
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१८  
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गरुुिार, हदनाांि ०८ माचच, २०१८ / फाल्गनु १७, १९३९ (शिे) 
  
(१) महसलू, मदत ि पनुिचसन, सािचजननि 

बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 

 

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५६ 
------------------------------------- 

  
बोलाच (ता.िुलाच, जज.मुांबई उपनगर) येथील जममनीची  

अिैधररत्या खरेदी-विक्री िेल्याबाबत 
  

(१) * ३८०५१ प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) बोलाा (ता.कुलाा, जि.मुींबई उपनगर) येथील न.भ.ूक्र. ६६७, सर्व्हे नीं. ८०/९३ 
हा भखूींड के.ए. सल्लाउद्दिन व इतर ५ वारसाींच्या नावे वडडलोपाजिात असनूही 
सन २०१७ मध्ये उक्त भखूींड शिविक्ती डरे्व्हलपसा याींचे नावे दाखल करण्यात 
आलेले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी के.एन.इकबाल याींनी तत्कालीन महसलू मींत्री 
महोदयाींकड ेअपपल केले असता त्याींनी क्र.मींत्री/म व प.ुभ.ूप.ु,कृ.व फलो.,पदमु, 
रा.ऊ.ि.ु,अ.पव.,व/अपपल/४९२/२०१५, द्ददनाींक २४ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी प्रथम 
सनुावणी पावेतो स्थगगती आदेि द्ददला होता, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, शिविक्ती डरे्व्हलपसा याींनी िासकीय अगिकारी व कमाचारी 
याींच्यािी सींगनमत करून बनाव् कागदपत्राींच्या आिारे सदर शमळकतीवर 
आपले नाव नोंदपवलेल ेआहे, शिविक्ती डरे्व्हलपसा याींनी आपले नाव सदर 
शमळकतीवर नोंदपवल्यानींतर सदर भखूींड शिविबरी डरे्व्हलपसाला पवकल्याने 
त्याींचे नाींव या शमळकतीवर लागले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अिा प्रकारे उक्त डरे्व्हलपसा याींनी आिुबािूच्या सवाच िागा 
हडप केल्या आहेत व त्यावर बाींिकाम सरुु केलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून बनाव् कादपत्राींच्या 
आिारे शमळपवलेल्या िशमनीरील शिविबरी डरे्व्हलपसाच ेलागलेले नावाची नोंद 
कमी करुन के.ए.सल्लाउद्दिन व इतर ५ वारसाींच्या नावे नोंद करण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) मौिे बोलाा, ता.कुलाा, जि.मुींबई 
उपनगर येथील न.भ.ूक्र. ६६७, सर्व्हे नीं. ८०/९३ या भखूींडावर २०१७ साली 
शिविक्ती डरे्व्हलपसा याींचे नाींव दाखल करण्यात आललेे नाही.  
 या शमळकतीवर िारक म्हणून न्राि ररयलकॉन प्रा.शल. तफे 
सींचालक अवतारशस ींग अलग याींचे नाींव आणण इतर हक्क सदरी         
के.ए. सल्लाऊिीन व इतर ५ वारसाींची नाींवे दाखल होती. उपसींचालक भशूम 
अशभलेख, कोकण प्रदेि याींचे अपील आदेि द्ददनाींक ३१/०३/२०१५ अन्वये इतर 
हक्कातील उक्त नमदू नावाींच्या नोंदी द्ददनाींक १८/०४/२०१५ रोिी कमी 
करण्यात आल्या. तद्नींतर, तत्कालीन मींत्री (महसलू) याींच्या द्ददनाींक 
२४/०९/२०१५ च्या आदेिान्वये उपसींचालक भशूम अशभलेख, कोकण प्रदेि 
याींच्या उक्त नमदू आदेिास प्रथम सनुावणी पयतं स्थगगती द्ददली असनू 
स्थगगती आदेिाची नोंद शमळकत पत्रत्रकेवर घेण्यात आलेली आहे. 
 न्राि ररयलकॉन प्रा.शल. याींनी या शमळकतीच्या क्षेत्रापकैी २७३४.७५ 
चौ.मी. क्षेत्र शिविबरी डरे्व्हलपसा याींना नोंदणीकृत खरेदी खताने खरेदी 
द्ददल्याने या क्षेत्रापरुत े शिविबरी डरे्व्हलपसा याींच े नाींव अगिकार अशभलेखात 
दाखल केले आहे. 
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नगर भमूापन अगिकारी, चेंबरू याींनी सदर िागेची स्थळ पाहणी केली 
असता न.भ.ूक्र. ६६७अ/२ या शमळकतीवर शिविबरी डरे्व्हलपसा याींचे बाींिकाम 
चाल ू असनू, त्या र्व्यततररक्त त्याच्या आिुबािूला कोणतहेी बाींिकाम चाल ू
असल्याचे आढळून आले नाही. 
 इतर हक्क सदरी दाखल असलेले के.ए. सल्लाऊिीन व इतर       
५ वारसाींची नावे ही उपसींचालक भशूम अशभलेख, कोकण प्रदेि याींच्या द्ददनाींक 
३१/०३/२०१५ च्या आदेिान्वये कमी करण्यात आली आहेत. सदर 
आदेिापवरूध्द के.ए. सल्लाऊिीन व इतर ५ याींनी मींत्री (महसलू) याींच्या 
न्यायालयात फेरतपासणी अिा दाखल केला असनू त्याबाबत वेळोवेळी 
सनुावण्या झालेल्या आहेत. या प्रकरणी अद्याप अींततम आदेि पारीत झालेले 
नाहीत. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मराठिाडा विभागाच ेविभाजन िरुन आयुक्त िायाचलय ि  
जजल्हा ननममचती िरण्याबाबत 

  

(२) * ३८०२१ श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंर 
पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५०७७ ला हदनाांि १९ डडसेंबर, २०१७ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठवाडा पवभागाचे पवभािन करून नवीन तीन आयकु्तालय व नवीन 
जिल्हा तनशमातीबाबतचा अहवाल तत्कालीन पवभागीय आयकु्त, औरींगाबाद 
याींच्या एक सदस्य सशमतीने द्ददनाींक ३० डडसेंबर, २०१६ रोिी िासनास सादर 
केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परभणी येथे आयकु्तालय स्थापन करण्याची मागणी परभणी 
येथील स्थातनक लोकप्रतततनिीींनी मा.मखु्यमींत्री महोदयाींकड े माहे सप् े्ंबर-
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी तनवेदनाद्वारे केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून मराठवाडा पवभागाच े
पवभािन करून नवीन आयकु्तालय करण्याबाबत तसेच, बीड जिल््याचे 
पवभािन करून नागररकाींच्या मागणीनसुार नवीन अींबािोगाई जिल्हा तनशमाती 
करण्यासह राज्यातील नवीन जिल्हा तनशमातीबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) तत्कालीन पवभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींच्या अध्यक्षतखेाली नेमलेल्या 
एक सदस्यीय अभ्यास ग्ाने फेर अभ्यास करुन सादर केलेला सिुारीत 
अहवाल प्राप्त झाला असनू सदर अहवालाच्या अनषुींगाने िोरणात्मक तनणाय 
घेण्यासाठी प्रस्ताव मींत्रत्रमींडळाच्या मान्यतसेाठी सादर करण्याची कायावाही सरुु 
आहे. मींत्रत्रमींडळाच्या मान्यतनेींतर उगचत तनणाय घेण्याच ेसींकजल्पत आहे. 
 जिल्हा पवभािनाबाबत तनकष तनजश्चत करण्याकरीता गठीत करण्यात 
आलेल्या सशमतीचा अहवाल प्राप्त झाला असनू सदर सशमतीच्या अहवालाच्या 
अनषुींगाने िोरणात्मक तनणाय घेण्यासाठी प्रस्ताव मींत्रत्रमींडळाच्या मान्यतसे्तव 
सादर करण्याच्यादृष्ीने कायावाही सरुु आहे. मींत्रत्रमींडळाच्या मान्यतनेे 
तनजश्चत केल्या िाणाऱ्या तनकषानसुार जिल््याच े पवभािन/पनुराचनेबाबत 
प्रकरणपरत्वे उगचत तनणाय घेण्याचे योजिले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पशुसांिधचन विभागाांतगचत लस खरेदी प्रिरणी ननयमबाह्य  
ननविदा प्रकक्रया राबिून गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

(३) * ३७६५३ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, अॅड.ननरांजन डािखरे, प्रा.जोगेन्द्र 
ििाड,े प्रा.डॉ.तानाजी सािांत, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंर पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हु्नबान ूखमलफे,  
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डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.हररमस ांग राठोड, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.सतजे ऊफच  बांटी पाटील, श्री.मोहनराि िदम : 
सन्माननीय पशसुांिधचन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पिसुींविान पवभागाींतगात एफ.एम.डी. लस खरेदी प्रकरणी तनयमबा्य 
तनपवदा प्रक्रक्रया राबवनू ठरापवक तनपवदाकारास फायदा शमळवनू देऊन 
राज्यातील पििुनाचे आरोग्य वेठीस िरुन कोट्यविीचा गरैर्व्यवहार करण्यात 
आल्याची बाब तनदिानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत पवभागाचे प्रिान सगचव, सगचव, उद्योग सींचालक, 
आयकु्त या सवांचे अशभप्राय डावलनू मे.बॉयोवे् प्रा.शल. या कीं पनीची तनपवदा 
मींिूर करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकारामळेु राज्यातील दोन को्ीींपेक्षा अगिक पििुनाींना 
गेल्या वषाभरात लस न शमळाल्यामळेु राज्यात लाळखुरकत या रोगाचा 
प्रादभुााव होवनू ितेकऱ्याींचे हिारो को्ीींचे नकुसान झाले असनू कें द्र िासनाने 
लसीकरणासाठीचा तनिी प्रलींत्रबत ठेवल्याने गोवींिातील प्राण्याींसोबतच    
िळे्या-मेंढ्या आणण अन्य प्राण्याींचे आरोग्य िोक्यात आल ेअसल्याची बाब 
माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिानास आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनषुींगाने याप्रकरणी िबाबदार दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत 
तसेच, पििुनाींना लस उपलब्ि करून देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) व (२) हे खरे नाही. 
 िासनाच्या िोरणानसुार रुपये ३.०० लक्षपेक्षा िास्त तनिीची खरेदी 
असल्यास ई-तनपवदेद्वारे उद्योग, ऊिाा व कामगार पवभाग िासन तनणाय 
द्ददनाींक ०१/१२/२०१६ अन्वये तसेच, वेळोवेळी िासनाने द्ददलेल्या तनदेिाप्रमाणे 
लाळखुरकुत रोग प्रततबींिक लस खरेदी प्रक्रक्रया द्ददनाींक ०४/०५/२०१७ पासनू 
राबपवण्यात येत आहे. तनपवदा प्रक्रक्रयेत ताींत्रत्रक अडचणी उद् भवल्यामळेु 
प्रक्रक्रयेस पवलींब झालेला आहे. 
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  लाळखुरकुत रोग प्रततबींिक लस खरेदी ई-तनपवदा प्रक्रक्रया पार 
पडलेली असनू मे.बायोर्व्हे् प्रा.शल. या लस उत्पादक कीं पनीस लस परुवठा 
करण्याचे आदेि देण्यात आलेले होत े व सदर कीं पनीने लसीचा परुवठा सरुु 
केलेला असनू लसीकरणाचे काम प्रगतीपथावर आहे.  
(३) लसीकरणास झालेल्या पवलींबामळेु राज्यातील पििुनास लाळखुरकुत रोग 
प्रादभुााव झाल्याचे आढळून आलेले नाही. त्यामळेु ितेकऱ्याींच े आगथाक 
नकुसान झालेले नाही.   
  सन २०१७-१८ या आगथाक वषाात सदर योिनेंतगात पद्दहल्या व 
दसुऱ्या हप्त्याींतगात कें द्र िासनाचा ६० ्क्के द्दहश् श्याचा एकूण तनिी रुपये 
२४.२८ को्ी राज्यास प्राप्त झालेला आहे. कें द्र िासनाने या कायाक्रमाच्या 
अींमलबिावणीसाठी तनिी रखडपवलेला नाही. 
(४) तनपवदा प्रक्रक्रयेत कोणताही गरैर्व्यवहार झाललेा नसल्याने दोषीींवर कारवाई 
करण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही. लाळखुरकुत रोग प्रततबींिक लस खरेदी     
ई-तनपवदा प्रक्रक्रया पार पडलेली असनू मे.बायोर्व्हे् प्रा.शल. या लस उत्पादक 
कीं पनीस लस परुवठा करण्याचे आदेि देण्यात आलेले आहेत व सदर कीं पनीने 
लसीींचा परुवठा सरुु केलेला असनू लसीकरणाचे काम प्रगतीपथावर आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िळमनुरी (जज.हहांगोली) तालुक्यातील तालुिा िृषी अधधिारी तसेच 
बाळापूर मांडळ अधधिारी याांनी गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

  

(४) * ३९०४७ श्री.रामराि िडिुत े: सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कळमनरुी (जि.द्दहींगोली) तालकु्यातील तालकुा कृषी अगिकारी तसेच 
बाळापरू मींडळ अगिकारी याींनी तालकु्यातील ितेकऱ्याींसाठी प्रशिक्षण शित्रबर, 
सहल व वयैजक्तक लाभासाठी आलेले अनदुान कागदोपत्री तयार करुन लाखो 
रुपयाींचा गरैर्व्यवहार केल्याचे तनदिानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी स्थातनक लोकप्रतततनिी तसेच रािकीय 
पक्षाच्या नेत्याींनी जिल्हागिकारी, द्दहींगोली तसेच जिल्हा कृषी अगिकारी, 
द्दहींगोली याींच्याकड े द्ददनाींक २८ िुल,ै २०१७ रोिी लेखी तनवेदनाद्वारे तक्रारी 
केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनषुींगाने गरैर्व्यवहार करणाऱ्या दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.पाांडुरांग फुां डिर : (१) व (२) याबाबत तालकुा अध्यक्ष, राषरवादी कााँग्रेस 
पा्ी, ता.कळमनरुी, जि.द्दहींगोली याींनी द्ददनाींक २८/०७/२०१७ अन्वये 
उपपवभागीय अगिकारी (महसलू), कळमनरुी, जि.द्दहींगोली याींच्याकड े तक्रार 
केली होती. उपपवभागीय अगिकारी, कळमनरुी याींनी सदर तक्रार द्ददनाींक 
३१/१०/२०१७ अन्वये योग्य त्या कायावाहीसाठी उपपवभागीय कृषी अगिकारी, 
द्दहींगोली याींना पाठपवली आहे. 
(३) उक्त तक्रारीच्या अनषुींगाने उपपवभागीय कृषी अगिकारी, द्दहींगोली 
याींच्याकडून चौकिीची कायावाही करण्यात येत असनू त्याबाबतचा अहवाल 
प्राप्त झाल्यानींतर त्यानसुार पढुील कायावाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबईतील वििास िामासाठी जममनीांच ेह्ताांतरण  
मुांबई महानगरपामलिेला िरण्याबाबत 

  

(५) * ३७९२९ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्रीमती हु्नबान ूखमलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.हररमस ांग राठोड, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.सतजे ऊफच  बांटी पाटील, श्री.मोहनराि िदम, आकिच .अनांत गाडगीळ : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील पवकास कामाींसाठी आवश्यक िशमनीींचे हस्ताींतरण िासनाने 
करावे यासाठी बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने िासनाकड े रूपये ३५२ को्ी    
२३ लाखाींचा तनिी िमा केलेला असनू जिल्हागिकाऱ् याींकड े १६७ प्रस्ताव 
दीघाकाळापासनू प्रलींत्रबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रस्तावाींचे सवासािारण स्वरुप काय आहे, सदरहू 
प्रस्तावावर कायावाही होणेसाठी क्रकती कालाविी लागणार आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून सदरहू प्रस्तावावर 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) व (२) अींित: खरे आहे. 
 जिल्हागिकारी, मुींबई िहर याींच्या कायाालयािी ४४ प्रस्ताव तर 
जिल्हागिकारी, मुींबई उपनगर याींच्या कायाालयािी १२३ असे एकूण       
१६७ प्रस्ताव सींबींगित आहेत. 
  सदर प्रस्तावाींचे स्वरुप हे बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या मींिूर 
पवकास आराखड्यात मनोरींिन मदैान, खेळाचे मदैान, स्मिानभमूी, रस्त,े 
प्राथशमक िाळा, पाक्रकंग लॉ् इ. सावाितनक प्रयोिनासाठी आरक्षक्षत 
असलेल्या िशमनीच ेबहृन्मुींबई महानगरपाशलकेसाठी भसूींपादन करणे हे आहे. 
 अ) जिल्हागिकारी, मुींबई िहर याींचेकडील एकूण ४४ प्रस्तावाींपकैी    
१४ प्रस्तावाींवर कायावाही सरुु आहे. 
 उवाररत ३० प्रस्तावाींची पवगतवारी खालीलप्रमाणे :-  

१) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेकडून अप्राप्त - ९ 
२) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेकड ेपरत पाठपवण्यात आलेले - १६ 
३) कायावाही सींपलेले प्रकरणे - ३ 
४) तनवाडा घोपषत परींत ुम.न.पा. ताबा न घेतलेले - २ 
ब) जिल्हागिकारी, मुींबई उपनगर याींचेकडील एकूण १२३ प्रस्तावाींपकैी 

