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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, ददनाांि १९ डिसेंबर, २०१७ / अग्रहायण २८, 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 - ८२ 
------------------------------------- 

  

औरांगाबाद जजल्ह्यातील जममनीांची ननयमबा्य विक्री िेल्हयाबाबत 
 

  

(१) * ३५३७५ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरमसांह पांडित, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुावणी : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) औरींगाबाद जिल्ह्यातील तत्काललन उपजिल्हहाधिकारी याींनी पदाचा 
गरैवापर करून कुळ, इनाम, गायरान अशा वगग-२ च्या प्रकारातील समुारे १२५ 
प्रकरणात िलमनीची ववक्री परवानगी देऊन शासनाचे रूपये ३० लाखाच े
नकुसान करुन गरैव्यवहार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर िलमनी ्या बबल्हडर व िनदाींडगयाींनी घेतल्हया असल्हयाने 
या प्रकरणात शासनाचे आधथगक नकुसान करुन सींबींधित अधिकारी याींनी 
आधथगक गरैव्यवहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने गरैव्यवहार करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) वगग-२ म्हणून िारण केलेल्हया िलमनीच े
ववक्री परवानगी देण्याचे अधिकार शासन ननणगय ददनाींक ०८/०९/१९८३ अन्वये 
ववभागीय आयकु्त याींना होत.े परींत,ु तत्काललन ननवासी उपजिल्हहाधिकारी, 
श्री.एन.आर. शळेके याींचेववरुध्द त्याींनी ननयमबाहय िमीन ववक्रीबाबत 
ददलेल्हया परवानगीबाबत झालेल्हया तक्रारीवरुन ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद 
याींनी अपर जिल्हहाधिकारी, नाींदेड याींची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक 
केली. सदर चौकशीत एकूण १०४ प्रकरणात ददलले्हया िमीन ववक्री परवानगी 
्या ननयमबा्य असल्हयाचे आढळून आले. यास्तव सदर परवानगया रद्द 
करण्यात आल्हया आहेत. 
 तत्काललन ननवासी उपजिल्हहाधिकारी, श्री.एन.आर. शळेके याींना शासन 
आदेश ददनाींक २० िून, २०११ अन्वये शासन सेवेतनू ननलींबबत करण्यात 
आले होत े व सींबींधित अव्वल कारकून, श्री.गिानन चौिरी (मयत) याींना 
जिल्हहाधिकारी, औरींगाबाद याींचे आदेश ददनाींक २१/०३/२०११ अन्वये शासन 
सेवेतनू ननलींबबत करण्यात आले होत.े सदर प्रकरणात तत्काललन ननवासी 
उपजिल्हहाधिकारी, श्री.एन.आर. शळेके याींचेववरुध्द सरुू करण्यात आलेल्हया 
ववभागीय चौकशीचा अहवाल प्राप्त झाला असनू त्यावर ववहीत 
कायगपध्दतीनसुार कायगवाही सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मभिांिी-िल्हयाण-मशळ या गोविांदिािी बायपास  
र्त्याच ेिाम पूणव िरण्याबाबत 

(२) * ३५००० श्री.जगन्नाथ मशांदे, अॅि.ननरांजन िािखरे : सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) लभवींडी-कल्हयाण-लशळ मागग पणूग झाल्हयानींतरही लभवींडी-कल्हयाण-लशळ ्प्पा 
क्र. २ च ेकाम राज्य रस्त ेववकास महामींडळाकडून आिलमतीस हाती घेण्यात 
आलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
 
 



3 

(२) असल्हयास, राज्य रस्त ेववकास महामींडळाकडून सदरहू रस्त्याच्या दसुऱ् या 
्प्प्याच्या कामास ववलींब होत असल्हयाने आिही अविड वाहनाींची वाहतकू 
मोठ्या प्रमाणात कल्हयाण शहरातनू होत असल्हयाने वाहतकू कोंडीची समस्या 
सु् लेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सदर रस्त्याच्या दसुऱ् या ्प्प्याच ेकाम ववनाववलींब हाती 
घेऊन हा रस्ता वाहतकुीसाठी कायागजन्वत होण्याच्यादृष्ीने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.एिनाथ मशांदे : (१) होय. 
(२) व (३) लभवींडी कल्हयाण लशळफा्ा ्प्पा-२ वगळण्यासाठी प्रस्ताववत असनू 
मींबिमींडळ पायाभतू सवुविा सलमतीच्या ददनाींक १३/०६/२०१७ रोिीच्या बठैकीत 
सदर चचाग होऊन याबाबतचा सववस्तर प्रस्ताव सादर करण्याच्या अनषुींगाने 
ववभागामाफग त कायगवाही करण्यात येत आहे. तथावप, ्प्पा-२ अींतगगतची 
िवळपास सवगच कामे एम.एम.आर.डी.ए. माफग त कायगवाही करण्यात येत 
आहे. तसेच लशळफा्ा त े लभवींडी या रस्त्याच्या लाींबीतील नववन सहा 
पदरीकरणाच्या कामासाठी शासनाने प्रशासकीय मान्यता ददली असनू 
महामींडळामाफग त ननववदा प्रक्रीया प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबई-नागपूर समधृ्दी महामागावसाठी सांपाददत िरण्यात येणाऱ्या 
जममनीच्या िाटाघाटीत शेतिऱ्याांची फसिणूि होत असल्हयाबाबत 

  

(३) * ३५४३१ श्रीमती हु्नबान ूखमलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.ंनांदराि पाटील, 
श्री.हररमस ांग राठोि, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.सतजे ऊफव  बांटी पाटील, श्री.जनादवन 
चाांदरूिर, िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अननल भोसल,े श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.सभुाष झाांबि, श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१२२२ ला 
ददनाांि ३१ जुल,ै २०१७ रोजी ददलेल्हया उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  
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(१) मुींबई-नागपरू समधृ्दी महामागागसाठी शतेकऱ् याींच्या सहमतीनेच थे्  
वा्ाघा्ीने िमीन खरेदी करण्यात येईल असे शासनाने आश्वालसत केले 
असले तरी शासनाचे सींबींधित ववभाग बाधित शतेकऱ् याींची फसवणकू करीत 
असल्हयाचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, मुींबई-नागपरू समधृ्दी महामागागस लसन्नर (जि.नालशक) शहापरू 
(जि.ठाणे) या तालकु्यातील तसेच बेलगाव (ता.जि.बलुढाणा) येथील 
शतेकऱ्याींनी आपल्हया पररवारासह िलमनीच्या बळिबरी मोिणीस ददनाींक ७ 
ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ववरोि केला आहे, हे ही खरे आहे 
काय,  
(३) असल्हयास, या महामागागसाठी शासनाचे सींबींधित ववभाग थे्  खरेदी 
पध्दतीने िलमनी घेत असनू या महामागागसाठी िलमनी देण्यास ववरोि 
करणाऱ् या शतेकऱ् याींच्या मोबदल्हयाची रक्कम असलेली बखक खाती बींद केली 
िात आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, मुींबई-नागपरू समधृ्दी दरम्यान ककती जिल्ह्यातील ककती 
शतेकऱ्याींच्या िलमनी सींपाददत करण्यात आल्हया आहेत, 
(५) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून महामागागमळेु 
बाधित होणाऱ् या शतेकऱ् याींची फसवणूक होऊ नये यासाठी त्याींना ववश्वासात 
घेऊन सींबींधित ववभागाला सधूचत करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.  
(४) सदर प्रकल्हपाच्या आखणीतील १० जिल्ह्याींमध्ये ददनाींक २१/११/२०१७ 
अखरेपयतं ४९७८ खातदेाराींची २,०४८.३७ हे.आर. िमीन थे् खरेदी पध्दतीने 
३,३७४ नोंदणीकृत खरेदी खताने खरेदी करण्यात आली 
(५) सींबींधित शतेकऱ्याींशी व्यजक्तश: सींपकग  सािून व त्याींच्या सींमतीच्या 
आिारे िमीन खरेदीची कायगवाही करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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पीि विमा योजनेतील लाभाथी शतेिऱ्याांच्या  
नािाांच्या याद्या प्रमसध्द िरणेबाबत 

  

(४) * ३४९९५ श्री.अमरमसांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्य शासनाच्या िोरणानसुार शतेकरी दरवषी रब्बी आणण खरीप 
हींगामातील वपकाींचा पीक ववमा लमळण्यासाठी हप्ता (रक्कम) बखकेमाफग त भरत 
असनू पीक ववमा मींिूर झालेल्हया लाभाथी शतेकऱ्याींच्या नावाींची यादी 
जिल्हहाधिकारी कायागलयाव्यनतररक्त इतर कोणत्याही शासकीय कायागलयात 
उपलब्ि होत नसल्हयाने लाभाथी शतेकऱ्याींमध्ये सींभ्रम ननमागण झाला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यात बखकेकडून पीक ववमा वा्पात होणारा अन्याय, 
गरैव्यवहार याबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त होत असनू अनेक बखका शतेकऱ्याींना 
मींिूर पीक ववमा वा्प करत नाहीत, अशा घ्ना ननदशगनास आल्हया आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक २९ मे, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास 
जिल्हहाधिकारी, बीड याींना पीक ववमा प्राप्त शतेकऱ्याींच्या नावाींची यादी 
ग्रामसेवक आणण तलाठी याींचेकड े उपलब्ि करून देण्याची मागणी करुनही 
अदयाप अशा यादया सींबधिताींना प्राप्त झाल्हया नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने बीड जिल्ह्यातील पीक ववमािारक शतेकऱ्याींच्या 
नावाींच्या यादया ववववि शासकीय कायागलयाकड े उपलब्ि करून देण्याबाबत 
तसेच, पीक ववमािारक शतेकऱ्याींची यादी उपलब्ि करणेसाठी झालेल्हया ववलींब 
प्रकरणी दोषीववरूध्द कारवाई करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.पाांिुरांग फुां ििर : (१) यापवूी पीक ववमा काढलेल्हया शतेकऱ्याींच्या नावाच्या 
यादया सींबींधित बखकाींकड ेउपलब्ि असत. सदर यादया शासकीय कायागलयाींकड े
उपलब्ि नसत. परींत ू खरीप हींगाम २०१७ पासनू प्रिानमींिी पीक ववमा 
योिनेची सवग मादहती, सहभागी शतेकऱ्याींचा सींपणूग तपशील कें द्र शासनाने 
सरुू केलेल्हया पीक ववमा पो ग्लवर ववमा कीं पनी व बखकामाफग त उपलब्ि करून 
देण्यात आलेला आहे. 
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(२) पीक ववमा नकुसान भरपाई सींदभागत शतेकऱ्याींकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी 
सींबींधित बखकेस व ववमा कीं पनीस पढुील आवश्यक त्या कायगवाहीस्तव पाठवनू 
त्यासींदभागत त्याींच्याकड ेपाठपरुावा करण्यात येतो.  
(३) पीक ववमा मींिुर झालेल्हया लाभाथी शतेकऱ्याींची यादी तलाठी, ग्रामसेवक 
व तहलसल कायागलयात उपलब्ि करुन देणेबाबतच े ननवेदन लोकप्रनतननिीींनी 
ददनाींक २९ मे, २०१७ रोिी जिल्हहाधिकारी कायागलय, बीड याींना ददलेले होत.े 
त्यानषुींगाने ववमा कीं पनीकडून लाभाथी शतेकऱ्याींची सॉप्् कॉपी स्वरुपात 
प्राप्त झालेली मादहती तहलसलदार, पींचायत सलमती व तालकुा कृषी अधिकारी 
कायागलयास गगुल ड्राईव्ह ललींक वर उपलब्ि करुन देण्यात आलेली आहे. 
तसेच सदर यादी ववमा कीं पनीच्या https.//www.hdfcergo.com/ 
government–scheme/pmfby.html. या सींकेतस्थळावर सधु्दा उपलब्ि 
करुन देण्यात आलेली आहे. 
(४) बीड जिल्ह्यातील पीक ववमा मींिूर झालेल्हया लाभाथी शतेकऱ्याींच्या 
यादया शासकीय कायागलयाींना व ववमा कीं पनीच्या वेबसाई्वर उपलब्ि करुन 
देण्यात आलेल्हया आहेत.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

विश्राांतिािी (जज.पुणे) येथील प्रादेमशि पररिहन िायावलयात िाहन 
पामसांगची िामे विदहत मुदतीत िरण्याबाबत 

  

(५) * ३५२६१ श्री.अननल भोसल,े श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, 
अॅि.ननरांजन िािखरे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) ववश्राींतवाडी (जि.पणेु) येथील प्रादेलशक पररवहन कायागलयात 
अधिकाऱ्याींच्या ददरींगाई व कामचकुारपणामळेु वाहन पालस ींगच्या कामामध्ये 
ववलींब होऊन वाहनचालकाींना िास सहन करावा लागत असल्हयाचे माहे 
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, प्रादेलशक पररवहन कायागलय, पणेु येथे नवीन वाहनाींच्या 
नोंदणीचे कामे तसेच, चेसी पडताळणीची कामे गरैप्रकारे पररवहन अधिकारी 
व ववतरक करीत असल्हयाच ेननदशगनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने वाहन पालस ींगची कामे वेळेत करण्याबाबत तसेच, 
गरैप्रकारे नोंदणी करणाऱ्या सींबींधित अधिकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

 

श्री.ददिािर राित े : (१), (२) व (३) मा.उच्च न्यायालयाच्या ननदेशानसुार 
वाहन पालस ींगसाठी ददलेल्हया ववदहत मदुतीत योगयता प्रमाणपि नतुनीकरण 
करण्याची कायगवाही मो्ार वाहन ननयमान्वये केलेली आहे. 
 मो्ार वाहन कायदा व त्याअींतगगत असलेल्हया तरतदूीींनसुार मो्ार 
वाहन ननरीक्षक हे शोरुमला भे् देऊन वाहनाींची प्रत्यक्ष तपासणी 
केल्हयानींतरच नोंदणी केली िात.े यामध्ये अधिकाऱ् याींकडून ददरींगाई व 
कामचुकारपणा तसेच कामामध्ये ववलींब झालेला नाही. सदर कायगपध्दतीमध्ये 
पररवहन अधिकारी अथवा ववतरक याींच्याकडून कोणताही गरैप्रकार झाल्हयाचे 
आढळून आले नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नामशि जजल्ह्यातील वपांपळगाांि (बसिांत) ते गोंदे  
महामागाविरील र्ता रुां दीिरण िरण्याबाबत 

  

(६) * ३५१०० िॉ.अपिूव दहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २६७६२ ला ददनाांि १० 
माचव, २०१७ रोजी ददलले्हया उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) नालशक जिल्ह्यातील वप ींपळगाींव (बसवींत) त ेगोंदे महामागागवरील रस्ता 
रुीं दीकरण करण्याची कामे अपणूग असनूही ्ोल वसलुी केली िात असल्हयाच े
ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या मागागवर रस्ता रुीं दीकरण करणाचे काम पणुग न झाल्हयाने 
वारींवार होणारी वाहतकु कोंडी, वाहन चालकाींना होणारा मनस्ताप, ्ोल बथु 
चालकाींकडून वाहनिारकाींना ददली िाणारी अननषठ वागणुक याववषयी वाहन 
चालकाींच्या अनेक तक्रारी असल्हयाने सदर मागागवरील रस्ता रुीं दीकरणाचे सींपणुग 
काम पणुग होईपयतं ्ोल वसलुी करण्यात येव ूनये, अशी मागणी शासनाकड े
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने वप ींपळगाींव (बसवींत) त ेगोंदे महामागागवरील रस्ता मागग 
रुीं दीकरण करण्याचे काम पणूग करून सदर रस्त्याींच्या रुीं दीकरणाचे काम पणूग 
होईपयतं ्ोल वसलुी बींद करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) कें द्र शासनाच्या भारतीय राषरीय रािमागग 
प्राधिकरणामाफग त वप ींपळगाींवपासनू नालशक त े गोंदे या ६० कक.मी. सहा 
पदरीकरणाचा प्रकल्हप खािगीकरणाच्या माध्यमातनू राबववण्यात आला आहे. 
सवलतकाराच्या करारनाम्याप्रमाणे एकूण लाींबीच्या ७५% पेक्षा िास्त 
लाींबीमध्ये बाींिकाम पणूग झाल्हयानींतर पथकर वसलुी करण्याची तरतदू 
असल्हयाने ६० कक.मी. पकैी ५७ कक.मी. मध्ये महामागागचे बाींिकाम पणुग 
झाल्हयानींतर  ददनाींक ०२/१०/२०१२ पासनू पथकर वसलुी करण्यात येत आहे. 
(२) सदर राषरीय महामागागच्या सहा पदरीकरणाचे सींपणूग लाींबीत बाींिकाम 
पणूग होईपयतं ्ोल वसलुी करण्यात येऊ नये अशा आशयाच े ननवेदन प्राप्त 
झाले नाही, असे प्रकल्हप सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागग प्राधिकरण, 
नालशक याींनी कळववले आहे. 
(३) ववल्हहोळी, ओझर व वप ींपळगाींवातील स्थाननकाींच्या ववववि मागण्याींमळेु 
उवगरीत ३ कक.मी. लाींबीत रुीं दीकरण पणूग करता आलेले नाही. त्यापकैी 
वप ींपळगाींव उड्डाणपलुाची मागणी मान्य झालेली असनू ईपीसीव्दारे ननववदा 
प्रकक्रया प्रगतीत असल्हयाच े प्रकल्हप सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागग 
प्राधिकरण, नालशक याींनी कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

रायगि जजल्ह्यातील सागरी धपूप्रनतबांधि बांधारे बाांधण्याबाबत 
  

(७) * ३५६३४ श्री.जयांत पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  
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(१) अललबाग, मरुूड, उरण, पनवेल, रोहा, श्रीविगन, म्हसळा (जि.रायगड) हे 
तालकेु खारेपा् पररसरात असनू या पररसरातील हिारो एकर भातशतेी 
समदु्राच्या उिाणाच्या पाण्यामळेु नावपक झाली असनू अनेक वषांपासनू सतत 
समदु्राच्या उिाणाचे पाणी घरात व शतेामध्ये लशरत असल्हयाने शते िलमनीची 
व घराींचे मोठ्या प्रमाणावर नकुसान होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शते िलमनीत समदु्राचे पाण्यासोबत काींदळवन (मॅन् ग्रोव्हि) च े
बीि वाहून आल्हयाने मॅन्ग्रोव्हिची वाढ झाली असनू त ेतोडण्यास कायदेशीर 
बींदी असल्हयाने भात शतेी नष् होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, पयागवरण ववभागाकडून िुपप्रनतबींिक बींिारे बाींिण्यास 
परवानगी लमळत नसल्हयाने रायगड जिल्ह्यातील खारेपा् ववभागातील 
शतेतळी, शतेिमीन, गावाींना उिाणाचा िोका ननमागण होव ूलागला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, कोकणामध्ये िूप प्रनतबींिक बींिारे बाींिण्यासाठी शासनाने 
मींिूर करण्यात आलेला ननिी पयागवरण ववभागाकडून सदर बींिारे बाींिण्यास 
परवानगी देण्यात आली नसल्हयामळेु िवळपास रुपये २० को्ीींचा ननिी 
शासनाकड ेपरत गेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून रायगड 
जिल्ह्यातील खारेपा् ववभागातील िूपप्रनतबींिक बींिारे बाींिण्यासाठी कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) प्रश्नािीन तालकु्याींमिील भातशतेी काही प्रमाणात 
समदु्राच्या उिाणाच्या पाण्यामळेु नावपक झाली आहे ही बाब अींशत: खरी 
आहे. रायगड जिल्ह्यातील प्रश्नािीन तालकु्याींमिील १४९८४ हेक््र क्षिे 
पनुःप्रावपत करण्याचे ननयोिन असनू माचग, २०१७ अखेर १२८२५ हेक््र क्षिे 
पनुःप्रावपत करण्यात आले असनू प्रगतीत असलेल्हया कामाींमळेु १२२४ हेक््र 
क्षेि पनुःप्रावपत होणार असल्हयाचे खारभमूी ववभागाने कळववले आहे. 
(२) रायगड जिल्ह्यातील अललबाग तालकु्यातील खारभमूी योिनाींचे काही क्षेि 
काींदळवन (मॅन्ग्रोव्हि) ची वाढ झाल्हयामळेु नावपक झाले असनू शासनाच्या 
महसलू व वन ववभागाच्या ददनाींक २१ ऑक््ोबर, २०१५ अन्वये मा.उच्च 
न्यायालयाच्या आदेशानसुार काींदळवन तोडण्यास बींदी असल्हयाच े खारभमूी 
ववभागाने कळववले आहे.  
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(३) व (४) रायगड जिल्हहयातील खारेपा् ववभागातील शतेतळी, शते िमीन व 
गावाींना काही अींशी िोका ननमागण होऊ लागला आहे. 
 रायगड जिल्हहयातील रुपये १४.५० को्ी अींदाजित ककींमतीच्या आठ 
कामाींसाठी सन २०१६-१७ वषागकररता रुपये ३.१५ को्ी आधथगक तरतदू 
करण्यात आलेली होती. तथावप महाराषर राज्य ककनारपट्टी अधिननयम, २०११ 
अींतगगत महाराषर राज्य ककनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून परवानगी 
प्राप्त न झाल्हयाने सदरचा ननिी शासनास समवपगत करण्यात आला आहे. 
(५) रायगड जिल्हहयातील ५ कामाींचे महाराषर राज्य ककनारपट्टी अधिननयम, 
२०११ अींतगगत मींिुरीसाठी प्रस्ताव िानेवारी, २०१७ मध्ये महाराषर राज्य 
ककनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणाकड े सादर केले असता प्राधिकरणाच्या 
ददनाींक २८/०७/२०१७ रोिी झालेल्हया १२० व्या बठैकीत ४ कामाींची परवानगी 
प्रलींबबत ठेवली असनू डी.एस.पी.बींगला येथील कामास प्राधिकरणाच्या ददनाींक 
१५ व १६ सप् े्ंबर २०१७ ला झालेल्हया १२१ व्या बठैकीत परवानगी नाकारली 
आहे. परवानगी प्राप्त होताच ननिीच्या उपलब्ितनेसुार काम हाती घेऊन पणूग 
करण्यात येईल.  
 पयागवरण ववभागाने खारभमूी बींिाऱ्याींची कामे आवश्यक असल्हयाने 
कें द्रीय पयागवरण, वने व वातावरणीय बदल मींिालयाकड े ्या प्रकरणी 
लशफारस करण्यात आली असनू अदयाप मींिूरी प्रलींबबत असल्हयाचे पयागवरण 
ववभागाने कळववले आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

जजल्हहा पररषदेच्या शाळेत ‘्िूल सेफ्टी प्रोगॅम’ ची 
अांमलबजािणी िरण्याबाबत 

  

(८) * ३६००१ श्री.ंनांदराि पाटील : सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील जिल्हहा पररषदेच्या शाळाींत परूपररजस्थती, भकूीं प 
इत्यादीसारख्या आपत्कालीन जस्थतीत पररजस्थती कशी हाताळायची याींचे 
प्रलशक्षण ववदयार्थयांना शाळेतच लमळावे यासाठी ‘स्कूल सेफ््ी प्रोग्राम’ तयार 
करण्यात आला असनु त्याबाबतची मींिूरी लमळुनही त्याची अींमलबिावणी 
केली नसल्हयाचे ददनाींक २६ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ननदशगनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त कायगक्रमासाठी रुपये ७ को्ीींच्या ननिीची तरतदूही 
करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उक्त कायगक्रमाची 
अींमलबिावणी करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 
 
 

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२), (३) व (४) महाराषर राज्य शालेय सरुक्षा कायगक्रम राज्यातील ३,५०० 
शाळाींमध्ये (प्रत्येक जिल्हहयात १०० शाळा) राबववण्याची बाब शासनाच्या 
ववचारािीन आहे. हा कायगक्रम राबववण्यासाठी प्रलशक्षण, प्रलशक्षण सादहत्य, 
मादहती प्रसारण, सींगणकीय प्रणालीचा वापर आणण प्रशासकीय बाबीींवरील 
खचग याकरीता दोन वषागच्या कालाविीसाठी समुारे रुपये ८.०० को्ी एवढा 
खचग अपेक्षक्षत आहे. हा कायगक्रम राबववण्यासाठी सींस्थचेी ननवड करण्यासाठी 
ननववदा कागदपि े तयार करण्याचे काम सरुु असनू सदर काम अींनतम 
्प्प्यात आहे. 

