
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१७ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बुधिार, हदनाांि १५ माचच, २०१७ / फाल्गुन २४, १९३८ ( शिे ) 
  

(१) महसूल, पनुिचसन ि मदत िायच, सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग (२) पररिहन, खारभूमी वििास मांत्री 
(३) िृषी आणि फलोत्पादन मांत्री 
(४) सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांत्री 
(५) पशुसांिधचन, दगु्धवििास ि मत््यवििास मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूि सांख्या - ४६ 
------------------------------------- 

 

पनिेल-सायन महामागाचिरील िामोठे खाडीिर दोन माधगचिाांना  
जोडण्यात आलेल्या पुलाची दरुु्ती िरण्याबाबत 

(१) *  ७५०७३   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुिािार (हहांगिघाट), 
अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्रीमती 
मननषा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पनवेल-सायन महामागाावरील कामोठे खाडीवर दोन मार्गाकाींना जोडण्यात 
आलेल्या पुलाचा जोड मजबतू नसल्याने पुलाच्या वरच्या गागावर गेगा पडल्या 
असून कठड्यालाही तड े गेले असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर महामागााचे रीं दीकरण करताना ननकृष् दजााचे काम 
केल्यामुळे महामागााला गेगा पडल्या असून दरुूस्तीअगावी सींरक्षक कठड्याचीही 
दरुवस्था झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने सदर पुलाची दरुस्ती करण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही, हे खरे नाही. 

प्रशनाींककत ठठकाण हे कामोठे खाडीवर नसून तळोजा खाडीवर आहे. 
सदर  ठठकाणी गेगा पडल्या नसून त्या नववन व जुन्या  पुलाींमध्ये 

असून Longitudinal Joint ताींत्रिकदृष्या स्वीकाराहा व अपेषितक्षत आहे. सदर 
ठठकाणचा रस्ता समतल ठेऊन वाहतुकीस योग्य ठेवण्याच्या व कठडा दरुूस्तीची 
कायावाही करण्यात येत आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) प्रशन उद् ावत नाही. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

----------------- 
 
शशरपूर (श्ज.यितमाळ) या गािातील वि्थावपत िुटुांबाांचे पुनिचसन िरण्याबाबत 

 

(२) *  ७८७५९   श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड) :   सन्माननीय पनुिचसन ि 
मदत िायच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) शर्रपूर (जज.यवतमाळ) या गावातील ९६ कु्ुींबे माहे जुलै, २००५ मध्ये शर्प 
नदीच्या महापूरात ववस्थावपत झाली असून या ववस्थावपताींचे पुनवासन 
करण्याकरीता वारींवार जजल्हार्िकारी याींच्याकड ेमागणी करनही अदयाप कोणतीच 
कायावाही करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदगाात र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुषींगाने सदरहू ववस्थावपताींचे तातडीने पनुवासन 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रशन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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औरांगाबाद-जळगाांि या राज्य मागाचची झालेली दरुि्था 
  

(३) *  ७९६३१   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) औरींगाबाद–जळगाींव राज्य मागाावर मोठ्या प्रमाणात खड्ड ेपडल्याने रस्त्याची 
दरुवस्था झाली असून सन २०१६ मध्ये सदर मागाावर ३० दरु्ा् ना होऊन ३९ जण 
मतृ्यमुुखी पडले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वडोद बाजार (जज.औरींगाबाद) पोलीस स््ेर्नच्या हद्दीतील 
बनककन्होला ते र्चींचखेडा या दरम्यान सवाार्िक दरु्ा् ना र्डल्या आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागाावर जाहीरात करणाऱ् या कीं पन्याींनी जाठहरात कलक 
लावून अनतक्रमण केल्यामुळे अपर्ाताींच्या सींख्येत वाढ झाली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी करन सदर मागााची दरुस्ती करण्याबाबत 
व मागाावरील जाहीरात कलक ह्ववण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) सदयजस्थतीत रस्त्यावरून वाहतकू सुरळीत सुरू 
आहे. पोलीस ववगागाच्या दप्तरी असलेल्या अहवालानुसार या रस्त्यावर झालेल्या 
९ अपर्ातात १३ प्रवासी मतृ्युमूखी पडल्याची नोंद आहे. हे अपर्ात रस्त्याच्या 
दरुावस्थेमुळे झाल्याची नोंद पोलीस दप्तरी नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सदयजस्थतीत प्रशनाींककत रस्ता सुजस्थतीत आहे. वेळोवेळी या रस्त्यावरील 
अनतक्रमणे तसेच अवैि जाठहरात कलक ह्ववण्यात येतात. रस्त्यावरून वाहतकू 
सुरळीतपणे चालू आहे. 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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गिोरे ते िीरगाि फाटा (ता.अिोले, श्ज.अहमदनगर) या र्त्याचे  
रुां दीिरि िरुन दरुु्ती िरण्याबाबत 

  

(४) *  ७७०५७   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गणोरे ते वीरगाव का्ा (ता.अकोले, जज.अहमदनगर) या रस्त्याची दरुवस्था 
झाली असून रस्त्याच्या दोन्ही बाजूींना मोठमोठे खड्ड े पडल्यामुळे अपर्ाताच्या 
प्रमाणात वाढ झाली असून सदर रस्त्याचे रीं दीकरण करन कायमची दरुस्ती 
करण्याऐवजी तात्पुरती दरुस्ती करण्यात आल्याचे ठदनाींक १९ डडसेंबर, २०१६ 
रोजी वा त्या सुमारास ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्ता अरीं द असल्यामुळे एकाच वेळी दोन वाहने 
रस्त्यावरून जाणे र्क्य नसल्याने या रस्त्याचे तातडीने रीं दीकरण करणे 
आवशयक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने सदर रस्त्याचे रीं दीकरण करून दरुस्ती 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१)  अींर्त: खरे आहे. 

गणोरे ते वीरगाव का्ा रस्ता प्राजजमा-२१ असून बागायती क्षेिातनू जात 
असल्याने रस्त्यावर अवजड वाहनाींची वाहतूक असते. रस्त्यावरील डाींबरी 
पषृठगागावरील खड्ड े माहे डडसेंबर, २०१६ पवूी गरण्यात आलेले आहेत. 
रस्त्यावरील वाहतूक सुरळीतपणे सुरू आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) प्रशनािीन रस्त्यावरील वाहतूक वदाळीतील वाढ लक्षात रे्ता रस्त्याचे 
रीं दीकरण करणे आवशयक असून सदर काम माचा, २०१७-१८ च्या 
अथासींकल्पामध्ये प्रस्ताववत करण्यात येत आहे. 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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तळा ि सुधागड (श्ज.रायगड) तालुक्यातील शासिीय जमीनीांची  
विक्री िरुन िेलेला गैरव्यिहार 

  

(५) *  ७६४२५   श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूच) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) तळा व सुिागड (जज.रायगड) तालुक्यातील र्ासकीय जमीनीींची  महसूल 
ववगागातील अर्िकारी व गूमाककयाींनी सींगनमताने ववक्री करन को्यविी 
रपयाींच्या केलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणी ववगागीय आयुक्त, कोकण ववगाग याींनी 
सुर केलेली चौकर्ी पूणा झाली आहे, हे खरे आहे  काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची चौकर्ी करन चौकर्ी सशमतीने त्याबाबतचा 
अहवाल र्ासनास सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त अहवालातील ननषकषाानसुार सदर गैरव्यवहारास जबाबदार 
असणाऱ्या अर्िकारी व गूमाककयाींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), व (४) ता.तळा जजल्हा रायगड येथील 
र्ासकीय जशमनीची गैरव्यवहाराप्रकरणी ववगागीय आयुक्त, कोकण ववगाग याींनी 
चौकर्ी करन ठदनाींक ०१.०३.२०१७ रोजीच्या पिान्वये र्ासनास अहवाल सादर 
केला आहे. सदर अहवालाची छाननी करून ननयमानुसार पढुील कायावाही 
करण्याचे सींकल्पीत आहे.  

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

राजूर बहुला (ता.श्ज.नाशशि) येथे अनधधिृतररत्या  
गौि खननजाचे उत्खनन होत असल्याबाबत 

  

(६) *  ७४२५२   श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पश्श्चम) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राजुर बहुला (ता.जज.नाशर्क) येथे अनर्िकृतपणे गौण खननजाचे उत्खनन 
करण्यात आल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सींबींर्िताींकडून दींड वसूल करण्याबाबतच्या सुचना 
तहशसलदार व उपववगागीय अर्िकारी, नाशर्क याींना अप्पर जजल्हार्िकारी, 
नाशर्क याींनी ठदलेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने सींबींर्िताींकडून दींड वसूल करण्याबाबत 
तसेच दींड वसूल करण्यास ववलींब लावणाऱ्या अर्िकाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) अर्ी बाब ननदर्ानास आली असून त्यानषुींगाने 
सींबींर्िताींववरूध्द दींडात्मक कारवाई करून अहवाल सादर करण्यास अप् पर 
जजल्हार्िकारी, नाशर्क याींनी तहसीलदार, नाशर्क याींना सूचना ठदल्या आहेत. 
(३) व (४) मौजे राजुर बहुला (ता. नाशर्क) येथील मुरमाच्या अवैि 
उत्खननाबाबत तहशसलदार, नाशर्क याींनी ठद. २८.११.२०१६ रोजी             
रू. १,२५,०६,२२०/- एवढ्या दींडाचे आदेर् पाररत केले असून, दींडाची रक्कम वसूल 
करण्याची कायावाही सुरू आहे. तसेच सींबींर्िताींववरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात 
आला आहे. 

सदर आदेर्ाववरूध्द सींबींर्िताींनी अप् पर जजल्हार्िकारी, नाशर्क याींच्याकड े
अपील दाखल केले आहे. 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

मौजे अांबबत (ता.अिोले, श्ज.अहमदनगर) येथील मुळा पािलोट क्षेत्रात  
दरडी िोसळून झालेले निुसान 

  

(७) *  ७८२१०   श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय पनुिचसन ि 
मदत िायच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे अींत्रबत (ता.अकोले, जज.अहमदनगर) येथील मुळा पाणलो् क्षेिातील 
दरडी कोसळल्याने या गावातील रस्त्याींना व र्राींना मोठ्या गेगा पडल्याचे माहे 
ऑगस््, २०१६ च्या पठहल्या आठवड्यात ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर रस्त्याींची व र्राींची र्ासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तदनसुार अींत्रबत येथील रस्त्याींची दरुस्ती आणण ग्रामस्थाींचे 
पुनवासन करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे.        
(२) व (३) मौजे अींत्रबत येथील रस्त्याींची जज.प. सा.बाीं. उपववगाग, अकोले 
याींचेमाका त तात्पुरती दरुस्ती करून रस्ते वाहतकुीसाठी खलेु करण्यात आले 
आहेत. अनतवषृ्ीमुळे मौजे अींत्रबत येथील ५ र्राींची पडझड झाली असून 
नुकसानपो्ी सींबींर्िताींना र. ११,६००/- चे अनदुान वा्प करण्यात आले आहे. 
तसेच दरडग्रस्ताींचे पुनवासन करण्याबाबत सवाकष िोरण ठरववण्याची बाब 
र्ासनाच्या ववचारािीन आहे. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

हातििांगले (श्ज.िोल्हापूर) बस ्थानि पररसरात झालेले अनतक्रमि 
  

(८) *  ७७८७६   डॉ.सुश्जत शमिचेिर (हातििांगले) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 