५५ प्रस्तावाींवर कायावाही सरुु आहे. 
उवाररत ६८ प्रस्तावाींची पवगतवारी खालीलप्रमाणे :-  

१) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेकड ेपरत पाठपवण्यात आलेले प्रस्ताव - ५५ 
२) आरक्षण रि परींत ुप्रस्ताव अप्राप्त - १ 
३) तनवाडा घोपषत करुन ताबा देणेसाठी - ६ 
४) कायाालयास अपाप्त - ३ 
५) कायावाही पणूा तथापप न्यायालयात प्रलींत्रबत - २ 
६) याद्ददत दबुार असलेली प्रकरणे - १ 
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 तसेच बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या प्रस्तावाींसाठी जिल्हागिकारी, 
मुींबई िहर याींचेकड ेसमुारे रुपये ५८.७३ को्ी इतका तनिी िमा आहे तसेच 
जिल्हागिकारी, मुींबई उपनगर याींचेकड े समुारे रुपये २९४.७० को्ी इतका 
तनिी िमा आहे. (प्रलींत्रबत प्रकरणाींसाठी समुारे रुपये २४७.४५ को्ी व 
महानगरपाशलकेकड े परत केलेल्या प्रकरणाींसाठी समुारे ४७.२५ को्ी) असा 
एकूण समुारे रुपये ३५३.४३ को्ी तनिी रक्कम िमा आहे. 
(३) मुींबईतील महत्वाच्या पवकास कामाींना चालना देण्यासाठी रखडलेली 
भसूींपादनाची प्रकरणे तातडीने तनकाली काढण्यासाठी िासनस्तरावरुन सींबींगित 
जिल्हागिकारी याींना िासन पत्र द्ददनाींक ०८/०८/२०१७ व द्ददनाींक ०१/११/२०१७ 
अन्वये आवश्यक सचूना देण्यात आलेल्या आहेत. 
 जिल्हागिकारी, मुींबई िहर याींचे अध्यक्षतखेाली द्ददनाींक ०९/१०/२०१७ 
रोिी झालले्या बठैकीत पवषयाींकीत प्रलींत्रबत प्रकरणाींचा आढावा घेऊन 
आवश्यक कायावाही तातडीने करणेबाबत सींबींगित अगिकाऱ्याींना सचूना देण्यात 
आलेल्या आहेत. 
 सद्य:जस्थतीत, जिल्हागिकारी, मुींबई िहर आणण जिल्हागिकारी, मुींबई 
उपनगर याींच े कायाालयाकडून प्रलींत्रबत प्रकरणाींमध्ये सींबींगित यींत्रणाींिी 
समन्वय सािून भसूींपादनाची प्रक्रक्रया िलद गतीने करणेची कायावाही सरुु 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िैजापूर (जज.औरांगाबाद) तालुक्यात बोंडअळी प्रादभुाचिामुळे  
नुिसानग्र्त शतेिऱयाांना मदत देण्याबाबत 

  

(६) * ३८२१२ अॅड.जयदेि गायििाड : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) विैापरू (जि.औरींगाबाद) तालकु्यात कृषी पवभागाच्या कमाचाऱ्याींनी 
बोंडअळी प्रादभुाावामळेु नकुसानग्रस्त कापसू उत्पादक ितेकऱ्याींच्या बागित 
झालेल्या क्षेत्राचे चकुीचे पींचनामे केल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार चुकीच्या पध्दतीने पींचनामे करणाऱ्या 
अगिकारी/कमाचारी याींचेवर कारवाई करण्याबाबत तसेच, चुकीच्या पध्दतीने 
केलेले पींचनामे रि करुन पनु्हा योग्यररत्या पींचनामे करुन ितेकऱ्याींना 
नकुसानीची मदत देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.पाांडुरांग फुां डिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) बोंडअळीमळेु बागित झालेल्या क्षते्राच े पींचनामे सींयकु्तरीत्या महसलू 
यींत्रणेच्या अगिपत्त्याखाली तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी पवभागाचे कृषी 
सहाय्यक याींच्या सींयकु्त पथकामाफा त करण्यात आलेले आहेत. सदर पींचनामे 
िासनाच्या मागादिाक सचूनानसुार केलेले आहेत. कापसू उत्पादक 
ितेकऱ्याच्या नकुसानीचे चकुीच्या पध्दतीने पींचनामे केल्याची बाब आढळून 
आलेली नाही. याबाबत विैापरू तालकु्यातील कोणत्याही गावातनू कृषी 
पवभागाच्या कमाचाऱ्याींनी चुकीचे पींचनामे केल्याबाबतची लेखी तक्रार प्राप्त 
झालेली नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मौजे बोढरे ि मशिापूर (ता.चाळीसगाि, जज.जळगाि) येथील  
जमीन बेिायदेशीर खरेदी िेल्याबाबत 

  

(७) * ३८०२० श्री.जगन्द्नाथ मशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनुनल तटिरे, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िासनाने बींिारा व दशलत समािाला नवीन अपवभाज्य ितींवर मौिे 
बोढरे व शिवापरू (ता.चाळीसगाव, जि.िळगाव) येथे पवतरीत केलले्या िशमनी 
१) मे.गो ररन्यवेुबल एनिी प्रा.शल., ठाणे, २) िे.बी.एम. सोलर पॉवर शल., 
द्ददल्ली, ३) फमी सोलर फाम्सा प्रा.शल., नवी द्ददल्ली या कीं पन्याींनी िासकीय 
तनयम व अ्ी ितींचा भींग करून ९०० त े१००० एकर िशमनीची खरेदी केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सन २०१३ च्या नवीन भसूींपादन कायद्यानसुार खािगी 
कीं पन्याींना ग्रामीण भागात १०० एकर पेक्षा अगिक िमीन खरेदी करावयाची 
असल्यास कलम ४६ अन्वये खािगी वा्ाघा्ी व जिल्हागिकारी याींच्या 
आदेिाने व परवानगीनेच खरेदी करणे क्रमप्राप्त आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मौिे बोढरे व शिवापरू या गावाींतील ितेिमीन पयाावरण, वन 
व िलवाय ूपररवतान मींत्रालय कें द्र िासन याींचेकडील द्ददनाींक ९ डडसेंबर, २०१६ 
चे अगिसचूनेनसुार इको सेजन्सद्द्र्व्ह झोनमध्ये समापवष् केलेली असनू सदरहू 
िमीन गौताळा अभयारण्याच्या उत्तरेकडील बािूस असलेल्या हिीपासनू    
१ क्रकलोमी्र पररक्षेत्रात इको सेन्सेद्द्र्व्ह झोन घोपषत केला असनू व सदरहू 
कीं पन्याींनी खरेदी केलेली ही िमीन त्याद्दठकाणी चाल ूअसलेले सोलर प्लाी्ं च े
काम हे इको सेजन्सद्द्र्व्ह झोनमध्ये येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, स्थातनक ितेकऱ् याींनी उपरोक्त प्रकरणाचे तनवेदन मा.महसलू 
मींत्री, मा.ऊिाा मींत्री, मा.महसलू राज्यमींत्री व सगचव, वन पवभाग याींना 
द्ददनाींक २७ नोर्व्हेंबर, २०१७ रोिी देऊन या प्रकरणाची चौकिी करुन सींबींगित 
दोषीींवर कारवाई करण्याची मागणी केललेी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१), (२) व (३) महाराषर िासनाने बींिारा व दशलत 
समािाला नपवन अपवभाज्य ितीवर वगा-२ िारणागिकाराने मौिे बोढरे व 
शिवापरू ता.चाळीसगाींव, जि.िळगाींव येथे िते िशमनी पवतरीत केलेल्या 
आहेत. 
 महाराषर कुळवद्दहवा् व ितेिमीन अगितनयमाच्या कलम ६३-एक-अ 
अन्वये खऱ्याखुऱ्या औद्योगगक प्रयोिनाथा मे.गो ररन्यवेुबल एनिी प्रा.शल. 
ठाणे; िे.बी.एम. सोलर पॉवर शल., द्ददल्ली व फमी सोलर फाम्सा प्रा.शल. नवी 
द्ददल्ली याींनी ितेकऱ्याींकडून खरेदी केलेले एकूण क्षेत्र व त्यापकैी वगा-२ 
िारणागिकाराचे क्षेत्र याबाबतचा तपशिल पढुील तक्त्यात नमदू केला आहे. 
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कीं पनीचे नाव ितेकऱ्याींकडून 
खरेदी केलेले 
एकूण क्षेत्र 
(हे.आर.) 

त्यापकैी वगा-२ 
िारणागिकाराचे 
क्षेत्र (हे.आर.) 

मे.गो ररन्यवेुबल एनिी प्रा.शल. ठाणे १७६.११ १५२.०९ 
िे.बी.एम. सोलर पॉवर शल., द्ददल्ली १७१.५७ १५१.९१ 
फमी सोलर फाम्सा प्रा.शल., नवी द्ददल्ली ८.५७ ७.५७ 
  

महाराषर कुळवद्दहवा् व ितेिमीन अगितनयमाच्या कलम ६३-एक-अ 
मिील तरतदूीनसुार उक्त नमदू िशमनी सींबींगित कीं पनीनी खरेदी केलले्या 
आहेत. या िशमनी नवीन भसूींपादन कायद्याच्या तरतदुीन्वये खरेदी केलले्या 
नसल्याने या प्रकरणी सदर कायद्याच्या अन्य तरतदुी लाग ूहोत नाहीत. 
 इको सेजन्सद्द्र्व्ह झोनमध्ये समापवष् िशमनीवर सोलर प्रकल्प 
राबपवण्याबाबत उपवन सींरक्षक (प्रादेशिक), औरींगाबाद याींच्या कायाालयाने 
फमी सोलर फाम्सा प्रा.शल., नवी द्ददल्ली याींना “ना-हरकत प्रमाणपत्र” द्ददलेले 
आहे. तसेच िे.बी.एम. सोलर पॉवर शल., द्ददल्ली याींनी ना-हरकत प्रमाणपत्र 
शमळणेसाठी केलेल्या अिााच्या अनषुींगाने सदर कीं पनीने खरेदी केलेल्या मौि े
बोढरे येथील िशमनीचे ग् नीं. ५०, ५२, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६२, ६३, 
६४, ६५, ६६, ६८, ६९, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८६ या िशमनी इको 
सेजन्सद्द्र्व्ह झोन मध्ये समापवष् नसल्याचे उपवन सींरक्षक (प्रादेशिक), 
औरींगाबाद याींच्या कायाालयाने कळपवले आहे. 
(४) व (५) स्थातनक ितेकऱ् याींनी द्ददनाींक २७/११/२०१७ रोिीचे िासनास सादर 
केलेल्या तनवेदनाबाबत जिल्हागिकारी, िळगाव याींचा अहवाल मागपवण्यात 
आला आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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मुांबई-गोिा महामागाचच ेचौपदरीिरण िरण्याबाबत 
  

(८) * ३८३३९ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.अमरमसांह 
पांडडत, श्री.जगन्द्नाथ मशांदे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सनुनल तटिरे, अॅड.जयदेि 
गायििाड, श्री.रामराि िडिुत,े डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.प्रिाश गजमभये : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-गोवा महामागााचे चौपदरीकरण करण्यासाठी िमीन सींपादन 
करण्याचे काम सींथगतीने सरुु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, क्रकती िमीन मालकाींनी आपली िमीन िासनास द्ददली आहे, 
त्याींना बािारभावाप्रमाणे क्रकती मोबदला देण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून मुींबई-गोवा 
महामागााचे पणूा क्षमतनेे िलद गतीने चौपदरीकरण करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.  
(२) उक्त महामागाासाठी अद्यापपयात समुारे ५६,१६३ ितेकऱ्याींच्या िशमनी 
सींपादीत करण्यात आल्या असनू त्याींना राषरीय महामागा अगितनयम, १९५६ 
मिील तरतदुीस अनसुरून मोबदला देण्यात आला / येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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मालिण, देिगड ि िेंगुले (जज.मसांधदुगुच) या तालुक्यातील  
मजच्िमाराांच्या मागण्याांबाबत 

  

(९) * ३७९२८ अॅड.अननल परब, श्री.रवि ांर फाटि, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, 
श्री.बाळाराम पाटील, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.नरेंर पाटील, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.अननल भोसल े: सन्माननीय 
मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालवण, देवगड व वेंगलेु (जि.शस ींिदुगुा) या तालकु्याींसाठी असलेले मत्स्य 
र्व्यवसाय पवभागाचे कायाालय मजच्िमाराींना पवश्वासात न घेता व मासेमारीचा 
र्व्यवसाय नसलेल्या कुीं भारपाठ या गावात स्थलाींतरीत करण्याचा िासनाचा 
पवचार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कायाालय स्थलाींतरीत करु नये या मागणीचे व 
स्थलाींतरीत झाल्यास उग्र आींदोलन करण्याचे तनवेदन जिल्हा मजच्िमार 
सहकारी सींस्थेच्या पदागिकाऱ् याींनी माहे िानेवारी, २०१८ च्या पद्दहल्या 
आठवड्यात मत्स्य कायाालयावर मोचाा काढून सींबींगित अगिकाऱ् याींना द्ददल,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनषुींगाने िासनाने तनणाय घेऊन कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) सहाय्यक आयकु्त मत्स्यर्व्यवसाय, शस ींिदुगुा-मालवण कायाालयाच्या िवळ 
आवश्यक क्षेत्रफळाची िागा उपलब्िततबेाबत आयकु्त कायाालयस्तरावरुन 
चौकिी करण्यात आली असनू, याबाबत तनणाय घेण्याची प्रक्रीया आयकु्त 
मत्स्यर्व्यवसाय याींच्यास्तरावर सरुु आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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“मनोरा” आमदार ननिासातील िामाांच ेबोगस देयिे तयार  
िरुन गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

  

(१०) * ३८०७५ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.सनुनल तटिरे, श्री.हेमांत टिल,े श्री.अमरमसांह पांडडत, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हु्नबान ू खमलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सभुाष 
झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.अपिूच हहरे, प्रा.अननल सोले : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि ३५९४२ ला हदनाांि १२ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलले्या उत्तराच्या 
सांदभाचत सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई येथील मनोरा आमदार तनवासातील खोल्याींची कामे केल्याच े
दाखवनू बोगस देयके तयार करुन कोट्यविी रुपयाींचा गरैर्व्यवहार झाल्याच े
प्राथशमक तपासणीमध्ये तनदिानास आल,े याप्रकरणी िबाबदार सींबींगित 
उपअशभयींता व िाखा अशभयींता याींना िासन सेवेतनू तनलींत्रबत करण्यात येवनू 
सींबींगित कायाकारी अशभयींता याींची अकायाकारी पदावर बदली करण्यात आली 
असनू सदर गरैर्व्यवहार प्रकरणी सावाितनक बाींिकाम दक्षता पथक मींडळ, 
मुींबई या राज्यस्तरीय दक्षता पथकास चौकिीचे आदेि देण्यात आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यानसुार सरुू असलेली चौकिीची कायावाही पणुा झाली आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन या प्रकरणातील 
दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) अगिक्षक अशभयींता, सावाितनक बाींिकाम दक्षता पथक मींडळ, 
मुींबई याींच्याकडून द्ददनाींक २१/०२/२०१८ च्या पत्रान्वये चौकिी अहवाल प्राप्त 
झाला आहे. सदर अहवालाची िाननी करण्यात येत आहे. 