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

औरांगाबाद ते पैठण या राज्य मागावच्या चौपदरीिरणाबाबत 
  

(९) * ३५०५३ श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरमसांह पांडित, श्री.सनतश चव्हाण, 
िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.दत्तात्रय सािांत : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) औरींगाबाद या ऐनतहालसक शहरापासनू पठैण या पयग् न स्थळाला 
िोडणारा राज्य मागग चौपदरीकरणाबाबत अदयाप कायगवाही करण्यात आली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने राज्य मागग चौपदरीकरण करण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
 प्रश्नाींककत रस्त्याच्या औरींगाबाद शहरातील लाींबीपकैी १.८०० ककमी 
लाींबीतील चौपदरीकरणाचे काम सा.बाीं. ववभागामाफग त प्रगतीत आहे. काम 
िवळ िवळ पणूगत्वाच्या ्प्प्यावर आहे. 
 प्रश्नाींककत रस्ता कें द्र शासनाने राषरीय महामागग म्हणून घोवषत केला 
आहे. रस्त्याची सिुारणा व इतर आवश्यक कामे कें द्र शासनामाफग त होणे 
अपेक्षक्षत आहे. त्यानसुार रस्त्याचे चौपदरीकरण करण्याच्या कामाचा प्रकल्हप 
अहवाल भारतीय राषरीय रािमागग प्राधिकरण माफग त करण्याचे काम प्रगतीत 
आहे. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यात बैलगािा शयवती सुरु िरण्याबाबत 
  

(१०) * ३४७१७ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.सांजय दत्त, श्री.सभुाष झाांबि, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २६८९१ ला 
ददनाांि १० माचव, २०१७ रोजी ददलेल्हया उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय 
पशसुांिधवन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील बलैगाड्या शयगतीला परवानगी देणारे वविेयक समींत केले माि 
अदयाप प्राणी कु्ररता सींरक्षण कायदान्वये शासनाने ननयम तयार न 
केल्हयामळेु राज्यात बलैगाडया शयगतीला बींदी असल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सदर कायदयाच ेननयम तयार करून बलैगाड्या शयगती 
पवूगवत सरुू करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.महादेि जानिर : (१) व (२) १) राज्यात बलैगाडी शयगतीस परवानगी 
देण्यासाठी, कें द्र शासनाच्या प्राण्याींना कू्ररतनेे वागवण्यास प्रनतबींि 
करण्याबाबत अधिननयम, १९६० मध्ये “सन २०१७ चा महाराषर अधिननयम 
क्रमाींक ४५” अन्वये सिुारणा करण्यात आली आहे. सदर अधिननयम ददनाींक 
३१ िुल,ै २०१७ रोिी राज्य शासनाच्या रािपिात प्रख्यावपत करण्यात आला 
असनू, सदर अधिननयम ददनाींक १०/०८/२०१७ पासनू अींमलात आणण्यात 
आला आहे. 
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२) दरम्यान, उक्त अधिननयमातील तरतदूीींववरुध्द मा.उच्च न्यायालय, मुींबई 
येथे िनदहत याधचका (स््ॅम्प क्र. २३१३२/२०१७) दाखल करण्यात आली 
असनू, सदर िनदहत याधचकेच्या अनषुींगाने ददनाींक ११/१०/२०१७ रोिी 
मा.उच्च न्यायालयाने अींतरीम आदेश ददले. त्यामध्ये भारतीय जिव िींत ु
कल्हयाण मींडळ ववरुध्द ए.नागरािा व इतर याप्रकरणी सवोच्च न्यायालयाने 
ददलेल्हया ननणगयामध्ये नोंदववलेल्हया ननररक्षणाचा दाखला देऊन राज्यात 
बलैगाडी शयगतीच्या आयोिनास परवानगी देता येणार नाही असे आदेश 
ददलेले आहेत. 
 सदर आदेशामध्ये मा.उच्च न्यायालयाने असेही स्पष् केले आहे की, 
बलैगाडी शयगतीच्या आयोिना सींदभागत राज्य शासनाने िरी ननयम प्रलसध्द 
केले तरी, त्यानसुार राज्यात बलैगाडी शयगतीस परवानगी देता येणार नाही. 
३) ददनाींक १० नोव्हेंबर, २०१७ च्या अधिसचूनेन्वये बलैगाडी शयगतीस 
परवानगी देण्याबाबतचे अींनतम ननयम रािपिात प्रलसध्द करण्यात आलेले 
आहेत, असे असले तरी, मा.उच्च न्यायालयाचे उक्त आदेश ववचारात घेता 
राज्यात बलैगाडी शयगतीस परवानगी देता येणार नाही याबाबत आवश्यक त े
पररपिक ददनाींक १०/११/२०१७ रोिी ननगगलमत करण्यात आल े आहे. सदर 
प्रकरण सध्या न्यायप्रववषठ आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पुणे येथील ससुन रूग्णालयाच्या नविन इमारतीच्या 
िामात अननयममतता झाल्हयाबाबत 

  

(११) * ३५४९२ श्री.धनांजय मुांि े: सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पणेु येथील ससनु रूगणालयाच्या नववन इमारतीमध्ये सरुक्षा व आग 
ननयींिणाकरीता फायर अलामग व स्मोक डड्ेक्शन लसस््म बसववण्याच्या 
कामात अननयलमतता झाल्हयाची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर कामात अननयलमतता आढळून आल्हयाचे अधिक्षक 
अलभयींता, दक्षता पथक याींनी केलेल्हया चौकशीत मान्य करण्यात आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, सदर कामात अननयलमतता आढळून आल्हयाप्रकरणी सींबींधित 
दोषी अधिकाऱ्याींची ववभागीय चौकशी करून सदर ननववदा प्रकक्रया रद्द 
करण्याची मागणी लोकप्रनतननिीींनी मा.मखु्यमींिी याींच्याकड े माहे सप् े्ंबर, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान पिाव्दारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सदर कामाच्या अननयलमतत े प्रकरणी दोषी 
अधिकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) पणेु येथील ससनू रुगणालयाच्या नववन 
इमारतीमध्ये सरुक्षा व आग ननयींिणाकरीता फायर अलामग व स्मोक डड्ेक्शन 
लसस््ीम बसववण्याच्या कामात अननयलमतता झाल्हयाची बाब माहे सप् े्ंबर, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आलेली नाही. तथावप, या कामाच्या 
ननववदा प्रक्रीयेसींदभागत अननयलमतता झाल्हयासींदभागत तक्रारविा ननवेदन 
लोकप्रनतननिीींकडून माहे फेब्रवुारी, २०१६ मध्ये प्राप्त झाले आहे. 
(२) अधिक्षक अलभयींता, दक्षता पथक मींडळ, मुींबई याींनी चौकशी 
अहवालामध्ये ननववदेसींबींिी तक्रारीत तर्थय असल्हयाचे नमदू केले आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) व (५) अधिक्षक अलभयींता, दक्षता पथक मींडळ, मुींबई याींनी सादर 
केलेल्हया चौकशी अहवालामध्ये नमदू केलेल्हया अननयलमततसे अनसुरून 
सींबींधित अधिकाऱ् याींववरुध्द एकबित ववभागीय चौकशी सरुू केली आहे. त्यामळेु 
ववभागीय चौकशीची कायगवाही सरुू केली असल्हयाने ववलींब होण्याचा प्रश्न 
उद् ावत नाही. 

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

येिला (जज.नामशि) तालुिा सधचिालय इमारतीांच्या 
देखभाल ि दरुु्तीबाबत 

  

(१२) * ३४८८० श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरमसांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) येवला (जि.नालशक) तालकुा सधचवालय इमारत व परीसरातील 
इमारतीींच्या देखभाल व दरुुस्तीसाठी स्थाननक लोकप्रनतननिीींच्या मागणीनसुार 
शासनाने ददनाींक ११ ऑगस््, २०१७ रोिीच्या पिान्वये मखु्य अलभयींता, 
सावगिननक बाींिकाम ववभाग याींच्याकडून वाणणज्य वापराचा प्रस्ताव 
माधगतलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही, तथावप, गाळे बाींिकामाकरीता महसलू ववभागाच्या ववकसन 
ननयमानसुार उपलब्ि िागा ववचारात घेऊन प्रस्तावाबाबत कायगवाही प्रगतीत 
आहे. 
(३) व (४) सववस्तर प्रस्ताव सादर केल्हयानींतर त्याची नाननी करण्यात येईल. 
त्यामळेु ववलींब झालेला नाही. 

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

मौजे िुणे (ता.लाांजा, जज.रत्नाधगरी) येथील दगिखाणीमधनू 
अिैध उत्खनन रोखण्याबाबत 

  

(१३) * ३५७७५ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिल,े श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ंनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर : सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौिे कुणे (ता.लाींिा, जि.रत्नाधगरी) येथील आींिणारी पलु त ेपनुसकोंड 
या रस्त्यालगतच्या स््ोन क्रशर खाणीकडून ग् नीं. ३८७ मध्ये ददनाींक ३१ 
िुल,ै २०१७ पयतं तात्परुती अकृवषक परवानगी देण्यात आली असनू त्याींनी 
स््ोन क्रशरसाठी परवानगी घेतलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, खाणीमिून मोठ्या प्रमाणात खडी वाहतकू करणाऱ्या डींपरमळेु 
रहदारीचा रस्ता खराब झाला असनू त्यामळेु स्थाननक ग्रामस्थाींना प्रदषुण व 
खराब रस्त्यामळेु समस्या उद् ावत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
 



16 

(३) असल्हयास, खाण मालकाींनी ग्रामस्थाींच्या प्रदषुण व इतर समस्याींबाबत 
ननवारण करण्याववषयी लेखी आश्वासन ददलेले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने स््ोन क्रशर दगडखानीमिून अविै उत्खनन 
रोखण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) तहलसलदार, लाींिा याींनी मौिे कुणे 
(ता.लाींिा, जि.रत्नाधगरी) येथील ग् नीं. ३८७ या खािगी िलमनीस तात्परुती 
अकृवषक परवानगी देवनू सदर िलमनीमिून माहे सप् े्ंबर, २०१६ त े िुल,ै 
२०१७ या कालाविीसाठी काळा दगड उत्खननासाठी तात्परुता खाण परवाना 
मींिूर केला होता. सदर िलमनीलगतच्या ग् क्र. ३८४ या िलमनीसाठी 
अकृवषक परवानगी न घेता स््ोन क्रशर यींि ठेऊन दगड क्रश करण्याच ेकाम 
सरुु होत.े 
 सदर स््ोन क्रशर ग् क्र. ३८४ मध्ये लोकवस्तीपासनू ५०० मी्र 
अींतरावर असल्हयाने सदर खाणीतील िुळीमळेु नदीचे पाणी दवूषत होणे, 
पररसरातील ग्रामस्थाींना श्वसनाचे ववकार होणे या बाबी ननदशगनास आलेल्हया 
नाहीत. आींिणारी पलु त ेपनुसकोंड या रस्त्याचे डाींबरीकरण अनेक वषागपवुी 
केले असनू सततच्या डींपर वाहतकूीमळेु हा रस्ता खराब झाल्हयामळेु सदर 
रस्त्याने ये-िा करणे गरैसोईचे झाले आहे. 
(३) नाही. 
(४) ग् क्र. ३८४ येथे स््ोन क्रशरकररता बबनशतेी परवानगी घेतलेली 
नसल्हयामळेु दींडनीय कायगवाही प्रस्ताववत असनू ददनाींक ३१/०७/२०१७ पासनू 
सदर स््ोन क्रशर पणूगत: बींद करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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पुणे ते िोलाि (ता.मुळशी, जज.पुणे) राज्य मागावची  
दरुि्था झाल्हयाबाबत 

  

(१४) * ३५९०१ ंकिव .अनांत गािगीळ : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मळुशी (जि.पणेु) तालकु्यात परतीच्या मसुळिार पावसाने पणेु त ेकोलाड 
राज्य मागागची दरुवस्था झाल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, येथील चाींदणी चौक त े घोडावड े फा्ा दरम्यान रस्त्यावर 
आलेल्हया पाण्यामळेु रस्त्याच्याकडलेा मातीचे दढगारे तयार झाल्हयामळेु येथील 
उपरोक्त दोन्ही मागागवर दचुाकी घसरुन अपघात होवनू अनेकिण िखमी 
झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर मागागची 
दरुूस्ती करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्नाींककत रस्ता हा कें द्र शासनाने राषरीय महामागग क्र. ७५३ म्हणून 
घोवषत केला आहे. या रस्त्याचे हस्ताींतरण कें द्र शासनाकड े करण्याची 
कायगवाही करण्यात येत आहे. 
 या रस्त्याची पणेु जिल्हहयातील लाींबी ७०.९० कक.मी. आहे. रस्त्याच्या 
डाींबरी पषृठभागावरील खड्ड े भरण्याचे काम पणूग करण्यात आले आहे. 
रस्त्याच्या काही क्षनतग्रस्त लाींबीत मिबतूीकरण व डाींबरीकरणाच े काम व 
रस्ता सिुारण्याचे काम कें द्र शासनाकडून होणे अपेक्षक्षत आहे.  
 सदय:जस्थतीत रस्त्यावरुन वाहतकु सरुळीत चाल ूआहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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में.राइमा मन पािर िां सल्हटेंसी सविवसेज प्रा. मलममटेि  
या िां पनीने जा्त टोलिसुली िेल्हयाबाबत 

  

(१५) * ३६००५ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.विक्रम िाळे, 
िॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) में.राइमा मन पावर कीं सल्ह े्ंसी सववगसेि प्रा. लललम्ेड या कीं पनीने रस्त े
ववकास महामींडळ याींचेबरोबर झालेल्हया ्ोल वसलुी करारापेक्षा िादा म्हणिेच 
रूपये ५४ को्ी ५९ लाख वसलू करण्याबाबत कॅगने आदेश ददले आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कीं पनीने केवळ रूपये १ को्ी ३९ लाख देणे असल्हयाचे कबलु 
केलेले असताींना कॅगने रूपये ५४ को्ी ५९ लाख ही िास्तीची ्ोलवसलुी 
करण्याबाबतचे आदेश कोणत्या आिारावर ददले आहेत, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून आधथगक फसवणकू 
करणाऱ्या या कीं पनीवर गनु्हा दाखल करून कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री.एिनाथ मशांदे : (१) हे खरे नाही. 
 तथावप, महालेखाकार याींनी करारातील मदु्दा क्र. २८.४ नसुार नफा 
वा्णी प्रकक्रयेतील महामींडळाच्या दहश्याच्या रुपये ५४.५९ को्ी रकमेतील 
तर्थय तपासणेसाठी महामींडळास कळववले होत.े 
(२) महामींडळाने प्राथलमक तपासणीवर आिाररत पथकर उत्पनातील नफा 
भागादारीपो्ी कीं िा्दाराने रुपये ३३.५४ को्ी महामींडळास दयावे असे 
कळववले कीं िा्दाराने स्वत:ची पररगणना करुन रुपये १.३९ को्ी रक्कम 
महामींडळास कळववली. त्यामळेु महामींडळाने स्वत:चे आधथगक सल्हलागार 
याींचेकडून ्या सवग बाबीींची तर्थये तपासनू व करारातील अ्ी, शतींचा 
अ्यास करुन या रकमचेी पररगणना केली व रुपये ५८.७६ को्ी वसलूीबाबत 
कीं िा्दारास महामींडळाने मागणी केली आहे.  
(३) वसलुीची रक्कम ननजश्चत करण्यात आलेली असनू वसलुीची कारवाई 
प्रगतीत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्य महामांिळाच्या बस ्थानि पररसरात अिैध  
प्रिासी िाहतूि सुरु असल्हयाबाबत 

  

(१६) * ३५११४ अॅि.जयदेि गायििाि : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्य महामींडळाच्या बस स्थानकापासनू २०० मी्रच्या आत खािगी 
वाहनाव्दारे प्रवासी वाहतकू करता येत नाहीत असे असताींना नागपरू 
ववभागातील स्थाननक नागपरू बसस्थानक या पररसरात २०० मी्रच्या आत 
अनेक रॅव्हल्हसचे खािगी वाहनाचे ननयमबाहय पाककंग व कायागलये असल्हयाने 
याबाबत नागपरू येथील सामाजिक सींघ्नेने तसेच लोकप्रनतननिीींनी 
मा.पररवहन मींिी, उपआयकु्त पररवहन ववभाग, नागपरू याींच्याकड ेददनाींक २५ 
सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास लेखी तक्रारी केल्हया आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने राज्य पररवहन महामींडळाच्या बस स्थानकापासनू २०० 
मी्रच्या आत खािगी वाहनादवारे होणारी प्रवासी वाहतकु रोखण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.ददिािर राित े : (१) व (२) राज्य मींडळाच्या बस स्थानकापासनू २०० 
मी्रच्या आत खािगी वाहनाव्दारे प्रवासी वाहतकू करणाऱ्या वाहनाींवर 
प्रादेलशक पररवहन कायागलय नागपरू (शहर) व नागपरू (ग्रामीण) या 
कायागलयाच्या अधिनस्त वायवेुगपथकाव्दारे ननयलमतपणे कायगवाही करण्यात 
येत.े 
 माहे एवप्रल, २०१६ त ेऑक््ोबर, २०१७ या कालाविीत एकूण ६४५ 
वाहने तपासण्यात आली असता त्यापकैी १७६ वाहने दोषी आढळली आहेत. 
सदर दोषी वाहनाींवर दींडात्मक कारवाई करण्यात येवनू वाहनाींच्या 
चालक/मालक याींच्याकडून रुपये ८९,०००/- एवढा दींड वसलू करण्यात आलेला 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िोिणातील शतेिरी ि बागायतदार याांना फ्री सेल 
िेरोसीन उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(१७) * ३५६४८ श्री.विजय ऊफव  भाई धगरिर : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोकणातील रत्नाधगरी, लस ींिुदगुग व रायगड इ. जिल्ह्यातील शतेकरी व 
बागायतदार आिुननक तींिाचा वापर करण्याकररता पेरोल व केरोसीनवर 
चालणारी अदययावत शतेी अविारे व यींि सामग्री खरेदी करीत आहेत, परींत,ु 
बािारात केरोसीन उपलब्ि नसल्हयाने शतेकरी व बागायतदाराींना िादा दराने 
केरोसीन खरेदी करून त्याींची शतेी व बागायती करावी लागत असल्हयामळेु 
शतेकऱ्याींना होणारा फायदा हा नगण्य स्वरूपाचा होत असल्हयाचे ननदशगनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने शतेकरी व बागायतदार याींच्या केरोसीनच्या वाढत्या 
मागणीनसुार प्रत्येक तालकु्यात ककमान एक दठकाणी फ्री सेल केरोसीन 
उपलब्ि करून देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.पाांिुरांग फुां ििर : (१) सावगिननक ववतरण व्यवस्थेंतगगत राज्यातील बबगर 
गॅस िोडणी लशिापबिका िारकाींना केवळ स्वयींपाक व ददवाबत्ती या 
प्रयोिनासाठीच केरोसीन अनजु्ञेय असनू इतर प्रयोिनासाठी अनदुाननत दराचे 
केरोसीन उपलब्ि नाही. 
(२) स्वयींपाक व ददवाबत्तीची या व्यनतररक्त इतर प्रयोिनासाठी राज्यात 
मोठया प्रमाणावर केरोसीन उपलब्ि व्हावे, यासाठी केरोसीन व िान्य 
दकुानदारामाफग त फ्री सेल केरोसीन ववतरण करण्यास शासनाने ददनाींक ७ 
सप् े्ंबर, २०१७ च्या शासन ननणगयान्वये शासन मान्यता ददलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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औरांगाबाद जजल्हहयातील अिैध िाळू चोरी रोखण्याबाबत 
(१८) * ३५२९८ श्री.सभुाष झाांबि : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) औरींगाबाद जिल्ह्यातील वाळूि पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत बेकायदेशीरपणे 
वाळूची चोरी होत असनू वाळूि शहर व औदयोधगक पररसरात सदर वाळूची 
ववक्री करण्यात येत,े महसलू ववभागाच्या दलुगक्षामळेु या दठकाणी वाळूची 
अविै वाळुचोरी होत असनू शासनाचा महसलू बडुत असल्हयाच े माहे िून, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने वाळु माकफयाींवर कारवाई करून अविै वाळुचोरी 
रोखण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) औरींगाबाद जिल्ह्यातील वाळूि पोलीस 
ठाण्याच्या हद्दीत बेकायदेशीरपणे वाळूची चोरी होत असल्हयाची बाब ननदशगनास 
आली असनू औरींगाबाद जिल्ह्यातील वाळूचोरी रोखणेसाठी महसलू ववभाग 
तसेच पोलीस ववभाग याींच ेसींयकु्त पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. 
सदर पथकामाफग त ददनाींक ०१/०४/२०१७ त े ददनाींक ३१/१०/२०१७ अखेर 
औरींगाबाद जिल्ह्यात गौणखननिाचे अविै उत्खनन व वाहतकूीच्या १६७ 
प्रकरणाींमध्ये दींडात्मक कारवाई करुन रक्कम रुपये ५४.११ लक्ष इतका दींड 
वसलू करण्यात आला आहे. तसेच गौणखननिाच्या अविै उत्खनन व 
वाहतकूीच्या प्रकरणात ११ गनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात सुक्ष्ममसांचन योजनेच ेअनुदान शतेिऱ्याांना िाटप िरण्याबाबत 
(१९) * ३४९१४ अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभुाष झाांबि, श्रीमती हु्नबान ूखमलफे : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि ३१०६२ ला ददनाांि २४ जुल,ै २०१७ रोजी ददलेल्हया उत्तराच्या 
सांदभावत सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) राज्यात सकु्ष्मलसींचन अनदुान योिना राबववण्यात येत असनू सदर 
योिनेंतगगत अनदुान प्राप्त व्हावे म्हणून दरवषी राज्यातील ३ लाख शतेकरी 
शासनाकड ेअिग करीत असतात, अदयापपावेतो १ लाख शतेकऱ्याींनी लस ींचन 
अनदुानासाठी शासनाकड े अिग केले असल्हयाचे ददनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१७ 
रोिी वा त्यासमुारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या योिनेच्या पदहल्हया ्प्प्यासाठी कें द्र व राज्य शासनाने 
माहे म,े २०१७ मध्ये रुपये ३१६ को्ी अनदुान उपलब्ि करुन ददले असताना, 
ऑनलाईन सींगणकीय प्रकक्रया गोंिळामळेु शतेकऱ्याींना अदयाप अनदुान 
ववतरीत झाल े नसल्हयाच े माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर योिनेंतगगत उपलब्ि ननिी (रुपये ३१६ को्ी) खचग 
झाल्हयाचे उपयोधगता प्रमाणपि राज्य शासनाने सादर न केल्हयास योिनेच्या 
दसुऱ्या ्प्प्यातील उवगररत अनदुान (रुपये ३०० को्ी) कें द्र शासनाकडून राज् य 
शासनास ददले िाणार नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सदर योिनािीन ऑनलाईन प्रकक्रया गोंिळास 
िबाबदार दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच प्राप्त अनदुानाचे वा्प 
शतेकऱ्याींना करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.पाांिुरांग फुां ििर : (१) होय. 
(२) व (३) नाही. सदय:जस्थतीत ३,१३,५३८ ऑनलाईन अिग प्राप्त झाले 
आहेत. यापैंकी १,६६,४७३ शतेकऱ्याींना पवुग मान्यता देण्यात आली आहे. 
त्यापैंकी १,११,७१७ शतेकऱ्याींनी सकु्ष्म लसींचन सींच बसवनू अनदुानासाठी 
प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्यापैंकी ७०,४१५ शतेकऱ्याींची मोक्का तपासणी 
करुन ५३,६३६ शतेकऱ्याींच्या बॅक खात्यावर अनदुानाची रक्कम रुपये १४६.३१ 
को्ी आर्ीिीएस दवारे िमा करण्यात आली आहे. मोक्का तपासणी 
केलेल्हया शतेकऱ्याींना अनदुानाची रक्कम अदा करणे तसेच सकु्ष्म लसींचन सींच 
बसवनू अनदुानासाठी प्रस्ताव सादर केलेल्हया शतेकऱ्याींची मोका तपासणी 
करुन अनदुान अदा करण्याची कायगवाही िलदगतीने करण्यात येत आहे. 
अनदुानाची रक्कम तातडीने खचग करुन कें द्र शासनास उपयोधगता प्रमाणपि 
सादर करण्याची कायगवाही करण्यात येईल. 
(४) व (५) उद् ावत नाही. 

