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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बुधिार, हदनाांि २२ माचच, २०१७ / चैत्र १, १९३९ ( 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 - ३८ 
------------------------------------- 

  
पुिे-बांगरुळ महामागाचिरील पिेु-सातारा या टप्पप्पयाचे सहापदरीिरिाचे िाम पूिच 

िरुन िागल-सातारा दरम्यान टोप येथे उड्डािपलू बाांधण्याबाबत 
  

(१) *  ७७९८८   डॉ.सुजजत ममिचेिर (हातििांगले), श्री.अननल बाबर 
(खानापूर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.जयिुमार गोरे (माि), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी) :    सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राषरीय महामागग क्र. ४ वरील पुणे-सातारा रस्त्याच्या सहापदरीकरणाच्या 
कामाला सहा वर्ागपवूी सुरुवात झाली असून सदर काम अ्यींत धीम्यागतीने सुरु 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पुणे-बींगरुळ महामागागवरील कागल-सातारा या १३३ कक.मी. 
मागागच्या सहापदरीकरण कामाचा ननयोजजत आराखडा महाराषर रस्तते ववकास 
महामींडळाच्या अधधकारी व अभियी्ं याींनी पुणे येथे ददनाींक २९ ऑगस्त्, २०१६ 
रोजी वा ्यासुमारास पार पडलेल्या बैठकीत मा.मींत्री, रस्तते, वाहतकू व महामागग, 
िारत सरकार याींच्यासमोर सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त महामागागवरील कागल-सातारा या ्प्पप्पयामध्ये अपघातप्रवण 
्ोप या दठकाणी िुयारी मागग व हवाई पादचारी पूल प्रस्तताववत असून ्ोप हे 
अपघातप्रवण क्षेत्र असल्याने या दठकाणी उड्डाणपूलाची मागणीही गावकऱ याींनी 
सींबींधधताींकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुर्ींगाने राषरीय महामागागवरील पुणे-सातारा या 
्प्पप्पयाचे सहापदरीकरणाचे काम जलदगतीने पूणग करण्याबाबत व कागल-सातारा 
या दरम्यान ्ोप येथे उड्डाणपूल बाींधण्याबाबत तसेच पणेु-सातारा या ्प्पप्पयातील 
महामागागच्या सहापदरीकरणाच्या कामास ववलींब लावणाऱया सींबींधधताींववरूद्ध 
कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे. 

िारतीय राषरीय राजमागग प्राधधकरण याींच्यामार्ग त पुणे- सातारा राषरीय 
महामागागच्या सहापदरीकरणाचा प्रकल्पाचे बाींधकाम दद.०१.१०.२०१० पासून 
प्रगतीत आहे. 
(२) मा.मींत्री, रस्तते, वाहतूक व महामागग, िारत सरकार याींनी दद.१४.०८.२०१६ 
रोजी पुणे येथे घेतलेल्या आढावा बैठकीत सदर प्रकल्पाचे सादरीकरण सादर 
करण्यात आले हे खरे आहे. 
(३) व (४) कागल सातारा सहापदरीकरण प्रकल्पाच्या प्रारुप सववस्ततर प्रकल्प 
अहवालामध्ये ्ोप येथे उड्डाणपूल प्रस्तताववत असल्याचे प्रकल्प सींचालक, 
िारतीय राषरीय राजमागग प्राधधकरण, पुणे याींनी कळववले आहे. 
(५) पुणे-सातारा हया महामागागचे सहापदरीकरणाच्या प्रकल्पामधील 
िूसींपादनामधील अडचणी, झाड े तोडण्यासाठी परवानगी, वन वविागाकडून 
परवानगी, सेवा वादहन्याींचे स्तथलाींतर अर्ा ववववध बाबीस ववलींब व 
सवलतकाराकडून धीम्या गतीने होणारे काम ह्यामुळे काम रेंगाळले होते. 



3 

     सातारा कागल हया महामागागचे सहापदरीकरणाचा प्रकल्प कें द्रर्ासनाकड े
मींजुरीस्ततरावर आहे असे िारतीय राषरीय राजमागग प्राधधकरण,पुणे याींनी कळववले 
आहे 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मालिि (जज.मसांधदुगुच) तालुक्यातील आडारी ि णिरांगा  
नदीिर निीन पूल बाांधण्याबाबत 

  

(२) *  ७३८२१   श्री.ननतेश रािे (ििििली), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), 
श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) मालवण (जज.भसींधदुगुग) तालुक्यातील ववरण, बेलाची वाडी, डाींगमोड ेया मुख्य 
रस्त्यावरील बेलाची वाडी प्राथभमक र्ाळेजवळील  छो्ा पूल अरूीं द असून ्यामुळे 
अपघाताचे प्रमाण वाढीस लागल्याने सदर पूलाचे रूीं दीकरण तसेच सींपूणग रस्त्याचे 
खडीकरण व डाींबरीकरण करण्यात यावे म्हणनू तेथील ग्रामस्तथाींनी गत तीन 
वर्ागपासून उप अभियींता, सावगजननक बाींधकाम उप वविाग, मालवण, कायगकारी 
अभियींता, सावगजननक बाींधकाम वविाग, कणकवली/सावींतवाडी, मा.पालकमींत्री, 
भसींधदुगुग तसेच मा.सावगजननक बाींधकाम मींत्री याींच्याकड े लेखी ननवेदनादवारे 
मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तालुक्यातील आडारी पूलाची अनेक वर्ागपासून ननववदा 
प्रकक्रया पूणग न झाल्याने सदरहू पूल वाहतुकीस अ्यींत धोकादायक झालेला 
असताींनाही पूल वाहतुकीस योग्य असल्याचा र्ासनाने दाखला ददला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मौजे गडमढ (राऊतवाडी) (ता.वैिववाडी, जज.भसींधुदगुग)  आणण 
मौजे कासाड े (सा्मवाडी) (ता.कणकवली, जज.भसींधदुगुग) या दोन वाडयाींमधनू 
वाहणाऱया णझरींगा नदीवरील कॉजवे बाींधून आजभमतीस जवळजवळ ३० ते ३२ वरे् 
झालेली असून कॉजवेच्या वरच्या पषृठिागावर अनेक दठकाणी मोठमोठे खड्ड े
पडून तो नादरुुस्तत होवनू धोकादायक झालेला असल्याने नादरुुस्तत कॉजवे ऐवजी 
मोठा पूल बाींधण्यात यावा यासाठी ्या पररसरातील ग्रामस्तथाींनी गत अनेक 
वर्ागपासून मा.सावगजननक बाींधकाम मींत्री, मा.पालकमींत्री, भसींधदुगुग जजल्हा, 
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अधधक्षक अभियींता, सावगजननक बाींधकाम मींडळ, र्नाधगरी, कायगकारी अभियींता, 
सावगजननक बाींधकाम वविाग, कणकवली, याींच्याकड े लेखी ननवेदनादवारे मागणी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुर्ींगाने आडारी व णझरींगा नदीवर नवीन पूल 
बाींधण्याबाबत तसेच बेलाची वाडी येथील प्राथभमक र्ाळेजवळील छोट्या पुलाचे 
रुीं दीकरण करून सींपूणग रस्त्याचे खडीकरण व डाींबरीकरण करण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) अर्ा प्रकारचे ननवेदन प्राप्पत झाल्याचे आढळून येत 
नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) अर्ा प्रकारचे ननवेदन प्राप्पत झाल्याचे आढळून येत नाही. सावगजननक 
बाींधकाम वविागाच्या प्र्यक्ष पहाणीवरुन क ाजवे सुजस्तथतीत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) आडारी नदीवरील पूलाच्या कामास सुधारीत प्रर्ासकीय मान्यता देण्याची 
कायगवाही सावगजननक बाींधकाम वविागाकडून सुरु आहे. व णझरींगा 
नदीवरील नवीन पुल ननधी व ननकर्ाच्या अधधन राहून प्रस्तताववत करण्याचा 
सावगजननक बाींधकाम वविागाचा प्रय्न रादहल. 

तसेच बेलाची वाडी येथे छो्ा पूल नसून ्यादठकाणी पाईप मोरी आहे. 
्याचे व खराब रस्त्याच्या दरुुस्ततीचे काम जजल्हा पररर्देला  प्राप्पत ननधीच्या 
उपलब्धतेनुसार ्प्पप्पया-्प्पप्पयाने प्रस्तताववत करण्याचा जजल्हा पररर्देचा प्रय्न 
आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुरूड (ता.मुरुड, जज.रायगड) बांदरािर मजछिमार  
जेट्टी ि िोल्ड ्टोरेज उपलब्ध नसल्याबाबत 

  

(३) *  ७६५६२   श्री.सुभाष उफच  पांडडतशेठ पाटील (अमलबाग) :   सन्माननीय 
मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) मुरुड (ता.मुरुड, जज.रायगड) बींदरावर मजच्छमाराींना नौका लावण्यासाठी व 
मच्छी उतरववण्यासाठी जेट्टी उपलब्ध नसल्याने एकदरा पुलावरून मजच्छमार 
बाींधवाींना बर्ग  बो्ीवर आणावा लागतो तसेच ककनाऱ यावर मासळी साठववण्यासाठी 
र्ीत गहृ (कोल्ड स्त्ोरेज) नसल्यामुळे मजच्छसाठी लागणारा बर्ग  बाहेरुन आणावा 
लागतो, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, ्यानरु्ींगाने मुरुड बींदरावर मजच्छमार जेट्टी बाींधण्याबाबत व कोल्ड 
स्त्ोरेज उपलब्ध करुन देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेि जानिर : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) रा.कृ.वव. योजना सन २०११-१२ अींतगगत मुरुड, ता. मुरुड, जज. रायगड येथे 
मजच्छमाराींसाठी मासे उतरववण्यासाठी मुलिूत सुववधा पुरववणे व जेट्टीचे बाींधकाम 
करण्यासाठी र्ासन ननणगय क्र. म्स्तयवव-२०११/प्र.क्र.२८७/पदमु-१४, दद.१५.१२.२०११ 
अन्वये रु.१७८.४९ लक्ष इतक्या खचागच्या अींदाजपत्रकास व आराखडयास 
प्रर्ासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर बाींधकाम प्रगतीपथावर आहे. कें द्र 
र्ासनाच्या नीलक्राींती योजना, रासववनन मार्ग त बर्ग  कारखाने उिारण्यासाठी 
अथगसहाय्य देण्यात येतो. मुरुड ककनाऱयावरील कायगरत कक्रयार्ील 
मजच्छमार ककीं वा मजच्छमार सहकार सींस्तथा याींच्याकडून बर्ग  कारखाने उिारणीचा 
प्रस्तताव प्राप्पत झालेला नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

शेगाांि (जज.बलुढािा) तालुक्यातील शेतिऱ याांना गारवपटीचे  
प्रलांबबत अनदुान ममळण्याबाबत 

  

(४) *  ७९९८७   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.हषचिधचन सपिाळ 
(बुलढािा) : सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
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(१) र्ेगाींव (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील ६५ र्तेकऱ याींना सन २०१३-१४ या वर्ी 
झालेल्या गारवप्ीचे मींजुर असलेले अनदुान केवळ बकेँच्या खाते क्रमाींक व 
नावाींमधील छापील चुकीींमुळे तीन वर्ागपासून भमळाले नसल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१७ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू रे्तकऱ याींचे प्रलीं बत अनदुान देण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही.         
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

रत्नाधगरी जजल््यातील आांबा उत्पादि शतेिऱ याांना  
नुिसान भरपाई ममळण्याबाबत 

  

(५) *  ८२६६०   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय पनुिचसन ि मदत 
िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोकणातील र्नाधगरी जजल्ह्यात तापमानातील र्रक व थींडीचा पररणाम 
आींबा या र्ळावर झाल्याने ८० ्क्के मोहर गळून गेल्याचे माहे रे्ब्रवुारी, २०१७ 
मध्ये वा ्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्यामुळे र्नाधगरीतील आींबा उ्पादक रे्तकरी अडचणीत असून 
केवळ १० ्क्के मोहोराला झालेल्या र्ळधारणेवर बागायतदार अवलींबून आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाकडून पाहणी करून पींचनामा करण्यात 
आला आहे काय, 
(४) असल्यास, ्यानुसार सदरहू आींबा उ्पादक रे्तकऱ याींना नकुसान िरपाई 
देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) र्नाधगरी जजल्ह्यात तापमानातील र्रक 
व थींडीचा पररणाम आींबा या र्ळावर झाल्याने ८० ्क्के मोहोर गळून गेल्याची 
बाब रे्ब्रुवारी, २०१७ मध्ये ननदर्गनास आली नाही. माहे ऑक््ोबरच्या अखेरच्या 
आठवड्यापासून माहे जानेवारी, २०१७ पयतं ्प्पप्पया-्प्पप्पयाने मोहोर येण्याची 
प्रकक्रया सुरु झाली आहे. 