----------------- 
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िाांरे (पुिच), मुांबई येथील शासिीय िसाहतीतील  
सदननिाधारिाांच ेपुनिचसन िरण्याबाबत 

  

(११) * ३८००६ श्री.नरेंर पाटील, श्री.हेमांत टिल,े श्री.सनुनल तटिरे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.जगन्द्नाथ मशांदे, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) वाींदे्र (पवुा), मुींबई येथील िासकीय कमाचारी वसाहतीतील 
सदतनकािारकाींना घरे ररक्त करण्याच्या नो्ीसा सावाितनक बाींिकाम 
पवभागाने द्ददल्या असनू सदर सदतनकािारकाींची घा्कोपर येथील कमाचारी 
वसाहतीत तनवासी र्व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, घा्ाकोपर येथील िासकीय वसाहतीत पायाभतू सपुविा 
नसल्यामळेु सदतनकािारकाींची वाींदे्र (पवुा), मुींबई या द्दठकाणी पनुवासन 
करणेबाबत मागणी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) होय, हे अींित: खरे आहे. 
 वाींदे्र (पवूा) येथील सदतनकािारकाींना घरे ररक्त करण्याच्या नो्ीसा 
देण्यात आल्या असनू सदर सदतनकािारकाींची घा्कोपर तसेच जिल्हागिकारी 
कायाालयाकडून यएुलसी अींतगात उपलब्ि होत असलेल्या सदतनकाींमध्ये 
पायाभतु सपुविा व दळणवळणाची सािने याचा पवचार करुन स्थलाींतर 
करणेबाबत प्रस्ताव पवचारािीन आहे. 
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 यार्व्यततरीक्त मुींबईमध्ये अन्य द्दठकाणी उपलब्ि होऊ िकणाऱ् या 
िासकीय सदतनकाींच्या िक्यतबेाबतची माद्दहती प्रिान सगचव, नगरपवकास 
पवभाग, प्रिान सगचव, गहृतनमााण पवभाग, महानगर आयकु्त, मुींबई महानगर 
प्रदेि पवकास प्रागिकरण व र्व्यवस्थापकीय सींचालक, िहर व औद्योगगक 
पवकास महामींडळ याींचेकडून मागपवण्यात आली आहे. 
(२) वाींदे्र येथील िासकीय कमाचारी वसाहतीमिील कमाचाऱ् याींची वाींदे्र (पवुा) या 
द्दठकाणी पनुवासन करण्याची मागणी आहे हे खरे आहे. तथापप, घा्कोपर 
येथे सद्य:जस्थतीत ३ इमारतीींमध्ये १६२ पकैी १६० सदतनकाींमध्ये िासकीय 
कमाचाऱ् याींचे /अगिकाऱ् याींचे वास्तर्व्य आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

आांबेगाि (बुरिू) (जज.पुणे) तालुक्यातील गािाांना  
गािठाणाचा दजाच देण्याबाबत 

  

(१२) * ३९०२१ आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्रीमती हु्नबान ूखमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पणेु जिल््यातील आींबेगाव (बदु्रकू) पररसरातील िाींभळुवाडी व कोळेवाडी 
या गावाींना िासनाने महसलूी गावाींचा दिाा द्ददला आहे, मात्र गावठाणाचा दिाा 
द्ददला नसल्याचे द्ददनाींक १ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास तनदिानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामळेु येथील स्थातनकाींना आपल्याच गावात घर बाींिणे 
बेकायदा ठरत असनू वाढत्या कु्ुींबासाठी तनवाऱ् याचा प्रश्न तनमााण झाला 
आहे, तसेच या गावाींना गावठाणाींचा दिाा शमळावा व चारही बािूने एक हिार 
मी्रपयतं िमीन रद्दहवािी झोन करावी, अिी येथील ग्रामस्थाींची मागणी 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) होय.  
(२) ग्रामस्थाींची गावठाण घोपषत करण्याची मागणी आहे हे खरे आहे. 
(३) मौिे िाींभळुवाडी-कोळेवाडी या गावासाठी गावठाण तनजश्चत 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव तहशसलदार, हवेली याींचेकड ेचौकिीकामी पाठपवण्यात 
आलेला असनू तहशसलदार, हवेली याींचेकडून पररपणुा प्रस्ताव प्राप्त करुन 
घेऊन तसेच प्रकरणी गावठाण घोपषत करण्यासाठी सदर क्षते्राची मोिणी 
उपअगिक्षक भशूम अशभलेख हवेली याींच्याकडून करुन घेऊन जिल्हागिकारी, 
पणेु याींच्यामाफा त पढुील आवश्यक ती कायावाही करण्याचे सींकजल्पत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अजनूज (ता.श्रीगोंदा, जज.अहमदनगर) येथील भीमा  
नदीपात्रातून अिैध िाळू उपसा रोखण्याबाबत 

  

(१३) * ३८४२७ श्री.रामहरी रुपनिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.जनादचन चाांदरूिर, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती हु्नबान ू खमलफे, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.हररमस ांग राठोड : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अिनिू (ता.श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर) येथील भीमा नदीपात्रात सक्िन 
पींप लावनू तसेच यींत्राद्वारे वाळू उपसा न करण्याचा तनयम असताींनाही 
न्यायालयाचा आदेिाच ेउल्लघींन करून अविैररत्या वाळू उपसा सरुु असल्याच े
माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिानास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सींबींगित महसलू पवभाग ठेकेदाराकड े
िाणीवपवुाक दलुाक्ष करीत असल्याने िासनाचा महसलू बडुत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनषुींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१), (२) व (३) मौि े अिनिू, ता.श्रीगोंदा, 
जि.अहमदनगर येथील वाळूस्थळाचा सन २०१७-१८ या वषाासाठी शललाव 
करण्यात आला असनू सदर शललाव रुपये १,९०,५०,७६०/- एवढ्या रकमेस 
देण्यात आला असनू शललाव िारकास द्ददनाींक १३/१२/२०१७ रोिी वाळूस्थळाचा 
ताबा देण्यात आला आहे. 
 मौिे अिनिू येथील नदी पात्रातनू वाळूचे सक्िनपींपाने अविैरीत्या 
उत् खनन होत असल्याचे तनदिानास आल्याने द्ददनाींक २३/०१/२०१८ व द्ददनाींक 
०८/०२/२०१८ रोिी गनु्हे दाखल केले आहेत.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

यितमाळ जजल्ह्यातील आत्महत्याग्र्त महहला शतेिऱयाांच्या  
िुटुांबबयाांना मदत देण्याबाबत 

  

(१४) * ३८३०२ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल 
नािेिर : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जिल््यात सन २००१-२०१६ या १६ वषााच्या काळात ३८७५ 
ितेकऱ्याींच्या झालेल्या आत्महत्यापकैी ३५० मद्दहला ितेकऱ्याींनी आत्महत्या 
केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या 
अनषुींगाने आत्महत्याग्रस्त मद्दहला ितेकऱ्याींच्या कु्ुींत्रबयाींना कोणती मदत 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांरिाांत पाटील : (१) अींित: खरे आहे. 
  यवतमाळ जिल््यात सन २००१-२०१६ या १६ वषााच्या काळात 
एकूण ३७१३ ितेकऱ्याींच्या आत्महत्याींची प्रकरणे तनदिानास आलेली असनू 
सदर प्रकरणात ३९१ एवढ्या मद्दहलाींचा समावेि आहे. त्यापकैी १०१ मद्दहला 
आत्महत्याींची प्रकरणे िासन तनकषानसुार पात्र ठरली आहेत. 
(२) जिल्हास्तरीय सशमतीत पात्र ठरलेल्या १०१ प्रकरणी त्याींच्या कु्ुींत्रबयाींना 
रुपये १ लक्ष प्रमाणे मदत देण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
राळेगाि (जज.यितमाळ) तालुक्यात बळीराजा चतेना  

अमभयानाच्या ननधीचा अपहार झाल्याबाबत 
  

(१५) * ३८३५० श्री.हररमस ांग राठोड : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४८७३ ला 
हदनाांि १२ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राळेगाव (जि.यवतमाळ) तालकु्यात पाच द्दठकाणी कृषी पवभागाकडून 
ितेकरी मागादिान शित्रबराकररता रूपये एक लाख पींचवीस हिारचा बळीरािा 
चेतना अशभयानाचा तनिी प्राप्त झाला असता कृषी पवभागाने कुठलेही 
मागादिान शिबीर न घेता सदरहू तनिीचा अपहार केल्याचे माहे मे, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मींडळ कृषी अगिकारी याींनी ४ मद्दहने सदरहू तनिी स्वत: 
िवळ बाळगल्याने पवत्तीय अतनयशमतता झाल्यामळेु जिल्हागिकारी, 
यवतमाळ याींनी सींबींगिताींवर तनयमानसुार शिस्तभींग पवषयक कायावाही 
करण्याबाबत जिल्हा अगिक्षक कृषी अगिकारी याींना सचूना द्ददलेल्या आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून गरैर्व्यवहार 
करणाऱ्या सींबींगित दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांरिाांत पाटील : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) व (३) एपप्रल त े िनू, २०१६ यादरम्यान खरीप हींगामाची तयारी, 
िलयकु्त शिवार व इतर योिनाींच्या कामामळेु ऑगस््, २०१६ मध्ये       
५ प्रशिक्षण शिबीरे घेण्यात आली. चार मद्दहन्यानींतर प्रशिक्षणाचा कायाक्रम 
राबपवल्यामळेु सींबींगित मींडळ कृषी अगिकाऱ्यास ताकीद देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

ओढा (ता.जज.नामशि) रेल्िे ्टेशन येथे 
 गुड्स टममचनल ननमाचण िरण्याबाबत 

  

(१६) * ३७९५८ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरमसांह पांडडत, 
श्री.नरेंर पाटील : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) ओढा (ता.जि.नाशिक) रेल्वे स््ेिन येथे गडु्स ्शमानल तनमााण करण्याच े
काम िासन तनणाय द्ददनाींक २७ ऑगस््, २००९ अन्वये नाशिक पवभाग 
पवकास कायाक्रमामध्ये मींिूर असनूही सदरहू काम माहे िानेवारी, २०१८ पयतं 
सरुु झालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनषुींगाने ओढा रेल्वे स््ेिन येथे गडु्स ्शमानल तनमााण 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदिािर राित े: (१) ओढा ता.जि.नाशिक रेल्वे स््ेिन येथे गडु्स ्शमानल 
तनमााण करणेबाबत कोणताही प्रस्ताव मध्य रेल्वेस प्राप्त झालेला नाही. 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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पैठण (जज.औरांगाबाद) तालुक्यात र्ता दरुु्तीच्या िामात  
गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(१७) * ३८५६६ श्री.सभुाष झाांबड : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पठैण (जि.औरींगाबाद) तालकु्यात इीं्रने्साठी केबल ्ाण्याच्या 
कामासाठी सावाितनक बाींिकाम पवभागाकड े असलेले रस्त े खोदले, त्या 
रस्त्याींच्या डागडुिीसाठी कीं पनीने सावाितनक बाींिकाम पवभागाला दोन 
्प्प्याींत समुारे सहा को्ी रूपये द्ददले असनू सावाितनक बाींिकाम पवभागाने 
इीं्रने् केबशलींगसाठी खोदलेल्या रस्त्याचे काम े कागदावरच दाखपवण्यात 
येवनू रुपये सहा को्ीींचा अपहार केल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनषुींगाने गरैर्व्यवहार करणाऱ्याीं सींबींगित अगिकाऱ्याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांरिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) िासनाने अगिक्षक अशभयींता, दक्षता व गणुतनयींत्रण मींडळ, नवी मुींबई 
याींच्या अध्यक्षतखेाली त्रत्रसदस्यीय सशमती गठीत केली असनू, सदर 
सशमतीकडून तपासणीची कायावाही प्रगतीत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मांडणगड, बाणिोट ि िेळशी मागाचिरील  
अिजड िाहनाांची िाहतुि रोखण्याबाबत  

(१८) * ३८३०४ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मींडणगड-बाणको् व मींडणगड-केळिी या रस्त्याींची नर्व्याने दरुुस्ती 
करण्यात आली असता सदर रस्त्यावर बॉक्साई्ने भरलेले अविड वाहनाींची 
वाहतकू सरुु असल्याने सदर रस्त्याची दरुवस्था झाल्याचे तनदिानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर मागाावरील बॉक्साई्ने भरलले्या अविड वाहनाींची 
वाहतकू बींद करावी याबाबत तहशसलदार याींच्याकड े स्थातनक नागररकाींनी 
वेळोवेळी पत्र र्व्यवहार केला असता त्याकड े िासनाकडून दलुाक्ष केले िात 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून सदर रस्त्यावरील 
अविड वाहतकु रोखण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्नाींक्रकत रस्त ेबाणको्-मींडणगड-पींढरपरू रस्ता प्र.रा.मा.१५ 
व केळिी–माींद्ददवली-देर्व्हारे रस्ता प्रजिमा ३ चे भाग आहेत. या रस्त्याच्या 
डाींबरी पषृठभागावर पडलेले खड्ड े भरुन रस्त े वाहतकुीसाठी सजुस्थतीत 
ठेवण्यात आले आहेत. 
  या रस्त्यावर अविड वाहनाींची वाहतकु होत असल्याची तक्रार 
असल्याने तहशसलदार, मींडणगड याींनी बठैक आयोजित केली होती. या 
बठैकीस खाण कीं पनीचे प्रतततनिी हिर होत.े बठैकीत सदर वाहतकु तात्परुत्या 
स्वरुपाची असनू ती १०-१२ द्ददवसात बींद करण्यात येणार आहे असे स्पष् 
झाले आहे. 

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

मसरोंचा (जज.गडधचरोली) तालुक्यातील प्राणहहता नदीिरील  
पुलाच ेिाम िरण्याबाबत 

  

(१९) * ३८९२४ श्री.धगरीशचांर व्यास : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शसरोंचा (जि.गडगचरोली) तालकु्यातील प्राणद्दहता नदीवरील पलुाच्या 
कामाकरीता रुपये १०६ को्ीींची मींिूरी शमळूनही पलुाच ेबाींिकाम बींद जस्थतीत 
असल्याचे द्ददनाींक १० डडसेंबर, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास तनदिानास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून सदर पलुाच े
बाींिकाम करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांरिाांत पाटील : (१) व (२) डडसेंबर, २०१७ मध्ये नदीला िास्त पाणी 
असल्याने प्रस्तापवत पलुाच ेप्रत्यक्ष बाींिकाम बींद होत,े हे खरे आहे. 
 गडगचरोली जिल््यातील प्राणद्दहता या बारमाही नदीवर ३.८० क्रक.मी. 
िोडरस्त्यासह ८५५ मी. लाींबीच्या मोठ्या पलुाच्या बाींिकामासाठी द्ददनाींक   
२३ नोर्व्हेंबर, २०१५ रोिी कायाारींभ आदेि देण्यात आले असनू सद्य:जस्थतीत 
सवा स्तींभाचे बाींिकाम पणुा झाल ेअसनू पोचमागााच ेमातीकाम बहुताींिी पणुा झाल े

आहे. तसेच पलुाच्या स्लॅबसाठी गडार कास््ीींगचे काम व स्तींभावरील कॅपच े
बाींिकाम प्रगतीत आहे. सदरील काम पणुा करण्याची मदुत द्ददनाींक        
२२ नोर्व्हेंबर, २०१८ पयतं असनू पवहीत मदुतीत काम पणुा करण्याचे तनयोिन 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

रत्नाधगरी जजल्ह्यातील गुहागर-बिजापूर  
राष्ट्रीय महामागाचला िेलेला विरोध 

  

(२०) * ३९०२० श्रीमती हु्नबान ू खमलफे, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नागगरी जिल््यातील गहुागर-त्रििापरू राषरीय महामागााला स्थातनक 
ितेकऱ् याींचा पवरोि असल्यामळेु त्याींच्या िींकाच े तनरासन करण्यासाठी 
गचपळूण येथील प्राींत कायाालयात आयोजित बठैकीत राषरीय महामागा, 
कोल्हापरू पवभागाच्या अगिकाऱ् याींनी महामागा सींघषा सशमतीच्या 
पदागिकाऱ् याींना उल्सलु् उत्तरे द्ददली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बठैकीत कायाकारी अशभयींता र्व्ही.आर.काींडगावे याींनी 
रस्ता झाला तरी बरा, नाही झाला तरी चालेल, असे बेिबाबदार उत्तर द्ददल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांरिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.  
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
मौजे लाहे (ता.शहापूर, जज.ठाणे) येथील अिैध उत्खनन रोखण्याबाबत 

  

(२१) * ३७७७४ श्री.रवि ांर फाटि : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे लाहे (ता.िहापरू, जि.ठाणे) येथे ग् नीं. ८६, ११४, ११५, ११६, ११८, 
११९, १२०, १६७, १६८, १६९ या िागेत अविै उत्खनन सरुु असल्याचे माहे 
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर उत्खननाबाबत कोणतीही परवानगी न घेतल्यामळेु 
िासनाचा महसलू बडुत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनषुींगाने अविै उत्खनन करणाऱ्या दोषीींवर कारवाई करुन अविै 
उत्खनन रोखण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१), (२) व (३) मौिे लाहे (ता.िहापरू, जि.ठाणे) येथील 
ग् नींबर ८६, ११४, ११५, ११६, ११८, ११९, १२०, १६७, १६८, १६९, १७० व 
१७१ या िागेत अविै उत्खनन सरुु असल्याचे तनदिानास आल्याने सींबींगित 
िमीन मालकाींपवरुध्द रुपये ३,७८,९९,४६४/- इतक्या रक्कमेच्या दींडाचे आदेि 
द्ददनाींक १९/०१/२०१८ रोिी तहशसलदार याींनी पाररत केले असनू सदर 
आदेिानसुार सींबींगित िमीन मालकाकडून दींडाची रक्कम वसलू करण्याची 
कायावाही तहशसलदार, िहापरू याींचेस्तरावर सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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देगलुर (जज.नाांदेड) तालुक्यातील नुिसानग्र्त  
शतेिऱयाांना आधथचि अनुदान देण्याबाबत 

  

(२२) * ३८५२८ श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सन २०१६ मध्ये अततवषृ्ी व परुामळेु बागित झालेल्या परींत ु
पवमा न भरलेल्या ितेकऱ्याींना ५० ्क्के अनदुान २ हेक््रपयतं देण्याचा 
िासनाने तनणाय घेतला असनू या तनणायाला १ वषााचा कालाविी उल्ूनही 
देगलरु (जि.नाींदेड) तालकु्यातील ितेकऱ्याींना अद्याप अनदुान शमळालेले नाही, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन ितेकऱ्याींना अनदुान 
देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) व (२) िासन तनणाय, द्ददनाींक ०९ िानेवारी, २०१७ 
अन्वये राज्यात माहे िून त ेऑक््ोबर, २०१६ च्या अततवषृ्ीमळेु व िासन 
तनणाय द्ददनाींक २३ मे, २०१७ अन्वये राज्यात माहे एपप्रल त ेमे, २०१६ व 
माहे नोर्व्हेंबर, २०१६ या कालाविीत झालेल्या अवेळी पाऊस व गारपी्ीमळेु 
बागित झालेल्या ितेकऱ्याींना प्रिानमींत्री पीक पवमा योिनेंतगात मींडळतनहाय 
भरपाईची िी रक्कम देय असेल त्या रकमेच्या ५० ्क्के रक्कम प्रिानमींत्री 
पीक पवमा योिनेत सहभागी न झालले्या ितेकऱ्याींना २ हेक््रच्या मयाादेत 
मदत म्हणून देण्याबाबतचा तनणाय घेण्यात आलेला आहे. 
  सदर िासन तनणायाच्या अनषुींगाने क्षेत्रत्रय कायाालयाींकडून तनिी 
मागणीबाबतचा एकत्रत्रत प्रस्ताव सींकशलत करण्याचे काम प्रगतीपथावर असनू, 
सदर प्रस्तावाींच्या अनषुींगाने बागित झालेल्या ितेकऱ्याींना मदत 
देण्यासींबींिीची कायावाही करण्याची बाब प्रस्तापवत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राष्ट्रीय महामागच क्रमाांि ६ च ेचौपदरीिरण िरण्याबाबत 
  