(१) हातकणींगले (जज.कोल्हापरू) बस स्थानकासमोर मागील चार वषाापासून सुप्रीम 
इन्रास्रक्चर कीं पनीने उड्डाणपूलाच्या नावाखाली कोणत् याही ववगागाची परवानगी 
न रे्ता बेकायदेर्ीर खणन करन उड्डाणपूलाचे अिाव् बाींिकाम केले आहे, हे 
खरे आहे काय,  
(२) तसेच या बस स्थानक पररसरात व्यवसानयकाींनी केलेल्या अनतक्रमणामुळे 
मोठ्या प्रमाणावर वाहतुकीची कोंडी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरचा पररसर अनतक्रमणापासून मुक्त करण्याकररता तसेच 
बेकायदेर्ीर खणन करन अिाव् उड्डाणपूलाचे बाींिकाम करणाऱ्या कीं पनीवर 
र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) उड्डाणपुलाचे बाींिकाम अिाव् जस्थतीत आहे. 
(२) अींर्त: खरे आहे. या ठठकाणी रस्त्याची मुळ र्ासकीय हद्द मध्यापासून 
सवासािारणपणे १० मी्र इतकी होती. प्रकल्पाच्या कामासाठी रस्त्याच्या 
मध्यापासून १७.५० मी. पयतं जागेच्या गूसींपादनाची कायावाही केलेली आहे. 
रस्त्याच्या नवीन गूसींपादन केलेल्या हद्दीनजीक काही मालकाींनी जागा मोकळी 
करन न ठदल्याने व तेथेच व्यवसाय चालू ठेवल्याने अनतक्रमण असल्याचे ठदसून 
येते. तथावप उड्डाणपूलाच्या अिाव् बाींिकामामुळे गद्च्यावेळी वाहतकुीची कोंडी 
होते. 
(३) रस्त्याच्या मध्यापासून १७.५० मी. रीं दीने गूसींपादीत जागा ररक्त करन 
रे्णेची कायावाही करणेत येत आहे. हातकणींगले येथील उड्डाणपूल ननकष, 
अग्रक्रम व ननिी उपलब्ितेनसुार हाती रे्ण्याचे ननयोजजत आहे.  
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

भोर-आांबाड ेर्त्यािरील पोळिाडी फाटा, गोििडी, आांबाड े 
(ता.भोर, श्ज.पुिे) येथील पलुाच्या दरुु्तीबाबत 

  

(९) *  ७६४५९   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गोर (जज.पुणे) तालुक्यातील गोर-आींबाड े रस्त्यावरील पोळवाडी का्ा, 
गोकवडी, आींबाड ेयेथील पुलावरील गराव व कठड ेसन २०१६ च्या पावसात वाहून 
गेले असुनही सावाजननक बाींिकाम ववगाग याकड ेदलुाक्ष करीत असल्याचे ठदनाींक 
९ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, गोर-आींबाड ेमागाावर वाहतकू मोठ्या प्रमाणावर असून गोकवडी-
उींबरीची ओव्हळ, आींबाड ेयेथील पलुाचे कठड ेदोन वषाापासून तु् लेल्या अवस्थेत 
आहेत तसेच या मागाावरन माींढरदेवीला जाणाऱ् या प्रवार्ाींची मींगळवारी व रु्क्रवारी 
मोठी वदाळ असल्याने अपर्ात होण्याची र्क्यता ननमााण झाल्याने 
वाहनचालकाींनी व प्रवार्ाींनी सावाजननक बाींिकाम ववगागाला वारींवार कळवनूही 
याकड ेदलुाक्ष केले जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने पुलाची दरुस्ती व त्याकड े जाणीवपवूाक 
दलुाक्ष करणाऱ्या अर्िकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 

प्रशनाींककत रस्ता रा.मा.११९ चा गाग आहे. पोळवाडी का्ा येथील पाईप 
मोरीवरील गराव सन २०१६ च्या पावसाळ्यात क्षनतग्रस्त झाला होता. गरावाची 
तात्काळ दरुस्ती करण्यात आली आहे. 

गोकवाडी-आींबाड े या रस्त्यावर एका पाईप मोरी बाींिण्याचे काम 
प्रगतीपथावर असून काम ठदनाींक ३० एवप्रल, २०१७ अखेर पूणा करण्याचे ननयोजन 
आहे. 
(२) नाही. 
(३), (४) व (५) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

धुळे (श्ज.धळेु) तालुिा दषु्ट्िाळग्र्त जाहहर िरण्याबाबत 
 

(१०) *  ७४७२५   श्री.िुिाल पाटील (धुळे ग्रामीि) :   सन्माननीय पनुिचसन ि 
मदत िायच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िुळे (जज.िुळे) तालुक्यातील १७० गावाींची आणेवारी जाठहर करण्यात आली 
असून त्यात १३८ गावाींची अींनतम पैसेवारी ५० परै्ापेक्षा कमी तर अत्यल्प पाऊस 
झाला असतानाही ६७ गावाींची पैसेवारी ५० पैर्ापेक्षा जास्त दर्ाववण्यात आली 
असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्या गावाींची आणेवारी जास्त दर्ाववण्यात आली आहे त्या 
गावाींमध्ये चारा व वपण्याच्या पाण्याची समस्या गींगीर असल्याचे ननदर्ानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या तालुक्याची पाहणी र्ासनाने केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानषुींगाने सुिाररत आणेवारी जाठहर करन िुळे तालुका 
दषुकाळग्रस्त जाठहर करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

शाहुिाडी (श्ज.िोल्हापूर) तालुक्यातील र्ते ि पलुाांची दरुु्ती िरण्याबाबत 
  

(११) *  ७४०२३   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी) :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) जुळेवाडी (ता.र्ाहुवाडी, जज.कोल्हापूर) ही कोल्हापूर-रत्नार्गरी महामागाावरील 
णखींड असून तीव्र व जीवरे्ण्या वळणामुळे व या वळणावर असलेले लोखींडी 
सरींक्षक कठड ेतु् ल्याने अपर्ात होवनू अनेकाींना आपला जीवही गमवावा लागत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच येळवडी-र्ाहुवाडी (ता.र्ाहुवाडी) हा रस्ता तालुक्याच्या ठठकाणी जाणारा 
मुख्य व सोयीचा रस्ता असल्याने या रस्त्यावर वाहतकुीची नेहमी वदाळ असते 
परींत ुयावषी झालेल्या मुसळिार पावसाने सदर रस्त्यावरील सींरक्षण कठड ेतु् ू न 
रस्ता ही खचला असल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, र्ाहुवाडीच्या (ता.र्ाहुवाडी) उत्तर गागातील वाड्या वस्त्याींना 
बाजारपेठेत व तालुक्याच्या ठठकाणी जाण्यासाठीचा मुख्य मागा असेलेल्या कानसा 
नदीवरील ववरळे-जाींगूर पलू २५ वषे जनुा असल्याने पुलालगतचा रस्ता 
खचून पूल मोडकळीस आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच र्ाहुवाडी-करींजोर्ी (ता.र्ाहुवाडी) या वदाळीच्या मागाावरील पुलावर 
मोठ-मोठे खड्ड े पडले असून पुलाच्या सींरक्षक कठड्याची दरुवस्था व पुलावर 
झाडाझुडपाींची वाढ झाल्याने सदर पूल वाहतुकीच्या दृष्ीने िोकादायक झाला 
असल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन कोल्हापूर-रत्नार्गरी 
महामागाावरील जजवरे्णे वळण व सींरक्षक कठड,े येळवडी-र्ाहुवाडी रस्त्यावरील 
सींरक्षण कठड े व रस्ता, कानसा नदीवरील ववरळे-जाींगूर पूल, र्ाहुवाडी-करींजोर्ी 
मागाावरील पूलाची दरुस्ती करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
सदर ठठकाणच्या तीव्र वळणावर W Beam Type कॅ्रर् बॅररयसा 

बसववण्यात आलेले आहेत. वाहनाींच्या िडकेने कॅ्रर् बॅररयसा तु् ल्यानींतर राषरीय 
महामागा ववगागाकडून खात्याच्या मजूराींकडून त्याींची तातडीने दरुस्ती केली जाते. 
मागील वषागरात त्याठठकाणी अपर्ात झाल्याची नोंद नाही. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 

महाराषर ग्रामीण रस्ते ववकास सींस्थेमाका त सींबींर्ित रस्ता  ववकशसत 
करण्यात येत आहे. अनतवषृ्ीमुळे ह्या रस्त्यावर कक.मी. १७/८०० जवळील 
सींरक्षक शगींतीसह रस्त्याचा  काही गाग खचलेला आहे. तथावप त्यामुळे वाहतकूीस 
कोणतीही अडचण नसून या रस्त्यावरील पलू व मो-या सुजस्थतीत असल्याचे 
कायाकारी अशगयींता, महाराषर ग्रामीण रस्ते ववकास सींस्था, कोल्हापूर याींनी 
कळववले आहे. 
(३) हे अींर्त: खरे आहे. 

जजल्हा पररषद, कोल्हापूरकड ेदेखगाल व दरुस्ती असलेल्या इतर जजल्हा 
मागा १ वरील कक.मी.३/८५० मध्ये ३० मी. लाींबीचा सबमशसाबल लहान पूल आहे. 
सन २०१६ च्या अनतवषृ्ीमध्ये पुलाच्या पोचमागााचा गराव खचल्यानींतर  सदर 
ठठकाणी तात्पुरता गराव  करन रस्ता वाहतकु योग्य केलेला आहे. 
(४) हे खरे नाही. 

राषरीय महामागा १६६ च्या ह्या गागातील  खड्ड े गरले असून रस्ता 
सुजस्थतीत आहे. तसेच पलूावरील झाड-ेझुडपे काढलेली असून कठडयाींची वेळोवेळी 
दरुस्ती करणेत आली आहे. 
(५) गारतीय राषरीय राजमागा प्रार्िकरण याींचेकडून महामागााचे 
चौपदरीकरणासाठी सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला असून 
गूसींपादनाची कायावाही प्रगतीत असल्याचे प्रकल्प सींचालक, गारतीय राषरीय 
राजमागा प्रार्िकरण, सोलापूर याींनी कळववले आहे. 
(६) प्रशन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मुरबाड (श्ज.ठािे) तालुक्यात गौि खननजाचे उत्खनन ि रेतीचा  
उपसा होत असल्याबाबत 

  

(१२) *  ७४४६४   श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.विजय औटी (पारनेर), 
श्री.नरेंद्र महेता (शमरा भाईंदर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) मुरबाड (जज.ठाणे) तालुक्यात वी्गट्यायाींसाठी केवळ ५ परवाने  देण्यात आले 
असताना सदर तालुक्यात ४३५ वी्गट्याया अनर्िकृतपणे सुरू असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तालुक्यात गत दोन वषाापासून अनेक बेकायदेर्ीर बाींिकामे 
झाली असून मोठ्या प्रमाणात गौणखननज चोरी व रेतीचा उपसा करण्यात 
आल्यामुळे र्ासनाचा लाखो रपयाींचा महसुल बुडला असल्याचे ननदर्ानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने बेकायदेर्ीररीत्या वी्गट्याया, गौणखननज 
चोरी व रेतीचा उपसा करणा-याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) मुरबाड (जज.ठाणे) तालुक्यात प्रशनात नमूद 
केल्याप्रमाणे वस्तुजस्थती ननदर्ानास आली नाही. माहे एवप्रल, २०१६ पासून 
वव्गट्यीसाठी माती उत्खननाचे एकूण ३३ परवाने देण्यात आले असून, त्यापो्ी 
एकूण र. ४,९१,८५०/- एवढी स्वामीत्विनाची रक्कम र्ासनास प्राप्त झाली आहे. 
(२), (३) व (४) मुरबाड तालुक्यामध्ये गौण खननजाच्या अविै उत्खनन व 
वाहतुकीला प्रनतबींि करण्यासाठी गरारी पथक ननयुक्त करण्यात आले असून, या 
गरारी पथकामाका त करण्यात आलेल्या तपासणीत एवप्रल, २०१६ ते केब्रवुारी 
२०१७ या कालाविीत १३ प्रकरणाींत र.५,५५,०००/- इतका दींड वसुल करण्यात 
आला आहे. 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील मच्छीमाराांच्या बोटीांसाठी िावषचि डडझेल िोटा देण्याबाबत 
  

