महाराष्ट्र विधानपररषद
दस
ु रे अधधिेशन, २०१८
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
शक्र
ु िार, ददनाांि २० जुल,ै २०१८ / आषाढ २९, १९४० (शिे)
(१) महसल
ू , मदत ि पन
ु िवसन, सािवजननि

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून),
िृषी ि फलोत्पादन मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

(२) पररिहन, खारभम
ू ी वििास मांत्री

(३) सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री
(४) पशस
ां धवन, दग्ु धवििास ि मत््यवििास मांत्री
ु ि
-------------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ३९
-------------------------------------

राज्यात अििाळी पाऊस ि गारपीटीमुळे बाधधत
झालेल्या शेतिऱयाांना मदत दे ण्याबाबत

(१)

*

४१९२५ श्रीमती हु्नबानू खललफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर,
श्री.रविांद्र

फाटि,

श्री.सनु नल

तटिरे ,

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.धनांजय

मड
ुां ,े

श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर,
अॅड.राहुल
चव्हाण,

नािेिर,

श्रीमती

अॅड.जयदे ि

विद्या

गायििाड,

चव्हाण,

श्री.विक्रम

श्री.रामराि

िडिुते,

िाळे ,

श्री.सनतश

श्री.ख्िाजा

बेग,

श्री.जनादव न चाांदरू िर, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.जयांत पाटील, श्री.सभ
ु ाष
झाांबड, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे, श्री.हररलसांग राठोड, श्री.मोहनराि िदम, श्री.दत्तात्रय
सािांत,

श्री.श्रीिाांत

दे शपाांड,े

श्री.बाळाराम

पाटील,

श्री.प्रिाश

गजलभये,

श्री.जगन्द्नाथ लशांदे : सन्माननीय मदत ि पन
ु िवसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-
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(१) राज्यात सर्वच जिल्ह्यात माहे फेब्रर्
ु ारी र् एप्रिल, २०१८ मध्ये र्ा
त्यादरम्यान र्ादळीर्ारा, गारपी्, अर्काळी पार्सामळ
ु े घरे , प्रर्िेचे खाींब,
शाळा, समाि मींददरे तसेच जिरायती र् बागायती प्रपकाींचे, भािीप्रपकाींच,े

फळप्रपकाींचे र् पशध
ु नाचे नक
ु सान झाल्हयाचे माहे एप्रिल, २०१८ मध्ये र्ा
त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, माहे

एप्रिल मदहन्यात झालेल्हया गारपी् र् अर्काळी

पार्सामळ
ु े नाींदेड, परभणी, लातरू आणण उस्मानाबाद जिल्ह्यात २१३.६०

हे क््र कोरडर्ाहू, ६१५.५५ हे क््र बागायत तर ३७१.१० हे क््र फळप्रपकाींचे असे
एकूण १२००.२५ हे क््रर्रील प्रपकाींचे नक
ु सान झाले असन
ू त्यापैकी ९४६.७५
हे क््र प्रपकाींचे ३३ ्क्क्याींपेक्षा अधधक नक
ु सान झाले असल्हयाचे पींचनामे

करून िाथममक अहर्ाल महसल
िशासनाने शासनाला पाठप्रर्ला असन
ू
ू
शेतकऱयाींना नक
ु सान भरपाई ममळाली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, माहे फेब्रर्
ु ारीमध्ये झालेल्हया र्ादळीर्ारा, गारपी्, अर्काळी
पार्सामळ
ु े अकोला जिल्ह्यातील कोरडर्ाहू ८५०.७० तर बागायतीचे ४६३.७२
हे क््र क्षेत्र बाधधत झाले, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्हयास,

महाड

(जि.रायगड)

तालक्
ु यातील

११

गार्ाींतील

३०४

नागररकाींच्या नक
प्रर्भागामाफवत करण्यात आलेले
ु सानीचे पींचनामे महसल
ू
असन
ू रुपये १६ लाख ४५ हिार ३७० इतक्या रकमेचे नक
ु सान झाले आहे, हे
ही खरे आहे काय,
(५)

असल्हयास,

उपरोक्त िकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनष
ीं ाने नक
ु ग
ु सानीचे पींचनामे करुन नक
ु सानग्रस्ताींना मदत
दे ण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे , तसेच शेती
प्रपकाींचे र् पशध
ु नाचे ककती नक
ु सान झाले आहे,
(६) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) माहे फेब्रर्
ु ारी, २०१८ र् माहे एप्रिल, २०१८ मध्ये

झालेल्हया र्ादळीर्ारा, गारपी् र् अर्काळी पार्सामळ
ु े राज्यातील काही

जिल्ह्याींतील मालमत्तेच,े शेतीप्रपके/फळप्रपके र् पशध
ु नाींचे नक
ु सान झाले
असल्हयाची बाब ननदशवनास आलेली आहे .
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(२) माहे एप्रिल, २०१८ मध्ये झालेल्हया गारपी्ीमळ
ु े नाींदेड, परभणी, लातरू र्
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील १५६.०० हे क््र जिरायत प्रपकाींच,े ७०३.४२ हे क््र
बागायत प्रपकाींचे र् ९८६.३२ हे क््र फळप्रपकाींचे ३३ ्क्क्याींपक्ष
े ा अधधक
नक
ु सान झाल्हयाचे िाथममक अहर्ालार्रुन ननदशवनास आले आहे .
(३) होय, हे खर आहे .

(४) रायगड जिल्ह्यातील महाड तालक्
ु यामध्ये माहे एप्रिल र् मे, २०१८ मध्ये

झालेल्हया अर्काळी पा स र् गारपी्ीमळ
ु े सम
ु ारे रुपये ३९,४२,७६५ इतके
नक
ु सान झाले असल्हयाची बाब ननदशवनास आलेली आहे .
(५) राज्यात माहे

फेब्रर्
ु ारी, २०१८ मध्ये झालेल्हया गारपी् र् अर्ेळी

पार्सामळ
ु े शेतीप्रपके र् फळप्रपकाींच्या झालेल्हया नक
ु सानीसाठी आपदग्रस्ताींना

शासन ननणवय ददनाींक ३ माचव, २०१८ अन्र्ये रुपये ३१३५८.६३ लक्ष एर्ढा
मदतननधी प्रर्तरीत करण्यात आलेला आहे .

तसेच राज्यात माहे एप्रिल, २०१८ मध्ये गारपी्ीमळ
ु े र् माहे

मे, २०१८ मध्ये अर्ेळी पा स र् गारपी्ीमळ
ु े झालेल्हया शेतीप्रपकाींच्या र्
फळप्रपकाींच्या नक
ु सानीबाबत सींयक्
ु त पींचनामे करुन नक
ु सानीचा अहर्ाल

शासनास सादर करण्याबाबतचा सच
ू ना क्षेत्रत्रय अधधकाऱयाींना अनक्र
ु मे शासन
पत्र ददनाींक १८/०४/२०१८ र् ददनाींक १९/०६/२०१८ अन्र्ये दे ण्यात आल्हया
आहे त. सदर मादहती सींकमलत करण्याचे काम िगतीपथार्र असन
ू यासींदभावत
िाप्त

होणाऱया

मादहतीच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

नक
ु सानग्रस्ताींना

दे ण्याबाबतचा ननणवय घेण्याची बाब िस्ताप्रर्त आहे .
(६) िश्न उद्भर्त नाही.

आधथवक

मदत

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

मोहोळ (जज.सोलापूर) बस्थानिाची दरु ि्था झाल्याबाबत
(२)

*

४१९६९ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्रीमती हु्नबानू खललफे, श्री.आनांदराि
पाटील : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मोहोळ

(जि.सोलापरू )

येथील

बसस्थानक

प्रर्स्तारीकरण

करताना

आर्ारातील बि
ु प्रर्लेल्हया प्रर्दहरीचा मध्यभाग खचल्हयाने िर्ाशाींच्या िीर्ाला
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धोका ननमावण झाला असल्हयाचे माहे एप्रिल, २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान
ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर प्रर्दहर बसस्थानकाच्या मध्यभागी असल्हयाने रात्री
अपऱु या

िकाशात

अपघात

होण्याची

शक्यता,

दारुड्याची

उठबस,

लाींबपल्हल्हयाच्या गाड्या नोंद न करता बाहे रच थाींबल्हयामळ
ु े िर्ाशाींची होणारी
गैरसोय याकडे येथील िशासन दल
व करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायवर्ाही
केली र्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ददिािर रािते : (१), (२) र् (३) मोहोळ येथे रा.प. महामींडळाचे नप्रर्न
बसस्थानक सन २०१४ मध्ये बाींधण्यात आलेले आहे .

बसस्थानकाच्या मध्यभागी बि
ु र्लेली प्रर्दहर नसन
ू बाहे र िाण्याच्या

मागावर्र आहे . सदर बि
ु प्रर्लेल्हया प्रर्दहरीच्या दठकाणी पडलेला खड्डा खडी

भरून मरू
ु माने भरून घेण्यात आला आहे . पोलीस गस्त पथकामाफवत
दारुड्यार्र योग्य ती कायवर्ाही करण्यात येत.े सदर दठकाणी परु े शी लाई्
व्यर्स्था

असन
ू

सकाळी

६

ते

रात्री

१०

पयंत

कींट्रोलर

लाींबपल्हयाच्या गाड्या नोंद करुनच मागवस्थ करण्यात येतात.
(४) िश्न उद्भर्त नाही.

याींच्याद्र्ारा

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

िाहतूि ननरीक्षि पदािर बोगस उमेदिाराांची ननयुक्ती िेल्याबाबत
(३)

*

४२२८४ आकिव.अनांत गाडगीळ : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

महाराषट्र

लोकसेर्ा

आयोगामाफवत

(एमपीएससी)

घेण्यात

आलेल्हया

सहायक मो्ार र्ाहन ननरीक्षक पदासाठी १२४ उमेदर्ाराींच्या मशफारशी

करण्यात आल्हया असन
ू मािी सैननकाींसाठी असलेल्हया राखीर् ग्ामध्ये ननर्ड

केलेल्हया १० उमेदर्ाराींचे र्य २३-२४ र्षे इतकेच असल्हयाचे ननदशवनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, एर्ढया कमी काळात सैन्यात भरती हो न ननर्त्ृ ती घेतल्हयाचे

अपर्ादात्मक उदाहरण असू शकत होते मात्र ८ ते १० उमेदर्ार असे

आढळल्हयामळ
ु े सदर भरतीत गैरव्यर्हार झाले असल्हयाचे माहे एप्रिल, २०१८
मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, महाराषट्र लोकसेर्ा आयोगामाफवत (एमपीएससी) भरण्यात
आलेल्हया र्ाहतक
ू ननरीक्षक पदार्र मािी सैननकाींच्या िागी बोगस उमेदर्ार
ननयक्
ु त

केल्हयाची

(सीआयडी)

तक्रार

प्रर्भागाकडून

करुन

चौकशी

सदर

भरतीची

राज्य

करण्याबाबतची

गन्
ु हे

मागणी

अन्र्ेषण

पररक्षाथी

उमेदर्ाराींनी तसेच स्थाननक लोकिनतननधीींनी ददनाींक ९ एप्रिल, २०१८ रोिी
र्ा त्यासम
ु ारास मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींना लेखी पत्रान्र्ये केली आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले आहे र् त्यानु ु्षींगाने सींबधीं धत दोषीींर्र कोणती कारर्ाई
केली र्ा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ददिािर रािते : (१), (२), (३) र् (४) महाराषट्र लोकसेर्ा आयोगाने

सहायक मो्ार र्ाहन ननररक्षक पररक्षा, २०१७ मध्ये िाथममक ननर्ड झालेल्हया

र् कागदपत्र तपासणीच्या अधधन राहून ८२१ उमेदर्ाराींची ननर्ड केली असन
ू
त्यापैकी ५६ उमेदर्ार मािी सैननक िर्गावतील आहे . सदर उमेदर्ाराच्या
अिांची र् कागदपत्राींची तपमशलर्ार छाननी अद्याप बाकी आहे . नेमणूक
करण्यापर्
ु ी मािी सैननक िर्गावच्या र् र्याच्या दाव्यासह शैक्षणणक अहवता,

अनभ
ु र्, आरक्षण, िर्गव अशा सर्वच दाव्याींची सत्यता पडताळून खात्री
झाल्हयानींतर त्याींना ननयक्
ु ती आदे श दे णे अपेक्षक्षत आहे .

सदर कागदपत्राींची छाननी पारदशवक पद्धतीने व्हार्ी यासाठी पररक्षाथी

उमेदर्ाराींनी ददनाींक १६/०४/२०१८ रोिी पररर्हन आयक्
ु त याींचेकडे ननर्ेदन
केले आहे .
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मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ नागपरू याींच्या ददनाींक १२/०६/२०१८ च्या

आदे शान्र्ये सदर भरती िक्रीयेस status quo िारी केल्हयाने सद्य:जस्थतीत
उमेदर्ाराींची कागदपत्र छाननी िकक्रया स्थधगत करण्यात आली आहे .
(५) िश्न उद्भर्त नाही.

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

दापोली (जज.रत्नाधगरी) िृषी विद्यापीठामध्ये
मुलभूत सुविधा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(४)

*

४२०६७ श्री.विजय ऊफव भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार, श्रीमती

ज्मता िाघ : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) दापोली (जि.रत्नाधगरी) कृषी प्रर्द्यापीठाच्या र्ाकर्ली सींशोधन िक्षेत्रामध्ये

प्रर्द्यार्थयांसाठी परु े शा र्गवखोल्हया नसणे, मदहला कमवचाऱयाींसाठी स्र्च्छता गह
ृ
नसणे, अशा प्रर्प्रर्ध मल
ु भत
ू सप्रु र्धाींचा अभार् असल्हयाचे माहे एप्रिल, २०१८
मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सर्ावधधक मोठी अींबाबाग असलेल्हया सींशोधन िक्षेत्रातील
प्रर्भागामध्ये

लार्ण्यात

आलेला

डडजि्ल

डडस्प्ले

र्षावपासन
ू बींद अर्स्थेत आहे , हे ही खरे आहे काय,

स्क्रीन

मागील

दोन

(३) असल्हयास, दापोली येथे गेली अनेक र्षे सरु
ु असलेले हो्ीकल्हचर
महाप्रर्द्यालय मसींधुदग
ु व जिल्ह्यातील मळ
ु दे येथे स्थलाींतररत करण्यात आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्हयास,

उपरोक्त

िकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

कृषी

प्रर्द्यापीठामध्ये अद्यार्त सप्रु र्धा र् आधुननकीकरण करण्यासाठी कोणती
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) मध्यर्ती सींशोधन केंद्र, र्ाकर्ली येथील कोणत्याही

प्रर्भागामध्ये पदर्ी र् पदव्यत्ु तर अभ्यासक्रमाींचे प्रर्द्यार्थयांसाठी कोणतेही र्गव
घेण्यात येत नाहीत. त्यामुळे परु े शा र्गवखोल्हया उभारण्याची सध्या आर्श्यकता
नाही. मध्यर्ती सींशोधन केंद्राींतगवत सहा प्रर्भाग कायवरत असन
ू त्या अींतगवत
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मदहलाींसाठी र् परु
ु षाींसाठी एकूण १२ स्र्च्छतागह
ृ े उपलब्ध आहे त. तसेच
र्ाकर्ली

येथील

मध्यर्ती

सींशोधन

केंद्रार्र

आणखी

स्र्च्छतागह
ृ े

उभारण्यासाठी मदहला र् परु
ु ष कमवचाऱयाींकरीता तयार शौचालय र् सेप््ीक
्ँ क खरे दी करण्याची कायवर्ाही सरु
ु आहे .
(२)

मध्यर्ती

सींशोधन

(३)

भारतीय

कृषी

केंद्र,

र्ाकर्ली

येथे

डडजि्ल

डीस्प्ले

बसप्रर्ण्यात आलेला नाही. अथर्ा खरे दी करण्यात आलेला नाही.
(Accreditation)

सींशोधन

दे ताना

पररषदे कडून

घातलेल्हया

अ्ीचे

प्रर्द्यापीठाला

पालन

करुन

स्क्रीन

अधधजस्र्कृती

उद्यानप्रर्द्या

महाप्रर्द्यालय, मसींधुदग
ु व हे मळ
ु दे येथे स्थलाींतरीत करण्यात आले आहे .