(२३) * ३८७६२ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५७२२ ला 
हदनाांि १९ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-नागपरू िीघ्रसींचार द्रतुगती (समधृ्दी) महामागाामळेु राषरीय महामागा 
क्रमाींक ६ च्या चौपदरीकरणाच्या कामात अडथळे तनमााण झाल ेआहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू महामागााचे काम १५ ्क्के पणुा झालेले असनू सदरहू 
काम म,े २०१९ पयात पणुा करण्याचा करार सींबींगित ठेकेदारासमवेत करण्यात 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महामागााचे उवाररत काम प्रलींत्रबत राद्दहल्याने महामागाावर 
मोठ्या प्रमाणात अपघात होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन रस्ता दरुुस्त 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांरिाांत पाटील : (१) नाही, हे खरे नाही असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय 
राषरीय रािमागा प्रागिकरण, अमरावती याींनी कळपवले आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. अमरावती त े गचखली ्या राषरीय महामागााच े
चौपदरीकरण खािगीकरणामिून प्रगतीत असनू मे, २०१९ पयतं बाींिकाम 
पणुा करण्याचे तनयोिन असल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय 
रािमागा प्रागिकरण, अमरावती याींनी कळपवले आहे. 
(३) राषरीय महामागा ६ च ेकाम प्रलींत्रबत राद्दहल्याने अपघात होत आहेत, हे 
खरे नाही, असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागा प्रागिकरण, 
अमरावती याींनी कळपवले आहे. 
(४) सवलतकारामाफा त रस्त्याची देखभाल व दरुुस्ती करण्यात येत असनू 
रस्ता सजुस्थतीत आहे. त्यामळेु चौकिीचा प्रश्न उद् भवत नाही, असे प्रकल्प 
सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागा प्रागिकरण, अमरावती याींनी कळपवले आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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



28 

नामशि जजल्ह्यातील धगरणा नदीतील िाळू मललाि रद्द िरण्याबाबत 
  

(२४) * ३९५०७ डॉ.अपिूच हहरे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) गगरणा नदीतील वाळू द्दठय्याींचे महसलू पवभागामाफा त होणारे शललाव रि 
करण्यात यावेत, अिी मागणी गगरणा नदी काठावरील कळवण, स्ाणा 
आणण मालेगाींव (जि.नाशिक) तालकु्यातील ितेकऱ्याींनी व नदीकाठच्या 
गाींवातील ग्रामपींचायतीच्या पदागिकाऱ्याींनी तनवेदनाद्वारे जिल्हागिकारी, 
नाशिक याींचेकड े केल्याचे द्ददनाींक ४ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास 
तनदिानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गगरणा नदीतील अमयााद वाळू उपसा व अविै वाळू चोरीमळेु 
नदी पात्रात मोठमोठे खड्ड े तनमााण झाले असनू नदीपात्रातील पाण्याची 
पातळी खोलवर िावनू नदीवर अवलींबनू असलेल्या पपण्याच्या पाण्याच्या 
योिना सींक्ात सापडून गींभीर पररजस्थती तनमााण झाली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, महसलू खात्याकडून गगरणा आणण मोसम नदीतनू अविै वाळू 
उपसा करणाऱ्या वाळू माक्रफयाींपवरुध्द वेळोवेळी कारवाई केल्यानींतरही गगरणा 
व मोसम नदीतनू वाळू चोरीचे प्रकार सराास सरुु असनू मालेगाींव-चींदनपरुी 
रस्त्यावर बिरींगवाडी भागात उघड्यावर सराास व मोठ्या प्रमाणात गगरणा 
नदीतील वाळूची पवक्री व वाहतकु केली िात असल्याचे तनदिानास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनषुींगाने िासनाचे महसलूाचे होत असलेले नकुसान, नदीपात्रात 
पडलेले मोठमोठे खड्ड,े पात्राची वाढलेली मोठी खोली व पाणी योिनाींवर 
होणारा पवपरीत पररणाम याबाबी पवचारात घेता, वाळू तस्कराींपवरुध्द कठोर 
कारवाई करणे व गगरणा नदीतील वाळू शललाव रि करणेबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांरिाांत पाटील : (१) असे तनवेदन जिल्हागिकारी, नाशिक याींच े
कायाालयास प्राप्त झालेले नाही.  
(२) अिी बाब तनदिानास आली नाही. 
(३) व (४) मालेगाींव-चींदनपरूी रस्त्यावर बिरींगवाडी भागात माहे एपप्रल, २०१७ 
त े िानेवारी, २०१८ अखेर गौणखतनिाच्या अविै वाहतकुीच्या १९ प्रकरणी 
दींडात्मक कायावाही करुन रुपये २,१८,४५५/- इतका दींड वसलू करण्यात 
आलेला आहे.  
 गगरणा नदीपात्रातील कळवण तालकु्यातील ४, द्ददींडोरी तालकु्यातील   
१ व मालेगाींव तालकु्यातील १ असे एकूण ६ वाळूस्थळाचे शललाव करण्यात 
आले आहेत व हे शललाव सींबींगित ग्रामसभेने द्ददलेल्या सींमतीनसुार करण्यात 
आले आहेत. 
 द्ददनाींक ०१/०४/२०१७ त े द्ददनाींक ३१/०१/२०१८ या कालाविीत नाशिक 
जिल््यामध्ये अविै गौण खतनि उत्खनन व वाहतकुीच्या ९६९ प्रकरणाींमध्ये 
दींडात्मक कारवाई करुन रक्कम रुपये ५,००,५६,०००/- इतका दींड वसलू 
करण्यात आला आहे. तसेच ११ प्रकरणात गनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
राज्यातील शतेिऱयाांच्या शतेीमालाला आधारभूत किां मत देण्याबाबत 

  

(२५) * ३९५२४ श्री.हेमांत टिले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंर पाटील, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.जगन्द्नाथ मशांदे, श्री.प्रिाश 
गजमभये, प्रा.डॉ.तानाजी सािांत, श्री.सनुनल तटिरे, अॅड.जयदेि गायििाड, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अननल सोले : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील ितेकऱ्याींच्या ितेीमालाला क्रकमान आिारभतू क्रकींमत शमळत 
नसल्याने सन २०१८ साठीच्या खरीप कृषीमालाच्या क्रकींमतीबाबत पजश्चम 
क्षेत्रत्रय राज्याच्या प्रतततनिीींची बठैक स्याद्री अततथीगहृ येथे माहे िानेवारी, 
२०१८ च्या दसुऱ्या आठवड्यात झाली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्य िासनाने कें द्रीय कृषी मलु्य आयोगाकड े केलेल्या 
शिफारिीींपके्षा १० ्क्के वाढीव क्रकींमत देण्यात यावी अिी मागणी मा.सहकार 
मींत्री महोदयाींनी केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन शिफारिीींची 
अमींलबिावणी करुन ितेकऱ्याींच्या ितेीमालाला भाव देण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.पाांडुरांग फुां डिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ही बाब कें द्रीय कृषी मलू्य व क्रकींमत आयोगाच्या अखत्यारीतील आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
मौजे िामशांद (पजश्चम) (ता.शहापूर, जज.ठाणे) येथील िहहिाटीचा र्ता 

िाहतुिीसाठी खलुा िरण्याबाबत 
  

(२६) * ३९९१२ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नरेंर पाटील, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे वाशि ींद (पजश्चम) (ता.िहापरू, जि.ठाणे) येथील साईनगर-मरुबाड रोड 
सर्व्हे नीं. ७४/२ मध्ये कायदेिीर परवानगी घेवनू इमारतीचे काम पणूा केले 
असताना, या इमारतीकररता येण्या-िाण्याचा रस्ता बकेायदेिीर लोखींडी गे् 
लावनू बींद केले असल्याबाबतची तक्रार स्थातनक रद्दहवािाींनी मा.महसलू मींत्री, 
अततररक्त मखु्य सगचव (महसलू), जिल्हागिकारी, ठाणे, उपपवभागीय 
अगिकारी, शभ ींवडी व तहशसलदार, िहापरू याींचेकड ेद्ददनाींक ३ नोर्व्हेंबर, २०१७ 
रोिी सवा कागदपत्राींसह तनवेदन सादर केल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी रद्दहवािाींनी तक्रारी करुनही सदर रस्ता अद्याप 
वाहतकुीसाठी खुला केलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
 



31 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन रद्दहवािाींच्या 
वद्दहवा्ीतील असलेला रस्ता खुला करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) अिा आियाची तक्रार श्री.रमाकाींत 
कुिा सातपतु ेव इतर याींच े कुलमखुत्यार श्री.सींतोष पपताींबर कुरीयाली याींनी 
द्ददनाींक ०४/०७/२०१६ रोिी जिल्हागिकारी, ठाणे याींच्याकड े केली होती. 
त्यानषुींगाने सदर प्रकरणी मामलेदार न्यायालय अगितनयम, १९०६ चे कलम 
५ यातील तरतदुीनसुार तहशसलदार, िहापरू याींचेकडील क्र.मामलेदार 
को ा्/वद्दहवा् दावा क्र. ०१/२०१७, द्ददनाींक २०/०४/२०१७ नसुार आदेि पारीत 
करण्यात आले आहेत. सदर आदेिाची अींमलबिावणी करण्याची सींबींगिताींची 
मागणी असनू सदरील आदेिाची अींमलबिावणी सतुनजश्चत करुन घेण्याचे 
जिल्हागिकारी, ठाणे याींना तनदेि देण्यात आलेले आहेत. 

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

अमलबाग (जज.रायगड) तालुक्यात समुराच्या उधाणामुळे  
नुिसानग्र्त शतेिऱयाांना मदत देण्याबाबत 

  

(२७) * ३९९६८ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय खारभमूी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अशलबाग (जि.रायगड) तालकु्यातील कुडूास त े मानकुळे या 
खाडीक्रकनारपट्टीत गत ३२ वषाात िासनाच्या खारभमूी पवभागाने सींरक्षक बींिारे 
बाींिले नसनू अजस्तत्वात असलेल्या सींरक्षक बींिाऱ्याींची देखभाल व 
दरुूस्तीअभावी दरुवस्था झाल्यामळेु समदु्राच्या उिाणाचे पाणी खाडीक्रकनारच्या 
३६ गावाींतील भातितेीत घसुनू समुारे ३ हिार १६ हेक््र भातिते क्षते्र 
िमीन नापीक होऊन समुारे ५ हिार ८३५ ितेकऱ्याींचे ३२ वषाात रुपये    
४८३ को्ी ८९ लाख ६० हिाराींचे नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, खारभमूी योिना िासनाच्या ताब्यात गेल्यानींतर एकूण 
खारभमूी क्षेत्राच्या ५० ्क्के भातितेी नापीक झाल्या आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर नापीक झालेल्या क्षते्राचा सवेक्षण न झाल्यामळेु 
ितेकऱ्याींना नकुसान भरपाई शमळाली नाही तसेच दषुकाळदेखील िाहीर होऊ 
िकला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदिािर राित े: (१) हे अींित: खरे आहे. 
  अशलबाग तालकु्यातील कुडुास त े मानकुले या पट्टयात एकूण      
१२ खारभमूी योिना असनू या योिना समुारे ६० वषाापवुी बाींिलेल्या आहेत. 
खारभमूी पवकास योिनाींचा बहृत आराखडा सन १९८१-१९८२ मध्ये मींिूर 
झाला. तरे्व्हा या योिना बहृत आराखडयात घेण्यात आल्या. त्यातील एक 
योिना खािगी असल्याने बहृत आराखडयात समापवष् नाही. 
 सदर योिनाींच्या नतुनीकरणासाठी व देखभाल व दरुूस्तीसाठी मागील 
२७ वषाात फक्त रुपये १०.५४ को्ी इतकाच तनिी प्राप्त झाला आहे. सन 
२०१८-२०१९ या आगथाक वषाासाठी कोकणातील खारभमूी योिनाींसाठी भरीव 
तनिीची तरतदू करण्यात येईल. 
 यापकैी मेढेखार व देहेनकोनी या दोन योिना काींदळवनामळेु पणूापणे 
बागित झाल्या आहेत. उवारीत १० योिनाींपकैी मानकुळे व सोनकोठा हाशिवरे 
या दोन्ही योिनाींच्या एकत्रत्रत प्रिासकीय मान्यतचेी कायावाही प्रगतीपथावर 
आहे. २ योिना राषरीय चक्रीवादळ िेाके तनवारण प्रकल्पात समापवष् आहेत. 
३ योिनाींच्या नतुनीकरणाची अींदािपत्रके तयार करण्याची कायावाही 
क्षेत्रत्रयस्तरावर प्रगतीपथावर आहे. २ योिनाींची कामे पवस्तार व सिुारणाींतगात 
करण्यात आली आहेत. तसेच १ योिना खािगी आहे. खािगी योिना 
ताब्यात घेणेबाबतचा प्रस्तावाबाबत तनयोिन पवभागाने उपजस्थत केलेल्या 
िऱे्यानसुार CRZ मान्यता घेण्याची कायावाही प्रगतीपथावर आहे. 
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  सन २०१४-२०१५ मध्ये अशलबाग तालकु्यातील ३६ गावामिील   
५४७१ ितेकऱ्याींचे ३०१६.६२ हेक््र क्षेत्राचे ितेीचे नकुसान झाल्याचे 
जिल्हागिकारी, रायगड-अशलबाग व तालकुा कृषी अगिकारी, अशलबाग याींच े
अहवालावरुन द्ददसनू येत.े 
(२) नाही. 
 समुारे २५ वषांपासनू देखभाल व दरुुस्तीसाठी परेुिा तनिी अभावी 
काींदळवनाची वाढ झाल्यामळेु अशलबाग तालकु्यातील पाच योिनाींच्या एकूण 
११८२ हेक््र क्षेत्रापकैी समुारे १०५० हेक््र क्षेत्र बागित झाले आहे. 
(३) व (४) िासन पररपत्रकान्वये तनिााररत केलेल्या नसैगगाक आपत्तीमध्ये 
याचा समावेि नाही. त्यामळेु समदु्राच्या उिाणामळेु झालेल्या ितेीच्या 
नकुसान भरपाईची बाब पवचारािीन आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मौजे आांबे (ता.पांढरपूर, जज.सोलापूर) येथे पशुिैद्यिीय  
दिाखाना सुरु िरण्याबाबत 

  

(२८) * ४००६४ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: 
सन्माननीय पशसुांिधचन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे आींबे (ता.पींढरपरू, जि.सोलापरू) येथे पाळीव प्राणी व िनावराींची 
सींख्या समुारे ५००० इतकी असनू गावात पिवुदै्यकीय दवाखाना 
नसल्याकारणामळेु सदर प्राण्याींच्या उपचारासाठी ग्रामस्थाींना खािगी 
डॉक््राींवर अवलींबनू रहावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खािगी डॉक््राींकडून प्राण्याींच्या उपचाराथा येणारा खचा 
ग्रामस्थाींना न परवडणारा असनू िनावराींच्या उपचारापो्ी ग्रामस्थाींची आगथाक 
पपळवणूक होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गावात पिुवदै्यकीय दवाखाना सरुु करण्याबाबत स्थातनक 
नागररक व लोकप्रतततनिीींनी िासनाकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन आींबे येथ े
पिवुदै्यकीय दवाखाना सरुु करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) हे खरे नसनु, मौिे आींब,े ता.पींढरपरू, जि.सोलापरू 
येथे सन २०१२ च्या १९ र्व्या पिगुणनेनसुार एकूण २,६४१ पििुन घ्क 
सींख्या आहे. मौिे आींबे येथुन ४.० क्रक.मी. अींतरावार चळे येथ े शे्रणी-१ चा 
पिवुदै्यकीय दवाखाना कायारत असनु, सदर दवाखान्याच्या कायाक्षेत्रात आींब े
गाव येत असल्यामळेु, या दवाखान्यामाफा त या गावातील पििुनास 
पिवुदै्यक्रकय सेवा परुपवण्यात येत आहेत. 
(२) हे खरे नाही.  
(३) हे खरे आहे. 
(४) उपरोक्त प्रकरणी चौकिी करुन आींबे गावातील एकूण पििुन घ्क 
सींख्या २,६४१ असल्याने व आींबे गावालगतच्या ४.० क्रक.मी. अींतरावरील 
कायारत पिवुदैयकीय दवाखाना शे्रणी-१ चळे या सींस्थेमाफा त आींब े गावास 
पिवुदै्यकीय सेवा शमळत आहे. 
 िासन तनणाय द्ददनाींक १ िलु,ै २०११ मध्ये नमदु तनकषाींनसुार मौिे 
आींब,े ता.पींढरपरू, जि.सोलापरू येथ े नपवन पिवुदैयक्रकय दवाखाना स्थापन 
करण्यास वाव नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मसांधदुगुच ि रत्नाधगरी जजल्ह्यातील नुिसानग्र्त बागायतदार  
शतेिऱयाांना मदत देण्याबाबत 

