
महाराष्ट्र विधानपररषद 
चौथे अधधिेशन, २०१७ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, ददनाांि १२ डिसेंबर, २०१७ / अग्रहायण २१, १९३९ (शिे) 
  
(१) महसलू, मदत ि पनुिवसन, सािवजननि 

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 
(२) पररिहन, खारभमूी वििास मांत्री 
(३) िृषी, फलोत्पादन मांत्री 
(४) सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री 
(५) पशसुांिधवन, दगु्धवििास ि मत््यवििास मांत्री 
 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ८१ 
------------------------------------- 

  
राज्यातील सिव पुलाांच े्रक्चरल ऑिीट िरुन दरुू्ती िरण्याबाबत 

  

(१) * ३४८४८ श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरससांह पांडित, श्री.सनतश चव्हाण, 
िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.हेमांत टिले, िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, 
श्री.सनुनल तटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जनादवन चाांदरूिर, 
श्री.हररसस ांग राठोि, श्री.सभुाष झाांबि, श्री.अमरनाथ राजरूिर, श्रीमती हु्नबानू 
खसलफे, श्री.रामराि िििुत,े श्री.रवि ांद्र फाटि, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.जगन्नाथ 
सशांदे, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.प्रिाश गजसभये, श्रीमती स््मता िाघ, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील २९०० जुन्या पलुाींच े“स्ट्रक्चरल ऑडी्” करून ककती लहान व 
मोठ्या पलुाींची दरुुस्ट्ती वा पनुर्ाांधणी करण्यात आली आहे, त् याचरमामाणे १ 
हजार १२३ पलुाींच्या दरुुस्ट्तीसाठी साववजननक र्ाींधकाम ववभागाने वर्ावचा 
कालर्ध्द कायवक्रम तयार केला असनू परुामध्ये पलु वाहून जाण्याच्या 
धोकादायक घ्नेची पनुरावतृ्ती ्ाळण्यासाठी शासनाने पलुाींवर “सेन्सर” 
र्सववले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याचे स्ट्वरुप काय आहे, उक्त १ हजार १२३ पलुाींच्या 
दरुुस्ट्तीकररता ककती खचव येणार आहे, तसेच दरुुस्ट्तीकररता ननधी कशारमाकारे 
उभारण्यात येणार आहे, सेन्सर र्सववण्याची कारणे काय आहेत व 
त्यानरु्ींगाने सेन्सर र्सववण्याच्या कायववाहीपतूीची सद्यःस्स्ट्िती काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने राज्यातील ब्रि्ीशकालीन व सरुक्षा मदुत सींपलेल्या सवव 
पलुाींचे स्ट्रक्चरल ऑडी् करुन दरुूस्ट्ती करण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) अींशत: खरे आहे, 
 राज्यातील साववजननक र्ाींधकाम ववभागाच्या रस्ट्त्याींवर १३१५१ पलु 
असनू त्याींची ननयतकालीन तपासणी करण्यात आली आहे. तपासणीमध्ये 
ज्या पलुाींमध्ये सींरचनात्मक दोर् आढळून आले अशा ४४४ पलुाींचे स्ट्रक्चरल 
ऑडी् करण्यात आले आहे. पलुाींच्या दरुुस्ट्तीसाठी समुारे रुपये ७९२ को्ी 
खचव अपेक्षक्षत आहे. उपलब्ध ननधी तसेच रमााधान्यक्रम यानसुार दरुुस्ट्तीची 
कायववाही योजनेत्तर रस्ट्त ेव पलु देखभाल दरुुस्ट्ती अनदुानातनू हाती घेण्यात 
आली आहे.  
 एकूण २७० पलुाींसाठी परू पातळी धोक्याच्या पातळीवर गेल्यास 
ननयींत्रण कक्षामध्ये सचूना ममळण्यासाठी परू पातळी ननदशवक इलेक्रॉननक 
सेन्सर र्सववण्यात आले आहेत.  
(४) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यात िापूस ि सोयाबीन वपिाांिर विषारी किटिनाशि  
फिारणी िेल्यामुळे शतेिऱ्याांचा मतृ्यू झाल्याबाबत 

  

(२) * ३५३९० श्री.धनांजय मुांि,े श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.सनुनल तटिरे, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, 
अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.अमरससांह पांडित, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल 
नािेिर, श्री.अननल भोसल,े श्री.ख्िाजा बेग, िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्रीमती 
हु्नबान ू खसलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.हररसस ांग 
राठोि, श्री.अमरनाथ राजरूिर, श्री.सभुाष झाांबि, श्री.जनादवन चाांदरूिर, 
िॉ.अपिूव दहरे, प्रा.अननल सोले, श्री.रवि ांद्र फाटि, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, आकिव .अनांत गािगीळ, श्री.पररणय 
फुिे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.गोवपकिशन बाजोरीया, श्री.तानाजी सािांत, 
श्री.मोहनराि िदम, श्रीमती स््मता िाघ : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात ववदभावतील ववशरे्त: यवतमाळ, अकोला, र्लुढाणा, वधाव, 
नागपरू, चींद्रपरू व धुळे या स्जल््यात तसेच, मराठवाडा व खानदेशात र्ी.्ी. 
कापसू आणण सोयार्ीन वपकाींवर कक्कनाशकाींची फवारणी करताींना ववर्ारी 
रसायणाची र्ाधा झाल्याने ववदभावत माहे सप् े्ंर्र-ऑक््ोर्र मध्ये ३२ शतेकरी 
व शतेमजूराींचा मतृ्य ू झाला, यवतमाळ स्जल््यात माहे जुल ै त ेऑक््ोर्र, 
२०१७ या कालावधीमध्ये कापसू व सोयार्ीन या वपकाींवर कक्कनाशक 
फवारणी करताना ववर्ारी रसायनामळेु ४० शतेकऱयाींचा मतृ्य ू होऊन ३६९ 
शतेकऱयाींना ववर्र्ाधा झाली व शतेमजूराींना अींधत्व आल्याच्या व मेंद ूआजार 
झाल्याच्या गींभीर घ्ना घडल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववर्र्ाधा रमाकरणात तलाठी, ग्रामसेवक, आरोग्य अधधकारी, 
कृर्ी सेवक या गाव रमाशासनातील यींत्रणेच्या ननषकाळजीपणामळेु शतेकरी व 
शतेमजुराींचा मतृ्य ूझाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, यवतमाळ स्जल््यात कक्कनाशक फवारणीने ववर्र्ाधा होवनू 
मतृ झालेल्या तसेच अींधत्व व मेंद ूआजार झालेल्या शतेकरी व शतेमजुराींच्या 
कु्ूींब्रर्याींना/ वारसाींना रुपये ५ लाखापयांत आधिवक मदत देण्यार्ार्तचे ननवेदन 
श्री.रवव ींद्र नालमवार याींच्या अध्यक्षतखेाली एका सींघ्नेने मा.कृर्ी राज्यमींत्री 
याींना ददनाींक ४ ऑक््ोर्र, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास ददले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यात कक्कनाशक व्यवस्ट्िापन कायदा मींजूर करावा, अशा 
मागणीच ेरमास्ट्ताव शतेकरी ममशनचे अध्यक्ष याींनी माहे ऑक््ोर्र, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान मा.कृर्ी मींत्री याींच्याकड ेददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने दोर्ी कीं पन्या व ववके्रत ेयाींच्यावर कारवाई करण्यार्ार्त 
तसेच, ववर्ारी कक्कनाशक फवारणीमळेु मतृ शतेकऱयाींच्या कु्ुींब्रर्याींना 
"गोवपनाि मुींड े शतेकरी अपघात ववमा" योजनेंतगवत ककती आधिवक मदत 
देण्यात आली वा त्यार्ार्त कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.पाांिुरांग फुां ििर : (१) राज्यात ववदभावतील ववशरे्त: यवतमाळ, अकोला, 
र्लुढाणा, वधाव, नागपरू, चींद्रपरू व धुळे या स्जल्हयात तसेच, मराठवाडा व 
खानदेशात र्ी.्ी. कापसू व सोयार्ीन या वपकाींवर जलु ैत ेऑक््ोर्र, २०१७ 
या कालावधीत कक्कनाशकाींची फवारणी करताना एकूण ५१ शतेमजूर/ 
शतेकरी याींचा मतृ्य ूझाल्याचे शासनाच्या ननदशवनास आलेले आहे. 

यवतमाळ स्जल्हयात जुल ै त े ऑक््ोर्र, २०१७ या कालावधीत 
कक्कनाशकाींची फवारणी करताना ववर्र्ाधा होवनू २१ शतेमजूर/शतेकऱयाींचा 
मतृ्य ू झाल्याचे तर एकूण ७८३ शतेमजूर/शतेकऱयाींना ववर्र्ाधा झाल्याच े
ननदशवनास आलेले आहे. 
(२) गहृ, कृर्ी, साववजननक आरोग्य, ग्रामववकास व वन ववभागाच्या 
अधधपत्याखालील रमाशासनातील क्षेब्रत्रय पातळीवरील अधधकाऱयाींनी 
ववर्र्ाधेर्ार्तचा अहवाल ववहीत रमापत्रात वररषठाींना सादर केला नाही, हे खरे 
आहे. 
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(३) यवतमाळ स्जल्हयात कक्कनाशक फवारणी करताना ववर्र्ाधा होवनू मतृ 
झालेल्या शतेमजूर/शतेकऱयाींच्या कु्ुींब्रर्याींना रुपये ५ लाखापयांतची आधिवक 
मदत देण्याची मागणी श्री.रवव ींद्र नालमवार, अध्यक्ष, राषरवादी कााँग्रेस पा्ी, 
आणी तालकुा याींनी ददनाींक ०४/१०/२०१७ रोजीच्या मा.राज्यमींत्री (कृर्ी) याींना 
उद्देशनू मलदहलेल्या ननवेदनाद्वारे केलेली आहे, हे खरे आहे. 
(४) अशा रमाकारची मागणीच ेननवेदन रमााप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(५) ववर्र्ाधा रमाकरणाची चौकशी करण्याकरीता राज्य शासनाने “ववशरे् तपास 
पिकाची” स्ट्िापना केलेली आहे.  
 कक्कनाशक कायद्यामधील तरतदुीनसुार दोर्ी कीं पन्या व ववके्रत े
याींच्यावर को व् केसेस, पोलीस केसेस दाखल करण्यात आलले्या आहेत. 
तसेच, परवाना ननलींर्न, परवाना रद्द, कक्कनाशकाींची जप्ती व ववक्री र्ींद 
आदेश यासारखी कारवाई सधु्दा करण्यात आलेली आहे.  
 अद्यापपयांत ववर्ारी कक्कनाशकाींमळेु ववर्र्ाधा होऊन मतृ झालेल्या 
१८ शतेकऱयाींच्या कु्ुींब्रर्याींना गोपीनाि मुींड े शतेकरी अपघात ववमा 
योजनेंतगवत रुपये २ लाख रकमेचा ववमा सींरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी रमास्ट्ताव 
ववमा कीं पनीकड ेदाखल करण्यात आलेले आहेत.  
(६) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
जयगि ते दाभोळ (स्ज.रत्नाधगरी) या दहरानांदानी            

प्रिल्पास ग्राम्थाांनी विरोध िेल्याबाबत 
  

(३) * ३५८८२ श्रीमती हु्नबान ूखसलफे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) जयगड त े दाभोळ (स्ज.रत्नाधगरी) अशी दहरानींदानी रमाकल्पाची गॅस 
पाईपलाईन ्ाकली जाणार असल्याने या रमाकल्पाला चाफेरी येिील ग्रामस्ट्िाींनी 
ववरोध केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रमाकल्पाची कोणतीही मादहती न देता चाफेरीसह लगतच्या 
समुारे साडचेार हजार शतेकऱ याींना महसलू ववभागाने नो्ीसा र्जावल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने या रमाकल्पाला होणारा ववरोध लक्षात घेता कोणती 
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.  
(२), (३) व (४) रत्नाधगरी तालकु्यातील १) नाींदीवड,े २) कुणर्ीवाडी,       
३) सींदखोल, ४) चाफेरी, ५) काींर्ळेलागवण, ६) वा्द व ७) जमातवाडी या 
गावातील जममनी गॅस पाईपलाईनसाठी जमीन वापर हक्क सींपादनात येत 
आहेत. पेरोमलयम व खननज पाईपलाईन (जमीन वापराचा व हक्काींच्या 
सींपादनाचा) अधधननयम, १९६२ मधील कलम ३ (१) अनसुार अधधसचूना   
कें द्र शासनाच्या राजपत्रात ददनाींक २८/२/२०१७ रोजी रमामसध्द करण्यात आली 
आहे. राजपत्रात कलम ३ (१) अधधसचूना रमामसध्द झाल्याने सींर्ींधधत 
शतेकऱयाींना नो्ीसा र्जावण्यात आल्या आहेत. 
 यारमाकरणी सींर्ींधधत खातदेाराींच्या ददनाींक ९/८/२०१७, १०/८/२०१७ व 
११/८/२०१७ रोजी सनुावण्या घेण्यात आल्या आहेत. त्यानींतर उक्त 
अधधननयमाच्या कलम ६ (१) अनसुार अधधसचूना कें द्र शासनाकड ेराजपत्रात 
रमामसध्दीसाठी पाठववण्याकररता सींपादन सींस्ट्िेकड े ददनाींक २६/१०/२०१७ रोजी 
पाठववण्यात आली आहे. 

----------------- 
पुणे शहरातील बहुविध धचत्रपटगहृ सांिुलाांनी  

िरमणूि िर न भरल्याबाबत 
  

(४) * ३५२५१ श्री.अननल भोसल,े श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, 
अॅि.ननरांजन िािखरे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) पणेु शहरातील ६ र्हुववध धचत्रप्गहृ सींकुल मालकाींनी ४ वर्ावपवूी 
शासनाने करमणूक कर सू्  ददलेल्या कालावधीत रेमाक्षकाींकडून वसलू केलेला 
रूपये ६८ को्ी ६५ लाखाींचा कर अद्याप शासनास जमा केला नसल्यामळेु 
यार्ार्त शासनाने कोणताच ननणवय घेतला नसल्याचे माहे सप् े्ंर्र, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने करणमकू कर र्डुववणाऱया ६ र्हुववध धचत्रप्गहृ सींकुल 
मालकाींवर कारवाई करून सदर कर वसलू करण्यार्ार्त कोणती कायववाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) रमाश्नाधीन र्हुववध धचत्रप्गहृ सींकुलाींनी 
करमणूक शलु्क माफीच्या कालावधीत रेमाक्षकाींकडून जी गरैवाजवी लाभाची 
रक्कम वसलू केली आहे, ती रक्कम शासनाकड े जमा करणेर्ार्त अपर 
स्जल्हाधधकारी, पणेु याींनी रमािम सींर्ींधधताींना नो्ीसा ददल्या व तद्नींतर 
ददनाींक ३०/०३/२०१३ रोजी आदेश ददले होत.े 
 अपर स्जल्हाधधकारी, पणेु याींच्या सदर आदेशाींववरुध्द सींर्ींधधत र्हुववध 
धचत्रप्गहृ सींकुल मालकाींनी ववभागीय आयकु्त, पणेु याींच्याकड ेदाखल केलेले 
अपील अजव ववभागीय आयकु्त, पणेु याींनी ददनाींक २९/०४/२०१४ च्या 
आदेशाींन्वये अमान्य करुन अपर स्जल्हाधधकारी, पणेु याींचे ददनाींक 
३०/०३/२०१३ चे वरील आदेश कायम केलेत. 
 सदर रमाकरणी सींर्ींधधत र्हुववध धचत्रप्गहृ सींकुल मालकाींनी 
शासनाकड ेदाखल केलेल्या अवपलाींच्या अनरु्ींगाने तत्कालीन मा.मींत्री (महसलू) 
याींनी पारीत केलेल्या ददनाींक ०१/०७/२०१४ च्या आदेशान्वये ववभागीय 
आयकु्त, पणेु याींच्या आदेशास स्ट्िधगती देण्यात आली होती. तिावप, ददनाींक 
१९/०९/२०१७ च्या आदेशान्वये मा.मींत्री (महसलू) याींनी सींर्ींधधत अजवदाराींच े
अपील अजव अमान्य करुन ववभागीय आयकु्त, पणेु याींचे ददनाींक २९/०४/२०१४ 
चे आदेश कायम केले आहेत. त्यानसुार, रमास्ट्ततू रमाकरणी क्षेब्रत्रय पातळीवर 
ववहीत ननयमाींनसुार कायववाही करण्यात येत आहे. 
(३) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई-पुणे द्रतुगती महामागाविरील टोल िसूली बांद िरण्याबाबत 
  

(५) * ३४९६९ अॅि.जयदेि गायििाि, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
आकिव .अनांत गािगीळ, श्रीमती हु्नबान ू खसलफे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.सभुाष झाांबि, श्री.हररसस ांग राठोि, श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडित, अॅि.ननरांजन िािखरे, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.अननल भोसल े: सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींर्ई-पणेु महामागाववर म्हैसकर इन्रास्ट्रक्चर कीं पनीला ददलेल्या 
कीं त्रा्ानसुार ्ोलवसलूीची ठरलेली रक्कम पींधरा वर् ेपणूव होण्यापवूीच वसलू 
केली असनू कीं पनीने माहे नोव्हेंर्र, २०१६ मध्ये रुपये तीन हजार को्ीींची 
्ोल वसलूी केलेली असल्यामळेु कीं पनीने रूपये ३४६ को्ी अधधक ्ोल वसलुी 
वाहनधारकाींकडून केली आहे, त्यामळेु सदर कीं पनीला ्ोल वसलू करण्यास 
मनाई करण्यार्ार्त सामास्जक कायवकत्याांनी शासनाकड ेमाहे सप् े्ंर्र, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी ननवेदन ददल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने ठरलेल्या रक्कमेहून अधधक ्ोल वसलुी करणाऱयाींवर 
कारवाई करून सदर ्ोल वसलुी र्ींद करण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ सशांदे : (१) ्ोल वसलूी करण्यास मनाई करण्यार्ार्त ननवेदन 
सप् े्ंर्र, २०१७ शासनास रमााप्त झाले नाही. तिावप, याच आशयाची तक्रार 
महाराषर राज्य रस्ट्त ेववकास महामींडळास जानेवारी, २०१७ मध्ये रमााप्त झाली 
असनू महामींडळाने ददनाींक २२/०२/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये सववस्ट्तर उत्तर 
ददले आहे. 
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(२) मुींर्ई-पणेु द्रतुगती मागावची देखभाल व दरुुस्ट्ती व राषरीय महामागव क्र. ४ 
चे चौपदरीकरणाच्या रमाकल्पाच्या सवलत करारनाम्यात ददनाींक ९ ऑगस्ट््, 
२००४ त ेददनाींक ८ ऑगस्ट््, २०१९ पयांत १५ वर्ावची पिकर वसलुीची तरतदू 
आहे. त्यारमामाणे पिकर वसलुी करण्यात येत आहे. 
(३) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्य पररिहन महामांिळाच्या िमवचाऱ्याांसाठी             
अत्याधनुनि रुग्णालय उभारण्याबाबत 

  

(६) * ३४७०५ श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनुनल 
तटिरे, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅि.ननरांजन िािखरे, 
श्री.अमरससांह पांडित, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.अननल भोसल,े 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.दत्तात्रय सािांत, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.बाळाराम 
पाटील : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) राज्यात पररवहन ववभाग व राज्य पररवहन महामींडळाच्या सींयकु्त 
ववद्यमाने राज्य पररवहन कमवचाऱयाींसाठी १०० खा्ाींची अत्याधुननक रुग्णालय 
तसेच त्याींच्या पाल्यासाठी ऑ्ोमोर्ाईल व मेकॅननकल अमभयींता 
महाववद्यालय उभारण्याचा ननणवय शासनाने माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान घेतला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने सदर रुग्णालय व अमभयाींब्रत्रकी महाववद्यालय 
उभारण्यास व रमात्यक्षात त ेकायावस्न्व त करण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, सदर महाववद्यालय ककती कालावधीत कायावस्न्वत होणार 
आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.ददिािर राित े: (१) होय. 
महाराषर राज्य मागव पररवहन महामींडळाने असा ननणवय घेतला आहे. 