----------------- 
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सातारा जजल्हहयातील िाांग-मराठिािी धरणग्र्ताांच्या मागण्याांबाबत 
  

(२०) * ३४७७२ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनुनल तटिरे, श्री.हेमांत 
टिल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅि.ननरांजन िािखरे, 
श्री.अमरमसांह पांडित, श्री.ंनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.अननल भोसल े: 
सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सातारा जिल्ह्यातील वाींग-मराठवाडी िरणग्रस्ताींना िमीन वा्प करण्यात 
आल्हया नसनू िरणग्रस्ताींनी ववववि मागण्याींसाठी दठय्या आींदोलन करण्याचा 
इशारा शासनास माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ददला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने िरणग्रस्ताींच्या मागण्याबाबत कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) सातारा जिल्ह्यामध्ये २१४ प्रकल्हपग्रस्ताींना १३० हेक््र िमीन वा्पाचे 
आदेश पारीत करण्यात आलेले आहे. उवगरीत प्रकल्हपग्रस्ताींना िमीन 
वा्पासींदभागत जिल्हहाधिकारी, सातारा याींनी ददनाींक १२/०९/२०१७ रोिी व 
उपववभागीय अधिकारी स्तरावर ददनाींक ११/१०/२०१७ व २१/११/२०१७ रोिी 
प्रकल्हपग्रस्ताींसमवेत बठैका झाल्हया असनू याबाबतची पढुील कायगवाही चाल ू
आहे.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

परभणी जजल्हहयातील ररलायन्स जजओ िेबल खोदिाम प्रिरणी 
सािवजननि बाांधिाम विभागाने िेलेल्हया गैरप्रिाराबाबत 

  

(२१) * ३५४५७ श्री.अब्दलु्हलाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनतश चव्हाण : 
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) परभणी जिल्ह्यात ररलायन्स जिओ केबल खोदकाम प्रकरणी १ हिार 
ककलो मी्रच े खोदकाम झालेले असताींनाही सावगिननक बाींिकाम ववभाग 
दोषीींना पाठीशी घालनू अत्यल्हप कामाींच े ररस््ोरेशन चािग भरून गरैप्रकार 
केल्हयाबाबत परभणी येथील सामाजिक कायगकत्यांनी माहे फेब्रवुारी-माचग, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान सधचव, सावगिननक बाींिकाम ववभाग, मुींबई याींच्याकड े
लेखी तक्रार नोंदववली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने कामाप्रमाणे पणुग ररस््ोरेशन चािग न भरून घेता 
ररलायन्स कीं पनीचा फायदा व शासनाचे नकुसान केल्हया प्रकरणी परभणी 
जिल्ह्यातील सावगिननक बाींिकाम ववभागाच्या दोषी अधिकारी व सींबींधित 
यींिणा याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
यितमाळ जजल्ह्यातील शतेिऱ्याांना प्लॅन्ट ग्रोथ रेग्युलेटर  

टॉननि वििण्यास सक्ती िेल्हयाबाबत 
  

(२२) * ३५०२३ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.ंनांद ठािूर, अॅि.राहुल 
नािेिर : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) यवतमाळ जिल्ह्यातील समुारे १३०० कृषी कें द्राींना ववलशष् कीं पनीच े
पीिीआर (प्लॅन्् ग्रोथ रेगयलेु्र) म्हणिेच ्ॉननक शतेकऱ्याींना ववकण्यासाठी 
सक्ती केली िात असल्हयाच ेननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, प्रत्येक कृषी कें द्रात ६० त े६५ हिार रूपयाींचा माल सक्तीने 
परुववला िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने कृषी कें द्राींना ववलशष् कीं पनीच े पीिीआर शतेकऱ्याींना 
ववकण्यास सक्ती करणाऱ्या कीं पनीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.पाांिुरांग फुां ििर : (१), (२), (३) व (४) अशा प्रकारची बाब  ननदशगनास 
आलेली नाही. 

तथावप, ्ॉगीींग (शतेकऱ्याींनी मागणी केलेल्हया ननववषठाींसोबत अन्य 
ननववषठा खरेदी करण्याची सक्ती करणे) व को-माके्ीींगच्या माध्यमातनू 
शतेकऱ्याींची फसवणकू व वपळवणूक होव ूनये म्हणून प्रचललत कृषी ननववषठा 
कायदयामध्ये समाववष् नसलेल्हया बबगर नोंदणीकृत पीक वाढ सींिीवके व 
इतर उत्पादनाींची ववक्री परवानािारक दकुानाींमिून न करणेबाबतचा तसेच, 
को-माके्ीींगच्या कायगपध्दतीवर बींदी घालण्याचा ननणगय घेण्यात आलेला आहे. 

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

राज्यातील मुद्राांि विक्रीचा व्यिहार ऑनलाईन िरण्याबाबत 
  

(२३) * ३५७५६ प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.ख्िाजा बेग, श्री.ंनांद ठािूर : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात बब्र्ीश काळापासनू अजस्तत्वात असलेली मदु्राींक ववक्रीची प्रथा 
बींद करुन त्याऐविी मदु्राींक ववक्रीचा व्यवहार ई-चलन प्रकक्रयेतनू ऑनलाईन 
करण्याचा ननणगय शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त ननणगयामळेु मदु्राींक ववक्रीचा अनेक वषागपासनू व्यवसाय 
करणाऱ्या मदु्राींक ववके्रत्याींवर उपासमारीची वेळ आल्हयाने त्याींनी उक्त 
ननणगयाचा ननषिे करुन आपल्हया मागण्याबाबतचे ननवेदन शासनाला ददल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, राज्यातील मदु्राींक ववक्रीपो्ी ववके्रत्याींना देण्यात येणाऱ्या 
कलमशन ३ ्क्क्याींवरून १० ्क्के करण्यासींदभागत प्रस्ताव तयार करण्याच्या 
सचूना मा.महसलू मींिी याींनी मदु्राींक ववके्रत े सींघ्नाींच्या लशष्मींडळासोबत 
झालेल्हया चचेत ददल्हयाच े माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने मदु्राींक ववके्रत्याींच्या मागण्याींसींदभागत कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 



26 

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) शासनाने e-SBTR व्दारे Online मदु्राींक शलु्हक 
भरण्यासाठीची ककमान मयागदा रुपये १००/- इतकी ननजश्चत केली असनू    
रुपये ५००/- च्या अलभिानापेक्षा अधिक ककींमतीच्या कागदी मदु्राींकाची नपाई 
व ववतरण राज्यात कायमस्वरुपी बींद करण्याचा ननणगय घेतला आहे. 
(२) शासन मान्य मदु्राींक ववके्रत ेव दस्तलेखक सींघ्नेकडून शासनास त्याींच्या 
मागण्याींसींदभागत ननवेदन देण्यात आले आहे हे खरे आहे. 
(३) व (४) उक्त सींघ्नेच्या लशष्मींडळासोबत झालेल्हया चचेनसुार राज्यातील 
मदु्राींक ववके्रत्याींना मदु्राींक ववक्रीपो्ी देण्यात येणाऱ् या कलमशनमध्ये वाढ करता 
येईल काय ? याबाबत ववत्त ववभागाशी ववचारववननमय करून उधचत ननणगय 
घेण्याचे योजिले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

जुन्नर ते बाांबळेिािी (ता.जुन्नर, जज.पुणे) बससेिा सुरू िरण्याबाबत 
  

(२४) * ३५९५२ श्री.पररणय फुिे, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हु्नबान ू खमलफे, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३३३१० ला ददनाांि ७ 
ऑग्ट, २०१७ रोजी ददलेल्हया उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) िुन्नर (जि.पणेु) तालकु्यातील म.ुबाींबळेवाडी (पो.ताींबे) त े िुन्नर अशी 
बससेवा शासनाने मींिूर केलेली असताींना अदयाप बाींबळेवाडी त े िुन्नर 
बससेवा सरुू झाली नसल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय,  
(२) असल्हयास, ताींबे त ेबाींबळेवाडी हा रस्ता नवीन बनववण्यात आला असनू, 
सदर मागागवर बसफेऱ्या सरुू करण्यासाठी मागग वाहतकुीस योगय 
असल्हयाबाबतची खातरिमा महामींडळाव्दारे करण्यात आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार बाींबळेवाडी त े िनु्नर अशी बससेवा सरुू 
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.ददिािर राित े: (१) होय. 
(२) व (३) िुन्नर त े बाींबळेवाडी या १५.९ कक.मी. अींतरापकैी ताींबे (११.९ 
कक.मी.) पयगत राज्य पररवहन महामींडळाच्या १६ फेऱ्या चालनात आहेत. 
 ताींबे त े बाींबळेवाडी या २ कक.मी. रस्त्यापकैी १.४ कक.मी. रस्ता हा 
राज्य पररवहन वाहतकूीसाठी योगय आहे. त्यापढुील रस्ता खराब व अरुीं द 
गाडीवा् असल्हयाने एस.्ी. वाहतकूीस योगय नाही. सदरच्या लाींबीमध्ये रस्ता 
नव्याने मातीकाम, खडीकरण व डाींबरीकरण करावे लागणार आहे. यासाठी 
अींदािे रुपये २०.०० लक्ष खचग अपके्षक्षत आहे. तसेच, सदर लाींबीमध्ये 
रस्त्यासाठी आवश्यक असणारी िमीन ग्रामस्थाींनी देणे आवश्यक 
असल्हयाबाबत कायगकारी अलभयींता, जिल्हहा पररषद, पणेु याींनी त्याींचे पि 
ददनाींक १४/०७/२०१७ अन्वये, कळववले आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

यितमाळ जजल्ह्यात परतीच्या पािसामुळे नुिसान  
झालेल्हया शतेिऱ्याांना ंधथवि मदत देण्याबाबत 

  

(२५) * ३५०३७ श्री.हररमस ांग राठोि : सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) यवतमाळ जिल्ह्यात पीक काढणीच्या वेळेस परतीच्या पावसामळेु कापसू 
आणण सोयाबीन वपकाींच ेनकुसान झाल्हयाच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने नकुसानीचे पींचनामे करून नकुसानग्रस्त शतेकऱ्याींना आधथगक मदत 
देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) यवतमाळ जिल्ह्यात परतीच्या पावसामळेु माहे 
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान काही वपकाींचे नकुसान झाले 
असल्हयाची बाब ननदशगनास आलेली आहे. 
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(२) ददनाींक २७ ऑक््ोबर, २०१७ रोिीच्या शासन पिान्वये ऑक््ोबर, २०१७ 
मध्ये परतीच्या पावसामळेु झालेल्हया शतेी व फळवपकाींच्या नकुसानीच े
पींचनामे करुन, वपकाींच्या नकुसानीबाबतचा अहवाल शासनास सादर 
करण्याबाबतच्या सचूना क्षेबिय अधिकाऱ्याींना देण्यात आलेल्हया आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुलुांि येथील जमीन ंददिासी खातेदाराांच ेनािे िरण्याबाबत 

  

(२६) * ३५४९० श्री.ंनांद ठािूर : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) मलुुींड येथील स.नीं. ३०४, ३०५, न.भ.ूक्र. ८८४ (१ त े १०, ८८५ नवीन 
न.भ.ूक्र. ८८४अ, ८८४ब, ८८४क) तसेच स.नीं. ३०४, ३०५, न.भ.ूक्र. ८८६, ८८७, 
८८८ (१ त े४) क्षिे ९०० चौ. वार मिील बाींिकामास स्थधगती लमळण्याबाबत 
तसेच िमीन आददवासी खातदेाराचे नावे करण्याबाबत ववभागीय आयकु्त, 
कोकण ववभाग याींचेकड े माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदन 
ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ववभागीय आयकु्त, कोकण ववभाग याींनी सदर ननवेदन 
कायगवाहीसाठी जिल्हहाधिकारी, मुींबई याींचेकड े माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान पाठववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सदर िमीन आददवासी खातदेाराींच्या नावे करण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) असे ददनाींक ०२ माचग, २०१७ रोिीचे ननवेदन 
ववभागीय आयकु्त कोकण याींच्याकड े अिगदार श्री लसताराम िमाग बोंड 
याींच्याकडुन प्राप्त झाले आहे. 
(२) होय. 
(३) मौ. मलुुींड, स.नीं. ३०४ च्या गाव न.नीं. ७/१२ च्या इतर हक्क सदरी 
किीही सींरक्षक्षत कूळ म्हणनू कोणाचेही नावाची नोंद नाही. स.नीं. ३०५ (क्षेि २ 
एकर ३५ गुींठे) ही िमीन पवुी प्राणजिवनदास व ७ रस््ी याींच्या नाींवे होती. 
या क्षेिास सींरक्षक्षत कुळ म्हणून इतर हक्कात “िमाग िान”ू याींचे नाव १९५६ 
साली दाखल झालेले होत.े 
  



29 

सदर क्षेिापकैी ५८०८ चौ. वार क्षेि प्राणजिवनदास व इतर ७ 
याींचेकडुन िे.आर.परुी याींनी खरेदीने घेतले असनू त्यानींतर सदर क्षेि 
िे.आर.परुी याींनी गॅ्रबबअल इींडडया प्रा.लल. याींना ववक्री केलेली आहे. तसेच 
स.नीं. ३०५ या क्षेिापकैी समुारे ५०१९ चौ.वार क्षेि प्राणजिवनदास व इतर 
याींच्याकडुन कुलददपचींद आनींद याींनी खरेदी केल े आहे. त्यानींतर श्रीमती 
पावगतीबाई िमाग बोंड याींनी त ेआददवासी असल्हयाने स.नीं. ३०५ (प)ै क्षेि ८१०७ 
चौ.वार एवढे क्षिे त्याींना प्रत्यावपगत करण्यासाठी केलले्हया अिागबाबत ववववि 
्प्प्यावर अिगन्यानयक प्रकक्रया चाल ुहोती. 
 या प्रकक्रयेत शवे्ी, महाराषर अनसुधूचत िमातीींना िमीन प्रत्यावपगत 
करण्यासाठी अधिननयम, १९७४ अन्वये मौ. मलुुींड येथील स.नीं. ३०५ प.ै, २-
३५-० या िलमनीचा ताबा बबगर आददवासी याींचेकडून तो आददवासी अिगदार 
याींना त्वरीत देणेत यावा व ताबा देणेची कायगवाही त्वररत पणूग करावी असे 
आदेश ववभागीय आयकु्त याींनी ददनाींक १९/०६/२००४ रोिी ददले होत.े 
 सदर आदेशाववरुध्द मा.मुींबई उच्च न्यायालयात दाखल रर् याधचका 
क्र. ५४१६/२००४ मध्ये याधचकाकत े व सामनेवाले (लसताराम िमाग बोंड व 
इतर) याींनी कन्से्ं  ्मगस दाखल केल्हयाने मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक 
०६/०५/२००८ रोिी याधचका ननकाली काढली. सदर कन्से्ं  ्मगस मिील अ् 
क्र. १ अन्वये ववभागीय आयकु्त, कोकण ववभाग याींचे आदेश ददनाींक 
१९/०६/२००४ रद्द झाल्हयाच े उभय पक्षकाराींनी मान्य केलेले आहे. याववरुध्द 
लसताराम िमाग बोंड याींनी मा.मुींबई उच्च न्यायालयात उक्त नमदु याधचकेत 
लसव्हील ॲजप्लकेशन दाखल केल े होत.े सदर लसव्हील ॲजप्लकेशन मा.मुींबई 
उच्च न्यायालयाने ददनाींक ०१/०३/२०१७ रोिीच्या आदेशान्वये खारीि केल े
आहे. त्यामळेु आददवासी अिगदाराच्या ददनाींक ०२/०३/२०१७ रोिीच्या 
ननवेदनावर कायगवाही करणे शक्य होत नाही.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राष्ट्रीय महामागव क्रमाांि सहा च ेचौपदरीिरण िरण्याबाबत 
(२७) * ३५७२२ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) मुींबई-नागपरू शीघ्रसींचार द्रतुगती (समधु्दी) महामागागमळेु राषरीय महामागग 
क्रमाींक ६ च्या चौपदरीकरणाच्या कामात अडथळे ननमागण झाल ेआहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त महामागागचे काम केव्हापासनू सरुू होणार आहे, सदर 
महामागागचे काम कोणत्या कीं पनीकड े सोपववण्यात आले आहे व त्याकररता 
अींदािे ककती खचग अपके्षक्षत आहे, राषरीय महामागग क्रमाींक ६ चे 
चौपदरीकरणाच्या कामाची सदय:जस्थती काय आहे, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) भारतीय राषरीय रािमागग प्राधिकरणामाफग त राषरीय 
महामागग ६ च्या अमरावती-धचखली ्या १९४ कक.मी. भागामध्ये 
चौपदरीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले असनू त्यामध्ये मुींबई-नागपरू 
शीघ्रसींचार द्रतुगती (समधृ्दी) महामागागमळेु अडथळा आला, हे खरे नसल्हयाच े
प्रकल्हप सींचालक, अमरावती याींनी कळववले आहे. 
(२) भारतीय राषरीय रािमागग प्राधिकरणामाफग त राषरीय महामागग ६ च्या 
अमरावती-धचखली ्या १९४ कक.मी. रस्त्याच्या चौपदरीकरणाच्या रुपये २२८८ 
को्ी ककींमतीच्या प्रकल्हपासाठी खािगीकरणाच्या माध्यमातनू मे.अमरावती-
धचखली एक्सप्रेसवे लल. ्या सवलतकाराची ददनाींक ०९/११/२०१६ रोिी 
ननयकु्ती करण्यात आली असनू सध्या समुारे १०% बाींिकाम झाले असनू 
करारनाम्यानसुार मे, २०१९ मध्ये काम पणूग करण्याचे ननयोिन असल्हयाच े
प्रकल्हप सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागग प्राधिकरण, अमरावती याींनी 
कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई-पुणे द्रतुगती महामागाविरील अपघात रोखण्याबाबत 
  

(२८) * ३६०८० श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.ंनांदराि पाटील, श्रीमती हु्नबान ू
खमलफे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१७७३ ला ददनाांि ३१ जुल,ै २०१७ रोजी 
ददलेल्हया उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 
उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई-पणेु द्रतुगती महामागागवर ददनाींक ३० ऑगस््, २०१७ रोिी झालेल्हया 
अपघातात दोन व्यक्ती मतृ्य ूपावल्हया, ददनाींक १३ ऑगस््, २०१७ रोिी चार 
वाहनाींची िडक लागनू झालेल्हया अपघातात अनेक व्यक्ती गींभीरररत्या िखमी 
झाल्हया, ददनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी झालेल्हया अपघातात व्होल्हवो 
िळाली, ददनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी झालेल्हया अपघातात तीन व्यक्ती 
मतृ्य ूपावल्हया, ददनाींक २१ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी झालेल्हया अपघातात एक 
व्यक्ती मतृ्य ूपावली, ददनाींक २५ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी झालेल्हया अपघातात 
एक व्यक्ती मतृ्य ू पावली व ददनाींक १ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी झालले्हया 
अपघातात एक व्यक्ती मतृ्य ूपावली तसेच माहे ऑगस्् त ेऑक््ोबर, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान या महामागागवर लहान-मोठे इतर अनेक अपघात होऊन 
त्यात वाहतकु कोंडी झाली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर महामागागवरील 
होणारे अपघात रोखण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.एिनाथ मशांदे : (१) हे अशींत: खरे आहे. 
 महामागागवरील अपघातग्रस्त वाहने ईमिगन्सी ररस्पॉन्स प्रो्ोकॉल, 
ड्रले्ह्ा फोसग व जक्वक ररसपॉन्स व्हेईकलच्या सहाय् याने बािूला करणेच्या 
कालाविी दरम्यान वाहतकू ननयमन करतवेेळी महामागागवर काही दठकाणी 
थोडया वेळाकरीता अपररहायग वाहतकू कोंडी होत असत.े 
(२) या महामागागवर रस्त े सरुक्षा ववषयक आवश्यक त्या उपाययोिना 
करण्यात आल्हया आहेत. महामागग पोललसाींव्दारे वाहतकुीवर ननयींिण ठेवण्यात 
येत आहे. तसेच हा महामागग णझरो फॅ्ीली्ी कॉरीडॉर करण्यासाठी सेव्ह 
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लाईफ फाींउन्डशेन, मदहींद्रा ॲन्ड मदहींद्रा व महाराषर राज्य रस्त े ववकास 
महामींडळ याींच्यामध्ये झालेल्हया करारानसुार िे. पी. ररसचग फाींउन्डशेन याींनी 
सचुववलेल्हया अलभयाींबिकी उपाय योिनाींची कामे करण्यात येत आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

शासकिय विश्रामगहृात (जज.रत्नाधगरी) येथील सीसीटीव्ही  
खरेदीत गैरव्यिहार झाल्हयाबाबत 

  

(२९) * ३६२७६ श्री.रवि ांद्र फाटि, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफव  भाई धगरिर : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) सावगिननक बाींिकाम ववभाग, उत्तर रत्नाधगरी (जि.रत्नाधगरी) येथील 
उपववभागाींसह शासककय ववश्रामगहृात बसववलेल्हया सीसी्ीव्ही खरेदीत 
गरैव्यवहार झाल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त कामाींकररता ई-्ेडररींगव्दारे मिीतल्हया एकाच 
ठेकेदाराला काम ददल्हयाचे ननदशगनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने गरैव्यवहार करणाऱ्या दोषीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२) शासकीय इमारतननहाय ननववदा मागवनू न्यनूतम ननववदािारक “राम 
सींगम इन्फो े्ंक प्रा. लल., मुींबई” याींना कामे देण्यात आली आहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िरिां ब (ता.पांढरपूर, जज.सोलापूर) येथील िृषी िायावलयात 
 मुलभूत सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३०) * ३६७७० श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) करकीं ब (ता.पींढरपरू, जि.सोलापरू) येथील कृषी कायागलयात २५ गावाींचा 
कारभार चालत असनू या कायागलयात १ वररषठ कृषी अधिकारी व ९ कृषी 
सहाय्यक तसेच इतर काही कमगचारी वगग असनू सदरहू कायागलयाच्या 
इमारतीची झालेली दरुवस्था तसेच तथेील कमगचारी मलुभतू सोई सवुविाींपासनू 
वींधचत असल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदरहू कायागलयातील 
अधिकारी व कमगचारी याींना मलुभतू सवुविा उपलब्ि करुन देण्याबाबत तसेच 
या कायागलयात मलुभतू सवुविा परुववण्याकड े दलुगक्ष करणाऱ् या सींबींधित 
दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.पाांिुरांग फुां ििर : (१) हे खरे नाही. करकीं ब (ता.पींढरपरू, जि.सोलापरू) 
येथील कृषी कायागलयाची इमारत शासकीय असनू सजुस्थतीत आहे. येथील 
सवग कमगचाऱ्याींसाठी बठैक व्यवस्था ससुज्ि असनू त्याींच्यासाठी खुची, ्ेबल, 
स्वच्नतागहृ, वपण्याचे पाणी, प्रथमोपचार पे्ी, भोिनगहृ, वविेची सवुविा, 
दरुध्वनी यींिणा इत्यादी मलुभतू सवुविा उपलब्ि आहेत. तसेच कायागलयात 
अलभलेख कक्षासाठी स्वतींि व्यवस्था आहे.  
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

जळगाि येथील उपप्रादेमशि पररिहन िायावलयात ब्रेि टे्टसाठी  
लागणारे रॅि उभारण्याबाबत 