यावर्ीच्या हींगामामध्ये सवगसाधारणपणे आींबा झाडाला मोहोर येण्याची 
प्रकक्रया १५ ते २० ददवस उभर्रा सुरु झाली असून आींबा वपकासाठी पोर्क 
हवामान असल्याचे ददसून आले आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

ठािे-िसई (जज.ठािे) खाडी किनाऱयािरील िाल्हेर पररसरातील शासिीय ि 
खाजगी जममनीिर अनधधिृत बाांधिामे िेल्याबाबत 

  

(६) *  ८२३४३   श्री.महेश चौघुले (मभिांडी पजश्चम) :   सन्माननीय पयाचिरि 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ठाणे-वसई (जज.ठाणे) खाडी ककनाऱयावरील काल्हेर पररसरातील र्ासकीय व 
खाजगी जभमनीवरील खाररु््ी वनस्तपती नष् करुन सदर जागेवर िराव 
्ाकण्याचे काम िूमाकर्या करीत असल्याबाबतच्या तक्रारी सामाजजक सींस्तथा, 
लोकप्रनतननधी याींनी जजल्हाधधकारी,ठाणे व राज्य खाररु््ी कक्ष याींच्याकड ेमाहे 
डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा ्या दरम्यान केल्याचे ननदर्गनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पररसरातील बाळकुम, कर्ेळी, काल्हेर येथील र्ासकीय 
जभमनीवरील नतवराींच्या झाडाींची तोड करुन मोठया प्रमाणावर अनधधकृत 
बाींधकामे करण्यात आलेली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनरु्ींगाने खाररु््ी वनाींचे व नतवराींचे सींरक्षण करून 
र्ासकीय व खाजगी जभमनीवर होणारे अनतक्रमण रोखण्याबाबत व खाररु््ी 
वनस्तपती नष् करणाऱया िूमाकर्याींवर तसेच नतवराींच्या झाडाींची तोड करुन 
अनधधकृत बाींधकामे करणाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. रामदास िदम : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
(२), (३) व (४) जजल्हाधधकारी, ठाणे याींच्या अहवालानसुार, नतवराींच्या झाडाची 
तोड करून अनधधकृत िराव केल्याबाबत सींबींधधताींववरूद्ध पयागवरण सींरक्षण 
अधधननयम, १९८६ अन्वये सींबींधधत पोलीस स्त्ेर्न येथे गुन्हे दाखल करण्यात 
आलेले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

सोलापूर जजल््यातील र्त्याांची दरुु्ती िरण्याबाबत 
  

(७) *  ७६५४०   श्री.बबनराि मशांदे (माढा) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर जजल्ह्यातील पींढरपूर ते सुस्तते रस्तता प्रजजमा-६६, बादलेवाडी- 
ढवळस- कव्हे रस्तता प्रजजमा-१५, तळुर्ी ते प्रमुख राज्यमागग जोडरस्तता प्रजजमा-
१०५, ददहवली ते ननमगाव( े्ं .) रस्तता प्रजजमा-१०५, केम- उपळवा्े ते ददहवली 
रस्तता प्रजजमा-४, िुताष्े- धचींचोली ते माढा रस्तता प्रजजमा-१७, वाकाव- ववठ्ठलवाडी 
ते उपळाई (बु.) रस्तता प्रजजमा-१९, सुलतानपूर ते जामगाव रस्तता प्रजजमा-१२१, 
आलेगाींव (ख.ु) गारअकोले ते ्ाकळी रस्तता प्रजजमा-१२८, माळखाींबी- जाींिूड- 
नेवरे- कोंढारपट्टा ते उींबरे (वे.) प्रजजमा-९२ हे रस्तते देखिाल व दरुुस्तती 
करण्यासाठी सावगजननक बाींधकाम वविागाकड ेआहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याींवर मोठे खड्ड ेपडले असून काही रस्त्याींचे खडीकरण 
देखील झालेले नसल्यामुळे वारींवार अपघात होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रस्त्यावरून वाहतकू करताना ववदयाथी, रूग्ण, सामान्य 
नागररक याींना त्रास सहन करावा लागत असल्यामुळे सवग स्ततरातून रस्तते 
दरुुस्ततीची मागणी करण्यात आली असून स्तथाननक लोकप्रनतननधीनीींही र्ासनाकड े
सदर रस्त्याींच्या दरुुस्ततीसाठी ननधीची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त रस्त्याींबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकर्ीच्या अनरु्ींगाने उक्त रस्त्याींच्या दरुुस्ततीबाबत र्ासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) प्रश्नाींककत रस्त्याींच्या लाींबीपकैी काही लाींबीत रस्तते मोठ्या प्रमाणात 
क्षनतग्रस्तत झाले आहेत. या लाींबीमध्ये रस्त्याचे मजबतूीकरण व डाींबरीकरण 
करण्याची कामे करणे आवश्यक आहे. तथावप या क्षनतग्रस्तत लाींबीतील रस्त्याच्या 
डाींबरी पषृठिागाची दरुुस्तती करुन रस्तते वहातूकीसाठी सुरळीत ठेवण्यात आले 
आहेत. रस्त्यावरुन वाहतकू सुरळीत सुरु आहे. 
(३) होय. 
(४), (५) व (६) प्रश्नाींककत रस्त्याींच्या लाींबीपैकी क्षनतग्रस्तत लाींबीत रस्त्याच्या 
मजबतूीकरण व डाींबरीकरणाची कामे करणे आवश्यक आहे. ही कामे मींजूरी, 
ननधी ननकर् व प्राधान्यक्रमानुसार हाती घेण्याचे ननयोजन आहे. 

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

हेदिली-बोरिाडी ि समधृ्दीिाडी-िातिरीिाडी (ता.मुरबाड, जज.ठािे)  
या र्त्याांछया िामात िालेला गैरव्यिहार 

  

(८) *  ८०१४९   श्री.रुपेश म् हात्र े (मभिांडी पूिच) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) हेदवली-बोरवाडी व समधृ्दीवाडी-कातकरीवाडी (ता.मुरबाड, जज.ठाणे) या 
रस्त्याींचे काम िावेर् कन्स्तरक्र्न, खालापूर याींना माहे डडसेंबर, २०१२ मध्ये 
ददल्याचे कागदोपत्री दाखवनू र्ाखा अभियींता व उप अभियींता, सावगजननक 
बाींधकाम वविाग याींनी करोडो रुपयाींचा गैरव्यवहार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी समधृ्दीवाडी नावाची वाडी मूळ रेकॉडगवर 
अजस्तत्वात नसतानाींही सावगजननक बाींधकाम वविागाच्या रेकॉडगवर दाखववण्यात 
आल्याचे ननदर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनरु्ींगाने उक्त दोन्ही रस्त्याींची कामे न करता देयके 
काढून करोडो रुपयाींचा गैरव्यवहार करणाऱया र्ाखा अभियींता व उप अभियींता 
याींच्यावर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) नाही 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

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

राज्यातील शतेिऱ याांचे हठबि आणि तषुार मसांचन सांचाचे  
अनदुान प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(९) *  ७६४४०   श्रीमती अममता चव्हाि (भोिर), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.हररष वपांपळे (मुनत चजापूर), श्री.ज्ञानराज 
चौगुले (उमरगा), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.अममत िनि (ररसोड), 
श्री.चांद्रिाांत सोनाििे (चोपडा) :  सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील २५ जजल्हयातील बहुसींख्य रे्तकऱ याींसाठी सु्म भसींचन (दठबक 
आणण तरु्ार भसींचन) सींच बसववण्यासाठी सन २०१३-१४ मधील गत दोन 
वर्ागमधील सुमारे १८५ को्ी रुपयाींचे अनदुान र्ासनाच्या दलुगक्षीतपणामुळे रखडले 
असल्याचे ददनाींक २६ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा ्या सुमारास ननदर्गनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच उस्तमानाबाद जजल्ह्यातील हजारो र्तेकऱ याींना सन २०१३-१४ या 
आधथगक वर्ागत जजल्हा कृर्ी अधधकारी या कायागलयाकडून दठबक भसींचन योजना 
मींजूर होऊनही सदर योजनेअतींगगत सुमारे १३ को्ी रुपयाींचे अनदुान अदयापही 
प्रलीं बत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, तेल्हारा (जज.अकोला) तालुक्यात सन २०१४-१५ व २०१५-१६ या वर्ागत 
तुर्ार व दठबक भसींचन योजनेकरीता २४०५ र्तेकऱ याींनी पैसे खचग करूनही 
अदयापपयतं सदरहू योजनेचा लाि भमळाला नसल्याने उक्त र्तेकरी 
अनदुानापासून वींधचत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा ्या दरम्यान 
ननदर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, ्यानुर्ींगाने ननधीची तरतदू करून प्रलीं बत अनदुान रे्तकऱ याींना 
वा्प करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) सन २०१३-१४ मधील रु.१२६ को्ी व सन २०१४-१५ 
मधील रु.५२ को्ी असे एकूण रु.१७८ को्ी एवढ्या रक्कमेचे पूवगसींमती ददलेल्या 
प्रस्ततावाींचे अनदुान प्रलीं बत आहे. 
(२) उस्तमानाबाद जजल्हयातील सन २०१३-१४ या वर्ागतील पूवगसींमती ददलेल्या 
३३२१ लािार्थयाचें रु.१०.५४ को्ी एवढ्या रक्कमेचे अनुदान प्रलीं बत आहे. 
(३) तेल्हारा (जज.अकोला) तालुक्यातील सन २०१४-१५ व सन २०१५-१६ या 
वर्ागतील पूवगसींमती ददलेल्या प्रस्ततावाींचे अनदुान प्रलीं बत नाही. 
(४) व (५) ननधी उपलब्धतेनसुार रे्तकऱयाींचे पवूगसींमती ददलेल्या प्रस्ततावाींचे 
अनदुान देण्याची कायगवाही करण्यात येईल. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्य पररिहन महामांडळछया एस.टी. सहिारी बॅंिेत  
सांगिि खरेदीमध्ये िालेला गैरव्यिहार 

  

(१०) *  ७७०६५   श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्य परीवहन महामींडळातील कमगचाऱ याींना बिंककीं ग सेवा पुरववणाऱ या एस.्ी. 
सहकारी बिंकेत ३०० सींगणक कागदोपत्री खरेदी केल्याचे दाखवनू प्र्यक्षात १२० 
सींगणक खरेदी करून आधथगक गैरव्यवहार करण्यात आल्याचे ननदर्गनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व ्यात काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, तदनुसार बिंकेच्या दोर्ी सींचालकाींववरूध्द सहकार कायदा कलम 
८३ व ८८ अन्व ये ववदहत कालावधीत र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देशमुख : (१) नाही. 
(२) बकेँच्या सींचालकाने केलेल्या तक्रारीचे अनुर्ींगाने जजल्हा उपननबींधक सहकारी 
सींस्तथा मुींबई-१ याींनी केलेल्या चौकर्ी मध्ये गैरव्यवहाराबाबत कोणतेही तर्थय 
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आढळून आलेले नाही. बँकेच्या सींचालक मींडळाने ननणगय घेऊन जादहरातीव्दारे 
सींगणक पुरवठादाराची ननयकु्ती केली आहे. तसेच सदर प्रकक्रयेबाबत ररझव्हग 
बँकेच्या तपासणी अहवालामध्ये तसेच वैधाननक लेखापरीक्षण अहवालामध्ये 
कोणतेही आक्षेप नोंदववलेले नाहीत.  
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पेि (जज.रायगड) तालुक्यातील रामिाडी बस्थानिाची िालेली दरुि्था 
  