(२) व (३) सदरील रमाकल्पाची आखणी करण्यासाठी तज्ञ सल्लागार सींस्ट्िेची 
ननवड करण्याची र्ार् ववचाराधीन आहे. 
(४) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

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

िृषी विभागाच्या विभाजनामुळे िां त्राटी िमवचारी 
बेरोजगार होणार असल्याबाबत 

 

(७) * ३५८५० िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.दत्तात्रय 
सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांि,े श्री.बाळाराम पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील कृर्ी ववभागाचे ववभाजन होऊन मदृ व जलसींधारण हा नवीन 
ववभाग अस्स्ट्तत्वात येण्याची रमाकक्रया अींनतम ्प्प्यात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ववभाजनामळेु कृर्ी ववभागातील समुारे साड े पाच हजार 
कीं त्रा्ी कमवचारी र्ेरोजगार होणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने रे्रोजगार होणाऱया सदर कमवचाऱयाींना इतर ववभागात 
सामावनू घेण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.पाांिुरांग फुां ििर : (१) ग्रामववकास व जलसींधारण ववभागाच्या ददनाींक 
३१/०५/२०१७ रोजीच्या शासन ननणवयान्वये मदृ व जलसींधारण 
आयकु्तालयाच्या स्ट्िापनेसह मदृ व जलसींधारण ववभागाच्या क्षेब्रत्रय यींत्रणेची 
फेररचना करण्यात आली आहे. 
(२) कृर्ी ववभागाच्या पवूीच्या व सध्याच्या रमास्ट्ताववत आकृनतर्ींधामध्ये कीं त्रा्ी 
कमवचाऱयाींचा समावेश नसल्यामळेु कृर्ी व मदृ व जलसींधारण ववभागाच्या 
ववभाजनामळेु कीं त्रा्ी कमवचारी रे्रोजगार होण्याचा रमाश्न उद्् ावत नाही. 
(३) व (४) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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सलांगदरी, माऊली, आिगाांि (स्ज.औरांगाबाद) या मागाविरील    
र्त्याांच्या िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(८) * ३५४०१ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरससांह पांडित, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मल ींगदरी, माऊली, आडगाींव (स्ज.औरींगार्ाद) या मागाववरील रस्ट्त्याींच्या 
कामात सन २०१३-१४ या आधिवक वर्ावत रुपये ६० लाखाींचा गरैव्यवहार झाला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर काम घा् क्ीींगचे (स्ट्कील वकव ) असल्याने समुशक्षक्ष त 
रे्रोजगाराींना न देता मजूर सहकारी सींस्ट्िेला देण्यात आल,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या कामाच े देयक माहे माचव, २०१६ मध्ये काढले तर काम 
माहे ऑगस्ट््, २०१६ मध्ये करण्यात आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी करून सदर गरैव्यवहार 
करणाऱया सींर्ींधधत अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) रमाश्नाधीन कामासींदभावत रमााप्त तक्रारीच्या अनरु्ींगाने 
दक्षता व गणुननयींत्रण मींडळामाफव त चौकशी करण्यात येत आहे. 
(२) होय.  
 रमाश्नाधीन कामाच्या ननववदाींना दोन वळेेस रमानतसाद ममळाला नाही. 
नतसऱ या वेळी ननम्नतम ननववदाकाराींनी अनामत रक्कम भरली नाही. सर्र्, 
सदर ननववदा रमाकक्रया पणूव होऊ शकली नाही. त्यामळेु कामाचे भाग पाडून 
मजूर सहकारी सींस्ट्िाींना काम देण्यात आले आहे. 
(३) अधधक्षक अमभयींता, दक्षता व गणुननयींत्रण मींडळ, औरींगार्ाद याींचकेडून 
रमााप्त झालेल्या अींतररम अहवालानसुार अशी र्ार् आढळून आली नाही. 
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(४) अधधक्षक अमभयींता, दक्षता व गणुननयींत्रण मींडळ, औरींगार्ाद याींचकेडून 
अींतररम अहवाल रमााप्त झाला असनू, अींनतम अहवाल रमााप्त झाल्यानींतर 
समधुचत कायववाही करण्यात येईल. 
(५) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात परतीच्या पािसामुळे नुिसानग्र्त               
शतेिऱ्याांना मदत देण्याबाबत 

  

(९) * ३५७२५ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.धनांजय मुांि,े अॅि.ननरांजन िािखरे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.जगन्नाथ सशांदे, 
श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात परतीच्या पावसात ववदभव, खान्देश, मराठवाडा, कोकणासह 
नामशक व रायगड स्जल््यासह इतर भागात वपकाींचे मोठ्या रमामाणावर 
नकुसान झालेले असल्याने त्यासींदभावत पींचनामे करून शतेकऱयाींना नकुसान 
भरपाई देण्याची मागणी लोकरमानतननधीींनी माहे ऑक््ोर्र, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोकणातही परतीच्या पावसाने भात वपकाींचे नकुसान 
झाल्याने कोकणात ओला दषुकाळ जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली 
असनू लाींर्लेल्या पावसामळेु आींर्ा व काज ु वपकाींच्या उत्पादनावर पररणाम 
होत असल्याने कोकणातील आींर्ा व काज ुउत्पादक शतेकरी सींक्ात सापडला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, परतीच्या पावसामळेु नकुसानग्रस्ट्त शतेकऱयाींच्या नकुसानीचे 
पींचनामे करावेत असे आदेश मा.मखु्यमींत्री याींनी महसलू ववभागास ददले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने नकुसानग्रस्ट्त शतेकऱयाींना नकुसान भरपाई देण्यार्ार्त 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२), (३) व (४) ददनाींक २७ ऑक््ोर्र, २०१७ रोजीच्या शासनपत्रान्वये, 
ऑक््ोर्र, २०१७ मध्ये परतीच्या पावसामळेु झालेल्या शतेी व फळवपकाींच्या 
नकुसानीचे पींचनामे करुन, वपकाींच्या नकुसानीर्ार्तचा अहवाल शासनास 
सादर करण्यार्ार्तच्या सचूना क्षेब्रत्रय अधधकाऱयाींना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(५) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्य पररिहन महामांिळाच्या नासशि शहरातील  

बससेिेच्या फेऱ्या सुरू िरण्याबाबत 
(१०) * ३४८८१ श्री.जयिांतराि जाधि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३०९४७ ला 
ददनाांि २४ जुल,ै २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सींदभावत सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्य पररवहन मींडळाच्या नामशक शहर र्ससेवेच्या कपात केलेल्या फेऱया 
पवूववत सरुु करण्यासाठी स्ट्िाननक लोकरमानतननधीींनी ददनाींक २८ ऑगस्ट््, २०१७ 
रोजी वा त्यासमुारास शासनास ननवेदने ददलेली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नादरुुस्ट्त र्सेस व सक्तीच्या रजेच्या ववरोधात राज्य पररवहन 
महामींडळाच्या कमवचाऱयाींनी आक्रमक होवनू ददनाींक २२ ऑगस्ट््, २०१७ रोजी 
नामशक शहरातील र्ससेवा र्ींद पाडून आींदोलन केले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने नामशक शहरातील शालेय ववद्यािी, कामगार व 
रमावाशाींचे र्ससेवे अभावी होणारा त्रास दरू करण्यासाठी शहर र्ससेवेच्या फेऱया 
पवूववत सरुु करण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.ददिािर राित े: (१) व (२) होय. 
(३) राज्य पररवहन महामींडळाद्वारा ददनाींक १५/०६/२०१७ पासनू नामशक शहर 
वाहतकूीची १० ननयत,े १६० फेऱया व २०१५ कक.मी. तसेच भगरू त े
महात्मानगर अशी फेरी सरुु करण्यात आली आहे. 
(४) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई-गोिा महामागावच ेचौपदरीिरणाच ेिाम               
सांथगतीने सुरू असल्याबाबत 

  

(११) * ३५७७३ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अमरससांह पांडित, श्री.सनतश चव्हाण, िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.दत्तात्रय सािांत, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांत पाटील, श्रीमती हु्नबान ूखसलफे, श्री.अशोि 
ऊफव  भाई जगताप, अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.सनुनल तटिरे : सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींर्ई-गोवा महामागावच े चौपदरीकरण करण्याची घोर्णा शासनाने केली 
मात्र ननधीअभावी या मागावचे काम अत्यींत सींिगतीने सरुु असल्याच े माहे 
सप् े्ंर्र, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चौपदरीकरणाच्या नावाखाली या महामागावची दरुवस्ट्िा झाली 
असनू पनवेलपासनू रत्नाधगरीपयांत रस्ट्त्यामध्ये पडलेल्या खड्डयाींमळेु येिे 
दररोज अपघात होत असनू गेल्या पाच वर्ावत येि े६०० लोकाींचा मतृ्य ूझाला 
आहे. तर दोन हजाराींहून अधधक रमावासी गींभीर जखमी झालेले असल्याची 
नोंद आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने मुींर्ई-गोवा महामागावचे चौपदरीकरणाचे काम कीं त्रा्दार 
याींच्यामाफव त कशारमाकारे केले जात े याची शहाननशा करुन या मागावच्या 
कामाला गती देवनू ननधी ववतरीत करुन वेळेत पणूव करण्याच्यादृस्ष्ने 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) भारतीय राषरीय राजमागव रमााधधकरणामाफव त रमागतीत 
असलेल्या पनवेल त े इींदापरू हया ८४ कक.मी. राषरीय महामागावच े
चौपदरीकरण रखडले आहे हे खरे आहे. इींदापरू त ेझाराप हया ३६२ कक.मी. 
महामागावपकैी कशडेी घा्ातील ९ कक.मी. वगळता ३५३ कक.मी. महामागावच्या 
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चौपदरीकरणासाठी ९ पॅकेजसाठी ननववदा ननस्श्चती झाली असनू भसूींपादनाची 
कायववाही अींनतम ्प्प्यात असनू रमात्यक्ष र्ाींधकामास सरुुवात करण्यात येत 
आहे. कशडेी घा्ातील र्ोगद्यासह रस्ट्त्यासाठी ननववदा रमाकक्रया रमागतीत आहे. 
(२) पनवेल त े झाराप हया भागातील महामागाववरील खड्ड े भरण्याची 
कायववाही कीं त्रा्दार/सवलतकारामाफव त रमागतीत असनू १५ डडसेंर्र, २०१७ पयांत 
पणूव करण्याचे ननयोजन आहे. 
(३) कनावळा पक्षी अभयारण्यासाठी वन तिा पयाववरण ववभागाची परवानगी, 
काही भागातील भसूींपादनाच्या समस्ट्या, तसेच कीं त्रा्दाराच्या आधिवक समस्ट्या 
इत्यादी वरील सवव समस्ट्याींचे ननराकरण करुन चौपदरीकरणाच्या कामास गती 
देण्याच्यादृष्ीने कें द्र शासनाने One Time Fund Infusion Scheme च्या 
अींतगवत रमाकल्पासाठी र्ाींधकामाच्या रमागतीनसुार ननधी परुववला जात आहे. 
पनवेल त ेइींदापरू लाींर्ीतील चौपदरीकरणाचे काम भारतीय राषरीय राजमागव 
रमााधधकरणातफे जून, २०१८ पयांत पणूव होणे अपेक्षक्षत आहे. इींदापरू त ेझाराप 
हया ३५३ कक.मी. लाींर्ीत चौपदरीकरणाचे काम जून, २०१९ पवूी पणूव 
करण्याचे ननयोजन आहे. 
(४) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र राज्य पररिहन महामांिळाच्या ताफ्यात         
िातानुिूसलत बससेिा सुरु िरण्याबाबत 

  

(१२) * ३५६४७ आकिव .अनांत गािगीळ : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २६७७८ ला 
ददनाांि १० माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सींदभावत सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) महाराषर राज्य पररवहन महामींडळाच्या ताफ्यात २००० वातानकूुमलत 
र्ससेवा सरुु करण्याची घोर्णा करण्यात येऊनही सध्या केवळ १३ 
वातानकूुमलत र्स दाखल करण्यात आल्या असल्याने रमावाशाींची गरैसोय 
होत असनू पररवहन ववभागाचेही आधिवक नकुसान होत असल्याचे माहे 
सप् े्ंर्र, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने राज्य पररवहन महामींडळात घोर्णा केल्यारमामाणे २००० 
वातानकूुमलत र्ससेवा सरुु करण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े : (१) राज्य पररवहन महामींडळाच्या ताफ्यामध्ये ्प्प्या-
्प्प्याने मशवशाही र्सेस दाखल होत असनू, सद्य:स्स्ट्ितीत राज्य पररवहन 
महामींडळास १५३ मशवशाही वातानकूुमलत र्सेस रमााप्त झालेल्या आहेत. 
(२) भाडतेत्वावरील १५०० र्सेसपकैी पदहल्या ्प्प्यामध्ये ७०० र्सेस परुवठा 
करण्यासाठी ७ ननववदाकाराींची नेमणूक करण्यात आली आहे व राज्य 
पररवहन महामींडळाने स्ट्वमालकीच्या ५०० र्सेस र्ाींधनू घेण्यार्ार्त ननणवय 
घेतलेला आहे. 
(३) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबई-नागपूर बुलेट रेन प्रिल्प िायावस्न्ित िरण्याबाबत 
  

(१३) * ३४८५९ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हु्नबान ूखसलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.हररसस ांग राठोि, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभुाष झाांबि, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.हेमांत टिल,े श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरससांह 
पांडित, श्री.जगन्नाथ सशांदे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींर्ई-नागपरू र्लेु् रेन रमाकल्प कायावस्न्वत करण्याचे शासनाच्या 
ववचाराधीन असनू कें द्र शासनास त्यार्ार्त ववनींती करण्यात आलेली आहे व 
यासींदभावत आधिवक व ताींब्रत्रक व्यवहायवता तपासण्याच ेकाम सरुु आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाकडून यासींदभावत काही रमानतसाद ममळाला 
असल्यास त्याचे स्ट्वरुप काय आहे, 
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(३) असल्यास, सदर ववचाराधीन र्लेु् रेन रमाकल्प उभारावयाच्या झाल्यास 
यासाठी ककती खचव येणे अपेक्षक्षत आहे व सदर खचव कशारमाकारे उभारण्याचे 
रमास्ट्ताववत आहे, या रमाकल्पासींदभावतील सद्य:स्स्ट्िती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े: (१) व (२) होय. 
 रेल्वे मींत्रालयाने Adiff-Ineco या स्ट्पॅननश कीं पनीची मुींर्ई-नागपरू 
जलदगती रेल्वेमागव रमाकल्पाचा ससुाध्यता अ्यास करण्यासाठी ननयकु्ती केली 
आहे. 
(३) सदर र्ार् कें द्र शासनस्ट्तरावर ववचाराधीन असनू, अदयाप राज्य शासनास 
कें द्र शासनाकडून यार्ार्त कोणताही रमास्ट्ताव रमााप्त नाही. 
(४) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात नोटा बांदीमुळे टोल िसुली िां पन्याांना               
नुिसान भरपाई देण्याबाबत  

  

(१४) * ३६०१३ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.विक्रम िाळे, 
िॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात नो्ा र्ींदीमळेु नकुसान झालेल्या ्ोल वसलुी कीं पन्याींना नकुसान 
भरपाई म्हणून रूपये १४४ को्ी ६८ लाख देण्याचा ननणवय घेतला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त् यामळेु राज्याच्या नतजोरीवर रूपये ७५०० को्ीींचा भार 
पडणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी करून शासनावर पडणारा 
आधिवक भार कमी करण्याकरीता कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) कें द्र शासनाच्या नो् र्ींदीच्या ननणवयामळेु सदर कायववाही केली असल्याने 
सदर ननधीची मागणी कें द्र शासनास करण्यात आली होती. 
(४) रमाश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

राज्य पररिहन महामांिळातील प्रिाश्याांची होणारी घट रोखण्याबाबत 
  

(१५) * ३४८२७ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हु्नबान ूखसलफे, 
श्री.अननल भोसल,े श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.सभुाष झाांबि, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२४६० ला ददनाांि ३१ जुल,ै २०१७ रोजी 
ददलेल्या उत्तराच्या सींदभावत सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्य पररवहन महामींडळाचे गत पाच वर्ावत समुारे १७ को्ी ६१ लाख 
रमावासी कमी झाल्याची मादहती माहे ऑक््ोर्र, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशवनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य पररवहन महामींडळाला आधिवक तो्ा रूपये १,८०० को्ी 
वरुन रूपये २,१०० को्ी पयांत गेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने राज्य पररवहन महामींडळाची आधिवक स्स्ट्िती 
सधुारण्यार्ार्त तसेच, राज्य पररवहन महामींडळाचे नकुसान करणाऱया 
सींर्ींधधत अधधकाऱयाींवर कारवाई करण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 
  

श्री.ददिािर राित े: (१) नाही. 
 एवरमाल, २०१२ पासनू सप् े्ंर्र, २०१७ पयांत (मागील ५ वर्ाांत) रमावासी 
सींख्येत १५.७९ को्ीने घ् झालेली आहे. 
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(२) सन २०१५-१६ अखेर महामींडळास रुपये १८०७.२३ को्ी इतका सींधचत 
तो्ा होता. आता सन २०१६-१७ च्या अलेखापररक्षक्षत लेख्याींनसुार 
महामींडळाचा सींधचत तो्ा रुपये २३१२.७२ को्ी झाला आहे. 
(३) राज्य पररवहन महामींडळाची आधिवक स्स्ट्िती सधुारण्यार्ार्त ववभागाींच े
भारमान, उत्पन्नामध्ये वाढ व खचावत कपात करण्याच्यादृष्ीने ववभागाींना 
सचूना रमासाररत करण्यात आलेल्या असनू, उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी रमावासी 
वाढवा योजना, नमैस्त्तक करारावर देण्यात येणाऱया र्सेसच्या अ्ीमध्ये र्दल 
दहरकणी सेवेत पशु रॅ्क आसन सवुवधा, नवीन वातानकूुमलत मशवनेरी व 
मशवशाही र्सेसची खरेदी, सक्षम मागव तपासणी व अवधै वाहतकूीद्वारे 
उत्पन्न गळती रोखणे, रमावासी आकवर्वत करण्यासाठी समाजातील २४ ववववध 
घ्काींना ५० त े १०० ्क्केपयांत रमावास भाडयात सवलत, मामसक/त्रमैामसक 
काडव योजनाींना व्यापक रमामसध्दी देऊन रमावासी व उत्पन्न वाढीसाठी 
उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहे. त्याचर्रोर्र ई-नतकी्द्वारे आरक्षण 
सवुवधा, स्ट्मा व् काडव सवुवधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या असनू 
रमावाशाींच्या सोईकररता मोर्ाईल ॲप तयार करण्यात आलेला आहे. 
(४) रमाश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

ठाणे ि पालघर स्जल््यात परतीच्या पािसामुळे  
नुिसानग्र्ताांना मदत देण्याबाबत 

 
  

(१६) * ३४९८४ श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरससांह पांडित, 
अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.रवि ांद्र फाटि, अॅि.राहुल नािेिर, 
श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.हररसस ांग राठोि, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.सभुाष झाांबि, प्रा.जोगेन्द्र ििाि े: सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ठाणे व पालघर स्जल््यातील महत्वाचे उत्पन्न असलेल्या भात वपकाींच े
माहे ऑक््ोर्र, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान आलेल्या पावसाने नकुसान झाले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, डहाणू ककनारपट्टीला ददनाींक २१ सप् े्ंर्र, २०१७ रोजी झालले्या 
चक्रीवादळामळेु वपकाींच ेनकुसान झाले असनू डहाण ूककनारपट्टीवरील सतीपाडा, 
डहाणू खाडी, धच ींचणी पररसर परुामळेु र्ाधधत झाला असनू तर वाणगाींव, 
र्ावडा, आसनगाव, देदाळे, कालवली येिील र्ागायतीींच ेनकुसान झाले आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू वपकाींच्या नकुसानाचे पींचनामे करून नकुसानग्रस्ट्त 
शतेकऱयाींना नकुसान भरपाई देण्यार्ार्त शतेकरी व स्ट्िाननक लोकरमानतननधीींनी 
शासनाकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने नकुसानग्रस्ट्ताींचे पींचनामे करून नकुसान भरपाई 
देण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) पालघर स्जल््यात डहाणू ककनारपट्टीला ददनाींक २१ सप् े्ंर्र, २०१७ रोजी 
झालेल्या चक्रीवादळामळेु डहाणू ककनारपट्टीवरील र्ावडा, देदाळे, कोलवली, 
धच ींचणी येिील फळवपकाींच ेव भाजीपाल्याचे नकुसान झाले असनू सतीपाडा, 
डहाणू खाडी, वाणगाींव, आसनगाींव येिील र्ागायतदाराींचे नकुसान झाल्याच े
ननदशवनास आलेले नाही. 
(३) होय. 
(४) ददनाींक १६ ऑक््ोर्र, २०१७ व ददनाींक २७ ऑक््ोर्र, २०१७ रोजीच्या 
शासनपत्राींन्वये, राज्यात माहे जून त े सप् े्ंर्र मध्ये अनतवष्ीमळेु व माहे 
ऑक््ोर्र, २०१७ मध्ये परतीच्या पावसामळेु झालेल्या शतेी व फळवपकाींच्या 
नकुसानीचे पींचनामे करुन, वपकाींच्या नकुसानीर्ार्तचा अहवाल शासनास 
सादर करण्यार्ार्तच्या सचूना क्षेब्रत्रय अधधकाऱयाींना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(५) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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इसाांबे (ता.खालापूर, स्ज.रायगि) र्त्यािरील                 
खोिर पुलाची दरुि्था झाल्याबाबत 

  

(१७) * ३५५१८ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) इसाींरे् (ता.खालापरू, स्ज.रायगड) गावानस्जक असललेा रस्ट्त्यावरील खोकर 
पलुाची दरुवस्ट्िा झाली असनू सदर नादरुूस्ट्त पलुावरून अवजड वाहनाींची 
मोठ्या रमामाणात वाहतकु होत असल्यामळेु उक्त नादरुूस्ट्त पलु वाहतकुीस 
धोकादायक झाला असनू सदर पलुावर दघुव् ना होण्याची शक्यता ननमावण 
झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने सदर नादरुूस्ट्त पलुाचे स्ट्रक्चरल ऑडी् करण्यात येवनू 
पलुाची देखभाल, दरुूस्ट्ती करण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

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

नासशि स्जल््यात परतीच्या पािसामुळे नुिसान  
झालेल्या शतेिऱ्याांना मदत देण्याबाबत 

  

(१८) * ३५१०४ िॉ.अपिूव दहरे : सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नामशक, ननफाड, मसन्नर, इगतपरुी, स्ाणा, कळवण, मालेगाींव व देवळा 
(स्ज.नामशक) या तालकु्यात ददनाींक १ ऑक््ोर्र, २०१७ पासनू झालेल्या 
परतीच्या अवकाळी पावसामळेु शतेकऱयाींचे द्राक्ष, ्ोमॅ्ो, काींदा, भाजीपाला, 
सोयार्ीन, र्ाजरी, मका, ताींदळु, उडीद, मगु व अन्य वपकाींच े नकुसान 
झाल्याचे ननदशवनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने नकुसानग्रस्ट्त शतेकऱयाींच्या नकुसानीचे पींचनामे करून 
शतेकऱयाींना मदत देण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) रमाािममक अहवालानसुार नामशक स्जल््यात 
परतीच्या अवकाळी पावसामळेु माहे ऑक््ोर्र, २०१७ मध्ये शतेीवपकाींचे व 
फळवपकाींचे समुारे २५,८०९.२५ हे क्षेत्राचे नकुसान झाले असल्याची र्ार् 
ननदशवनास आलेली आहे. 
(२) ददनाींक २७ ऑक््ोर्र, २०१७ रोजीच्या शासनपत्रान्वये ऑक््ोर्र, २०१७ 
मध्ये परतीच्या पावसामळेु झालेल्या शतेी व फळवपकाींच्या नकुसानीच े
पींचनामे करुन, वपकाींच्या नकुसानीर्ार्तचा अहवाल शासनास सादर 
करण्यार्ार्तच्या सचूना क्षेब्रत्रय अधधकाऱयाींना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील दधू उत्पादि शतेिऱ्याांना हमीभाि देण्याबाबत 
  

(१९) * ३५६२४ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांि े: सन्माननीय 
दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील दधू उत्पादन करणाऱया शतेकऱयाींना ववववध दधू उत्पादक 
सींस्ट्िाकडून दधूाला वेगवेगळे दर ददले जातात, त्यामळेु दधू उत्पादक 
शतेकऱ याींची दधू उत्पादक सींस्ट्िाकडून फसवणूक केली जात आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, दधू उत्पादक शतेकरी व शतेकरी सींघ्ना याींच्याकडून दधूास 
हमी भाव ममळणेसाठी ववववध मोचाव व आींदोलने याद्वारे शासनाकड ेवारींवार 
मागणी केली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने दधू उत्पादक शतेकऱ याींच्या दधूास हमीभाव देणेर्ार्त 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.महादेि जानिर : (१) राज्यातील दधू उत्पादन करणाऱ या शतेकऱ याींना दधू 
उत्पादक सींस्ट्िाींकडून दधूाला वेगवेगळे दर ददले जातात, हे खरे आहे. 
शासनाने ननस्श्चत केलेले दधू खरेदी दर हे शासन व सहकार क्षते्राकररता लाग ू
आहेत.  
 मात्र, खाजगी दधू क्षेत्राच्या दधू खरेदी व ववक्री दरावर शासनाच े
ननयत्रींण नसल्याने दधू उत्पादक शतेकऱ याींना खाजगी दधू क्षते्राकडून रमाचमलत 
र्ाजारभावारमामाणे दर ददला जातो हे खरे आहे.  
(२) दधूास हमी भाव ममळावा याकररता ववववधस्ट्तरावर शतेकरी व शतेकरी 
सींघ्नाींनी केलेली लखेी ननवेदने शासनास वारींवार रमााप्त होत असतात. याच 
सींदभावत सोलापरू स्जल्हयातील दधू उत्पादक शतेकऱ याींनी ददनाींक १३/९/२०१७ 
रोजी तहमसल कचेरी पींढरपरू येि ेतिेील स्जल्हा सहकारी सींघाींववरुध्द मोचाव 
काढून आींदोलन केले असल्याची र्ार् शासनाच्या ननदशवनास आली आहे हे 
खरे आहे. 
(३) व (४) दधू व दगु्धजन्य पदािाांचा समावेश, जीवनावश्यक वस्ट्त ु
अधधननयम, १९५५ मध्ये अींतभूवत आहे. सदर अधधननयमातील कलम ३ (२) 
(क) येिील तरतदुीनसुार जीवनाश्यक पदािाांसाठी ककमान आधारभतू खरेदी 
दर ननस्श्चत करण्याच े अधधकार कें द्र शासनास आहेत. सदर वस्ट्तसु्स्ट्िती 
लक्षात घेवनू राज्य शासनाने यापवूीच ददनाींक १९ ऑगस्ट््, २०१५ च्या 
पत्रान्वये दधूासाठी ककमान आधारभतू ककींमत ननस्श्चत करण्यात यावी अशी 
कें द्र शासनास ववनींती केली आहे. यार्ार्त कें द्र शासनाने अद्यापी राज्य 
शासनास कळववलेले नाही.  
 तिापी दधू उत्पादक शतेकऱ याींचे दहत जोपासण्याची आवश्यकता 
लक्षात घेवनू शगुर रमााईज कीं रोल ॲक््च्या धतीवर दधूाकरीता कायदा 
करण्याची कायववाही शासनस्ट्तरावर ववचाराधीन आहे. 
 