(४) डॉ.बाळासाहे ब सार्ींत कोकण कृषी प्रर्द्यापीठाींतगवत कायावजन्र्त असलेल्हया
कायवक्रमाींतगवत

योिनाींसाठी

आर्श्यक

असलेला

ननधी

उपलब्ध

करुन

दे ण्यासाठी पार्साळी अधधर्ेशनामध्ये रुपये ११.०० को्ीची परु र्णी मागणी
सादर करण्यात आली आहे .
(५) िश्न उद्भर्त नाही.

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

नागपरू -मांब
ु ई समध्
ृ दी महामागाविरीता सांपाददत िरण्यात
आलेल्या जलमनीचा मोबदला दे ण्याबाबत

(५)

*

४१७३९ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव भाई

जगताप, श्री.जनादव न चाांदरू िर, श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.धनांजय मड
ां
टिले, श्रीमती हु्नबानू
ुां ,े श्री.हे मत
खललफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.हररलसांग राठोड, श्री.सभ
ु ाष झाांबड,
श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग :
ु श

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१)

नागपरू -मब
ुीं ई

करण्याचा

कायद्यात

ननणवय
बदल

समद्ध
ृ ी

घेतला

महामागावसाठी

असन
ू

करत शेतकरी

शासनाने

अध्यादे शाच्या

आणण

सक्तीने

माध्यमातन
ू

आददर्ासीींच्या

िममनी

भस
ीं ादन
ू प
भस
ीं ादन
ू प
सक्तीने

सींपाददत करण्याचे अधधकार शासनाने जिल्हहाधधकाऱयाींना ददले असल्हयाचे
माहे मे, २०१८ मध्ये र् त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, नागपरू -मब
ुीं ई समध्
ु यातील
ृ दी महामागावसाठी शहापरू तालक्

तीन हिार शेतकऱयाींच्या िममनी सींपाददत होणार आहे त, तसेच, उक्त
समध्
ीं ादनाच्या ननणवयाला ठाणे,
ू प
ृ दी महामागावच्या अन्यायकारक सक्तीने भस
शहापरू , अहमदनगर आणण नामशक भागातील शेतकरी र् आददर्ासी शेतकरी
याींनी प्रर्रोध केला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, नागपरू -मब
ुीं ई समध्
ु े आणण
ृ दी महामागव १० जिल्हहे , २६ तालक
३९२ गार्े यातन
ू िाणाऱया ७०० ककलोमी्र लाींबीच्या र् सम
ु ारे रुपये ४६०००

को्ी खचावच्या द्रत
ु गती मागावच्या १३ पॅकेिसच्या बाींधकामासाठी िाप्त
झालेल्हया ननप्रर्दाींपक
ै ी १८ कींपन्याींच्या ननप्रर्दा पात्र ठरल्हया असन
ू त्यानस
ु ार
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) असल्हयास, उक्त द्रत
ु गती महामागावसाठी एकूण ककती िमीन लागणार

आहे र् त्यापैकी ककती िमीन सींपादन करण्यात आलेली आहे , सक्तीने सरु
ु
असलेल्हया िममनीचा भस
ीं ादनाचा मोबदला कमी ददला िात आहे, हे ही खरे
ू प
आहे काय,
(५)

असल्हयास,

चौकशीच्या

उपरोक्त िकरणी

अनष
ीं ाने
ु ग

उक्त

शासनाने चौकशी

िकल्हपामळ
ु े

बाधधत

केली आहे

होणाऱया

काय,

आददर्ासी

शेतकऱयाींना मोबदला दे ण्याबाबत र् त्याींचे पन
ु र्वसन करण्याबाबत कोणती
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे , नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय
आहे त ?

श्री.एिनाथ लशांदे : (१)
१) महाराषट्र

समध्
ृ दी

महामागावसाठी

िमीन

मालकाींच्या

ऐजच्छक

सहमतीने खरे दी खताद्र्ारे िमीन खरे दी करण्यात आल्हया आहे त.
मात्र मशल्हलक १९% िागेबाबत िमीन एकत्रत्रकरण योिनेतील दोष,
सहदहस्सेदाराींची

सींमती

नसणे,

मोबदला

सींप्रर्भािन

इ.

बाबी

असल्हयाने अशा खािगी िममनी थे् खरे दी पध्दतीने ताब्यात घेता
येत नाहीत. सबब अशा खािगी िममनीच्या सींपादनाबाबत महाराषट्र
महामागव अधधननयमाच्या कलम १५ च्या उप-कलम (२) िमाणे

सींपादनाचा उद्देश िादहर करण्याबाबत शासनाने अधधसच
ू ना ददनाींक
२५/०५/२०१८ रोिी रािपत्रात िमसद्ध केल्हया आहे त.
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२) महाराषट्र महामागव अधधननयमाच्या कलम १९-ब च्या पो्-कलम (२)

अन्र्ये सदर सींपादनासाठी सींमतीद्र्ारे सींमती ननर्ाडा/करारनामा
याद्र्ारे सींपाददत िममनीचा मोबदला ननजश्चत करता येतो र् उर्वररत

िकरणामध्ये पो्-कलम (३) अन्र्ये सींपादनाचा ननर्ाडा करण्याची
तरतद
ू आहे .

३) भमू मसींपादन,
ममळण्याचा

पन
ु र्वसन

आणण

र्

पन
ु र्वसाहत

पारदशवकतेचा

करताना

हक्क

उधचत

(महाराषट्र

भरपाई

सध
ु ारणा)

अधधननयम, २०१८ हा ददनाींक २६/०४/२०१८ रोिी शासन रािपत्रात

िमसध्द करण्यात आला आहे . सदर अधधननयमाच्या कलम १०५-क
नस
ु ार

पाचव्या

अनस
ु च
ू ीमध्ये

महाराषट्र

समार्ेश करण्यात आला आहे .

महामागव

अधधननयमाचा

(२) हे खरे नाही.

(३) या िकल्हपासाठी एकूण १६ कन्स्ट्रकशन पॅकेि करण्यात आलेले आहे त र्
त्यापैकी पॅकेि १ ते १३ साठी अहवतािकक्रया (RFQ) तसेच ननप्रर्दा िकक्रया

(RFP) पण
ू व झालेली आहे . अहताविाप्त १८ अिवदाराींकडून ननप्रर्दा (RFP)
बोलाप्रर्ण्यात आल्हया. सदर िाप्त न्यन
ू तम ननप्रर्दाकाराींच्या ननयक्
ु तीला
मान्यता दे ण्याची िकक्रया सरु
ु आहे .

(४) द्रत
ु गती मागावच्या आखणीमध्ये ८६३६ हे . आर िमीन समाप्रर्ष् आहे .
त्यामध्ये ७२९१ हे .आर. खािगी िमीन आणण १३४५ हे. आर शासकीय िमीन
र् र्न िमीन आहे .
खािगी

र्ा्ाघा्ीद्र्ारे

थे्

खरे दी

पद्धतीने

िमीन

मालकाींच्या

ऐजच्छक सींमतीद्र्ारे खािगी िममनीपैकी ५९०६ हे . आर (८१%) खािगी
िमीन

खरे दी

करण्यात

आली

आहे

र्

“मोबदला

ननजश्चतीसाठीच्या

जिल्हहास्तरीय सममती” ने ननधावररत केलेली भरपाईची रक्कम प्रर्प्रर्ध पध्दतीने
िमीन धारकास अदा करण्यात येत आहे .

(५) चौकशी करण्याचा िश्न उद्भर्त नाही. राज्य शासनाच्या धोरणािमाणे
पयावप्त र् योग्य मोबदला अदा करण्यात येत आहे .
-----------------
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नागपूर पररिहन िायावलयाांतगवत ऑनलाईन पररक्षेत
गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(६)

*

४२५४२ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले :

सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू पररर्हन कायावलयाींतगवत ऑनलाईन पररक्षेत गैरव्यर्हार करून

एका मदहन्यात सात हिार मशकार्ू र्ाहन परर्ाने र्ा्प केल्हयाचे ददनाींक २३
माचव, २०१८ रोिी र्ा त्यासम
ु ारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर िकरणाची चौकशी करून कारर्ाई करण्याबाबत यर्
ु ा
सेना कायवकते याींनी िादे मशक पररर्हन अधधकारी याींना ननर्दे न ददले आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

उपरोक्त

िकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

गैरव्यर्हार

करणाऱया दोषी अधधकाऱयाींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.ददिािर रािते : (१) या िकरणी र्त्ृ तपत्रामध्ये बातमी िमसद्ध झाली आहे .
(२) होय.

(३) यासींदभावत सींबधीं धत सहाय्यक मो्ार र्ाहन ननरीक्षक याींना ननलींत्रबत
करण्यात आलेले आहे . तसेच िकरणाची अधधक चौकशी करण्यासाठी सममती
ननयक्
ु त करण्यात आली आहे .
(४) िश्न उद्भर्त नाही.

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

गेिराई (जज.बीड) तालक्
ु यातील सहाय्यि ननिडणि
ू ननणवय अधधिारी
याांनी गैरव्यिहार िेल्याबाबत

(७)

*

४१६२१ श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.धनांजय मड
ांु ,े श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनु नल तटिरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३९९७४ ला
ददनाांि ८ माचव, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय महसल
ू
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) श्री.इींदर नागरे , रा.सींगमिळगार् (ता.गेर्राई, जि.बीड) याींनी राज्य
ननर्डणूक आयोगाला ददलेल्हया तक्रारीची शहाननशा करणेबाबत आयोगाने
ददनाींक ०२ ऑगस््, २०१७ रोिी जिल्हहाधधकारी, बीड याींना कळप्रर्ल्हयानींतर
गेर्राई (जि.बीड) तालक्
ु यातील सहाय्यक ननर्डणक
ू ननणवय अधधकारी याींनी
अननयममतता केल्हयाबाबत चौकशीमध्ये ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, उपप्रर्भागीय अधधकारी, बीड याींनी केलेल्हया चौकशीमध्ये
अनेक

अननयममतता

झाल्हयाचे

ननदशवनास

आल्हयानींतर

उक्त

िकरणी

तत्कामलन तहमसलदार तथा ननर्डणक
ननणवय अधधकारी याींची प्रर्भागीय
ू

चौकशी सरु
ु करण्यासाठी प्रर्भागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाद याींचेकडे ददनाींक
२३ फेब्रर्
ु ारी, २०१८ रोिी र्ा त्यासम
ु ारास िस्तार् सादर केला आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर प्रर्भागीय चौकशी कधी पण
ू व होणार आहे, चौकशी
अधधकारी याींची ननयक्
ु ती, आरोपपत्र बिार्णे इ.बाबी कधी पण
ू व झाल्हया
आहे त, प्रर्भागीय चौकशी पण
ू व झाली असल्हयास त्याचे ननषकषव काय आहे त,
उक्त गैरव्यर्हारात चार चाकी र्ाहन भाडेतत्र्ार्र घे न त्याींना डडझेल र्ा्प

केल्हयाचे कागदोपत्री दाखप्रर्ताना अशी र्ाहने अजस्तत्र्ात नसन
दच
ू
ु ाकी
र्ाहनाचे

बनार््

क्रमाींक

्ाकून

लाखोंची

दे यके

अदा

करण्यात

आली

असल्हयाची बाब आले असल्हयाचे ननदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त िकरणी तत्कामलन नायब तहमसलदार आणण र्ाहन
प्रर्भाग िमख
श्री.काळे याींनी या िकरणात आपला काही सींबध नसन
ु
ू
तत्कामलन तहमसलदार याींनी आपल्हया अधधकाराचा दरु
ु पयोग करून हा
गैरव्यर्हार केला असल्हयाचे प्रर्भागीय आयक्
ु त याींना लेखी ददले आहे, हे ही
खरे आहे काय,
(५)

असल्हयास,

उपरोक्त

िकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

गैरव्यर्हार

करणाऱया दोषी अधधकारी/कमवचारी याींच्यार्र गन्
ु हा दाखल करुन कोणती
कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.चांद्रिाांत

पाटील

:

(१),

(२),

(३),

(४)

र्

(५)

श्री.इींदर

नागरे ,

रा.सींगमिळगार् ता.गेर्राई, जि.बीड याींनी मा.राज्य ननर्डणूक आयोगाकडे
केलेल्हया तक्रारीची शहाननशा करण्याबाबत मा.राज्य ननर्डणूक आयोगाने
ददनाींक ०२/०८/२०१७ रोिीच्या पत्रान्र्ये जिल्हहाधधकारी बीड याींना कळप्रर्ले
होते.

तद्नष
ीं ाने
ु ग

करण्याकरीता

जिल्हहाधधकारी,

उपप्रर्भागीय

बीड

अधधकारी,

याींनी

बीड

सदर

याींना

तक्रारीची

ननदे मशत

केले

चौकशी

होते.

त्यानस
ु ार उपप्रर्भागीय अधधकारी बीड याींनी केलेल्हया चौकशीमध्ये सकृतदशवनी
काही अननयममतता झाल्हयाचे ननदशवनास आले आहे .

सदर अननयममतताींच्या अनष
ीं ाने सींबधधताींप्रर्रुद्ध प्रर्भागीय चौकशी
ु ग

सरू
ु करण्यासाठीचा िस्तार् सादर करण्याबाबत प्रर्भागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाद

याींना ददनाींक २३/०२/२०१८ रोिीच्या शासन पत्रान्र्ये कळप्रर्ण्यात आले होते.
त्यानष
ीं ाने
ु ग

प्रर्भागीय

आयक्
ु त,

औरीं गाबाद

याींनी

ददनाींक

११/०३/२०१८

रोिीच्या पत्रान्र्ये सींबधधताींप्रर्रुद्ध प्रर्भागीय चौकशी सरू
करण्यासाठीचा
ु
िस्तार् शासनास सादर केला. सदर िस्तार्ाच्या अनष
ीं ाने त्र्
व ा अहर्ाल
ु ग
ु ीपत
ू त

सादर करण्याबाबत प्रर्भागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाद याींना ददनाींक २१/०३/२०१८

रोिीच्या शासन पत्रान्र्ये कळप्रर्ण्यात आले होते. त्यानस
ु ार प्रर्भागीय

आयक्
ु त, औरीं गाबाद याींनी ददनाींक २२/०५/२०१८ रोिीच्या पत्रान्र्ये सादर
केलेला अहर्ालास अनल
ु क्षून तत्कामलन तहमसलदार गेर्राई, जि.बीड आणण

तत्कामलन नायब तहमसलदार, गेर्राई, जि.बीड याींच्याप्रर्रुद्ध म.ना.से (मशस्त
र् अपील) ननयम, १९७९ च्या ननयम ८ र् ननयम १२ अनस
ु ार ददनाींक

१८/०६/२०१८ रोिीच्या शासन ज्ञापनान्र्ये प्रर्भागीय चौकशी सरू
ु करण्यात
आली आहे . सदर प्रर्भागीय चौकशीमध्ये इींधनाच्या दे यकाींमध्ये सप्रर्स्तर

तपशील नमद
ू न करता तसेच दे यकाची कोणतीही शहाननशा न करता दे यक
मींिूर

केल्हयाचा

दोषारोप

दे खील

ठे र्ण्यात

आला

आहे .

