
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१७ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शुक्रिार, हदनाांि ०७ एवप्रल, २०१७ / चैत्र १७, १९३९ ( शिे ) 
 
(१) महसूल, मदत ि पुनिवसन, सािवजननि बाांधिाम 

(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 

 

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

 

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

प्रश्नाांची एिूि सांख्या - २५ 
------------------------------------- 

 

मौजे उमराळे (ता.िसई, जज.पालघर) येथील र्त्यािरील 
अनधधिृत बाांधिामे ननष्ट्िाससत िरण्याबाबत 

(१) *  ३०४९७   श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप : सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
(१) जिल्हाधिकारी, पालघर याींच्या दिनाींक १३ ऑक््ोंबर, २०१६ रोिीच्या पत्र   
क्र. महसूल/क-१/्े-७/हक्कनोंि/कावि-१०/१६ मिील आिेशानुसार मौिे उमराळे 
येथील शतेकऱयाींच्या िदहिा्ीच्या रस्त्यात अडथळा ननमााण करणारे भ ींतीचे 
बाींिकाम ननषकाभसत करण्याची कारिाई ि ्याबाबतचा पींचनामा ननिासी नायब 
तहभसलिार, िसई याींनी दिनाींक १८ नोव्हेंबर, २०१६ रोिी करुन ्यानसुार ्याच 
दििशी तहभसलिार, िसई याींनी क्र. म.शा/कक्ष-१/्े-िमीनबाब-१/क.सु.क्र.०३ ि १७ 
अन्िये जिल्हाधिकारी, पालघर याींना अहिाल पाठविला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर भ ींतीचे बाींिकाम अिाि् ननषकाभसत करुन प्र्यक्षात मात्र 
सिर भ ींतीचे बाींिकाम पुणात: ननषकाभसत करण्यात आल्याचा खो्ा पींचनामा 
तयार करुन ि कारिाईच्यािेळी तेथे उपजस्तथत नसलेल्या शतेकऱयाींच्या घरी 
िाऊन ननिासी नायब तहभसलिार याींनी पींचनाम्यािर शेतकऱयाींच्या सह्या 
घेतल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने खो्ा पींचनामा ि अहिालाद्िारे शासनाची ि शेतकऱयाींची फसिणकू 
करणाऱया तहभसलिार ि ननिासी नायब तहभसलिार याींच्याविरुध्ि कारिाई 
करण्याबाबत तसेच िदहिा्ीच्या रस्त्यातील अनधिकृत भ ींतीचे बाींिकाम 
ननषकाभसत करुन िदहिा्ीचा रस्तता मोकळा करण्याकामी होणारा खचा महाराषर 
िमीन महसूल अधिननयमाच्या तरतिूीप्रमाणे कसूरिार व्यजक्तकडून िसूल 
करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) ि (४) मौिे उमराळे, ता.िसई,  जि.पालघर 
येथील स.नीं. ५६/१७ या िभमनीच्या िाण्या येण्यासाठी पुिाापार असलेल्या 
रस्त्यािर अनतक्रमण केल्यामुळे रस्त्याच्या िदहिा्ीबाबत सिरहू शेतकऱयाींनी 
उपवि ागीय अधिकारी, भ िींडी याींचे न्यायालयात मामलेिार को ा् ॲक्् १९०६ चे 
कलम २३(२) अन्िये िािा िाखल केला होता. सिर िाव्याच्या अनुषींगाने दिनाींक 
२४/०४/२००८ रोिी तहभसलिार, िसई याींना फेरचौकशी करण्याचे आिेश िेण्यात 
आलेले होते. सिर आिेशाच्या अनषुींगाने तहभसलिार, िसई याींचे न्यायालयात 
फेरचौकशी िाव्यात दिनाींक ०७/०७/२०१५ रोिी आिेश पारीत होऊन सिर िाव्यात 
नमूि रस्तता पिुाापार िाणे येणेचा असल्याचे भसध्ि झाल्यामुळे ५ फू् रुीं िीचा 
रस्तता मोकळा करुन िेण्याचे आिेभशत करण्यात आले. सिर स.नीं. ५६/१७ या 
िागेिरील अनधिकृत बाींिकाम तहभसलिार, िसई याींनी दिनाींक १८/११/२०१६ 
रोिी विविि शासकीय यींत्रणेच्या मितीने ननषकाभसत केले आहे. सिर अनतक्रमण 
काही प्रनतिािी याींचे समक्ष तोडण्यात आलेले असून ्याींनी पींचनाम्यािर स्तिाक्षरी 
करताना काही तक्रार असल्याचे नमूि केलेले नाही. तसेच महाराषर िमीन 
महसूल अधिननयमाच्या तरतिुीप्रमाणे सींबींधिताकडून अनतक्रमण ननषकासनाचा 
खचा िसुल करण्याबाबत तिविि ठेिण्यात आली आहे. 

----------------- 
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मालेगाांि (जज.नासशि) येथे बनािट सािवजननि बाांधिाम विभाग िेब 
मॅनेजमेंट िां पनी ्थापन िरून गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