----------------- 
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मराठिािा विभागातील राज्य पररिहन महामांिळाच्या  
बस ्थानिाांची दरुि्था झाल्याबाबत 

  

(२०) * ३५०११ श्री.अमरससांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मराठवाडा ववभागातील राज्य पररवहन महामींडळाच्या र्स स्ट्िानकाींची 
अत्यींत दरुवस्ट्िा झाली असनू माहे सप् े्ंर्र व ऑक््ोर्र मदहन्यात झालेल्या 
पावसामळेु सवव र्स स्ट्िानकाींमध्ये पाणी साचल्याने र्स स्ट्िानक पररसराची 
दरुवस्ट्िा झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्स स्ट्िानक व पररसरातील मोठे खड्ड े आणण रस्ट्त्याींच्या 
दरुवस्ट्िमेळेु महामींडळाच्या र्सेसचे मोठे नकुसान होत असनू र्स 
स्ट्िानकामधील गरैसोईमळेु रमावाश्याींना अनेक अडचणीींना सामोरे जावे लागत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने राज्य मागव पररवहन महामींडळच्या र्स स्ट्िानक आणण 
पररसरातील रस्ट्त े दरुुस्ट्त करून रमावाश्याींना मलुभतू सोई सवुवधा ममळवनू 
देण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची करणे काय आहेत ?  
  

श्री.ददिािर राित े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
मराठवाड्यातील र्ीड व परभणी ववभागातील काही र्सस्ट्िानकाींवर 

पावसाळयात पाणी साचत आहे. 
(२) नाही. 
(३) मराठवाड्यातील राज्य पररवहन महामींडळाच्या र्ीड, जालना, औरींगार्ाद, 
लातरू, उस्ट्मानार्ाद, नाींदेड व परभणी या ववभागाींमधील र्सस्ट्िानकाींतील 
खड्ड ेखडी व मरुुमाने भरण्यात आलेले आहेत. 
(४) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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अरबी समुद्रात छत्रपती सशिाजी महाराजाच्या  
्मारिाच ेिाम पूणव िरण्याबाबत 

  

(२१) * ३४८६२ अॅि.ननरांजन िािखरे, िॉ.अपिूव दहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३१५१७ ला ददनाांि २४ जुल,ै २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सींदभावत 
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींर्ईच्या अरर्ी समदु्रात उभारावयाच्या छत्रपती मशवाजी महाराजाींच्या 
आींतरराषरीय ख्यातीच्या स्ट्मारकाच े जलपजून मा.पींतरमाधान महोदयाींच े
शभुहस्ट्त े ददनाींक २४ डडसेंर्र, २०१६ रोजी करण्यात आले असनू सदर 
स्ट्मारकाचे काम माहे ऑक््ोर्र, २०१७ मध्ये सरुु करण्यात येणार असल्याच े
शासनाने ननयकु्त केलेल्या मशवछत्रपती स्ट्मारक सममतीच्या अध्यक्षाींनी माहे 
एवरमाल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान जाहीर केल ेहोत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर स्ट्मारकाचे काम अद्याप सरुु न होण्याची कारणे काय, 
तसेच स्ट्मारकाच्या अींदास्जत मळू खचव ककती होता व आता ककती खचव 
अपेक्षक्षत आहे, सदर स्ट्मारकाचे खचावर्ार्त ननधी उपलब्धतचेी तरतदू कशी 
करण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, मुींर्ई नस्जक अरर्ी समदु्रात छत्रपती मशवाजी महाराज याींच े
आींतरराषरीय दजावच े स्ट्मारक रमाकल्पासाठी रमााप्त ननववदा उघडून ताींब्रत्रक 
मलु्याींकन पणुव करून आधिवक देकार उघडण्याची कायववाही पणुव झाली आहे 
काय व रमाकल्पाचे सववस्ट्तर आराखड े महानगरपामलका/सक्षम रमााधधकरण 
याींचेकड े मान्यतकेररता सादर करण्यात आले आहेत काय, रमाकल्पाच े
आराखड्यास महानगरपामलका/सक्षम रमााधधकरणाकडून याींचेकडील मान्यता 
रमााप्त झाली आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) मुींर्ईच्या अरर्ी समदु्रात उभारावयाच्या छत्रपती 
मशवाजी महाराजाींच्या स्ट्मारकाचे जलपजून मा.पींतरमाधान महोदयाींचे शभुहस्ट्त े
ददनाींक २४ डडसेंर्र, २०१६ रोजी करण्यात आले हे खरे आहे. 
(२) सदर स्ट्मारक कामाची ननववदा आींतरराषरीय स्ट्तरावर EPC तत्त्वावर 
मागववण्यात आली होती. त्यानरु्ींगाने दोन ननववदाकार पात्र झाले. त्यानींतर 
या दोन पात्र ननववदाकाराींपकैी लघतु्तम र्ोलीच्या ननववदाधारकाच्या देकाराची 
तपासणी करण्यात येत आहे. देकाराच्या तपासणीनींतर व ननववदा मान्यतनेींतर 
कायावरींभ आदेशासींदभावत योग्य ती कायववाही करण्यात येणार आहे. 
स्ट्मारकाच्या कामाची ननववदा EPC तत्त्वावर मागववण्यात आली असल्याने 
ननववदा देकार अींनतम झाल्यानींतर स्ट्मारकाच्या अींदास्जत रक्कम ननस्श्चत 
होणार आहे व त्यारमामाणे कामावर खचव अपके्षक्षत आहे. स्ट्मारकाच्या 
कामासाठी सन २०१७-१८ या आधिवक वर्ावत रुपये १५० को्ी तरतदू करण्यात 
आली आहे व माहे नोव्हेंर्र अखेर रुपये १६.६८ को्ी खचव झाला आहे. 
स्ट्मारकाच्या कामासाठी अिवसींकल्पात तरतदू करण्यात येत.े 
(३) रमाकल्पासाठी ननववदा उघडून ताींब्रत्रक मलू्याींकन पणूव करुन आधिवक देकार 
उघडण्याची कायववाही पणूव झाली आहे. रमाकल्पाची ननववदा अद्याप अींनतम 
झाली नसल्याने सववस्ट्तर आराखड ेअद्याप महानगरपामलका/सक्षम रमााधधकरण 
याींच्याकड े मान्यतसेाठी सादर करण्यात आलेले नाही. ननववदा अींनतम 
झाल्यानींतर स्ट्मारकाचे सववस्ट्तर आराखड े महानगरपामलका/सक्षम रमााधधकरण 
याींच्याकड ेसादर करण्यात येतील. 
(४) व (५) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

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

िोपरी (स्ज.ठाणे) येथील शासिीय िसनतगहृामधील विजयश्री 
इमारतीची दरुि्था झाल्याबाबत 

  

(२२) * ३५६९३ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोपरी (स्ज.ठाणे) येिील शासकीय वसनतगहृामधील ववजयश्री इमारतीच े
प्लास्ट््र पडल्याचे तसेच पावसाळ्यामध्ये पाण्याची गळती होत असल्याने 
सदर इमारतीची दरुवस्ट्िा झाल्याचे ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर इमारतीची दरुुस्ट्ती करण्यार्ार्त लोकरमानतननधीींनी ददनाींक 
१२ सप् े्ंर्र, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास मा.सावजवननक र्ाींधकाम मींत्री 
याींच्याकड ेननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने सदर इमारतीची दरुूस्ट्ती करण्यार्ार्त कोणती कायववाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची करणे काय आहे ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) र्ारा र्ींगला पररसर, कोपरी, ठाणे येिील ववववध शासकीय ननवासी 
इमारतीींचे वावर्वक देखभाल व दरुूस्ट्तीच ेववशरे् दरुूस्ट्ती अींतगवत रुपये १३२.४५ 
लक्ष इतक्या रकमेचे अींदाजपत्रक तयार करण्यात आले असनू सदर ननववदा 
रमाकक्रया हाती घेण्यात येत आहे. ननववदा रमाक्रीया पणूव होताच ववजयश्री 
इमारतीमधील आवश्यक कामे तातडीने हाती घेऊन पणूव करण्याचे ननयोजन 
आहे.  
(४) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

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

िुजबा (ता.िुही, स्ज.नागपूर) गािाच ेपुनिवसन िरण्याबाबत 
  

(२३) * ३५४४४ श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कुजर्ा (ता.कुही, स्ज.नागपरू) गावातील जमीन गोसीखदुव रमाकल्पाच्या 
पाण्याखाली जात असल्यामळेु सदर गावाचे पनुववसन झाले 
नसल्याच ेननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रमाकल्पग्रस्ट्त गावातील शतेकऱयाींनी पनुववसन व त्याींना 
योग्य तो मोर्दला देण्यार्ार्त स्जल्हाधधकारी, नागपरू याींच्याकड ेददनाींक   
२३ जुल,ै २०१५ रोजी ननवेदन देवनूही कोणतीही कायववाही झालेली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने सदर रमाकल्पर्ाधधत गावाचे पनुववसन करून त्याींना 
योग्य तो मोर्दला देण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) मौजा कुजर्ा गावठाण गोसीखुदव 
रमाकल्पाच्या पणुवसींचय पातळीमळेु र्ाधधत होत नसल्यामळेु पनुववसन करण्याचा 
रमाश्न उद्् ावत नाही. रमाश्नोक्त ननवेदनार्ार्त कायवकारी अमभयींता, गोसीखुदव 
पनुववसन ववभाग, नागपरू याींनी सादर केलेल्या अहवालानसुार मौजा कुजर्ा 
गावठाण रमाकल्पाच्या र्डुीत क्षेत्रात येत नाही. पनुववसन कायदयातील 
तरतदूीनसुार सदर गाव पनुववसनास पात्र होत नाही. त्यामळेु पनुववसन करुन 
मोर्दला देण्याचा रमाश्नच उद्् ावत नाही. 

----------------- 
यितमाळ स्जल््यातील आत्महत्याग्र्त शतेिऱ्याांच्या  

िुटुांबबयाांना मदत देण्याबाबत 
  

(२४) * ३५०३० श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत 
टिल े: सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) यवतमाळ स्जल््यात शतेकरी आत्महत्या िाींर्ववण्यासाठी शासनाने 
र्ळीराजा चेतन अमभयान योजना आणण वसींतराव नाईक शतेकरी स्ट्वावलींर्ी 
ममशन योजना अशारमाकारे स्जल््यात रूपये ३२ को्ी खचावची योजना 
रार्ववल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजनाचा लाभ ककती शतेकऱयाींना कोणकोणत्या 
स्ट्वरुपात देण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, स्जल््यात पाींढरकवडा तालकु्यातील करींजी रोड येिील शतेकरी 
मोहन रसाल चव्हाण, मस ींगलददप येिील राजू रामचींद्र ्ेकाम व घाीं्जी येिील 
शतेकरी शभुम ददलीप देशमखु याींनी कजवर्ाजारीपणामळेु व शासनाच्या 
योजनाींचा लाभ न ममळाल्याने आत्महत्या केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने उक्त आत्महत्याग्रस्ट्त कजवर्ाजारी शतेकऱयाींच्या 
कु्ुींब्रर्याींना कोणती आधिवक मदत केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) र्ळीराजा चेतना अमभयानाींतगवत स्जल््यातील ४०७३८ शतेकऱयाींना पेरणी, 
अकस्ट्मात आजार व हात उसनवारी करीता मदत देण्यात आली आहे. तसेच 
कै.वसींतराव नाईक शतेकरी स्ट्वालींर्न ममशन अींतगवत स्जल््यातील ४०५२१५ 
शतेकऱयाींना राषरीय अन्न सरुक्षा योजना व १८४११ शतेकऱयाींना महात्मा फुले 
जन आरोग्य योजनेंतगवत आरोग्य सेवा परुववण्यात आली. 
(३) व (४) या रमाकरणाींपकैी शासन मदतीसाठी पात्र ठरलेल्या राजू रामचींद्र 
्ेकाम याींच्या वारसाींना रू.१.०० लक्ष मदत देण्यात आली असनू श्री.चव्हाण 
याींच्या वारसाींना मदत देण्याची कायववाही सरुू आहे. मात्र शभुम ददमलप 
देशमखु याींनी शतेी ववर्यक कारणाने आत्महत्या केली नसल्याने सदर 
रमाकरण अपात्र ठरववण्यात आले आहे. 
(५) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

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

माझगाि, मुांबई येथील विक्रीिर भिनाच्या इमारत  
दरुु्तीच्या िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(२५) * ३४७७० श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनुनल तटिरे, श्री.हेमांत 
टिल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅि.ननरांजन िािखरे, 
श्री.अमरससांह पांडित, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.अननल भोसल े: 
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) माझगाव, मुींर्ई येिील ववक्रीकर भवनाच्या जुनी व नवी इमारत 
दरुुस्ट्तीची ववववध रमाकारची २१ कामे एकाच ठेकेदाराला देऊन या कामात   
रूपये ९८ लाखाींचा गरैव्यवहार झाल्याच े लोकरमानतननधी व कीं त्रा्दार याींनी 
मा.मखु्यमींत्री याींना माहे सप् े्ंर्र, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ददलेल्या 
तक्रारीमळेु ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने साववजननक र्ाींधकाम ववभागाच्या दोर्ी अधधकाऱयाींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) माझगाव, मुींर्ई येिील ववक्रीकर भवन इमारतीच्या 
ववववध ववववक्षीत दरुुस्ट्ती अींतगवत एकूण २१ कामाींर्ार्त मा.आमदार श्री.रमाशाींत 
र्ींर् याींचा ददनाींक १६/३/२०१७ रोजीचा तक्रार अजव रमााप्त झाला आहे. 
(२) रमास्ट्ततु तक्रारीच्या अनरु्ींगाने अधधक्षक अमभयींता, दक्षता व गणुननयींत्रण 
मींडळ, कोकण भवन, नवी मुींर्ई याींचकेडून चौकशीची कायववाही सरुू आहे. 
चौकशीनींतर आवश्यकतनेसुार कायववाही करण्यात येईल. 
(३) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

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

सांगमेश्िर (स्ज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील धचरेखाणी बांद िरण्याबाबत 
  

(२६) * ३५८१२ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफव  भाई 
धगरिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) सींगमेश्वर (स्ज.रत्नाधगरी) तालकु्यातील धचरेखाणी पावसाळ्यापवूी र्ींददस्ट्त 
करण्यात याव्यात असे आदेश तहमसलदाराींनी माहे सप् े्ंर्र, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ददलेले असताींना धचरेखाणी मालकाींनी आपल्या धचरेखाणी र्ींददस्ट्त 
केल्या नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने धचरेखाणी मालकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) गौण खननज उत्खनन परवाना देताना परवानाधारक 
याींनी गौणखननज उत्खनन दठकाणी कीं पाऊीं ड घालणे र्ींधनकारक असल्याच े
परवान्याच्या अ्ी व शतीमध्ये नमदु करण्यात येत.े त्यानसुार सींगमेश्वर 
तालकु्यातील सवव धचरेखाणीींना कीं पाऊीं ड घालण्यात आललेे आहे. 
(२) व (३) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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“मनोरा” आमदार ननिासातील खोल्याांची िामे िेल्याच ेदाखिून  
बोगस देयिे तयार िेल्याबाबत 

(२७) * ३५९४२ अॅि.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.धनांजय मुांि,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्रीमती हु्नबान ू खसलफे, श्री.सभुाष झाांबि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण 
पािसिर, अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.अमरससांह पांडित, श्री.अननल भोसले, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.सनुनल 
तटिरे : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मनोरा आमदार ननवासातील आमदाराची व्यवस्ट्िा घा्कोपर येि े
करण्यात येत असतानाच “मनोरा” आमदार ननवासातील खोल्याींची काम े
केल्याचे दाखवनू र्ोगस देयके तयार करुन रूपये तीन को्ी ७० लाख ५१ 
हजार रुपयाींचा अपहार केल्याचे ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने गरैव्यवहार करणाऱया दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) रमाािममक तपासणीमध्ये मनोरा आमदार 
ननवासामध्ये करण्यात आलेल्या काही कामाींमध्ये रमाशासकीय अननयममतता 
झाल्याचे रमािमदशवनी ननदशवनास आले आहे. त्यास अनसुरुन यारमाकरणी 
जर्ार्दार सींर्ींधधत उप अमभयींता व शाखा अमभयींता याींना शासन सेवेतनू 
ननलींब्रर्त करण्यात आले आहे. यामशवाय सींर्ींधधत कायवकारी अमभयींता याींची 
अकायवकारी पदावर र्दली करण्यात आली आहे. त्यामशवाय तक्रारतील नमदू 
र्ार्ीींची सववस्ट्तर व ननषपक्षपणे चौकशी करण्याच्या उद्देशाने साववजननक 
र्ाींधकाम दक्षता पिक मींडळ, मुींर्ई या राज्यस्ट्तरीय दक्षता पिकास चौकशी 
करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यानसुार यार्ार्त चौकशीची कायववाही 
सरुु आहे. 
(३) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुखेि (स्ज.नाांदेि) तालुक्यातील र्त्याांची दरुि्था झाल्याबाबत 
  

(२८) * ३५५५५ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मखुेड (स्ज.नाींदेड) तालकु्यातील चाींडोळा ग्ासह अनेक भागातील 
रस्ट्त्याींची दरुवस्ट्िा झाली असल्यामळेु सदर दठकाणी वारींवार अपघात होऊन 
स्जववत व ववत्तहानी होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने सदर रस्ट्त्याींची दरुूस्ट्ती करण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

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

परभणी स्जल्हयातील िां त्राटदाराांच्या मागण्याांबाबत 
  

(२९) * ३५४३९ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनतश चव्हाण : 
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) परभणी स्जल््यातील कीं त्रा्दाराींनी रमालींब्रर्त देयके, जीएस्ीर्ार्तचा 
सींभ्रम, कीं त्रा्दार नोंदणी, मींडळ कायावलयाला E-DSR र्ार्तचे अधधकार, 
रमालींब्रर्त देयकाींवर व्याज, भाव वाढ रमाणाली व इतर मागण्याींर्ार्त 
स्जल्हाधधकारी, परभणी याींच्या कायावलयासमोर माहे सप् े्ंर्र-ऑक््ोर्र, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान धरणे आींदोलन केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी करून स्जल्हा कीं त्रा्दार 
सींघ्नेच्यावतीने देण् यात आलेल्या ननवेदनारमामाणे त्याींचे रमाश्न ननकाली 
काढण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) परभणी स्जल्हा कीं त्रा्दार सींघ्ना, परभणी याींनी 
रमाश्नाींककत मागण्याींच्या अनरु्ींगाने स्जल्हाधधकारी, परभणी याींना ददनाींक 
६/१०/२०१७ रोजी ननवेदन ददले आहे. 
(२) कीं त्रा्दाराींच्या मागणीच्या अनरु्ींगाने शासनाने ददनाींक १९/९/२०१७, 
ददनाींक २१/९/२०१७ व ददनाींक २३/१०/२०१७ च्या पररपत्रकान्वये सववस्ट्तर 
सचूना ननगवममत केल्या आहेत. 
(३) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
चांद्रपूर स्जल््यातील िरोरा नािा उड्िाणपुलाच ेिाम पूणव िरण्याबाबत 

  

(३०) * ३५९३६ प्रा.जोगने्द्र ििाि े: सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) चींद्रपरू स्जल््यातील वरोरा नाका उड्डाणपलुाचे काम पणूव करण्यासाठी 
ददलेला कालावधी सींपल्यानींतरही पलुाचे काम अपणूाववस्ट्िते रादहल्यामळेु 
पलुाचे काम करण्यासाठी देण्यात आलेल्या ठाणे येिील कीं त्रा्दाराकडून 
शासनाने रूपये २५ हजाराींचा दींड वसलू केला असल्याच ेमाहे ऑक््ोर्र, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी करून उक्त पलुाचे काम 
करीत असलेल्या कीं पनीकडून हे काम काढून अन्य कीं पनीला देण्यार्ार्त 
तसेच उड्डाण पलुाचे काम पणूव करण्यास ववलींर् लावणाऱया कीं पनीवर कारवाई 
करण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे. 
 कीं त्रा्दारानी स्ट्वीकृत ननववदेतील तरतदूीरमामाणे योग्य वेगाने काम 
केले नाही. दींडननय कायववाहीपो्ी त्याींचेकडून रुपये २५.२५ लक्ष इतकी रक्कम 
वसलू करण्यात आली आहे.  
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(२) व (३) रमाश्नाींककत उडाणपलुाच्या र्ाींधकामापकैी मलू रोड त ेनागपरू रोड 
या भागातील पलुाचे काम पणूव झाले आहे. याभागात वाहतकु चाल ूआहे. 
उववररत वरोरा नाकाचौक त े आींरे्डकर कॉलेज या भागातील पलुाच े काम 
रमागतीत असनू माचव, २०१८ पयांत पणूव करण्याच े ननयोजन आहे. ठेकेदाराींनी 
काम सींिगतीने केल्यामळेु त्याींचेववरुध्द दींडननय कायववाही करण्यात आली 
आहे. 

