
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १३६ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

नाांदेड जिल्ह्यातील नाांदेड-वारांगा रस्तत्यावर पाडी येथ ेबाांधलेल्हया भुयारी पूलाचे बाांधिामाबाबत 
  

(१)  ३६९२ (२२-१२-२०१४). श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :  सन्माननीय सावविननि 
बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जिल्ह्यातील नाींदेड-वारींगा रस्त्यावर पाडी येथे सात-आठ महिन्यापूवी भुयारी पूलाचे 
बाींधकाम करण्यात आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सदर पूलाच ेबाींधकाम पूर्ण झाल्हयावर सदर पूल नकुताच पाडण्यात आला आिे, 
िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त दोन्िी प्रकरर्ाींची शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनुसार बाींधलेला भुयारी पलू पाडण्याची कारर्े काय आिेत, तसेच सदर 
पूलाचे बाींधकामासाठी तसचे पाडण्यासाठी ककती ननधी खचण झाला आिे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०१-२०१६) :(१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) व (३) ववषयाींकीत भयुारी पुलाच े बाींधकामासाठी मानकाींप्रमारे् आवश्यक ती उींची व 
िोडमागाणची लाींबी ठरववण्यात आली िोती. परींतु बाींधकामाचे प्र्यक्ष काम िाती घेतल्हयानींतर 
ग्रामस्तथाींच्या ववरोधामुळे ते थाींबबवले. ताींबिकदृष्या भुयारी पुलाचे बाींधकाम योग्य िोते. 
     भुयारी पुलाचे अधणव् बाींधकामामुळे अपघाताच े प्रमार् वाढले िोत.े तसचे बाींधण्यात 
आलेल्हया भुयारी पुलाची उींची व पोचमागाणची लाींबी यापुढे गाव झाकोळून िात िोत.े ्यामळेु 
ग्रामस्तथाींनी उवणररत बाींधकामास ववरोध केला व ्यामुळे झालेले बाींधकाम पाडण्याचा ननर्णय 
स्तथाननकाींच्या आग्रिी मागर्ीमळेु जिल्हिा  ननयोिन सममती, नाींदेड याींच्या हद. १६/११/२०१३ 
रोिी सींपन्न झालेल्हया बैठकीत घेण्यात आला िोता. सदर ननर्णयानींतर अधणव् भुयारी पलुाच े
बाींधकाम पाडून रस्तता पूवणवत करण्यात आलेला आिे. सदर पलु पाडण्यासाठी रु. ७५,००० ििार 
खचण करण्यात आलेला आिे. 
  

___________ 
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िाधववाडी (जि.औरांगाबाद) येथील िृषी उत् पन् न बािार सिमती् या अडत बािारात मेथीची 

गड्डी िमी भावात वविल्हयामळेु शेतिऱयाांच ेझालेले आधथवि नुिसान 
  

(२)  ५८०४ (१०-०४-२०१५).   श्री.अब् दलु सत्तार (िसल्हलोड), श्री.अिमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िाधववाडी (जि.औरींगाबाद) येथील कृषी उ् पन् न बािार सममतीच् या अडत बािारात 
पालेभाज याींची आवक वाढली असल्ह यान े शेतक-याींना ५० पशैात मथेीची गड्डी ववकावी लागत 
आिे तसेच १३०० मेथीच् या गड्डी अव या १०० रुपयाींत कमी भावात ववकल्ह या गेल्ह याने शेतक-
याींचे मोठ्या प्रमार्ात नुकसान झाले असल्ह याचे हदनाींक ५ िानवेारी, २०१५ रोिी वा ् या 
सुमारास ननदशणनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्ह यास, सदर शेतक-याींनी पार्ी कमी असल्ह यामुळे गिू, ज वारी, िरभरा ऐविी 
पालेभाज याकड े वळल्ह यान े मेथी काढर्ीसाठी ४० रुपये शेकडा मिूरी ् यानींतर १००० गड्डी 
बािारात आर्ण् यासाठी ३०० रुपये यामळेु ् याींना यावषी आिथणक नुकसानीला सामोरे िाव े
लागत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्ह यास, शेतक-याींच् या झालेल्ह या नुकसानीबाबत शासनाने कोर्ती कायणवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) अद्याप उपरोक् त प्रकरर्ी कोर्तीच कायणवािी करण् यात आली नसल्ह यास ववलींबाची काररे् 
काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०५-२०१५) :(१) िोय. 
(२) िोय.अींशत: खरे आिे. हद.१.१.२०१५ त े८.१.२०१५ या कालावधीत मेथीची आवश्यकतेपेक्षा 
अिधक व मोठ्या प्रमार्ावर आवक झाल्हयामुळे मेथीच्या भावात घसरर् झालेली िोती. अन्यथा 
सदर कालावधी वगळता वषणभरात मेथीला बािार आवारात चाींगला भाव ममळालेला आिे. 
सद्य:जस्तथतीत सरासरी ६०० रु. प्रनत शेकडा गड्डी असा भाव ममळत आिे. 
(३) व (४) मेथी िा नाशवींत माल असल्हयामुळे ्यासाठी िमीभाव ठरवून हदलेला नसल्हयामुळे 
कायणवािी करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
  

राज्यातील िाांद्याबाबत किमान ननयावत मुल्ह यासारख ेननब ध लाद ुनये या मागणीबाबत 
  

(३)  ६०२० (१०-०४-२०१५).   श्री.छगन भिुबळ (येवला), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाने काींद्याबाबत ककमान ननयाणत मुल्ह यासारखे ननब ध लाद ु नये यासाठी 
राज यशासनाने कें द्राकड ेप्रय् न करण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १२ िानेवारी, २०१५ रोिी 
वा ् यासमुारास मागर्ी केली आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्ह यास, काींद्याचे ननयाणत मुल्ह य ३०० डॉलर प्रनत्न ननजश्चत केल्हयामळेु राज यातील काींदा 
ननयाणतीत ९० ्क् के घ् िोवून काींद्याच् या दरात घसरर् झाली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्ह यास, उक् त मागर्ीबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व तदनुसार शासनान ेकोर्ती कायणवािी केली वा करण् यात येत आिे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०५-२०१५) :(१) नािी. 
(२) सद्य:जस्तथतीत काींद्याचे ककमान ननयाणत मुल्हय ३०० डॉलर प्रनत मे ्न आिे. मागील वषी 
दषुकाळामुळे काींद्याच े उ्पादन तुलनेने कमी झाल्हयान,े काींद्याच्या ननयाणतीत १५ ते २० 
्क्क्याच्या दरम्यान घ् झालेली आिे. मागील वषाणच्या तुलनते चालू वषी काींद्याचे दर िे 
दपु्प्ीपेक्षा िास्तत आिेत. ्यामळेु काींद्याच्या दरात घसरर् झाली आिे, असे म्िर्ता येर्ार 
नािी. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
  

राज् यात प्रशासि िाम पाहत असलेल्ह या सवव िृषी उत् पन् न बािार सिमत् याांमय ये सधचव 
पॅनेलवरील उमेदवाराांना तात् िाळ ननयु त् या देयायाबाबत 

  

(४)  ६२९५ (१०-०४-२०१५).   श्री.बाबुराव पाचणे (िशरुर) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज यात स या प्रशासक काम पाित असलेल्ह या सवण कृषी उ् पन् न बािार समम् याींम ये 
सिचव पॅनेलवरील उमेदवाराींना ता् काळ ननयुक् ् या द्या यात आ र् पर्न मींडळाच् या 
आदेशान् वये सिचवाींना ननयुक् ् या न देर्ा या बािार समम् याींची खातीननिाय चौकशी करण् याची 
मागर्ी हद ९ िानेवारी २०१४ रोिी वा ्यासुमारास सिचवाींच् या वले्ह  ेअर असोमसनशनन ेकेली 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्ह यास, राज य कृषी पर्न मींडळाने सिचवाींच् या समस्त याींबाबत स्त वतींि कक्ष स्त थापन 
करण् याचा ननर्णय हदनाींक ९ िानवेारी, २०१४ रोिी वा ्यासमुारास घेतला आिे,  िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्ह यास, राज यातील ३०५ कृषी उ् पन् न बािार समम् याींपैकी ५५ बािार समम् याींवर 
प्रशासक कायणरत आिेत, िे खरे आिे काय, 
(४) असल्ह यास,शासनाकडून सिचवाींचे पॅनेल अींनतम करण् याबाबत व ररक् त असलेल्ह या सिचवाींच् या 
व प्रशासकाींच् या िागेवर सिचव पॅनेलवरील उमेदवाराींना ननयुक् ् या देण् याबाबत शासनाने कोर्ती 
कायणवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची काररे् काय आिेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०५-२०१५) : (१) िोय. 
(२) नािी. 
(३) नािी. सद्य:जस्तथतीत ३०५ बािार समम्याींपकैी १३४ बािार समम्याींवर प्रशासक कायणरत 
आिेत. 
(४) मिाराषर कृवष उ्पन्न पर्न (ववकास व ववननयमन) अिधननयम १९६३ मधील कलम ३५ 
(१) अन्वये बािार सममतीला बािाराच्या यवस्तथापनासाठी व अिधननयमातील इतर कतणये 
पार पाडण्यासाठी आवश्यक वा्तील असे अिधकारी व कमणचारी ननयुक्त करण्याची तरतूद 
आिे. परींत ु राजय पर्न मींडळ अिणता व अनुभव यानुसार बािार समम्याींवर सिचव म्िरू्न 
ननयुक्त करण्यात यावयाच्या यक्तीींची यादी तयार करील आ र् नाव नोंदर्ी केलेल्हया 
यक्तीच्या यादीतून नका यक्तीची सिचव म्िरू्न ननयुक्ती कररे् िे बािार समम्याींवर 
बींधनकारक असेल, अशी तरतूद आिे. कृवष पर्न मींडळान े हद.१७.१.२०१५ रोिीच्या पिान्वये 
उपननबींधक याींना उपरोक्त तरतुदीबाबत कळवून, बािार समम्याींना व प्रशासकाींना ्याप्रमार्े 
सूचना देण्यास कळववले आिे. 
(५) लागू नािी.  

___________ 
 

राज् यातील १७० िृवष उत् पन् न बािार सिमती बरखास्तत िरयायाबाबत 
  

(५)  ६७७१ (१०-०४-२०१५).   श्री.गणपत गायिवाड (िल्हयाण पूवव), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज यातील १७० कृवष उ् पन् न बािार सममती हदनाींक ७ नो िेंबर, २०१४ रोिीच् या सुमारास 
नकबित बरखास्त त करण् याचा ननर्णय घेतला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्ह यास, इतक् या मोठ्या प्रमार्ावर समम् या बरखास्त त करण् याबाबतची सवणसाधारर् 
काररे् काय आिेत, 
(३) असल्ह यास, याप्रकरर्ी केलेल्ह या चौकशीच ेसवणसाधारर् स्त वरुप काय आिे, 
(४) तसेच अशा ननयमबा्य कारभाराला प्रनतबींध करण् याच् या दृष ्ीन े शासनान े कोर्ती 
उपाययोिना केली वा करण् यात येत आिे ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०५-२०१५) :(१), (२), (३) व (४) राजयातील सुमारे १७० कृवष उ्पन्न 
बािार समम्या ननवडरू्कीस पाि िो्या. ्यापैकी कािी बािार समम्याींच्या ननवडरू्का हदघण 
कालावधीपासून प्रलींबबत िो्या. याबाबत पर्न अिधननयमातील तरतूदीनुसार आवश्यक ती 
कायणवािी करण्याच ेपर्न सींचालक, पुरे् याींना कळववण्यात आले िोते. या बािार समम्याींच्या 
ननवडरू्का तातडीने व ननषपक्ष वातावरर्ात िायात म्िरू्न सींबींिधत जिल्ह्याींच्या 
उपननबींधकाींनी अशा बािार समम्याींचे सींचालक मींडळाऐविी शासकीय प्रशासकाींची ननयुक्ती 
केली व ननवडरू्का लवकरात लवकर घेण्यासाठी कायणवािी सुरु केलेली आिे. 

