
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बुधिार, ददनाांि २० जुलै, २०१६ / आषाढ २९, १९३८ ( शिे ) 
 

(१) सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री 

    

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) आददिासी वििास मांत्री 
(३) उद्योग मांत्री 
(४) सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री 

(५) सामाजजि न्याय आणि विशषे सहाय्य मांत्री 
(६) सहिार, पिन आणि िस्त्त्रोद्योग मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूि सांख्या - ४९ 
------------------------------------- 

  
पुिे-सोलापूर महामागावचे िाम ननिृष्ट्ट दजावचे झाल्याबाबत 

  

(१) *  ५५५९९   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.दत्तात्रय भरिे (इांदापूर), 
श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.रािाजगजीतससांह पाटील 
(उस्त्मानाबाद) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे-सोलापूर महामागााचे काम ननकृष ् ्रततीचे ाा्याचे माहे ूनू, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, सदर कामाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
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(३) अस्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तद्नसुार सदर ननकृष् ्रततीचे 
काम करणाऱ्या ठेकेदाराींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली, 
(४) तसेच सदर महामागााचे काम र्ासनाच्या गुणदर्ाक तत्वानुसार करणेबाबत 
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) भारतीय राषरीय राूमागा 
्रताधिकरणामार्ा त खाूगीकरणामिून करण्यात आले्या पुणे सोलापूर रस्तत्याच्या 
कक.मी. ४०/०० ते १५०/०५० ह्या लाींबीतील चौपदरीकरणाच्या ्रतक्पामिील 
भभगवण गावाूवळील पुलाच्या एका गाळ्याच्या स्तलॅबचा सुमारे ३ चौ.मी. क्षेत्राचा 
भाग क्षनतग्रस्तत ाा्याचे दद. १ ूून, २०१६ रोूी ननदर्ानास आले होते. सदर 
स्तलॅबचे दद. २५ ूनू, २०१६ रोूी कॉन्री्ीींग करुन नव्याने बाींिकाम के्याचे 
्रतक्प सींचालक, भारतीय राषरीय राूमागा ्रताधिकरण, पुणे याींनी कळववले आहे. 

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

भुईंज (जज. सातारा) येथील उड्डाि पुलाचा स्त् लॅब िोसळल्याबाबत 
  

(२) *  ६०३०४   श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाि), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.शामराि ऊर्व  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.मिरांद जाधि-पाटील 
(िाई), श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.हनुमांत 
डोळस (माळसशरस), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.ददपि चव्हाि (र्लटि), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जयांत पाटील (इस्त्लामपूर) :   सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पुणे-बींगलोर राषरीय महामागाावर भुईंू (जू.सातारा) येथील कारखाना 
कॉनारूवळील उड्डाण पुलाचा स्तलॅब ददनाींक २८ एव्रतल, २०१६ रोूी वा 
त्यासुमारास कोसळला असून या ननकृष् दूााच्या कामाची चौकर्ी करुन कारवाई 
करण्याचे आदेर् मा.पालकमींत्री, सातारा याींनी ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच याच महामागाावरील सुरुर (ता.वाई, जू.सातारा) येथे अभलकडचे 
उभारण्यात आले् या उड्डाणपुलाला सुमारे १० रु््ाींपयतं भेगा पडले्या 
अस्याचीही मादहती ददनाींक ६ ूून, २०१६ रोूी वा त्यासुमारास ननदर्ानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) अस्यास, सदर उड्डाणपूल बाींिणारे कामगार व ये-ूा करणारे स्तथाननक 
नागररकाींच्या जूववताला िोका ननमााण ााला असून महामागाावर दठकदठकाणी 
उड्डाणपूलाची कामे सुरु असून अर्ा ्रतकारच्या ननकृष् दूााचे काम करणाऱ्या 
कीं त्रा्दाराींची र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) भारतीय राषरीय राूमागा ्रताधिकरणामार्ा त सुरु 
असले्या पुणे-सातारा राषरीय महामागााच्या सहापदरीकरणाच्या ्रतक्पामिील 
भुईंू येथील भुयारी मागााचा स्तलॅब दद. २७/०४/२०१६ रोूी  कॉन्री्ीींग करताना 
कोसळ्यानींतर मा.पालकमींत्री याींचे ननदेर्ानुसार जू्हाधिकारी सातारा याींनी 
सींबींधित दरु्ा् नेची चौकर्ी करण्यासाठी  अिीक्षक अभभयींता, सावाू ननक बाींिकाम 
मींडळ, सातारा याींचे अध्यक्षतेखाली चौकर्ी सभमती नेमली अस्याचे ्रतक्प 
सींचालक, भारतीय राषरीय राूमागा  ्रताधिकरण पुणे याींनी कळववले आहे. 
(२) व (३) अींर्त: खरे आहे. 
       सुरुर उड्डाणपूलाच्या स्ततींभ २ च्या पुणे बाूकूडील स्तलॅबला तडा गे्याने 
डाींबरी पषृठभाग खचला अस्याचे ददनाींक ५ ूून, २०१६  रोूी ननदर्ानास 
आ्यानींतर सवलतकाराने क्षनतग्रस्तत ०.६० चौ.मी. भागाची तातडीने दरुुस्तती  
केली अस्याचे ्रतक्प सींचालक, भारतीय राषरीय राूमागा ्रताधिकरण, पुणे 
याींनी कळववले आहे. 
     सुरुर उड्डाणपलुाची तपासणी सुरु अस्याने सुरक्षचे्या दृष्ीकोनातनू 
उड्डाणपुलावरील वाहतकू सध्या बींद करण्यात आली अस्याने स्तथाननक 
नागरीकाींच्या जूववतास िोका उत्पन्न ाालेला नाही, तसेच स्तवतींत्र अभभयींता व 
सवलतकाराकडून सववस्ततर अहवाल ्रताप्त ाा्यानींतर भारतीय राषरीय राूमागा 
्रताधिकरणाकडून कारवाई करण्यात येणार अस्याचे ्रतक्प सींचालक, पुणे याींनी 
कळववले आहे. 
(४) ्रतश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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दौंड तालुक् यात (जज. पुिे) ननिासी शाळा नसल्याने मागासिग य ि  
गरीब विद्यार्थयाांची होत असलेली गैरसोय 

  

(३) *  ६१३३४   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दौंड तालुक्यात (जू. पुणे) येथे एकही ननवासी र्ाळा नस्यामुळे 
तालुक्यातील मागासवगीय व गरीब ववद्यार्थयांची ननवासा अभावी भर्क्षणाची 
गैरसोय होत असून दौंड तालुक्यात ननवासी र्ाळा सुरु करण्याबाबत स्तथाननक 
लोक्रतनतननिी याींनी मा. समाूक्याण मींत्री याींना माहे ूनू, २०१६ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनषुींगाने र्ासनाने कोणती कायावाही केली 
आहे वा करत आहे, 
(३) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) दौंड तालुक्यात ननवासी र्ाळा सुरु करण्याबाबत       
दद. २३.०७.२०१५ व दद. २७.०१.२०१६ रोूीचे ननवेदन ्रताप्त ााले आहे. 
(२) सदर ्रतकरणी दौंड, जू. पुणे येथे र्ासकीय ननवासी र्ाळेची आवश्यकता 
तपासून अभभ्रतायाींसह अहवाल र्ासनास सादर करण्याच्या सूचना आयुक्त, 
समाूक्याण, पुणे याींना देण्यात आले्या आहेत. 
(३) ्रतश्न उद्् ावत नाही. 

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

श्रीक्षेत्र शनन सशांगिापूर ि श्रीक्षेत्र ज्ञानेश् िर महाराज या  
नतथवक्षेत्राला जोडिा-या रस्त् त् याच् या दरुािस्त्थेबाबत 

  

(४) *  ६०६२४   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेिासा) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीक्षेत्र र्नन भर्ींगणापूर व श्रीक्षेत्र ज्ञानेश् वर महाराू या दोन् ही देवस्त थानाला 
ूोडणा-या रस्त त् याची अत् यींत दरुावस्त था ाालेली असून येथे आषाढी, कानत ाकी 
एकादर्ी व र्नन अमावस्त या न.ननभमत् ताने दर्ानासाठी येणा-या लाखो भाववकाींना 
रस्त त् याच् या ददुारे्मुळे लाींब अींतरावरुन ूावे लागते, त् यामुळे भाववकाींमध् ये व 
नागरीकाींमध् ये तीर न नाराूी व सींताप आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच सदर देवस्तथाने तीथा क्षेत्र ेववकास कायारमाअींतगात येत असून देखील 
तेथील सोई-सुवविाींकड े स्त थाननक ्रतर्ासनाचे दलुाक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) अस् यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) तद्नुसार कोणती कायावाही करण् यात आली वा करण् यात येत आहे, 
नस् यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) आू भमतीस श्री.क्षेत्र र्ननभर्ींगणापुर व श्री.क्षेत्र 
ज्ञानेश्वर महाराू, नेवासा या दोन नतथाक्षेत्रास ूाण्यासाठी भाववक, सावाू ननक 
बाींिकाम ववभागाच्या अखत्यारीतील रामा-५०, ्रतरामा-५ व ्रतजूमा-७९ या 
रस्तत्याींचा उपयोग करत असून ते सवा रस्तते सुजस्तथतीत आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) ्रतश्न उद्् ावत नाही. 

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

पालघर जजल््यातील िसई, पालघर ि डहाि ूतालुक्यातील  
समुद्रकिनाऱयाांिर धूप प्रनतबांधि बांधारे बाांधण्याबाबत 

  

(५) *  ५९५२४   श्री.पास्त्िल धनारे (डहाि)ू, श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.क्षक्षतीज 
ठािूर (नालासोपारा), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.असमत घोडा (पालघर) :  
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालर्र जू्ह्यातील वसई, पालर्र व डहाण ू या तालुक्याींतील 
समुद्रककनाऱ्याींवर िूप ्रतनतबींिक बींिारे बाींिण्याबाबत स्तथाननक लोक्रतनतननिीींनी 
ददनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१५ व ददनाींक १८ नोव्हेंबर, २०१५ रोूीच्या पत्रान्वये 
अनरुमे अप्पर मुख्य सधचव, सावाू ननक बाींिकाम ववभाग व मा.मुख्यमींत्री 
याींचेकड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सातपा्ी (ता.पालर्र) येथे समुद्रककनारी राहणाऱ्या मजच्िमाराींच्या 
र्राींना सींरक्षण देणारा बींिारा मागील ७ ते ८ वषापंासून रु््ला असून बींिारा 
दरुुस्ततीच्या ननिीचा ्रतस्तताव मागील २ ते ३ वषापंासून र्ासनाकड ेपडून असून 
सदरहू बींिारा रु्््यामुळे ददनाींक ६ ूून, २०१६ रोूी समुद्राला आले्या मोठ्या 
उिाणामुळे व ्रतचींड ला्ाींमुळे मजच्िमाराींची र्रे उद्धवस्तत ााली आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) अस्यास, ्रतश्न भाग (१) व (२) बाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४)  नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) गहृ ववभागाच्या दद. २१/०५/२०१५ च्या र्ासन ननणायान्वये समुद्र 
िूप्रतनतबींिक बींिारे बाींिकामे योूना सावाू ननक बाींिकाम ववभागास वगा 
करण्यात आली आहे. त्याअनुषींगाने सन २०१६-१७ च्या अथासींक्पात लेखार्ीषा 
४७११ (०२) िूप्रतनतबींिक बींिारे याअींतगात बाब र. ०५ अन्वये सातपा्ी येथे 
िूप्रतनतबींिक बींिारा बाींिण्याचे रु. ५०० लक्ष अींदाजूत ककमतीचे काम समाववष् 
करण्यात आले आहे. सदरचे काम पयाावरण ववभागाची व ननववदा ्रतरीया पुणा 
करुन पावसाळ्यानींतर हाती रे्ण्यात येणार आहे. 
     दद. ०६/०६/२०१६ रोूी समुद्राच्या ला्ाींमुळे नादरुुस्तत ााले्या बींिाऱ्याचे 
दरुुस्ततीकररता तातडीची उपाययोूना म्हणनू वाळूच्या पोत्याींद्वारे दरुुस्तती 
करण्यात येत आहे. तसेच दद. ६/०६/२०१६ रोूीच्या भरतीमुळे समुद्राचे पाणी 
गावात भर्रत असले तरी सद्य:जस्तथतीत मजच्िमाराींना बेर्र होण्याची पररजस्तथती 
उद्् ावली नाही. 
(४) ्रतश्न उद्् ावत नाही. 

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

मांडिगड (जज.रत्नाधगरी) येथील भोपन-बौद्धिाडी या मागाविर 
 नदीिरील पुलाचे बाांधिाम िरिेबाबत 

  

(६) *  ६१३३१   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मींडणगड (जू.रत्नाधगरी) येथील भोपन-बौद्धवाडी (न.जू.मा.१६) या मागाावर 
नदीवरील पलुाचे बाींिकाम करणे अत्यींत गरूेचे असून हा पुल नादरुुस्तत 
अस्याने र्ेतकरी व ग्रामस्तथाींना आवागमन करणे अत्यींत गैरसोईचे होत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) अस्यास, उक्त पुलाचे नाबाडा अींतगात काम मीूं रू होण्याबाबत स्तथाननक 
लोक्रतनतननिीींनी ददनाींक १४ ूून, २०१६ रोूी वा त्यासुमारास मा.सावाू ननक 
बाींिकाम मींत्री याींना पत्राद्वारे ववनींती केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, या कामासाठी अींदाूे २ को्ी रुपयाींच्या ननिीची आवश्यकता 
असून र्ासनाने याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) ववषयाींककत पूलाचे काम नाबाडा योूनेअींतगात 
मींूूर करणेबाबत दद.१४.६.२०१६ चे पत्र र्ासनास ्रताप्त ााले आहे. 
(३) व (४) ववषयाींककत पूलाचे मागणी नजूमा-१६ वर येत नाही. तसेच सदर 
पूलाची मागणी योूनाबाह्य रस्तत्यावरील आहे. योूनाबाह्य रस्तत्यावरील पूलाचे  
काम नाबाडा योूनेच्या ननकषात बसत नाही. 
 

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

 

आददिासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थयाांना विसशष्ट्ट िां पनीची उत्पादने  
खरेदी िरण्याची अट ननविदेमध्ये टािण्यात आल्याबाबत 

  

(७) *  ५४१०८   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.ननतेश रािे (ििििली), 
श्री.अजय चौधरी (सशिडी), श्री.चांद्रिाांत सोनाििे (चोपडा), श्री.ददपि चव्हाि 
(र्लटि), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.सुरेश 
लाड (िजवत), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्रीमती सीमाताई दहरे (नासशि पजश्चम), श्री.सुधािर 
िोहळे (नागपूर दक्षक्षि), श्री.डड मल्लीिाजूवन रेड्डी (रामटेि), श्री.सुधािर देशमुख 
(नागपूर पजश्चम), श्री.सरदार ताराससांह (मुलुांड), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   
सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आददवासी आश्रमर्ाळेतील हूारो ववद्यार्थयानंा ब्रँडडे वस्ततूींचा पुरवठा 
करण्यासाठी अमरावती, नागपूर, नाभर्क, ठाणे या चार आददवासी ववकास 
ववभागाींमध्ये सुमारे २८ को्ी रूपयाींच्या ननववदा काढण्यात आ्या आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) अस्यास, सदरहू ननववदेत ब्रँडडे कीं पनीकडून उत्पादने रे्ण्याचे नमूद केले 
अस्याचे ददनाींक ५ मे, २०१६ रोूी वा त्या सुमारास ननदर्ानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(३) अस्यास, या ववद्यार्थयानंा ननत्य उपयोगी वस्ततुींचा पुरवठा करण्यासाठी 
ववभर्ष् कीं पन्याींचीच उत्पादने खरेदी करण्याची अ् ननववदेमध्ये ्ाकण्यात आली 
आहे, त्याची कारणे काय आहेत, 
(४) अस्यास, या्रतकरणी र्ासनाने आतापयतं कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ि ुसिरा : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) र्ासकीय आश्रमर्ाळेतील ववदयार्थयानंा सन २०१६-१७ या र्कै्षणणक वषाात 
साबण, खोबरेल तेल, ्ुथपेस्त्, ्ुथब्रर्, सॅनन्री नॅपककन न. वस्तत ूपुरवण्यासाठी 
अपर आयकु्त, आददवासी ववकास, ठाणे/नाभर्क/नागपूर/अमरावती याींच्या 
स्ततरावरील खरेदी सभमती र. २ मार्ा त ्रतभसध्द केले्या ननववदाींमध्ये उत्पाददत 
वस्ततू नामाींककत ब्रँडच्या असणे गरूेचे आहे, सदर ब्रडँ बाूारपेठेत ्रतचभलत 
असावेत व सदर ब्रँडची दृकश्राव्य माध्यमातनू ूादहरात ्रतसाररत होत असणे 
गरूेचे आहे, अर्ी अ् ठेवण्यात आली होती.  तसेच वणान व उदारणाथा त्या 
त्या वस्ततुींसाठी बाूारात ्रतचभलत असले्या नामाींककत कीं पन्याींची नावे नद द करून 
अर्ा ब्रँडच्या ककीं वा तत्सम दूााच्या असा उ्लेख केला आहे ूेणेकरून ववदहत 
मानाींकन, दूेदार व गुणवत्तापुणा वस्ततु ववदयार्थयांना भमळाव्यात हा उद्दरे् आहे. 
(४) सदर ननववदाींस अनुसरुन न्युनतम दराच्या ननववदा िारकास ववजत्तय 
मान्यता देण्याची कायावाही सुरु आहे.  

