
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०१७ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

सोमिार, ददनाांि २४ जुलै, २०१७ / श्रािण २, १९३९ ( शिे ) 
  
(१) महसूल, मदि ि पुनिवसन, सािवजतनि बाांधिाम 

(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री 

 

याांचे प्रभारी 
विभाग 

(२) पररिहन, खारभूमी वििास मांत्री 
(३) िृषी आणण फलोत्पादन मांत्री 
(४) सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) मांत्री 
(५) पशुसांिधवन, दगु्धवििास ि मत््यवििास मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ७३ 
------------------------------------- 

 

 
राज्यािील शासिीय इमारिीांमध्ये एल.ई.डी. ददिे लािण्याबाबि 

(१) *  ३३५९९   श्री.सुजजिससांह ठािूर : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात शासनाच्या दिड हजार इमारतीींसाठी सामींजस्य करारानसुार 
शासनाच्या १ हजार ५०० इमारतीमध्ये ट्यबु लाई्च्या जागी एल.ई.डी. दिवे 
लावून ऊजाा बचत करण्याकरीता रूपये सव्वा तीनशे को्ीची भाींडवली गुींतवणकू 
EESL मार्ा त करण्याचा ननणाय शासनाने माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सिरहू ऊजाा बचत करणारी एल.ई.डी. दिवे लावण्याकरीता कें द्र व 
राज्य शासनातरे् एकूण ककती ननधी EESL याींना उपलब्ध करुन िेण्यात आला 
आहे व दिड हजार शासकीय इमारतीींपैकी ककती इमारतीमध्ये एल.ई.डी. दिवे 
बसववण्याचे काम माहे जनू, २०१७ अखेर पूणा करण्यात आले आहे, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. 
(२) सिरहू ऊजाा बचत करणारी एल.ई.डी. दिवे लावण्याकरीता राज्य शासनातरे् 
कोणताही ननधी उपलब्ध करुन िेण्यात आला नसून सींपूणा खचा EESL मार्ा त 
करण्यात येणार आहे. EESL तरे् र्क्त एल.ई.डी. दिवे लावण्यात येत नसून 
वातानकुुललत यींत्र,े पींखे व स्री्लाईट्स व ट्युबलाईट्स सुध्िा लावण्यात येणार 
आहेत. मे, २०१७ मध्ये व्यवस्थापकीय सींचालक EESL याींचेसोबत करण्यात 
आलेल्या MOU (सहमतीनामा) नुसार हे उद्दीष् ३ वषाात पूणा करावयाचे आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद भवत नाही. 

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

अहमदनगर शहरािून जाणाऱ्या राज्य महामागाविरील हॉटेल यश पॅलेस िे 
डी.एस.पी. चौि या उड्डाणपलुाचे िाम पूणव िरण्याबाबि 

(२) *  ३३०३५ डॉ.सुधीर िाांबे : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अहमिनगर शहरातनू जाणाऱ्या राज्य महामागाावरील हॉ्ेल यश पॅलेस ते 
डी.एस.पी. चौक या उड्डाणपुलाचे काम अनेक वषाापासून प्रलींबबत असल्यामुळे 
वाहतूक कोंडी होऊन नागररकाींची गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनुसार सिर उड्डाणपुलाचे काम पूणा करण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अहमिनगर शहरातून जाणा-या राज्य महामागाावरील 
हॉ्ेल यश पॅलेस ते डी.एस.पी. चौक या उड्डाणपुलाचे काम प्रलींबबत आहे हे खरे 
आहे. तथापी अहमिनगर बाह्यवळण रस्ता पुणा झाल्याने वाहतुक कोंडी कमी 
झाली आहे. 
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(२) लशरूर अहमिनगर रा.मा. ६० ह्या चौपिरीकरणाच्या कामामध्ये अहमिनगर 
शहरातील १.२० कक.मी. लाींबीचा उड्डाणपुलास सन २००९ मध्ये मान्यता िेण्यात 
आली होती. तथापी उदयोजकाकडून सन २०१० मध्ये भुसींपािन होणे आवश्यक 
असताना सन २०१२ मध्ये भुसींपािन पुणा झाले. भुसींपािनासाठी उदयोजकाकडून 
मागणी करण्यात आलेली अनतररक्त रक्कम शासनाने नाकारली असल्याने लवाि 
मींडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. 
     सक्कर चौक ते डी.एस.पी. चौक हा भाग राषरीय महामागा क्र. ६१ मध्ये 
समाववष् असल्याने खाजगीकरणातून हे काम वगळण्याचा प्रस्ताव असून 
अहमिनगर शहरातील उड्डाणपुल बाींधण्याचे काम रस्ते वाहतकू व महामागा 
मींत्रालयाच्या सन २०१७-१८ च्या वावषाक अहवालामध्ये प्रस्ताववत करण्यात आले 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

 

सालेिसा (जज.गोंददया) िालुक्यािील गािाांमध्ये  
बस सेिा उपलब्ध िरून देण्याबाबि 

(३) *  ३२९६२   श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) सालेकसा (जज.गोंदिया) तालुक्यातील ७५ ्क्के गावाींमध्ये राज्य मागा 
पररवहन महामींडळाची बस सेवा नसल्यामुळे वधृ्ि, अपींग, गरोिर मदहला, 
ववदयाथी व नागररक याींना गावाींपासून इतर दठकाणी प्रवास करणे गैरसोयीचे 
होत असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी व नागररकाींनी शासनाकड े
मागणी व ननवेिने करूनही कोणतीच कायावाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार सिर गावात बस सेवा उपलब्ध करून 
िेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ददिािर राििे : (१) नाही. 
(२) व (३) स्थाननक लोकप्रनतननधीींच्या मागणीनुसार मे, २०१७ मध्ये गोंदिया ते 
बबजेपार मागे गोरे, लोहारा या मागाावर बस रे्री सुरु करण्यात आली आहे.  
गोंदिया जजल्ह्यातील सालेकसा तालुक्यात ८६ गावे असून मानव ववकास 
योजनेंतगात व प्रवाशाींकररता ८० गावाींना थे् सेवा िेण्यात आली आहे. ६ गावे 
मुख्य रस्त्यापासून ३ ते ३.५ कक.मी. अींतरापयतं असून त्याींचा रस्ता अरुीं ि 
असल्याने त्याींना थे् बस सेवा िेता येत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

 

पुणे जजल्हयािील अधधि गटाांच्या सािबारािरील क्षेत्र आणण  
प्रत्यक्षािील क्षेत्राि िफािि असल्याबाबि 

(४) *  ३२३७३   श्री.अतनल भोसले, अॅड.जयदेि गायििाड : सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने ई-रे्रर्ाराची अींमलबजावणी केली असता या सींगणकीकृत सातबाराच्या 
तपासणीत पुणे जजल्ह्यातील ४५ हजारापेक्षा जास्त ग्ाींच्या सातबारावरील क्षेत्र 
आणण प्रत्यक्षातील क्षेत्र यात तर्ावत असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनुसार मूळ सातबारामध्ये रे्रर्ार करणाऱ्यावर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) व (३) पुणे जजल्हयातील ४५ हजारापेक्षा गा.न.नीं. 
७/१२ वरील क्षेत्र आणण प्रत्यक्षातील क्षेत्र यात मोठी तर्ावत आहे, ही बाब पूणात: 
खरी नाही. गा.न.नीं. ७/१२ वरील एकूण क्षेत्र व त्यातील भोगव्ािाराींच्या 
नावासमोर ललदहण्यात आलेल्या क्षेत्राची बेरीज यामध्ये तर्ावत असणाऱ्या 
गा.न.नीं. ७/१२ ची सींख्या पणेु जजल्ह्यात ३७,६७० एवढी आहे.  
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    सिरच्या चुका या गा.न.नीं. ७/१२ चे पो्दहस्से पाडताना, कमी जास्त पत्रके 
तयार करताना, गा.न.नीं. ७/१२ पुनलेखन / प्रख्यापन करताना व मींजूर रे्रर्ार 
अींमल घेताना हस्तिोषामुळे होऊ शकतात.  महाराषर जमीन महसूल अधधननयम, 
१९६६ मधील कलम १५५ व २५७ अन्वये अशा चुका िरुुस्त करण्याववषयी 
कायापध्िती ववदहत करण्यात आलेली आहे.  

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

राज्यािील शालेय विद्यार्थयाांची अिैध िाहनािनू                      
होणारी िाहििु बांद िरण्याबाबि 

(५) *  ३०९२५   श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अतनल सोले, श्री.विजय ऊफव  भाई धगरिर, श्रीमिी ज्मिा िाघ :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शाळाींमध्ये मुलाींना ने-आण करणाऱ्या शालेय बसच्या 
सुरक्षेच्याष्ष्ीने खाजगी शालेय बस मालकाींनी शाळाींबरोबर कॉमन स््ॅडडा 
ॲधिमें् करार केला असेल तरच त्या बसना परवानगी दयावी असे ननिेश 
मा.उच्च न्यायालयाने पररवहन ववभागाला दिलेले असताींनाही मुींबई शहर आणण 
उपनगरात तसेच सींपूणा राज्यात अवधै वाहनातनू शालेय ववदयार्थयांची वाहतकू 
करण्यात येत असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खासगी शालेय बस गाड्या व्यनतररक्त ररक्षा, बेस्् व व्हॅन या 
छो्या वाहनाींमधनू मुलाींना शाळेत ने-आण करण्यास बींिी करण्याबाबत मागणी 
करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाने स्कूलबसच्या सुरक्षबेाबत केलेल्या ननिेशाींची 
अींमलबजावणी करण्याबाबत तसेच छोट्या वाहनातून शाळेतील मुलाींना ने-आण 
करण्यावर बींिी आणण्याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

 

श्री. ददिािर राििे : (१) हे खरे नाही. 
(२) पी्ीए युनाय्ेड र्ोरम याींनी या ववषयी जनदहत याधचका मा. उच्च 
न्यायालय, मुींबई येथे िाखल केली आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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असलबाग-माांडिा ि असलबाग-रेिस (जज.रायगड)  

या र्त्याांचे नुिनीिरण िरण्याबाबि 
(६) *  ३३३८८   श्री.जयांि पाटील :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३००८६ ला ददनाांि 
१७ माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) अललबाग (जज.रायगड) तालुक्यात सन २०१६ मध्ये झालेल्या पावसामुळे 
अललबाग-माींडवा व अललबाग-रेवस या रस्त्याींची िरुवस्था झाली असून त्यावर 
सावाजननक बाींधकाम ववभागाकडून तात्पतुी कायावाही करण्यात येत असून सिर 
रस्त्याची पनु्हा िरुवस्था झाली आहे तसेच या रस्त्याींवर मोठया प्रमाणात 
कीं ्ेनरसह अन्य वाहनाींचा वावर असल्याने या रस्त्याींवरून प्रवास करणाऱ्या 
वाहनचालकाींना अनेक गींभीर समस्याींना सामोरे जावे लागत असून या रस्त्यावर 
वारींवार अपघात होत आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, अललबाग-माींडवा व अललबाग-रेवस या रस्त्याींसह अन्य रस्त्याींचे 
नुतनीकरण करण्याबाबत िामस्थाींनी कायाकारी अलभयींता, सावाजननक बाींधकाम 
ववभाग, उपअलभयींता, सावाजननक बाींधकाम उपववभाग, अललबाग याींच्याकड े
मागील १ वषाापासून मागणी केली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) नाही. 
     प्रश्नाींकीत रस्ता प्र.रा.मा. ४ चा भाग आहे. या भागाची लाींबी ११ कक.मी. 
आहे. रस्त्याच्या डाींबरी पषृठभागावर पडलेले खड्ड े भरण्यात आले असून 
रस्त्यावरुन वाहतूक सुरळीत सुरु आहे. 
(२) होय. ननवेिन प्राप्त आहे. 
(३) व (४) रस्त्याच्या डाींबरी पषृठभागाचे रुीं िीकरण करुन इतर आवश्यक 
सुधारणाींची कामे मींजूर आहेत. सिर कामाची ननवविा मसुिा मींजुरीची कायावाही 
प्रगतीत आहे. 
 

----------------- 
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सशिाजीनगर (जज.पुणे) येथील पोलीस िसाहिीची दरुि्था झाल्याबाबि 
(७) *  ३१९९७   अॅड.जयदेि गायििाड : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लशवाजीनगर (जज.पुणे) येथील पोलीस वसाहतीची िरुवस्था झाली असून 
पावसाळ्यात गळतीमुळे इमारत कोसळण्याची शक्यता ननमााण झाल्याचे माहे मे, 
२०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार सिर वसाहतीची पनुबाधंणी करणेबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. (लशवाजीनगर, जज.पुणे येथील 
पोलीस वसाहतीतील आर. सी. सी. इमारती सुजस्थतीत असून बठैया चाळीींची 
िरुवस्था झाली आहे)         
(२) पोलीस मुख्यालय लशवाजीनगर येथील बैठया चाळी सुमारे १०० वषाापेक्षा 
जास्त कालावधीच्या आहेत. त्यामुळे सिर बैठया चाळी जीणा झाल्या असून त्या 
राहण्यास धोकािायक असल्याचे मे, २०१४ मध्ये गहृ ववभागास कळववण्यात आले 
आहे. सिर बैठया चाळीींच्या पनुबाधंणीबाबतची कायावाही महाराषर राज्य पोलीस 
गहृननमााण महामींडळ, मुींबई याींचेमार्ा त प्रगतीत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

अरबी समुद्राि उभाराियाच्या छत्रपिी सशिाजी महाराजाच्या ्मारिाबाबि 

(८) *  ३१५१७   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमिी हु्नबानू खसलफे, अॅड.तनरांजन डािखरे :  
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७३०४ ला ददनाांि १० माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई जवळ अरबी समुद्रात उभारावयाच्या छत्रपती लशवाजी महाराजाींच्या 
महत्वाकाींक्षी स्मारकाचे मा.पींतप्रधान याींच्या हस्ते दिनाींक २४ डडसेंबर, २०१६ 
रोजी जलपूजन झाल्यानींतर अदयापही स्मारकाच्या कामास सुरुवात झालेली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या महत्वाकाींक्षी लशवस्मारक प्रकल्पासाठी लागणारा रूपये ३६०० 
को्ीींचा ननधी कशाप्रकारे उभा केला जाणार याबाबतचा तपशील सािर करावा, 
असे आिेश मा.उच्च न्यायालयाने दिनाींक ६ एवप्रल, २०१७ रोजी एका जनदहत 
याधचकेच्या सुनावणीच्यावेळी राज्य शासनास दिले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आिेशाचे स्वरुप काय आहे, 
लशवस्मारक उभारण्याबाबतची सदय:जस्थती काय आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. (दि.२४ डडसेंबर, २०१६ रोजी जलपजून झाले) 
(२) दिनाींक ६ एवप्रल, २०१७ रोजीच्या या प्रकल्पाबाबतच्या जनदहत याधचकेच्या 
सुनावणी वेळी, या प्रकरणी शासनाने प्रनतज्ञापत्र िाखल करावे, असे मा.उच्च 
न्यायालयाने आिेलशत केले आहे. 
(३) मा.उच्च न्यायालयाच्या आिेशानुसार, महाराषर शासनाने दिनाींक २५/०५/२०१७ 
रोजी प्रनतज्ञापत्र उच्च न्यायालय मुींबई येथे िाखल केले आहे. सदयःजस्थतीत 
प्रकल्पासाठी प्राप्त ननवविा उघडून ताींबत्रक मुल्याींकन पणूा करुन आधथाक िेकार 
उघडण्याची कायावाही पूणा झाली आहे व ननम्नतम िेकार असणा-या 
कीं त्रा्िाराकडून त्याच्या िेकाराथा स्पष्ीकरण मागववण्यात आले आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
बीड जजल््याि गोपीनाथ मुांड ेशेििरी अपघाि विमा योजनेिील  

प्रलांबबि प्र्िाि तनिाली िाढण्याबाबि 

(९) *  ३१५३७   श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.विनायिराि मेटे, 
श्री.रामहरी रुपनिर : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७०३४ ला ददनाांि १७ माचव, २०१७ 
रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) बीड जजल्ह्यात गोपीनाथ मुींड े शेतकरी अपघात ववमा योजनेंतगात दिनाींक    
१ डडसेंबर, २०१५ ते दिनाींक ३० नोव्हेंबर, २०१६ या कालावधीत २३६ प्रस्ताव कृषी 
ववभागाकड े िाखल करण्यात आले असून प्राप्त प्रस्तावाींची छाननी करून कृषी 
ववभागाने ववमा कीं पनीकड ेपाठववलेल्या प्रस्तावाींपैकी १३४ प्रस्तावाबाबत कीं पनीने 
एक वषा कोणताही ननणाय घेतला नसून २३ प्रस्ताव नामींजूर केले आहेत, हे खरे 
आहे काय,   
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(२) असल्यास, उक्त योजनेचे नामकरण करून ववम्याची रक्कम रु. २ लक्ष 
केल्यानींतर ववमा कीं पनीने प्रस्ताव नामींजूर करणे आणण प्रस्ताव प्रलींबबत ठेवण्याचे 
प्रकार वाढत आहे, या योजनेंतगात ककती प्रकरणे ववमा कीं पनीने नामींजूर केली 
आहेत तसेच, ककती प्रकरणे प्रलींबबत आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनुसार शेतकऱ्याींचे ववमा कीं पनीकड े प्रलींबबत असलेले 
प्रस्ताव ननकाली काढण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) बीड जजल्ह्यात गोपीनाथ मुींड े शेतकरी अपघात ववमा 
योजनेंतगात दि. १ डडसेंबर, २०१५ ते दि. ३० नोव्हेंबर, २०१६ या कालावधीत २३० 
प्रस्ताव ववमा कीं पनीकड े िाखल करण्यात आले. त्यापकैी १०७ प्रस्ताव मींजूर 
असून ५४ प्रस्ताव नामींजूर झाले आहेत. तर ६९ प्रस्ताव ववमा कीं पनीकड ेप्रलींबबत 
आहेत. 
(२) या योजनेंतगात राज्यभरातनू एकूण ३८५१ प्रकरणे ववमा कीं पनीकड े िाखल 
करण्यात आलेली आहेत. त्यापकैी २१०४ प्रकरणे मींजरू असून ६५० प्रकरणे 
नामींजूर आहेत व १०९७ प्रकरणे ववमा कीं पनीकड ेकायावाहीत आहेत. 
(३) ववमा कीं पनीकड े प्रलींबबत असलेल्या प्रस्तावाींबाबत जजल्हा, ववभाग, कृवष 
आयुक्तालय व राज्यस्तरावर ननयलमतपणे आढावा घेऊन पाठपुरावा करण्यात येत 
आहे. प्रकरणाींमधील त्रु् ी िरू करण्यासाठी जजल्हास्तरावर ववशेष कॅम्प घेण्यात 
येत आहेत. प्रलींबबत असलेले प्रस्ताव ननकाली काढण्याबाबत कीं पनीस वेळोवळी 
पत्र, तसेच नो्ीस िेऊन पाठपुरावा करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