(२) *  २८४००   डॉ.अपिूव हहरे : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींि (जि.नाभशक) येथे सािािननक बाींिकाम वि ागात नोकरी िेण्याचे 
आभमष िाखिनू बनाि् सािािननक बाींिकाम वि ाग िेब मॅनेिमें् कीं पनी 
स्तथापन करुन खो्ी ननयुक्ती पत्र े िेऊन १२० बेरोिगार तरुणाींची कोट्यििी 
रुपयाींची फसिणकू केल्या प्रकरणी मुख्य सींशनयताकडून रुपये २,८६,००,०००/- 
मालम्ता दिनाींक २८ ऑगस्त्, २०१६ रोिी िा ्यासुमारास िप्त करण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बेरोिगार तरुणाींना दिलेल्या ननयुक्ती पत्रािरील सािािननक 
बाींिकाम वि ागाचे भशक्के ि िररषठ अधिकाऱयाींच्या स्तिाक्षऱया बनाि् असल्याचे 
भसध्ि झाले असून सािािननक बाींिकाम वि ागाचे त्कालीन सधचि 
श्री.श्यामलकुमार मुखिी ि श्री.िेका्े याींच्या स्तिाक्षरीचे नमुने तपासण्यासाठी 
पाठविण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुख्य अभ यींता, सािािननक बाींिकाम प्रािेभशक वि ाग, नाभशक 
याींच्या अध्यक्षतेखाली ननयुक्त चौकशी सभमतीने आपला अहिाल शासनास सािर 
केला असून सिर सभमतीने अहिालात श्री. ुषण शेिाळे याींनी महाराषर शासन ि 
सािािननक बाींिकाम वि ाग याींचे नाींिाचा िरुूपयोग करून स्तितःच्या आधथाक 
फायद्यासाठी सािािननक बाींिकाम वि ाग िेब मॅनेिमें् कीं पनी स्तथापन करून 
गैरव्यिहार केल्याचे ननिशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून िोषीींिर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. विषयाींककत प्रकरणातील आरोंपीविरुध्ि गुन्हा 
घडलेल्या कालाििीत भमळालेल्या आधथाक रक्कमेतनू एकूण रुपये २,६३,३६,१०८/- 
(रुपये िोन को्ी त्रसेष् लाख छ्तीस हिार एकश े आठ फक्त) एिढ्या 
ककीं मतीची मालम्ता आरोपीींकडून उपवि ागीय पोलीस अधिकारी मालेगाि शहर, 
उप वि ाग, मालेगाि याींनी िप्त केली आहे. 
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(२) सािािननक बाींिकाम खा्याचे भशक्के ि िररषठ अधिकाऱयाींच्या स्तिाक्षऱया 
बनाि् असल्याचे भसध्ि झाले आहे. 
     चौकशी सभमतीने सिा कागिपत्राींची तपासणी करुन त्कालीन सधचि 
श्री.श्यामलकुमार मुखिी ि श्री.िेका्े याींच्या स्तिाक्षऱया िेखील बनाि् असल्याचे 
अभ प्राय दिले आहेत. 
(३) होय. 
(४) सिर गैरव्यिहारामध्ये सािािननक बाींिकाम वि ागातील कोण्याही 
अधिकारी/कमाचारी याींचा सह ाग दिसून आलेला नाही. श्री. ूषण शेिाळे ि इतर 
तीन याींचे विरोिात दिनाींक १७/२/२०१६ रोिी कफयाािी नीं. ३३/२०१६ नुसार कफयााि 
िाखल केली असून सींबींधित इसमाींना दिनाींक १७/०२/२०१६ रोिी अ्क करण्यात 
आली आहे. चौकशीअींती दिनाींक १६/०५/२०१६ रोिी या प्रकरणातील आरोपीविरुध्ि 
मा.अनतररक्त जिल्हा सत्र न्यायालय, मालेगाि येथे िोषारोप पत्र िाखल करण्यात 
आले असून सिर प्रकरण न्याय प्रविषठ आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
नेर (जज.यितमाळ) तालुक्यातील िृषी विभागात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(३) *  ३०६६१   श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) नेर (जि.यितमाळ) तालुक्यातील कृषी अधिकारी, मींडळ कृषी अधिकारी नेर, 
मींडळ अधिकारी रािस्ति, तलाठी िगड िानोरा याींनी सींयुक्त स्तथळ ननरीक्षण 
करुन पूणावपकाींचे नुकसान िाखिनू जिल्हाधिकारी, यितमाळ याींना तीन िेळा 
खो्ा अहिाल सािर केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने जिल्हाधिकारी, यितमाळ याींनी सींबींधित िोषी अधिकाऱयाींिर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) हे खरे नाही.  
(२) होय, खरीप २०१३ मध्ये मौिे िगड िानोरा येथील ३ शतेकऱयाींनी 
नुकसानीच्या अहिालामध्ये ्याींचे नाि नसल्यामुळे जिल्हाधिकारी, यितमाळ 
याींना तक्रार दिलेली होती. ्यानुषींगाने चौकशी करण्यात आलेली असून ् यामध्ये 
सिर शतेकऱयाींचे ५० ्क्केच्या आत नकुसान झाले असल्यामुळे ्याींची नािे 
नुकसानीच्या अहिालात समाविष् करण्यात आलेली नसल्याचे चौकशीत ननषपन्न 
झालेले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मु.िडगाांि (पोतनीसाांचे) (ता.खांडाळा, जज.सातारा) येथील  

शेतिऱयाांना र्ता उपलब्ध िरून देण्याबाबत 
(४) *  ३०८०७   श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मु.िडगाींि (पोतनीसाींचे) (ता.खींडाळा, जि.सातारा) येथील िरणग्रस्तत 
शेतकऱयाींना ्याींच्या शते िभमनीत िाणे-येण्यासाठी रस्तता उपलब्ि करून 
िेण्याबाबत जिल्हाधिकारी, सातारा याींच्याकड ेस्तथाननक ४०-५० शतेकऱयाींनी दिनाींक 
७ िानेिारी, २०१३ ि ४ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी ि तहभसलिार, खींडाळा याींच्याकड े
दिनाींक १०/१२/२०१२, ६/३/२०१३ ि २८/८/२०१५ ि माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये िा 
्यािरम्यान लेखी ननिेिने दिली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िडगाींि येथील ग् क्र. १९७, १९८, २०४, २०६ ि २०८ मिील 
िभमनीस गहृननमााण सोसाय्ीने अनधिकृत कीं पाऊीं ड घालून रस्तता बींि केला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तद्नुसार िरणग्रस्तत शेतकऱयाींना ्याींच्या शेत िभमनीत 
िाणे-येण्यासाठी रस्तता उपलब्ि करून िेण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) ि (३) मौिे िडगाींि (पोतनीसाींचे), ता.खींडाळा, 
जि.सातारा येथील शतेकऱयाींना ्याींच्या िभमनीत िाणे-येणेसाठी रस्तता भमळािा 
याबाबत स्तथाननक शेतकऱयाींचे जिल्हाधिकारी, सातारा कायाालयाकड े तसेच 
तहभसलिार खींडाळा याींचे कायाालयाकड ेलेखी ननिेिन/अिा प्राप्त झाले होते. 
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     मौिे िडगाींि येथील ग् क्र. १९७, १९८, २०४, २०६ ि २०८ मिील 
िभमनीचे रेखाींकन उपवि ागीय अधिकारी, िाई याींचे कायाालयाकडील दिनाींक 
०१/०३/२०१५ च्या आिेशान्िये मींिूर करण्यात आले आहे. उक्त िभमनी मे. ूमी 
इस्त्े् या सींस्तथेच्या नािे िाखल असून सिर सींस्तथेने ्याींचे स्तित:च्या िागेत 
कीं पाउीं ड घालून रस्तता बींि केल्याचे दिसून आले असल्याने महाराषर िमीन 
महसूल अधिननयम, १९६६ चे कलम १४३ प्रमाणे अिान्यानयक कामकाि चालिनू 
शेत िभमनीस येणे िाणे करीता रस्तता खलुा करून िेणेबाबत तहभसलिार खींडाळा, 
जि.सातारा याींनी दिनाींक १५/०३/२०१७ रोिी आिेश पाररत केले आहेत ि 
्याप्रमाणे सींबींधित  ागात िभमनीत िाणे-येणेसाठी रस्त्याबाबत कोणतीही तक्रार 
रादहलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
ताांदळा (ता.गेिराई, जज.बीड) गािातील शेतिऱयाांना  