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

भूम-पराांडा-िाशी (ता.जज.उस्त्मानाबाद) येथे बी.एस.एन.एल. ने िेलेल्या 
खोदिामामुळे रस्त्त्याचे झालेले निुसान 

  

(८) *  ५८५३४   श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.रािाजगजीतससांह पाटील 
(उस्त्मानाबाद) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उस्तमानाबाद जू्हयातील पराींडा-भूम-वार्ी तालुक्यामध्ये बी.एस.एन.एल. 
ऑकर्सकडून ओ.एर्.सी. ची लाईन ्ाकण्यासाठी मोठया ्रतमाणावर रस्तत्याच्या 
बाूूला खोदकाम चालू आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस्यास, सदरील खोदकाम करताना सींबींधित ठेकेदाराने सावाू ननक 
बाींिकाम ववभाग व जू.प.बाींिकाम ववभागाच्या रस्तत्याचे खपू मोठया ्रतमाणात 
नुकसान केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, र्ासनाचे ाालेले नकुसान सींबींधित ठेकेदाराींकडून वसुल 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सदरचे काम बी.एस.एन.एल कायाालयामार्ा त ्रतगतीत अस्याने, रस्तता 
दरुुस्तत करुन रे्ण्याकररता बी.एस.एन.एल. ला ववनींती करण्यात आली आहे. 
(४) ्रतश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
सातारा जजल््यातील अनतत-मत्यापूर मागाविरील उरमोडी नदीिर पुल बाांधिेबाबत 
  

(९) *  ६०६११   श्री.शामराि ऊर्व  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर) :   
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जू्ह्यातील अनतत-मत्यापूर मागाावरील राषरीय महामागा रमाींक ४ 
ते माूगाींव आींबेवाडी ूोडरस्तता येथे उरमोडी नदीवर पुल बाींिणेबाबत नाबाडा २१ 
मिून ननिी उपलब्ि करुन देण्याची मागणी मा.सावाू ननक बाींिकाम मींत्री 
याींचेकड े स्तथाननक लोक्रतनतननिीींनी ददनाींक २९ नोव्हेंबर, २०१५ रोूी वा 
त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, उक्त मागणीच्या अनषुींगाने र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) व (३) ववषयाींककत पूलाचे काम नाबाडा अींतगात मींूूरी व ननिी उपलब्ितेच्या 
अिीन राहून हाती रे्ण्याचे ननयोून आहे. 

----------------- 
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िल्याि ते माळशेज घाटापयांतच्या रस्त्त्यास मांजुरी समळिेबाबत 
  

(१०) *  ५९९०३   श्री.रुपेश म् हात्र े(सभिांडी पूिव), श्री.गिपत गायििाड (िल्याि 
पूिव) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) क्याण ते अहमदनगर मागाावरील क्याण ते माळरे्ू र्ा्ापयतंचा सुमारे 
८५० को्ी रुपये खचााचा रस्तता तयार करण्याचा ्रतस्तताव कें द्र र्ासनाकड ेसादर 
केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, सदर ्रतस्ततावास कें द्र र्ासनाची मीूं ूरी भमळाली आहे काय, 
(३) कें द्र र्ासनाची मीूं ूरी भमळाली नस्यास, सदर मींूूरी भमळण्यासाठी 
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) क्याण (जू. ठाणे) ते माळर्ेू र्ा् या रस्तत्यापैकी 
र्हाड (कक.मी १०/०००) ते वैर्ाखरे (कक.मी. ६४/०००) या रस्तत्याचे दोन 
पॅकेूमध्ये चौपदीकरण/रुीं दीकरण करण्यासाठी एकूण रु. ७४६.३७ को्ी अींदाजूत  
ककीं मतीचे सुसाध्यता अहवाल कें द्र र्ासनाच्या रस्तते वाहतकू व महामागा 
मींत्रालयास मींूुरीसाठी सादर केले आहे. 
(२) नाही. 
(३) सदरील दोन्ही पॅकेूसाठी रस्तत्याच्या रुीं दीकरणासाठी भूसींपादन आवश्यक 
अस्याने राषरीय महामागा अधिननयम १९५६ नुसार भूसींपादनाची कायावाही 
्रतगनतपथावर आहे. ९५ ्क्के लाींबीमध्ये भूसींपादनाची कायावाही  पूणा ाा्यानींतर 
कें द्र र्ासनाची सुसाध्यता अहवालास मीूं ूरी ्रताप्त होणे अपेक्षक्षत आहे. 

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

 
िोल्हापुर जजल््यातील अनतगे्र-इचलिरांजी आणि हातििांगले-इचलिरांजी  

या रस्त्त्याांिर रेल्िे ओव्हर रा ीज बाांधिेबाबत 

 (११) *  ५५६६४   श्री.सुरेश हाळिििर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील   काय :- 
  

(१) को्हापुर जू्ह्यातील अनतगे्र-नचलकरींूी (्रत.जू.मा.२५) आणण हातकणींगले-
नचलकरींूी रस्तता (रा.मा. १२६) या रस्तत्याींवर रे्वे रॉभसींगसाठी पुल नस्यामुळे 
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वारींवार वाहतूकीची कद डी व ककरकोळ अपर्ाताींच्या सींख्येत वाढ ाा्याची बाब 
माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, वरील दोन्ही दठकाणी १ लक्ष ते ३ लक्ष ्ीव्हीय ु पेक्षा ूास्तत 
वाहतूक अस्याने कॉस्त् रे्अररींग बेभससवर रे्वे ओव्हर ब्रीू बाींिणेबाबत 
सावाू ननक बाींिकाम ववभागाने मध्य रे्वे, मुींबई याींना सन २०१० मध्ये ्रतस्तताव 
सादर केला असून हातकणींगले येथील उड्डाण पुलाचा रे्र ्रतस्तताव सादर 
करण्याची सूचना रे्वे मींत्रालयाने केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, सदरील ्रतस्ततावावर कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(४) तसेच उक्त मागाावर ्रतचींड वाहतकू असून रे्वे रॉभसींगवर अनेक अपर्ात 
र्डले अस्याने सदर रे्वे ओव्हर ब्रीूचे बाींिकाम त्वररत पूणा होणेबाबत 
र्ासनाची भूभमका काय आहे ? 
 

  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींर्त: खरे आहे. 
्रतश्नाककीं त रे्वे रॉभसगच्या दठकाणी रे्वे उड्डाण पलू नस्याने वाहतकूीचा 
खोळींबा होत होता ही बाब खरी आहे.  तथावप सदर पूल नस्याने अपर्ात 
ाा्याची बाब पोलीस दफ्तरी असले्या कागदपत्राींवरुन खरी नाही. असे पोलीस 
ननररक्षक हातकणगींले याींनी ्रतमाणणत केले आहे. 
(२), (३) व (४) अनतगे्र- नचलकरींूी रस्तत्यावरील अनतगे्र येथील रे्वे उड्डाण पूल 
बाींिण्याचे काम रे्वे व महाराषर र्ासनाच्या ५० : ५० %  सहभागातून हाती 
रे्ण्याबाबत रे्वेने र्ासनास कळववले आहे.  हे काम मींूूरी ननिी ननकष व 
्रतािान्यरमानुसार हाती रे्ण्याचे ननयोून आहे. 
     हातकणगींले-नचलकरींूी रस्तत्यावरील हातकणकीं गले येथील रे्वे उड्डाण 
पूल बाींिण्याबाबत रे्वे ववभागाने र्ासनास अद्याप ्रतस्तताव पाठववलेला नाही.  
त्यामुळे ्रतस्तततु काम नूीकच्या भववषयात हाती रे्ण्याचे र्ासनाचे ननयोून 
नाही. 
 

----------------- 
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येिला (जज.नासशि) तालुक्यामध्ये ननिासी शासिीय  
आश्रमशाळा सुरु िरण्याबाबत 

 (१२) *  ५४४३३   श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाि) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) येवला (जू.नाभर्क) तालुक्यामध्ये अनसूुधचत ूमातीच्या मुलाींच्या 
भर्क्षणासाठी ननवासी र्ासकीय आश्रमर्ाळा सुरु करण्याची मागणी स्तथाननक 
लोक्रतनतननिीींनी माहे ऑगस्त्, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान र्ासनाकड ेकेलेली 
आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) अस्यास, सदर मागणीच्या अनषुींगाने आयुक्त, आददवासी ववकास याींनी 
ददनाींक ४ सप् े्ंबर, २०१५ रोूी नाभर्क एकाजत्मक आददवासी ववकास 
्रतक्पाकडून ्रतस्तताव मागववला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, ्रतश्न भाग (१) व (२) च्या अनषुींगाने येवला येथे नींग्रूी 
माध्यमाची ननवासी र्ासकीय आश्रमर्ाळा सुरु करण्यासाठी कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ि ुसिरा : (१) व (२) होय, हे खरे आहे.   
(३) सदर मागणीच्या अनुषींगाने अपर आयुक्त, आददवासी ववकास, नाभर्क याींचा 
अहवाल ्रताप्त ााला आहे. सदर अहवालानूसार येवला तालुका हा आददवासी 
उपयोूना क्षेत्राबाहेरील असून तेथील आददवासी लोकसींख्या आश्रमर्ाळा सुरू 
करण्यासाठी आवश्यक ननकषानुसार कमी अस्यामुळे व तेथे र्कै्षणणक पयाायी 
व्यवस्तथा अस्यामुळे नवीन आश्रमर्ाळा सुरु करता येत नाही, असे नमूद आहे. 
याबाबत तपासणी करून र्ासन स्ततरावरून योग्य तो ननणाय रे्ण्यात येईल. 
(४) ्रतश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
पुिे जजल््यातील साखर िारखान्याांिडून उसाच्या एर्आरपीची 

 रक्िम शेतिऱयाना देण्यात आली नसल्याबाबत 
  

(१३) *  ५६३०५   श्री.बाबरुाि पाचिे (सशरुर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जू्ह्यातील १६ पकैी एकाही साखर कारखान्याने सन २०१५-१६ मिील 
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उसाच्या एर्आरपीची १०० ्क्के रक्कम माहे एव्रतल, २०१६ अखेर र्तेक-याींना 
ददलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, पुणे जू्ह्यातील कारखान्याींकडून ददनाींक ३० एव्रतल, २०१६ अखेर 
एर्आरपीचे ३५८ को्ी २७ लाख रुपये थकीत रादहले होते, हे खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, ्रतादेभर्क साखर सहसींचालकाींनी कारखान्याकडील साखरेच्या 
भर््लक साठ्यातनू ही रक्कम देण्याचे कारखान्याींना सूधचत करुनही अद्यापही 
र्ेतकऱ्याींना ही रक्कम देण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) अस्यास, याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत    
आहे ? 
  

श्री. सुभाष देशमुख : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) अींर्त: खरे आहे. 
      माहे ूून, २०१६ अखेर पुणे जू् ृयातील साखर कारखान् याींकड ेरु.५७.३५ 
को्ी थकीत FRP देयके आहेत. 
(४) हींगाम २०१५-१६ मिील थकीत FRP सींदभाात पुणे जू् ह्यातील ३ 
कारखान् याींचे हींगाम २०१५-१६ चे गाळप परवाने रद्द करुन दींडात् मक कारवाई केली 
आहे. तसेच एका कारखान् याींवर RRC चीही कारवाई करण् यात आली आहे. 

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

राज्यातील शेतिऱयाांना साििारी िजावतून मुक्त िरण्याबाबत 
  

(१४) *  ५४४९८   श्री.त्र्यांबिराि सभसे (लातूर ग्रामीि), श्री.मधिुरराि चव्हाि 
(तुळजापूर), श्री.विजय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), डॉ.सांतोष 
टाररे् (िळमनुरी), श्री.असमत देशमुख (लातूर शहर) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील रे्तकऱ्याींना सावकारी कूाातनू मुक्त करण्यासाठी सदर कूााची 
र्ासन परतरे्ड करणार अस्याची मा.मुख्यमींत्री याींनी र्ोषणा केली व  सदर 
कूारे्डीसाठी र्ासनाने आधथाक तरतदू करूनही राज्यातील ूवळपास चार 
लाखाींहूनही अधिक रे्तकऱ्याींचे कूा रे्डणे अद्यापही ्रतलींबबत अस्याची  
मादहती  ददनाींक १५ एव्रतल, २०१६ रोूी वा त्यासुमारास ननदर्ानास आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) अस्यास, कूााबाबत कोणतीही मादहती रे्ण्याआिीच मार्ीची र्ोषणा 
ाा्यामुळे ्रतत्यक्ष अींमलबूावणी सुरु के्यानींतर त्यातील अडचणी लक्षात 
आ्यामुळे गे्या दीड वषाात केवळ ५० ते ६० हूार र्ेतकऱ्याींचीच कूारे्ड 
करण्यास र्ासनाला र्क्य ााले असून कूारे्डीसाठी सुमारे ५० को्ी खचा 
करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, या कूााची परतरे्ड करण्यास अथा ववभाग आणण वविी व न्याय 
ववभागाने आक्षेप रे्तला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस्यास, राज्यात चार लाखाींहून अधिक रे्तकऱ्याींवर ननयमबाह्य सावकारी 
कूा कायम अस्याचे माहे एव्रतल, २०१६ च्या सुमारास ननदर्ानास आले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) अस्यास, र्ेतकऱ्याींच्या सावकारी कूामार्ीबाबत राज्यर्ासनाने आपली 
भूभमका स्तपष् करुन रे्तकऱ्याींना सावकारी कूामार्ी देण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. सुभाष देशमुख : (१) अींर्त: खरे आहे, 
      ववदभा व मराठवाड्यातील रे्तकऱ्याींनी परवानािारक सावकाराींकडून 
रे्तले्या कूाास मार्ी देण्याबाबत र्ासनाने ददनाींक १० एव्रतल, २०१५ रोूी 
ननणाय रे्तला असुन त्यानुसार पात्र रे्तकरी कूादाराींना कूामार्ी देण्यात 
आलेली आहे. 
(२) ददनाींक ३१ माचा, २०१६ अखरे ववदभा व मराठवाड्यातील १९ जू्ह्यातील 
४६,८०९ र्ेतकरी कूादाराींना रक्कम रु. ६६.३३ को्ी मींूुर करण्यात आलेले 
असून रु. ६४.५३ को्ी नतकी रक्कम उपलब्ि करुन देण्यात आलेली आहे. 
(३) परवानािारक सावकाराींनी त्याींच्या परवानाक्षेत्राबाहेरील र्तेकऱ्याींना ददले्या 
कूााबाबत वविी व न्याय ववभागाने उपजस्तथत केले्या मुद्दाींबाबत सींबींधित 
ववभागाकड ेखलुासा सादर करण्यात आला आहे. 
(४) व (५) र्ासन ननणाय र. एमएलए-१०१५/्रत.र.२५/७-स, ददनाींक १० एव्रतल, 
२०१५ अन्वये पात्रता िारण करीत असलेले र्तेकरी कूादाराींना कूामार्ी 
देण्याची कायावाही सुरु आहे. 
(६) ्रतश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबई-पुिे एक्सपे्रस िे िरील अपघाताचे प्रमाि िमी िरण्याबाबत 

  