(१३) *  ७९४९८   श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.सुननल शशांदे (िरळी), 
श्री.राजन साळिी (राजापूर) :   सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मजच्छमाराींच्या बो्ीींसाठी माहे जनू-जुलै या मठहन्याींना वगळून 
माहे नोव्हेंबर ते जानेवारी या कालाविीसाठी ३० ्क्के, माहे केब्रवुारी ते माचा या 
कालाविीसाठी २० ्क्के, माहे एवप्रल ते मे या कालाविीसाठी २० ्क्के व माहे 
ऑगस्् ते ऑक््ोबर या कालाविीसाठी ३० ्क्के असे एकूण ३५,७००/- रूपये 
इतक्या रकमेचा डडझेल को्ा पुरववण्याची तरतदु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर डडझेल को्ा एकावेळी दोन मठहन्याींचा पुरववण्यात येत 
असून तो को्ा वेळेत शमळत नसल्यामुळे मजच्छमाराींचे आर्थाक नकुसान होत 
असल्याने मच्छीमार बाींिवाींनी वावषाक को्ा एकि देण्याची मागणी 
र्ासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मच्छीमार बाींिवाींचे होणारे नुकसान पाहता त्याींना वावषाक डडझेल 
को्ा देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेि जानिर : (१) होय. वावषाक डडझेल को्ा चार ्प्प्यात मींजूर 
करण्यात येत आहे हे खरे आहे. सहा शसलेंडर क्षमतेच्या नौकाींना वावषाक ३५,७०० 
शल्र डडझेल को्ा पुरववण्यात येतो. 
(२) अींर्त: खरे आहे. डडझेल को्ा ववठहत ्क्केवारीनुसार वेळेत मींजूर करण्यात 
येत असल्याने आर्थाक नकुसान होत नाही. डडझेल को्ा एकि देण्याची करींजा 
मजच्छमार वव.का.सहकारी सींस्था मयाा. याींनी आयकु्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराषर  
राज्य, मुींबई याींचेकड ेमागणी केली आहे. 
(३) व (४) प्रशन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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अमरािती-िोढारा, नाांदरुा-पुसदा, शशरला-चाांदरूबाजार ि अमरािती-बडनेरा 
(श्ज.अमरािती) या र्त्याांच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 

  

(१४) *  ७७८१४   श्री.ओमप्रिाश ऊफच  बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.शशरीषदादा 
चौधरी (अमळनेर), श्री.विनायिराि जाधि-पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) अमरावती-कोढारा, नाींदरुा-पुसदा, शर्रला-चाींदरूबाजार रोड व अमरावती-बडनेरा 
रोड (जज.अमरावती) या रस्त्याींच्या कामाींसाठी वा्प करण्यात आलेल्या 
ननववदाींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अननयशमतता झाल्याची तक्रार लोकप्रतीनीिीींनी 
मा. सावाजननक बाींिकाम मींिी याींचेकड े ठदनाींक १० जानेवारी, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कामाींच्या ५४.७४ को्ी तसेच ८४.४४ को्ी रपयाींच्या 
ननववदाींमध्ये कक्त दोन कीं पन्याींनी गाग रे्तला होता परींतु ननववदा प्राप्त 
करणाऱ् या कीं पनीने ७८ ्क्के वाढीव दराने ननववदा सादर केली असतानाही या 
कीं पनीला काम देण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ही ननववदा प्रकक्रया रद्द करून नव्याने ननववदा मागववण्यात याव्या 
अर्ी मागणी लोकप्रतीननर्िींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने र्ासनाने सदर कामाींसाठी नव्याने ननववदा 
मागववण्याबाबत तसेच सदोष ननववदा पद्धत राबववणाऱ्या सींबींर्ित अर्िकाऱ्याींवर 
कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) प्रशनाींककत ननववदा प्रस्ताव अनकु्रमे २.४५ ्क्के व २.५५ ्क्के जास्त दराचे 
मुख्य अशगयींता, सावाजननक बाींिकाम प्रादेशर्क ववगाग, अमरावती याींच्याकडून 
र्ासनास मींजुरीस्तव प्राप्त झाले आहेत. प्रस्ताव र्ासनाच्या ववचारािीन आहेत. 
अदयावप कोणत्याही ननववदा देकारासींदगाात ननणाय झालेला नाही. 
(३) होय. 
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(४), (५) व (६) या प्रकरणी प्रशनाींककत तक्रारी सींदगाात मुख्य अशगयींता, 
सावाजननक बाींिकाम प्रादेशर्क ववगाग, अमरावती याींच्याकडून अर्िक माठहती 
मागववण्यात आली आहे. 

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

ससुन (श्ज.पुिे) रूग्िालयाच्या अिरा मजली नविन इमारतीत  
फायर अलामच डडटेक्शन शस्टीम बसविण्याबाबत 

 

(१५) *  ७४४७८   श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.सुननल राऊत 
(विक्रोळी), श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुणे येथील ससुन सवोपचार रूग्णालयाच्या अकरा मजली नववन इमारतीत 
कायर अलामा डड्ेक्र्न शसस््ीम (अजग्नर्मन ध्वनीसूचक यींिणा) बसववण्याचे 
काम कामाचा कुठलाही अनुगव नसलेल्या व अजग्नर्मन ववगागाचा परवाना 
नसलेल्या कीं पनीला देण्यात आल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्ानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी मा.सावाजननक बाींिकाम मींिी याींनी स्थर्गती आदेर् 
ठदल्यानींतरही या कामाचे कायाारींग आदेर् काढण्यात आल्याचे ननदर्ानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दक्षता अर्िकाऱ् याींमाका त सदर प्रकरणाची चौकर्ी केली असता 
ननववदा प्रकक्रया सदोष असल्याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणातील सदोष ननववदा पद्धत राबववणाऱ्या सींबींर्ित 
अर्िकाऱ्याींवर व इतर सींबींर्ित दोषीवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही.  

ननववदा सूचनेमिील अ्ीनुसार पाि ठरलेल्या व ननम्नतम दराच्या देकार 
असलेल्या कीं िा्दाराची ननववदा जस्वकृत करण्यात आली. 
(२), (३) व (४) सदर प्रकरणी र्ासन पि ठदनाींक १८/३/२०१६ अन्वये ससुन 
सवोपचार रग्णालयाच्या नवीन इमारतीत कायर अलामा डड्ेक्र्न शसस््ीम 
बसववण्याचे कामासाठी प्राप्त झालेल्या न्यनूतम ननववदेस र्ासनाकडून प्रथमत: 
स्थर्गती देण्यात आली. 
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तथावप सदर ननववदा जस्वकृती झाली असल्याने सदर ननववदा रद्द 
केल्यास व नव्याने ननववदा मागववल्यास परत १६ ्क्केपेक्षा कमी दराींचा देकार 
आल्यास र्ासनास ननजशचतपणे वाढीव खचा येऊ र्कतो या बाबत र्ासनस्तरावर 
साकल्याने ववचार करन  सदर ननववदा १६ ्क्के कमी दराची असल्याने र्ासन 
ठहताथा सदर काम मींजूर ननववदेनुसार सींबींर्ित कीं िा्दाराकडून पूणा करन 
रे्णेबाबत मा.मींिी (सा.बाीं.) महोदयाींच्या ननदेर्ानसुार जाणीवपवूाक ननणाय रे्ण्यात 
आला. त्यानुसार ठदनाींक ३०/७/२०१६ रोजीच्या र्ासन पिान्वये मुख्य अशगयींता 
(ववदयतु), सा.बाीं.ववगाग, मुींबई याींना कळववण्यात आले आहे.          

सदर प्रकरणी चौकर्ी अर्िका-याने ठदलेल्या अहवालातील ननषकषाात 
ववषयाींककत ननववदेसींदगाात तक्रारीत तथ्य असल्याचे ठदसून येते असे अशगप्राय 
नमूद केले असल्याने र्ासनस्तरावर सींबींर्ित अर्िका-याींवर र्ासन ननयमाप्रमाणे 
शर्स्तगींगाची कायावाही प्रगतीत आहे. 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

राज्यातील विविध भागात शतेिऱ याांचा बनािट पीि विमा दाखिून  
िोट्यिधी रुपयाांचा िेलेला गैरव्यिहार 

  

(१६) *  ७४७०१   श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पूिच) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्याच्या ववववि गागातील १५ हजार र्तेकऱ्याींचा सन २०१५-१६ या आर्थाक 
वषाामध्ये बनाव् पीक ववमा दाखवनू को्यविी रपयाींचा गैरव्यवहार झाल्याचे 
माहे जानेवारी २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कृषी ववगागाने केलेल्या चौकर्ीमध्ये केवळ एका बीड 
जजल्ह्यामध्येच बनाव् वपक ववमा दर्ावनू ५८ को्ी रपयाींचा गैरव्यवहार 
झाल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स्थाननक अर्िकाऱ्याींनी झालेल्या नुकसानीचे योग्य पींचनामे न 
केल्याने सींगनमताने सदरहू गैरव्यवहार झाल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यात काय 
आढळून आले, 
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(५) असल्यास, नुकसानग्रस्त रे्तकऱ्याींना पीक ववमा शमळणे सुलग होईल व 
गववषयात गैरव्यवहार होणार नाही यासाठी र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करीत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) नाही. 
(२) गारतीय कृवष ववमा कीं पनी कडून प्राप्त अहवालानसुार बीड जजल्हयातील ५ 
बँकाींकडून िु् ी असलेल्या ववमा प्रस्तावाींची नुकसान गरपाई रक्कम र. ५९.०६ 
को्ी गारतीय कृवष ववमा कीं पनीस परत करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रशन उद् ावत नाही. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 
(५) कें द्र र्ासनाने ठदनाींक ८.०२.२०१७ रोजी प्रशसध्द केलेल्या राजपिानुसार 
प्रिानमींिी पीक ववमा योजनेअींतगात सहगागी होणाऱ्या र्ेतकऱ्याींना आिार काडा 
तसेच बँक खाते क्रमाींक सादर करणे अननवाया केले आहे. तसेच सदर 
योजनेअींतगात पीक ववमा योजनेत सहगागी र्तेकऱ्याींची सववस्तर माठहती वेब 
पो ा्लवर ्ाकणे सींबींर्ित बकँाींना तसेच ववमा कीं पनीस बींिनकारक केले असल्याने 
एकाच क्षेिाचा अनेक वेळा ववमा उतरववणे याबाबीस आळा बसेल. 
(६) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

देिरी (श्ज.गोंहदया) तहशसल िायाचलयात झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 
  

(१७) *  ७५८९५   श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) देवरी (जज.गोंठदया) तहशसल कायाालयातील ७ ते ८ को्ीींच्या झालेल्या अपहार 
प्रकरणी ननयुक्त करण्यात आलेल्या चौकर्ी सशमतीच्या अहवालाच्या 
अनषुींगाने काही कननषठ शलवपक व अर्िकाऱ्याींना दोषी ठरवण्यात येऊन शर्क्षा 
करण्यात आली असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ पठहल्या आठवड्यात ननदर्ानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी अनतररक्त जजल्हार्िकारी याींच्या केरचौकर्ी 
सशमतीने केलेल्या चौकर्ीनुसार तीन तहशसलदार व काही नायब तहशसलदार दोषी 
असल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी अनतररक्त जजल्हार्िकारी याींनी सदर अहवाल 
अदयापपयतं ववगागीय आयुक्ताींना सादर न करून दोषी अर्िकाऱ्याींना 
वाचववण्याचा प्रयत्न करीत आहे, हे ही खरे आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणातील सींबींर्ित दोषी अर्िकाऱ्याींवर व कमाचाऱ्याींवर 
तसेच कारवाईस हेततू: ववलींब लावणाऱ्या सींबींिीत अर्िकाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) तहशसल कायाालय देवरी जज.गोंठदया 
येथील र्ासकीय रकमेच्या अपहाराबाबत तत्कालीन  अव्वल कारकून  व नायब 
नाझर याींच्याववरद्ध पोलीस स््ेर्न देवरी येथे ठदनाींक ०८.०६.२०१४ रोजी गुन्हा 
दाखल करण्यात आला असून त्याींच्याववरद्ध प्रथमशे्रणी न्यायालय, देवरी येथे 
दोषारोपपि दाखल करण्यात आले आहे. तसेच सींबर्ित कमाचा-याींना 
जजल्हार्िकारी गोंठदया याींच्या आदेर्ान्वये र्ासन सेवेतून ननलींत्रबत करण्यात 
आले आहे. 

