
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५५८ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

िळांब (जि.उस्मानाबाद) तालुक्यातील शतेिऱयाांना दषु्ट्िाळी नुिसानाची  
रक्िम ममळण्याबाबत 

 

(१)  ११०३६ (०४-०४-२०१५).   श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.रमेश िदम 
(मोहोळ), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.रािशे टोपे (घनसावांगी), श्री.सुरेश लाड (ििजत), 
श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) : सन्माननीय मदत व पुनवजसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कळींब (जि.उस्मानाबाद) तालुक्यातील ५५ हिार शेतकऱयाींपैकी केवळ तीन हिार 
शेतकऱयाींनी राषरीयकृत बकेँत खाते उघडले असल्याने उववररत शेतकऱयाींना या वर्षीच्या दषुकाळी 
नुकसानाची देय असलेली रक्कम अद्याप देण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महसूल ववभागान े बॅक सदर खातेची अ् शशखखल करुन नुकसानीची रक्कम 
देण्याबाबत शासानाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 

कळींब तालुक्यातील ५९३७४ बाधित शेतकऱयाींना सन २०१५ च्या खरीप दषुकाळासाठी 
रूपये ४६.३५ को्ी ननिी वा्प करण्यात आला आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
  

___________ 
  
िोल् हापूर महानगरपामलिे या हदीतीत ववनापरवाना वाजण य व द्योधगि िारणासाी  िागेचा 

वापर िरणाऱया व्यावसाययिाांना नोटटसा बिावण्यात आल्याबाबत 
  

(२)  ४३३२१ (१७-०५-२०१६).   श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोल् हापूर महानगरपाशलकेच् या हदीतीत ववनापरवाना वाखण य व दद्योधगक कारणासाठी 
िागेचा वापर करणाऱया शमळकतिारकाींना अकृर्षक सारा ५ प् रुपाींतररत कर व ४० प् 
दींडाच्या सुमारे २७ हिार व्यावसानयकाींना माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान नोट्सा 
बिावण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर नोट्सीींवर खुलासा अथवा दींड प्राप्त झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, ४० प् दींड भरण्यास व्यापाऱयाींनी ववरोि दशवववला असून, दींड रकमेच्या 
सवलतीबाबत व्यापाऱयाींनी मा.पालकमींत्रयाींना ननवेदन सादर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर दींड रकमेमध्ये सवलती देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) कोल्हापूर शहरामध्ये िशमनीच्या 
अनधिकृतररत्या ददयोधगक व वाखणजयक कारणाकररता वापरात बदल केल्या प्रकरणी जिल्हा 
प्रशासनाने अनधिकृत अकृवर्षक दींड व रुपाींतरीत कर वसुलीच्या समुारे १७,०३० इतक्या नो्ीस 
बिावल्या. त्यानुसार २३६ शमळकतिारकाींनी खुलासा सादर केला आखण ६४६ शमळकतिारकाींनी 
बबगरशेती सारा व दींड यापो्ी रु.१,०४,९०,५३३/- इतकी रक्कम शासनास प्राप्त झाली आहे. 
तसेच, काही शमळकतिारकाींनी ४० प् दींड आकारण्यापासून सवलत देण्याची ववनींती केली 
होती. या ववनींतीस अनुसरुन, शासनान े शासन ननणवय क्र.एनएए-२०१६/ प्र.क्र.२०९/ट्-
१,टद.१/४/२०१७ अन्वये ववशशष् प्रयोिनासाठी ४० प् ऐविी २० प् अकृवर्षक आकारणी 
करण्याबाबत ननदेशशत केले आहे. सदर, शासन ननणवय टद.१/४/२०१७ अन्वये, २२१ शमळकत 
िारकाींनी बबगरशेती सारा व दींड रक्कम, या पो्ी रु.४६,५२,०५७/- इतकी रक्कम शासनास 
भरणा केली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

दयाजपूर मतदारसांघातील (ता.अांिनगाव (सिुी), जि.अमरावती) पानवपांपरी या वन दषधी 
वपिाांची नोंद वपि ववम्यामध्ये समाववष्ट्ट िरण्याबाबत 

  

(३)  ४६६११ (२८-०४-२०१६).   श्री.रमेश बुांदीले (दयाजपूर) : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दयावपूर मतदारसींघातील (ता.अींिनगाव (सिुी), जि.अमरावती) पानवपींपरी या वन दर्षिी 
वपकाींची नोंद वपक ववमामध्ये समाववष् करण्याबाबत शहराध्यक्ष मनोहर मुरकु्े याींनी 
वेळोवेळी जिल्हाधिकारी व सींबींधित कृर्षी ववभागाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पानवपींपरी या वन दर्षिी वपकाींची नोंद वपक ववमामध्ये समाववष् 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-११-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) पुनरवधचत हवामान आिाररत वपक ववमा योिनेंतगवत वन दर्षिी पानवपींपरीचा समावशे 
ताींबिक ननकर्षाच्या अनुप्लब्ितेमळेु शक्य नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अधाजपूर (जि.नाांदेड) तालुक्यातील िेळीांया बागा वाहून गेल्याबाबत 
  

(४)  ५८१८३ (२०-०८-२०१६).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर) : सन्माननीय मदत व 
पुनवजसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अिावपूर (जि.नाींदेड) तालुक्यात केळीसाठी हररतपट्टा म्हणून नाींदेड, टहींगोली व परभणी या 
तीन जिल््यातील तालुक्याींचा समावेश असून हा हररतपट्टी पाणी व तापमानामुळे होरपळून 
गेला असून १ ते टदड हिार एकरावरील केळीींच्या बागा वाहून गेल्यामुळे केळी उत्पादक 
शेतकऱयाींची ककमान १० ते १५ को्ीच्या लागवडी खचावचा शेतक-याींचे नुकसान झाले असल्याच े
माहे म,े २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती नुकसानग्रस्त शेतकऱयाींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत शासनान े
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) सन २०१५ मिील दषुकाळाच्या 
अनुर्षींगान े खरीप वपकासाठी कोडवाहू वपकासाठी नाींदेड जिल््यास  रू.३६७.३७ को्ी इतका 
ननिी प्राप्त असून रूपये ३६५.६५ को्ी इतका ननिी ६,६०,७४३ इतक्या शेतकऱयाींना वा्प 
करण्यात आला आहे. 

नाींदेड जिल््यासाठी बागायत वपकाींसाठी रूपये ५५.५४ को्ी व फळवपकासाठी रूपये 
३.४२ को्ी इतका ननिी ववतरीत करण्यात आला असून २,३८२ शेतकरी (फळवपक) याींचे 
खात्यात रक्कम रूपये २,५७,२२,१७७/- इतका ननिी वगव करण्यात आला आहे. ता.अिावपूर, 
जि.नाींदेड येथील १५४ खातेदाराींना फळवपकाींच्या नकुसानीसाठी रूपये २०.०५ लक्ष ननिीच ेवा्प 
करण्यात आले आहे. 

___________ 
 

भोिर (ता.जि.नाांदेड) ववभागातील फळबागाधारिाांचे झालेले आधथजि नुिसान देण्याबाबत 
  

(५)  ५८१९१ (२२-०८-२०१६).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) : सन्माननीय मदत व पनुवजसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) भोकर (ता.जि.नाींदेड) ववभागात मागील दोन वर्षावपासून पाऊस न आल्यान ेरब्बी, खरीप, 
हींगाम करपला असनू शेतकऱयाींवर प्रामुख्याने फळबागािारकाींचे नकुसान झाले असल्याच ेमाहे 
िून, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती उक्त ववभागातील फळबागािारकाींच े झालेले आधथवक नुकसान 
देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०२-२०१९) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 

खरीप २०१५ करीता नाींदेड जिल््यासाठी ३६७.६७ को्ी इतका ननिी उपलब्ि करून 
देण्यात आला होता. त्यापकैी रूपये ३६५.६५ इतका ननिी ६,६०,७४३ शेतकऱयाींच्या  खात्यात 
वगव करण्यात आला आहे. यामध्ये भोकर तालुक्यातील ३५,३६४ शेतकऱयाींच्या खात्यात रूपये 
१७.४८ को्ी इतका ननिी िमा करण्यात आलेला आहे. 
(३) नाींदेड जिल््यासाठी खरीप २०१५ (बागायत व फळवपक) करीता ५८.९६ को्ी ननिी देण्यात 
आला होता. त्यापैकी रूपये ५६.१२ को्ी इतका ननिी ७५,७९५ शेतकऱयाींच्या खात्यात वगव 
करण्यात आला आहे. यामध्ये भोकर तालुक्यातील २,५५२ शेतकऱयाींना रूपये १.६१ को्ी इतका 
ननिी प्रदान करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

म्हाडाया सदयनिा, भुखांडाांची सात-बारावर नोंद िरताना मळू मालिाांचे नाव नसल्यामूळे 
खरेदी-ववक्रीत अडचण येत असल्याबाबत 

  

(६)  ६१२३० (२९-०८-२०१६).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म्हाडाच्या सदननका, भुखींडाींची सात-बारावर नोंद करताना मळू मालकाींचे नाव नसल्यामळेू 
खरेदी-ववक्रीचे दस्त प्रलींबबत असून याबाबत जिल्हाधिकारी कायावलय, कोल्हापूर येथे माहे 
एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान बैठक होऊन ननणवय झाला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) इ-फेरफार आज्ञावलीद्वारे नोंदणी ववभागाकड े दस्तऐवि नोंदववताना दस्तऐविामिील 
गा.न.नीं.७/१२ वरील वणवन इत्यादी बाबी शमळकत ऑनलाईन टदसल्याशशवाय दस्तऐवि नोंदणी 
करु नयेत असे सींकजल्पत आहे. त्याअनुर्षींगाने दयु्यम ननबींिक हे गा.न.नीं.७/१२ ऑनलाईन 
जव्हव झालेशशवाय दस्तऐविाची नोंदणी करत नव्हते, माि पक्षकार याींच्या तक्रारी वरुन सह 
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जिल्हा ननबींिक कोल्हापूर याींनी माहे िून, २०१६ मध्ये झालेल्या माशसक सभेमध्ये सवव दयु्यम 
ननबींिक याींना म्हाडा/शसडको याींच्या शमळकतीबाबतचे दस्त आज्ञावलीतील सदर ्प्पा जस्कप 
करुन (वगळून) पूणव करावेत अशा सुचना टदलेल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मोहाडी व तमुसर (जि.भांडारा) तालुक्यातील ओव्हरलोड गौनखयनि  
भरणाऱया घाट मालिावर िारवाई िरण्याबाबत 

  

(७)  ६३८५५ (१९-०८-२०१६).   श्री.चरण वाघमारे (तमुसर) :  सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोहाडी व तमुसर (जि.भींडारा) तालुक्यातील रॉयल््ी असलेल्या रेतीच्या रक चालकावर 
ओव्हरलोडची कारवाई केली िात असून या अधिकृत घा् मालकावर शासनाकडून कोणतीच 
कारवाई केली िात नसल्याची तक्रार लोकप्रतीननधिींनी मा.मुख्यमींिी याींना टदनाींक २३ िून, 
२०१६ रोिी वा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्षींगाने अनधिकृत घा् मालकावर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) शासन ननणवय टद.०३/०१/२०१८ च्या वववरणपिातील अ्ी व शतीनुसार 
शललावस्थळातील रेती/वाळूची वाहतूक करणाऱया वाहनाच्या क्षमतेपेक्षा अधिक पररमाणाची 
रेती/वाळू वाहून नते असल्याचे आढळून आल्यास त्या वाहनातील सींपूणव वाळू अविै आहे, अस े
समिून त्यावर ननयमानसुार दींडात्मक कारवाई तसेच क्षमतेपेक्षा िास्त वाहतकुीबाबत मो्ार 
वाहन कायद्यानुसार कायववाही करावी व दींडनीय कारवाईबरोबर िप्त केलेल्या रेतीचा शललाव 
करण्यात यावा अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यानसुार अनतभारापो्ी कारवाई सींबींधित 
वाहन चालकावर होते. शललावाच्या अ्ी/शती चा भींग झाल्यास ककीं वा वाळूननगवती िोरणातील 
तरतूदीचा भींग केल्याच ेआढळल्यास प्रकरणपरत्वे सींबींधित वाळूघा् िारकाववरुध्द ननयमानसुार 
कारवाई करण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मािलगाव (जि.बीड) येथील तहमसल िायाजलयातील  
अधधिारी व िमजचारी याांया गैरहिेरीबाबत 