(११) *  ७९५८८   श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पेण (जज.रायगड) तालुक्यातील रामवाडी बसस्तथानकाची इमारत धोकादायक 
झाली असून इमारतीच्या वपलर व स्तल बमधील प्पलास्त्र ननखळल्यामुळे ्यामधील 
लोखींड बाहेर आल्याने इमारत कोण्याही क्षणी कोसळण्याची र्क्यता ननमागण 
झाली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदर्गनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या बसस्तथानकाची पाहणी र्ासनाने केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तदनुसार उक्त प्रकरणी जबाबदार असलेल्या सींबींधधताींवर कारवाई 
करुन बस स्तथानाकाची तातडीने दरुुस्तती करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदिािर रािते : (१) पेण (जज.रायगड) तालुक्यातील रामवाडी बसस्तथानकाची 
इमारत जनुी झालेली आहे. परींतु धोकादायक जस्तथतीत नाही. 
(२) व (३) रामवाडी बसस्तथानकाची पाहणी करण्यात आलेली असून, आवश्यक ती 
डागडूजी स्वर करण्याची कायगवाही राज्य पररवहन महामींडळाच्या कायगवाहीखाली 
आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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अिोला जजल््यातील अिैध गौिखननज उत्खननासाठी  
आिारण्यात आलेल्या दांडाछया िसुलीबाबत 

  

(१२) *  ८२३८८   श्री.हररष वपांपळे (मुनत चजापूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अकोला जजल्ह्यातील अवैध गौणखननज उ्खाननाबाबत गत दोन वर्ागत 
आकारण्यात आलेल्या रुपये ६४ को्ी, ६४ लाखाींच्या दींडाची वसुली अदयापही 
केली नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदर्गनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू दींडाची रक्कम अदयापही र्ासनाने वसुल न करण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करुन दींडाची रक्कम वसूल करण्याबाबत व 
ववलींब लावणाऱया अधधकाऱ याींववरुद्ध कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये अकोला 
जजल्ह्यातील ववववध र्ासकीय यींत्रणाींनी ववववध ववकास कामाींकरीता वापरण्यात 
आलेल्या गौणखननजाच्या स्तवाभम्वधनाची रक्कम र्ासनास िरणा केली आहे 
ककीं वा कसे, याबाबत तपासणी मोदहम राबवण्यात आली होती. सदर तपासणीमध्ये 
एकूण १३०४ प्रकरणाींमध्ये स्तवाभम्वधन रु्ल्काचा र्ासनाकड े िरणा न करता 
कीं त्रा्दाराींना देयकाची अदायगी करण्यात आल्याचे आढळून आल्याने, 
सींबींधधताींववरूध्द दींडननय कारवाई करून एकूण रू. ६४,६४,९३,८४४/- एवढ्या 
दींडाच्या रकमेचे आदेर् पाररत करण्यात आले आहेत. 

्यापैकी रू.२२.६९ को्ी दींडा्मक रकमेची प्रकरणे न्यायप्रववषठ आहेत. 
उवगररत प्रकरणाींमध्ये सींबींधधत कीं त्रा्दाराींच्या देयकाींमधून दींडाची वसुली 
करण्याबाबत सींबींधधत यींत्रणाींकड े आदेर् पाठववण्यात आले असून, वसूलीची 
कायगवाही सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मुद्राांि शुल्ि बुडवििाऱ या व्यािसानयिाांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(१३) *  ७६०५१   श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील (मशडी), श्री.सुननल िेदार (सािनेर), 
श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), 
श्री.अममत विलासराि देशमुख (लातूर शहर), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), 
श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पूिच), श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.बसिराज 
पाटील (औसा), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सन २०१६-१७ या आधथगक वर्ागसाठी मुद्राींक रु्ल्क वविागाला २३ हजार ५४८ 
को्ी रुपये महसुलाचे उदिष् देण्यात आले असताना माहे, डडसेंबर, २०१६ पयतं 
केवळ १३ हजार ८३१ को्ी रुपये इतकाच महसूल जमा करता आल्यामुळे 
उवगररत तीन मदहन्यात १० हजार को्ी जमा करण्याचे लक्ष पूणग करण्यासाठी 
नोंदणी व मुद्राींक रु्ल्क वविागाकडून मुद्राींक रु्ल्क बुडववणाऱया दोन हजार 
प्रकरणाींची तपासणी सुरू करण्यात आल्याचे माहे रे्ब्रुवारी, २०१७ मध्ये वा 
्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील बाींधकाम व इतर व्यावसानयकाींनी एक हजार को्ीींहून 
अधधक रुपयाींचे मुद्राींक रु्ल्क बुडववले असून सदर प्रकरणातील ९० ्क्के प्रकरणे 
ही बाींधकाम व्यावसानयकाींर्ी सींबींधधत असल्याचे ननदर्गनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी पुण्यातील ५०० को्ी, मुींबई आणण ठाण्यातील १ 
हजार को्ी तर उवगररत महाराषरातील ५०० को्ी रुपयाींच्या व्यवहाराींची तपासणी 
करण्यात येत असून मुींबईतील एका बड्या बाींधकाम व्यावसानयकाने सहार्े को्ी 
रुपयाींचे रु्ल्क बुडवले असल्याची मादहती ननदर्गनास आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुर्ींगाने हजारो को्ी मुद्राींक रु्ल्क बुडवणाऱया 
बाींधकाम व्यावसानयक व इतर याींच्या मालम्ता जप्पत करून व ्याींची बकँ 
खाती गोठवनू बुडीत मुद्राींक रु्ल्क वसुल करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) सन २०१६-१७ या आधथगक वर्ागसाठी मुद्राींक रु्ल्क 
वविागाला देण्यात आलेल्या रू. २३, ५४८ को्ी  महसुलाच्या उदिष्ापकैी माहे 
डडसेंबर, २०१६ पयतं १४,६७७. ६८ को्ी रूपये महसूल जमा करण्यात आला 
आहे.  

उवगररत महसूल उिीष्ाचे लक्ष पूणग करण्यासाठी वविागाकडून 
चुकववलेल्या मुद्राींक रु्ल्काच्या प्रलीं बत प्रकरणाींची तपासणी सुरू करण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) अतींगगत लेखापरीक्षण व महालेखापाल लेखा तपासणीअींती 
लेखा आक्षपेाींच्या अनरु्ींगाने तसेच महाराषर मुद्राींक अधधननयमाच्या कलम ३२अ, 
३३, ३३अ, ४६, व ५३अ अतींगगत मुद्राींक रु्ल्क वसुलीच्या प्रलींबीत प्रकरणाींचा 
साप्पतादहक आढावा नोंदणी महाननरीक्षक व मुद्राींक ननयींत्रक, महाराषर राज्य 
याींच्या स्ततरावर घेऊन मुद्राींक रु्ल्काच्या वसूलीसाठी सींबींधधत पक्षकाराींचे बँक 
खाते भसल करणे, ्याींच्या स्तथावर/जींगम मालम्ताींची जप्पती करण्याची कायगवाही 
सुरु करण्यात आली आहे. अर्ा प्रकरणाींमध्ये बाींधकाम व्यवसायकाींर्ी ननगडीत 
प्रकरणाींचा ही समावेर् आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
राष्ट्रीय महामागच क्र.२२२ िरील माळशेज घाटातील र्त्याची िालेली दरुि्था 

  

(१४) *  ७४९९२   श्री.शरददादा सोनाििे (जुन्नर), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(िडाळा) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-नगर या राषरीय महामागग क्र.२२२ वरील माळर्जे घा् रस्त्याला 
खड्ड े पडले असून रस्त्यावर धोकादायक सुचना देणारे र्लक नसून रस्त्याच्या 
साइगडपट्टय्ाही उखडलेल्या आहेत तसेच कोसळलेल्या सींरक्षण भिींतीमुळे जागोजागी 
डाींबराची वपींपे लाइगनीत करुन सुरू केलेली एकेरी वाहतकू यामुळे माळरे्ज घा् 
वाहतूकीसाठी धोकादायक झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कल्याणहून नगर-पुण्याकड े येण्या जाण्याचा माळरे्ज घा् हा 
एकमेव पयागय असून दरवर्ी माळरे्ज घा्ातील रस्तते दरुूस्ततीसाठी कोट्यवधीचा 
खचग होवनूही हा मागग कायम धोकादायक बनत असून दघुग् ना व अपघात 
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घडल्यास ता्काळ मदतीसाठी घा् पररसरात रूग्णवादहन्या, अग्नीर्मनदल, 
जेसीबी, धगयागरोहक ्ीम, आरोग्य उपचार यींत्रणा या सोयी-सुववधा सींदिागत 
कोणतीच उपाययोजना नसून अपघात ्ाळण्यासाठी घा् पररसरात कुठलीच 
सुधारणा आजभमतीस करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागागवर ददनाींक २ जानेवारी, २०१४ रोजी कठडा तोडून बस 
दरीत कोसळून ३५ जणाींचा बळी गेला आहे तसेच या महामागागची वाहन चालक 
व प्रवार्ाींची सुरक्षक्षतता याबाबीींकड ेदलुगक्ष केल्यानेच या घा् रस्त्यावर अपघाताींची 
ददवसेंददवस वाढ झाली असून घा्ात वर्गिर सुर्ोभिकरणाच्या कारणास्ततव केल्या 
जाणाऱ या ब्लाजस्त्कमुळे घा् दठसूळ बननू कोसळत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या घा्ात दरड कोसळणे, रस्तते खचणे, रस्त्याला िेगा पडणे, 
अपघात नन्याचे असताना ्यातच ररलायन्स कीं पनीने मोठमोठया केबल 
्ाकण्यासाठी सींरक्षण भिींतीलगत खोदकाम केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(६) असल्यास, चौकर्ीच्या अनरु्ींगाने वाहतकूीसाठी धोकादायक झालेल्या राषरीय 
महामागग क्र. २२२ वरील माळरे्ज घा्ाची सुरक्षक्षतता तसेच वाहनचालक व 
प्रवार्ाींच्या सुरक्षक्षततेसाठी या घा् रस्त्याची सुधारणा करण्याच्या दृष्ीने 
र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
राषरीय महामागग २२२ (नवीन ६१) वरील माळरे्ज घा्ात एकूण ६० मी. 
लाींबीमध्ये वपींप ठेऊन एकेरी वाहतूक सुरु असून रस्तते सुरक्षेच्या दृष्ीकोनामधनू 
बाजपूट्टय्ाींवर एकूण ३४० मी. लाींबीमध्ये वपींप लावण्यात आलेले आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 

माळरे्ज घा्ामध्ये रस्तते सुरक्षेच्या दृष्ीकोनामधनू दरीवरील व 
डोंगराच्या बाजूला आवश्यकतेप्रमाणे १३१० मी. लाींबीच्या सींरक्षक भिींती, ३ लहान 
पूलाचे रुीं दीकरण/पनुगबाींधणी, १६ पाईप मो-याींचे रुीं दीकरण, २० आवश्यक दठकाणी 
तीव्र वळणाींची सुधारणा व बोगदयाची कामे पूणग करण्याबरोबरच  रस्त्याची रात्री 
दृषयमानता वाढववण्यासाठी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला थम्प्पल जस्त्क पें्ीींग व क ् 
आईज बसववण्यात आलेले आहेत. दरड कोसळण्यास अ्काव होण्यासाठी 
घा्ातील कडयावर १२०० चौ.मी. िागात बोल््ीींग करुन जाळी बसववण्यात 
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आलेली आहेत. सदयजस्तथतीत १०० मी. सींरक्षण भिींत, ३ पाईप मो-याींचे रुीं दीकरण, 
३ दठकाणी तीव्र वळणाच्या सुधारणेचे काम प्रगतीत आहे. 

या महामागागवर अपघात झाल्यास १०८ क्रमाींकावर रुग्णवादहका उपलब्ध 
आहे. पावसाळयातील चार मदहने माळर्जे घा्ात दरडी कोसळल्यानींतर ता्काळ 
काढून वाहतकू सुरु करण्यासाठी जेसीबी व इतर साधन सामुग्री कायगरत असतो. 
(३) माळर्जे घा्ामध्ये दद. २ जानेवारी, २०१४ मध्ये एस ्ी बस व खाजगी 
मालवाहू रक याींच्या अपघातानींतर बस दरीत कोसळून  २८ व्यक्ती मयत 
झाल्या  हे खरे आहे. 