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

गोंददया स्जल््यातील र्त्याांची दरुि्था झाल्याबाबत 
  

(३१) * ३५९१६ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) आमगाव, देवरी, गोंददया, सालेकसा, अजूवनी व तीरोड (स्ज.गोंददया) 
तालकु्यातील मागाववर खड्ड ेपडून रस्ट्त्याची दरुवस्ट्िा झाली असल्याने सदर 
रस्ट्त्यावरून रमावास करताींना गरोदर मदहला, वधृ, अपींग नागरीकाींना खूप त्रास 
सहन करावा लागत असनू स्जववत हानी होण्याचा धोका ननमावण झाला 
असल्याचे माहे ऑक््ोर्र, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यार्ार्त स्ट्वयींसेवी सींस्ट्िाींनी सींर्ींधधत अधधकाऱयाींकड े अनेक 
वेळा तक्रारी करूनही कायववाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी करून गोंददया 
स्जल््यातील रस्ट्त्याींची दरुूस्ट्ती करण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राळेगाि-िळांब-िििी (स्ज.यितमाळ) र्ता रुां दीिरणात तोिण्यात 
आलेल्या िकृ्ाांच्या बदल्यात पयावयी िकृ् लागिि िरण्याबाबत 

 
  

(३२) * ३४८७१ श्री.हररसस ांग राठोि : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राळेगाव-कळींर्-वडकी (स्ज.यवतमाळ) येिील ५० ककलोमी्र पररसरात 
मसमें् रोड र्ाींधकाम सरुु असल्याने या रस्ट्ता रुीं दीकरणाच्या कामामध्ये 
येणारी अडीच हजार झाड ेतोडण्यात आल्याच ेमाहे ऑक््ोर्र, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने रस्ट्ता रूीं दीकरणाच्या कामी तोडण्यात आलेल्या वकृ्षाींच्या 
र्दल्यात पयावयी वकृ्ष लागवड करण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे. सदर रस्ट्त्याचे काम रमागतीत असनू, 
यासाठी २२४० वकृ्ष तोडण्यात येणार आहेत. सदर वकृ्ष तोडण्यार्ार्त वन 
पररक्षेत्र अधधकारी (रमाा.), मारेगाींव याींच्याकडून परवानगी रमााप्त आहे. 
(२) करारनामारमामाणे तोडण्यात येणाऱया/आलेल्या वकृ्षाींसाठी Forest 
Conservation Act, मध्ये पाच प् वकृ्ष लावण्याची तरतदू आहे. त्यारमामाणे, 
वकृ्ष लावण्याचे काम करण्यात येत आहे. 
(३) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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सफाळे पस्श्चम (स्ज.पालघर) येथील जलसार टेंभीखोिािे  
जोिर्त्यािरील पुलाच ेिाम पूणव िरण्याबाबत 

  

(३३) * ३५३२७ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिल,े अॅि.राहुल नािेिर : 
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सफाळे पस्श्चम (स्ज.पालघर) येिील जलसार े्ंभीखोडावे जोडरस्ट्त्यावर 
साववजननक र्ाींधकाम ववभागाने रूपये १५ लाख खचव करुन र्ाींधण्यात आलेला 
पलु अपणूाववस्ट्िेत असल्याच ेननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पलुाचा वापर दारशतेपाडा येिील १०० अींगणवाडी 
रमाािममक शाळेतील ववद्यािी, ५०० शतेकरी व गावकरी दररोज करीत असनू 
पलुाचे र्ाींधकाम अपणूाववस्ट्िेत असल्यामळेु नागररक व ववद्यािी याींची 
गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने सदर अपणूाववस्ट्िेत असलेल्या पलुाचे काम पणूव 
करण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
     साकवाचे काम पणूव झालेले आहे. तिावप जोडरस्ट्त्याचे काम भसूींपादन 
न झाल्याने अपणूव अवस्ट्िते आहे. तिावप साकव व जोडरस्ट्त्यावरुन वाहतकू 
सरुळीत चाल ूआहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) साकवाच्या जोडरस्ट्त्यासाठी जमीन ताब्यात नसल्याने 
जोडरस्ट्त्याच्या कामास जमीन मालकाींनी ववरोध केला आहे. त्यामळेु काम 
अपणूव अवस्ट्िेत आहे. 
     जमीन मालकाींशी ववचारववननमय करुन उपलब्ध जागेत रस्ट्त्याचे काम 
पणूव करण्याची कायववाही रमागतीत आहे. 

----------------- 
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पांढरपूर (स्ज.सोलापूर) तालुक्यातील चांद्रभागा नदीत बुिून मतृ 
पािलेल्या िुटूांबबयाांना आधथवि मदत देण्याबाबत 

  

(३४) * ३५४९८ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्रीमती 
हु्नबान ूखसलफे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३३८१६ ला ददनाांि ३१ जुल,ै २०१७ 
रोजी ददलले्या उत्तराच्या सींदभावत सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) पींढरपरू (स्ज.सोलापरू) तालकु्यातील चींद्रभागा नदीत वाळूतस्ट्काराींनी 
खोदलेल्या खड्डयाींमळेु चार लहान मलुाींचा मतृ्य ूझाला असनू मतृ पावलेल्या 
मलुाींच्या कु्ूींब्रर्याींना मा.मखु्यमींत्री सहाय्यता ननधीतनू आधिवक मदत देण्याची 
मींब्रत्र स्ट्तरावरुन घोर्णा करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभावतील रमास्ट्तावावर चार मदहने होऊनही कोणतीही 
कायववाही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने सदर रमास्ट्तावावर ननणवय घेवनू मतृ चार मलुाींच्या 
कु्ूींब्रर्याींना आधिवक मदत देण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) पींढरपरू (स्ज.सोलापरू) येिील चींद्रभागा 
नदीत पोहण्यास गेलेल्या चार मलुाींचा ददनाींक १०/६/२०१७ रोजी पाण्यात र्डूुन 
मतृ्य ूझाला होता. सदर दघुव् नेत मतृ पावलेल्या चारही मलुाींच्या कु्ूींब्रर्याींना 
मा.मखु्यमींत्री सहायता ननधीतनू रमात्येकी रुपये १ लक्ष यारमामाणे एकूण रुपये ४ 
लक्ष इतकी आधिवक मदत धनादेशाद्वारे अदा करण्यात आली आहे. 
(४) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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उप प्रादेसशि पररिहन िायावलय, अिोला या िायावलयाच्या  
जागेमध्ये निीन इमारतीच ेबाांधिाम िरण्याबाबत 

  

(३५) * ३५५९५ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) उप रमाादेमशक पररवहन कायावलय, अकोला याींचे खडकी व अकोला येिील 
सवे नीं ४२ व ३५/२ मधील जागेमध्ये कायावलयीन इमारत र्ाींधकामाच े
अींदाजपत्रकास रमाशासकीय मान्यता व अनदुान उपलब्ध करून देण्यार्ार्त 
शासनस्ट्तरावर काय कायववाही करण्यात आली व त्याचे सववसाधारण स्ट्वरूप 
काय आहे, 
(२) असल्यास, उक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने खडकी व अकोला येिील जागेमध्ये उप रमाादेमशक पररवहन 
कायावलयाची इमारत र्ाींधण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े: (१) व (२) उप रमाादेमशक पररवहन कायावलय, अकोला या 
कायावलयाच्या मौजे खडकी येिील सवे नीं. ४२ व ३५/२ मधील ४.०२ हेक््र 
जागेमध्ये नवीन इमारतीच्या र्ाींधकामाकररता रुपये ६९४.९६ लक्ष इतक्या 
रकमेच्या अींदाजपत्रकास सा.र्ाीं.वव. ने रमाशासकीय मान्यता देण्यासाठी सहमती 
दशवववलेली आहे. सदर अींदाजपत्रकातील रक्कम ५ को्ी पेक्षा अधधक 
असल्याने रमास्ट्ताव, सधचव सममतीच्या मान्यतसेाठी साववजननक र्ाींधकाम 
ववभागाकड ेददनाींक १९/०९/२०१७ रोजी सादर करण्यात आला आहे. 
(३) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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औरांगाबाद शहर ि स्जल््यात िाहतुिीच ेननयम तोिणाऱ्या  
शालेय बस धारिाांविरूध्द िारिाई िरण्याबाबत 

  

(३६) * ३५२८१ श्री.सभुाष झाांबि : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) औरींगार्ाद शहर व स्जल््यातील रस्ट्त्याींवरील वाहतकुीच्या ननयमाींकड े
दलुवक्ष करुन अनेक शालेय र्सेस धावत असल्यामळेु ववद्यार्थयाांची शालेय 
र्समधून होत असलेली वाहतकु सरुक्षक्षत नसल्याचे माहे सप् े्ंर्र, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने वाहतकुीच े ननयम तोडणाऱया शालेय र्स चालकावर कारवाई 
करण्यार्ार्त तसेच ववद्यार्थयाांच्या सरुक्षक्षततचे्यादृष्ीने शालेय र्सेसची 
तपासणी करण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.ददिािर राित े: (१) अशा स्ट्वरूपाची वस्ट्तसु्स्ट्िती ननदशवनास आलेली नाही. 
(२) ववद्यार्थयाांची वाहतकु करणाऱया र्सेस तसेच इतर सवव वाहनाींची रमाादेमशक 
पररवहन कायावलय, औरींगार्ाद याींचकेड े उपलब्ध असलेल्या दोन वायवेुग 
पिकाींमाफव त ननयममतपणे तपासणी करण्यात येत.े 
 एवरमाल, २०१७ त े ऑक््ोर्र, २०१७ या कालावधीत ८५० वाहनाींची 
तपासणी करण्यात आली असता त्यामध्ये २७६ वाहने दोर्ी आढळली. सदर 
वाहनाींवर दींडात्मक कारवाई करण्यात येवनू सदर दोर्ी वाहनाींकडून        
रू. १,७०,०००/- दींड/तडजोड शलु्क वसलु करण्यात आले. 
(३) रमाश्न उद्् ावत नाही. 
 

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



40 

मौजे देिणी बु. (स्ज.लातूर) येथील बेघर गरजू वि्थावपत मदहला 
िुटुांबाांना घरासाठी जागेचे प्लॉट त्याांच ेनािे िरण्याबाबत 

 
  

(३७) * ३४९८७ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१०२३ ला ददनाांि ७ ऑग्ट, २०१७ 
रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सींदभावत सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौजे देवणी र्.ु (स्ज.लातरू) येिील गावठाण ववस्ट्तार वाढीसाठी सींपादन 
करण्यात आलेली सवे नीं. २३८/१ जममनीतील प्लॉ् आधिवकदृष्या रे्घर गरजू 
लाभार्थयाांना ममळण्यार्ार्त समिवन या सींस्ट्िेने माहे माचव, २०१७ पासनू अनेक 
वेळा शासनाकड ेलखेी ननवेदनाद्वारे मागणी केली असता ददनाींक २९ माचव, 
२०१७ रोजी गरजू लाभार्थयाांना लॉ्री पध्दतीने त्याींचे नावे प्लॉ् ववतरीत 
झाले व त्याींना ददनाींक ३० माचव, २०१७ या एका ददवसात भखूींडाींची रक्कम 
त्वररत जमा करण्याचे तहमसलदार, देवणी (स्ज.लातरू) याींच्याकडून आदेशीत 
केले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गरज,ू दरु्वल घ्कातील गरीर् लाभार्थयाांकड ेभोगव्ा मलू्याची 
रक्कम जमा करण्याची पररस्स्ट्िती नसताना सदरच्या वा्प केलेल्या 
भखूींडाच्या रमाकक्रयेस मा.मींत्री (कौशल्य ववकास व उद्योजकता, कामगार, 
भकूीं प, पनुववसन व माजी सनैनकाींचे कल्याण) तिा मा.पालकमींत्री महोदयाींनी 
भखूींडाला स्ट्िधगती देऊन सदरची जागा नगर पींचायत देवणी (स्ज.लातरू) 
याींच्याकड ेसपुदूव केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने ददनाींक २९ माचव, २०१७ रोजीच्या लॉ्रीरमामाणे 
आधिवकदृष्या रे्घर गरज ूलाभार्थयाांना ववस्ट्िावपत मदहला कु्ुींर्ाना घरासाठी 
जागेचे प्लॉ् त्याींचे नाव ेकरण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही, 
 ददनाींक ३० माचव, २०१७ या एका ददवसात भखूींडाची रक्कम भरण्या 
ववर्यी तहमसलदार, देवणी याींनी आदेमशत केले नव्हत.े 
(२), (३) व (४) उपववभागीय अधधकारी, ननलींगा याींनी ददनाींक २७/०६/२०१५ 
रोजी २६ व ददनाींक १/१२/२०१६ रोजी ६१ अशा एकूण ८७ पात्र लाभार्थयाांना 
मींजूरी ददलेली असनू, त्यातील ४५ पात्र लाभार्थयाांची नावे देखील समाववषठ 
आहे. तहमसलदाराींद्वारे रमात्येक भखूींडाची ककींमत रू. ५९५०/- इतकी ननस्श्चत 
केली आहे. भोगव्याची रक्कम जमा करण्याववर्यी सवाांना कळववले होत.े 
ददनाींक २९/३/१७ ला लॉ्री पध्दतीने भखूींड वा्प ननस्श्चत केले. र्हूताींश 
लाभािी हे स्ट्वत:ची घरे र्ाींधण्यास आधिवकदृष्या सक्षम नाहीत, त्यामळेु 
त्याींना पींतरमाधान आवास योजना ककीं वा तत्सम योजनेद्वारे घरे र्ाींधण्याच े
ववचाराधीन आहे, त्यामळेु मा.मींत्री (कौशल्य ववकास व उद्योजकता, कामगार, 
भकूीं प पनुववसन व मा.स.ैक.) तिा पालकमींत्री, लातरू याींनी ददनाींक २९/३/२०१७ 
च्या पत्रान्वये भखूींड वा्पास तात्परुती स्ट्िधगती ददली आहे. सदर भखूींड 
देवणी नगर पींचायतीकड ेवगव करण्याची कायववाही तहमसलदारामाफव त त्वरीत 
करण्यात येत आहे. 

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

राज्यात खाजगी बस िाहतुिदाराििून  
प्रिाशाांची होणारी लूट रोखण् याबाबत 

 

(३८) * ३५७०३ श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.नागोराि 
गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.पररणय फुिे, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडित, अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.सनतश 
चव्हाण : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) राज्यात सणासदुीच्या कालावधीत व मे मदहन्यात ववशरे् करुन कोकणात 
गणेशोत्सवासाठी जाणाऱ या खाजगी रमावासी वाहतकूदाराींकडून र्सभाड्यात 
दपु्प्-नतप्प् वाढ करुन रमावाशाींची आधिवक लू्  केली जात असल्याचे माहे 
ऑगस्ट््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, खाजगी वाहतकूदाराींकडून ऐन सणासदुीत रमावाशाींची होत 
असलेली लू्  िाींर्ववण्याकरीता शासनाने ननयींत्रण ठेवावे असे न्यायालयाकडून 
स्ट्पष् करण्यात आले होत,े उच्च न्यायालयाने समुारे एक वर्ावपवूीच सचूना 
केल्यानींतरही शासनाकडून त्यावर अद्याप कोणतहेी ननयींत्रण ठेवण्याकरीता 
कायववाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने खाजगी र्स वाहतकूदाराींकडून रमावाशाींची आधिवक लू्  
िाींर्ववण्याकरीता तसेच खाजगी र्स वाहतकूदाराींवर ननयींत्रण ठेवण्याकरीता 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े : (१) अशा आशयाची र्ातमी वतवमानपत्रात रमामसध्द 
झाल्याने ननदशवनास आलेली आहे. 
(२) व (३) खाजगी कीं त्रा्ी रमावाशी वाहनाींच्यार्ार्तीत भाडदेर ननस्श्चत 
करण्याकरीता मा.उच्च न्यायालय, मुींर्ई येिे क्र.१४९/२०११ जनदहत याधचका 
दाखल केली असनू सदर याधचकेवर ददलेल्या ननणवयाच्या अनरु्ींगाने शासनाने 
भाडदेर ननस्श्चतीकररता सेंरल इन््ी्यु्  रोड रान्सपो व् (CIRT) पणेु याींची 
सममती गदठत केली. सदर सममतीने सादर केलेला अहवाल कायववाहीखाली 
आहे. 
(४) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

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

मौजे खासापूरी (ता.पराांिा, स्ज.उ्मानाबाद) येथील  
वि्थावपताांच ेपुनिवसन िरण्याबाबत 

  

(३९) * ३६५४० श्री.तानाजी सािांत : सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौजे खासापरूी, (ता.पराींडा, स्ज.उस्ट्मानार्ाद) येिील खासापरूी मध्यम 
रमाकल्पाच्या कालव्यातील त्रु् ीमळेु कालवा फु्ल्यामळेु येिील समुारे १०० 
कु्ूींर्ीय ववस्ट्िावपत झाले असनू त्याींचे सन १९६२ साली खाजगी जममनीत 
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तात्परुत े पनुववसन करण्यात आले असता सदर खाजगी जमीन मालकाने 
न्यायालयाच्या ननकालारमामाणे पनुववमसत लोकाींना जागा खाली करण्याच्या 
नो्ीसा देण्यात आलले्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन १९६२ सालापासनूचा रमालींब्रर्त रमाश्न ननकाली काढण्यासाठी 
सींर्ींधधत अधधकाऱ याींसह एक र्ठैक आयोस्जत करण्यासाठी स्ट्िाननक 
लोकरमानतननधीींनी मा.महसलू मींत्री याींना माहे माचव, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननवेदन ददलेल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी करून ववस्ट्िावपत कु्ुींर्ाींच े
पनुववसन करण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय हे अींशत: खरे आहे. 

सदर रमाकरणात मा.ददवाणी न्यायालय, कननषठ स्ट्तर, परींडा, ता.परींडा 
स्ज.उस्ट्मानार्ाद याींनी ददनाींक १२/०४/२०१७ रोजी नो्ीसा ददलेल्या आहेत. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) खासापरुी मध्यम रमाकल्पाचे काम १९५६ साली पणुव झाले. खासापरुी 
रमाकल्पामध्ये परींडा तालकु्यातील आींदोरा, अींदोरी व राजुरी ही गावे र्डुीत 
क्षेत्रात येत असल्याने या गावाींचे पनुववसन त्यावेळी करण्यात आलेले आहे. 
मौ.खासापरुी हे गाव र्डुीत क्षेत्रात येत नसल्याने मौ.खासापरुी गावाच े
पनुववसन करण्यात आलेले नाही. 
 धरण पणुव झाल्यावर १९५७ साली मोठया रमामाणावर पाऊस पडुन 
रमाकल्पाचा साींडवा फु्ल्यामळेु मौ.खासापरुी गावठाणामध्ये पाणी आले. 
त्यामळेु गावकऱ याींनी जुन्या गावठाण पासनु सवे नीं. ३९ मधील १५ एकर 
क्षेत्रात वसाहत केली. सदर जमीन खाजगी मालकीची होती. सदर व्यवहार हा 
खाजगी मालक व गावकरी याींच्यामधील खाजगी खरेदी व्यवहार केल्यामळेु 
सदरच्या ववस्ट्िावपत कु्ुींर्ाचे पनुववसन करण्याचा रमाश्नच उध्दभवत नाही. 
त्यामळेु या जममनीची भसूींपादन रमाक्रीया करता येणार नाही. सध्या स.नीं. ३९ 
र् मध्ये वस्ट्ती झालेली असल्याने सध्या तरी अनतररक्त जमीन सींपादनाची 
आवश्यकता नाही. ग्रामपींचायत खासापरुी याींनी ०५/११/२०१६ रोजी ग्रामसभा 
घेऊन ठराव क्र.२ द्वारे सदर जमीन शासनाकडुन सींपाददत करण्याची ववनींती 
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केली होती. त्या अनरु्ींगाने तहमसलदार परींडा याींनी त्याींचे पत्र ददनाींक 
१९/११/२०१६ अन्वये ग् ववकास अधधकारी परींडा याींना सववस्ट्तर उत्तर ददल े
असनु ग्रामसभेचा ठराव ननयमर्ाहय जाहीर करण्यार्ार्त कळववलेले आहे. 
(४) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील र्त्याांच ेरूां दीिरण आणण मजबुतीिरणाची  
िामे झाली नसल्याबाबत 

  

(४०) * ३५४९४ श्री.धनांजय मुांि े: सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) साववजननक र्ाींधकाम ववभागामाफव त राज्यातील दहा हजार कक.मी. 
रस्ट्त्याींचे रूीं दीकरण आणण मजर्तुीकरण करण्याच्या महत्वाकाींक्षी रमाकल्पाींतगवत 
एका कक.मी. चे ही काम झाले नसल्याची र्ार् माहे ऑक््ोर्र, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशवनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रमाकल्पाींतगवत एन्यईु्ी पध्दतीने ननववदा काढुन कामे 
करण्यासाठी रुपये तीन हजार को्ीींची अिवसींकल्पात तरतदु करण्यात आली 
होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने सदर कामाींस ववलींर् झाल्यार्ार्त दोर्ीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
     हायिीड ॲन्यईु्ी कायवक्रम अींतगवतच्या कामाींच्या ननववदा ननस्श्चतीची 
कायववाही रमागतीत आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) रमाश्न उद्् ावत नाही. 
 