  

(३१) * ३६८२३ श्रीमती ज्मता िाघ : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) िळगाव येथील प्रादेलशक पररवहन कायागलयात ब्रके ्ेस््साठी लागणारे 
रॅक नसल्हयामळेु िळगाव उपप्रादेलशक कायागलयातील वाहनाचे पालस ींग ददनाींक      
१ नोव्हेंबर पासनू बींद करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने िळगाव येथे बे्रक ्ेस््साठी रॅक उभारण्याबाबत कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.ददिािर राित े : (१) व (२) िळगाव उपप्रादेलशक कायागलयातील वाहनाचे 
पालस ींग ददनाींक १ नोव्हेंबर पासनू बींद करण्यात आले होत.े दरम्यान, पररवहन 
आयकु्त कायागलयाच्या ददनाींक ३१/१०/२०१७ च्या पिान्वये, िळगाव 
कायागलयात नोंद असलेल्हया वाहनाींचे पालस ींग नींदरुबार येथील कायागलयात 
उपलब्ि असलेल्हया बे्रक ्ेस्् रॅकवर करण्यास अनमुती ददलेली होती. आता, 
मा.न्यायालयाने ददनाींक १७/११/२०१७ च्या आदेशान्वये ददलेल्हया मदुतीत बे्रक 
्ेस्् रॅक उभारणी होईपयतं सावगिननक रस्त्यावर ्ेस्् घेण्याची मभुा ददली 
आहे. 
 उपप्रादेलशक पररवहन कायागलय, िळगाव येथे बे्रक ्ेस्् रॅक 
उभारण्याचे काम प्रगतीपथावर असनू िवळपास ९५% काम पणूग झाले आहे.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

जेऊर (ता.िरमाळा, जज.सोलापूर) येथील रेल्हिे क्रोमसांग  
पुलाची दरुू्ती िरण्याबाबत 

  

(३२) * ३६९२५ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांि,े श्री.बाळाराम पाटील : 
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) े्ंभणूी करमाळा अहमदनगर रोडवरील िेऊर (ता.करमाळा, जि.सोलापरू) 
येथील रेल्हवे क्रोलस ींग वरील पलु िीणग झालेला असनू सदय:जस्थतीत पलुावर 
मोठे खड्ड ेपडले असनू पलुावरील लोखींड गि बाहेर आलेले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सदर पलुाची दरुूस्ती करण्याबाबत नागररकाींनी शासनाकड े
मागणी केली असता सदर पलु वाहतकुीस चाींगला असल्हयाचे सावगिननक 
बाींिकाम ववभागाकडून साींधगतले िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
 पलुाचे पोचमागागवर खड्ड े पडलेले होत.े तसेच वेअरीींग को् मिील 
काखक्री्ची हानी होऊन काही दठकाणी लोहसळई उघडी पडली होती. त्याची 
तातडीने दरुूस्ती करुन पलुावरील व पोच मागागवरील सवग खड्ड े भरण्यात 
आलेले असनू पलु वाहतकुीसाठी सरुक्षक्षत आहे. 
(२) सदरहू पलु वाहतकुीस सरुक्षक्षत असनू पलुावर ननयलमत वाहतकु वदगळ 
सरुू आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

ििठा (बाऱ्हा) (ता.पाांढरिििा, जज.यितमाळ) येथील  
चक्रीिादळामुळे नुिसानग्र्ताांना मदत देण्याबाबत 

  

(३३) * ३७०२५ श्री.मोहनराि िदम, श्री.हररमस ांग राठोि, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हु्नबान ूखमलफे, श्री.ंनांदराि पाटील : सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कवठा (बाऱ्हा) (ता.पाींढरकवडा, जि.यवतमाळ) येथ ेमाहे िानेवारी, २०१४ 
मध्ये चक्रीवादळामळेु झालेल्हया नकुसानग्रस्ताींना नकुसान भरपाई लमळालेली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत महसलू ववभागाला मादहती ददल्हयानींतर सींबींधित 
तलाठ्याींनी गावातील घराींचा पींचनामा केला व आपला अहवाल तहलसलदार 
कायागलयात पाठवनू सधु्दा आितागयात नकुसानग्रस्ताींना नकुसान भरपाई 
लमळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, याबाबत ग्रामस्थाींनी तहलसलदार कायागलयाकड े नकुसान 
भरपाईची मागणी करुनही कोणतीही कायगवाही झाली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सींबींधित दोषी 
अधिकाऱ्याींवर कारवाई करुन नकुसानग्रस्ताींना मदत देण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) यवतमाळ जिल्ह्यातील पाींढरकवडा तालकु्यातील 
मौिे कवठा (बाऱ्हा) येथे माहे िानेवारी, २०१४ मध्ये चक्रीवादळामळेु नकुसान 
झाले असल्हयाची बाब ननदशगनास आलेली नाही. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

धमावबाद (जज.नाांदेि) तालुक्यातील बाभळी फाटा ते िारेगाि फाटा 
र्त्याांची दरुि्था झाल्हयाबाबत 

  

(३४) * ३७२७२ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.ंनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.सभुाष झाांबि : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) िमागबाद (जि.नाींदेड) तालकु्यातील बाभळी फा्ा त े कारेगाव फा्ा या 
रस्त्यामध्ये खड्ड े पडून रस्त्याची दरुवस्था झाल्हयाने सदर रस्त्यावर 
जिववतहानी होण्याची शक्यता ननमागण झाल्हयाचे माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर रस्त्याची दरुूस्ती करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
  तथावप, रस्त्याच्या डाींबरी पषृठभागावर काही प्रमाणात खड्ड े पडले 
होत.े 
(२) प्रश्नािीन रस्ता प्रजिमा-८३ असनू लाींबी १५.३० ककमी आहे. रस्त्याच्या 
डाींबरी पषृठभागावर पडलेले खड्ड े भरण्याचे काम प्रगतीत आहे. रस्त्याच्या 
काही क्षनतग्रस्त लाींबीत मिबतुीकरण व डाींबरीकरणाचे काम प्रगतीपथावर 
आहे. ही कामे ननिीच्या उपलब्ितनेसुार पणूग करण्याचे ननयोिन आहे. 
रस्त्यावरील वाहतकू सरुळीत आहे. 
(३) प्रश्न उदभवत नाही. 

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

राज्य पररिहन महामांिळाचा द्रतुगती महामागाविरील लोणािळा ि  
सेंटर पॉईट येथील बस थाांबा रद्द िरण्याबाबत 

  

(३५) * ३७२९३ श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सतजे ऊफव  बांटी पाटील, श्री.ंनांदराि पाटील, 
श्रीमती हु्नबान ूखमलफे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसेस द्रतुगती महामागागवर हॉ्ेल असताना 
द्रतुगती महामागग सोडून लोणावळा येथील एन.एच. ४ आणण से्ं र पाखई् 
येथील हॉ्ेलला बस थाींबा ददल्हयामळेु या बसेसला हॉ्ेलच्या दठकाणी 
िाण्यासाठी प्रवाशाींचा िीव िोक्यात घालनू या हॉ्ेलवर िावे लागत 
असल्हयाने प्रवाशाींचा सरुक्षक्षतचेा प्रश्न ननमागण झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यामळेु राज्य पररवहन महामींडळाचा पेरोल व डडझेलच्या 
खचागमळेु रूपये २ को्ी पेक्षा िादा रकमेच ेनकुसान होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पररवहन 
महामींडळाचे नकुसान रोखण्यासाठी व प्रवाशाींच्या सरुक्षेसाठी उक्त दठकाणचा 
बस थाींबा रद्द करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.ददिािर राित े: (१) व (२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
सेनगाांि (जज.दहांगोली) येथील शासिीय जममनीिरील  

अनतक्रमण ननष्ट्िामसत िरण्याबाबत 
  

(३६) * ३७३५६ श्री.रामराि िििुत े: सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सेनगाींव (जि.दहींगोली) येथील ग् क्र. ९५६ शासकीय िलमनीवर करण्यात 
आलेल्हया अनतक्रमण ह्ाव कारवाईत अनेक वषागपासनू अधिकृत असलेल्हया 
व्यावसानयकाींवर जिल्हहाधिकारी कायागलय, दहींगोली याींनी ददनाींक २७ ऑक््ोबर, 
२०१७ रोिी वा त्यासमुारास कारवाई केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कारवाई करताींना महसलू अधिकाऱ्याींनी रदहवाश्याींचे ननवासी 
परुावे याींची शहाननशा न करता कारवाई केल्हयाने रदहवाशी बेघर होण्याची वळे 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने उक्त प्रकरणी दोषी अधिकाऱ्याींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) सेनगाव, जि.दहींगोली येथील ग् क्र. 
९५६ या शासकीय िलमनीवर अनधिकृत असलेले अनतक्रमणिारकाींना 
अनतक्रमण काढून घेण्याबाबत प्रशासनाच्यावतीने नो्ीस बिावण्यात आल्हया 
होत्या. सदर अनतक्रमणिारकाींनी ददनाींक ०१/०१/१९९५ रोिी वा त्यापवूी 
अनतक्रमण असल्हयाबाबत कोणताही परुावा तालकुा प्रशासनाकड ेसादर केलेला 
नाही. तसेच ववहीत मदुतीत अनतक्रमणिारकाींनी अनतक्रमण काढून न 
घेतल्हयामळेु ददनाींक २६/१०/२०१७ रोिी सदर िलमनीवरील अनतक्रमण 
ननषकालसत करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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ररसोि (जज.िामशम) तालुक्यात बीजोत्पादि शतेिऱ्याांची  
िां पनीििून फसिणूि झाल्हयाबाबत 

  

(३७) * ३७४०४ श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.हररमस ांग राठोि, श्री.सभुाष झाांबि, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हु्नबान ू खमलफे, 
श्री.ंनांदराि पाटील, श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) शले ू खडसे, मोरगव्हाण, मोप, लोणी ब.ु, लोणी खु. (ता.ररसोड, 
जि.वालशम) इ. गावाींमध्ये काींदा बीिोत्पादन करणाऱ्या शतेकऱ्याींनी 
कीं पन्यामाफग त मध्यस्थाींनी काींदा बबयाणाचे रुपये ३५ त े ४० हिार प्रनत 
जक्वी्ं ल देण्याचा करार करण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, करारानसुार शतेकऱ्याींनी बीिोत्पादन घेण्याचे काम केले 
असता कीं पन्याींकडून रूपये १६०० प्रनत जक्वी्ं ल दराने शतेकऱ्याींना एकरी १५ 
जक्वी्ं ल काींदा परुववण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, त्यानसुार शतेकऱ्याींनी बीिोत्पादन करुन त े कीं पनीला ददले 
असता करारानसुार प्रनत जक्वी्ं ल रूपये ३५ त े४० हिार देण्याऐविी रूपये १३ 
हिाराचे पोस्् डे् े् िनादेश देण्यात येऊन, शतेकऱ्याींची फसवणकू केल्हयाच े
माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शतेकऱ्याींची फसवणूक झाल्हयामळेु सींबींधिताींवर 
कारवाई करण्याबाबत मा.ववरोिी पक्षनेता, वविानसभा याींनी ददनाींक २५ 
सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास मा.कृषी मींिी याींना पिादवारे कळववले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.पाांिुरांग फुां ििर : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
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(४) होय. 
(५) यासींदभागत चौकशी केली असता, शतेकऱ्याींकड ेलेखी स्वरूपात दर करार 
केल्हयाचे दस्तावेि उपलब्ि झाले नाहीत. तसेच, कृषी ववभागाच्या मध्यस्तीने 
कोणत्याही कीं पनीने दर करार केलेला नाही. त्याचप्रमाणे, याबाबत कोणत्याही 
स्वरूपाची तक्रार स्थाननक पातळीवर कृषी ववभागाकड ेप्राप्त झालेली नाही.  
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

जळगाि जजल्ह्यातील विमाधारि शतेिऱ्याांना नुिसान  
भरपाईची रक्िम अदा िरण्याबाबत 

  

(३८) * ३७४३३ श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्रीमती हु्नबान ू खमलफे, श्री.सभुाष झाांबि, श्री.ंनांदराि पाटील : 
सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) िळगाव जिल्ह्यात फळपीक ववमा योिनेंतगगत जिल्ह्यात केळी 
उत्पादकाींनी ददनाींक १ नोव्हेंबर, २०१६ त े ३१ िुल,ै २०१७ या कालाविीचा 
ववमा काढला होता, ववमा कालाविी पणूग होऊनही ४५ ददवसाींच्या आत 
नकुसान भरपाईची रक्कम शतेकऱ्याींच्या बखक खात्यात िमा करणे आवश्यक 
असताना माहे मे-िून, २०१७ या कालाविीत वादळामळेु िळगाव, यावल, 
चौपडा या तालकु्यात नकुसान झालेल्हया ववमािारक शतेकऱ्याींना नकुसान 
भरपाई लमळाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यासींदभागत जिल्हहाधिकारी, िळगाव याींचे दालनात ददनाींक १५ 
सप् े्ंबर, २०१७ रोिी आयोजित केलेल्हया बठैकीची लेखी सचूना ववमा कीं पनीला 
देऊनही ववमा कीं पनीचे प्रनतननिी उपजस्थत रादहले नाहीत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने ववमािारक शतेकऱ्याींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 



41 

श्री.पाांिुरांग फुां ििर : (१) हे खरे नाही. 
 केळी वपकाचे ववमा सींरक्षणाचा कालाविी ददनाींक ३१ िुल,ै २०१७ 
रोिी सींपल्हयानींतर ववमा योिनेच्या मागगदशगक तत्वानसुार भरपाई देण्याची 
प्रक्रीया सरुु करण्यात आली व सवग पाि ववमािारक शतेकऱ् याींना नकुसान 
भरपाईची रक्कम अदा करण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

सदर बठैकीस ववमा कीं पनीचे प्रनतननिी उपजस्थत होत.े 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यात बोगस िापूस बबयाणे विके्रत्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(३९) * ३५४२० श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरमसांह पांडित, 
श्री.विक्रम िाळे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, ंकिव .अनांत गािगीळ, श्री.जयिांतराि जाधि, िॉ.(श्रीमती) 
नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-
  

(१) राज्यातील ववशषेतः मराठवाडा आणण ववदभागतील नागपरू विाग, चींद्रपरू व 
यवतमाळ जिल्ह्यात कापसू बबयाणे उत्पादक कीं पन्याींनी १ को्ी ७५ लाख 
बॅगची (पाकक्े) ववक्री केली असनू कीं पन्याींनी बी.्ी. ऐविी हायब्रीड व नॉन 
बी.्ी. बबयानेच ववकल्हयामळेु शतेकऱ्याींची फसवणकू झाली असनू कृषी 
ववभागाने केलेल्हया पाहणीत कापसू पट्यातील ५७१ गावातील १ लाख ७७ 
हिार हेक््र वरील बीिी २ कापसाचे पीक बाधित झाले असनू शतेकऱ्याींच े
१४ हिार को्ी रूपयाींचे नकुसान झाल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कापसू सींशोिन सींस्थान, नागपरू येथील शास्िज्ञ आणण कृषी 
आयकु्त याींनी कें द्र शासनाला पाठववलेल्हया अहवालात बी.्ी. बबयाणे बींद 
करून, हायब्रीड बबयाणे ववक्री करण्यास परवानगी माधगतली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सदोष बबयाणाींची ववक्री करणाऱ्या कीं पन्या व सींबींधित 
दोषी अधिकारी याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत तसेच नकुसानग्रस्त 
शतेकऱ्याींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.पाांिुरांग फुां ििर : (१) राज्यात एकूण १ को्ी ६० लाख, तर ववदभागत 
एकूण समुारे ७३ लाख बी.्ी. कापसू बबयाणाींची पाकक्े खरीप हींगाम २०१७ 
मध्ये वापरण्यात आलेली आहेत.  
 बी.िी.-२ या बी.्ी. बबयाणाींची शेंदरी बोंड अळीस असलेली प्रनतकार 
क्षमता कमी झाल्हयाने ददनाींक ०५/१२/२०१७ पयतं समुारे १,००,३१७ हेक््र 
क्षेिावर बोंड अळीचा प्रादभुागव झाल्हयाबाबतच्या तक्रारी १,०२,२१२ 
शतेकऱ्याींकडून प्राप्त झालेल्हया आहेत, हे खरे आहे. 
(२) आयकु्त (कृवष), कृवष आयकु्तालय, महाराषर राज्य, पणेु याींनी तसेच, 
राज्य शासनाने बी.्ी. बबयाणाींना सींकरीत बबयाणे म्हणुन ववक्रीस मान्यता 
देण्याबाबतची ववनींती कें द्र शासनास केलेली आहे. कें द्रीय कापसू सींशोिन 
सींस्था, नागपरू ही कें द्र शासनाची सींस्था असल्हयाने याबाबतची मादहती 
उपलब्ि नाही. 
(३) होय.  
 बोंड अळीचा प्रादभुागव झालेल्हया क्षेिात ककड रोग सवेक्षण व सल्हला 
प्रकल्हप (क्रॉपसॅप) योिनेंतगगत ककड व रोगाच े सवेक्षण करून मोफत 
एसएमएस, वातागफलक, घडीपबिका, गावभे्ी, वतगमानपि, आकाशवाणी व 
मेळावे इत्यादी मागागने िनिागतृी करुन शतेकऱ्याींना मागगदशगन करण्यात येत 
आहे.  
 मदहको-मॉनसखन््ो कीं पनीच्या मदतीने कापसू उत्पादक शतेकऱ्याींना 
बोंड अळी सींदभागत मागगदशगन करण्याकरीता प्रलशक्षण देण्यात आलेले आहे.  
 कापसू बबयाणाींचे अप्रमाणणत आढळून आलेल्हया नमनुा प्रकरणाींत ११० 
को ग्केसेस दाखल करण्यात आलेल्हया आहेत. 
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महाराषर कापसू बी-बबयाणे (परुवठा, ववतरण, ववक्री व ववक्रीच्या 
ककींमतीचे ननजश्चतीकरण याींचे ववननयमन) ननयम, २०१० या कायदयातील 
तरतदुीींनसुार बबयाणे उत्पादक कीं पन्याींकडून शतेकऱ्याींना नकुसान भरपाई 
लमळवनू देण्यासींदभागत कायगवाही चाल ूआहे. 
 तसेच, बोंड अळीच्या प्रादभुागवामळेु बाधित झालेल्हया कापसू 
वपकाखालील क्षिेाचे पींचनामे करण्याचे आदेश मदत व पनुवगसन 
ववभागामाफग त जिल्हहाधिकाऱ्याींना देण्यात आलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यातील विविध महानगरपामलिा पररिहन उपक्रमाांनी  
प्रिासी िर ि बालपोषण िराचा भरणा न िेल्हयाबाबत 

  

(४०) * ३४९४२ श्री.जगन्नाथ मशांदे, अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.ंनांद ठािूर, 
श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, 
श्रीमती ज्मता िाघ : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :-  

(१) राज्यातील बहृन्मुींबई, नवी मुींबई, वसई-ववरार शहर महानगरपाललका, 
ठाणे, कल्हयाण-डोंबबवली, पणेु, कोल्हहापरू व नागपरू महानगरपाललका पररवहन 
उपक्रमाींनी प्रवासी कर आणण बालपोषण अधिभाराच्या रूपाने प्रवाशाींकडून 
िमा केलेली रक्कम राज्य पररवहन उपक्रमाकड ेमागील दहा वषागपासनू िमा 
केली नसल्हयाची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू कर भरणा करण्याबाबत पररवहन ववभागाकडून 
सींबींधित महानगरपाललकाींना वारींवार नो्ीस व स्मरण पि पाठवनूही त्याची 
दखल घेतली नसल्हयाने पररवहन ववभागाने येणे रकमेवर २५ ्क्के दींड 
आकारणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, पररवहन उपक्रमाच्या अधिकाऱ् याींनी वळेेत प्रवाशी कर आणण 
बालपोषण अधिभाराचा भरणा न केल्हयाने त्या त्या पररवहन उपक्रमाला दींड व 
व्यािाचा भदंुड पडला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने राज्य पररवहन महामींडळाकड ेकर भरणा न करणाऱ्या 
सवगच महानगरपाललका पररवहन उपक्रमातील अधिकाऱ्याींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.ददिािर राित े: (१) व (२) होय. 
(३) व (४) होय. सवग महानगरपाललका पररवहन उपक्रमाींकडील थकीत कर 
वसलुीसाठी महाराषर िमीन महसलू अधिननयम, १९६६ अन्वये महसलू वसलुी 
प्रमाणपि (RRC) पाठववण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबई येथील पुरातन िा्तूचा दजाव ंणण जगप्रमसध्द असलेल्हया 
एमशयादटि ग्रांथालय इमारतीच्या दरुु्तीबाबत 

  

(४१) * ३५४४७ श्रीमती हु्नबान ूखमलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररमस ांग राठोि, 
प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.सभुाष झाांबि, श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.ंनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.किरण 
पािसिर : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात तसेच सींपणूग िगात परुातन वास्तचूा दिाग असलेल्हया दक्षक्षण 
मुींबइगतील एलशयाद्क ग्रींथालय इमारतीमध्ये पावसामळेु पाण्याची गळती 
होऊन लाकडी फ्लोररींगवर पाणी साचल्हयाच ेमाहे िून त ेसप् े्ंबर, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, दक्षक्षण मुींबइगतील एलशया्ीक सोसाय्ी ग्रींथालयाच्या 
नतूनीकरणासाठी सावगिननक बाींिकाम ववभागामाफग त दोन ्प्प्यात 
नतूनीकरणाचे काम करण्यात आले असनू पदहल्हया ्प्प्यातील कामासाठी ४ 
को्ी ७४ लाख ८२ हिार रूपये तर दसुऱ् या ्प्प्यातील कामासाठी ९ को्ी ९७ 
लाख रुपये खचग करण्यात आले असतानाही अवघ्या ६ मदहन्याींत सदरहू 
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वास्तचू्या नतातनू पाण्याची गळती होत असनू लभींतीींना ओल आली असल्हयाने 
या ग्रींथालयात असलेली दलुमगळ पसु्तके बरुशी लागनू खराब झाल्हयाच्या 
प्रकारामळेु सावगिननक बाींिकाम ववभागाने केलेल्हया कामाबाबत प्रश्नधचन्ह 
ननमागण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदरहू एलशया्ीक सोसाय्ीच्या ग्रींथालयाच्या नतुनीकरण 
केलेल्हया सभागहृाच े उदघा्न माहे फेब्रवुारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
मा.मखु्यमींत्र्याच्या हस्त ेसींपन्न झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, एलशयाद्क ग्रींथालयाचे िुने कायागलय, वाचन कक्ष आणण 
सींशोिन हया महत्त्वाच्या २ ववभागात प्रामखु्याने गळती झाल्हयाने 
ग्रींथालयातील दलुमगळ ग्रींथसींपदा आणण अन्य महत्वाच्या सादहत्याला िोका 
ननमागण झाल्हयाने गळती थाींबववण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाय करण्याची 
मागणी लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक ५ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास 
मा.मखु्यमींिी याींना पिादवारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तदनसुार ग्रींथालयाच्या इमारतीच्या दरुुस्तीसाठी कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) सन २०१७ च्या पावसाळयात अनतवषृ्ी व िोराच्या 
वाऱ् याने एलशयाद्क ग्रींथालय इमारतीत िुन्या ऑफीसवरील व सेंरल हॉलच्या 
नताच्या Valley Gutter व Water spout मिून व इमारतीतील मोठया 
उघडया दरवािातनू पावसाचे पाणी आत आल्हयाने लाकडी फ्लोररींगवर पाणी 
साचल्हयाच ेननदगशनास आले आहे. 
(२) सावगिननक बाींिकाम ववभागामाफग त दक्षक्षण मुींबईतील एलशया्ीक 
सोसाय्ी ग्रींथालयाच्या दरुूस्तीचे काम दोन ्प्प्यात करण्यात आले असनू 
्प्पा-१ अींतगगत रुपये ८२३.९५ लक्ष खचग करण्यात आला असनू ्प्पा-१ च े
काम पणूग झाले आहे. ्प्पा-२ चे काम अदयाप प्रगतीत असनू त्यावर    
रुपये ४३३.९९ लक्ष अदययावत खचग झाला आहे. ्प्पा-१ मध्ये प्रामखु्याने 
मींगलोरी नताची दरुूस्ती व पॅरापे् वॉलमिून गळती दरुूस्तीची कामे 
करण्यात आली असनू सदरची कामे ५ वषागपवूी पणूग करण्यात आली आहेत. 
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्प्पा-२ अींतगगत प्रामखु्याने सेंरल हॉल दरुूस्ती व नतुनीकरणाची काम हाती 
घेण्यात आली आहेत. २०१७ च्या पावसाळ्यात सेंरल हॉल मिील Valley 
Gutter मिून गळती होऊन इमारतीच्या लभ ींतीस ओलावा आल्हयामळेु या 
भागातील पसु्तके त्या दठकाणाहून अन्यि हलववण्यात आली आहेत. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) मा.ववदया चव्हाण, वविानपररषद सदस्य याींनी ददनाींक ०९/१०/२०१७ 
रोिीच्या पिान्वये गळतीसींदभागत कायगवाही करण्याबाबत मा.मखु्यमींिी 
महोदयाींना कळववले आहे.  
(५) सन २०१७ च्या पावसाळयात Valley Gutter मिून झालेली गळती 
तात्काळ तात्परुत्या स्वरूपात थाींबववण्यात आलेली आहे. तसेच सदर गळती 
कायमस्वरूपी पढुील पावसाळयापवुी थाींबववण्याचे ननयोिन करण्यात येत 
आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यात विशषेत: मराठिाड्यातील ननजाम ंणण  
बब्रटीशिालीन पुलाांची दरुु्ती िरणेबाबत 

  

(४२) * ३५०७१ श्री.अमरमसांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ३१३०० ला ददनाांि ३१ जुल,ै २०१७ रोजी ददलेल्हया उत्तराच्या सांदभावत 
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील पलुाींचे सींरचनात्मक लेखापरीक्षण (सवेक्षण) करण्याबाबत 
शासनाने कायगवाही केली असनू याअींतगगत बीड येथील बब ींदसुारा नदीवरील पलु 
बाींिकामास ददनाींक ६ िुल,ै २०१७ रोिी मान्यता ददली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, राज्यात ववशषेत: मराठवाडा ववभागातील सव्हेक्षणात    
कोण-कोणत्या पलुाींचा िोकादायक पलुाींमध्ये समावेश करण्यात आला आहे, 
तसेच बीड सह राज्यातील कोण-कोणत्या िोकादायक पलुाींची कामे प्रत्यक्षात 
सरुु ककीं वा पणूग झाली आहेत काय, 
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(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने िोकादायक पलुाींची कामे व पनुरगचना करण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, 
तथावप, बब ींदसुारा नदीवरील पलु येडशी औरींगाबाद रस्त्यावर येतो. हा 

रस्ता व पलु कें द्र शासनाच्या अखत्यारीत आहे. पलुाींचे बाींिकाम व रस्त्याच े
चौपदरीकरण करण्याचे काम कें द्र शासनामाफग त हाती घेण्यात येत आहे. 
(२) मराठवाडा ववभागातील कें द्र शासनाच्या अखत्यारीतील राषरीय 
महामागागवरील बब ींदसुारा, ्ापरगाव व पाींगरी येथील पलु कमकुवत झाल्हयाचे 
ददसनु आल्हयाने कें द्र शासनामाफग त या पलुाींची/दरुूस्ती पनुबांिणी करण्याच े
काम हाती घेण्यात येत आहे. 