___________ 
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िळगाव जिल्ह ्यातील भूसावळ तालुिा निशराबाद टोल नािा बांद िरया याबाबत 

  

(६)  ८५८३ (०९-०४-२०१५).   श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय सावविननि 
बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  नमशराबाद (ता.भुसावळ, जि.िळगाींव) ्ोल नाका बींद करण् याबाबत हदनाींक ८ िानेवारी, 
२०१५ रोिी लोकप्रनतननधी याींनी मा. सावणिननक बाींधकाम मींिी याींच्याकड े ननवेदनाद्वारे 
मागर्ी केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्ह यास, उक् त घ्नेची चौकशी करण् यात आली आिे काय, 
(३) असल्ह यास, चौकशीच् या अनुषींगाने लोकप्रनतननधीींनी केलेल्हया मागर्ीबाबत शासनाने कोर्ती 
कायणवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्ह यास, कायणवािीस िोर्ा-या ववलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३०-०१-२०१६) :(१) िे खरे नािी. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
  

धरणगाांव (ता.जि.िळगाांव) येथे चाांगल्ह या प्रतीचा िापूस  
हा िमी भावात खरेदी िेला िात असल्हयाबाबत 

  

(७)  ९४०६ (१०-०४-२०१५).   श्री.गुलाबराव पाटील (िळगाव ग्रामीण) :   सन्माननीय पणन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धरर्गाींव (ता.जि.िळगाींव) येथे चाींगल्ह या प्रतीचा कापूस िा गे्रडरच् या मनमानीन े कमी 
भावात खरेदी केला िात असल्ह याने दोन शेतक-याींनी िातात पेरोल व ववषारी पदाथा ची बा्ली 
घेऊन मािे िानेवारी, २०१५ च् या सुमारास आ् मि् या करण् याचा प्रय् न केला, िे खरे आिे 
काय, 
(२) धरर्गाींव येथील नका जिननींगम ये हदनाींक १४ िानेवारी, २०१५ रोिी सींक्रातीच् या 
पूवणसीं येला कापसू ववकण् यासाठी शतेक-याींनी आर्लेला माल शासनाच् या हदलेल्ह या 
ननदेशनानुसार कापसाला भाव देण् यास गे्रडर री.ी.नस.न.गवळी, धुळे नस.डी. िाधव, मशरपूर, 
डी.पी.ढोक, चोपडा याींनी स्त पष ् केले असूनिी चाींगल्ह या प्रतीच्या कापसाला सु दा ठरल्ह याप्रमार् े
भाव ममळत नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्ह यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तदनुसार सींबींिधत दोषीींवर कोर्ती कायणवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची काररे् काय आिेत तसेच शेतक-याींची िोत असलेली लू् 
थाींबववण् यासाठी उपाययोिना करण्याबाबतची सद्यजस्तथती काय आिे ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०५-२०१५) :(१) व (२) िे खरे नािी. 
      धरर्गाींव कें द्रावर कापूस खरेदीचे कामकाि करीत असताींना स्तथाननक प्रकक्रया सींस्तथेचे 
मालक व कापूस यापारी िे िास्तत आद्रतायुक्त व िलक्या प्रतीचा कापूस घेण्यासाठी दबाव 
तींिाचा वापर करीत िोते. 
(३) व (४) सदर कें द्रावर कापसू यापारी कापसावर पार्ी मारुन तो ववक्रीस घेऊन येत िोते. 
कापसामधील ओलावा िास्तत असल्हयाबाबत मॉइश्चर मी्र मधील ररडीींग दाखवून देत 
असल्हयान े गे्रडसणन,े कापूस पािून ननयमाप्रमारे् भाव हदला व ननधाणररत ननकषापेक्षा िादा 
ओलावा असल्हयान ेकापसू खरेदी केला नािी. ्यामळेु कायणवािीचा प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
  

िन् नड, सोयगाव मतदारसांघातील सावविननि बाांधिाम खात् याअांतगवत िन् नड-धचिलठाणा  
व इतर नाबाडव १३ व् या ववत् त आयोगातील िाम ेतातडीने सुरु िरणेबाबत 

  

(८)  ९५७७ (१०-०४-२०१५).   श्री.हषववधवन िाधव (िन्नड) :   सन्माननीय सावविननि 
बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कन् नड, सोयगाव मतदारसींघातील सावणिननक बाींधकाम खा् याअींतगणत मागील ३ वषाणपासून 
मींिूर असलेले, कन् नड-िचकलठार् व इतर नाबाडण १३  या वव् त आयोगातील कामे तातडीन े
सुरू करावीत याबाबत मा.मींिी, सावणिननक बाींधकाम याींना हदनाींक १४ िानेवारी, २०१५ रोिी 
स्त थाननक लोकप्रनतननधीींनी पिाद्वारे मागर्ी केली आिे, िे खरे आिे काय,  
(२) असल्ह यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तद्नुसार शासनाने कोर्ती कायणवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, ् याची सवणसाधारर् काररे् काय आिेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०१-२०१६) :(१) िे खरे आिे. 
(२) ववषयाींककत मींिूर कामे तातडीने सुरु करण्यात आली असून कािी कामे पूर्ण झाली आिेत 
व कािी पूर्ण् वास नेण्यात येत आिेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
 

___________ 
  

राज् यातील वस्त त्रोद्योग व यांत्रमागधारिाां्या समस्तया सोडववयायाबाबत 
  

(९)  ९५९२ (१०-०४-२०१५).   श्री.गणपतराव देशमुख (साांगोले), श्री.वैभव नाईि (िुडाळ), 
श्री.अिमत झनि (ररसोड), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.तिुाराम 
िाते (अणुशती नगर) :   सन्माननीय वस्त त्रोद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राजयात अडचर्ीत आलेल्ह या सूतिगरर्ीच् या समस्त यासींबींधी नक मशष ्मींडळ मा.वस्त िोद्योग 
मींिी याींना हदनाींक २१ िानेवारी, २०१५ रोिी वा ्या सुमारास भे्ले, िे खरे आिे काय, 
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(२) तसचे राजयातील अडचर्ीत आलेल्हया वस्तिोद्योगाींच्या समस्तया सोडववल्हया िायात 
याकररता यींिमागधारकाींनी हदनाींक २  ेब्रुवारी, २०१५ पासून सींपावर िाण्याचा ननर्णय घेतला 
आिे, िेिी खरे आिे काय, 
(३) असल्ह यास, सूतिगरर्ी, यींिमाग व िातमाग याींच् या समस्त याींचा ववचार करण् यासाठी 
शासनाने आमदार सुरेश िाळवर्कर याींच् या अ यक्षतेखाली सममती नेमली आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(४) असल्हयास, वस्त िोद्योग उपाययोिना सममतीन ेआपला अिवाल शासनाकड ेमािे िानेवारी, 
२०१५ मये वा ्या दरम्यान सादर केला आिे, िे खरे आिे काय, 
(५) असल्ह यास, अिवालातील प्रमखु मश ारशी काय आिेत व ्यानुसार मश ारशीींवर कोर्ता 
ननर्णय घेतला आिे वा घेण्यात येत आिे, 
(६) असल्हयास, उक्त प्रकरर्ी चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तदनुसार अडचर्ीत सापडलेल्हया सुतिगरर्ी व वस्तिोद्योगाला आधार देण्यासाठी शासनान े
कोर्ती कायणवािी केली वा करण्यात येत आिे, नसल्ह यास, ववलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०६-२०१५) :(१) िोय. 
     हदनाींक २१ िानेवारी, २०१५ रोिी मिाराषर राजय सिकारी वस्तिोद्योग मिासींघाच े
मशष्मींडळ मा.मींिी (वस्तिोद्योग) याींना भे्ले आिे. 
(२) असे ननवेदन वस्तिोद्योग सींचालनालयास प्राप्त झालेले नािी. 
(३) िोय. 
(४) िोय. 
(५) अ) री.ी.िळवर्कर सममतीन ेखालील मश ारशी केल्हया आिेत. 

१) वस्तिोद्योग ववभागाची जिल्हिा व तालकुा स्ततरीय यींिर्ा ननमाणर् करण्यात यावी. 
२) लघु उद्योग व ्ेक्नीकल ्ेक्स्ाईल मधील मयम उद्योगासाठी भाींडवली    
अनुदान देण्यात याव.े 
३) याि अनुदानात वाढ करण्यात यावी. 
४) मेगा इींह्गे्र्ेड ्ेक्स्ाईल िब स्तथापन करण्यात यावे. 
५) साया यींिमागाच ेआधुननकीकरर् करण्यासाठी उपाययोिना करण्यात यायात. 
६) स्तपीननींग िब स्तथापन करावेत. 
७) मेगा कॉम्पॉ झ् ्ेक्स्ाईल िब स्तथापन करावेत. 
८) प्रोसेमसींग-कापड प्रकक्रया कें द्र स्तथापन करावेत. 
९) डडझायननींग व सॅमपमलींग सें्र स्तथापन करावेत. 
१०) जस्तकल डेिलपमें् सें्र स्तथापन करावेत. 
११) आींतरराषरीय गुींतवरू्क वाढववण्यासाठी उपाययोिना करण्यात यायात. 
१२) िातमाग उद्योगाचे बळक्ीकरर् करण्यासाठी उपाययोिना करण्यात यायात. 
१३) मिाराषर राजय यींिमाग मिामींडळाच्या मायमातून यींिमाग सिकारी सींस्तथाींची 
कापड उ्पादन व ववक्री वृदीींगत िोण्यासाठी उपाययोिना करण्यात यायात. 
१४) यींिमाग/वस्तिोद्योग कामगार कल्हयार् मींडळ स्तथापन करण्यात यावे. 
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१५) ववि दरात सवलती देण्यात यायात. 
१६) वस्तिोद्योगाच् या ववकासासाठी ववववध कायद्यात सुधारर्ा करण्यात यायात इ. 

       सदर अिवाल शासनाच्या ववचाराधीन आिे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
  

िोल्ह हापूर जिल्ह हा िृषी उत् पन् न बािार सिमतीमय ये झालेल्ह या गैरव्यवहाराबाबत 
  

(१०)  १००९७ (१०-०४-२०१५).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्ह िापूर जिल्ह िा कृषी उ् पन् न बािार सममतीम ये झालेल्ह या गैरयविाराबाबत त् कालीन 
सींचालक मींडळाची शासनाच् या वतीने सुरु असलेली चौकशी पूर्ण झाली आिे काय, 
(२) असल्ह यास सदर चौकशीचा अिवाल प्राप् त करुन शासनान े दोषी सींचालकाींवर कोर्ती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०५-२०१५) :(१) नािी. 
(२) व (३) कोल्हिापूर बािार सममतीच्या गैरयविाराची चौकशी करण्यासाठी ननयुक्त सममतीचा 
अिवाल हद.११.१०.२०१२ रोिी प्राप्त झालेला असून या अिवालाचे आधारे हद.२७.९.२०१३ रोिी 
सींचालक मींडळ बरखास्तत करण्यात आलेले आिे. उपरोक्त अिवालात नमूद केलेल्हया आिथणक 
नुकसानीची िबाबदारी ननजश्चत करण्यासाठी हद.६.१.२०१५ रोिी नक यक्ती न्यायािधकरर्ाची 
ननयुक्ती करण्यात आलेली असनू हद.२४.४.२०१५ रोिी नक सुनावर्ी पार पडली असून पुढील 
सुनावर्ी हद.१४.५.२०१५ रोिी ठेवलेली आिे. 
  

___________ 
  

अमरावती िृषी उत् पन् न बािार सिमतीतील हांगामी िमवचाऱयाांना  
पूवव सूचना न देता िामावरुन िमी िरया यात आल्हयाबाबत 

  

(११)  १०३५२ (१०-०४-२०१५).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्हवे), श्री.अिमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अब् दलु सत्तार (िसल्हलोड) :   सन्माननीय पणन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती कृषी उ् पन् न बािार सममतीत गेल्ह या २० वषाणपासून काम करर्ा-या िींगामी ४० 
ते ४५ कमणचारी याींना कोर्तीिी पूवण सूचना न देता तडका डकी कामावरुन कमी करण् यात 
आल्ह यामुळे ् याींनी जिल्ह िािधकारी कायाणलय, अमरावती येथ े धडक मोचाण काढल्ह याचे मािे 
िानेवारी, २०१५ रोिी वा ् या समुारास ननदशणनास आले, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्ह यास, सदरिू कमणचा-याींना कामावर घेण् याबाबत तसचे ् याींना कोर्तीिी पूवण सूचना न 
देता कामावरुन कमी करर्ा-या कीं पनीवर कारवाई करण् याबाबत शासनाने कोर्ती तातडीची 
कायणवािी केली वा करण् यात येत आिे, 
(३) अद्याप, कोर्तीच कायणवािी करण् यात आली नसल्ह यास, ववलींबाची काररे् काय आिेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०५-२०१५) :(१) िोय. 
(२) पर्न सींचालक, मिाराषर राजय, पुरे् याींच्या पररपिकानुसार रोिींदारीवरील कमणचायाींना 
काढून ्ाकण्याची कायणवािी करण्यात आलेली िोती. तथापी याप्रकरर्ी शासनाकड े दाखल 
अवपलावर हद.२१.०१.२०१५ च्या अींतरीम आदेशान्वये सदरिु कमणचायाींना पुन्िा कामावर 
घेण्यात आले आिे. सदर अवपलावरील अींनतम आदेशानींतर पुढील योग्य ती कायणवािी िोईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
  

िीनप्रेसमधील िामगाराां्या सेवा अचानिपण ेसमाप्त िरयायात आल्हयाबाबत 
  

(१२)  १०४९९ (१८-०४-२०१५).   श्री.ओमप्रिाश ऊफव  ब्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िीनप्रेसमधील कामगाराींच्या मागील ३० वषाणपासून सेवेत असलेल्हया सेवा अचानकपरे् 
समाप्त करण्यात आल्हया आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, िीनप्रेस कामगार सींघ्ना गेल्हया ११ वष ेआपल्हया मागर्ीचा पाठपुरावा करीत 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तदनुसार िीनप्रेस कामगाराींच्या मागण्यासींदभाणत शासनान ेकोर्ती कायणवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची काररे् काय आिेत व याबाबतची सद्यजस्तथती काय आिे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०५-२०१५) :(१) िे खरे नािी. 
(२) िे खरे आिे. 
(३) व (४) सन २००२-०३ पासून कापसू नकािधकार योिना बींद करुन सीसीआय व अन्य 
खािगी खरेदीदाराींना कापूस खरेदी परवाने देण्यात आले. ्यावेळी कापसाचे दर िास्तत 
असल्हयान े कापूस पर्न मिासींघाकड े ककरकोळ खरेदी झाली. ्यामुळे शासनाने का्कसरीच े
धोरर् अवलींबून ठेका पदतीन े काम े करुन घेण्याचे ननदेश हदले. ्यामळेु रोिींदारीवरील 
मिुराींना कामे देरे् बींद करण्यात आले. ्यावेळी बरेच कामगार ननयत वयोमनानुसार 
सेवाननवृ् त झाले व कािीींनी रािीनामा हदला. कापूस पर्न मिासींघाची आिथणक जस्तथती 
िलाखीची असल्हयान े रोिींदारीवरील कमणचायाींच्या सेवा खींडीत करण्यासाठी द्यावयाच्या 
प्रो्सािनपर रकमेचा प्रस्तताव शासनाने नाकारला आिे. रोिींदारीवरील कमणचायाींबाबत 
न्यायालयाचेिी ठोस ननदेश नािीत. ्याचप्रमारे् कनाण्क राजय ववरुद िी.वव.चींद्रशखेर 
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ख्ल्हयात मा.सवोच्च न्यायालयाने हद.१२.६.२००९ रोिी हदलेल्हया ननकालात रोिींदारीवरील 
कमणचायाींना कायमस्तवरुपी काम मागण्याचा अिधकार नसल्हयाचा ननर्णय हदलेला आिे. सन 
२००२-०३ पासून सीसीआय व ना ेडचे सब निीं् म्िरू्न कापूस पर्न मिासींघ काम करीत 
असल्हयान े्याींचे ननदेशाप्रमारे् ठेका पदतीने काम ेकरुन घेण्यात येत आिेत व त ेबींधनकारक 
आिे.  