 ----------------- 
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मत््य महाविद्यालय िोिण िृषी विद्यापीठाशी  
सांलग्न ठेिण्याबाबत 

  

(४१) * ३५८७३ श्रीमती हु्नबान ूखसलफे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील : 
सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पणेु व मसींधुदगुव स्जल््यात एक-एक मत्स्ट्य महाववद्यालय स्ट्िापन करुन 
राज्यातील ५ महाववद्यालयाींवर ननयींत्रण ठेवणारे मत्स्ट्य ववद्यापीठ रत्नाधगरी 
स्जल््यातील मशरगाव येि ेस्ट्िापन करण्याचे शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यातनू महाराषर पश ु व मत्स्ट्यववज्ञान ववद्यापीठ मत्स्ट्य 
शाखेचे वगीकरण करण्याचा रमास्ट्ताव आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मशरगावचे मत्स्ट्य महाववद्यालय नागपरूस्स्ट्ित महाराषर पश ु
व मत्स्ट्यववज्ञान ववद्यापीठाकड ेवगव करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने सदर महाववद्यालय नागपरूस्स्ट्ित महाराषर पश ु व 
मत्स्ट्यववज्ञान ववद्यापीठाकड े वगव करण्यार्ार्त ववरोध होत असल्याने सदर 
महाववद्यालय कोकण कृर्ी ववदयावपठाशी व सींलग्न ठेवण्यार्ार्त कोणती 
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.महादेि जानिर : (१) व (२) महाराषर मत्स्ट्यववज्ञान व सागरी ववज्ञान 
ववद्यापीठ, रत्नाधगरी येिे स्ट्िापन करण्यार्ार्त तसेच मसींधदुगुव येिे सागरी 
ववज्ञान महाववद्यालय स्ट्िापन करणे, इींदापरू, पणेु येि े मत्स्ट्यववज्ञान 
महाववद्यालय स्ट्िापन करणे व महाराषर पश ु व मत्स्ट्यववज्ञान ववद्यापीठ 
नागपरू याींच्या अधधनस्ट्त असलेले नागपरू व उदगीर व डॉ.र्ाळासाहेर् सावींत 
कोकण कृवर् ववद्यापीठ, दापोली अधधनस्ट्त रत्नाधगरी येिील मत्स्ट्यववज्ञान 
महाववद्यालय ननयोस्जत मत्स्ट्यववज्ञान ववद्यापीठास सींलग्न करण्यात यावे 
अशी डॉ.भालचींद्र मणुगेकर याींच्या अध्यक्षतखेालील अ्यासग्ाने सादर 
केलेल्या अहवालामध्ये मशफारस केली आहे. 
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(३) हे खरे नाही. 
(४) रमाश्न उद्् ावत नाही. 
(५) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

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

पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामागावच ेसहापदरीिरणाच े 
िाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(४२) * ३५२४७ श्री.अननल भोसल े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३०४७२ ला ददनाांि 
२४ माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सींदभावत सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) पणेु-सातारा राषरीय महामागावचे सहापदरीकरणाच ेकाम ररलायन्स इन्रा 
या कीं पनीस समुारे १० वर्ावपवूी देण्यात आलेले असनूही सदर रस्ट्त्याचे काम 
पणूव न झाल्याच े माहे ऑक््ोर्र, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने पणेु-सातारा राषरीय महामागावचे काम पणूव करण्यार्ार्त तसेच, 
सदर महामागावचे काम अपणूव ठेवणाऱया ररलायन्स इन्रा या ठेकेदार कीं पनीवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) कें द्र शासनाच्या भारतीय राषरीय राजमागव 
रमााधधकरणामाफव त पणेु सातारा या १४० कक.मी. राषरीय महामागावच्या 
सहापदरीकरणाचा रमाकल्प खाजगीकरणाच्या माध्यमातनू जानेवारी, २०१० 
मध्ये हाती घेण्यात आलेला असनू समुारे १२३ कक.मी. (८६.५०%) लाींर्ीमध्ये 
सहापदरीकरणाचे र्ाींधकाम पणूव करण्यात आलेले आहे. 
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(२) सदर रमाकल्पास भसूींपादन, वन ववभागाची परवानगी, सेवा वादहन्याींच े
स्ट्िलाींतर, वकृ्ष छा्णीची परवानगी, धाममवक स्ट्िळे, कामाींच्या वावातील र्दल 
तसेच स्ट्िाननकाींच्या अनतरीक्त भयुारी मागावसाठी मागण्या अशा ववववध 
र्ार्ीींमळेु ववलींर् झालेला असनू रमाकल्प शक्य नततक्या लवकर पणूव करण्याचे 
ननयोजन असल्याचे रमाकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागव रमााधधकरण, 
पणेु याींनी कळववले आहे. 

सदरील रमाकल्प कें द्र शासनाच्या अखत्यारीत असल्याने राज्य 
शासनामाफव त कारवाईचा रमाश्न उद्् ावत नाही. 
(३) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

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

िृषी विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(४३) * ३५१५२ अॅि.जयदेि गायििाि : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) शासनाच्या कृर्ी ववभागाींतगवत ७ हजार ४१९ पदे ररक्त असल्याने शतेकरी 
व शतेीसींर्ींधी कामे वेळेवर पणूव होत नसल्याने अनेक अडचणीींना शतेकऱयाींना 
सामोरे जावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यार्ार्त कमवचारी सींघ्नेने तसेच लोकरमानतननधीींनी ररक्त पदे 
भरण्यार्ार्त शासनाकड ेमाहे सप् े्ंर्र, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान मागणी 
केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने कृर्ी ववभागातील ररक्त पदे भरण्यार्ार्त कोणती 
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 

 

श्री.पाांिुरांग फुां ििर : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     ववभागामध्ये माहे सप््ेर्र २०१७ अखेर एकुण २७५०२ मींजूर असनू 
पदाींपकैी १९१३५ पदे भरलेली असनू ८३६७ पदे ररक्त आहेत. 
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(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) महाराषर कृवर् सेवा ग्-र् (कननषठ) या सींवगावत ददनाींक १०/११/२०१७ 
रोजी ५० उमेदवाराींना ननयकु्ती देण्यात आलेली आहे. तसेच ७९ पदाींच े
मागणीपत्र महाराषर लोकसेवा आयोगास सादर करण्यात आलेले असनू 
लोकसेवा आयोगाकडून ददनाींक १२/०४/२०१७ रोजी जादहरात ववज्ञावपत 
करण्यात आलेली आहे. 
 कृवर् सहाय्यक या सींवगावतील ७३० कृवर् सेवकाींची ननवड यादी सवव 
ववभागीय कृवर् सहसींचालक याींना पाठववण्यात आलेली असनू त्यार्ार्त 
रमाचमलत ननयमानसुार पढुील कायववाही करण्याच्या सचूना देलेल्या आहेत. 
कृवर् सहाय्यकाींची ररक्त असलेली उववररत ११२५ सवव पदे भरण्यासाठी ववशरे् 
र्ार् म्हणून शासन मान्यता ददलेली आहे. 
 ववत्त ववभाग, शासन ननणवय ददनाींक २५/०५/२०१७ नसुार आकृनतर्ींध 
अींनतम मींजूर होईपयवत नवीन पदननममवती तसेच पदभरती करता येणार नाही 
यास्ट्तव ववभागातील पदाींचा आढावा घेवनू कृवर् ववभागाचा सधुाररत 
आकृनतर्ींध मान्यतसे्ट्तव ववत्त ववभागास सादर करण्यात आलेला आहे. 
रमास्ट्ताववत आकृनतर्ींधाच्या अनरु्ींगाने कृवर् आयकु्तालयातील तसेच अधधनस्ट्त 
क्षेब्रत्रय कायावलयातील पदे ननस्श्चतीनींतर त्या सींवगावची पदे ननयकु्ती 
रमााधधकाऱयाींचे स्ट्तरावर रमाचमलत ननयमानसुार भरण्याची कायववाही अनसुरण्यात 
येणार आहे. 
 तसेच शासन पत्र ददनाींक २/११/२०१७ अन्वये पदोन्नतीच े
आरक्षणासींदभावत मा.सवोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या ववशरे् अनजु्ञा 
याधचकेच्या अनरु्ींगाने सवव स्ट्तरावरील पदोन्नती रमाकक्रया ददनाींक १३/११/२०१७ 
पयांत स्ट्िधगत ठेवण्यात यावी, असे ननदेश देण्यात आलेले आहेत, त्यावर 
पढुील आदेश शासनाकडून रमााप्त होतील त्यारमामाणे कायववाही करण्यात येईल. 
(४) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्य पररिहन िमवचाऱ्याांना सातिा िेतन आयोग लागू िरण्याबाबत 
 

 (४४) * ३५८८९ िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, आकिव .अनांत गािगीळ, 
श्रीमती हु्नबान ूखसलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.हररसस ांग 
राठोि, श्री.सतजे ऊफव  बांटी पाटील, श्री.सभुाष झाांबि, श्री.गोवपकिशन 
बाजोरीया, श्री.सनुनल तटिरे, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.धनांजय मुांि,े अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.अमरससांह पांडित, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल 
नािेिर, श्री.अननल भोसले, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्य मागव पररवहन महामींडळातील कमवचाऱ याींच्या वेतनवाढीसाठी सन 
२०१२ मध्ये केलेला करार ददनाींक ३१ माचव, २०१६ रोजी सींपला असनू 
शासकीय कमवचाऱ याींरमामाणे महामींडळातील कमवचाऱ याींना वेतनशे्रणी, वेतनवाढ, 
वेतन सवलती लाग ू करण्याची मागणी ददनाींक २९ सप् े्ंर्र, २०१७ रोजी 
उपाध्यक्ष व व्यवस्ट्िापकीय सींचालक याींच्याकड े ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य पररवहन महामींडळातील वाहक व चालकाींना इतर 
कमवचाऱ याींरमामाणे ७ वा वेतन आयोग लाग ू करण्यात यावा व वेतनवाढ 
करण्यात यावी या मागणीसाठी राज्य पररवहन महामींडळाच्या र्सेसच्या 
वाहक व चालकाींनी ददनाींक १८ ऑक््ोर्र, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास सींप 
पकुारला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या रमाकरणी नागपरू ववभागाच्या लोकरमानतननधीींनी ददनाींक    
११ ऑक््ोर्र, २०१७ रोजी पत्र पाठवनू राज्य पररवहन महामींडळातील 
कमवचाऱ याींना न्याय देण्याची ववनींती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने राज्य पररवहन महामींडळाच्या कमवचाऱयाींना ७ वा वेतन 
आयोग लाग ू करुन वेतनात वाढ करण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े: (१), (२) व (३) होय. 
 कमवचाऱयाींनी ददनाींक १७/१०/२०१७ त े ददनाींक २०/१०/२०१७ या ४ 
ददवसाच्या कालावधीत सींप केला होता. 
(४) मान्यतारमााप्त एस्ी कामगार सींघ्नेने ददनाींक १७/१०/२०१७ त े
२०/१०/२०१७ पयांत केलेल्या ४ ददवसाींच्या सींपार्ार्त मा.उच्च न्यायालयात 
श्री.जयींत सा्म व श्री.ववनोद वाघमारे याींनी अनकु्रमे २९८८/२०१७ व 
२९७९१/२०१७ जनदहत याधचका दाखल केली होती. मा.उच्च न्यायालयाने 
महामींडळातील कमवचाऱयाींनी केलेला सींप मागे घेण्याचे व वेतनवाढीर्ार्त 
उच्चस्ट्तरीय सममती गठीत करण्याचे आदेश ददले होत.े 

मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाींच्या अींमलर्जावणीसाठी गहृ 
ववभागाच्या, शासन ननणवय ददनाींक २३/१०/२०१७ अन्वये उच्चस्ट्तरीय सममती 
गठीत करण्यात आली आहे. 
(५) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

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

औरांगाबाद िृषी विभागाच्या िायावलयात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
  

(४५) * ३५४१८ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरससांह पांडित, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.सभुाष झाांबि : सन्माननीय 
िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) औरींगार्ाद कृर्ी ववभागाच्या कायावलयात कृर्ी ववभागातील व र्ाँकेतील 
वरीषठ अधधकारी याींच्या सींगनमताने आत्मा सींस्ट्िेच े रमाकल्प सींचालक कृर्ी 
अधधक्षक याींच्या र्नाव् स्या करुन रूपये २ को्ीींचा गरैव्यवहार केला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने गरैव्यवहार करणाऱया दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.पाांिुरांग फुां ििर : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. रमाकल्प सींचालक (आत्मा), 
औरींगार्ाद व स्जल्हा अधीक्षक कृवर् अधधकारी कायावलय, औरींगार्ाद येि े
समुारे रुपये ५.४३ को्ी इतक्या रकमेचा गरैव्यवहार झाल्याचे रमाािममक 
चौकशी अहवालावरुन स्ट्पष् झाले आहे. त्याअनरु्ींगाने श्री.सनुनल गहेनाजी 
जाधव या वररषठ मलपीकाववरुध्द उस्ट्मानपरुा पोलीस स्ट््ेशन, औरींगार्ाद येि े
गनु्हा दाखल करण्यात आला असनू त्याींना ददनाींक २९/७/२०१७ च्या 
आदेशान्वये ननलींब्रर्त करण्यात आले आहे. तसेच तत्कालीन आयकु्त (कृवर्) 
याींनी सींर्ींधधत कायवरत अधधकाऱयाींना कारणे दाखवा नो्ीसा र्जावल्या असनू 
खुलासा मागववण्यात आला आहे, त् यार्ार्त अधधक चौकशी करण्यात येत 
आहे. 
(३) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

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

पेठ-नासशि-येिला-औरांगाबाद या चौपदरी  
र्त्याची दरुि्था झाल्याबाबत 

  

(४६) * ३४८७९ श्री.जयिांतराि जाधि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१८६६ ला 
ददनाांि ३१ जुल,ै २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सींदभावत सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) पठे-नामशक-येवला-औरींगार्ाद रमा.रा.मा.क्र.२ या चौपदरी रस्ट्ता ककमी 
१७९/०० त े २२८/४०० या दरम्यान खड्ड े पडून रस्ट्त्याची दरुवस्ट्िा झाली 
असल्याने सदर रस्ट्त्याची दरुूस्ट्ती करण्याची मागणी स्ट्िाननक 
लोकरमानतननधीींनी ददनाींक ३१ मे, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास अधधक्षक 
अमभयींता, साववजननक र्ाींधकाम ववभाग, नामशक याींचकेड े केली आहे, हे खरे 
आहे काय,  
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(२) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने रस्ट्त्याची दरुूस्ट्ती करण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) रमाश्नाधीन रस्ट्त्याच्या क्षनतग्रस्ट्त लाींर्ीत दरुुस्ट्तीचे काम रमागतीपिावर आहे. 
काम ननधीच्या उपलब्धततनेसुार पणूव करण्याचे ननयोजन आहे. रस्ट्त्यावरुन 
वाहतकू सरुळीतपणे चाल ूआहे. 
(३) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

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

प्रधानमांत्री पीि िीमा योजनेंतगवत पुनरवधचत हिामान आधाररत पीि 
विमा योजनेची मादहती शतेिऱ्याांना देण्याबाबत 

 

  

(४७) * ३५८९८ आकिव .अनांत गािगीळ : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २९८४२ ला 
ददनाांि १७ माचव, २०१७ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सींदभावत सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पणेु स्जल््यास रमाधानमींत्री पीक वीमा योजनेंतगवत पनुरवधचत हवामान 
आधाररत पीक ववमा योजना २०१७-१८ लाग ू करण्यात आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ही योजना फळवपकाींनाही लाग ूआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने सदर योजनेची मादहती शतेकऱ याींना व्हावी यासाठी 
जागतृी मोदहम हाती घेण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.पाांिुरांग फुां ििर : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) शासन व ववमा कीं पनीच्या स्ट्तरावरुन रेडडयो, कृवर् ववर्यक मामसके, 
वतृ्तपत्र अशा माध्यमाींतनु रमाचार व रमामसध्दी देण्यात आली आहे. 
(४) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

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

यितेश्िर (स्ज.सातारा) घाट र्त्याांची दरुू्ती िरण्याबाबत 
  

(४८) * ३६३२६ श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सनुनल तटिरे : 
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) यवतशे्वर घा्ातील (स्ज.सातारा) रस्ट्ता ददनाींक २ ऑक््ोर्र, २०१७ रोजी 
वा त्यासमुारास खचल्याने कास पठाराकड ेजाणारी वाहतकू पणूव र्ींद झाल्याच े
ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी करून सदर घा् रस्ट्त्याची 
दरुूस्ट्ती करण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) घा्ातील सींरक्षक मभींत क्षनतग्रस्ट्त झाल्याने काही 
भागात रस्ट्ता खचला होता. 
(२) रस्ट्त्याच्या खचलले्या भागातील वाहतकुीवर ननयींत्रण ठेवनू फक्त एक 
पदरी वाहतकू सरुु ठेवण्यात आली आहे. सींरक्षक मभींतीचे र्ाींधकाम करुन 
रस्ट्ता दरुुस्ट्त करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. 
(३) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पाली-खोपोली (स्ज.रायगि) राष्ट्रीय महामागाविरील जाांभूळपािा 
नदीिरील पुलाची दरुि्था झाल्याबाबत 

  

(४९) * ३५६४३ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पाली-खोपोली (स्ज.रायगड) राषरीय महामागाववरील जाींभळूपाडा नदीवरील 
पलु हा वाहतकू कररता अत्यींत महत्वपणूव असनू या पलुावरून रात्रददवस 
वाहनाींची मोठ्या रमामाणावर वदवळ असनू हा पलु सद्यःस्स्ट्ितीत जूना व 
नादरुूस्ट्त झालेला असल्याने पलु केव्हाही कोसळून मोठी जीववतहानी होण्याचा 
धोका ननमावण झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पलुाचे मखु्य खाींर् खचलेले असनू पणूवतः मोडकळीस 
आल्याची पररस्स्ट्िती ननमावण झालेली असनू पलुाचे सींरक्षण कठडहेी तु् लेले 
असल्याने वाहने नदीत कोसळण्याची मभती ननमावण झालेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने सदर पलुाचे स्ट्रक्चरल ऑडी् करून पलुाची दरुूस्ट्ती 
करण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) वाकण-पाली-खोपोली हा रस्ट्ता ददनाींक  
३ जानेवारी, २०१७ रोजी घोवर्त झालेल्या राषरीय महामागव ५४८अ चा भाग 
असनू त्यावर जाींभळूपाडा नदीवर जूना र्डुीत पलु अस्स्ट्तत्वात आहे ही 
वस्ट्तसु्स्ट्िती आहे. पलुाचे स्ट्रक्चरल ऑडी् करण्यात आले असनू त्यानसुार 
सा.र्ाीं. ववभागामाफव त पलुाच्या तात्परुत्या दरुुस्ट्तीच े व पलुावरील नादरुुस्ट्त 
कठड्याींची दरुुस्ट्तीच ेकाम ददनाींक ३०/१०/२०१७ रोजी पणूव केले असल्याने पलु 
वाहतकुीसाठी ससु्स्ट्ितीत ठेवण्यात आला आहे. सदरील रस्ट्त्यावर ७४८९ 
पॅसेंजर कार रमानत ददन (PCU) इतकी वाहतकु वदवळ आहे. 
(४) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मौजे ननमगाांि (ता.मालेगाांि, स्ज.नासशि) येथे  
अपर तहससल िायावलय ्थापन िरण्याबाबत 

  

(५०) * ३५१०३ िॉ.अपिूव दहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३३६६४ ला ददनाांि  
२४ जुल,ै २०१७ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सींदभावत सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) तालकुा ववभाजनाचे ननकर् ननस्श्चत करण्याकामी धोरण अींनतम करण्याची 
कायववाही शासनस्ट्तरावरून पणूव होत असताींना नववन तालकुा ननममवती व मौज े
ननमगाींव (ता.मालेगाींव, स्ज.नामशक) येि े अप्पर तहमसल कायावलय स्ट्िापन 
करण्याचे रमास्ट्ताववत करण्यात आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तालकुा ववभाजनाचे ननकर् ननस्श्चत करणेकामी धोरण अींनतम 
करण्याची कायववाही पणुव झाली आहे काय, त्यानरु्ींगाने पढेु कोणता ननणवय 
घेण्यात आला व काय कायववाही करण्यात आली, 
(३) असल्यास, मालेगाींव तालकुा ग्रामीण व शहरी भागाची वाढलेली रमाचींड 
लोकसींख्या, त्याचा मालेगाींव तहमसल कायावलयावर रमाशासकीयदृष्या येणारा 
मोठा ताण व ननमगाींव पररसरातील गाींवाची असलेली मोठी सींख्या यार्ार्ी 
ववचारात घेता ननमगाींव येिे नववन अप्पर तहमसल कायावलय सरुु करणेर्ार्त 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने नववन तालकुा ननममवती व मौजे ननमगाींव येिे अप्पर 
तहमसल कायावलय स्ट्िापन करणेर्ार्त कोणती कायववाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) राज्यातील महानगरपामलका क्षेत्रात 
स्ट्वतींत्र अप्पर तहमसलदार कायावलय स्ट्िापन करण्याची र्ार् ववभागाच्या 
ववचाराधीन असनू सदर क्षेत्रात अप्पर तहमसलदार कायावलय स्ट्िापन 
करण्यासाठी आवश्यक असणारी पदे नवीन ननममवती न करता ववभागाचा 
सधुाररत आकृतीर्ींध ननस्श्चत झाल्यानींतर काही पदे अनतररक्त ठरल्यास ती 
अप्पर तहमसलदार कायावलयासाठी समायोस्जत करुन उपलब्ध करुन घेणे 
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शक्य होईल काय यार्ार्तची तपासणी करण्यात येत आहे. सदर कायववाही 
पणूव झाल्यानींतर मालेगाींव महानगरपामलका क्षेत्रासह राज्यातील अन्य 
महापामलका क्षते्रात अप्पर तहमसलदार कायावलय स्ट्िापन करण्यार्ार्त उधचत 
ननणवय घेण्याचे सींकस्ल्पत आहे. 