(१५) *  ५३६६७   श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील (सशड ), श्री.मनोहर भोईर (उरि), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुिािार (दहांगिघाट), श्री.अतुल भातखळिर 
(िाांददिली पिूव), अॅड.आसशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.विजय िाळे 
(सशिाजीनगर), श्री.सरदार ताराससांह (मुलुांड), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), 
श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षि), श्री.िृष्ट्िा खोपड े(नागपूर पिूव), श्री.सुधािर 
देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याि पजश्चम), श्री.योगेश दटळेिर 
(हडपसर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.विजय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.िुिाल 
पाटील (धुळे ग्रामीि), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), श्री.अजजत पिार (बारामती), 
श्री.रािाजगजीतससांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.िैभि 
वपचड (अिोले), श्री.सुभाष भोईर (िल्याि ग्रामीि), श्री.सभमराि तापिीर 
(खडििासला), अॅड.पराग अळििी (विलेपाले), श्री.असमत देशमुख (लातूर शहर), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन मुश्रीर् 
(िागल), श्री.ददपि चव्हाि (र्लटि), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.किसन 
िथोरे (मुरबाड), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाि), श्री.जयांत पाटील (इस्त्लामपूर), 
श्रीमती मेधा िुलिि  (िोथरुड), डॉ.शसशिाांत खेडिेर (ससांदखेड राजा), डॉ.सांजय 
रायमुलिर (मेहिर), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.सुभाष साबिे 
(देगलूर), श्री.असमत घोडा (पालघर), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर) :   सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१)  मुींबई-पुणे एक्स्ेरतसवेवर ददनाींक ४ ूनू, २०१६ रोूी पनवेलच्या भर्वकर 
गावाूवळ एका खाूगी ्रतवासी वाहतूक करणाऱ्या बसने दोन कारना िडक 
दद्याने ााले्या अपर्ातामध्ये सुमारे १७ व्यक्तीींचा मतृ्य ूव ४१ ूण ूखमी 
ााले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच या द्रतुगती मागाावर सन २०१३ ते २०१६ पयतं ूवळपास अडीचर्े ते 
तीनर्े लोकाींना अपर्ातात ूीव गमवावा लागला असून हूारो ्रतवार्ी ककरकोळ 
व गींभीररीत्या ूखमी ााले अस्याचेही या दरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) अस्यास, अनेक दठकाणी सरळ रस्तता व त्यानींतर अचानक येणाऱ्या 
वळणाींमुळे मोठ्या ्रतमाणात अपर्ात होत असून सातत्याने होणारे अपर्ात पाहता 
रॉमा केअर से्ं र उपलब्ि नस्यामुळे वेळीच उपचार न भमळा्याने अनेकूण 
मतृ्यमुूखी पडत आहेत, हे दह खरे आहे, 
(४) अस्यास, उक्त मागाावर ओाड े नूीक रॉमा केअर से्ं रसाठी ूागा 
सींपाददत केली असून हेभलपॅडचे ननयोून करूनही अद्याप कोणतीच कायावाही 
ााली नसून या ्रतकरणी तातडीने कोणती कायावाही करण्यात आली आहे, 
(५) तसेच उक्त द्रतुगती मागाावर ूनावरे त्याचबरोबर पादचारी येऊ नये 
याकररता बाींिले्या तारेच्या कुीं पणालाही गीूं  लागला असून ूागोूागी कुीं पण 
तु् ्यामुळे ूनावरे व पादचारी अचानक महामागाावर येऊन अपर्ात होण्याची 
र्क्यता वाढली असून याबाबत कोणती कायावाही केली आहे, 
(६) उक्त ्रतश्नात नमूद मुद्याींबाबत व अपर्ाताचे ्रतमाण कमी करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायावाही वा उपाययोूना केली आहे ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे : (१) होय, मुींबई-पुणे एक्स्ेरतसवेवर दद. ५.०६.२०१६ रोूी  
उ्या असले्या दोन कारना खाूगी बसने िडक दद्याने अपर्ातात १७ 
ूणाींचा मतृ्यु व ४५ ्रतवासी ूखमी ााले आहेत. 
(२) होय हे खरे आहे.पोलीस खात्याकडून ्रताप्त मादहतीनुसार सन २०१३ ते २०१६ 
या कालाविीत १०७६ अपर्ातात ४१५ व्यजक्तींचा मतृ्य ु तर ४९०व्यजक्त गींभीर 
ूखमी ाा्या आहेत. 
(३) द्रतुगती मागाावरील बहुताींर्ी अपर्ात मानवी चकुाींमुळे होत अस्याचे 
आढळून आले आहे. सदर महामागाावर ूखमीींना तात्काळ वदै्यकीय सुवविा  
उपलब्ि आहे. तसेच वैद्यकीय सुवविेमध्ये सुिारणा करण्यासाठी आिनुनक 
रेसक्यु व्हॅन (QRV) पुरववण्यात आ्या आहेत. तसेच ओाड े येथे रॉमा केअर 
से्ं र व हवाई रुग्ण वादहकेची सुवविा ही उपलब्ि करण्यात येत आहे. 
(४) महामींडळामार्ा त ओाड ेयेथे रॉमा केअर से्ं र व हेलीपो ा् उभारण्यात आले 
आहे. रॉमा केअर से्ं र लवकरच चालववण्यासाठी देण्यात  येणार आहे. 
(५) मुींबई–पुणे द्रतुगती मागाावर रस्तत्याच्या दोन्ही बाूूस चेन भलींक रे्जन्सींग, बाबा 
वायर रे्जन्सींग व कीं पाउीं ड वॉल असून याची देखभाल व दरुुस्तती सातत्याने 
करण्यात येते. 
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(६) मुींबई-पुणे द्रतुगती मागाावर अपर्ात होऊ नये म्हणनू सुचना र्लक, वळण, 
ददर्ा दर्ाक र्लक, पाींढऱ्या रींगाचे पटे्ट, डलेीनार, कॅ्ाईू न. उपाय योूना 
करण्यात आली आहे. ववरे्ष उपाय योूनेनुसार या वषाात अपर्ात ्रतवण सुमारे 
१४ कक.मी लाींबीत आिुननक स्त्ील वायर रोप रॅर् बेरीअर बसववण्यात आले 
आहे. अपर्ात्रतवण लाींबीमध्ये हाय्ेन्साईल वायर रोप रॅर् बॅरीअर बसववण्याचे 
काम हाती रे्ण्यात आले आहे उवारीत सींपूणा लाींबीमध्ये या ्रतकारचे वायर रोप 
लावण्याचे ठरववण्यात आले आहे.  

तसेच र्ा्ाच्या लाींबीत दरडी कोसळून अपर्ात रोखण्यासाठी ॲकर 
बो््ीक सह वायर रोप लावण्याचे काम ्रतगतीत आहे. ूे. पी. ररसचा नींडीया 
्रता.भल. या सींस्तथेने द्रतुगती मागाावरील अपर्ात रोखण्यासाठी  सव्हेक्षण करुन 
अहवाल पोभलसाींकडून रे्ण्यात आला आहे. दद. २३.०२.२०१६ रोूी सेव्ह लाईर् 
र्ाऊीं डरे्न, मदहींद्रा ॲन्ड मदहींद्रा व मरारववम याींचे समवेत द्रतुगती मागा णारो 
रॅ्द्भल्ी कॉररडॉर करण्यासाठी सामीूं स्तय करार करण्यात आला आहे. 

----------------- 
डहेिे (ता.खेड,जज.पुिे) ि लगतच्या आददिासी  

गािाांमध्ये बुडीत बांधारे बाांधण्याबाबत 

(१६) *  ५८४८०   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आददवासी क्षेत्रातील चासकमान िरणाचे पाणी नदीत व कालव्यात सोड्याने 
बुडीत क्षेत्रातील डहेणे व लगतच्या आददवासी गावाींमध्ये (ता.खेड, जू.पुणे) 
पाण्याची ी्ंचाई ननमााण होत अस्याचे माहे एव्रतल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, आददवासी गावाींमध्ये पाण्याची ी्ंचाई ननमााण होत अस्याने 
बुडीत बींिारे बाींिण्यासाठी आददवासी ववभागातून ननिी उपलब्ि होणेकररता 
मा.ूलसींपदा राज्यमींत्री याींनी मा.आददवासी ववकास मींत्री याींस ददनाींक ६ मे, 
२०१६ रोूी वा त्यासुमारास ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) अस्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनषुींगाने आददवासीींकररता बुडीत बींिारे 
बाींिण्यास ननिी उपलब्ि करून देणेबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विष्ट्ि ुसािरा : (१) यासींदभाात ननवेदन ्रताप्त ााले आहे.  
(२) हे खरे आहे.  
(३) सदर ्रतकरणी ूलसींपदा ववभागाकडून कायावाही अपेक्षीत अस्याने, सदर 
ननवेदनाची ्रतत आवश्यक कायावाहीस्ततव ूलसींपदा ववभागास पाठववण्यात आली 
आहे.  
      चासकमान ्रतक्पाींतगात बुडीत बींिारे बाींिण्यासाठी ना हरकत ्रतमाणपत्र 
देण्याचा ्रतस्तताव महाराषर कृषणा खोरे ववकास महामींडळामार्ा त ूलसींपदा 
ववभागास सादर करण्यात आला आहे.  
(४) ्रतश्न उद्् ावत नाही.  

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

राज् यातील मागासिग य विद्याथ  सशष्ट्यितृ्तीपासून िांधचत असल्याबाबत 
  

(१७) *  ५३६६१   अॅड.आसशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठािे), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याि पजश्चम), श्री.अतुल 
भातखळिर (िाांददिली पूिव), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.विजय औटी 
(पारनेर), श्री.सुभाष उर्व  पांडडतशेठ पाटील (असलबाग), श्री.आससर् शेख (मालेगाांि 
मध्य), श्री.विजय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.असमन 
पटेल (मुांबादेिी), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), 
श्री.िुिाल पाटील (धुळे ग्रामीि), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.अब् दलु सत्तार 
(ससल्लोड), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.रािाजगजीतससांह पाटील 
(उस्त्मानाबाद), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.ददपि 
चव्हाि (र्लटि), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाि), श्री.जयांत पाटील (इस्त्लामपूर), श्री.असमत साटम 
(अांधेरी पजश्चम), श्री.धयैवशील पाटील (पेि), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), 
श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), डॉ.राहूल आहेर (चाांदिड), श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील 
(सशड ), श्री.चांद्रिाांत सोनाििे (चोपडा), श्री.सांजय पोतनीस (िसलना), श्री.सांतोष 
दानिे (भोिरदन), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), अॅड.पराग अळििी (विलेपाले), 
श्री.ननतेश रािे (ििििली), श्री.महेश चौघुले (सभिांडी पजश्चम), अॅड.सांजय धोटे 
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(राजूरा), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अनुसूधचत ूाती, नतर मागासवगीय, भ्क्या ववमुक्त ूमाती आणण 
एसबीसी ्रतवगाातील ८ लाख २० हूार ववद्याथी सन २०१५-१६ या र्कै्षणणक 
वषाातील सामाजूक न्याय ववभागाकडून भमळणा-या भर्षयवतृ्तीपासून वींधचत 
अस्याचे नकुतेच माहे एव्रतल, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, या वषाात १६ लाख ७४ हूार ७६५ ववद्यार्थयानंी नद दणी केली 
असून त्यातील ८ लाख ५४ हूार ३९२ ववद्यार्थयानंा भर्षयवतृ्ती भमळालेली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, राज्याच्या समाूक्याण ववभागातरे् देण्यात येणा-या भारत 
मॅदरकोत्तर भर्षयवतृ्तीचे तब्बल ५ लाख ६ हूार २९१ अूा महाववद्यालय व 
जू्हास्ततरीय समाूक्याण ववभागात ्रतलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस्यास, यासींदभाात र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, 
(५) अस्यास, तद्नुसार उक्त ववद्यार्थयानंा तात्काळ भर्षयवतृ्ती भमळण्याबाबत 
र्ासन स्ततरावर काय कायावाही केली आहे, वा करण्यात येत आहे. तसेच यास 
ूबाबदार असणा-या व्यक्तीींवर र्ासन स्ततरावर काय कारवाई करण्यात आली वा 
येत आहे, नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     सन २०१५-१६ या वषाामध्ये अनुसूधचत ूाती, ववमुक्त-ूाती, भ्क्या 
ूमाती, नतर मागास वगा व ववर्षे मागास ्रतवगाातील १६,८३,७८४ ववद्यार्थयांनी 
नद दणी केली असून त्यापैकी ३,२२,१३० अूा ्रतलींबबत आहेत. 
(३) नाही, 
     अनुसूधचत ूाती, ववमुक्त-ूाती, भ्क्या ूमाती, नतर मागास वगा व 
ववरे्ष मागास ्रतवगाातील ववद्यार्थयाचें मॅरीकोत्तर भर्षयवतृ्ती व रै्क्षणणक रु््क 
्रतनतपतूी अींतगात ३,२२,१३० अूा ्रतलींबबत असून त्यापैकी १,६७,७२४ अूा 
महाववद्यालय स्ततरावर व १,५४,४०६ अूा जू्हास्ततरावरील समाूक्याण 
ववभागात ्रतलींबबत आहेत. 
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(४) ्रतश्न उद्् ावत नाही. 
(५) ्रतलींबबत असलेले अूा सन २०१६-१७ मिील मीूं ूर तरतदूीतनू ्रतािान्याने 
ननकाली काढण्यात येत आहे. 

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

िें द्रािडून राज्यातील दसलत ि मागासिग य विद्यार्थयाांना  
देण्यात येिाऱया सशष्ट्यितृ्तीत झालेल्या अपहाराबाबत 

  

(१८) *  ५३६८२   श्री.हनमुांत डोळस (माळसशरस), श्रीमती मेधा िुलिि  
(िोथरुड), अॅड.आसशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठािे), श्री.अतुल 
भातखळिर (िाांददिली पिूव), अॅड.पराग अळििी (विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनिेल), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याि पजश्चम), श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.सुभाष 
उर्व  पांडडतशेठ पाटील (असलबाग), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.अस्त्लम शेख 
(मालाड पजश्चम), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.िैभि वपचड (अिोले), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.अजय चौधरी (सशिडी), श्री.शसशिाांत सशांदे 
(िोरेगाि), श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.भास्त्िर जाधि (गुहागर), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड), श्रीमती ददवपिा चव्हाि (बागलाि), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), 
श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.दत्तात्रय भरिे (इांदापूर), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्रीमती सीमाताई दहरे (नासशि पजश्चम), श्री.सदा सरिििर (मादहम), 
श्री.धैयवशील पाटील (पेि), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षि), श्री.योगेश सागर 
(चारिोप), श्री.शामराि ऊर्व  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.ददपि चव्हाि 
(र्लटि), श्री.रािाजगजीतससांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री.विजय भाांबळे (जजांतूर), 
श्री.सरदार ताराससांह (मुलुांड), डॉ.समसलांद माने (नागपूर उत्तर), डॉ.सुजजत 
समिचेिर (हातििांगले), श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील (सशड ), श्री.ददलीप िळसे-
पाटील (आांबेगाि) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) कें द्र र्ासनाकडून राज्यातील मागासवगीय ववद्यार्थयांच्या भर्षयवतृ्तीसाठी 
देण्यात येणाऱ्या ननिीपकैी र्ेकडो को्ी रुपयाींच्या ननिीचा गैरव्यवहार ाालेला 
असून सदर भर्षयवतृ्ती ननिीतील गैरव्यवहाराची चौकर्ी करण्यासाठी        
डॉ. व्यींक्ेर् याींच्या नेततृ्वाखाली राज्य र्ासनाने नेमले्या ववरे्ष कृती दलाने 
आपला ्रताथभमक अहवाल राज्य र्ासनास माहे मे, २०१६ च्या पदह्या 
आठवड्यात वा त्या दरम्यान सादर केलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस्यास, उक्त ्रताथभमक अहवालाचे स्तवरुप काय आहे व त्यानसुार कोणती 
कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) तसेच ूवळपास १० लाख दभलत ववद्यार्थयांना र्ासनाने १९९५ पासून 
भर्षयवतृ्ती नाकार्याची बाब ननदर्ानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस्यास, सदर भर्षयवतृ्ती भमळण्याकररता र्ासनाकडून ूाचक अ्ी 
्ाक्यामुळे केवळ ३० ते ४० ्क्के ववद्याथीच यासाठी पात्र होत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) अस्यास, काही ववद्यार्थयाकंडून कागदपत्राची पतूाता करूनही 
महाववद्यालयाींमध्ये भर्षयवतृ्तीचे अूा पडून अस्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(६) तसेच कें द्र र्ासनामार्ा त देण्यात येणाऱ्या भर्षयवतृ्तीसाठी असले्या 
उत्पन्नाच्या मयाादेत गे्या सुमारे चार वषाापासून वाढ करण्यात न आ्यामुळे 
राज्यातील सुमारे एक को्ी मागासवगीय ववद्याथी भर्षयवतृ्तीपासून वींधचत 
अस्यामुळे उत्पन्न मयाादा वाढववण्याबाबत कें द्र र्ासनाकड े काही ्रतयत्न 
करण्यात आले अस्यास त्याची स्तवरुप व र्लनन:षपती काय आहे, 
(७) तसेच सदर भर्षयवतृ्ती गैरव्यवहाराची चौकर्ी करणाऱ्या ्ास्तकर्ोसाची 
सद्य:जस्तथती काय आहे ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) हे खरे नाही. 
(२) ्रतश्न उद्् ावत नाही. 
(३) हे खरे नाही, 
     पात्र ववद्यार्थयानंा योूनेच्या ननकषानुसार व ननिीच्या उपलब्ितेनुसार 
भर्षयवतृ्ती ददली ूाते. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) महाववद्यालयाकड ेकाही ववद्यार्थयांचे भर्षयवतृ्तीचे अूा ्रतलींबबत आहेत, हे 
खरे आहे. 
(६) नाही. 
(७) ववरे्ष चौकर्ी पथकामार्ा त चौकर्ी सुरु आहे. 
 