 

(८)  ६४०१० (१९-०८-२०१६).   श्री.आर. टी. देशमखु (मािलगाांव) : सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) मािलगाव (जि.बीड) येथील तहशसल कायावलयात टदनाींक १४ िुन, २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास कायावलयीन वेळेत तहशसलदार, नायब तहशसलदार व अनके अधिकारी कमवचारी 
गैरहिर असल्याच ेननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत लोकप्रनतनीिी याींनी मा.मुख्यमींिी याींच्याकड ेतक्रार केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्षींगाने उक्त तक्रारीवर शासनान े कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०२-२०१९) : (१) टदनाींक १४ िून, २०१६ रोिी तहशसल कायावलय 
 मािलगाींव, जि.बीड येथ ेकायावलयीन वेळेत तहशसलदार, नायब तहशसलदार व अव्वल कारकून 
गैरहिर होत,े अस ेआढळून आले आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) जिल्हाधिकारी, बीड याींच्या ननदेशानसुार उपववभागीय अधिकारी, मािलगाव 
याींचेमार्फव त सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे. चौकशीत तहशसलदार, मािलगाींव हे 
वैद्यकीय रिेवर होत.े व त्याींचा कायवभार असलेले पररवीक्षािीन तहशसलदार हे, बैठकी ननशमत्त 
जिल्हाधिकारी कायावलय, बीड येथ ेउपजस्थत होत.े तर नायब तहशसलदार व अव्वल कारकून, 
तहशसल कायावलय मािलगाींव हे अनधिकृतररत्या गैरहिर असल्याचे चौकशीत टदसून आल्यान े
जिल्हाधिकारी, बीड याींच े ज्ञापन टद.०७.११.२०१६ अन्वये नायब तहशसदार याींचेवर ठपका 
ठेवण्याची शशक्षा बिावण्यात आली आहे. तसेच टद.२४.१०.२०१६ चे ज्ञापनान्वये अव्वल कारकून 
याींना सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. 

___________ 
  

आगरी, िोळी आजण िरडी समािाया भूममटहन भूममपूत्राांच ेपुनवजसन िरण्याबाबत 
  

(९)  ७५३०५ (१३-०४-२०१७).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायातील आगरी, कोळी आखण करडी समािाच्या भूशमटहन भूशमपूिाींच े पुनववसन 
करण्याकररता सागरपुि रेतीवाला महासींघाने केलेल्या मागणीनुसार महाराषर मेरी्ाइम बोडव 
आखण रायगड जिल्हाधिकारी याींना अशभप्राय देण्याच े ननदेश महसूल ववभागान े माहे डडसेंबर, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान टदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननदेशानुसार महाराषर मेरी्ाइम बोडव आखण रायगड जिल्हाधिकारी याींनी 
अशभप्राय शासनास सादर केले आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रश्नी शासनाने कोणता ननणवय घेतला आहे, त्याचे स्वरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०२-२०१९) : (१) व (२) होय. 
(३) सदर िागा ही शसडको सींपाटदत असून खाडी भाग हा बींदरववकास ववभागाकड ेआहे. सदर 
िशमनी ्या शसडकोकड ेहस्ताींतरीत झालेल्या असल्याने तसेच खाडीपाि हे महाराषर मेरी्ाईम 
बोडव याींचे अखत्याररत असल्याने याबाबत महाराषर मेरी्ाईम बोडव, शसडको व पयाववरण 
ववभागाचे अशभप्राय प्राप्त करुन घेऊन तात्काळ कायववाही करणेबाबत जिल्हाधिकारी, रायगड 
याींना कळववण्यात आले आहे.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नेवासा (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील मुळाथडी पररसरातील पानेगाव, िरिगाव, यनम्भारी, 
तामसवाडी, लाांडवेाडी आदी गावातील रस्त्याांची झालेली दरुवस्था 

  

(१०)  ८३३०९ (२०-०४-२०१७).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) : सन्माननीय सावजियनि 
बाांधिाम (सावजियनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नेवासा (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील मळुाथडी पररसरातील पानेगाव, करिगाव, 
अमळनेर, ननम्भारी, वा्ापूर, तामसवाडी, गणेशवाडी, लाींडवेाडी या गावाींच्या रस्त्याींची 
पररजस्थती अत्यींत खराब असून िागोिागी खड्ड ेआहेत व सुमारे १० वर्षावपासनू सदर रस्ता 
दरुुस्त करण्यासाठी कोणतीही कायववाही केलेली नसल्याने नागररकाींची गैरसोय होत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याची पहाणी केली आहे काय व पहाणीवरुन रस्त्याची दरुुस्ती 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०२-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही. 

प्रश्नािीन पानेगाव, करिगाव, ननम्भारी, गणेशवाडी येथील रस्त्याींच्या मिबुतीकरण 
व डाींबरीकरणाची कामे पूणव झाली असून रस्ता वाहतूकीस सुजस्थतीत आहे. तामसवाडी येथील 
रस्त्याचे काम मुख्यमींिी ग्रामसडक योिनेतींगवत प्रगतीपथावर आहे. सदर कामे ननिीची गरि 
व उपलब्ितेनुसार पूणव करण्याच ेननयोिन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

उस्मानाबाद जिल््यात अयतवषृ्ट्टीमुळे निुसान झालेल्या फळबाग व सोयाबीन  
उत्पादन शेतिऱयाांना नुिसान भरपाई ममळण्याबाबत 

  

(११)  ८६८५८ (१५-०८-२०१७).   श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद) : सन्माननीय 
मदत व पुनवजसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) उस्मानाबाद जिल््यात माहे सप् े्ंबर-ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान झालेल्या 
अनतवषृ्ीमध्ये फळबाग व सोयाबीनच्या उत्पादक शेतकऱयाींस नकुसान भरपाई म्हणून अनुदान 
देण्याची घोर्षणा राय शासनाने केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, हेक््री ककती रक्कम देण्याचे घोवर्षत केले होते व ककती हेक््र पयतं अनुदान 
देण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, ककती शेतकऱयाींना नुकसान भरपाई देण्यात आली व ककती शेतक-याींना अद्याप 
नुकसान भरपाई टदली नाही, 
(४) असल्यास, याबाबत नुकसान भरपाई देण्याबाबत शासनान े कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) शासन ननणवय, टदनाींक ९ िानेवारी 
२०१७ अन्वये, रायात माहे िनू ते ऑक््ोबर २०१६ च्या अनतवषृ्ीमुळे बाधित झालेल्या 
शेतकऱयाींना प्रिानमींिी वपक ववमा योिनेअींतगवत मींडळननहाय भरपाईची िी रक्कम मींिूर 
झाली असले त्या रकमेच्या ५० ्क्के रक्कम प्रिानमींिी वपक ववमा योिनेत सहभागी न 
झालेल्या शेतकऱयाींना मदत म्हणून २ हेक््र मयावदेपयतं देण्याबाबतचा ननणवय घेण्यात आलेला 
आहे. 

त्यानुसार शासन ननणवय टदनाींक १९.०७.२०१८ अन्वये उस्मानाबाद जिल््यात माहे 
िून ते ऑक््ोबर २०१६ च्या कालाविीत अनतवषृ्ीमुळे बाधित झालेल्या १२०६४० शेतकऱयाींच्या 
११०४९३.८१ हेक््र बाधित के्षिासाठी एकूण रु. ११२०६.९३ लक्ष एवढी मदत ववतररत करण्यास 
मान्यता देण्यात आली आहे.              
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पोथरा नाला प्रिल्प व लाल नाला प्रिल्प (ता.समुद्रपूर, जि.वधाज) येथील  
प्रिल्पग्रस्ताांया मागण्याांबाबत 

  

(१२)  ८८४४९ (१५-०८-२०१७).   श्री.समीर िुणावार (टहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ीािूर (पनवेल) :   
सन्माननीय मदत व पुनवजसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पोथरा नाला प्रकल्प व लाल नाला प्रकल्प (ता.समुद्रपूर, जि.विाव) येथील शेतकऱ याींच्या 
प्रकल्पात गेलेल्या िशमनिारकाींच्या कु्ुींबातील एका व्यक्तीस  नोकरी ककीं वा प्रकल्पग्रस्त 
प्रत्येक कु्ुींबास २० लाख रुपये देण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिी (टहींगणघा्) याींनी टदनाींक 
७ िुल,ै २०१५ रोिी वा त्यासुमारास मा.महसूल व पुनववसन, मदतकायव मींिी याींना ननवेदन 
देऊन मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीवर शासनाने कोणता ननणवय घेतला आहे, 
(३) असल्यास, ननणवयाचे थोडक्यात स्वरूप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
सामान्य प्रशासन ववभाग, शासन ननणवय क्र.न्यायप्र-१००९/प्र.क्र.२०२/०९/१६-अ 

 टद.२७.१०.२००९ नुसार प्रकल्पग्रस्ताींच्या व भूकीं पग्रस्ताींच्या नमेणुका िाटहरात देवून सींबींधित 
पदाींच्या सेवाप्रवेश ननयमानुसार उमदेवाराची पािता तपासून व स्पिाव पररके्षव्दारे, गुणवत्तेनुसार 
करण्याची तरतूद आहे.  

त्यानुसार प्रकल्पग्रस्ताींना व भकूीं पग्रस्ताींना शासन सेवेतील ग् “क” व “ड’ मिील 
पदावर ननयुक्ती देण्याची कायववाही करण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

एिाजत्मि फलोत्पादन वविास अमभयानाांतगजत प्लाजस्टि  
अछादन या घटिाचा समावेश िरण्याबाबत 

(१३)  ९५६८० (२९-१२-२०१७).   श्री.छगन भुिबळ (येवला) : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नैसधगवक आपत्तीमुळे होणारे द्राक्ष बागाींच ेनुकसान ्ाळण्यासाठी प्लाजस््क अच्छादन या 
घ्काचा एकाजत्मक फलोत्पादन ववकास अशभयानाींतगवत समावेश करण्याची प्रिान सधचव, कृर्षी 
याींनी टदनाींक २१ िुल,ै २०१७ रोिी वा त्यासुमारास कें द्र शासनाकड ेमागणी केलेली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एकाजत्मक फलोत्पादन ववकास अशभयानाींतगवत प्लाजस््क अच्छादन या 
घ्काचा समावेश करण्यासाठी प्रश्न भाग (१) अन्वये कें द्र शासनाची मान्यता प्राप्त झाली 
आहे का, 
(३) असल्यास, या योिनेची अींमलबिावणी करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०२-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे. 
यासींदभावत शासनामाफव त टद.१८/०७/२०१६ व टद.२२/११/२०१६, सींचालक स्तरावरून 

टद.०३/१२/२०१६ व टद.२४/०७/२०१७ तसेच १७/०३/२०१७ च्या पिान्वये कें द्र शासनाकड ेमागणी 
केली आहे. 
(२) नाही. 
(३) योिनेस मान्यता प्राप्त झालेली नाही तथावप, या सींदभावत कें द्र शासनाकड े पाठपुरावा 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नामशि ववभागास िाांदा चाळी उभारणीसाी  मांिूर िरण्यात आलेल्या यनधीबाबत 
 

(१४)  १०१७७३ (२७-१२-२०१७).   श्री.चांद्रिाांत सोनवण े (चोपडा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नाशशक ववभागास काींदा चाळी उभारणीसाठी सन २०१६-१७ मध्ये २९ को्ी ९३ लाख रुपये 
मींिूर ननिी पैकी केवळ २१ को्ी ३६ लाख रुपयाींचा ननिी खचव झाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती ननिी खचव न करण्यास िबाबदार असणाऱयाींववरुध्द शासनान े
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
नाशशक ववभागास काींदा चाळी उभारणीसाठी सन, २०१६-१७ मध्ये सिुाररत लक्षाींक एकूण रुपये 
२७९६.४७ लाख पैकी रुपये २७८६.४३९ लाख इतका ननिी खचव झाला आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

उमरखेड मतदार सांघातील पळशी, देवसरी, चातारी, सांगमधचांचोली  
या गावाांचे पुनवजसन िरण्याबाबत 