___________ 
  

सावविननि बाांधिाम ववभागाांतगवत रावेर मतदारसांघातील  
िामासाठी ववतररत िेलेल्हया ननधीबाबत 

  

(१३)  १०८५३ (०९-०४-२०१५).   श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :   सन्माननीय सावविननि 
बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सावणिननक बाींधकाम ववभाग अींतगणत रावेर मतदारसींघात मािे िानेवारी, २०१५ अखेरपय त 
मींिूर कामास ककती ननधी ववतरीत केला व ककती ननधी बाकी आिे, 
(२) असल्ह यास, उपरोक् त कामाींपकैी ककती काम ेपूर्ण झाली व ककती काम ेअपुर्ण आिेत, 
(३) असल्ह यास, सदर पूर्ण कामाींपकैी अनके कामे ननकृष् झाल्ह याच् या तक्रारी लोकप्रनतननधीींनी 
केल्हया आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्ह यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तदनुसार सदर रस्त्याच ेकाम ननकृष् दिाणचे करर्ायाींववरुद शासनान ेकोर्ती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(५)  नसल्ह यास, ववलींबची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०६-२०१५) :(१) रावेर मतदार सींघात सन २०१३-१४ मये ववववध 
लेखामशषाणतगणत रु.१५४२.१२ लक्ष खचण करण्यात आला आिे. तसचे सन २०१४-१५ मये माचण, 
२०१५ अखेर रु.१२८९.०५ लक्ष ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आला. 
(२) नकूर् मींिूर १०७ कामापकैी ५५ काम ेपूर्ण झालेली असून ४२ काम ेप्रगतीपथावर आिेत, 
उवणररत १० काम ेननधी अभावी सरुु करण्यात आली नािीत. 
(३) िोय. 
(४) सन २०१३-१४ मये ५ कामाींची व सन २०१४-१५ मये ३ कामाींची दक्षता व गुर्ननयींिर् 
मींडळ याींच्याकडून तपासर्ी करण्यात आली असनू सदर कामाच्या दिाणववषयी प्रनतकूल शेरे 
प्राप्त नािीत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
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लातूर शहरातील रस्तत्याांची झालेली दरुावस्त था 
  

(१४)  १०९२१ (०९-०४-२०१५).   श्री.बसवराि पाटील (औसा) :   सन्माननीय सावविननि 
बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर शिरासि जिल्ह्यातील वािनाींची सींख् या हदवसेंहदवस वाढत असून या वािन 
चालकाींना प्रवास करण् यासाठी लागर्ा-या रस्त ् याची माि दरुावस्त था झाल्ह यामुळे वषणभरात रस्त त े
अपघातात २५१ िर्ाींच ेमृ्  य ूझाले आिेत, िे खरे आिे काय,  
(२) तसेच लातूर व नाींदेड मागाणवरील लातूर जिल्ह िा िदृीपय तचा रस्त ता खड्डमेय झाला असून 
लातूर त े औसा या मागाणवरील रस्त ् याच् या चौपदरीकरर्ाच े काम गेल्ह या अनेक वषाणपासनू 
रखडलेले असून चाकूर तालूक् यातील चापोली निीक रस्त ् याची दरुावस्त था झाली आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तदनुसार सदरिू रस्त ् याची दरुावस्त था ् वरीत दरू करण् याच् या दृष ्ीने लातूर ते औसा या 
मागावरील रस्त ् याच् या चौपदरीकरर्ाचे काम लवकरात लवकर करण्याबाबत शासनाने कोर्ती 
कायणवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०१-२०१६) :(१) लातूर जिल्ह्यात वषणभरात रस्तत े अपघातात २४४ 
िर्ाींचा मृ् य ूझाला आिे. 
(२) लातूर ते औसा मागाणवरील रस्त्याच्या चौपदरीकरर्ाचे काम खािगीकरर्ाींतगणत करण्याच े
प्रस्तताववत िोत.े परींतू उद्योिकाींचा प्रनतसाद न ममळाल्हयामुळे सदर काम रस्तते व पूल ववशेष 
देखभाल दरुुस्तती योिनेतर कायणक्रमातून िाती घेण्यात येऊन दरुुस्तती व सुधारर्ा करुन घेण्यात 
आली आिे. 
       लातूर ते नाींदेड िा राषरीय मिामागण म्िरू्न घोवषत झालेला असून राषरीय मिामागण 
ववभाग, नाींदेड याींचेकड ेिस्तताींतरीत करण्यात आलेला आिे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
  

पुणे येथील प्रादेिशि सहसांचालि (साखर) िायावलय सोलापूर येथे सरुु िरया याबाबत 
  

(१५)  १११८२ (०९-०४-२०१५).   श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधवन) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) पुरे्, सातारा, सोलापूर या तीन जिल्ह ्यासाठी प्रादेमशक सिसींचालक (साखर) याींचे कायाणलय 
पुरे् येथे आिे, िे खरे आिे काय 
(२) असल्ह यास, या तीन जिल्ह ्यापसकी सवाणिधक साखर कारखाना सोलापूर जिल्ह ्यात 
असल्ह यामळेु पुरे् येथील प्रादेमशक सिसींचालक (साखर) कायाणलय सोलापूर येथ े सुरु 
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करण् याबाबतची मागर्ी सोलापूर जिल्ह िा पररषदेच् या अ यक्षाींनी मािे डडसेंबर, २०१४ म ये वा 
्या दरम्यान शासनाने केली आिे, िेिी खरे आिे काय, 
(३) असल्ह यास, या मागर्ीवर शासनाने कोर्ता ननर्णय घेतला आिे, 
(४) अद्याप ननर्णय घेतला नसल्ह यास, ववलींबाची काररे् काय आिेत व यावर के िा ननर्णय 
घेण् यात येर्ार आिे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०६-२०१५) :(१) िोय. 
(२) सोलापूर जिल्हिा पररषदेच्या स्तथायी सममतीच्या हद.२४/१२/२०१४ च्या सभेमये पुरे्, सातारा 
व सोलापूर या जिल्ह्यात नकूर् ५८ साखर कारखान ेअसून सोलापरू जिल्ह्यामये ्यातील ३५ 
साखर कारखाने असल्हयाने ववभागीय कायाणलय सोलापूर येथे घेण्यात यावे असा ठराव क्र.४५० 
झालेला आिे. 
     परींतु सदर ठरावाची प्रत जिल्हिा पररषद, सोलापूर याींनी साखर आयुक्त कायाणलयास 
हद.२/६/२०१५ च्या पिान्वये कायणवािीस्ततव हदली आिे. 
(३) व (४) कायणवािी सुरु करण्यात येत आिे. 
  

___________ 
  
अिोला िृवष उत् पन् न बािार सिमतीमधील िदघविालीन िायवरत अस्त थायी िमवचा-याांना सेवेत 

ननयिमत िरणेबाबत 
  

(१६)  ११६३१ (१०-०४-२०१५).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पवूव) :   सन्माननीय पणन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला कृवष उ् पन् न बािार सममतीमधील हदघणकालीन कायणरत अस्त थायी कमणचा-याींनी 
सेवेत ननयममत करुन घेण् यासाठी शासनाकड ेववनींती करुन सु दा ननयममत केले नािी, िे खरे 
आिे काय, 
(२) राज यातील कृवष उ् पन बािार समम् याींमधील अवैध नोकर भरती ता् काळ रद क करावी अस े
आदेश पर्न सींचालक, मिाराष र राज य पुरे् ्याींनी हदले आिेत, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्ह यास, सदर वैध भरतीस ननयममत करण् याबाबत कोर्ती कायणवािी करण् यात आली वा 
येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०५-२०१५) :(१) व (२) िोय. 
(३) व (४) बािार सममतीच्या अस्तथायी कमणचायाींनी याप्रकरर्ी शासनाकड े अवपल दाखल 
केलेले आिे. सुनावर्ी दरम्यान हद.१३.३.२०१५ च्या अींतरीम आदेशान्वये बािार सममतीच्या 
कमणचायाींना कमी करण्याच्या आदेशास स्तथिगती देण्यात आलेली आिे. अींनतम सुनावर्ी 
हद.१३.५.२०१५ रोिी पार पडली ्यावरील आदेश ननगणममत िावयाचे आिेत. 
  

___________ 
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देवगाांव (ता.पारोळा, जि.िळगाांव) येथील िॉईट फॉमीग  
सोसायटी िल. येथ ेझालेला गैरव्यवहार 

  

(१७)  ११६५९ (०९-०४-२०१५).   डॉ.सतीश (अयाणासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  देवगाींव (ता.पारोळा, जि.िळगाींव) येथील िॉईं्  ॉमींग सोसाय्ी मल. येथे मोठ्या 
प्रमार्ात गैरयविार झाला असून अनेक बेकायदेशीर  यविार सुरु आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्ह यास, याबाबत चौकशी करण् यात आली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तदनुसार सदरिू सोसाय्ीचे सींचालक मींडळ ता् काळ बरखास्त त करुन यावर प्रशासकाची 
ननयुक् ती कररे्बाबत शासनाने कोर्ती कायणवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०६-२०१५) :(१) नािी. सींस्तथचेे हद.३१.३.२०१४ अखेरचे लेखा पररक्षर् 
झालेले असून लेखी पररक्षर्ात गैरयविार अथवा अ रात र झाल्हयाचे नमूद केलेले नािी. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
 

___________ 
  

पाचोरा (जि.िळगाांव) िृवष उत् पन् न बािार सिमतीने परस्त पर होत असलेल्ह या 
 खरेदी -ववक्री् या व् यवहाराबाबत 

  

(१८)  १२३६६ (१०-०४-२०१५).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाचोरा (जि.िळगाींव) कृवष उ् पन् न बािार सममतीने परस्त पर िोत असलेल्ह या खरेदी -
ववक्रीच् या  यविाराला ववरोध करण् यासाठी तेथील सुमारे ४०० िमाल माथाड्याींनी हदनाींक २ 
डडसेंबर, २०१४ रोिीपासून ‘’काम बींद’’ आींदोलन करुन िमाल माथाड्याींसि  यापारी उपोषर्ास 
बसले िोत,े िे खरे आिे काय, 
(२) असल्ह यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तदनुसार िमाल - माथाडी  यापा-याींच् या मागर्ी सींदभाणत शासनाची भूममका काय आिे ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०६-२०१५) :(१) िोय. 
(२) बािार सममतीन ेपरस्तपर िोत असलेल्हया शेतमाल खरेदी-ववक्रीच्या यविाराबाबत चौकशी 
केली असता सदर खरेदीदार िे थे् पर्न अनुज्ञप्तीधारक असुन ननयमानुसारच खरेदी िोत 
असल्हयाच े आढळून आले. िी वस्ततुजस्तथती पािता माथाड्याींच्या ननदशणनास आरू्न हदल्हयावर 
्याींनी “काम बींद” आींदोलन मागे घेतले व बािाराच ेकाम सुरळीत सुरु झाले आिे. 
  

___________ 
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पाचोरा (जि.िळगाव) येथील िृवष उत् पन् न बािार सिमती् या २८ हिार चौरस फुट  
िागेचा िललाव होत असल्हयाबाबत 

  

(१९)  १२३७३ (१०-०४-२०१५).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाचोरा (जि.िळगाव) येथील कृषी उ् पन् न बािार सममतीच् या २८ ििार चौरस  ु् िागेचा 
मललाव करण् याचे हदनाींक २३ डडसेंबर, २०१४ रोिी वा ्यासुमारास ठरववले िोत,े िे खरे आिे 
काय, 
(२) तसेच सदर मललाव ् याहदवशी तिकुब करण् यात आला, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्ह यास, मललाव रद क करण् याची काररे् काय आिेत व तो आता के िा घेण्यात येर्ार 
आिे ? 

  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०५-२०१५) :(१) व (२) िोय. 
(३) सदर िागेचा मललाव करुन प्राप्त िोर्ारी रक्कम, बँकेशी तडिोड करुन किण ेडीस 
वापरावयाची िोती. तथापी बँकेकडून मललावाच्या हदनाींकापय त तडिोडीबाबत प्रनतसाद न 
आल्हयामुळे तसचे िमीन ववक्रीच्या प्राप्त रकमेवर मोठा आयकर भरावा लागर्ार असल्हयामळेु 
्यावर ववचार करण्यासाठी मललाव प्रकक्रया थाींबववण्यात आली. दरम्यानच्या काळात पर्न 
सींचालक, पुरे् याींनी सदर मललावास हद.२०.०३.२०१५ च्या पिान्वये चौकशीच े आदेश देवनू 
स्तथिगती हदलेली आिे. चौकशी अिवाल प्राप्त झाल्हयानींतर ्यानषुींगाने िमीन मललावाबाबत 
ननर्णय घेण्यात येईल. 
  