  

(२९) * ४००८५ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर : 
सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शस ींिुदगुा जिल््यातील मौिे कासाड,े नागसावींतवाडी (ता.कणकवली) 
येथील १८ एकर ऊस द्ददनाींक १२ िानेवारी, २०१८ रोिी, पाविी शम्क्याची 
वाडी (ता.कुडाळ) येथील २५० कािूची झाड,े कोक्रकसरे (ता.वभैववाडी) येथील 
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१४ एकर मिील ऊस द्ददनाींक १८ िानेवारी, २०१८ रोिी आगीत िळून खाक 
झाली असनू तर प्रभानवली (ता.लाींिा, जि.रत्नागगरी) गावातील ३०० कािूची 
झाड ेआगीत िळून खाक होऊन ितेकऱ्याींच ेनकुसान झाले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनषुींगाने िळीत बागाींचे पींचनामे करुन नकुसान भरपाई 
देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) हे अींित: खरे आहे. 
 शस ींिुदगुा जिल््यातील गाव मौिे कुडाळ तालकु्यातील शम्क्याची 
वाडी येथील श्रीमती सषुमा बाप ू भोग्े याींचे कािू बागेस आग लागनू    
२५० काि ू कलमे िळून ढोबळ रुपये १० लाख एवढे नकुसान झाल्याच े
तनदिानास आले आहे. तसेच मौि ेनारकरवाडी ता.वभैववाडी येथील श्रीमती 
सभुद्रा सावळाराम कोका्े व अवि ुिींकर नारकर याींच्या ऊस ितेीला वीि 
खाींबावरील ताराचे घषाण होऊन आग लागनू रुपये ६ लाख २२ हिार इतके 
नकुसान झाल्याचे तनदिानास आले आहे. 
 मौिे प्रभानवली, ता.लाींिा, जि.रत्नागगरी येथील श्री.अमोल मारोती 
रेडीि याींच्या ग् क्र. २१२९ मिील ३०० कािू झाड े द्ददनाींक १६/०१/२०१८ 
रोिी वनर्व्यामध्ये होरपळून मोहराचे नकुसान झाले आहे. 
(२) ितेीतील पपकाींना आग लागल्याची बाब नसैगगाक आपत्तीमध्ये येत 
नसल्याने सदर आगीत नकुसान झालेल्या आपद्ग्रस्ताींना मदत अनुे ेय नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अमलबाग (जज.रायगड) तालुक्यातील आांबा नदीमधनू  
होणारे अिैध िाळू उत्खनन रोखण्याबाबत 

  

(३०) * ४०१२२ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नरेंर पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.अननल भोसल,े श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.अमरमसांह पांडडत : सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अशलबाग (जि.रायगड) तालकु्यातील आींबा नदीमध्ये बेकायदेिीर सक्िन 
पींप लावनू वाळू उत्खनन सरुु असनू वाळू उपिामळेु बाींिबींदीस्तीला िोका 
तनमााण झाल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त वाळू उत्खनन बींद करण्याकरीता नवखार 
(ता.अशलबाग) हिीतील ितेकऱ्याींनी आींदोलन करण्याचा िासनास इिारा द्ददला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१), (२) व (३) आींबा नदीच्या क्रकनारी (खाडीमध्ये) 
बेकायदेिीर सक्िन पींप लावनू वाळू उत्खनन सरुु असनू वाळू उपिामळेु 
बाींिबींदीस्तीला िोका तनमााण झाल्याचे कुडूास, शसमादेवी, कुडूास सिा या 
खाडीलगतच्या ितेकऱ्याींनी द्ददनाींक ६/१/२०१८ रोिी जिल्हागिकारी, रायगड 
याींना तनवेदन द्ददले होत े व सदर तनवेदनात त्याींनी सक्िन पींप बींद न 
झाल्यास आींदोलन करण्याचा इिारा द्ददला होता. त्यानषुींगाने सदर द्दठकाणी 
होणारे रेतीचे अविै उत्खनन रोखण्यासाठी तहशसलदार, अशलबाग याींनी 
द्ददनाींक ११/१/२०१८ रोिी पररसराची तपासणी केली. 
  द्ददनाींक १२/१/२०१८ त े१४/१/२०१८ या कालाविीत तपासणी पथकाने 
केलेल्या कायावाहीमध्ये अविै वाळूची वाहतकु करताींना आढळलेल्या वाहनाींवर 
दींडात्मक कारवाई करुन तसेच िप्त वाळूचा शललाव करुन रुपये २,२५,०००/- 
इतकी रक्कम वसलू करण्यात आली आहे.     
 द्ददनाींक १६/१/२०१८ रोिी िरमतर खाडीिवळ वाळूसाठा करण्यात 
आलेल्या ६ कुीं ड्या नष् करण्यात आल्या आहेत. तसेच बेवारस जस्थतीत 
आढळून आलेले ३ सक्िन पींप व ३ बो्ी बींदर तनरीक्षक, िरमतर याींच े
कायाालयािवळील महाराषर मेरी्ाईम बोडाच्या िेट्टीवर बाींिून ठेवण्यात आल्या 
होत्या. तथापप, द्ददनाींक १६/०१/२०१८ रोिी रात्रीच्या दरम्यान अेात इसमाने  
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बाींिून ठेवण्यात आलेल्या या बो्ीींचे दोर तोडल्यामळेु भरतीच्या वेळेत या 
बो्ी व सक्िनपींप वाहून गेलेले आहेत. याबाबत द्ददनाींक १७/१/२०१८ रोिी 
वडखळ पोलीस ठाणे येथे गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

िरमतर खाडी व आींबा नदी पररसरातील अविै वाळू उत्खनन व 
वाहतकुीस प्रततबींि करण्यासाठी तहसील कायाालय, अशलबाग याींच्या 
अगिनस्त भरारी पथकाकडून वेळोवेळी पाहणी करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

ताांबिे फाटा-सुपने (ता.िराड, जज.सातारा) या र्त्याांची  
दरुु्ती िरण्याबाबत 

  

(३१) * ४०१४१ श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ताींबवे फा्ा-सपुने (ता.कराड, जि.सातारा) या ४ क्रक.मी. च्या रस्त्याींची 
दरुवस्था झाल्यामळेु वारींवार अपघात होत असल्याच े माहे िानेवारी, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर रस्त्याींची 
दरुुस्ती करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) ताींबवे फा्ा त ेसपुने हा ४.०० क्रक.मी. रस्ता राषरीय 
महामागा १६६ ई चा भाग असनू िानेवारी, २०१८ मध्ये ्या भागात एक 
अपघात झाला, हे खरे आहे. 
(२) राषरीय महामागा १६६ ई च्या हेळवाक त े कराड ्या ४८ क्रक.मी. 
भागामध्ये पेर्व्हड िोल्डरसह दपुदरीकरण (१० मी.) व सिुारणेचे बाींिकाम 
प्रगतीत असनू िुल,ै २०१९ अखेर बाींिकाम पणूा करण्याचे तनयोिन आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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अमळनेर (जज.जळगाांि) शहर बाह्यिळण र्त्याच्या मागाचिरीता  
ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३२) * ४०१८७ श्रीमती ज्मता िाघ : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमळनेर (जि.िळगाींव) येथ ेमेहेरगाींव-िुळे-अमळनेर-चोपडा-खरगोन रस्ता 
रा.मा.१५ वरील अमळनेर िहरानिीक बा्य वळण मागााची तनशमात 
होणेबाबत प्रस्ताव प्रलींत्रबत असल्याचे तनदिानात आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बा्य वळण मागााकारीता आवश्यक भसूींपादनासाठी 
तनिी उपलब्ि नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर बा्य वळण 
मागा तनशमातीकरीता तनिी उपलब्ि देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
 सदर वळण रस्त्याच्या भसुींपादनासाठी रुपये १,३४,२५,५२६.००/- एवढा 
तनिी उपलब्ि असनु सदर तनिी कायाकारी अशभयींता, सा.बाीं.पवभाग, अमळनेर 
याींनी पत्र क्र.साबाींपव/अ लेखा/अमळनेर/६३४८ द्ददनाींक २३/११/२०१२ अन्वये 
पविषे भसूींपादन अगिकारी, िळगाव याींचेकड ेवगा करण्यात आलेला आहे. 
(३) सदर मळू प्रस्ताव उपपवभागीय अगिकारी अमळनेर तथा पविषे भसूींपादन 
अगिकारी याींनी त्याींचे पत्र क्र.भसूींपादन/कापव/१३७२ द्ददनाींक २४/१२/२०१४ 
अन्वये र्व्यपगत झाल्याचे कळपवले आहे व सदर प्रस्ताव नवीन 
कायद्यानसुार (भसूींपादन, पनुवासन व पनुवासाहत करताींना उगचत भरपाई 
शमळण्याचा व पारदिाकतचेा हक्क (महाराषर) तनयम २०१४ चे तनयम   
१८(१) प्रस्ताव सादर करणेबाबत आदेशित केले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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मौजे िटार (ता.िसई, जज.पालघर) येथील जममनीिर  
िुळाांच्या िारसाांची नोंद घेण्याबाबत 

  

(३३) * ४०६१९ श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हु्नबान ू खमलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन 
चाांदरूिर : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे व्ार (ता.वसई, जि.पालघर) येथील सर्व्हे नीं. १२७ द्दहस्सा नीं. ३ या 
िशमनीबाबत कोणतहेी आदेि नसताना तसेच फेरफार मींिूर झालेला नसताना 
िशमनीवरील कुळाींच्या नावाला कीं स (वगळून) करुन, कुळाचे नाींव कमी 
करण्यात आल्याच े द्ददनाींक १६ िून, २०१६ रोिी िा.क्र.व्ार/१४७/२०१६ या 
अहवालाद्वारे सींबींगित महसलू अगिकाऱ्याींनी तहस ज लदार, वसई याींच े
तनदिानास आणून द्ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींगित कुळाींचे नाींव कायम करुन त्याींचे वारसाींची नाींवे  
७/१२ सदरी दाखल करण्याकामी आदेि र्व्हावा असेही सदर अहवालात नमदू 
करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त बकेायदेिीरपणे कीं स करुन कमी केलेल्या सींबींगित 
कुळाींची नाींवे कायम करुन त्याींच्या वारसाींची नाींवे ७/१२ सदरी दाखल 
करण्यास तहस ज लदार, वसई हेतपूरुस्सरपणे दलुाक्ष करीत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) नाना काळया दमेल या मयत 
कुळाच्या नावे कुळ म्हणून मौ.व्ार ता.वसई या गावातील एकूण १४ सर्व्हे 
क्रमाींकातील िशमनीींची सन १९६० सालच्या अततररक्त िते िमीन 
न्यायागिकरणाच्या आदेिान्वये पवक्री करण्यात आली होती. त्यानषुींगाने 
अगिकार अशभलेखात नोंदपवण्यात आलेल्या फेरफार क्रमाींक २९२७, द्ददनाींक 
१३/०६/१९६२ अन्वये या १४ सर्व्हे क्रमाींकातील िशमनीपकैी फक्त ७ सर्व्हे 
क्रमाींकाच्या िशमनीींना या खरेदीची नोंद करण्यात आली असनू, कलम ३२ग 
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च्या आदेिात नमदू सवा िशमनीींना कुळाच्या खरेदीची नोंद करण्यात यावी, 
अिी पवनींती द्ददनाींक २७/०६/२०१३ च्या अिाान्वये या मयत कुळाच्या वारसाींनी 
अप्पर तहशसलदार व ितेिमीन न्यायागिकरण, वसई याींना केली. सदर 
अिााची मींडळ अगिकारी, आगािी याींनी चौकिी करुन द्ददनाींक २३/०९/२०१३ 
रोिी द्ददलेल्या अहवालाच्या अनषुींगाने द्ददनाींक २६/१२/२०१४ च्या पत्रान्वये 
तहशसलदार, वसई याींनी तलाठी व्ार याींना ज्या ७ सर्व्हे क्रमाींकातील 
िशमनीबाबत, मुींबई कुळवद्दहवा् व ितेिमीन अगितनयम, १९४८ च्या कलम 
३२ग नसुार खरेदीची नोंद करण्यात आलेली नाही, अिा िशमनीींच्या अगिकार 
अशभलेखात कुळाच्या खरेदीची नोंद घेण्याबाबत कळपवण्यात आले. 
त्यानषुींगाने तलाठी, व्ार याींनी अगिकार अशभलेखामध्ये फेरफार क्रमाींक 
४९९० अन्वये नोंद घेतली व सदर नोंद द्ददनाींक ०७/०७/२०१५ रोिी मींिरू 
करण्यात आली. या मींिूर फेरफार नोंदीचा अींमल सदर नोंदीतील िुना सर्व्हे 
क्र. २४८/३ (१२७/३ नवीन) वगळता उवाररत िशमनीींच्या गाव नमनूा नींबर 
७/१२ सदरी घेण्यात आल्या.  

िुना सर्व्हे क्रमाींक २४८/३ (१२७/३ नवीन) च्या गावनमनूा नींबर    
७/१२ च्या इतर अगिकारामध्ये कुळाच्या नावाची नोंद नसल्याने या सवे 
क्रमाींकाच्या गावनमनूा नींबर ७/१२ सदरी फेरफार क्रमाींक ४९९० प्रमाणे तलाठी 
व्ार याींनी नोंद घेतली नाही व ही बाब द्ददनाींक १६/०६/२०१६ च्या 
अहवालाद्वारे तहशसलदार, वसई याींना अवगत केली. तहशसलदार, वसई याींनी 
द्ददनाींक ०२/०२/२०१८ च्या पत्रान्वये तलाठी, व्ार याींना िुना सर्व्हे क्रमाींक 
२४८/३ ची पवक्री सन १९६० साली झाली असल्याने त्यानषुींगाने नोंद 
घेण्याबाबत कळपवले. तलाठी, व्ार याींनी मींिूर फेरफार क्रमाींक ४९९० नसुार 
िुना सर्व्हे क्र.२४८/३ (१२७/३ नवीन) या िशमनीच्या गावनमनूा नींबर     
७/१२ च्या कब्िदेार सदरी मयत कुळाच्या वारसाींच्या नावाींची नोंद केली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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



41 

यितमाळ जजल्ह्यातील िृषी अधधिारी ि  
िृषी सहायि पदे भरण्याबाबत 

  

(३४) * ४०६२५ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पाींढरकवडा (जि.यवतमाळ) तालकु्यात “कृषी अगिकारी” व “कृषी सहायक” 
ही पदे गत ३ वषाापासनू ररक्त असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ररक्त पदाींमळेु आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल््यातील 
कृषी अगिकारी कायाालयामाफा त ितेकऱ्याींना आवश्यक असलेले मागादिान, 
िासकीय योिना याींची माद्दहती शमळत नसल्यामळेु ितेकरी आत्महत्या 
करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.पाांडुरांग फुां डिर : (१) हे अींित: खरे आहे. 
 तालकुा कृषी अगिकारी, पाींढरकवडा जि.यवतमाळ अींतगात माहे 
िानेवारी, २०१८ अखेर तालकुा कृषी अगिकारी १ पद, कृषी अगिकारी 
सींवगाातील ३ पदे, कृषी पयावेक्षक व कृषी सहाय्यकाींचे प्रत्येकी १ पद ररक्त 
आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
 सद्य:जस्थतीत ररक्त असलले्या पदाींचा अततररक्त पदभार नजिकच्या 
अगिकारी/कमाचारी याींचेकड ेदेऊन ितेकऱ्याींना मागादिान व योिनाींची माद्दहती 
देण्यात येत आहे. 
 महाराषर कृषी सेवा ग्-ब (कतनषठ) या सींवगाातील ७९ पदाींचे 
मागणीपत्र महाराषर लोकसेवा आयोगास सादर करण्यात आलेले असनू 
लोकसेवा आयोगाकडून द्ददनाींक १२/०४/२०१७ रोिी िाद्दहरात पवेापपत 
करण्यात आलेली आहे. 
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 कृषी सहाय्यक या सींवगाातील ७३० कृषी सेवकाींची तनवड यादी सवा 
पवभागीय कृषी सहसींचालक याींना पाठपवण्यात आलेली असनू त्याबाबत 
प्रचलीत तनयमानसुार पढुील कायावाही करण्याच्या सचूना द्ददलेल्या आहेत. 
कृषी सहाय्यकाींची ररक्त असलेली उवाररत ९०५ पदे भरण्यासाठी िाद्दहरात 
पवेापपत केलेली आहे. 
 एपप्रल/मे, २०१८ मध्ये होणाऱ्या सावात्रत्रक बदल्याींच्या वळेी पाींढरकवडा 
तालकु्यातील ररक्त पदे प्रािान्याने भरण्यात येतील. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

