींसींदभाजत मा. उच्च न्यायालयाने, 
हदलेले ननदेश पवचारात घेऊन पनुवजसन अचधननयमातील कलम १६ (२) नसुार 
प्रकल्पग्रथताींना नो्ीसा देण्यात आल्या आहेत व ६५ % रक्कम भरुन घेऊन 
पयाजयी र्शमन देणेबाबतचा कालबध्द कायजक्रम क्षेबत्रय थतरावर ठरपवण्यात 
आला आहे. उप पवभागीय अचधकारी, खेड याींनी हद. ३१.१०.२०१८ व हद. 
०२.११.२०१८ रोर्ी कॅं पचे आयोर्न करुन भामा आसखेड प्रकल्पाच्या लाभ 
क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या ६६ हेक््र ९७ आर र्शमनीच्या वा्पाची प्रकक्रया 
सरुु केली आहे.    
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

तनमढेल (िा.िरोरा, श्ज.चांद्रपूर) येथील शिेिऱयाांना  
प्रिल्पग्र्िाांच ेलाभ देण्याबाबि 

(७६) *  १२७९९२   श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू िडू (अचलपरू) :   
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ननमढेल (ता.वरोरा, स्र्.चींद्रपरू) येिील शतेकऱयाींच्या र्शमनी सन १९७६ 
मध्ये चींदई नाला प्रकल्पाकररता अत्यल्प दरात बळर्बरीने भसूींपादनाने 
महसलू अचधकाऱयाींनी ताब्यात घेतल्या असनु शतेकऱयाींना पयाजयी 
शतेर्मीनीसह घराींची शशल्लक रक्कम पणूजपणे देण्यात आलेली नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, अन्य गावातील बाचधत शतेकऱयाींच्या वा्प रस्र्थ्रमध्ये 
केलेल्या नोंदीप्रमाणे ननमढेल वासीय बाचधत शतेकऱयाींचे वा्प रस्र्थ्र मलु 
येिील तहसील कायाजलयात आर्ही उपलब्ध नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या शतेकऱयाींना शतेीचा मोबदल्यासह अन्य उपर्ीपवकेसाठी 
पयाजयी र्मीन, पनुवजसन, प्रकल्पग्रथताींचे दाखल,े प्रकल्पग्रथताींच्या कु्ुींबातील 
व्यक्तीला नोकरी उपलब्ध करून हदली नसल्याने सदर भशूमहीन शतेकऱयाींवर 
बेरोर्गार होऊन त्याींच्यावर उपासमारीची वळे आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, याबाबतची शासनाने चौकशी केली आहे काय व तदनसुार 
बाचधत शतेकऱयाींना योग्य मोबदला, पयाजयी र्मीन, नोकरीतील आरक्षण 
देण्यासह कागदपत्र े गहाळ करुन पनुवजसन प्रकरणी र्ाणीवपवूजक पवलींब 
करणाऱया दोर्ी अचधकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
     सदर प्रकल्पाकररता सन-१९७६ त े१९८० या दरम्यान भसूींपादन प्रकक्रया 
करण्यात आलेली आहे. यासींदभाजतील र्नहहत याचचका क्रमाींक ५५/२०११ ही 
मा.उच्च न्यायालय, नागपरू खींडपीठाने हद.३१.०८.२०१२ रोर्ीच्या आदेशान्वये 
खारीर् केले असनू त्यामध्ये सींबींचधताींना कायदयानसुार मोबदला वा्प झाला 
असल्याचे नमदू आहे. 