तथावप २०१५ नींतर अपघात कमी होत असल्याचे ननदर्गनास आले आहे. 
गेल्या वर्गिरात घा्ात सुर्ोभिकरणाचे कोणतेही काम केले नसल्याने ्याच्या 
ब्लाजस्त्कमुळे घा् दठसूळ होण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही.  

माळरे्ज घा्ामध्ये रस्तते सुरक्षाववर्यक कामे ्प्पप्पया्प्पप्पयाने ननधी 
उपलब्धतेनुसार दरवर्ी हाती घेण्यात येत असतात. 
(४) हे खरे नाही. 

मागील दोन वर्ागत माळर्ेज घा्ात ररलायन्स कीं पनीच्या केबल 
्ाकण्यास परवानगी ददलेली नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(६) घा् पररसरात रस्तते सुरक्षेववर्यक कामे ्प्पप्पया्प्पप्पयाने ननधी उपलब्धतेनुसार 
दरवर्ी हाती घेण्यात येत असतात. तसेच कायमस्तवरुपी उपाययोजना म्हणनू 
माळर्जे घा्ातील महामागागचे रुीं दीकरण व बोगदा काढण्याच्या दृष्ीने सववस्ततर 
प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम िारतीय राषरीय राजामागग प्राधधकरण 
याींचेमार्ग त प्रगतीत आहे. 
(७) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मौजे िोथळी (ता.मोताळा, जज.बुलढािा) येथील िेळी उत् पादि  
शेतिऱ याांना पीि विम्याची भरपाई देण्याबाबत 

  

(१५) *  ७९७७५   श्री.हषचिधचन सपिाळ (बुलढािा), डॉ.सांजय रायमुलिर 
(मेहिर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) मौजे कोथळी (ता.मोताळा, जज.बुलढाणा) येथील केळी उ् पादक र्ेतकऱ याींनी 
सन २०१५-१६ मध् ये रूपये ६१४० रक् कमेचा िरणा करून र्ळ पीक ववमा काढला 
होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, माहे माचग, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान झालेला वादळी पाऊस, 
माहे एवप्रल, २०१६ मध् ये झालेली गारपी् व माहे मे, २०१६ मध् ये ४६ अींर्ापयतं 
गेलेले तापमान इ् यादी नैसधगगक बाबीींमुळे केळी उ् पादकाींचे नकुसान झाले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर र्ळ पीक ववमा घेणाऱ या र्तेकऱ याींना पीक ववम्याची िरपाई 
देण् याबाबत सींबींधीत ववमा कीं पनीकडून ्ाळा्ाळ होत असल्याची बाब माहे 
डडसेंबर, २०१६ च् या र्ेव्च्या आठवड्यात ननदर्गनास आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल् यास, केळी उ्पादक र्ेतकऱ याींना नुकसान िरपाई देण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. राज्यात ववमा पात्र र्तेक-याींची सींख्या ११८६७० आहे. ्यापैकी 
बुलढाणा जजल्हयात ३०५ र्ेतकरी ववमा पात्र आहेत. ्यापकैी मोताळा 
तालुक्यातील ९ र्तेकरी ववमा पात्र आहेत. 
(४) िारतीय ववमा कीं पनीने राज्यात रक्कम रु.१३९.५० को्ी इतकी नकुसान 
िरपाई अदा केलेली आहे. ्यापकैी बुलढाणा जजल्हयात ६१.१४ लाख व  मोताळा 
तालुक्यात रक्कम रु.५७,७८८/- नुकसान िरपाई सींबींधधत रे्तक-याींच्या बँक 
खा्यामध्ये दद.१३/१०/२०१६ रोजी िारतीय कृवर् ववमा कीं पनीकडून जमा करण्यात 
आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िाननिड े(ता.देिगड, जज.मसांधदुगुच) येथील भटिाडी खारभूमी  
वििास प्रिल्प राबविण्याबाबत 

  

(१६) *  ७६१००   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.ननतेश रािे 
(ििििली) :   सन्माननीय खारभूमी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) वाननवड े (ता.देवगड, जज.भसींधदुगुग) येथील ि्वाडी खारिूमी ववकास प्रकल्प 
राबववण्यात यावा म्हणनू रे्तकऱ याींनी मागील २५ वर्ागपासून सात्याने 
मा.खारिूमी ववकास मींत्री, कायगकारी अभियींता, खारिूमी ववकास योजना, 
भसींधदुगुग, मा.पालकमींत्री, भसींधदुगुग जजल्हा आदीींकड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, २९ हेक््र क्षेत्र पनुप्रस्ततावपत करणाऱ या या खारिूमी ववकास 
प्रकल्पाच्या कामास सन २००१ मध्ये मींजूरी देण्यात आलेली असतानाही 
अदयापपयतं सदरहू योजनेचे काम सुरूच झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू मागणीकड ेर्ासनाचे दलुगक्ष झाल्यामुळे तेथील रे्तक-याींनी 
यापवूी उपोर्णही केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू खारिूमी ववकास प्रकल्प राबववण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. हदिािर रािते : (१) नाही. वाननवड ेखारिूमी योजना, ता.देवगड, जज.भसींधदुगुग 
ही योजना आहे. पुन:प्रावपत क्षेत्र २६ हेक््र आहे. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) वाननवड े खारिूमी योजना, ता.देवगड, जज.भसींधदुगुग या योजनेस प्रर्ासकीय 
मान्यता देण्याची कायगवाही र्ासनस्ततरावर प्रगतीपथावर आहे.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िोल्हापूर-साांगली महामागाचिरील बसिाि णखांड ते अांिली पूल दरम्यानछया 
र्त्याचे िाम पूिच िरण्याबाबत 

  

(१७) *  ८१२१४   श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) कोल्हापूर-साींगली महामागागवरील बसवाण णखींड ते अींकली पूल या दरम्यान 
तीन ते चार वर्ागपासून सुरु असलेले रस्त्याचे काम अदयापही अपूणग अवस्तथेत 
असल्याचे ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोल्हापरू-साींगली राज्य मागागवर प्र्येक गावालगत 
व्यावसायीकाींनी भमडल ओपननींगचे ननकर् दलुगक्षक्षत करून ग्राहकाींना आकवर्गत 
करण्यासाठी दकुाने, हॉ्ेल, पेरोल पींपासमोर रस्त्याींचे डडव्हायडर र्ोडून भमडल 
ओपननींग केले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोल्हापूर-साींगली राज्य मागागवर व्यावसायीकाींनी केलेल्या भमडल 
ओपननींगमुळे गेल्या तीन वर्ागत अपघात होऊन अनेकाींचे बळी गेले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकर्ीच्या अनरु्ींगाने बसवाण णखींड ते अींकली पूल या दरम्यान 
सुरु असलेले रस्त्याचे काम तातडीने पूणग करण्याबाबत तसेच कोल्हापूर-साींगली 
राज्य मागागवर बेकायदेर्ीरपणे भमडल ओपननींग करणाऱ या व्यावसानयकाींवर 
कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
भर्रोली (कोल्हापूर)- साींगली रस्त्याचे चौपदरीकरण करणे या प्रकल्पाींतगगत सदर 
भर्रोली ते बसवानणखींड ककमी १४६/७९० ते १६६/६५० व अींकली ते साींगली ककमी 
७१/१३० ते ७५/८३० या िागात चौपदरीकरणाचा वाव अींतिूगत आहे. 

चौपदरीकरणाींतगगत मध्य दिुाजक बाींधण्याचे काम दठकदठकाणी प्रगतीत 
असल्याने काही दठकाणी मध्य दिुाजकामध्ये छेद (Opening) रादहल्याचे ददसून 
येते. 
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तथावप स्तथाननक व्यावसानयकाींनी ९ दठकाणी मध्य दिुाजक तोडून 
वाहनासाठी अनधधकृत वाहनमागग ननमागण केले आहेत. उदयोजकाकडून सदर 
अनधधकृत वाहन मागग (Opening) बींद करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. 
(३) यामुळे कोणतीही अपघाताची घ्ना घडलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) बसवानणखींड ते अींकली पूल या दरम्यान सुरु असलेले काम पूणग करणेबाबत 
वविागामार्ग त उदयोजकाकड ेपाठपुरावा सुरु आहे. 

अनधधकृत वाहनमागागतील छेद (Opening) बींद करणेच्या उदयोजकास 
सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
उमरखेड ि महागाि (जज.यितमाळ) तालुक्यातील र्त्याांची िालेली दरुि्था 

  

(१८) *  ७९८६४   श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) उमरखेड (जज.यवतमाळ) तालुक्यातील अनेक रस्त्याींची या वर्ी पडलेल्या 
पावसामुळे दरुवस्तथा झाल्याचे ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच महागाींव (जज.यवतमाळ) तालुक्यातील राषरीय महामागागवरील पूस 
नदीवरील पूलाला सन २०१६ या वर्ीच्या पावसाळ्यात खड्ड े पडले असून ते 
अदयापपयगत बजुववण्यात आले नाही, तसेच महागाव र्हरातील रस्तता दरुुस्ततीच्या 
कामाकररता ववदहरीतील माती भमश्रीत मुरुम आणण दगडाींची धगट्टी वापरली जात 
असल्याचे ननदर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच रु्लसावींगी (ता.महागाव, जज.यवतमाळ) पासून ३ कक.मी. अींतरावर 
असलेल्या काळी े्ंिी येथील पूला लगत असलेल्या खड्डयामुळे अनेक अपघात 
होत असल्याबाबतची तक्रार सावगजननक बाींधकाम वविागाच्या 
सींबधधत अधधकाऱ याींकड े वारींवार करूनसुद्धा अदयापपयतं कोणतीच कायगवाही 
करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
 



22 

(५) असल्यास, चौकर्ीच्या अनरु्ींगाने उमरखेड तालुक्यातील रस्त्याींच्या 
दरुुस्ततीबाबत, काळी े्ंिी येथील पुलालगत असलेला खड्डा बजुववण्याबाबत, पूस 
नदीवरील पुलाला पडलेले खड्ड े बुजववण्याबाबत तसेच महागाव तालुक्यातील 
रस्त्याच्या कामात ननकृष् दजागच्या बाींधकाम सादह्याचा वापर करणाऱया 
कीं त्रा्दार व ्याकड े दलुगक्ष करणाऱया सींबींधधत अधधकाऱयाींववरुद्ध कारवाई 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२) प्रश्नाींककत पूलाच्या डाींबरी पषृठिागावरील खड्ड ेिरण्यात आले आहे. तसेच 
महागाींव र्हरात कोणतेही मातीकामाचा समावेर् असलेले काम प्रगतीत 
नाही.प्रस्तततु रस्तता व पूल राषरीय महामागग आहे. ्यामुळे या रस्त्याची दरुूस्तती व 
सुधारणा करण्याची कामे कें द्र र्ासनाच्या अख्याररत आहे. 
(३) हे खरे नाही, रस्तता वाहतकुीसाठी सूरळीत व सुजस्तथतीत आहे. 
(४), (५) व (६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

खेमजई-भटाळा-आसाळा (ता.िरोरा, जज.चांद्रपूर) या  
र्त्याछया बाांधिामातील गैरव्यिहाराबाबत 

  

(१९) *  ८३१६४   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सािनेर), 
श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) खेमजई-ि्ाळा-आसाळा (ता.वरोरा, जज.चींद्रपूर) या रस्त्याचे नववन बाींधकाम 
दहींगणघा् येथील नामवींत कीं त्रा्दाराने सावगजननक बाींधकाम उपवविाग, वरोरा या 
कायागलयातील अधधकाऱयाींच्या सींगनमताने ननकृष् दजागचे केल्याचे ननदर्गनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्तता बाींधकाम केल्यानींतर केवळ पींधरा ददवसातच पूणगत: 
रहदारीस नादरुूस्तत झाला असल्याचे ददनाींक १० रे्ब्रवुारी, २०१७ रोजी वा 
्यासुमारास ननदर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुर्ींगाने कीं त्रा्दारावर व सींबींधधत अधधकाऱयाींवर 
र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

बबलोली ि देगलूर (जज.नाांदेड) तालुक्यातनू िाहिाऱया माांजरा नदीपात्रातनू 
अिैधररत्या िाळूचा उपसा होत असल्याबाबत 