जसमनीचा मािेजा देण्याबाबत 

(५) *  ३०५४२   श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राषरीय महामागा क्र. २२२ िरील ताींिळा (ता.गेिराई, जि.बीड) गािातील 
शेतकऱयाींच्या िभमनी विशेष प्रकल्प वि ागाने सींपादित न करताच काम पूणा 
केल्यामुळे सींतप्त शेतकऱयाींनी महामागाात रस्तता रोको आींिोलन केल्याचे माहे 
िानेिारी, २०१७ मध्ये िा ्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने शेतकऱयाींना िभमनीचा मािेिा िेण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, 
     शेतकऱयाींनी रस्तता रोको आींिोलन केले आहे हे खरे आहे. परींत,ू शतेकऱयाींनी 
माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये केलेले रस्तता रोको आींिोलन महामागा क्र. २२२ चे 
रूीं िीकरणासाठी ताींिळा (ता.गेिराई, जि.बीड) गािातील सींपादित करण्यात येत 
असलेल्या िभमनीबाबत नसून सन १९६१ पासून अजस्तत ्िात असलेल्या 
महामागााच्या सींपािनाविषयी केलेले आहे. 
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(२) जिल्हाधिकारी, बीड याींनी सींबींधित शतेकरी ि सींबींधित वि ागाचे अधिकारी 
याींच्याशी चचाा केल्यानींतर सींबींधित अधिकाऱयाींना तपासणी करुन पुढील कायािाही 
करण्याबाबत सुधचत केले आहे                  
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही.                                     

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

हदग्रस ते जाांब (ता.िां धार, जज.नाांदेड) र्त्याचे िाम ननिृष्ट्ट दजावचे झाल्याबाबत 
 

(६) *  ३०४११   श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कीं िार (जि.नाींिेड) तालुक्यातनू दिग्रस ते िाींब िाणारा रस्तता ि हरबळ ते 
दिग्रसकड ेयेणारा मुख्य राज्यमागा असून या रस्त्याचे डाींबरीकरणाचे काम ननकृष् 
ििााचे झाल्याचे माहे फेब्रिुारी, २०१७ मध्ये िा ्यािरम्यान ननिशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने ननकृष् ििााचे बाींिकाम करणाऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१)  हे खरे नाही. 
(२)  रस्तते विकास योिना २००१-२०२१ नुसार प्रश्नािीन रस्तता रा.मा.क्र. २५० 
असून सद्य:जस्तथतीत रस्तता सुजस्तथतीत आहे. रस्त्यािरुन िाहतकु सुरळीत चालू 
आहे. रस्त्याची पूणा करण्यात आलेली कामे विहीत मानकाप्रमाणे, विननिेशानुसार 
ििाा ि गुणि्ता राखनू पूणा करण्यात आली आहे.  उिारीत कामे प्रािान्याने ि 
ननिी उपलब्ितेनुसार करण्यात येतील. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

 
----------------- 
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ओला ि उबेर खाजगी टॅक्सी सेिा चालिाांिर ननबधं घालण्याबाबत 
 

(७) *  २७७९४   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाि, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्रीमती विद्या 
चव्हाि : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई, निी मुींबई तसेच, ठाण्यासह राज्यातील विविि  ागात अनेक 
िषाांपासून चालणाऱया काळ्या वपिळ्या ्ॅक्सीींच्या व्यिसायािर ओला ि उबेर 
खािगी ्ॅक्सी सेिा चालकाींमुळे पररणाम होऊन काळ्या वपिळ्या ्ॅक्सी 
चालकाींिर उपासमारीची िेळ आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ओला ि उबेर खािगी ्ॅक्सी सेिा चालकाींिर ननबांि घालण्याच्या 
मागणीसाठी िय  गिान ररक्षा सींघ्नेच्याितीने िारींिार आींिोलन करण्यात आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून ओला ि उबेर खािगी 
्ॅक्सी सेिा चालकाींिर ननबांि घालण्याच्यादृष्ीने ननयमािली करण्याबाबत कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदिािर रािते : (१) अशा आशयाची ननिेिने काळी-वपिळी ्ॅक्सी  
सींघ्नाकडून प्राप्त झालेली आहेत. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) समुच्चयक कीं पन्याव्िारे चालविण्यात येणाऱया सींकेतस्तथळ आिारीत ्ॅक्सी 
सेिाबाबत सेिेचे विननयमन करण्यासाठी दिनाींक ०४/०३/२०१७ च्या अधिसूचनेन्िये 
“महाराषर भस्ी ्ॅक्सी ननयम २०१७” करण्यात आलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

 
----------------- 
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भांडारा येथील प्रिल्पग्र्त शतेिऱयाांना निीन दराप्रमािे 
फरिाची रक्िम अदा िरण्याबाबत 

(८) *  २९९९६   श्री.पररिय फुिे : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  ींडारा येथील प्रकल्पाींकररता सींपादित करण्यात आलेल्या िभमनीचा मोबिला 
िाढीि िराने िेण्यात यािा असे ननिेश कें द्र शासनाने दिनाींक १ िानेिारी, २०१४ 
रोिी मुल्याींकन नतथी ग्राह्य िरण्यास साींगूनही राज्य शासनाने अिनूही कें द्र 
शासनाच्या ननिेशाची अींमलबिािणी केली नसल्याचे तसेच राज्य शासनाने 
सींपादित िभमनी करीता िनुा कायिा १८९४ च्या कलम ४ नुसार बािार ाि 
ननजश्चत करीत असल्याने प्रकल्पग्रस्तत शेतकऱयाींचे नुकसान होत असल्याचे 
दिनाींक ५ फेब्रुिारी, २०१७ रोिी िा ्यासुमारास ननिशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने दिनाींक १ िानेिारी, २०१४ रोिीची निीन मुल्याींकन नतथी लागू करून 
नुकसान झालेल्या प्रकल्पग्रस्तत शेतकऱयाींना निीन िराप्रमाणे फरकाची रक्कम 
अिा करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे, 
(२) प्रकरणी कें द्र शासनाने दिनाींक २६/११/२०१५ रोिीच्या पत्रान्िये  ूसींपािन 
अधिननयम, १८९४ नसुार कायािाहीत असलेल्या प्रकरणाबाबत कें द्र शासनाच्या 
सिर अभ प्रायामध्ये विसींगती दिसून येत असल्याने कें द्र शासनाकड े दिनाींक 
२७/०४/२०१६ रोिीच्या पत्रान्िये फेरमागािशान अपेक्षक्षले होते. 
     शासनाच्या दिनाींक २७/०४/२०१६ रोिीच्या पत्राच्या अनषुींगाने कें द्र शासनाने 
दिनाींक १४/०६/२०१६ रोिीच्या पत्रान्िये  ूसींपािन अधिननयम, १८९४ नुसार 
कायािाहीत असलेल्या प्रलींबबत प्रकरणाींचे सींपूणा तपशीलासहीत कें द्र शासनाच्या 
वििी ि न्याय वि ागाकड े सींि ा करणेबाबत कळविले आहे. ्यानुसार कें द्र 
शासनाच्या वििी ि न्याय वि ागाकड ेमादहतीसह सींि ा करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