(२) सदर र्मीन सींपादनाची कायजवाही तत्कालीन उपस्र्ल्हाचधकारी 
(भसूींपादन), ल.शस.का. चींद्रपरू याींच्या कायाजलयामाफज त करण्यात आली. माहे 
ऑक््ोबर, २०१३ मध्ये उपस्र्ल्हाचधकारी (भसूींपादन) ल.शस.का. चींद्रपरू हे पद 
व्यपगत झाल्यामळेु उपलब्ध अशभलेख उपपवभागीय कायाजलय, मलू 
याींच्याकड े हथताींतरीत करण्यात आला आहे. प्रकल्पग्रथताींच ेमोबदला वा्प 
रस्र्थ्र उप पवभागीय अचधकारी, मलू याींचे कायाजलयामध्ये उपलब्ध नसनू 
त्याबाबतचा शोध इतर कायाजलयाींकड ेघेण्याचे काम सरुु आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

शिेी पुरि गायी-म्हशी, शळेयाांच ेगट ि िुक्िुटपालन व्यिसाय या 
योजनाांचा तनधी अखधचवि रादहल्याबाबि 

(७७) *  १२८८५०   श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे (शसन्नर), श्रीमिी तनमवला 
गाविि (इगिपरूी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण 
(िराड दषिण), श्री.अ्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.अशमन पटेल 
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(मुांबादेिी), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), 
डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), 
श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्री.त्र्यांबिराि शभसे 
(लािरू ग्रामीण), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अब् दलु सत्िार (शसल्लोड), 
श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), प्रा.विरेंद्र जगिाप 
(धामणगाि रेल्िे), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय पशसुांिधवन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात शतेीला र्ोडधींदा म्हणून राबपवण्यात येणाऱ या गायी-म्हशी, 
शळेयाींचे ग् तसेच कुक्कु्पालन व्यवसाय या योर्नेतील मागील वर्ाजचे ४९ 
लाख ३ हर्ार रुपये अखचचजत राहहल्याने स्र्ल्हा पशसुींवधजन उपायकु्त 
कायाजलय, नाशशक याींनी शासनास परत पाठपवल्याचे माहे र्ुल,ै २०१८ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशजनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योर्नाींचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थयाजचे हर्ारोंच्या प्ीत 
प्रथताव प्राप्त झाल्याने प्रशासनाने लॉ्री काढून लाभार्थयांची ननवड केल्याने 
बहुताींश लाभािी सदरील योर्नेपासनू वींचचत राहहले आहेत, हे ही खरे आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी उपायकु्त कायाजलयाने स्र्ल्हा पररर्देच्या 
पशसुींवधजन पवभागावर आक्षपे ठेवला असनू याबाबत सींबींचधत अचधकाऱ याींच्या 
बेर्बाबदारपणामळेु लाभार्थयांचे नकुसान झाले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, त्यानसुार अखचचजत राहहलेले ४९ लाख ३ हर्ार शासनाने परत 
न घेता उवजररत लाभार्थयांचा त्यात समावेश करुन घेण्याबाबत व सींबींचधत 
दोर्ी अचधकाऱयाींपवरुध्द कारवाई करण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेि जानिर : (१) हे खरे असनू रु. ४८.६४ लक्ष ननधी समपपजत 
करण्यात आलेला आहे.   
(२) उक्त योर्नाींकररता वर्ज २०१७-१८ मध्ये मींर्ुर तरतदुीच्या ८० ्क्के 
तरतदू स्र्ल्हा थतरावर पवतरीत करण्यात आली. त्यानसुार सवजसाधारण 
योर्नेअींतगजत लाभ शमळण्यासाठी नाशशक स्र्ल्हयात एकूण २७३१ अर्ज प्राप्त 
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झालेले होत.े त्यापकैी छाननीअींती ८५४ अर्ज पात्र ठरले, त्यापकैी १३८ 
लाभार्थयांची लॉ्री पध्दतीने ननवड करण्यात आली व २८१ लाभािी 
प्रनतक्षाचधन ठेवण्यात आले.   
(३) हे खरे नाही. 
(४) स्र्ल्हा पशसुींवधजन उपआयकु्त, नाशशक याींनी स्र्ल्हयातील ननवड केलेल्या 
लाभार्थयांमध्ये योर्नेबाबत तसेच योर्नेअींतगजत लाभािी हहथसा भरण्याबाबत 
परेुशी र्ागरुकता ननमाजण होण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. या कारणाथतव 
स्र्ल्हा पशसुींवधजन उपआयकु्त, नाशशक याींच्या पवरुध्द महाराषर नागरी सेवा 
(शशथत व अपील) ननयम, १९७९ च्या ननयम १० नसुार शशथतभींगाची 
कायजवाही करणेबाबत कायजवाही सरुु आहे. 
     सदर  योर्नाींतगजत प्राप्त झालेला ननधी त्याच आचिजक वर्ाजत खचज 
करणे आवचयक असल्याने, स्र्ल्हा पशसुींवधजन उपआयकु्त, नाशशक याींचकेडून 
समपपजत झालेला ननधी मागणीनसुार इतर स्र्ल्हयाींना पवतरीत करण्यात 
आलेला आहे.   