सावगिननक बाींिकाम ववभागाच्या अखत्यारीतील रस्त्याींवरील १० पलु 
िोकादायक असल्हयाच ेददसनु आले आहे. यामध्ये लातरू जिल्हहयातील १ पलु 
आहे. या पलुावरून वाहनाींची वाहतकू बींद करण्यात आली आहे. या १० 
पलुाींपकैी ८ पलुाींची पनुबांिणी/सींमातर पलुाींची काम े पणूग करण्यात आली 
आहेत. उवगरीत पलुाींची पनुबांिणी करण्याची कामे लवकरच ननिीच्या 
उपलब्ितनेसुार हाती घेण्याचे ननयोिन आहे. 
(३) िोकादायक पलुाींची दरुूस्ती अथवा पनुबांिणी करणेची कामे ननिीची 
उपलब्िता तसेच प्रािान्यक्रमानसुार हाती घेण्यात येत आहेत व त्यापकैी 
काही पलुाींची कामे सरुू झाली आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्य पररिहन महामांिळाच्या बस ्थानिाांिर ्ि्त औषधे  
(जेनेररि औषध) दिुाने उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(४३) * ३५२८४ श्री.अननल भोसल,े श्री.हेमांत टिले, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अमरमसांह पांडित, श्री.सनतश चव्हाण, िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.दत्तात्रय सािांत, 
श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.रामराि िििुत,े श्री.तानाजी सािांत, िॉ.अपिूव दहरे : 
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) राज्यातील सवगसामान्य िनतलेा स्वस्त दरात औषिे उपलब्ि व्हावीत 
यासाठी ५९७ राज्य पररवहन महामींडळाच्या बस स्थानकावर स्वस्त औषिाींची 
दकुाने (िेनेररक औषिे) सरुु करण्याचा ननणगय माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान शासनाने घेतला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्य पररवहन महामींडळाच्या बस स्थानकावरील औषि 
दकुानात बािारातील ब्रखडडे औषिाींपेक्षा ४० ्क्के कमी दराने ववकण्याचा 
ननणगय देखील राज्य पररवहन महामींडळाने घेतला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त योिनेच्या अींमलबिावणीसाठी राज्य पररवहन 
महामींडळाने काढलले्हया ननववदाींना प्रनतसाद लमळत नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसस्थानकात िेनेररक 
औषि ववक्री सरुु करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े: (१) होय. 
(२) नाही. 
 ब्यरुो ऑफ फामाग पजब्लक सेक््र अींडर्ेककीं ग ऑफ इींडडया 
(बीपीपीआय), राज्य पररवहन महामींडळ व महाराषर शासनाचे आरोगय खात े
याींच्यामध्ये झालेल्हया सामींिस्य करारात िेनेररक औषिे वािवी दराने 
ववकण्यात येतील अस ेनमदू करण्यात आलेले आहे. 
(३) होय. 
(४) ददनाींक २५/०७/२०१७ रोिी िेनेररक औषि ववक्री कें दे्र राज्य पररवहन 
बसस्थानकाींवर चाल ूकरण्याकररता ननववदा मागववलेली होती. त्या ननववदेस 
प्रनतसाद लमळाला नसल्हयाने ननववदेतील अ्ी व शतीमध्ये बदल करुन 
ननववदा पनुश्च: प्रलसध्द करण्यात येत आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील दठबि ि तुषार मसांचनाचा ननधी  
शतेिऱ्याांना अदा िरण्याबाबत 

  

(४४) * ३६१७७ िॉ.अपिूव दहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१०६२ ला ददनाांि २४ 
जुल,ै २०१७ रोजी ददलेल्हया उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात कें द्र परुस्कृत सकु्ष्म लसींचन योिनेंतगगत सन २०१३-२०१४ व सन 
२०१४-२०१५ या वषागतील ५९६६५ पकैी उवगररत ६६६३ लाभाथी शतेकऱ्याींच े
प्रलींबबत अनदुान रक्कम बखक खात्यावर िमा करण्याची सरुु असलेली 
कायगवाही पणुग झाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करून सवग लाभाथी शतेकऱ्याचे 
प्रलींबबत अनदुानाच ेववतरण करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.पाांिुरांग फुां ििर : (१) व (२) कें द्र परुस्कृत सकू्ष्म लसींचन येािनेंतगगत सन 
२०१३-१४ व २०१४-१५ मध्ये एकूण ५९,६६५ अिगदाराींपकैी प्रत्यक्षात ५४,९५० 
शतेकऱ्याींनी सकू्ष्म लसींचन सींच बसववले असनू त्यापकैी ५३,७५५ लाभार्थयागना 
अनदुान ववतरीत आहे व १,१९५ शतेकऱ्याींना अनदुान ववतरणाची कायगवाही 
करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ात नाही. 

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

रायगि जजल्ह्यातील पोलीस िमवचारी ननिास्थानाांच्या दरुू्तीबाबत 
  

(४५) * ३५६४० श्री.जयांत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २८१०८ ला ददनाांि 
१० माचव, २०१७ रोजी ददलेल्हया उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) अललबाग, म्हसळा, मरुूड, पेणसह इतर तालकु्यातील (जि.रायगड) पोलीस 
कमगचारी ननवासस्थानाची दरुवस्था झाली असनू अशा िीणग व िोकादायक 
वसाहतीतील पोलीस कमगचाऱ्याींची कु्ुींबे वास्तव्य करीत आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्हयास, सदर ननवासािवळ घाणीचे साम्राज्य असनू त्याींच्या 
आरोगयाला िोका ननमागण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने पोलीस कमगचाऱ् याींसाठी ससुज्ि अशी नवीन इमारत 
अथवा सदर पोलीस वसाहतीच्या इमारतीची दरुूस्ती करण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) सदर दठकाणची बहुताींशी ननवासस्थाने ५० त े१२० 
वष ेिुनी असल्हयाने िीणग झाल्हया आहेत, हे खरे आहे. 
(२) पनवेल येथील ननवासस्थानाींभोवती कुीं पण लभींत नसल्हयाने काही प्रमाणात 
अस्वच्नता आहे. 
(३) रायगड जिल्हहयातील ननवासस्थानाींच्या दरुुस्तीकररता रुपये १८१.९२ लक्ष 
रकमेची कामे मींिूर असनू ती त्वरीत पणूग करण्यात येत आहेत. अललबाग, 
जि.रायगड येथे ३८४ पोलीस ननवासस्थाने व प्रशासकीय इमारतीचा प्रकल्हप 
पोलीस गहृननमागण व कल्हयाण महामींडळामाफग त हाती घेण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबई, ठाणे ि पालघर जजल्ह्यातील ममठागराांच्या  
जममनी िगळण्याबाबत 

  

(४६) * ३४७४९ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई, ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील वसई, पालघर भागातील पाणथळ 
िागाींमिून लमठागराींच्या िलमनी वगळण्याचा ननणगय कें द्र शासनाने 
घेतल्हयामळेु सदरहू भागामध्ये ककती एकर िमीन नामशषे होणार आहे, 
(२) असल्हयास, मुींबई, वसई व पालघर येथील पाणथळ िागाींमिून 
लमठागराींच्या िलमनी वगळण्याची कारणे कें द्र शासनाने राज्य शासनास 
कळववली आहेत काय व त्याचे स्वरुप काय आहे, 
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(३) असल्हयास, सदर िलमनीचा वापर घर बाींिणीसाठी खािगी ववकासकाींना 
लमळणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, यापवूी ककती िागाींचा प्रत्यक्ष ववकास करता येव ू शकतो 
यासाठी एमएमआरडीएला पाहणी करण्यास शासनाने साींधगतले होत े काय, 
त्याबाबत सदयःजस्थती काय आहे, 
(५) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) कें द्र शासनाने ददनाींक 
२६/०९/२०१७ रोिी Wetlands (Conservation and Management) 
Rules २०१७ हे ननयम रािपिात अधिसधूचत केले असनू त्यातील पाणथळ 
िलमनीच्या (Wetland) व्याख्येप्रमाणे मीठ उत्पादनासाठी उभारलेल्हया 
सींरचनाींचा पाणथळ िलमनीमध्ये समावेश नाही. 
 शासनाने, शासन ननणगय क्रमाींक िमीन २६१५/प्र.क्र.२५/ ि-३, ददनाींक 
२१/०८/२०१५ अन्वये “मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरणास” मुींबई शहर 
व मुींबई उपनगर जिल्ह्यातील लमठागार िलमनीींचा समधुचत वापर 
करण्याच्यादृष्ीने बहृत आराखडा तयार करण्याकररता ननयकु्त केले आहे. 
त्या अनषुींगाने बहृत आराखडा तयार करण्यासाठी आवश्यक मादहती सींकललत 
करण्यात आली असनू त्या आिारे आराखडा अींनतम करण्याची कायगवाही सरुु 
आहे. मखु्य सधचव याींनी सदर ववषयाबाबत ददनाींक ०१/०९/२०१७ रोिी आढावा 
बठैक घेवनू महाराषर शासन तयार करीत असलेल्हया Wetland Atlas चा 
ववचार करुन उक्त बहृत आराखडा तयार करण्याचे तसेच सींपणुग मुींबई 
महानगर क्षेिातील लमठागार िलमनी सींदभागतही असा बहृत आराखडा तयार 
करण्याचे ननदेश मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरणास ददले आहेत. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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विदभव ंणण मराठिाड्यातील बोंि अळीच्या प्रादभुाविामुळे  
नुिसानग्र्त शतेिऱ्याांना मदत देण्याबाबत 

  

(४७) * ३६०५६ श्री.धनांजय मुांि,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हररमस ांग राठोि : 
सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ववदभग आणण मराठवाड्यातील समुारे ४० लाख हेक््र मिील बी.्ी. 
कपासीचे पीक गलुाबी अळीच्या आक्रमणाने नष् झाल्हयाची बाब माहे 
नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या सींक्ामळेु शतेकऱ्याींच्या कापसाचे रूपये १० हिार को्ीींचा 
नकुसान झाल्हयाचा अहवाल वसींतराव नाईक शतेकरी स्वावलींबन लमशनने 
मा.मखु्यमींिी याींच्याकड ेसादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून बोंड अळीच्या 
प्रादभुागवामळेु शतेकऱ्याींच्या झालेल्हया नकुसानीबद्दल त्याींना मदत देण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.पाांिुरांग फुां ििर : (१) अींशत: खरे आहे. 
 राज्यात खरीप हींगाम २०१७ मध्ये समुारे ४२.०६ लाख हेक््र क्षेिावर 
कापसू वपकाची लागवड करण्यात आलेली होती. त्यापकैी ददनाींक ०५/१२/२०१७ 
पयतं समुारे १,००,३१७ हेक््र क्षेिावर बोंड अळीचा प्रादभुागव झाल्हयाबाबतच्या 
तक्रारी १,०२,२१२ शतेकऱ्याींकडून प्राप्त झालेल्हया आहेत.  
(२) अशा प्रकारचा अहवाल प्राप्त झाल्हयाचे आढळून येत नाही. 
(३) व (४) बोंड अळीचा प्रादभुागव झालेल्हया क्षिेात ककड रोग सवेक्षण व सल्हला 
प्रकल्हप (क्रॉपसॅप) योिनेंतगगत ककड व रोगाच े सवेक्षण करून मोफत 
एसएमएस, वातागफलक, घडीपबिका, गावभे्ी, वतगमानपि, आकाशवाणी व 
मेळावे इत्यादी मागागने िनिागतृी करुन शतेकऱ्याींना मागगदशगन करण्यात येत 
आहे. 
 मदहको-मॉनसखन््ो कीं पनीच्या मदतीने कापसू उत्पादक शतेकऱ्याींना 
बोंड अळी सींदभागत मागगदशगन करण्याकरीता प्रलशक्षण देण्यात आलेले आहे. 
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महाराषर कापसू बी-बबयाणे (परुवठा, ववतरण, ववक्री व ववक्रीच्या 
ककींमतीचे ननजश्चतीकरण याींचे ववननयमन) ननयम, २०१० या कायदयातील 
तरतदुीींनसुार बबयाणे उत्पादक कीं पनीकडून शतेकऱ् याींना नकुसान भरपाई 
लमळवनू देण्यासींदभागत कायगवाही चाल ूआहे. 
 तसेच, बोंड अळीच्या प्रादभुागवामळेु बाधित झालेल्हया कापसू 
वपकाखालील क्षिेाचे पींचनामे करण्याचे आदेश मदत व पनुवगसन 
ववभागामाफग त जिल्हहाधिकाऱ्याींना देण्यात आलेले आहेत. 

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

द्राक्ष बागाांच ेनुिसान टाळण्यासाठी प्लाज्टि  
ंच्छादन या घटिाचा समािेश िरण्याबाबत 

(४८) * ३६१०५ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरमसांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.नरेंद्र पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१२५९ ला ददनाांि ७ ऑग्ट, २०१७ 
रोजी ददलेल्हया उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) नसैधगगक आपत्तीमळेु होणारे द्राक्ष बागाींचे नकुसान ्ाळण्यासाठी 
प्लाजस््क अच्नादन या घ्काचा एकाजत्मक फलोत्पादन ववकास 
अलभयानाींतगगत समावेश करण्याची प्रिान सधचव, कृषी याींनी ददनाींक २१ िलु,ै 
२०१७ रोिी वा त्यासमुारास कें द्र शासनाकड ेमागणी केलेली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, एकाजत्मक फलोत्पादन ववकास अलभयानाींतगगत प्लाजस््क 
अच्नादन या घ्काचा समावेश करण्यासाठी कें द्र शासनाची मान्यता प्राप्त 
झाली आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सदर योिनेची अींमलबिावणी करण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.पाांिुरांग फुां ििर : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) योिनेस मान्यता प्राप्त झालेली नाही. तथावप, यासींदभागत कें द्र शासनाकड े
पाठपरुावा करण्यात येत आहे. 
(४) लाग ूनाही. 

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

राज्यातील शासिीय दधू योजना ि शीतिरण िें द्राच े 
खाजगीिरण िरण्याचा प्र्ताि मागे घेण्याबाबत 

  

(४९) * ३५९१५ ंकिव .अनांत गािगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अननल सोले, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय दगु् धवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील ३८ शासकीय दिू योिना व ८१ शीतकरण कें द्राचे 
खािगीकरण करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, हे खािगीकरण केल्हयास खािगी दिू सींस्थाींकडून दिू खरेदी 
करताना शतेकऱ्याींची फसवणूक केली िाण्याची शक्यता आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सदर प्रस्ताव मागे घेऊन राज्यातील मुींबई, पणेु, नाींदेड, 
अहमदनगर येथील उवगरीत सवग डबघाईस आलेली दिू योिना व लशतकरण 
कें द्रास अथगसहाय्य देवनू शासनाच्या मालकीच्या पणूगपणे बींद असलेल्हया दिू 
योिना व दिू लशतकरण कें दे्र पनु्हा चाल ू करण्याबाबत कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्हयास, दगुिववकास ववभागाींतगगत राज्यात येणाऱ् या शीतकरण कें द्र, 
आरे या बॅ्रण्डची िोपासना व सींविगन, आरे ववक्री कें द्राला अधिक सोयी-सवुविा 
देऊन या योिनेमाफग त शतेकऱ्याींना रोिगार उपलब्ि करुन देण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहेे़, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.महादेि जानिर : (१), (२) व (३) राज्यात एकूण ३८ शासकीय दिू 
योिना व ८१ लशतकरण कें द्र आहेत. या सींस्थाींपकैी सध्या दगुिव्यवसाय 
ववकास ववभागाच्या अखत्याररतील बींद पडलेल्हया व बींद पडण्याची शक्यता 
असलेल्हया सींस्था खािगी-सावगिननक सहभाग (पीपीपी) तत्वावर पनुजिगवीत 
करण्यासाठी ताींबिक सल्हलागाराची ननयकु्ती करण्यास ददनाींक २८/११/२०१७ 
च्या शासन ननणगयान्वये मान्यता ददलेली आहे. त्यानसुार पढुील कायगवाही 
करण्यात येत आहे. 
(४) शासकीय दिू योिनेच्या आरे या बॅ्रण्ड ची िोपासना व सींविगन करुन 
आरे दिू ववक्री कें द्राींना अधिक सोयी सवुविा देऊन, सदर ववक्री कें द्रावर 
ववपणनाची कायगवाही करण्यास आणण आरे बॅ्रण्डची उत्पादने अन्य दकुाने व 
मॉल्हस या दठकाणी ववकण्याची मभुा देण्यास सधु्दा ददनाींक २८/११/२०१७ 
रोिीच्या शासन ननणगयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
निीन पालघर जजल्ह्यािरीता निीन िायावलये ्थापन िरण्याबाबत 

  

(५०) * ३६०१७ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.विक्रम िाळे, 
िॉ.सधुीर ताांबे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२३०५ ला ददनाांि ३१ जुल,ै २०१७ 
रोजी ददलले्हया उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) नवीन पालघर जिल्ह्याची ददनाींक १ ऑगस््, २०१४ रोिी ननलमगती होवनू 
३ वष े कालाविी उल्ूनही अदयाप जिल्हहास्तरावर कोणत्याही प्रशासकीय 
व्यवस्था नसल्हयाने िनतचे्या गरिेची व दैनींददन कामकाि प्रलींबबत 
असल्हयाचे ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मा.मखु्यमींिी महोदय याींच्या अध्यक्षतखेाली नवननलमगत 
पालघर जिल्हहयाच्या समस्याींसींदभागत ददनाींक १८/११/२०१५ रोिी झालेल्हया 
बठैकीत मा.मखु्यमींिी महोदयाींनी नवननलमगत पालघर जिल्हहयाींकरीता महत्वाची 
नवीन कायागलये प्रािान्यक्रमानसुार सरुु करण्याबाबत सवग सींबींधित ववभागाींनी 
ननदेश ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने मा.मखु्यमींिी महोदयाींनी ददलेल्हया ननदेशानसुार पालघर 
जिल्ह्यातील सवग कायागलये स्थापन करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) नवननलमगत पालघर जिल्ह्याच्या 
समस्याींसींदभागत मा.मखु्यमींिी महोदय याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक 
१८/११/२०१५ रोिी झालेल्हया बठैकीत मा.मखु्यमींिी महोदयाींनी पालघर 
जिल्हहयाकरीता महत्वाची नवीन कायागलये प्रािान्यक्रमानसुार सरुु करण्यात 
यावीत असे सवग सींबींधित ववभागाींना ननदेश ददले आहेत. सदय:जस्थतीत 
पालघर जिल्हहा मखु्यालयाची दठकाणी ३२ कायागलये स्थावपत झाली असनू 
उवगररत २९ कायागलये स्थापन करण्याबाबत सींबींधित ववभागाकडून कायगवाही 
सरुु आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पुणे जजल्हहयात “हायब्रीि ॲन्युइटी” अांतगवत मांजूरी  
ददलेल्हया र्त्याांची िामे पूणव िरण्याबाबत 

  

(५१) * ३५१९३ अॅि.जयदेि गायििाि, श्री.हेमांत टिल े: सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) पणेु जिल्ह्यात “हायब्रीड ॲन्यइु्ी” अींतगगत ९ रस्त्याींच्या ५ पॅकेिच्या 
समुारे २ हिार कक.मी. लाींबीच्या रस्त्याींना शासनाने माहे सप् े्ंबर, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान मींिुरी ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या रस्त्याच्या कामाचा आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, याकररता राषरीय महामागग प्राधिकरणाकडून ककती ननिी मींिूर 
करण्यात आला आहे व या रस्त्याच्या कामाला केव्हापासनू सरुुवात केली 
िाणार आहे, 
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(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) पणेु जिल्हहयात एकूण ९ रस्त्याींच्या ५ पॅकेिेसची 
लमळून एकूण ८२४.२३ ककमी लाींबीच्या रस्त्याींना शासनाने डडसेंबर, २०१६ च्या 
अथगसींकल्हपात मींिुरी ददली आहे. 
(२) होय. 
(३) हायबब्रड ॲन्यईु्ी योिनेच्या कामाकरीता राषरीय रािमागग 
प्राधिकरणाकडून कोणताही ननिी प्राप्त होणार नाही. 