 
----------------- 
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राष्ट्रीय वििास योजनेत यितमाळ जजल्हयाचा समािेश िरण्याबाबत 
  

(९) *  २९२७९   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर :   
सन्माननीय पशुसांिधवन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राषरीय विकास योिनेतनू यितमाळ या आ्मह्याग्रस्तत जिल्ह्याला 
िगळण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून राषरीय विकास 
योिनेत यितमाळ जिल्ह्याचा समािेश करणेबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेि जानिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) राषरीय कृषी विकास योिनेंतगात विि ा ि मराठिाडा वि ागात ििू 
उ्पािन िाढीसाठी राबिाियाच्या विशषे प्रकल्पामध्ये यितमाळ जिल्ह्यातील 
अमूल ििू सींघाच्या कायाक्षेत्रातील गािे िगळून इतर गािे समािेश करणे 
शासनाच्या विचारािीन आहे. 

----------------- 
परभिी जजल््यात ररलायन्स जजओ िां पनीतफे अिधैररत्या खोदिाम िेल्याबाबत 

(१०) *  २७९२१   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाि, 
श्री.अननल भोसले, श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.सुननल तटिरे, श्री.अमरससांह पांडडत :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पर णी जिल्ह्यात ररलायन्स जिओ कीं पनीतफे खोिण्यात येत असलेल्या 
कामासाठी िमीन महसूल सींदहता १९६६ च्या कलम ४८, तसेच िभमनीचा िापर 
ननबांि ननयम १९६८ मिील कलम ५ ि ६ आणण खाणी ि खननिद्रव्ये ननयमन 
विकास १९५७ च्या ननयमाप्रमाणे जिल्हाधिकारी, पर णी याींच्या पिुा परिानगी ि 
प्रमाणणत परिानगी न घेता अिैिरर्या खोिकाम केल्याचे तसेच, सिर 
खोिकामात कीं पनी ि सािािननक बाींिकाम वि ागाचे अधिकारी ननयम ींग करीत 
असल्याबाबतच्या तक्रारी पर णी येथील नागररक ि सामाजिक कायाक्याांनी माहे 
िानेिारी, २०१७ मध्ये िा ्यािरम्यान प्रिान सधचि, महसूल ि प्रिान सधचि, 
सािािननक बाींिकाम वि ाग याींच्याकड ेe-mail द्िारे नोंिविली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, खोिाईसाठी कमी क्षेत्राची खोिाई परिानगी िेिनू िास्ततीचे कामे 
करणे, शासनाची परिानगी भमळण्यापिूीच कामे करणे, रस्त्यापासून प्रमाणणत 
अींतर न सोडताच खोिकाम करणे, इतर कामाबाबत शासनाने चौकशी केली आहे 
काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने ररलायन्स कीं पनी ि िोषी अधिकारी, 
कमाचारी याींच्याविरूध्ि शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) पर णी येथील एक सामाजिक कायाकताा ि पत्रकार 
याींचे पर णी जिल्ह्यात ररलायन्स जिओ कीं पनीतफे खोिाई करून केबल 
्ाकण्याकामी झालेल्या अििै खोिकामाबाबतचे दिनाींक ०६/०२/२०१७ रोिीचे 
ननिेिन प्रिान सधचि, महसूल याींना प्राप्त झाले आहे. 
(२) ि (३) सिर ननिेिनाच्या अनुषींगाने जिल्हाधिकारी, पर णी याींच्याकडून सिर 
प्रकरणाच्या चौकशीकरीता उपवि ागीय अधिकारी, पर णी याींच्या अध्यक्षतेखाली 
पथक गठीत करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
जव्हार (जज.पालघर) बस ्थानिातनू अनतदगुवम भागात 

तसेच लाांब पल्ल्याच्या बससेिा सुरु िरण्याबाबत 

(११) *  २९३६७   श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िा ेरी, झाप (ता.िव्हार, जि.पालघर) तसेच तालुक्यातील इतर आदििासी 
पाड े ि गािातील नागरीकाींना िळणिळणासाठी तालुक्याच्या दठकाणी      
िाण्या-येण्यासाठी बससेिा नसल्यामुळे नागरीकाींना अनेक समस्तयाींना सामोरे िािे 
लागत असल्याचे माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा ्यािरम्यान ननिशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िव्हार पररिहन आगारातून लाींब पल्ल्याच्या विशेषत:     
िव्हार-मुींबई, िव्हार-पुणे, िव्हार-नाभशक, िव्हार-र्नाधगरी अशी बससेिा 
नसल्यामुळे प्रिाशाींची गैरसोय होत असल्याबाबतच्या तक्रारी ि ननिेिने 
शासनाकड ेकेल्याचे माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा ्यािरम्यान ननिशानास आले, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून अनतिगुाम  ागात 
तसेच लाींब पल्ल्याच्या विशषे बससेिा सुरू करण्याबाबत कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर रािते : (१) नाही. 
(२) ि (३) राज्य पररिहन िव्हार आगारामाफा त िव्हार-पुणे, िव्हार-नाभशक-कळिण 
या लाींब पल्ला मागाािर बससेिा सुरु आहे. िव्हार-मुींबई मागाािरील फेरी कमी 
 ारमानामुळे बींि करण्यात येऊन प्रिाशाींच्या सोईकररता ठाणेपयांत सिर फेरी 
चालविण्यात येत आहे. िव्हार-र्नाधगरी मागाािर सुमारे १८ िषाापिुी बससेिा सुरु 
होती. मात्र अ्यल्प  ारमानामुळे सिर बससेिा बींि करण्यात आली आहे. 
     िव्हार तालुक्याच्या पररसरातील िगुाम  ागात िव्हार-िा ेरी मागाािर 
सागपाणी-रुईघर ३ फेऱया ि िव्हार-झाप मागाािर ७ फेऱया सुरु आहेत. तसेच 
इतर बहुताींश सिाच गािाींना राज्य पररिहन सेिा पुरविण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