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

राज्याि दषु्ट्िाळ सदृष्ट्य पररश््थिी तनमावण झाल्याबाबि 
(७८) *  १२६७१९   श्री.श्जिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.अश्जि पिार 
(बारामिी), श्री.जयांि पाटील (इ्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), 
श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल), श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री.अ्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), 
श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांडोरी), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.किसन िथोरे 
(मरुबाड), श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), 
श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमि 
विलासराि देशमखु (लािरू शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि 
शभसे (लािरू ग्रामीण), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), 
श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.उल्हास 
पाटील (शशरोळ), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील 
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(एरांडोल), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.बसिराज पाटील (औसा), 
श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्रीमिी अशमिा चव्हाण (भोिर), श्री.राहुल 
बोंदे्र (धचखली), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दषिण), श्रीमिी तनमवला गाविि 
(इगिपरूी), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), प्रा.विरेंद्र 
जगिाप (धामणगाि रेल्िे), श्री.भारि भालिे (पांढरपरू), श्री.सांग्राम थोपटे 
(भोर), श्री.अशमि झनि (ररसोड), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.राहुल मोटे 
(पराांडा), श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.ज्ञानराज चौगलेु (उमरगा), 
अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्री.अब् दलु सत्िार (शसल्लोड), श्री.चांद्रिाांि 
सोनिणे (चोपडा), श्री.अशमि घोडा (पालघर), श्री.गोिधवन शमाव (अिोला 
पश्श्चम), श्री.सभुाष साबणे (देगलरू), िुमारी प्रणणिी शश ांदे (सोलापरू शहर 
मध्य), श्री.जगदीश मळुीि (िडगाि शरेी), श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे 
(शसन्नर), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.जयदत्ि िीरसागर (बीड), श्रीमिी 
ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.भा्िर जाधि (गहुागर), श्री.शामराि ऊफव  
बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर), श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा), श्रीमिी समुन 
पाटील (िासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.दत्िात्रय 
भरणे (इांदापरू), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.विजय भाांबळे (श्जांिरू), 
श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचिटगाांििर (िजैापरू), श्री.सांग्राम जगिाप 
(अहमदनगर शहर), श्री.सरेुश लाड (िजवि), श्री.सांजय िदम (दापोली), 
श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.मधुसदून िें दे्र (गांगाखेड), श्री.बबनराि शशांदे 
(माढा), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.किशोर 
पाटील (पाचोरा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.नारायण पाटील 
(िरमाळा), अॅड.सांजय धोटे (राजूरा), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि), श्री.अब ू
आजमी (मानखदूव शशिाजीनगर), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमि), डॉ.अशोि 
उईिे (राळेगाि), श्री.रमेश बुांदीले (दयावपरू), श्री.सरेुश गोरे (खेड आळांदी), 
श्री.पा्िल धनारे (डहाण)ू :  सन्माननीय मदि ि पनुिवसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील एकूण ३५३ तालकु्याींपकैी ३२५ तालकु्यात ५० ्क्क्याहून कमी, 
तर २५४ तालकु्यात २५ ्क्क्यापेक्षा कमी पावसाची नोंद झाली असनू, यातही 
तब्बल ४५ तालकु्याींमध्ये पाऊसच पडलेला नाही. तसेच मराठवाडा, पवदभज, 
पस्चचम महाराषरासह नाशशक, अमरावती, औरींगाबाद, पणेु चार पवभागातील 