सदर प्रकरणाचे गाींगीया अनुलक्षून प्रकरणाची तपासणी व आर्थाक 
अींकेक्षण करण्याकररता जजल्हा कोषागार अर्िकारी, गोंठदया याींच्या अध्यक्षतेखाली 
सशमती गठठत करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे ववत्त ववगागाकडून तपासणी 
पथकाची ननयुक्ती करण्यात आली होती.  सदर तपासणी पथकाने सादर केलेल्या 
ववरे्ष लेखा परीक्षण अहवालाच्या अनुषींगाने प्रर्ासकीय जबाबदारी ननजशचत 
करण्याकररता अप्पर जजल्हार्िकारी, गोंठदया याींच्या अध्यक्षतेखाली सशमती 
ननयुक्त करण्यात आली होती. सदर सशमतीच्या  अहवालात सन २००५ ते २०१४ 
या कालाविीत कायारत असलेल्या  तहसीलदार व इतर सींबींिीत कमाचारी 
याींच्यावर जबाबदारी  ननजशचत  करन जजल्हार्िकारी गोंठदया याींनी  सदर 
अर्िकारी/कमाचारी याींच्यावर शर्स्तगींगाची कायावाही करण्यासाठीचा प्रस्ताव उक्त 
तीनही सशमत्याींच्या अहवालासह ववगागीय आयुक्त, नागपूर ववगाग, नागपूर 
याींना सादर केला आहे. त्यानषुींगाने सदर अननयशमततेस जबाबदार 
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अर्िकारी/कमाचारी याींच्याववरद्ध ववगागीय चौकर्ी करण्यासाठीचा प्रस्ताव सादर 
करण्याबाबत ववगागीय आयकु्त, नागपूर ववगाग, नागपूर याींना कळववण्यात आले 
आहे. 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

रुांझा (ता.िेळापुर, श्ज.यितमाळ) या गािाबाहेरील  
बाह्यिळि र्त्याची झालेली दरुि्था 

  

(१८) *  ८१३७०   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) रींझा (ता.केळापुर, जज.यवतमाळ) गावातील रहदारीची वाहतकू कमी व्हावी 
याकरीता रींझा गावाजवळून बायपास रस्त्याचे बाींिकाम करण्यात आले असून 
सदर रस्त्यावर ठठकठठकाणी खड्ड े पडून रस्त्याींची दरुवस्था झाली असल्याचे 
ठदनाींक १५ जोनवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदार्नास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याींचे काम ननकृष् दजााचे झाले असून देखील सींबींर्ित 
अर्िकाऱ्याींनी त्याकड ेदलुाक्ष केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने सबींिीत ववगागाच्या दोषी अर्िकारी व 
कीं िा्दारावर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींर्त: खरे आहे, 
       तथावप वाहतकू, सुरक्षीत व सुरळीत  होण्याचे दृष्ीने आवशयकतेनुसार 
खड्ड ेगरण्याचे काम करण्यात आले आहे. 
(२) नाही 
(३), (४) व (५) प्रशन उद् ावत नाही 

----------------- 
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आांबोली घाट (श्ज.शसांधदुगूच) र्त्यािर दरड िोसळल्याबाबत 
  

(१९) *  ७८९५२   श्री.जयांत पाटील (इ्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), 
श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.िैभि वपचड 
(अिोले), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) शसींिुदगूा जजल्ह्यातील आींबोली र्ा् रस्त्यावर ठदनाींक २१ जानेवारी, २०१७ 
रोजी वा त्यासुमारास दरड कोसळली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर र्ा्ातील रस्ते हे त्रब्रठ्र्काळात तयार करण्यात आले 
असून वारींवार दरड कोसळल्यामुळे सदर रस्ते वाहतुकीस असुरषितक्षत झाले आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने सदर रस्त्यावर दरड कोसळू नये याबाबत 
र्ासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
       तथावप आींबोली र्ा्ाची लाींबी १५ कक.मी. आहे. या र्ा्रस्त्यामध्ये सन 
२०१० मध्ये दरड कोसळली होती. र्ा्ामिील दरडीचा गूर्ास्िीय अ्यास 
करण्यात येत आहे. या अ्यासाचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर आवशयक 
उपाययोजना करण्याचे ननयोजन आहे. 

सदयजस्थतीत र्ा् वहातूकीसाठी सुरषितक्षत आहे. 
(३), (४) व (५) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

सािनेर ि िळमेश्िर (श्ज.नागपूर) तालुक्यातील शेतिऱयाांना  
नुिसान भरपाईची रक्िम देण्याबाबत 

  

(२०) *  ७९८१०   श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अमर िाळे (आिी) :   सन्माननीय पनुिचसन ि मदत िायच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात माहे केब्रुवारी ते माचा, २०१६ या कालाविीत वादळी वारा, अवेळी 
पाऊस गारपी् यामुळे रे्तीवपकाींचे नुकसान झालेल्या आपदग्रस्ताींना मदत 
देण्याचे र्ासनाने जाठहर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यानसुार नागपूर जजल्हयातील सावनेर तालुक्यातील २९५५ 
र्ेतकऱ्याींचे २२८०.१४ हेक््र व कळमेशवर तालुक्यातील १३३९१ र्तेकऱ्याींचे 
११५०९.६० हेक््र वपकाींचे नकुसान झाले असल् यामुळे त्याींना जवळपास २१ को्ी 
रपये नकुसान गरपाई म्हणनू मींजूर करण्यात आली असून अदयापही सदर 
र्ेतकऱ्याींना मदत शमळालेली नसल्याचे ठदनाींक ४ केब्रुवारी, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदर्ानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, आपदग्रस्त रे्तकऱ्याींना तातडीने नुकसान गरपाई अदा 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे.  
(२), (३) व (४) सावनेर व कळमेशवर तालुक्यातील नुकसान झालेल्या 
पीकाींकररता एकूण र.२०.४२ को्ी इतका ननिी ववतरीत करण्यात आला असून, 
त्यापैकी ९२% ननिी बािीत र्तेक-याींच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला 
आहे.  उवाररत ननिी वा्पाची कायावाही चालू आहे.  तसेच  बँक खाते क्रमाींक 
अप्राप्त असलेल्या बािीत र्ेतक-याींची यादी ग्रामपींचायत कायाालय, तलाठी 
कायाालयाच्या दर्ानी गागावर प्रशसध्द करन खातेक्रमाींक सादर करण्याबाबत 
कळववण्यात आले आहे.  
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

शभिांडी (श्ज.ठािे) तालुक्यातील सरिली खाडीत  
अिैध िाळू उपसा होत असल्याबाबत 

  

(२१) *  ७७७४२   श्री.गिपत गायििाड (िल्याि पूिच), श्री.ननतेश रािे 
(ििििली) : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) शगवींडी (जज.ठाणे) तालुक्यातील सरवली खाडीवरील खारकु्ी वनस्पती 
नामरे्ष करून रेती माककयाींकडून रेती उपसा केला जात असल्याचे ठदनाींक २३ 
डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ठठकाणी सतत करण्यात आलेल्या रेती उपर्ामुळे त्या 
ठठकाणच्या गौगोशलक क्षेिाला िोका ननमााण झाल्याचेही ननदर्ानास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकषा काय आहेत व त्यानसुार अवैि रेती उपसा 
करणाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) मौजे सरवली खाडीककनारी सुट्यीच्या ठदवर्ी वाळू 
तस्कराकडून रेतीचा उपसा अर्ा आर्याची बातमी एका वतृ्तपिात 
ठद.२३.१२.२०१६ व ठद.२७.१२.२०१६ रोजी प्रशसध्द झाली होती. सदर बातमीच्या 
अनषुींगाने, अपर मींडळ अर्िकारी शगवींडी याींच्या पथकाने सदर ठठकाणी गे् ठदली 
असता, रेती उपसामुळे खारकु्ी वनस्पतीची नासिूस झाल्याचे व गौगोशलक 
क्षेिाला िोका ननमााण झाल्याचे ककीं वा खाडीठठकाणी रेतीसाठा असल्याचे 
ननदर्ानास आले नाही. 
(३) व (४) शगवींडी तालुक्यात गौण खननजाच्या अविै उत्खनन व वाहतकुीस 
आळा र्ालण्यासाठी पथके गठीत करण्यात आली असून, सदर पथकाींमाका त 
वेळोवेळी तपासणी करण्यात येते. सदर पथकाींनी २०१६-१७ मध्ये शगवींडी 
तालुक्यातील रेती बींदरावर केलेल्या तपासणीत ननदर्ानास आलेल्या अवैि रेती 
उत्खननाच्या १४ प्रकरणाींत गुन्हे दाखल केले असून, एकूण २०४७ ब्रास रेतीसाठा, 
३ सक्र्न पींप व २ मो्रपींप जप्त केले आहेत. 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

बाांद्रा (मुांबई) येथील सािचजननि बाांधिाम उपविभागात  
अधधिाऱयाांनी िेलेला गैरव्यिहार 

 

(२२) *  ७५०९८   श्री.चरि िाघमारे (तुमसर), डॉ.शमशलांद माने (नागपूर 
उत्तर) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) बाींद्रा (मुींबई) येथील सावाजननक बाींिकाम उपववगाग क्र. १ व २ च्या 
अर्िकाऱ्याींनी ८४ कामाची ३५ को्ी रपयाींची खो्ी ननववदा काढून प्रत्यक्षात कामे 
न करता मोजमाप पजुस्तकेवर र्ाखा अशगयींता, उपअशगयाींता आणण कायाकारी 
अशगयींता याींनी स्वाक्षरी करून सदर कामाींची देयके अदा केल्याचे सातपतेु व 
गाींगुड ेसशमतीने केलेल्या चौकर्ीत ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सशमत्याींच्या चौकर्ी अहवालावर कायावाही करण्याबाबत 
ठदनाींक ११ माचा, २०१६ रोजी प्रिान सर्चव, बाींिकाम ववगाग, ठदनाींक २६ 
ऑक््ोबर, २०१६ रोजी मा. सावाजननक बाींिकाम मींिी, ठदनाींक २१ नोव्हेंबर, २०१६ 
रोजी मा. मुख्य सर्चव, महाराषर र्ासन व ठदनाींक ३ जानेवारी, २०१७ रोजी 
प्रिान सर्चव, सावाजननक बाींिकाम ववगाग याींच्याकड े लोकप्रतीननर्िींनी तक्रार 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरण ननदर्ानास आल्यानींतर सींबींर्ित दोषी अर्िकाऱ्याींचा 
बचाव करण्यासाठी कोणतीही आर्थाक तरतदू नसताींना त्याच कामाच्या नव्याने 
८५ ननववदा काढून कामाींची सुरवात करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकर्ी करून सींबींर्ित दोषी अर्िकाऱ्याींवर र्ासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 