सातारा जजल्ह्यात मदृ ि जलसांधारणाच्या  
िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(३५) * ३८५०७ प्रा.जोगने्द्र ििाड े: सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सातारा जिल््यातील कृषी पवभागाने सन २०१४ त े२०१७ या कालाविीत 
पवकासाच्या नावाखाली मदृ व िलसींिारणाच्या ५ हिार ८८१ कामाींवर रूपये 
१४९ को्ी खचा केल्याचे दाखवनू रूपये १०० को्ीींचा गरैर्व्यवहार केल्याच े
माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिानास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर गरैर्व्यवहाराप्रकरणी सींबींगित िबाबदार ९४ अगिकारी व 
कमाचारी याींना नो्ीसा बिावल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर गरैर्व्यवहाराची चौकिी बींद करण्याबाबत कृषी पवभागास 
आदेि देण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन गरैर्व्यवहार 
करणाऱ्या सींबींगित अगिकारी व कमाचाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.पाांडुरांग फुां डिर : (१), (२) व (३) सन २०१४-१५ व २०१५-१६ या 
कालाविीतील कृषी आयकु्तालयातील दक्षता पथकाने मदृ व िलसींिारणाच्या 
केलेल्या कामाींच्या तपासणी अहवालात रुपये ९.४४ लाख इतक्या रकमेची 
कामे आक्षेपाहा आढळून आली आहेत. दक्षता पथकाच्या या तनषकषााच्या 
अनषुींगाने आयकु्त (कृपष) याींनी सींबींगित ९५ अगिकारी/कमाचारी याींना द्ददनाींक 
२७/४/२०१७ रोिी कारणे दाखवा नो्ीसा बिावल्या आहेत. सन २०१४-१५ त े
सन २०१६-१७ या तीन वषांमध्ये झालेल्या मदृ व िलसींिारण कामाींची 
नर्व्याने चौकिी करण्याबाबत प्राप्त तक्रारीच्या अनषुींगाने सदर कामाींची 
तपासणी दक्षता पथकामाफा त करण्यात येत आहे. सदर कामाींची चौकिी बींद 
करण्याबाबत िासनाकडून कोणतहेी आदेि द्ददलेले नाहीत. 
(४) प्रस्ततु प्रकरणी श्री.िे.पी.शि ींदे, जिल्हा अगिक्षक कृषी अगिकारी, सातारा 
याींना द्ददनाींक २०/१२/२०१७ च्या िासन आदेिान्वये तनलींत्रबत करण्यात आले 
आहे. दक्षता पथकाचा तपासणी अहवाल व त्यावर िलसींिारण खात्याच े
अशभप्राय प्राप्त झाल्यानींतर त्यानसुार शिस्तभींगपवषयक कारवाई करण्यात 
येईल. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

बीड जजल्ह्यात तलाठी ि मांडळ अधधिारी याांनी विविध प्रिारच े 
दाखले ि प्रमाणपत्र ेदेणे बांद िेल्याबाबत 

  

(३६) * ३७८५५ श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंर 
पाटील : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य तलाठी सींघ याींनी द्ददनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१७ रोिीच्या 
तनवेदनानसुार प्रिान सगचव, महसलू याींना राज्यभरात पवपवि स्वरूपाच े
दाखले आणण महसलू प्रमाणपत्र े देण्याचे काम बींद करत असल्याचे लेखी 
कळपवले असनू द्ददनाींक २ ऑक््ोबर, २०१७ पासनू राज्यात पविषेतः बीड 
जिल््यात तलाठी आणण मींडळ अगिकारी याींनी ३६ प्रकारचे दाखले व 
प्रमाणपत्र देण्याच ेकाम बींद केले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, तलाठी सींघाच्या प्रमाणपत्र व दाखले देण्याच े काम बींद 
केल्याने ितेकरी, ितेमिूर, तनरािार, अपींग, पवद्याथी आणण रुग्ण याींच्यासह 
इतराींना दैनींद्ददन गरिेचे महसलूी प्रमाणपत्र शमळत नसल्याने अडचणी तनमााण 
झाल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाराषर िमीन महसलू तनयम १९६६ प्रमाणे तलाठी आणण 
मींडळ अगिकारी याींना कोणकोणत े दाखल े देण्याचे अगिकार आहेत, 
तनयमातील अगिकाराप्रमाणे तलाठी आणण मींडळ अगिकारी याींच्याकडून 
सदरचे दाखल े देण्याचे काम होत आहे काय, राज्यात महसलूी दाखले व 
प्रमाणपत्र ेतनयशमत देण्यासाठी िासनाने तनयमावली केली आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनषुींगाने बीड जिल््यात तलाठी सींघाच्या काम बींद आींदोलन 
प्रकरणी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) व (२) याबाबत महाराषर राज्य तलाठी सींघाकडून 
िासनाकड ेतनवेदन प्राप्त झाले आहे. 
 सदर तनवेदनाच्या अनषुींगाने राज्यात काही भागात तलाठ्याींनी 
त्याींच्या स्तरावरून देत असलेले दाखले देणे बींद केले ही वस्तजुस्थती आहे. 
 बीड जिल््यातील आष्ी, परळी व अींबािोगाई तालकु्यातील सवा 
तलाठी व मींडळ अगिकारी याींच्याकडून पवपवि प्रकारचे दाखले व प्रमाणपत्र 
द्ददले िात आहेत. परींत ु बीड, पा्ोदा, गेवराई, वडवणी, केि, मािलगाींव, 
िारुर, शिरुर तालकु्यात अिादाराींकडून स्वयींघोषणापत्र घेऊन दाखले देण्यात 
येत आहेत.  
(३) व (४) तलाठी/मींडळ अगिकारी याींना अगिकार अशभलेख सींबींिी कागदपत्र े
व नकला देण्याचे अगिकार आहेत व त ेदेण्याचे काम तलाठी/मींडळ अगिकारी 
याींचेकडून करण्यात येत आहे. 

ई-डडस्रीक्् प्रकल्पाींतगात नागररकाींना देण्यात येणारे पवपवि दाखले व 
प्रमाणपत्र े याींचे प्रमाणीकरण करणे व दाखले देण्याच्या पध्दतीत ससुतू्रता 
आणण्याच्यादृष्ीने द्ददनाींक २१ फेिवुारी, २०११ व द्ददनाींक ३१ माचा, २०१२ 
च्या िासन तनणायान्वये आदेि तनगाशमत करण्यात आले आहेत. तलाठी याींनी 
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द्यावयाचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देण्याच्या पध्दतीत अगिक ससुतू्रता 
आणण्यासाठी िासन पररपत्रक द्ददनाींक १८ ऑक््ोंबर २०१७ अन्वये सचूना 
देण्यात आल्या आहेत. 
 तसेच उपरोक्त द्ददनाींक २१ फेिवुारी, २०११ व द्ददनाींक ३१ माचा, २०१२ 
च्या िासन तनणायामध्ये काही िब्द प्रयोगाींमळेु प्रिासकीय स्तरावर 
कोणत्याही स्वरुपाची सींद्ददग्िता राहू नये यादृष्ीने द्ददनाींक ३ नोर्व्हेंबर, २०१७ 
च्या िासन िधु्दीपत्रकान्वये सिुाररत आदेि तनगाशमत करण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबईच्या एम.ई.पी इन्द्रा्रक्चर िां पनीच ेटोल नाक्याांच े 
िां त्राट रद्द िरण्याबाबत 

  

(३७) * ३९३०५ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सनुनल तटिरे, 
श्री.हेमांत टिल,े श्री.अमरमसांह पांडडत : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४९६९ ला 
हदनाांि १२ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईच्या एम.ई.पी इन्रास्रक्चर कीं पनीचे ्ोल नाक्याींच े कीं त्रा् रि 
करण्याबाबत मा.सावाितनक बाींिकाम मींत्री याींनी अततररक्त मखु्य सगचव, 
सावाितनक बाींिकाम पवभाग याींच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या 
सशमतीचा अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं त्रा्दारावर अद्याप कोणतीही कारवाई िासनामाफा त 
करण्यात आली नसल्याची तक्रार पवरोिी पक्षनेता, महाराषर पविानपररषद 
याींनी माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ मशांदे : (१) हे खरे नाही. 
(२) अिी तक्रार सावाितनक बाींिकाम पवभागास प्राप्त झाल्याचे द्ददसनू येत 
नाही. 
(३) मुींबई प्रवेिद्वार व मुींबई-पणेु द्रतुगती महामागाावर हलक्या वाहनाींना सू्  
देण्याबाबत आगथाक ससुाध्यता तपासण्यासाठी अप्पर मखु्य सगचव याींच े
अध्यक्षतखेाली सशमती स्थापन केली असनू त्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. 
सशमतीने िासनास सादर केलेल्या अहवालावरील तनणाय िासनाच्या 
पवचारािीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

ढेबेिाडी विभागातील (ता.पाटण, जज.सातारा) िाांग नदी पात्रात  
अिैध िाळू उपसा िरणाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(३८) * ३९४६२ श्री.नरेंर पाटील, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.अननल भोसल,े श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.राहुल 
नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अमरमसांह पांडडत : सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ढेबेवाडी पवभागातील (ता.पा्ण, जि.सातारा) वाींग नदी पात्रात रात्रीच्या 
वेळी बेसमुार वाळू उपसा होत असल्याने पा्ण तालकु्याचे प्राींतागिकाऱ्याींनी 
तथेील वाळू माक्रफयाींवर कारवाई करून रॅक््र व काही सामगु्री िप्त केल्याच े
माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिानास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर वाळू माक्रफयाींवर कारवाई होऊनही वाळू माक्रफया 
रािकीय नेत्याींच्या सींगनमताने नदी पात्रातील वेगवेगळ्या द्दठकाणी 
अविैररत्या वाळू उपसा करत असल्याचे स्थातनक ग्रामस्थाींनी तनदिानास 
आणून द्ददले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन अविै वाळू उपसा 
करणाऱ्या वाळू माक्रफयाींवर व त्याींना सहकाया करणाऱ्या सींबींगिताींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांरिाांत पाटील : (१), (२) व (३) द्ददनाींक ३ िानेवारी, २०१८ रोिी ढेबेवाडी 
पवभागातील मौि ेकुठरे (्ेकळेवाडी) ता.पा्ण येथील वाींग नदीपात्रात वाळूच े
अविै उत्खनन व वाहतकूीच्या प्रकरणी २ वाहने िप्त केली असनू द्ददनाींक  
४ िानेवारी, २०१८ रोिी मौि े मोळावडवेाडी (मोरेवाडी) येथ े ४० िास 
मातीशमश्रीत वाळूचा व २७ िास वाळूचा अनगिकृतपणे केलेला वाळूचा साठा 
आढळून आला. वाळूच्या अविै साठ्याबिल रुपये २१,१३,८५०/- इतक्या 
रक्कमचे्या दींडाचे आदेि महाराषर िमीन महसलू सींद्दहता,१९६६ च्या कलम 
४८(७) प्रमाणे तसेच वाळूच्या अविै वाहतकुीसाठी वापरलेल्या दोन वाहनाींना 
महाराषर िमीन महसलू सींद्दहता, १९६६ च्या कलम ४८(८) अन्वये रुपये  
२.०० लाख इतक्या रक्कमेच्या दींडाचे आदेि तहशसलदार, पा्ण याींनी द्ददनाींक 
९/२/२०१८ रोिी पारीत केल ेआहेत. 
  मौिे मोरेवाडी (कुठरे) येथील नदी पात्रातनू अविैररत्या वाळू उपसा 
होत असल्याबाबत ग्रामपींचायत मोरेवाडी याींच्या द्ददनाींक ०५/०१/२०१८ रोिीच्या 
तनवेदनाच्या अनषुींगाने मींडळ अगिकारी, कुठरे याींनी ग्रामपींचायत सदस्याींसह 
द्ददनाींक २/२/२०१८ रोिी केलेल्या स्थळपाहणीमध्ये त्याद्दठकाणी वाळूचे 
उत्खनन होत नसल्याच े द्ददसनू आले असनू तसे सरपींच, ग्रामपींचायत 
मोरेवाडी याींना अवगत करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मौजे राजािली (ता.िसई, जज.पालघर) येथील वििासिाांिडून 
्िाममत्िधन िसूल िरण्याबाबत 

  

(३९) * ४००७२ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे रािावली (ता.वसई, जि.पालघर) येथील स.नीं. ५८/२, ५९/१,    
स.नीं. ६०, ७५/१ व इतर अिी समुारे ४५९, १६५ एकर िशमनीत मे.सहारा ग्रपु 
अॅण्ड कीं पनीि व इतर या पवकासकाींने बेकादेिीर भराव व अनगिकृत  
शसमें्-कााँक्री्ीचे रस्त ेबनपवले आहेत, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, यासींदभाात वसई तहशसलदार कायाालयाकडून स्वाशमत्विन 
सींबींगित तक्रारीवर िारी केलेल्या द्ददनाींक १९ िानेवारी, २०१७ रोिीच्या 
नो्ीसाींवर समुारे रुपये ४०,६५,७०,३१५/- चे िासनाचे स्वाशमत्विनही 
पवकासकाने कोषागारात िमा केले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर स्वाशमत्विन 
पवकासकाींकडून वसलू करुन पवकासकाींना काळ्या यादीत ्ाकण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) मौिे रािावली, ता.वसई येथील स.नीं. ५८/२, ५९/१, 
६० व ७५/१ व इतर या खािगी िशमनीमध्ये पवकासकाने अींतगात रस्त े
बनपवले आहेत. 
(२) तहशसलदार, वसई याींनी द्ददनाींक १९/१/२०१७ रोिी सींबींगित पवकासकास 
खडीच्या अनगिकृत वापराबाबत रुपये २,३५,६०,९३७/- इतकी रक्कम, 
मातीच्या अनगिकृत उत्खनन व वापरापो्ी रुपये ३१,१२,२९,६००/- इतकी 
रक्कम तसेच दगडाच्या अनगिकृत वापराबाबत रुपये ५५,०६,५९०/- इतकी 
रक्कम आणण रेतीच्या अनगिकृत वापराबाबत रुपये ६,६२,७३,१८८/- इतकी 
रक्कम दींड म्हणून का आकारण्यात येऊ नये, अिा नो्ीसा द्ददल्या आहेत. 
(३) सींबींगित पवकासकाने नो्ीसीींच्या अनषुींगाने द्ददलेले खुलासे पवचारात घेऊन 
तहशसलदार, वसई याींनी खडी व दगडाच्या अनगिकृत वापराबाबत द्ददलेल्या 
नो्ीसीतील दींड कायम करण्याचे आदेि द्ददनाींक २९/११/२०१७ रोिी पाररत 
केलेले आहेत. 
  वाळू व मातीच्या अनगिकृत उत्खनन व वापराच्या बाबत द्ददलेल्या 
नो्ीसीच्या अनषुींगाने सींबींगित पवकासकाने द्ददलेल्या खुलािाची पडताळणी 
करण्याचे काम तहशसलदार, वसई याींचेस्तरावर सरुु आहे. 
 सक्तीच्या उपाययोिना अवलींबनू खडी व दगडाच्या अनगिकृत 
वापराबिल करण्यात आलेल्या दींडाच्या रकमा वसलू करण्याची कायावाही 
तहशसलदार, वसई याींचेस्तरावरुन सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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यितमाळ येथील राज्य पररिहन महामांडळाच्या  
बस दरुू्तीच्या िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(४०) * ३९२३३ श्री.हररमस ांग राठोड : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ येथे महाराषर राज्य मागा पररवहन महामींडळाच्या बस 
दरुुस्तीसाठी लागणाऱ्या खचाामध्ये तफावत असनू यात गरैर्व्यवहार झाल्याचे 
माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिानास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, बस दरुुस्तीसाठी दाखपवल्या गेलेल्या खचााची चौकिी होऊन 
दोषीींवर कारवाई करण्याची मागणी प्रादेशिक सगचव कामगार सेना याींनी केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन गरैर्व्यवहार 
करणाऱ्या दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदिािर राित े: (१) व (२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िडगाि वपांगळा (ता.मसन्द्नर, जज.नामशि) येथे  
मेगा फूड पािच  उभारण्याबाबत 

  

(४१) * ३७९६१ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरमसांह पांडडत, 
श्री.नरेंर पाटील : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) वडगाव पप ींगळा (ता.शसन्नर, जि.नाशिक) येथे प्रस्तापवत असलेले मगेा 
फूड पाका चे काम सरुु करण्याची मागणी स्थातनक लोकप्रतततनिीींनी द्ददनाींक    
६ नोर्व्हेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास मा.मखु्यमींत्री याींचेकड ेकेली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
  
श्री.पाांडुरांग फुां डिर : (१) होय. 
(२) मेगा फूड पाका  उभारण्यास मान्यता देणे ही बाब कें द्र िासनाच्या अन्न 
प्रक्रक्रया उद्योग मींत्रालयाच्या अखत्यारीतील आहे. त्याकरीता कें द्र िासनास 
सींबींगित सींस्था/कीं पनी याींनी प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. सदरची बाब 
मा.लोकप्रतततनिीींना कळपवण्यात आली आहे. 
(३) लाग ूनाही. 