----------------- 
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सांत ज्ञानेश्िर महाराज आणि सांत तिुाराम महाराज याांच्या पालखी सोहळ्याच्या 

िालािधीत ददांडयातील िाहनाांना टोल मार्ी समळण्याबाबत 
  

(१९) *  ५४४५०   श्री.सभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) सींत ज्ञानेश्वर महाराू आणण सींत तकुाराम महाराू याींच्या पालखी 
सोहळ्याच्या कालाविीत ददींडय़ाींतील वाहनाींना ्ोल मार्ी भमळावी यासाठी 
र्ासनस्ततरावर कायावाही चालू अस्याचे ददनाींक ८ ूून, २०१६ रोूी वा 
त्यासुमारास ननदर्ानास आ्याचे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, पालखी सोहळ्याच्या तयारीचा आढावा रे्ण्यासाठी पालकमींत्री, 
पुणे आणण पालकमींत्री, सोलापूर, ववभागीय आयुक्त, जू्हाधिकारी याींच्या 
उपजस्तथतीमध्ये ददनाींक ७ ूनू, २०१६ रोूी बैठक ााली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, र्ासनाने याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अस्यास, त्याचा तपर्ील काय आहे, सदर तपर्ील उपलब्ि नस्यास 
त्यामागील ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
     दद.०७ ूून, २०१६ रोूी पालखी सोहळयाच्या तयारीची आढावा बैठक 
ााली. परींतु या बैठकीमध्ये ्ोल मार्ीबाबत कोणतीही चचाा ााली नाही. 
(३) ्रतश्न उद्् ावत नाही. 
(४) ्रतश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्याच्या शबरी वििास महामांडळाने िाटप िेलेल्या  
िजावची िसूली िरण्याबाबत 

  

(२०) *  ५५४७२   श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.ददपि चव्हाि (र्लटि), श्री.जजतेंद्र 
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आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.सुरेश लाड (िजवत), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.शामराि ऊर्व  
बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.रुपेश म् हात्र े(सभिांडी पूिव) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या र्बरी ववकास महामींडळाने सन २००१ ते २०१२ अखेरपयतं 
आददवासीींना रोूगारासाठी मागील तेरा वषाात २०९ ूणाींना अडीच को्ीींचे कूा 
ववतररत केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, ज्या २०९ ूणाींना कूा ववतरण ााले त्यापकैी १८७ ूणाींनी 
रे्तलेले ९६.६९ लाखाींच्या कूााच्या रुपयाींची वसूलीच ााली नस्याचे       
माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, ज्या लाभार्थयानंी कूा रे्तले त्याींच्याकडून कर्ा्रतकारे वसूली 
करण्यात येणार आहे, 
(४) तसेच ज्या लाभार्थयानंी कूा परत केले नस्यामुळे वसुली रू्न्यच अस्याने 
खऱ्या गरूनूाींही कूा देणे बींद केले असून गरूूींना पुनश् च कूा वा्प सुरु 
होण्याबाबत तसेच थकीत कूााची वसूली करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ि ुसिरा : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) कूा वसूलीसाठी महामींडळाचे कमाचारी कूादाराची ्रतत्यक्ष भे् रे्वनू 
कूा भरणा करण्याबाबत सुचना देतात व त्याींना नो्ीस पाठववण्यात येते.  
वसूली बाबत आगावू िनादेर् रे्तलेले असतात.  ते बकेँत ूमा करण्यात येवनू 
ते न व््यास न्यायालयात दावे दाखल करुन कूा वसूली करण्यात येते. 
अन्यथा वस्ततू ूप्त के्या ूातात. (उदा. वाहन) 
     कूा उपलब्ि करण्यासाठी ठोक हमी ्रताप्त ाा्यानींतर कूा वा्प 
करण्याची कायावाही सुरु होईल. 
(५) ्रतश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबई-नागपूर या ८५० कि.मी.अांतराच्या सुपर िम्यनुनिेशन  
एक्स्त्पे्रस िे साठी िरण्यात येिाऱया भूसांपादनाबाबत 

  

(२१) *  ५५५१४   श्री.गोपालदास अग्रिाल (गोंददया), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(रा म्हपूरी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.परृ्थ िीराज चव्हाि (िराड दक्षक्षि), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाि), 
श्री.ददपि चव्हाि (र्लटि), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.मिरांद जाधि-पाटील 
(िाई), श्री.जयांत पाटील (इस्त्लामपूर) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-नागपूर या ८५० कक.मी.अींतराच्या सुपर कम्यनुनकेर्न एक्स्त्ेरतस वे साठी 
४०० हेक््र ूमीन सींपादन करण्यात येणार असून या मागाावर २३ ्ाऊनभर्प 
उ्या करण्यात येणार आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच या एक्स्ेरतसवेच्या कामासींदभाात मा.मुख्यमींत्री याींनी मा.सावाू ननक 
बाींिकाम मींत्री तसेच सवा सींबींधिताींसमवेत ददनाींक १८ मे, २०१६ रोूी बैठक 
रे्तलेली होती, हे खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, सदर बैठकीमध्ये कोणता ननणाय रे्ण्यात आला व त्यानुषींगाने 
पुढे कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अस्यास, ्रतश्न भाग (१) मध्ये नमूद ूभमनीच्या सींपादनामुळे बाधित 
होणाऱ्या व्यक्तीींना कर्ा्रतकारे मोबदला देण्यात येणार आहे, 
(५) तसेच उक्त ्रतक्पासाठी एकूण ककती ननिीची आवश्यकता आहे व सदर 
ननिी कर्ा्रतकारे उपलब्ि करण्यात येणार आहे ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे : (१) होय, अींर्त: खरे आहे. 
या मागााची एकूण लाींबी ७१० कक.मी असून या द्रतुगती मागाासाठी व त्यालगत 
उभारण्यात येणाऱ्या २४ (्ाऊनभर्प) कृवष समधृ्दी कें द्रासाठी भमळून एकूण अींदाूे 
२०,८२० हेक््र ूमीनीची आवश्यकता आहे. 
(२) होय, याबैठकीतील ननणायानुसार याबाबतच्या ्रतस्ततावास दद. ५ ूुलै, २०१६ 
च्या बैठकीत मीूं ुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार सदर द्रतुगती मागााच्या 
उभारणीस व ्रतक्प हाती रे्ण्यास मींत्रीमींडळाच्या पायाभूत सुवविा सभमतीने    
दद. ३०.११.२०१५ च्या बैठकीत तत्वत: मान्यता ददलेली आहे. सववस्ततर ्रतक्प 
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अहवाल तयार करण्याचे काम ्रतगतीपथावर आहे. या ्रतक्पासाठी भागीदार 
तत्वाने लँड पभुलींग योूनेद्वारे अींदाूे २०,८२० हेक््र ूमीन ्रताप्त करण्यात 
येणार आहे. 
(३) या योूनेत सहभागी होणाऱ्या व्यजक्तींना ्रतस्तताववत द्रतुगती मागाालगत २० 
ते ४० कक.मी अींतरावर उभारण्यात येणाऱ्या कृषी समधृ्दी केद्राींमध्ये ववकभसत 
भूखींडाच्या स्तवरुपात मोबदला देण्यात येणार आहे. तसेच या व्यनतररक्त १० 
वषाासाठी वावषाक अनदुान (annuity) देण्यात येईल. 
(४) नागपूर-मुींबई सुपर कम्युननकेर्न एक्स्ेरतसवे लगत उभारण्यात येणारे कृषी 
समधृ्दी कें द्र हे स्तथाननक गरूा, ननकड आणण क्षमता याींचा ववचार करुन 
ूास्ततीत ूास्तत रोूगार ननभमाती होण्याच्या उद्देर्ाने उभारण्यात येणार आहेत. या 
कृषी समधृ्दी कें द्रामध्ये रस्तते, ववू, पाणी या व नतर पायाभूत सुवविा उपलब्ि 
करुन देणे ्रतस्तताववत आहे. अर्ी एकूण २४ कें दे्र ्रतस्तताववत आहेत. 
(५) ्रतक्पासाठी अींदाूे रु. ३१,५०० को्ीची आवश्यकता असून हा ननिी ववववि 
ववत्त सींस्तथेकडून कूा स्तवरुपात उभारणे ्रतस्तताववत आहे. या अींदाजूत खचाात 
भुसींपादन व कृषी समधृ्दी कें द्र उभारणे या खचााचा समोवर् नाही. 

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

िुपिड ेगािातील (ता.िुडाळ, जज.ससांधदुगूव) र्ौजदारिाडी, तोपर्िाडी आणि 
गिळिाडी येथील साििाांची िामे ननिृष्ट्ट दजावची झाल्याबाबत 

  

(२२) *  ५६९६१   श्री.िभैि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) कुडाळ तालुक्यातील (जू.भसींिदुगुा) कुपवड ेगावातील र्ौूदारवाडी, तोपर्वाडी 
आणण गवळवाडी येथील नतन्ही साकवाींची कामे ननकृष् दूााची ाा्यामुळे 
ग्रामस्तथाींनी सावाू ननक बाींिकाम कायाालयासमोर ददनाींक ३१ मे, २०१६ रोूीपासून 
उपोषण सुरु केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, सदर उपोषणामुळे स्तथाननक लोक्रतनतननिीींनी सावाू ननक बाींिकाम 
ववभागाचे कायाकारी अभभयींता याींच्याकड े सदर ्रतकरण उपजस्तथत के्यानींतर 
ननकृष् दूााच्या कामाबाबत चौकर्ी करण्यात येईल असे आश्वासन देण्यात 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) अस्यास, ननकृष् दूााचे साकवाींचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराींववरुध्द 
आतापयतं कोणती कारवाई करण्यात आली व कारवाईची सद्य:जस्तथती काय    
आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) दद. ३०/५/२०१६ रोूी कुपवड ेग्रमास्तथाींनी अिाा ददवस 
उपोषण केले होते. हे खरे आहे. 
     तथावप, सदरहू साकवाींची कामे ननकृष् दूााची अस्याचे आढळून येत 
नाही. 
(२) होय खरे आहे. 
(३) या साकवाींची पहाणी अधिक्षक अभभयींता, दक्षता व गुण ननयींत्रण मींडळ, नवी 
मुींबई याींच्यामार्ा त करण्यात आली असून, ्रतथमदर्ान सदरहू साकवाींची कामे 
सवासािारणपणे समािानकारक अस्याचे आढळून आले. 

या कामापकैी र्ौूदारवाडी व तोरपवाडी येथील काम अपूणा असून ही 
कामे तातडीने पूणा करण्याचे ननयोून करण्यात  आलेले आहे. 

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

धानोरा (जज.गडधचरोली) येथील जजल्हा पररषद शाळेत झालेल्या सुििवमहोत्सिी 
सशष्ट्यितृ्ती योजनेत झालेल् या गैरव्यिहाराबाबत 

  

(२३) *  ५४०१९   डॉ.समसलांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली जू्ह्यातील िानोरा येथील जू्हा पररषद र्ाळेच्या 
मुख्याध्यावपका याींनी ववद्यार्थयांच्या बनाव् सह्याींच्या आिारे सुवणामहोत्सवी 
भर्षयवतृ्ती योूनेतील पैर्ाचा गैरव्यवहार केलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, सदर र्ाळेतील मुख्याध्यावपकेने केले्या भर्षयवतृ्ती 
गैरव्यवहाराबाबत स्तथाननक नागरीक व स्तवयींसेवी सींस्तथा व नतर सींर््नाींनी 
मुख्याध्यावपकेच्या ववरोिात र्ौूदारी स्तवरुपाचे गुन्हे दाखल करण्याची मागणी 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) त्यानसुार, र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले, 
(४) अस्यास, दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई केली  वा करण्यात येणार आहे, 
नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् ि ुसिरा : (१) अींर्तः खरे आहे. 
(२) सदर ननवेदन/मागणी र्ासनास ्रताप् त ाालेली नाही. तथावप, ्रतस्त ततु ्रतकरणी 
राज् य उपाध् यक्ष, भर्क्षक भारती माध् यभमक व उच् च माध् यभमक र्ासन मान् य 
भर्क्षक सींर््ना, नागपूर याींनी ववभागीय आयकु् त, नागपूर याींना सदर 
मुख् याध् यावपकेच् या ववरोिात कडक ्रतर्ासकीय कारवाई करुन र्ौूदारी स्त वरुपाचे 
गुन् हे दाखल करण् याबाबतचे ननवेदन ददले होते. 
(३) भर्क्षण ववस्त तार अधिकारी, ्रतक् प कायाालय, गडधचरोली याींनी ्रतस्त ततु 
्रतकरणी केले् या चौकर्ी अहवालात सन २००९-१० ते सन २०१४-१५ या 
कालाविीत सुवणा महोत्सवी भर्षयवतृ्तीसाठीची रु. ५५,५००/- नतकी रक्कम सदर 
मुख्याध्यावपका याींच्याकड ेअववतररत अस्याचे नमूद केले आहे. 
(४) उक्त चौकर्ीच्या अनषुींगाने ्रतक्प अधिकारी, गडधचरोली याींनी सदर 
मुख्याध्यावपकेने केले्या आधथाक अननयभमतेबाबत ननयमानुसार योग्य ती 
कायावाही करण्याबाबत भर्क्षणाधिकारी (्रताथभमक) जू्हा पररषद, गडधचरोली 
याींना कळववले होते. 
     त्यानुषींगाने भर्क्षणाधिकारी (्रताथभमक) जू्हा पररषद, गडधचरोली याींनी 
त्याींच्या दद. २५.०४.२०१६ रोूीच्या पत्रान्वये सदर मुख्याध्यावपका याींना कारणे 
दाखवा नो्ीस बूावली होती. 
     सदर नो्ीर्ीच्या अनषुींगाने सींबींधित मुख्याध्यावपका याींनी त्याींच्या       
दद. ०६.०५.२०१६ रोूीच्या पत्रान्वये भर्क्षणाधिकारी (्रताथभमक) जू्हा पररषद, 
गडधचरोली याींना खलुासा सादर केला आहे. 
     तद्नींतर भर्क्षणाधिकारी (्रताथभमक) जू्हा पररषद, गडधचरोली याींनी 
त्याींच्या दद. ०८.०७.२०१६ रोूीच्या पत्रान्वये सदर र्ाळेस ्रतत्यक्ष भे् देऊन 
पुनश्च: चौकर्ी करुन पारदर्ाक वस्ततनुनषठ अहवाल सादर करण्याबाबत ग् 
भर्क्षणाधिकारी, पींचायत सभमती, िानोरा याींना कळववले आहे. 
 

----------------- 
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ससांधदुगुव जजल्हयातील आांबोली घाटाच्या रॉिर्ॉल  
बँररअरचा प्रस्त्ताि प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(२४) *  ५५०४९   श्री.ननतेश रािे (ििििली), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(िडाळा) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भसींिुदगुा जू्हयातील सवााधिक वदाळीचा आींबोली र्ा्मागा गे्या ५-६ 
वषापंासून पावसाळयात वारींवार कोसळणा-या दरडीींमुळे िोकादायक ााला आहे 
नतकेच नव्हेतर अनेक वेळा हा र्ा् वाहतुकीसाठी बींद ठेवण्यात आला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, सदरहू र्ा्ाच्या सुरक्षेसाठी दरवषी को्यविी रूपये खचा होत 
असतानाही आूभमतीस हा र्ा्मागा पूणापणे सुरक्षक्षत ाालेला नाही, हे ही खरे 
आहे काय,  
(३) सदरहू आींबोली र्ा्मागांवर दरडी कोसळण्याच्या सींभाव्य दठकाणाींवर 
लावण्यासाठी सुमारे १२ को्ी रूपये खचांच्या रॉकर्ॉल बँररअरचा ्रतस्तताव 
सावाू ननक बाींिकाम ववभाग, सावींतवाडी याींनी मीूं रूीसाठी र्ासनाकड े ४ 
मदहन्याींपूवी पाठववला असतानाही अद्यापी सदरहू ्रतस्ततावास र्ासनाची मीूं ूरी 
भमळालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) अस्यास, सदरहू ्रतस्ततावास र्ासनाची ववनाववलींब मींूूरी होवनू सदरहू काम 
लवकरात लवकर हाती रे्वून पूणा होण्याच्या दषॄ्ीने र्ासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) सदर ्रतस्ततावा सींदभाात ववभागीय स्ततरावर कायावाही सुरु आहे. 
(४) व (५) ्रतश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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उमरी (जज.नाांदेड) तालुक्यातील सिव गािाांना जोडिाऱया  
रस्त्त्याांची झालेली दरुािस्त्था 

  

(२५) *  ५८२६७   श्रीमती असमता चव्हाि (भोिर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.िसांतराि चव्हाि (नायगाांि), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उमरी (जू.नाींदेड) तालुक्यातील सवा गावाींना ूोडणाऱ्या रस्तत्याींची अवस्तथा 
गींभीर असून नाींदेड ते भोगर ते मार्ाळी असा आणण नाींदेड ते मुदखेड या 
रस्तत्याींची अनतर्य दरुावस्तथा ााली अस्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, उक्त रस्तत्याींची दरुावस्तथा दरू करुन पक्का रस्तता करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करणार आहे, 
(३)  नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींर्तः खरे आहे. 
(२) सा.बाीं.ववभागाअींतगात उमरी तालुकयात ३ राज् यमागा व ९ ्रतमुख जू् हा मागा 
आहेत. ्रतश् नािीन रस्त त् यावर योूनाींतगात एकूण ६ कामे रु.४६०.०० लक्ष ककीं मतीस 
मींूूर असून ५ कामे ्रतगती पथावर व एक काम ननववदा स्त तरावर आहे. तसेच 
योूनेतर कायारमामध् ये एकूण १९ कामे रु.१८६.०० लक्ष ककें मतीस मींूूर असून 
१७ कामे ्रतगती पथावर व २ कामे ननववदा स्त तरावर आहेत. या रस्त त् यावरुन 
वाहतूक सुरळीत चालू आहे. 