तालकुा ववभाजनाच्या अनरु्ींगाने ननकर् ननस्श्चत करण्यार्ार्त 
ववभागीय आयकु्त, कोकण याींच्या अध्यक्षतखेाली गठीत करण्यात आलेल्या 
सममतीचा अहवाल शासनास रमााप्त झालेला आहे. रमााप्त अहवालातील 
मशफारशीच्या अनरु्ींगाने सवव ववभागीय आयकु्ताींकडून मागववण्यात आलेले 
अमभरमााय रमााप्त झाले असनू तालकुा ववभाजनाचे ननकर् ननस्श्चत करण्यार्ार्त 
मींब्रत्रमींडळाच्या मान्यतनेे धोरण ठरववण्याची कायववाही सरुु आहे. सदर धोरण 
ननस्श्चत झाल्यानींतर रमाकरणपरत्वे नवीन तालकुा ननममवतीर्ार्त उधचत ननणवय 
घेण्याचे योस्जले आहे. 
(५) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

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

मौजे चळे (ता.पांढरपूर, स्ज.सोलापूर) येथील पशुिैद्यिीय  
दिाखान्याची दरुि्था झाल्याबाबत 

 
  

(५१) * ३५६२२ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांि,े श्री.विक्रम िाळे, 
िॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय पशसुांिधवन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) मौजे चळे (ता.पींढरपरू, स्ज.सोलापरू) येिील पशवुदै्यकीय दवाखान्यात 
जनावराींच्या उपचारासाठी पशवुदै्यकीय अधधकारी तसचे और्धे नसल्यामळेु 
उपचाराअभावी जनावरे दगावत असनू शतेकऱयाींची गरैसोय होत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पशवुदै्यकीय दवाखान्याची सोयी-सवेुधी अभावी दरुवस्ट्िा 
झालेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने सदर दठकाणी कायमस्ट्वरूपी ननवासी पशवुदै्यकीय 
अधधकारी उपलब्ध करून देण्यार्ार्त तसेच, और्धाींचा परुवठा करण्यार्ार्त 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.महादेि जानिर : (१) नाही.  
(२) व (३) पशवुदै्यकीय दवाखाना शे्रणी १ मौजचेळे, ता.पींढरपरू, स्ज.सोलापरू 
येिे ववववध योजनेंतगवत और्ध परुवठा व लस परुवठा मरु्लक रमामाणात 
केलेला आहे. 
 या दठकाणी र्दलीने पदस्ट्िापना करण्यात आलेले पशधुन ववकास 
अधधकारी अद्याप हजर झाले नाहीत. 
 परींत,ु सदर दवाखान्याच्या दैनींददन कामकाजासाठी तालकु्यातील 
पशधुन ववकास अधधकारी याींच्याकड ेअनतररक्त कायवभार सोपवला आहे. तसेच 
पशधुन पयववेक्षकाची पणुव वेळ ननयकु्ती केली आहे. त्यारमामाणे दवाखान्याच े
दैनींददन कामकाज सरुु असनू, तालकु्यात कोणत्याही सािीच्या रोगाचा 
रमाादभुावव नाही. तसेच, उपचारा अभावी जनावरे दगावल्याची कोणतीही घ्ना 
घडलेली नाही व शतेकऱ याींची गरैसोय झालेली नाही. 
(४) रमाश्न उद्् ावत नाही. 
 ----------------- 

 

बीि स्जल््यात अनतिषृ्ट्टीमुळे बाधधत झालेल्या  
शतेिऱ्याांना मदत देण्याबाबत 

 
  

(५२) * ३४९९६ श्री.अमरससांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि २४०९५ ला ददनाांि १५ डिसेंबर, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या 
सींदभावत सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) र्ीड स्जल््यात माहे ऑक््ोर्र, २०१६ मध्ये अनतवषृ्ी व परू 
पररस्स्ट्ितीमळेु र्ाधधत झालेल्या नकुसानीर्ार्तचा अहवाल स्जल्हाधधकारी, र्ीड 
याींनी ददनाींक १० नोव्हेंर्र, २०१६ रोजीच्या पत्रानसुार ववभागीय आयकु्त, 
औरींगार्ाद याींना सादर केला असनू उक्त अहवालात वपकननहाय नकुसानीसह 
र्ाधधत शतेकरी सींख्या आणण नकुसानग्रस्ट्ताींना द्यावयाच्या रकमेसह मादहती 
शासनास सादर केली असता अद्याप नकुसानग्रस्ट्त शतेकऱयाींना 
मदत ममळालेली नाही, हे खरे आहे काय, 



58 

(२) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने माहे ऑक््ोंर्र, २०१६ मधील र्ाधधत शतेकऱयाींना 
नकुसान भरपाईची मदत देण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) सदर र्ार् ननदशवनास आललेी आहे. 
(२) शासन ननणवय, ददनाींक ०९ जानेवारी, २०१७ अन्वये, राज्यात माहे जून त े
ऑक््ोर्र २०१६ च्या अनतवषृ्ीमळेु र्ाधधत झालेल्या शतेकऱयाींना रमाधानमींत्री 
वपक ववमा योजनेअींतगवत मींडळननहाय भरपाईची जी रक्कम देय असेल त्या 
रकमेच्या ५० ्क्के रक्कम रमाधानमींत्री वपक ववमा योजनेत सहभागी न 
झालेल्या शतेकऱयाींना मदत म्हणून देण्यार्ार्तचा ननणवय घेण्यात आलेला 
आहे. 
 सदर शासन ननणवयाच्या अनरु्ींगाने ववभागीय आयकु्त, औरींगार्ाद 
याींनी ददनाींक २१/११/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये, ननधी मागणीर्ार्तचा 
औरींगार्ाद ववभागाचा एकब्रत्रत रमास्ट्ताव सादर केला आहे. सदर रमास्ट्तावाच्या 
अनरु्ींगाने माहे जून त ेऑक््ोर्र, २०१६ च्या अनतवषृ्ीमळेु र्ाधधत झालेल्या 
शतेकऱयाींना मदत देण्यासींर्ींधीची कायववाही करण्यार्ार्तची र्ार् रमागतीपिावर 
आहे. 
(३) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

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

नागपूर-मुांबई समधृ्दी महामागव ि अन्य वििास प्रिल्प  
ननधीअभािी प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(५३) * ३४८१५ अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभुाष झाांबि, श्रीमती हु्नबान ूखसलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 
उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) शासनाने नागपरू-मुींर्ई दरम्यान ७०० कक.मी. लाींर्ीचा समधृ्दी महामागव 
र्ाींधण्याचा ननणवय घेतला असनू त्यासाठी अींदाजे रूपये ४३ हजार को्ी खचव 
अपेक्षक्षत असनू या रमाकल्पासाठी शासनाकड े ननधी उपलब्ध नसल्यामळेु 
शासनाने माहे ऑगस्ट््, २०१७ मध्ये राज्यातील र्ाँक अधधकाऱयाींची र्ठैक 
घेऊन र्ाँकाींना आधिवक सहाय्य करण्यार्ार्त सादर केलेल्या रमास्ट्तावास र्ाँकाींनी 
रमानतसाद न ददल्यामळेु मा.मखु्यमींत्री महोदयाींनी माहे सप् े्ंर्र, २०१७ मध्ये 
दक्षक्षण कोररया शासनाकड ेननधीची मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर महामागावसाठी जममनी देण्यास शतेकऱयाींचा ववरोध 
असताना तसेच महामागव र्ाींधणीसाठी शासनाकड े ननधीच नसताना व 
रमाकल्पाची तातडी देखील नसताना परदेशी अिवसहाय्य घेऊन सदरचा महामागव 
र्ाींधण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर महामागावसाठी दक्षक्षण कोरीया शासनाकडून शासनास 
ककती अिवसहाय्य ममळणार आहे, अिवसहाय्य ममळण्यासाठी अ्ी/ शती व 
ननकर् काय आहेत तसेच त्यार्ार्तची सद्य:स्स्ट्िती काय आहे, 
(४) असल्यास, समधृ्दी महामागव र्ाींधण्याकड ेशासनाचा असलेला कल लक्षात 
घेता, ननधीची असलेली ी्ंचाई यामळेु वाींदे्र-वसोवा सागरी सेत,ू मुींर्ई-पणेु 
द्रतुगती महागाववरील खींडाळा घा्ातील मममसींग लेनचे र्ाींधकाम, मभवींडी-
कल्याण मशळफा्ा रस्ट्त्याचे सहापदरीकरण, ठाणे खाडीवरील नतसरा पलु, 
ठाणे-घोडर्ींदर उन्नत मागव असे समुारे रुपये १४ हजार को्ीींचे रमाकल्प 
रमालींब्रर्त असल्याचे ददनाींक १७ सप् े्ंर्र, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायववाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.एिनाथ सशांदे : (१), (२) व (३) महाराषर समधृ्दी महामागव र्ाींधण्यासाठी 
ददनाींक ०८/०३/२०१७ व ददनाींक १३/०९/२०१७ रोजी र्ाँका व ववत्तीय सींस्ट्िा 
समवेत र्ठैकी घेण्यात आल्या असनू यामध्ये रमाकल्प उभारणीच्या अनरु्ींगाने 
चचाव करण्यात येत आहे. तसेच दक्षक्षण कोरीया शासनासमवेत द्ववपक्षीय 
करारनामा करण्यात आला असनू, ननधी उपलब्धीच्या अनरु्ींगाने चचाव 
करण्यात येत आहे.  
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(४) हे खरे नाही. वाींदे्र-वसोवा सागरी सेत,ू मुींर्ई-पणेु द्रतुगती महामागाववरील 
खींडाळा घा्ातील मममसींग मल ींकचे र्ाींधकाम, मभवींडी-कल्याण मशळफा्ा 
रस्ट्त्याचे सहापदरीकरण, ठाणे खाडीवरील नतसरा पलु, ठाणे-घोडर्ींदर उन्नत 
मागव या रमाकल्पास मींब्रत्र मींडळ पायाभतू सवुवधा सममतीने ददनाींक १३/०६/२०१७ 
रोजी झालेल्या र्ठैकीत मान्यता रमादान केली आहे. महामींडळामाफव त ननधी 
उभारण्याच ेकाम रमागतीपिावर असनू राषरीयकृत र्ाँका व हुडकोमाफव त समुारे 
रुपये ३५१८ को्ी ननधी मींजुरीचे पत्र महामींडळास रमााप्त झाले आहे. 
(५) व (६) रमाश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

िोंढाळी (ता.िाटोल, स्ज.नागपूर) येथील  
जनािरे उपचाराअभािी दगािल्याबाबत 

  

(५४) * ३५४७० श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय पशसुांिधवन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोंढाळी (ता.का्ोल, स्ज.नागपरू) येिे एक्ाींग्या रोगाची शतेकऱयाींच्या 
जनावराींना लागण झालेली असताींना सदर दठकाणी जनावराींच्या उपचाराकरीता 
पशवुदै्यकीय अधधकारी रूग्णालयात येत नसल्यामळेु उपचाराअभावी शकेडो 
जनावरे दगावल्याची घ्ना ददनाींक ३१ जुल,ै २०१७ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशवनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने सदर रुग्णालयात जनावराींच्या उपचारासाठी उपस्स्ट्ित 
नसणाऱया पशवुदै्यकीय अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) असल्यास, उक्त आजारावर आळा घालण्यासाठी शासनाने कोणती 
उपाययोजना केली तसेच र्ाधीत शतेकऱयाींना मोर्दला देण्यार्ार्त कोणती 
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.महादेि जानिर : (१) कोंढाळी, ता.का्ोल, स्ज.नागपरू येिे जनावराींमध्ये 
एक्ाींग्या रोगाची लागण झालेली नाही. तिावप, पशवुदै्यकीय दवाखान्यात 
पशवुदै्यकीय अधधकारी कृब्रत्रम रेतन, लसीकरण इ. तसेच जनावराींवरील 
उपचार कररत आहेत. 
(२), (३) व (४) रमाश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
  
यितमाळ स्जल्हयात र्ते ि इमारतीची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(५५) * ३५०२४ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल 
नािेिर : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) यवतमाळ स्जल््यात रस्ट्त ेव इमारतीची कामे मागील सहा मदहन्यापासनू 
र्ींद असनू नववन कामाचे कोणतहेी रमास्ट्ताव साववजननक र्ाींधकाम ववभागाने 
तयार केलेले नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पणूव झालेल्या रस्ट्त ेव इमारतीींच्या कामाींची ठेकेदाराची शकेडो 
को्ीची देयके रमालींब्रर्त असल्याने कीं त्रा्दारानी आींदोलन करण्याचा इशारा 
ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) रमास्ट्ततु रमाकरणी कीं त्रा्दाराची रमालींब्रर्त देयके काही रमामाणात 
अदा करण्यात आली आहेत. सींर्ींधधत कीं त्रा्दाराींकडून आींदोलन मागे घेण्यात 
आले आहे. 

----------------- 
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मुांबई-गोिा महामागाविरील प्रिल्पग्र्ताांची नािे  
सातबाऱ्यािरुन िमी िेल्याबाबत 

 

(५६) * ३६२४८ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.जयिांतराि जाधि, अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.अमरससांह पांडित, श्री.आनांद 
ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.अननल भोसल,े श्रीमती विद्या चव्हाण : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींर्ई-गोवा महामागववरील रमाकल्पग्रस्ट्ताींची नावे सातर्ाऱयावरुन कमी केली 
असनू को्यवधी रुपयाींचा मोर्दला हवा असल्यास रमााींताधधकारी व दलाल 
्क्केवारीनसुार कममशन मागत असल्याची तक्रार माणगाींव (स्ज.रायगड) 
येिील शतेकऱयाींनी मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड े केली असल्याचे माहे सप् े्ंर्र, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने सींर्ींधधत दोर्ी अधधकाऱयाींवर कारवाई करून 
रमाकल्पग्रस्ट्ताींना न्याय देण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) अशा रमाकारच्या तक्रारी मा.मींत्री महसलू, सींर्ींधधत 
सधचव तसेच सक्षम रमााधधकारी याींच्याकड े केलेल्या असनू त्याच्या रमाती 
मा.मखु्यमींत्री महोदयाींना अगे्रवर्त केलेल्या आहेत. 
(२) व (३) शासनास रमााप्त तक्रारी ददनाींक ३०/१०/२०१७ च्या पत्रान्वये 
स्जल्हाधधकारी रायगड याींच्याकड े योग्य त्या कायववाहीसाठी पाठववण्यात 
आलेल्या आहेत. 
 त्यासींदभावत सींर्ींधधत सक्षम रमााधधकारी याींचेकडून सींर्ींधधताींना सनुावणी 
देऊन, गणुवत्तनेसुार व शासन ननयमानसुार कायववाही करुन रमाकल्पग्रस्ट्ताींना 
न्याय देण्याची कायववाही करण्यात आली/ येत आहे. 
 

----------------- 
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महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या उभारणीिररता मुांबई 
उपनगरातील बोररिली, गोराई येथे जमीन देण्याबाबत 

  

(५७) * ३५८२७ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफव  भाई 
धगरिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) महाराषर राषरीय ववधी ववद्यापीठाच्या उभारणीकररता मुींर्ई उपनगरातील 
र्ोररवली जवळच्या गोराई येिे जमीन देण्यासींदभावत ददरींगाई करीत 
असल्यार्ार्त मा.उच्च न्यायालय, मुींर्ई याींनी सधचव, महसलू ववभाग, 
स्जल्हाधधकारी, मुींर्ई उपनगर तसेच सव्हेक्षण ववभागाच्या अधधकाऱ याींना 
ददनाींक २२ सप् े्ंर्र, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास न्यायालयात हजर राहण्याच े
आदेश ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने सदर जमीन महाराषर राषरीय ववधी ववद्यापीठाच्या 
उभारणीकरीता देण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) मौजे गोराई, ता.र्ोरीवली येिील 
न.भ.ूक्र. ११५/अ या समुारे १२० एकर शासकीय भखूींडापकैी शासन ज्ञापन, 
महसलू व वन ववभाग ददनाींक १०/०६/२०१६ अन्वये ६० एकर जमीन महाराषर 
राषरीय ववधी ववद्यावपठासाठी मींजूर करण्यात आलेली आहे. परींत,ु सदर 
जममनीच्या मोजणीसाठी तिेील स्ट्िाननक नागररकाींचा तीव्र ववरोध 
असल्यामळेु जममनीची मोजणी होव ूशकली नाही. त्यामळेु सदर जममनीच्या 
चतःुमसमा ननस्श्चत करण्यात आलेल्या नाहीत.  
 दरम्यानच्या कालावधीत त्याच न.भ.ूक्र. ११५/अ शासकीय जममनीपकैी 
४० एकर जमीन ररमो् ररमसव्हीींग स्ट््ेशन उभारण्यासाठी “भारतीय ववमान 
पत्तन रमााधधकरणास” देण्याच्या अनरु्ींगाने जमीन हस्ट्ताींतरणासाठी राज्य 
शासन, भारतीय ववमान पत्तन रमााधधकरण व मुींर्ई महानगर रमादेश ववकास 
रमााधधकरण याींच्यामध्ये ब्रत्रपक्षीय करार करण्यात आला आहे. 
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 मा.उच्च न्यायालयात ववधी ववद्यावपठास सत्वर ननवेध शासककय 
जमीन ममळण्यार्ार्त जनदहत याधचका क्र. ०७/२०१७ दाखल करण्यात आली 
आहे. सदर जनदहत याधचकेच्या अनरु्ींगाने मा.उच्च न्यायालयाने पोलीस 
र्ींदोर्स्ट्तात मोजणी करण्याचे आदेश पाररत केले. त्यानसुार ददनाींक 
१२/०७/२०१७ रोजी सदरहू जममनीच्या मोजणी कायववाही पणूव करण्यात आली 
आहे. 
 महाराषर राषरीय ववधी ववद्यापीठ व भारतीय ववमान पत्तन 
रमााधधकरण याींना रमादान करण्यात येणारी जमीन ही एकाच नगर भमूापन 
क्रमाींकामधील असल्याने या दोन्ही र्ार्ीींसाठीच्या रमादान जममनीींची स्ट्िळ 
ननस्श्चती व मसमा ननस्श्चती करणे आवश्यक आहे. या सींदभावत वस्ट्तसु्स्ट्िती 
स्ट्पष् करण्याकरीता उक्त नमदू जनदहत याधचकेमध्ये मा.मुींर्ई उच्च 
न्यायालयाच्या आदेशानसुार ददनाींक २६/०९/२०१७ रोजी रमाधान सधचव 
(महसलू), स्जल्हाधधकारी, मुींर्ई उपनगर व स्जल्हा अधधक्षक भमूी अमभलेख, 
मुींर्ई उपनगर हे न्यायालयीन ननदेशानसुार मा.मुींर्ई उच्च न्यायालयात 
उपस्स्ट्ित होत.े मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक २६/०९/२०१७ रोजी ददलेल्या 
ननदेशाच्या अनरु्ींगाने रमाधान सधचव (महसलू) याींचे अध्यक्षतखेाली ददनाींक 
०३/१०/२०१७ रोजी सींर्ींधधताींची र्ठैक घेण्यात आली होती. सदर र्ठैकीत ववधी 
ववद्यापीठास रमादान करण्यात येणाऱया जागेच्या स्ट्िळननस्श्चतीकररता ववववध 
पयावय ववद्यापीठाच्या रमानतननधीस उपलब्ध करून देण्यात आले. 
 तद्नींतर यार्ार्त मा.मुींर्ई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमतुींच्या 
अध्यक्षत ेखालील महाराषर राषरीय ववधी ववद्यापीठ, मुींर्ई याींच्या पायाभतू 
ववकास सममतीची ददनाींक १०/१०/२०१७ रोजी र्ठैक झाली. सदर र्ठैकीत 
सधुचत केल्यारमामाणे ददनाींक १७/१०/२०१७ रोजी ववद्यावपठाच ेरमानतननधी, मखु्य 
वास्ट्त ु ववशारद याींचे रमानतननधी व भारतीय ववमान पत्तन रमााधधकरणाच े
रमानतननधी याींनी सदरहू शासकीय जममनीची स्ट्िळ पाहणी केलेली आहे. 
 न.भ.ूक्र. ११५/अ मधील सयुोग्य ६० एकर जमीन मसमाींककत करून 
महाराषर राषरीय ववधी ववद्यापीठाच्या ताब्यात देण्याच्या दृष्ीने रमायत्न चाल ू
आहेत. 

----------------- 
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माळीण (ता.आांबेगाि, स्ज.पुणे) गािाची भु्खलन  
सदृष्ट्यस््थती ननमावण झाल्याबाबत 

 

(५८) * ३५९४६ अॅि.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३३९४३ ला ददनाांि ७ ऑग्ट, २०१७ रोजी ददलले्या 
उत्तराच्या सींदभावत सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) माळीण (ता.आींर्ेगाव, स्ज.पणेु) गावाचे माहे एवरमाल, २०१७ मध्ये सवव 
सवुवधाींनी पनुववसन करण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पनुववसन करण्यात आलेल्या माळीण गावाचे माहे जून, २०१७ 
मध्ये पडलेल्या पदहल्याच पावसात भरावात ्ाकलेली माती वाहून जाऊन 
रस्ट्त े खचल्याने नकुसान झालेल्या कामास ननववदा शतीनसुार दोर्दानयत्व 
ननवारण कालावधीची अ् लाग ू असल्याने, त्यानसुार ठेकेदाराच्या खचावने 
ठेकेदाराकडून अींशत: खचलेल्या दठकाणी भराव पवूववत करण्याच े काम पणूव 
झाले आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. हे खरे आहे.  
(२) पावसाने भरावाची माती खचून खचलेले रस्ट्त ेव भराव पवुववत करण्याच े
काम रमागतीत आहे. सद्य:स्स्ट्ितीत भराव सरुक्षक्षत करण्याची कामे पणुव 
करण्यात आली असनू रस्ट्त्याचे मजर्तुीकरणाचे काम पणुव करण्यात आले 
आहे व डाींर्रीकरणाचे काम रमागतीत आहे. 
(३) व (४) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पिना (ता.दहमायतनगर, स्ज.नाांदेि) पररसरातील  
खननजाच ेअिैध उत्खनन रोखण्याबाबत 

  

(५९) * ३५५८१ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.सतजे ऊफव  बांटी 
पाटील : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) पवना (ता.दहमायतनगर, स्ज.नाींदेड) पररसरातील माळरानात गौण खननज 
तस्ट्काराींनी वन ववभागाच्या अधधकाऱ याींच्या सींगनमताने खोदकाम करुन 
अवधैररत्या मरुुम काढण्यास सरुुवात केल्याच ेमाहे सप््ेर्र, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु माळरानावरील जींगलाचे अस्स्ट्तत्व धोक्यात आल ेआहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने अवधै गौण खननज उत्खनन रोखण्यार्ार्त तसेच 
सींर्ींधधत दोर्ीींवर कारवाई करण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) पवना (ता.दहमायतनगर, स्ज.नाींदेड) पररसरातील 
माळरानात ग् क्र. १७१ मध्ये अवधैररत्यामरुुम उत्खनन झाल्याचे माहे 
सप् े्ंर्र, २०१७ मध्ये ननदशवनास आले आहे. तिावप, सदरचे उत्खनन हे वन 
ववभागाच्या अधधकाऱयाींच्या सींगनमताने झाले असल्याचे ननदशवनास आलेले 
नाही. 
(२) नाही. 
(३) सदर पररसरातनू गौण खननजाच्या अवधै उत्खननास रमानतर्ींध 
करण्यासाठी तलाठी व मींडळ अधधकारी याींचे पिक ननयकु्त करण्यात आले 
आहे. त्याींच्यामाफव त ददनाींक ०१/०४/२०१७ पासनू आतापयांत ११ अवधै 
उत्खनन/ वाहतकूीच्या रमाकरणाींमध्ये रुपये १.७० लक्ष इतका दींड वसलू 
करण्यात आला आहे. 
(४) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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परभणी स्जल्हयातील बोगस बबयाणे विके्रत्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 
 

  