दरम्यानच्या

कालार्धीत तत्कामलन नायब तहमसलदार, गेर्राई याींनी ददनाींक ०३/०३/२०१८
रोिी सदर िकरणामध्ये ते दोषी नसल्हयाबाबतचे ननर्ेदन प्रर्भागीय आयक्
ु त,
औरीं गाबाद याींना सादर केले असल्हयाचे ननदशवनास येत.े
(६) िश्न उद्भर्त नाही.

-----------------
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नाांदलापूर (ता.िराड, जज.सातारा) हद्दीतील दगडखाणी बांद िरण्याबाबत
(८)

*

४१३९०

श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरण

पािसिर,

अॅड.राहुल नािेिर, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग :
सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदलापरू (ता.कराड, जि.सातारा) येथील नप्रर्न गार्ठाण र्साहतीच्या
हद्दीत

भस
ू रु
ु ीं गामळ
ु े

स्थाननक

रदहर्ाश्याींच्या

घराींना

र्

शासकीय

क्रीडा

सींकुलाच्या इमारतीला तडे गेल्हयाचे माहे एप्रिल, २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान
ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, नाींदलापरू हद्दीतील दगडखाणी बींद करण्याबाबत ग्रामस्थाींनी
ग्रामपींचायत र् ग्रामसभेत ठरार् करून तसेच र्ारीं र्ार लेखी ननर्ेदने दे न
दे खील शासनाने कोणतीही कायवर्ाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायवर्ाही
केली र्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, प्रर्लींबाची करणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) र् (३) मौिे नाींदलापरू , ता.कराड, जि.सातारा
येथील ग् क्र. ४१०/१ अ मध्ये असलेल्हया घराींपक
ै ी १३ घराींच्या मभींतीच्या

प्लॉस््रला तडे गेल्हयाची बाब माहे एप्रिल, २०१८ मध्ये ननदशवनास आली आहे .

मात्र शासकीय क्रीडा सींकुलाच्या इमारतीला तडे गेल्हयाची बाब ननदशवनास
आली नाही.

नाींदलापरू

हद्दीतील

दगडखाणी

बींद

करण्याबाबत

ग्रामस्थाींनी

ग्रामपींचायत र् ग्रामसभेत ठरार् करुन तसेच तक्रार अिव सादर केले आहे त.

मौिे नाींदलापरू , ता.कराड येथील ग् नीं. ४१०/२ ब या शासकीय

िममनीर्र ७ खाणपट्टाधारकाींना ५ र्षावकरीता सन २०२१ पयंत खाणपट्टे मींिूर
करण्यात

आले

आहे त.

तथाप्रप,

ग्

नीं.

४१०/२

ब

मधील

७ खाणपट्टाधारकाींपक
ै ी नक्की कोणत्या खाणपट्टयातील भस
ू रु
ु ीं गामळ
ु े घराींना तडे
गेले आहे त, याबाबत उपप्रर्भागीय
सार्विननक

अधधकारी-कराड,

कायवकारी

अमभयींता,

बाींधकाम प्रर्भाग, सातारा, जिल्हहा खननकमव अधधकारी, सातारा र्
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महाराषट्र

िदष
ु ण

ननयींत्रण

मींडळ

याींचे

सींबधीं धत

अधधकारी

याींचेमाफवत

सींयक्
ु तररत्या चौकशी करण्यात येत आहे . सद्य:जस्थतीत सदर खाणपट्टयातन
ू
भस
ु रु
ु ीं गाद्र्ारे होत असलेले दगड उत्खनन स्थधगत करण्यात आले आहे .
(४) िश्न उद्भर्त नाही.

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

अललबाग-रे िस (ता.अललबाग, जज.रायगड) मागाविरील
सारळ पल
ू ाची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत
(९)

*

४२०६१

श्री.जयांत

पाटील :

सन्माननीय

सािवजननि

बाांधिाम

(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अमलबाग-रे र्स (ता.अमलबाग, जि.रायगड) मागावर्र असलेला सारळ पल
ू

नादरु
ु स्त असल्हयामळ
ु े र्ाहतक
ू ीस धोकादायक झाला असन
ू सदर पल
ू ार्रून
िर्ाशी र्ाहनाींची सतत र्ाहतक
ू होत असल्हयाने अपघात हो न जिप्रर्तहानी
होण्याची शक्यता ननमावण झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने
ु ग

सदर

पल
ू ाचा

स्ट्रक्चरल

ऑडी्

करुन

पल
ु ाचे

करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

नत
ु नीकरण

(३) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. िश्नाींककत पल
ु ाचे लोखींड खार् हर्ेमळ
ु े काही
िमाणात गींिलेले आहे र् कॉकक्र् काही िमाणात ननखळले आहे .

(२) सदर पल
मींिरू असन
ठे केदारी ननजश्चत
ु ाच्या दठकाणी नर्ीन पल
ू
ू

करण्यात आली होती. तथाप्रप, कींत्रा्दाराने प्रर्प्रर्ध कारणे पढ
ु े केल्हयाने पल
ु ाचे
काम अद्यापपयंत सरु
ु केलेले नाही. यास्तर् कींत्रा्दाराकडून सदरचे काम
काढून घे न ननप्रर्दा रद्द करुन नर्ीन कींत्रा्ाची ननजश्चती करुन पल
ु ाचे काम
पार्साळयाींनतर सरु
ु करण्याचे ननयोिन आहे .
(३) िश्न उद्भर्त नाही.

-----------------
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चें बूर (मुांबई) येथील ्िाज्ति लमलने भुखड
ां ाच्या विक्रीची
अनजजवत रक्िम थिविल्याबाबत

(१०)

*

४१८२१ श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी

रुपनिर : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चें बरू (मब
ुीं ई) येथील स्र्ाजस्तक ममलने कमवचाऱयाींच्या र्साहतीकरीता
शासनाकडून भख
ू ींड ममळप्रर्ला असन
ू काही कारणामळ
ु े स्र्ाजस्तक ममलला
र्साहतीचे

बाींधकाम करता

आले

नसल्हयामळ
ु े

सदर

ममलने शासनाच्या

परर्ानगीच्या भख
ू ींडाचे ५६ भाग करुन ते ननरननराळया गह
ृ ननमावण सींस्थाना
प्रर्कल्हयाचे ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, शासनाच्या करारानस
ु ार स्र्ाजस्तक ममलने प्रर्क्री ककीं मतीच्या
५० ्क्के रक्कम अनजिवत म्हणन
ू शासनाकडे िमा करणे आर्श्यक होते,

परीं तु २० र्षावनत
ीं रही उक्त रक्कम स्र्ाजस्तक ममलने शासनाकडे िमा केली
नसल्हयाचे माहे एप्रिल, २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

उपरोक्त िकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनष
ीं ाने सींबधीं धताींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(४) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) खरे आहे .

(२) स्र्ाजस्तक ममलकडून ज्या व्यक्ती/सींस्था याींनी भख
ू ींड खरे दी केला असेल

त्या व्यक्ती/सींस्था याींना या खरे दी केलेल्हया भख
ु ींडाची पन
ु प्रर्वक्री करार्याची
असल्हयास शासनाची परर्ानगी घेणे र् अनजिवत उत्पनाची रक्कम शासन

िमा करणे आर्श्यक असताींना त्यातील काही व्यक्ती/सींस्था याींनी अशी
पर्
व रर्ानगी घेतली नसल्हयाचे र् अनजिवत उत्पनातील शासनाचा दहस्सा
ु प
शासनिमा केला नसल्हयाचे ननदशवनास आले आहे .
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(३) या शतवभग
ीं िकरणी सर्व सींबधीं धत भख
ू ींड धारकाींना जिल्हहाधधकारी याींनी

ददनाींक २२/०६/२०१८ रोिी सन
ु ार्णी ददली. सदर सन
ु ार्णीचे र्ेळी सींबधीं धत
भख
ू ींड धारकाींनी सादर केलेल्हया लेखी ननर्ेदन/कागदपत्राींची छाननी करण्यात
येत आहे .

(४) िश्न उद्भर्त नाही.

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

लभिांडी-िल्याण-लशळ र्त्यािरीता भूसांपादन झालेल्या
प्रिल्प बाधधताांना मोबदला दे ण्याबाबत

(११)

*

४१४९७ श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.धनांजय मड
ांु ,े श्री.सनु नल तटिरे :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) मभर्ींडी-कल्हयाण-मशळ रस्त्याच्या सहापदरीकरणासाठी का्ई आणण ननळिे

(ता.कल्हयाण, जि.ठाणे) येथील िकल्हप बाधधताींना भस
ीं ादनाची नो्ीस पाठर्न
ू प
ू

रस्त्याच्या िागेची मोिणी करण्यासाठी ददनाींक १५ र् १६ मे, २०१८ रोिी
असता स्थाननक ग्रामस्थाींच्या प्रर्रोधामळ
ु े सदर िागेची मोिणी हो
नाही, हे खरे आहे काय,

शकली

(२) असल्हयास, सन १९९९ मध्ये याच रस्त्याचे चौपदरीकरण झाले असन
ू ,

तेव्हापासन
ू िकल्हप बाधधताींना मोबदला न दे ता एफ.एस.आय. र्ाढर्न
ू दे ण्याचे
आश्र्ासन दे ण्यात आले होते, मात्र त्याचा लाभ िकल्हप बाधधताींना ममळाला
नसल्हयाने या कामास स्थाननकाींचा प्रर्रोध होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, मा.मख्
ु यमींत्री र् मा.सार्विननक बाींधकाम मींत्री तथा पालकमींत्री

ठाणे जिल्हहा याींच्यासोबत स्थाननक नागररकाींची अनक्र
ु मे ददनाींक १० र् २०
एप्रिल, २०१८ रोिी झालेल्हया बैठकीत िकल्हप बाधधताींच्या मोबदल्हयाबाबत
कोणताही ननणवय घेण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्हयास,

सदरहू
िकल्हप
बाधधताींना
मोबदला
दे ण्याबाबत
एम.एम.आर.डी.ए., एम.एस.आर.डी.सी. र् कल्हयाण-डोंत्रबर्ली महानगरपामलका
िशासन या सर्व यींत्रणा आपल्हया िशासनाची िबाबदारी नसल्हयाचे साींगन
ू
त्याकडे दल
व करीत आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष
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(५)

असल्हयास,

उपरोक्त िकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनष
ीं ाने सन १९९९ मधील रस्ता रुीं दीकरणातील बाधधताींना
ु ग
मोबदला दे ण्याबाबत र् सध्याच्या सहापदरीकरणातील बाधधताींना ग्रामस्थाींच्या

मागणीनस
ु ार बािारभार्ाच्या पाचप् रोख स्र्रुपात मोबदला दे ण्याबाबत
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) होय.

(२) मभर्ींडी-कल्हयाण-मशळ रस्त्याच्या रुीं दीकरणाचे काम कल्हयाण-डोंत्रबर्ली
महानगरपामलकेने सन १९९५-९६ च्या सम
ु ारास हाती घेतले होते. सदर
िकल्हपामधील

बाधधत

िमीन

धारकाींना

बाधधत िममनीच्या

मोबदल्हयात

हस्ताींतरणीय प्रर्कास हक्क स्र्रुपात मोबदला दे ण्यात येत असल्हयाबाबतचे
पत्र महानगरपामलकेने ददले आहे . तसेच यासींबध
ीं ी ददनाींक १०/०४/२०१८
रोिीच्या घेतलेल्हया बैठकीत सींबधीं धत शासकीय यींत्रणेस ननदे श ददलेले आहे त.

(३) ददनाींक १०/०४/२०१८ रोिी झालेल्हया बैठकीत सींयक्
ु त मोिणी र् मोबदला

ठरप्रर्ण्याबाबत आर्श्यक त्या सच
ू ना सींबधीं धत िाींत अधधकारी र् उपअधीक्षक
भम
ू ी अमभलेख, कल्हयाण याींना ददलेले आहे त.

(४) ददनाींक १०/०४/२०१८ रोिीच्या बैठकीत सींबधीं धत शासकीय यींत्रणाींना
मोबदल्हयाबाबत आर्श्यक त्या सच
ू ना दे ण्यात आलेल्हया आहे त.

(५) सन १९९९ मधील रस्ता रुीं दीकरणातील बाधधताींना मोबदला दे ण्याबाबत
आर्श्यक

त्या सच
ू ना ददनाींक

१०/०४/२०१८

शासकीय यींत्रणाींना दे ण्यात आल्हया आहे त.

रोिीच्या बैठकीत

सींबधीं धत

सध्याच्या सहापदरीकरणाच्या भस
ीं ादनाबाबत िचमलत भस
ीं ादन
ू प
ू प

कायदा र् थे् र्ा्ाघा्ीच्या शासन ननणवयाव्दारे कायवर्ाही करण्यात येत आहे .
(६) िश्न उद्भर्त नाही.

-----------------
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बणोरी ते खेड (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) येथील दे िणा नदीिरील
पूलाचे बाांधिाम पूणव िरण्याबाबत
(१२)

*

४२७१४

श्री.प्रसाद

लाड :

सन्माननीय

सािवजननि

बाांधिाम

(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बणोरी ते खेड (ता.खेड, जि.रत्नाधगरी) येथील दे र्णा नदीर्रील पल
ू ाच्या

बाींधकामास शासनाची मींिरू ी िाप्त झाल्हयानींतर सदर पल
ु ाच्या बाींधकामाचे
सन २०१६ मध्ये मा.सार्विननक बाींधकाम मींत्रयाींचे हस्ते उद्घा्न करुनही
पल
ु ाचे बाींधकाम पण
ू व झाले नाही, हे खरे आहे काय
(२)

असल्हयास,

सदरहू पल
ू ाच्या बाींधकामाची सद्य:जस्थती काय
आतापयंत पण
ू व झालेल्हया कामार्र ककती खचव करण्यात आला आहे,

आहे,

(३) असल्हयास, पल
ू ाच्या दोन बािच्
ू या िोड रस्त्याींचे काम िलींत्रबत आहे , हे
ही खरे आहे काय
(४)

असल्हयास,

उपरोक्त

िकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनष
ीं ाने पल
ु ग
ु ाींचे काम पण
ू व करुन पल
ू र्ाहतक
ु ीसाठी कायावजन्र्त
करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे .

(२) पल
ू ाचे खेड र् खारी बािुकडील दोन अँब्में्, बॉक्स रर्नव, पीअर क्र.
१,२,३ र् १ गडवर स्लॅ बचे बाींधकाम पण
ू व झाले आहे . उर्वररत काम िगतीपथार्र
आहे . स्र्ीकृत ननप्रर्दे िमाणे काम िुल,ै २०१८ अखेर पण
ू व होणे अपेक्षक्षत आहे .
आहे .

सद्य:जस्थतीत सदर कामासाठी रुपये ४९.०० लक्ष इतका खचव झाला

(३) होय, खरे आहे .

िश्नाींककत पल
ू ाच्या खेड र् खारी बािक
ू डील िोडरस्त्यासाठी आर्श्यक

खािगी िममनीचे भस
ीं ादन करण्याची कायवर्ाही िगतीत आहे .
ू प
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सींबधीं धत

िमीन

मालकाींनी

िोडरस्त्याचे

काम

करण्यास

हरकत

घेतल्हयाने, भस
ीं ादनाची कायवर्ाही पण
ू प
ू व करुन िोडरस्त्याचे काम हाती घेण्याचे
ननयोिन आहे .