रस्त त् याच् या काही लाींबीत दरुुस्त ती, सुिारणा व डाींबरीकरणाची कामे करणे 
आवश् यक आहे. ही कामे मीूं ूरी, ननिी ननकष व ्रतािान् यरमानुसार हाती रे्ण् याचे 
ननयोून आहे. 
(३) ्रतश् न उद्् ावत नाही. 
 

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

 
 
 
 
 
 



30 

देिलापार (ता.रामटेि, जज.नागपूर) येथे आददिासी विभागामार्व त  
मुला-मुलीांचे िसतीगहृ चालू िरण् याबाबत 

  

(२६) *  ५८९०४   श्री.डड मल्लीिाजूवन रेड्डी (रामटेि), श्री.सुधािर देशमुख 
(नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर जू् ह्यातील देवलापार (ता.राम्ेक) येथे आणण राम्ेक वविानसभा 
क्षेत्रात आददवासी ववभागामार्ा त मुला-मुलीींचे वसतीगहृ चालू करण् याचे ननवेदन 
स्त थाननक लोक्रतनतननिी याींनी मा. आददवासी ववकास मींत्री याींना माहे माचा, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस् यास, उक् त ननवेदनाच् या अनषुींगाने र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(३) नस् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
  

श्री. विष्ट् ि ुसिरा : (१) हे खरे आहे. 
(२) राज् यात ववववि दठकाणी अनसूुधचत ूमातीच् या मुला-मुलीींसाठी नवीन 
वसतीगहेृ मीूं ूर करण् यासाठी सन् माननीय लोक्रतनतननिी याींच् याकडून मागण् या 
होत आहेत. ्रतस्त ततु ्रतकरणी र्ासनास ्रताप् त ााले् या मागण् याींच् या अनुषींगाने 
तपासणी सुरु आहे. 
(३) ्रतश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

अमरािती जजल््यात आधथविदृष्ट््या दबुवल िुटूांबातील दाम्पत्याांना िन्यादान 
योजनेंतगवत समळिा-या अनदुानात अपहार झाल्याबाबत 

 (२७) *  ५५७५८   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामिगाि रेल्िे), डॉ.सांतोष टाररे् 
(िळमनुरी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.विजय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), 
डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य र्ासनाच्या कन्यादान योूनेअींतगात सामूदहक वववाह सोहळ्याींमध्ये 
वववाह करणाऱ्या अनसूुधचत ूाती व ूमातीतील आधथाकदृष्या दबुाल कु्ूींबातील 
दाम्पत्याींना कन्यादान योूनेंतगात भमळणारे अनुदानाच्या तब्बल ८३ लाख ९०७ 
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रुपयाींचा अमरावती जू्ह्यातील एका पतसींस्तथेच्या अधिकाऱ्याने अपहार के्याचे 
र्ासनातरे् करण्यात आले्या रे्र लेखापरीक्षणातनू माहे माचा, २०१६ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, अमरावतीच्या लेखापरीक्षकाींनी याबाबत गाडगेनगर पोभलस 
ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यासाठी तरार ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, उक्त ्रतकरणी र्ासनाने अपहार करणाऱ्या सींबींधित अधिकारी 
याींचेवर कोणती कारवाई केली आहे वा करणार आहे, 
(४) नस्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय, 
(२) होय. 
(३) सदर ्रतकरणी स्तथाननक गुन्हा र्ाखेमार्ा त चौकर्ी सुरु आहे. 
(४) ्रतश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

 

पालघर जजल््यातील अनदुाननत आश्रमशाळाांतील हजारो  
विद्याथ  सशक्षिापासून िांधचत असल्याबाबत 

 (२८) *  ५९७७६   श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.पास्त्िल धनारे (डहाि)ू :   
सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालर्र जू्ह्यासह तालुक्याींतील अनेक र्ासकीय व अनदुाननत 
आश्रमर्ाळेत क्षमतेपेक्षा अधिक ववद्याथी असून नयत्ता ८ वी उत्तीणा 
ाा्यानींतर नयत्ता ९ वी मध्ये ववद्यार्थयााला ्रतवेर् भमळण्याचा ्रतश्न ननमााण 
ााला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, ्रतवेर् न भमळा्यामुळे हूारो ववद्याथी भर्क्षण सोडून ूातात, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, उक्त ्रतकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, अस्यास, 
चौकर्ीत काय आढळून आले आहे, 
(४) अस्यास, त्यानुषींगाने पालर्र जू्ह्यातील हूारो ववद्याथी पढुील 
भर्क्षणापासून वींधचत राहू नयेत याकररता कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् ि ु सिरा : (१) हे अींर्तः खरे आहे. पालर्र जू्ह्यासह तालुक्यातील 
र्ाळाींमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक ववद्याथी ्रतवेभर्त आहेत. तथावप नूीकच्या 
आश्रमर्ाळाींमध्ये नयत्ता ९ वी च्या वगाात क्षमतेपेक्षा अधिक ववद्यार्थयानंा ्रतवेर् 
देऊन ववद्यार्थयांच्या भर्क्षणाची व्यवस्तथा करण्यात आली आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) डहाण ूव ूव्हार ्रतक्पाींतगात तालुक्यातनू र्ासककय आश्रमर्ाळा व 
अनदुाननत आश्रमर्ाळाींत क्षमतेपेक्षा अधिक ववद्यार्थयानंा ्रतवेर् देण्यात आला 
अस्याचे आढळून आले आहे. 
(४) शे्रणीवाढीच्या ्रतस्ततावावर र्ासन स्ततरावर कायावाही सुरु आहे. 
(५) ्रतश्न उद्् ावत नाही. 

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

खामगाांि-जालना या रस्त्त्याच्या चौपदरीिरिाचे िाम अपिूव असल्याबाबत 
  

(२९) *  ६०५३५   अॅड.आिाश रु्ां डिर (खामगाांि) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील    
काय :- 
  

(१) खामगाींव-ूालना या रस्तत्याचे चौपदरीकरणाचे काम मागील अनेक वषांपासून 
्रतलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  अस्यास, सदरच्या रस्तत्याचे काम अपूणा अस्यामुळे वाहतकुीस अडथळा 
ननमााण होऊन या मागाावर अनेक वेळा अपर्ात होऊन अनेकाींना आपले ूीव 
गमवावे लागले हे खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, या रस्तत्याचे तातडीने चौपदरीकरण करून रस्तत्यावर मोठया 
्रतमाणात वाहतकु होत अस्यामुळे हा रस्तता राषरीय महामागा र्ोषीत करण्यात 
येणार आहे काय, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींर्त खरे आहे. 
(२) सदरील लाींबीमध्ये काम सुरू ाा्यापासून एकूण ६०८ अपर्ात ााले 
असून पोलीस अहवालानूसार वाहन चालकाींच्या हलगूीपणामुळे व भरिाव वेगाने 
वाहन चालवव्याने अपर्ात ााले आहेत. 
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(३) सद्यजस्तथतीत ूालना-देऊळगावराूा-बेराळार्ा्ा-धचखली ही ८४.७१ कक.मी. 
लाींबी  राषरीय महामागा र. ७५३ A  म्हणनू र्ोवषत करण्यात आली 
आहे.        

उवाररत धचखली ते खामगाव ६१.०० कक.मी.  लाींबी राषरीय महामागा 
म्हणनू तत्वत: मींूुर ााली आहे. सदर रस्तता कें द्र र्ासनाकडून पुणा करण्यात 
येणार आहे. 
(४) ्रतश्न उद्् ावत नाही. 

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

गांगाखेड (जज.परभिी) येथील गोदािरी नदीिर गांगाखेड ते  
धारखेडला जोडल्या जािाऱया पुलाच्या बाांधिामाबाबत 

(३०) *  ५९७१९   श्री.मधुसूदन िें दे्र (गांगाखेड) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील    
काय :- 
  

(१) गींगाखेड (जू.परभणी) येथील गोदावरी नदीवर गींगाखेड ते िारखेडला ूोडला 
ूाणारा पुल बाींिण्याची मागणी स्तथाननक लोक्रतनतननधिींनी र्ासनाकड ेकेली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, मा.मींत्री महोदयाींनी मागणीच्या अनषुींगाने मा.सधचव (रस्तते) याींना 
ददनाींक १९ डडसेंबर, २०१५ अन्वये बाींिकामाबाबत सुचना केली होती, हे खरे आहे 
काय, 
(३) अस्यास, र्ासनाने त्या पुलाच्या बाींिकामाबाबत व गींगाखेड र्हराच्या 
उत्तरेकडील सोळा गावाींच्या नागरीकाींच्या व स्तथानीक लोक्रतनतननधिींच्या या 
मागणीबाबत अद्यापपयतं कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२), (३) व (४) ्रतश्नािीन पलू हा जू्हास्ततरीय रस्तत्यावरील असून सदर पलूाचे 
काम मीूं ूरी व ननिी उपलब्ितेच्या अिीन राहून हाती रे्ण्याचे ननयोून आहे. 
 

----------------- 
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िोल्हापूर-रत्नाधगरी महामागाविरील िरांजोशी-शाहुिाडी (ता.शाहुिाडी) 
 नदीिरील पुलाची दरुािस्त्था झालेबाबत 

(३१) *  ६१२८०   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी) :   सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) को्हापूर-रत्नाधगरी महामागाावरील करींूोर्ी-र्ाहुवाडी (ता.र्ाहुवाडी) नदीवरील 
बब्र्ीर्कालीन पुलाचे सरींक्षक कठड ेकोसळत अस्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, सदर बब्र्ीर्कालीन पूलाचे कठड ेकोसळून नदीत पडले आहेत तर 
उवाररत कठड्याची दरूवस्तथा ााली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, सदर महामागाावर वाहतुकीचे ्रतमाण अधिक असून सदर पूल 
वाहतुकीसाठी अत्यींत िोकादायक बनला आहे, हे दह खरे आहे काय, 
(४) अस्यास, सदर बब्र्ीर्कालीन पुल सुजस्तथतीत करण्यासाठी र्ासन कोणती 
कायावाही करणार आहे काय, नस्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) हे खरे नाही. 
      को् हापूर-रत् नाधगरी महामागाावरील करींूोर्ी र्ाहूवाडी-नदीवरील 
बब्र्ीर्कालीन पलुाचा सुमारे ५ मी्र लाींबीचा आर.सी.सी. कठडा वाहनाींच्या 
िडकेने क्षनतग्रस्त त ााला असून दोन् ही बाूचेू उवाररत सींरक्षक कठड े सुजस्तथतीत 
आहेत. 
(३) व (४) सदर पूल वाहतकूीस सुजस्तथतीत असून क्षनतग्रस्त त कठडयाचे दठकाणी 
तात् पुरती उपाययोूना करण् यात आली असून दरुुस्त तीचे काम त् वरीत हाती रे्ण् यात 
येत आहे. 

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

 
जजल् हा सशक्षि ि प्रसशक्षि सांस्त् था, बुलडािा येथील इमारत ि  

सांरक्षि सभांतीचे िाम ननिृष्ट् ट दजावचे असल् याबाबत 
  

(३२) *  ६०५०५   श्री.हषविधवन सपिाळ (बुलढािा) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील    
काय :- 
 (१) जू् हा भर्क्षण व ्रतभर्क्षण सींस्त था, बुलडाणा या सींस्तथेची सींरक्षण भभींत व 
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नमारत बाींिकाम ननकृष ् दूााचे ाा्याबाबत ददनाींक २७ माचा, २०१६ रोूी वा 
त् या सुमारास कायाकारी अभभयींता, सावाू ननक बाींिकाम ववभाग, बुलडाणा 
याींच्याकड ेतरार के्याचे ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) अस् यास, सदरहु तरारीकड ेसींबिीत ववभागाने दलुाक्ष के् यामुळे ददनाींक १० 
एव्रतल, २०१६ रोूी वा त् या सुमारास सदर सींरक्षण भभींत पड् याची बाब 
ननदर्ानास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस् यास, उक् त ्रतकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले, 
(४) अस् यास, ननकृष् दूााचे बाींिकाम करणाऱ्या सींबींिीताींवर र्ासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नस् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) मा. वविानसभा सदस्तय याींचे दद.२७/३/२०१६ चे पत्र 
कायाकारी अभभयींता, सावाू ननक बाींिकाम ववभाग, बुलडाणा याींचेकड े्रताप्त आहे. 
(२) नाही. 
     बाींिकाम पूणा ााले्या ८८०.५० मी्र लाींबीच्या भभींतीपकैी सुमारे १०.०० 
मी्र लाींबीची भभींत अज्ञात व्यजक्तींनी रात्री पाड्याची बाब दद. ०५/०५/२०१६ रोूी 
ननदर्ानास आलेली आहे. 
(३), (४) व (५) अिीक्षक अभभयींता, दक्षता व गुण ननयींत्रण मींडळ, अमरावती 
याींना तपासणी करुन अहवाल सादर करणेस आदेभर्त केले आहे. 
 

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

शेतिऱयाांना ददल् या गेलेल् या िजावचे व्याज चक्रिाढ  
पध्दतीने आिारण्यात येत असल्याबाबत 

  

(३३) *  ५४३७४   श्री.असमत देशमुख (लातूर शहर), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.भास्त्िर जाधि (गुहागर), श्री.मिरांद जाधि-
पाटील (िाई), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जयिुमार गोरे 
(माि) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रे्तकऱ्याींच्या कूााचे पनुगाठन करताना मुद्दल आणण त्यावरील व्याू याची 
बेरीू करून पनु्हा त्यावर व्याू आकारावे असे आदेर् राज्य सरकारने जू्हा 
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बँकेला दद्याचे माहे एव्रतल, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, कूााचे पुनगाठन करताना १२ ्क्के व्याूदर ठेवला असून पाच 
वषााचे हप्ते पाडून दद्यानींतर सींबींधित रे्तकरी तो हप्ता भरू र्कला नाही तर 
त्याला व्याूाची रक्कम मुद्दलात िरून व्याूावर व्याू आकारण्यात येणार 
अस्याची मादहती पररपत्रकात अस्याचे तसेच राज्यसरकारच्या या िोरणाला 
पाच तालुक्यातील स्तथाननक ्रतनतननिीनी ववरोि केला अस्याचे ननदर्ानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, सदर पुनगाठन करताना ५० परै्ाींपेक्षा कमी आणेवारी असले्या 
र्ेतकऱ्याींना कूामार्ी देण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(४) अस्यास, ही योूना रद्द करण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुभाष देशमुख : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) ्रतश्न उद्् ावत नाही. 
(४) ्रतश्न उद्् ावत नाही. 
(५) लागू नाही. 
 