___________ 
  

उदगीर तालुयातील (जि.लातूर) िृषी उत्पन्न बािार सिमती मयये  
मोठ्या प्रमाणात आधथवि गैरव्यवहार झाल्हयाबाबत 

  

(२०)  १२७२५ (१०-०४-२०१५).   श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  उदगीर तालुक्यातील (जि.लातूर) कृषी उ्पन्न बािार सममती मये मोठ्या प्रमार्ात 
आिथणक गैरयविार झाल्हयाच ेमािे िानेवारी, २०१५ मये वा ्या दरम्यान ननदशणनास आले, 
खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सदर गैरयविाराची चौकशी करण्यात आली आिे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनुसार गैरयविार करर्ाया सींबींिधत अिधकायाींवर व कमणचारी याींच्यावर 
शासनाने कोर्ती कायणवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची काररे् काय आिेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०५-२०१५) :(१) िोय. 
(२) जिल्हिा उपननबींधक, सिकारी सींस्तथा, लातूर याींनी उदगीर बािार सममतीच्या हद.१.४.२०११ 
ते ३१.३.२०१४ या कालावधीच्या तपासर्ी अिवालावरुन बािार सममतीच े  ेरलेखापरीक्षर् 
करण्यासाठी ववशेष लेखापरीक्षर् करण्यासाठी ववशेष लेखापररक्षक वगण-१, लातूर याींची 
हद.४.२.२०१५ च्या आदेशान्वये ननयुक्ती केलेली आिे. 
(३) उपरोक्त आदेशाववरुद मा.उच्च न्यायालयात रर् यािचका क्र.२३२५/२०१५ दाखल करण्यात 
आली असून मा.न्यायालयान ेहद.३.३.२०१५ च्या आदेशान्वये जस्तथती “िैस ेथ”े ठेवण्याच ेआदेश 
हदले असून पुढील सुनावर्ी हद.२५.६.२०१५ रोिी ठेवली आिे. 
  

___________ 
  

समुद्रपुर तालुयातील (जि.वधाव) िृषी उत्पन्न बािार सिमती्या आवारात  
िापसाची िललाव पयदतीन ेखरेदी होत नसल्हयाबाबत 

  

(२१)  १२७५८ (१०-०४-२०१५).  श्री.समीर िुणावार (िहांगणघाट) : सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) समुद्रपुर तालुक्यातील (जि.वधाण) कृषी उ्पन्न बािार सममतीच्या आवारात कापसाची 
मललाव पदतीन े खरेदी िोत नसल्हयाने अनेक शेतक-याींची मालकाींकरवी लुबाडरू्क िोत 
असल्हयाच ेमािे नोिेंबर, २०१४ मये वा ्यादरम्यान ननदशणनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, स्तथाननक शेतक-याींची आिथणक  सवरू्क थाींबववण्याकररता कृषी उ्पन्न बािार 
सममतीच्या आवारात मललाव पदतीने कापूस खरेदी सुरु करावी अशी मागर्ी शेतक-याींनी 
सममतीकड ेकेली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, सदर मागर्ीच्या अनुषींगान े तसेच शेतक-याींची  सवरू्क थाींबववण्याकररता 
शासनाने कोर्ता ठोस ननर्णय वा कायणवािी केली आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची सवणसाधारर् काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०५-२०१५) :(१) व (२) नािी. मािे नोिेंबर, २०१४ पासून सी.सी.आय 
ची कापूस खरेदी चालू असल्हयामळेु व खािगी यापायाींच ेभाव कमी असल्हयामुळे शेतकयाींनी 
सी.सी.आय. याींनाच कापूस ववकलेला आिे. ्यामळेु शेतकयाींची लुबाडरु्क झालेली नािी व 
्याबाबत कोर्तीिी तक्रार वा कापूस खरेदी करण्याची मागर्ी बािार सममतीकड ेप्राप्त झालेली 
नािी. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
 
 

___________ 
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िहांगणघाट (जि.वधाव) येथील िृषी उत्पन्न बािार सिमती्या िमवचाऱयाांना पाचवा,  
सहावा वतेन आयोग लागू िरयायाबाबत 

  

(२२)  १२७६४ (१०-०४-२०१५).   श्री.समीर िुणावार (िहांगणघाट) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हिींगर्घा् (जि.वधाण) येथील कृषी उ्पन्न बािार सममतीच्या कमणचायाींना पाचवा, सिावा 
वेतन आयोग लागू करण्याचे ननदेश पर्न मींिी याींनी हदल्हयाचे मािे िानेवारी, २०१५ मये वा 
्या दरम्यान ननदशणनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, अनेक वषाणच्या या प्रलींबबत मागर्ी मान्य करण्याबाबत शासनान े कोर्ती 
कायणवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) असल्हयास, ्याची अींमलबिावर्ी शासनामा ण त करण्यात आली आिे काय, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०६-२०१५) :(१) नािी. 
(२), (३) व (४) बािार सममतीन ेआपले उ्पन्न, खचण व आस्तथापनेवरील खचाणची ्क्केवारी 
लक्षात घेवून कमणचायाींना वतेन आयोग लागू करण्याबाबत ननर्णय यावा अशा सूचना 
शासनाकडून पूवीच देण्यात आलेल्हया आिेत. पर्न सींचालक, मिाराषर राजय, पुरे् याींनी 
हदलेल्हया सूचनेनुसार हिींगर्घा् बािार सममतीने सन २००८ पासून पाचवा वेतन आयोग लागू 
केलेला आिे. तथापी िा वेतन आयोग सन १९९६ पासून लागू करावा म्िरू्न कमणचायाींनी 
मा.उच्च न् यायालयात यािचका दाखल केलेली आिे. पाचया वेतन आयोगाचाच न् यायप्रववष् 
प्रश्न प्रलींबबत असल्हयामुळे सिावा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत कायणवािी करण्यात आलेले 
नािी. 
  
 
 

___________ 
  

आिोट तालुयात (जि.अिोला) िापूस उत् पादनात घट आल्ह याने िापसाचे  
चुिारे (धनादेश) िमळयायास ववलांब होत असल्हयाबाबत 

  

(२३)  १२७९७ (१०-०४-२०१५).   श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आको् तालकु्यात (जि.अकोला) कापूस उ् पादनात घ् आल्ह याने पर्न मिासींघाकडून 
अिधकचे बोनस न ममळता कापसाचे चुकारे (धनादेश) ममळत असनू सदर धनादेश जिल्ह िा बकक 
व स्त थाननक बँकेमा ण त व्ण् यास ववलींब िोत असल्ह याचे मािे िानेवारी, २०१५ मये वा 
दरम् यान ननदशणनास आल्ह यान ेशेतक-याींना आिथणक नुकसान िोत आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्ह यास, उक् त धनादेश ममळाल्ह यानींतर स्त थाननक बँक, जिल्ह िा बँकाींना धनादेश ् वरीत 
वठवून रक् कम देण् यास ववलींब करण् याची काररे् काय आिेत, 
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(३) असल्ह यास, सदरिू धनादेश ् वरीत बकेँने वठवून पैसे शतेक याींना देण् याच् या दृजष्ने 
शासनाने कोर्ती कायणवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) अद्याप कोर्तीच कायणवािी केली नसल्ह यास, ववलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०५-२०१५) :(१) िे खरे नािी. 
     अको् येथ े कापूस पर्न मिासींघान े कापूस खरेदी केलेली नािी. येथील कोर््यािी 
शेतकयाची धनादेश उमशराने व्ल्हयाबाबतची तक्रार कापूस पर्न मिासींघाच्या अकोला 
ववभागीय कायाणलयात अद्यापिी प्राप्त झालेली नािी. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
  

औरांगाबाद महानगरपािलिा के्षत्रात असलेल्हया पुष्ट्पनगर भागात असलेले भखुांड 
महानगरपािलिेने िाही वषावपूवी सांपािदत िेल्हयाबाबत. 

  

(२४)  १३२३० (०७-०४-२०१५).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद मिानगरपामलका के्षिातील पुषपनगर भागात असलेला भखुींड मिानगरपामलकेन े
कािी वषाणपूवी सींपाहदत केला िोता, ्याची ककीं मत नक को्ी अठरा लाख रुपये ननजश्चत केली 
िोती. परींतू मळू मालकास मोबदला न देता, दसुयाच यक्तीला मोबदला देण्यात आला, 
्यावर मळू मालकान े आके्षप घेतला ्यामुळे मिानगरपामलकेच्या मुख्य लेखा पररक्षकाींनी 
चौकशी केली असता, ्यात १३ अिधकायाींना दोषी ठरववण्यात आले, हदनाींक १३.०३.२०११ ला 
सादर केलेल्हया चौकशी अिवालावर आयुक्ताींनी पुन्िा चौकशी सममती नेमली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, मुळाींत या िममनीची मालकी कोर्ाची आिे िमीन सींपाहदत करतेवेळी प्रकरर् 
न् यायप्रववष ठ असताींना सींपादनाची घाई करण् यात आली, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, सींपादनाच् या वेळी सदर भुखींड नका रािकीय पक्षाच् या ने् याच् या नावाींवर िोता 
व या पी.आर. काडाणवर मालकी िक् काींत कोर्ाची नोंद आिे, ् यामुळेच सींपादनाची घाई 
करण् यात आली, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, ज या  यक् तीला मोबदला देण् यात आला ् या  यक् तीचे नाींव मालकी िक् कात 
नािी म् िरू्न मोबदल्ह याची रक् कम मिानगरपामलकेने ् याींच् याकडून वसुली केली काय, 
(५) असल्हयास, या प्रकरर्ातील दोषी मालकावर व मिानगरपामलकेच् या अिधका याींवर शासनान े
कोर्ती कायणवािी केली व ् या भुखींडाचा उपयोग मिानगरपामलका कोर््या कारर्ासाठी 
उपयोगात आर्र्ार आिे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची काररे् काय आिेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०४-२०१६) :(१) िोय. 
(२) व (३) ववशेष भूसींपादन अिधकारी याींच्यामा ण त सींपादीत झालेल्हया भूखींडाच्या आखीव 
पबिकेवरील नोंदीनुसार िमीनीचे ममळकतधारक पुढीलप्रमारे् आिेत. 
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(१) री.ी.रमशेलाल गोववींदराम गुनवार्ी, (२) री.ी.शींकरलाल गोववींदराम गुनवार्ी, (३) री.ीमती 
लताबाई भ्र.शींकरलाल गुनवार्ी, (४) री.ी.भगवान रेवाचींद मलुचींदानी, (५) री.ी.प्रेमचींद रेवाचींद 
मुलचींदानी, (६) री.ीमती शाींती गोपीचींद्र गुनवर्ी, (७)(अ)मनोि वपता गोपीचींद गुनवार्ी, 
(ब)मनेश गोपीचींद गुनवार्ी, (८) सौ.रेखा मशरीष चौधरी, (९) री.ी.रींगनाथ आसाराम पा्ील. 
(४) औरींगाबाद मिानगरपामलकेत े सींबींिधताववरुद मिानगरपामलका न्यायालयात ररकिरी सू् 
दाखल केला आिे आ र् ववशेष भूसींपादन अिधकारी, ववशेष घ्क, औरींगाबाद याींना देखील 
शासन स्ततरावरुन ररकिरी सू् दाखल कररे्ववषयी कळववण्यात आलेले आिे. 
(५) प्रस्ततावाशी सींबींिधत अिधकारी व कमणचायाींबाबतची तसेच सींपरू्ण प्रस्ततावाची सखोल चौकशी 
करण्याच े ननदेश हदनाींक ०६/११/२०१५ अन्वये शासनाकडून ववभागीय आयुक्त, औरींगाबाद 
ववभाग याींना देण्यात आले आिेत. 
      तसेच सदर भखूींड ववकास योिना आरक्षर् क्रमाींक ८७ व ८८ प्राथममक शाळा व 
कक्रडाींगर्ासाठी आरक्षीत असल्हयान े्याचा वापर ्याच कारर्ासाठी मिानगरपामलकेकडून येर्ार 
आिे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
  

सावविननि बाांधिाम मांडळ नाांदेड अांतगवत सन २००८ त े२०१३ या िालावधीत मोठया 
प्रमाणावर अनतरर त मांिूर बाबी ( Extern Item Rate List) व खांड-३८ अांतगवत  

वाढीव पररणामास मांिूरी देया यात आल्हयाबाबत 
  

(२५)  १३२३५ (०९-०४-२०१५).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय सावविननि बाांधिाम 
(सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सावणिननक बाींधकाम मींडळ नाींदेड अींतगणत सन २००८ त े २०१३ या कालावधीत मोठया 
प्रमार्ावर अनतररक् त मींिूर बाबी (Extern Item Rate List) व खींड-३८ अींतगणत वाढीव 
पररर्ामास मींिूरी देण् यात आल्ह या आिेत तसेच चकुीच्या अींदािपिकास मान्यता हदली आिे, िे 
िी खरे आिे काय, 
(२) तसेच सावणिननक बाींधकाम मींडळ नाींदेड अींतगणत को्यावधी रुपये रक्कमेच्या अनतररक्त 
बाबी मींिूर केल्हयामुळे शासनाच ेआिथणक नुकसान झाले असल्हयाबाबत कॅगने लेखा पररक्षर्ात 
आके्षप घेतले आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तद्नुसार सींबींिधताींववरुद कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची काररे् काय आिेत ? 
   
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०१-२०१६) :(१) अींशत: खरे आिे. 
       कामाच्या आवश्यकतेनुसारच करारनाम्यातील तरतूदीनसुार अनतररक्त बाबी व खींड-३८ 
अींतगणत वाढीव पररर्ाम मींिूर करण्यात आले आिेत. 
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(२) िे खरे नािी. 
       तथावप मिालेखापाल कायाणलयाकडून ववभागाच्या वावषणक तपासर्ी वळेी आके्षप घेतले 
असून, आके्षपाींची पूतणता करण्यात आली आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
  

महीांदळे रोड (ता.भडगाांव, जि.िळगाांव) येथील रा.मा.क्र. १५ वर िॅनालवरील 
 पुलावर सांरक्षण िठड ेबाांधयायाबाबत 

  

(२६)  १३४१४ (१८-०४-२०१५).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय सावविननि 
बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मिीींदळे रोड (ता.भडगाींव, जि.िळगाींव) येथील रा.मा.क्र. १५ वर पा्ावरील पुलाींना कठड े
नसल्ह यान ेमािे डडसेंबर, २०१४ मये वा ्या दरम्यान झालेल्ह या अपघातात तीन तरुर्ाींना िीव 
गमवावा लागल्ह याच ेननदशणनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्ह यास, नालाबींदी ताींडा (ता.भडगाींव, जि.िळगाींव) कॅनालवरील बाींधकाम अरुीं द 
असल्हयान ेव कठड ेनसल्हयान ेअपघाताच ेप्रमार् वाढले आिे, िेिी खरे आिे काय, 
(३) असल्ह यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तदनुसार या पररसरातील रस्त ् यावरील कॅनालवर तातडीन े सींरक्षर् कठड े बसववण् यासाठी 
शासनाने कोर्ती कायणवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) अद्यापिी यासाठी कोर्् याच उपाययोिना केली नसल्ह यास, िोर्ा-या ववलींबाची काररे् 
काय आिेत व याबाबतची सद्यजस्तथती काय आिे ? 