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१५ स्र्ल््याींमध्ये कमी पाऊस पडल्यामळेु राज्यात दषुकाळ सदृषय पररस्थिती 
ननमाजण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील दीड लाख हेक््रवरील पपके पाण्याअभावी धोक्यात 
आली असनु नसैचगजक आपत्त्ती शाखेच्या प्रािशमक अहवालानसुार 
यवतमाळमध्ये ४६ हर्ार ६४२ हेक््र, चींद्रपरूमध्ये ११ हर्ार १६१ हेक््र, 
नाींदेडमध्ये ७१ हर्ार ३४९ हेक््र, र्ळगाींवमध्ये २५४ हेक््र, गडचचरोलीमध्ये 
९ हर्ार ६४२ हेक््र, नींदरूबारमध्ये ६१५ हेक््र, धळु्यामध्ये ८५८ हेक््र, 
साताऱयामध्ये ३१८ हेक््र आणण साींगली स्र्ल्हयात ४०९ हेक््र असे एक 
लाख ४१ हर्ार २५५ हेक््र क्षेत्र बाचधत झाल े असल्याचे माहे ऑक््ोंबर, 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशजनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, औरींगाबाद पवभागातील लातरू स्र्ल््यात समुारे ५ लाख ४५ 
हर्ार ५५७ हेक््र क्षेत्रावर खररपाच्या पेरण्या होऊन त्यामध्ये ४ लाख २ 
हर्ार ९९२ हेक््र सोयाबीनचा समावेश असनु फक्त ६८७ शमशम पाऊस 
झाल्याने सोयाबीन व खररपाच्या पपकाींच्या नकुसानीची दखल घेत शासनाने 
दषुकाळ र्ाहीर करुन सोयाबीन व अन्य खररपाच्या पपकाींना हेक््री अनदुान 
देण्याचा ननणजय घेतला आहे, तसेच  उमरगा (स्र्.उथमानाबाद) तालकु्यामध्ये 
पाऊस न झाल्यामळेु शतेकऱयाींच्या सोयाबीन, मगू, उडीद, तरू आदी पपकाींचे 
नकुसान झाले असनु उमरगा तालकु्याींचा दषुकाळग्रथत यादीत समावेश 
करण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१८ रोर्ी वा 
त्यासमुारास पत्रान्वये पवनींती केली आहे, त्याचप्रमाणे  गुींर्, उमरा, गौंडगाींव, 
लोणी ब.ु बाभळगाींव, फुलारवाडी, शल ींबा, पव्ा, मदुगल, वाघाळा (ता.पािरी, 
स्र्. परभणी) या गावातील शतेकऱयाींची सोयाबीन, कापसू ही पपके 
पावसाअभावी करपनू गेल्याचे ननदशजनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नाशशक स्र्ल्हयातील नाींदगाींव व मालेगाींवसह ८ तालकु्यात 
अत्यल्प पाऊस पडल्यामळेु दषुकाळाची पररस्थिती ननमाजण होवनू प्रशासनाने 
केलेल्या र्नर आणेवारीत खरीपातील १ हर्ार ६७८ पकैी केवळ २३६ 
गावाींमध्ये दषुकाळीस्थिती असल्याचे र्ाहहर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, अमरावती पवभागातील बलुढाणा स्र्ल्हयात कमी पाऊस 
पडल्यामळेु खरीपातील प्रमखु पपक असलेल्या सोयाबीन पपकाींचे नकुसान 
झाल्यामळेु शतेक-याींना हेक््री ५० हर्ार रुपये देऊन दषुकाळ र्ाहहर करावा 
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अशी मागणी स्र्ल्हाचधकारी, बलुढाणा याींच्याकड े हदनाींक २९ सप् े्ंबर, २०१८ 
रोर्ी वा त्यासमुारास ननवेदनादवारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, पणेु पवभागातील कोल्हापरू, साींगली व सातारा स्र्ल्हयाींमध्ये 
पाऊस न पडल्यामळेु ११ लाख हेक््रवरील खरीप पपकाींचे नकुसान होवनु 
दषुकाळ पररस्थिती ननमाजण झाली असनू कोकण पवभागातील पालघर 
तलासरी, पवक्रमगड (स्र्.पालघर) या तालकु्यात कमी पाऊस पडल्यामळेु 
शतेकऱयाींच्या भाताच े पपक करपरू गेल्याचे माहे ऑगथ्, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशजनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(७) असल्यास, राज्यातील अवर्जन तालकु्याींची पाहणी शासनाने केली आहे 
काय व तदनरु्ींगाने पपक पररस्थिती व पाणीसाठयाची स्थितीचा आढावा घेवनु 
दषुकाळ र्ाहीर करण्यासह राज्यातील दषुकाळग्रथताींना हदलासा देण्याच्या 
दृष्ीने आवचयक उपाययोर्ना करण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, पवलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३), (४), (५), (६) व (७) दषुकाळ 
व्यवथिापन सींहहता २०१६ नसुार र्ून त े सप् े्ंबर २०१८ या कालावधीतील 
पर्जन्याची तू् , उपलब्ध असलेल्या भरू्लाची कमतरता, दरूसींवेदन पवर्यक 
ननकर्, वनथपती ननदेशाींक, मदृ ूआद्रजता, पेरणीखालील क्षेत्र व पपकाींची स्थिती 
या सवज घ्काींचा एकबत्रत पवचार करुन या घ्काींनी प्रभापवत झालले्या 
राज्यातील १५१ तालकु्याींमध्ये शासन ननणजय हदनाींक ३१ ऑक््ोबर २०१८ 
अन्वये गींभीर / मध्यम थवरुपाचा दषुकाळ र्ाहहर करण्यात आला आहे. 