(४) र् (५) िश्न उद्भर्त नाही.

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

राज्यातील िृषी महाविद्यालये बांद िरण्याच्या प्र्तािाबाबत
(१३)

*

४२९०४ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव भाई

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हु्नबानू खललफे,
श्री.जनादव न चाांदरू िर, आकिव.अनांत गाडगीळ, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.हररलसांग
राठोड, श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे :
ु श
सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील सम
ु ारे

५७ कृषी महाप्रर्द्यालये बींद करण्याचा िस्तार्

शासनाच्या प्रर्चाराधीन असन
ू तशी मशफारस कृषी प्रर्भागाकडून मा.राज्यपाल
महोदयाींना माहे फेब्रर्
ु ारी, २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान करण्यात आलेली आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, त्याची कारणे काय आहे त,
(३)

असल्हयास,

चौकशीच्या

उपरोक्त िकरणी

अनष
ीं ाने
ु ग

प्रर्द्यार्थयांचे नक
ु सान हो
येत आहे,

बींद

शासनाने चौकशी

करण्यात

येणाऱया

कृषी

केली आहे

काय,

महाप्रर्द्यालयातील

नये यासाठी कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात

(४) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) र् (४) राज्यातील १५६ कायमस्र्रुपी
प्रर्नाअनद
ु ाननत खािगी कृषी र् कृषी सींलग्न महाप्रर्द्यालयाींची तपासणी
त्रयस्थ यींत्रणेकडून करण्याकरीता डॉ.एस.एन. परु ी, मािी कुलगरु
ु , मफुकृप्रर्,

राहुरी याींच्या अध्यक्षतेखाली सममती गदठत करण्यात आलेली आहे . या
सममतीने मागील र्षी “ड” र्गावतील १८ महाप्रर्द्यालयाींची तपासणी करुन
ज्या

महाप्रर्द्यालयाींना

दोनदा

“ड”

दिाव

िाप्त

झालेला

आहे

अशा
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६ महाप्रर्द्यालयाींची िर्ेश िकक्रया र् ४ महाप्रर्द्यालयाींच्या ित्येकी एका
तक
ु डीची िर्ेश िकक्रया स्थधगत करण्याबाबतची मशफारस केली होती. त्या

मशफारशीस अनस
ु रुन सींबधीं धत कृषी प्रर्द्यापीठाींनी घेतलेल्हया ननणवयानस
ु ार या
महाप्रर्द्यालयाींची/तक
ु ड्याींची
करण्यात आली होती.

सन

२०१७-१८

ची

िर्ेश

िकक्रया

स्थधगत

या िर्ेश िकक्रया स्थधगत करण्यात आलेल्हया महाप्रर्द्यालयाींच्या

सींबधीं धत सींस्थाींनी मा.उच्च न्यायालयाच्या मब
ींु ई, औरीं गाबाद आणण नागपरू
येथे प्रर्प्रर्ध रर् याधचका दाखल केल्हया होत्या. या याधचकाींबाबत मा.उच्च

न्यायालयाने ददलेल्हया आदे शानस
ु ार उक्त महाप्रर्द्यालयाींमध्ये सन २०१७-१८
ची

िर्ेश

िकक्रया

राबप्रर्ण्यात

आली.

तसेच

मा.उच्च

न्यायालयाने या

महाप्रर्द्यालयाींना योग्य ते अमभर्ेदन (representation) अधधकृत यींत्रणा

तसेच प्रर्द्यापीठाींकडे माींडण्याची सींधी दे र्न
त्याद्र्ारे त्याींनी त्याींच्याकडे
ू
कोणतीही कमतरता/त्र्
व ा केल्हयाचे मसध्द करुन
ु ी नसल्हयाचे तसेच सर्व पत
ु त
दाखर्ार्े असे आदे श ददलेले आहे त.
महाराषट्र

कृषी

प्रर्द्यापीठे

कायदा

१९८३

मधील

तरतद
ु ीनस
ु ार

महाप्रर्द्यालयाींची तपासणी करणे, सींलग्नता काढून घेणे इ. अधधकार कृषी
प्रर्द्यापीठाींना दे ण्यात आलेले आहे त. त्यानस
ु ार उक्त िकरणी मा.उच्च
न्यायालयाने ददलेल्हया आदे शािमाणे प्रर्द्यापीठाने आर्श्यक ती कायवर्ाही

करुन अींनतम ननणवय मा.उच्च न्यायालयापढ
ु े माींडण्याबाबत सींबधीं धत कृषी
प्रर्द्यापीठाींना कळप्रर्ण्यात आलेले आहे .

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

शहापूर (जज.ठाणे) तालुक्यातील आददिासी
शेतिऱयाांना मदत दे ण्याबाबत

(१४)

*

४३१३२

श्री.आनांद

ठािूर,

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.ख्िाजा

बेग :

सन्माननीय पशस
ां धवन मांत्री पढ
ु ि
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शहापरू (जि.ठाणे) तालक्
ु यातील आददर्ासी र्स्तीमध्ये माहे माचव, २०१८
मध्ये र्ा त्यादरम्यान बॉ्ूमलझमच्या प्रर्षबाधेने २५ िनार्राींचा मत्ृ यू झाला
आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, मत
ृ िनार्राींचे पींचनामे करुन भरपाई ममळार्ी अशी मागणी
आददर्ासी बाींधर्ानी शासनाकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

उपरोक्त िकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनष
ीं ाने आददर्ासी शेतकऱयाींना मदत दे ण्याबाबत कोणती
ु ग
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.महादे ि जानिर : (१) शहापरू (जि.ठाणे) तालक्
ु यातील मौिे कोठारे ,
धचल्हलारर्ाडी र् लाखेर्ाडी आददर्ासी र्स्तीमध्ये माहे फेब्रर्
ु ारी, २०१८ मध्ये
१४

िनार्राींची

मतक
ुव

झाल्हयाचे

शेतकऱयाींनी

साींधगतले.

शेतकऱयाींनी

साींधगतलेल्हया लक्षणाींर्रुन बॉ्ुमलझम सदृषय प्रर्षबाधेने िनार्राींचा मत्ृ यू

झाल्हयाचे िाथममक ननदान करण्यात आले. तथाप्रप, शर्प्रर्च्छे दनासाठी मत
ृ
िनार्रे उपलब्ध होर्ू शकली नाहीत.

(२) पशस
ीं धवन प्रर्भागास ननर्ेदन िाप्त झालेले नाही. बॉ्ुमलझम सदृषय
ु र्
रोगाने िनार्रे मत
ु े
ृ पार्णे ही बाब नैसधगवक आपत्तीत मोडत नसल्हयामळ
आददर्ासी शेतकऱयाींना मदत दे य होत नाही.

(३) र् (४) ददनाींक २४/०३/२०१८ पासन
सदर पररसरात िनतबींधात्मक
ू
उपाययोिना करण्याकरीता मौिे लाखेर्ाडी येथे ननयींत्रण कक्षाची स्थापना

करण्यात आलेली आहे . मौिे कोठारे , धचल्हलारर्ाडी र् लाखेर्ाडी (ता.शहापरू )

येथील आिारी िनार्राींर्र माहे फेब्रर्
ु ारी र् माचव, २०१८ मध्ये आर्श्यक ते
उपचार केलेले असन
ू , उपचाराअींती ही िनार्रे चाींगली झालेली आहे त.
-----------------

राज्य पररिहन महामांडळाच्या लशिशाही बसेस िुलाव नेहरुनगर
येथे िापराविना पडून असल्याबाबत

(१५)

*

४३३५६ श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१)

अजग्नशमन

यींत्रणेअभार्ी

राज्य

पररर्हन

महामींडळाच्या

कींत्रा्ी

२५ मशर्शाही बसेस कुलाव नेहरुनगर येथे र्ापराप्रर्ना पडून असल्हयाचे माहे
मे, २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्हयास,

उपरोक्त िकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

चौकशीच्या अनष
ीं ाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे,
ु ग

काय,

(३) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.ददिािर रािते : (१) हे खरे नाही. पररर्हन कायावलयात नोंदणी न
झाल्हयाने सदर २१ मशर्शाही बसेस कुलाव स्थानकात उभ्या होत्या.
(२) र् (३) िश्न उद्भर्त नाही.

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

बाळापूर (जज.औरां गाबाद) येथील शेतजलमनीचा मोबदला दे ण्याबाबत
(१६)

*

४३६६० श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद शहरालगत असलेल्हया बाळापरू येथील शेतिममनीची औरीं गाबाद
येथील

नगर

(रे डीरे कनर)

रचना

केल्हयाने

प्रर्भागाने
सक्षम

चुकीची

िाधधकारी

नोंद

तथा

घेर्न
ू

चुकीचे

भस
ीं ादन
ू प

मल्ह
ु याींकन

अधधकाऱयाींनी

शेतकऱयाींना कमी मोबदला ददल्हयाच्या तक्रारी शेतकऱयाींनी केल्हया आहे त, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त िकरणी चक
ू ीची नोंद झाल्हयाचे सींबधीं धत अधधकाऱयाींनी
मान्य केले असन
ू ही सींबधीं धत कागदपत्रामध्ये दरु
ु स्ती करण्यात आलेली नाही,
हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

उपरोक्त िकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

चौकशीच्या अनष
ीं ाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे,
ु ग

काय,

(४) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) सन २०१६ मध्ये अिवदाराने केलेल्हया अिावच्या अनष
ीं ाने र्ाप्रषवक मल्ह
ु ग
ु यदर

तक्ते २०१७-१८ मध्ये दरू
ु स्ती करण्यात आलेली आहे . अिवदाराने ददनाींक

१०/०१/२०१८ च्या अिावन्र्ये सन २०१३, २०१४ र् २०१५ र्ाप्रषवक मल्ह
ु यदर
तक्त्याींमध्येही दरू
ु स्ती करण्याबाबत प्रर्नींती केली आहे . परीं तु मागील र्षावचे
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र्ाप्रषवक मल्ह
ू यदर तक्ते यामध्ये दरू
ु स्ती ककीं र्ा बदल करण्याची तरतद
ू र्
अधधकार नसल्हयाने नगर रचना कायावलयाच्या स्तरार्रून कायवर्ाही करणे

शक्य नसल्हयाचे ददनाींक ०७/०३/२०१८ च्या पत्रान्र्ये सक्षम िाधधकारी याींना

कळप्रर्ले आहे . भध
ू ारक राषट्रीय महामागव अधधननयम, १९५६ चे कलम
३ िी (५) नस
ु ार लर्ादाकडे दाद मागू शकतात.
(३) र् (४) िश्न उद्भर्त नाही.

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

मालेगाि (ता.अधावपरू , जज.नाांदेड) येथील आत्महत्याग्र्त
शेतिऱयाच्या िुटुांबबयाांना मदत दे ण्याबाबत

(१७)

*

४३७९९ श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय मदत ि पन
ु िवसन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मालेगार्

शेतमालाला

(ता.अधावपरू ,

हमीभार्

न

जि.नाींदेड)

ममळाल्हयाने

येथील
र्

६८

र्षीय

किवमाफी

न

शेतकऱयाने
झाल्हयाने

किवबािारीपणाला कीं्ाळून स्र्त:ला पे्र्न
ू घे न आत्महत्या केल्हयाचे ददनाींक
६ मे, २०१८ रोिी र्ा त्यासम
ु ारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने प्रपडीत शेतकऱयाच्या कु्ुींत्रबयाला किवमाफी र् मदत दे ण्याबाबत
ु ग
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.

अशा िकरणाची नोंद पोलीस ठाणे, अधावपरू , जि.नाींदेड येथे झाल्हयाचे

आढळून आले नाही.

(२) र् (३) िश्न उद्भर्त नाही.
-----------------

24

महाराष्ट्र िृषी उद्योग वििास महामांडळ तोट्यात असल्याबाबत
(१८)

*

४३८२१ श्री.हररलसांग राठोड : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) सन २०१५-१६ पयंत नफ्यामध्ये चालणारे महाराषट्र कृषी उद्योग प्रर्कास
महामींडळ माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये तोट्यात असल्हयाची बाब सींचालक
मींडळाच्या बैठकीत ननदशवनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत सींचालक मींडळाने दखल न घेतल्हयाने महामींडळाचे

आधथवक नक
व ामळ
ु सान होत आहे , उपरोक्त दल
ु क्ष
ु े राज्यातील सम
ु ारे १५०

लघउ
ु द्योग (स्मॉल स्केल इींडस्ट्रीि) बींद पडले आहे त, त्यामळ
ु े १० हिार
कामगार बेरोिगार झाले असन
ू ५० हिार लोकाींर्र उपासमारीची र्ेळ आली,
हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

चौकशीच्या

उपरोक्त िकरणी

अनष
ीं ाने
ु ग

महाराषट्र

शासनाने चौकशी

कृषी

उद्योग

केली आहे

प्रर्कास

काय,

महामींडळाच्या

नक
ु सानीस सींचालक मींडळास िबाबदार धरुन तत्कामलन सींचालक मींडळार्र
कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) महाराषट्र कृषी उद्योग प्रर्कास महामींडळ सन

२०१५-१६ र् २०१६-१७ मध्ये स्थूल र् ननव्र्ळ नफ्यात होते. सन २०१७-१८
मध्ये महामींडळ स्थूल नफ्यात आहे पण सम
ु ारे १३ को्ी इतका ननव्र्ळ तो्ा

होण्याची शक्यता आहे . महामींडळाचे र्षव २०१७-१८ च्या र्ाप्रषवक लेख्याचे
महालेखाकार याींचेकडून लेखा पररक्षण व्हायचे आहे .

(२) याबाबत महामींडळाचे सींचालक मींडळ सतत आढार्ा घेत असन
ू , आढार्ा
अभार्ी महामींडळाचे नक
ु सान होण्याचा िश्न उद्भर्त नाही. तसेच, महामींडळ
ममश्रण खत, पशु खाद्य र् नोगा ब्राींड िकक्रया केलेले खाद्य पदाथांचे स्र्त

उत्पादक असल्हयामळ
ु े इतर लघु उद्योग बींद पडणे र् कामगार बेरोिगार
होणेचा िश्न उद्भर्त नाही.
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(३) महामींडळाचे िमख
ु उत्पादन ममश्रण खत आहे, खत प्रर्क्रीची सींगणकीकृत

नर्ीन िणालीमळ
ु े रासायननक खत प्रर्क्रेते ममश्रण खताकरीता कच्चा माल
परु प्रर्ण्यास कमी उत्सक
ु झाले आहे त. तसेच, त्याची प्रर्क्रीपासन
ू महामींडळाला
ममळणारा नफा कमी करुन प्रर्क्री करार्ी लागत आहे . महामींडळ शेती

सयींत्राींची प्रर्क्रीकरीता एकाधधकार यक्
ु त एिेंसी म्हणन
ू होती. शासनामाफवत
शेतकऱयाींचे दहताचेदृष्ीने ददनाींक १९/०४/२०१७ पासन
ू कृषी अमभयाींत्रत्रकेच्या

सादहत्य र्ा्पाच्या योिनेकरीता थे् लाभ हस्ताींतरण/डी.बी.्ी. (Direct

Benefit Transfer) हे धोरण राबप्रर्ण्यात येत आहे . थे् लाभ हस्ताींतरण/
डी.बी.्ी. (Direct Benefit Transfer) ची उपयक्
ु तता लक्षात घेता, महामींडळ
खुल्हया बाजारात स्पधेत द्कून व्यर्साय करणेकरीता

त्याींचे

व्यर्साय

िणालीमध्ये बदल करीत आहे . या व्यनतररक्त, कृषी मालाची मल्ह
ु य र्द्ध
ृ ी,
प्रर्पणन र् ननयावत, उच्च तींत्रज्ञान र्र आधाररत शेती र् सक्ष्
ु म मसींचन सींच
सींबध
ीं ी ताींत्रत्रक सेर्ा दे णे इत्यादी नर्ीन उपक्रम हाती घेर्न
ू महामींडळाचा

व्यर्साय र्ाढप्रर्णेचा ननणवयही महामींडळाचे सींचालक मींडळाींनी घेतलेला आहे .
व्यर्स्थापककय सींचालक त्यािमाणे कायवर्ाही करीत असल्हयाने, सींचालक
मींडळार्र कारर्ाई करण्याचा िश्न उद्भर्त नाही.
(४) िश्न उद्भर्त नाही.