 श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०१-२०१६) :(१) िे खरे नािी. 

       सदर अपघात िा पलुावर झालेला नसून पुलापासून ५० मी. अींतरावर झालेला आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) अपघात ्ाळण्याच्या दृष्ीन सुरके्षसाठी सूचना  लक, ररफ्लेक््सण, कठड े बाींधकाम इ. 
उपाययोिना आवश्यकतेनसुार वळेोवेळी करण्यात आलेल्हया आिेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
  

सोलापूर मधील िसयदेश्वर िृषी उत्पन्न बािार सिमतीमयये शेतिऱयाांिडून अिूनही वारणी 
वसुल िरयायात येत असल्हयाबाबत 

  

(२७)  १३४४६ (१०-०४-२०१५).   श्री.सभुाष देशमखु (सोलापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय पणन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर मधील मसदेश्वर कृषी उ्पन्न बािार सममतीमये शतेकयाींकडून अिूनिी वारर्ी 
वसुल करण्यात येते असे ननदशणनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्हयास, या प्रकरर्ाची चौकशी केली आिे काय, या चौकशीत काय आढळून आले व 
तदनुसार शासनाने कोर्ती कायणवािी करण्यात आली वा येत आिे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०५-२०१५) :(१) अींशत: खरे आिे. 
(२) शेतकयाींकडून वारर्ी वसूल केल्हयाचे हदसून आल्हयास ती रक्कम सींबींिधत आड्याकडून 
वसूल करुन सींबींिधत शतेकयास परत हदली िात.े री.ी.नागनाथ शरर्प्पा बर्िगोळे, आडत े
याींनी री.ी.चन्नवरी मोरड े याींच्या काींदा ववक्री हिशोबपट्टीत वारर्ी रक्कम आकारल्हयाच े हदसून 
आल्हयान े सदर रक्कम आड्याने शेतकयास  परत हदली आिे. सदर शेतकयाने तक्रार 
नसल्हयाबाबत बािार सममतीस लेखी कळववले आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
  

सोलापूर जिल्ह्यातील १४ सहिारी सांस्तथे्या ननवडणूिा बेिायदेशीरररत्या झाल्हयाबाबत 
  

(२८)  १३४५५ (१०-०४-२०१५). श्री.सुभाष देशमखु (सोलापूर दक्षक्षण) : सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  सोलापूर जिल्ह्यातील १४ सिकारी सींस्तथेच्या ननवडरू्का बेकायदेशीररर्या झालेल्हया आिेत 
असे ननदशणनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरर्ाची चौकशी केली आिे काय, असल्हयास, चौकशीत काय आढळून 
आले ्यानुसार सींबींिधताींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०६-२०१५) :(१) नािी. 
(२) िोय. 
     मिाराषर सिकारी सींस्तथा अिधननयम, १९६० च ेकलम ७३ क ब नुसार राजयातील सवण 
सिकारी सींस्तथाींच्या ननवडरु्का राजय सिकारी ननवडरु्क प्रािधकरर्ामा ण त घेण्यात येतात. 
प्रािधकरर्ास प्राप्त तक्रार अिाणवर ववभागीय सिननबींधक, पुरे् याींना चौकशी करण्याच्या सूचना 
प्रािधकरर्ाने हदल्हया िो्या. ्यानुसार ्याींचा अिवाल प्राप्त झाला असून तक्रारीमये तथ्य 
नसल्हयाच ेआढळून आले आिे. ्यामुळे कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  
 
 

___________ 
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िृषी उत्पन्न बािार सिमतीमयये शेतिऱयाांनी आपला प्रनतननधी स्तवत: पाठववयायाबाबत 
  

(२९)  १३४५७ (१०-०४-२०१५).   श्री.सभुाष देशमखु (सोलापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय पणन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कृषी उ्पन्न बािार सममती ननवडरु्कीमये कृषी मालाचे खरे उ्पन् न करर्ाया 
शेतकयाींना मतदानाचा अिधकार नसल्हयाच ेननदशणनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, कृवष उ्पन्न बािार सममतीमये शेतकयाींना मतदानाचा अिधकार नसल्हयाची 
काररे् काय आिेत, 
(३) तसेच याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तद्नुसार शेतकयाींनी आपला प्रनतननधी स्तवत: कृषी उ्पन्न बािार सममतीमये 
पाठववण्यासींदभाणत शासनाने कोर्ती कायणवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०५-२०१५) :(१) अींशत: खरे आिे. 
(२) मिाराषर कृवष उ्पन्न पर्न (ववकास व ववननयमन) अिधननयम, १९६३ व ्याअींतगणत 
ननयम, १९६७ मये शेतकयाींनी थे् मतदान करण्याची तरतूद नािी. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
  

लासलगाव व येवला (जि.नािशि) येथील िृषी उत् पन् न बािार सिमत् यामाफव त िाांदयावर प्रकक्रया 
िरुन उपउत् पादने तयार िरणारे उद्योग ननमावण िरया याबाबत 

  

(३०)  १३६०१ (१०-०४-२०१५).   श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) लासलगाव व येवला (जि.नामशक) येथील कृषी उ् पन् न बािार समम्याींमा ण त काींदयावर 
प्रकक्रया करुन उपउ् पादने तयार करर्ारे उद्योग ननमाणर् करण् यासाठी शासनान ेववशेष आिथणक 
सिाय्य देण् याची स्त थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मािे नो िेंबर, २०१४ म ये वा ्या दरम्यान 
शासनाकड ेमागर्ी केलेली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, उक् त मागर्ीच् या अनुषींगान ेशासनामा ण त कोर्ती कायणवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(३) अद्याप कोर्तीिी कायणवािी केलेली नसल्ह यास, ववलींबाची कारर्े काय आिेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०६-२०१५) :(१)  नािी. लासलगाींव व येवला (जि.नामशक) येथील कृषी 
उ्पन्न बािार समम्याींमा ण त काींद्यावर प्रकक्रया करर्ारे उद्योग नािीत. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
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राज्यातील पणन प्रकक्रया सांस्तथाांिडून भागभाांडवलाची परतफेड योग्यप्रिारे होयायासाठी त्या 
सांस्तथेची मालमत्ता व सांचालि मांडळा्या प्रत्येि सदरस्तयाांची वैयजति मालमत्ता  

सांस्तथेने शासनािड ेतारण ठेवण ेबांधनिारि िरणेबाबत 
  

(३१)  १३८२५ (१०-०४-२०१५).   डॉ.सुजित िमणचेिर (हातिणांगले), श्री.रािेश क्षीरसागर 
(िोल्हहापूर उत्तर) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राजयातील पर्न प्रकक्रया सींस्तथाींकडून भागभाींडवलाची परत ेड योग्यप्रकारे िोण्यासाठी ्या 
सींस्तथेची मालम्ता व सींचालक मींडळाच्या प्र्येक सदस्तयाींची वैयजक्तक मालम्ता सींस्तथेने 
शासनाकड ेतारर् ठेवर् ेबींधनकारक आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, या अ्ीमुळे पर्न सींचालनालयात गेल्हया ७ महिन्यापासून १२ को्ी रुपये पडून 
आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, भागभाींडवल ववतरर्ाबाबत योग्य त े मागणदशणन शासन करर्ार आिे काय, 
्याचे स्तवरुप काय आिे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०६-२०१५) :(१) िोय, िे अींशत: खरे आिे. हद.७.४.२०१५ च्या शासन 
ननर्णय अन्वये सींस्तथेस शासनाने ववतरर् केलेल्हया रकमेच्या २०% इतकीच वैयजक्तक 
मालम्ता आता सींचालकाींनी तारर् ठेवावयाची आिे. 
(२) व (३) िोय, हद.७.४.२०१५ च्या शासन ननर्णय अन्वये शासनाने सींस्तथेस ववतरीत केलेल्हया 
रकमेच्या २०% इतकीच सींचालकाींची वैयजक्तक मालम्ता तारर् ठेवण्याच े आदेश ननगणममत 
केल्हयानींतर ५ सींस्तथाींनी २०% मालम्ता तारर् ठेवून ्याींच्या पहिल्हया िप््याच्या रकमेची 
उचल केलेली आिे. 
  

___________ 
  

साांगली जिल्हहयातील िमरि तालुयातून िनावटि राज्याला िोडणा-या मुख्य  
रस्तत्याची िामे अद्यापपय त पूणव झाली नसल्हयाबाबत 

  

(३२)  १४१०२ (१०-०४-२०१५).   डॉ.सुरेश (भाऊ) खाड े (िमरि) :   सन्माननीय सावविननि 
बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जिल्हियातील ममरि तालुक्यातून कनाण्क राजयाला िोडर्ा-या मुख्य रस्त्याची 
काम ेअद्यापपय त पूर्ण झाली नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच ममरि तालुक्यातील ममरि-बेडग-आरग-मलींगनुर-बेळींकी-सलगरे, ममरि-नरींडोली-
बेळींकी-सलगरे, काकडवाडी  ा्ा-सुभाषनगर-म्िैसाळ रस्त्याच्या कामाचा समावेश सन २०१४ 
च्या ववशेष दरुूस्तती योिनेअींतगणत (S.R.) समावेश करून मींिुर करण्यात आले िोत,े िे खरे 
आिे काय, 
(३) असल्हयास, प्ररामा ०६ येथील ममरि पींढरपुर रोड-सुभाषनगर-्ाकळी  ा्ा-ममरि आरग 
क्रॉस रोड (प्रजिमा ४५) -ववियनगर-म्िैशाळ ते मिाराषर राजय मसमेपय तचा रस्तता अ्यींत 
खराब झालेला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(४) असल्हयास, सदरिू रस्त्याींच्या कामाींना सन २०१४ च्या ववशेष दरुूस्तती योिनेअींतगणत 
समावेश करून ननधी मींिूर करून सदर रस्त्याचे काम सुरू करण्यात आले िोत,े िे खरे आिे 
काय, 
(५) असल्हयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तदनुसार ममरि तालुक्यातील (जि.साींगली) कनाण्क राजयाला िोडर्ाया मुख्य रस्त्याची काम े
लवकरात लवकर करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची काररे् काय आिेत तसेच सदरिू रस्त्याची काम ेकेिापय त पूर्ण िोरे् 
अपेक्षक्षत आिे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०६-२०१५) :(१), (२), (३), (४), (५) व (६) िे अींशत: खरे आिे. 
     साींगली जिल्ह्यातील ममरि तालुक्यातनू कनाण्क राजयाला िोडर्ारे प्रजिमा-४५, प्रजिमा-
४१, रा.मा.१५३ व प्रजिमा-५७ िे मखु्य रस्तते आिेत. 
     प्रजिमा-४५ (१५ कक.मी.) प्रजिमा-४१ (१३.८०० ककमी), रा.मा.-१५३ (५ ककमी) व प्रजिमा-
५७ (३८.२०० ककमी) अशा नकूर् ७५.८०० कक.मी. लाींबीपैकी ९.८०० कक.मी. लाींबीतील काम े
ववववध योिनेंतगणत पूर्ण करण्यात आली असून ३३.६२५ कक.मी. लाींबीतील काम े ववववध 
योिनेतींगणत मींिूर असून प्रगतीत आिेत. उवणरीत ३२.३७५ कक.मी. लाींबी डाींबरी पषृठभागाची 
असून, या लाींबीत कािी हठकार्ी पडलेले खड्ड ेभरुन वाितकुीस सुजस्तथतीत ठेवण्यात आली 
आिे. 
     सद्य:जस्तथतीत ववभागाकड ेउपलब् ध अनुदानातून प्रश्नाधीन रस्तते वाितुकीसाठी सुजस्तथतीत 
ठेवण्याची कायणवािी करण्यात येत आिे. तसेच या रस्त्याींपकैी मिबुतीकरर् व डाींबरीकरर् 
आवश्यक असलेल्हया रस्त्याींची कामे ननधी, ननकष व प्राथम्यक्रमाने िाती घेण्याच े ननयोिन 
आिे. 
  