  

(२०) *  ८१६८१   श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गींजगाव, हुणगुींदा, माचनूर, सगरोळी, यसगी, कारला, नागणी (ता. बलोली, 
जज.नाींदेड) व सोनाळा, रे्कापरू, र्ेळगाव, (ता.देगलूर, जज.नाींदेड) या  तेलींगणा व 
कनाग् क राज्याच्या भसमेवरील गावातनू वाहणाऱया माींजरा नदीपात्रातून 
प्रर्ासनाच्या सींगणमताने व ननषकाळजीपणामुळे ददवस-रात्र जे.सी.बी. मर्ीनच्या 
सहाय्याने अवधैपणे वाळू उपसा होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ च्या 
तीसऱ या आठवड्यात ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अवधै वाळू उपर्ामुळे र्ासनाचा लाखो रुपयाींचा महसूल 
बुडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनरु्ींगाने अवधै वाळू उपसा करणाऱयाींवर व ्यास 
मदत करणाऱया अधधकाऱयाींवर र्ासनाने कोणती कारवई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील :  (१), (२), (३) व (४) नाींदेड जजल्ह्यातील  बलोली व 
देगलूर तालुक्यात वाळूच्या अवैध उ्खनन व वाहतूकीची काही प्रकरणे 
दृष्ो्प्तीस आली आहेत, ही वस्ततजुस्तथती आहे. 
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नाींदेड जजल्ह्यात गौण खननजाच्या अवधै उ्खनन व वाहतकुीस आळा 
घालण्यासाठी  तालुका स्ततरावर िरारी पथकाची ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 
तसेच अवधै रेती वाहतकुीस प्रनतबींध करण्याच्या दृष्ीने चेकपोस्त् स्तथापन 
करण्यात आले असून, तेथे २४ तास पथक कायगरत ठेवण्यात आले आहे. एवप्रल, 
२०१६ ते रे्ब्रुवारी, २०१७ या कालावधीत केलेल्या तपासणीमध्ये वाळूच्या अवधै 
उ्खनन व वाहतुकीबाबत देगलूर तालुक्यात १२६ प्रकरणाींत रू. २६,६३,९७२/- व 
 बलोली तालुक्यात १४५ प्रकरणाींत रू. ५१,२५,५००/- एवढा दींड वसूल केला आहे. 
तसेच देगलूर तालुक्यात ९ प्रकरणाींत व  बलोली तालुक्यात ३९ प्रकरणाींत गुन्हे 
दाखल करण्यात आले आहेत.  

तथावप, प्रर्ासनाच्या सींगनमताने व ननषकाळजीपणामुळे वाळूचा उपसा 
होत असल्याचे ननदर्गनास आले नाही.   
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मसांरोचा (जज.गडधचरोली) तालुक्यातील गोदािरी नदीपात्रात अिधैररत्या रेतीचे 
उत्खन्न िरून तेलांगिा राज्यात त्िरी िरण्यात येत असल्याबाबत 

 

(२१) *  ८३१७६   श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.विजय 
िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) भसींरोचा (जज.गडधचरोली) तालुक्यातील गोदावरी नदीपात्रात ननयमबाहय व 
अवैधरर्या जेसीबीच्या सहाय्याने ददवसरात्र रेतीचे उ्खन्न करून तेलींगणा 
राज्यात मोठया प्रमाणात रेतीची तस्तकरी करण्यात येत असल्याची तक्रार जजल्हा 
प्रर्ासन व आयुक्त, नागपूर याींच्याकड ेलोकप्रनतननधी याींनी केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, गोदावरी नदीपात्राच्या रेतीघा्ावर ददींनाक ११ रे्ब्रवुारी २०१७ रोजी 
रात्री ९.३० वाजता धाड ्ाकून क्षमतेपेक्षा जास्तत रेतीने िरलेले २७ रक, ४ 
जेसीबी, ४२ खाली रक जप्पत करण्यात येऊन र्क्त ७ लाख रूपये दींड ठोठावनू 
नाममात्र कायगवाही करण्यात आल्याची मादहती ददनाींक १५ रे्ब्रवुारी, २०१७ रोजी 
वा ्यासुमारास ननदर्गनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, जजल्हा प्रर्ासन, पोलीस वविाग व पररवहण वविाग आणण रेती 
मार्ीया याींच्या सींगनमताने तेलींगणा राज्यात मोठ्या प्रमाणात अवैधरर्या 
वाळूची तस्तकरी केली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल् यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुर्ींगाने गोदावरी नदीपात्रातील वाळूची तेलींगणा 
राज्यात होणारी तस्तकरी रोखण्याबाबत व उक्त प्रकरणातील दोर्ीींवर र्ासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अर्ा आर्याची लोकप्रनतननधी याींची दद. २३.०२.२०१७ 
रोजीची तक्रार प्राप्पत झाली आहे. 
(२), (३), (४) व (५) उप वविागीय अधधकारी अहेरी व अपर पोभलस अधधक्षक, 
अहेरी याींनी महसूल व पोभलस वविागाच्या पथकासह मौजे वडदम या रेतीघा्ावर 
दद. ११/०२/२०१७ रोजी रात्री ११.०० वाजता व मौजे नगरम-२ या रेतीघा्ावर दद. 
१२/०२/२०१७ रोजी पहा्े २.३० वाजता धाडी ्ाकून बेकायदेर्ीर उ्खनन करून, 
रेतीने िरलेले एकूण २७ रक, ४ जेसीबी व ४२ ररकामे रक जप्पत केले आहेत. 

सदर २७ रकमधील १३० ब्रास अवैध रेती साठ्याबाबत महाराषर जभमन 
महसूल सींदहता, १९६६ मधील कलम ४८ (७) नुसार बाजारिावाच्या ५ प् 
याप्रमाणे रू. ७,०२,०००/- एवढा दींड आकारून वसूल करण्यात आला असून, ४ 
जेसीबी मभर्नीींबाबत उपवविागीय अधधकारी, अहेरी याींच्या स्ततरावर ननयमानुसार 
कायगवाही सुरू आहे. तसेच सींबींधधत वाळूघा् कीं त्रा्दाराींववरूध्द गुन्हे दाखल 
करण्यात आले आहेत. 

गोदावरी नदीपात्रातील वाळूची तेलींगणा राज्यात होणारी तस्तकरी 
रोखण्याकरीता गोदावरी नदीवरील आींतरराज्यीय पुलाजवळ CCTV युक्त 
तपासणी नाका स्तथापन केला आहे. सदर नाक्यावर वाळूची अवैध वाहतूक 
करताना आढळून आलेल्या ६२ वाहनाींवर कारवाई करून रू. १९,३५,९६६/- एवढा 
दींड वसूल करून र्ासनजमा करण्यात आलेला आहे. 

जजल्हा प्रर्ासन, पोलीस वविाग व पररवहन वविागाच्या सींगनमताने 
तेलींगणा राज्यात अनधधकृतरर्या वाळूची तस्तकरी केली जात असल्याचे 
ननदर्गनास आले नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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नामशि जजल््यातील शेतिऱयाांची फलोरक्लोरमेन् युरॉन या  
बनािट िां पनीछया औषधाांमुळे िालेली फसिििू 

  

(२२) *  ७९९७८   श्रीमती सीमाताई हहरे (नामशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नाभर्क जजल्ह्यात र्लोरक्लोरमेन् यरुॉन या बनाव् कीं पनीच्या धर्धाींची 
अवैधरर्या ववक्री सुरू असल्याने रे्तकऱ याींची र्सवणकू होत असल्याची बाब माहे 
डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदर्गनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व ्यात काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, तदनुसार या बनाव् कीं पनीवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) होय. 
(२) व (३) पी.एन.पी. असोभसए्स ् कीं पनीच्या बनाव् र्लोरक्लोरमेन्युर ान 
(भस्ोरे्क्स) या की्कनार्काची ववक्री करून र्तेक-याींची र्सवणकू केल्याबाबत 
एका व्यक्तीववरूद्ध देवळाली क म्प पोभलस स्त्ेर्न मध्ये गु.नों.क्र.८७/२०१६ दद. 
१०.१२.२०१६ रोजी दाखल करण्यात आलेला असून सदर व्यक्तीस अ्क 
करण्यात आलेली आहे. 
       श्री श्रीमींत ॲग्रो सजव्हगसेस,नानेगाींव, जज.नाभर्क याींच्या ववक्री कें द्रातील 
भर्ल्लक सींर्यास्तपद ४ ली्र भस्ोरे्क्सचा साठा जप्पत करण्यात आलेला असून 
ववक्री कें द्राचा परवाना ननलीं बत करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मभिांडी (जज.ठािे) तालुक्यातील अनधधिृत गोदामे ननष्ट्िासीत िरण्याबाबत 
  

(२३) *  ७८८६४   श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) मौजे लोनाड (ता.भिवींडी, जज.ठाणे) येथील सव्हे क्र. ११, दहस्तसा क्र. १, ३ व 
५ या जागेतील ग्रामस्तथाींच्या वदहवा्ीतील वडडलोपाजजगत जागेत श्री.कमलेर् 
सदािाई प्ेल याींनी मोठी गोदामे बाींधनू रस्तता बींद केल्यामुळे स्तथाननक 
ग्रामस्तथाींनी लोकप्रनतननधी, तहभसलदार, भिवींडी, उपवविागीय अधधकारी, भिवींडी, 
पोलीस ननररक्षक, भिवींडी याींच्याकड े ददनाींक ८ ऑक््ोबर, २०१२ व ददनाींक २३ 
जुलै, २०१३ रोजी तसेच माहे जुलै, २०१४, माहे जानेवारी, २०१५ व माहे डडसेंबर, 
२०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान  ननवेदनादवारे तक्रारी केल्या आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मौजे राहनाळ अींजूर, ददवा (ता.भिवींडी, जज.ठाणे) येथे व   
र्हापूर-नाभर्क महामागागवर मोठ्या प्रमाणात अनधधकृत गोदाम बाींधकामे होत 
असल्याचेही माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त दोन्ही प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनरु्ींगाने सदर अनधधकृत गोदामे ननषकासीत 
करण्याबाबत व सदर अनधधकृत गोदामे बाींधणाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) मौजे लोनाड, ता.भिवींडी येथील 
स.नीं. ११/१ व इतर या जागेत बाींधकाम करुन रस्तता बींद केल्याबाबतच्या 
तक्रारीची काही ननवेदने प्राप्पत झालेली आहेत. 

मौजे लोनाड (ता. भिवींडी, जज. ठाणे) येथील सव्हे क्र. ११, दहस्तसा क्र. १, 
३ व ५ या भमळकतीमधून असलेला वदहवा्ीचा रस्तता पूवगवत करावा यासाठी 
श्री.रघनुाथ कानू पा्ील व इतर याींनी तहभसलदार, भिवींडी याींच्या न्यायालयात 
मामलेदार न्यायालय अधधननयम १९०६ चे कलम ५ अन्वये दावा दाखल केला 
होता. सदर दावा तहभसलदार, भिवींडी याींनी दद.०२/०७/२०१३ च्या आदेर्ान्वये 
रे््ाळला आहे. 

र्हापूर-नाभर्क महामागागलगत मौजे वालभर्ींद, ता.भिवींडी, जज.ठाणे येथील 
स.नीं. १७/१ व १९/१ या सरकारी जभमनीवर सींबींधधताींनी अनतक्रमण करुन 
अनधधकृत बाींधकाम केल्याचे ननदर्गनास आल्याने सदर अनतक्रमणे 
दद.०८/०१/२०१६ रोजी ननषकाभसत केली आहेत.    
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मुींबई महानगर प्रदेर् ववकास प्राधधकरण हे ववरे्र् ननयोजन प्राधधकरण 
असलेल्या मौजे राहनाळ, अींजूर व ददवे अींजूर, ता.भिवींडी या गावाींमधील एकूण 
५८ अनधधकृत गोदामाींच्या बाींधकाम प्रकरणी प्राधधकरणाकडून महाराषर प्रादेभर्क 
व नगर रचना अधधननयम, १९६६ च्या कलम ५३(१) अन्वये नो्ीसा बजावण्यात 
आल्या असून ४ प्रकरणी दखलपात्र गुन्हे दाखल केले आहेत. 