मुरबाड (जज.ठािे) तालुक्यात अिधैररत्या विटभट्टय्ा सुरू असल्याबाबत 
 

(१२) *  ३०७३७   श्री.प्रविि दरेिर : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) मुरबाड (जि.ठाणे) तालुक्यात िी् ट्टय्ासाठी पाच परिाने भमळाले असताना 
तब्बल ४३५ िी् ट्टय्ा सराास सुरु असल्यामुळे शासनाचा लाखो रुपयाींचा महसूल 
बुडाल्याचे दिनाींक १ िानेिारी, २०१७ रोिी िा ्यासुमारास ननिशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ि (२) मुरबाड (जि.ठाणे) तालुक्यात प्रश्नात नमूि 
केल्याप्रमाणे िस्ततजुस्तथती ननिशानास आली नाही. माहे एवप्रल, २०१६ ते 
आितागायत वि् ट्टीसाठी माती उ्खननाचे एकूण ३८ परिाने िेण्यात आले 
असून, ्यापो्ी एकूण रुपये ५,७५,३१०/- एिढी स्तिामी्ििनाची रक्कम शासनास 
प्राप्त झाली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

ससांधदुगुव जजल््यातील णझरांग नदीिरील िॉजिे नादरुु्त असल्याबाबत 
 

(१३) *  २९९१३   श्री.नारायि रािे : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िै ििाडी (जि.भसींििुगुा) तालुक्यातील मौिे गठमठ (राऊतिाडी) आणण 

कणकिली तालुक्यातील मौिे कासाड े(सा्मिाडी) या िोन गािाींमिनू िाहणाऱया 
णझरींग निीिरील कॉििे नािरुुस्तत होऊन िोकािायक बनलेला आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, उक्त दठकाणी पुल बाींिण्यासाठी गडमठ आणण कासाड े
ग्रामस्तथाींनी शासनाकड ेमागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिर दठकाणी पुल 
बाींिण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२) प्रस्तततू प्रकरणी मागणी प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(३) ि (४) प्रश्नािीन कॉििे हा इतर जिल्हा मागा-११ या जिल्हास्ततरीय 
रस्त्यािरील असून सिरचा रस्तता िेख ाल ि िरुुस्ततीसाठी जिल्हा पररषि, 
र्नाधगरी याींचे अख्याररत आहे. प्रश्नािीन कॉििेच्या दठकाणी पलुाचे काम 
कराियाचे झाल्यास ते ननकष, मींिूरी ि ननिी उपलब्ितेच्या अधिन राहून हाती 
घेण्याचे ननयोिन आहे. 

 

----------------- 
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लासलगाांि-वि ांचुर (जज.नासशि) र्त्यािरील पुलाची दरुि्था झाल्याबाबत 

(१४) *  २८४०२   डॉ.अपूिव हहरे : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लासलगाींि-वि ींचुर (जि.नाभशक) रस्त्यािरील पलुाच्या कामाकररता रुपये ५० 
लाख खचा करूनही ननकृष् कामामुळे पुलािर िषा रातच मोठे खड्ड ेपडले असून 
सिर पलुािरून िाहतूक बींि झाल्याचे दिनाींक १४ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी िा 
्यासुमारास ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पुलाच्या कामाच्या ििााची गुणननयींत्रण मींडळाकडून 
तपासणी ि एकुण कामाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
      प्रश्नािीन रस्त्यािरील िनु्या ि अरुीं ि पुलाच्या रुीं िीकरणासाठी या पुलाला 
समाींतर निीन पुलाचे बाींिकाम करण्यात आले आहे. पािसाळ्यात पुलाच्या 
िोडरस्त्यािर काही दठकाणी पडलेले खड्ड ेखडी ि डाींबराने  रण्यात आले असून 
पुलािरून िाहतूक सद्य:जस्तथतीत सुरळीत चालू आहे. 
(२) पुलाच्या बाींिकामासाठी िापरण्यात आलेल्या बाींिकाम सादह्याची गुणि्ता 
िक्षता ि गुणननयींत्रण मींडळ, नाभशक याींचेमाफा त तपासण्यात आलेली आहे. 
बाींिकाम सादह्याची गुणि्ता समािानकारक आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मोटयाळ ते सापळा (ता.अक्िलिोट, जज.सोलापूर)  

र् त्याचे िाम पूिव िरण्याबाबत 
(१५) *  २९७८४   श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मो्याळ ते सापळा (ता.अक्कलको्, जि.सोलापूर) रस्त्याचे अिाि् 
डाींबरीकरण केल्याचे माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा ्यािरम्यान ननिशानास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रस्त्याचे काम पुणा 
करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
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(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
     प्रश्नाींककत रस्तता हा प्रजिमा ५२ चा  ाग आहे. मो्याळा ते सापळा या 
गािाींिरम्यानच्या रस्त्याची लाींबी ५ कक.मी. इतकी आहे. या लाींबीत १.९३० 
कक.मी. लाींबीच्या  ागात मिबतूीकरण ि डाींबरीकरणाचे काम माचा, २०१६ मध्ये 
पूणा करण्यात आले आहे. तसेच उिारीत लाींबीत ननयतकालीक पषृठ ाग िरुुस्ततीचे 
(खड्ड े रणे) काम करण्यात आले आहे.  
     सद्य:जस्तथतीत रस्त्यािरुन िाहतकू सुरळीतपणे चालू आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

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

सशरिळ (ता.खांडाळा, जज.सातारा) येथील सेिा र्त्याचे िाम पूिव िरण्याबाबत 
 

(१६) *  ३०८०८   श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुणे-सातारा रस्त्यालगत (MH-४) भशरिळ (ता.खींडाळा, जि.सातारा) येथील 
भशके कीं पनी ते पींढरपूर फा्ा रस्त्याच्या िोन्ही बािूच्या सेिा रस्त्याचे काम 
अपूणा असल्यामुळे अपघात होत आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सिर सेिा रस्तता पुणा करण्याकररता स्तथाननक ग्रामस्तथाींनी ७-८ 
िषाापासून मागणी करुन ि मोचे काढूनही सिर रस्तता अपूणा आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सिर सेिा रस्तता पूणा 
करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) ि (३) हे अींशत: खरे आहे. 
      ारतीय राषरीय रािमागा प्राधिकरणामाफा त प्रगतीत असलेल्या पुणे ते 
सातारा राषरीय महामागााच्या सहापिरीकरणाच्या प्रकल्पामध्ये भशके कीं पनी ते 
पींढरपूर फा्ा ह्या ४ कक.मी. लाींबीमध्ये रस्त्याच्या िोन्ही बािुच्या सेिा 
रस्त्याच्या बाींिकामाचा समािेश आहे. एकूण ८.०० कक.मी. सेिा रस्त्याींपकैी ४.५८ 
कक.मी. चे बाींिकाम पूणा झालेले असून ०.७२ कक.मी. चे काम प्रगतीत आहे. 
उिाररत २.७ कक.मी. सेिा रस्त्याचे काम हाती घेण्यात येत असून ते लिकरात 
लिकर पूणा करण्याच्या सूचना सिलतकाराला िेण्यात आल्या आहेत, 
     तसेच भशके कीं पनी ते पींढरपूर फा्ा ह्या  ागामध्ये सन २०१५ मध्ये ३ ि 
सन २०१६ मध्ये ४ अपघात झाल्याची नोंि असून सिरील अपघात सेिा 
रस्त्याींच्या अपूणा कामामुळे झाले नसल्याचे प्रकल्प सींचालक,  ारतीय राषरीय 
रािमागा प्राधिकरण, पुणे याींनी कळविले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
पारिा फाट ते हदगाि (ता.हदगाि, जज.नाांदेड) र्त्याचे 