----------------- 
  
औरांगाबाद प्रादेमशि पररिहन विभागातून जुनी िैधता नोंद असलेले 

अनुज्ञप्ती वितरीत िेल्याबाबत 
  

(४२) * ३८७५२ श्री.सभुाष झाांबड : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद प्रादेशिक पररवहन पवभागाचा गरै कारभारामळेु परवाना 
सींपलेले काडाच नागररकाींना पाठपवण्यात आल्याचा प्रकारामळेु नागररक त्रस्त 
झाल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार या प्रकरणात दोषी आढळून येणाऱ् यापवरुध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदिािर राित े: (१) होय. 
(२) स्मा ा् काडा अनुे प्तीकररता राषरीय सचुना कें द्र याींच्यामाफा त सारथी ४.० 
प्रणाली पवकशसत केली आहे. द्ददनाींक ५/१२/२०१७ रोिी सारथी प्रणालीमिील 
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ताींत्रत्रक दोषामळेु िुनी विैता नोंद असलेल्या अनुे प्ती िपाई झाल्या व त्या 
नागररकाींना देण्यात आल्या होत्या. सदर बाब लक्षात येताच तात्काळ राषरीय 
सचुना कें द्र याींच्यािी सींपका  सािून सदर त्रु् ीच ेतनरसन करण्यात आले आहे. 
त्यानींतर सींबींगिताींना सिुारीत स्मा ा्काडा अनुे प्ती देण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबई-गोिा महामागाचिर रामा िेअर ि अद्याित  
प्राथममि उपचार िें राांची उभारणी िरण्याबाबत 

  

(४३) * ४०३२८ श्री.प्रसाद लाड : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९६५४ ला हदनाांि 
२२ जुल,ै २०१६ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) रस्त ेअपघात रोखण्यासाठी पवपवि उपयोिना राबपवण्यात येत असल्या 
तरी रत्नागगरी जिल््यातनू िाणारा मुींबई-गोवा महामागाावरील अपघाताच े
प्रमाण वाढले असनू दररोि सरासरी दोन अपघात होत आहेत, सन २०१७ 
मध्ये वषाभरात ७८८ रस्त े अपघातात १४० िणाींना आपले प्राण गमवाव े
लागले असनू १२४० िखमी झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनषुींगाने मुींबई-गोवा महामागाावर रामा केअर व अद्यावत 
प्राथशमक उपचार कें द्राींची उभारणी करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) हे खरे असल्याचे अप्पर पोलीस महासींचालक 
(वाहतकू), महाराषर राज्य याींनी कळपवले आहे. 
(२) मुींबई-गोवा महामागाावर वडखळ, नागोठणे, महाड व सींगमेश्वर या      
४ द्दठकाणी रामा केअर से्ं र आणण ३५ द्दठकाणी प्राथशमक आरोग्य कें द्र/ 
ग्रामीण रुग्णालय कायारत आहेत. तसेच इींदापरू त ेझाराप ्या ३६६ क्रक.मी. 
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महामागााच्या चौपदरीकरणाचे बाींिकाम १० पॅकेिमध्ये हाती घेतले असनू 
किडेी घा्ातील बोगदा वगळून उवारीत ३५३ क्रक.मी. महामागााचे चौपदरीकरण 
्प्प्या्प्प्यात डडसेंबर,२०१९ मध्ये पणूा करण्याचे तनयोिन आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मौजे चाविांरे (ता.मभिांडी, जज.ठाणे) येथील शासिीय जममनीिरील 
अनतक्रमणे ननष्ट्िामसत िरण्याबाबत 

  

(४४) * ३७८६८ श्री.रवि ांर फाटि : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे चापव ींदे्र (ता.शभवींडी, जि.ठाणे) येथील सर्व्हे नींबर ११९ व १२० मिील 
१२३ गुींठे िासकीय गरुचरण िशमनीवर अततक्रमण करून इमारतीींचे बाींिकाम 
करण्यात आल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या द्दठकाणी वाणणज्य वापर करून क्रकराणा व भाड्याची घरे 
देण्यात येऊन पिैाींची वसलुी करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनषुींगाने िासकीय िशमनीवर अततक्रमण करणाऱ्याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) मौिे चापव ींदे्र, ता.शभवींडी, जि.ठाणे 
येथील स.नीं. ११९ (क्षते्र ०-४३.० हे-आर) आणण स.नीं. १२० (क्षेत्र ०-३०.० हे-आर) 
या सरकारी गरुचरण िशमनी असनू उक्त शमळकतीींसींदभाातील फेरफार क्रमाींक 
२८७, द्ददनाींक २०/१०/१९६० पाहता सदर शमळकती काही ितींवर ग्रपु 
ग्रामपींचायत, चापव ींदे्र याींच्या ताब्यात देण्यात आल्याचे द्ददसनू येत.े 
सद्यजस्थतीत मौिे चापव ींदे्र हे गाव शभवींडी तनिामपरू िहर 
महानगरपाशलकेमध्ये समापवष् आहे.  
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  सदर गरुचरण िशमनीवर काही लोकाींनी झोपड्या व घरे बाींिून 
अततक्रमण केल्याचे तनदिानास आले असनू सदर अततक्रमणे तनषकाशसत 
करण्याच्या अनषुींगाने महाराषर िमीन महसलू सींद्दहता, १९६६ च्या कलम   
५० मिील तरतदूीनसुार आवश्यक ती कायावाही करण्याचे तनदेि 
जिल्हागिकारी, ठाणे याींनी तहशसलदार, शभवींडी याींना द्ददले आहेत. 

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

पैनगांगा (ता.किनिट, जज.नाांदेड) येथील नदीपात्रातून  
अिैध रेती उत्खनन रोखण्याबाबत 

  

(४५) * ३८५४१ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) क्रकनव् (जि.नाींदेड) तालकु्यातील पनैगींगा नदीपात्रातील एकाही रेती 
घा्ाचा शललाव झाला नसताींना तलाठी व मींडळागिकारी याींच्या दलुाक्षामळेु 
शस ींदखेड ताींडा, िानोरा (सी), रामपरू, खींबाळा, पाथरी येथून दरद्ददविी     
१५० च्या वर रॅक््रद्वारे पवनापरवाना अनगिकृतररत्या रेतीची वाहतकु केली 
िात असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिानास आल े
आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, रेतीच्या अनगिकृत वाहतकुीकड ेसींबींगित पवभागाचे दलुाक्ष होत 
असल्याने िासनाचा महसलू बडुत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून अविै रेती 
वाहतकुीकड े दलुाक्ष करणाऱ्या अगिकाऱ्याींवर कारवाई करून पनैगींगा 
नदीपात्रातनू होणारी अविैी रेती वाहतकु रोखण्याबाबत कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांरिाांत पाटील : (१) व (२) क्रकनव् (जि.नाींदेड) तालकु्यातील पनैगींगा 
नदीपात्रातील एकाही रेतीघा्ाचा शललाव झालेला नाही, ही वस्तजुस्थती आहे. 
तथापप, सदर द्दठकाणाहून दरद्ददविी १५० च्या वर रॅक््रद्वारे पवनापरवाना 
अनगिकृतररत्या रेतीची वाहतकू केली िात असल्याचे क्रकीं वा रेतीच्या 
अनगिकृत वाहतकूीकड े सींबींगित पवभागाचे दलुाक्ष होत असल्याच े तनदिानास 
आले नाही. 
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(३) वाळूच्या अविै उत्खनन व वाहतकूीस प्रततबींि करण्यासाठी नाींदेड 
जिल््यातील प्रत्येक तालकु्यात भरारी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. 
क्रकनव् तालकु्यातील भरारी पथकाने िानेवारी, २०१८ मध्ये क्रकनव् 
(जि.नाींदेड) या तालकु्यात वाळूची अविै वाहतकू करणाऱ्या तीन वाहनाींवर 
दींडात्मक कायावाही करुन रुपये ५७,२००/- इतकी रक्कम वसलू केली आहे. 
माहे िानेवारी,२०१८ या कालाविीमध्ये क्रकनव् तालकु्यात वाळूच्या अविै 
प्रकरणात ३२ वाहनाींवर दींडात्मक कायावाही करुन रुपये ६,५५,२००/- इतकी 
रक्कम वसलू करण्यात आली आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

हरभरा बबयाणे िाटपात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
  

(४६) * ४०४४१ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७४४९ ला 
हदनाांि २६ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हरभरा या वाणाकरीता िासनाने अनदुान िाद्दहर केले असनू त्या 
अनदुानानसुार महाबीि, राषरीय त्रबयाणे महामींडळ व कृभको या कीं पन्याींच े
हिारो जक्वी्ं ल त्रबयाणे जिल््यातील कृषी सेवा कें द्रावर केलेले हरभरा त्रबयाणे 
कीं पनी व कृषी पवभागािी सींगनमत करुन बािारात पवकून करोडो रुपयाींचा 
गरैर्व्यवहार केल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनषुींगाने गरैर्व्यवहार करणाऱ्या सींबींगित कीं पनी व सींबींगित कृषी 
कें द्रावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.पाांडुरांग फुां डिर : (१) नाही. 
 हरभरा पपकाच्या अनदुानीत वाणाचे त्रबयाणे बािारात पवकून त्रबयाणे 
कीं पन्या व कृषी पवभागाच्या सींगनमताने गरैर्व्यवहार केल्याचे तनदिानास आल े
हे खरे नाही. तथापप, अकोला जिल््यातील ४ कृषी सेवा केद्राींनी उगवा 
गावातील १४६ ितेकऱ् याींच्या नावाने जिल््यास परुपवलेल्या अनदुातनत 
त्रबयाींण्यापकैी ७०५ बॅगाींची परस्पर उचल करुन खलु्या बािारात िान्य म्हणून 
पवक्री केली असल्याचे कृषी पवकास अगिकारी, जिल्हा पररषद, अकोला याींचे 
चौकिीमध्ये तनदिानास आले आहे.  
(२) महाबीिच ेअगिकृत पवके्रत े मे.द्ददपक कृषी कें द्र, अकोला याींच्या त्रबयाणे 
पवतरणामध्ये काही सींियास्पद बाबी लक्षात आल्यामळेु त्याींचेवर कायावाही 
करुन त्याींचे महाबीि अगिकृत पवके्रतपेद रि करण्यात आले आहे. सदर 
प्रकरणी त्रबयाण्याींची खलु्या बािारात िान्य म्हणून पवक्री करुन महाबीि व 
िासनाची फसवणूक केलेल्या त्रबयाणे पवके्रत्याींपवरुध्द फौिदारी कारवाई 
करण्याबाबत महाबीिला तनदेि द्ददले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नामशि जजल्ह्यात ओखी चक्रीिादळामुळे नुिसानग्र्ताांना मदत 
देण्याबाबत 

  

(४७) * ३९५०९ डॉ.अपिूच हहरे, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.नरेंर पाटील : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अरबी समदु्रात द्ददनाींक ४ त े६ डडसेंबर, २०१७ या कालाविीत 
झालेल्या ओखी चक्रीवादळामळेु नाशिक जिल््यातील पवपवि तालकु्यातील 
१४२ गावाींचे नकुसान झाले असनू ितेकऱ्याींचे १२३१:२२ हेक््र क्षते्रावरील द्राक्ष 
व ितेमाल इ. पपकाींच ेनकुसान झाल्याचे द्ददनाींक २ िानेवारी, २०१८ रोिी वा 
त्यासमुारास जिल्हा प्रिासनास प्राप्त प्राथशमक अहवालावरून तनदिानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ओखी वादळामळेु जिल््यात एकूण १२५.५ शम.मी. इतक्या 
पावसाची नोंद होवनू पाऊस, वादळ, ढगाळ वातावरण, सलग ३ द्ददवस 
सयुादिान न होणे, कडाक्याची थींडी यामळेु द्राक्ष बागाींचे तसेच, ितेी पपकाींच े
नकुसान झाले असनू नाशिक, द्ददींडोरी, तनफाड, स्ाणा आणण चाींदवड या पाच 
तालकु्यात सवाागिक हानी झाल्याचे तनदिानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नाशिक जिल््यात अवकाळी पाऊस, वादळ, गारपी्ीमळेु 
झालेल्या पीक नकुसानीच े पींचनामे होऊनही जिल््यातील सर्व्वा लाख 
ितेकऱ्याींना अद्यापही िासनाकडून नकुसान भरपाई शमळाली नसल्याचे 
द्ददनाींक २९ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास तनदिानास आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक् त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन नाशिक जिल््यात 
अवकाळी पाऊस व ओखी वादळामळेु नकुसानग्रस्ताींना आगथाक मदत 
देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  

श्री.चांरिाांत पाटील : (१) व (२) राज्यात अरबी समदु्रात द्ददनाींक ४ त े      
६ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्या समुारास झालेल्या ओखी चक्रीवादळामळेु व 
त्यामळेु झालेल्या अवकाळी पावसामळेु नाशिक जिल््यातील पवपवि 
तालकु्यातील १७० गावाींतील १५०६ ितेकऱ्याींचे १२९५.०३ हेक््र वरील 
फळपीक व ितेीपपकाींचे ३३% च्या वर नकुसान झाल ेअसल्याचे तनदिानास 
आले. नाशिक जिल््यात द्ददनाींक ४ व ५ डडसेंबर, २०१७ रोिी ओखी 
चक्रीवादळामळेु अनकु्रमे ३४.०९ शम.मी. व १७१.३ शम.मी. पावसाची नोंद झाली 
आहे. 
(३) व (४) राज्यात द्ददनाींक ४ त े ६ डडसेंबर, २०१७ या कालाविीत ओखी 
चक्रीवादळामळेु व त्यामळेु आलेल्या अवेळी पावसामळेु ितेीपपके / फळपपके 
याींचे झालेल्या नकुसानीबाबत सींयकु्त पींचनामे करुन सपवस्तर प्रस्ताव 
पाठपवण्याबाबतच्या सचूना सवा क्षेत्रत्रय कायाालयाींना िासनपत्र द्ददनाींक       
७ डडसेंबर, २०१७ अन्वये देण्यात आल्या आहेत. सदर माद्दहती सींकशलत 
करण्याचे काम सरुु असनू या सींदभाात प्राप्त होणाऱ्या माद्दहतीच्या अनषुींगाने 
नकुसानग्रस्ताींना आगथाक मदत देण्याबाबतचा तनणाय घेण्याची बाब प्रस्तापवत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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नागोठणे ते दहेज (मभिांडी) पाईपलाईन टािण्याच ेिामाांिरीता  
सांपाहदत िेलेल्या जममनीचा मोबदला देण्याबाबत 

  

(४८) * ४०४८९ श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ररलायन्स गॅस कीं पनीकडून नागोठणे त ेदहेि (शभवींडी) असे पाईपलाईन 
्ाकण्याचे कामकाि सरुु असनू त्यासाठी तालकु्यातील ितेकऱ्याींच्या िकेडो 
एकर िशमनी िासनाने परस्पर सींपाद्ददत करुन ७/१२ उताऱ्यावर इतर 
हक्काींमध्ये ररलायन्स कीं पनीच्या नावाची नोंद करण्यात आल्याचे माहे 
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सींपाद्ददत केलले्या िशमनीचा योग्य मोबदला शमळत 
नसल्याने ितेकऱ्याींमध्ये असींतोषाचे वातावरण तनमााण झाले असनू िशमनीचा 
योग्य मोबदला न द्ददल्यास ग्रामस्थाींनी सींपणूा कु्ुींत्रबयासह आत्मदहन 
करण्याचा इिारा द्ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनषुींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) हे अींित: खरे आहे. 
 ररलायन्स गॅस रान्सपो्ेिन ईन्रास्रक्चर शलशम्ेड (RGTIL) या 
कीं पनीने सन-२००७ मध्ये िशमनीींच्या वापराचे हक्काचे सींपादन पेरोशलयम 
आणण शमनरल्स पाईपलाईन (िशमनीच्या वापराच्या हक्काच्या सींपादनाचा) 
अगितनयम,१९६२ चे कलम ६(१) नसुार अहमदाबाद त े काकीनाडा गॅस 
पाईपलाईन (पवूा-पजश्चम पाईपलाईन EWPL) या प्रकल्पासाठी पालघर, ठाणे 
व रायगड जिल््यातील गावाींमिून पाईपलाईन ्ाकण्यासाठी िशमनीच्या 
वापराच्या हक्काचे सींपादन केले आहे. त्याप्रमाणे सदर प्रकल्पासाठी सींपाद्ददत 
केलेल्या क्षते्राची नोंद सींबींगित िशमनीच्या ७/१२ च्या इतर हक्कात 
मे.ररलायन्स गॅस रान्सपो्ेिन ईन्रास्रक्चर शलशम्ेड गॅस पाईपलाईनकररता 
क्षेत्रामिील वापराचे हक्क सींपादन असा उल्लखे करुन नोंदी घेण्यात आल्या 
आहेत. 
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 तद्नींतर, RGTIL कीं पनीने सन-२०१५ मध्ये िशमनीींच्या वापराचे 
हक्काचे सींपादन पेरोशलयम आणण शमनरल्स पाईपलाईन (िशमनीच्या 
वापराच्या हक्काच्या सींपादनाचा) अगितनयम,१९६२ चे कलम ६(४) नसुार 
सदर िशमनीच्या वापराच े हक्क ररलायन्स गॅस पाईपलाईन शलशम्ेड या 
कीं पनीला दहेि-नागोठणे ईथेन पाईपालाईन प्रकल्पाची पाईपलाईन ्ाकणे व 
अन्य कामासाठी द्ददले आहे. सदर कीं पनीने अद्यापपयतं सींपाद्ददत केलले्या 
क्षेत्राची नोंद सींबींगित िशमनीच्या ७/१२ चे इतर हक्कात घेण्यात आलेली 
नाही. 
(२) हे अींित: खरे आहे. 
 बागित िशमनीच्या नकुसान भरपाईबाबत यवुा भमूीपतु्र सामाजिक 
सींघ्ना याींनी द्ददनाींक ०८/०२/२०१८ रोिीच्या तनवेदनाद्वारे पोलीस 
महासींचालक, मुींबई याींना सींबींगित ितेकरी, सामाजिक सींघ्ना, मद्दहला 
मींडळ, ग्रामस्थ आत्महत्या सारखा पयााय तनवडतील असे कळपवले आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील सीमा तपासणी नाक्याच ेआधनुनकििरणाच े 
िाम पूणच िरण्याबाबत 