___________ 
  

िृषी उत् पन् न बािार सिमती सेलू (जि.परभणी) याांचिेडून बीओटी तत् त् वावर  
व् यापारी गाळे बाांधया यात आल्हयाबाबत 

  

(३३)  १४४६५ (१०-०४-२०१५).   श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर), श्री.सधुािर भालेराव (उदगीर) :   
सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कृषी उ् पन् न बािार सममती सेलू (जि.परभर्ी) याींचकेडून बीओ्ी त् ् वावर  यापारी गाळे 
बाींधण् यात आलेले आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्ह यास, ककती गाळे बाींधण् यात आले, गाळेवा्प करताना कोर्त े ननकष ठरववण् यात 
आले, 
(३) तसेच गाळे वा्प करताना सवण गाळेधारकाींकडून अनामत रक् कम घेण् यात आली आिे 
काय, नसल्ह यास, ् याची काररे् काय आिेत, 
(४) ज या गाळेधारकाींनी अनामत रक् कम भरलेली नािी ् या गायायाींचा  ेर मललाव करण् याबाबत 
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शासनाची भूममका काय आिे व या अननयममतता करर्ा-या ववरु द कोर्ती कारवाई केली वा 
करण् यात येत आिे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०५-२०१५) :(१) नािी. कृवष उ्पन्न बािार सममती सेलु येथ े
आतापय त बाींधण्यात आलेले सवण गाळे सममतीच्या स्तवननधीतून, ररतसर परवानग्या घेवनू 
बाींधण्यात व बािार सममतीच्या ननयमानुसार अनामत रक्कम घेवनू वा्ण्यात आलेले आिेत. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
  

जिांतूर (जि.परभणी) येथील िृषी उत् पन् न बािार सिमतीतील गैरव्यवहाराबाबत 
  

(३४)  १४४६७ (१०-०४-२०१५).   श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा 
िळवा) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जिींतूर (जि.परभर्ी) कृषी उ् पन् न बािार सममतीच् या लेखापररक्षर् अिवालातील शेरे, गाळे, 
भूखींड वा्प अग्राम रक् कम, बािार  ी व देखरेख खचण, कमणचा-याींचे वेतन याबाबीींम ये 
आिथणक गैर यविार झाला आिे ककीं वा कस ेयाबाबत स्त वतींि चौकशी करण् यासाठी ववशेष लेखा 
पररक्षक वगण-२ सिकारी सींस्त था (क रते पथक) याींच् याकड े हदनाींक २ डडसेंबर, २०१४ रोिी वा 
्या समुारास चौकशीचे काम देण् यात आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्ह यास, चौकशीचे काम परू्ण करण् यात आले आिे काय, 
(३) असल्ह यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सींबींिधताींववरु द कोर्ती कारवाई 
केली वा करण् यात येत आिे ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०५-२०१५) :(१) िोय. 
(२) नािी. 
(३) चौकशी अिवाल अद्याप प्राप्त झालेला नािी. अिवाल प्राप्त िोताच  ्यामधील 
ननषकषाणनुसार पुढील कायणवािी करण्यात येईल. 
  

___________ 
  

मुबांईतील व् यापा-याां् या असोिसएशनने मेटल उद्योग गुिरातला  
स्त थलाांतरीत िरयायाचा घेतलेला ननणवय 

  

(३५)  १६५६९ (०६-०९-२०१५).   श्री.अिमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.अिमन पटेल 
(मुांबादेवी), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्तलम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.राहुल िगताप 
(श्रीगोंदा), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधवन), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.भास्तिर िाधव (गुहागर), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.हनुमांत डोळस (माळिशरस), श्री.सांिय 
पोतनीस (ििलना), श्री.अिुवन खोतिर (िालना), श्री.सुननल प्रभू (िदांडोशी), श्री.गुलाबराव पाटील 
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(िळगाव ग्रामीण), श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी), श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा), श्री.ियप्रिाश 
मुांदडा (बसमत), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव), श्री.छगन भिुबळ (येवला), श्री.िदलीप वळस-े
पाटील (आांबेगाव), श्री.राणािगिीतिसांह पाटील (उस्तमानाबाद), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा), श्री.उल्हहास पाटील (िशरोळ), 
श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), डॉ.सुजित िमणचेिर (हातिणांगले), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.पथृ् वीराि चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-पाटील (िशडी), डॉ.सांिय 
रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
(१) मा.मुख्यमींिी व मा.वव्त मींिी याींना भे्ल्हयानींतरिी कािीच ननर्णय न झाल्हयामुळे, ववक्रीकर 
ववभाग, इन्स्तपेक््र व अन्य यींिर्ाींकडून िोर्ा-या िासामळेु  तसेच  यापा-याींच्या मागण् याींच े
ननवेदन हदले असताींना ् यावर कोर्ताच ननर्णय न घेतल्ह यामुळे मे्ल उद्योग गुिरातला 
स्त थलाींतरीत करण् याचा ननर्णय उद्योिकाींनी घेतला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, मुींबईतील वडाळा येथील पे ी्ं् डडझाइन आ र् रेडमाकण  मिाननयींिक कायाणलय 
मुींबईतून हदल्हलीत स्तथलाींतरीत करण्याच्या आदेशाचे पि मािे मे, २०१५ मये वा ्यादरम्यान 
शासनास कें द्र शासनात े पाठववण्यात आले आिे, िे खरे आिे काय, तसेच, सदरच ेकायाणलय 
हदल्हली येथे स्तथलाींतरीत करण्याची काररे् काय आिेत, 
(३) असल्ह यास, मिाराष र राज यातील सुमारे २००० मे्ल इींडजस्तरिन ेआपले  यवसाय बींद करुन 
गुिरात राज यात िाण् याचा ननर्णय घेतलेला असून ् याींच् याकड े सुमारे ६०० को्ी रुपयाींच् या 
कराची थकबाकी असल्ह याच ेमािे मे, २०१५ म ये वा ् या सुमारास ननदशणनास आले, िे खरे 
आिे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त उद्योिकाींकड ेसुमारे ४५० को्ी रुपयाींचा ववक्रीकर आ र् ् यावरील  याि 
व दींड थकीत असून थकीत करावरील  याि व दींड मा  करण् यासाठी  यापारी शासनावर दबाव 
आर्त आिेत, िे िी खरे आिे काय, तसेच सदर इींडस्तरीिच्या स्तथलाींतरर्ामळेु ििारो को्ीींच े
नुकसान िोऊन ५० ििार कामगार बेरोिगार िोर्ार असून मा.मुख् यमीं्याींच् या मेक इन 
मिाराष र या घोषर्ेला धक् का बसलेला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्हयास, पालघर येथील पोमलस ॲकॅडमी प्रकल्हप गुिरात येथे स्तथलाींतरीत करण्यात 
येर्ार आिे, िे िी खरे आिे काय, तसेच मुींबई पररसरातील कें द्रीय आस्त थापनाींची मुख् यालये 
मुींबईबािेर स्तथलाींतरीत िोऊ नये यासाठी मा.उद्योग मींिी याींनी मा.मखु् यमींिी मिोद्याींकड े
ववनींती केली आिे, िे खरे आिे काय,असल्हयास,  प्रश्न भाग १,२,३,४ ,५ च्या बाबत शासनान े
पुढे कोर्ती कायणवािी केली वा करण्यात येत आिे, नसल्हयास, ववलींबाची काररे् काय आिेत ? 

श्री. सुभाष देसाई (०६-०४-२०१६) :(१) िे खरे नािी. 
(२) मुींबईतील वडाळा येथील पे ी्ं्, डडझाईन आ र् रेडमाकण  मिाननयींिक कायाणलय मुींबई येथेच 
कायाणजन्वत आिे. 
     कें द्र शासनाने सदर कायाणलयात भा.प्र.से. सींवगाणतील अिधकायाची ननयुक्ती केली आिे. 
(३) मुींबई मे्ल असोमसनशन याींच े कािी उद्योग गुिरात राजयात स्तथलाींतररत िोत 
असल्हयाबाबतची वस्ततुजस्तथती नािी. 
(४) िे खरे नािी. 
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(५) राषरीय मरीन पोमलस ॲकॅडमी गुिरात मये स्तथापन करण्याच ेननयोजित आिे. 
     मुींबई पररसरातील कें द्रीय आस्तथापनाींची मुख्यालये मुींबईबािेर स्तथलाींतरीत करण्याच े
शासनाच्या ववचाराधीन नािी. 
  

___________ 
  
नागपूर-मुांबई ए सप्रेस हाय-वे वर वपांपळगाव पररसरातील रस्त त् याची पुनबा धणी िरया याबाबत 

  

(३६)  १६५७४ (३१-०७-२०१५).   श्री.अिमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.अिमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्रीमती अिमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय 
सावविननि बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय   :- 
  

(१) नागपूर-मुींबई नक् सप्रसे िाय-वे लातूर स्त ्ेशनच् या अमलकड े असलेल्ह या वपींपळगाव या 
गावाच् या पररसरात नक कक.मी.अींतरापय त िा मिामागण नखाद्या खेड्यातील अींतगणत रस्त ता 
असावा इतका दयननय झाला आिे, येथे िा रस्त ता पुर्णपरे् उखडला असून मोठमोठे दगड वर 
आले आिेत, ् यामळेु रािी अींधारात येथे अपघात िोत असल्ह याचे मािे म,े २०१५ रोिी वा ्या 
दरम् यान ननदशणनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्ह यास, शासनान े या वपींपळगाव पररसरातील रस्त ् याची पनुबा धर्ी करण् याबाबत 
शासनाने कोर्ती कायणवािी केली आिे वा करण् यात येत आिे, 
(३) अद्याप, कोर्तीच कायणवािी करण् यात आली नसल्ह यास, ववलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०१-२०१६) :(१), (२) व (३) सदर रस्तता लाींबीत अपघात िोत आिेत िे 
खरे नािी. नागपूर-मुींबई नक्सप्रेस िायवे लातूर स्त्ेशनच्या अलीकड े असलेल्हया वपींपळगाव 
गावाच्या पररसरात ककमी ३४/६६० ते ३५/४६० या लाींबीतील काम अींशत: खराब झालेले िोत.े 
सदर अींशत: खराब झालेल्हया कामाची दरुुस्तती, दोष ननवारर् कालावधीमये करण्यात आली 
असून सया रस्तता सुजस्तथतीत आिे. 
  

___________ 
  

मुांबई-गोवा राष्ट् रीय महामागाववरील चौपदरीिरणाबाबत 
  

(३७)  १६९२० (०५-०९-२०१५).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.अिमन पटेल (मुांबादेवी), 
प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.भास्तिर िाधव (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधवन), श्री.जितेंद्र 
आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.वैभव नाईि (िुडाळ), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सुरेश (रािमूामा) 
भोळे (िळगाव शहर), श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवव), 
श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.सरदार तारािसांह (मलुुांड), 
श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड), श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हहापूर उत्तर), श्री.सदा सरवणिर 
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(मािहम), श्री.ियांत पाटील (इस्तलामपूर), श्री.िदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.अिय चौधरी 
(िशवडी), श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), 
श्री.नसीम खान (चाांिदवली), श्री.ननतेश राण े(िणिवली), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर 
िुणावार (िहांगणघाट), श्री.वविय िाळे (िशवािीनगर), श्री.रािन साळवी (रािापूर) :   
सन्माननीय सावविननि बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईिून गो याकड े िाण् यासाठी वािनचालकाींच् या दृष ्ीने सोईस्त कर असलेल्हया मुींबई-गोवा 
मिामागाणवर गेल्हया पाच वषाणत सुमारे २ ििार ९७३ अपघात झाले असनू यात ६८५ िर्ाींना 
िीव गमवावा लागल्ह याची धक्कादायक माहिती मािे मे, २०१५  मये वा ्या दरम्यान 
ननदशणनास आली, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच या मिामागाणवरील पनवेल त े इींदापूर ्प् प् यात िोर्ारी वाितूकीची कोंडी, अपघात, 
अनतवषृ ्ी इ् यादी अडचर्ी येवू नयेत म्िरू्न २४ तास ननयींिर् कक्ष स्त थापन करण् याबाबत 
शासनाने कोर्ती कायणवािी केली वा करण् यात येत आिे, 
(३) तसेच मुींबई-गोवा मिामागाणचे चौपदरीकरर्ासाठी अडथळा ठरत असलेल्हया कनाणळा 
अभयारण् यातून मागण काढण् यासाठी राष रीय वन् यिीव मींडळान े मींिूरी हदल्ह यान े मुींबई-गोवा 
चौपदरीकरर्ाचा अडथळा दरू झाल्ह याच ेहदनाींक ४ िून, २०१५ रोिी वा ्या सुमारास ननदशणनास 
आले आिे तसेच सदर कामाच् या आराखडयाचे स्त वरुप काय आिे, 
(४) असल्हयास, मुींबई-गोवा मिामागाणच े चौपदरीकरर् करण्यासाठी सुमारे ६७,९४७ पळस, वड, 
केळी, आींबा इ्यादी झाड े तोडण्यात येर्ार असल्हयान े पयाणवरर्ाची िानी िोऊ नये म्िरू्न 
कोर्ती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) उक् त, मुींबई-गोवा मिामागाणच् या चौपदरीकरर्ासाठी आवश्यक तो ननधी उपलब् ध करुन सदर 
मिामागाणतील चौपदरीकरर्ाची कामे ् वरीत पूर्ण करण् याबाबत कोर्ती कायणवािी केली वा 
करण् यात येत आिे, 
(६) तसेच, सदर प्रकल्ह पासाठी सींपाहदत केलेल्ह या िममनीचा मोबदला सींबींिधत प्रकल्ह पग्रस्त ताींना 
देण् यात आला आिे काय, 
(७) नसल्ह यास, ववलींबाची काररे् काय आिेत तसेच ककती कालावधीत उक्त िममनीींचा मोबदला 
सींबींिधत प्रकल्हपग्रस्तताींना देण्यात येर्ार आिे ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-१२-२०१५) :(१) िे खरे आिे. 
(२) पनवेल ते इींदापूर या ्प्प्यात पळस्तपे या हठकार्ी वाितकूी सींदभाणत कािी समस्तया 
उद्भवल्हयास, २४ तासाकरीता पोलीस िेल्हपलाईन कायाणन्वीत असल्हयाच े पोलीस अधीक्षक 
(मुख्यालय) वाितकू याींनी कळववले आिे. तसचे, प्रकल्हपाचे काम पूर्ण झाल्हयानींतर सदर 
कामाच्या सवलतकारान े वाितूक मदत कें द्र बाींधून सक्षम प्रािधकायाकड े िस्तताींतर करण्याची 
तरतूद ननववदेमये समाववष् असल्हयाचे प्रकल्हप सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागण 
प्रािधकरर्, पनवेल याींनी कळववले आिे. 
(३) मुींबई-गोवा रा.म.क्र ६६ (िुना १७) या पनवेल ते इींदापूर (०/०० ते ८४/००) या लाींबीचे 
चौपदरीकरर्ाचे काम भारतीय राषरीय रािमागण प्रािधकरर्ामा ण त िाती घेण्यात आले आिे. 
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सदर लाींबीपकैी कनाणळा अभयारण्यामधून प्रश्नाींककत रस्त्याचा नकूर् २०.१० कक.मी. लाींबीचा 
भाग िातो. ्यापैकी १६.५० कक.मी. पयाणवरर् सींवेदनशील भागातून िार्ाया लाींबीतील 
चौपदरीकरर्ाकरीता या कामाचे सवलतकरास सदर लाींबी िस्तताींतर करण्यात आलेली आिे. 
उवणररत लाींबीची परवानगी पयाणवरर् मींिालय याींच्या ववचाराधीन असल्हयाच े प्रकल्हप सींचालक, 
भारतीय राषरीय रािमागण प्रािधकरर्, पनवेल याींनी कळववले आिे. 
(४) मुींबई-गोवा मागाणच्या चौपदरीकरर्ामये पनवले ते इींदापूर ०/०० ते ८४/०० कक.मी. या 
लाींबीमये १०५०९ झाड,े कक.मी. ८४/०० ते १६१/०० या लाींबीच्या चौपदरीकरर्ाच्या कामामये 
सल्हलागाराने हदलेल्हया अिवालानुसार ७७३९ झाड ेबािधत िोत आिे. तसेच कक.मी. १६१/०० त े
४५०/१७० या लाींबीमये २६३२६ झाड,े अशी नकूर् ४४५७४ झाड ेबािधत िोत आिेत. 
     सदर लाींबीच्या चौपदरीकरर्ाच्या कामामये बािधत िोर्ाया झाडाींसाठी वन 
ववभागाकडून सूचववलेल्हया प्ीत वकृ्षाींची लागवड करुन पयाणवरर्ाचा समतोल राखण्याची 
उपाययोिना करण्याच ेननयोजित आिे. 
(५) सदरील लाींबी कें द्र शासनाच्या नननचडीपी (राषरीय मिामागण ववकास कायणक्रम) मये 
समाववष् असल्हयाने स्तवतींिपरे् तरतूद करण्याची आवश्यकता नािी. तसेच चौपदरीकरर्ाींच े
कामाकरीता भसूींपादनाची कायणवािी सद्यजस्तथतीत प्रगतीपथावर आिे. 
(६) व (७) पनवेल त ेइींदापूर चौपदरीकरर्ाच्या प्रकल्हपासाठी नकूर् २०५.५ िे. िमीन सींपादीत 
करावयाची असून आिममतीस १९७.१६ िे. िममनीचा ननवाडा झालेला आिे. ्यापकैी १७६.९२ 
िे. िमीन प्र्यक्ष ताब्यात घेण्यात आलेली आिे. िमीन सींपादीत करण्याकरीता नकूर् 
रु.३०४.७० को्ी अपेक्षक्षत असून ्यापैकी रु. २५४.८६ को्ी रुपयाींचे प्र्यक्ष वा्प करण्यात 
आलेले आिे. उवणररत भूसींपादनाची कायणवािी प्रगतीत असल्हयाच े प्रकल्हप सींचालक, भारतीय 
राषरीय रािमागण प्रािधकरर् पनवले याींनी कळववले आिे. 
  