िाम ननिृष्ट्ट दजावचे झाल्याबाबत 

(१७) *  ३०४४२   श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पारिा फा्ा ते हिगाि (ता.हिगाि, जि.नाींिेड) रस्त्याकररता डाींबरीकरणाचे 
काम मींिूर असून सुध्िा स्तथाननक अधिकाऱयाींच्या सींगनमताने कमी डाींबराचा 
िापर करुन ननकृष् ििााचे काम केल्याचे माहे फेब्रुिारी, २०१७ मध्ये िा 
्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तद्नसुार कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१)  हे खरे नाही. 
     प्रश्नाींककत रस्तते रा.मा. २५१, लाींबी ८.०० ककमी ि प्रजिमा-१२, लाींबी १७ 
ककमी असे आहेत. या िोन्ही रस्त्याींसाठी मिबतूीकरणाची ६ कामे मींिूर आहेत. 
्यापैकी १ काम प्रगतीत ि ५ कामे पूणा झाली आहेत. सिा कामे ननवििेतील 
तरतूिीप्रमाणे करण्यात आली आहेत. 
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     सद्य:जस्तथतीत रस्तते सुजस्तथतीत असून िाहतूक सुरळीतपणे सुरु आहे. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
अांबाजोगाई (जज.बीड) उपप्रादेसशि पररिहन  
िायावलयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(१८) *  २७८०६   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाि, अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अींबािोगाई (जि.बीड) येथील उपप्रािेभशक पररिहन कायाालयात अपुरा कमाचारी 
िगा असल्याने िाहनिारकाींची गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कायाालयाच्या स्तथापनेच्या म्हणिेच सन २००४ पासून या 
कायाालयात अपुरा कमाचारी िगा असून अींबािोगाई सोबतच स्तथापन झालेल्या 
अकलूि, बारामती, कराड, लातूर, नाींिेड, उस्तमानाबाि येथील कायाालयाींना सींपूणा 
कमाचारी िगा ि स्तित:ची इमारत असताींना अींबािोगाई कायाालय मात्र  ाड्याच्या 
िागेतच आणण अपऱुया कमाचारी िगाािर चालत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अींबािोगाई कायाालयातील ररक्त िागा  रण्याची मागणी 
लोकप्रनतननिीींनी मा.पररिहन मींत्री याींच्याकड े माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा 
्यािरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून पररिहन कायाालयातील 
ररक्त पिे  रण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर रािते : (१) ि (२) उपप्रािेभशक पररिहन कायाालय, अींबािोगाई या 
कायाालयासाठी अधिकारी/कमाचारी याींची एकूण १४ पिे मींिूर करण्यात आलेली 
असून, ्यापैकी ६ पिे ररक्त आहेत. िनतेची गैरसोय होऊ नये यासाठी प्रािेभशक 
पररिहन कायाालय, लातूर येथून २ कमाचाऱयाींची प्रनतननयकु्तीही सिर कायाालयात 
करण्यात आली आहे. 
     उपप्रािेभशक पररिहन कायाालय, अींबािोगाई हे कायाालय सध्या  ाड्याच्या 
इमारतीत सुरू असून, कायाालयाकड े उपलब्ि असलेल्या ४ हेक््र (१० एकर) 
क्षेत्रामध्ये इमारत बाींिण्याचे प्रस्ततावित आहे. 
(३) होय. 
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(४) एकूण ६ ररक्त पिाींपैकी सहाय्यक मो्ार िाहन ननरीक्षक या सींिगाातील ३ 
पिे ररक्त असून या सींिगाातील ररक्त १८८ पिाींसाठी महाराषर लोकसेिा 
आयोगातफे िादहरात प्रभसध्ि करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

परभिी जजल््यातील बाधधत शेतिऱयाांना अनुदान िाटप िरण्याबाबत 
 

(१९) *  २७७७९   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाि, 
श्री.सुननल तटिरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १६६७४ ला हदनाांि २८ माचव, २०१६ 
रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय मदत ि पुनिवसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पर णी, गींगाखेड, पालम ि सोनपेठ (जि.पर णी) या तालुक्यातील 
तहभसलिाराींनी शेतकऱयाींना िा्प कराियाचे आधथाक अनुिान िा्प न केल्याने 
सींबींधित तहभसलिाराींविरूध्ि कारिाई केल्याबाबतचा अहिाल जिल्हाधिकारी, 
पर णी याींनी मागविला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून उपवि ागीय अधिकारी, 
पर णी, गींगाखेड ि पाथरी याींनी दिलेल्या अहिालािरून सींबींधित िोषी 
तहभसिाराींविरूध्ि कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) याबाबत तहभसलिार पर णी, गींगाखेड, पालम ि सोनपेठ याींना कारणे 
िाखिा नो्ीस िेण्यात आलेली आहे. तथावप, बाधित शेतकऱयाींना अनिुान िा्प 
करण्यात आले असून, उिारीत अनुिान समवपात केले आहे. सबब अनिुान 
व्यपगत झालेले नसल्यामुळे कारिाई करण्यात आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

 
----------------- 
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जव्हार (जज.पालघर) बस्थानिाची दरुि्था झाल्याबाबत 