सािारा जजल््याि अििाळी पाऊस ि गारवपटीमुळे नुिसानग्र्ि  
शेििऱ्याांना आधथवि मदि देण्याबाबि 

(१०) *  ३१०२९   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय मदि ि पनुिवसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
 (१) माण, ख्ाव, र्ल्ण, कोरेगाव, खींडाळा, पा्ण, कराड, सातारा व जावली 
(जज.सातारा) या तालुक्यात अवकाळी पाऊस, गारपी् यामुळे घराचे पत्र,े ववजेचे 
खाींब पडले असून ववत्तहानी झाल्याचे दिनाींक ५ मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास 
ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उींब्रज (ता.कराड, जज.सातारा) येथे झालेल्या अवकाळी पावसामुळे 
सुमारे दिडशेहून अधधक एकरावरील ्ोमॅ्ो व इतर र्ळभाज्या व पालेभाज्याींच्या 
लाखो रुपयाींचे नुकसान झाल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार नकुसानिस्त शेतकऱ् याींना नकुसान भरपाई 
िेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. 
(२) भाजीपाला नकुसान क्षेत्र ९ हे.आर.११ आर व र्ळवपक नुकसान क्षेत्र ११ 
हे.आर ५२ असे एकूण २० हे.आर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. 
(३) अवेळी पाऊस व गारवप्ीमुळे शेतीवपकाींची नकुसानभरपाई िेण्यासाठी, 
झालेल्या नुकसानीची आकडवेारी क्षेबत्र य कायाालयाींकडून अचूक पींचनामे करुन 
मागववण्यात आली आहे. सिर मादहती सींकललत करण्याचे काम प्रगतीपथावर 
आहे. यासींिभाात प्राप्त होणाऱ्या मादहतीच्या अनषुींगाने नुकसानिस्ताींना आधथाक 
मित िेण्याबाबचा ननणाय घेण्याची बाब प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबई-गोिा महामागाविरील जगबुडी नदीिरील पुलाचे िाम प्रलांबबि असल्याबाबि 

(११) *  ३२४१९   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई-गोवा महामागाावरील जगबुडी निीवरील बब्र्ीशकालीन पुल धोकािायक 
झाल्यामुळे या दठकाणी बाींधण्यात येणारा नवीन पलु अडीच वषाापासून प्रलींबबत 
असल्याचे माहे जनू, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार प्रलींबबत पुलाचे काम पणूा करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
     मुींबई गोवा राषरीय महामागा क्र.६६ कक.मी. १७८/८५० जगबडुी निीवरील 
बब्र्ीशकालीन बाींधकामाचा पूल धोकािायक नसून वाहतूक विाळीच्या गरजेच्या 
ष्ष्ीने सिरील पूल अरुीं ि असल्याने जगबुडी निीवर नवीन िोन पिरी पूल 
बाींधण्याचे काम ऑगस््, २०१४ मध्ये हाती घेतलेले आहे. सदयजस्थतीत पुलाचे 
बाींधकाम पूणा झाले असून जोडरस्त्याींचे काम प्रलींबबत आहे. 
     तसेच मुींबई गोवा महामागााच्या चौपिरीकरणाींतगात  जानेवारी २०१५ मध्ये 
जगबुडी निीवर अजनू एक िपुिरी पूलाचे बाींधकाम हाती घेण्यात आले आहे.  
सदयजस्थतीत पुलाचे बाींधकाम ६० ्क्के पूणा झाले असून उवारीत बाींधकाम 
प्रगतीत आहे. 
(२) मुींबई गोवा महामागाावरील भरणे नाका येथील प्रस्ताववत भुयारी मागाामुळे 
ऑगस््, २०१४ मध्ये बाींधकाम सुरु केलेल्या जगबुडी पुलाची उींची वाढववणे 
आवश्यक झाल्याने पलुाच्या सींकल्पनामधील व वावातील बिल तसेच 
जोडरस्त्याींच्या लाींबीत झालेली वाढ व भुसींपािनास झालेला ववलींब या बाबीींमुळे 
पुलाच्या बाींधकामास ववलींब झालेला आहे. जलमनीचा ताबा लमळताच पोचमागााचे 
बाींधकाम तात्काळ हाती घेऊन पूणा करण्यात येईल. 
     तसेच जानेवारी, २०१५ मध्ये बाींधकाम सुरु केलेल्या नवीन िसु-या पुलाचे 
काम जीवन प्राधधकरणाच्या जल वादहनीच्या स्थलाींतरास झालेल्या ववलींबामुळे 
रखडले होते. सदयजस्थतीत जलवादहनी स्थलाींतराचे काम पूणा झालेले आहे. तसेच 
जोडरस्त्याच्या भूसींपािनापो्ी मावेजा वा्पाचे काम प्रगतीत असून जलमनीचा 
ताबा लमळताच पोचमागााचे बाींधकाम तात्काळ हाती घेऊन पूणा करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.   

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

पालघर, िलासरी ि डहाण ू(जज.पालघर) या िालुक्याि अतििषृ्ट्टीमुळे 
नुिसानग्र्िाांना मदि देण्याबाबि 

(१२) *  ३३६३९   श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय मदि ि पनुिवसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर, तलासरी आणण डहाण ू (जज.पालघर) या तालुक्यात माहे सप् े्ंबर, 
२०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान झालेल्या अनतवषृ्ीमुळे २५ घराींची पडझड होऊन 
आधथाक नुकसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अनतवषृ्ी झाल्याने सींबींधधत बाधधत कु्ुींबाना नकुसान भरपाई 
लमळणेबाबतचा प्रस्ताव जजल्हाधधकारी, पालघर याींनी जा.क्र.सामान्य/कक्श१/्े-
२/न.आ./कावव-५०८/२०१६, दि.२८/०९/२०१६ अन्वये ववभागीय आयुक्त, कोकण 
याींस पाठववला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रस्तावावर शासनाने ननणाय घेऊन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय 
(२) होय 
(३) अनुिान ववतरीत करण्याची कायावाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राष्ट्रीय महामागव क्र.१६६ िरील िळांबी शहरािून  
बा्य िळण (बायपास) िरण्याबाबि 

(१३) *  ३३२६८   श्री.िानाजी सािांि : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) राषरीय महामागा क्र.१६६ हा रस्ता कळींबी शहरातनू जात असल्यामुळे 
वाहतुक कोंडी होऊन नागररकाींची गैरसोय होत असल्यामुळे कळींबी शहरातनू 
बाह्य वळण (बायपास) करण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी तसेच, स्थाननक 
नागररकाींनी पत्रादवारे शासनाकड े केली असल्याचे माहे माचा, २०१७ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) अशा प्रकारचे ननवेिन प्राप्त झाल्याची 
अलभलेख्यात नोंि नाही. राषरीय महामागा १६६ वर कळींब हे गाव नसून कळींबी  
हे गाव आहे. 
     तथावप, भारतीय राषरीय राजमागा प्राधधकरणामार्ा त राषरीय महामागा १६६ 
च्या साींगली ते सोलापूर ह्या भागामध्ये चौपिरीकरणाच्या प्रस्ताववत प्रकल्पामध्ये 
लमरज तालुक्यातील कळींबी गावामधील रस्त्याच्या िोन्ही बाजूला असलेली घरे व 
रस्त्याची वळणे ववचारात घेऊन रस्त्याच्या आखणीमध्ये सुधारणा करण्यात 
येणार असल्याने चौपिरी महामागा गावाबाहेरुन जाणार आहे. तसेच 
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चौपिरीकरणाच्या प्रकल्पाच्या भूसींपािनासाठी सींयकु्त मोजणीची प्रकक्रया प्रगतीत 
असल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागा प्राधधकरण, सोलापूर याींनी 
कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नासशि शहरािील राज्य पररिहन महामांडळाच्या शहर बससेिेच्या  
फेऱ्या पूिविि सुरू िरण्याबाबि 

(१४) * ३०९४७ श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र 

पाटील : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नालशक शहर बस वाहतुकीमुळे राज्य पररवहन महामींडळ तोट्यात येत 
असल्यामुळे नालशक शहर बस वाहतकू दिनाींक १ रे्ब्रवुारी, २०१७ पासून 
महामींडळाकडून बींि करण्यात येईल असे राज्य पररवहन महामींडळाने आयुक्त, 
नालशक महानगरपाललका याींना दिनाींक ३ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास 
कळववले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, नालशक शहर बससेवेच्या रे्ऱ्या माहे एवप्रल, २०१७ पासून कमी 
करण्यात आल्यामुळे नालशक शहरातील शालेय ववदयाथी व प्रवाशाींचे हाल होत 
असल्यामुळे सिर रे्ऱ्या पूवावत सुरु करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे 
मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान शासनाकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, चौकशीच्या अनुषींगाने बससेवेच्या रे्ऱ्या पूवावत सुरु 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ददिािर राििे : (१) व (२)  राज्य पररवहन महामींडळाने नालशक 
महापाललकेस शहर बस सेवेमुळे होणाऱ्या तो्याची भरपाई करावी, अन्यथा शहर 
बससेवा दिनाींक ०१/०२/२०१७ पासून बींि करण्यात येईल, असे दिनाींक 
०३/०१/२०१७ च्या पत्रान्वये कळववले होते. तथावप, महापाललकेकडून कोणताही 
प्रनतसाि लमळाला नाही,  त्यामुळे माहे मे, २०१७ मध्ये महामींडळादवारे नालशक 
शहर बससेवेच्या रे्ऱ्या ्प्प्या्प्याने कमी करण्यात आल्या होत्या. 
(३) राज्य पररवहन महामींडळादवारा दिन ांक १५/०६/२०१७ पासून नालशक शहर 
वाहतुकीची १० ननयते, १६० रे्ऱ्या व २०१५ कक.मी., तसेच, भगूर ते महात्मानगर 
अशी रे्री सुरु करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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पालघर जजल््यािील किनारपट्टीिरील धपूप्रतिबांधि बांधारे बाांधण्याबाबि 

(१५) *  ३३३८६   श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) डहाण ू (जज.पालघर) ककनारपट्टीवरील दिवा-िाींडीचा सींरक्षक धूपप्रनतबींधक 
बींधारा खचल्याने ककनारपट्टीवरील गावाची सुरक्षा धोक्यात आल्याचे माहे जून, 
२०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले हे, खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सातपा्ी, नवापूर, तारापूर, धधवलीसह (जज.पालघर) अन्य 
गावाींलगतच्या ककनारपट्टीवरील उभारण्यात येणारे धपूप्रनतबींधक बींधा-याींची मींजूरी 
महाराषर ककनारा व्यवस्थापन प्राधधकरणाने ना मींजूर केल्याने ककना-यावरील 
मजच्छमाराींच्या जीवीतास मोठा धोका ननमााण झाल्याचे माहे जनू, २०१७ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे ही खरे आहे काय. 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार पालघर जजल्ह्यातील ककनारपट्टीवरील गावाींच्या 
सुरक्षक्षततेच्याष्ष्ीने धुपप्रनतबींधक बींधारे बाींधण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही.     
(२) होय, अींशत: खरे आहे.   
(३) सातपा्ी, नवापूर, तारापूर व एडवण (ता.जज.पालघर) येथे बाींधावयाच्या 
समुद्र धपूप्रनतबींधक बींधाऱ्याच्या कामाचा सिर प्रस्ताव महाराषर ककनारा 
व्यवस्थापन प्राधधकरण (MCZMA) याींच्या दि.२८/६/२०१७ रोजीच्या बैठकीत 
रे्रसािर करण्यात आला असता प्राधधकरणाने मींजूरीबाबत सकारात्मक भूलमका 
घेतली असून बैठकीचे इनतवतृ्त महाराषर ककनारा व्यवस्थापन प्राधधकरण याींचेकडून 
अदयाप अप्राप्त आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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साांगली जजल््यािील दषु्ट्िाळग्र्ि गािाांना दषु्ट्िाळमुक्ि िरण्याबाबि 

(१६) *  ३१४०७   श्री.अशोि ऊफव  भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय 
दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सुभाष झाांबड :  ददनाांि ३० 
माचव, २०१७ रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्याि आलेल्या अिाराांकिि 
प्रश्नोत्िराांच्या यादी क्रमाांि ४ मधील प्रश्न क्रमाांि २१९५० ला ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय मदि ि पनुिवसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) खरीप हींगामात साींगली जजल्ह्यातील ८ गावाींची अींनतम पैसेवारी ५० पैशापेक्षा 
कमी आल्याने शासनाने सिर गावे िषुकाळसष्श्य म्हणनू जादहर केल्याचे माहे 
एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर िषुकाळिस्त गावाींमध्ये कवठेमहाींकाळ तालुक्यातील २ गावे 
व जत तालुक्यातील ५ गावाींचा समावेश आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार साींगली जजल्हयातील गावाींना िषुकाळमुक्त 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व  (२) हे खरे आहे. 
(३) महसूल व वन ववभाग शासन ननणाय क्र. एससीवाय-२०१६/प्र. क्र. ५३७/म-७ 
दिनाींक १० रे्ब्रुवारी, २०१७ अन्वये अींनतम पैसेवारी कमी असलेल्या साींगली 
जजल्ह्यातील ८ गावाींमध्ये िषुकाळसष्श्य पररजस्थती जाहीर करून ववववध 
उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

रत्नाधगरी जजल््यािील पुलाांची दरुू्िी िरण्याबाबि 
(१७) *  ३२२२१   अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद 
ठािूर, श्री.नारायण राणे, श्रीमिी हु्नबान ूखसलफे, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगिाप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी जजल्ह्यातील २५६ पूल नािरुुस्त असून १७ पुलाींची पनुबाधंणी 
करण्याची आवश्यकता असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार पलुाींची िरुुस्ती व पुनबाधंणी करणेबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, 
    रत्नाधगरी जजल्हयातील सावाजननक बाींधकाम ववभागाच्या अखत्यारीतील  
रस्त्याींवर ४२९ पूल  आहेत. यापकैी  २५६ पूलाींची  िरुुस्ती करणे आवश्यक 
असून १७ पूलाींची पनुबांधणी भौलमत्तीक कारणामुळे करणे आवश्यक असल्याचे 
सवेक्षणातनू दिसून आले आहे. 
(२) व (३) २५६ पूलाींच्या िरुुस्तीच्या कामाींपकैी २८ पलूाींच्या िरुुस्तीची कामे 
प्रगतीत आहेत. िरुुस्ती आवश्यक पूल व भौलमजत्तक कारणासाठी पनुबाधंणी 
आवश्यक पूल वाहतूकीसाठी सुरक्षक्षत आहेत. 
     उवाररत पलूाींची िरुुस्तीची व पनुबाधंणीची कामे मींजूरी, ननधी, ननकष व 
प्राधान्यक्रमानुसार हाती घेण्याचे ननयोजन आहे. 

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

मुरूड बांदर (िा.मुरूड, जज.रायगड) येथे मजच्छमार जेट्टी बाांधण्याबाबि 
(१८) *  ३३५७२   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद 
ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाण :  िाराांकिि प्रश्न 
क्रमाांि २८१०३ ला ददनाांि १० माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : 
सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुरूड बींिर (ता.मुरूड, जज.रायगड) येथील समुद्र ककनाऱ्यावर मासेमारी बो्ी 
लावण्यासाठी शासनाने येथे जेट्टी बाींधण्याचा ननणाय घेतला असून प्रस्ताव मींजूर 
केल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिर जेट्टीचे बाींधकाम अदयाप सुरु केले नसल्याने तेथील 
मजच्छमार बाींधवाींना वाळूतच आपल्या बो्ी ठेवाव्या लागल्यामुळे अनेक बो्ीचे 
वािळी पावसात नुकसान होत असून यादठकाणी पया् नासाठी आलेले पया् कही 
बुडण्याचे प्रकार घडत असल्याचे ननिशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार सिर दठकाणी जेट्टी बाींधण्याचे काम करणेबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. महादेि जानिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) प्रश्नाधीन जेट्टीचे काम पूणा झाले आहे. पावसाळयात मासेमारी बींि 
असल्यामुळे वािळी पावसात बो्ीचे नुकसान होण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
     पया् नासाठी आलेले पया् क बुडण्याचे प्रकार घडतात, परींत ुअशा घ्नाींचा 
जेट्टी बाींधकामाशी सींबींध नाही. 
(३) रा.कृ.वव. योजना सन २०११-१२ अींतगात मुरुड, ता. मुरुड, जज. रायगड येथे 
मजच्छमाराींसाठी मासे उतरववण्यासाठी मुलभूत सुववधा पुरववणे व जेट्टीचे बाींधकाम 
करण्यासाठी शासन ननणाय क्र. मत्स्यवव-२०११/ प्र.क्र. २८७/ पिमु-१४, दिनाींक 
१५/१२/२०११ अन्वये रुपये १७८.४९ लक्ष इतका ननधी मींजूर करण्यात आला 
असून, रुपये १५९.८३ लक्ष इतका ननधी खचा करण्यात आला आहे व त्यानुसार 
जेट्टीचे काम पूणा झाले आहे. हा समुद्र ककनारा धोकािायक असून समुद्रात 
उतरलेले पया् क बुडण्याच्या सींतत घ्ना घडत असतात, त्यावर उपाययोजना 
म्हणनू धोक्याचे र्लक, जीवरक्षक नेमणकू इ. करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत न ही. 