  

(१५)  १०२११२ (२९-१२-२०१७).   श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड) :   सन्माननीय मदत व 
पुनवजसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उमरखेड मतदार सींघातील पळशी, देवसरी, चातारी, सींगमधचींचोली या गावाींचे पनुववसन 
करण्याबाबत ववशेर्ष बाब म्हणून ननिी उपलब्ि करुन देण्याबाबत सन २०१६ पासून स्थाननक 
लोकप्रनतननिीनी वारींवार मा.मुख्यमींिी याींना लेखी ननवेदनाद्वारे ववनींती केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर पळशी, देवसरी, चातारी, सींगमधचींचोली या गावाींचे पुनववसन करण्याबाबत 
ववशेर्ष बाब म्हणून ननिी उपलब्ि करुन देण्याबाबत शासनान े कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) देवसरी व धचींचोली (सींगम) या पुरग्रस्त गावाींच े पुनववसन करण्याचा ववभागीय आयुक्त, 
अमरावती याींनी शासनास पाठववलेला प्रस्ताव पुरपुनववसन िोरणानसुार नसल्याने सदर प्रस्ताव 
शासनाने अमान्य केला आहे. पळशी या गावाच ेपुनववसन करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याची 
कायववाही के्षबिय स्तरावर करण्यात येत आहे. सदर प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाल्यानींतर त्याची 
तपासणी करुन, उधचत ननणवय घेण्यात येईल. चातारी हे गाव पुरग्रस्त नसल्याने पुनववसन 
करण्याची आवश्यकता नाही, अस ेजिल्हाधिकारी, यवतमाळ याींच्या कायावलयाने कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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शासन यनणजयाप्रमाण ेगौण खयनि यनधी वाळु टेंडर िाढलेल्या  
ग्रामपांचायतीला टदला िात नसल्याबाबत 

  

(१६)  १०४४४२ (१९-०२-२०१७).   श्री.रािेश टोपे (घनसावांगी) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िालना, घनसावींगी व अींबड (जि.िालना) तालुक्यातील नदीप््यातील वाळूच े े्ंडर 
काढल्यान ेवाळु वाहतुकीमुळे रस्त्याची अवस्था अत्यींत बबक् झालेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासन ननणवयाप्रमाणे वाळुच े े्ंडर काढल्यानींतर गौण खननि ननिी म्हणून 
ग्रामपींचायतीला टदला िात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू ननिी ग्रामपींचायतीला देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०२-२०१९) : (१) व (२) अशी बाब ननदशवनास आली नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

लना, घनसावांगी व अांबड (जि.िालना) तालुक्यातील गोदावरी, दधुना, पुणाज नदीया पात्रातून 
अधधिाऱयाांया सांगमताने वाळू उपसा सुरु असल्याबाबत. 

  

(१७)  १०४४४५ (१९-०२-२०१७).   श्री.रािेश टोपे (घनसावांगी) : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िालना जिल्हयातील िालना, घनसावींगी व अींबड तालुक्यातील गोदावरी, दिुना, पुणाव 
नदीच्या पािातून अधिकाऱयाींच्या सींगमताने मोठया प्रमाणात वाळू उपसा सुरु केल्याने अवैि 
वाळु वाहतुकीमुळे रस्त्याींची अवस्था अत्यींत बबक् झालेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफव त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार वाळुच ेउत्खनन करण्यास िबाबदार 
महसूल अधिकारी व पोलीस याींचवेर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०२-२०१९) : (१) अशी बाब ननदशवनास आली नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ीाणे-मुलुांड दरम्यानचा िोपरी पलुाचे रुां दीिरण िरण्याबाबत 
  

(१८)  १०४७८९ (१४-०४-२०१८).   श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अजित पवार 
(बारामती), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.सांदीप नाईि 
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(ऐरोली), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.टदपि चव्हाण (फलटण), श्री.वभैव वपचड (अिोले), 
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.सुरेश लाड (ििजत), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्रीमती टदवपिा चव्हाण (बागलाण),  श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर),  श्री.टदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव),  श्री.छगन भुिबळ (येवला), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),  श्री.नरहरी जझरवाळ (टदांडोरी)   :   सन्माननीय 
सावजियनि बाांधिाम (सावजियनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) ठाणे-मुलुींड दरम्यानचा वाहतुकीच्या दृष्ीन े महत्वाचा असलेला कोपरी पलु अरुीं द 
असल्यामळेु या पररसरात ननमावण होत असलेली वाहतुक कोंडीची समस्या सोडववण्यासाठी 
कोपरी पुलाचे रुीं दीकरण करणे तसेच शभवींडी बायपास रस्त्यावरील माणकोली उड्डाणपलु आणी 
राींिणोली येथील उड्डाणपुलाच्या कामासींदभावत मा.सावविननक बाींिकाम मींिी (सावविननक 
उपक्रम) याींच े मींिालयातील दालनामध्ये टदनाींक ११ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास 
बैठक घेतली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी घेतलेल्या ननणवयाच े थोडक्यात स्वरुप काय आहे व त्यानुसार 
आतापयतं कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर बैठकीत दोन्ही कामाींच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला व कामास आवश्यक ती 
गती ननदेश देण्यात आले. या ननदेशानुसार कोपरी येथील पुलाच्या रुीं दीकरणाच्या कामास 
सुरुवात करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाण ेशभवींडी बायपास रस्त्यावरील माणकोली उड्डाणपूल 
व राींिणोली उड्डाणपलुाच्या कामासींदभावत कीं िा्दारास कारणे दाखवा नो्ीस बिावण्यात आली 
असून दींडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. सद्यजस्थतीत सदर काम प्रगतीपथावर आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राय शासनाया नवीन वाळू धोरणाबाबत 
  

(१९)  १०५०२९ (२७-०३-२०१८).   श्रीमती देवयानी फराांदे (नामशि मध्य), श्री.सांिय पोतनीस 
(िमलना), श्री.मोहन फड (पाथरी), श्री.सुयनल राऊत (ववक्रोळी), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), 
श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), अॅड.आमशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.सांिय िेळिर (ीाणे), 
श्री.प्रशाांत ीािूर (पनवेल), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन 
आर.तममल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.अममत साटम 
(अांधेरी पजश्चम), श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव), श्री.योगेश 
(बापू) घोलप (देवळाली), अॅड.गौतम चाबुिस्वार (वपांपरी), श्री.चांद्रिाांत सोनवण े (चोपडा), 
श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.सुरेश धानोरिर 
(वरोरा), श्री.अयनल िदम (यनफाड), श्री.रािेंद्र निरधन े (उमरखेड), श्री.ओमप्रिाश ऊफज  बच ू
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िडू (अचलपूर), श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर), डॉ.अयनल बोंड े (मोशी), 
श्री.मशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्रीमती सीमाताई टहरे (नामशि पजश्चम), डॉ.सुजित 
ममणचेिर (हातिणांगले), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्री.सुयनल 
मशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.भारत भालिे 
(पांढरपूर), श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ), श्री.अयनल बाबर (खानापूर), डॉ.शमशिाांत खेडिेर 
(मसांदखेड रािा), श्री.डड मल्लीिािूजन रेड्डी (रामटेि), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :  
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने वाळू उत्खननासाठी नवीन िोरण आखले असून या िोरणात वाळू शललावाच्या 
रकमेच्या प्रमाणात सींबींिीत ग्रामपींचायतीला ननिी देण्यात येणार असून सदर ननिी त्या  
गावामिील रस्त ेआखण आरोग्य वववर्षयक सुवविाींसाठी वापरला िाणार असल्याचे तसेच या 
िोरणाींतगवत वाळू वाहतूक करणाऱ या वाहनाींची तपासणी करण्याच ेअधिकार ग्रामसेवक आखण 
सरपींच याींना देण्यात आल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच या िोरणाींतगवत वाळू उपसा करताना ठेकेदाराला २४ तास सी.सी.्ीव्ही. कॅमेरा 
बसववणे बींिनकारक केले असून वाळू उत्खननासाठी िेसीबी वापरता येणार नसल्याच ेतसेच 
सकाळी ६ त ेसायींकाळी ६ या वळेेतच वाळू उपसा करता येईल असेही बींिन घालण्यात आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या िोरणाची प्रभावीररत्या अींमलबिावणी करण्याबाबत शासनान े कोणती 
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०२-२०१९) : (१) शासन ननणवय, टद. ३ िानेवारी, २०१८ नुसारच्या 
सुिाररत वाळू/रेती ननगवती िोरणातील तरतूदीनुसार वाळू/रेतीग्ाच्या शललावामध्ये 
ग्रामपींचायतीस सहभागी करुन घेण्याच्या अनुर्षींगान े ग्रामसभनेे वाळू शललावास सहमती 
टदल्यास ववनाअडथळा उत्खनन करणे शक्य झाल्यास शललाव वर्षव सींपल्यानींतर ठराववक 
रक्कम ग्रामपींचायतीला शमळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सदर ननिी कोणत्या 
बाबीसाठी वापरावा याचा उल्लेख सदर शासन ननणवयामध्ये करण्यात आलेला नाही. तसेच या 
िोरणाींतगवत वाळू शललाव िारकाकडून वाहतूक करण्यात येणाऱया वाळूच्या वाहनासोबतच्या 
वाहतूक पासची तपासणी सींबींधित गावच्या ग्रामसेवक व सरपींच याींना करता येईल अशी 
तरतूद केली आहे. 
(२) वाळू शललाविारकास सीसी्ीव्ही कॅमेरा २४ तास बसववणे बींिनकारक करण्यात आले 
असून वाळू उत्खननासाठी तसेच नदीपािातील वाळू वाहनात भरण्यासाठी पोकलेन, िेसीबी 
अशा प्रकारच्या कोणत्याही याींबिक सािनाींचा वापर अनुजे्ञय नसल्याची तरतूद करण्यात आली 
आहे. तसचे सकाळी ६.०० त ेसायींकाळी ६.०० या कालाविीतच वाळू उपसा करण्याच े बींिन 
घालण्यात आले आहे.  
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(३) टद.३ िानेवारी, २०१८ पासून सदर िोरण रायात प्रभावीपणे राबववण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ओढा (ता.जि.नामशि) येथ ेरेल्वे स्टेशन येथ ेगुड्स टममजनल बाांधण्याबाबत 
  

(२०)  १०६६५१ (०१-०४-२०१८).   श्री.छगन भुिबळ (येवला), श्री.टदलीप वळस-ेपाटील 
(आांबेगाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर) :   सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ओढा (ता.जि.नाशशक) रेल्व े स््ेशन येथ े गुड्स ्शमवनल ननमावण करणे हे काम शासन 
ननणवय टदनाींक २७ ऑगस््, २००९ रोिी वा त्यासुमारास अन्वये नाशशक ववभाग ववकास 
कायवक्रमामध्ये मींिूर असूनही माहे िानेवारी २०१८ पयतं सुरु झालेले नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती सदर काम सुरु करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. टदवािर रावत े (२२-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) नाशशक ववभाग ववकास कायवकमाींतगवत 
ओढा (ता.जि.नाशशक) येथे गुडस ्शमवनल बाींिण्याचा ननणवय घेण्यात आला  होता. नाशशक रोड 
रेल्वे स््ेशन येथे सद्या असलेली मालहाताळणी क्षमता पुरेशी असल्याने तसचे ओढा निीक 
खेरवाडी, ननफाड आखण लासलगाींव या तीन टठकाणी गुडस ्शमवनल उपलब्ि असल्याच ेमध्य 
रेल्वेने कळववले आहे. तसेच खािगी सहभागातनू गुडस ्शमवनल उभारण्याचे िेारण रेल्व े
मींिालयाने आखलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई - अहमदाबाद हाय स्पीड रेल्वे प्रिल्प रदीत िरण्याबाबत 
  