त्याचप्रमाणे राज्यातील दषुकाळ घोपर्त केलेल्या १५१ तालकु्याींव्यनतररक्त ७५० 
मी.मी. पेक्षा कमी तसेच ७५ ्क्के पेक्षा कमी पर्जन्यमान झालेला असेल 
अशा २६८ महसलु मींडळाींमध्ये  शासन ननणजय  हदनाींक ६ नोव्हेंबर २०१८ 
अन्वये दषुकाळ र्ाहहर करण्यात आलेला असनू दषुकाळ र्ाहीर झालेल्या 
तालकु्याींमध्ये व महसलु मींडळाींमध्ये खालीलप्रमाणे आठ सवलती र्ाहहर 
करण्यात आल्या आहेत. 
१) र्मीन महसलूात सु्  
२) सहकारी कर्ाजच ेपनुगजठन 
३) शतेीशी ननगडडत कर्ाजच्या वसलूीस थिचगती 
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४) कृपर् पींपाच्या चाल ूपवर्बबलात ३३.५ ्क्के सू्  
५) शालेय / महापवदयालयीन पवदयार्थयांच्या पररक्षा शलू्कात माफी 
६) रोहयो अींतगजत कामाच्या ननकर्ात काही प्रमाणात शशचिलता 
७) आवचयक तिे ेपपण्याचे पाणी परुपवण्यासाठी ्ँकसजचा वापर 
८) ी्ंचाई र्ाहीर केलले्या गावात शतेकऱयाींच्या शतेीच्या पींपाची वीर् र्ोडणी 
खींडीत न करणे 

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

मुांबई-नाशशि महामागावची दरुु्िी िरण्याबाबि 
(७९) *  १२८७६८   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, 
श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा), श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.श्जिेंद्र आव्हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.अश्जि पिार (बारामिी), श्री.जयांि पाटील (इ्लामपरू), 
श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल), श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री.अ्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांडोरी), 
श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) शहापरु (स्र्.ठाणे) तालकु्यातील आवरे या गावातील प्रकाश घरत हे 
आपल्या पत्नी व दोन मलुाींना घेऊन मुींबई-नाशशक महामागाजवरुन दचुाकीवर 
र्ात असताींना खड्याींमळेु अपघात होऊन त्यात त्याींच्या दोन मलुाींचा मतृ्य ु
झाल्याची तसेच पनत-पत्नी गींभीर र्खमी झाल्याची घ्ना  माहे ऑगथ्, 
२०१८ मध्ये वा दरम्यान घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या महामागाजवरील वडपे त े गोंदे या दरम्यानच्या रथत्याची 
अधजव् कामे पणूज करण्यासाठी मा.सावजर्ननक बाींधकाम मींत्री याींनी हदनाक २९ 
सप् े्ंबर, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास आदेश हदले असनू या महामागाजच े
ननकृष् दर्ाजचे काम केल्यामळेु कसारा घा्ात मोठ्या प्रमाणात खड्ड ेअसनु 
अपघाताींचे प्रमाण वाढले असल्याचे तसेच वारींवार अपघात घडत असतानाही 
सींबींचधताींना कोणतीही कायजवाही न केल्याने हदनाींक २७ ऑगथ्, २०१८ रोर्ी 
वा त्या समुारास राथता रोको आींदोलन करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार मुींबई नाशशक महामागाजची तातडीने दरुुथती 
करून याकड े दलुजक्ष करणाऱया अचधकाऱयाींपवरुध्द तसेच रथत्याच े ननकृष् 
दर्ाजचे काम करणाऱया ठेकेदारापवरुद्ध कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,   
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, अपघात झाला हे खरे आहे. परींत ु सदर 
अपघात हा खड्डयाींमळेु झालेला नसनू चार सी्सह चुकीच्या बार्ूने गाडी 
चालपवण्यामळेु झाला असल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रार्मागज 
प्राचधकरण, नाशशक याींनी कळपवले आहे. 