(६०) * ३५४३६ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनतश चव्हाण : 
सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) परभणी स्जल््यातील २६८ शतेकऱयाींना र्ोगस ब्रर्याणे देऊन फसवणुक 
झाल्यार्ार्तची चौकशी करुन कारवाई करण्यार्ार्त स्जल्हा अधधक्षक कृर्ी 
अधधकारी, स्जल्हा पररर्द, परभणी याींना अहवाल सादर करण्याचे आदेश कृर्ी 
सभापती, स्जल्हा पररर्द, परभणी याींनी माहे जलु,ै २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शतेकऱयाींची फसवणकु करणाऱया ब्रर्याणे उत्पादक कीं पन्या व 
ववके्रत ेयाींच्या कारभाराची चौकशी करून अहवाल सादर करण्यात आला आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने अशा दोर्ी कीं पन् या व ववके्रत े याींच्याववरूध्द कारवाई 
करून शतेकऱयाींना नकुसान भरपाई देण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.पाांिुरांग फुां ििर : (१) होय. 
(२) व (३) परभणी स्जल््यातनू कापसू, सोयार्ीन, मका, ममरची, काकडी, 
कोर्ी या वपकाींच्या ब्रर्याणाींच्यार्ार्तीत तक्रारी रमााप्त झालेल्या होत्या. 
 या सींदभावत गणुननयींत्रण ववभागाने एकूण ३८८ नमनेू तपासणी करीता 
काढले असनू त्यापकैी ३७२ नमनेू रमामाणणत असनू १६ नमनेू अरमामाणणत 
आढळून आलेले आहेत. १६ अरमामाणणत नमनु्याींपकैी १२ अरमामाणणत 
नमनु्याींवर को व् केसेस दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. 
 कापसू ब्रर्याणाींच्या र्ार्तीत महाराषर कापसू र्ी-ब्रर्याणे कायद्यातील 
तरतदुीनसुार ब्रर्याणे उत्पादक कीं पन्याींकडून शतेकऱ याींना नकुसान भरपाई 
ममळवनू देण्यार्ार्त कायववाही चाल ूआहे. 
(४) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राळेगाि (स्ज.यितमाळ) तालुक्यात बळीराजा चतेना असभयानाच्या 
ननधीचा अपहार झाल्याबाबत 

  

(६१) * ३४८७३ श्री.हररसस ांग राठोि : सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राळेगाव (स्ज.यवतमाळ) तालकु्यात र्ळीराजा चेतना अमभयानाच्या 
ननधीचा कृर्ी ववभागाकडून गरैवापर करण्यात आल्याच ेमाहे मे, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राळेगाव तालकु्यात पाच दठकाणी कृर्ी ववभागाकडून शतेकरी 
मागवदशवन मशब्रर्राकररता रमााप्त रूपये एक लाख पींचवीस हजार ननधीचा 
अपहार झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने गरैव्यवहार करणाऱयावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) मींडळ कृर्ी अधधकारी याींनी शतेकरी मागवदशवन 
मशब्रर्रासाठी माहे एवरमाल, २०१६ मध्ये र्ाँकेतनू ननधी काढला व माहे ऑगस्ट्् 
व सप् े्ंर्र, २०१६ मध्ये मशब्रर्राचे आयोजन केले. 
(२) नाही. 
 मींडळ कृर्ी अधधकारी याींनी ४ मदहने ननधी स्ट्वत:जवळ र्ाळगल्याने 
ववत्तीय अननयममतता झाल्याचे ददसनू येत.े 
(३) सींर्ींधधताींवर ननयमानसुार मशस्ट्तभींग ववर्यक कायववाही करण्यार्ार्त 
स्जल्हाधधकारी, यवतमाळ याींनी स्जल्हा अधधक्षक कृर्ी अधधकारी याींना सचूना 
ददल्या आहेत. 
(४) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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विक्रमगि (स्ज.पालघर) येथील सािवजननि बाांधिाम  
उपविभागाांतगवत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(६२) * ३५३४१ श्री.आनांद ठािूर, श्री.सनुनल तटिरे, श्री.हेमांत टिल,े श्री.रवि ांद्र 
फाटि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३११४९ ला ददनाांि ७ ऑग्ट, २०१७ रोजी 
ददलेल्या उत्तराच्या सींदभावत सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) ववक्रमगड (स्ज.पालघर) तालकु्यातील साववजननक र्ाींधकाम ववभागाींतगवत 
कामामध्ये होत असलेला ववलींर् व दलुवक्ष, अपणूव कामे तसेच ननकृष् दजावचे 
वापरण्यात आलेले सादहत्य यामळेु सवव कामे ननकृष् दजावची झालेली असनू 
यार्ार्त झालेल्या गरैव्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश अधधक्षक अमभयींता, 
दक्षता व गणुननयींत्रण मींडळ, नवी मुींर्ई याींच्याकडून देण्यात आले आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने ननकृष् दजावची कामे करून गरैव्यवहार करणाऱया 
सींर्ींधधत दोर्ी अधधकारी/कमवचाऱयाींवर कोणती दींडात्मक कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) चौकशी रमागतीत आहे. चौकशी अहवाल रमााप्त झाल्यावर त्यातील 
ननषकर्ावनसुार उधचत कायववाही करण्याचे ननयोजन आहे. 
 

----------------- 
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अक्िलिोट (स्ज.सोलापूर) तालुक्यातील नायब तहससलदाराच े 
पद भरण्याबाबत 

  

(६३) * ३५५१३ श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हु्नबान ूखसलफे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.सतजे ऊफव  बांटी पाटील, श्री.हररसस ांग राठोि : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अक्कलको् (स्ज.सोलापरू) तालकु्यातील महसलू कायावलयात रमामशक्षणािी 
तहमसलदाराची ननयकु्ती, वररषठाींचे दलुवक्ष यामळेु येिील १०० हून अधधक 
रमाकरणे रमालींब्रर्त असल्याच े माहे ऑक््ोर्र, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महसलू नायर् तहमसलदारचे पद ररक्त आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने शासनाच्या योजनाींची पररणामकारक अींमलर्जावणी 
करण्यासाठी नायर् तहमसलदारचे ररक्त पद भरण्यार्ार्त कोणती कायववाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) अक्कलको् तालकु्यात ऑगस्ट््, २०१६ त ेऑगस्ट््, 
२०१७ या कालावधीत रमामशक्षणाचा भाग म्हणून तहमसलदार या पदावर 
पररववक्षाधीन अधधकाऱयाींच्या ननयकु्तीमळेु कामकाजाच्या ननगवतवर ववपरीत 
पररणाम झाल्याचे ननदशवनास आलेले नाही. तिावप ऑक््ोर्र, २०१७ अखेर 
अक्कलको् तहसील कायावलयाच्या ववशरे् नोंदवहीत १०० हून अधधक रमाकरणे 
रमालींब्रर्त असल्याचे ननदशवनास आले आहे. ही रमाकरणे न्यायीक/अधवन्यायीक 
स्ट्वरुपाची असल्यामळेु रमाकरणपरत्वे मदुतीत रमाकरणे ननकाली काढण्याची 
दक्षता घेण्यात येत आहे. 
(२), (३) व (४) महसलू नायर् तहमसलदार हे पद ददनाींक २७/५/२०१७ पासनू 
ररक्त असनू या पदाचा अनतररक्त कायवभार अन्य अधधकाऱयाींकड ेसोपववण्यात 
आल्याने कामात व्यत्यय ननमावण झालेला नाही. सदर ररक्त पद भरण्यासाठी 
आवश्यक ती कायववाही करण्याचे ननदेश ववभागीय आयकु्ताींना देण्यात आलेले 
आहेत. 

----------------- 
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अिोट ि तेल्हारा (स्ज.अिोला) तालुक्यातील र्त्याांची  
दरुि्था झाल्याबाबत 

  

(६४) * ३५६०५ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अको् व तले्हारा (स्ज.अकोला) या दोन तालकु्याींना जोडणारे सववच रस्ट्त े
नादरुूस्ट्त असनू ववशरे्त: दयावपरू, अींजनगाव, दहवरखडे, अकोला या मागाववर 
खड्ड ेपडले असनू पावसाळयात या मागावची दरुवस्ट्िा झाल्याचे माहे सप् े्ंर्र, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अको्-तले्हारा-अको्-अींजनगाव, अको्-दयावपरू, अको्-
हररसाल, अको्-शगेाव, अको्-अकोला या महत्वपणूव वदवळीच्या मागावसह 
अनेक मागावचा समावेश होत असनू केवळ देखभाल व दरुूस्ट्तीअभावी सदर 
रस्ट्त्याींची दरुवस्ट्िा झालेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने रस्ट्त्याच्या कामाींकरीता ननधी उपलब्ध करून रस्ट्त्याींची 
देखभाल, दरुूस्ट्ती करण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) नाही.  
 रमाश्नाींककत रस्ट्त्याच्या लाींर्ीपकैी काही लाींर्ीत रस्ट्ता क्षनतग्रस्ट्त झाला 
आहे. रस्ट्त्याच्या डाींर्री पषृ्भागावर पडलेले खड्ड े डाींर्र ममधश्रत खडीने 
भरण्याचे काम रमागतीत आहे. रस्ट्त्यावरून वाहतकू सरुळीत चाल ूआहे.  
 
(३) व (४) रस्ट्त्याींच्या क्षनतग्रस्ट्त लाींर्ीत मजर्तूीकरण, डाींर्रीकरण व 
सधुारणा करण्याची ६ काम ेयोजनेंतगवत व १ काम हायब्रिड ॲन्यईु्ी अींतगवत 
मींजूर आहे. या कामाची ननववदा ननस्श्चतीची कायववाही रमागतीत आहे. ठेकेदारी 
ननस्श्चत करून ननधधच्या उपलब्धतनेसुार कामे पणूव करण्याचे ननयोजन आहे. 
 

----------------- 
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रामनगर (हनुमाननगर) ते वपशोर (ता.िन्नि, स्ज.औरांगाबाद)  
र्त्याची दरुि्था झाल्याबाबत 

  

(६५) * ३५२८९ श्री.सभुाष झाांबि : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रामनगर (हनमुाननगर) त े वपशोर (ता.कन्नड, स्ज.औरींगार्ाद) या ३ 
कक.मी. रस्ट्त्याची दरुवस्ट्िा झाल्यामळेु सदर रस्ट्त्यावर वारींवार अपघात होत 
असल्याचे माहे सप् े्ंर्र, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने सदर रस्ट्त्याची दरुूस्ट्ती करण्यार्ार्त कोणती कायववाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
 रमाश्नाधीन रस्ट्त्याच्या नादरुूस्ट्तीमळेु अपघात झाला असल्याचे पोलीस 
अहवालावरून ददसनू येत नाही. 
(२) व (३) रमाश्न उद्् ावत नाही. 
 तिावप, रस्ट्त्याच्या डाींर्री पषृठभागावरील खड्ड ेभरण्याचे काम सरुू 
असनू रस्ट्ता वाहतकुीसाठी ससु्स्ट्ितीत ठेवण्यात आला आहे. 
 

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

यितमाळ स्जल््यातील शतेिऱ्याांना नुिसान भरपाई देण्याबाबत 
  

(६६) * ३५०८९ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) यवतमाळ स्जल््यात माहे माचव, २०१७ मध्ये झालेल्या गारपी्ीमळेु नऊ 
तालकु्याींतील चार हजार सहाश े र्ावीस शतेकऱयाींच्या ३,५९५ हेक््रवरील 
नकुसानीचा रमास्ट्ताव आयकु्त कायावलयाकड े रमालींब्रर्त रादहल्यामळेु सदर 
नकुसानग्रस्ट्त शतेकऱयाींना मदत देण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने नकुसानग्रस्ट्त शतेकऱयाींना मदत देण्याच्यादृष्ीने 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) यवतमाळ स्जल््यात माहे माचव, २०१७ मध्ये 
झालेल्या गारपी्ीमळेु ३५९५.२५ हेक््रवरील शतेी/फळवपकाींचे नकुसान झाले 
असल्याची र्ार् ननदशवनास आलेली आहे. 
 शासन ननणवय, ददनाींक ०६ मे २०१७ अन्वये, चींद्रपरू स्जल््यासह 
राज्यात माहे माचव २०१७ या कालावधीत अवेळी पाऊस व गारपी् यामळेु 
र्ाधधत झालले्या शतेकऱयाींना रमाधानमींत्री वपक ववमा योजनेंतगवत मींडळननहाय 
भरपाईची जी रक्कम देय असेल त्या रकमेच्या ५० ्क्के रक्कम रमाधानमींत्री 
वपक ववमा योजनेत सहभागी न झालेल्या शतेकऱयाींना देण्यार्ार्तचा ननणवय 
घेण्यात आलेला आहे. 
 परींत,ु सन २०१६ साठी रब्र्ी वपकाींचा वपक ववमा घोवर्त न 
झाल्यामळेु उपरोक्त शासन ननणवयाच्या अनरु्ींगाने ववभागीय आयकु्त, 
अमरावती याींच्याकडून ननधी मागणीर्ार्तचा ववभागाचा एकब्रत्रत रमास्ट्ताव 
रमााप्त झाला नसनू, सन २०१६ साठी रब्र्ी वपकाींचा वपक ववमा घोवर्त 
झाल्यानींतर शासन ननणवय, ददनाींक ०६ मे, २०१७ अन्वये र्ाधधत झालेल्या 
शतेकऱयाींना मदत देण्यासींर्ींधीची कायववाही करण्यार्ार्तची र्ार् रमास्ट्ताववत 
आहे. 
(३) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

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

मांत्रालय, मुांबई येथे रांगीत पेव्हर ब्लॉि बसविण्याचे  
िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(६७) * ३५५०२ श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सभुाष झाांबि, श्री.जगन्नाथ सशांदे : 
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींर्ईतील मींत्रालयाच्या आवारात स्ट्वातींत्र्य ददनाच्या ननममत्याने रींगीत 
पेव्हर ब्लॉक र्सववण्याच े काम न करताच कीं त्रा्दाराला समुारे २४ लाख 
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रूपयाींची देयके अदा करण्यात आली असल्याची र्ार् माहे ऑक््ोर्र, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मींत्रालयाच्या आवारात मसमें् कााँकक्र्ीकरण केल्याच ेदाखवत 
साववजननक र्ाींधकाम ववभागाने २३ लाखाहून अधधक ननधीचा अपहार केला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कामाींर्ार्त चौकशी करून दोर्ीींवर कारवाई करण्याची 
मागणी लोकरमानतननधीींनी मा.साववजननक र्ाींधकाम मींत्री याींच्याकड े माहे 
ऑक््ोर्र, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने साववजननक र्ाींधकाम ववभागातील सींर्ींधधत दोर्ी 
अधधकारी व कीं त्रा्दारावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) यार्ार्त तक्रारी रमााप्त झाल्या 
असनू, सदर तक्रारीींची तातडीने दखल घेण्यात आली आहे. तक्रारीत नमदू 
मदु्याींच्या अनरु्ींगाने अधधक्षक अमभयींता, साववजननक र्ाींधकाम दक्षता पिक 
मींडळ, मुींर्ई याींना सखोल चौकशी करुन सववस्ट्तर अहवाल सादर 
करण्यार्ार्त ननदेश देण्यात आले आहेत. त्यानरु्ींगाने यार्ार्त चौकशी सरुु 
आहे. 

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

मुद्राांि शुल्िात िेलेल्या िाढीसांदभावतील ननणवय रद्द िरण्याबाबत 
  

(६८) * ३४९७३ अॅि.जयदेि गायििाि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३०९३० ला 
ददनाांि २४ जुल,ै २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सींदभावत सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात र्ाींधकाम क्षेत्रात मागील वर्ावपासनू घर खरेदीला मींदी असताींना 
राज्यभरातील नगरपामलका आणण नगरपररर्दाींच्या क्षेत्रातील मदु्राींक 
शलु्कामध्ये ददनाींक १२ सप् े्ंर्र, २०१७ रोजीपासनू वाढ करण्याचा ननणवय 
राज्य शासनाने घेतल्यामळेु ग्रामीण भागात मदु्राींक व सेवाकर एकाचवेळी 
वाढववल्यामळेु ग्राहकाींना घर घेणे महाग होत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने मदु्राींक शलु्कात कपात करण्यार्ार्त कोणती कायववाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) ददनाींक १ जुल,ै २०१७ पासनू वस्ट्त ूव सेवा 
कर रमाणालीचा अवलींर् करण्यात आला असनू “सेवा कर” ननरसीत करण्यात 
आला आहे. त्यामळेु ददनाींक १२ सप् े्ंर्र, २०१७ पासनू सेवाकरात कोणतीही 
वदृ्धी करण्याचा रमाश्न उद्् ावत नाही. तिावप, महाराषर राज्य हे कल्याणकारी 
राज्य म्हणून नागररकाींसाठी ववववध ववकास योजना रार्ववण्यासाठी नेहमीच 
अग्रेसर रादहले आहे. भारताच्या सींववधानातील राज्य धोरणाच्या ननदेशक 
तत्वाींनसुार समाजाचे व्यापक दहत सनुनस्श्चत करण्यासाठी, शासनाला 
नागररकाींसाठी ववववध ववकास योजना, रमाकल्प व कायवक्रमाींची अींमलर्जावणी 
करावी लागत.े त्यासाठी, लागणारा ननधी उभारण्यासाठी राज्याच्या महसलूी 
उत्पन्नामध्ये वाढ करण्याच्यादृष्ीने शासनाने महाराषर मदु्राींक 
अधधननयमाच्या अनसुचूी-१ च्या अनचु्छेद २५ व ३४ मध्ये सधुारणा करुन 
ददनाींक ०७ सप् े्ंर्र, २०१७ पासनू मदु्राींक शलु्कामध्ये काही रमामाणात वाढ 
करण्याचा ननणवय जाणीव पवूवक घेतला आहे. घराींच्या ककीं मतीवर मदु्राींक 
शलु्काची आकारणी ही अल्प दराने असल्यामळेु मदु्राींक शलु्काच्या दरातील 
उक्त वाढीमळेु घराींच्या खरेदीवरील एकूण खचावत फारशी वाढ सींभवत नाही. 
(३) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
नॅशनल हादटविल्चर बोिावििून समळणारे हररतगहृ अनुदान ननधी 

राज्याला समळणार नसल्याबाबत 
  

(६९) * ३५८५३ िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांि,े श्री.बाळाराम पाटील, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप : सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राषरीय र्ागवानी र्ोडावकडून (नॅशनल हाद व्कल्चर र्ोडावकडून)(एनएचर्ी) 
ममळणारे हररतगहृ अनदुान ननधी अभावी राज्याला ममळणार नसल्याचे माहे 
सप् े्ंर्र, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, गजुरात, मध्यरमादेश व ववदभव वगळता इतर राज्यातील 
शतेकऱयाींनी हररतगहृाचे रमास्ट्ताव पाठव ूनये असे आदेश राषरीय र्ागवानी र्ोडव 
(एनएचर्ी) ने ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने अनदुानाअभावी राज्यातील इतर भागातील शतेकऱयाींचे 
कामे ठप्प होणार असल्याने हररतगहृाचे राज्यातील सवव मींजूर रमास्ट्तावाला 
अनदुान ममळण्यासाठी कें द्र शासनाकड ेकोणता पाठपरुावा केला वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.पाांिुरांग फुां ििर : (१) व (२) राषरीय र्ागवानी र्ोडव (नॅशनल हॉद व्कल् चर 
र्ोडव) कें द्र शासनाच्या अखत्यारीतील आहे. सदर र्ोडावकडून करण्यात येणारी 
कायववाही कें द्र शासनाशी सींर्ींधधत आहे. 
(३) व (४) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

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

येिला (स्ज.नासशि) औद्योधगि क्ेत्रातील तसेच मालेगाांि-नाांदगाि-
येिला र्त्याांची दरुि्था झाल्याबाबत 

  

(७०) * ३४८८२ श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) येवला (स्ज.नामशक) औद्योधगक क्षेत्रातील रस्ट्ता (र्ी.आय.नीं. ११९) तसेच 
मालेगाींव-नाींदगाव-येवला (र्ी.आय.नीं. १२०) या दोन रस्ट्त्याींची दरुूस्ट्ती 
करण्यासाठी हायिीड ॲन्यइु्ी अींतगवत ददनाींक ३० नोव्हेंर्र, २०१६ रोजी 
रमाशासकीय मान्यता देवनूही या रस्ट्त्याींची कामे सरुु झालेली नाहीत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने सदर रस्ट्त्याची दरुूस्ट्ती करण्यार्ार्त कोणती कायववाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
 हायिीड ॲन्यईु्ी कायवक्रम अींतगवत ववर्याींककत दोन्ही कामाच्या 
ननववदा रमामसध्द करण्यात आल्या आहेत. 
(२) व (३) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

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

पुणे येथील नागररिाांना िाहन परिाना प्रमाणपत्र ि इतर िागदपत्र े
पो्टाद्िारे वितरीत िरण्याबाबत 

 (७१) * ३५९०० आकिव .अनांत गािगीळ : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) शासनाच्या रमाादेमशक पररवहन कायावलय आणण पोस्ट्् कायावलय याींच्या 
समन्वयाने शहरातील नागररकाींना पोस्ट्् खात्यामाफव त वाहन परवाना नोंदणी 
रमामाणपत्र तसचे इतर कागदपत्राींचे ववतरण करण्यात येत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पणेु येिे मागील १५ मदहन्याींच्या कालावधीत जनरल पोस्ट्् 
कायावलयामधील पोस्ट््मनच्या रे्जर्ार्दारपणामळेु तब्र्ल १२ हजार ९०६ 
वाहन नोंदणी रमामाणपत्र ेआणण ६ हजार ५५९ लायसन्स ववतरीत करण्यात 
आली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने रे्जर्ार्दार पोस्ट््मनवर कारवाई करून नागररकाींना 
वाहन परवाना रमामाणपत्र व इतर कागदपत्र ेपोस्ट््ाद्वारे ववतरीत करण्यार्ार्त 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.ददिािर राित े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) माहे जुल,ै २०१६ त े सप् े्ंर्र, २०१७ या कालावधीत रमाादेमशक 
पररवहन कायावलय, पणेु याींच्याव्दारे २,९४,०७५ वाहन चालक अनजु्ञप्ती व 
४,३५,००२ वाहन नोंदणी रमामाणपत्र ेववतरणाकरीता पोस्ट्् ववभागाकड ेपाठववली 
असता पोस्ट्् ववभागाकडून ५,६५५ वाहन चालक अनजु्ञप्ती व १२,०३३ वाहन 
नोंदणी रमामाणपत्र ेअपऱुया व चुकीच्या पत्याअभावी ववतररत न झाल्याने परत 
आलेल्या आहेत. त्यापकैी ३३४२ वाहन चालक अनजु्ञप्ती व ६८९९ वाहन 
नोंदणी रमामाणपत्र े हस्ट्तर््वड्याने अजवदाराींना रमात्यक्ष ववतररत करण्यात 
आलेल्या आहेत. 
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 वरील ववर्याच्या अनरु्ींगाने पोस्ट्् खात्याच्या सींर्ींधधताींसोर्त र्ठैक 
घेण्यात येवनू त्यावर उपाययोजना करण्यार्ार्त सींर्ींधधताींना सचूना देण्यात 
आलेल्या आहेत. 
(४) रमाश्न उद्् ावत नाही. 
 ----------------- 

 

रायगि स्जल््यातील महाराष्ट्र राज्य मागव पररिहन महामांिळाच्या 
बस्थानिाांची दरुि्था झाल्याबाबत 