(२०) *  २९३६८   श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िव्हार (जि.पालघर) येथील बसस्तथानकात प्रिाशाींकरीता आसन, पींखे, लाई्, 
शौचालय इ्यािी सोयी-सुवििे अ ािी प्रिाशाींची गैरसोय होत असल्याचे तसेच 
बसस्तथानक पररसरात अनेक अनधिकृत बाींिकामे ि स्त्ॉल असल्याचे माहे 
डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा ्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िव्हार आगारातील बसेस अनतशय िीणा ि मोडकळीस अिस्तथेत 
 ींगार झालेल्या असून अशा बसेस मिनू प्रिास करणे त्रासिायक होत 
असल्याच्या तक्रारी प्रिाशाींनी शासनाकड े माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा 
्यािरम्यान केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार बसस्तथानकाचे नतुनीकरण करून सोयी-सुवििा 
उपलब्ि करून िेण्याबाबत तसेच, बस स्तथानकातील अनधिकृत बाींिकाम ह्िून 
आगारात निीन बसेस पुरविण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर रािते : (१), (२) ि (३) िव्हार बसस्तथानकात प्रिाशाींसाठी आसन, 
पींखे, लाई् ि शौचालय अशा मुल ूत सोयी सुवििा पुरविण्यात आलेल्या असून, 
प्रिाशाींची कोणतीही गैरसोय होत नाही. तसेच, बसस्तथानकाच्या आिारात 
कोणतेही अनधिकृत स्त्ॉल अथिा अनधिकृत बाींिकाम नाही. 
     बसस्तथानकातील िाहनताफा सुजस्तथतीत असून, गत ३ िषाामध्ये िव्हार 
आगारास १० निीन बसेस दिलेल्या असून ६ िुन्या बसेस मोडीत काढण्यात 
आलेल्या आहेत. ्याचप्रमाणे िव्हार बसस्तथानकाच्या नतुनीकरणासाठी प्रशासकीय 
मान्यता िेण्यात आली आहे.         
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

 
----------------- 
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हदल्ली-मुांबई िॉरीडॉरच्या प्रिल्पात बाधधत शेतिऱयाांना 
भूसांपादनाचा मोबदला देण्याबाबत 

(२१) *  ३०६१७   श्री.नारायि रािे : सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) रायगड जिल्ह्यातनू प्रस्ततावित दिल्ली-मुींबई कॉरीडॉरच्या प्रकल्पाला स्तथाननक 
शेतकऱयाींचा विरोि असूनही शासनाने प्रकल्पासाठी  ूसींपािन प्रकक्रया सुरु ठेिली 
असल्याचे माहे फेब्रुिारी, २०१७ मध्ये िा ्यािरम्यान ननिशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या प्रकल्पात बाधित 
होणाऱया शतेकऱयाींना विश्िासात घेऊन उक् त  ूसींपािन प्रकक्रया राबविण्याबाबत 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देसाई : (१) हे खरे नाही. 
     रायगड जिल्ह्यातील दिल्ली-मुींबई इींडजस्तरयल कॉरीडॉर प्रकल्पासाठी ५ 
औद्योधगक क्षेत्राकररता भमळून एकूण १२१४०.८६९ हे.आर क्षेत्र म.औ.वि. 
अधिननयम, १९६१ च्या तरतिूीनुसार िा्ाघा्ीने नकुसान  रपाईचा िर ननजश्चत 
करुन सींपादित करण्यात येत आहेत. प्रथम ्प्प्यात २ औद्योधगक क्षेत्रातील १० 
गािामिील क्षेत्र शतेकऱयाींच्या सींमतीने २०६०.६८२ हे.आर सींपादित केले असून 
आणखी सािारणत: २०० हे.आर क्षेत्राची सींपािनास शतेकऱयाींची सींमती प्राप्त 
झाली आहे.  
(२) दिल्ली-मुींबई इींडजस्तरयल कॉरीडॉर कररता महाराषर औद्योधगक विकास 
अधिननयम, १९६१ च्या तरतिूीनुसार शेतकऱयाींशी िा्ाघा्ीने िर ठरविण्यात आले 
असून शेतकऱयाींच्या सींमतीने  ूसींपािनाची कायािाही उपवि ागीय अधिकारी, 
माणगाींि ि उपजिल्हाधिकारी ( ूसींपािन) काळप्रकल्प-२, माणगाींि याींचेमाफा त 
केली िात आहे. तसेच म.औ.वि. महामींडळाचे प्रचभलत िोरणानसुार विकल्प 
िेणाऱया  ूिारकाींना १५ ्क्के विकभसत  ूखींड प्रकल्पग्रस्तत शेतकऱयाींना दिला 
िाणार आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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माझगाांि, मुांबई न्यायालयाची इमारत १५ िषावतच  
धोिादायि ठरविण्यात आल्याबाबत 

(२२) *  २८४०४   डॉ.अपिूव हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २५८८८ ला हदनाांि    
८ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबई शहरातील माझगाींि न्यायालयाची सािािननक बाींिकाम वि ागाने 
बाींिलेली इमारत १५ िषाातच िोकािायक ठरविण्यात आल्या प्रकरणी     
मा.लोक आयुक्त, महाराषर राज्य, मुींबई याींनी स्तिाधिकारे चौकशी करून 
शासनास सािर केलेला भशफारस अहिाल दिनाींक १६ नोव्हेंबर, २०१६ रोिी 
शासनास प्राप्त झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अहिालातनू नमूि प्रमुख भशफारशीींचे स्तिरुप काय आहे ि 
अहिालातील भशफारशीच्या अनषुींगाने इमारतीचे बाींिकाम करणारे सािािननक 
बाींिकाम वि ागातील िोषी अभ यी्ं याींविरुध्ि कोणती कारिाई करण्यात आली िा 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) मा.लोक आयुक्त, महाराषर राज्य याींनी िोषी अधिका-याींविरुध्ि वि ागीय 
चौकशीची कायािाही सुरु करण्याबाबत प्रमुख भशफारस केली आहे. 
     मा.लोक आयुक्त, महाराषर राज्य याींचा भशफारस अहिाल लक्षात घेऊन, 
प्रस्तततु प्रकरणी िबाबिार अभ यी्ं याींसह सींबींधित कीं त्रा्िाराविरुध्ि FIR िाखल 
करण्याचा तसेच सद्य:जस्तथतीत भशस्तत ींगविषयक कारिाईस उपलब्ि असलेल्या 
एका अभ यीं्याविरुध्ि महाराषर नागरी सेिा (भशस्तत ि अपील) ननयम, १९७९ 
च्या ननयम ८ नुसार वि ागीय चौकशी सुरु करण्याचा ननणाय शासनाने घेतला 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

 
----------------- 
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नाांदेड जजल््यातील लाांब पल्याच्या बससेिा सुरु िरण्याबाबत 
 