सातपुते व गाींगुड ेसशमतीने केलेल्या चौकर्ीचा या कामाींर्ी सींबींि नाही. 
(२) होय. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

मौजा पारिा (ता.घाटांजी, श्ज.यितमाळ) येथील िाघाडी नदीिर असलेल्या  
शरद घाटातून अिैधररत्या रेतीचा उपसा होत असल्याबाबत 

  

(२३) *  ८०७४३   श्री.राजु तोडसाम (अिी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) मौजा पारवा (ता.र्ा ी्ंजी, जज.यवतमाळ) येथील वार्ाडी नदीवर असलेल्या 
र्रद र्ा्ातून रेतीचा अवैि उपसा होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने अवैि रेती उपसा करणाऱ्याींवर र्ासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) मौजे पारवा (ता. र्ा ी्ंजी) येथील वार्ाडी 
नदीवरील र्रद र्ा्ातून रेतीचा अवैि उपसा होत असल्याचे जानेवारी, २०१७ 
मध्ये ननदर्ानास आले नाही. तथावप, जानेवारी, २०१७ मध्ये मौजे पारवा येथे 
रेतीची अवैि वाहतकू करणारी दोन वाहने पकडण्यात आली असून, त्याींच्याकडून 
रू. ३८,९००/- एवढी दींडाची रक्कम वसूल करून र्ासनजमा करण्यात आली आहे. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

घोटी-शसन्नर (श्ज.नाशशि) मागाचिर असलेल्या धारिा नदीिरील  
पुलाच्या दरुु्तीचे िाम ननिृष्ट्ट दजाचचे िेल्याबाबत 

  

(२४) *  ८००७२   श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी) :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) र्ो्ी-शसन्नर (जज.नाशर्क) मागाावर असलेल्या िारणा नदीवरील पुलाच्या 
दरुस्तीचे काम ठेकेदार व सींबींर्ित अर्िकारी  याींनी  सींगनमत करून ननकृष् 
दजााचे केले असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने ननकृष् काम करणाऱ्या ठेकेदार व त्यास 
सहकाया करणाऱ्या सींबींर्ित अर्िकाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
प्रशनािीन पुलाचे काम समािानकारक पध्दतीने प्रगतीत आहे. 

(२) प्रशन उद् ावत नाही. 
(३) प्रशन उद् ावत नाही. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

मुांबईतील पश्श् चम द्रतुगती महामागाचची झालेली दरुि्था 
  

(२५) *  ७९६७२   अॅड.पराग अळििी (विलेपाले) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबईतील आींतरराषरीय आणण देर्ाींतगात ववमानतळाकड ेजाणारी वाहने, मुख्य 
व्यापारी व प्रर्ासकीय कें द्रावरील वाहने, तसेच अनतमहत्त्वाच्या व्यक्तीींच्या 
वाहनाींच्या सततच्या वदाळीमुळे पजश चम द्रतुगती महामागााची दरुावस्था झाल्याचे 
ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर महामागाावर पूवा द्रतुगती महामागााच्या तुलनेत ७५ ्क्के 
जड वाहनाींची वाहतकू होत असल्यामुळे महामागाावर मोठे खड्ड े पडल्याचे 
ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त महामागााची र्ासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, पाहणीचे ननषकषा काय आहे व त्यानुसार सदर महामागााची 
दरुस्ती करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) हे खरे नाही. तथावप, पावसाळयादरम्यान 
अनतवषृ्ी व अवजड वाहतकुीमुळे पडलेले खड्ड े वेळोवेळी गरून महामागा 
वाहतुकीसाठी सुजस्थतीत ठेवण्यात आला आहे. 
(३) होय. 
(४) पाहणी दरम्यान रस्ता दरुूस्ती व वाहतकु वदाळ सुरळीत ठेवण्याबाबत 
ठदलेल्या सूचनाींनुसार कायावाही करून रस्ता वाहतकुीसाठी सुजस्थतीत ठेवण्यात 
आला आहे. 
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सदर रस्त्याच्या सवकंष सुिारणेचे काम मींजूर असून, ननिी 
उपलब्ितेनुसार काम हाती रे्ण्याचे ननयोजन आहे. 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

नाांदेड श्जल्ह्यातील र्त्याांच्या िामातील गैरव्यिहाराबाबत 
  

(२६) *  ७६२८२   श्रीमती अशमता चव्हाि (भोिर), श्री.प्रतापराि पाटील 
धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड जजल्ह्यातील बहुताींर् रस्त्याींची दरुावस्था झाली असल्याने 
वाहनचालकाींना रस्त्यावरन मागाक्रमण करणे िोक्याचे झाले असल्याचे ठदनाींक 
१८ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सावाजननक बाींिकाम ववगागाने नायगाव-उमरी-र्ेळगाींव-
कोकलेगाींव-कुीं ्ूर-सातेगाींव-तळेगाींव या रस्त्यावरील तसेच उमरी (ज) ते आष्ी या 
रस्त्यावरील खड्ड े बजुववण्याचे काम एका कीं िा्दाराला ठदले असून सदर 
रस्त्यावरील खड्ड े बजुववण्यासाठी कीं िा्दाराकडून मातीशमर्श्रत चुरीचा उपयोग 
होत असून डाींबराचे प्रमाण कमी असल्यामुळे या कामामध्ये मोठ्या प्रमाणात 
गैरव्यवहार झाल्याने या रस्त्यावर केलेला को्यविीचा खचा वाया जाणार आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नाींदेड (जज.नाींदेड) र्हराला पजशचमेकडून बायपास देण्यासाठी तयार 
करण्यात येत असलेला हासापूर-नसरतपूर वळण रस्त्याची ननशमाती मूळ 
नकार्ाप्रमाणे न करता नव्या मागााने रस्ता ्ाकून िाशमाकस्थळाींना बािा पोहचत 
असल्याची तक्रार गत दोन वषाापासून नागरीक प्रर्ासनाकड े करीत असल्याचे 
माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाींची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने सदर जजल्ह्यातील उक्त रस्त्याींची दरुस्ती 
करण्याबाबत तसेच प्रशन गाग २ मिील रस्त्याच्या कामात गैरव्यवहार करणाऱ्या 
कीं िा्दारावर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
सदर ववषयाबाबत नागरीकाींचे तक्रार अजा ठद.१८/०७/१६, ०३/१०/१६ व १५/१०/१६ 
अन्वये प्राप्त आहेत. तथापी, रस्त्याचे बाींिकाम मींजुर आखणी नकार्ा प्रमाणे 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 
(६) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

गडहहांग्लज (श्ज.िोल्हापूर) तालुक्यातील हहरण्यिेशी नदीिर पूल बाांधण्याबाबत 
  

(२७) *  ७८६९१   श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) गडठहींग्लज (जज.कोल्हापरू) तालुक्यातील मौजे हेब्बाळ कसबा नूल येथील 
रे्तकऱ्याींना ठहरण्यकेर्ी नदी ओलाींडून जाण्यास पलू नसल्याने ग्रामस्थाींची मोठया 
प्रमाणात गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच मौजे नौकुड (ता.गडठहींग्लज, जज.कोल्हापरू) या गावात जा-ये 
करण्यासाठी असलेल्या तीनही मुख्य रस्त्याींची दरुावस्था झालेली असल्याने 
ग्रामस्थाींची मोठया प्रमाणात गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनामाका त चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने ठहरण्यकेर्ी नदीवर पुल बाींिण्याबाबत व 
रस्त्याींची दरुस्ती करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, अींर्त: खरे आहे. 

गडठहींग्लज (जज. कोल्हापूर) तालुक्यातील मौजे हेब्बाळ कसबा नलू 
ठठकाणी कोल्हापूर पध्दतीचा बींिारा अजस्तत्वात आहे. अनतवषृ्ीत सदर 
बींिाऱ् यावरन पाणी वाहत असल्यामुळे वाहतकु खींडीत होते. 
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(२) होय, 
मुख्य तीनही रस्ते जजल्हा पररषद (बाींिकाम) ववगाग, कोल्हापूर याींचे 

अखत्याररत येतात. 
(३) प्रशन उद् ावत नाही. 
(४) ठहरण्यकेर्ी नदीवरील पलू व रस्त्याींची दरुस्ती कामे करणे आवशयक आहे. 
ही कामे मींजूरी, ननिी ननकष व प्रािान्य क्रमानुसार हाती रे्ण्याचे ननयोजन आहे. 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
शभिांडी (श्ज.ठािे) येथील एस.एस.एस. िेबल िां पनीविरुद्ध िारिाई िरण्याबाबत 

  

(२८) *  ७९७०९   श्री.रुपेश म् हात्र े (शभिांडी पूिच) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शगवींडी (जज.ठाणे) र्हर व तालुक्यामिील एस.एस.एस. केबल कीं पनीने 
र्ासकीय ननयमाींचे उल्लींर्न करन अनेक वषाापासून र्ासनाचा मनोरींजन कर 
बुडववला असून याबाबत चौकर्ी करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिी-शगवींडी 
पूवा याींनी महसूल राज्यमींिी याींच्याकड ेननवेदनाव्दारे ठदनाींक  १४ माचा, २०१६ व 
ठदनाींक १८ मे, २०१६ रोजी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एस.एस.एस. केबल कीं पनीने अनेक वषाापासून मनोरींजन कर 
बुडववला असूनही महसूल ववगागाींकडून एस.एस.एस. केबल कीं पनीववरध्द कारवाई 
करण्यास जाणीवपूवाक दलुाक्ष करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानुसार सदर केबल 
कीं पनीववरध्द तसेच सदर केबल कीं पनीववरध्द कारवाई करण्यास जाणीवपवूाक 
दलुाक्ष करणाऱ्या सींबींर्ित अर्िकारी व कमाचारी याींच्याववरध्द र्ासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी या 
अनषुींगाने ठद.११ माचा, २०१६ व ठद.१६ मे, २०१६ ची दोन ननवेदने र्ासनास 
सादर केली आहेत. 
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उपरोक्त ननवेदनाींमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या त्याींच्या ठद.१३ माचा, 
२०१५ च्या पिात केलेल्या तक्रारीच्या अनुषींगाने प्रस्ततु ववषयी जजल्हार्िकारी, 
ठाणे याींचे कायाालयामाका त चौकर्ी करण्यात आली असता, शगवींडी, जज. ठाणे 
येथील एस.एस.एस. केबल कीं पनी या बहुववि यींिणा पररचालक (M.S.O.) 
कीं पनीच्या अींतागत येणाऱ्या ववववि स्थाननक केबल पररचालकाींदवारे (L.C.O.) 
र्ोवषत केबल जोडण्याींपो्ी देय असलेल्या करमणकू रु्ल्काचा गरणा महाराषर 
करमणकू रु्ल्क अर्िननयमातील तरतदुीींन्वये र्ासनाकड ेवेळोवेळी करण्यात येत 
असल्याचे  चौकर्ीअींती आढळून आले आहे. 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
आांबेगाि (श्ज.पुिे) तालुक्यातील वपांपरखेड-भागडी, शशक्रापूर ते मलठि, िानसे ते 