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

ठाणे शहराि िालबा्य झालेल्या ररक्षा अनधधिृपणे सुरू असल्याबाबि 
(१९) *  ३२८०९   श्री.प्रविण दरेिर, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड े: सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कालबाह्य झालेल्या आणण ननयमाींचे उल्लींघन करून एकाच परलम्वर िोन 
व त्यापेक्षा अधधक ररक्षा चालवण्याचे प्रकार ठाणे शहरामध्ये घडत असल्याचे 
माहे जनू, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदय:जस्थतीत ठाणे शहरात साडचेार हजार अनधधकृत ररक्षा 
चालववल्या जात असताींना ररक्षा पडताळणीबाबत प्रािेलशक पररवहन कायाालयाची 
अनावस्था झाली असून ररक्षाींच्या परलम्ची कुठलीही तपासणी होत नसल्याचे 
ननिशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर राििे : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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औरांगाबाद अप्पर िहससल िायावलयाच्या इमारिीची ि पररसर  

नुिनीिरणाची िामे तनिृष्ट्ट दजावची झाल्याबाबि 
(२०) *  ३२१५६   श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) औरींगाबाि अप्पर तहलसल कायाालयाच्या इमारतीची व पररसर नतुनीकरणाची 
कामे ननकृष् िजााची झाल्याचे तसेच काही कामे अपूणा असल्याचे माहे एवप्रल, 
२०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनुसार सिर प्रकरणी जबाबिार अधधकारी/ कमाचारी 
याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, 
     तहलसलिार याींनी दिनाींक २२/११/२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये लेखी तक्रार केली 
आहे. 
(२) सिर प्रकरणाच्या अनषुींगाने अधधक्षक अलभयींता, िक्षता व गुणननयींत्रण, 
औरींगाबाि याींना या प्रकरणी चौकशी करून अहवाल सािर करण्याबाबत ननिेश 
िेण्यात आलेले आहेत. चौकशीअींती जबाबिार अधधकारी/ कमाचारी याींच्यावर 
योग्य ती कायावाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िाांदे्र (पुिव) मुांबई येथील शासिीय िसाहिीच्या देखभाल ि  
दरुु्िीच्या िामाि अपहार झाल्याबाबि 

(२१) *  ३२६३७   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.सुतनल िटिरे, श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, अॅड.तनरांजन 
डािखरे : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) वाींदे्र (पूवा) शासकीय कमाचारी वसाहत (मुींबई) इमारतीची कामे न करताच 
सावाजननक बाींधकाम ववभागाच्या अधधकाऱ् याींनी खो्ी िेयके सािर करून    
रूपये १०० को्ीहून अधधक रक्कमेचा अपहार केल्याचे दिनाींक १७ एवप्रल, २०१७ 
रोजी वा त्यासुमारास ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनुसार या प्रकरणातील सींबींधधत िोषी अधधकाऱ् याींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
     वाींदे्र (पवूा) मुींबई येथील शासकीय वसाहतीच्या िेखभाल व िरुुस्तीच्या 
कामाींबाबत तक्रारवजा ननवेिन मा.ना.श्री.रामिासजी आठवले याींनी दिनाींक 
२१/१०/२०१४ अन्वये केलेले असून सिर तक्रारीच्या अनषुींगाने मींडळ स्तरावरुन 
गठीत केलेल्या चौकशी सलमतीने सन २०११-२०१२ ते २०१४-२०१५ मधील तक्रार 
प्रववषठ कामाींची पहाणी/चौकशी केली असता चौकशीमधील कामाींमध्ये काही त्रु् ी 
व उणीवा एवप्रल, २०१७ पूवीच ननिशानास आल्या आहेत. 
(२) होय. 
     सिरील प्रकरणात चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या सलमतीच्या अहवालामध्ये 
काही कामासींिभाात त्रू् ी व उणीवा आढळून आल्या असून त्यात काही कामाींमध्ये 
शासनाचे नुकसान झाल्याचे ननिशानास आले आहे.         
     चौकशी सलमतीने तक्रार प्रववषठ कामाींची पाहणी करून सािर केलेल्या 
अहवालातील आढळून आलेल्या अननयलमततेच्या बाबीींना जबाबिार असणा-या 
अधधकारी/ कमाचारी याींच्याववरूध्िची प्रारूप िोषारोप पत्र ेएकबत्रत कायावाही करीता 
मुख्य अलभयींता, सा.बाीं.प्रािेलशक ववभाग याींच्यामार्ा त शासनास प्राप्त झाली 
असून शासन स्तरावर िोषारोप पत्र ेतयार करण्याची कायावाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िाढोणा (िा.आिी, जज.िधाव) येथे िीज पडून मिृ पािलेल्या  
शेििऱ्याांच्या िुटुांबबयाांना आधथवि मदि देण्याबाबि 

(२२) *  ३३४६४   श्री.समिेश भाांगडडया : सन्माननीय मदि ि पनुिवसन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) वाढोणा (ता.आवी, जज.वधाा) येथे दिनाींक २ जनू, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास 
वािळी वाऱ्यासह झालेल्या पावसात वीज पडून िोन मदहलाींचा मतृ्य ूव काही 
शेतमजूर मदहला जखमी झाल्या, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने मतृ मदहला शेतकऱ्याींच्या कु्ुींबबयाींना तसेच जखमी मदहला 
शेतमजुराींना आधथाक मित िेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय. 
     दिनाींक १ जनू, २०१७ रोजी मौजे वाढोणा (ता.आवी, जज.वधाा) येथील वीज 
अींगावर पडून २ मदहलाींचा मतृ्य ूझाला आहे. तसेच ६ व्यक्ती जखमी झाल्या 
आहेत. या ववभागाच्या दिनाींक १३ मे, २०१५ रोजीच्या शासन ननणायातील 
तरतूिीनुसार २ मतृ मदहलाींच्या वारसाींना प्रत्येकी रुपये ४.०० लक्ष व ६ जखमी 
व्यक्तीींना प्रत्येकी रुपये ४,३००/- इतकी आधथाक मित दिनाींक ५ जुलै, २०१७ 
रोजी अिा करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्याि नैसधगवि आपत्िीमुळे नुिसानग्र्िाांना आधथवि मदि देण्यािरीिा िें द्र 
शासनाच्या आपत्िी तनिारण तनधीची मागणी िरण्याबाबि 

(२३) *  ३१७०९   श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.रामराि िडिुिे, श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.जगन्द्नाथ सशांदे : सन्माननीय मदि 
ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) राज्यात माहे मे मदहन्यात झालेला अवकाळी पाऊस, वारा व चक्रीवािळाने 
ववत्त व जजवीत हानी झाली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, िषुकाळामुळे नकुसानिस्ताींना मित िेण्याकरीता शासनाने सन 
२०१६-१७ च्या आधथाक वषाासाठी कें द्र शासनाच्या आपत्ती ननवारण ननधीची 
मागणी केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनुसार नुकसानिस्ताींना मित िेणेबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे आहे. 
     राज्यात माहे एवप्रल व मे, २०१६ व नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये अवेळी पाऊस व 
गारपी् यामुळे झालेल्या शेतीवपकाच्या नकुसानाबाबत आपदिस्त शेतकऱ्याींना 
आधथाक मित िेण्याबाबत दिनाींक २३ मे, २०१७ रोजीच्या शासन ननणायान्वये 
ननणाय घेण्यात आला आहे. 
(२) व (३) कें द्र शासनाकड े ननधी मागणीबाबतचा प्रस्ताव पाठववण्यासाठी सवा 
क्षेबत्रय प्राधधकाऱ्याींकडून झालेल्या नकुसानाबाबतचे प्रस्ताव मागववण्यात आले 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत न ही. 

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

राज्यािील शिेिऱ्याांना पीि विमा योजनेच्या लाभापासून िांधचि ठेिल्याबाबि 

(२४) *  ३०८८६   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिले, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.सिेज ऊफव  बांटी पाटील, डॉ.सुधीर िाांबे, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) राज्यातील ववमा कीं पन्याच्या पीक ववमा योजनेच्या अींमलबजावणीत 
अननयलमतता झाल्याचे महालेखापररक्षकाच्या (कॅग) अहवालात नमूि असल्याचे 
माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या अहवालानुसार सन २०१४-१६ मध्ये वा त्यािरम्यान काही 
शेतकऱ् याींना पीक ववमा योजनेपासून वींधचत ठेवले तसेच कजािार शेतकऱ् याींचा 
योजनेत समावेश न करण्यात आल्याचेही ननिशानास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सन २०१४ पासून ककती शेतकऱ्याींच्या पीक ववम्याचे िावे 
नाकारलेल्या तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्या व त्यातील ककती तक्रारी ववमा 
कीं पनीकड ेपाठववण्यात आल्या आहेत, 
(४) असल्यास, यासींिभाात शासनाने चौकशी करुन पीक ववमा योजनेच्या 
लाभापासून शेतकऱ्याींना वींधचत ठेवलेल्या ववमा कीं पन्यावर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) राषरीय कृवष ववमा योजनेंतगात वपक ववमा योजनेच्या 
अींमलबजावणीसींिभाात काही बाबी महालेखापररक्षकाींनी ननिशानास आणलेल्या 
आहेत,  हे खरे आहे. 
(२) व (३) शेतकऱ्याींना वपक ववमा योजनेपासून वींधचत ठेवण्यात आलेले नाही. 
तसेच, कजािार शतेकऱ्याींचा वपक ववमा योजनेत समावेश न करण्यात आल्याचेही 
ननिशानास आलेले नाही. मात्र, राषरीय कृवष ववमा योजना खरीप २०१४ व रब्बी 
हींगाम २०१४-१५ मध्ये ४८ बकँाींअींतगात एकुण १६८६६ शतेकऱ्याींचे प्रस्ताव 
बँकाींच्या चुकीींमुळे ववमा कीं पनीस ववदहत कालावधीमध्ये प्राप्त न झाल्यामुळे सिर 
शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वींधचत रादहल्याने ननिशानास आलेले आहे. सिर 
शेतकऱ्याींना सींबींधीत बकेँने नुकसान भरपाई िेणेबाबत कें द्र शासनाने गदठत 
केलेल्या सलमतीने आिेलशत केलेले आहे. त्यानषुींगाने आयुक्त (कृवष), पुणे याींच्या 
मार्ा त सींबींधधत बकँाकड ेपाठपुरावा चालू आहे. 
(४) बँकस्तरावरील त्रु् ीमुळे वपक ववमा योजनेंतगात खरीप व रब्बी हींगाम   
२०१४-१५ मध्ये शेतकरी वपक ववमा योजनेच्या लाभापासून वींधचत रादहले होते. 
बँकाींमार्ा त ववमा कीं पनीस ववदहत कालावधी नींतर प्राप्त झालेले ववमा प्रस्ताव 
योजनेच्या तरतुिीनुसार राज्य शासनाचे लशर्ारसीनुसार भारतीय कृवष ववमा 
कीं पनीमार्ा त कें द्र शासनाकड े पाठववण्यात आलेले होते. त्याबाबत कें द्र शासन 
स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या सलमतीची बैठक झाली असून यामध्ये 
१६८६६ पात्र शेतकऱ्याींना रुपये ११.५४ को्ी नकुसान भरपाई िेणेबाबत ननणाय 
झाला आहे.  बँक ऑर् बडोिा, अमरावती, शाखा माजजर मसला,  वविभा कोकण 
िामीण बकँ, नागपूर, शाखा पालींिरु, भींडारा, आींध्रा बकँ, परभणी व वविभा 
कोकण िामीण बकँ, नागपरू, शाखा तालोडी या ४ बकँाींकडून झालेल्या ववमा 
प्रस्तावाींमधील त्रु् ी क्षम्य ठरवून िेय नुकसान भरपाई रुपये २२.३७ लाख  
भारतीय कृवष ववमा कीं पनीने शेतकऱ्याींना िेणेबाबत सलमतीने सुधचत केले आहे. 
मात्र उवाररत ४४ बँकाींकडील रुपये ११.३२ को्ी नकुसान भरपाई शेतकऱ्याींना अिा 
करावयाची सींपूणा जबाबिारी ही सींबींधीत बकेँची राहणार असून त्याबाबत सवा 
बँकाींना आयुक्त (कृवष) याींच्यामार्ा त आिेश िेण्यात आलेले  आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत न ही. 
 

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



23 

 
राज्यािील िोििालाांप्रमाणे इिर मानधनािर असलेल्या  
िमवचाऱ्याांिरीिा “एिछत्र योजना” ियार िरण्याबाबि  

(२५) *  ३२६३९   प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड े: िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २९४४१ ला ददनाांि 
३१ माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) राज्यातील कोतवालाींप्रमाणे इतर मानधनावर असलेल्या कमाचाऱ्याींचा एकबत्रत 
ववचार करुन त्याींना सामाजजक सुरक्षा प्रिान करण्यासाठी त्याींच्याकरीता “एकछत्र 
योजना” तयार करण्याकामी अ्यास करुन शासनास लशर्ारस करण्यासाठी 
अप्पर मुख्य सधचव (ववत्त) याींच्या अध्यक्षतेखाली एक सधचव सलमतीची स्थापना 
करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त सलमतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, प्राप्त अहवालानुसार चतुथाशे्रणी िजाा िेण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) व (३) राज्यातील कोतवालाींप्रमाणे “पोलीस 
पा्ील”, “आशा वका सा” व “अींगणवाडी सेववका” या व अशा मानधनावर असलेल्या 
अन्य कमाचाऱ्याींचा एकबत्रत ववचार करुन त्याींना सामाजजक सुरक्षा प्रिान 
करण्यासाठी “एकछत्र योजना” तयार करण्याकामी शासन ननणाय, महसूल व वन 
ववभाग, क्र. बैठक-२०१६/प्र.क्र.५८१/ई-१०, दिनाींक १८ माचा, २०१७ अन्वये अपर 
मुख्य सधचव (ववत्त) याींच्या अध्यक्षतेखाली सधचव सलमती गठीत करण्यात आली 
असून सिर सलमतीचा अहवाल प्राप्त व्हावयाचा आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत न ही. 

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

मुांबई-गोिा महामागव चौपदरीिरणाबाबि 
(२६) *  ३१४६३   श्री.जगन्द्नाथ सशांदे, श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्री.सुतनल िटिरे, 
अॅड.अतनल परब, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.रविांद्र फाटि, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.ख्िाजा बेग :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २९३६० ला ददनाांि १७ 
माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
 (१) शासनाने मुींबई-गोवा महामागााचे चौपिरीकरण करण्याचा ननणाय घेतला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या महामागााकरीता भूसींपािन प्रकक्रया करण्याबाबतची सदय:जस्थती 
काय आहे, आतापयतं महामागााकरीता ककती जमीन सींपादित करण्यात आली 
आहे, सिरहू कामाकरीता ककती ननधी खचा करण्यात आला आहे, 
चौपिीकरीकरणाचे काम केव्हापयात पूणा होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सिरहू महामागााचे चौपिीकरण करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) कें द्र शासनाच्या रस्ते वाहतकू व महामागा मींत्रालयाने 
मुींबई-गोवा महामागााच्या चौपिरीकरण करण्याचा ननणाय घेतला आहे.  
(२) व (३) भारतीय राषरीय राजमागा प्राधधकरणाकडून पनवेल ते इींिापूर ह्या ८४ 
कक.मी. रस्त्याचे चौपिरीकरण खाजगीकरणामधनू प्रगतीत असून चौपिरीकरणासाठी 
२१७ हे. भूसींपािन करण्यात येत असून त्यापकैी २०३ हे. भूसींपािनाचे       
रुपये ४५१.९८ को्ी रकमेचे ननवाड ेघोवषत झाले असून त्यापकैी रुपये ३८५.५७ 
को्ी मावेजा वा्प पूणा करण्यात आले आहे. चौपिरीकरणाचे काम मे २०१८ 
अखेर पूणा होणे अपेक्षक्षत असल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागा 
प्राधधकरण, पनवेल याींनी कळवले आहे. 
     इींिापूर ते झाराप ह्या ३६६.२७ कक.मी. रस्त्याचे चौपिरीकरणासाठी १८९ 
गावाींमध्ये ८९१.९५ हे. भूसींपािन करण्यात येत असून त्यापकैी १८२ गावाींमधील 
७३७.५५ हे. भूसींपािनाचे रुपये ३८९२.५५ को्ी ननवाड ेघोवषत झाले असून त्यापकैी 
रुपये २४८६.४३ को्ी रक्कम भूसींपािन अधधकाऱ् याींकड ेजमा केली असून त्यापैकी 
रुपये ८०५.४० को्ी मावेजा वा्प करण्यात आले आहे. ह्या भागातील 
चौपिरीकरणाचे काम १० पॅकेजमध्ये  हाती घेतले असून ८० ्क्के भूसींपािन 
झाल्यानींतर प्रत्यक्ष बाींधकामास सुरुवात होणार आहे. सवासाधारणपणे मे, २०१९ 
मध्ये चौपिरीकरणाचे काम पूणा करण्याचे ननयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत न ही. 
 

----------------- 
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िळमनुरी (जज.दहांगोली) िालुक्यािील अििाळी पाऊस ि िादळी िाऱ्यामुळे 

नुिसानग्र्ि शेििऱ्याांना मदि िरण्याबाबि 

(२७) *  ३३१०४   श्री.रामराि िडिुिे : सन्माननीय मदि ि पुनिवसन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) डोंगरकडा, जवळा, पाींचाळ, सुकळी, भा्ेगाींव, जामगव्हाण, दहवरा, वरुड 
(ता.कळमनुरी, जज.दहींगोली) या गावाींमध्ये दिनाींक २६ मे, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास अवकाळी पाऊस व वािळी वाऱ्यामुळे शेतकऱ्याींच्या केळीबागा 
उध्िवस्त होऊन लाखो रुपयाींचे नकुसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत नकुसानिस्त शेतकऱ्याींना मित करण्याबाबत शतेकरी 
वगा, सामाजजक कायाकते तसेच स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी जजल्हाधधकारी, दहींगोली 
याींच्याकड े माहे जून, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननवेिनादवारे मागणी केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने शेतकऱ्याींना मित करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) होय. 
(३) अवकाळी पाऊस व गारवप्ीमुळे शेतीवपकाींची नकुसानभरपाई िेण्यासाठी, 
झालेल्या नुकसानीची आकडवेारी क्षेबत्रय कायाालयाींकडून अचूक पींचनामे करुन 
मागववण्यात आली आहे. सिर मादहती सींकललत करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत न ही. 