(२१)  १०७०५४ (१९-०४-२०१८).   श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(मशडी), श्री.पथृ् वीराि चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.िालीदास 
िोळांबिर (वडाळा), प्रा.वषाज गायिवाड (धारावी), श्री.नसीम खान (चाांटदवली), श्री.वविय 
वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अममत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), प्रा.ववरेंद्र िगताप 
(धामणगाव रेल्वे), श्री.हषजवधजन सपिाळ (बुलढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती 
यनमजला गाववत (इगतपूरी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.सुयनल िेदार (सावनेर), श्री.आमसफ 
शेख (मालेगाांव मध्य), अॅड.यशोमती ीािूर (यतवसा), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अममत 
झनि (ररसोड) :  सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई अहमदाबाद हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्पात तलासरी तालुक्यातील (जि.पालघर) ८ 
गावाींतील १०९ भूखींड शमळूण एकूण ३० हेक््र िमीन वापरली िाणार आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाला िशमनी न देण्याची भूशमका स्थाननकाींनी घेतली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकल्पाला होणारा ववरोि लक्षात घेता सदर प्रकल्प रदीत करण्याबाबत 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. टदवािर रावत े(१८-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रायात अयतवषृ्ट्टी व परतीया पावसामुळे नुिसान झालेल्या शेती व फळवपिाांया 
नुिसानग्रस्त शेतिऱ याांना नुिसान भरपाई देण्याबाबत 

  

(२२)  ११११९३ (०१-०४-२०१८).   श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ), श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) : 
सन्माननीय मदत व पुनवजसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायात माहे िून ते सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये अनतवषृ्ीमुळे व माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये 
या कालाविीत परतीच्या पावसामळेु झालेल्या शेती व फळवपकाींच्या नुकसानीचे पींचनामे करुन 
वपकाींच्या नकुसानीबाबतचा अहवाल के्षबिय अधिकाऱ याींनी शासनास सादर केला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या अहवालाची छाननी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती नुकसानग्रस्त शेतकऱ याींना नुकसान भरपाई देण्याबाबत शासनान े
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) होय. 
(४) रायात माहे एवप्रल, २०१७ त ेमाहे ऑक््ोबर २०१७ या कालाविीत झालेल्या अनतवषृ्ी व 
अवेळी पावसामळेु झालेल्या शेतीवपकाींच्या नकुसानीसाठी बाधित शतेकऱयाींना मदत देण्यासाठी 
शासन ननणवय टदनाींक १०.०७.२०१८ अन्वये एकूण रु.११०,०९,००,७५०/- एवढा ननिी ववतररत 
करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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इगतपुरी तालुक्यातील मिुणे धरणग्रस्ताांया प्रलांबबत असलेल्या ववववध मागण्याबाबत 
  

(२३)  १११२१२ (१०-०४-२०१८).   श्रीमती यनमजला गाववत (इगतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाज गायिवाड 
(धारावी) :   सन्माननीय मदत व पुनवजसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) इगतपुरी तालुक्यातील मकुणे िरणग्रस्ताींच्या प्रलींबीत असलेल्या ववववि मागण्या मान्य 
करण्यासाठी मा.स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी जिल्हाधिकारी नाशशक याींना टदनाींक २८ ऑगस््, 
२०१७ रोिी वा त्यासुमारास लेखी ननवेदन टदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवेदनानुसार मुकणे िरणग्रस्ताींच्या प्रलींबबत मागण्या मान्य 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०२-२०१९) : (१)  होय. 
(२) िरणग्रस्ताींनी मुकणे िरणातुन या कारखान्याींना पाणी टदले िात,े त्या कीं पन्याींमध्ये 
सामावून घेण्याची मागणी केली असून मुकणे िरणातुन पाणी उचलणाऱया तीन कीं पन्या आहेत. 
पा्बींिारे ववभागाशी केलेल्या करारनाम्यानसुार प्रत्येक कीं पनीने एकुण कामगाराच्या ५ ्क्के 
कामगार प्रकल्पग्रस्त घेण ेबींिनकारक आहे. 

या कीं पन्याींनी पा्बींिारे ववभागाशी केलेल्या करारानुसार प्रकल्प बाधिताींना नोकरीत 
सामावुन घेतलेले नाहीत, अशा कीं पन्या ववरूध्द कारवाई करण्याबाबत कायवकारी अशभयींता 
पा्बींिारे ववभाग नाशशक याींनी ननदेश टदले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

टहांगोली जिल्हयात अयतवषृ्ट्टीमुळे झालेल्या शेतिऱ याांची निुसान भरपाई ममळण्याबाबत 
 

(२४)  ११४५७६ (०१-०४-२०१८).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :  सन्माननीय मदत व 
पुनवजसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) टहींगोली जिल्हयात अनतवषृ्ीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाई दीड त ेदोन वर्षावचा कालाविी 
उल्ूनही अदयापी शमळाली नसल्याचे माहे िानेवारी २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशीअींती अनतवषृ्ीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ याींना नकुसान 
भरपाई देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) माहे िनू ते ऑक््ोबर २०१६ मध्ये 
टहींगोली जिल््यात झालेल्या अनतवषृ्ी व अवळेी पावसामुळे ७९३४ शेतकऱयाींच्या २२८४.१३ 
हेक््र के्षिावरील शेती/फळवपकाचे नुकसान झाल्याचे ननदशवनास आले. 
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त्यानुसार शासन ननणवय टदनाींक १९.०७.२०१८ अन्वये  टहींगोली जिल््यात माहे िून 
ते ऑक््ोबर २०१६ मध्ये झालेल्या अनतवषृ्ी व अवळेी पावसामळेु नुकसान झालेल्या बाधित 
शेतकऱयाींना एकूण रु. १२७.९० लक्ष एवढी मदत ववतररत करण्यास मान्यता देण्यात आली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

लातूर जिल््यात गारपीट व अयतवषृ्ट्टीमुळे झालेल्या नुिसानाची  
नुिसान भरपाई ममळण्याबाबत  

  

(२५)  ११५४६८ (०१-०४-२०१८).   श्री.त्र्यांबिराव मभस े(लातूर ग्रामीण) : सन्माननीय मदत व 
पुनवजसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) लातूर जिल््यात सन २०१६ ते फेब्रुवारी २०१८ या कालाविीत झालेल्या अनतवषृ्ीमुळे व 
गारपी्ीमुळे शेतकऱयाींचे झालेल्या नुकसानाची मदत नसैधगवक आपत्तीच्या कें द्र शासनाच्या 
ननकर्षानुसार देण्याची मागणी लातूर ग्रामीण स्थाननक लोकाप्रनतनीिीनी मा.मुख्यमींिी व 
मा.महसलू व मदत पुनववसन मींिी याींच्याकड े माहे फेब्रुवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ककती मदत मींिूर करण्यात आली आहे,  
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकशीअींती सदर सन २०१६, २०१७ व २०१८ मिील जिल्हाधिकारी 
लातूर याींच्या पींचनामा व अहवालानुसार नकुसानीची मदत मींिूर करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०२-२०१९) : (१) सदर बाब ननदशवनास आलेली आहे. 
(२) (३) व (४) लातूर जिल्ृयात माहे िून त े ऑक््ोबर २०१६ या कालाविीत झालेल्या 
अनतवषृ्ी व अवळेी पाऊस यामळेु झालेल्या शेती वपकाच्या नकुसानीसाठी बाधित शेतकऱयाींना 
मदत म्हणून शासन ननणवय टदनाींक १९.०७.२०१८ अन्वये रु.५५२१.७२ लक्ष एवढी मदत ववतररत 
करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

लातूर जिल्ृयात माहे िुल ै त े ऑक््ोबर २०१६ या कालाविीत अनतवषृ्ी व पुर 
यामुळे झालेल्या शेतिमीनीच्या नुकसानीसाठी बाधित शतेकऱयाींना मदत म्हणून शासन ननणवय 
टदनाींक ०४.१२.२०१८ अन्वये रु.२६३.९६  लक्ष एवढी मदत ववतररत करण्यास मान्यता देण्यात 
आली आहे. 

लातूर जिल्ृयात माहे माचव २०१७ या कालाविीत झालेल्या गारपी् व अवेळी पाऊस 
यामुळे झालेल्या शेतीवपकाच्या नकुसानीसाठी बाधित शेतकऱयाींना मदत म्हणून शासन ननणवय 
टदनाींक १३.१२.२०१८ अन्वये रु.४४.७३ लक्ष एवढी मदत ववतररत करण्यास मान्यता देण्यात 
आली आहे. 



वव.स. ५५८ (18) 

लातूर जिल्ृयात माहे एवप्रल त ेऑक््ोबर २०१७ या कालाविीत झालेल्या अनतवषृ्ी 
व अवेळी पाऊस यामळेु झालेल्या शेतीवपकाच्या नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱयाींना मदत 
म्हणून शासन ननणवय टदनाींक १०.०७.२०१८ अन्वये रु.९२.७६ लक्ष एवढी मदत ववतररत 
करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

लातूर जिल्ृयात माहे फेब्रुवारी २०१८ या कालाविीत झालेल्या गारपी्ीमुळे झालेल्या 
शेतीवपकाच्या व फळवपकाच्या नकुसानीसाठी बाधित शेतकऱयाींना मदत म्हणून शासन ननणवय 
टदनाींक ०३.०३.२०१८ अन्वये रु.१६४३.९३ लक्ष एवढी मदत ववतररत करण्यास मान्यता देण्यात 
आली आहे.      
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

यनयोिन प्राधधिरण झोन मधील िममनीचे वाटप िरणेबाबत व अयतक्रमणे िाढणेबाबत 
  

(२६)  ११५७७४ (०४-०४-२०१८). श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा 
सोनावणे (िुन्नर) :  सन्माननीय मदत व पुनवजसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) पुनववसन प्रकल्पाच्या िशमनी अधिननयमाच्या कलम ११/१ व १३/३ नसुार अधिसूधचत 
करून लाभके्षिातील शेतकऱयाींना / प्रकल्पबाधिताींना लाभाके्षिातील िशमनीचे वा्प केले िात े
असे असताना काही िशमनी या ननयोिन प्राधिकरणाच्या ववशशष् झोनमध्ये समाववष् 
केल्यामुळे वा्प केले िात नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुनववसनाबाबत ननयोिन प्राधिकरणा झोनबाबत कोणतीही तरतूद नसताना 
अशा िशमनी वा्प करताना प्रशासकीय अधिकाऱयाींकडून नकार टदला िातो, हे ही खरे आहे 
काय,  
(३) असल्यास, लाभके्षिातील वा्प िशमनीींची ककीं मत टह शासकीय मुल्याींकनानुसार ननजश्चत 
केली िाते प्रकल्पबाधित के्षिातील िशमनी िरी ववशशष् झोन मध्ये तरी अशा िशमनी वा्प 
न झाल्यान ेशासनान ेमहसलुाच ेनुकसान व अनतक्रमणे केली िातात, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, उक्त अनतक्रमणे काढणेबाबत व िशमनीचे वा्प करणेबाबत शासनाने कोणती 
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०२-२०१९) : (१) व (२) हे अशींत खरे आहे.  
केवळ पुणे शहराचे लगत ननवासी व दद्योधगक झोनची ननशमवती व नागरीकीकरण 

या बाबीींमळेु त्या टठकाणी असलेली शतेी  वटहती होऊ शकत नसल्यामुळे ती वा्प केली िात 
नाही. तथावप अन्य टठकाणच्या शेतिशमनी ननयमानुसार वा्प करण्याची कायववाही करण्यात 
येते. 
(३) व (४) हे अशींत खरे आहे. केवळ पुणे जिल्हयातील  िशमनीवर केलेले अनतक्रमण 
काढण्याबाबत कायववाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________  
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खोपोली, रसायनी (जि.रायगड) येथील बेसीि िेममिल अॅण्ड इांटरमडेडएट प्रिल्पासाी  सांपाटदत 
िेलेल्या िमीन शेतिऱ याांना परत िरण्याया यनणजयाबाबत 

  