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

चोपडा (जज.जळगाांि) येथे अिैध प्रिाशी िाहति
ु
िरणाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत

(१९)

*

४३८३६ श्रीमती ज्मता िाघ : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चोपडा (जि.िळगाींर्) येथे अर्ैध िर्ाशी र्ाहतक
ु मोठ्या िमाणात चालू
असल्हयाबाबत तक्रार िाप्त झाल्हयानींतरही उपिादे मशक पररर्हन अधधकारी,
िळगाींर् याींच्याकडून कोणतीही कारर्ाई केली िात नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, अर्ैध िर्ाशी र्ाहतक
करणाऱया र्ाहनाींर्र कारर्ाई न
ु
करण्याची कारणे काय आहे त,
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(३)

असल्हयास,

चौकशीच्या

उपरोक्त िकरणी

अनष
ीं ाने
ु ग

अर्ैध

शासनाने चौकशी

िर्ासी

र्ाहतक
ु

केली आहे

करणाऱयाींर्र

काय,

कारर्ाई

न

करणाऱया उपिादे मशक पररर्हन प्रर्भागातील अधधकारी/कमवचारी याींच्यार्र
कारर्ाई करण्याबाबत तसेच अर्ैध िर्ाशी र्ाहतक
करणाऱयाींर्र कोणती
ु
कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ददिािर रािते : (१) हे खरे नाही.

(२) र् (३) िळगाींर् जिल्ह्यातील अर्ैध र्ाहतक
ू ीसींदभावत उपिादे मशक पररर्हन
अधधकारी याींच्याकडून र्ेळोर्ेळी सर्व िकारच्या र्ाहनाींर्र कारर्ाई करण्यात

येत असन
ू ददनाींक ०१/०४/२०१७ ते ददनाींक २९/०६/२०१८ या कालार्धीत एकूण

८२२० र्ाहने तपासण्यात आली असता यामध्ये १५४४ र्ाहने दोषी आढळून
आली आहे त. सदर र्ाहनधारकाींकडून तडिोड शल्ह
ु क, न्यायालयीन दीं ड र्
करापो्ी रुपये ४६,५१,७१३ र्सल
ु करण्यात आले असन
ू ६३७ र्ाहनाींची नोंदणी
र् ३४० र्ाहनाींचा परर्ाना ननलींत्रबत करण्यात आलेला आहे .
(४) िश्न उद्भर्त नाही.

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

िाडा (जज.पालघर) पांचायत सलमतीच्या िृषी विभागाला
भात बबयाणाांचा परु िठा िरण्याबाबत

(२०)

*

४३८८३ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय

िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) र्ाडा (जि.पालघर) येथील १४ हे क््र क्षेत्रात भाताींच्या र्ाणाची लागर्ड

मोठ्या िमाणात केली िात असन
ू र्ाडा पींचायत सममतीच्या कृषी प्रर्भागाकडे
सध्या कोणतेच भात त्रबयाणे मशल्हलक नसल्हयाने तेथील शेतकऱयाींनी तसेच

पींचायत सममती, र्ाडा याींनी भात त्रबयाणाींची मागणी शासनाच्या कृषी
प्रर्भागाकडे केली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, उक्त िकरणी र्ाडा पींचायत सममतीच्या कृषी प्रर्भागाकडे भात
त्रबयाणाींचा

त्
ु र्डा

असल्हयाने

भात

त्रबयाणाींचा

परु र्ठा

करण्याबाबत

मा.मख्
ु यमींत्री, सधचर् (कृषी) याींच्याकडे ददनाींक ११ िून, २०१८ रोिी र्ा
त्यासम
ु ारास समथवन सींस्थेने लेखी ननर्ेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

चौकशीच्या

उपरोक्त िकरणी

अनष
ीं ाने
ु ग

र्ाडा

शासनाने चौकशी

पींचायत

सममतीच्या कृषी

केली आहे

काय,

प्रर्भागाला भात

त्रबयाणाींचा परु र्ठा करण्याबाबत तसेच, उक्त िकरणी सींबधीं धत दोषी अधधकारी
याींच्यार्र कारर्ाई करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) र्ाडा (जिल्हहा पालघर) येथील भात प्रपकाखालील
एकूण क्षेत्र १३,५७० हे क््र एर्ढे आहे . र्ाडा तालक्
ु यात महाराषट्र राज्य त्रबयाणे

महामींडळ (महाबीि), अकोला याींच्याकडून प्रर्प्रर्ध भात र्ाणाींचे एकूण ११३६

जक्र्ीं्ल त्रबयाणाींचा परु र्ठा करण्यात आलेला आहे . त्यापैकी ७७२ जक्र्ीं्ल भात
त्रबयाणाींची प्रर्क्री झालेली असन
ू ३६४ जक्र्ीं्ल त्रबयाणे मशल्हलक आहे .

जिल्हहा पररषद पालघर याींनी पींचायत सममती, र्ाडाकरीता एकूण

७२५ जक्र्ीं्ल धान त्रबयाणाींची मागणी महाबीिकडे केलेली होती. सदर मागणी
ही ददनाींक १७ मे, २०१८ रोिी उमशराने िाप्त झाली. महाबीिने त्याींच्याकडील

उपलब्ध एकूण ३६९ जक्र्ीं्ल त्रबयाणाींचा परु र्ठा पींचायत सममतीला केलेला
आहे .

(२) होय.

(३) खरीप हीं गाम २०१८-१९ मध्ये र्ाडा तालक्
ु यातील अधधकृत त्रबयाणे प्रर्क्री
केंद्रात एकूण ४२४८ जक्र्ीं्ल एर्ढे भात त्रबयाणे उपलब्ध झाले असन
ू , त्यापैकी

३९२३ जक्र्ीं्ल त्रबयाणाींची ित्यक्ष प्रर्क्री झालेली आहे . अद्यापही र्ाडा
तालक्
ु यातील कृषी सेर्ा केंद्राींकडे ३२५ जक्र्ीं्ल भात त्रबयाणे मशल्हलक आहे .
(४) िश्न उद्भर्त नाही.

-----------------
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बुटीबोरी (जज.नागपूर) येथे बस्थानि ननमावण िरण्याबाबत
(२१)

*

४३९२९ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू पररसरातील ३० ते ३२ गार्े ब्
ु ीबोरी औद्योधगक र्साहतीला
िोडली असल्हयाने नागपरू -है द्राबाद आणण नागपरू -र्धाव-यर्तमाळ-नाींदेड या

मागावर्र बसस्थानक नसल्हयाने िर्ाशाींना िीर् धोक्यात घालन
र्ाहनाची
ू
िनतक्षा करार्ी लागत असल्हयाचे माहे मे, २०१८ च्या शेर््च्या आठर्ड्यात
ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ब्
ु ीबोरी येथे औद्योधगक र्साहत, महाप्रर्द्यालय, र्ैद्यकीय

सप्रु र्धा, बँका, प्रर्प्रर्ध शासकीय र् ननमशासकीय कायावलयामळ
ु े मोठ्या

िमाणात कमवचारी, प्रर्द्याथी र् नागरीकाींची ये-िा सरु
ु असल्हयामळ
ु े ब्
ु ीबोरी
येथे बसस्थानक ननममवती करण्यासाठी शासनाने चौकशी करुन कोणती
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ददिािर रािते : (१) र् (२) ब्
ु ीबोरी प्रर्भाग नागपरू येथे िर्ाशी ननर्ारा

असन
ू रा.प. महामींडळाने ब्
ु ीबोरी येथे बसस्थानक बाींधण्यासाठी ४० आर
एर्ढी िागा एम.आय.डी.सी.कडून सन २०१६ मध्ये ताब्यात घेतली आहे .

सदर िागेत बसस्थानक बाींधण्याच्या कामाचा कायावदेश दे ण्यात आला असन
ू

एम.आय.डी.सी. याींच्याकडून बसस्थानक बाींधकामासाठी ददनाींक २२/०५/२०१८
रोिी बाींधकाम परर्ानगी ममळाली आहे .
(३) प्रर्लींब झालेला नाही.

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

रत्नाधगरी जजल््यातील शेतिरी खत खरे दीपासून िांधचत असल्याबाबत
(२२)

*

४३६१४ श्रीमती हु्नबानू खललफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे :

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) रत्नाधगरी जिल्ह्यात सम
ु ारे तीन लाख खातेदार शेतकरी असन
ू खत
खरे दी करण्यासाठी त्याींना आधारकाडव सक्तीचे करण्यात आल्हयामळ
ु े शेतकरी
हक्काच्या खतापासन
ू र्ींधचत असल्हयाचे माहे मे, २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान
ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन खत खरे दीसाठी
शेतकऱयाींना करण्यात आलेली आधार काडवची सक्ती रद्द करण्याबाबत कोणती
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) रत्नाधगरी जिल्ह्यात सम
ु ारे ३ लाख खातेदार

शेतकरी आहे त. सदर शेतकऱयाींना पॉस मशीनद्र्ारे खत प्रर्क्री केली िाते.
त्याकरीता खत खरे दी करताना शेतकऱयाींकडे आधारकाडव अथर्ा त्याची

छायाित मागणी केली िाते. रत्नाधगरी जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱयाींना त्याींच्या

मागणीनस
ु ार खत परु र्ठा करण्यात आलेला असन
ू जिल्ह्यात कोणत्याही
शेतकऱयाची

खत

परु र्ठ्याबाबत

खतापासन
ू र्ींधचत रादहलेला नाही.

तक्रार

िाप्त

नाही,

कोणीही

शेतकरी

(२) केंद्र शासनाच्या डडबी्ी (डायरे क्् बेननफी् ट्रान्सफर) धोरणानस
ु ार पॉस

(पॉईं् ऑफ सेल) ममशनच्या माध्यमातन
ू खत प्रर्क्री करण्यात येत आहे .
सदर धोरणानस
ु ार खतार्रील अनद
ु ानाची रक्कम थे् शेतकऱयाींच्या बँक
खात्यात िमा होणार आहे .
(३) िश्न उद्भर्त नाही.

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

मांगळिेढा (जज.सोलापरू ) तालक्
ु यातील िृषी विभागातील
ररक्त पदे भरण्याबाबत

(२३)

*

४१९६१ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्रीमती

हु्नबानू खललफे, श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) मींगळर्ेढा (जि.सोलापरू ) तालक्
ु यातील कृषी प्रर्भागातील अधधकारी र्
कमवचाऱयाींची

शेतकऱयापयंत

३१

पदे

पोहचत

ररक्त

नसल्हयाचे

असल्हयामळ
ु े
ददनाींक

१८

कृषी

प्रर्भागाच्या

एप्रिल,

त्यासम
ु ारास ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

२०१८

योिना

रोिी

र्ा

(२) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कृषी प्रर्भागातील
ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.

मींगळर्ेढा (जि.सोलापरू ) तालक्
ु यातील कृषी प्रर्भागातील अधधकारी र्

कमवचाऱयाींच्या मींिरू असलेल्हया ७७ पदाींपक
ै ी ४९ पदे भरलेली असन
ू २८ पदे

ररक्त आहे त. ररक्त पदाींमध्ये शेतकऱयाींशी सींबधीं धत मींडळ कृषी अधधकारी २,

कृषी पयवर्ेक्षक १ पद र् कृषी सहाय्यकाींची १६ पदे ररक्त आहे त. ररक्त
असलेल्हया पदाींचा अनतरक्त कायवभार इतर अधधकारी/कमवचाऱयाींकडे सोपर्न
ू

मींगळर्ेढा तालक्
ु यात कृषी प्रर्भागाच्या योिनाींची िभार्ीपणे अींमलबिार्णी
करण्यासाठी ियत्न करण्यात येत आहे त.

(२) महाराषट्र कृषी सेर्ा ग्-ब (कननषठ) सींर्गावतील २९९ पदाींचे मागणीपत्र
कृषी सेर्ा परीक्षा-२०१८ साठी महाराषट्र लोकसेर्ा आयोगास सादर करण्यात
आलेले

आहे .

तसेच

कृषी

सेर्ा

परीक्षा-२०१७

मधील

ननर्ड

झालेल्हया

७९ उमेदर्ाराींना ननयक्
ु ती आदे श दे ण्याची कायवर्ाही शासनस्तरार्र सरु
ु आहे .

कृषी सहाय्यक, कृषी पयवर्ेक्षक र् महाराषट्र कृषी सेर्ा ग्-ब

(कननषठ) सींर्गावतील पदोन्नती कोट्यातील ररक्त पदे भरण्याची कायवर्ाही सरु
ु
आहे .

कृषी सेर्काींची प्रर्प्रर्ध सींर्गावतील ९०८ ररक्त पदे

भरण्यासाठी

महापरीक्षा कक्ष, सामान्य िशासन प्रर्भाग (मादहती तींत्रज्ञान कक्ष) याींचेकडून
परीक्षा घेण्यात आलेली आहे . त्यामध्ये पण
ु े सींभागातील ९९ ररक्त पदाींचा
समार्ेश आहे .
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िस्तत
ु िकरणी मा.महाराषट्र िशासकीय न्यायाधधकरण, औरीं गाबाद

येथे मळ
ू अिव क्र. ६२७/२०१८ दाखल केलेला असन
ू सदर अिावर्र ददनाींक
०८/०५/२०१८ रोिी झालेल्हया सन
ु ार्णीदरम्यान मा.न्यायाधधकरणाने पढ
ु ील

सन
ु ार्णीपयंत सींपण
ू व भरती िकक्रयेस स्थधगती ददलेली आहे . िकरणाची पढ
ु ील
सन
ु ार्णी ददनाींक २५/०७/२०१८ रोिी आहे . मा.न्यायाधधकरणाने स्थधगती
उठप्रर्ल्हयानींतर िस्तत
ु ररक्त पदे तात्काळ भरण्यात येतील.
(३) िश्न उद्भर्त नाही.