(२३) *  ३०७०१   श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींिेड जिल्हा हा आींध्रप्रिेश आणण कनाा् क राज्याच्या भसमेलगत असल्याने 
ि नाींिेड येथे िैद्यकीय सेिेची चाींगली सुवििा असल्याने नाींिेडसह 
मराठिाडयातील मोठ्या शहरातील नागरीक येथे िदै्यकीय सेिा ि इतर 
खरेिीसाठी येत असतात. राज्य पररिहन महामींडळातफे सींपूणा राज्य र प्रिाशी 
िाढिा अभ यान सुरु असताींनाच राज्य पररिहन महामींडळाच्या उच्चस्ततरीय 
अधिकारी ि महामींडळाच्या  पिाधिकाऱयाींकडून जिल्ह्यातील ि राज्यातील 
लाींबपल्याच्या २५० बसेस रद्द केल्याचे माहे फेब्रुिारी, २०१७ मध्ये िा ्यािरम्यान 
ननिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुक्रमाबाि ते नाींिेड ही भशिा एक्सपे्रस बस पुन्हा बींि झाल्याचे 
माहे फेब्रिुारी, २०१७ मध्ये िा ्यािरम्यान ननिशानास आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, लाींब पल्ल्याच्या बसेस रद्द केल्यामुळे हिारो प्रिाशाींना इच्छीत 
स्तथळी िाण्या-येण्यास त्रास होत असल्याने उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी 
करुन बससेिा सुरू करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर रािते : (१) राज्य पररिहन महामींडळाच्या नाींिेड वि ागाद्िारे 
चालविण्यात येणारी आींध्रप्रिेश आणण कनाा् क या राज्याींच्या भसमेलगतची 
िाहतूक सुरु आहे. 
     राज्य पररिहन महामींडळाद्िारे राज्यातील तोट्यात चालणाऱया, थे् प्रिाशी 
नसणाऱया तसेच प्रिाशी प्रनतसाि कमी असणाऱया एकूण २७५ फेऱया माहे िुलै, 
२०१६ पासून बींि करण्यात आलेल्या आहेत. 
(२) नाही. सिर फेरी नाींिेड-मुक्रमाबाि ि िेगलुर-मुक्रमाबाि अशी चालविण्यात 
येत होती. परींत ुसध्या प्रिाशाींच्या मागणीनुसार सिर फेरी नाींिेड व्हाया िेगलूर ते 
मुक्रमाबाि अशी चालविण्यात येत आहे. 
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(३) राज्य पररिहन महामींडळाकडून माहे िुलै, २०१६ पासून बींि करण्यात 
आलेल्या २७५ फेऱयाींपैकी प्रिासी मागणीनुसार १०२ फेऱया पनु:श्च सुरु करण्यात 
आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

---------------- 
परभिी जजल््यातील सशशी पुल बाांधिामातील गैरप्रिाराबाबत 

(२४) *  २७७१८   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरससांह पांडडत, 
श्री.सनतश चव्हाि : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पर णी जिल्ह्यातील भशशी पूल बाींिकाम ननिी भमळण्यासाठी अधिकाऱयाींनी 
सींगनमत करून खो्े िस्तताऐिि कें द्र शासनाकड े सािर करून गैरव्यिहार 
केल्याबाबतचा आक्षेप महालेखापाल याींनी चौकशीत ननिशानास आणला आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सिर प्रकरणी िोषी 
अधिकारी, कीं त्रा्िार ि इतर यींत्रणा याींच्यािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) महालेखापाल, महाराषर राज्य याींच्या पररच्छेिातील 
आक्षपे कॅगच्या अहिालात समाविष् करण्यात आले आहेत.            
(२) ि (३) कॅगचा अहिाल प्राप्त झाला असून ्यातील आक्षपेाींबाबत अनुपालन 
सािर करण्याची कायािाही प्रगतीपथािर आहे. 

----------------- 
मौजे पाम (जज.पालघर) येथे ससरॉन ड्रग्ज िां पनीने 

िहहिाटीचा र्ता बांद िेल्याबाबत 
(२५) *  २९५११   श्री.आनांद ठािूर :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २६०६९ ला हदनाांि 
१५ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौिे पाम (ता.जि.पालघर) येथील सव्हे क्र.३०, ६४, ७५/३-ब ि १६४ या 
िभमनीतनू स्तथाननक शेतकऱयाींच्या िदहिा्ीतील िडडलोपाजिात िागेत सिे क्र.३० 
मध्ये भसरॉन ड्रग्ि या कीं पनीने मोठा गे् बसविल्यामुळे शेतकऱयाींचा      
िाण्या-येण्याचा रस्तता ३/४ िषाापासून बींि झालेला असून याबाबत मा.मुख्यमींत्री, 
मा.महसूल मींत्री, मा.कृषी मींत्री, जिल्हाधिकारी, पालघर, उपवि ागीय अधिकारी ि 
तहभसलिार, पालघर याींचेकड े दिनाींक २०, २१ ि २८ डडसेंबर, २०१६ रोिी िा 
्यािरम्यान लेखी ननिेिनाद्िारे तक्रारी केलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, नायब तहभसलिार/तलाठी याींनी दिनाींक १६ डडसेंबर, २०१६ रोिी 
ि दिनाींक ७ िानेिारी, २०१७ रोिी तहभसलिार ि तलाठी ि इतर कमाचारी याींनी 
समक्ष िागेिर स्तथळ पाहणी करुन लुवपन कीं पनीने बनिनू दिलेला रस्तता ि शेत 
िभमनीची पाहणी करुनही रस्तता खलुा केलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि महाराषर 
िमीन महसूल अधिननयम, १९६६ चे कलम १४३ अींतगात शतेकऱयाींचा 
िदहिा्ीतील असलेला रस्तता खलुा करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) ि (४) मौिे-पाम, ता.जि.पालघर येथील 
स.नीं.३०, ६४, ७५/३ ब ि १६४ या िभमनीतून स्तथाननक शेतकऱयाींच्या िदहिा्ीतील 
िडडलोपाजिात िागेत िाणे-येण्याच्या रस्त्यात स.नीं.३० मध्ये मे.भसरॉन ड्रग्ि 
ॲण्ड फामाास्तयदू्कल्स भलभम्ेड या कीं पनीने मोठा गे् बसविल्यामुळे शेतकऱयाींचा 
िाणे-येणेचा रस्तता बींि केल्याबाबत स्तथाननक शतेकऱयाींनी ननिेिनाद्िारे तक्रारी 
िाखल केलेल्या आहेत. 
     सिर कीं पनीचे पूिेकडील गे् ि िक्षक्षणेकडील गे् खलेु करण्यात आले 
असून सिर रस्तता आि रोिी मोकळा आहे. तसेच िृींिािन पाका चे विकासक याींनी 
पत्र ेलािनू बींि केलेला रस्तता िेखील खलुा करण्यात आला असून सिर रस्त्याची 
कायमस्तिरुपी उपाययोिना व्हािी या दृजष्ने तहभसलिार, पालघर याींनी दिनाींक 
०७/०१/२०१७ रोिी प्र्यक्ष िागेिर िाऊन स्तथळपाहणी करण्यात आली असून 
सिरचा रस्तता स्तथाननक शेतकऱयाींच्या िदहिा्ीसाठी खलुा आहे. 

----------------- 
   
विधान भिन :   उत्तमससांग चव्हाि 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रणपूिा सिा प्रकक्रया महाराषर वििानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 