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

उ्मानाबाद जजल््याि अििाळी पािसामुळे निुसान झालेल्या  
नुिसानग्र्िाांना मदि देण्याबाबि 

(२८) *  ३२४२९   श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय मदि ि पनुिवसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाि जजल्ह्यात अवकाळी पावसाने र्ळबागाींचे नकुसान झाल्याचे माहे 
मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनुसार नुकसानिस्ताींना आधथाक मित िेणेबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) उस्मानाबाि जजल्ह्यात दिनाींक १५ माचा,२०१७ 
रोजी झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतीवपके/र्ळवपकाींचे नुकसान झाले आहे. 
राज्यात माहे माचा, २०१७ मध्ये झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारपी् यामुळे 
झालेल्या शेतीवपके/र्ळवपकाींच्या नुकसानाबाबत आपदिस्ताींना आधथाक मित 
िेण्याबाबतचा ननणाय दिनाींक ०६ मे,२०१७ रोजीच्या शासन ननणायान्वये घेण्यात 
आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

 

माळसशरस (जज.सोलापूर) िालुक्याि शेिी महामांडळ पिूविि सुरू िरण्याबाबि 

(२९) *  ३२४४६   श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) माळलशरस (जज.सोलापूर) तालुक्यातील शासनाच्या शेती महामींडळाची सुमारे 
चार हजार एकर जमीन मागील ९ वषाापासून पडीक असून त्यादठकाणी झाडझुेडपे 
व बाभळी वाढल्या असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यालशवाय शासनाने येथे ९ वषाापासून पीक योजना बींि केल्याने 
आणण ८० ्क्के कामगार सेवाननवतृ्त झाल्यामुळे येथे बेरोजगारीचे प्रमाण वाढून 
अनेक कु्ूींबानी स्थलाींतर केले आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार यासींिभाात ननणाय घेवनू या भागात पुन्हा शेती 
महामींडळ पूवावत सुरु करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) महाराषर राज्य शतेी महामींडळ सातत्याने 
आधथाक तोट्यात असल्यामुळे सन २००८-०९ पासुन शेती महामींडळाची वपक 
योजना बींि करण्यात आली आहे. सोलापुर  जजल्हयातील माळलशरस तालुक्यात 
महाराषर राज्य शेती महामींडळाचे तीन शते मळे असुन सिर मळयातील पात्र माजी 
खींडकऱ्याींना अनुजे्ञय क्षेत्राचे वा्प केल्यानींतर लशल्लक राहीलेल्या क्षेत्रापकैी काही 
क्षेत्र सींयकु्त शेतीकरीता कराराव्िारे िेण्यात आले आहे. उवाररत क्षेत्र सींयुक्त 
शेतीकरीता कराराव्िारे िेण्याची कायावाही सुरू आहे. जे क्षेत्र सींयकु्त शेती करीता 
अियाप कराराव्िारे िेण्यात आले नाही त्यावर थोडया प्रमाणात झाडझुेडपे व वेडया 
बाभळी वाढलेल्या आहेत.   
     महाराषर राज्य शतेी महामींडळाची वपक योजना बींि केली असली तरी सवा 
मळयाींवरील ललवपक शे्रणी-१ ते अकुशल वगावारीतील कमाचारी व कायम कामगार 
सध्या कायारत आहेत. तसेच महाराषर राज्य शतेी महामींडळातील ननयत 
वयोमानाने सेवाननवतृ्त झालेल्या सवा कमाचारी व कायम कामगार याींना 
कायिेशीर िेय असलेल्या सवा रक्कमा प्रिान करण्यात आलेल्या आहेत.   
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत न ही. 
 

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

 

उद्योगाांना भाड ेपट्टय्ाने किां िा िब्जे हक्िाने शासनाने ददलेल्या जसमनीचे 
तनिासी िापरासाठी रुपाांिरीि िरण्याबाबि 

(३०) *  ३१५७३   डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
(१) मुींबई महानगर प्रािेलशक ववकास प्राधधकरण क्षेत्रासह पुणे, नालशक व अन्य 
मोठ्या शहराींमध्ये उदयोगाींना भाड ेपट्टय्ाने (ललज) ककीं वा कब्जे हक्काने शासनाने 
दिलेल्या जलमनी ननवासी वापरासाठी रुपाींतरीत करण्यास परवानगी िेण्याचा 
ननणाय महसूल ववभागाने घेतल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननणायाचे स्वरूप काय आहे व शासनाने भूसींपािन करुन 
उदयोगाींना जमीन दिली असेल तर त्याचा मात्र ननवासी ककीं वा अन्य कारणासाठी 
वापर करता येणार नाही अशीही ननणायात तरतिू करण्यात आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, या ननणायानसुार आतापयतं उदयोगाींना भाड ेपट्टय्ाने ककीं वा कब्जे 
हक्काने शासनाने दिलेल्या जलमनीचे ननवासी वापरासाठी रुपाींतरीत ककती 
प्रकरणाींना शासनाने मींजूरी दिली आहे, या ननणायाचा र्ायिा ककती उदयोगपती व 
कोणत्या ववकासकाींना झाला आहे व त्यातनू ककती गहृ बाींधणीला चालना 
लमळालेली आहे, 
(४) असल्यास, शासन ननणायानसुार आतापयतं उदयोगाींना भाडपेट्टयाने ककीं वा 
कब्जे हक्काने शासनाने दिलेल्या जलमनीचे ननवासी वापरासाठी रुपाींतरीत 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, ककती प्रकरणाींना 
शासनाने मींजूरी दिली आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) नझूल जमीन वगळता, 
औदयोधगक प्रयोजनासाठी मींजूर केलेल्या शासकीय जलमनीचा वापर त्या 
प्रयोजनाऐवजी अन्य प्रयोजनासाठी करण्यास परवानगी िेताना आकारावयाच्या 
अधधमूल्याबाबत शासनाने शासन ननणाय क्र: जमीन-०१/२०१३/प्र.क्र.२६/ज-१,    
दि. १५ एवप्रल, २०१७ अन्वये धोरणात्मक ननणाय घेतला आहे. 
     सिर  धोरणात्मक ननणाय शासनाकडून भूसींपािन अधधननयमान्वये जमीन 
सींपादित करून औदयोधगक घ्काींना दिली आहे, अशा औदयोधगक घ्काींच्या 
जलमनीबाबत लागू नाही.          

या ननणायानुसार अशा वापरातील बिलाचे प्रस्ताव सक्षम प्राधधकाऱ्याकड े
अदयाप प्राप्त झालेले नसल्याने मींजूरी िेण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्य पररिहन िमवचाऱ्याांना साििा िेिन आयोग लागू िरण्याबाबि 

(३१) *  ३१४८८   श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.सुतनल 
िटिरे, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.जगन्द्नाथ सशांदे, श्री.सतिश 
चव्हाण, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, आकिव .अनांि गाडगीळ, 
श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.समिेश भाांगडडया, श्री.अमरससांह पांडडि, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.प्रिाश गजसभये :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २९१२९ ला 
ददनाांि १० माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) महाराषर राज्य पररवहन मागा महामींडळातील कमाचाऱ्याींच्या वेतनवाढीचा 
प्रस्ताव मागील एकवषाा पासून शासनाकड े प्रलींबबत असल्याचे माहे मे, २०१७ 
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींिभाात मा.पररवहन मींत्री याींनी दिनाींक ३० एवप्रल, २०१७ पयतं 
ननणाय घेण्याचे आिेश महाराषर राज्य मागा पररवहन महामींडळाला िेवूनही 
याबाबत कोणताही ननणाय घेण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वेतन करारासाठी महामींडळ आणण मान्यता प्राप्त एस्ी कामगार 
सींघ्नेमध्ये आतापयतं ७ वेळा बैठका होऊनही अदयापपयतं आधथाक मागण्याींवर 
कोणताच ननणाय झाला नसल्याचे आढळून आले, हे ही खरे आहे काय ? 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वेतन करार करुन 
कमाचाऱ्याींना आधथाक लाभ िेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ददिािर राििे : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) राज्य पररवहन महामींडळात महाराषर एस.्ी.कामगार सींघ्ना ही 
मान्यताप्राप्त सींघ्ना असून, या सींघ्नेबरोबर िर चार वषानंी कमाचाऱ्याींच्या 
वेतन व भत्त्याबाबत कामगार करार केला जातो.  
       

    सन २०१२-२०१६ चा कामगार करार सींपल्यानींतर पढुील सन २०१६-२०२० या 
कामगार करारासाठी सींघ्नेने दिलेल्या मागण्याींबाबत मान्यताप्राप्त सींघ्ने 
समवेत वा्ाघा्ी  चचााधीन असल्याने २५% अींतरीम वाढ िेणे सींयजुक्तक ठरत 
नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत न ही. 

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

डॉ.पांजाबराि देशमुख िृषी विद्यापीठाांिगवि असलेल्या  
िमवचाऱ्याांची ररक्ि पदे भरण्याबाबि 

(३२) *  ३३६६०   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २९३३० ला 
ददनाांि १७ माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) शेतकऱ् याींना कृषी अडचणीववषयक अचकू मादहती व शींकाच्या ननरसनासाठी 
राज्यात कृषी ववज्ञान कें द्राची (केव्हीके) स्थापना करण्यात आली असून 
डॉ.पींजाबराव िेशमुख कृषी ववदयापीठाींतगात असलेल्या सात कृषी ववज्ञान कें द्रातील 
शास्त्रज्ञ, कमाचाऱ् याींची ८० ्क्के पिे ररक्त असल्याचे माहे जून, २०१७ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कृषी ववज्ञान कें द्रातील कमाचाऱ्याींचे वेतनही थककत असून ररक्त 
पिाींमुळे अपऱु्या कमाचाऱ्याींवर कामाचा ताण वाढत असून शेतकऱ् याींना अदययावत 
मादहती लमळत नसल्याचे ननिशानास आले, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने ररक्त पिे भरण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत न ही. 

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

 
राज्य दगु्ध वििास महामांडळाच्या िाब्यािील (जज.पालघर)  

दापचारी प्रिल्पाच्या जागेच्या ह्िाांिरणाबाबि 
(३३) *  ३३१५०   श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय 
दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य िगु्ध ववकास महामींडळाच्या ताब्यातील (जज.पालघर) िापचारी 
प्रकल्पाची साडसेहा हजार एकर जागा एमआयडीसीला हस्ताींतरीत करण्याची 
प्रकक्रया शासनाने सुरू केली असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िापचारी येथे िभुत्या जनावराींचे सींगोपन व चारा िेखभालासाठी 
१३८० िशलक्ष ली्सा क्षमतेचे स्वतींत्र धरण असताींनाही िगु्ध व्यवसाय 
शासनाच्या ननयोजनाअभावी बींि होण्याच्या जस्थतीत मागाावर असल्याचे 
ननिशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकल्पाची हजारो एकर जमीन उदयोग ववभागाला 
हस्ताींतरीत करण्याची सवासाधारण कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. महादेि जानिर : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     िापचरी प्रकल्पामधील साडसेहा हजार एकर जागेची एमआयडीसीकडून 
मागणी करण्यात आलेली नसून केवळ ८६० हेक््र जमीन लमळण्याबाबत उदयोग, 
ऊजाा व कामगार ववभागाकडून मागणी करण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     या ववभागाींतगात असलेल्या आरे व पालघर सह िापचरी येथील गोशाळा 
योजना शासन ननणाय दिनाींक ३० जनू, २००० अन्वये बींि करण्यात आलेली आहे. 
िापचरी येथे िगु्धव्यवसाय कृषीक्षेत्र योजना सध्या चालु आहे. सिर योजनेंतगात 
१९७ कृषीक्षेत्र धारकाींकडून िधुाचा पुरवठा िापचरी येथील शासकीय िधू लशतकरण 
कें द्रास होत असून िगु्ध व्यवसाय चालु आहे. 
(३) िापचरी प्रकल्पाची जमीन उदयोग ववभागाकड ेअदयाप हस्ताींतरीत करण्यात 
आलेली नाही. 
(४) वरील वस्तजुस्थती ववचारात घेता चौकशी करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत न ही. 
 

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

राज्य पररिहन महामांडळाच्या बस ्थानिाांिर ्ि्ि औषधे (जेनेररि औषध) 
दिुाने उपलब्ध िरून देण्याबाबि 

(३४) *  ३१०६०   डॉ.अपूिव दहरे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २९०२६ ला ददनाांि  
१७ माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य पररवहन महामींडळाने राज्य पररवहन महामींडळाच्या ५९७ 
बसस्थानकात गरज ु रुग्णाींना स्वस्त औषधे (जेनेररक औषध) उपलब्ध करून 
िेण्याच्या ननणायाच्या अनषुींगाने सींबींधधत बसस्थानकात जेनेररक औषध ववक्री सुरु 
करण्याकररता ननवविा मागववण्यासींबींधीची कायावाही पुणा झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, ककती बसस्थानकात जेनेररक औषध ववक्री सुरु करण्यात आली 
आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून बसस्थानकात जेनेररक 
औषध ववक्री सुरु करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ददिािर राििे : (१), (२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळाच्या 
बसस्थानकाींवर जेनेररक औषध ववक्री कें दे्र चालू करण्यासाठी महामींडळादवारे 
ननवविा मागववण्याची कायावाही अदयाप पूणा झालेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत न ही. 

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

शासनाने १० किलोमीटर लाांबीच्या र्त्याांच्या देखभालीचा  
िां त्राट दोन िषावसाठी देण्याचा तनणवय घेिल्याबाबि 

(३५) *  ३११३९   श्री.हररससांग राठोड : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने १० ककलोमी्र लाींबीच्या रस् त्याींच्या िेखभालीचा कीं त्रा् िोन 
वषाासाठी िेण्याचा ननणाय दिनाींक ४ मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास घेतला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ननणायात िहा ककलोमी्र पेक्षा कमी लाींबीच्या रस् त्याींना 
कीं त्रा् दिला जावू नये अशी अ् घातल्यामुळे लहान कीं त्रा्िार बेरोजगार होत 
असल्याने काही सींघ्नाींनी सिर ननणाय बिलण्याबाबतची मागणी केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांि पाटील :  (१) होय. 
(२) अशी तक्रार प्राप्त नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत न ही. 
(४) प्रश्न उद् ावत न ही. 
 

----------------- 
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महाड (जज. रायगड) िालुक्यािील सावित्री नदीमधील  

अिैध िाळू उत्खनन रोखण्याबाबि 

(३६) *  ३०९८२   अॅड.तनरांजन डािखरे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १५९५३ ला 
ददनाांि २१ माचव, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय महसूल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाड (जज.रायगड) तालुक्यातील साववत्री निीमध्ये शासनाने केवळ हातपा्ीदवारे 
वाळू उत्खनन करण्यास परवानगी दिली असून वाळू उत्खनन करण्याकररता   
१८ बो्ीींना वाहतकू करण्याचा परवाना दिला असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, साववत्री निीमध्ये सेक्शन पींपादवारे अवधैररत्या वाळू उत्खनन 
केल्याने शासनाचा महसुल बडुववला जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनुसार अवैध वाळू उत्खनन रोखण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) शासन ननणाय दि.२१/०५/२०१५ मधील तरतिूीींनूसार 
जजल्हाधधकारी रायगड याींनी सन २०१६-१७ साठी महाड तालुक्यातील साववत्री 
निीक्षेत्रात हातपा्ीदवारे वाळू उत्खनन करण्यासाठी व असे उत्खनन केलेली वाळू 
ककनाऱ्यापयतं अयाींबत्रक बो्ी/होडीदवारे वाहून नेण्यासाठी परवाने दिले आहेत. 
तथावप, सिर क्षेत्रातून वाळूचे उत्खनन करण्यासाठी याींबत्रक बो्ीींना परवाना दिला 
असल्याचे माहे मे, २०१६ वा त्यािरम्यान ननिशानास आलेले नाही. 
(२) व (३) रायगड जजल्ह्यात गौण खननजाचे अवैध उत्खनन व वाहतकु 
रोखण्यासाठी उपववभागीय व तहसील स्तरावर महसूल ववभाग, पोलीस ववभाग व 
महाराषर मेरी्ाईम बोडा याींचे कमाचारी याींचा समावेश असलेली तपासणी पथके 
गदठत करण्यात आली आहेत. माहे एवप्रल, २०१६ ते माहे जून, २०१७ या 
कालावधीिरम्यान सिर तपासणी पथकाींमार्ा त साववत्री निीक्षेत्रातील वाळूच्या 
अवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या ४७ प्रकरणाींमध्ये वेळोवेळी कारवाई करून, रुपये 
५४,५२,४०१/- एवढा िींड वसूल करून शासनजमा केलेला आहे. तसेच २ गुन्हे 
िाखल करण्यात आले असून ८ सक्शन पींप, ४ बो्ी व ७ कुीं ड्या नष् करण्यात 
आल्या आहेत. 
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(४) प्रश्न उद् ावत न ही. 

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

बीड जजल््यािील शेििऱ्याांना पीि विम्याची रक्िम िाटप िरण्याबाबि 
(३७) *  ३३२१६   श्री.विनायिराि मेटे, श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बीड जजल्हयातील शतेकऱ् याींना खरीप व रब्बी वपकाींची पीक ववम्याची मींजुर 
झालेली रक्कम जजल्हा मध्यवती सहकारी बँकेने शेतकऱ् याींना वा्प केली 
नसल्याचे दिनाींक १० जून, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननिशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, खरीप व रब्बी वपकाींची वपक ववम्याची ककती रक्कम मींजुर झाली 
आहे, पीक ववम्याची रक्कम शेतकऱ्याींना वा्प न करण्याचे कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने पीक ववम्याची रक्कम शेतकऱ्याींना वा्प करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१), (२) व (३) राषरीय कृवष ववमा योजना रब्बी हींगाम 
२०१५-१६ मध्ये ४.३४ लाख शेतकऱ्याींसाठी नुकसान भरपाई रक्कम रुपये २२५.१२ 
को्ी जजल्हा मध्यवती सहकारी बकँ बीड याींना भारतीय कृवष ववमा कीं पनीमार्ा त 
प्राप्त झाली. त्याचप्रमाणे प्रधानमींत्री वपक ववमा योजना खरीप २०१६ अींतगात 
३.७८ लाख शेतकऱ्याींसाठी नकुसान भरपाई रक्कम रुपये १२०.०४ को्ी 
एच.डी.एर्.सी.इगो या ववमा कीं पनीमार्ा त जजल्हा मध्यवती सहकारी बकँ बीड 
याींना प्राप्त झाली आहे. 
     जजल्हा मध्यवती सहकारी बँक बीड याींचे मार्ा त सिरची वपक ववमा 
नुकसान भरपाई रक्कम सींबींधीत लाभाथींच्या बचत खात्यात वगा करण्यात येत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत न ही. 

----------------- 
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िाशी (निी मुांबई) येथील जेट्टीची दरुि्था झाल्याबाबि 

(३८) *  ३१०२७   आकिव .अनांि गाडगीळ : सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वाशी (नवी मुींबई) येथील सवाात जनुी जेट्टीची िरुवस्था झाल्याने 
मजच्छमाराींना जेट्टीअभावी त्रास सहन करावा लागत असल्याचे माहे जून, २०१७ 
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनुसार ननधी उभारून जेट्टीची िरुूस्ती करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. महादेि जानिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत न ही. 