  

(७२) * ३५६८० श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) रायगड स्जल््यातील महाराषर राज्य मागव पररवहन महामींडळाच्या रेवदींडा 
(ता.अमलर्ाग), पेण (ता.पेण), नागोठणे (ता.रोहा), पनवेल (ता.पनवेल), पाली 
(ता.सधुागड) या र्सस्ट्िानकाींसह रायगड स्जल््यातील अनेक र्सस्ट्िानकात 
खड्ड े पडून दरुवस्ट्िा झालेली असनू र्सस्ट्िानकात मलुभतू सवुवधेअभावी 
रमावाशाींची गरैसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने सदर र्स स्ट्िानकाची दरुूस्ट्ती करण्यार्ार्त तसेच 
रमावाशाींना सोयी-सवुवधा उपलब्ध करून देण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े: (१) व (२) रेवदींडा, पेण, नागोठाणे, पाली (ता.सधुागड) व 
पनवेल येिील र्सस्ट्िानकाच्या वाहनतळावर पडलेले खड्ड े मरुुम ्ाकून 
तात्परुत्या स्ट्वरुपात र्जुववण्यात आले असनू, इतर आवश्यक सवुवधा 
परुववण्यात आलेल्या आहेत. तसेच, सवव सवुवधाींनी यकु्त असे अद्ययावत 
र्सस्ट्िानक/आगार र्ाींधणेसाठी मींजुरी घेण्यात आली असनू, त्यार्ार्तची 
ननववदा रमाकक्रया सरुु आहे. 
(३) रमाश्न उद्् ावत नाही. 
 ----------------- 
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मालेगाांि (स्ज.नासशि) येथे पस्श्चम भागासाठी  
नविन बस्थानि ननमावण िरणेबाबत 

  

(७३) * ३६६८१ िॉ.अपिूव दहरे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) मालेगाींव (स्ज.नामशक) शहर व तालकुा भागाचा वाढता ववस्ट्तार, शहराची 
हद्दवाढ होवनू अनेक गावाींचे महानगर हद्दीत झालेले समावेश, वाढलेली 
लोकसींख्या यामळेु वदवळीच्या व अडचणीच्या अपघात रमावण दठकाणी 
असलेल्या ववद्यमान मध्यवती र्सस्ट्िानकाची सवुवधा अपरुी पडत 
असल्यामळेु मालेगाींव येिे नववन र्सस्ट्िानक उभारण्यार्ार्त मालेगाींव येिील 
स्ट्िाननक सामास्जक, सेवाभावी सींस्ट्िा, सामास्जक कायवकत ेयाींचेकडून नववन 
र्सस्ट्िानक ननमावण करणेर्ार्त सातत्याने मागणी केली जात आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी करून शहराच े ववद्यमान 
मध्यवती र्सस्ट्िानकावरून फेऱयाींची असलेली मोठी सींख्या तसेच कुसूींर्ा रोड, 
वपवळा पींप भागात अत्यींत दा्ीवा्ी व रमाचींड रहदारीच्या दठकाणी असलेले 
मध्यवती र्सस्ट्िानक अत्यींत अडचणीच े व सरुक्षक्षत वाहतकुीचेदृष्ीने 
धोकेदायक ठरले असनू र्सस्ट्िानक पररसरात वारींवार होणारे अपघात व 
त्यात ओढवणारे मतृ्य,ू त्यामळेु उद्् ावणारी कायदा व सवु्यवस्ट्िेची 
पररस्स्ट्िती, शहराची सींवेदनमशलता इ. र्ार्ी ववचारात घेता पस्श्चम भागात 
नववन र्सस्ट्िानक ननमावण करणेर्ार्त कोणती कायववाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.ददिािर राित े: (१) होय. 
(२) राज्य पररवहन महामींडळाद्वारे मालेगाींव शहराच्या पस्श्चमेस नवीन 
र्सस्ट्िानकासाठी स.न. २३७ मधील ८ एकर जागेचा रमास्ट्ताव अप्पर 
स्जल्हाधधकारी, मालेगाींव याींना ददलेला होता. तिावप, ददनाींक २६/११/२००८ 
रोजी अप्पर स्जल्हाधधकारी, मालेगाींव याींचे र्ठैकीत स.नीं. २३७ वर स्जल्हा 
न्यायालयाचे आरक्षण असल्याचे स्ट्पष् झाले. स्जल्हा न्यायालयास सदर 
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स.नीं. २३७ मध्ये इमारत र्ाींधावयाची नसल्याने, सदर जागेवर जरी 
न्यायालयाचे आरक्षण असले तरी, राज्य पररवहन महामींडळाला देणेर्ार्त 
ददनाींक २२/०५/२००९ रोजी ववनींती केली असता, सदर जागा न्यायालयाने 
राज्य पररवहन महामींडळास देण्यास नकार ददलेला आहे. त्यामळेु नवीन 
र्सस्ट्िानक व आगाराचा रमाश्न रमालींब्रर्त असल्याने अन्य पयावयी जागा 
शोधण्याचे आदेश महामींडळास देण्यात आलेले आहेत. 
(३) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

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

शालेय अभ्यासक्रमामध्ये िृषी विषय समाविष्ट्ट िरणेबाबत 
  

(७४) * ३५६२९ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.विक्रम िाळे, श्री.श्रीिाांत देशपाांि,े 
श्री.बाळाराम पाटील, िॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात शालेय अ्यासक्रमात कृर्ी ववर्य समाववष् करणेसाठी 
शासनाकडून राज्यातील चार कृर्ी ववद्यापीठाच्या कुलगरुू याींच्या उपस्स्ट्ितीत 
र्ठैकीच ेआयोजन करण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात रमाामखु्याने कृर्ी हा मखु्य व्यवसाय असल्याने कृर्ी 
क्षेत्रात आवश्यक असणाऱ या कुशल मनषुयर्ळ कमी पडत आहे तसेच यवुा 
शतेकऱ याींना शतेीमधील नवीन तींत्रज्ञाची मादहत नसल्याने शतेकऱ याींना 
जागनतक र्ाजारपेठेचे ज्ञान तत्पर अवगत होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववद्यार्थयाांना शालेय जीवनात शतेीर्ार्त ज्ञान होण्याच्या 
दृष्ीने कृर्ी ववर्य शालेय अ्यासक्रमात समाववष् करणेर्ार्त मागणी केली 
जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने शालेय अ्यासक्रमात कृर्ी ववर्य समाववष् 
करणेर्ार्त कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.पाांिुरांग फुां ििर : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) होय. 
(४) सद्य:स्स्ट्ितीत असा कोणताही रमास्ट्ताव शासनाच्या ववचाराधीन नाही. 
(५) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील मानधनािरील िमवचाऱ्याांना एिछत्र योजना सुरु िरणेबाबत 
 

  

(७५) * ३५०१२ श्री.अमरससांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ३२६३९ ला ददनाांि २४ जुल,ै २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सींदभावत 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील मानधनावरील कमवचाऱयाींना कोतवालरमामाणे सामास्जक सरुक्षा 
देण्यासाठी एकछत्र योजना सरुु करणेर्ार्त ददनाींक १८ माचव, २०१७ रोजी 
शासनाने मखु्य सधचव (ववत्त) याींच्या अध्यक्षतखेाली सममती गठीत केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सममतीच्या अहवालातील ननषकर्व काय आहेत,  
(३) असल्यास, माहे ऑक््ोर्र मध्ये अींगणवाडी कायवकती व मदतनीस याींनी 
समुारे २८ ददवस त्याींच्या ववववध मागण्यासाठी सींप करून तीव्र ननदशवने केली 
होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने राज्यातील पोलीस पा्ील, आशा वकव सव आणण 
अींगणवाडी सवेवका सह इतर मानधनावर काम करणाऱया कमवचारी याींना 
सामास्जक सरुक्षा ममळावी म्हणून त्याींना शासकीय सवेेत कायम करण्यार्ार्त 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
 राज्यातील कोतवाल तसेच “पोलीस पा्ील”, “आशा वकव सव” व 
“अींगणवाडी सेववका” या व अशा मानधनावर असलेल्या अन्य कमवचाऱयाींचा 
एकब्रत्रत ववचार करुन त्याींना सामास्जक सरुक्षा रमादान करण्यासाठी “एकछत्र 
योजना” तयार करण्याकामी, ददनाींक १८ माचव, २०१७ च्या शासन ननणवयान्वये 
अपर मखु्य सधचव (ववत्त) याींच्या अध्यक्षतखेाली सधचव सममती गठीत 
करण्यात आली आहे. 
(२) सदर सममतीचा अहवाल रमााप्त व्हावयाचा आहे. 
(३) होय. 
(४) व (५) सदर सममतीचा अहवाल रमााप्त झाल्यावर त्याचा ववचार करुन 
पढुील उधचत ननणवय घेण्याचे सींकस्ल्पत आहे. 
 ----------------- 
  
 

नागपूर येथील अिैध अिजि िाहतूि रोखण्याबाबत 
  

(७६) * ३५२९७ श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पवूव ववदभावत ववशरे्त: नागपरू येिे क्षमतपेेक्षा जास्ट्त माल वाहतकू होत 
असनू त्यात धगट्टी, वाळू, मरुूम, गौण खननज याींची वाहतकू करणाऱ या 
वाहतकूदाराींकडून रमाादेमशक पररवहन ववभाग अींदाजे रूपये ४ को्ीची अवधै 
वसलूी करीत असल्याचे ददनाींक ५ सप् े्ंर्र, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने क्षमतपेेक्षा जास्ट्त अवजड होणारी अवधै वाहतकु रोखण्यार्ार्त 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.ददिािर राित े: (१) हे खरे नाही. 
(२) पवूव ववदभाांतील क्षमतपेेक्षा जास्ट्त मालवाहतकू करणाऱया वाहनाींवर 
रमाादेमशक पररवहन कायावलय, नागपरू (ग्रामीण) व रमाादेमशक पररवहन 
कायावलय, नागपरू (शहर) याींच्या वायवेुग पिकामाफव त ननयममतपणे कायववाही 
करण्यात येत.े  
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 माहे एवरमाल, २०१७ त ेऑक््ोर्र, २०१७ या कालावधीत एकूण २७७९ 
एवढी वाहने तपासण्यात आली असता त्यापकैी ६६८ वाहने दोर्ी आढळली 
आहेत. सदर दोर्ी वाहनाींवर दींडात्मक कारवाई करण्यात येवनू वाहनाींच्या 
चालक/ मालक याींच्याकडून रुपये १,३३,३१,५५० एवढा दींड वसलू करण्यात 
आलेला आहे. तसेच २३७ वाहनाींची अनजु्ञप्ती ननलींब्रर्त करण्यात आलेली 
आहे. 
(३) रमाश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

 
किणी (ता.भोिर, स्ज.नाांदेि) येथील पशुिैद्यिीय दिाखान्यात 

पशुिैद्यिीय अधधिारी उपस््थत राहत नसल्याबाबत 
 

 (७७) * ३५५८६ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय 
पशसुांिधवन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ककणी (ता.भोकर, स्ज.नाींदेड) येिे पशवुदै्यकीय शे्रणी-२ चा दवाखाना 
असनूही दवाखान्याींचा कारभार मशपाई व ममश्रक याींच्याकड े असनू येिील 
पशवुदै्यकीय अधधकारी नाींदेडहून कारभार पाहत असल्याचे माहे सप् े्ंर्र, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दवाखाना सद्य:स्स्ट्ितीत गोडाऊन मध्ये सरुू असनू 
पींचायत सममतीने सदर दवाखान्यासाठी नवीन इमारत र्ाींधलेली असनू त्या 
इमारतीत वीज परुवठा नसल्यामळेु दवाखाना नव्या इमारतीमध्ये स्ट्िलाींतरीत 
करण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने दवाखान्यात पशवुदै्यकीय अधधकाऱयाींना पणूव वेळ 
उपस्स्ट्ित राहण्यास सचूना देण्यार्ार्त तसेच नव्या इमारतीला वीज परुवठा 
करुन तिेे सदर दवाखाना स्ट्िलाींतरीत करण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.महादेि जानिर : (१) हे खरे नाही, 
 पशवुदैयकीय दवाखाना ककणी, ता.भोकर, स्ज.नाींदेड हा शे्रणी-२ चा 
दवाखाना नसनू शे्रणी-१ चा दवाखाना आहे. या दवाखान्यातील पशधुन 
ववकास अधधकारी हे पद ददनाींक ३१/०३/२०१६ त े ददनाींक २२/०६/२०१७ या 
कालावधीमध्ये पदोन्नतीमळेु ररक्त झालेले होत.े त्यामळेु सदर ररक्त पदाचा 
अनतररक्त कायवभार नजीकच्या पशधुन ववकास अधधकारी, (ववस्ट्तार) पींचायत 
सममती, भोकर याींचेकड े सोपवनू पशपुालकधारकाींच्या जनावराींना वदै्यकीय 
सेवा परुववण्यात येत होत्या. सद्य:स्स्ट्ितीत शासनाने सदर ररक्त पदावर 
ददनाींक २२/०६/२०१७ पासनू ननयममत पशधुन ववकास अधधकाऱयाची ननयकु्ती 
केली आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही, 
 पशवुदै्यकीय दवाखाना शे्रणी-१, ककणी, ता.भोकर, स्ज.नाींदेड हा नतुन 
इमारतीमध्ये ददनाींक २०/१०/२०१६ रोजी स्ट्िलाींतरीत करण्यात आला आहे. 
सदर नतुन इमारतीमध्ये ववज परुवठा व इतर आवश्यक सवुवधा उपलब्ध 
आहेत. सद्य:स्स्ट्ितीत सदर दवाखान्यात ननयममत पशधुन ववकास अधधकारी 
कायवरत असनू दवाखान्याच ेसींपणूव कामकाज नतुन इमारतीमधुन सरुु आहे. 
(४) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

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

परभणी स्जल्हयातील र्त्याांची दरुि्था झाल्याबाबत 
  

(७८) * ३५४०७ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनतश चव्हाण : 
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) परभणी स्जल्हयातील रस्ट्त्याींच्या दरुवस्ट्िेर्ार्त लक्ष घालनू स्जल््यातील 
रस्ट्त्याींची कामे करण्यात यावी तसेच परेुसा ननधी उपलब्ध करून देण्यात 
यावा यार्ार्त स्ट्िाननक लोकरमानतननधी याींनी मा.साववजननक र्ाींधकाम मींत्री 
याींच्याकड ेमाहे ऑक््ोर्र, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी ननवेदन ददल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी करून सदर रस्ट्त्याींच्या 
कामाींसाठी परेुसा ननधी उपलब्ध करून देण्यार्ार्त तसेच, रस्ट्त्याींची कामे पणूव 
करण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) रमाश्नाधीन रस्ट्त्याींची कामे मींजुरी व ननधीच्या उपलब्धतनेसुार करण्यात 
येत आहेत. 
(३) रमाश्न उदभवत नाही. 

----------------- 
  
राज्यातील देि्थानच्या जसमनी िदहिाटदाराांच्या नािे िरण्याबाबत 

  

(७९) * ३५३४२ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिल,े श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.धनांजय मुांि,े श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, िॉ.अपिूव दहरे : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील देवस्ट्िानच्या जममनी वदहवा्दाराींच्या नावे करण्याच्या 
सींदभावत ददनाींक २३ माचव, २०१६ च्या शासन ननणवय अन्वये रमाधान सधचव 
(महसलू) याींच्या अध्यक्षतखेाली अ्यास सममती गदठत करण्यात आलेल्या 
सममतीने शासनाकड ेअहवाल सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अहवालातील मशफारशीचे सववसाधारण स्ट्वरूप काय आहे 
व त्या अनरु्ींगाने शासनाने कोणता ननणवय घेऊन कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने देवस्ट्िानच्या जममनी वदहवा्दाराींच्या नावे करण्यार्ार्त 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) राज्यातील देवस्ट्िान जममनीच्या 
सींदभावत तत्कामलन मा.राज्यमींत्री (महसलू) याींच्या अध्यक्षतखेाली गठीत 
सममतीचा अहवाल शासनास रमााप्त झाला असनू, सदर अहवाल शासनास 
सादर करण्यात आला होता. सदर अहवालातील मशफारशीींच्या अनरु्ींगाने 
राज्यातील देवस्ट्िान जममनीसींदभावत शासनाची भमूमका ठरववण्याकामी 
शासनास मशफारशी करण्याकरीता या ववभागाच्या शासन ननणवय क्र. जमीन-
२०१६/रमा.क्र.१००/ज-१, ददनाींक २३/३/२०१६ अन्वये रमाधान सधचव (महसलू) याींच े
अध्यक्षतखेाली “अ्यास सममती” गठीत करण्यात आली आहे. सदर 
सममतीची कायवकक्षा खालील रमामाणे आहे:-  
अ) राज्यातील ववववध भागातील देवस्ट्िान जममनीींच्या वापराची 

सद्य:स्स्ट्ितीचा अ्यास करून देवस्ट्िान जममनीींचे झालेले र्ेकायदेशीर 
हस्ट्ताींतरण व वापरात र्दल या ववर्यी उपाययोजना सचुववणे. 

र्) शहरी भागातील देवस्ट्िान जममनीींच्या वापराचा अ्यास करून अशा 
जममनीचा पढुील ववननयोग व वापर आणण व्यवस्ट्िापन करण्यासींर्ींधी 
मशफारशी करणे. 

     सदर सममतीकडून या ववर्यार्ार्तचा सवांकर् अ्यास सरुू असनू, 
त्यार्ार्तचा सममतीचा अहवाल रमााप्त व्हावयाचा आहे.  
(४) रमाश्न उदभवत नाही. 

----------------- 
सोलापूर स्जल््यात सोलापूर-हैद्राबाद राष्ट्रीय महामागावच्या 

चौपदरीिरणाच ेिामाला गती देण्याबाबत 
  

(८०) * ३५५२० श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.सतजे ऊफव  बांटी 
पाटील, श्री.हररसस ांग राठोि, श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) सोलापरू स्जल््यात सोलापरू-हैद्रार्ाद या राषरीय महामागावच्या 
चौपदरीकरणाच ेकाम गत दोन वर्ावपेक्षा जास्ट्त कालावधीपासनू सरुु असनू या 
महामागावच्या चौपदरीकरणाच्या कामाला गती नसल्यामळेु जागोजागी मोठे 
मोठे खड्ड ेपडून रमात्येक मदहन्यात ५ त े६ जणाींच ेर्ळी जात आहेत, हे खरे 
आहे काय, 



87 

(२) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी करून सदर दठकाणी 
मोठ्या रमामाणात होणारे अपघात लक्षात घेता सदर महामागाववरील खड्ड े
र्जुववण्यासोर्तच या महामागावच्या चौपदरीकरणाच्या कामाला गती 
देण्यार्ार्त कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) भारतीय राषरीय राजमागव रमााधधकरणामाफव त 
सोलापरू त ेहैद्रार्ाद हया राषरीय महामागव ९ च्या कक.मी. २४९/०० त ेकक.मी. 
३४८/०० हया १०० कक.मी. रस्ट्त्याचे चौपदरीकरण जून, २०१४ मध्ये 
खाजगीकरणाच्या माध्यमातनू हाती घेतलेले असनू नोव्हेंर्र, २०१७ अखेर ५५ 
कक.मी. रस्ट्ता चौपदरीकरणाचे डी.र्ी.एम. पयांत र्ाींधकाम पणूव झाले आहे. 
सधुारीत ननयोजनारमामाणे डडसेंर्र, २०१८ अखेर काम पणूव करण्याचे ननयोजन 
आहे अस े रमाकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागव रमााधधकरण, सोलापरू 
याींनी कळववले आहे. 

हया महामागाववर चौपदरीकरणाच्या कामामळेु ६ दठकाणी रस्ट्त्याच े
मागव वळववण्यात आलेले आहेत, सन २०१७ मध्ये हया रस्ट्त्यावर ४ रमााणाींनतक 
अपघात झालेले असनू त्यामध्ये ५ व्यक्ती मयत झाल्या आहेत, असे अप्पर 
पोलीस महासींचालक (वाहतकु), महाराषर राज्य, मुींर्ई याींचे कायावलयाने 
कळववले आहे. 
(३) शतेकरी सींघ्नामाफव त झालेल्या आींदोलनामळेु ददनाींक १२/०१/२०१५ त े
०७/०९/२०१५ हया कालावधीत चौपदरीकरणाचे काम र्ींद होत.े तसेच 
भसूींपादनामधील त्रु् ीींमळेु ववलींर् झाला असनू सद्य:स्स्ट्ितीत सवव ननवाड े
पारीत करण्यात आलेले आहेत. तिावप, इपीसी कीं त्रा्दाराींकडून कामाची 
अपेक्षक्षत गती न राखल्याने भारतीय राषरीय राजमागव रमााधधकरणाने 
सवलतकारास करारनामा सींपषु्ात आणणेर्ार्त ददनाींक २७/०७/२०१७ रोजी 
नो्ीस ददली असनू जानेवारी, २०१८ मध्ये आढावा घेऊन कामाची अपेक्षक्षत 
गती न राखल्यास करारनामा सींपषु्ात आणण्यात येणार असल्याचे रमाकल्प 
सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागव रमााधधकरण, सोलापरू याींनी कळववले आहे. 

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



88 

िॉ.पांजाबराि देशमुख िृषी विद्यापीठ, अिोला येथील रोजांदारी 
िमवचाऱ्याांच्या “समान िाम समान िेतन” देण्याबाबत 

  

(८१) * ३५६०७ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) डॉ.पींजार्राव देशमखु कृर्ी ववद्यापीठ, अकोला येिील रोजींदारी 
कमवचाऱयाींनी “समान काम समान वेतन” या मागणीसाठी माहे सप् े्ंर्र, २०१७ 
पासनू आमरण उपोर्ण सरुू केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने सदर रोजींदारी कमवचाऱयाींना “समान काम समान वेतन” देण्यार्ार्त 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.पाांिुरांग फुां ििर : (१) होय. 
(२) राज्यातील कृर्ी ववद्यावपठाच्या रमाक्षते्रावर काम करणाऱया रोजींदार 
मजुराींना कामावर घेणे, मजुरी अदा करणे, कामावरुन कमी करणे इ. र्ार्ी  
डॉ. पींजार्राव देशमखु कृर्ी ववद्यापीठ, अकोला याींच े स्ट्तरावरुन हाताळल्या 
जातात. त्यामळेु सदर रमाकरण हे ववद्यापीठ स्ट्तरावरील असनू कायववाहीसाठी 
ववद्यापीठ हे सक्षम आहे. तसेच सदर उपोर्णे ददनाींक ०६/१०/२०१७ पासनू 
मागे घेण्यात आलेली आहेत. 
(३) रमाश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवव सवव रमाकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मुद्रणालय, नागपूर. 