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

अपघाताने तसेच नैसधगवि आपत्तीमुळे बाधधत झालेल्या  
आददिासीांना अनतररक्त मदत देण्याबाबत 

  

(३४) *  ५८३१०   श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे (ससन्नर) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य र्ासनाच्या महसूल ववभागामार्ा त अपर्ाताने नुकसान ााले्या, आग 
व नतर नैसधगाक आपत्तीमुळे बाधित ााले्या आददवासी कु्ुींबाींना रुपये ५०००/- 
ची मदत ददली ूाते, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस्यास, अगोदरच हलाखीच्या पररजस्तथतीत ददवस काढणाऱ्या व उपेक्षक्षत 
असले्या आददवासी कु्ुींबाींना नैसधगाक सींक्ाींतनू सावरण्यास मदत होण्यासाठी 
देण्यात येणारी ५०००/- रुपये रक्कम अनतर्य तु् पुींूी असून महसूल ववभाग 
तसेच आददवासी ववकास ववभागाकडून देखील बािीत कु ी्ंबाींना मदत करण्यात 
यावी अर्ी मागणी लेखी ननवेदनाद्वारे लोक्रतनतननिीींनी ददनाींक ६ ूून, २०१६ 
रोूी वा त्या सुमारास मा. आददवासी ववकास मींत्रयाींकड ेकेलेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) अस्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने र्ासनामार्ा त काय कायावाही 
करण्यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ि ुसिरा : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
 तथावप महसूल व वन ववभागाच्या र्ासन ननणाय र.सीएलएस-२०१५/्रत.र.४०/ 
म-३, दद.१३ मे, २०१५  नुसार नैसधगाक आपत्तीींमुळे बाधित होणा-या आपद्ग्रस्तत 
व्यक्तीींना सन २०१५ ते सन २०२० या कालाविीमध्ये द्यावयाच्या मदतीचे दर व 
ननकष नमुद करण्यात आले आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ्रतस्तततु ननवेदनावर आददवासी ववकास ववभागाच्या दद. २ ूुलै, २०१६ च्या 
पत्रान्वये आयुक्त आददवासी ववकास, नाभर्क याींच्याकडून अभभ्रताय मागववण्यात 
आले होते.नसैधगाक आपत्तीग्रस्तताींना मदत देणे ही बाब महसूल ववभागाच्या 
अखत्यारीत आहे.तथावप आददवासी ववकास ववभागाच्या दद. २१ ूनु, २०१३ 
रोूीच्या र्ासन ननणायानुसार न्यजुक्लअस बूे् योूनेतींगात “क” ग्ाच्या 
योूनेतींगात आददवासीींवरील आपत्कालीन ककीं वा अत्याचार ्रतकरणी अपवादात्मक 
पररजस्तथतीत तातडीने सहाय्य देणे या बाबीचा समावेर् असून त्याकररता ्रताप्त 
ववत्तीय  तरतदुीच्या मयाादेत रु.५०,०००/- आधथाक मदत देण्यात  येते. 
(४) ्रतश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पालघर जजल््यातील धुांदलिाडी उधिा ि सायिन-उधिा  
या रस्त्त्याच्या दरुािस्त्थेबाबत 

 (३५) *  ५९५२७   श्री.पास्त्िल धनारे (डहाि)ू :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील   
काय :- 
  

(१) पालर्र जू्ह्यातील िुींदलवाडी-उिवा व सायवन-उिवा या राज्यमागाावर 
सीमा तपासणी ्ोल नाका चुकववण्यासाठी अवूड वाहनाींची ्रतचींड वदाळ असून 
सावाू ननक बाींिकाम ववभागाच्या खड्ड ेबुू ववण्याच्या ननकृष् दूााच्या ााले्या 
कामामुळे रस्तत्याींची दरुावस्तथा ाा्याचे ददनाींक १६ मे, २०१६ रोूी वा 
त्यासुमारास ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, सदर ्रतकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, 
(३) तसेच तपासणी नाका चुकवणाऱ्या वाहनाींवर तसेच ननकृष् दूााचे काम 
करणाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) नाही, तथावप या रस्त त् यावरुन खानवेल व 
से् वासा औद्योधगक क्षेत्रातील अवूड वाहनाींची ये-या असते. 
(३) व (४) ्रतश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मांडिगड (जज.रत्नाधगरी) येथील धचांचघर-खारी-साखरी-जािळे-आांबिली  

या रस्त्त्याचे िाम नाबाडव अांतगवत मांजूर िरण्याबाबत 

(३६) *  ६१३३२   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी जू्ह्यातील मींडणगड येथील धचींचर्र-खारी-साखरी-ूावळे-आींबवली 
हा रस्तता अत्यींत खराब अवस्तथेत असुन वाहतुकीस अत्यींत गैरसोईचा आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) अस्यास, उक्त कामासाठी अींदाूे १ को्ी रुपयाींच्या ननिीची आवश्यकता 
असून या रस्तत्याचे काम नाबाडा अींतगात मींूूर करण्याबाबत येथील स्तथाननक 
लोक्रतनतनीिीींनी ददनाींक १४ ूून, २०१६ रोूी मा.सावाू ननक बाींिकाम मींत्री याींना 
पत्राद्वारे ववनींती केली, हे खरे आहे काय, 
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(३) अस्यास, हा रस्तता तातडीने दरुुस्तत करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ्रतश्नाींककत मींडणगड तालुक्यातील धचींचर्र ूावळे आींबवली साखरी वेळास 
ूेट्टी हा रस्तता सन २००१-२०२१ रस्तते ववकास योूनेनसुार नतर जू्हा मागा    
र. ६ दूााचा असून त्याची एकूण लाींबी १२.०० कक.मी. आहे. 
       सन २०१३-१४ मध्ये ०/५०० ते ०/७४० कक.मी. मिील डाींबरी 
नुतनीकरणाचे व जू्हा वावषाक योूनेअींतगात रस्तते ववरे्ष दरुुस्तती ग्-ब अींतगात 
या रस्तत्याच्या ४/८०० ते ५/१७० कक.मी. लाींबीतील डाींबरी नतुनाकरणाचे काम 
करण्यात आले आहे. 
      सन २०१५-१६ मध्ये रस्तते ववरे्ष दरुुस्तती कायारम ग्-ब अींतगात ६/०० ते 
६/६०० कक.मी. मिील डाींबरी नुतनीकरणाचे काम मीूं ूर असून ननववदा ्रतकरया 
सुरु आहे. 
      सन २०१६-१७ च्या जू्हा वावषाक योूना आराखड्यामध्ये या रस्तत्याची 
अन्य कामे ्रतस्तताववत करण्यात आलेली आहेत. 
      तसेच या रस्तत्यावरुन खननू वाहतकु मोठ्या ्रतमाणात होत अस्याने 
खननू ववकास ननिी अींतगात  ननिी उपलब्ि होण्याकरीता जू्हा खननकमा 
अधिकारी, रत्नाधगरी याींच्याकड े ्रतस्तताव पाठववण्याची कायावाही जू्हा 
पररषदेमार्ा त सुरु आहे.      
(४) ्रतश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र राज्य रस्त्ते वििास महामांडाळाने ननळजे पुलाच्या डागडुजीिररता  
रेल्िेच्या बाांधिाम विभागािड े१५ लाखाांचा भरिा न िेल्याबाबत 

(३७) *  ५४१३४   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.गिपत गायििाड 
(िल्याि पिूव), श्री.ननतेश रािे (ििििली), श्री.नरेंद्र मेहता (समरा भाईंदर) :   
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) क्याण-र्ीळ र्ा्ा रस्तत्याींचे ननयींत्रक असले्या महाराषर राज्य रस्तते 
ववकास महामींडाळाने ननळूे पुलाच्या डागडुूीच्या कामासाठी लागणारा सुमारे १५ 
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लाखाींचा भरणा रे्वेच्या बाींिकाम ववभागाकड ेअद्यापी केलेला नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) अस्यास, महाराषर राज्य रस्तते ववकास महामींडळाकडून या ननिीचा भरणा 
होत नाही तोवर ननळूे पलुाच्या डागडुूीचे काम हाती घ्यावयाचे नाही असा 
पववत्रा रे्वेच्या बाींिकाम ववभागाने रे्तला अस्याने क्याण-र्ीळ तसेच 
आसपासच्या पररसरातील वाहतूकीच्या दषॄ्ीने अत्यींत महत्वाचा मानला ूाणाऱ्या 
या उड्डाणपूलाचे काम ्रतलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, रे्वे बाींिकाम ववभागाकड ेअ्ी व र्तीनुसार आवश्यक असलेली 
सुमारे १५ लाखाींची रक्कम एमएसआरडीसीकडून अद्यापी न भरण्याची 
सवासािारण कारणे काय आहेत, 
(४) अस्यास, क्याण-र्ीळ र्ा्ा या रस्तत्याींवरील ननळूे पलुाच्या दरुूस्ततीचे 
काम ववनाववलींब हाती रे्वनू लवकरात लवकर पूणा होण्याच्या दषॄ्ीने र्ासनाने 
कोणती कारवाना केली वा करण्यात येत आहे ?   
  
श्री. एिनाथ सशांदे : (१) व (२) महाराषर राज्य रस्तते ववकास महामींडळाकडून 
ननिीचा भरणा केलेला नसतानादेखील रे्वे ववभागाकडून या पुलाच्या डागडुूीचे 
काम २२.०५.२०१६ रोूी पूणा करण्यात आले आहे.    
(३) भभवींडी-क्याण-भर्ळर्ा्ा ्रतक्पावरील पथकर स्तथानकावर वसूल केला 
ूाणारा पथकर दरुुस्तती व देखभालीसाठी वापरता येतो. रे्वे ववभागाकडून मौूे 
ननळूे,ता.क्याण येथील रे्वे पुलाच्या दरुुस्ततीच्या व डागडुूीच्या कामासाठी 
खचा केलेला सुमारे रु.१८ लक्ष नतक्या रकमेचा परतावा रे्वे ववभागास महाराषर 
राज्य रस्तते ववकास महामींडळाकडून देण्यात येईल. 
(४) रे्वे ववभागाकडून या पुलाच्या डागडुूीचे काम २२.०५.२०१६ रोूी पूणा 
करण्यात आले आहे. 
 

----------------- 
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सभिांडी येथील िडपे णखांड ते इगतपुरी तालुक्यातील गोंदे दरम्यानच् या  
रस्त्त्यािरील अपघात रोखण्याबाबत 

(३८) *  ६०२५४   श्री.रुपेश म् हात्र े (सभिांडी पूिव), श्री.अजय चौधरी (सशिडी) :   
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भभवींडी येथील वडपे णखींड ते नगतपुरी तालुक्यातील गद दे या दरम्यानचा 
रस्तता चौपदरीकरणाचे काम पूणा होऊनही ूुन्या मुींबई - नाभर्क महामागाावर 
होणारी वाहतकू कद डी व अपर्ाताच्या ्रतमाणात र्् ााली नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) अस्यास, या महामागााचे देखभाल दरुुस्तती करणारी गॅमन नींडडया कीं पनी या 
कीं पनीने रस्तत्याच्या मध्ये असलेले डडव्हायडर तोडून १३ हॉ्े्ससाठी रस्तता ददला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनसुार पढेु 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अस्यास, या रस्तत्यावरील अपर्ात थाींबववण्याकररता कोणत्या उपाययोूना 
के्या आहेत या करणार आहे? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) कें द्रर्ासनाच् या भारतीय राष रीय राूमागा 
्रताधिकरणामार्ा त मुींबना नाभर्क राष रीय महामागा र.३ च् या वडपे ते गद दे या 
भागामध् ये चौपदीकरणाचे काम पूणा होऊनही वाहतूक कद डी व अपर्ातात र्् 
ाालेली नाही हे खरे अस् याचे ्रतक् प सींचालक, भारतीय राष रीय राूमागा 
्रताधिकरण, नाभर्क याींनी कळववले आहे. 
(२) व (३) हे खरे नसून काही हॉ्ेल मालकाींनी अनधिकृतपणे दभुाूक तोडले 
अस् याने त् याींचेववरुध् द पोलीसाींत तरार नद दवव् याचे ्रतक् प सींचालक, भारतीय 
राष रीय राूमागा ्रताधिकरण, नाभर्क याींनी कळववले आहे. 
(४) वडपे ते गद दे ह्या रस्त ताला िेदणारे अनेक रस्त ते असून चौपदरीकरणामध् ये ३३ 
दठकाणी उड्डाणपुल/भुयारी मागा बाींिण् यात आले असून अूून ६ नाक् याींवर भुयारी 
मागांसाठी तत् वतः मुीूं री ्रताप् त ााली आहे. तसेच ह्या भागाचे सहापदरीकरण 
करण् याच् या दृष ्ीने सववस्त तर ्रतक् प अहवालासाठी स् लागार नेमण् याची कायावाही 
्रतगतीत असून त् यावेळी सवा अपर्ात स्त थळाींची दरुुस्त ती करण् यात येणार अस् याचे 
्रतक् प सींचालक, भारतीय राष रीय राूमागा ्रताधिकरण याींनी कळववले आहे. 

----------------- 
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विदभव ि मराठिाड्यात वपि िजव िाटप ि िजव पनुगवठनाबाबत  
राष्ट्रीयिृत बिँाांची असलेली उदासीनता 

  

(३९) *  ५९४१०   श्री.त्र्यांबिराि सभसे (लातूर ग्रामीि), श्री.राधािृष्ट् ि विखे-
पाटील (सशड ), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सुधािर भालेराि (उदगीर), 
डॉ.पतांगराि िदम (पलूस िडगेाि), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.िुिाल पाटील 
(धुळे ग्रामीि) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील दषुकाळ व नावपकीने हैराण ााले्या दषुकाळग्रस्तत भागातील 
रे्तकऱ्याींना पेरणीपवूा कूा पुरवठा व्हावा या उद्देर्ाने त्याींचे ३१ मे पूवी कूााचे 
पुनगाठन करण्याबाबत व नव्याने कूा पुरवठा करण्याबाबत ददनाींक २८ एव्रतल 
२०१६ च्या राज्याच्या खरीप आढावा बैठकीत राज्यातील सवा बकँाींना ननदेर् 
देऊनही आूतागायत मराठवाडा व ववदभाात र्क्त २०% च कूा वा्प ाा्याची 
व राषरीयकृत बकँाींची कूा पुनगाठन व नव्याने कूा वा्पाबाबत उदासीनता 
ददसून आ्याची मादहती माहे ूनू, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान आढळून आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास सदर ्रतकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) अस्यास चौकर्ीत काय ननषपन्न ााले व बकँाींनी मान्सूनपवूी रे्तकऱ्याींना 
पेरणीसाठी नव्याने कूावा्प करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास ववलींबाची कारणे कोणती ? 

श्री. सुभाष देशमुख : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) नाही. 
(३) र्ेतक-याींना पीक कूा वा्प करण्याच्या अनुषींगाने र्ासन, नाबाडा व 
र्ासनाच्या क्षबेत्रय कायाालयाकडून खालील ्रतमाणे कायावाही करण्यात आलेली 
आहे. 
     १) राज्यामध्ये सन २०१५-१६ या कालाविीत ूी गावे नसैधगाक आपत्तीने 
बािीत ााली व त्याींची पैसेवारी ५० पैर्ापेक्षा कमी आहे अर्ा गावातील 
रे्तकऱ्याींच्या कूााचे पुनगाठन करण्याचे र्ासनाच्या अनुरमे दद. २९/७/२०१५, 
२६/४/२०१६ व २०/५/२०१६ च्या पररपत्रकानूसार आदेर् देण्यात आले आहेत व 
पुनगाठन केले्या रे्तक-याींना पुन्हा कूा रे्ण्यास पात्र ठरववण्यात आले आहे. 
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     २) खरीप २०१६ मध्ये र्ेतक-याींना पीक कूा रे्ण्याबाबत ूनूागतृी 
करण्याकरीता क्षेत्रीय पातळीवर १५९० र्तेकऱ्याींचे मेळावे रे्ण्यात आले. 
     ३) त्याच्रतमाणे मा.मुख्यमींत्री महोदय याींनी दद.११/५/२०१६ रोूीच्या 
राज्यस्ततरीय बँकसा सभमती सभेमध्ये राज्यातील सवा बँकाींना (सावाू ननक 
क्षेत्रातील,खाूगी क्षेत्रातील, ग्रामीण बँका व जू्हा सहकारी बकँा) पीक कूा 
ववतरण व पीक कूा पनुगाठन करण्याच्या अनषुींगाने उधचत कायावाहीच्या सुचना 
ददले्या आहेत. 
     ४) मा.मुख्यमींत्री महोदय याींनी उक्त ्रतमाणे ददले्या सुचनाींचा आढावा 
रे्ण्यासाठी दद.०३/६/२०१६ तसेच दद.२७/६/२०१६ रोूी जव्हडीओ कॉन्र्रन्सद्वारा 
सवा ववभागीय आयुक्त, जू्हाधिकारी व सहकार ववभागातील क्षबेत्रय अधिकारी 
याींचेसमवेत वाताालाप करून आवश्यक कायावाहीच्या सुचना ददले्या आहेत. 
     ५) उक्त ्रतमाणे कायावाही ाा्यामुळे दद.३०/६/२०१६ अखेर रू.३७६७७ को्ी 
खरीप वपक कूा लक्षाींकापकैी रू.२०८८९ को्ीचे  वपक कूा वा्प ३१.७४ लाख 
र्ेतक-याींना ााले असून याचे ्रतमाण ५५ %  आहे. मराठवाडा ववभागामध्ये 
रू.१००८७ को्ी वपक कूा वा्पाचा लक्षाींक असून बँकाींनी  ८.७२ लाख र्तेक-
याींना बँकाींनी रू.४४३५ को्ीचे पीक कूा वा्प करून ४४% लक्षाींक पतुाता केली 
आहे. त्याच्रतमाणे ववदभा ववभागामध्ये रू.९७४८ को्ी वपक कूा वा्पाचा लक्षाींक 
असून बकँाींनी ७.८६ लाख र्ेतक-याींना रू.५७७८ को्ी पीक कूा वा्प करून 
५९% लक्षाींक पतुाता केली आहे. 
     ६) र्ासनाने दषुकाळग्रस्तत भागातील रे्तक-याींचे वपक कूााचे पनुगाठन 
करण्याच्या सुचना दद्या असून सदरची कायावाही ूलैु २०१६ अखेरपयतं पुणा 
करावयाची आहे. या सुचनेनुसार बकँाींनी ३९७४८१ र्तेक-याींकडील रू.२९६३    
को्ी वपक कूााचे पुनगाठन केले आहे. यामध्ये राषरीयकृत बँकाींनी २४५४७२ 
र्ेतक-याींकडील रू.२१८२ को्ी वपक कूााचे पुनगाठन केले आहे. 
(४) ्रतश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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विदभव ि मराठिाड्यातील १४ जजल्हा बिँाांिड ेखरीप वपिाांच्या  
िजव िाटपािररता ननधी उपलब्ध नसल्याबाबत 

  