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

अरूणाििी नदी िे आांिरगा (जज.यििमाळ) जोड र्त्याचे िाम पूणव िरण्याबाबि 

(३९) *  ३२१११   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद 
ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आणी आींतरगाींव (जज.यवतमाळ) रस्त्यावरील अरुणावती निीवरील पुलापासून 
ते अींतरगाव या जोड रस्त्याचे काम अपूणा आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर रस्त्याचे काम पूणा करण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी मागणी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) होय. 
     ववषयाींककत पूलापासून अींतरगाव पयतं रस्त्याचे कामाकरीता काही लाींबीचे 
भूसींपािन करुन बाींधकाम करणे व काही लाींबीचे खडीकरण करणे आवश्यक आहे. 
उक्त पूलापासून अींतरगाव पयतंचा रस्ता इजजमा िजााचा असल्याने याबाबत िाम 
ववकास ववभागाकडून कायावाही होणे अपेक्षक्षत आहे. त्यासींिभाात कायावाही 
करण्याकरीता िामववकास ववभागास ववनींती करण्यात आली आहे. 

----------------- 
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मांडणगड (जज.रत्नाधगरी) बस्थानिाची दरुि्था झाल्याबाबि 

(४०) *  ३२४११   श्रीमिी हु्नबानू खसलफे, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगिाप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मींडणगड (जज.रत्नाधगरी) बसस्थानकात गाड्या भींगार झाल्या असून 
बसस्थानकाच्या आवारातील साींडपाण्यामुळे िगुधंी, वपण्याच्या पाण्याची समस्या, 
कमी मनषुयबळ व वाढत्या तोट्यामुळे बसस्थानकाची िरुवस्था झाल्याचे दिनाींक 
१८ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनसुार मींडणगड बसस्थानकात सवा सोयीसुववधा उपलब्ध 
करून िेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. ददिािर राििे : (१) नाही. 
(२) राज्य पररवहन महामींडळादवारे मींडणगड येथे सन १९७८ मध्ये बसस्थानक 
बाींधण्यात आले असून, सिर बसस्थानकामध्ये वाहतूक ननयींत्रण कक्ष, उपहारगहृ, 
प्रसाधनगहृ, वपण्याचे पाणी इ. सुववधा असून, बसस्थानकाची व प्रसाधनगहृाची 
स्वच्छता ननयलमत केली जाते.       

    मींडणगड आगारात सदयजस्थतीत ४३ बसेस उपलब्ध असून, सिर गाडयाींचे 
सरासरी आयुमाान ५.१८ वषे इतके आहे. सन २०१४ ते २०१७ मध्ये मींडणगड 
आगारास ६ नवीन बसेस िेण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मौजे सारसन आणण मौजे ठाणेन्द्हािे (िा.खालापुर, जज.रायगड) येथील        
रि टसमवनलच्या तनविदेि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

(४१) *  ३०९१४   श्री.नारायण राणे, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.सुतनल िटिरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 

(१) मुींबई-पुणे द्रतुगती महामागाावर मौजे सारसन आणण मौजे ठाणेन्हावे 
(ता.खालापुर, जज.रायगड) येथील रक ्लमानलच्या नावाने महाराषर राज्य रस्ते  
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ववकास महामींडळाने काढलेल्या ननवविेत गैरव्यवहार झाला असून ननवविा प्राप्त 
करणाऱ्या धारकाींनी खाजगी कीं पन्याींचे अनभुव प्रमाणपत्र े व बोगस ने्वका  
प्रमाणपत्र सािर केल्याचे ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच मुींबई-पुणे द्रतुगती महामागाावर महाराषर राज्य रस्ते ववकास 
महामींडळाकडून पेरोलपींप आणण रू्ड मॉलसाठी िेण्यात आलेल्या भूखींड वा्पात 
गैरव्यवहार झाल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अपात्र ननवविाकाराींना सिरहू ननवविा मींजूर केल्यामुळे शासनाचे 
रूपये २००० को्ीींचे नकुसान झाले असल्यामुळे याबाबत महालेखापाल याींनी 
आक्षपे घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ॽ 

श्री. एिनाथ सशांदे : (१) सिर ववषयासींिभाात प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या 
अनषुींगाने महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळामार्ा त दिनाींक २३/०२/२०१७ 
रोजी चौकशी सलमती ननयकु्त करण्यात आली असून सलमती त्याबाबत चौकशी 
करीत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) महालेखापाल कायाालयाने ननवविाकाराींबाबत, त्याींच्या पात्रतेबाबत, अनुभवाबाबत 
व ननवविेतील अ्ी, शती व इतर बाबीींबाबत काही आक्षेप उपजस्थत केले होते. या 
आक्षपेाच्या अनुषींगाने महामींडळाकडून आक्षपेाींच्या ननराकरणाबाबत अहवाल 
महालेखापाल कायाालयास सािर केला आहे. 
(४) व (५) महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळातरे् दिनाींक २३/०२/२०१७ रोजी 
चौकशी सलमती ननयुक्त केली असून चौकशी सुरु आहे. 

 

----------------- 
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गोडउमरी (िा.सािोली, जज.भांडारा) येथे अनधधिृिररत्या  

विट भट्टय्ा सुरू असल्याबाबि 
(४२) *  ३२९६७   श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  
 

(१) गोडउमरी (ता.साकोली, जज.भींडारा) येथे अनेक दठकाणी शासनास रॉयल््ी न 
भरता शासकीय अधधकाऱ्याींशी सींगनमताने अनधधकृतररत्या वव् भट्टी सुरू 
असल्याचे माहे माचा, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, अनधधकृतपणे सुरू असलेल्या वव् भट्टय्ाींमुळे त्याचा स्थाननक 
नागररकाींना त्रास होत असून याबाबत स्थाननक नागररकाींनी अनेकवेळा सींबधधत 
अधधका-याींकड े लेखी तक्रार करुनही कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) या बाबी ननिशानास आल्या नाहीत. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुद्राांि शुल्िाि िेलेल्या िाढीसांदभाविील तनणवय रद्द िरण्याबाबि 

(४३) *  ३०९३०   श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोि ऊफव  भाई जगिाप, श्रीमिी हु्नबान ू खसलफे, डॉ.(श्रीमिी) नीलम 
गोऱ्हे :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागरी भागातील स्थावर मालमत्तेच्या अलभहस्ताींतरणसाठी (डडम्ड 
कन्व्हेंअन्स) पाच ्क्के, िामीण भागात चार ्क्के तसेच बक्षीसपात्र िस्त 
नोंिणीवर तीन ्क्के मुद्राींक शुल्कात वाढ करण्याचा ननणाय शासनाने दिनाींक  
१७ मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहरी तसेच िामीण भागाींमध्ये अलभहस्ताींतरणावर मुद्राींक 
आकारण्याच्या ननणायाने इमारतीमध्ये राहणाऱ् या लाखो सवासामान्य नागररकाींना 
आधथाक भूिंड बसणार असल्याने सिरील ननणाय रद्द करण्याची मागणी 
सवास्तरातनू होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने मुद्राींक शुल्कात केलेल्या वाढीसींिभाातील ननणाय रद्द करण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
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(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. 
(२) असे ननिशानास आले नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत न ही. 

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

महाड ि पोलादपूर (जज.रायगड) िालुक्यािील डोंगरपायर्थयाशी  
िसलेल्या गािाांच्या सुरक्षक्षििेबाबि 

(४४) *  ३३३९४   श्री.जयांि पाटील : सन्माननीय मदि ि पुनिवसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाड व पोलािपूर (जज.रायगड) तालुक्यासह ८४ गावाींवर यावषीच्या 
पावसाळ्यात िरड कोसळण्याची लभती भूवैज्ञाननक आणण भूजल सवेक्षण ववभागाने 
आपल्या अहवालात नमूि केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनसुार रायगड जजल्ह्यातील डोंगरपायर्थयाशी वसलेल्या 
गावाींच्या सुरक्षक्षततेच्याष्ष्ीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय,  हे खरे आहे.      
(२) मान्सून कालावधीमध्ये अनतवषृ्ीच्या काळात सींभाव्य िरडिस्त गावाींतील 
नागररकाींना सुरक्षक्षत दठकाणी स्थलाींतर करण्याच्या सूचना क्षबेत्रय कायाालयाकडून 
िेण्यात येतात.  
(३) प्रश्न उद् ावत न ही. 

----------------- 
लोढा वििासि (मुांबई) याांनी िडाळा (पिूव) मुांबई येथील व्यािसातयि 

इमारिीचे मुद्राांि शुल्ि थिविल्याबाबि 
(४५) *  ३२१०२   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमिी 
विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लोढा ववकासक (मुींबई) याींनी मुींबईतील वडाळा पवूा येथे “न्यु कर् परेड“ 
नावाच्या ननवासी आणण व्यावसानयक इमारतीचे रूपये ५,७२७ को्ीींच्या जमीन 
खरेिीवरील मुद्राींक शुल्क न भरल्याने जजल्हाधधकारी, मुींबई आणण मुद्राींक शुल्क 
ववभागाने माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान नो्ीस बजावली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने लोढा ववकासकाकडून मुद्राींक शुल्क वसुल करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) होय, उक्त जलमनीसींिभाात मुींबई महानगर 
प्रािेलशक ववकास प्राधधकरण व मे.लोढा क्राऊन बबल्डमा ा् प्रा.लल.याींच्यातील 
भाडपेट्टा कराराींतगात मोबिला रक्कम रुपये ५७२१ को्ी ३३ लक्ष या रकमेवर 
महाराषर मुद्राींक अधधननयमाच्या तरतिूीींनुसार िेय असलेले मुद्राींक शुल्क व 
शास्ती भरण्याबाबत दिनाींक २८/०४/२०१७ रोजी आिेश जारी करण्यात आले असून 
त्याप्रमाणे वसूलीची कायावाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत न ही. 

----------------- 
ढेबेिाडी (जज.सािारा) येथील पुशिदै्यिीय दिाखाना  

इिर दठिाणी ्थलाांिरीि िरण्याबाबि 
(४६) *  ३१०३३   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ढेबेवाडी (जज.सातारा) येथील िामीण रुग्णालयातील अधधकारी, कमाचाऱ् याींसाठी 
ननवासस्थान बाींधण्याकरीता पशुवदैयकीय िवाखाना इतरत्र स्थलाींतरीत करण्याचे 
आिेश सावाजननक बाींधकाम ववभागाने दिले असल्याचे दिनाींक २९ एवप्रल, २०१७ 
रोजी वा त्यासुमारास ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ढेबेवाडी खोऱ् यातील शतेकऱ् याींच्या सोयीसाठी जनावराींकरीता असलेला 
िवाखाना इतर दठकाणी स्थलाींतरीत केल्यास शतेकऱ्याींनी आींिोलन करण्याचा 
इशारा दिला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

 श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय.  
(२) सिरचा पशुवैदयकीय िवाखाना अन्यत्र हलववण्यात येऊ नये, अशी ववनींती 
केली आहे. 
(३) सिर पशुवदैयकीय िवाखाना पयाायी जागेची व्यवस्था होईपयतं सध्या 
असलेल्या दठकाणी कायारत ठेवण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत न ही.   

----------------- 
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िाांदे्र (मुांबई) पूिेिडील िालेिर रोडिरील जे.जे. िसतिगहृाची  
दरुि्था झाल्याबाबि 

(४७) *  ३२४४५   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) वाींदे्र (मुींबई) पूवेकडील कालेकर रोडवरील जे.जे. वसनतगहृ सन १९६० मध्ये 
बाींधण्यात आले असून िेखभाल, िरुूस्ती व ननगराणी अभावी वसनतगहृाची 
िरुवस्था झाली असून शासकीय तींत्रननकेतन, मुींबई आणण जे.जे. आकका ्ेक्् 
कॉलेजमधील ववदयाथी अशा पररजस्थतीत या धोकािायक वसनतगहृात राहत 
असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार वसनतगहृाची िरुूस्ती करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सिर इमारतीची उपभोक्ता ववभाग प्रमुखाींसमवेत सींयकु्तररत्या पाहणी 
करुन वसनतगहृामधील ववदयार्थयानंा, शासकीय वसाहत वाींदे्र येथे सा.बाीं. 
ववभागाच्या सींक्रमण ववश्रामगहृामध्ये (Transit Rest House) तात्पुरत्या 
स्वरूपात स्थलाींतरीत करण्यात आलेले असून इमारतीचे सींरचनात्मक िरुुस्ती व 
नूतनीकरणाचे रुपये ६.९८ को्ी रक्कमेचे अींिाजपत्रक उपभोक्ता ववभागास 
प्रशासककय मान्यता व ननधी लमळणेसाठी सािर करण्यात येत आहे. 

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

येिला ि तनफाड (जज.नासशि) िालुक्यािील िलाठी ि मांडळ अधधिारी  
िायावलये-तनिास्थाने बाांधण्याबाबि 

(४८) *  ३१४३८   श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.नरेंद्र पाटील :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७१७७ ला ददनाांि १० माचव, २०१७ 
रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) येवला (जज.नालशक) तालुक्यातील ३० गावाींमध्ये तसेच ननर्ाड (जज.नालशक) 
तालुक्यातील १९ गावाींमध्ये तलाठी व मींडळ अधधकारी कायाालये–ननवासस्थाने 
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बाींधण्याकररता अींिाजपत्रकाींना प्रशासकीय मान्यता लमळणेसाठी अनकु्रमे दिनाींक 
२८ माचा, २०१६ व दिनाींक ८ ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ववभागीय 
आयुक्त, नालशक याींनी शासनाकड ेसािर केलेल्या प्रस्तावातील अधधकची मादहती 
शासनास प्राप्त झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर कायाालये–ननवासस्थाने बाींधण्याकररता आवश्यक ननधी व 
प्रशासकीय मान्यता लमळणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक २४ ऑगस््,  
२०१६ रोजी व माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान शासनाकड ेमागणी केलेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) येवला (जज. नालशक) तालुक्यातील ३० गावाींमध्ये 
तसेच ननर्ाड (जज. नालशक) तालुक्यातील १९ गावाींमध्ये तलाठी व मींडळ 
अधधकारी कायाालये-एवीं-ननवासस्थाने बाींधण्याकररता प्राप्त झालेल्या 
अींिाजपत्रकाींबाबत ववभागीय आयकु्त, नालशक याींचेकडून अधधकची मादहती 
शासनास नकुतीच प्राप्त झाली आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) व (४) प्राप्त मादहतीच्या अनषुींगाने प्रस्तावाची छाननी सुरू आहे. 

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

नागोठणे-पेण फाट्यािर बाांधण्याि आलेल्या मोरीची उांची िाढविल्यामुळे 
शेििऱ्याांचे निुसान होि असल्याबाबि 

(४९) *  ३१५३१   श्री.अशोि ऊफव  भाई जगिाप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय 
दत्ि : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागोठणे-पेण र्ाट्यावर (जज.रायगड) मुींबई-गोवा महामागााच्या रुीं िीकरणात 
नव्याने बाींधण्यात आलेल्या मोरीची उींची वाढववण्यात आल्याने पावसाळ्यात 
शेतात साचणारे पाणी जाण्यासाठी जागा नसणे, त्यामुळे उन्हाळ्यात शेतात पाणी 
साचून रादहल्यामुळे शेतात शेत पीक घेता येत नसल्याने शतेकऱ् याींचे नकुसान 
होत असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत सुवप्र म इन्फ्राारक्चर कीं पनीच्या अधधकाऱ् याींना उक्त बाब 
ननिशानास आणनू िेऊनही तसेच िोन वषाापूवी तहलसलिार, रोहा याींना ननवेिन 
िेऊनही कोणतीही कायावाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने महामागाात नकुसान झालेल्या शेतकऱ् याींना नकुसान भरपाई िेण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबईिील िोळीिाड ेआणण गािठाणाच्या सीमाांिनासाठी सिेक्षण िरण्याबाबि 

(५०) *  ३२२२३   अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद 
ठािूर : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील कोळीवाड ेआणण गावठाणाचे सवेक्षण करण्याचा ननणाय शासनाने 
माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) व (३) बहृन्मुींबई मधील कोळीवाड्याींचे प्रत्यक्ष 
सव्हेक्षण करुन लसमाींकन करण्यासाठी अनुसरावी लागणारी कायापध्िती व 
त्यासींबधीची मागािशाक तत्वे ननजश्चत करण्यासाठी महसूल व वन ववभागाने 
दिनाींक २०/११/२०१२ रोजी उपसींचालक भूलम अलभलेख, कोकण प्रिेश, मुींबई 
याींच्या अध्यक्षतेखाली सलमती ननयुक्त केली आहे.  जलैु, २०१३ मध्ये प्राप्त  
सिर सलमतीच्या अहवालान्वये या ववषयी अनुसरावी लागणारी कायापध्िती व 
त्यासींबधीची मागािशाक तत्वे याबाबतच्या लशर्ारसी शासनास प्राप्त झाल्या 
आहेत.  मात्र, सलमतीच्या अहवालात नमूि कोळीवाड्याींची सींख्या व कें द्र 
शासनाकडून प्रलसध्ि करण्यात आलेल्या महाराषर राज्याच्या सागरी 
मत्स्यव्यवसाय जनगणना, २०१० अहवालातील कोळीवाड्याींची सींख्या यात र्रक 
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असल्याने उपसींचालक भूलम अलभलेख, कोकण प्रिेश, मुींबई याींच्या नेततृ्वाखालील 
पथकाने प्रत्यक्ष स्थळपहाणी करण्याचे ननिेश दिनाींक ०६/०४/२०१५ रोजी िेण्यात 
आले.  त्यानुसार बहृन्मुींबई क्षेत्रातील कोळीवाड्याींची प्रत्यक्ष स्थळ पहाणी 
करण्याची कायावाही सुरु आहे.  यासींिभाात मा. मींत्री (महसूल) याींच्याकड े मे, 
२०१७ मध्ये झालेल्या बैठकीतही बहृन्मुींबईतील कोळीवाड्याींच्या हद्दी ननजश्चत 
करण्याच्याष्ष्ीने सवा सींबींधधत प्राधधकरणाींच्या प्रनतननधीींसह स्थळपहाणी करुन 
आवश्यक तो प्रस्ताव शासनास सािर करण्याच्या सूचना उपसींचालक भूलम 
अलभलेख, कोकण प्रिेश, मुींबई याींना िेण्यात आल्या आहेत. 