___________ 
  

साक्री (जि.धुळे) तालु यातील दिहवेल येथील िान नदीवरील दिहवले-धचांचाडा या गावाांना 
िोडणा-या पुला्या बाांधिामाबाबत 

  

(३८)  १७०८९ (०३-०८-२०१५).   श्री.डी.एस.अिहरे (साक्री) :   सन्माननीय सावविननि बाांधिाम 
(सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साक्री (जि.धुळे) तालुक् यातील दहिवेल येथील कान नदीवरील दहिवले-िचींचाडा या गावाींना 
िोडर्ा-या पुलाचे बाींधकाम सुरु असताना सींबींिधत ठेकेदारास शासनाकडून अद्यापपय त ननधी 
उपलब् ध िोऊ न शकल्ह याने पलुाचे बाींधकाम थाींबले असल्ह याच े मािे म,े २०१५ मये वा 
् यादरम् यान ननदशणनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्ह यास, पररसरातील अनके गावाींना िोडर्ा-या पुलाच् या बाींधकामासाठी शासनाने ननधी 
देण् याबाबत कोर्ती कायणवािी केली वा करण् यात येत आिे, 
(३) नसल्ह यास, ववलींबाची काररे् काय आिेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०१-२०१६) :(१) िोय. अींशत: खरे आिे. 
(२) सींबींिधत ठेकेदारान ेसदरचे काम मािे मे, २०१५ मये पूर्ण केलेले असून सदर पलुावरुन 
वाितूक सुरळीत सुरु असून दहिवेल-िचींचपाडा िी दोन्िी गावे िोडली गेलेली आिेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
  
बबलोली (जि.नाांदेड) तालु यातील िालाव फाटा ते अदमपूर फाटा या मागाववरील िहप् परगा थडी 

ते दौलापूर रस्तत्याचे असलेले ननिृष्ट्ट दिावच ेबाांधिाम 
  

(३९)  १७१२० (१७-०८-२०१५).   श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अिमन पटेल (मुांबादेवी), 
प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्हवे) :   सन्माननीय सावविननि बाांधिाम (सावविननि उपक्रम 
वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बबलोली (जि.नाींदेड) तालुक् यातील कालाण  ा्ा ते अदमपूर  ा्ा या मागाणवरील हिप् परगा 
थडी ते दौलापूर या १ कक.मी. अींतराच् या रस्त ् याचे डाींबरीकरर् अनतशय ननकृष ् झाले असून 
अव या दोन महिन् यात रस्त ताची दरुवस्तथा झाल्हयाचे मािे नवप्रल, २०१५ मये वा ् यादरम् यान 
ननदशणनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्ह यास, शासनान े उपरोक् त रस्त ् याच् या कामाची चौकशी करुन सींबींिधत गु् तेदाराींवर 
कोर्ती कायणवािी केली वा करण् यात येत आिे, 
(३) नसल्ह यास, ववलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०१-२०१६) :(१) िे खरे नािी. 
     सदर रस्त्याच्या कामासाठी कायाणरींभ आदेश हद. १८.४.२०१३ रोिी ननगणममत करण्यात 
आले असून सद्य:जस्तथतीत काम सावणिननक बाींधकाम ववभाग, भोकर मा ण त प्रगतीत आिे व 
काम पूर्ण करण्याची मुदत हद. ३१.१२.२०१५ पय त आिे. तसेच सदर रस्त्याींच े झालेले काम 
सजुस्तथतीत असून वाितूक सुरळीत चाल ूआिे. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
  

आसेगाव (ता.गांगापूर, जि.औरांगाबाद) येथील आसेगाव चौफुली ते माळीवाडापय त् या  
रस्त त् याची अत् यांत दयनीय अवस्त था झाल्ह याबाबत 

  

(४०)  १८०६४ (१३-०८-२०१५).   श्री.अतलु सावे (औरांगाबाद पूवव), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   
सन्माननीय सावविननि बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) आसेगाव (ता.गींगापूर, जि.औरींगाबाद) येथील वाळुींि ते लाींझी औद्योिगक वसाितीलगत व 
मुींबई िायव े पासून ३ कक.मी. अींतरावर असलेल्ह या आसेगाव चौ ुली त े माळीवाडापय तच् या 
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रस्त ् याची अ् यींत दयनीय अवस्त था झाल्ह यामुळे ग्रामस्त थ, कामगार, ववद्याथी व प्रवाशी याींचे िाल 
िोत असल्ह यान े लोकप्रनतननधीींनी वारींवार सावणिननक बाींधकाम ववभागाच् या सींबींिधत     
अिधका-याींकड ेननवेदनाद्वारे तक्रारी केल्ह या आिेत िे खरे आिे काय, 
(२) असल्ह यास, तक्रारीच् या अनुषींगाने रस्त् याच् या दरुुस्त तीबाबत सावणिननक बाींधकाम ववभागान े
आतापय त कोर्ती कायणवािी केली वा करण् यात येत आिे, 
(३) नसल्ह यास, ववलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०१-२०१६) :(१) िोय. 
(२) ववचाराधीन रस्त्याच्या िवळ औद्योिगक वसाित व रेल्हव े कीं ्ेनर याडण असल्हयामुळे 
अनतिड वािनाींची रिदारी आिे. ्यामुळे सदर रस्त्यावर वारींवार खड्ड ेपडतात. तथावप सदर 
रस्त्यावर डाींबर ममरी.ीत खडीन ेखड्ड ेभरुन रस्तता वाितुकीस योग्य ठेवण्यात आला आिे. सदर 
रस्त्याच्या कामाकररता माचण २०१५ च्या अथणसींकल्हपात रु. ७०.०० लक्ष मींिूर आिेत. सदर 
कामाचे अींदािपिक ताींबिक मान्यतेच्या स्ततरावर असून काम िाती घेण्याची कायणवािी प्रगतीत 
आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
  

अहमदनगर जिल्ह ्यातील श्रीगोंदा तालु यातील रस्त त् याची व पूलाांची िाम े
 ननधीअभावी बांद पडली असल्हयाबाबत 

  

(४१)  १८८८९ (१४-०८-२०१५).   श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.भास्तिर िाधव (गुहागर), श्री.हनुमांत डोळस (माळिशरस), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.वभैव वपचड (अिोले) :   सन्माननीय सावविननि बाांधिाम 
(सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अिमदनगर जिल्ह ्यातील री.ीगोंदा तालुक् यातील रस्त ् याची व पलूाींची बरीचशी काम े
ननधीअभावी बींद पडली आिेत िे खरे आिे काय, 
(२) असल्ह यास, ककती रस्त ् याींची व पूलाींची कामे बींद पडली आिेत तसेच िी काम े् वररत सुरु 
करण् याबाबत शासनान ेकोर्ती कायणवािी केली वा करण् यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०१-२०१६) :(१) ववषयाधीन कामाींना ननधीची तरतूद कमी असल्हयान े
कामाची गती मींद झाली आिे. 
(२) व (३) री.ीगोंदा तालुक्यातील योिनाींतगणत ५०५४(०३) राजयमागण अींतगणत रस्त्याींची व पुलाींची 
सिा (६) काम,े ५०५४ (०४) जिल्हिा व इतर मागण अींतगणत रस्तत े व पुलाींची दिा (१०) कामे 
प्रगतीत असून सद्य:जस्तथतीत सदर कामाींना ननधीच्या तरतुदी कमी असल्हयामुळे काम े
करण्याची गती मींदावली आिे. 
       ववषयाधीन कामे ननधी उपलब्धतेनुसार पूर्ण करण्यात येतील. 
  

___________ 
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ननफाड (जि.नािशि) येथील वपांपळगाांव बसवांत िृषी उत् पन् न बािार  

सिमतीत झालेला गैरव् यवहार 
  

(४२)  १९१८३ (२३-०९-२०१५).   श्री.अननल िदम (ननफाड) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नन ाड (जि.नामशक) येथील वपींपळगाव (ब) बािारसममतीच्या भ्रष् व गैरकारभाराबाबत 
तसेच अवैध नोकर भरती बाबत तेथील लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २९ नोिेंबर, २०१२ व 
्यानींतर देखील लेखी ननवेदना दारे जिल्हिा उपननबींधक, सिकारी सींस्तथा, नामशक याींच्याकड े
लेखी तक्रार केली आिे तसचे पर्न सींचालक, पुरे् आ र् प्रधान सिचव, सिकार व पर्न 
वस्तिोद्योग याींच्याकड ेकेली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) नन ाड (जि.नामशक) येथील वपींपळगाींव बसवींत कृषी उ् पन् न बािार सममतीत गैर यविार 
ननदशणनास आल्ह यामुळे सदर बािार सममतीच ेसन २००५ त े२०१३ कालावधीतील कामकािाचे 
लेखापरीक्षर् ववशेष लेखा पररक्षकाकडून करण् याची मागर्ी स्त थाननक लोकप्रनतननधीींनी जिल्ह िा 
उपननबींधक, सिकारी सींस्त था नामशक याींच् याकड े हदनाींक ३१ िानेवारी, २०१३ रोिी वा 
् यासुमारास व ् या नींतर वारींवार केली आिे िे खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त ववषयाचा अनुषींगान े शासनान े चौकशी केली आिे काय, असल्हयास, 
चौकशीत काय आढळून आले व ्यानुसार या प्रकरर्ी िबाबदार असर्ा-या सींबींिधताींवर 
कोर्ती कारवाई केली आिे व करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०१-२०१६) :(१) िोय. 
(२) िोय. 
(३) व (४) सदर प्रकरर्ी प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगाने करण्यात आलेल्हया चौकशीच्या आधारे 
वपींपळगाव कृवष उ्पन्न बािार सममतीस खुलासा सादर कररे्बाबत कळववण्यात आले िोते. 
तथावप, बािार सममतीचा खुलासा समाधानकारक नसल्हयामळेु व बािार सममतीच्या ननधीचा 
दरुुपयोग झाल्हयाच े सकृतदशणनी ननदशणनास आल्हयामुळे, नुकसानीची िबाबदारी ननजश्चत 
करण्यासाठी मिाराषर कृवष उ्पन्न पर्न (ववकास व ववननयमन) अिधननयम, १९६३ च्या 
कलम ५३ अन्वये सिायक ननबींधक, सिकारी सींस्तथा येवला याींची प्रािधकृत अिधकारी म्िरू्न 
हद. १८.११.२०१५ रोिीच्या आदेशान्वये ननयुक्ती करण्यात आली आिे. 
     तसेच नोकर भरतीबाबत िु्ीींची पुतणता करुन बािार सममतीने सादर केलेल्हया 
 ेरप्रस्ततावास सक्षम प्रािधकायाींनी मान्यता हदलेली आिे. 
 