शशनोली तसेच िळांब ते महाळुांगे या र्त्याांची झालेली दरुि्था 
  

(२९) *  ७७८३७   श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि) :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) आींबेगाव (जज.पुणे) तालुक्यातील वपींपरखेड-गागडी, शर्क्रापूर ते मलठण, 
कानसे ते शर्नोली तसेच कळींब ते महाळुींगे या रस्त्याींची अनतर्य दरुवस्था झाली 
असून रस्त्यावर मोठ-मोठे खड्ड ेपडले आहेत त्याच बरोबर या रस्त्याच्या साईड 
पट्ययाही करण्यात आलेल्या नाहीत त् यामुळे या रस्त्याींवर वारींवार लहान-मोठे 
अपर्ात होत असल्याने तेथील जनतेने  सावाजननक बाींिकाम ववगाग, जज.पुणे 
याींचेकड ेवारींवार तक्रार करन सुध्दा अदयाप कोणतीच कायावाही करण्यात आलेली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू रस्त्याींची तातडीने दरुस्ती करण्याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननिीींनी मा.सावाजननक बाींिकाम मींिी याींच्याकड े ठदनाींक १९ जानेवारी, 
२०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननवदेनही ठदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननवेदनाच्या अनुींगाने या रस्त्याींची दरुस्ती करण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, अींर्त: खरे आहे. 
प्रशनाींककत रस्त्याींपैकी शर्क्रापरू-मलठण,कळींब म्हाळुींगे हे रस्ते सावाजननक 

बाींिकाम ववगागाच्या अखत्याररत आहेत. वपींपरखेड-गाींगडी, कानसे ते शर्नोली हे 
रस्ते जजल्हा पररषद, पुणे याींच्या अखत्याररत आहेत. या रस्त्याींच्या डाींबरी 
पषृठगागावरील खड्ड े डाींबरशमर्श्रत खडीने गरन रस्ते वहातूकीसाठी सुजस्थतीत 
ठेवण्यात आले आहेत. 
(२) होय, 
(३) व (४) प्रशनाींककत रस्त्याींच्या लाींबीपकैी काही क्षनतग्रस्त लाींबीत मजबतूीकरण, 
डाींबरीकरण व इतर आवशयक कामे करणे आवशयक आहे. ही कामे मींजूरी, ननिी 
ननकष व प्रािान्यक्रमानुसार हाती रे्ण्याचे ननयोजन आहे.  

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

िुलाबा (मुांबई) येथील ‘ससून डॉि’ बांदरात पसचसीन नेटिर बांदी घातलेली 
असतानाही बेिायदा मासेमारी सुरु असल्याबाबत 

  

(३०) *  ७३९१६   श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूच) :   
सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्य र्ासनाने पसासीन ने्वर बींदी र्ातलेली असतानाही कुलाबा (मुींबई) 
येथील ‘ससून डॉक’ बींदरात अदयापही मोठया प्रमाणात बेकायदा पसासीन 
ने्दवारे मासेमारी व्यवसाय सुर असल्याचे ठदनाींक ९ जानेवारी, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रती नौका एक लाख रूपये प्रमाणे दरमहा सात को्ी रूपये 
रे्ऊन र्ासनाचे अर्िकारी सींगनमताने पसासीन नौकाींना कोणताही परवाना 
नसताना मासेमारीसाठी परवानगी देत आहेत, हे ही खरे आहे काय,   
(३) असल्यास, पसासीन ने्च्या बेकायदा मासेमारीमुळे स्थाननक पारींपाररक 
मच्छीमाराींचे मोठे आर्थाक नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यात काय 
आढळून आले, 
(५) असल्यास, तदनुसार पसासीन ने् िारक मजच्छमाराींवर व त्याींच्याकडून लाच 
रे्णाऱ् या अर्िकाऱ् याींववरूध्द र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. महादेि जानिर : (१) हे अींर्त: खरे आहे. पसासीन ने्वर बींदी नसून ननबिं 
आहेत. 
(२) व (३) नाही, हे खरे नाही. 
(४), (५) व (६) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

सोलापूर श्जल्ह्यातील भीमा नदी पात्रात होत असलेल्या िाळू उपशाबाबत 
  

(३१) *  ७३९८८   श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), 
श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :-  

(१) सोलापूर जजल्ह्यातील गीमा नदी पािातील वाळूच्या प्रचींड उपर्ामुळे 
वपण्याच्या आणण र्तेीच्या पाण्यावर ववपरीत पररणाम होत असल्याबाबतची 
तक्रार लोकप्रनतननिी व स्थाननक ग्रामस्थाींनी जजल्हार्िकारी, सोलापूर तसेच 
पा्बींिारे ववगाग, सोलापूर याींच्याकड ेमाहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
केली आहे, खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरच्या वाळू उपर्ामुळे त्या ठठकाणचा वाळूचा नैसर्गाक साठा 
समाप्त होऊन अनेकाींच्या र्तेजशमनीला िोका ननमााण झाला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने सींबींर्ित दोषीींवर र्ासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) मौजे म्हैसलगे-देवीकवठा,        
ता. अक्कलको् या वाळूग्ातून बो्ीने वाळू उपसा केल्यास पाणी दषूीत होवनू 
नागरीकाींचे आरोग्य िोक्यात येऊ र्कते अर्ा आर्याची तक्रार प्राप्त झाली आहे. 
सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने जजल्हार्िकारी सोलापूर याींच्या स्तरावर चौकर्ी सुरू 
आहे. 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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रायगड श्जल्ह्यातील धरमतर खाडीतील जेएसडब्ल्यू िां पनीच्या होिाऱ या 
जलिाहतिुीमुळे भातशेतीचे होत असलेले निुसान 

  

(३२) *  ७५४०७   श्री.मनोहर भोईर (उरि) :   सन्माननीय पनुिचसन ि मदत 
िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
(१) पनवेल (जज.रायगड) येथील जेएसडब्ल्यू कीं पनीला लागणाऱ् या कच्च्या मालाची 
वाहतूक िरमतर खाडीतनू चालू असून मोठमोठया जहाजाींच्या सततच्या 
जलवाहतकुीमुळे समुद्रात प्रचींड ला्ा ननमााण होऊन रे्तीचे बाहय काठ कु्ून 
समुद्राचे खारे पाणी रे्तात जावनू गातरे्तीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत 
असल्याने र्ेतकऱ् याींनी ठदनाींक २८ डडसेंबर २०१६ रोजी वा त्या सुमारास आींदोलन 
केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यात काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, त्यानसुार या नुकसानग्रस्त रे्तकऱ् याींना आर्थाक मदत 
करण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?  
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) पेण तालुक्यातील जेएसडब्ल्यू कीं पनीसाठी कच्च्या मालाची वाहतूक करणाऱ्या 
जहाजाींच्या जलवाहतकूीमुळे ननमााण होणाऱ्या दहेुरी ला्ाींमुळे िरमतर खाडीच्या 
दोन्ही काठावरील व खारगूमी योजनाींच्या बाींिाला िोका पोहोचनू बाींिाची िूप 
होत असल्याचे कायाकारी अशगयींता खारगूमी सवेक्षण व अन्वेषण ववगाग, पेण 
याींनी केलेल्या चौकर्ीत ननदर्ानास आले आहे. 
(३) सदर नकुसान नैसर्गाक आपत्ती अींतगात ववठहत ननकषाींमध्ये अींतगूात 
नसल्याने नैसर्गाक आपत्ती अींतगात मदत अनुजे्ञय नाही. तथावप, सदर प्रकरणी 
खारगुमी ववगागामाका त िरमतर खाडीवरील दोन्ही काठावरील खारगुमी योजनाींची 
दैनींठदन देखगाल व दरुस्ती कामे उपलब्ि ननिीतनू करन योजनाींचे क्षेि सींरषितक्षत 
केले आहे. तसेच, िरमतर खाडीलगत असलेल्या एकूण २५०० मी्र पेक्षा जास्त 
अींतराच्या बाींिाची दरुस्ती करण्यात आली आहे. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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टोळ फाटा (श्ज.रत्नाधगरी) येथील िाळ नदीिरील पुलाची दरुु्ती िरण्याबाबत 
  

(३३) *  ७९१५५   श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) महाड, मींडणगड व म्हसळा (जज.रत्नार्गरी) तालुक्याला जोडणाऱ्या ्ोळ-
आींबेत रस्त्यावरील ्ोळ का्ा येथे असलेल्या काळ नदीवरील पुलाचे कठड ेतु्ले 
असून पुलावर खड्ड ेपडले असल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पुलाच्या रे्जारीच रेतीचा मोठ्या प्रमाणावर उपसा होत 
असल्याने पुलाला िोका ननमााण झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पलुाची र्ासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार सदर पुलाची दरुस्ती करण्याबाबत तसेच पलुाच्या 
दरुस्तीस ववलींब लावणाऱ्या अर्िकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींर्त: खरे आहे. 

पूलाचे कठड े काही ठठकाणी क्षनतग्रस्त झाले आहेत. पूलाच्या 
पषृठगागावर पडलेले खड्ड े आता डाींबरशमर्श्रत खडीने गरले आहेत. पूलावरन 
वाहतूक सुरळीतपणे सुर आहे. 
(२) नाही. 
(३), (४) व (५) पूलाची तज्ञ सल्लागाराकडून तपासणी करण्याचे काम प्रगतीत 
आहे. या तपासणीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर त्यातील ननषकषाानुसार कायावाही 
करण्याचे ननयोजन आहे. 

----------------- 
मांडिगड-पालििी-आिाशी (श्ज.रत्नाधगरी) फाट्यापयतंच्या  

र्त्याांचे नतुनीिरि ि डाांबरीिरि िरण्याबाबत 

(३४) *  ८१०१८   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
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(१) मींडणगड-पालवणी-आवार्ी का्यापयतंचा रस्ता (ता.मींडणगड व दापोली, 
जज.रत्नार्गरी) सींपूणा डाींबरीकरण करणे तसेच आींजले ते दापोली या रस्त्यावरील 
आींजले खाडी पुल ते नवानगर या वळण रस्त्याचे नुतनीकरण व डाींबरीकरण 
करणे आवशयक असल्याने रस्त्याींचे काम तातडीने पूणा करण्याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननिीींनी मा.सावाजननक बाींिकाम मींिी याींचेकड े ठदनाींक १७ जानेवारी, 
२०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननवेदन ठदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रस्त्याींची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुषींगाने सदर रस्त्याींची दरुस्ती करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) प्रशनाककीं त रस्त्याींच्या डाींबरी पषृठगागावरील खड्ड ेगरण्यात आले 
असून वाहतकू सुरळीत सुरू आहे. 

या रस्त्याींच्या लाींबीपकैी काही क्षनतग्रस्त लाींबीमध्ये मजबतूीकरण व 
डाींबरीकरण करणे आवशयक आहे.  ही कामे मींजूरी ननिी ननकष व 
प्रािान्यक्रमानुसार हाती रे्ण्याचे ननयेाजन आहे. 