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

दापोली ते पालगड (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) या र्त्याछया दरुु्तीबाबत 
  

(२४) *  ८१५०२   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) दापोली ते पालगड (ता.दापोली, जज.र्नाधगरी) हा १८ कक.मी.लाींबीचा रस्तता 
दापोली, मुरुड, कदे, आींजले-केळर्ी आड े इ्यादी ननसगगरम्य पयग् न स्तथळाींना 
जोडणारा तसेच मुींबई व पणेु येथनू येणाऱया पयग् काींकरीता अ्यींत मह्वाचा 
असतानाही अनेक वर्ागपासून नादरुुस्तत होऊन वाहतूकीस धोक्याचा झाल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रस्त्याची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, ्यानुर्ींगाने सदर रस्त्याच्या दरुुस्ततीसाठी ननधीची तरतदू करून 
रस्त्याच्या दरुुस्ततीबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ववर्याींककत रस्त्याचा डाींबरी पषृठिाग खराब झाला 
आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) ववर्याींककत रस्त्याची सुधारणा करण्याचे काम ननकर्, मींजुरी व 
ननधीच्या उपलब्धतेच्या अधीन राहून हाती घेण्याचे ननयोजन आहे. 

----------------- 
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पुिे-िोलाड (ता.मुळशी, जज.पिेु) या र्त्याचे रुां दीिरि िरण्याबाबत 
  

(२५) *  ८१५५१   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुणे-कोलाड (ता.मुळर्ी, जज.पुणे) रस्त्याच्या साइडपट्टया अनेक दठकाणी 
उखडल्या असल्याने या अरुीं द रस्त्यावरुन वाहतूक करणे धोकादायक झाल्याचे 
ददनाींक ७ जानेवारी, २०१७ रोजी वा ्यासुमारास ननदर्गनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्यावर िूगाींव, िुकूम, वपरींगु् या ग्रामपींचायती मुळर्ी 
र्हरालगतच्या असल्याने व या गाींवाचे र्हरीकरण झपा्याने होत असल्याने या 
अरुीं द रस्त्यावरून मोठ्या प्रमाणात अवजड वाहनाींची वाहतूक होत असून 
दरददवर्ी अदाींजे दहा हजार वाहने प्रवास करत असल्याने सदर रस्तता खचण्याचा, 
दबण्याचा धोका ननमागण झाला असल्याने सींबींधधत ग्रामपींचायतीींनी सावगजननक 
बाींधकाम वविागाला कळवनूही आवश्यक कायगवाही करण्यात आलेली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनरु्ींगाने सदर रस्त्याची दरुुस्तती तसेच रुीं दीकरण 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील :  (१) अींर्त: खरे आहे. 

सन २०१६ च्या पावसाळ्यात रस्त्याच्या बाजूपट्या काही दठकाणी 
क्षनतग्रस्तत झाल्या हो्या. ्या दरुुस्तत करुन घेण्यात आल्या आहेत. रस्त्यावरुन 
वाहतूक सुरळीत चालू आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) हे खरे नाही. 

----------------- 
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मौजे उमरिाांचन (ता.पाटि, जज.सातारा) गािातील  
प्रिल्पग्र्ताांचे पनुिचसन िरण्याबाबत 

  

(२६) *  ७४९६६   श्री.शांभूराज देसाई (पाटि) :  सन्माननीय पनुिचसन ि मदत 
िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पा्ण (जज.सातारा) तालुक्यात कृषणा खोरे ववकास महामींडळातींगगत ढेबेवाडी 
खोऱयात सन १९९७-९८ ला वाींग-मराठवाडी धरणप्रकल्प साकारण्यास सुरुवात 
झाली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हा प्रकल्प साकारताना या धरणप्रकल्पामध्ये मौजे उमरकाींचन व 
जजींती ही गाींवे पूणगतः बाधधत झाली असून धरणात पाणीसाठा केल्यानींतर 
उमरकाींचन गाींवातील ६२ कु्ुींबाींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, धरणाचे काम सुरु होवून १९ वर्ग झाली तरी उमरकाींचन गावातील 
पूणगतः बाधधत धरणग्रस्तताींचे पनुवगसन करण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उमरकाींचन गाींवातील पूणगतः बाधधत ६२ कु्ुींबाींनी साींगली 
जजल्हातील तडसर (ता.कडगेाींव) यादठकाणी उपलब्ध असणारी २६६ एकर गायरान 
जमीनीपकैी पनुवगसनाकररता आवश्यक असणारी केवळ १४० एकर गायरान जमीन 
भमळणेबाबत र्ासनाकड ेव साींगली जजल्हाधधकारी याींचेकड ेमागणी केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त मागणीनुसार र्ासनाने यासींदिागत कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
(३) व (४) वाींग मराठवाडी प्रकल्पामुळे बाधधत मौजे उमरकाींचन, मेंढ, घो्ील, 
रेठरेकरवाडी, केकतवाडी, ननगड ेव जजींती येथील प्रकल्पग्रस्तताींचे पनुवगसन साींगली 
जजल्हयामध्ये करण्याचे ननयोजन आहे. मौजे उमरकाींचन येथील एकूण ४७२ 
प्रकल्पग्रस्तताींपैकी २२ अींर्त: बाधधत व २८० पूणगत: बाधधत अर्ा ३०२ 
प्रकल्पग्रस्तताींना पयागयी जभमनीचे वा्प करण्यात आलेले आहे. तथावप, ५३ 
प्रकल्पग्रस्तताींनी मौजे तडसर, ता. कडगेाींव, जज. साींगली येथील गायरान जमीन 



31 

भमळण्याबाबत उपवविागीय अधधकारी, लघ ुपा्बींधारे सव्हेक्षण उपवविाग, कराड 
याींचेकड ेलेखी अजागदवारे मागणी केली आहे. 
(५) वाींग मराठवाडी प्रकल्पाने बाधधताींपैकी उवगररत १७० प्रकल्पग्रस्तताींना ननयोजन 
आराखडयानुसार पयागयी जमीन वा्पासाठी उपलब्ध असलेल्या भर्ल्लक 
जभमनीमधून प्रकल्पग्रस्तताींचे पसींतीनुसार जमीन वा्पाबाबतची कायगवाही 
प्रगतीपथावर आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िोल्हापूर जजल््यातील र्त्याांची दरुु्ती िरण्याबाबत 
  

(२७) *  ७८६९७   श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गडदहींग्लज (जज.कोल्हापरू) तालुक्यातील जाींिुळवाडी ते भलींगनूर व नेसरी ते 
राज्याच्या हिी पयतंच्या रस्त्याची (ग्रामा २९) गत १० वर्ागत दरुुस्तती झाली 
नसून सदर रस्त्याची दरुुस्तती करण्याची मागणी स्तथाननक लोकप्रनतननधीींनी 
ददनाींक १९ माचग, २०१५ रोजी व ्यासुमारास अनेकवेळा कायगकारी अभियींता 
याींचेकड े करुनही सदर रस्त्याची दरुुस्तती करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच, मौजे चव्हाणवाडी (िडगाव) (ता.गडदहींग्लज, जज.कोल्हापूर) येथे योग्य 
प्रकारचा पक्का रस्तता नसल्याने पावसाळयात ववदयार्थयानंा र्ाळेत जाताना 
धचखलातनू चालत जावे लागते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, कोल्हापूर जजल्हयातील प्रमुख जजल्हा मागग क्र. ६३ वरील ववदहरीस 
सींरक्षक कठड ेबाींधण्याची मागणी स्तथाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ३१ मे, २०१४ 
रोजी व ्यानींतर अनेकवेळा अधधक्षक अभियींता, सावगजननक बाींधकाम वविाग, 
कोल्हापूर याींचेकड ेकरुनही ववदहरीस सींरक्षक कठड ेबाींधण्यात आले नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकर्ीच्या अनरु्ींगाने रस्त्याींची दरुुस्तती करण्याबाबत व ववदहरीस 
सींरक्षक कठड ेबाींधण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) ननवेदन प्राप्पत आहे हे खरे आहे. तथावप  खा्याच्या 
मैल कामगार याींच्याकडून रस्तता ककरकोळ दरुुस्तती करुन वाहतकुीस योग्य 
ठेवण्यात आला आहे. 
       तसेच सन २०१६-१७ मध्ये जजल्हा वावर्गक योजनेमधून २.६५० ते २.९८० 
कक.मी. लाींबीमध्ये बी.बी.एम.सह डाींबरीकरणाचे काम मींजूर आहे. 
(२) मौजे चव्हाणवाडी (िडगाींव) हा रस्तता योजनाबाह्य असल्याने रस्तते व पुल 
दरुुस्तती परररक्षण कायगक्रमाींतगगत सदर रस्त्याचे काम घेता येत नाही. तथावप 
मा.आमदार/खासदार/लोकप्रनतननधी याींनी सदर रस्त्याचे काम जजल्हा वावर्गक 
योजना, स्तथाननक ववकास कायगक्रम इ. कायगक्रमाींमधनू सुचववल्यास व ्यास 
मींजूरी भमळाल्यास या रस्त्याचे काम जजल्हा पररर्देमार्ग त करता येईल. 
(३) सदर मागणी असलेले पत्र सावगजननक बाींधकाम वविागाकड े प्राप्पत नाही.  
तथावप प्रमुख जजल्हा मागग ६३ वरील १०/५०० व १०/६०० कक.मी. मधील दोन 
ववदहरीींच्या  बाजुला रस्त्याच्या कडसे सींरक्षक कठड ेबाींधण्याचे काम सावगजननक 
बाींधकाम वविागाकडून पूणग करण्यात आलेले आहे.    
(४), (५) व (६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

खेड ि धचपळूि (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील डुबी नदीिर, धामिांद येथील 
नदीिर ि िापशी नदीिर निीन पूल बाांधण्याबाबत 

  

(२८) *  ७४६०२   श्री.भा्िर जाधि (गुहागर) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) मौजे खोपी (ता.खेड, जज.र्नाधगरी) येथील डुबी नदीवर ७५ वर्ापंूवी 
बाींधलेल्या पुलाने धामणींद, पींधरागाींव, रघुवीर घा्, भर्रगाींव, कुीं िाड, भर्ींदी, 
वळवण इ्यादी २५ गावे जोडली गेली असून सदर पलू कालबाहय झाल्याने 
धोकादायक झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मौजे धामणींद (ता.खेड, जज.र्नाधगरी) येथील नदीवर ६५ वर्ांपवूी 
बाींधलेला पूल मौजे धचरणी, िेलसई, र्ेल्डी, काडवली, कुीं िवली, धामणींद, पोसरे, 
साखर, कासई, कुरवल जावळी, वावे, ननवे, चोरवणे, तळव्पाल, सावपली या 
पींधरा गावाींना जोडणारा असून सदर पुलाच्या वपलरचे बाींधकाम कोसळू लागल्याने 
धोकादायक झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) तसेच, मौजे सावड-ेिुवडवाडी (ता.धचपळूण, जज.र्नाधगरी) येथील कापर्ी 
नदीवर लोखींडी साकव जजणग झाल्याने अ्यींत धोकादायक बनला असून ्यावरून 
जाताना भसमें् प्पले् तु् ू न एक तरूण नदीमध्ये पडून गींिीररर्या जखमी 
झाल्याची घ्ना ददनाींक १७ जानेवारी, २०१७ रोजी घडल्याने या दठकाणी पूल 
बाींधण्याची मागणी स्तथाननक लोकप्रनतननधीींनी आणण ग्रामस्तथाींनी र्ासनाकड ेकेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त पलुाींबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकर्ीच्या अनरु्ींगाने डुबी नदीवर, धामणींद येथील नदीवर व 
कापर्ी नदीवर नवीन पूल बाींधण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) ननवेदन अथवा मागणी प्राप्पत झाल्याची आढळून येत नाही. 
(४), (५) व (६) ववर्याींककत डुबी नदीवरील पूल आणण धामणींद नदीवरील पूल 
बाींधण्याचे काम ननकर्, मींजूरी व ननधीच्या उपलब्धतेच्या अधीन राहून हाती 
घेण्याचे ननयोजन आहे. 