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

दे िगड (जज.लसांधुदग
ु )व तालुक्यातील ड .बाबासाहे ब आांबेडिर मागासिगीय
विद्याथी िसनतगह
ृ ाचे िाम पूणव िरण्याबाबत

(२४)

*

४३८६४ श्री.विजय ऊफव भाई धगरिर : सन्माननीय सािवजननि

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) दे र्गड (जि.मसींधद
ु ग
ु )व तालक्
ु यातील डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर मागासर्गीय
प्रर्द्याथी र्सनतगह
ृ ाच्या बाींधकामाचे कींत्रा् सन २०११ मध्ये सार्विननक

बाींधकाम प्रर्भागाने परराज्यातील ठे केदाराला दे र्न
ू सदर बाींधकाम अपण
ू व
ठे र्ल्हयामळ
ु े या कामाच्या र्ाढीर् ननधीची मागणी करत हे काम दस
ु ऱयाींदा
म्हणिे सन २०१४ मध्ये ठे केदाराला ददले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर कामाला दोन र्षे हो नही इमारतीचे बाींधकाम पण
ू व
झाले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर इमारत बाींधकामासाठी शासनाकडून ननधी र्ेळेत ममळत
नसल्हयाकारणाने इमारतीचे बाींधकाम िलींत्रबत रादहल्हयाचे माहे िन
ू , २०१८ च्या
पदहल्हया आठर्ड्यात ननदशवनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्हयास,

उपरोक्त िकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनष
ीं ाने सदर र्सनतगह
ु ग
ृ ाच्या इमारतीचे बाींधकामाकरीता ननधी

उपलब्ध करुन इमारतीचे बाींधकाम पण
ू व करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली
र्ा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे . (परराज्यातील ठे केदाराला काम
दे ण्यात आलेले नाही.)

(२) होय, हे खरे आहे .

(३), (४) र् (५) सदर र्सनतगह
ृ ासाठी आर्श्यक िागा उपलब्ध न झाल्हयाने

तसेच त्यानींतर बाींधकामाच्या िगतीनस
ु ार दरर्षी अपेक्षक्षत ननधी उपलब्ध्ा न
झाल्हयामळ
ु े काम पण
ू व होण्यास प्रर्लींब झाला आहे . िागेच्या बदलामळ
ु े सदर

इमारतीचे सींकल्हपनामध्ये बदल झाल्हयाने कामाच्या ककीं मतीत र्ाढ झाली आहे .
सदर र्ाढ झालेल्हया रुपये ६७१.०६ लक्ष रकमेच्या अींदािपत्रकास सध
ु ारीत
िशासकीय मान्यता िदान करण्यात आली आहे . त्यानस
ु ार उपलब्ध ननधीच्या
अधीन राहून सदरचे काम तात्काळ पण
ू व करण्याचे ननयोिन आहे .
-----------------

भांडारा जजल््यातील शेतिऱयाांचे प्रलांबबत
विमा प्र्ताि मांजूर िरण्याबाबत
(२५)

*

४२५१८ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार :

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भींडारा जिल्ह्यातील शेतकऱयाींच्या दघ
व ना र् त्याींना आधार म्हणून सन
ु ्
२०१६ मध्ये गोपीनाथ मड
ींु े ककसान दघ
व ना योिना सरु
ु ्
ु करण्यात येर्न
ू सन
२०१६-१७ र् २०१७-१८ मध्ये ६१ िस्तार् प्रर्मा कींपनीकडे पाठप्रर्ण्यात येर्न
ू ही

त्यापैकी केर्ळ १८ िस्तार् मींिूर करण्यात आल्हयाचे ददनाींक १५ मे, २०१८
रोिी र्ा त्यासम
ु ारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर िस्तार् प्रर्मा कींपनीकडे सादर करुनही उर्वरीत िस्तार्
िलींत्रबत/नाींमिरू राहण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन शेतकऱयाींचे िलींत्रबत

प्रर्मा िस्तार् मींिूर करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) भींडारा जिल्ह्यात सन २०१६-१७ या र्षावत एकूण ५८
प्रर्मा िस्तार् िाप्त झाले होते. त्यापैकी ४६ िस्तार् प्रर्मा कींपनीकडे दाखल

करण्यात आले होते. त्यापैकी २० िस्तार् मींिूर झाले असन
ू ९ िस्तार्
योिनेच्या अ्ी र् शतीत बसत नसल्हयाने नामींिरू झालेले आहे त. १७ िस्तार्
प्रर्मा कींपनीकडे कायवर्ाहीत आहे त. सन २०१७-१८ या र्षावमध्ये, भींडारा

जिल्ह्यातन
ू आतापयंत फक्त एकच िस्तार् िाप्त झालेला असन
ू , तो प्रर्मा
कींपनीकडे कायवर्ाहीत आहे .

(२) कागदपत्राींची छाननी र् पत
व च्
े या कारणास्तर् प्रर्मा िस्तार् िलींत्रबत
ू त
आहे त.
(३)

िलींत्रबत

प्रर्मा

करण्यात येत आहे .

िस्तार्

(४) िश्न उद्भर्त नाही.

अींनतमत:

ननकाली काढण्यासाठी

पाठपरु ार्ा

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

बीड जजल््यातील शेतिऱयाांना पीि विमा नुिसान भरपाई दे णेबाबत
(२६)

*

४१६२७ श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.विक्रम िाळे ,

श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सनु नल तटिरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३९९७३ ला
ददनाांि १ माचव, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय िृषी
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

बीड जिल्ह्यातील उमापरू येथील

१५६२,

मादळमोही येथील

११६

(ता.गेर्राई), नाळर्ींडी, प्रपींपळनेर (ता.बीड) धारूर र् केि येथील शेतकऱयाींनी

पीक प्रर्मा योिनेंतगवत प्रर्मा हप्ता रक्कम भरणा करुनही त्याींना पीक प्रर्मा
नक
ु सान भरपाई ममळालेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, शासनाने ददनाींक ३० िानेर्ारी, २०१८ रोिीच्या पत्रान्र्ये
सींबधीं धत बँकाींनी शेतकऱयाींना नक
ु सान भरपाई अदायगी त्र्ररत करण्याचे
ननदे श ददले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त नमद
ू शेतकऱयाींना पीक प्रर्मा नक
ु सान भरपाईची रक्कम

केव्हा ममळणार आहे , सन २०१४ च्या दषु काळी अनद
ु ान र् पीक प्रर्मा
र्ा्पाबाबत बीड जिल्हहा मध्यर्ती सहकारी बँकेचे चाचणी लेखा परीक्षण
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करण्याचे ननदे श ददल्हयािकरणी सदर लेखा परीक्षण झाले आहे काय, चाचणी
लेखा परीक्षण मधील कोणते ननषकषव शासनाला िाप्त झाले आहे त,

(४) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन शेतकऱयाींना पीक

प्रर्मा नक
ु सान भरपाई दे ण्यास प्रर्लींब करणाऱया सींबधीं धत अधधकारी/कमवचारी
याींच्यार्र कारर्ाई करुन शेतकऱयाींना दषु काळी अनद
ु ान र् पीक प्रर्मा
र्ा्पाबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) र् (२) हे खरे आहे .

(३) स््े ् बँक ऑफ इींडडया शाखा उमापरू , जिल्हहा मध्यर्ती सहकारी बँक
बीड,

शाखा

शेतकऱयाींना

नाळर्ींडी,

नक
ु सान

प्रपींपळनेर

भरपाई

र्

मादळमोही

ममळाली

या

नसल्हयाने

बँकाींच्या

सदर

चक
ु ाींमळ
ु े

बँकाींना

पात्र

शेतकऱयाींची नक
ु सान भरपाई त्र्रीत अदा करणेबाबत लेखी सच
ू ना दे ण्यात
आलेल्हया आहे त.

जिल्हहा मध्यर्ती सहकारी बँक, बीड या बँकेचे चाचणी लेखापरीक्षण

करण्याकरीता प्रर्भागीय सहननबींधक, सहकारी सींस्था, लातरू याींच्या ददनाींक

२३/०२/२०१८ रोिीच्या आदे शान्र्ये प्रर्भागीय सहननबींधक, सहकारी सींस्था

(लेखापरीक्षण), औरीं गाबाद याींची ननयक्
ु ती करण्यात आलेली आहे . परीं तु
अद्यापही सदर बँकेचा अद्यापही चाचणी लेखापरीक्षण अहर्ाल िाप्त झालेला
नाही.

(४) स््े ् बँक ऑफ इींडडया शाखा उमापरू , जिल्हहा मध्यर्ती सहकारी बँक बीड
शाखा नाळर्ींडी र् प्रपींपळनेर तसेच जिल्हहा मध्यर्ती सहकारी बँक बीड शाखा
मादळमोही या बँकाींना पात्र शेतकऱयाींची नक
ु सान भरपाई त्र्रीत अदा
करणेबाबत ददनाींक ३०/०१/२०१८ रोिीच्या पत्रान्र्ये कळप्रर्ण्यात आलेले आहे .

तसेच, पात्र शेतकऱयाींची नक
ु सान भरपाई त्र्रीत अदा करणेबाबत

उपरोक्त बँकाींना आदे शीत करणेबाबत सहसधचर् (पत), कृषी र् शेतकरी

कल्हयाण मींत्रालय, भारत सरकार याींना ददनाींक ०५/०४/२०१८ रोिीच्या पत्रान्र्ये
कळप्रर्ण्यात आलेले आहे .
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केंद्र शासनस्तरार्र एच.डी.एफ. सीइींगो इींशरु न्स कींपनी र् स््े ् बँक

ऑफ इींडडया, उमापरू याींचे बरोबर उपरोक्त िकरणी चचाव झाली र् त्यानस
ु ार
सहसधचर् (पत), कृषी र् शेतकरी कल्हयाण मींत्रालय भारत सरकार याींनी

ददनाींक ११/०५/२०१८ रोिीच्या पत्रान्र्ये स््े ् बँक ऑफ इींडडया, शाखा उमापरू

याींनी पात्र शेतकऱयाींची नक
ु सान भरपाई त्र्रीत अदा करणेबाबत कळप्रर्लेले
आहे . सदर बैठकीतील ननणवयाच्या अनष
ीं ाने आयक्
ु ग
ु त कृषी याींनी ददनाींक
२५ मे, २०१८ च्या पत्रान्र्ये नक
ु सान भरपाई त्र्रीत अदा करण्याची सच
ू ना
ददलेली आहे .

स््े ्

बँक

ऑफ

इींडडया

शाखा

उमापरू ,

याींचेप्रर्रुध्द

मा.उच्च

न्यायालयात ददर्ाणी दार्ा दाखल करणेबाबत प्रर्भागीय कृषी सहसींचालक
याींचेस्तरार्र प्रर्धीज्ञाींचे सल्हल्हयानस
ु ार कायवर्ाही सरु
ु आहे .
(५) िश्न उद्भर्त नाही.

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

राज्यात दध
ू भूिटी प्रिल्पधारिाांना अनुदान दे ण्याबाबत
(२७)

*

४२८४६ श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरण पािसिर,

अॅड.राहुल नािेिर, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.अननल भोसले, श्री.आनांद ठािूर,

श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय दग्ु धवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) िागनतक बािारपेठेत र् दे शात दध
ु पार्डरला मागणी नसल्हयाने सहा

हिार को्ी रुपयाींची दध
ु पार्डर पडून असल्हयाने दध
ु पार्डर ननयावतीला

िनतककलो रुपये २५ अनद
उत्पादक र् िकक्रया
ु ान दे ण्याची मागणी दध
ु
व्यार्सानयक कल्हयाणकारी सींघाने शासनाकडे माहे मे, २०१८ च्या दस
ु ऱया
सप्ताहात केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले,

तद्नस
उत्पादकाींना
ु ार ननधावररत केलेला दर दध
ु

दे ण्यासाठी दध
भक
ु
ू ्ी ननयावत होण्यासाठी कोणती कायवर्ाही केली र्ा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.महादे ि जानिर : (१) र् (२) दध
ु पार्डर ननयावतीला िनतककलो रुपये
२५

अनद
ु ान

दे ण्याची

मागणी

दध
ु

उत्पादक

र्

िकक्रया

व्यार्सानयक

कल्हयाणकारी सींघाने शासनाकडे केली असल्हयाचे शासनास आढळून आलेले
नाही.

मात्र, आींतरराषट्रीय बािारातील दध
ू भक
ू ्ीच्या कोसळलेल्हया दराच्या

पाश्र्वभम
ू ीर्र दध
ु भक
ू ्ीच्या ननयावतीस िोत्साहन ममळार्े त्यासाठी राज्यातील

दध
ू भक
ू ्ी िकल्हप धारकाींना िनतककलो रुपये ५० एर्ढे िोत्साहनपर अनद
ु ान
दे ण्याची

घोषणा

ददनाींक

१०/०७/२०१८

रोिी

प्रर्धानसभेच्या

सभागह
ृ ात

शासनाकडून करण्यात आली आहे . सदर अनद
ु ान पढ
ु ील दोन मदहन्यात
ननयावत केलेल्हया दध
ु भक
ू ्ीसाठी अनज्ञ
ु ेय राहणार आहे .
(३) िश्न उद्भर्त नाही.

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

दादर (ता.पेण, जज.रायगड) गािातील दष्ट्ु िाळग्र्ताांना मदत दे ण्याबाबत
(२८)

*

४३५९६ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मदत ि पन
ु िवसन मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पेण (जि.रायगड) तालक्
ु यातील दादर गार्च्या सभोर्ती असणारी बाींध

बींददस्ती बींधारा सन १९८९ च्या महापरू ात र्ाहून गेल्हयाने सम
ु ारे १२ हिार
हे क््र िममनीत समद्र
ु ाचे खारे पाणी मशरून शेतिमीन नापीक झाली असन
ू
गार्ातील घरे र्ाहून गेली तसेच मालमत्तेचेही नक
ु सान झाले असन
ू सदर
घ्नेला २९ र्षे झाली असन
ू शासनाकडून दषु काळग्रस्ताींना कोणतीही नक
ु सान
भरपाई दे ण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, शेतिमीन नापीक झालेल्हया शेतकऱयाींना शासनाच्या योिनाींचा
लाभदे खील ममळत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, दादर गार्ातील दषु काळग्रस्ताींना न्याय न ममळाल्हयामळ
ु े
ददनाींक २१ मे, २०१८ पासन
ू रायगड जिल्हहाधधकारी कायावलयासमोर आमरण
उपोषणास बसले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(४)

असल्हयास,

उपरोक्त िकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनष
ीं ाने दादर गार् दषु काळग्रस्त िादहर करून दषु काळग्रस्ताींना
ु ग
नक
ु सान भरपाई दे ण्यासाठी तसेच महापरू ात र्ाहून गेलेले बाींध बींददस्ती बींधारा
बाींधण्यासाठी कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) ददनाींक १३ मे, २०१५ च्या शासन ननणवयान्र्ये

नैसधगवक आपत्तीमध्ये नक
ु सान झालेल्हया आपदग्रस्ताींना मदत दे ण्यात येत.े

त्यामध्ये समद्र
ु ाचे पाणी मशरुन शेत िममनी नापीक झाली असल्हयास, नापीक
झालेल्हया शेत िममनीस मदत दे ण्याची तरतद
ू नाही.
(२) अशी बाब नाही.
(३) हे खरे आहे .

(४) मौिे दादर, ता.पेण, जि.रायगड ही खार भम
ु ी योिना खािगी असन
ू सन
१९८९ च्या महापरु ात पण
व : बाधधत झाली आहे . सदर योिना शासनाच्या
ू त

ताब्यात घेणे िस्ताप्रर्त असन
ू , शासनाच्या ताब्यात घेण्यापर्
ू ी सदर योिना

ककनारा ननयमन (CRZ) कायदा-२०११ मधून स्
ू घेणे आर्श्यक असल्हयामळ
ु े
त्यासाठी सदर योिनेस CRZ मान्यता घेण्यासाठी िस्तार् महाराषट्र ककनारा
ननयमन िाधधकरण (MCZMA), मब
ुीं ई याींच्याकडे ऑगस््, २०१७ मध्ये
पाठप्रर्ण्यात आला आहे .