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

गडधचरोली श्जल्ह्यातील तुर वपिाांिर मर रोगाचा झालेला प्रादभुाचि 
  

(३५) *  ७९८५५   श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गडर्चरोली जजल्ह्यातील तुर वपकाींवर मोठ्या प्रमाणावर मर रोगाचा प्रादगुााव 
झाल्यामुळे रे्तातील तुरीचे उगे पीक वाळत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या जजल्ह्यातील तुर वपकाींची पाहणी र्ासनाने केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तदनुसार र्ासनाने नकुसानग्रस्त रे्तकऱ् याींना आर्थाक मदत 
देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) काही गावाींमध्ये अत्यल्प प्रमाणात मर रोग आढळून 
आलेला आहे. तसेच गडर्चरोली आरमोरी, वडसा, कुरखेडा तालुक्यात तुर वपकावर 
पाने गुींडाळणाऱ्या अळीचा व र्ेंगा पोखरणाऱ्या अळीचा तरुळक प्रमाणात प्रादगुााव 
ठदसून आला आहे. 
(२) वपकावरील ककडरोग सवेक्षण व सल्ला प्रकल्प (क्रॉपसॅप) अींतगात वपकाींचे 
ननयशमत सवेक्षण करण्यात आले आहे. 
(३) वेळीच उपाययोजना करन रोगावर ननयींिण ठेवण्यात आल्याने नकुसान 
अत्यल्प प्रमाणात झाले. त्यामुळे नुकसान गरपाई देण्याचा प्रशन उद् ावत नाही. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

शेिाळ (श्ज.हहांगोली) येथील तलाठी भिनाचे बाांधिाम  
ननिृष्ट्ट दजाचचे िरण्यात आल्याबाबत 

  

(३६) *  ८०१५२   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) र्ेवाळ (जज.ठहींगोली) येथे बाींिण्यात आलेल्या तलाठी गवनाचे काम अनतर्य 
ननकृष् दजााचे करण्यात आले असून ही इमारत हस्ताींतरीत करण्यापवूीच 
मोडकळीस येवनू िोकादायक झालेली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने इमारतीचे ननकृष् दजााचे बाींिकाम 
करणाऱ् या ठेकेदारावर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. सदय:जस्थतीत तलाठी कायाालयाची 
इमारत सुजस्थतीत असून वापरात आहे. 
(२), (३) व (४) प्रशन उद् ावत नाही.  

----------------- 
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मौजे सावपली-शसमेचीिाडी (ता.खेड, श्ज.रत्नाधगरी) येथील  
सािि जीिच झाल्याबाबत 

  

(३७) *  ७४१८५   श्री.भा्िर जाधि (गुहागर) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) मौजे सावपल्-शसमेचीवाडी (ता.खेड, जज.रत्नार्गरी) या वाडीकड ेजाण्याकररता 
नदीवर असलेला जुना साकव अत्यींत जीणा झाला असल्यामुळे ग्रामस्थाींना जाणे 
येणे करण्यास िोक्याचा झाला असून पावसाळ्यात नदीला येणाऱ्या पुरामुळे 
ग्रामस्थाींचा इतर गावाींर्ी सींपका  तु्तो, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िोकादायक साकवाच्या जागी नवीन पलू बाींिण्याबाबतची 
मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी ठदनाींक २० जानेवारी, २०१५ रोजी पासून 
सातत्याने करून देखील र्ासनाकडून अदयापपयतं कोणतीही कायावाही करण्यात 
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनुसार उक्त ठठकाणी पलू बाींिण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२), (३), (४) व (५) प्रशनािीन पूल हा ग्रामीण मागा-१०५ या जजल्हास्तरीय 
रस्त्यावरील असून सदरचा रस्ता देखगाल व दरुस्तीसाठी जजल्हा पररषद, 
रत्नार्गरी याींचे अखत्याररत आहे. प्रशनािीन पूलाचे काम ननकष, मींजूरी व ननिी 
उपलब्ितेच्या अिीन राहून  हाती रे्ण्याचे ननयोजन आहे. 

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

उमरखेड (श्ज.यितमाळ) तालुक्यातील क्र. २६२ ि २५९ या  
राज्य महामागाचची दरुु्ती िरण्याबाबत 

  

(३८) *  ७८५९२   श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 



37 

(१) उमरखेड (जज.यवतमाळ) तालुक्यातील राज्य महामागा क्र. २५९ व २६२ या 
दोन्ही राज्यमागााची ३० वषाापूवी ननशमाती करण्यात आली असून सदर राज्य 
मागाावर सवाि खड्ड ेपडून रस्त्याची दरुवस्था झाली असल्याचे ननदर्ानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त महामागांची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने राज्य महामागा क्र. २५९ व २६२ ची दरुस्ती 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही, 
प्रशनाककत रस्त्याच्या डाींबरी पषृठ गागावर पडलेले खड्ड े गरण्यात आले आहे. 
रस्त्यावरन वाहतुक सुरळीत सुर आहे. 
(२), (३) व (४) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

सािांतिाडी (श्ज.शसांधुदगुच) तालुक्यातील व्यािसायीिाांनी  
अिैध उत्खननाचा दांड न भरल्याबाबत 

  

(३९) *  ७७५३९   श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पश्श्चम) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सावींतवाडी (जज.शसींिदुगुा) तालुक्यात मोठा प्रमाणात अवैि उत्खनन केल्या 
प्रकरणी ७५ व्यावसानयकाींवर १ को्ी, २० लक्ष रपयाींचा दींड सन २०१३ मध्ये 
आकारण्यात आला असून अदयापही दींडाची रक्कम वसुल करण्यात आलेली 
नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर व्यावसानयकाींकडून दींडाची रक्कम वसुल करण्याबाबत तसेच 
दींडाची रक्कम वसुल करण्यास ठदरींगाई करणाऱ् या अर्िकाऱ्याींवर कारवाई 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) प्रशनात नमूद वस्तुजस्थती नसून 
सावींतवाडी (जज.शसींिदुगूा) तालुक्यात सन २०१३ मध्ये अवैि उत्खननाच्या ७५ 
प्रकरणाींत रू. ३३,८४,७५४/- एवढा दींड आकारण्यात आला आहे. उक्त दींडाच्या 
रकमेपकैी ६५ प्रकरणाींत रू. १६,१७,२६०/- एवढी रक्कम वसूल करण्यात आली 
असून, १ प्रकरण अपर जजल्हार्िकारी, शसींिदुगूा याींच्या न्यायालयात 
सुनावणीकरीता प्रलींत्रबत असून, सदर प्रकरणात आव्हाननत आदेर्ातील रक्कमेच्या 
५० ्क्के रक्कम रू. ५,०८,४२२/- याचा गरणा करण्यात आला आहे. उवारीत ९ 
प्रकरणाींत रू.७,५०,६५०/- एवढ्या रकमेच्या दींडाच्या वसुलीची कायावाही सुरू 
असून, सींबींर्िताींना नो्ीसा बजावण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

िुडाळ (श्ज.शसांधुदगूच) तालुक्यात परिानगीपेक्षा अधधि  
िाळूची िाहतूि होत असल्याबाबत 

  

(४०) *  ७८९५४   श्री.जयांत पाटील (इ्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे 
(िोरेगाि) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कुडाळ (जज.शसींिदुगूा) तालुक्यातील वाळू पट्ययातील वाळूसाठी ठदलेल्या 
पासापेक्षा अर्िक वाळू गरून वाहतकू केली जात असल्याचे स्थाननक जनतेनी 
तहशसलदार कुडाळ याींच्या ननदर्ानास आणनू देऊन सुद्धा सींबींर्ित वाळू 
माककयाींवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुषींगाने वाळूची अविै वाहतूक करणाऱ्याींवर व 
कारवाई करण्यास ्ाळा्ाळ करणाऱ्या सींबींर्ित अर्िकाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) अर्ी बाब तहसीलदार कुडाळ याींच्या 
ननदर्ानास आणनू ठदल्याचे ठदसून येत नाही. तथावप, वाळूपट्ययातील वाळू 
वाहतूक पररमाणापेक्षा अर्िक ननयाात होणार नाही याकड े लक्ष ठेवण्याबद्दल व 
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ननयमाींचे उल्लींर्न करून वाळूची वाहतकू होत असल्याचे आढळल्यास 
ननयमानुसार दींडात्मक कारवाई करण्याबद्दल तहसीलदार कुडाळ याींना कळववण्यात 
आले आहे. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

िाडा ते मनोर (श्ज.पालघर) या मागाचसाठी ग्रामपांचायतीचे  
बनािट दाखले दाखिून जशमनी सांपादीत िेल्याबाबत 

  

(४१) *  ७९७४०   श्री.रुपेश म् हात्र े (शभिांडी पिूच) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) वाडा ते मनोर (जज.पालर्र) मागााची बाींिणी करणाऱ्या सुप्रीम समुहातल्या 
सुप्रीम मनोर, वाडा, शगवींडी इन्रा प्रा.शल. या कीं पनीला वडपे जींक्र्न ते 
ववशवगारती का्ा या बाह्य वळण रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे कीं िा् बाींिा वापरा 
आणण हस्ताींतरीत करा या तत्वावर देण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कामासाठी लागणारी जमीन सींपाठदत करण्यासाठी कीं पनीने 
ननयुक्त केलेल्या व्यक्तीींनी स्थाननक लोकाींर्ी सींगनमत करन वनववगाग व 
महसूल ववगागाच्या राखीव ठेवलेल्या जशमनीवर कब्जेदार उगे करन व 
ग्रामपींचायतीचे बनाव् दाखले दाखवून जशमनी हस्तगत केल्या आहेत तसेच 
कीं पनीने त्याींना ठदलेल्या अर्िकाराींचा दरुपयोग करन कीं पनीची करोडो रपयाींची 
कसवणकू केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रस्त्यामुळे बार्ित होणाऱ्या रे्तकऱ्याींच्या नावे कीं पनीने 
ठदलेले नकुसान गरपाईचे िनादेर् बकेँचे व्यवस्थापक आणण इतर कमाचाऱ्याींच्या 
सींगनमताने सींबींर्ित बकेँचा अस्थायी कमाचारी श्री. मोहन पा्ील याच्या व 
त्याच्या नातेवाईकाींच्या खात्यात जमा झाल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकर्ीत काय ननदर्ानास आले व त्यानसुार दोषीींववरध्द र्ासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२), (३) व (४) प्रकल्पाकररता लागणारे गूसींपादन करण्याची जबाबदारी पूणात: 
उदयोजकाची असून ही कीं पनीची अींतगात बाब आहे. चौकर्ी करण्याचा प्रशन 
उद् ावत नाही. 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 
(६) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