कापर्ी नदीवरील साकव जजल्हा पररर्द, र्नाधगरी याींचे अख्याररतील 
असून साकव दरुुस्तती कायगक्रमाींतगगत साकव दरुुस्ततीचे काम मींजूर आहे. 

----------------- 
  
िोल्हापूर-रत्नाधगरी महामागाचिरील िारूळ, मलिापूर-शाहुिाडी ि पिुांदे्र-मशांदेिाडी 

येथील नदीिर निीन पूल बाांधण्याबाबत 
  

(२९) *  ७६३६३   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी) :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
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(१) कोल्हापूर-र्नाधगरी या महामागागवरील वारूळ येथील १२५ वरे् जनुा एस 
आकाराचा पूल व मलकापूर-र्ाहुवाडी येथील १३० वरे् जनुा पुल कालबाह्य झाला 
असून सदर पुलाच्या सींरक्षक कठड्याची दरुवस्तथा व पुलावर झाडाझुडपाींची 
झालेली वाढ यामुळे पूल वाहतुकीच्या दृष्ीने धोकादायक झाला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पणुींदे्र-भर्ींदेवाडी (ता.र्ाहुवाडी, जज.कोल्हापरू) येथील नदीवरील पूल 
अनतवषृ्ीमुळे वाहून गेल्याने वाहतकू पूणगपणे बींद असून ग्रामस्तथ, कामगार वगग 
व ववदयार्थयांची गैरसोय होत असल्याचेही ननदर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त पलुाींबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनरु्ींगाने कोल्हापूर-र्नाधगरी महामागागवरील वारूळ, 
मलकापूर-र्ाहुवाडी व पणुींदे्र-भर्ींदेवाडी नदीवर नवीन पूल बाींधण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 

कोल्हापूर-र्नाधगरी राषरीय महामागागवरील कक.मी. ८३/८०० मधील वारुळ 
आणण कक.मी. ९२/५०० मधील मलकापूर ह्या दोन्ही दगडी बाींधकामातील कमानी 
पुलाींवरील झाड-ेझुडपे वेळोवेळी काढण्याची कायगवाही करण्यात येत असून वारुळ 
येथील पुलावरील दगडी बाींधकामातील कमी उींचीच्या क्षनतग्रस्तत कठड्याींची दरुुस्तती 
करुन जास्तत उींचीचे पाईप रेलीींग बसववण्यात आले आहेत. 
(२) व (३) हे अींर्त: खरे आहे. 

सींदिागधीन इजजमा १७९ वर ववरे्र् प्रकल्प वविाग कोल्हापूर याींचेमार्ग त 
ववरे्र् घ्क योजनेमधनू पणुींदे्र -भर्ींदेवाडी येथील ओढयावरील १० पाइप राींगाींच्या 
ननगगम सेतूचे (साकव) बाींधकाम प्रगतीत असताना सन २०१६ च्या पावसाळयात 
अनतवषृ्ीमध्ये अपूणागवस्तथेतील पोहोच मागागचे काम मातीकाम वाहून गेले 
असल्याने काही कालावधीसाठी वाहतूक बींद ठेवण्यात आली होती. 
पावसाळयानींतर पोहोच मागागचे काम पूणग झाल्यानींतर ननगगम सेतवूरुन वाहतूक 
पूवगवत सुरु करण्यात आली आहे. रर्नग वॉल व पोचमागागसह साकवचे बाींधकाम 
पावसाळयापवूी पूणग होणे अपेक्षक्षत असून ्यानींतर साकव देखिाल व दरुुस्ततीसाठी 
जजल्हा पररर्द, कोल्हापूर याींचेकड ेहस्तताींतरीत करण्यात येणार आहे. 
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(४) िारतीय राषरीय राजमागग प्राधधकरणामार्ग त कोल्हापूर र्नाधगरी महामागागच्या 
चौपदरीकरणासाठी सववस्ततर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला असून 
्यामध्ये वारुळ येथे नवीन पुलाचे बाींधकाम तर मलकापरू गावासाठी बाह्यवळण 
रस्तता प्रस्तताववत केला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िाडा (जज.पालघर) तालुक्यातील ितैरिा, तानसा ि वपांजाळ नदीपात्रात  
अिैध रेती उपसा होत असल्याबाबत 

  

(३०) *  ८२६१६   श्री.शाांताराम मोरे (मभिांडी ग्रामीि) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वाडा (जज.पालघर) तालुक्यातील वतैरणा, तानसा व वपींजाळ नदीपात्रात 
वाळूमाकर्या अवधैपणे रेती उपसा करीत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये 
वा ्यादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अवधै रेती उपर्ामुळे र्ासनाचा लाखो रुपयाींचा महसूल 
बुडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनरु्ींगाने अवैध रेती उपसा करणाऱया वाळूमाकर्याींवर 
र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४)  मौजे वपक (ता. वाडा) येथील 
ग्रामस्तथाींचे दद. ३/०१/२०१७ रोजीचे वाडा व मलवाडा गावाच्या हिीतील वपींजाळ 
नदीतील अनधधकृत रेती उपसा रोखण्याबाबतचे ननवेदन जजल्हाधधकारी पालघर 
याींना प्राप्पत झाले होते. तसेच याच ववर्याबाबत दद.०३/०१/२०१७ रोजी एका 
वृ् तपत्रात बातमी प्रभसध्द झाली होती. सदर ननवेदनाच्या / बातमीच्या अनरु्ींगाने 
वाडा व ववक्रमगड तहभसल कायागलयाच्या सींयकु्त पथकाकडून वपक व मलवाडा 
हिीतील वपींजाळ नदीपात्रात दद.१७/०२/२०१७ रोजी तपासणी करून रेती उपसा 
करणाऱया आठ पत्राहोडी पकडण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मसल्लोड (जज.औरांगाबाद) तालुक्यातील शेतिऱ याांना मिा वपिाचे  
प्रलांबबत अनदुान ममळण्याबाबत 

  

(३१) *  ७९६४५   श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड) :   सन्माननीय पुनिचसन ि 
मदत िायच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) भसल्लोड (जज.धरींगाबाद) तालुक्यात खरीप हींगामात मका वपकाचे मोठे 
नुकसान झाल्याने र्ासनाने अनदुान जाहीर केले असून अदयापही येथील ७७ 
गावातील २ हजार ७१२ रे्तकरी प्रर्ासनाच्या ददरींगाईमुळे मका अनदुानापासून 
वींधचत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदर्गनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनुदानापासून वींधचत असलेल्या र्तेकऱ याींना मका अनदुानातींगगत 
१ को्ी १० लाख ९२५ रुपये भमळणे अपेक्षक्षत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतची चौकर्ी करून उक्त र्तेकऱ याींना थकीत अनुदान 
देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे.        
(३) अनुदान ववतरणाची कायगवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मभिांडी (जज.ठािे) येथील प्रादेमशि पररिहन आगारातील एस.टी. बस चालिाचा 
ररक्षा चालिाछया मारहािीत िालेला मतृ्य ु

  

(३२) *  ८२९७४   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाि), 
श्री.जयांत पाटील (इ्लामपरू), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) भिवींडी (जज.ठाणे) येथील प्रादेभर्क पररवहन आगारात एस.्ी. बस आत 
भर्रताना ररक्षाला धक्का लागला या क्षलु्लक कारणासाठी ररक्षा चालकाने केलेल्या 
मारहाणीत एस.्ी. बस चालकाचा मृ् य ु झाल्याची घ्ना ददनाींक ९ रे्ब्रुवारी, 
२०१७ रोजी वा ्यासुमारास ननदर्गनास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या घ्नेची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तदनुसार एस.्ी.बस चालकास मारहाण करणाऱया ररक्षा 
चालकावर कारवाई करण्याबाबत तसेच मतृ एस.्ी.बस चालकाच्या कु्ुींबाींतील 
एका व्यक्तीस नोकरी व अथगसहाय्य देणेबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदिािर रािते : (१)  दद.९.२.२०१७ रोजी ररक्षाचालक व राज्य पररवहन 
चालक याींच्यात वादवववाद झालेला होता. परींतु राज्य पररवहन चालकाचा मृ् य ु
हा ररक्षाचालकाच्या मारहाणीत झालेला नसून वदैयकीय अहवालानुसार 
हृदयववकाराच्या झ्क्याने झालेला आहे. 
(२) व (३) भिवींडी ननजामपूर पोलीस स्त्ेर्नमध्ये दद.९.२.२०१७ रोजी गुन्हा नोंद 
केलेला आहे. 

राज्य पररवहन चालकाच्या कु्ुींबास िववषय ननवागह ननधीची रक्कम 
रु.३७,९४३/- व उपदान रक्कम रु.२,४३,९६४/- तसेच अीं्यववधीसाठी रु.५,०००/- 
तसेच मृ् यु सहाय्य योजनेअींतगगत रु.१ लाख देण्यात आले आहेत. राज्य पररवहन 
चालकाच्या प्नीस अनकुीं पा त्वावर ररक्त असलेल्या वाहक पदावर सामावनू 
घेण्यासाठी तसा अजग करण्याबाबत साींगण्यात आले आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
                          ----------------- 
  
बुलढािा जजल््यातील खडिपुिाच नदीिरील राहेरी ि लोिार-गायखड ेमागाचिरील 

दगडी पूलाची दरुु्ती िरण्याबाबत 
  

(३३) *  ७९९८९   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढािा), 
डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड राजा) :   
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुणे राज्य महामागग क्र.१२ वरील भसींदखेडराजा (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील 
खडकपूणाग नदीवरील राहेरी या पलूाच्या चार क्रमाींकाच्या वपल्लरच्या दोन्ही 
बेअररींग ननकामी झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदर्गनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर पुलावरुन जड वाहतकु बींद करण्यात आल्याने नागपूरला 
जाणारी जड वाहतूक देऊळगाींव राजा मागे धचखली-खामगाींव 
महामागागवर वळववण्यात आली असून सदर मागग हा एकेरी असल्याने अपघाताचे 
प्रमाणही वाढले असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदर्गनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, लोणार ते गायखेड मागागवरील (जज.बलुढाणा) दगडी पूल अ्यींत 
धोकादायक झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदर्गनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, ्यानुसार खडकपूणाग नदीवरील राहेरी पलुाची, लोणार ते गायखेड 
मागागवरील दगडी पूलाची दरुुस्तती करण्याबाबत तसेच धचखली-खामगाींव या 
महामागागच्या दपुदरीकरणाचे रखडलेले काम ्वरीत पूणग करण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय हे खरे आहे. 

पूल जड वाहनाींच्या वाहतूकीसाठी बींद करण्यात आला आहे. 
(२) नाही. 

प्रश्नाींककत पूल व धचखली-खामगाींव रस्तता हा राषरीय महामागग म्हणनू 
घोर्ीत करण्यात आला आहे. सदय:जस्तथतीत जड वाहतुक ही मुींबई कड े
जाण्यासाठी मेहकर-धचखली-देऊळ गाींव राजा जालना व नागपूर कड ेजाण्यासाठी      
जालना-धचखली-खामगाींव मागे वळववण्यात आली आहे. वाहतकू वळववल्यामुळे 
रस्त्यावरील अपघाताच्या सींख्येत वाढ झाली नसल्याचे पोलीस अहवालावरुन 
ददसून येते    
(३) व (४) नाही. 

प्रश्नाींककत दठकाणी पूल नाही. या दठकाणी जज. प. बुलढाणा याींच्या 
अख्याररतील लोणार ते दहरवड या इजजमा-१४५वर कक. मी. ३/७०० मध्ये दगडी 
पेव्हमें् आहे. पेव्हमें् मधील काही दगडी परर्ी क्षतीग्रस्तत झाली होती. ती 
दरुूस्तत करून वाहतकु सूरळीत सूरू आहे. 
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(५) व (६) राहेरी पूलाच्या पनुबाधंणीच्या ननववदा कें द्र र्ासनामार्ग त बोलववण्यात 
आल्या आहेत. धचखली-खामगाींव रस्त्याच्या दपुदरीकरणाचे काम कें द्रर्ासनाच्या 
अख्याररत असून ्याच्या मार्ग त कायगवाही होणे अपेक्षक्षत आहे. लोणार ते 
गायखेड मागागवरील दगडी पेव्हमें् जज. प. बलुढाणा याींनी दरुुस्तत केले आहे. 