(४०) *  ५४०३४   श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील (सशड ), श्री.जयिुमार गोरे (माि), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य सरकारचे यावषी ८० ्क्के रे्तकऱ्याींना पीक कूााचा पुरवठा करण्याचे 
उदद्दष् असताना ववदभा-मराठवाड्यातील १४ जू्हा मध्यवती बकँाींचा सुमारे चार 
हूार को्ी रुपयाींचा भलजक्वडी्ीचा ्रतश्न ननमााण ााला असून तो सोडववला 
नाहीतर या जू्ह्यातील र्ेतकरी वींधचत राहू र्कतात असे माहे मे, २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान जू्हा बकँाींनी र्ासनाकड ेकेले्या ननिीच्या मागणीवरुन स्तपष् 
होते, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, या्रतकरणी मा.मुख्यमींत्रयाींनी ददनाींक ३ ूून, २०१६ रोूी जू्हा 
बँकेच्या ्रतनतननिीसह रराव्हा बकॅ, नाबाडा तसेच सहकर ववभागाच्या अधिकाऱ्याींची 
बैठक आयोजूत करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, उक्त बैठकीत कोणता ननणाय रे्ण्यात आला व त्यानसुार 
रे्तकऱ्याींना कूा पुरवठा करण्याच्या दृष्ीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख : (१) होय, अींर्त: खरे आहे. 
(२) होय, 
(३) मा.मुख्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली दद.३/६/२०१६ रोूी सवा जू्हयातील 
वपक कूा वा्पाचा आढावा रे्ण्यासाठी आयोजूत जव्हडीओ कॉन्र्रन्समध्ये 
्रतामुख्याने खालील मुद्याींवर चचाा होऊन मा.मुख्यमींत्री याींनी सींबींधित कायाालयास 
तथा ववभागास ननदेर् ददले. 
     १) वपक ववमा नकुसान भरपाईच्या रकमा रे्तक-याींच्या थककत कूाा पो्ी 
बँकाींनी वसुल न करता त्याींच्या बचत खात्यात ूमा कराव्यात अर्ा सुचना 
रराव्हा बकेँने व राज्यस्ततरीय बकँसा सभमतीने सवा बकँाींना द्याव्यात. या 
सुचने्रतमाणे राज्यस्ततरीय बकँसा सभमतीकडून दद.१०/६/२०१६ रोूीच्या पत्राद्वारे 
सवा बकँाींना सुचना ददले्या आहेत. 
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     २) दषुकाळग्रस्तत भागातील रे्तकऱ्याींनी बँकाींकडून रू.१ लाख रकमेवरील 
वपक कूाासाठी मालमत्ता तारण देताना गहाण खत करण्यासाठी र्ासनाकड े
भरणा करावे लागणारे मुद्राींक रु््क व नद दणी रु््क याबाबत सींबींधित आदेर् 
ननगाभमत करावेत त्यानुसार र्ासनाच्या महसूल व वन ववभागामार्ा त 
दद.४/६/२०१६ रोूी असे आदेर् ननगाभमत करण्यात आलेले आहेत. 
     ३) आधथाक अडचणीतील जू्हा मध्यवती सहकारी बँकाींना राज्य सहकारी 
बँकाींकडून अ्पमुदत कूा पुरवठा करण्याच्या दृष्ीने पुरेसा ननिी उपलब्ि 
होण्यासाठी जू्हा मध्यवती सहकारी बकँाींना द्यावयाच्या अ्पमुदत कूाासाठी 
राज्य बँकेस रू.२००० को्ी रकमेची हमी देण्याबाबतची कायावाही र्ासन 
स्ततरावरून सुरू आहे. 
     ४) वपक कूा वा्पा सींबींधित ववववि ्रतश्न तथा र्ींकाींचे ननरसन 
करण्यासाठी मा.सहकार आयुक्त व राज्य स्ततरीय बँकसा सभमती याींनी 
दरुधचत्रवाणीद्वारे मादहती देण्याच्या सुचना देण्यात आ्या आहेत. 
(४) ्रतश्न उद्् ावत नाही. 

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

पुिे जजल््यातील तळेगाि-दाभाड-ेचािि-सशक्रापूर-न्हािरे-यित-चौरु्ला या 
रस्त्त्याच् या चौपदरीिरिाच्या प्रलांबबत िामाांबाबत 

  

(४१) *  ६०४१९   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांजय 
(बाळा) भेगड े(मािळ) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जू्ह्यातील तळेगाव-दाभाड-ेचाकण-भर्रापूर-न्हावरे-यवत-चौरु्ला या 
रस्तत्याचे चौपदरीकरणाचे काम भूसींपादनाअभावी ्रतलींबबत असून माहे डडसेंबर, 
२०१५ मध्ये उक्त रस्तत्याचा समावेर् राषरीय महामागाात करण्याबाबत स्तथाननक 
लोक्रतनतननिी व मा.कें द्रीय महामागा मींत्री याींच्या समवेत बैठक आयोजूत 
करण्याचे व उक्त रस्तत्याचे काम दद.३१ माचा, २०१६ अखेर े्ंडर पूणा करुन 
कामास सुरुवात करण्याचे आश्वासन मा.सावाू ननक बाींिकाम मींत्री याींनी ददले 
होते, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच, चाकण-तळेगाव राज्यमागा र.५५ या २४ ककमी लाींबीच्या रस्तत्याचे 
चौपदरीकरण करण्यास दद.२५/२/२०१० रोूी वा त्यासुमारास मींबत्रमींडळाच्या 
पायाभूत सुवविा सभमतीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून अरुीं द चाकण-
तळेगाव मागाावर चाकण औद्योधगक क्षेत्राकड े ूाणाऱ्या वाहतकुीमुळे वाहतकू 
कद डी होऊन वेळेचा व नींिनाचा अपव्यय होत अस्याने सदर रस्तत्याचे काम 
तत्काळ सुरु करणेकररता दद.१५/२/१४ रोूी वा त्यासुमारास तत्कालीन 
उपमुख्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली बैठक ााली हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, अरुीं द चाकण-तळेगाव मागाावर सतत अपर्ात होऊनही उक्त 
रस्तत् याचे चौपदरीकरण न करण्याचे कारण काय आहे, 
(४) तसेच ्रतश्न भाग (१) मिील नमूद मुद्दयाींबाबत आतापयतं काय कायावाही 
करण्यात आली वा येत आहे, नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) सदर रस्त त् याचे चौपदरीकरण/सहापदरीकरण भूसींपादनाची वाढीव ककीं मत 
व नवीन पथकर िोरण यामुळे खाूगीकरणाींतगात सुसाध् य होत नस् याने 
तातडीची उपाययोूना म्हणनू तळेगाव र्हरातील दा् लोकवस्त तीच् या भागात 
कक.मी. १/७०० ते ३/२०० या अजस्ततत् वातील रुीं दीत दोन् ही बाूूस २ मी.ने.रुीं दीकरण 
्रतगतीपथावर आहे. 

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

िसांतराि नाईि विमुक्त जमाती ि भटक्या जमाती  
वििास महामांडळातील गैरव्यिहाराबाबत 

  

(४२) *  ५३९०७   अॅड.आसशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली पूिव), श्री.सांजय िेळिर (ठािे), अॅड.पराग 
अळििी (विलेपाले), डॉ.समसलांद माने (नागपूर उत्तर), श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील 
(सशड ), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ.बालाजी कििीिर (अांबरनाथ), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.अननल बाबर (खानापूर), श्री.नरेंद्र मेहता (समरा भाईंदर), श्री.सुधािर 
देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.उल्हास पाटील 
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(सशरोळ), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.विलासराि जगताप (जत), श्री.नरेंद्र 
पिार (िल्याि पजश्चम), श्री.सुभाष उर्व  पांडडतशेठ पाटील (असलबाग), श्री.विजय 
औटी (पारनेर), श्री.सुननल प्रभू (ददांडोशी), श्री.धयैवशील पाटील (पेि), श्री.प्रतापराि 
पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.विनायिराि जाधि-पाटील (अहमदपूर), डॉ.सुजजत 
समिचेिर (हातििांगले), श्री.गिपत गायििाड (िल्याि पूिव), श्री.अजय चौधरी 
(सशिडी), श्री.शाांताराम मोरे (सभिांडी ग्रामीि), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वसींतराव नाईक ववमुक्त ूमाती व भ्क्या ूमाती ववकास महामींडळाच्या 
अहमदनगर, बीड, ठाणे, साींगली, आणण नाींदेड या पाच जू्ह्याींमध्ये मागील १० 
वषाात को्याविी रुपयाींचे गैरव्यवहार ााले अस्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, गे्या १० वषाात महामींडळामार्ा त सुमारे ६० को्ीहून अधिक 
रुपयाींच्या कूााची बोगस ्रतकरणे दाखवून पैसे वा्ण्यात आ्याच्या अनेक 
तरारी पोभलसाींत दाखल ााले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच ठाणे येथील महामींडळाच्या कायाालयात बोगस को्ेर्न बनवनू 
मासेमारी व्यवसायासाठीची कूा ्रतकरणे बनववण्यात आ्याचे उर्डकीस आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस्यास, सदर ्रतकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, 
(५)  तदनुसार यातील दोषी व्यक्तीींवर र्ासन स्ततरावर काय कायावाही करण्यात 
आली आहे वा येत आहे, नस्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) वसींतराव नाईक ववमुक्त ूाती व भ्क्या ूमाती 
ववकास महामींडळाच्या अहमदनगर, बीड येथनू ववमुक्त ूाती व भ्क्या 
ूमातीच्या लाभाथाना कूा मींूूर ााले्या ्रतकरणी रु. ३,३१,५०,०००/- को्ी 
रुपयाींचा गैरव्यवहार तसेच ठाणे जू्ह्यातील १२२ कूा ्रतकरणी              
रु. १,८०,४७,२४२/- गैरव्यवहार ााला अस्याचे माहे मे, २०१६ च्या दरम्यान 
ननदर्ानास आले हे खरे आहे. 
(२) वर नमुद के्यानसुार सुमारे २५० कूा ्रतकरणात रु. ५,११,९७,२४२/- नतक्या 
रक्कमेचा गैरव्यवहार ााला अस्याचे ्रतथम दर्ानी ननदर्ानास आ्याने या 
्रतकरणी पोलीसाींत तरारी दाखल ाा्या आहेत, हे खरे आहे. 



48 

(३) होय. 
(४) सदर ्रतकरणी चौकर्ी सुरु आहे. 
(५) चौकर्ी अींती दोषी व्यक्तीींवर ननयमानुसार कायावाही केली ूाईल. 
 

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

राज्यातील आददिासी आणि शबरी वििास महामांडळ  
नोिरभरती मध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(४३) *  ५३७१६   श्री.हनुमांत डोळस (माळसशरस), श्री.सभमराि तापिीर 
(खडििासला), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांजय िेळिर 
(ठािे), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.सरदार ताराससांह (मुलुांड), श्री.विजय भाांबळे (जजांतूर), श्री.सुरेश लाड (िजवत), 
श्री.सुधािर देशमुख (नागपरू पजश्चम), श्री.राज पुरोदहत (िुलाबा), श्री.जयांत 
पाटील (इस्त्लामपूर), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), श्रीमती सीमाताई दहरे 
(नासशि पजश्चम), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.ददलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.भास्त्िर जाधि (गुहागर), श्री.शामराि 
ऊर्व  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.डड मल्लीिाजूवन रेड्डी (रामटेि), 
प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.विजय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.िुिाल पाटील 
(धुळे ग्रामीि), श्री.अजय चौधरी (सशिडी), श्री.ददपि चव्हाि (र्लटि), डॉ.सतीश 
(अण्िासाहेब) पाटील (एरांडोल), अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सुननल प्रभू 
(ददांडोशी), श्री.गिपत गायििाड (िल्याि पूिव), श्रीमती ननमवला गावित 
(इगतपूरी) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आददवासी आणण र्बरी ववकास महामींडळ नोकर भरती दरम्यान 
मोठया ्रतमाणात गैरव्यवहार ाा्याबद्दल नाभर्क येथील स्तथाननक लोक्रतनतननिी 
याींनी मा.आददवासी ववकास मींत्री याींच्याकड े माहे एव्रतल, २०१६ मध्ये वा त्या 
दरम्यान लेखी ननवेदनाद्वारे तरार करण्याींत आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस्यास, आददवासी ववकास महामींडळ व र्बरी ववकास महामींडळात ५८४ 
ववववि पदाींसाठी सरळसेवा भरतीसाठी सरकार मान्यता सींस्तथेमार्ा त भरती 
्रतकरया राबववण्याची अ् असताींनाही आददवासी ववकास महामींडळाने पुण्यातील 
खाूगी सींस्तथेमार्ा त ही ्रतकरया राबववली असून या ्रतकरयेत महाव्यवस्तथापक 
श्री.नरेंद्र माींदळे व त् याींच्या सहकाऱ्याींनी या भरती ्रतकरयेत गैरव्यवहार के्याचे 
तरारीत नमूद केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, लोक्रतनतननिीींनी या नोकर भरतीत २५० ते ३०० को्ीींचा 
गैरव्यवहार ाा्याची लेखी तरार मा.मुख्यमींत्री याींचेकड े देखील करुन या सवा 
्रतकाराची तातडीने चौकर्ी करण्याची मागणी केली असून या गैरव्यवहाराची 
चौकर्ी तीन मदहन्यात पुणा केली ूाईल अर्ी मादहती मा.आददवासी ववकास 
मींत्री याींनी ददनाींक २७ मे, २०१६ रोूी वा त्या सुमारास ददली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(४) अस्यास, या तरारीच्या अनुषींगाने र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
चौकर्ीत काय आढळून आले आहे, 
(५) अस्यास, चौकर्ीअींती दोषीींवर र्ासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ि ुसिरा : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) महामींडळ पदभरती ्रतककयेची सखोल चौकर्ी करण्याबाबत 
ववभागीय आयकु्त, नाभर्क ववभाग याींना र्ासन पत्र ददनाींक २६/०४/२०१६ अन्वये 
कळववण्यात आलेले आहे. तथावप, ववभागीय आयकु्त, नाभर्क ववभाग 
याींच्याकडून सदर चौकर्ी अहवाल अद्याप अ्रताप्त आहे. 

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

धुळे जजल्हयातील आददिासी विद्यार्थयाांचा िसतीगहृासाठी जमीन खरेदी मध्ये 
प्रिल्प अधधिाऱयाांसह िमवचाऱयाांनी गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

  

(४४) *  ५४१९५   डॉ.समसलांद माने (नागपूर उत्तर), श्री.विजय औटी (पारनेर), 
श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), 
श्री.िुिाल पाटील (धुळे ग्रामीि), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), श्री.राहुल जगताप 
(श्रीगोंदा), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.किसन 



50 

िथोरे (मुरबाड), श्री.सांजय िेळिर (ठािे), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्रीमती 
ददवपिा चव्हाि (बागलाि), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.विजय भाांबळे (जजांतूर), 
श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.जयांत पाटील (इस्त्लामपरू), श्री.सांजय साििारे 
(भुसािळ), श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील (सशड ), डॉ.सतीश (अण्िासाहेब) पाटील 
(एरांडोल) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) िुळे जू् ह्यातील सारी येथील आददवासी ववद्यार्थ यांच् या वसतीगहृासाठीच् या 
ूमीन खरेदी व् यवहारात ्रतक् प अधिका-यासह आठ ूणाींनी को्याविी रुपयाींचा 
गैरव् यवहार माहे एव्रतल ते मे २०१६ दरम् यान के् याचे ननदर्ानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) अस् यास, सारी पोलीस ठाण् यात सदर गैरव् यवहारासींबींिी ्रतक् प     
अधिका-यासह आठ कमाचा-याींवर गुन् हे दाखल करण् यात आले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) सदर ्रतकरणाची चौकर्ी करुन गैरव् यवहार करणा-या अधिकारी व कमाचा-
याींना आददवासी ववकास ववभागाने बडतर्ा  करुन ााले् या गैर्रतकाराची चौकर्ी 
केली आहे काय, नस् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत, 
(४) तसेच यासींदभाात र्ासनाने आददवासी ववभागामध् ये वारींवार होत असले् या 
वाींरवार गैरव् यवहाराच्या सींदभााने ववर्ेष सतका ता ववभागाची ननभमाती केली आहे 
काय ? 
  
श्री. विष्ट् ि ुसिरा : (१) व (२) ्रतक् प अधिकारी, राूूर याींनी केले् या चौकर्ीत 
कोणतीही गैरव् यवहार ाा् याचे आढळून आले नाही. 
     तथावप लाचलुचपत ्रतनतबींिक ववभाग, िुळे याींनी दद.२१.०४.२०१६ रोूी 
पोभलस ठाणे सारी येथे ्रतथम खबरी अहवाल रमाींक ५० अन् वये एकूण ८ 
अधिकारी/कमाचारी गैरव् यवहार ्रतकरणी गुन् हे दाखल केलेला आहे. 
(३) आददवासी ववकास ववभागाच् या क्षेत्रीय कायाालयाकडून करण् यात आले् या 
चौकर्ी मध् ये गैरव् यवहार ााला नस् याचे नमूद अस् याने ववभागामार्ा त 
कारवाई केलेली नाही. 
(४) नाही, र्ासनाकड े ्रताप् त होणा-या तरारीच् या सींदभाात आवश् यक ्रतकरणाींची 
चौकर्ी करण् यात येऊन योग् य ती कायावाही करण् यात येते. 