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

िोनगाि (िा.िल्याण, जज.ठाणे) येथील अिैध रेिी उपसा रोखण्याबाबि 
(५१) *  ३२८१९   श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण (जज.ठाणे) तालुक्यातील कोनगाव आणण आसपासच्या पररसरात 
अवैधररत्या रेती उपसा सुरू असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रेती उपसा बींि न झाल्यास रास्ता रोकोसह आींिोलन 
करण्याचा इशारा िामस्थाींनी दिला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार अवधै रेती उपसा रोखण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) व (३) सरपींच िामपींचायत कोन, ता. लभवींडी 
याींनी दिनाींक १७/०५/२०१७ रोजी जजल्हाधधकारी ठाणे याींना उद्देशून ललहीलेल्या 
ननवेिनान्वये, मौजे कोन/गोवे पररसरात सक्शनपींपादवारे रेतीचे अवैधपणे 
उत्खनन होत असून, सिरचा रेती उपसा बींि न झाल्यास रास्ता रोकोसारखे 
आींिोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच मौजे कोनगाव व आजूबाजूच्या 
पररसरात रेतीचा अवधैपणे उपसा सुरू असल्याबाबतची बातमी दिनाींक 
१८/०५/२०१७ रोजीच्या  स्थाननक वतृ्तपत्राींमध्ये प्रलसध्ि झाली होती. 
      त्यानुषींगाने नायब तहलसलिार (महसूल), अपर मींडळ अधधकारी, लभवींडी व 
तलाठी सजा ्ेमघर याींनी मौजे कोन, गोवे व वपींपळास या गावच्या खाडी 
ककनारी भे् िेवून तपासणी केली असता, मौजे गोवे येथे रेतीचे अनधधकृत 
उत्खनन करण्यात येत असल्याचे ननिशानास आले. त्यानुसार सींबींधधताींवर 
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कोनगाींव पोलीस स््ेशन येथे गुन्हा िाखल करण्यात येऊन सिर दठकाणी 
अनधधकृत उत्खनन व वाहतकुीस प्रनतबींध करण्याकरीता खड्ड ेखोिनू रस्ता बींि 
करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
जालना जजल््यािील पशुिदै्यिीय अधधिाऱ्याांसह इिर ररक्ि पदे भरणेबाबि 

(५२) *  ३२१८९   श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय पशुसांिधवन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जालना जजल्ह्यात राज्यस्तरीय ४५ आणण स्थाननक जजल्हा पररषिेचे ५९ असे 
पशुवदैयकीय िवाखाने असून जजल्ह्यातील पशुवदैयकीय अधधकाऱ्याींसह इतर ८६ 
पिे ररक्त असल्याने जनावराींना औषध व उपचार लमळत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनुसार पशुवैदयकीय अधधकाऱ्याींसह इतर ररक्त पिे 
भरण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. महादेि जानिर : (१) जालना जजल्हयात राज्यस्तरीय ४५ व स्थाननक 
स्तरीय ५९ असे एकूण १०४ पशुवैदयकीय िवाखाने आहेत. राज्यस्तरीय एकूण 
मींजूर पिे १३९ असून त्यापैकी ८३ पिे ररक्त आहेत. तसेच स्थाननकस्तरावर  
एकूण १२७ मींजूर पिे असून त्यापैकी ३० पिे ररक्त आहेत. जालना जजल्हयात  
राज्यस्तरीय व स्थाननकस्तरीय िवाखान्यामध्ये वरील प्रमाणे पशुवदैयकीय 
अधधकारी व इतर पिे ररक्त असली तरी सिर ररक्त पिाींचा अनतररक्त कायाभार 
हा शेजारील पशुवदैयक अधधकारी/कमाचारी याींचेकड ेसोपवनू पशुपालक धारकाींच्या 
जनावराींना  आरोग्य सेवा-सुववधा ननयलमत पुरववण्यात येत आहेत. त्यामुळे पिे 
ररक्त असल्याने जनावराींना आवश्यक उपचार लमळत नाहीत, अशी वस्तजुस्थती नाही. 
(२) पशुधन ववकास अधधकारी ग्-अ या सींवगााची ररक्त पिे भरण्याबाबत 
महाराषर लोकसेवा आयोगाकडून दिनाींक २६/०४/२०१७ रोजी एकूण १०० पिे 
भरण्यासाठी जाहीरात प्रलसध्ि करण्यात आली असून महाराषर लोकसेवा 
आयोगाकडून दिनाींक २४/०६/२०१७ रोजी लेखी पररक्षा घेण्यात आली आहे.  
आयोगाकडून पात्र उमेिवाराींची यािी प्राप्त झाल्यानींतर जालना जजल्हयातील 
पशुधन ववकास अधधकारी ग्-अ याींची पिे भरण्याबाबत कायावाही करण्यात 
येईल. 
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    पशुधन ववकास अधधकारी ग्-ब या सींवगाात ररक्त असलेली पिे  
पिोन्नतीने भरण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे. त्याचप्रमाणे ग्-क व 
ग्-ड सींवगाातील ररक्त पिे भरण्याबाबत ननयुक्ती प्राधधकारी म्हणनू आयुक्त 
पशुसींवधान याींच्यास्तरावर पढुील कायावाही सुरू आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुरबाड (जज.ठाणे) िहससल िायावलयाच्या इमारिीिरुन उडी मारुन  
शेििऱ्याने आत्महत्या िेल्याबाबि 

(५३) *  ३१२९४   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, अॅड.तनरांजन डािखरे :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुरबाड (जज.ठाणे) तहलसल कायाालयाच्या इमारतीवरुन उडी मारुन अशोक 
िेसले या शतेकऱ्याने आत्महत्या केल्याची घ्ना दिनाींक १० मे, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आपल्या हक्काची जमीन अन्य व्यक्तीच्या कब्जातनू 
सोडववण्यासाठी तहलसल कायाालयातनू अनेकिा रे्ऱ्या मारूनही काम न झाल्याने 
त्रासाला कीं ्ाळून या शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याचे ननषपन्न झाले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने शेतकऱ्याच्या मतृ्यूस कारणीभूत असलेल्या तहलसलिार व सींबींधधत 
कमाचाऱ्याींववरुध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) श्री.अशोक शींकर िेसले या व्यक्तीचा दिनाींक 
१०/०५/२०१७ रोजी सकाळी सुमारे ११.०० वाजता तहलसल कायाालय, मुरबाड येथे 
आकजस्मत मतृ्य ूझालेबाबत मुरबाड पोलीस, ठाणे येथे ए.डी.आर. क्र. १४/२०१७, 
दिनाींक १०/०५/२०१७ अन्वये नोंि झाली असून त्याची चौकशी चालू आहे. 
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(३) व (४) श्री.िेसले याींनी तहलसलिार, मुरबाड याींच्या कायाालयात मौजे वनो्े, 
ता.मुरबाड, जज.ठाणे येथील स.नीं. १६/४ हडप केल्याबद्दल अजा केला होता. मौजे 
वनो्े, ता.मुरबाड, जज.ठाणे येथील स.नीं. १६/४ या जलमनीचा रे्रर्ार क्रमाींक 
३०८, दिनाींक ०८/०१/२०११ यामध्ये अननयलमतता आढळल्याने सींबींधधत रे्रर्ार 
नोंिववणारे तलाठी व मींडळ अधधकारी, तसेच मयत अजािार याींचे प्रकरण 
हाताळणारे कमाचारी याींच्याववरुध्ि लशस्तभींग ववषयक कायावाही सुरु आहे. 
     तसेच, तत्कालीन तहलसलिार व नायब तहलसलिार (महसूल) याींची अन्यत्र 
बिली करण्यात आलेली आहे. 

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

राज्य पररिहन मांडळािील भरिी प्रकक्रयेबाबि 

(५४) *  ३२६६०   प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड,े अॅड.राहुल नािेिर, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :-  
(१) राज्य पररवहन महामींडळात कमाचाऱ्याींची कमतरता असून माहे मे, २०१७ 
मध्ये जवळपास १२६९ कमाचारी ननयत वयोमानानुसार सेवाननवतृ्त होणारे 
असल्याने माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये चालक, वाहक, ललपीक, ी्ंकलेखक, 
सहाय्यक आणण पयावेक्षक अशा ववववध १४ हजार २४७ पिाींची भरती करण्याचा 
ननणाय राज्य पररवहन महामींडळाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य पररवहन महामींडळाच्या वेबसाई्वर अजा भरण्याची मुित 
११ रे्ब्रवुारीला सींपली असून राज्य पररवहन महामींडळाकडून परीक्षेची तारीख 
अदयापी जाहीर न झाल्यामुळे ज्या उमेिवाराींनी अजा भरले आहेत त्याींच्यामध्ये 
सींभ्रमाचे वातावरण ननमााण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, मोठ्या सींख्येने कमाचारी ननयत वयोमानाने सेवाननवतृ्त होत 
असताींना नवीन भरती प्रकक्रया लवकरात लवकर सुरु न केल्याने कामाच्या 
अनतररक्त बोजामुळे महामींडळाच्या कमाचाऱ्याींनी आींिोलन केल्याचे ननिशानास 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून राज्य पररवहन 
मींडळातील भरती प्रकक्रया पणूा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ददिािर राििे : (१) होय. 
(२), (३) व (४) राज्य पररवहन महामींडळाच्या सरळसेवा भरती सन, २०१७ 
अींतगात पयावेक्षकीय व घ्कसींवगीय पिाींतील एकूण १४२५३ पिाींसाठी जादहरात 
िेण्यात आली होती. उक्त जादहरातीच्या अनषुींगाने प्राप्त झालेल्या उमेिवाराींच्या 
अजांच्याआधारे चालक तथा वाहक पिाची लेखी परीक्षा दिनाींक ०२/०७/२०१७ रोजी 
पार पडली असून सहाय्यक (कननषठ) पिाची परीक्षा दिनाींक ०९/०७/२०१७ रोजी 
आयोजजत करण्यात आली आहे. उवाररत पिाींच्या पररक्षाींचे आयोजन करण्याची 
बाब कायावाहीखाली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

ठाणे जजल्हयािील िाळू नदीिरील पलूाची दरुि्था झाल्याबाबि 

(५५) *  ३१५८६   श्री.जगन्द्नाथ सशांदे, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.आनांद ठािूर :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जजल्ह्यातील काळू निीवरील पलूाची िरुवस्था झाल्याने सिर पुलाची 
िरुुस्ती करण्याबाबतची मागणी स्थाननक िामस्थाींनी तसेच लोकप्रनतननधीींनी माहे 
मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान मा.सावाजननक बाींधकाम मींत्री तसेच महाराषर 
राज्य रस्ते ववकास महामींडळाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनुसार सिर पुलाची िरुूस्ती करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. 
(२) व (३) प्रश्नाींकीत पूल शहापूर मुरबाड-कजात या रस्त्याींवर आहे. हा रस्ता कें द्र 
शासनाने राषरीय महामागा क्र. ५४८ म्हणनू घोवषत केला आहे. रस्ता कें द्र 
शासनाकड ेहस्ताींतरीत करण्याची कायावाही प्रगतीत आहे. या रस्त्याची सुधारणा 
करणे व प्रश्नाींकीत पुलाचे दठकाणी नवीन पलू बाींधण्याचा प्रकल्प अहवाल तयार 
करण्याची कायावाही महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळामार्ा त प्रगतीत आहे. 
     प्रश्नाींकीत पूल कमकुवत झाल्याने पूलावरुन वाहतूक बींि करण्यात आली 
आहे. सदयजस्थतीत वाहतकू अन्य पयाायी मागााने वळवण्यात आली आहे. 
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     या पूलाचे काम कें द्रशासनामार्ा त हाती घेण्यात येणार असल्याने राज्य 
शासनामार्ा त पुलाची िरुुस्ती /पुनाबाींधणी करण्याचे ननयोजन नाही. 
 
 

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

मुांबईिील िाांदे्र-िुलाव व्यापारी सांिुलािील भूखांड बुलेट रेन प्रिल्पास न देण्याबाबि 

(५६) *  ३१५७६   डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७४८० 
ला ददनाांि २२ माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील वाींदे्र-कुलाा व्यापारी सींकुलातील मुींबई महानगर प्रिेश ववकास 
प्राधधकरण (एमएमआरडीए) च्या मालकीचा असलेला मोक्याचा भूखींड बुले् रेन 
प्रकल्पास दिल्यास या भूखींडाच्या ववक्रीतून मुींबई महानगर प्रिेश ववकास 
प्राधधकरण  (एमएमआरडीए) ला लमळणाऱ् या उत्पन्नातून ववववध प्रकल्पाींना ननधी 
उपलब्ध करुन िेणे, ववववध महानगरपाललका, नगरपररषिा याींना ववकास 
कामासाठी कजा िेणे, मुींबई महानगर प्रिेश ववकास प्राधधकरण (एमएमआरडीए) 
चा प्रशासकीय खचा व कमाचाऱ् याींचे वेतन िेणे हे याच उत्पन्नातनू भागववण्यात 
येत असल्यामुळे मुींबई महानगर प्रिेश ववकास प्राधधकरण (एमएमआरडीए) कड े
लशल्लक असलेला २.५ हा भूखींड बुले् रेनसाठी िेण्यात येऊ नये, अशी मागणी 
मुींबई महानगर प्रिेश ववकास प्राधधकरण (एमएमआरडीए) च्या आयकु्ताींनी 
शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मुींबई महानगर प्रिेश ववकास प्राधधकरण (एमएमआरडीए) ची 
आधथाक डबघाई लक्षात घेता सिर भूखींड बुले् रेन प्रकल्पास िेण्यास मुींबई 
महानगर प्रिेश ववकास प्राधधकरण (एमएमआरडीए) ने ववरोध िशाववला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबईत सुरु करण्यात येणाऱ् या बलेु् रेन प्रकल्पासाठी मुींबईतील 
वाींदे्र-कुलाा व्यापारी सींकुलातील मुींबई महानगर प्रिेश ववकास प्राधधकरण 
(एमएमआरडीए) च्या मालकीचा असलेला मोक्याचा भूखींड सींपादित करण्यास 
शासनाने परवानगी िेण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य मींत्रीमींडळापढेु सािर झाला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, मुींबई महानगर प्रिेश ववकास प्राधधकरण (एमएमआरडीए) साठी 
आधथाक उत्पन्नाचा स्त्रोत असलेला हा भूखींड बुले् रेन प्रकल्पास न िेण्याबाबत 
शासनाने ननणाय घेऊन कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ददिािर राििे : (१) व (२) वाींदे्र-कुलाा सींकुलातील प्राधधकरणाच्या मालकीचा 
भूखींड बुले् रेन ्लमानससाठी िेवू नये अशी ववनींती मुींबई महानगर प्रिेश ववकास 
प्राधधकरणाने दिनाींक ०८/०७/२०१४ रोजीच्या पत्राने शासनास केली आहे. 
(३), (४) व (५) मुींबई-अहमिाबाि जलि गती रेल्वे प्रकल्पासाठी बाींद्रा-कुलाा 
सींकुलात ४.५ हेक््र जलमनी खाली व ०.९ हेक््र जलमनीवर जागा आवश्यक 
असल्याचे रेल्वेने दिनाींक १०/११/२०१६ रोजी कळववले आहे. सिर दठकाणी जागा 
अपेक्षक्षत असलेल्या ५० हेक््र क्षेत्राच्या भूखींडावर SEZ च्या धतीवर आींतरराषरीय 
ववत्तीय सेवा कें द्र उभारण्याचे मुींबई महानगर प्रिेश ववकास प्राधधकरणाने 
प्रस्ताववले आहे. रेल्वे स्थानकाच्या बाींधकामाचा ववपरीत पररणाम आींतरराषरीय 
ववत्तीय सेवा कें द्र प्रकल्पाच्या बाींधकामावर होणार नाही या तसेच इतर सुयोग्य 
अ्ी व शतीवर सिर प्रकल्पाकररता बीकेसी येथील ०.९ हेक््र जमीन प्रस्ताववत 
स्थानकाकररता एमएमआरडीव्िारे उपलब्ध करून िेण्याबाबतचा प्रस्ताव माहे 
जानेवारी, २०१७ मध्ये मींबत्रमींडळापढेु सािर करण्यात आला होता. सिर 
प्रकल्पाच्या मींबत्रमींडळास सािर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनषुींगाने मुींबई अहमिाबाि 
जलि गती रेल्वे मागा उभारणीसाठी प्रस्तावाचा सखोल अ्यास करण्यासाठी 
मींबत्रमींडळ उपसलमती गदठत करण्यात आली आहे. 
 

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

राज्यािील जजल्हा विभाजन ि नविन िहससल िायावलयाची तनसमविी िरण्याबाबि 
 

(५७) *  ३३६६४   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया, डॉ.अपूिव दहरे : िाराांकिि प्रश्न 
क्रमाांि २७८४० ला ददनाांि १० माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
 

(१) राज्यातील जजल्हा ववभाजनाबाबत व नववन तहलसल कायाालयाची ननलमाती 
करण्यासाठी ननकष ननजश्चत करण्याकररता अप्पर मुख्य सधचव (महसूल) याींचे 
अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या सलमतीचा अहवाल शासनास प्राप्त 
झाला असून याबाबत कोणताही ननणाय घेण्यात आला नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, नालशक जजल्ह्यातील वाढत्या लोकसींख्येमुळे नालशक जजल्ह्याचे 
ववभाजन करून मालेगाींव जजल्हा ननलमाती करण्याबाबत तसेच, मालेगाींव तहलसल 
कायाालयाचे ववभाजन करून नववन तहलसल कायाालय ननलमाती करण्याबाबत 
ननणाय घेऊन कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, बोरगाींव मींज ू येथे स्वतींत्र तहलसलिाराींची ननयुक्ती करण्याबाबत 
तसेच, मौजे ननमगाींव (ता.मालेगाींव, जज.नालशक) येथे नववन अप्पर तहलसलिार 
कायाालय सुरु करण्यात यावे, अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी दिनाींक 
५ डडसेंबर, २०१६ रोजीच्या पत्रान्वये मा.महसूल मींत्री महोियाींकड ेकेली होती, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने तालुक्याचे ववभाजनाचे ननकष ननजश्चत करून नववन तालुका 
ननलमातीसींिभाात कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) जजल्हा ववभाजनाबाबत ननकष ननजश्चत 
करण्याकरीता अप्पर मुख्य सधचव (महसूल) याींच्या अध्यक्षतेखाली सलमती गठीत 
करण्यात आली होती.  सिर सलमतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला असून 
तपासणीअींती धोरणात्मक ननणाय घेण्याची कायावाही सुरु आहे. मींत्रीमींडळाच्या 
मान्यतेने ननजश्चत केल्या जाणाऱ्या धोरणानुसार/ननकषानसुार नालशक जजल्ह्याचे 
तसेच अन्य जजल्ह्याींचे ववभाजन/पुनराचने सींिभाात प्रकरणपरत्वे उधचत ननणाय 
घेण्याचे योजजले आहे. 
        तालुका ववभाजनाच्या अनषुींगाने ननकष ननजश्चत करण्याबाबत 
ववभागीय आयुक्त, कोकण याींच्या अध्यक्षतेखाली  गठीत करण्यात आलेल्या 
सलमतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झालेला आहे. प्राप्त अहवालातील 
लशर्ारशीच्या अनषुींगाने सवा ववभागीय आयुक्ताींकडून मागववण्यात आलेले 
अलभप्राय  प्राप्त झाले असून त्याींचा ववचार करून  तालुका ववभाजनाचे ननकष 
ननजश्चत करण्याकामी धोरण अींनतम करण्याची कायावाही शासनस्तरावर सुरु आहे. 
सिर धोरण ननजश्चत झाल्यानींतर प्रकरणपरत्वे नवीन तालुका ननलमातीसींिभाात 
उधचत ननणाय घेण्याचे सींकजल्पत आहे. 
(३) व (४) तालुका ववभाजनाचे ननकष ननजश्चत करण्याकामी धोरण अींनतम 
करण्याची कायावाही शासनस्तरावर सुरु आहे. सिर धोरण ननजश्चत झाल्यानींतर 
बोरगाींव मींज ू येथे तसेच अन्यत्र  नवीन तालुका ननलमातीसींिभाात तसेच मौजे 
ननमगाींव ता. मालेगाव येथे अप्पर तहलसलिार कायाालय स्थापन करण्यासींिभाात 
उधचत ननणाय घेण्याचे सींकजल्पत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