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

भुईगाि (ता.िसई, जज.पालघर) येथील शासिीय जममनीिरील नतिराांची िाड े
तोडून बेिायदा बाांधिामे ि िोळांबी प्रिल्प उभारल्याबाबत 

  

(३४) *  ८३०३४   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िुईगाव (ता.वसई, जज.पालघर) येथील सरकारी जभमनीवरील नतवराींची झाड े
तोडून उिारलेली बेकायदा बाींधकामे व कोळींबी प्रकल्प पाडून ्ाकण्याचे आदेर् ७ 
मदहण्याींपूवी उच्च न्यायालयाने ददले असतानाही महसूल वविागाने कोणतीही 
कारवाई केली नसल्याचे माहे रे्ब्रुवारी, २०१७ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदर्गनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुर्ींगाने र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) पालघर जजल्ह्यातील मौजे िुईगाव 
ता.वसई येथील सव्हे नीं १६३, व स.नीं.२२० या सरकारी खाजण जभमनीवर 
अनधधकृतपणे िराव करुन रस्तता तयार केल्याचे व स.नीं.१६४ व स.नीं.२२० या 
सरकारी खाजण जभमनीवर काही प्रमाणात अनधधकृत बाींधकाम केल्याचे आढळून 
आले असून स.नीं.१६३ व २२० मधील अनधधकृत रस्तता ननषकाभसत करण्यात 
आला आहे. मा.उच्च न्यायालय मुींबई येथे राज्यातील पाणथळ जागेचे सींरक्षण 
करण्याच्या अनुर्ींगाने दाखल एका जनदहत याधचके मध्ये मा.उच्च न्यायालयाच्या 
ददनाींक २१/८/२०१४ च्या आदेर्ाच्या अनरु्ींगाने  पाणथळ जागाींवरील अनधधकृत 
बाींधकामे ननषकाभसत करण्यासाठी उप वविागीय अधधकारी, वसई याींचे मार्ग त 
पथक ननभमगती करण्यात आली असून या पथकाींमार्ग त उक्त सव्हे नींबर मधील 
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अनधधकृत रस्त्याचे ननषकासन करण्यात आले आहे. मात्र सव्हे नीं.१६४ मधील 
३८’x२५’ क्षेत्राचे पक्क्या बाींधकामावर कारवाई करताना कायदा व सुव्यवस्तथेचा 
प्रश्न ननमागण झाल्यामुळे  बाींधकाम दरू करता आले नाही.  तसेच सव्हे नींबर 
२२० मधील अनधधकृत बाींधकामासींदिागत महाराषर जमीन महसूल सींदहता, १९६६ 
चे कलम ५०(३) अन्वये तहभसलदार वसई याींनी बजावलेल्या नो्ीर्ीववरोधात 
सींबींधधताींनी ददवाणी न्यायालय (वररषठ स्ततर), वसई येथे दावा दाखल केला असून 
न्यायालयाने स्तथधगती आदेर् ददलेले असल्याने अनधधकृत बाींधकाम ननषकाभसत 
करता आलेले नाही. मात्र उक्त सव्हे नीं.मधील नतवराींची झाड ेनष् केल्याबाबत 
सींबींधधताींववरुध्द पयागवरण कायदा १९८६ च्या तरतूदी अन्वये वसई पोभलस स्त्ेर्न 
मध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 

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

सोलापूर जजल््यातील शेतिऱ याांचे ननिृष्ट्ट तुर बबयािाांमुळे िालेले नुिसान 
  

(३५) *  ७७७८८   श्री.बबनराि मशांदे (माढा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कृर्ी वविागार्ी सींलग्न असणाऱ या कृर्ी तींत्रञानान व्यवस्तथापन (आ्मा) याींचे 
माध्यमातनु सोलापूर जजल्ह्यातील रे्तकऱ याींना एक हजार एकर क्षेत्राकररता 
ववतरीत करण्यात आलेले सींर्ोधधत २७४० हे तुर  बयाणे ननकृष् दजागचे 
असल्याने र्तेकऱ याींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याची बाब माहे जानेवारी, 
२०१७ मध्ये ्या दरम्यान ननदर्गनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींर्ोधधत  बयाणे असल्याने र्ेतकऱ याींना एकरी दहा ते पींधरा 
हजार रूपये खचग आला असुन अींदाजजत केलेला कालावधी उल्ून गेल्यानींतर 
काही दठकाणी नुसती रु्ले तर काही दठकाणी लहान र्ेंगा लागल्या, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत सोलापूर जजल्ह्याच्या माढा तालुक्यातील ररधोरे, 
ताींदळुवाडी या गावाींसह बार्ी, अक्कलको् व मोहोळ या तालुक्याींसह 
जजल्ह्यातील सवग तालुक्याींमध्ये रे्तकऱ याींनी तक्रार केल्यानींतर हैद्राबाद येथील 
पथकाने पाहणी केली तसेच कृर्ी तींत्रञानान व्यवस्तथापन (आ्मा) कायागलयाने कृर्ी 
वविागाला अहवाल ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, तदनुसार सींबींधीत दोर्ीींवर कारवाई करण्याबाबत व नुकसानग्रस्तत  
र्ेतकऱ याींना नुकसान िरपाई देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) होय, अींर्त: खरे आहे, आयसीपीएच २७४० या सींकरीत 
वाणाचे सोलापूर जजल्ह्यात १००० प्रा्यक्षक्षके घेण्यात आली आहेत. ्यापकैी २६ 
गावातील एकुण १८३ र्तेक-याींच्या लेखी स्तवरुपात तक्रारी प्राप्पत झालेल्या आहेत. 
(२) होय. 
(३) होय, प्राप्पत तक्रारीनुसार इकक्रस ् चे र्ास्तत्रञान याींनी दद. १७/०१/२०१७ रोजी  
िे् देऊन पाहणी केली असून पाहणीचे ननषकर्ग कळववले आहेत. 
(४) र्ासनाने गठीत केलेल्या उपवविागीय कृवर् अधधकारी याींचे अध्यक्षतेखालील  
तक्रार ननवारण सभमतीने पाहणी केली आहे. उ्पन्नाची आकडवेारी अदयाप 
प्रलीं बत असुन तक्रार ननवारण सभमतीचा अींनतम अहवाल प्राप्पत झाल्यानींतर 
ननणगय घेण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

रायगड जजल्हयातील धरमतर खाडीपात्रात अिधै िाळूचे  
उत्खनन होत असल्याबाबत 

  

(३६) *  ८००३०   श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रायगड जजल्हयातील धरमतर खाडीपात्रात वाळूचे अवधै उ्खनन होत 
असल्यामुळे खाडीच्या पात्राला धोका ननमागण झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये 
वा ्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरच्या अवैध वाळू उ्खननामुळे र्ासनाचा लाखो रुपयाींचा 
महसूल बुडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनरु्ींगाने अवधै वाळू उ्खनन करणाऱयाींवर र्ासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) रायगड जजल्ह्यातील धरमतर 
खाडीपात्र अभलबाग व पेण तालुक्यात येत असून, सदर खाडीपात्रामध्ये 
उपवविागीय अधधकारी अभलबाग व उपवविागीय अधधकारी पेण याींनी नोव्हेंबर 
२०१६ ते माचग, २०१७ च्या पदहल्या आठवड्यापयतं वेळोवेळी तपासण्या केल्या 
आहेत. 

सदर तपासणीत वाळूचे अवैध उ्खनन होत असल्याचे आढळून 
आल्यानसुार एकूण ५४.५ ब्रास वाळू, ३ बाजग, ३ सक्र्नपींप व २ रक जप्पत 
करण्यात आले आहेत. तसेच एका प्रकरणात ५ ब्रास वाळूच्या अवैध साठ्याबाबत 
सींबींधधताींववरूध्द दींडा्मक कारवाई करून रू. १,०८,६२५/- एवढा दींड वसूल 
करण्यात आला आहे. तसेच ३ प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. जप्पत 
करण्यात आलेल्या वाळूसाठ्यापकैी ५१.५ ब्रास वाळूचा भललाव करण्यात आला 
असून, ्यापासून प्राप्पत रक्कम रू. ३,०९,३२५/- र्ासनजमा करण्यात आली आहे. 

रायगड जजल्ह्यात वाळूच्या अनधधकृत उ्खनन व वाहतुकीवर प्रनतबींध 
घालण्याकरीता धरमतर खाडीजवळील मौजे वडखळ व जजल्ह्यातील मोक्याच्या 
दठकाणी २४ तास तपासणी नाके कायागजन्वत करण्यात आलेले आहेत. 

तथावप, धरमतर खाडीपात्राला धोका ननमागण झाल्याचे ननदर्गनास आलेले 
नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नाांदेड जजल््यातील बागायतदाराांना फळ वपिाांचे  
अनदुान न ममळाल्याबाबत 

  

(३७) *  ८१६८८   श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय पनुिचसन ि 
मदत िायच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड जजल्ह्यातील बागायतदार र्तेकऱ याींना सन २०१५-१६ च्या खरीप 
हींगामातील कोरडवाहू वपकाींसाठी अनुदान वा्प करण्यात आले असून बागायतदार 
र्ेतकरी सींख्या ६११९८ असून प्रर्ासनाकडून र्ासनाकड े ५५ को्ी रूपयाींची 
मागणी केली असल्याने व बागायतदार र्ळवपक अनदुान प्रर्ासनाकड ेउपलब्ध 
होवूनसुध्दा रे्तकऱ याींना अदयाप पयतं अनदुान भमळाले नसल्याची बाब माहे 
जानेवारी, २०१७ च्या दसुऱ या आठवड्यात ननदर्गनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, ्यानरु्ींगाने अनदुान न भमळण्यास जबाबदार असलेल्या 
सींबींधधताींवर कारवाई करण्याबाबत व सदरहू रे्तकऱ याींना अनदुान भमळण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींर्तः खरे आहे. 

बहुवावर्गक  र्ळवपके व बागायती वपकाींसाठी ननधी उपलब्ध करून 
देण्याबाबतची कायगवाही सुरू आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

दापोली (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील र्त्याांची िालेली दरुि्था 
  

(३८) *  ८१५४०   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) दापोली (जज.र्नाधगरी) तालुक्यातील महाड-ला्वण-ववसापूर-दापोली-उींबरघर, 
दापोली-वाकवली-साखरोली रा.मा.१६२, आवार्ी-हानतप-सोंडघेर प्रजजमा ५,  
वणौर्ी-अगरवायींगणी-पन्हाळेकाजी-र्णसू-कोरेगाव रस्तता प्रजजमा १३,     
उन्हवरे-गोववींदर्ते-पाींगारी, अडखळ-पाज-सालदरेु-कदे-लाडघर या रस्त्याींची दरुवस्तथा 
झाली असून  सदर रस्त्याींच्या डाींबरीकरणाचे काम ननधी अिावी प्रलीं बत 
असल्याचे ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रस्त्याींच्या कामासाठी अींदाजे ६.६० को्ी रुपयाींची 
आवश्यकता असून सदर ननधी तातडीने उपलब्ध करुन देण्याबाबत स्तथाननक 
लोकप्रनतननधीींनी मा.सावगजननक बाींधकाम मींत्री याींच्याकड े ददनाींक १८ जानेवारी, 
२०१७ रोजी वा ्यासुमारास ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रस्त्याींबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनरु्ींगाने सदर रस्त्याींसाठी ननधी उपलब्ध करून 
रस्त्याींचे डाींबरीकरण करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
प्रश्नाींककत रस्त्याींवर  प्रगतीपथावर असलेल्या कामाींसाठी आवश्यक ननधी 

उपलब्ध आहे. तसेच या रस्त्याच्या डाींबरी पषृठिागावरील खड्ड ेिरण्यात आले 
आहेत. वाहतूक सुरळीत चालू आहे. 
(२) होय. 
(३), (४) व (५) ननवेदनातील नमूद रस्त्याींच्या क्षनतग्रस्तत िागात काही सुधारणा 
व नतूनीकरणाची तसेच अन्य कामे करणे आवश्यक आहे. ही कामे मींजूरी, 
ननकर्, ननधी व प्राधान्यक्रमानुसार हाती घेण्याचे ननयोजन आहे. 

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

महाराष्ट्र विधानसभा 
________________________________________________________ 
मुद्रणपवूग सवग प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
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