(२७)  १२०३१६ (०४-०८-२०१८).   श्री.सुयनल प्रभू (टदांडोशी) :  सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खोपोली, रसायनी (जि.रायगड) येथील  बेसीक केशमकल अणॅ्ड इीं्रमेडडए् प्रकल्पाच्या 
नावाखाली सरकारने १९६० साली कमी भावाने सींपाटदत केलेल्या  िमीनीपकैी ननम्म्याहून 
अधिक िागा अद्यापही वापराववना पडीक असल्याने शेतक-याींना परत करणेबाबतच्या 
ननणवयास टदनाींक १ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास शासनान ेमान्यता टदली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ननणवयाची पुतवता करण्याच्या दृष्ीन ेकोकण आयुक्त, जिल्हाधिकारी 
आखण प्रकल्प प्रनतननिीींची सशमती गठीत करण्याचे आदेश देऊन या सशमतीच्या अहवालानसुार 
कें द्र सरकारकड ेपाठपुरावा करण्याच्या दृष्ीन ेअद्याप शासनातफे कोणती कायववाही करण्यात 
आली आहे, 
(३) तसेच सदरहू रसायनी येथील बेसीक केशमकल अॅण्ड इीं्रमेडडए् प्रकल्पास टदलेल्या 
िमीनीपैकी ववनावापर असलेली ककती एकर िमीन, ककती कालाविीपयतं शेतक-याींना, राय 
शासनातफे परत करण्यात येणार आहे याबाबत शासनाने केलेल्या कायववाहीची सद्यःजस्थती 
काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 

पनवेल व खालापूर तालुक्याींतील िशमनी बेशसक केशमकल अॅण्ड इीं्रमेडडए् 
प्रकल्पासाठी सींपाटदत केलेल्या नसून टहींदसु्थान ऑगेननक केशमकल्स शलशम्ेड (HOCL) या 
कीं पनीसाठी सींपाटदत करण्यात आलेल्या आहेत. या सींपाटदत िशमनीपैकी ४४२ एकर िमीन 
भारत पेरोशलयम कॉपोरेशन शल. (BPCL) कीं पनीस व २० एकर िमीन भारतीय अवकाश 
सींशोिन सींघ्नेस (ISRO) ववकण्यासाठी शासनाने टदनाींक ८.१.२०१८ रोिी ना हरकत दाखला 
टदलेला आहे.     
(२) एचओसीएल प्रकल्पग्रस्त सींघ्नेच्या प्रलींबबत मागण्याींची पतूवता करण्यास्तव कायदेशीर 
बाबी तपासून अहवाल सादर करण्यासाठी ववभागीय आयुक्त, कोकण ववभाग याींच्या 
अध्यक्षतेखाली सशमती गटठत करण्यात आली आहे. सदर सशमतीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर 
पुढील कायववाही होणे अपेक्षक्षत आहे. 
(३) मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुारच्या टदनाींक १२.३.२००४ रोिीच्या शासन 
ननणवयानुसार सींपाटदत ववनावापर िमीन मूळ भूिारकाला परत करता येत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.        

___________ 
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गोवांडी (मुांबई) येथील महानगरपामलिेया शताब्दी रुग्णालयाया आवारात  
अवैधररत्या वाळूचा व्यवसाय िरण्यात येत असल्याबाबत 

  

(२८)  १२६४३९ (३०-११-२०१८).   श्री.सरदार तारामसांह (मुलुांड), श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर), 
श्री.योगेश सागर (चारिोप)  :  सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) गोवींडी (मुींबई) येथील महानगरपाशलकेच्या शताब्दी रुग्णालयाच्या आवारात अविैररत्या 
वाळूचा व्यवसाय करणाऱया मुरारी इीं्रप्रायिेसच्या मुरारी चतुवेदी याींना टदनाींक ९ सप् े्ंबर, 
२०१८ रोिी वा त्यासमुारास गोवींडी पोलीसाींनी अ्क करुन त्याींच्यावर गुन्हा दाखल केला, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शताब्दी रुग्णालयासह गोवींडी मिील इतर अनेक टठकाणी नदी मिून बकेायदा 
उपसा केलेल्या रेतीचा स््ॉक करुन, मुींबईतील मोठया बाींिकामाींना प्रती ब्रास ६५०० ते ७००० 
रुपये दरान ेअवैि ववक्री करण्यात येत असल्याच ेपोलीसाींनी ्ाकलेल्या छाप्यात आढळून आले, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकशीनुसार गोवींडी येथ े अवैि वाळूचा उपसा करून मुींबईत ववक्री 
करणाऱया वाळू माकफयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०२-२०१९) : (१) गोवींडी (मुींबई) येथील महानगरपाशलकेच्या शताब्दी 
रुग्णालयाच्या आवारात अवैिररत्या वाळूचा व्यवसाय करणाऱया मुरारी दयाराम चौबे या 
व्यक्तीववरुध्द गोवींडी पोलीस ठाण ेयेथे टद.६/९/२०१८ रोिी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(२) अशी बाब ननदशवनास आली नाही. 
(३) व (४) गोवींडी (मुींबई) येथील महानगरपाशलकेच्या शताब्दी रुग्णालयाच्या आवारात 
अवैिररत्या वाळूचा व्यवसाय करणाऱया मुरारी दयाराम चौबे या व्यक्तीववरुध्द टद.६/९/२०१८ 
रोिी गोवींडी पोलीस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच महानगरपाशलकेमाफव त 
सदर रुग्णालयाच्या आवारातील शडे ननषकार्षीत करण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रायातील वाळू उपसा व ववक्रीया दरामधील तफावत दरू िरण्याबाबत 
  

(२९)  १२६५५२ (३०-११-२०१८).   श्री.अममत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पाटील (मशडी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम 
खान (चाांटदवली), श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), श्रीमती यनमजला गाववत (इगतपूरी), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) रायातील नदीपािातीलवाळू उपसाबाबत शासनाच ेदर आठशे रुपये प्रती ब्रास वाळू असून 
कीं िा्दाराचे रायातील बािारात वाळू ववक्रीच े दर आठ हिार रुपये प्रती ब्रास ककीं वा त्या 
िवळपास आहे तसेच मुींबई मध्ये वाळू ववक्रीचा दर १८ हिार रुपये प्रती ब्रास आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या वाळू उपसाच्या दरात आखण कीं िा्दाराींच्या वाळू ववक्रीच्या दरात  
मोठी तफावत असल्यान ेशासनाचे आखण ग्राहकाींचेही नुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार वाळू उपसासाठी कीं िा्राींवर योग्य दर आकारणी करून 
कीं िा्दाराींमाफव त ग्राहकाकडून वािवी दर घेण्यासाठी ननयमावली करण्याबाबत शासनान ेकोणती 
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) शासनाकडून वाळूच ेस्वाशमत्विन व 
जिल्हाधिकाऱयाींकडून वाळूग् शललावासाठी हातची ककीं मत ववटहत करण्यात येत.े वाळू ववक्रीच े
दर शासनाकडून ननिावररत केले िात नाही. बािारात वाळूचे ववक्रीचे दर हे पुरवठा व मागणी 
याींच्या अनुर्षींगान े ठरत असून शासन सदर दराींवर ननयींिण ठेवत नाही, तसेच याकामी 
ननयमावली करण्याची बाब शासनाच्या ववचारािीन नाही.   

शासन ननणवय क्र.गौखनन-१०/०६१५/प्र.क्र. २८९/ख, टद.३ िानेवारी, २०१८ नुसार 
सुिाररत वाळू/रेती ननगवती िोरण ननजश्चत करण्यात आले आहे. सदर िोरणानसुार वाळूच्या 
शललावासाठी हातची ककीं मत ननजश्चत झालेनींतर शललाव प्रकक्रया राबववण्यात येऊन शललावास 
सवोच्च बोली नोंदववणाऱयास वाळूसाठा ननजश्चत कालाविीसाठी मींिूर करण्यात येतो. याप्रकारे 
स्पिावत्मक दर ननजश्चत होत असल्याने शासनाचे महसलूाच ेनुकसान झाल्याची बाब ननदशवनास 
आली नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

साांगली जिल्हयामधील प्रादेमशि पररवहन िायाजलयाया िागेबाबत 
  

(३०)  १२७५५८ (०४-१२-२०१८).   श्री.अयनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जिल्हयात सामाजिक न्याय कायावलयािवळील साडतेीन एकरच्या िागेवर  
प्रादेशशक पररवहन (आर्ीओ) कायावलयाचा प्रस्ताव शासनास माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रस्तावावर शासनान ेननणवय घेतला आहे काय व त्याींच ेस्वरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. टदवािर रावते (१५-०२-२०१९) : (१) व (२) उप प्रादेशशक पररवहन कायावलय, साींगली या 
कायावलयासाठी मौि े साींगली येथील ग् क्र.१३८,१३९,१४०/२ मिील अजस्तत्वात असलेल्या 
इमारतीच्या दरुुस्ती, वायररींग व इतर कामकाि करण्यासाठीच्या खचावच्या अींदािपिकास 
शासन ननणवय टद.१५.०१.२०१९ अन्वये प्रशासकीय व ववत्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

भुसावळ (जि.िळगाव) तालुक्यात उपप्रादेमशि पररवहन िायाजलय सुरु िरण्याबाबत 
  

(३१)  १२७८७८ (१०-१२-२०१८).   श्री.सांिय साविारे (भसुावळ) :  सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भुसावळ (जि.िळगाव) तालकु्यात उप प्रादेशशक पररवहन कायावलय स्थापन करण्यास 
लागणारे ५ ननकर्ष पूणव केल्यानींतरही शासनान ेकायावलय सुरु न केल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१८ 
वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर उपप्रादेशशक पररवहन कायावलय सुरु करण्याची मागणी सन २००९ पासून 
प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन भुसावळ तालुक्यात उप प्रादेशशक पररवहन 
कायावलय सुरु करण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. टदवािर रावत े (१५-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) शासन ननणवय टद. १८.०६.२०१८ अन्वये 
मो्ार वाहन ववभागाींतगवत नवीन प्रादेशशक/उप प्रादेशशक पररवहन कायावलय स्थापन 
करण्याबाबतच े ननकर्ष ववटहत केले आहेत. सदरहू ननकर्षाींची पूतवता होत नसल्याने भूसावळ 
जि.िळगाव येथे उप प्रादेशशक पररवहन कायावलय स्थापन करण्यास  परवानगी देता येत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

म्हसवड (जि.सातारा) येथील माणगांगा नदीपात्रात पडलेल्या खड्डयाबाबत 
  

(३२)  १२९३४१ (३०-११-२०१८).   श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी), 
श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अममत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.पथृ् वीराि 
चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.हषजवधजन सपिाळ 
(बुलढाणा), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.त्र्यांबिराव मभस े
(लातूर ग्रामीण), श्री.सुयनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.नसीम खान 
(चाांटदवली) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) म्हसवड (जि.सातारा) येथील माणगींगा नदीपािात ववश्रामगहृ बींिारा ते स्मशानभूमी 
दरम्यान वाळू तस्कराींनी महसलू प्रशासनाच्या दलुवक्षामुळे असींख्य खड्ड े पाडले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, नदीपािात पडलेल्या खड्डयामुळे अपघात घडून मतृ्यू होण्याची शक्यता ननमावण 
झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून नदीपािाचे सपा्ीकरण करुन नदी खड्डमेुक्त 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०२-२०१९) : (१) व (२) माणगींगा नदीपाि कोरड ेअसल्यामळेु मौि े
म्हसवड (जि.सातारा) येथील माणगींगा नदीपािात ववश्रामगहृ बींिारा ते स्मशानभूमी या के्षिात 
रािी-अपरािी केलेल्या वाळू चोरीमळेु खड्ड ेपडल्याची बाब माहे सप् े्ंबर,२०१८ मध्ये ननदशवनास 
आली आहे. तथावप, नदीपाि कोरड ेअसल्यान ेनदीपािातील खड्ड्यामुळे अपघात घडून मतृ्यू 
होण्याची शक्यता ननमावण झाली असल्याची बाब ननदशवनास आली नाही. 
(३) माणगींगा नदीपािातील सदर टठकाणी पडलेले खड्ड े याींबिकी सहाय्याने तात्काळ 
बुिववण्याची कायववाही महसूल प्रशासनामाफव त करण्यात आली आहे. सातारा जिल््यात 
टद.०१/०४/२०१८ ते ३०/०८/२०१८ या कालाविीत गौण खननिाच ेअविै उत्खनन व वाहतूकीच्या 
२५९ प्रकरणी कायववाही करुन रुपये २,४१,००,०००/- इतकी दींडात्मक रक्कम वसूल करण्यात 
आली आहे. तर २३ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