----------------- 
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खेड तालुक्यातील(जज.रत्नाधगरी) ददिािखिटी रेल्िे स्त्टेशन ते बौध्दिाडी-
ददिािखिटी निीन रस्त्ता तयार िरण्याबाबत 

  

(४५) *  ५५०१६   श्री.ननतेश रािे (ििििली), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(िडाळा) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील   
काय :- 
  

(१) खेड तालुक्यातील (जू.रत्नाधगरी) ददवाणखव्ी रे्वे स्त्ेर्न ते बौध्दवाडी-
ददवाणखव्ी असा सुमारे दीड ककलोमी्र अींतराचा नवीन रस्तता तयार करण्यात 
यावा म्हणनू तेथील ग्रामस्तथाींनी तसेच स्तथाननक लोक्रतनतननिीींनी          
ददनाींक २९ ऑक््ोबर, २००७ पासून आूभमतीस सातत्याने मा.सावाू ननक 
बाींिकामींत्री, कायाकारी अभभयींता, सावाू ननक बाींिकाम ववभाग, धचपळूण, 
अधिक्षक अभभयींता, रत्नाधगरी, मा.पालकमींत्री, रत्नाधगरी जू्हा आदीकड े लेखी 
ननवेदनाद्वारे मागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  तसेच तत्कालीन पालकमींत्री याींनी सदरहू रस्तत्याचे काम ्रत.ग्रा.स.यो. मध्ये 
रे्ण्यात यावे, असे आदेर् ददनाींक ५ ऑक््ोबर, २०१० रोूी कायाकारी अभभयींता, 
्रत.ग्रा.स.यो. याींना ददले होते, हे खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, सदरहू रस्तत्याचे काम हाती रे्ण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) ही ननवेदने ्रताप्त ाा्याचे आढळून येत नाही. 
(२) होय. 
(३)  ्रतिानमींत्री ग्राम सडक योूनेच्या कोअर ने्वका  मध्ये खव्ी ते ददवाण 
खव्ी खालचीवाडी, गणपतीवाडी, बौध्दवाडी ते ददवाणखव्ी रे्वे स्त्ेर्न रस्तता 
असा रस्तत्याचा समावेर् असून ददवाणखव्ी ते बौध्दवाडी यापवूीच रस्तत्याने 
ूोडण्यात आलेली असून या वाडीची लोकसींख्या  सन २०११ च्या ूनगणनेनुसार 
५५ नतकी आहे. ्रतिानमींत्री ग्राम सडक योूनेच्या मागादर्ाक सुचनाींनुसार ज्या 
वाडीची लोकसींख्या ५०० पेक्षा ूास्तत आहे व वाडीला रस्तता उपलब्ि नाही अर्ी 
वाडी ूोडण्यासाठी ५०० मी्र पेक्षा  ूास्तत लाींबीचा रस्तता रे्ण्याबाबतचे  ननकष 
आहेत. तसेच एका वाडीला ूोडण्यासाठी एकच रस्तता मीूं ूर करता येतो. 
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         ददवाणखव्ी बौध्दवाडीला ूोडणारा ग्रामीण मागा र.१५४ हा रस्तता 
अजस्ततत्वात अस्यामुळे मागणी केलेला ददवाणखव्ी रे्वेस्त्ेर्न ते बौध्दवाडी 
नवीन रस्तता तयार करण्याचे काम ्रतिानमींत्री ग्राम सडक योूनेच्या ननकषात 
बसत नाही. 
(४) ्रतश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
सर्ाळे (जज.पालघर) रेल्िे स्त्थानिाच्या पजश्चमेला  

असलेला पूल दरुुस्त्त िरण्याबाबत 

(४६) *  ५९९८७   श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.पास्त्िल धनारे (डहाि)ू, श्री.दहतेंद्र 
ठािूर (िसई) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१)  पालर्र जू्ह्यातील सर्ाळे रे्वे स्तथानकाच्या पजश्चमेला असले्या मौूे 
ववळींगी येथील ४० वषाापूवीचा ूनुा पूल अत्यींत िोकादायक अवस्तथेत अस्याचे 
ददनाींक २० मे, २०१६ रोूी वा त्या सुमारास ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, पावसाळयामध्ये दरु्ा् ना र्डण्याची र्क्यता अस्याच्या तरारी 
स्तथाननक ूनतेने सींबींधित अधिकाऱ्याींकड े वेळोवेळी केले्या असून दरु्ा् ना 
्ाळण्याच्या दृष्ीने सदरहू पूल तातडीने दरुुस्तत करण्याबाबत कोणती 
उपाययोूना ववदहत कालाविीत करण्यात येणार आहे, 
(३) तसेच आगामी पावसाळयात या पुलास गींभीर िोका ननमााण ाा्यास ववळींगी 
गावाचा सींपका  अन्य गावाींर्ी तु् णार असून उक्त बाबतीत र्ासन तातडीने 
उपाययोूना करणार आहे काय, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) व (३) पालर्र तालुक्यातील आगरवाडी ते ववळींगी ग्रामीण मागा रमाींक १६७ 
या रस्तत्याची एकूण लाींबी २.०० कक.मी. असून सा.र.०/४३० मध्ये लहान पुल 
बाींिण्यात आला आहे. सद्यजस्तथतीत सदर पुलाची दरुुस्तती करणे आवश्यक असून 
सन २०१६-१७ मध्ये रस्तते व पलु दरुुस्तती परररक्षण या कायारमाींतगात सदर 
पुलाचे काम ्रतस्तताववत करण्याबाबत जू्हा पररषदेचे ननयोून आहे. 
(४) ्रतश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पालघर जजल््यातील मनोर-िाडा-सभिांडी या रस्त्त्याच्या चौपदरीिरिाचे  
िाम ननिृष्ट्ट दजावचे असल्याबाबत 

  

(४७) *  ६०३९९   श्री.रुपेश म् हात्र े (सभिांडी पिूव) :  सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
 (१) पालर्र जू्ह्यातील मनोर-वाडा-भभवींडी या आददवासी भागातील रस्तत्याींच्या 
चौपदरीकरणाचे काम माहे ऑक््ोबर, २०१० रोूी मे.सु्रतीम कीं पनीला देण्यात 
येऊनही सदरहू रस्तत्याचे काम ददनाींक २८ रे्ब्रवुारी, २०१३ रोूी मूळ ननववदेच्या 
५५ ते ६० ्क्के ााले असताना  सावाू ननक बाींिकाम ववभागाच्या अधिकारी व 
कमाचारी याींच्या सींगनमताने ९८% काम पूणा ाा्याचे मे.सु्रतीम कीं पनीने 
बोगसररत्या दर्ावनूही सावाू ननक बाींिकाम ववभागाने ददनाींक १ माचा, २०१३ 
पासून ्ोलवसूली करण्यास परवानगी ददली, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, मनोर-वाडा-भभवींडी या रस्तत्याच्या चौपदरीकरणाचे काम अत्यींत 
ननकृष् दूााचे असून मे. सु्रतीम कीं पनीकडून करळ गावाींत बाींिण्यात आले्या 
डडव्हाईडरचे कामही अपूणा ठेव्यामुळे त्या दठकाणी मोठया ्रतमाणावर अपर्ात 
होत अस्याबाबत अनेक तरारी स्तथाननक नागररकाींनी व लोक्रतनतननिीींनी 
र्ासनाकड ेके्या आहेत, हेही खरे आहे काय, 
(३) तसेच सदर पररसरातील काही भाग वन ववभागाच्या अखत्याररत येत 
अस्याने कें द्रीय वन ववभागाकडून माहे डडसेंबर, २०१३ मध्ये परवानगी भमळूनही 
सदरहू ूमीन हस्तताींतरणाबाबत मे. सु्रतीम कीं पनी व सावाू ननक बाींिकाम 
ववभागाकडून रस्तत्याींच्या कामाींबाबत अद्याप कोणतीही कायावाही करण्यात 
आलेली नाही, हेही खरे आहे काय, 
(४) यासींदभाात मे. सु्रतीम कीं पनीच्या ननकृष् बाींिकाम व अपूणा कामाींबाबत 
अधिक्षक अभभयींता याींनी ठावव/्रतर्ा-५/६०१/ ददनाींक ९/२/२०१५ रोूी ्ोलवसूली 
तात्पुरती बींद करण्याबाबत मुख्य अभभयींता, मुींबई याींच्याकड े्रतस्तताव सादर केला 
असूनही अद्याप याबाबत कोणतीही कायावाही न ाा्यामुळे सदरहू ्ोलवसूली 
थाींबववण्याबाबत  स्तथाननक व नतर लोक्रतनतननिी याींनी मा. मुख्यमींत्री याींच्याकड े
माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये अनेकवेळा लेखी ननवेदनाव्दारे तरारी केले्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) अस्यास, उक्त सवा ्रतकरणाींची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तदनुसार या रस्तत्याचे ननकृष् व अपूणा काम करुनही 
्ोलवसूली करणाऱ्या मे. सु्रतीम कीं पनी व सावाू ननक बाींिकाम ववभागाचे सींबींधित 
अधिकारी व कमाचारी याींचेवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(६) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व सदरहू ्रतकरणाबाबतची 
सद्य:जस्तथती काय आहे ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) अींर्त: खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) दक्षता व गुण ननयींत्रण मींडळाने चौकर्ी करुन अहवाल मुख्य अभभयींता, 
मुींबई याींना सादर केला असून, मुख्य अभभयींता याींचेकड ेसदर ्रतकरणी कायावाही 
्रतगतीत आहे. 
(६) ्रतश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज् यातील ३१ लाखाहून अधधि शेतिरी थिबािीदार असल् याने 
 बँिािडून िजव समळण् यापासून िांधचत असल् याबाबत 

  

(४८) *  ५४५०१   श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील (सशड ), श्री.िसांतराि चव्हाि 
(नायगाांि), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.िुिाल पाटील (धळेु ग्रामीि), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.असमत झनि (ररसोड), श्रीमती ननमवला गावित 
(इगतपूरी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील   
काय :- 
  

(१)  राज्यातील एकूण १ को्ी ३६ लाख असले्या र्तेकऱ्याींपैकी ८९ लाख ७५ 
हूार रे्तकरी बकँाकडून कूा रे्तात, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, त्यापकैी सुमारे ३१ लाखाहून अधिक रे्तकरी थकबाकीदार 
अस्याने ते बँकेच्या कूाापासून वींधचत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, राज्याच्या कृषी क्षेत्राच्या दृष्ीने खरीप हींगाम खपूच महत्वपूणा 
असून, या हींगमात मोठ्या ्रतमाणावर वपकाींची लागवड करण्यात येत अस्याने 
खररपाच्या तयारीसाठी, र्ेत ूभमनीची मर्ागत, बी-बबयाणे, खते मूुरी नत्यादी 
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रे्ती कामासाठी पीक कूााची आवश्यकता असून, आधिच्या कूााची परतरे्ड न 
ाा्याने बँकाींनी कूा नाकार्याने रे्तकऱ्याींना कूाासाठी खाूगी सावकाराचा 
पयााय ननवडावा लागतो, हे खरे आहे काय, 
(४) अस्यास, यावषीच्या पीक कूााचे उदद्दष् ठरववताना एक को्ी ३६ लाख 
खातेदार र्ेतकऱ्याींपैकी ५८ लाख ४८ हूार र्ेतकऱ्याींचाच पीक कूाासाठी ववचार 
करण्यात आ्याने केवळ ४० ्क्के रे्तकऱ्याींनाच कूा परुवठा होणार अस्याने 
६० ्क्के रे्तकरी बकँ कूााच्या कक्षेत येणार नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(५) अस्यास, ६० ्क्के र्तेकऱ्याींच्या कूााच्या पुरवठ्यासाठी र्ासनाने कोणती 
उपाययोूना केली आहे वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३)  नाही. 
(४)  नाही. 
(५)   १) राज्यामध्ये सन २०१५-१६ या कालाविीत ूी गावे नैसधगाक आपत्तीने 
बािीत ााली व त्याींची पैसेवारी ५० पैर्ापेक्षा कमी आहे अर्ा गावातील 
रे्तकऱ्याींच्या कूााचे पुनगाठन करण्याचे र्ासनाच्या अनरुमे दद. २६/४/२०१६ व 
२०/५/२०१६ च्या पररपत्रकानसूार आदेर् देण्यात आले आहेत व पुनगाठन केले्या 
र्ेतक-याींना पुन्हा कूा रे्ण्यास पात्र ठरववण्यात आले आहे. 
     २) राज्यातील र्तेकऱ्याींना द्यावयाच्या वपक कूाा बाबत तसेच 
दषुकाळग्रस्तत भागातील रे्तकऱ्याींच्या वपक कूा पुनगाठनाबाबत मा.मुख्यमींत्री 
याींनी दद.२८/०४/२०१६ रोूीच्या राज्यस्ततरीय खरीप आढावा सभेमध्ये सवा 
ववभागीय आयुक्त, सवा जू्हाधिकारी तसेच सहकार ववभागाचे क्षेबत्रय आधिकारी 
याींना सकारात्मक पढुाकार रे्ण्याच्या सुचना ददले्या आहेत. 
     ३) मा.मुख्यमींत्री महोदय याींनी दद.११/५/२०१६ रोूीच्या राज्यस्ततरीय बँकसा 
सभमती सभेमध्ये राज्यातील सवा बकँाींना (सावाू ननक क्षते्रातील,खाूगी क्षेत्रातील, 
तसेच ग्रामीण बकँा व जू्हा सहकारी बँका) पीक कूा ववतरणाच्या अनषुींगाने 
उधचत कायावाहीच्या सुचना देण्यात आले्या आहेत. त्याच्रतमाणे मा.मुख्यमींत्री 
याींनी दद.३/६/२०१६ व २७/६/२०१६ रोूी जव्हडीओ कॉन्र्रन्सद्वारा सवा ववभागीय 
आयुक्त, जू्हाधिकारी व सहकार ववभागातील क्षेबत्रय अधिकारी याींच्या समवेत 
वाताालाप करून आवश्यक कायावाहीच्या सुचना दद्या आहेत. 
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     ४) खरीप २०१६ मध्ये र्ेतक-याींना पीक कूा रे्ण्याबाबत ूनूागतृी 
करण्याकरीता क्षेत्रीय पातळीवर १५९० र्तेकऱ्याींचे मेळावे रे्ण्यात आले.  
     ५) र्ासनाने दषुकाळग्रस्तत भागातील रे्तक-याींचे वपक कूााचे पनुगाठन 
करण्याच्या सुचना दद्या असून सदरची कायावाही ूलैु २०१६ अखेरपयतं पुणा 
करावयाची आहे. या सुचनेनसुार बकँाींनी ३९७४८१ र्तेक-याींकडील रू.२९६३ को्ी 
वपक कूााचे पुनगाठन केले आहे. यामध्ये राषरीयकृत बँकाींनी २४५४७२ र्तेक-
याींकडील रू.२१८२ को्ी वपक कूााचे पुनगाठन केले आहे. 
     ६) उक्त ्रतमाणे कायावाही ाा्यामुळे दद.३०/६/२०१६ अखेर रू.३७६७७ को्ी 
खरीप वपक कूा लक्षाींका पैकी रू.२०८८९ को्ीचे  वपक कूा वा्प बकँाींनी ३१.७४ 
लाख र्तेक-याींना करून ५५%  लक्षाींक पतुाता केली आहे. 

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

मौजे चािि (ता.खेड,जज.पुिे) येथील गट क्र.२४९३ या सािवजननि बाांधिाम 
विभागाच्या जसमनीिर अनतक्रमि िेल्याबाबत 

  

(४९) *  ६०४१४   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मौूे चाकण (ता.खेड, जू.पुणे) येथील ग् र.२४९३ ही सावाू ननक बाींिकाम 
ववभागाकड ेअसले्या ूागेत खाूगी लोकाींनी अनतरमण करून ूमीनीचा अवैि 
वापर केला अस्याचे माहे माचा, २०१६ मध्ये वा त्यासुमारास ननदर्ानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच चाकण नगरपररषदेची ्रतर्ासकीय नमारत अपुरी पडत अस्याने 
अनतरमण काढून सावाू ननक बाींिकाम ववभागाची ही ूमीन नगरपररषदेस 
सावाू ननक वापराकररता  भमळावी याकररता नगरपररषदेने जू्हाधिकारी पुणे 
याींस दद.२८/३/२०१६ रोूी वा त्यासुमारास ्रतस्तताव पाठववला आहे हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) अस्यास, नगरपररषदेकड े ूागा हस्तताींतररत करणेबाबत र्ासनाने काय 
ननणाय रे्तला आहे वा रे्ण्यात येत आहे, 
(४) तसेच ्रतश्न भाग १ बाबत चौकर्ी करून सींबधिताींवर काय कारवाई केली, 
नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय. 
(३) ग् रमाींक २४९३ येथील १.९२ हेक् ्र एव्या ूागेमिील ०.४० हेक् ्र 
ूागेत सा.बाीं.ववभागाचे कायाालय आहे. उवाररत ूागा राष रीय महामागा उपववभाग 
२० याींच् या ताब् यात आहे. ूागेच् या दोन् ही बाूूस पुणे-नाभर्क ूनुा व नवा 
राष रीय महामागा  र.५० ते ६० आहे. या मागाावरील नाभर्क र्ा्ा ते चाींडोली 
राूगुरुनगर या रस्त त् याचे सहापदरीकरण करण् याचे ्रतस्त ताववत अस् यामुळे या 
ूागेची सा.बाीं. ववभागास आवश् यकता आहे. 
(४) ्रतश् न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि 
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