पणेु जिल्हहयात एकूण ८ रस्त्याींच्या प्रकल्हपातील कामाींची ननववदा 
प्रकक्रया प्रगतीत आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िचनेर (जज.औरांगाबाद) येथील र्त्याांची दरुि्था झाल्हयाबाबत 
  

(५२) * ३५२३१ श्री.सभुाष झाांबि : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) औरींगाबाद जिल्ह्यातील िैन समािाची दक्षक्ष ण काशी म्हणून ओळखल्हया 
िाणाऱ् या कचनेर या ऐनतहालसक क्षिेाला िोडणाऱ् या रस्त्याींची दरुवस्था 
झाल्हयाचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, त्यामळेु या मागागवर वारींवार अपघात होत असनू जिववत हानी 
होण्याचा िोका ननमागण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर रस्त्याींची 
दरुूस्ती करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
तथावप, प्रश्नािीन रस्त्यावर पावसामळेु काही प्रमाणात खड्ड े पडले 

होत.े सदर खडड ेबिुववण्याचे काम डडसेंबर, २०१७ अखेरपयतं पणूग करण्याच े
ननयोिन आहे व रस्त्याच्या काही क्षनतग्रस्त लाींबीतील नतुनीकरणासह 
दरुुस्तीच ेकाम ननववदास्तरावर असनू ननिीच्या उपलब्ितनेसुार पणूग करण्याच े
ननयोिन आहे. सदय:जस्थतीत रस्त्यावरुन वाहतकू सरुळीतपणे चाल ूआहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नायगाांि (जज.पालघर) खािीिरील पुलाच ेिाम पूणव िरण्याबाबत 
  

(५३) * ३६०८७ अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नायगाव (जि.पालघर) रेल्हवे स्थानकाच्या पवुग बािुकडील सोपारा 
खाडीवरील िुना पलु अत्यींत िोकादायक जस्थतीत असल्हयाने सदरचा पलु 
केव्हाही कोसळून िीववत हानी होण्याची शक्यता ननमागण झाल्हयाचे ददनाींक   
३ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या पलुाशिेारी सन २०१४ मध्ये नवीन पलुाच े सरुु केलेले 
काम अपणुग असल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने नवीन पलुाचे काम पणूग करण्याबाबत तसेच, मागील 
तीन वषांपासनू पलुाचे काम अपणुग ठेवणाऱ्या कीं िा्दाराववरुध्द कारवाई 
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) प्रश्नाींककत पलु रेल्हवे कीं िा्दाराने त्याींच्या कामासाठी 
बाींिलेला आहे. पलु व िोडरस्ता सा.बाीं. ववभागाच्या अखत्यारीत नाही. 
सदय:जस्थतीत पलुावरून पादचारी वाहतकू चाल ूआहे. पलुाची तपासणी करुन 
आवश्यक दरुूस्तीची कामे करण्याबाबत सा.बाीं. ववभागाच्या क्षेबिय 
अधिकाऱ् याींनी वसई-ववरार महानगरपाललकेस कळववले आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) नायगाव रेल्हवे पलुािवळ नवीन पलुाच ेबाींिकाम कीं िा्दाराींमाफग त 
प्रगतीपथावर आहे. स्वीकृत ननववदेप्रमाणे पलुाचे काम माहे माचग, १७ अखेर 
पणूग होणे अपेक्षक्षत होत.े पींरत ु काही अडचणीींमळेु पलुाच े काम ववदहत 
कालमयागदेत झाले नाही. ठेकेदाराींना काम लवकरात लवकर पणुग करण्याबाबत 
सधुचत करण्यात येत आहे. 

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

राज्यातील महसूल िमवचाऱ्याांच्या मागण्याांबाबत 
  

(५४) * ३४७७३ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनुनल तटिरे, श्री.हेमांत 
टिल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅि.ननरांजन िािखरे, 
श्री.अमरमसांह पांडित, श्री.ंनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.अननल भोसल,े 
प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील ववशषेत: िळेु जिल्हहाधिकारी कायागलयातील महसलू कमगचारी 
सींघ्नेने ववववि मागण्याींसाठी जिल्हहाधिकारी कायागलयासह प्राींताधिकारी 
कायागलय, तहलसल कायागलय इ. कायागलयाींनी कामबींद आींदोलन केल्हयाच ेमाहे 
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यातील महसलू कमगचाऱ्याींच्या मागण्या काय आहेत व 
त्यापकैी ककती मागण्या मींिूर करण्यात आल्हया आहेत, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने राज्यातील महसलू कायागलयातील कमगचाऱ्याींच्या 
मागण्याींसींदभागत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. महाराषर राज्य महसलू कमगचारी सींघ्ना 
याींनी त्याींच्या ववववि मागण्याींसाठी ददनाींक १०/१०/२०१७ पासनू राज्यव्यापी 
बेमदुत कामबींद आींदोलन केले होत.े 
(२) व (३) सींघ्नेच्या प्रमखु मागण्या पढुीलप्रमाणे आहेत :- 

१) महसलू ललपीकाचे पदनाम बदलनू महसलू सहाय्यक करणेबाबत. 
२) नायब तहलसलदार सींवगागचा ग्रेड पे रुपये ४३००/- वरुन रुपये ४६००/- 

करणेबाबत. 
३) अव्वल कारकुन (वगग-३) या सींवगागच्या वेतन शे्रणीमिील िु् ी दरू 

करणेबाबत. 
४) लशपाई सींवगागतनू तलाठी सींवगागत पदोन्नती देणेबाबत. 
५) परुवठा ववभागातील परुवठा ननरीक्षक सींवगागतील पदे हे पदोन्नतीच े

असल्हयामळेु सरळसेवेने न भरण्याबाबत. 
६) नायब तहलसलदार सींवगागतील सरळसेवा भरतीचे प्रमाण ३३ ्क्के वरुन 

२० ्क्क्याींवर आणणेबाबत. 
७) आकृनतबींिात सिुारणा करण्याबाबत दाींग् सलमतीने सादर केलेल्हया 

अहवालानसुार पदे मींिूर करण्याबाबत. 
८) इतर ववभागाच्या कामाींसाठी (सींिय गाींिी/गौणखनीि/रोहयो/ 

ननवडणूक/परुवठा) नव्याने आकृतीबींि तयार करणेबाबत. 
 सदर कामबींद आींदोलन व मागण्याींच्या अनषुींगाने मा.मींिी (महसलू) 
याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक १३/१०/२०१७ रोिी बठैक पार पडली व सदर 
बठैकीमध्ये झालेल्हया चचचे्या अनषुींगाने सींघ्नेने आपले आींदोलन मागे 
घेतले. सदर बठैकीत झालेल्हया ननणगयानसुार सींघ्नेच्या उपरोक्त 
मागण्याींबाबत पढुील यथोधचत कायगवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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पोहेटािळी (ता.पाथरी, जज.परभणी) येथील शासिीय  
जममनीिरील अनतक्रमण ननष्ट्िामसत िरण्याबाबत 

  

(५५) * ३५४०८ श्री.अब्दलु्हलाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनतश चव्हाण : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३३८३८ ला ददनाांि ३१ जुल,ै २०१७ रोजी ददलेल्हया 
उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :-  

(१) मौिे पोहे्ाकळी (ता.पाथरी, जि.परभणी) येथील िायकवाडीसाठी सींपाददत 
िलमनीवरील अनतक्रमणे ह्ववणे, सातबारा वरील इतराींचे नावे ह्वनू 
शासनाचे नाव नोंदवणे तसेच सदरील िलमनीच े सींरक्षण करण्याबाबत 
मा.महसलू मींिी महोदयाींनी सन २०१७ च्या पावसाळी अधिवेशनात आदेश 
ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने या प्रकरणास िबाबदार असणाऱ्या ववववि ववभागाच्या 
अधिकारी व कमगचारी याींच्याववरूध्द कारवाई करण्याबाबत तसेच, मा.महसलू 
मींत्र्याींनी ददलेल्हया आदेशाप्रमाणे कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) भसूींपादन अधिननयम, १८९४ व भसूींपादन अधिननयम, २०१३ मिील 
तरतदुीनसुार सावगिननक प्रयोिनासाठी सींपाददत केलेल्हया िलमनीबाबतच े
अलभलेख अदययावत करणेबाबत शासन पररपिक क्र. सींककणग-२०१७/ 
प्र.क्र.७५/अ-१, ददनाींक १३ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी ननगगलमत करण्यात आले आहे. 
 या प्रकरणी अपर जिल्हहाधिकारी, परभणी याींनी चौकशी केलेली आहे. 
त्याींनी सादर केलेल्हया चौकशी अहवालानसुार बेकायदेशीरररत्या फेरफार घेणारे 
व मींिूर करणारे सींबींधित तीन तलाठी व दोन मींडळ अधिकारी याींच्याववरुध्द 
ववभागीय चौकशी सरुु करण्यात आलेली आहे. 
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तसेच जिल्हहाधिकारी, परभणी याींचे पि क्र.२०१/महसलू/िमीन-
२/कावव-३१७, ददनाींक २२/११/२०१७ अन्वये कायगकारी अलभयींता, िायकवाडी 
पा्बींिारे ववभाग क्र.२ परभणी याींना शासन पररपिक १० ऑक््ोंबर, २०१३ 
नसुार अनतक्रमण ह्ववणेबाबत कायगवाही करण्यासाठी कळववण्यात आले होत.े 
परींत ूलसव्हील िि, लसनीअर डडजव्हिन, गींगाखेड याींनी त्याींचे आदेश ददनाींक 
१३/११/२०१७ अन्वये पढुील आदेशापयतं कोणतीही कायगवाही न करण्याचे 
(Directed to Maintain Status – Quo till Next Date) आदेलशत केले 
आहे. सदय:जस्थतीत प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
ताांबा (ता.बाभुळगाांि, जज.यितमाळ) येथील प्रिल्हपग्र्त शतेिऱ्याांच्या 

सांपाददत िेलेल्हया जममनीचा मोबदला न ममळाल्हयाबाबत 
  

(५६) * ३५०२६ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.ंनांद ठािूर, अॅि.राहुल 
नािेिर : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ताींबा (ता.बाभळुगाींव, जि.यवतमाळ) येथील को्ा ताींबा रस्त्यावर ताींबा 
गावािवळील विाग नदीवर पलुाच े बाींिकाम करण्यास सन २०१५ मध्ये 
शासनाने मींिूरी ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर पलुासाठी लागणाऱ्या शतेकऱ्याींच्या िलमनी सींपाददत 
केल्हया असनू त्या िलमनीचा मोबदला सींबींधित शतेकऱ्याींना लमळालेला नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले त्यानषुींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) होय. 
(३) ताींबा, ता.बाभळुगाव, जि.यवतमाळ येथील पोचमागागच्या भसुींपादनासाठी 
कायगकारी अलभयींता याींनी ददनाींक २९/०५/२०१७ रोिी उपजिल्हहाधिकारी 
(भसूींपादन) रस्त ेप्रकल्हप, यवतमाळ याींना प्रस्ताव सादर केला होता. तथावप 
नवीन भसूींपादन कायदयानसुार आवश्यक पतूगता करुन प्रस्ताव पनु्हा सादर 
करण्याबाबत उपजिल्हहाधिकारी (भसूींपादन) याींनी ददनाींक १२/०७/२०१७ रोिी 
कळववले. त्यानसुार आवश्यक ती पतूगता करुन उपजिल्हहाधिकारी (भसूींपादन) 
रस्त े प्रकल्हप, यवतमाळ याींना ददनाींक ३०/१०/२०१७ रोिी प्रस्ताव सादर 
करण्यात आला आहे. उपजिल्हहाधिकारी (भसूींपादन) याींनी भिूारकाींना देय 
असणारी रक्कम ननजश्चत केल्हयानींतर पढुील कायगवाही करण्यात येईल.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पुसद (जज.यितमाळ) तालुक्यातील दषु्ट्िाळी गािात ५० टक्िे पेक्षा 
िमी ंणेिारी घोवषत िेल्हयाबाबत 

  

(५७) * ३५९४९ प्रा.जोगेन्द्र ििाि े: सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पसुद (जि.यवतमाळ) तालकु्यात आणेवारी ५० ्क्के पके्षा कमी असताींना 
सदर तालकु्यात दषुकाळी पररजस्थती असताींनाही शासनाने ६३ ्क्के आणेवारी 
घोवषत केली असल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, पसुद तालकु् यातील आणेवारी ६३ ्क्के घोवषत केल्हयामळेु 
शतेकरी आत्महत्यामध्ये वाढ होण्याची शक्यता असनू याप्रकरणी बोरी खुदग व 
काकडदाती पररसरातील शतेकऱ्याींनी उपववभागीय अधिकाऱ्यामाफग त मा.कृषी 
मींिी महोदयाींना ५० ्क्के पेक्षा कमी आणेवारी घोवषत करावी याकररता 
ददनाींक १० ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास लेखी ननवेदन ददल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सदर दषुकाळी तालकु्यातील ५० ्क्के पेक्षा कमी 
आणेवारी घोवषत करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) बोरी खुदग व काकडदाती पररसरातील शतेकऱ् याींनी ५० ्क्के पेक्षा कमी 
आणेवारी घोवषत करावी याबाबतचे ननवेदन उपववभागीय अधिकारी पसुद 
याींना सादर केले आहे.  
(३) पसुद तालकु्याची सिुारीत निर अींदाि पसेैवारी ववदहत कायगपध्दतीचा 
अवलींब करुन घोवषत करण्यात आली असनू त्यानसुार पसुद तालकु्याची 
सिुारीत निर अींदाि पसेैवारी ५४% इतकी आहे. खरीप वपकाींची अींनतम 
पसैेवारी ही ददनाींक ३१ डडसेंबर २०१७ रोिी घोवषत करावयाची असनु 
वपकाींच्या आलेल्हया प्रत्यक्ष उत्पन्नावरून सदर पसैेवारी काढण्यात येत 
असल्हयामळेु सदर पसैेवारी ५० ्क्के पेक्षा कमी िास्त येईल याबाबत आताच 
ननजश्चत साींगता येणार नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

लाखाांदरू (जज.भांिारा) तालुक्यातील मोहरणा रेती घाटािर  
अिैध रेती उपसा रोखण्याबाबत 

  

(५८) * ३६०३२ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) लाखाींदरू (जि.भींडारा) तालकु्यातील मोहरणा रेती घा्ावर पोकलखड व 
िेसीबी च्या सहाय्याने अविै रेती उत् खनन करण्यात येत असल्हयाचे ददनाींक 
१ फेब्रवुारी, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, बामणी रेती घा्ाचे लसमेच ेउल्हलींघन करून रेती माफीया हे 
रािकीय व सींबींधित शासकीय अधिकारी याींच्या सींगनमताने अविैररत्या 
रेतीची चोरी करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, पररसरातील नागररकाींनी अविै रेती उपसाबाबत शासनाकड े
तक्रारी करूनही कोणतीच कायगवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने अविै रेती उपसा रोखण्याबाबत तसेच, रेती माकफया व 
सवग सींबींधित दोषी अधिकारी याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) अशी बाब ननदशगनास आली नाही. 
(२) मौिा बामणी, ता.तमुसर येथील रेतीघा्ावर याींबिक सािनाने उपसा 
करण्यात येत असल्हयाचे ननदशगनास आल्हयाने िेसीबी यींि िप्त करण्यात 
आले असनू करारनाम्याचा भींग केल्हयामळेु सदर लललाविारकाची अनामत 
रक्कम व बखक गॅरीं्ी िप्त करण्यात आली आहे. रेती माफीया हे रािकीय व 
शासकीय अधिकारी याींच्या सींगनमताने अविैररत्या रेती चोरी करीत 
असल्हयाची बाब ननदशगनास आलेली नाही. 
(३) व (४) गौण खननिाच्या अविै उत्खनन व वाहतकूीस प्रनतबींि 
घालण्यासाठी मींडळ अधिकारी, तलाठी व कोतवाल याींचे सींयकु्त पथक तयार 
करण्यात आले आहे. भींडारा जिल्ह्यामध्ये सन २०१६-१७ मध्ये गौण 
खननिाच्या अविै उत्खनन व वाहतकूीच्या १४४० प्रकरणात             
रुपये ३,४६,११,८७०/- इतका दींड वसलू करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मौजे िालीि (जज.ठाणे) येथील ब्रास दगि उत्खननाबाबत 
  

(५९) * ३६९८० श्री.ंनांद ठािूर : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) मौिे वालीव (जि.ठाणे) येथील स.नीं. २६ िमीन महाराषर शासनाच्या 
नावे दाखल असनू खडकाळ स्वरुपाची असल्हयामळेु तत्कालीन जिल्हहाधिकारी 
ठाणे याींनी क्र.रेतीग्/गौख/कावव/क्यएुल/एसआर/४/०८, ददनाींक ४/२/२००८ 
अन्वये श्री.यलाप्पा रािप्पा िोि,े रा.गोणखवरे याींना १० वष े मदुतीकररता 
खननपट्टा मींिुर करण्यात आलेला होता, हे खरे आहे काय. 
(२) असल्हयास, सदर िागेत अनधिकृत ५२४३७ ब्रास दगड उत्खनन 
केल्हयाबाबत श्री.यलाप्पा िोि ेयाींना रुपये २७,८१,७८,२८७/- इतका दींड करण्यात 
आला असनू सदर दींडाची रक्कम त्याींनी अदा केली नसल्हयाचे माहे सप् े्ंबर, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनामाफग त चौकशी करण्यात आली आहे 
काय, चौकशीच्या अनषुींगाने दींडाची रक्कम वसलू करण्याबाबत कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) जिल्हहाधिकारी, ठाणे याींच्या ददनाींक ४/२/२००८ 
रोिीच्या आदेशान्वये याींना मौिे वालीव, ता.वसई येथील सवे नीं.२६ प.ैमिील 
२ एकर क्षेिात १० वष ेमदुतीकरीता खननपट्टा मींिूर करण्यात आला होता. 
तथावप, सदर क्षेिास भारतीय वन कायदा, १९२७ च्या तरतदूी लाग ूझाल्हयाने 
जिल्हहाधिकारी, ठाणे याींनी त्याींच्या ददनाींक ७/६/२००८ रोिीच्या आदेशान्वये 
सदर खननपट्टा रद्द केला आहे. 
(२) व (३) उक्त खदानीमध्ये झालेल्हया गौण खननि उत्खननाचे ETS 
मशीनदवारे मोिणी केली असता ८३,६९६.१३ ब्रासचे उत्खनन झाल्हयाच े
आढळून आले. त्यापकैी ३१२५९ ब्रास गौणखननिाच्या उत्खननापो्ी 
स्वामीत्विन शासनास प्राप्त झाले आहे. उवगररत ५२४३७ ब्रास गौणखननिाच्या 
केलेल्हया उत्खननाबाबतसींबींधित खाणिारक याींना रुपये २७,८१,७८,२८५/- 
इतक्या रक्कमचेे दींडनीय आदेश ददनाींक १३/१/२०१६ रोिी बिावण्यात आल े
होत.े तथावप, सदर दींडनीय रक्कम शासनिमा न केल्हयाने ददनाींक २७/९/२०१७ 
रोिी सींबींधित खाणिारकाला त्याच्या स्थावर मालमत्ता िप्तीची नो्ीस 
बिावण्यात आली आहे.सदर नो्ीसीच्या अनषुींगाने सींबींधित खाणिारकाच्या 
खािगी मालकीच्या मौिे गोणखवरे येथील लमळकतीच्या गाव नमनुा नीं. ७/१२ 
वर सदर रकमेचा बोिा ठेवण्यात आला असनू सदर प्रकरणी महाराषर िमीन 
महसलू अधिननयम,१९६६ अन्वये वसलूीची कारवाई सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पातूर (अिोला) शहरामधून जाणाऱ् या पातूर-बाळापूर  
महामागावची दरुि्था झाल्हयाबाबत 

  

(६०) * ३५७३२ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पातरू (जि.अकोला) शहरामिून िाणाऱ् या पातरू-बाळापरू महामागागची 
खड्डयाींमळेु दरुवस्था झाली असल्हयाने सदर रस्त्यावर वारींवार अपघात होत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून महामागागची दरुूस्ती 
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

ंत्महत्याग्र्त शतेिरी िुटूांबाांपैिी ४० टक्िे िुटूांबे  
नुिसान भरपाईसाठी अपात्र ठरविल्हयाबाबत 

  

(६१) * ३६०८९ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.ंनांदराि पाटील, श्रीमती हु्नबान ूखमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.सभुाष झाांबि, श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनाथ राजरूिर : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ३१११० ला ददनाांि २४ जुल,ै २०१७ रोजी ददलेल्हया उत्तराच्या सांदभावत 
सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राषरीय गनु्हे मादहती सींस्थेच्या (एनसीआरबी) प्रलसध्द झालेल्हया 
अहवालानसुार राज्यात सन २०१४ मध्ये १९८१, सन २०१५ मध्ये ३२८२, सन 
२०१६ मध्ये ३०५२ व चाल ूवषी माहे फेब्रवुारी, २०१७ पयतं राज्यातील ४०० 
शतेकऱ् याींनी आत्महत्या केल्हयाची नोंद असनू सन २०१७ मध्ये िादहर केलेल्हया 
अहवालानसुार आत्महत्याग्रस्त शतेकऱ् याींच्या कु्ूींबाींपकैी ४० ्क्के कु्ूींबे 
नकुसान भरपाईसाठी अपाि ठरववण्यात आलेली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ववदभागत प्रत्येक वषी हिारो शतेकरी आत्महत्या होत 
असल्हयाचे ववववि सामाजिक सींस्था, तसेच प्रसार माध्यमाव्दारे साींधगतले िात 
असतानाही एनसीआरबीच्या अहवालातील आत्महत्याग्रस्त शतेकऱ्याींची सींख्या 
कमी दाखववण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, यासाठी कोणत ेननकष लावण्यात आललेे आहेत, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने आत्महत्याग्रस्त सवगच शतेकरी कु्ूींबे आधथगक 
अडचणीत असल्हयामळेु त्याींना मदत देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) राषरीय गनु्हे मादहती सींस्थेच्या (एनसीआरबी) सन 
२०१५ च्या अहवालात राज्यात सन २०१४ मध्ये २५६८ व सन २०१५ मध्ये 
३०३० शतेकऱ्याींनी आत्महत्या केल्हयाचे नमदू करण्यात आले आहे. सन २०१६ 
चा अहवाल ददनाींक ३०.११.२०१७ रोिी प्रकालशत करण्यात आला असनू त्यात 
शतेकरी आत्महत्याींची आकडवेारी असल्हयाचे ददसनू आले नाही. माि राज्य 
शासनाकडील मादहतीनसुार राज्यात सन २०१४ मध्ये एकूण २०३९ 
आत्महत्याींची प्रकरणे आढळून आली. त्यापकैी नावपकी, किगबािारीपणा आणण 
किगवसलूीचा तगादा या तीन कारणाींमळेु झालेल्हया १३५८ पाि प्रकरणे आहेत. 
सन २०१५ मध्ये एकूण ३२६३ आत्महत्याींची प्रकरणे आढळून आली. त्यापकैी 
२१५२ प्रकरणे पाि आहेत. सन २०१६ मध्ये ३०५२ आत्महत्याींची प्रकरणे 
आढळून आली. त्यापकैी १६२१ प्रकरणे पाि आहेत. शासन मदतीसाठी पाि 
प्रकरणी आत्महत्याग्रस्त शतेकऱ्याींच्या वारसाींना रुपये १.०० लाख प्रमाणे 
मदत देण्यात आली आहे. 
(२) नाही. 
 ववदभागत सन २०१४ मध्ये ११२७ आत्महत्याींची प्रकरणे आढळून 
आली. सन २०१५ मध्ये १५७० आत्महत्याींची प्रकरणे आढळून आली. तसेच 
सन २०१६ मध्ये १५४५ आत्महत्याींची प्रकरणे आढळून आली आहेत. 
(३) नावपकी, किगबािारीपणा आणण किगवसलुीचा तगादा या तीन कारणाींमळेु 
झालेल्हया आत्महत्याींची प्रकरणे पाि ठरववण्यात येत आहेत. 
(४) शासन मदतीसाठी नावपकी, किगबािारीपणा आणण किगवसलुीचा तगादा 
या तीन कारणाींमळेु रुपये १.०० लाख प्रमाणे मदत देण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
मौजे धचखले (ता.िािा, जज.पालघर) येथे अनधधिृत उत्खनन प्रिरणी 