(२), (३) व (४) मुींबई-नाशशक महामागाजवर वडप ेत ेगोंदे कक.मी.५३९/५०० त े
४४०/०० मचधल चौपदरीकरणाचे काम कें द्र शासनाच्या भारतीय राषरीय 
रार्मागज प्राचधकरणामाफज त बी.ओ.्ी. तत्वावर करण्यात आले आहे. 
    सदर चौपदरीकरणाच े झालेले काम हे कें द्र शासनाच्या पवननदेशानसुार 
तसेच ननयकु्त थवतींत्र अशभयींत्याच्या देखरेखीखाली झालेले आहे. तिापी सदर 
रथत्याच्या बहुताींशी भागामध्ये पवशरे्त: इगतपरुी आणण कसारा यामध्ये 
पडणा-या पावसाचे प्रमाण र्ाथत असल्याने पावसाळयात या हठकाणी काही 
प्रमाणात खड्ड े ननमाजण होतात, ही वथतसु्थिती आहे. परींत ु सदर प्रकल्प 
सध्या सवलत कालावधी अींतगजत देखभाल व दरुुथतीच्या ्प्प्यात असल्याने 
या हठकाणी पावसाळयात पडलेल्या खड्डयाींची दरुुथती करण्यात आल्याच े
तसेच सदर प्रकरणी कायजवाही न केल्याने हद. २७ ऑगथ्,२०१८ रोर्ी वा 
त्यासमुारास राथता रोको आींदोलन केल्याचे ज्ञात नसल्याचे प्रकल्प सींचालक, 
भारतीय राषरीय रार्मागज प्राचधकरण, नाशशक याींनी कळपवले आहे. 
     शशवाय प्रकल्प सवलत कालावधीच्या ्प्प्यात असल्याने पावसाळयात 
सदर महामागाजवर पडणा-या खड्डयाींची दरुुथती Cold Mix Technology ने 
तातडीने करणे व पावसाळा सींपल्यानींतर सदर हठकाणची दरुुथती डाींबरी 
साहहत्याने करणे या बाबी सातत्याने करण्यात येतात. तसेच सदर रथता 
वाहतकुीयोग्य ठेवण्याकररता झालेल्या करारनाम्याच्या  अनरु्ींगाने सदर 
प्रकल्पाकररता ननयकु्त करण्यात आलेल्या थवतींत्र अशभयींत्यामाफज त वेळोवेळी 
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आवचयक दरुुथती करण्यात येत.े त्यामळेु सदर काम ननकृष् दर्ाजचे झाल्याची 
बाब प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रार्मागज प्राचधकरण, नाशशक याींनी 
नाकारत असल्याचे कळपवले आहे. याथतव प्रथततु प्रकरणी चौकशी करणे व 
त्यानसुार कारवाई करण्याबाबत प्रचन उद् ावत नाही. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

  

खेड (श्ज.पुणे) िालुक्यािील र्त्याांना विशषे र्िे 
दरुु्िी अनुदान देण्याबाबि 

(८०) *  १३२४५६   श्री.सरेुश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) खेड (स्र्.पणेु) तालकु्यातील रथत्याींची दरुवथिा झाली असनू 
तालकु्यामधील भीमाशींकर व आळींदी या धाशमजक थिळी वाहतकुीचे प्रमाण 
र्ाथत असल्याने वाहतकुीच्या दृष्ीने महत्त्वाच्या रथत्याींच्या दरुुथतीसाठी २५ 
को्ी पवशरे् रथत ेदरुुथती अनदुान शमळण्याबाबतची मागणी लोकप्रनतननधीींनी 
हदनाींक २७ र्ुल,ै २०१८ व ६ ऑक््ोबर, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास 
शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खेड तालकु्यासाठी गत ३ वर्ाजत कोणतहेी अनदुान शमळाले 
नाही आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करून उक्त मागणीच्या अनरु्ींगाने खेड 
तालकु्यातील रथत्याींसाठी पवशरे् रथत े दरुुथती अनदुान देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
     खेड तालकु्यासाठी मागील ३ वर्ाजत अिजसींकल्पातनू एकुण रु. ४२४२.१७ 
लक्ष इतक्या रकमेची कामे मींर्ूर झाललेी आहेत.  
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(३) उक्त ननवेदनातील रथत्याच्या कामाींना ननधी, ननकर्, प्राध्यन्यक्रमानसूार 
हाती घेण्याचे ननयोर्न आहे. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानसभा 
______________________________________________________ 
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