  

___________ 
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िशांदी येथील नदीवरील (ता.भडगाांव,जि.िळगाांव) िामदा िालवा व पुलाव्यनतररत  

चार पूलाांची अवस्तथा दयनीय झाल्हयाबाबत 
  

(४३)  १९७५० (०७-०८-२०१५).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.गुलाबराव पाटील (िळगाव 
ग्रामीण) :   सन्माननीय सावविननि बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मशींदी येथील नदीवरील (ता.भडगाींव,जि.िळगाींव) िामदा कालवा व पलुायनतररक्त चार 
पूलाींची अवस्तथा अ्यींत दयनीय झाली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, या िीर्ण व दरुवस्तथा झालेल्हया पूलाींच्या िागी नयाने पुल बाींधण्याची 
आवश्यकता आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरर्ी शासनाने ननर्णय घेतला आिे काय, ्याींचे स्तवरूप काय आिे, 
(४) असल्हयास, सदरचे पुलाची पनुननणममतीसाठी शासनान ेकोर्ती कायणवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०१-२०१६) :(१), (२), (३), (४) व (५) िलसींपदा ववभागाच ेववषयाधीन 
कालयावरील पूल अरुीं द आिे. परींतु सदरचा पलू वाितकुीस सजुस्तथतीत आिे. रस्त्याच्या 
दिाणनुसार कॅनॉल स्तरक्चसण पुनबा धर्ी/रुीं दीकरर् करण्यासाठी िलसींपदा ववभागाकड ेपियविार 
सुरु आिे. मींिूरी ममळाल्हयानींतर कामे िाती घेण्यात येतील. 
  

___________ 
  
उदगीर तालु यातील (जि.लातूर) चाांदेगाव येथील रस्तत्याांच ेिाम ननिृष्ट्ट दिावच ेझाल्हयाबाबत 

  

(४४)  २०१८७ (३०-०७-२०१५).   श्री.बसवराि पाटील (औसा) :   सन्माननीय सावविननि 
बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उदगीर तालुक् यातील (जि.लातूर) चाींदेगाव या हठकार्ी िाती घेतलेले पूलाच ेकाम रेंगाळले 
असून सदर पूलालगत असलेल्ह या दतु ाण रस्त ् याींचे काम ननकृष ् दिाणचे झाल्हयाने या सींपूर्ण 
कामाची सखोल चौकशी करण् यात यावी, अशी मागर्ी पींचक्रोशीतील ग्रामस्त थाींनी उपमभयींता, 
सावणिननक बाींधकाम उपववभाग, उदगीर, कायणकारी अमभयींता, सावणिननक बाींधकाम ववभाग, 
लातूर, मा. सावणिननक बाींधकाम मींिी, इ्यादीींकड ेमािे नवप्रल, २०१५ म ये लेखी ननवेदनाद्वारे 
केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्ह यास, या सींपूर्ण प्रकरर्ाची सखोल चौकशी करण् यात आली आिे काय, 
(३) असल्ह यास, चौकशीत काय आढळून आले व ् यानसुार पुढे कोर्ती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची काररे् काय आिेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०१-२०१६) :(१) िे खरे नािी. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
     तथावप, सदर कामाची दक्षता व गुर्ननयींिर् मींडळाकडून तपासर्ी करण्यात येत आिे. 
(३) तपासर्ी अवाल प्राप्त झाल्हयावर योग्य ती कायणवािी करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
  

लातूर - बबदर रोड त ेतगरखेडा या रस्तत्याांची झालेली दरुवस्तथा 
  

(४५)  २०१८८ (०७-०८-२०१५).   श्री.बसवराि पाटील (औसा) :   सन्माननीय सावविननि 
बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सीमावती भागातील लातूर - बबदर रोड ते तगरखेडा या रस्त्याींची मागील २ वषा पासनू 
अ्यींत दरुवस्तथा झाली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सदरिू रस्त्यावर िागोिागी खड्ड ेपडल्हयाने कािी हठकार्ी वाितूकच बींद आिे 
तसेच खराब रस्त्यामळेु या मागाणवरील नस्ी मिामींडळाच्या अनेक  ेया बींद करण्यात 
आलेल्हया आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास सदरिू रस्त्याचे ववनाववलींब मिबूतीकरर्, खडीकरर् व डाींबरीकरर् करण्यात 
यावे म्िरू्न ्या पररसरातील ग्रामस्तथाींनी उपअमभयींता, सावणिननक बाींधकाम कायणकारी 
अमभयींता, सावणिननक बाींधकाम ववभाग, लातूर, मा.सावणिननक बाींधकाम मींिी, मा.पालकमींिी, 
लातूर जिल्हिा आदीींकड ेमागील १ वषाणपासून सात्याने मागर्ी केलेली आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(४) असल्हयास, सदरिू रस्त्याच्य मिबूतीकरर्, खडीकरर् व डाींबरीकरर् करर्ाच े काम 
आिममतीस िाती न घेण्याची सवणसाधारर् काररे् काय आिेत तसेच सदर कामे ववनाववलींब 
पूर्ण करण्याच्या दृष्ीन ेशासनान ेकोर्ती कायणवािी केली वा करण्यात येत आिे 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०१-२०१६) :(१), (२) व (३) िे खरे नािी. 
       रस्त्यावरील खड्ड ेवेळोवळेी भरण्यात आले असून वाितकू सुरळीतपरे् चालू आिे. 
(४) लातूर बबगर त ेतगरखेडा या २ ककमी लाींबीच्या रस्त्याची सुधारर्ा करण्याच ेकाम योग्य 
्या योिनअेींतगणत प्रस्तताववत करण्यात येत आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
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रायगड जिल्ह ्यातील खालापूर तालु यातील तािई-आडोशी  
येथील रस्त त् याची झालेली दरुवस्तथा 

  

(४६)  २०९५३ (१४-०८-२०१५).   श्री.सुरेश लाड (ििवत), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.भास्तिर िाधव (गुहागर), श्री.अवधूत 
तटिरे (श्रीवधवन) :   सन्माननीय सावविननि बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जिल्ह ्यातील खालापूर तालुक् यातील ताकई-आडोशी रस्त ता कािी महिन् याींपूवी 
रस्त ् याचे काम केलेले असून पावसायायात या रस्त ् याची दरुवस्तथा झाली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्ह यास, उक् त प्रकरर्ी पािर्ी केली आिे काय व पािर्ीत काय आढळून आले, 
(३) असल्ह यास, सदर रस्त ् याची दरुुस्त ती तातडीन े करण्याबाबत कोर्ती कायणवािी केली वा 
करण् यात येत आिे 
(४) तसेच ननयमावलीप्रमार्े रस्त ् याचे काम न करर्ा-या कीं िा्दाराींवरिी कोर्ती कारवाई केली 
वा करण् यात येत आिे, 
(५) नसल्ह यास, ववलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०१-२०१६) :(१) नािी. 
(२) प्रश्नाींककत रस्त्याच्या मिबूतीकरर् व डाींबरीकरर्ाचे काम सन २०१२-१३ मये करण्यात 
आले असनू या रस्त्यावर अनत अविड वािनाच्या वाितकूीमळेु व अनतवषृ्ीमुळे कािी प्रमार्ात 
खड्ड ेपडले िोते. 
(३) सदर रस्त्यावरील पावसायायामये पडलेले खड्ड े डाींबर व खडीने भरुन रस्तता वाितुकीस 
सुजस्तथतीत ठेवण्यात आला आिे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
  
लातूर-िळांब रस्त त् यावरील रेल्ह व ेक्रॉसीांग िवळील मांिुर असलेले पुलाचे बाांधिाम िरया याबाबत 

  

(४७)  २१०४० (१३-०८-२०१५).   श्री.त्र्यांबिराव िभस े (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
सावविननि बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) लातूर-कळींब रस्त ् यावरील रेल्ह वे क्रॉसीींग िवळील मींिुर असलेले पुलाचे बाींधकाम 
करण् याबाबत स्त थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक ३० म,े २०१५ रोिी वा ् या सुमारास 
मा.कायणकारी अमभयींता, सा.बाीं.ववभाग लातूर याींचेकड ेननवेदनाद्वारे मागर्ी केली आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्ह यास, सदर पुलाच ेबाींधकाम सुरु करण् याबाबत कोर्ती कायणवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
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(३) नसल्ह यास, ववलींबाची काररे् कोर्ती व सदर काम सुरु करण् याबाबत शासनास ककती 
कालावधी लागेल ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०१-२०१६) : (१) िोय. 
(२) सदरील काम िे रेल्हवे खाते व सावणिननक बाींधकाम ववभाग याींच्या समन्वयाने करावयाचे 
असून मुख्य पुलाच े काम रेल्हव े खा्यामा ण त व पोचमागाणच े काम सावणिननक बाींधकाम 
ववभागामा ण त पूर्ण करण्यात येर्ार आिे. िया पलुाच्या सवणसाधारर् माींडर्ी आराखडयास 
मींिुरी ममळाली असुन रेल्हवे खा्यामा ण त मुख्य पलुाच े अींदािपिके तयार करण्याच े काम 
प्रगतीत आिे. 
(३) रेल्हवे खा्यामा ण त मुख्य पलुाच्या अींदािपिकाचे काम पूर्ण िोताच ्याींच्याकड े ननधी 
डडपॉ झ् करुन काम सुरु करुन घेण्यात येईल व ्याचबरोबर पोच रस्त्याचे बाींधकाम 
ननधीच्या उपलब्धतेनुसार पूर्ण करण्यात येईल. 
  

___________ 
  

ताांदळुिा त ेटािळगाव (जि.लातूर) या रस्त त् या् या दरुुस्त तीचे िाम  
अत् यांत ननिृष्ट् ट दिावच ेझाल्ह याबाबत 

  

(४८)  २१०४९ (३१-०७-२०१५).   श्री.त्र्यांबिराव िभस े (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
सावविननि बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील     
काय :- 
  

(१) ताींदळुिा त े्ाकळगाव (जि.लातूर) या रस्त ् याच् या दरुुस्त तीच ेकाम अ् यींत ननकृष ् दिाणच े
झाल्ह याचे हदनाींक २२ माचण, २०१५ रोिी वा ्या सुमारास ननदशणनास आले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्ह यास, सदर प्रकरर्ी चौकशी करण् यात आली आिे काय, 
(३) असल्ह यास, चौकशीत काय ननष पन् न झाले व पुनश् च रस्त ता दरुुस्त तीबाबत कोर्ती कायणवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०१-२०१६) :(१) िे खरे नािी. 
     सदर रस्तता काळया मातीच्या भागातून िात असल्हयान े व मािे  ेब्रुवारी २०१५ मये 
झालेल्हया अवकाळी पावसामुळे ककमी २०/०० ते २४/०० या लाींबीतील कािी भागामये खड्ड े
पडले िोते. त ेकीं िा्दाराकडून भरुन घेण्यात आले आिेत. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
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वरसोली-चाळमळा व माणिुळे (ता.अिलबाग, जि.रायगड) येथील  
िोड रस्तत्या्या िामाबाबत 

  

(४९)  २१३२७ (१४-०९-२०१५).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.अतुल भातखळिर (िाांिदवली 
पूवव), श्री.समीर िुणावार (िहांगणघाट), श्री.सुभाष उफव  पांडडतशेठ पाटील (अिलबाग), श्री.धयैवशील 
पाटील (पेण), श्री.िीवा गाववत (िळवण) :   सन्माननीय सावविननि बाांधिाम (सावविननि 
उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वरसोली-चाळमळा व मार्कुळे (ता.अमलबाग, जि.रायगड) येथील १५ वषे अधणव् जस्तथतीत 
असलेला िोड रस्त ता तातडीने परू्ण करण् यासाठी स्त थाननक लोकप्रनतननधीींनी मािे माचण, २०१५ 
मये वा ् या दरम्यान मा.सावणिननक बाींधकाम मींिी, मिाराष र राज य याींच् याकड ेननवेदनाद्वारे 
मागर्ी केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्ह यास, ननयोिनाअभावी उक् त िोडरस्त ् याचे काम पूर्ण न झाल्ह यामुळे नागररकाींची 
मोठ्या प्रमार्ात गैरसोय िोत आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्ह यास, उक् त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व ्यानसुार शासनाने कोर्ती कायणवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची काररे् काय आिेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०१-२०१६) :(१) व (२)  िोय. 
(३) मार्कुळे पलु :- पोच मागाणच्या भूसींपादनासाठी ग्रामस्तथाींनी ववरोध केला यास्ततव काम 
कररे् शक्य झाले नािी. 
     वरसोली पलु :- सदर पुलाच्या िोडरस्त्यासाठी मोिर्ी कररे्बाबत तालुका ननररक्षक 
भूमी अमभलेख, अमलबाग याींना कळववण्यात आले असून मोिर्ी पूर्ण झाल्हयानींतर ननधीच्या 
उपलब्धतेनुसार काम पूर्ण करण्याचे ननयोिन रािील. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
  

अष्ट् टववनायि यात्रा मागावचा राष्ट् रीय मागावत समावेश िरया याबाबत 
  

(५०)  २१९२४ (०३-०८-२०१५).   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.योगेश िटळेिर (हडपसर) :   
सन्माननीय सावविननि बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) अष ्ववनायक यािा मागाणचा राष रीय मागाणत समावेश करण् याबाबतच े ननवेदन 
लोकप्रनतननधीींनी मा. मखु् यमींिी याींना मािे म,े २०१५ मये वा ् या दरम् यान हदले आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्ह यास, अष ्ववनायक यािा मागाणचा राष रीय मागाणत समावेश करण् यासाठी शासनाने 
काय कायणवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्ह यास, ववलींबाची काररे् काय आिेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०१-२०१६) : (१) िोय. 
(२) अष्ववनायक यािा मागाणचा राषरीय मागाणत समावेश करण्याबाबत के्षबिय अिधकायाींकडून 
अिवाल मागववण्यात आला आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मयवती मुद्रर्ालय, मुींबई. 