आमगाांव-देवरी (जि.गोंटदया) तालकु्यात गौण खनीि उत्खनास परवानगी देण्याबाबत 
  

(३३)  १३०४४८ (३०-११-२०१८).   श्री.सांिय पुराम (आमगाव) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आमगाींव-देवरी (जि.गोंटदया) तालुक्यात अनके टठकाणी मींिूर असलेल्या ववकास कामाींसाठी 
गौण खनीि उपलब्ि होत नसल्यामुळे सुरू असलेल्या ववकास  कामात अडथळा ननमावण होत 
असल्याच ेननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरच्या तालुक्यात गौण खननि उत्खननास परवानगी देण्याबाबत 
लोकप्रनतननिीींनी मा.उद्योग व मा.खननकमव, मींिी याींच्याकड ेटदनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी 
वा त्यासुमारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुर्षींगाने या प्रकरणी शासनान ेकोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०२-२०१९) : (१) व (२) अशी बाब ननदशवनास आली नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वेखांडवाडी (ता.पाटण, जि.सातारा) येथील गावीाणाांस तारळी प्रिल्पाया  
पुनवजसीत वसाहतीचा दिाज व नागरी सुववधा देण्याबाबत 

  

(३४)  १३०६७० (१०-१२-२०१८).   श्री.शांभूराि देसाई (पाटण) :  सन्माननीय मदत व पुनवजसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे कुशी (ता.पा्ण, जि.सातारा) या गावातील तारळी िरण प्रकल् पात बािीत झालेल्या 
२१ प्रकल्पग्रस्ताींना मायणी (ता.ख्ाव) या टठकाणी पुनववसनाकरीता भखूींडाच ेवा्प करण्यात 
आले असता या प्रकल्पग्रस्ताींना हे मान्य नसल्याने या प्रकल्पग्रस्ताींनी भूखींड व िशमनीचा 
ताबा न घेता तालुक्यातील वेखींडवाडी याटठकाणी स्वखचावन े िशमन खरेदी करुन गावठाण 
वसववले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मायणी (ता.ख्ाव) या टठकाणी पुनववसनाकरीता सोयी नसल्याने आखण देण्यात 
आलेल्या िशमनी नावपक असल्याने वेखींडवाडी (ता.पा्ण) याटठकाणी स्वखचावन ेिशमन खरेदी 
करुन वसववलेल्या गावठाणाींस ववशेर्ष बाब म्हणून मींिूरी देवुन १८ नागरी सुवविा देण्याबाबत 
प्रकल्पग्रस्ताींनी शासनाकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता वखेींडवाडी (ता.पा्ण) येथ ेिमीन खरेदी 
करुन गावठाण वसववल्यान ेया गावठाणाींस पनुववसन गावठाण म्हणून मींिूरी देणे योग्य होणार 
नसल्याचा अहवाल उपजिल्हाधिकारी पुनववसन सातारा याींनी उपआयुक्त (पुनववसन), पुणे 
ववभाग, पुणे याींना सादर केला असल्याने वखेींडवाडी येथील कुशी प्रकल्पग्रस्ताींच्या गावठाणास 
अद्यापही पुनववसाहतीचा दिाव शमळाला नसल्याचे तसेच यामुळे या प्रकल्पग्रस्ताींना अनेक 
अडचणीींचा सामना करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन वखेींडवाडी येथील गावठाण या २१ 
प्रकल्पग्रस्ताींसाठी ववशेर्ष बाब म्हणून मींिूर करण्याबाबत व १८ नागरी सुवविा देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) सदर वसाहतीस पुनववसन दिाव शमळण्याबाबतचा प्रस्ताव मान्य करता येणार नाही अस े
उपआयुक्त (पुनववसन), पुणे याींनी कळववले आहे. 
(५) प्रश्नच उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मौि ेउमरिाांचन (ता.पाटण, जि.सातारा) येथील वाांग मराीवाडी धरण  
प्रिल्पातील प्रिल्पग्रस्ताांचे पुनवजसन िरण्याबाबत 

  

(३५)  १३०६७४ (१०-१२-२०१८).   श्री.शांभूराि देसाई (पाटण) : सन्माननीय मदत व पुनवजसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पा्ण (जि.सातारा) तालुक्यात सन १९९७ मध्ये सुरु झालेल्या वाींग मराठवाडी या िरणाचे 
काम ४० ्क्केच पुणव झाले असनू मागील १७ वर्षावपासून सदर िरणाचे काम बींद अवस्थेत 
आहे, तसेच वाींग मराठवाडी िरण प्रकल्पातींगवत मौिे उमरकाींचन येथील ६१ बाधित कु्ुींबाना 
सन १९९७ पासून िरणग्रस्त म्हणून कोणताही मोबदला ककीं वा िमीन टदलेली नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उमरकाींचन येथील ६१ बाधित कु्ुींबाना साींगली जिल््यातील िशमन 
पुनववसनाकरीता टदलेली आहे माि सदर िशमन ही कसण्यायोग्य तसेच गावाचे पुनववसन 
करण्यायोग्य नसल्यान े ६१ बाधित कु्ुींबानी या प्रकल्पातील २१८ प्रकल्पग्रस्ताींप्रमाण े रोख 
रक्कम देण्यात येवून उमरकाींचन येथील िुन्या गावठाणाच्या वरील बािूस असणा-या ग् 
नीं.६१, ६२, ६७, ६९ व ७२ या खािगी िागेमध्ये ववशेर्ष बाब म्हणून पुनववसन करणेस मान्यता 
देणेववर्षयी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभावतील सववस्तर प्रस्ताव कृषणा खोरे ववकास महामींडळातींगवत सातारा 
पा्बींिारे ववभागाने तयार करुन तो मान्यतेकरीता शासनाकड ेसादर केला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वाींग मराठवाडी िरण प्रकल्पातील ६१ 
बाधित िरणग्रस्त कु्ूींबाच े मागणीसह पुनववसन करण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०२-२०१९) : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे.  
(४) याबाबत कायववाही चाल ूआहे. 
(५) प्रश्नच उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

मे.टदलीप बबल्डिॉन प्रा.मल. िां पनीवर िारवाई िरण्याबाबत 
  

(३६)  १३०८९८ (३०-११-२०१८).   श्री.भरतशेी गोगावले (महाड) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौि े साळगाव (ता.कुडाळ, जि.शसींिुदगुव) येधथल सव्हे क्र.९२ टहस्सा क्र.८ ही िमीन 
श्री.ववठ्ठल दशरथ िुरी व अन्य १२ याींच्या मालकीच्या िशमनीमध्ये ५१०२ ब्रास व सव्हे क्र.१०२ 
टहस्सा क्र.२ या श्री.दशरथ वासुदेव िुरी व अन्य ३३ याींच्या मालकीच्या िशमनीमध्ये १५७८७ 
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ब्रास मातीचे अस ेएकूण २०८८९ ब्रास मातीचे अनधिकृत उत्खनन मे.टदलीप बबल्डकॉन प्रा.शल. 
कीं पनीन े केले असून त्याबाबत तलाठी, साळगाव याींनी टदनाींक २६ माचव, २०१८ रोिी वा 
त्यासुमारास पींचनामाही केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी तलाठी साळगाव याींनी पींचनामा केल्यानींतरही अद्यापपयतं 
सींबींधित कीं पनीवर दींडात्मक कारवाई केली नसल्याने महाराषर िमीन महसूल सींटहता १९६६ चे 
कलम ४८(७) अनुसार पाचप् दींडात्मक कारवाई करण्यासींदभावत श्री.अनुपम काींबळी याींनी 
टदनाींक १२ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा त्या समुारास जिल्हाधिकारी शसींिुदगुव याींचेकड े तक्रार 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनुर्षींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकर्षव काय व त्यानुसार मे.टदलीप बबल्डकॉन प्रा.शल. कीं पनीवर  
कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०२-२०१९) : (१) मौिे साळगाींव (ता.कुडाळ, जि.शसींिुदगूव) येथील 
स.न.९२, टह.नीं.८ व स.नीं.१०२, टह.नीं.२ या खािगी मालकीच्या िशमनीमिून माती उत्खनन 
केल्याबाबत तहशसलदार, कुडाळ याींचकेड े प्राप्त तोंडी तक्रारीनसुार तलाठी, साळगाींव याींनी 
टद.२६ माचव,२०१८ रोिी पींचनामा केला हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) राषरीय महामागव क्र.६६ करीता आवश्यक असणाऱया १५,००० ब्रास माती या 
गौणखननिासाठी म.ेटदलीप बबल्डकॉन शल., या कीं पनीन ेमौि ेसाळगाींव, ता.कुडाळ, जि.शसींिुदगूव 
येथील स.क्र.१०२/२ या िशमनमालकाशी केलेल्या करारनाम्यानसुार स्वामीत्विन व इतर 
शासकीय कर आगाऊ भरणा करुन घेऊन उत्खनन केले असल्याचे ननदशवनास आले आहे. 
तसेच मौि ेसाळगाव, ता.कुडाळ, जि.शसींिुदगूव येथील स.क्र.९२, टहस्सा क्र.८ या िमीनीमिून 
मे.टदलीप बबल्डकॉन प्रा.शल., या कीं पनीन े मातीचे अनधिकृत उत्खनन केल्याचे आढळून 
आल्याने तहशसलदार, कुडाळ याींनी टद.१८/१/२०१९ रोिी दींडात्मक आदेश पाररत केले आहेत.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अयतवषृ्ट्टीने नुिसान झालेल्या शतेिऱयाांना देय यनधी ममळणेबाबत 
  

(३७)  १३१०८६ (१०-१२-२०१८).   श्री.बसवराि पाटील (दसा), श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर 
ग्रामीण), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) : सन्माननीय मदत व पनुवजसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) महसलू व बकँ कमवचारी याींच्यातील ताळमेळ व शेतकऱयाींप्रती सींवेदनशीलतेचा अभाव 
यामुळे खरीप हींगाम सन २०१६ मध्ये अनतवषृ्ीमळेु १ लाख २० हिार ६४० शेतकऱयाींच्या 
झालेल्या नकुसान भरपाईपो्ी शासनान े जिल्हा प्रशासनाकड े ११२ को्ी ६ लाख ९३ हिार 
रुपयाींचा ननिी वगव करुनही अद्यापही त्याच ेववतरण झाले नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ वा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मागील सव्वा दोन मटहन्याींपूवी जिल्हा प्रशासनाने तालुका ननहाय ननिी 
ववतरीत करुन शेतकऱयाींच्या खात्यावर िमा करण्याचे आदेश तहसीलदाराींना टदले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या आदेशान्वये कायववाही करत अनतवषृ्ीन े नुकसान झालेल्या शेतकऱयाींना 
ननिी न देणाऱया सींबींधित महसलू व बँक कमवचारी, अधिकारी याींचे ववरुद्ध कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) एवप्रल त ेनोव्हेंबर, २०१६ या कालाविीत 
झालेल्या अनतवषृ्ीमुळे  शेतवपकाींच्या नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱयाींना मदत देण्याकरीता 
शासन ननणवय क्रमाींक एससीवाय-२०१८/प्र.क्र.३६/म-११, टद०२०/७/२०१८ अन्वये रायामध्ये 
रु.५१५,२४.०७ लक्ष इतका ननिी ववतरीत करण्यात आला. 

यापैकी, दरींगाबाद ववभागातील उस्मानाबाद जिल्हयाकरीता रु.११२०६.९३ लक्ष इतका 
ननिी उपलब्ि करून देण्यात आला.   