दषु काळ घोप्रषत करण्यासाठी केंद्र शासनाने दषु काळ व्यर्स्थापन

सींदहता, २०१६ केंद्र शासनाने अींमलात आणली असन
ू त्यामधील तरतद
ू ीनस
ु ार

िस्तत
ु यात सन २०१७ मध्ये दषु काळ घेाप्रषत करता आलेले नाही. सदर
ृ तालक्
सींदहतेतील ननकषाची पत
व ा होत नसेल अशा तालक्
ू त
ु यामध्ये दषु काळ घोप्रषत
करता येत नाही.
मौिे

दादर

येथील

नागररकाींना

सरु क्षा

योिनेचे

लाभ

ममळण्याबाबतच्या अनष
ीं ाने प्रर्शेष बाब म्हणून ३५६१ लोकसींख्येसाठी ७९३
ु ग
अन्न सरु क्षा काडावचे र्ा्प करण्यात आले. शासन ननणवय, अन्न र् नागरी

परु र्ठा प्रर्भाग, ददनाींक २१ मे, २०१८ नस
ु ार अन्न सरु क्षा योिनेचा लाभ
दे ण्याची कायवर्ाही पेण तहमसल कायावलयाकडून सरु
ु आहे .
(५) िश्न उद्भर्त नाही.

-----------------
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खारे िुरण (ता.जज.पालघर) खाडीिर पूल बाांधण्याबाबत
(२९)

*

४३८२८ श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय

दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हु्नबानू खललफे : सन्माननीय सािवजननि
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) खारे कुरण (ता.जि.पालघर) खाडीर्र पल
ू र् महागार् आगर्ण रस्त्याचे

काम करण्याबाबत लोकिनतननधीींनी अधीक्षक अमभयींता, सार्विननक बाींधकाम

मींडळ, ठाणे याींचेकडे ददनाींक ३० ऑक््ोबर, २०१२ रोिी तसेच मा.ग्रामीण

प्रर्कास राज्यमींत्री, भारत सरकार याींनी ९ िुल,ै २०१३ रोिी कायवकारी
अमभयींता,

सार्विननक

बाींधकाम

प्रर्भाग,

ठाणे

र्

मा.प्रर्रोधी

पक्षनेता,

प्रर्धानसभा याींनी मा.रस्ते र्ाहतक
ू आणण महामागव, िहाि बाींधणी मींत्री भारत
सरकार याींना ददनाींक १६ मे, २०१८ रोिी प्रर्नींती केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनष
ीं ाने खारे कुरण खाडीर्र पल
र् महागार् आगर्ण रस्त्याचे काम
ु ग
ू
करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) ददनाींक ३० ऑक््ोबर, २०१२ र् ददनाींक ९ िुल,ै
२०१३ ची ननर्ेदने उपलब्ध नाहीत. तथाप्रप, ददनाींक १६ मे, २०१८ च्या

ननर्ेदनाद्र्ारे िश्नाधीन पल
ू र् रस्त्याबाबत केंद्र शासनास प्रर्नींती करण्यात
आली आहे .

(२) र् (३) िश्नाधीन पल
ू ाचे काम ननकष, मींिुरी र् ननधी उपलब्धतेच्या

अधीन राहून हाती घेण्याचे ननयोिन आहे . तथाप्रप, महागार् आगर्ण रस्ता
अजस्तत्र्ात नसल्हयाने िश्न उद्भर्त नाही.
-----------------
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िरळी बीडीडी चाळीच्या दरू
ु ्तीच्या िामात अपहार झाल्याबाबत
(३०)

*

४२७०४ श्री.प्रसाद लाड, श्रीमती हु्नबानू खललफे, श्री.सांजय दत्त,

श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम
िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मध्य मब
ींु इव सार्विननक बाींधकाम उपप्रर्भागातील बीडीडी चाळीच्या

दरू
ु स्तीच्या नार्ाखाली खोट्या ननप्रर्दा काढून, खो्े कारारनामे करून र्कव
ऑडवर काढून, कामे न करताच २२ को्ीच्या दे यकाचे धनादे श र््प्रर्ण्यात
आल्हयाचे

मोिमाप

पजु स्तका

आणण

दे यकाींच्या

सत्यितीर्रून

माहे

फेब्रर्
ु ारी-माचव, २०१६ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, उक्त िकरणी स्थाननक लोकिनतननधीींनी ददनाींक २४ िानेर्ारी,
२०१७

रोिी

मा.मख्
ु यमींत्रयाकडे

सप्रर्स्तर

तक्रार

करून

सदर

अपहारास

िबाबदार असलेल्हया सींबधीं धताींप्रर्रोधात कारर्ाइव करण्याची मागणी केलेली
असन
सार्विननक बाींधकाम प्रर्भागाकडून दोषीप्रर्रोधात कारर्ाइव करण्यास
ू
प्रर्लींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त २२ को्ी रूपयाींच्या अपहार िकरणी दोषी असलेल्हया

सींबधीं धताींप्रर्रोधात कारर्ाइव करण्यास प्रर्लींब होण्याची कारणे काय असन
ू
दोषीींप्रर्रोधात कारर्ाइव करण्याबाबत शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) र् (४) र्रळी, मब
ींु ई येथील बीडीडी
चाळीच्या कामात गैरव्यर्हार िकरणी िाप्त झालेल्हया तक्रारीची शासनाने

गींभीर दखल घेर्न
ू या सर्व तक्रारीची अधीक्षक अमभयींता, दक्षता पथक मींडळ,

मब
ुीं ई याींना चौकशी करण्याचे ननदे श ददले. त्याींनी सादर केलेल्हया चौकशी
अहर्ालानस
ु ार र्रळी, मब
ुीं ई येथील बीडीडी चाळीच्या पन
ु प्रर्वकास कामात मद
ु त

उल्ून दे खील काम अपण
ू व असणे, कामाची प्रर्भागणी करणे, प्रर्भागणीस

सक्षम अधधकाऱयाींची मींिूरी न घेणे, करारनाम्यातील तरतद
ू ीनस
ु ार कींत्रा्दारास
बाींधकाम सादहत्याच्या चाचणीपो्ी रक्कम अदा केली असणे, परीं तु दक्षता
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पथकास चाचणी अहर्ाल उपलब्ध करुन न दे णे अशा िकारच्या िशासकीय
अननयममतता झाल्हया आहे त. सदर अननयममततेस तत्कामलन कायवकारी
अमभयींता, उपअमभयींता, सहाय्यक अमभयींता श्रेणी-२ र् शाखा अमभयींता हे

सींयक्
ु तररत्या िबाबदार असल्हयाने त्याींच्याप्रर्रुध्द मशस्तभींग प्रर्षयक कायवर्ाही
करण्याचा शासनाने ननणवय घेतला आहे .

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

मुांबई-पुणे बुलेट रे न प्रिल्प उभारण्याबाबत
(३१)

*

४२९०७ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव भाई

जगताप, श्रीमती हु्नबानू खललफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर,
श्री.हररलसांग राठोड, श्री.जनादव न चाांदरू िर, आकिव.अनांत गाडगीळ, श्री.सभ
ु ाष
झाांबड, श्री.अमरनाथ राजरू िर, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे, श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी :
ु श
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ई-पण
ु े बल
ु े् ट्रे न िकल्हप उभारण्याचा ननणवय माहे फेब्रर्
ु ारी, २०१८
मध्ये र्ा त्यादरम्यान घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, मब
ुीं ई-पण
ु े बल
ु े् ट्रे न िकल्हपाचे स्र्रुप काय आहे, सदर
िकल्हपाचे काम केव्हापासन
ू सरु
ु करण्याचे िस्ताप्रर्त आहे र् याबाबतची
सद्य:जस्थती काय आहे ,

(३) असल्हयास, उक्त िकल्हपासाठी ककती ननधीची आर्श्यकता आहे र् सदर
ननधी कशािकारे उपलब्ध करण्यात येणार आहे ,

(४) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायवर्ाही
केली र्ा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ददिािर रािते : (१), (२) र् (३) मब
े ट्रे नचा िस्तार् राज्य
ुीं ई-पण
ु े बल
ु ्
शासनाच्या प्रर्चाराधीन नाही.

(४) र् (५) िश्न उद्भर्त नाही.

-----------------
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उरण (जज.रायगड) तालुक्यातील मजच्िमार सां्थाांच्या
िजव िाटपात अपहार झाल्याबाबत

(३२)

*

४३१४२ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मत
ां
टिले, अॅड.राहुल नािेिर,

श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) उरण (जि.रायगड) तालक्
ु यातील दयावसागर र् त्रत्रशला मजच्छमार सींस्थाींना
केलेल्हया लाखो रुपयाींच्या किव परु र्ठा योिनेत अपहार झाला असल्हयाचे माहे
मे, २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, त्रत्रशला मजच्छमार सींस्थेतील ज्या चेअरमनच्या नार्े रुपये २९

लाखाींचे किव मींिूर करण्यात आले आहे ते चेअरमन सौदी अरे त्रबयात नोकरी
करीत असल्हयाचे ननदशवनास आले आहे , तसेच दयावसागर सींस्थेमधील रुपये

६० लाख असा एकूण रुपये ९० लाखाींचा गैरव्यर्हार झाल्हयाचे ननदशवनास
आले, हे ही खरे आहे काय.
(३)

असल्हयास,

उपरोक्त िकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनष
ीं ाने गैरव्यर्हार करणाऱया सींबधीं धत प्रर्भागाचे अधधकारी र्
ु ग
मजच्छमार सींस्थार्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.महादे ि जानिर : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) अींशत: खरे आहे

(३) दयावसागर मजच्छमार सींस्थेचे चेअरमन श्री पर्न भालचींद्र नाखर्ा याींनी
सींस्थेला

अदा

करण्यात

आलेल्हया

रकमाींची

अफरातफर

केल्हयामळ
ु े

त्याींच्याप्रर्रोधात ददनाींक २८/०४/२०१८ रोिी उरण पोलीस ठाण्यात गन्
ु हा
(एफआयआर नीं. ००८६) दाखल केला असन
ू त्याींना अ्क करण्यात आलेली
आहे .

त्रत्रशाला

मजच्छमार

सींस्थेला

अदा

करण्यात आलेल्हया

रक्कमेची

परतफेड न केल्हयामळ
ु े सींस्थेप्रर्रुद्ध सक्तीच्या मागावने भागभाींडर्ल र्सल
ु ीबाबत
कायवर्ाही सरु
ु आहे .

(४) िश्न उद्भर्त नाही.

-----------------
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राज्य पररिहन महामांडळातील सेिाननित्ृ त िमवचाऱयाांना
मोफत प्रिासपास दे ण्याबाबत

(३३)

*

४३३५९ श्री.प्रविण दरे िर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २६३४० ला ददनाांि

१५ डडसेंबर, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय पररिहन
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषट्र राज्य मागव पररर्हन महामींडळातन
सेर्ाननर्त्ृ त झालेल्हया
ू
कमवचाऱयाींना बारमाही मोफत पास दे ण्यात येत नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, आींध्रिदे श, गि
ु रात र् कनाव्क या राज्यािमाणे महाराषट्र
राज्य पररर्हन महामींडळाच्या सेर्ाननर्त्ृ त कमवचाऱयाींना लाभ दे ण्याबाबत
शासनाने काही ननणवय घेतला आहे काय,
(३)

असल्हयास,

बसेसमध्ये

राज्यातील

मोफत

िर्ास

पत्रकाराींना

दे ण्यात

राज्य

येत

पररर्हन

असल्हयाने

महामींडळाच्या

राज्य

पररर्हन

महामींडळातील सेर्ाननर्त्ृ त कमवचाऱयाींना बारमाही मोफत पास न दे ण्याची
कारणे काय आहे त,

(४) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्य पररर्हन
महामींडळातील

सेर्ाननर्त्ृ त

कमवचाऱयाींना

बारमाही

दे ण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

मोफत

िर्ासपास

(५) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ददिािर रािते : (१) होय.

(२) महाराषट्र राज्य मागव पररर्हन महामींडळाच्या सेर्ाननर्त्ृ त कमवचारी र्
त्याींच्या पती/पत्नीस िुलै ते फेब्रर्
ु ारी या कालार्धीमध्ये दोन मदहन्याच्या

मद
ु तीचा मोफत पास रा.प.म.च्या ददनाींक १३/०२/१९९६ च्या आदे शान्र्ये ददला
िातो. तसेच सेर्ेत असताना/सेर्ाननर्त्ृ तीनींतर मरण पार्लेल्हया कमवचाऱयाींच्या
/अधधकाऱयाींच्या पत्नीस/पतीस िुलै ते फेब्रर्
ु ारी या कालार्धीमध्ये एक
मदहन्याचा

मद
ु तीचा

मोफत

पररपत्रकान्र्ये ददला िातो.

पास

रा.प.

च्या

ददनाींक

२६/०५/२००९
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(३) र् (४) सेर्ाननर्त्ृ त कमवचारी सींघ्नेने रुपये ५०० भरुन १२ मदहने मोफत
पास दे ण्याबाबत केलेली मागणी रा.प. सींचालक मींडळाने ददनाींक १०/०८/२००९
च्या ठरार्ान्र्ये अमान्य केलेली आहे .
(५) िश्न उद्भर्त नाही.

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

महाराष्ट्र िृषी उद्योग वििास महामांडळाच्या नालशि विभागीय
िायावलयात गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(३४)

*

४३८२२ श्री.हररलसांग राठोड : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषट्र कृषी उद्योग प्रर्कास महामींडळ प्रर्भागीय कायावलय, नामशक
येथे रुपये १.५० को्ीचा आधथवक गैरव्यर्हार सन २०१२ ते माहे िानेर्ारी,
२०१७

मध्ये

ननदशवनास

आला

असन
ू

यासींदभावत

अपहार

करणाऱया

अधधकाऱयाींनी ददनाींक २९/०८/२०१७ ते ददनाींक ३०/१०/२०१७ या कालार्धीमध्ये

महामींडळाच्या रोिींदारी कमवचाऱयाींच्या नार्े रुपये २३.७१ लाखाचा भरणा करुन
महामींडळाच्या खात्यार्र िमा केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ददनाींक २३/११/२०१७ रोिी उपप्रर्भागीय कायावलय, अहमदनगर
येथील तीन अधधकारी/कमवचारी याींच्याप्रर्रुद्ध रुपये ६६.०३ लाख इतक्या

रकमेचा गैरव्यर्हार झाल्हयाची तक्रार दाखल झाली असन
ू सदर तक्रारीत रुपये
४२.२९ लाख इतक्या रकमेची परु र्णी तक्रार दाखल करण्यात येणार होती,
सदर तक्रार आिपयंत दाखल करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, श्री.भागर्त लाींबे याींच्या कायवकाळामध्ये प्रर्भागीय कायावलय,

नामशकची येणे बाकी रक्कम रुपये १५.०० को्ी आहे तसेच पींचायत सममती

र् तालक
ु ा कृषी अधधकारी याींच्याकडील साठा फक्त रुपये १.५० को्ी रुपयाचा
असताींना उर्वररत रुपये १३.५० को्ी रकमेचा अपहार श्री.बोरसे याींच्या
सहकायावने श्री.लाींबे याींनी केला असन
ू उपरोक्त िकरणातील तीनही आरोपी

व्यर्स्थापक श्री.भागर्त लाींबे हे दोषी असन
ू ही त्याींना पाठीशी घालण्यात येत
आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(४)

असल्हयास,

उपरोक्त िकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनष
ीं ाने गैरव्यर्हार करणाऱया दोषीींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) महाराषट्र कृषी उद्योग प्रर्कास महामींडळाच्या
नामशक प्रर्भागीय कायावलयाींतगवतच्या अहमदनगर उपप्रर्भागीय कायावलयात

रुपये १.२० को्ी रकमेचा आधथवक गैरव्यर्हार सन २०१२ ते िानेर्ारी, २०१७
या कालार्धीत झालेला आहे, हे खरे आहे .