दांिाची रक्िम िसूल िरण्याबाबत 
  

(६२) * ३७०१० श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
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(१) मौिे धचखले (ता.वाडा, जि.पालघर) येथे स.न. ९४/२अ, ६१/१, ६१/२ 
िागेमिून १२८९९ ब्रास इतके अनधिकृत उत्खनन केल्हयाप्रकरणी आणण 
बेकायदेशीरररत्या ओढ्याचा नसैधगगक प्रवाह बींद केल्हयाने तहलसलदार, वाडा 
याींनी ददनाींक १० ऑक््ोबर, २०११ रोिी वा त्यासमुारास रुपये ७,६४,४०,२००/- 
इतका दींड केलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर दींडाची रक्कम वसलू करण्याकररता लोकप्रनतननिीींनी 
ददनाींक ३१ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास मा.महसलू मींिी याींना 
ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने दींडाची रक्कम वसलू न करता शासनाचे नकुसान 
करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) एका लसमें् कीं पनीने मौिे धचखले येथून 
माती व दगडाचे अविैररत्या उत्खनन करुन बेकायदेशीरपणे भराव ्ाकून 
ओढ्याचा नसैधगगक प्रवाह बींद केल्हयामळेु तहसीलदार, वाडा याींनी आदेशान्वये 
रुपये ७,६४,४०,२००/- इतकी दींडात्मक रक्कम सात ददवसात शासनिमा 
करणेबाबत कीं पनीस कळववले होत.े 
 सदर कीं पनीने तहलसलदार, वाडा याींच्या नो्ीसीववरुध्द मा.ददवाणी 
न्यायालय, लभवींडी येथे दावा क्र.१८०/२०११ दाखल केला असता. 
मा.न्यायालयाने “िैसे थ”े पररजस्थती ठेवण्याबद्दल आदेश ददनाींक ८/४/२०११ 
रोिी ददल ेआहेत. सदर प्रकरण मा.न्यायालयात न्यायप्रववषठ आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मौजे विरार (ता.िसई, जज.पालघर) येथील जमीन सांपाददत  
िेलेल्हया भूधारिाांना मोबदला ममळण्याबाबत 

  

(६३) * ३६९१९ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) मौिे ववरार (ता.वसई, जि.पालघर) येथील भमूापन क्र.२९/अ मिील 
िलमनीच्या भसूींपादनाची कायगवाही न करता तहलसलदार, वसई याींचे 
आदेशानसुार ववरार-चींदनसार रस्त्यासाठी शासनाने सदर िमीन ताब्यात 
घेतली असनू िलमनीवर रस्त्याचे बाींिकाम करण्यात आल्हयाचा अहवाल 
उपववभागीय अधिकारी, वसई याींनी क्र.व्हीडी/भसुींपादन/कावव-१५५१/२०१७ 
अन्वये ददनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास जिल्हहाधिकारी, 
पालघर याींना पाठववला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सींबींधित िमीनिारकाींना भसूींपादनाचा मोबदला अदयापपयतं 
देण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर िमीन ववरार-चींदनसार या रस्त्यासाठी शासनाने ताब्यात 
घेतल्हयाने सींबींधित भिूारक भमूीहीन झाले असनू, त ेअपींग व िेषठ नागरीक 
असल्हयाने व त ेअत्यींत हलाखीचे िीवन िगत असल्हयाने त्याींच्या िलमनीचा 
मोबदला अग्रक्रमाने देण्यासाठी शासनाने उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करून 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२), (३) व (४) प्रश्नाींककत रस्ता डडजस्रक्् लोकल बोडागमाफग त बाींिण्यात 
आला आहे. हा रस्ता सावगिननक बाींिकाम ववभागाकड ेहस्ताींतरीत करण्यात 
आला आहे. प्रश्नात नमदु िलमनीवर सन १९८० पासनु रस्ता अजस्तत्वात 
आहे. िलमनीच्या भसूींपादनाबाबत ककींमत अदा करण्याबाबत सा.बाीं. 
ववभागाकड ेकोणतहेी ननवेदन प्राप्त नाही. 

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

अमळनेर (जज.जळगाि) तालुक्यात पोलीस अधधिारी ि िमवचारी 
ननिास्थान बाांधिाम ननविदा प्रकक्रयेत गैरव्यिहार झाल्हयाबाबत 

  

(६४) * ३६८४४ श्रीमती ज्मता िाघ : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अमळनेर (जि.िळगाव) तालकु्यात पोलीस अधिकारी व कमगचारी 
ननवासस्थान बाींिकाम ननववदा प्रकक्रयेत गरैव्यवहार झाल्हयाचे ननदशगनात आले, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सदर ननववदा प्रकक्रयेत अींदािपिकीय दरापेक्षा कमी दराच्या 
ननववदा आलले्हया असतानाही िास्त दराच्या ननववदा भरणाऱ्या ठेकेदारास 
कामाचे आदेश देण्यात आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सदर गरैप्रकारासींबींिी दोषी अधिकाऱ्याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) सदर प्रकरणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींच्या तक्रारीच्या 
अनषुींगाने अधिक्षक अलभयींता, दक्षता व गणु ननयींिण मींडळ, नालशक 
याींचेमाफग त तपासणी करण्यात येत आहे. 
(२) हे खरे नाही 
(३) सदर प्रकरणी अधिक्षक अलभयींता, दक्षता व गणु ननयींिण मींडळ, नालशक 
याींचा तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्हयानींतर आवश्यकतनेसुार कायगवाही 
करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यातील िोतिालाांना चतुथवशे्रणी िमवचाऱ्याांचा दजाव ममळणेबाबत 
  

(६५) * ३७४१९ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांि े: सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील ग्रामीण भागात तलाठी याींना सहाय्यक म्हणून मानिन 
तत्वावर कोतवालाींची नेमणकू करण्यात येत असनू कोतवाल गावातील वन 
ववभागाबाबतची काम,े को्ागतील काम,े बेलीफ सींदभागत मादहती परुववणे, 
शासकीय आदेश बिावनू तो प्रलसद्ध करणे, तहलसलदार आणण तहलसलदार 
सींबींधित कायागलयाशी बाींधिल काम,े गावातील नसैधगगक सािनसींपती वरती 
लक्ष ठेवणे इ. कामे करीत असतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर कामाच्या मोबदल्हयात त्याींना रूपये ५००० मानिन ददले 
िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, कोतवाल हे पद राज्य शासनाच्या चतथुगशे्रणी कमगचाऱ् याींमध्ये 
समाववष् करून त्याींना वेतनशे्रणी व ववववि सवुविा लमळणेबाबत कोतवाल 
सींघ्नेकडून शासनास ननवेदन ददले आहेत व आींदोलने देखील करण्यात 
आलेली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोतवाल हे पद 
चतथुगशे्रणीमध्ये समाववष् करणेबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२)  “एका साझास एक कोतवाल” या 
िोरणानसुार राज्यात साझाननहाय पाि कोतवालाींची नेमणूक करण्यात येत.े 
कोतवालाींची कतगव्ये व िबाबदाऱ्या शासनाकडुन ववदहत करण्यात आलेल्हया 
असनु सदर कतगव्ये व िबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी कोतवालाींना ददनाींक    
१ िानेवारी, २०१२ पासनू एकबितररत्या रुपये ५०००/- इतके दरमहा मानिन 
देण्यात येत आहे. 
(३) व (४) राज्यातील कोतवालाींच्या सींघ्नाींकडून ववववि मागण्याींच्या 
सींदभागत शासनास वेळोवेळी ननवेदने प्राप्त झालेली आहेत व या मागण्याींसाठी 
सींघ्नेमाफग त आींदोलनेही करण्यात आलेली आहेत. कोतवालाींची प्रमखु मागणी 
चतथुगशे्रणी दिाग देण्याबाबत आहे. त्यानषुींगाने राज्यातील कोतवाल तसेच 
“पोलीस पा्ील”, “आशा वकग सग” व “अींगणवाडी सेववका” या व अशा 
मानिनावर असलेल्हया अन्य कमगचाऱ्याींचा एकबित ववचार करुन त्याींना 
सामाजिक सरुक्षा प्रदान करण्यासाठी “एकनि योिना” तयार करण्याकामी 
शासन ननणगय, महसलू व वन ववभाग, ददनाींक १८ माचग, २०१७ अन्वये अपर 
मखु्य सधचव (ववत्त) याींच्या अध्यक्षतखेाली सधचव सलमती गठीत करण्यात 
आली असनू सदर सलमतीचा अहवाल प्राप्त व्हावयाचा आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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माहूर (जज.नाांदेि) तालुक्यातील र्त्याांची दरुि्था झाल्हयाबाबत 
  

(६६) * ३७२७३ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभुाष झाांबि, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.ंनांदराि पाटील, 
प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) माहूर (जि.नाींदेड) तालकु्यातील आष्ा पररसरातील लकमापरू त े
वाईबािार रस्त्यावर खड्ड े पडून दरुवस्था झाल्हयामळेु श्रीक्षेि माहूरगड येथ े
दररोि येणाऱ्या भाववकाींना िास होत असल्हयाचे माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सदर रस्त्याची दरुुस्ती करण्याबाबत कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) प्रश्नािीन रस्त्याच्या क्षनतग्रस्त लाींबीत दरुुस्तीच े काम पणूग करण्यात 
आले आहे. या रस्त्यावरुन वाहतकू सरुळीतपणे चाल ूआहे. 
(३) प्रश्न उदभवत नाही. 

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

बबलोली तालुक्यातील (जज.नाांदेि) माांजरा नदी पात्रातून  
अिैध िाळू िाहतूि होत असल्हयाबाबत 

  

(६७) * ३७३६० श्री.रामराि िििुत े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २९०४७ ला 
ददनाांि १० माचव, २०१७ रोजी ददलेल्हया उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बबलोली (जि.नाींदेड) तालकु्यातील माींिरा नदी पािातनू अविै वाळू 
वाहतकू होत असल्हयाप्रकरणी स्थाननक िनतनेी तसेच स्थाननक 
लोकप्रनतननिीींनी जिल्हहाधिकारी, नाींदेड याींच्याकड े तसेच पोलीस स््ेशन 
बबलोली याींच्याकड ेमाहे सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास तक्रारी केल्हया 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, तक्रारी करुनही शासनाकडून कोणतीच कारवाई होत 
नसल्हयामळेु शासनाचा लाखो रुपयाचे नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) जिल्हहाधिकारी, नाींदेड, उपववभागीय 
अधिकारी, बबलोली व तहलसलदार, बबलोली याींचे कायागलयाकड े स्थाननक 
िनतनेे केलेल्हया काही तक्रारी प्राप्त झाल्हया आहेत. 
 गौण खननिाच्या अविै उत्खनन व वाहतकूीवर ननयींिण ठेवणेसाठी 
स्थापन केलले्हया तलाठी/नायब तहलसलदार/मींडळ अधिकारी याींचे पथकामाफग त 
बबलोली तालकु्यात ददनाींक ०१/०४/२०१७ त े२९/११/२०१७ या कालाविीत अविै 
गौण खननि वाहतकू करणाऱ्या ६८ वाहनाींवर दींडात्मक कारवाई करुन रक्कम 
रुपये २३,७३,३००/- इतका दींड वसलू करण्यात आला असनू १४ प्रकरणात 
गनु्हे नोंदववण्यात आले आहेत. बबलोली तालकु्यात िप्त केलेल्हया अविै 
रेतीसाठ्याच्या लललावातनू रुपये २,१६,०००/- इतका महसलू प्राप्त झाला 
आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

शहापूर (जज.ठाणे) बस ्थानिाची दरुि्था झाल्हयाबाबत 
  

(६८) * ३७४०७ श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभुाष झाांबि, 
श्रीमती हु्नबान ू खमलफे, श्री.ंनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर : 
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) शहापरू (जि.ठाणे) येथील राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसस्थानकाची 
दरुवस्था झाल्हयाच े ददनाींक २४ ऑगस््, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्य शासनाने िुन्या बसस्थानकाींचा पनुववगकास / 
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आिनुनकीकरण करण्याचा ननणगय घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर बसस्थानक पनुववगकास आिुननकीकरण करण्याच्या 
ननणगयानसुार शहापरू स्थानकाचा समावेश करुन रक्कम रुपये ३ को्ी ८६ 
लाख रुपयाींचा ननिी शासनाने उपलब्ि करुन ददला असल्हयाचे माहे ऑगस््, 
२०१७ मध्ये वा दरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर बसस्थानकाचे 
पनुववगकासासींदभागत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.ददिािर राित े: (१), (२) व (३) होय. 
(४) शहापरू बसस्थानकाच्या पनुबांिणीच्या कामासाठी ननववदा मागववण्यात 
येऊन ठेकेदार मे.कारडा कन्स्रक्शन याींची अींदाजित रक्कमेवर ९ ्क्के कमी 
दराची सवागत कमी दराची ननववदा स्वीकृत करण्यात आली व ददनाींक 
०५/०७/२०१७ रोिी ठेकेदारास ननववदा स्वीकृती कळवनु सदर कामाचा 
कायागदेश घेणेसाठी सरुक्षा अनामत रक्कम अदा करणेस कळववले. परींत,ू 
ददनाींक ०१/०७/२०१७ पासनू बाींिकामावर िीएस्ी लाग ू झाला व सदर 
िीएस्ीचा भार ठेकेदार याींनी घेण्यास असमथगता दशगववली, त्यामळेु आता 
सदर कामासाठी पनु्हा ननववदा मागववण्यात येत आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मराठिाड्यात शतेिरी ंत्महत्या रोखण्याबाबत 
  

(६९) * ३७४३६ श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्रीमती हु्नबान ूखमलफे, श्री.ंनांदराि पाटील, 
श्री.सभुाष झाांबि, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मराठवाडा शतेकऱ्याींच्या आत्महत्येत वाढ होत असनू माहे ऑगस््, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ३४ व ददनाींक १ िानेवारी, २०१७ त े माहे ऑगस््, 
२०१७ या आठ मदहन्याींच्या कालाविीत ५८० शतेकऱ्याींनी आत्महत्या केल्हया 
असनू बीड जिल्ह्यात सवागधिक म्हणिे १०७ शतेकऱ्याींनी आत्महत्या केल्हयाच े
ववभागीय आयकु्ताींनी कळववलेल्हया मादहतीमध्ये नमदू करण्यात आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, ववभागीय आयकु्ताींच्या मादहतीमध्ये मराठवाड्यातील ८ 
जिल्ह्यात प्रत्येक ददवशी सरासरी चार शतेकऱ्याींनी आत्महत्या केल्हयाचे नमदू 
करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने आत्महत्या रोखण्याबाबत तसेच आत्महत्याग्रस्ताींच्या कु्ूींबबयाींना 
आधथगक मदत करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) औरींगाबाद ववभागात माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये 
एकूण ९३ शतेकरी आत्महत्या प्रकरणाींची नोंद असनू यापकैी ७७ प्रकरणे पाि 
ठरली असल्हयाच े ननदशगनास आल े आहे. ददनाींक १/१/२०१७ त े ददनाींक 
३१/८/२०१७ या दरम्यान एकूण ६२९ शतेकरी आत्महत्याींची प्रकरणे ननदशगनास 
आली असनू त्यापकैी ४९८ प्रकरणे पाि ठरली आहेत. बीड जिल्ह्यात 
ऑगस््, २०१७ अखेर १२७ शतेकरी आत्महत्याींची प्रकरणे ननदशगनास आली 
असनू ११२ पाि ठरली आहेत. 
(२) नाही. 
(३) शासन मदतीसाठी पाि ठरलेल्हया ४९८ प्रकरणी आत्महत्याग्रस्त 
शतेकऱ्याींच्या वारसाींना रुपये १.०० लक्ष प्रमाणे मदत देण्यात आली आहे. 
उस्मानाबाद जिल्ह्यात पथदशी प्रकल्हप राबववण्यात येत असनू १०० ्क्के 
शतेकऱ्याींच ेसवेक्षण करण्यात येत आहे. शतेी वपकाींच्या ववकासासींदभागत सवग 
ववभागाींकडील ववववि योिना राबववण्यात येत आहेत. अन्न सरुक्षा योिना, 
कमीत कमी पाण्यात िास्तीत िास्त वपके घेण्याबाबतचा कायगक्रम 
राबववण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िोंबबिली (जज.ठाणे) पररसरातील प्रिल्हप बाधधत  
शतेिऱ् याांना जममनीचा मोबदला देण्याबाबत 

  

(७०) * ३४९६५ श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.नरेंद्र पाटील, 
अॅि.ननरांजन िािखरे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) डोंबबवली (जि.ठाणे) पररसरातील सात गावाींच्या हद्दीतनू िाणाऱ् या नवी 
ददल्हली त े उरण (िे.एन.पी.्ी.) फे्र् कॉररडॉरसाठी बाधित शतेकऱ् याींना 
िलमनीची हद्द ननजश्चत करून मोबदला देण्यात यावा अशा आशयाच्या 
ननवेदनाव्दारे सींबींधित शतेकरी उपववभागीय कायागलय, कल्हयाण, 
जिल्हहाधिकारी, ठाणे, पालकमींिी, जिल्हहा ठाणे याींचेकड े मागील सहा 
मदहन्यापासनू सातत्याने मागणी करत आहेत, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्हयास, ननळिे गावातील श्री.तकुाराम पा्ील याींच्या नावाने बोगस 
पॅनकाडग, आिारकाडग व िलमनीची कागदपि ेतयार करून ३ बोगस व्यक्तीींनी 
त्याींची नावे फे्र् कॉररडॉरच्या डहाणू येथील कायागलयातनू मोबदला रक्कम 
परस्पर काढून घेतल्हयाचे ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, िलमनीचा मोबदला घेण्यासाठी सींबींधित शतेकरी उपववभागीय 
कायागलय, कल्हयाण येथे गेले असता तथेे कोणतहेी अधिकारी उपजस्थत 
नसल्हयाच्या तक्रारी शतेकऱ् याींनी केल्हया आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सींबींधित शतेकऱ् याींच्या मागणीनसुार त्याींना िलमनीचा योगय 
मोबदला त्वररत देवनू यात ददरींगाई करणाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
श्री.तकुाराम बाळू पा्ील याींनी ददनाींक २४/०५/२०१७ चे पिान्वये 

डी.एफ.सी.सी.आय.एल. या रेल्हव े प्रकल्हपाकररता ्प्पा क्र.१ (ननवाडा ददनाींक 
२०/३/२०१३) मध्ये सींपाददत झालेल्हया िूना सव्हे क्र.१५७/३ प ै (नवीन सव्हे 
क्र.१५६/३ प.ै) या िलमनीचा मोबदला सन २०१५ मध्ये दसुऱ् याच व्यक्तीला 
अदा झाल्हयाबाबत दखल घेण्याची मागणी केली होती. 
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सदर सव्हे क्र. १५७/३ मिील क्षेि ०.०१.७० हे. आर. या लमळकतीचा 
मोबदला रुपये १७,६०,७५०/- भलत्याच व्यक्तीने प्राप्त करुन घेतल्हयाचे 
श्री.पा्ील याींनी ननदशगनास आणल्हयावर सक्षम प्राधिकारी तथा 
उपजिल्हहाधिकारी (भसूींपादन) सयुाग प्रकल्हप, डहाणु याींनी अज्ञात व्यक्तीने 
बनाव् कागदपि े सादर करुन उक्त मोबदला रक्कम जस्वकारुन शासनाची 
फसवणूक केल्हयाबाबत डहाणू पोलीस स््ेशन येथे गनु्हा रजिस््र क्रमाींक 
११२/२०१५ दाखल केला आहे. सदर गनु्हयामिील फौिदारी प्रकरण क्रमाींक 
११३/२०१५ असनू प्रकरण सदय:जस्थतीत हे मा.ददवाणी व सि न्यायालय, 
डहाणु येथे न्यायप्रववषठ आहे. 
 तसेच ्प्पा क्र.२ (ननवाडा ददनाींक ६/०५/२०१७) मध्ये सींपाददत 
झालेल्हया िूना सव्हे क्र. ११८/१ ड प.ै (नवीन सव्हे क्र.१५४/१ ड प)ै या 
क्षेिाबाबत मळु सव्हे नीं. चे ब, क, ड असे दहस्से पडल्हयाचे नमदू करुन 
मोबदला नो्ीस मध्ये मळू सव्हे क्र. चा उल्हलेख असनू बाधित होणाऱ् या 
पो्दहस्स्याींच्या ७/१२ नसूार हद्द ननजश्चती करुन त्यानसूार स्वतींि मोबदला 
दशगववणेची ववनींती केलेली आहे. 
 त्याबाबत सींबींधित कब्िेदाराींनी अधिकार अलभलखेाप्रमाणे नकाशा 
कायम करुन घेणेकामी उपअधिक्षक भलूम अलभलखे, कल्हयाण याींचेकडून पो् 
दहस्सा मोिणी करुन घेणेबाबतची कायगवाही सरुु असनू त्यानसुार पाि पो् 
दहस्स्याींच्या कब्िेदाराींना देय मोबदला अदा करण्याची तिववि ठेवण्यात 
आली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
 डी.एफ.सी.सी.आय.एल. ्प्पा क्र. २ साठी ननळि े भोपर इ.६ 
गावाींमिील सींपाददत िलमनीच्या कब्िेदाराींना मोबदला वा्पाकामी ददनाींक 
२२/०५/२०१७ रोिी कल्हयाण डोंबबवली महानगरपाललका स्मा ग् लस्ी 
प्रकल्हपाच्या महत्वाच्या बठैकीसाठी उपववभागीय अधिकारी, कल्हयाण हे 
उपजस्थत असल्हयामळेु उपववभागीय अधिकारी कायागलयामध्ये उपजस्थत नव्हत.े 
परींत ु त्याींचे कायागलयामिील नायब तहलसलदार तथा भसूींपादन ववषयक 
कमगचारी याींचेकड ेकागदपि ेजस्वकारण्याचे आणण नाननीचे काम सरुु होत.े 
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(४) डी.एफ.सी.सी.आय. एल. ्प्पा क्र. १ मिील सींपादीत िलमनीच्या 
मोबदल्हयाकामी अींदािे रुपये ९४.७९ को्ी तसेच ्प्पा क्र. २ साठी अींदाि े
रुपये १४३.२० को्ी ऐवढया मोबदल्हयाचे वा्प पणुग करण्यात आले आहे. 
उवगररत मोबदला वा्प लशघ्रपणे होण्यासाठी उपववभागीय अधिकारी, कल्हयाण 
याींचे कायागलयाव्दारे कॅम्पच ेआयोिन करुन कायगवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मराठिािा विभागात निीन ंयुक्तालय ि निीन जजल्हहा ननममवतीबाबत 
  

(७१) * ३५०७७ श्री.अमरमसांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अब्दलु्हलाखान 
दरुावणी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३३८८६ ला ददनाांि ७ ऑग्ट, २०१७ रोजी 
ददलेल्हया उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) तत्कालीन ववभागीय आयकु्त श्री.दाींग् याींच्या अध्यक्षतखेाली नेमलेल्हया 
सलमतीने मराठवाडा ववभागात नवीन आयकु्तालय व नवीन जिल्हहा 
ननलमगतीबाबतचा अ्यासपणूग अहवाल ददनाींक ३० डडसेंबर, २०१६ रोिी 
शासनास सादर केला असनू या अहवालात औरींगाबाद सह लातरू आणण नाींदेड 
येथे नवीन आयकु्तालय तसेच अींबािोगाई हा नवीन जिल्हहा ननमागण 
करण्याची लशफारस करण्यात आली असता सदर अहवालावर ववत्त 
ववभागासह इतर ववभागाच े अलभप्राय घेऊनही मींबिमींडळ बठैकीत ननणगय 
घेण्यास ववलींब होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, परभणी येथे आयकु्तालय स्थापन करण्यात यावे अशी 
मागणी परभणी येथील स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी मा.मखु्यमींिी महोदयाींकड े
माहे सप््ेबर-ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी ननवेदनाव्दारे केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, बीड जिल्ह्याचे ववभािन करून नवीन अींबािोगाई जिल्हहा 
ननमागण करण्याबाबत जिल्हहाधिकारी, बीड याींचे सह इतराींनी सकारात्मक 
लशफारस करुनही कोणतीही कायगवाही झाली नसल्हयाने, उक्त प्रकरणी केव्हा 
ननणगय होणार आहे, 
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(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने नवीन आयकु्तालय व जिल्हहा ननलमगतीबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) तत्कालीन ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींच्या 
अध्यक्षतखेाली नेमलेल्हया एक सदस्यीय अ्यास ग्ाने फेर अ्यास करुन 
सिुारीत अहवाल ददनाींक ३०/१२/२०१६ रोिी सादर केला आहे. सदर 
अहवालाच्या अनषुींगाने उधचत ननणगय घेण्यासाठी प्रस्ताव मींबिमींडळाच्या 
मान्यतसेाठी सादर करण्याची कायगवाही सरुु आहे. मींबिमींडळाच्या मान्यतनेे 
याप्रकरणी उधचत ननणगय घेण्याचे सींकजल्हपत आहे. 
(२) होय, 
(३) जिल्हहा ववभािनाबाबत ननकष ननजश्चत करण्याकरीता गठीत करण्यात 
आलेल्हया सलमतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला असनू सदर सलमतीच्या 
अहवालाच्या अनषुींगाने िोरणात्मक ननणगय घेण्यासाठी प्रस्ताव मींबिमींडळाच्या 
मान्यतसे्तव सादर करण्यात येत आहे. मींबिमींडळाच्या मान्यतनेे ननजश्चत 
केल्हया िाणाऱ्या ननकषानसुार जिल्ह्याचे ववभािन/पनुरगचनेबाबत प्रकरणपरत्वे 
उधचत ननणगय घेण्याचे योजिले आहे. 
(४) क्रमाींक १ व ३ प्रमाणे 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