  

(४९) * ४०२०८ श्रीमती ज्मता िाघ : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याच्या सीमेवरील तपासणी नाक्याचे आिुतनक्रककरण करण्याचा तनणाय 
सन २००८ मध्ये होऊनही पररवहन पवभागाच्या २४ पकैी फक्त १६ नाक्याच े
आितुनक्रककरण करण्यात आल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदिानात आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनषुींगाने सीमा तपासणी नाक्याचे आितुनक्रककरणाचे काम अपणूा 
ठेवणाऱ्या अगिकाऱ्याींवर कारवाई करून सदर कामे पणूा करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.हदिािर राित े: (१) होय. 
 महाराषर राज्यातील पररवहन पवभागाच्या एकूण २४ तपासणी 
नाक्याींचे आितुनक्रककरण व सींगणकीकरणाचा तनणाय घेण्यात आला. 
(२) व (३) एकूण २४ सीमा तपासणी नाक्याींपकैी १६ तपासणी नाक्याींच े
पवकसन पणूा होऊन त े कायााजन्वत झाले आहेत. तर २ तपासणी नाक्याींच े
पवकसनाचे काम पणूा झाले असनू त ेकायाान्वयाखाली आहे. 
 मा.न्यायालयाचे मनाई हुकूम व भसूींपादनातील अडचणी यामळेु 
उवाररत ६ तपासणी नाक्याींचे बाबतीत पवकसनात अडचणी तनमााण झाल्या 
आहेत. त्यामळेु उवाररत तपासणी नाक्याींच्या आितुनक्रककरणास पवलींब झाला 
आहे. त्यामळेु चौकिी करण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

गेिराई (जज.बीड) तालुक्यातील सहाय्यि ननिडणुि ननणचय अधधिारी 
याांनी गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

  

(५०) * ३९९७४ श्री.अमरमसांह पांडडत : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जिल्हा पररषद व पींचायत सशमती सावात्रत्रक तनवडणूक २०१७ मध्ये 
गेवराई तालकु्यातील सहाय्यक तनवडणुक तनणाय अगिकारी याींनी िासनाला 
बनाव् व बोगस त्रबले तयार करून गरैर्व्यवहार केल्याबाबत अॅड.इींदर नागरे, 
रा.सींगमिळगाव, ता.गेवराई याींनी केलेल्या तक्रारीवरून जिल्हागिकारी, बीड 
याींनी उपपवभागीय अगिकारी, गेवराई याींना द्ददनाींक ४ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी 
चौकिी करण्याचे तनदेि द्ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी उपपवभागीय अगिकारी, गेवराई याींनी 
याबाबतचा अहवाल द्ददनाींक ९ िानेवारी, २०१८ रोिी जिल्हागिकारी, बीड याींना 
सादर केला असनू सदर अहवालात तत्कालीन तहशसलदार तथा सहायक 
तनवडणूक तनणाय अगिकारी याींनी देयक क्र. ३१८, द्ददनाींक २२ माचा, २०१७ 
नसुार वाहनाच्या इींिनासाठी रुपये २,२५,००० बेकायदेिीररीतीने उचल केले 
असनू आपल्या कतनषठ अगिकाऱ्याींना वा कमाचारी याींना पवश्वासात न घेता 
बोगस १७ वाहने अगिग्रद्दहत केल्याच े भासवनू लाखो रुपयाींची िासन 
फसवणूक केल्याचे नमदू करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, बीड जिल््यात कोणकोणत्या तालकु्यात अिाप्रकारे 
गरैर्व्यवहार झाला आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन गरैर्व्यवहार 
करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) व (२) श्री.इींदर नागरे, रा.सींगमिळगाव ता.गेवराई, 
जि.बीड याींनी मा.राज्य तनवडणूक आयोगाकड े केलेल्या तक्रारीची िहतनिा 
करण्याबाबत मा.राज्य तनवडणूक आयोगाने द्ददनाींक ०२/०८/२०१७ रोिीच्या 
पत्रान्वये जिल्हागिकारी, बीड याींना कळपवले होत.े तद्नषुींगाने जिल्हागिकारी, 
बीड याींनी सदर तक्रारीची चौकिी करण्याकररता उपपवभागीय अगिकारी, बीड 
याींना तनदेंशित केले होत.े त्यानसुार उपपवभागीय अगिकारी बीड, याींनी 
केलेल्या चौकिीमध्ये सकृतदिानी काही अतनयशमतता झाल्याचे तनदिानास 
आले आहे. 
(३) गेवराई तालकु्यातच अिा प्रकारचा गरैर्व्यवहार झालेला द्ददसनू येत आहे.  
(४) सदर प्रकरणी सकृतदिानी तनदिानास आलेल्या अतनयशमतताींच्या 
अनषुींगाने सींबगिताींपवरुद्ध पवभागीय चौकिी सरुु करण्यासाठीचा प्रस्ताव सादर 
करण्याचे तनदेि पवभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींना द्ददनाींक २३/०२/२०१८ 
रोिीच्या पत्रान्वये देण्यात आले आहेत.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

सािचजननि बाांधिाम विभाग, ठाणे अांतगचत विविध िामाांमध्ये 
अननयममतता झाल्याबाबत 

  

(५१) * ३९३२२ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सनुनल तटिरे, 
श्री.हेमांत टिल,े श्री.अमरमसांह पांडडत, अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) सावाितनक बाींिकाम पवभाग, ठाणे अींतगात पवपवि कामाींमध्ये 
अतनयशमतता झाल्याबाबत मखु्य अशभयींता, सावाितनक बाींिकाम प्रादेशिक 
पवभाग, मुींबई याींना सखोल चौकिी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेि 
मा.सावाितनक बाींिकाम मींत्री याींनी द्ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी लोकप्रतततनिीींनी मा.सावाितनक बाींिकाम मींत्री 
याींच्याकड े ठाणे अींतगात सावाितनक बाींिकाम पवभागात अतनयशमतता 
झाल्याची तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.सावाितनक बाींिकाम मींत्री याींचे आदेि व 
लोकप्रतततनिीींच्या तक्रारीच्या अनषुींगाने याबाबतच्या चौकिी अहवालात 
कोणत्या बाबी तनदिानास आल्या व त्यानसुार कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) सावाितनक बाींिकाम पवभाग, ठाणे 
अींतगात कामाींच्या अनषुींगाने पवभागात प्राप्त पवपवि तक्रारीवरील अहवाल 
मागपवण्यात आलेले आहेत. 
 अहवाल प्राप्त झाल्याींनतर त्याअनषुींगाने पढुील कायावाही करण्यात 
येईल. 

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

माळमशरस (जज.सोलापूर) तालुक्यातील भूसांपादन झालेल्या  
शतेिऱयाांना जममनीचा योग्य मोबदला देण्याबाबत 

  

(५२) * ४०३४७ श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माळशिरस (जि.सोलापरू) तालकु्यातील राषरीय महामागा क्र. ५४८  
सातारा-लातरू या रस्त्याचे काम सरुु करताींना ितेकऱ्याींना पवश्वासात घेतले 
नसनू त्याींना योग्य मोबदलाही द्ददला नसल्यामळेु सदर ितेकऱ्याींनी योग्य 
मोबदला द्ददल्याशिवाय काम सरुु करु न देण्याचा तनणाय ितेकरी सींघषा 
सशमतीने घेतला असल्याच े माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदिानास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) व (२) ितेकऱ् याींना योग्य मोबदला द्ददल्याशिवाय 
काम सरुु न करु देण्याचा तनणाय ितेकरी सशमतीने घेतला आहे हे खरे आहे. 
 राषरीय महामागा क्र.५४८ सी च्या म्हसवड त े े्ंभणुी ५७.६८ क्रक.मी. 
लाींबीमध्ये भाैशमततक सिुारणा व पेर्व्हड िोल्डरसह दपुदरीकरणाच्या (१० मी. 
रुीं दीसाठी) बाींिकाम प्रकल्पाचे बाींिकाम हाती घेतले आहे. 
 रस्त्याची समुारे २४ त े३० मी. रुीं दीपयतं िागा सावाितनक बाींिकाम 
पवभागाच्या ताब्यात असल्याने महसलू व वन पवभागाच्या िासन तनणाय  
क्र. सींक्रकणा-०५/२०१०/प्र.क्र.१११/अ-२ द्ददनाींक २६/१०/२०१० नसुार त्या िशमनीचा 
मोबदला देण्याची आवश्यकता नाही ही बाब पवचारात घेऊन फक्त भौशमतीक 
सिुारणा (वळण सिुारणा, पनुआाखणी), बस ब,े पवश्राींती थाींबा इ. 
बाींिकामाींसाठी अजस्तत्वातील रस्त्याच्या हिीबाहेरील िागेची आवश्यकता 
असनू अिा हे. १४.२७२ अततररक्त िागेसाठी वा्ाघा्ीने भसूींपादन 
करण्यासाठी कायावाही प्रगतीत आहे. 
 तथापप ितेकऱ् याींनी अजस्तत्वातील िागेचा मोबदला शमळाला 
नसल्याने काम करण्यास पवरोि केला असल्याने उपपवभागीय अगिकारी, 
माळशिरस याींनी ितेकरी व म.रा.र.पव.म. याींचे अगिकारी व सींबींगित 
कीं त्रा्दार याींचे समवेत ०६/०२/२०१८ रोिी बठैक आयोजित केली होती. सदर 
बठैकीत अजस्तत्वातील रस्त्याच्या हिीबाबतची मोिणी करुन रस्त्याच्या 
हिीचे नकाि े तयार करण्याचे ठरले. तसेच िेथ े रस्त्याचे रुीं दीकरण 
ितेकऱ् याींच्या िशमनीत होणार आहे अिी द्दठकाणे तनजश्चत झाल्यानींतर 
भसुींपादनाबाबतची पढुील कायावाही करता येईल. सद्यजस्थतीत रस्त्याच्या 
हिीचे मोिणी नकाि ेतयार करण्याचे काम प्रगतीत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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येिला (जज.नामशि) विधानसभा क्षेत्रातील र्त्याांसाठी िें रीय मागच 
ननधीमधनू अनुदान ममळणेबाबत 

  

(५३) * ३९२४३ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंर पाटील : 
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) येवला (जि.नाशिक) पविानसभा क्षते्रातील रस्त्याींसाठी कें द्रीय मागा 
तनिीमिून अनदुान शमळणेसाठी स्थातनक लोकप्रतततनिीींनी द्ददनाींक        
१७ नोर्व्हेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास अगिक्षक अशभयींता, सावाितनक 
बाींिकाम मींडळ, नाशिक याींचेकड ेमागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाकड े प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे काय, उक्त 
प्रस्तावानसुार येवला पविानसभा क्षते्रातील रस्त्याींसाठी कें द्रीय मागा तनिीमिून 
अनदुान शमळणेसाठी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) कें द्रीय मागा तनिी अींतगात ४ कामाींचा प्रस्ताव कें द्र िासनाकड े
पाठपवण्याबाबत क्षते्रत्रय कायाालयाकडून प्राप्त झाला असनू त्यावर कायावाही 
सरुू आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

लोहा (जज.नाांदेड) तालुक्यातील नुिसानग्र्त िापूस उत्पादि 
शतेिऱयाांना मदत देण्याबाबत 

  

(५४) * ३८५४३ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लोहा (जि.नाींदेड) तालकु्यातील कापसू उत्पादक ितेकऱ्याींनी कापसाच े
उत्पादन केल े असता कापसाला एकही बोंड आल े नसल्याचे माहे डडसेंबर, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिानास आल,े हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, लोहा तालकु्यातील देऊळगाींव मालवाचे ितेकरी अिोक 
बाबाराव सोवनवळे याींनी त्याच्या दोन एकर दहा गुींठे ितेीमध्ये पवठ्ठल बी्ी, 
रािा त्रब्ी अ-१५५ िातीच्या वाणाचा कापसू लावनुही या कापसाला एकही 
बोंड आले नसल्यामळेु ितेकऱ्याींचे नकुसान झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार नकुसानग्रस्त ितेकऱ्याींना आगथाक मदत 
देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.पाांडुरांग फुां डिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) श्री.अिोक बाबाराव सोवनवळे, रा.देऊळगाव, ता.लोहा, जि.नाींदेड याींनी   
३६ गुींठे इतक्या क्षते्रावर रािा बी.्ी. आणण पवठ्ठल बी.्ी. या कापसु वाणाींची 
पेरणी केलेली होती. सदर क्षेत्राची तपासणी केली असता पपकावर िेंदरी बोंड 
अळीचा प्रादभुााव झाल्याचे आढळुन आलेले होत.े 
(३) प्राप्त तक्रार अिााची दखल घेऊन नकुसानग्रस्त क्षते्राचे सवेक्षण करण्यात 
आलेले असनू यासींदभाात नकुसान भरपाई देण्याच्या अनषुींगाने कायावाही सरुू 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नामशि जजल्ह्यात बोंडअळी प्रादभुाचिामुळे बाधधत िापुस उत्पादि 
शतेिऱयाांना मदत देण्याबाबत 

  

(५५) * ३९५१० डॉ.अपिूच हहरे, श्री.हेमांत टिल,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.नरेंर पाटील, अॅड.जयदेि गायििाड, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.सनुनल तटिरे, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.जगन्द्नाथ मशांदे, अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाशिक जिल््यात बोंड अळीच्या आक्रमणामळेु मालेगाींव, नाींदगाव, 
येवला, स्ाणा, शसन्नर, तनफाड, चाींदवड व देवळा या आठ तालकु्यातील    
४८ हिार ४७३ : ५१ हेक््र क्षेत्रावरील कापसाचे नकुसान झाल्याचे जिल्हा 
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प्रिासनास प्राप्त अींततम अहवालावरून द्ददनाींक २१ िानेवारी, २०१८ रोिी वा 
त्यासमुारास तनदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाशिक जिल््यातील ७१ हिार ९८१ कापसू उत्पादक 
ितेकऱ्याींचे बोंड अळीच्या प्रादभुाावामळेु सींपणूा क्षते्र बागित झाले असनू     
३३ हिार १०५ हेक््र जिरायत क्षेत्रावरील तर २८४१.७८ हेक््र बागायत 
क्षेत्रावरील कापसु पपकाचे नकुसान झालेले आहे, तर अन्यत्र द्दठकाणी क्रकडीचा 
प्रादभुााव रोखण्यासाठी अनेक ितेकऱ्याींनी कापसाच ेपपकच उखडून नष् केले, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जिरायती आणण बागायती क्षेत्रावरील ३३ ्क्क्याींपके्षा िास्त 
क्षेत्राच्या नकुसानग्रस्ताींच्या मदतीसाठी जिल्हा प्रिासनाने रुपये २६ को्ी    
३३ लाख, ४५ हिार ७८६ रुपयाींच्या मदत तनिी मागणीचा प्रस्ताव िासनास 
सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनषुींगाने जिरायती व बागायती क्षेत्रीकरीता मागणीचा मदत 
तनिी प्रस्तावास मान्यता देवनू तनिी पवतरीत करण्याबाबत तसेच, बोंड 
अळीच्या प्रादभुाावामळेु नकुसानग्रस्त कापसु उत्पादक ितेकऱ्याींना आगथाक 
मदत देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१), (२) व (३) हे अींित: खरे आहे. 
 नाशिक जिल््यात ३५९४७.५७ हेक््र क्षते्रावरील कापसु पपकाच े
नकुसान झाल्याचे तनदिानास आले आहे. त्यानसुार २६३३.४५७८६ इतक्या 
तनिीची मागणी जिल्हागिकारी, नाशिक याींनी केलेली आहे. 
(४) खरीप हींगाम २०१७ मध्ये कापसु पपकावरील बोंडअळीच्या प्रादभुाावामळेु 
झालेल्या नकुसानीची भरपाई कें द्र िासनाच्या तनकषाप्रमाणे देण्यासींदभाात 
द्ददनाींक २३ फेिवुारी, २०१८ रोिीच्या िासन तनणायान्वये तनणाय घेण्यात 
आलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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श्री क्षेत्र आळांदी ते िुडपण (ता.पोलादपूर) अशी  
निीन बससेिा सुरु िरण्याबाबत 

  

(५६) * ४०६२८ श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) श्री क्षेत्र आळींदी त े कुडपण (ता.पोलादपरू) अिी नवीन बस सेवा राज्य 
पररवहन महामींडळाने सरुु करणेबाबत लोकप्रतततनिीींनी मा.मखु्यमींत्री याींना 
द्ददनाींक ६ ऑक््ोंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास लेखी तनवेदन द्ददले होत,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तनवेदनाच्या अनषुींगाने िासनाने चौकिी करुन सदर 
बस सेवा सरुू करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदिािर राित े : (१) सदर बससेवा सरुु करण्याबाबत मा.लोकप्रतततनिी 
याींनी मा.मींत्री (पररवहन) व मा.राज्यमींत्री (पररवहन) याींना तनवेदन द्ददलेले 
आहे. 
(२) सदर मागणीच्या अनषुींगाने राज्य पररवहन महामींडळाद्वारे उन्हाळी 
गदीच्या हींगामात सदर बससेवा सरुु करण्यात येणार आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवा सवा प्रक्रक्रया महाराषर पविानमींडळ सगचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण : िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