सदर िकरणातील अपहारी अधधकाऱयाींनी ददनाींक २९ ऑगस््, २०१७

ते १३ ऑक््ोबर, २०१७ या कालार्धीमध्ये एकूण रुपये २३.७१ लाखाचा
भरणा, महामींडळाच्या रोिींदारी कमवचाऱयाींच्या पतसींस्था खात्यार्र, र्ेगर्ेगळया

शेतकरी बचत ग् र् र्ैयजक्तक शेतकऱयाींकडून अर्ैधरीतीने रोखीने रक्कम
घे न केला असल्हयाचे ददसन
ू आलेले आहे .

(२) ददनाींक २३ नोव्हें बर, २०१७ रोिी उपप्रर्भागीय कायावलय, अहमदनगर
येथील ३ अधधकारी/कमवचारी श्री.आर.बी. होले, सहा. व्यर्स्थापक (पणन),
श्री.एम.एम. रािूरकर, सहा.व्यर्स्थापक (पशख
ु ाद्य) र् श्री.आर.बी. कुल्,

मलपीक याींच्याप्रर्रुध्द रुपये ६६.०४ लाख इतक्या रकमेचा अपहार केल्हयाचा

गन्
ु हा नों.क्र. ५१०/२०१७ अन्र्ये कोतर्ाली पोलीस ठाणे, अहमदनगर येथे

दाखल करण्यात आलेला आहे . सदरच्या मळ
ु तक्रारीतच रुपये ५४.९५ लाखाची

परु र्णी तक्रार ददनाींक १६ फेब्रर्
ु ारी, २०१८ रोिी समाप्रर्ष् करुन, सदर तक्रार
ही एकूण रुपये १२०.९९ लाख इतक्या आधथवक गैरव्यर्हाराची आहे .

(३) प्रर्भागीय कायावलय नामशकच्या कृषी अमभयाींत्रत्रकी प्रर्भागाची ददनाींक
२८/०२/२०१८ रोिीची येणेबाकी रुपये १५ को्ी नसन
ू ित्यक्षात रुपये ८.५६

को्ी इतकी आहे . नामशक र् अहमदनगर जिल्ह्यातील पींचायत सममत्या र्

तालक
ु ा कृषी अधधकारी कायावलये याींच्याकडे एकूण रुपये १.५९ को्ी रुपयाींची
अर्िारे साठ्यात मशल्हलक असन
ू रुपये ८.५६ को्ी येणे बाकी आहे .

तालक
ु ा कृषी अधधकारी र् जिल्हहा कृषी प्रर्कास अधधकाऱयाींकडून सदर

खरे दीचे सादहत्य र्ा्प न झाल्हयाबाबत त्याींची र् त्याींचे र्ररषठ सननयींत्रक
अधधकाऱयाप्रर्रुध्द केलेल्हया कायवर्ाहीचा अहर्ाल कृषी आयक्
ु ताकडून िाप्त
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करुन घेण्यात येत आहे . एकूण थककत येणेची रक्कम रुपये ८.५६ को्ीबाबत
कृषी आयक्
ु ताींचे चौकशी अहर्ाल िाप्त व्हायचे आहे .

(४) सदर िकरणाचे गाींभीयव र् व्याप्ती प्रर्चारात घेर्न
ू आयक्
ु त (कृषी),

महाराषट्र राज्य, पण
ु े याींना िस्तत
ु िकरणी चौकशी करुन शासनास अहर्ाल
सादर करण्याबाबत ददनाींक ०७ एप्रिल, २०१८ रोिीच्या पत्रान्र्ये कळप्रर्ण्यात
आलेले आहे . र्रील िश्न भाग २ मध्ये नमद
ू रुपये १२०.९९ लाख रक्कमेचा

गैरव्यर्हार करणाऱया अधधकाऱयाींना ददनाींक ०६/१२/२०१७ रोिी ननलींत्रबत

करण्यात आलेले असन
त्याींची प्रर्भागीय चौकशी चालू आहे . फौिदारी
ू
गन्
ु हयाचा तपास सध्
ु दा चालू आहे .
(५) िश्न उद्भर्त नाही.

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

मांत्रालय इमारतीच्या दरू
ु ्तीच्या िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत
(३५)

*

४३६८३ श्रीमती हु्नबानू खललफे : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम

(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) माहे िून, २०१२ मध्ये मींत्रालयाला आग लागल्हयानींतर दरु
ु स्ती र्
आधनु नकीकरणाचे काम करताना पडलेला मलबा ह्प्रर्ण्याचे काम ददनाींक

१४ ऑगस््, २०१५ रोिी र्ा त्यासम
ींु ईतील झकेररया बींदर येथील
ु ारास मब
मारुती मिूर सहकारी सींस्थेला दे ण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, एकच काम अनेक मिूर सींस्थाना दे न तसेच न केलेल्हया

कामाची दे यके अदा करुन गैरव्यर्हार झाल्हयािकरणी मा.सार्विननक बाींधकाम

मींत्री याींनी ददनाींक ५ मे, २०१८ रोिी र्ा त्यासम
ु ारास सार्विननक बाींधकाम
प्रर्भागाच्या अधधकाऱयाींची बैठक बोलार्न
ू चौकशी केली आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबधीं धताींर्र कोणती
कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे .

(२), (३), र् (४) मींत्रालय आर्ारातील डेत्रब्रि बाहे र काढणे र् अन्य
बाबीींसद
ीं भावत िाप्त झालेल्हया तक्रारीींची चौकशी सरु
ु आहे.
-----------------

जव्हार-गोरठण-लसल्व्हासा (जज.पालघर) र्त्याांची िामे िरण्याबाबत
(३६)

*

४२६४७ श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम

(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िव्हार (जि.पालघर) तालक्
ु यातील िव्हार-गोरठण, आळ्याचीमे्, रातन
ू ा,

मसल्हव्हासा रस्त्याचे काम मागील तीन र्षावपासन
सींथगतीने सरु
ू
ु असन
ू
िव्हार-मसल्हव्हासा
रुीं दीकरणाचे

काम

या

र्दवळीच्या

िलींत्रबत

रस्त्याचे

रादहल्हयाने

डाींबरीकरण,

सदर

रस्त्याींर्र

मिबत
ु ीकरण
अपघात

र्

हो न

जिर्ीतहानी र् प्रर्त्तहानी झाल्हयाचे माहे मे, २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान
ननदशवनास आले, खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

उक्त

िकरणी

स्थाननक

असल्हयास,

उपरोक्त िकरणी

लोकिनतननधी

र्

नागररकाींनी

मा.सार्विननक बाींधकाम मींत्री याींच्याकडे तक्रारी केल्हया आहे त, हे ही खरे आहे
काय,
(३)

चौकशीच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

सदर

शासनाने चौकशी

रस्त्याींच्या

डाींबरीकरण,

केली आहे

काय,

मिबत
ु ीकरण

र्

रुीं दीकरणाचे कामाकडे दल
व करणाऱया सींबधीं धत अधधकाऱयाींर्र कारर्ाई करुन
ु क्ष
रस्त्याींची कामे पण
ू व करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे .

सदर काम फेब्रर्
ु ारी, २०१७ मध्ये सरु
ु करण्यात आले असन
ू र्क्ष
ृ र्

सेर्ार्ादहन्या ह्प्रर्ण्याकरीता र्ेळ लागल्हयाने काम प्रर्दहत र्ेळेत पण
ू व हो

शकले नाही. सद्य:जस्थतीत बी.एम.चे काम पण
ू व झाले असन
ू रस्त्यार्रील
र्ाहतक
ु सरु ळीत सरू
ु आहे .
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तथाप्रप मे, २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान जिप्रर्तहानी र् प्रर्त्तहानी

झाली नसल्हयाचे िव्हार पोलीस स््े शन याींच्या अहर्ालार्रुन ददसन
ू येते
(२) ननर्ेदन िाप्त झाल्हयाचे आढळून येत नाही.

(३) र् (४) काम मद
ु तीत पण
ू व न झाल्हयाने कींत्रा्दारार्र दीं डात्मक कारर्ाई
करण्यात आली आहे .

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

जुनोना ते पोभूणाव (जज.चांद्रपूर) र्त्याच्या िामािरीता
जादा रिमेची ननविदा िाढल्याबाबत

(३७)

*

४२५१३ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िुनोना ते पोभण
ू ाव (जि.चींद्रपरू ) हा २८ कक.मी. रस्त्याच्या बाींधकामाींकरीता
रुपये

१०

ते

१२

को्ीींची

आर्श्यकता

असताींना सार्विननक

बाींधकाम

प्रर्भागाकडून सदर रस्त्याच्या बाींधकामाकरीता रुपये १३१ को्ीची ननप्रर्दा
काढण्यात

आल्हयाचे

ददनाींक

२३

ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

एप्रिल,

२०१८

रोिी

र्ा

त्यासम
ु ारास

(२) असल्हयास, उक्त िकरणाची चौकशी करण्याबाबत स्थाननक नागररकाींनी

जिल्हहाधधकारी, चींद्रपरू याींच्याकडे लेखी ननर्ेदनाद्र्ारे मागणी केली आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायवर्ाही
केली र्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे .

सदर रस्त्याच्या सध
ु ारणा र् रूींदीकरणाच्या कामाकरीता हायब्रीड

ॲन्यई
ु ्ी अींतगवत रुपये ११४.०० को्ी रकमेची ननप्रर्दा काढण्यात आली होती.
ननप्रर्दा स्र्ीकृत करण्यात आली आहे .
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(२) र् (३) जिल्हहाधधकारी याींचेकडे ननर्ेदन िाप्त झाले आहे . जिल्हहाधधकारी,
चींद्रपरू याींनी याबाबतचा अहर्ाल माधगतलेला नाही.
(४) िश्न उद्भर्त नाही.

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

मािुणसार (ता.जज.पालघर) येथील खारभूमी बांधाऱयाची
दरू
ु ्ती/पुनबाांधणी िरण्याबाबत

(३८)

*

४३७०५ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय खारभम
ू ी वििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) माकुणसार (ता.जि.पालघर) येथे २० र्षांपर्
ू ी मायखोप िोडरस्त्यालगत

बाींधण्यात आलेला खारभम
ू ीचा बींधारा फु्ल्हयाने खाडीच्या भरतीचे पाणी
शेतात घस
ु न
ू सम
ु ारे ६० एकर िममनी नापीक झाल्हया असन
ू खाडीचे पाणी
िममनीत णझरपल्हयामळ
ु े पररसरातील प्रर्हीरी र् कुपनमलकाींमधील पाणी खारे
झाले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, माकुणसार येथील बींधाऱयाची दरु र्स्था झाल्हयामळ
ु े सदरहू
बींधाऱयाची डागडूिी करण्यात यार्ी र् पन
ु बांधणी करण्यात यार्ी म्हणून
मागील ५ र्षांपासन
ू स्थाननक शेतकऱयाींनी सातत्याने जिल्हहाधधकारी, पालघर,

कायवकारी अमभयींता, खारभम
ू ी प्रर्कास प्रर्भाग, कळर्ा याींना ननर्ेदन पाठर्न
ू
मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

चौकशीच्या

उपरोक्त िकरणी

अनष
ीं ाने
ु ग

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

सदरहू खारभम
ू ी बींधाऱयाची दरू
ु स्ती/पन
ु बांधणी
करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ददिािर रािते : (१) हे अींशत: खरे आहे .

सन २०१२ मध्ये सदर खारभम
ू ी योिनेच्या सा.क्र. २० मी. र्रील

उघाडी नादरू
ु स्त झाल्हयाने र् उघाडी लगतच्या बाींधास णखींडार पडल्हयाने

भरतीचे पाणी पन
ु :िाप्रपत क्षेत्रात पसरले होते र् त्यामळ
ु े शेतीचे ६० एकर
(२४ हेक््र) क्षेत्राचे नक
ु सान झाले होते र् काही िमाणात प्रर्दहरी र्
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कुपनमलका मधील पाणी खारे झाले होते. परीं तु िून, २०१६ मध्ये सदर काम
पण
ू व करण्यात आले आहे र् सद्य:जस्थतीत योिना सजु स्थतीत आहे .
(२) हे अींशत: खरे आहे .

ग्रामपींचायत, प्रर्ळीं गी याींनी ददनाींक २६/०७/२०१३ र् ग्रामपींचायत,

आगरर्ाडी याींनी ददनाींक ४/०३/२०१५ रोिीच्या अिावन्र्ये सहाय्यक अमभयींता
श्रेणी-१, खारभम
े डे बींधाऱयाची दरु र्स्था
ु ी प्रर्कास उपप्रर्भाग, पालघर याींचक

झाल्हयामळ
ु े सदरहू बींधाऱयाची डागडूिी करण्यात यार्ी र् पन
ु बांधणी करण्यात
यार्ी अशी मागणी केली होती र् त्यानस
ु ार सदर फु्लेल्हया बींधाऱयाच्या

दठकाणी सा.क्र. २० मी्र र्र नप्रर्न उघाडी बाींधण्यात आलेली आहे .
उघाडीच्या दोन्ही बािुकडील भरार्ाचे काम िून, २०१६ मध्ये पण
ू व करण्यात
आले आहे . सद्य:जस्थतीत योिना सजु स्थतीत आहे . ग्रामपींचायत प्रर्ळीं गी र्
ग्रामस्थ माकुणसार याींनी ददनाींक १८/०१/२०१७ रोिी योिना सजु स्थतीत
झालेबाबत कळप्रर्ले आहे .
(३) िश्न उद्भर्त नाही.
(४) िश्न उद्भर्त नाही.

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

मुांबई-पुणे द्रत
ु गती महामागाविरील टोल िसूली बांद िरण्याबाबत
(३९)

*

४२९०८ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव भाई

जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हु्नबानू खललफे,
श्री.हररलसांग राठोड, आकिव.अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभ
ु ाष
झाांबड, श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि
ु श

३७८६७ ला ददनाांि १ माचव, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१)

मब
ुीं ई-पण
ु े

द्रत
ु गती

महामागावर्रील

्ोल

र्सल
ू ी

सींदभावत

शासनाने

नेमलेल्हया समु मत ममलक सममतीने २३ मदहन्याींपर्
ू ी आपला अहर्ाल शासनास
सादर केलेला असन
ू त्यार्र ननणवय घेण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, उक्त अहर्ालातील मशफारशीींचे स्र्रुप काय आहे र् त्यार्र
ननणवय न घेण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्हयास, उक्त अहर्ालार्रील कायवर्ाहीची सद्य:जस्थती काय आहे र्
त्यार्र ननणवय घेण्यासाठी अिन
ू ककती कालार्धी लागणे अपेक्षक्षत आहे,

(४) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायवर्ाही
केली र्ा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास, प्रर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१), (२), (३), (४) र् (५) समु मत ममलक सममतीचा
अहर्ाल

शासनास

ददनाींक

२७/०४/२०१६

रोिी

िाप्त

झाला

असन
ू ,

सद्य:जस्थतीत या िकरणी मा.उच्च न्यायालय येथे िनदहत याधचका क्र.
३८/२०१७ र् त्यातील ददर्ाणी अिव क्र. २४/२०१८ या याधचका दाखल आहे त.
सदरील िकरण न्यायिप्रर्ष् असन
ू सन
ु ार्णी सरु
ु आहे .
-----------------

विधान भिन :

ड . अनांत िळसे

नागपरू .

प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानपररषद
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