प्रस्तुत प्रकरणी जिल्हाधिकारी कायावलय, उस्मानाबाद याींनी सींबींधित तहशसलदाराींना 
उपलब्ि करून टदलेला ननिी ९८०१२ बािीत शतेकऱयाींच्या खात्यात रक्कम रुपये 
५८,९३,८६,३३५/- िमा करण्यात आला  आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

भूसांपादनासाी  बािारमूल्य दरानसुार मोबदला देण्याबाबत 
  

(३८)  १३१३०० (३०-११-२०१८).   श्री.सुधािर देशमखु (नागपूर पजश्चम), श्री.सुरेश (रािमूामा) 
भोळे (िळगाव शहर), डॉ.मममलांद माने (नागपूर उत्तर), श्री.सांिय िेळिर (ीाणे), श्री.योगेश 
सागर (चारिोप), श्रीमती माधुरी ममसाळ (पवजती), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवज), 
डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्रीमती मांदा म्हात्र े
(बेलापूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने टदनाींक १३ ऑगस््, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास स्वतींि अध्यादेश काढून 
भूसींपादनासाठी बािारमूल्य दरानसुार मोबदला देण्याचा ननणवय घेतला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ननणवयाची रायात ककती टठकाणी अींमलबिावणी करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 

टद.१३ ऑगस््, २०१८ रोिीचा अध्यादेश नसून टद.१३ ऑगस््,२०१८ रोिीच्या शासन 
पररपिकान्वये ननणवय घेण्यात आला आहे. 
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(२) कोकण, पुणे, नाशशक, अमरावती, दरींगाबाद, नागपूर या सवव ववभागाींत सदर 
ननणवयाची अींमलबिावणी करण्यात येत आहे. उपरोक्त सवव ववभागात सवव जिल्हाधिकारी 
याींच्या माफव त ववववि प्रकल्पाींसाठी सावविननक प्रयोिनाकररता सींपाटदत करण्यात येणा-या 
िशमनीसाठी मोबदला ननजश्चत करताना उक्त शासन ननणवयानुसार कायववाही करण्यात येते.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर िृषी स्वालांबन योिना व आटदवासी उपायोिनेंतगजत  
नवीन ववहीरीचा लाभ देण्याया अटी व शतीमध्ये सुधारणा िरण्याबाबत 

  

(३९)  १३१८१८ (०४-१२-२०१८).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे) : सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर कृर्षी स्वालींबन योिना व आटदवासी उपायोिनेंतगवत नवीन 
ववहीरीचा लाभ घेण्यासाठी असलेल्या अ्ी व शतीमध्ये सुिारणा होणेबाबत कृर्षी ववकास 
अधिकारी, जिल्हा पररर्षद, अमरावती याींनी कृर्षी सींचालक, कृर्षी आयुक्तालय, महाराषर याींना 
जि.प/कृर्षी/ववघयो/४०३/२०१८ टद.२८/०२/२०१८ च्या पिाींनुसार मुदेीतननहाय प्रस्ताव सादर केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योिनेमिील अ्ी व शतीनुसार नवीन ववहीर घ्यावयाच्या स्थळापासून 
५०० फु्ाच ेअींतरावर दसुरी ववहीर नसावी अशी अ् असून अनुसूचीत िाती िमातीच ेशेतकरी 
अल्प भूिारक असल्यान े प्रस्तावीत ववहीरीकरीता स्थळाची पाहणी केली असता ५०० फु्ाच े
आत दसुरी ववटहर अस्तीत्वात असल्यामळेु लाभाथी अपाि ठरवून ननवड रदीत करावी लागत 
असल्याच ेलोकप्रनतननिीींनी अव्वर मुख्य सधचव, कृर्षी ववभाग याींना टदनाींक ८ म,े २०१८ रोिी 
वा त्यासुमारास लेखी पिाींनुसार कळववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी करुन सदर योिनेतील अ्ी व शतीमध्ये सिुारणा 
करण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणी भूिल सवेक्षण व ववकास यींिणा (पाणी परुवठा व स्वछता ववभाग) 
याींच्याकडून अशभप्राय मागववण्यात आले होते. यासींदभावत, दोन शसींचन ववटहरीींमिील ककमान 
अींतर १५० मी. (५००रु्फ्) ठेवणे भूिल शास्िीयदृषाया आवश्यक असून त े
शेतकऱ याींच े टहताचे असल्याच ेभिूल सवेक्षण व ववकास यींिणा (पाणी पुरवठा व स्वछता 
ववभाग) याींनी कळववले होते. त्यामुळे  भूिल सवेक्षण व ववकास यींिणेच ेसदरच ेअशभप्राय  
ववचारात घेऊन,  डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर कृवर्ष स्वालींबन योिना व आटदवासी उपयोिना 
अींतगवत नवीन ववहीराचा लाभ घेण्यासाठी  ववहीत   करण्यात  आलेली ५०० रु्फ्ाची अ् 
शशथील करता येणार नसल्याबाबत प्रा.ववरेंद्र िगताप, वव.स.स  याींना सधचव (कृर्षी) याींच्या 
स्तरावरून टद. १५.१२.२०१८ रोिीच्या पिान्वये कळववण्यात आले आहे. 
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(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
___________ 

  
मौि ेघेरा मसांहगड (ता.हवेली, जि.पुणे) ग्रामपांचायत के्षत्रातील  

आतिरवाडीस गावीाण दिाज देण्याबाबत 
  

(४०)  १३१८५० (३०-११-२०१८).   श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) : सन्माननीय मदत व 
पुनवजसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौि ेघेरा शसींहगड (ता.हवलेी, जि.पुणे) ग्रामपींचायत के्षिातील आतकरवाडीस गावठाण दिाव 
देण्याच्या प्रस्तावाची चौकशी उपववभागीय अधिकारी, हवेली याींनी करून टदनाींक ४ माचव, २०१५ 
रोिी वा त्यासुमारास अहवाल सादर केला असून टदनाींक ८ ऑगस््, २०१४ रोिी वा 
त्यासुमारास मोिणी होऊन गावठाण लगतचे भूमापन क्रमाींक ही दशवववण्यात आले असताना 
या गावास गावठाण दिाव देण्याची कायववाही सींथ गतीने सुरु असल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गावठाणामध्ये समाववष् करावयाचे सव्हे नीं.१९७ व २५१ या सरकारी 
वनाबाबत मुख्य वनसींरक्षक, पुणे ववभाग याींना टदनाींक १३ िुलै, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास 
स्वयींस्पष् अशभप्राय सादर करण्याच ेकळवून तीन वर्ष ेझाले असताींनाही अद्यापपयतं अशभप्राय 
प्राप्त झाले नाही व त्याबाबत सींबींधिताींकडून कोणतेही प्रयत्न  केले िात नाही आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(४) असल्यास, याबाबत चौकशीनुसार आतकरवाडीस गावठाण दिाव देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) जिल्हाधिकारी, पुणे याींनी कळववले 
आहे की, मौि े घेरा शसींहगड (ता.हवेली, जि.पुणे) या गावास गावठाण दिाव देणे सींदभावत 
गावठाणामध्ये समाववष् करावयाचे स.नीं.१९७ व २५१ हे सरकारी फॉरेस्् आहेत. तसचे मौि े
घेरा शसींहगड व त्याींच्या वाड्या या पूणवपणे पजश्चमघा् पररसींवेदनशील के्षिामध्ये समाववष् 
आहेत.  

मौि े घेरा शसींहगड (आतकरवाडी) या गावास गावठाण दिाव देणे सींदभावत 
गावठाणामध्ये समाववष् करावयाचे स.नीं.१९७ व २५१ हे सरकारी फॉरेस्् असल्याने, मुख्य 
वनसींरक्षक, पुणे ववभाग, पुणे याींना अशभप्राय सादर करण्यास कळववले आहे. मुख्य वनसींरक्षक, 
पुणे ववभाग, पुणे याींच ेअशभप्राय प्राप्त झाल्यानींतर, ननयमानुसार कायववाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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भामा आसखेड धरण (ता.खेड, जि.पुणे) प्रिल्पग्रस्ताांना पुनवजसनाचा मोबदला  
म्हणून पयाजयी िागा अथवा ववशषे पॅिेि देण्याबाबत 

  

(४१)  १३२०३५ (०७-१२-२०१८).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :  सन्माननीय मदत व 
पुनवजसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) भामा आसखेड प्रकल्प (ता.खेड, जि.पुणे) या प्रकल्पाच े पाणी वपण्यासाठी आखण 
दद्योधगकककरणासाठी पुरववण्याच्या ननणवयामुळे ननमावण झालेल्या भूसींपादन व पुनववसनासाठी 
सववस्तर आराखडा तयार करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच प्रकल्पग्रस्ताींच ेसवव प्रलींबबत प्रश्न सोडववण्याबाबत ननणवय घेवून कालबद्ध कायवक्रम 
तयार करण्याची लेखी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी टदनाींक १० सप् े्ंबर, २०१८ रोिी वा 
त्यासुमारास ववभागीय आयुक्त, पुणे याींचेकड े केली आहे, तसेच न्यायालयात गेलेल्या 
प्रकल्पग्रस्ताींना तात्काळ पयावयी िमीन अथवा पॅकेि देण्याचा ननणवय घेण्यासाठी टदनाींक ५ 
ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास जिल्हाधिकारी कायावलय, पुणे येथ ेझालेल्या बैठकीमध्ये 
मोबदला म्हणून िमीनच देण्यात यावी असा ननणवय झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननणवयानुसार प्रकल्पग्रस्ताींना िमीन वा्प करण्यासह उववररत 
प्रकल्पग्रस्ताींना िमीन अथवा ववशेर्ष पॅकेि देण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) मा.उच्च न्यायालयात याधचका दाखल केलेल्या ३८८ प्रकल्पग्रस्ताींना त्याींची पािता तपासून 
पयावयी िशमन वा्प करण्याबाबची कायववाही चालू आहे. 
(४) प्रश्नच उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रायात स्िूल बसया व्याख्येत ववमशष्ट्ट सुरषक्षततेचे उपाय असलेल्या स्िूल व्हॅन, 
ऑटो ररक्षा व इतर वाहनाचा समाववष्ट्ट िरणाऱया िाय्याबाबत 

  

(४२)  १३२१४२ (११-१२-२०१८).   श्री.प्रिाश सुवे (मागाीाणे) : सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायात स्कूल बसच्या व्याख्येत ववशशष् सुरक्षक्षततेचे उपाय असलेल्या स्कूल व्हॅन, ऑ्ो 
ररक्षा व इतर वाहनाचा समाववष् करणारा कायदा राय सरकारन े केला असला तरी त्याला 
अद्याप मा.राषरपतीची सींमती शमळालेली नसल्याने हा कायदा लागू करुन अशा वाहनाींना 
परवानगी देण्याबाबत शासनान ेआपली भूशमका स्पष् करण्याच े ननदेश मा.न्यायालयाने माहे 
ऑक््ोबर, २०१८ वा त्यादरम्यान टदले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या ननदेशानसुार शासनान ेकोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. टदवािर रावते (२०-०२-२०१९) : (१) व (२) राय शासनाने स्कुलबस करीता केलेला ननयम 
कें द्र शासनान ेकेलेल्या ननयमाींशी सुसींगत आहेत काय याबाबत मा.महाधिवक्ता याींनी मा.उच्च 
न्यायालयासमोर बािू माींडली असनू प्रकरण मा.उच्च न्यायालयात न्यायप्रववषठ आहे 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

दौंड व पुरांदर (जि.पुणे) तालुक्यासाी  स्वतांत्र उपववभागीय िायाजलय सुरु िरण्याबाबत 
  

(४३)  १३३०६० (३०-११-२०१८).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :  सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दौंड व पुरींदर (जि.पुणे) तालुक्यासाठी स्वतींि उपववभागीय कायावलय सुरु करणेबाबतची 
मागणी लोकप्रनतननिीींनी टदनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास वारींवार शासनाकड े
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनान ेपुरींदर येथे तात्पुरत्या स्वरुपात कायावलय सुरु केले असून पुरींदर पेक्षा 
दौंड महसुल ववभागाच्या कामाची व्याप्ती दपु्प्ीपेक्षा िास्त आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर व्याप्ती व वाढणारे नागरीकीकरण पाहता उक्त दोन्ही तालुक्यासाठी 
स्वतींि उपववभागीय कायावलय सुरु करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायववाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०२-२०१९) : (१) होय 
(२) पुरींदर तालुक्यापेक्षा दौंड तालकु्याची कामाची व्याप्ती िास्त असल्याचे टदसून येते. 
(३) दौंड व पुरींदर या दोन तालुक्याींसाठी स्वतींि उप ववभागीय कायावलय स्थापन करण्याबाबत 
ववभागीय आयुक्त, पुणे ववभाग, पुणे याींच्याकडून टदनाींक २७.११.२०१८ अन्वये अहवाल प्राप्त 
झाला आहे. सदर अहवालातील बाबी शासन स्तरावर तपासून उधचत ननणवय घेण्याच ेसींकजल्पत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मशवािीनगर एस टी स्थानि स्थलाांतररत िरण्याबाबत 
  