आांबेगाि (श्ज.पुिे) तालुक्यातील घोड नदीिरील पुलाची दरुु्ती िरण्याबाबत 
  

(४२) *  ७८४०६   श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांत पाटील 
(इ्लामपूर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.िैभि 
वपचड (अिोले) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) आींबेगाव (जज.पुणे) तालुक्यातील पजशचम आठदवासी पट्ययातील गींगापूर येथील 
र्ोड नदीवरील पुलाच्या दोन्ही बाजचेू सींरक्षक लोखींडी कठड ेमोडकळीस आल्याने 
व पुलावर मोठमोठे खड्ड े पडल्याने ववदयाथ्यांना व प्रवार्ाींना जाणे येणेकरीता 
िोका ननमााण झाला असल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पूल आजुबाजूच्या १६ गावाींना व वाडया-वस्त्याींना जोडणारा 
असल्याने त्या पररसरातील नागरीकाींनी पुलाची दरुस्ती करण्याबाबत मागणी 
केली असून यासींदगाात स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी ठदनाींक ३१ जानेवारी, २०१७ 
रोजी वा त्यासुमारास ननवेदन मा.सावाजननक बाींिकाम मींिी याींच्याकड ेठदले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पलुाची र्ासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, पाहणीच्या अनुषींगाने सदर पलुाची दरुस्ती करण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींर्त: खरे आहे. सदर ठठकाणी कोल्हापूर पद्धतीचा 
बींिारा वजा पलू असून त्याचे सींरक्षक कठड ेअींर्त: त्लेले आहेत.  
(२) स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी प्रस्ततु प्रकरणी ठद. ३१ जानेवारी, २०१७ रोजी   
मा. मींिी सावाजननक बाींिकाम याींना ननवेदन ठदलेले आहे.  
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(३) व (४) सींबींर्ित क्षेत्रिय अर्िकाऱ्याींनी प्रक्षेिावर पाहणी केली असून कोल्हापूर 
पद्धतीच्या बींिाऱ्यावरील सींरक्षक लोखींडी कठड े अींर्त: काही ठठकाणी तु् लेले 
असून रस्त्यावर ककरकोळ स्वरपात खड्ड ेपडलेले आहेत, असे ननदर्ानास आले. 
सदर को. प. बींिारा पाणीसाठा ननशमातीसाठी असून त्यावरील रस्त्याचा वापर 
अवजड वाहनाींच्या दळणवळणासाठी अनुजे्ञय नाही. ननिीचे उपलब्ितेनुसार 
बींिाऱ्याचे ननयत देखगाल व दरुस्तीची कामे करण्याचे महामींडळ स्तरावर 
ननयोजजत आहे.  
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

पेि ते बोईसर व्हाया िसई मागे रो-रो सेिा सुरू िरण्याबाबत 
  

(४३) *  ७३९१७   श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्य र्ासनाने नवी मुींबई, ठाणे, र्ोडबींदर रोड, शगवींडी व वसई या 
गागातील महामागाावरील अवजड मालाच्या वाहतकुीमुळे होणारी वाहतकू कोंडीची 
समस्या सोडववण्यासाठी पेण ते बोईसर व्हाया वसई मागे रो-रो सेवा सुरू 
करण्याचा ननणाय ठदनाींक ६ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास रे्तला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रो-रो सेवेचे स्वरूप काय आहे व यामध्ये र्ासनास एकूण 
ककती महसूली उत्पन्न प्राप्त होणार आहे, 
(३) असल्यास, सदर रो-रो सेवा तातडीने सुरू करण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदिािर रािते : (१) नाही. 

परींत ु ठद. ५.१.२०१७ रोजी पजशचम रेल्वेने पेण ते बोईसर व्हाया वसई 
अर्ी रो-रो सेवा चालू करणेसींदगाात चाचणी रे्तली. तथावप ही बाब राज्य 
र्ासनाच्या अखत्याररतील नाही. 
(२), (३) व (४) प्रशन उद् ावत नाही.                                    

----------------- 
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शेगाि (श्ज.गडधचरोली) पररसरातील इरई नदी तसेच आष्ट्टा ि पारोधी घाटािरुन 
अिैधररत्या िाळूची त्िरी होत असल्याबाबत 

  

(४४) *  ७९८५७   श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा), डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) र्ेगाव (जज.गडर्चरोली) पररसरातील इरई नदी तसेच आष्ा व पारोिी 
र्ा्ावर मोठ्या प्रमाणात वाळूची तस्करी होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी महसूल ववगागाचे दलुाक्ष होत असल्यामुळे 
र्ासनाचा लाखो रपयाींचा महसूल बुडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने वाळू तस्करी करणाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) प्रशनात नमूद इरई नदी व वाळूर्ा् 
हे गडर्चरोली जजल्ह्यात नसून, गद्रावती तालुका (जज.चींद्रपूर) येथे आहे.   

गद्रावती तालुक्यात गौण खननजाच्या अवैि उत्खनन व वाहतूकीस आळा 
र्ालण्यासाठी गरारी पथके गठीत करण्यात आली आहेत. सदर गरारी पथकाने 
जानेवारी, २०१७ मध्ये केलेल्या तपासणीत  इरई नदीलगतच्या नाल्यातून 
वाळूच्या अवैि  उत्खननाची व वाहतकूीची ४ प्रकरणे ननदर्ानास आली. त्यानुसार 
सींबींर्िताींकडून रपये ३१,६००/- एवढा दींड वसूल करण्यात आला आहे. 

मौजे आष्ा व पारोिी हे वाळूग् इरई नदीवर असून, आष्ा वाळूग् 
सन २०१६-१७ या वषाात शललावात गेला असून, सींबींर्ित शललाविारकामाका त 
वाळूचे उत्खनन सुरू आहे. पारोिी हा वाळूग् शललावात गेला नसून, सदर 
वाळूग्ातनू वाळूचे अवैि उत्खनन होत असल्याचे ननदर्ानास आले नाही. 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मुरबाड-शहापूर (श्ज.ठािे) या दोन तालुक्याांना जोडिारा  

िाळू नदीिरील पूल बाांधण्याबाबत 
  

(४५) *  ८०१२२   श्री.रुपेश म् हात्र े (शभिांडी पिूच) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) मुरबाड-र्हापूर (जज.ठाणे) या दोन तालुक्याींना जोडणारा काळू नदीवरील पूल 
मोडकळीस आल्यामुळे तेथील वाहतूक गत तीन मठहन्याींपासून बींद असल्याने 
स्थाननक नागरीकाींना प्रवास करताना अडचणी ननमााण होत असल्याचे माहे 
केब्रवुारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू पूल बाींिून ५० वषााहून अर्िक कालाविी झाला असताींनाही 
कायाकारी अशगयींता व उपअशगयींता सावाजननक बाींिकाम उपववगाग, र्हापूर 
याींच्या बेजबाबदार कामामुळे व दलुाक्षामुळे सदरहू पलू गत तीन मठहन्याींपासून 
वाहतूकीस बींद करण्यात आल्याचे ननदर्ाानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार सदर पलूाचे बाींिकाम करण्याबाबत तसेच सदर 
पुलाच्या बाींिकामास जाणीवपूवाक ववलींब लावणाऱ्या सींबींर्ित अर्िकाऱ्याींववरध्द 
कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 

प्रशनाींकीत पूल वाडा-र्हापूर-मुरबाड कजात चौक या रा.मा. ७९ वर 
कक.मी. ६३/०० मध्ये आहे. पूल १६०मी. लाींबीचा आहे. या पूलाची पाहणी क्षेत्रिय 
अर्िकाऱ्याींनी माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये केली तेव्हा पूलाच्या गाळा क्र. २ 
मिील बॉक्स गडार क्षनतग्रस्त झाल्याचे ठदसून आले. पुलावरन वाहतकू चालू 
ठेवणे िोकादायक असल्याने ठद. १९/१०/२०१६ पासून पूल वाहतकुीसाठी बींद 
करण्यात आला आहे. पूलाचे स्रक्चरल ऑडी् करण्यात आले असून त्यातील 
ननषकषाानसुार पलूाची दरुस्ती करण्याचे ननयोजन आहे. 
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प्रशनाींकीत पूल व रस्ता कें द्र र्ासनाने राषरीय महामागा क्र. ५४८ अ 
म्हणनु र्ोवषत केला आहे. त्यामुळे या पूलाच्या दरुस्तीचे काम कें द्रर्ासनामाका त 
होणे अपेषितक्षत आहे. 
(३), (४) व (५) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

िेसनांद (ता.हिेली, श्ज.पुिे) येथे आयोश्जत िेलेल्या सनबनच म्यणुझि 
फेश््टव्हलचे परसेप्ट िां पनीने मुद्राांि शुल्ि न भरल्याबाबत 

  

(४६) *  ७४२३८   श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री.शभमराि तापिीर 
(खडििासला) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) केसनींद (ता.हवेली, जज.पुणे) येथे ठदनाींक २८ ते ३१ डडसेंबर, २०१६ 
याकालाविीतील सनबना म्यणुझक केजस््व्हलसाठी ४२ लाख ९२ हजार ८५ रपये 
मुद्राींक रु्ल्क परसेप्् कीं पनीने गरणे आवशयक असताींना केवळ १२ हजार ५०० 
रपये गरून र्ासनाचा महसूल बुडववला असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परसेप्् कीं पनीने, ‘सनबना’ कायाक्रम आयोजजत करण्यासाठी, वन, 
वाहतूक तसेच वाळू उत्खनन करण्यासाठी महसूल ववगागाची परवानगी रे्तली 
नसल्याचे जजल्हार्िकारी याींनी ठदनाींक ११ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास 
केलेल्या चौकर्ीत आढळून आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सुरक्षेच्या दृष्ीने उपाययोजना नसल्याने सनबना म्यणुझक 
केजस््व्हलचा मींच आगीने पे् रे्ऊन जळून खाक झाल्याची र््ना माहे जानेवारी, 
२०१७ मध्ये र्डली असून जर त्या ठठकाणी मोठ्या प्रमाणात लोक उपजस्थत 
असती तर या र््नेने मोठ्याप्रमाणात जीववत हानी झाली असती, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन र्ासनाचा मुद्राींक रु्ल्क 
बुडववणाऱ्या व कोणतीही परवानगी न रे्ता कायाक्रमाींचे आयोजन करणाऱ्या 
आयोजकाींवर व त्याींना मदत करणाऱ्या सींबींर्ितावींर र्ासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) उक्त कायाक्रमाकररता मुख्य अजग्नर्ामक अर्िकारी, पुणे महानगरपाशलका 
याींनी ना-हरकत प्रमाणपि ठदले होते आणण कायाक्रमाचे दरम्यान कायाक्रमाचे 
ठठकाणी अजग्नर्ामन व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. तथावप, सदरचा कायाक्रम 
सींपल्यानींतर दसु-या ठदवर्ी ठद.०२/०१/२०१७ रोजी से् उतरवताना आग 
लागल्याची र््ना र्डली. त्यावेळी आग तातडीने आ्ोक्यात आणल्यामुळे 
कुठल्याही प्रकारची जजववतहानी झाली नाही. 
(४) उक्त कायाक्रमाकररता मौजे केसनींद, ता.हवेली, जज.पुणे येथील ग् नीं. ५९ 
मिील ५ हेक््र ४० आर व ग् नीं. ६० मिील १५ हेक््र ५२ आर क्षेि व 
त्यावरील २५०० चौ.कू् बाींिकाम या एकत्रित क्षेिाकररता नोंदववण्यात आलेला 
शलव्ह अँड लायसेन्स हा दस्त महाराषर मुद्राींक अर्िननयमातील अनुच्छेद ३६ 
(गाडपेट्या) च्या  तरतदूीखाली येत असल्याने उक्त दस्तास देय असलेले मुद्राींक 
रु्ल्क रू.४२,७९,५८५/- व नोंदणी अर्िननयमानुसार देय असलेली नोंदणी की 
रू.२९,०००/- कमी गरल्याचे ननदर्ानास आल्याने उक्त रक्क्म वसूलीची कायावाही 
सुरू केली आहे. अनर्िकृत गौण खननज उत्खननाबाबत रू. ६०,५२,३८३/- दींडाचा 
आदेर् पाररत करण्यात आला आहे. बेकायदा २५-३० वकृ्षाींची तोड केल्याप्रकरणी 
वन ववगागामाका त सींबींर्िताींववरध्द ३ वनगुन्हे नोंदववले असून वनक्षेिामध्ये 
बेकायदा खोदकाम प्रकरणी ४ वाहने जप्त केली आहेत. 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 
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