हिपसर-सासिि (जज.पुणे) मागावच्या दरुु्तीबाबत 
  

(७२) * ३५२८० श्री.अननल भोसल,े श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, 
अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) फुरसुींगी (जि.पणेु) हडपसर-सासवड मागागवर पडलेल्हया खड्ड्याींमळेु 
अपघात होत असनू सदर रस्त्याच्या दरुुस्तीबाबत सावगिननक बाींिकाम 
ववभाग व राषरीय महामागग ववभाग यापकैी कोणताही ववभाग काम करत 
नसल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास, आल,े हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने हडपसर-सासवड या मागागच्या दरुुस्तीबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यात िीज पिून मतृ पािलेल्हया मतृाांच्या  
िुटुांबबयाांना ंधथवि मदत देण्याबाबत 

  

(७३) * ३४७४८ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.पररणय फुिे, 
श्री.सभुाष झाांबि, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.ंनांदराि पाटील, श्रीमती हु्नबान ूखमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्रीमती ज्मता िाघ, श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनाथ राजूरिर : 
सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील यवतमाळ आणण गोंददया जिल्ह्यात परतीच्या पावसात वीि 
पडून ९ िणाींचा व राज्यात इतर दठकाणी वीि पडून एकूण १६ िणाींचा मतृ्य ू
झाला असल्हयाचे माहे सप् े्ंबर-ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यात वीि पडून मतृ्य ूझाल्हयास मतृाींच्या कु्ुींबबयाींना रूपये 
४ लाखाची नकुसान भरपाई देण्याचा ननणगय शासनाने घेतला आहे काय, हे ही 
खरे आहे काय, असल्हयास त्याींचे ननकष काय आहेत, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने वीि पडून मतृ झालेल्हया मतृाींच्या कु्ुींबबयाींना आधथगक 
मदत देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) माहे सप् े्ंबर व ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये राज्यात 
वीि पडून समुारे १२८ व्यक्तीींचा मतृ्य ू झाला असल्हयाची बाब ननदशगनास 
आलेली आहे. 
(२) व (३) शासन ननणगय, महसलू व वन ववभाग, ददनाींक १३/०५/२०१५ व 
ददनाींक ४/१०/२०१७ अन्वये, वीि पडून मतृ झाल्ह यास योगय त्या प्राधिकाऱ्याने 
मतृ्यचूे कारण प्रमाणणत करण्याच्या अधिन राहून मतृ व्यक्तीींच्या वारसाींना 
रुपये ४ लक्ष इतकी मदत अनजु्ञेय करण्यात आली आहे. 
 त्यानसुार माहे सप् े्ंबर व ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये राज्यात वीि पडून 
मतृ्य ूझालेल्हया १२८ व्यक्तीींपकैी १२५ व्यक्तीींच्या वारसाींना प्रत्येकी रुपये ४ 
लक्ष याप्रमाणे मदत वा्प करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नििली (ता.रोहा, जज.रायगि) तालुक्यातील जममनी 
बेिायदेशीरररत्या सांपाददत िेल्हयाबाबत 

  

(७४) * ३६८७३ श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई-गोवा महामागग रुीं दीकरणाच्या कामात रोहा (जि.रायगड) 
तालकु्यातील नडवली कातकरीवाडीमिील रािाराम गौरू िािव व अन्य तीन 
कातकरी आददवासी कु्ुींबाींच्या िलमनी बेकायदेशीर सींपादन करुन कोणतीही 
नकुसान भरपाई न देता तथेील कलमी झाडाींची तोड करण्यात आली 
असल्हयाची तक्रार सन २०१४ पासनू राषरीय महामागग प्राधिकृत सींपादन 
अधिकाऱ् याींकड ेकरण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) मुींबई गोवा महामागागच्या पनवेल त े इींदापरू हया ८४ कक.मी. राषरीय 
महामागागचे चौपदरीकरण भारतीय राषरीय रािमागग प्राधिकरण याींचेमाफग त 
प्रगतीत असनू मौिे नडवली ता.रोहा येथील श्री.रािाराम गौरु िािव व इतर 
याींच्या िलमनीची फेरमोिणी करुन अहवाल सादर करणेबाबत अधिक्षक, भमूी 
अलभलेख, रोहा याींना कळववण्यात आले असनू अदयाप अहवाल अप्राप्त 
असल्हयाचे प्रकल्हप सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागग प्राधिकरण, पनवेल 
याींनी कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मसििो, मोंढानािा उड्िाण पुलाच्या मूतीशील्हपाांच े 
िाम विनाननविदा ददल्हयाबाबत 

  

(७५) * ३५२२६ श्री.सभुाष झाांबि : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) औरींगाबाद शहरातील लसडको, मोंढानाका उड्डाण पलुाच्या मतूीशील्हपाींवर 
१८ लाखाींचे ववनाननववदा राज्य रस्त े ववकास महामींडळाचे सेवाननवतृ्त मखु्य 
अलभयींता याींच्या नातवेाईकास काम ददल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून ननयमबा्य 
ववनाननववदा काम देणाऱ्या सवगसींबींधित दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्नच उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्नच उद् ावत नाही. 

----------------- 
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परभणी जजल्ह्यातील अिैध िाळू उत्खनन ि साठयाांबाबत 
  

(७६) * ३६९३३ श्री.अब्दलु्हलाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनतश चव्हाण : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) परभणी जिल्ह्यातील गोदावरी नदी पािातील अविै वाळू उत्खनन तसेच 
जिल्हहयातील वाळू साठ्याींबाबतची चौकशी ETS मशीन व राज्यस्तरीय भरारी 
पथकाव्दारे करण्यात यावी अशी मागणी परभणी येथील सामाजिक 
कायगकत्यांनी माहे ऑक््ोबर-नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान प्रिान 
सधचव, महसलू याींच्याकड ेलेखी ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, प्रमाणणत क्षेिापेक्षा करण्यात आलेले िास्तीच ेवाळू उत्खनन, 
परवानगी लशवाय करण्यात आलेले वाळू साठे तसेच मोिणीपके्षा कमी 
असलेले वाळू साठे व इतर सवग प्रकरणाींची ETS मशीनव्दारे तसेच 
राज्यस्तरीय भरारी पथकामाफग त चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) अशा प्रकारचे ननवेदन प्राप्त झाल्हयाचे 
आढळून आले नाही. 
 तथावप, परभणी जिल्ह्यात सन २०१६-१७ मध्ये लललावात अींनतम 
करण्यात आलेल्हया वाळूघा्ाची व अविै साठवणूक केलेल्हया वाळूसाठ्याची 
ई.्ी.एस. मशीनव्दारे मोिणी करण्याच े प्रस्ताववत होत.े तथावप, ज्या रेती 
घा्ामध्ये पाणी नव्हत े अशा रेती घा्ाची ई.्ी.एस. मशीनव्दारे मोिणी 
करण्यात आली आहे. ई.्ी.एस. मशीनव्दारे मोिणी अींती ज्या वाळूघा्ातनू 
मींिूर पररमाणापेक्षा अधिक उत्खनन केल्हयाच े आढळून आले अशा 
वाळूग्ाच्या लललाविारकाींची अनामत रक्कम िप्त करण्यात आली आहे. 
 ऑक््ोबर, २०१७ अखेर परभणी जिल्ह्यातील ५८६ अविै 
वाळूसाठ्यापकैी १७१ वाळूसाठ्याींच्या लललावातनू रुपये २,९४,०८,९०७/- इतका 
महसलू शासनास प्राप्त झाला आहे. 
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माहे एवप्रल त ेऑक््ोबर, २०१७ अखेर गौणखननिाचे अविै उत्खनन 
व वाहतकूीच्या ३०१ प्रकरणाींमध्ये दींडात्मक कारवाई करुन रक्कम        
रुपये ९८,९६,०००/- इतका दींड वसलू करण्यात आला आहे. तसेच 
गौणखननिाच्या अविै उत्खनन व वाहतकूीच्या ३७ प्रकरणात गनु्हे दाखल 
करण्यात आले असनू १ प्रकरणात एम.पी.डी.ए. अींतगगत कारवाई करण्यात 
आली आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

ंणी (जज.यितमाळ) येथील उपविभागीय  
िायावलयाची ननममवती िरण् याबाबत 

  

(७७) * ३७०२१ श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) मौिे आणी (जि.यवतमाळ) येथे उपववभागीय कायागलयास मान्यता 
लमळूनही सदर कायागलयाची ननलमगती तसेच अधिकारी/कमगचाऱ्याींची पदे 
भरण्यात आली नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने आणी (जि.यवतमाळ) येथील उपववभागीय कायागलयाची 
ननलमगती करुन अधिकारी कमगचाऱ्याींची भरती करणेबाबत कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) आणी व घा ी्ंिी या दोन तालकु्याकरीता 
एक उपववभाग ननमागण करण्याचा व त्याच ेमखु्यालय आणी येथ े ठेवण्याचा 
ननणगय शासनाने ददनाींक २६/७/२०१३ च्या अधिसचूनेन्वये घेतला होता. 
तथावप, या ननणगयाववरुध्द मा.उच्च न्यायालय खींडपीठ नागपरू येथे २ रर् 
याधचका दाखल झाल्हया होत्या. त्यावर मा.उच्च न्यायालयाने उक्त अधिसचूना 
सदर ननणगयापरुती रद्द बातल केली व ववभागीय आयकु्त, अमरावती याींनी 
अिगदाराची सनुावणी घेऊन शासनास प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश ददले 
आहेत. त्यानसुार ववभागीय आयकु्त, अमरावती याींनी अिगदाराची सनुावणी 
घेऊन शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानसुार नव्याने ननणगय घेवनू 
अधिसचूना ननगगलमत करण्याची कायगवाही सरुु आहे.  

----------------- 
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तुमसर (जज.भांिारा) शहरातील र्त्याांची दरुू्ती िरण्याबाबत 
  

(७८) * ३७४०० श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) तमुसर (जि.भींडारा) शहरातील मखु्य रस्त्यावरील खड्डयाींमळेु अपघातात 
वाढ झाली असल्हयामळेु खड्ड े दरुुस्ती करण्याबाबतचे ननवेदन स्थाननक 
लोकप्रनतननिीींनी मा.सावगिननक बाींिकाम मींिी याींना ददनाींक ८ नोव्हेंबर, 
२०१७ रोिी वा त्यासमुारास ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सदर रस्त्याींची दरुूस्ती करण्याबाबत कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) प्रश्नाींककत रस्ता रा.मा. ३५५ चा भाग आहे. तमुसर शहरात या रस्त्याची 
३ कक.मी. लाींबी येत.े रस्त्याच्या या लाींबीत काही प्रमाणात खड्ड े पडल े
आहेत. खड्ड े डाींबरीलमश्रीत खडीने भरण्याचे काम प्रगतीत आहे. ननिीच्या 
उपलब्ितनेसुार काम पणूग करण्याचे ननयोिन आहे. 

सदय:जस्थतीत रस्त्यावरील वाहतकू सरुळीत चाल ूआहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पालघर जजल्ह्यातील किनारपट्टीिरील धपूप्रनतबांधि बांधारे बाांधण्याबाबत 
  

(७९) * ३६९८६ श्री.ंनांद ठािूर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३३३८६ ला ददनाांि 
२४ जुल,ै २०१७ रोजी ददलले्हया उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) पालघर जिल्ह्यातील वसई, पालघर व डहाणू या तालकु्याींतील समदु्र 
ककनाऱ्याींवर िूपप्रनतबींिक बींिारे बाींिण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी 
ददनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१५ व ददनाींक १८ नोव्हेंबर, २०१५ रोिीच्या पिान्वये 
अप्पर मखु्य सधचव, सावगिननक बाींिकाम ववभाग याींचेकड े मागणी केली 
असता सन २०१६-१७ च्या अथगसींकल्हपात लेखाशीषग ४७११ (०२) िूप प्रनतबींिक 
बींिारे या अींतगगत बाब क्र.५ अन्वये मींिूरी प्रदान केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त तालकु्याींतील गावाींना ककती रक्कमेची तरतदू करण्यात 
आली आहे, त् याबाबतची सदय:जस्थती काय आहे, 
(३) असल्हयास, नवापरू, नरपड, घोलवड, बोडी व झाई या गावातील 
ग्रामस्थाींनी ककनारपट्टीवरील िूपप्रनतबींिक बींिारे बाींिण्याबाबत शासनाकड े
ननवेदने ददली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून पालघर 
जिल्ह्यातील ककनारपट्टीवरील गावाींच्या सरुक्षक्षततचे्यादृष्ीने िुपप्रनतबींिक 
बींिारे बाींिण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) सन २०१६-१७ च्या अथगसींकल्हपात पालघर जिल्ह्यातील एकूण रुपये १८५० 
लक्ष अींदाजित ककींमतीच्या १० कामाींना मींिूरी देण्यात आलेली असनू सन 
२०१७-१८ या आधथगक वषागत रुपये ३१८.४२ लक्ष ननिीची तरतदू ठेवण्यात 
आलेली आहे. सदय:जस्थतीत उपरोक्त सवग कामाींना ककनारपट्टी क्षेि 
अधिननयम, २०११ नसुार परवानगीसाठी पयागवरण ववभागाकड ेप्रस्ताव सादर 
करण्यात आला असनू परवानगी प्राप्त होताच, ननिीच्या उपलब्ितनेसुार सवग 
कामे हाती घेऊन पणूग करण्याचे ननयोिन आहे. 
(३) होय. 
(४) उपरोक्त सवग कामाींना पयागवरण ववभागाची परवानगी प्राप्त करण्याकररता 
महाराषर राज्य ककनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरण (MCZMA) याींचेकड े
प्रस्ताव सादर करण्यात आले असनू प्राधिकरणाने सदरील प्रस्ताव पयागवरण 
आघात मलू्हयाींकन सलमती (State Environmental Impact Assessment 
Authority–SEIAA) याींचकेड े सादर करण्यात आले असनू त्याींचेकडून 
परवानगी प्राप्त होताच ननिीच्या उपलब्ितनेसुार काम हाती घेऊन पणूग 
करण्यात येईल.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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अिोला, अमरािती ि बुलढाणा जजल्ह्यातील खारपाणपट्यातील 
जममनीचा वििास िरण्याबाबत 

  

(८०) * ३५७३५ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अकोला, अमरावती व बलुढाणा जिल्ह्यातील १६ तालकु्याींमध्ये 
खारपाणपट्यात मोडणाऱ्या ४ लाख १६ हिार हेक््सग िलमनीचा ववकास 
करण्याचा ननणगय शासनाने माहे ऑक््ोंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर महत्वाकाींक्षी प्रकल्हप पणूग होण्यास शासनाकडून ववलींब 
होत असल्हयामळेु प्रकल्हप रखडला असनू उक्त प्रकल्हप राबववण्यासाठी 
कायमस्वरूपी उपाययोिना करण्याकरीता स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी 
मा.मखु्यमींिी याींच्याकड ेपाठपरुावा केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सदर प्रकल्हप पणूग होण्याकरीता कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.पाांिुरांग फुां ििर : (१) होय. सदर ननणगय माहे िुल,ै २०१६ मध्ये घेतलेला 
आहे. 
(२) नाही. सदर प्रकल्हपाची आखणी व अींमलबिावणीचे ननयोिन अींनतम 
्प्प्यात आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

अनतिषृ्ट्टीमुळे मुांबई ि ठाणे येथील बाधधत  
पुरग्र्ताांना मदत देण्याबाबत 

  

(८१) * ३७२४२ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) मुींबई व ठाणे येथ े ददनाींक २९ ऑगस््, २०१७ रोिी झालले्हया 
अनतवषृ्ीमळेु बाधित परुग्रस्ताींच्या नकुसानीचे पींचनामे नसैधगगक आपत्ती 
ननकषामळेु महसलू ववभागाने केले नसल्हयाचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यासदींभागत कें द्र शासनाच्या नसैधगगक आपत्ती ननकषाच्या 
ितीवर नसैधगगक आपत्तीमळेु बाधित आपदग्रस्ताींना सन २०१५ त े२०२० या 
कालाविीसाठी दयावयाच्या मदतीचे दर व ननकष ननजश्चत करण्याचा ननणगय 
राज्य शासनाने ददनाींक १३ मे, २०१५ रोिी घेतला असनू उक्त ननणगयामळेु 
मुींबई व ठाणे येथील परुग्रस्ताींना मदत लमळणार नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, यासींदभागत मा.पालकमींिी, ठाणे याींनी मींबिमींडळाच्या बठैकीत 
परुग्रस्ताींना आधथगक मदत देण्याबाबत लक्ष वेिल्हयानींतर मा.मखु्यमींत्र्याींनी 
आश्वासन ददले परींत ु तलाठी आणण मींडळ अधिकाऱ् याींनी पाणी साचलेल्हया 
सखल भागाच ेसवेक्षण केले असताींना शासकीय ननकषात मदत देताच येणार 
नसल्हयाने अनेक उपनगरातील नकुसानीची अधिकृत मादहती गोळा करण्यात 
आली नसल्हयाचे ननदशगनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, ददनाींक २९ ऑगस््, २०१७ च्या अनतवषृ्ीमळेु ककती घरे, 
दकुानाींमध्ये पाणी लशरले, ककती को्ी रूपयाींची ववत्तीय हानी झाली याची 
कुठलीही नोंद शासनाकड ेनाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) मुींबई व ठाणे येथे ददनाींक २९ 
ऑगस््, २०१७ रोिीच्या अनतवषृ्ीमळेु झालेल्हया नकुसानीचे पींचनामे क्षबेिय 
अधिकाऱ्याींमाफग त करण्यात आलेले आहेत. 
 त्यानसुार शासन ननणगय, महसलू व वन ववभाग, ददनाींक १३/०५/२०१५ 
मिील तरतदूीींनसुार मुींबई उपनगरातील बाधित झालेल्हया ४६ पाि कु्ुींबबयाींना 
प्रत्येकी रुपये ३८००/- प्रमाणे मदतीचे वा्प करण्यात आले आहे. मुींबई शहर 
व ठाणे जिल्ह्यात सदर अनतवषृ्ीमळेु मतृ झालेल्हया ८ पकैी ५ मतृ 
व्यक्तीींच्या वारसाींना प्रत्येकी रुपये ४ लक्ष प्रमाणे मदत वा्प करण्यात आली 
असनू उवगररत ३ व्यक्तीींच्या वारसाींना प्रत्येकी रुपये ४ लक्ष प्रमाणे मदत 
देण्याबाबतची कायगवाही सरुु आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मौजे िविलगाि (नेरुर) (ता.िुिाळ, जज.मसांधदुगुव) येथील जागेची 

चिुीची मोजणी िरुन मालमत्तेच ेनुिसान िेल्हयाबाबत 
  

(८२) * ३७३७२ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.ंनांदराि पाटील, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभुाष झाांबि : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौिे कववलगाव (नेरुर), (ता.कुडाळ, जि.लस ींिदुगुग) येथील सव्हे नीं.३१ 
पो.दह.१२-अ आणण १३-य या िागेची भमूी अलभलेख अधिकारी, कुडाळ व 
सव्हेअर श्री.हमीद शखे याींनी चुकीची मोिणी करुन लमळकतदाराच्या 
मालमत्तचेे नकुसान केल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी जिल्हहाधिकारी, लस ींिदुगुग व अधिक्षक, भमूी 
अलभलेख, कुडाळ याींच्याकड ेपिादवारे ववनींती करुनही कोणती कायगवाही झाली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सदर िमीन लमळकतदाराच्या नावे परत करण्याबाबत 
व गरैव्यवहार करणाऱ् या सींबींधित दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) असे ननदशगनास आले नाही. 
 (३) व (४) श्री सरेुश िनादगन म्हाडदळकर याींनी ददनाींक ८/१२/२०१६ रोिी 
केलेल्हया तक्रारी अिागनसुार उपअधिक्षक भलूम अलभलेख, कुडाळ याींच े
कायागलयाकडून ददनाींक ४/०३/२०१७ रोिी चौकशी करण्यात आली असनू फेर 
हद्द दाखववण्यात आली आहे. ददनाींक २०/०३/२०१७ रोिी सिुाररत ‘क’ प्रत 
देण्यात आली आहे. 
 सदर फेरतपासणी मोिणी श्री.म्हाडदळकर याींना मान्य नसल्हयाची 
तक्रार ददनाींक ९/११/२०१७ रोिी प्राप्त झाल्हयाने ददनाींक २८/११/२०१७ रोिी 
पनु्हा प्रत्यक्ष िागेवर िावनू चौकशी करण्यात आलेली आहे. 
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 मौिे कववलगाव, ता.कुडाळ, जि.लस ींिदुगुग येथील स.नीं. ३१, दहस्सा नीं. 
१२ अ व १३ ची हद्द कायम मोिणी श्री.सरेुश िनादगन म्हाडदळकर याींचे 
ववनींतीवरुन करण्यात आली. सदर िलमनीचे लगत िारक याींनी त्याींच ेस.नीं. 
३१, दहस्सा नीं. ११/९६ ची हद्द कायम मोिणी करुन घेतली. सदर मोिणी 
मान्य नसल्हयाने श्री.म्हाडदळकर याींनी जिल्हहाधिकारी व उपअधिक्षक भलूम 
अलभलेख, कुडाळ याींचेकड ेतक्रार केली. तक्रारीचे अनषुींगाने उपरोक्त प्रमाणे 
कायगवाही करण्यात आली आहे. 
 उपअधिक्षक भलूम अलभलेख, कुडाळ याींचे तपासणीमध्ये असे 
ननदशगनास आले की, श्री.म्हाडदळकर याींचे स.नीं. ३१, दह.नीं. १२ अ व १३ ची 
मोिणी मळू अलभलेखाचा आिार घेवनू कायम केली असल्हयाने ती बरोबर 
आहे. 
 लगत िारक श्री.अननल चौथमल पा्ोददया याींच े सवे ३१, दह.नीं. 
११/९६ ची मोिणी रेखाींकन नकाशाचे आिारे केली असल्हयाने ती सदोष आहे. 
 त्यामळेु सदरचा मोिणी नकाशा ननयमाप्रमाणे दरुुस्त करुन सिुाररत 
मोिणी नकाश े परुववण्याची कायगवाही करण्याच्या सचूना िमाबींदी आयकु्त, 
पणेु कायागलयामाफग त जिल्हहा अधिक्षक भलूम अलभलेख, लस ींिुदगुग याींना ददनाींक 
७/१२/१७ रोिीच्या पिाने देण्यात आलेल्हया आहेत. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवग सवग प्रकक्रया महाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींिणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मुद्रणालय, नागपूर. 
 