(४४)  १३३२३० (११-१२-२०१८).   श्री.वविय िाळे (मशवािीनगर) :  सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरातील वपींपरी धचींचवड ते स्वारगे् मेरो मागावत शशवािीनगर एस.्ी स्थानकाच्या 
िागेखाली भुयारी मेरो स्थानक ननयोजित केले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शहराचे मुख्य वाहतूक कें द्र असलेले शशवािीनगर एस. ्ी. स्थानक तात्पुरत्या 
स्वरुपात स्थलाींतररत कराव ेलागणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शशवािीनगर एस.्ी स्थानक येथील प्रवाशाींची सींख्या लक्षात घेता सदर 
स्थानक नागररकाींच्या व एस ्ी महामींडळाच्या सोयीच्या िागेवर स्थलाींतररत करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. टदवािर रावत े(०८-०२-२०१९) : (१) व (२) होय. 
(३) पुणे मेरो प्रकल्पाच्या कामासाठी राय पररवहन महामींडळाच े शशवािीनगर एस.्ी. 
स्थानकाच े स्थलाींतरण आवश्यक असल्याने, कृर्षी, पशुसींविवन, दगु्िव्यवसाय ववकास व 
मत्सव्यवसाय  ववभागाच्या टद.०२.०१.२०१९ च्या शासन ननणवयाींन्वये दगु्िव्यवसाय ववभागाची 
िागा ३ वर्षावच्या कालाविीकरीता करारनाम्यान े राय पररवहन महामींडळास उपलब्ि करुन 
देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे शहरात प्रादेमशि पररवहन खात्यािडून स्माटज िाडज रीडरचा पुरवीा िरण्याबाबत 
  

(४५)  १३३४४८ (१५-१२-२०१८).   श्री.वविय िाळे (मशवािीनगर) :  सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायातील प्रादेशशक पररवहन ववभागाकडून वाहन नोंदणी िारकाींना सन २००६ पासून 
स्मा व् काडव देण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू स्मा व् काडव रीडर पुणे प्रादेशशक पररवहन कायावलयाींना देण्यात आली 
नसुन नव्या वाहनाींची नोंद करताना पुणे प्रादेशशक कायावलयाकडून स्मा व्काडवसाठी प्रत्येकी २०० 
रुपये शुल्क आकारण्यात येत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स्मा व्काडव रीडर परुवठा न केल्यान ेस्मा व्काडव वापरण्याचा हेत ूसाध्य न होता 
नागरीकाींना नाहक भुदंड बसत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पुणे शहरात प्रादेशशक पररवहन 
खात्याकडून स्मा व् काडव रीडरचा पुरवठा करण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा  करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. टदवािर रावत े(१५-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) प्रादेशशक पररवहन कायावलय,पुणे या कायावलयास प्रायोधगक तत्वावर ४ स्मा व् काडव ररडसव 
उपलब्ि करुन देण्यात आले आहेत. स्मा व् काडव स्वरुपातील नोंदणी प्रमाणपिासाठी रु.२००/- 
शुल्क आकारण्यात येत.े 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________  
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नामशि शहरात ररक्षा थाांबे वाढववण्याया प्रस्तावाबाबत 
  

(४६)  १३३४७८ (११-१२-२०१८).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाशशक शहरातील वाढती लोकसींख्येचा तुलनेत ररक्षा थाींब े वाढववण्याचा प्रस्ताव मागील 
काही वर्षावपासून प्रलींबबत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचा प्रस्तावावर अद्यापपयवत ननणवय न घेण्याची कारणे काय आहेत,  
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी करुन नाशशक शहरात ररक्षा थाींबे वाढववण्याबाबत 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. टदवािर रावत े (११-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. असा कोणताही प्रस्ताव शासनाच े
स्तरावर प्रलींबीत नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईत रेल्वे रुळ ओलाांडताना होणाऱया अपघाताबाबत 
  

(४७)  १३३५०६ (११-१२-२०१८).   श्री.अममत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत रेल्वे रुळ ओलाींडताना होणाऱया अपघातात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असुन 
मागील ३३ मटहन्याींमध्ये रेल्व ेअपघातात ४ हिार ६६१ िणाींना प्राण गमवावे लागले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, रेल्वे कायदा १९८९ अन्वये कलम १४७ अींतगवत रुळ ओलाींडणे गुन्हा असुन हे 
प्रमाण कमी होत नाही त्यामागील कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन रायातील रेल्वे अपघात रोखण्याबाबत 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. टदवािर रावत े(११-०२-२०१९) : (१) सन २०१६ मध्ये १७९८, सन २०१७ मध्ये १६५१,तर 
सन २०१८ (नोव्हेंबर अखेर) १४७६ व्यक्तीींचा रेल्वे ओलाींडताना मतृ्य ूझालेला आहे. 
(२) मागील ३३ मटहन्यात मुींबई लोहमागव पोलीस आयुक्तालयाच्या कायवकै्षिात रुळ ओलाींडताना 
लोकलखाली सापडून ४४७२ िणाींना प्राण गमवाव ेलागले आहेत. 
(३) व (४) प्रवाशाींना माटहती असनूही त्याींच्या अनतसुवविा घेण्याच्या प्रवतृ्तीमळेु अस ेअपघात 
होत आहेत. यासींदभावत खालीलप्रमाणे उपाययोिना राबववण्यात आल्या आहेत. 
    i) ननयशमतपणे नागररकाींमध्ये िनिागतृी करण्यात येत.े 
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    ii) काही टठकाणी कुपण शभींती घालण्यात आल्या आहेत. 
    iii) अपघातानींतर काळी टठकाणे (ब्लॅक स्पॉ्) शोिून अशा टठकाणी रेल्वे पोलीस दलाच े
कमवचारी ननयुक्त करण्यात येत आहेत. 
    iv) सरकते जिन ेआखण शलफ््स बसववण्यात येत आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रायात स्िूलबस बेिायदेशीरररत्या चालववण्यात येत असल्याबाबत 
  

(४८)  १३३५०७ (११-१२-२०१८).   श्री.अममत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायभरात एकूण ३१८ स्कूल बस बकेायदा असून त्यापैकी ३१६ बसवर कारवाई करण्यात 
आल्याच े माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले असुन ननयमाींच े
उल्लींघन करुन बेकायदेशीरररत्या स्कूल बस चालववण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बेकायदेशीर स्कूल बस चालत असल्यामळेु मुलाींच्या सुरके्षचा प्रश्न ननमावण 
झाला असुन कें द्र सरकारने स्कूलसींदभावत आखलेल्या ननयमाींच ेका्ेकोरपणे पालन राय शासन 
करीत आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन रायात बेकायदेशीर स्कूल बस 
चालववणाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. टदवािर रावत े(१३-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 

रायातील सवव पररवहन कायावलयाींना शालेय ववद्यार्थयाचंी अवैि वाहतूक करणाऱया  
व स्कुल बसेस ननयमावलीतील तरतूदीींचे उल्लींघन करणाऱया स्कूल बसेसची तपासणी  
करण्यासाठी टद.०१.१०.२०१८ ते टद.१५.१०.२०१८ पयतं ववशेर्ष मोटहम राबववण्याचे ननदेश देण्यात 
आले होते. सदर तपासणीमध्ये शालेय ववद्यार्थयांची वाहतूक करणाऱया अवैि वाहनाींची  सींख्या 
३१६ एवढी आढळून आली. 
(२) व (३) रायातील पररवहन कायावलयातील वायुवेगपथकाींमाफव त शालेय ववद्यार्थयांची अवैि  
वाहतूक करणाऱया तसेच स्कूल बस ननयमावलीतील तरतूदीींच े उल्लींघन करणाऱया वाहनाींची  
तपासणी करून दोर्षी वाहनाींवर कावाई करण्यात येते. त्यानुसार सन २०१८ मध्ये ३११३ 
वाहनाींवर कारवाई करण्यात आली आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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मालवाहतिूदाराांना प्रयतगाडी िाही रक्िम सांबांधधत प्रादेमशि पररवहन  
िायाजलयात दयाव ेलागत असल्याबाबत 

  

(४९)  १३३८४१ (११-१२-२०१८).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.राहूल 
िुल (दौंड), श्री.अममत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) िडवाहनाींच्या मालवाहतुकीची  क्षमता कें द्र शासनाने दोन ते सहा ्नाींनी वाढववली असनु 
त्याींची नोंदणी करुन घेताना मालवाहतूकदाराींना प्रनतगाडी दीड त े दोन हिार रुपये सींबींधित 
प्रादेशशक पररवहन कायावलयात दयावे लागत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाने १६ ्न २०० ककलोपेक्षा िास्त विन असलेल्या िड वाहनाींची 
क्षमता दोन त े सहा ्नाींनी वाढववली आहे परींतु मालवाहतकूदाराींनी त्याबाबत नोंदणी 
प्रमाणपिावर (आरसी) आखण परशम्वर नोंद करणे बींिनकारक केले असुन यासवव प्रकक्रयेत 
काही मध्यस्थ मालवाहतूकदाराींकडून प्रनतगाडी दीड त ेदोन हिार रुपये आकारत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन सींबींधिताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. टदवािर रावत े (१५-०२-२०१९) : (१) टद. ८ सप् े्ंबर २०१८ रोिीच्या दैननकामध्ये  वतृ्त 
प्रशसद्ध झाले आहे, वाहनाची विनक्षमता वाढववण्यासींदभावत शासनाने ववटहत केलेले शुल्क रु. 
९५०/- व दयु्यम परवान्याकरीताचे शुल्क रु. २००/- याप्रमाणे एकूण ११५०/- शुल्क भरणे 
आवश्यक असून एवढीच रक्कम जस्वकारली िाते. 
(२) व (३) याबाबत कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. याकामी मालवाहतुकदाराींसाठी एक 
खखडकी योिना तसेच अनतररक्त कमवचारी ननयुक्त करुन नोंदणी प्रमाणपि आखण परवान्यावर 
नोंद घेतली िाते. कायावलयीन कामकािासींदभावत कोणत्याही मध्यस्थाींशी सींपकव  न करण्याबाबत 
दशवनी भागात सूचनाफलक ठळकपणे टदसतील अशा पद्धतीने लावण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सातारा उपप्रादेमशि पररवहन िायाजलयातील ब्रेि टेस्ट रॅि उभारणीबाबत 

(५०)  १३३९६० (११-१२-२०१८).   श्री.टदपि चव्हाण (फलटण) :  सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा उप प्रादेशशक पररवहन कायावलयात माल वाहतूक करणाऱया नव्या वाहनाींच्या 
तपासणीसाठी ब्रके ्ेस्् रॅक नसल्यामुळे माल वाहतूक करणाऱया वाहनाींना ्ेजस् ी्ंगसाठी व 
योग्यता प्रमाणपिासाठी कराड उप प्रादेशशक पररवहन कायावलयाकड े वाहनाींची नोंदणी करावी 
लागत,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सातारा जिल्हयातील माल वाहतूकदार वर्षावला १२३ को्ीींचा महसूल देत असुन 
रॅकसाठी ननिी असताींना उप प्रादेशशक पररवहन कायावलयातील अधिकाऱयाींच्या ननजषक्रयतेमुळे 
रॅकसाठी िागा उपलब्ि होऊ शकली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन ्ेजस् ी्ंग रॅकसाठी िागा उपलब्ि करुन 
देण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. टदवािर रावत े(०८-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे 
(२) व (३) उप प्रादेशशक पररवहन कायावलय,सातारा कायावलयाकरीता २५० X ६ मी्र लाींबीचा  
ब्रेक ्ेस्् रॅक उभारण्यासाठी महसूल व वन ववभागाच्या टद.२३.१०.२०१८ रोिीच्या  शासन 
ननणवयान्वये मौि े वये ता.जि.सातारा येथील गायरान ग् क्र.४८६/२, के्षि ६ हेक््र ५३ आर 
पैकी के्षि २ हेक््र एवढी िशमन प्रदान करण्यात आली आहे. सदर िशमनीवर ब्रके ्ेस्् रॅक 
उभारणीच्या अींदािपिकास शासन ननणवय टद.३०.०१.२०१९ अन्वये प्रशासकीय व ववत्तीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   जितेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचव (िायजभार), 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
__________________________________________________________________ 
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