---------------------------------------------- 
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राज्यािील िृषी विद्यापीठािील ररक्ि पदे भरण्याबाबि 

(५८) *  ३१०६१   डॉ.अपूिव दहरे : ददनाांि ३० माचव, २०१७ रोजी सभागहृाच्या 
पटलािर ठेिण्याि आलेल्या अिाराांकिि प्रश्नोत्िराांच्या यादी क्रमाांि ६ मधील 
प्रश्न क्रमाांि २४४५५ ला ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील राहुरी, अकोला, परभणी व िापोली कृषी ववदयापीठात एकुण मींजुर 
पिाींच्या ३४ ्क्के (४४४१) पिे ररक्त असल्याच्या पाश्वाभुमीवर मा.मुख्यमींत्री 
महोियाींचे अध्यक्षतेखाली दिनाींक १९ मे, २०१६ रोजी कृषी ववभागाची आढावा 
बैठक सींपन्न होवनू या बैठकीत कृषी ववदयापीठाींमधील ररक्त पिाींचा आढावा 
घेण्यात आला असून उक्त बठैकीत मा.मुख्यमींत्री महोियाींनी कृषी 
ववदयापीठाींतगात ररक्त पिाींच्या (ववशेषत्वः लशक्षक वगीय) ५० ्क्के मयाािेत पि 
भरतीस िशाववलेल्या सहमतीस अनुसरून आवश्यक कायावाहीबाबत कृषी 
ववदयापीठाना सूचना िेण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त ननिेशानसुार कृषी ववदयापीठातील ररक्त पिे 
भरण्याबाबत सुरू असलेली कायावाही पूणा झाली आहे काय, सिर ररक्त पिे 
भरण्याची कायावाही केव्हापयतं होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कृषी ववदयापीठातील 
ररक्त पिे भरण्याच्या ष्ष्ीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) होय. 
(२) नाही, सरळसेवेने भरावयाची पिे ववदयापीठ स्तरावरुन जादहराती िेवनू 
भरण्याची कायावाही सुरु आहे. तसेच लशक्षकवगीय सींवगाातील पिे पिोन्नतीने 
भरावयाची कायावाही महाराषर कृषी ववदयापीठे सेवा प्रवेश मींडळ, महाराषर कृवष 
लशक्षण व सींशोधन पररषि, पुणे याींचेमार्ा त सुरु आहे. सिर प्रकक्रया सुरु 
असताना काही न्यायालयीन प्रकरणे उद् ावली असल्याने पिभरती पुणात्वासाठी 
कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. 
(३) महाराषर कृषी ववदयापीठे अधधननयम १९८३ मधील कलम १८(१०) व 
पररननयम १९९० मधील पररननयम ७४ नुसार लशक्षकवगीय पिाींसाठी कुलगुरु 
तसेच अधधननयम १९८३ मधील कलम १९(८) नुसार वगा-३ व वगा-४ च्या 
कमाचाऱ्याींबाबत कुलसधचव हे ननयुक्ती प्राधधकारी आहेत. तदनषुींगाने पिभरती 
प्रकक्रयेसींबींधातील कायावाहीसाठी ववदयापीठ सक्षम प्राधधकारी आहे. सबब, शासन 
स्तरावरुन कायावाहीचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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नागपूर–िुळजापूर या राष्ट्रीय महामागाविरीिा यििमाळ जजल््यािील     

सांपादीि िेलेल्या जसमनीचा योग्य मोबदला देण्याबाबि 

(५९) *  ३११४१   श्री.हररससांग राठोड :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७१९२ ला 
ददनाांि १७ माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि :  सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर–तुळजापूर या राषरीय महामागााच्या जमीन सींपािनात यवतमाळ 
जजल्ह्यातील शेतकऱ् याींच्या जलमनीला कमी मोबिला दिला असल्याचे माहे मे-जून, 
२०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दहींगोली आणण नाींिेड जजल्ह्यात प्रती चौरस मी्र तर यवतमाळ 
जजल्ह्यात प्रती हेक््री मोबिला दिला जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शेतकऱ्याच्या जमीन सींपािन करताींना बाजारमूल्य, जलमनीचा 
पोत ववचारात न घेता जलमनीचा मोबिला िेत असल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्याकडून 
करण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार जमीन सींपािनाचा योग्य मोबिला शेतकऱ्याींना 
िेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे, 
(२) अींशत: खरे आहे, 
     दहींगोली व नाींिेड जजल्ह्यात बाजारमूल्य िर तक्त्यानुसार जलमनीचे िर 
प्रनत चौरस मी्र िराने ननजश्चत करण्यात आलेले आहेत. यवतमाळ जजल्ह्यात 
बाजारमूल्य िर तक्त्यानुसार प्रनत हेक््री तसेच प्रनत चौरस मी्र िर लक्षात 
घेऊन मोबिला ननजश्चत करण्यात येत आहे. 
(३) होय. 
     बाजारमूल्य व जलमनीचा पोत ववचारात न घेता जलमनीचा मोबिला िेत 
असल्याच् या तक्रारी शेतकऱ्याींकडून जजल्हाधधकारी यवतमाळ याींचेकड े प्राप्त 
झाल्या आहेत. 
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(४) भूसींपािनाचा मोबिला ठरववताना सिर गावातील मागील तीन वषाातील खरेिी 
ववक्री व्यवहार व बाजारमूल्य िर तक्त्यामध्ये दिलेले जलमनीचे िर याींचा 
तौलननक ववचार करण्यात येतो. मोबिला ठरववताना जजरायत, हींगामी, ओललत, 
बागायती, अकृवषक व सींभाव्य अकृवषक क्षमता यासवा बाबी लक्षात घेऊन 
जलमनीचा मोबिला िेण्यात येतो. सदयजस्थतीत यवतमाळ जजल्ह्यामधील ५८ 
गावा पकैी र्क्त ३ गावाींचे ननवाड े अींनतम स्तरावर असून राषरीय महामागा 
प्राधधकरणाकडून ननधी प्राप्त न झाल्यामुळे ते सुध्िा अदयाप जादहर करण्यात 
आलेले नाहीत. 
     त्यामुळे बाजारमूल्य व जलमनीचा पोत ववचारात न घेता जलमनीचा 
मोबिला िेत असल्याबाबत शेतकऱ्याींनी केलेल्या तक्रारी सींयुजक्तक वा्त नाहीत. 
     तथावप, अजािाराींना मोबिला मान्य नसल्यास राषरीय महामागा अधधननयम, 
१९५६ अींतगात अजािार लवािाकड ेअपील करू शकतील अशी कायदयात तरतूि आहे.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यािील शिेिरी आत्महत्या रोखण्याबाबि 

(६०) *  ३१११०   आकिव .अनांि गाडगीळ, श्री.नारायण राणे, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विनायिराि मेटे, श्री.किरण पािसिर :  िाराांकिि प्रश्न 
क्रमाांि २६९४९ ला ददनाांि १० माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    
सन्माननीय मदि ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
(१) राषरीय गुन्हे मादहती सींस्थेच्या (एनसीआरबी) प्रलसध्ि झालेल्या 
अहवालानुसार राज्यात िषुकाळ, नावपकी आणण कजाबाजारीपणामुळे ३,०३० 
शेतकऱ्याींनी आत्महत्या केल्याची नोंि असून माहे जानेवारी, २०१७ ते माचा, 
२०१७ या तीन मदहन्यात ६३९ शेतकऱ् याींनी आत्महत्या केल्याचे ननिशानास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मराठवाडा ववभागात दिवसाला सरासरी तीन कजाबाजारी शतेकरी 
आत्महत्या करीत असल्याचे ववभागीय आयुक्तालयाच्या अहवालातनू समोर आले 
असून बीड जजल्हयात नावपक व कजाबाजारीला कीं ्ाळून पाींडुरींग घुगे या 
शेतकऱ् याींनी पत्नीला व िोन मुलाींना ववष िेऊन तसेच स्वत: ववष घेऊन 
आत्महत्या केल्याची घ्ना दिनाींक १२ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास 
ननिशानास आली, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने राज्यातील शेतकऱ्याींच्या आत्महत्या रोखण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) राज्यात िषुकाळ, नावपकी आणण कजाबाजारीपणा व 
अन्य इतर कारणाींमुळे सन २०१५ मध्ये राज्यात ३०३० शतेकऱ्याींनी आत्महत्या 
केल्या असे राषरीय गुन्हे मादहती सींस्थेच्या (एनसीआरबी) अहवालात नमूि 
करण्यात आले आहे. 
     माहे जानेवारी, २०१७ ते माचा, २०१७ या तीन मदहन्यात राज्यात एकूण 
६३९ शेतकऱ्याींनी आत्महत्या केल्याचे  ननिशानास आले आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे, मात्र श्री.पाींडुरींग घुगे याींनी पो्ाच्या आजारास कीं ्ाळून 
आत्महत्या केली असल्याचे चौकशीत ननषपन्न झाले आहे. 
(३) शेतकरी आत्महत्या पात्र प्रकरणी शासन ननणाय दिनाींक २३ जानेवारी, २००६ 
अन्वये कु्ुींबबयाींस रूपये १.०० लाख आधथाक मित दिली जाते. शतेकऱ्याींच्या 
आत्महत्या रोखण्यासाठी उस्मानाबाि व यवतमाळ या िोन जजल्ह्याींमध्ये पथिशी 
प्रकल्प बळीराजा चेतना अलभयान राबववण्यात येत आहे. तसेच शेतकऱ्याींची 
कजामार्ी करण्यासाठी “छत्रपती लशवाजी महाराज शतेकरी सन्मान योजना २०१७” 
राबववण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

यििमाळ जजल््यािील शेििऱ्याांना सोयाबीन  
वपि विम्याची रक्िम समळण्याबाबि 

(६१) *  ३२१२०   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांि टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल 
नािेिर, श्रीमिी विद्या चव्हाण : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जजल्ह्यात सोयाबीनचे नुकसान होवनूही गत िोन वषापंासून पीक 
ववमाची रक्कम शतेकऱ्याींना लमळाली नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार पीक ववम्याची रक्कम शेतकऱ्याींना िेण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
  

श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) व (२) हे खरे नाही.  यवतमाळ जजल्हयात राषरीय 
कृवष ववमा योजना खरीप हींगाम २०१५ मध्ये भारतीय कृवष ववमा कीं पनीमार्ा त, 
तसेच, प्रधानमींत्री वपक ववमा योजना खरीप हींगाम २०१६ मध्ये ररलायन्स 
इन्शुरन्स कीं पनीमार्ा त राबववण्यात आली. खरीप हींगाम २०१५ मधील पात्र 
लाभाथी शेतकऱ्याींना नकुसान भरपाई अिा करण्यात आलेली आहे. तर खरीप 
हींगाम २०१६ मधील पात्र लाभाथी शेतकऱ्याींना नकुसान भरपाईची रक्कम अिा 
करण्यासाठी सींबींधधत बँकाकड ेवगा करण्यात आलेली आहे. 
    योजनेंतगात जजल्हयातील सोयाबीन वपकासाठी सहभागाचा तपशील 
खालीलप्रमाणे आहे :- 
 

 

हींगाम सहभागी 
शेतकरी 
(लाख) 

क्षेत्र 
लाख 
हे. 

 

ववमा 
हप्ता 
रक्कम 
रु.को्ी 

लाभाथी 
शेतकरी 
(लाख) 
 

नुकसान 
भरपाई 

रक्कम रु. 
को्ी 

खरीप २०१५ १.६० १.८४ ११.८० १.२२ ९५.८५ 
खरीप २०१६ १.४७ १.४० १०.११ ०.३५ २३.४० 

 

(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
----------------- 

  

 
िरुळ घाट (िा.िैभििाडी,जज.ससांधदुगुव) मागाविरील िठड्याांची दरुु्िी िरण्याबाबि 

(६२) *  ३१०४९   श्री.नारायण राणे : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वैभववाडी (जज.लसींधिुगुा) तालुक्यातील करुळ घा्मागा सींरक्षण कठड्याच्या 
पडझडीमुळे वाहतकुीसाठी धोकािायक झाला असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने घा् मागाातील सींरक्षण कठड ेबाींधण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अशींत: खरे आहे. 
     घा्ात िरडी कोसळल्याने काही दठकाणी सींरक्षक लभींती क्षनतिस्त झाल्या 
आहेत. या दठकाणी बॅरल्स लावनू व पाींढरे पटे्ट मारुन वाहतूक सुरळीत चालू 
ठेवण्यात आली आहे. 
(२) व (३) क्षनतिस्त सींरक्षक कठड े िरुुस्त करणे व नव्याने बाींधण्याचे काम 
मींजूर असून ननवविा स्तरावर आहे. 
     ननधधच्या उपलब्धतेनुसार काम हाती घेवनू पूणा करण्याचे ननयोजन आहे. 

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

भांडारा जजल््यािील तनलज ि इिर रेिी घाटाांिर  
अिैधररत्या िाळू उपसा होि असल्याबाबि 

(६३) *  ३३३०१   श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भींडारा जजल्ह्यातील ननलज व इतर रेती घा्ाींवर अवैधररत्यावाळू उपसा 
करण्यात येत असल्याचे माहे माचा, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सायींकाळी ६ वाजल्यानींतर उपसा करण्यास प्रनतबींध असताींना 
ननयमबाह्यररत्या पोकलॅड, जेसीबी व द्प्परचा पावर करुन रेती उत्खनन 
करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अवैध रेती उत्खननास प्रनतबींध करणाऱ्या अधधकारी/ कमाचाऱ्याींवर 
रेतीमाकर्याींकडून अनेकिा जजवघेणे हल्ले होत असल्याने रेतीमार्ीयाींवर कारवाई  
करण्याच्याष्ष्ीने पोलीस ववभागाच्या सहकायााने सींयुक्तीकररत्या गोपनीय धाड 
्ाकण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी जजल्हाधधकारी, भींडारा याींचेकड े माहे 
एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननवेिन दिले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) भींडारा जजल्ह्यातील मौजे ननलज या 
रेतीघा्ावर माहे माचा, २०१७ वा त्यािरम्यान वाळूचा अवैधररत्या उपसा होत 
असल्याचे ननिशानास आलेले नाही. 
       तथावप, मौजे बे्ाळा ता. मोहाडी येथील रेतीघा्ास तहसीलिार मोहाडी 
याींच्या अधधनस्त भरारी पथकाने दिनाींक १४/०४/२०१७ रोजी भे् दिली असता, 
सिर रेतीघा्ालगतच्या पररसरात १६ रॅक््र वाळूचे अवधैरीत्या वाहतकू करताना 
ननिशानास आले. त्यानुसार सींबींधधत रॅक््र मालकाींवर कारवाई करून       
रुपये १,६६,४००/- एवढा िींड वसूल करून शासनजमा करण्यात आलेला आहे. 
     मौजे भोजापूर, ता. पवनी या रेतीघा्ास तहलसलिार पवनी याींनी दिनाींक 
२५/०४/२०१७ रोजी आकजस्मकपणे भे् दिली असता लललावधारकाींमार्ा त याींबत्रक 
साधनाींच्या सहाय्याने वाळूचे अवैध उत्खनन केल्याचे ननिशानास आले. त्यानुसार 
लललावधारकाींमार्ा त पयाावरणववषयक अ्ीींचा भींग झाल्याने अपर जजल्हाधधकारी 
भींडारा याींच्या दिनाींक १९/०५/२०१७ रोजीच्या अींतररम आिेशान्वये लललावधारकाींची 
पयाावरण अ्ीच्या पालनाथा ठेवलेली बँक गॅरीं्ी शासनजमा करण्यात आलेली आहे. 
       भींडारा जजल्ह्यातील ननलज व इतर घा्ाींवर मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू 
उपसा करणाऱ्या रेती कीं त्रा्िारावर कायावाही करण्याबाबत दिनाींक ५/५/२०१७ 
रोजीचे ननवेिन लोकप्रनतननधीींनी जजल्हाधधकारी भींडारा याींच्याकड ेदिले असल्याचे 
ननिशानास आले आहे. त्यानसुार भींडारा जजल्ह्यातील रेतीघा्ाींची ड्रोनदवारे पाहणी 
करण्यात आली असता, मौजे ई्गाव ता. पवनी, मौजे चारगाींव ता. तुमसर, मौजे 
वलनी ता. पवनी, मौजे भोजापूर ता. पवनी व मौजे माींगली-ईसापूर ता. पवनी 
या रेतीघा्ाींवर याींबत्रक साधनाींच्या सहाय्याने रेतीचे अवैध उत्खनन केल्याचे 
ननिशानास आले. त्यानुसार अपर जजल्हाधधकारी भींडारा याींनी दिनाींक २३/०६/२०१७ 
रोजीच्या आिेशान्वये सींबींधधत लललावधारकाींची सुरक्षा ठेव रक्कम जप्त करून 
शासनजमा करून लललावधारकाींमार्ा त नव्याने सुरक्षा ठेव रक्कम शासनजमा 
होईपयतं रेतीघा् बींि केले आहेत. 
      भींडारा जजल्ह्यातील गौण खननजाच्या अवधै उत्खनन व वाहतकुीस 
प्रनतबींध घालण्याकरीता महसूल ववभाग, पोललस ववभाग व पररवहन ववभाग याींचा 
समावेश असलेल्या भरारी पथकाींमार्ा त माहे एवप्रल, २०१७ ते माहे जून, २०१७ 
या कालावधीत वाळूच्या अवैध उत्खनन व वाहतकुीच्या २६३ प्रकरणाींमध्ये 
कारवाई करून रुपये २,१७,८९,३९३/- एवढ्या िींडाची रक्कम वसूल करून 
शासनजमा करण्यात आली आहे. 
     अवैध रेती उत्खननास प्रनतबींध करणाऱ्या अधधकारी/ कमाचारी याींच्यावर 
रेतीमाकर्याींकडून हल्ले झाल्याचे ननिशानास आलेले नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई शहराच्या प्रिेशव्दारािरील पाच टोल ि पुणे-मुांबई एक्सपे्रस 

हायिेिरील टोलनािे बांद िरण्याबाबि 

(६४) *  ३०९३६   श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण 
पािसिर, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगिाप, श्रीमिी हु्नबानू खसलफे, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.िानाजी सािांि, श्री.सुजजिससांह ठािूर, श्री.जगन्द्नाथ सशांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.प्रिाश गजसभये :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २४३३९ ला ददनाांि ८ डडसेंबर, 
२०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 

(१) मुींबई-पुणे “एक्सपे्रस-वे” वर ्ोल वसुली करण्यासाठी नेमलेल्या कीं त्रा्िाराने 
ठरलेल्या रक्कमेहून अधधक रक्कम या आधीच वसूली केल्याने त्याींचे कीं त्रा् बींि 
करुन ्ोल मुक्त करावा, तसेच ्ोल वसुलीच्या नावाखाली वाहकाींची बेकायिा 
लु् करणाऱ्या सींबींधीत अधधकारी व कीं त्रा्िार याींच्यावर गुन्हे नोंिवावेत अशी 
मागणी सामाजजक व ्ोल अ्यासक कायाकत्यानंी मा.मुख्यमींत्री आणण 
मा.सावाजननक बाींधकाम मींत्री याींच्याकड ेमाहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मुींबई-पुणे एक्रपेस वे आणण मुींबईतील पाच प्रवेशदवारावरील 
्ोलनाक्याींबाबत सनिी अधधकाऱ्याींच्या अध्यक्षतेखाली सलमतीची स्थापन केली 
असताना त्याींचे ननवतृ्तीनींतर या सलमतीचे प्रमुख व राज्याचे मुख्य सधचवाींच्या 
सलमतीने दिनाींक २७ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास सिरहू ्ोल बींि 
करण्याबाबत लशर्ारसीचा अहवाल सािर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरहू मुींबई-पुणे द्रतुगती महामागााच्या प्रकल्पाचा एकूण ककती 
खचा झाला आहे, अदयापपयतं कीं पनीने ्ोल वसुलीच्या नावाखाली एकूण ककती 
रुपये वसूल केले आहेत व ककती अनतररक्त ्ोलची रक्कम वसूल केल्याचे 
आढळून आले आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार सिर महामागा ्ोल मुक्त करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 



60 

 
श्री. एिनाथ सशांदे : (१) होय. 
     अशा आशयाची तक्रार जानेवारी, २०१७ मध्ये प्राप्त झाली आहे. 
(२) अप्पर मुख्य सधचव (सा.बाीं.) याींचे अध्यक्षतेखालील सलमतीने तयार केलेला 
अहवाल शासनास दिनाींक २७/०४/२०१७ रोजी नसून दिनाींक २७/०४/२०१६ रोजी 
प्राप्त झाला आहे. सिरचा अहवाल शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(३) सिरहू मुींबई-पुणे द्रतुगती मागााच्या मूळ बाींधकामासाठी रुपये २१२३ को्ी 
इतका खचा झाला आहे. मे. आय. आर. बी. पी. एल. कीं पनीने रुपये ९१८ को्ी 
अिीम रक्कम महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळाकड ेभरुन १५ वषाासाठी 
पथकर वसुलीचे अधधकार त्याींना प्रिान करण्यात आले आहेत. माहे जून, २०१७ 
पयतं मुींबई पुणे द्रतुगती मागाावर रुपये ३३८४.२७ को्ी इतक्या पथकराची वसुली 
झाली आहे. 
(४) पथकर वसुलीचे १५ वषााचे अधधकार मे. मे. आय. आर. बी. पी. एल. या 
कीं पनीस (दिनाींक ०९/०८/२००४ ते दिनाींक ०८/०८/२०१९ पयतं) दिले असल्याने 
चौकशीचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

रदहमिपूर िे िाठार (किरोल) (जज.सािारा) र्त्यािरील  
पूलास सांरक्षि िठड ेबाांधण्याबाबि 

(६५) *  ३१०४१   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रदहमतपूर ते वाठार (ककरोल) (जज.सातारा) रस्त्यािरम्यान वाठारजवळ 
असलेल्या अरुीं ि पुलास सींरक्षक कठड ेनसल्याने अपघात होत असल्याचे दिनाींक 
२३ मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर पूलाचे रुीं िीकरण, सींरक्षक कठड ेबाींधणे तसेच पुलाचा पाया 
भक्कम करण्याबाबत कननषठ अलभयींता, सावाजननक बाींधकाम ववभाग याींच्याकड े
मींजूरीसाठी पाठववलेले प्रस्ताव प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबईिील आरे दगु्धशाळेिील दधू पुरिठ्याि घट झाल्याबाबि  
(६६) *  ३१७६९   श्री.अशोि ऊफव  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.प्रविण दरेिर :   सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) मुींबईतील आरे िगु्धशाळेमध्ये िधुाचा पुरवठा होत नसल्यामुळे िाहकाींची 
गैरसोय होत असून आरे कें द्रावर िधू लमळत नसल्यामुळे िधू ववतरक आधथाक 
अडचणीत आल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मुींबईतील आरेचे िधू ववतरण घ्ल्याने िगु्धशाळेपासून िधू 
कें द्रापयात िधू वाहतकू करणाऱ्या वाहतूकिाराींनी वाहतूक करणार नसल्याचे 
िगु्धववकास आयुक्ताींना माहे जनू, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान कळववले आहे, हे 
ही खरे आहे, 
(३) असल्यास, मुींबई महानगरपाललकेने सिरहू कें दे्र काढण्याबाबतची कारवाई सुरु 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनुसार आरे िगु्धशाळेस सहकारी िधू सींघाकडून िधू 
पुरवठा वाढववण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. महादेि जानिर : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) िधू ववतरक सेनेने याबाबत मौणखक सूचना दिनाींक ०१/०६/२०१७ रोजीच्या 
बैठकीत दिली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. शासनाचे िधू खरेिी िर राज्यातील इतर सहकारी व 
खाजगी िधू प्रकल्पाींच्या िधू खरेिी िराच्या तुलनेत (२१ जून, २०१७ पूवी) २ ते 
४ रुपये प्रनतलल्र कमी असल्याने शासनाकडील िधूाची आवक कमी झालेली 
होती. सबब दिनाींक २१/०६/२०१७ पासून शासनाच्या िधू खरेिी िरात रुपये ३/- 
प्रनत लल्र वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे शासकीय िधू योजनेकडील िधू 
आवक वाढणे अपेक्षक्षत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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बाांदा (जज.ससांधदुगुव) येथील निुसानग्र्ि शेििऱ्याांना आधथवि मदि देण्याबाबि 

(६७) *  ३२६८२   अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय मदि ि पुनिवसन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) बाींिा (जज.लसींधिुगुा) येथे चक्रीवािळामुळे शेतकऱ्याींचे रूपये ६० लाखाींचे 
नुकसान झाल्याचे दिनाींक ६ मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननिशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने नुकसानिस्त शेतकऱ्याींना आधथाक मित िेण् याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) अवेळी पाऊस व गारवप्ीमुळे शेतीवपकाींची नकुसानभरपाई िेण्यासाठी, 
झालेल्या नुकसानीची आकडवेारी क्षेबत्रय कायाालयाींकडून अचूक पींचनामे करुन 
मागववण्यात आली आहे. सिर मादहती सींकलीत करण्याचे काम प्रगतीपथावर 
आहे. यासींिभाात प्राप्त होणाऱ्या मादहतीच्या अनषुींगाने नुकसानिस्ताींना आधथाक 
मित िेण्याबाबचा ननणाय घेण्याची बाब प्रगतीपथावर आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पोलादपूर (जज.रायगड) िालुक्यािील गािाांना मािी  
उत्खननामुळे तनमावण झालेला धोिा 

(६८) *  ३२९३२   श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पोलािपूर (जज.रायगड) तालुक्यात माती उत्खननामुळे २५ गावाींना भूस्खलन 
आणण िरड कोसळण्याचा धोका ननमााण झाल्याचे माहे जनू, २०१७ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार सिर गावाींच्या सुरक्षेकररता कोणती उपाययोजना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) पोलािपूर तालुक्यातील मौजे चोळई येथे 
खाजगी जमीन मालकाींनी जलमनीचे सपा्ीकरण करण्यासाठी उत्खनन केले 
असून, सिर दठकाणी िरड कोसळण्याची शक्यता ननिशानास आली. त्यानसुार 
तेथील रदहवाशाींना सुरक्षक्षत दठकाणी हलववण्यासाठी तलाठी पोलािपूर 
याींच्यामार्ा त नो्ीस िेण्यात आलेली आहे.  तसेच मौजे लोहारे, ता. पोलािपूर 
येथील काही रदहवाशाींना िरड कोसळण्याची शक्यता असल्याने सुरक्षक्षत स्थळी 
स्थलाींतरीत होण्याबाबत तलाठी लोहारे याींचेमार्ा त नो्ीस बजावण्यात आलेली 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

वप ांपरी (जज.पुणे) भागािील अिैध उत्खनन रोखण्याबाबि 
(६९) *  ३१२९५   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.जगन्द्नाथ सशांदे, श्री.जयांि पाटील, डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वप ींपरी (जज.पुणे) भागातील पवना धरण पररसरातील मावळ, भडवली, लशवली, 
मळवींडी, ठुले व इतर गावात अवैधररत्या बेकायिा उत्खनन केले जात असल्याचे 
माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महसूल ववभागाच्या सहकायाानेच हे अवधै उत्खनन होत 
असल्याने या भागात माळीण सारख्या घ्नेची पनुरावतृ्ती होण्याचा धोका 
ननमााण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने अवैध उत्खनन रोखण्याबाबत तसेच अवधै उत्खननास सहकाया 
करणाऱ्या िोषी अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१),  (२) व (३) पुणे जजल्ह्यातील पवना धरण पररसरात 
माहे एवप्रल, २०१७ ते माहे मे, २०१७ या कालावधीिरम्यान तहलसलिार मावळ 
याींनी गौण खननजाचे अवधै उत्खनन व वाहतकु करणाऱ्या एका वाहनावर 
कारवाई करून, रूपये २०,६४०/- एवढा िींड वसूल करून शासनजमा केला आहे. 
       सिर भागात माळीण सारख्या घ्नेची पनुरावतृ्ती होण्याचा धोका 
ननमााण झाल्याचे ननिशानास आलेले नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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एटापल्ली (जज.गडधचरोली) िालुक्याि भूमी असभलेख  

िायावलयािील ररक्ि पदे भरण्याबाबि 
(७०) *  ३२७४९   प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड े: सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ए्ापल्ली (जज.गडधचरोली) तालुक्यातील मुख्यालयी असलेल्या भूलम अलभलेख 
कायाालयातील एकूण मींजूर १७ पिाींपकैी ९ पिे ररक्त असल्याने कमाचाऱ्याींवर 
अनतररक्त कामाचा बोजा वाढत असून नागररकाींची िैनींदिन व इतर अनेक कामे 
प्रलींबबत राहत असल्याचे माहे जनू, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर कायाालयातील ररक्त पिे भरण्यात यावी अशी मागणी 
स्थाननक नागररकाींनी जजल्हाधधकारी, गडधचरोली याींच्याकड ेकेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनुसार सिर कायाालयातील ररक्त पिे भरण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१)  सिर कायाालयामध्ये ग्-क आणण ग्-ड सींवगाातील 
कमाचाऱ्याींची एकूण १७ पिे मींजूर असून, माहे जनू, २०१७ अखेर त्यापकैी ०७ पिे 
ररक्त आहेत. तथावप, उपलब्ध कमाचाऱ्याींच्या सहाय्याने नागरीकाींची िैनींदिन कामे 
वेळीच पार पाडली जात आहेत. 
(२) असे ननिशानास आले नाही. 
(३) व (४) सिर ररक्त पिे सरळसेवा भरती व पिोन्नतीने भरण्याची कायावाही 
सुरु आहे. 

----------------- 
राज्यािील दठबि ि िषुार ससांचनाचा तनधी शेििऱ्याांना अदा िरण्याबाबि 

(७१) *  ३१०६२   डॉ.अपूिव दहरे, डॉ.सुधीर िाांबे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २६७७६ 
ला ददनाांि १० माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि :       
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कें द्र पुरस्कृत सुक्ष्म लसींचन योजनेंतगात सन २०१३-२०१४ व सन 
२०१४-२०१५ या वषाातील पवूा सींमती दिलेले अींिाजे अनकु्रमे रुपये १२६ को्ी व 
रुपये ५२ को्ी असे एकूण रुपये १७८ को्ी एवढया रक्कमेचे प्रस्ताव प्रलींबबत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून प्रलींबबत लाभाथी 
शेतकऱ्याचे प्रस्ताव ननकाली काढण्याकरीता ननधी उपलब्ध करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, सन २०१३-२०१४ व सन २०१४-२०१५ यावषीतील सवा लाभाथी 
शेतकऱ्याचे प्रलींबबत अनिुानाचे ववतरण करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) शेतकऱ्याींना प्रलींबबत अनिुानाच्या रकमेचे प्रिान करण्यासाठी दिनाींक 
२४.३.२०१७ च्या शासन ननणायान्वये आवश्यक ननधी उपलब्ध करुन िेण्यात 
आला आहे. 
(३) ५९६६५ लाभार्थयांपकैी ५३००२ लाभार्थयांच्या बँक खात्यावर रुपये १५८ को्ी 
एवढा ननधी जमा करण्यात आला आहे. उवाररत लाभार्थयांच्या बँक खात्यावर 
अनिुान जमा करण्याची कायावाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

यििमाळ जजल््याि बोगस िापूस बबयाणाांची                         
वििी िरणाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबि 

(७२) *  ३३७४६   श्री.हररससांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड,े श्री.आनांदराि पाटील :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) महागाींव, पुसि, उमरखेड, दििस व वणी (जज.यवतमाळ) तालुक्यात कापूस 
बबयाणाींच्या ववक्रीस बींिी असताींना येथील कृषी कें द्रावर बोगस कापूस बबयाणे 
ववकली जात असल्याचे माहे जनू, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, रु्लसावींगी (ता.महागाव, जज.यवतमाळ) येथील कृषी कें द्रासमोरील 
उ्या असलेल्या वाहनातनू शासनाने बींिी घातलेले कापसू बबयाणे वान ६५९ ची 
ववक्री होत असल्याचे तसेच वणी तालुक्यातील कृषी बाजारात कापसाचे 
बबयाणाींच्या २१ वाण बोगस असल्याचे माहे जून, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनुसार बोगस बबयाणाींची ववक्री करणाऱ्याींवर तसेच 
बोगस बबयाणे पकडून सुध्िा कोणतीच कारवाई न करणाऱ्या सींबींधधत 
अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) व (२) वणी तालुक्यातील साई कृवष कें द्रावर ववक्रीसाठी 
प्रनतबींधधत R-cot-६, R-६५९ जातीच्या कापूस बबयाणाींच्या पाकी्ाींची ववक्री केली 
जात असल्याचे दिनाींक ०८ जून, २०१७ रोजी ननिशानास आले.  
     तसेच, रु्लसावींगी, ता.महागाींव येथील गौरीशींकर कृवष कें द्राच्या मालकीच्या 
वाहनामध्ये ववक्रीस प्रनतबींधीत R-६५९ या जातीच्या कापूस बबयाणाींचा साठा 
दिनाींक १५ जून,२०१७ रोजी आढळून आला.  
     पुसि, उमरखेड, दििस या तालुक्यातील कृवष कें द्राींवर ववक्रीस प्रनतबींधीत 
कापूस बबयाणाींची ववक्री केली जात असल्याचे ननिशानास आलेले नाही.  
(३) सिर प्रकरणी केलेल्या चौकशीत साई कृवष कें द्र, वणी व गौरीशींकर कृवष 
कें द्र, रु्लसावींगी ता. महागाींव,जज.यवतमाळ या िोन्ही कें द्राींवर ववक्रीस प्रनतबींधीत 
कापूस बबयाणाींची अनकु्रमे ववक्री केली जात असल्याचे व अवधै साठा करण्यात 
आल्याचे आढळून आले. त्यानुषींगाने िोन्ही कृवष सेवा कें द्राींचे बबयाणे परवाने 
ननलींबबत करण्यात आलेले असून िोन्ही कृवष कें द्राींववरूद्ध अनुक्रमे वणी व 
महागाींव पोलीस ठाण्यात गुन्हे िाखल करण्यात आलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
भीमा िोरेगाि (जज.पुणे) येथील क्राांिी्िांभाच्या  
जसमनीिर झालेले अतिक्रमण हटविण्याबाबि 

(७३) *  ३२८०४   आकिव .अनांि गाडगीळ : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भीमा कोरेगाव (जज.पणेु) येथील क्राींतीस्तींभाच्या १० एकर जलमनीवर 
अनतक्रमण करण्यात आले असून शासनाचे िलुाक्ष होत असल्याचे माहे एवप्रल, 
२०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनुसार क्राींतीस्तींभ पररसराचा ऐनतहालसक व पया् न 
स्थळ म्हणनू ववकास करण्याच्याष्ष्ीने तेथील अनतक्रमण ह्ववण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) भीमा कोरेगाव, जज.पुणे येथील स.नीं.१०३३ 
मधील जयस्तींभाच्या जलमनीवर असलेले व्यापारी स्वरुपाचे अनतक्रमण 
तहलसलिार, हवेली पुणे याींचेमार्ा त दिनाींक ०८/०६/२०१७ रोजी ररतसर नो्ीस 
िेऊन ननषकालसत करण्यात आले आहे. 
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  तथावप, अदयाप सिर जागेवर श्री.गुलाबराव बाबुराव माळविकर या 
व्यक्तीचे घर असून सिर घराची नोंि रे्रर्ार क्र.११९४ अन्वये सन १९९२ मध्ये 
करण्यात आली होती व त्याींच्या वारसाींची नोंि रे्रर्ार क्र.२०९३ अन्वये सन 
२००० साली करण्यात आली होती. उपरोक्त िोन्ही रे्रर्ार उपववभागीय 
अधधकारी, हवेली याींच्याकडून पुनरीक्षणात घेऊन दिनाींक ०५/०६/२०१७ च्या 
आिेशाने रद्द करण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 
 

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

विधान भिन :   उत्िमससांग चव्हाण 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रणपूवा सवा प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे.  

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


