
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१८ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, हदनाांि ०५ माचच, २०१८ / फाल्गनु १४, 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 - ६९ 
------------------------------------- 

  
महाभूलेख सांिेत्थळािरील ७/१२ उतारा ि ई-फेरफारची  

ऑनलाईन नोंदणी बांद झाल्याबाबत 
  

(१) *  १०४८२७   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशर्डी), श्री.विजय िर्डटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), 
प्रा.िषाच गायििार्ड (धारािी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.अ्लम शखे (मालार्ड पश्श्चम), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा), 
र्डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोर्ड), श्री.सांग्राम थोपटे 
(भोर), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.योगेश (बाप)ू 
घोलप (देिळाली), श्री.अननल बाबर (खानापरू), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), 
श्री.सत्यजीत पाटील-सरुर्डिर (शाहूिार्डी), श्री.महेश चौघलेु (शभिांर्डी पश्श्चम) :   
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



2 

  

(१) डिजि्ल इींडिया लॅन्ि रेकॉिडस मॉिनाडयझेशन कायडक्रमातींगडत ऑनलाईन 
सातबारा, ई-फेरफार इत्यादी विविध कामाींसाठी राषरीय माहिती ि सचूना 
कें द्रामाफड त "मिाभलेूख" सींकेतस्थळ तयार करण्यात आले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, ठाणे जिल््यातील प्रशासनाचे या सींकेतस्थळाकि े दलुडक्ष 
झाल्यामळेु ठाण्यासि शिापरू, मरुबाि, कल्याण, भभिींिी, उल्िासनगर ि 
अींबरनाथ तसेच साींगली जिल््यातील तलाठी ि अन्य शासकीय 
कायाडलयातील सर्विडरमध्ये दोष ननमाडण िोऊन ऑनलाईन नोंदणी बींद झाल्याने 
ऑनलाईन सातबारा भमळण्याचे, असींख्य फेरफार नोंदविण्याच े ि सातबारा 
सींगणकीकरणाचे काम बींद झाल्याचे मािे डिसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्या 
दरम्यान ननदशडनास आल,े िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार उक्त सींकेतस्थळ पिुडित करुन नागररकाींना 
ऑनलाईन सातबारा ि ई-फेरफारची सवुिधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) डिजि्ल इींडिया लॅन्ि रेकॉिडस मॉिनाडयझेशन 
प्रोगॅ्रम अींतगडत राबविण्यात येणाऱ्या “ई-फेरफार” ि सींगणकीकृत गा.न.नीं. 
७/१२ या करीता “मिाभलेूख” िे सींकेतस्थळ राषरीय सचूना विज्ञान कें द्राकिून 
तयार करण्यात आले आिे. 
(२), (३) ि (४) स््े् िा्ा से्ं र, मुींबई येथील सींसाधने अपरूी पिल्यामळेु 
तसेच सर्विडसडचा िेग मींदािल्याने ऑनलाईन फेरफार नोंदीच्या कामात 
राज्यातील कािी जिल््यात कािी प्रमाणात अिचणी आल्या िोत्या िी बाब 
खरी आिे. मात्र, गा.न.नीं.७/१२ उताऱ्याींच्या सींगणकीकरणाच े ि ऑनलाईन 
फेरफार नोंदीचे काम बींद झाले आिे, अशी िस्तजुस्थती नािी.  

सर्विडर विषयक अिचणीींचे ननिारण करण्यासाठी हद.१३.१०.२०१७ त े
हद.२४.१०.२०१७ या काळात ठाणे जिल््यातील गा.न.नीं.७/१२ चा िा्ा 
बीएसएनएल या कीं पनीच्या क्लाऊििर स्थलाींतरीत करण्यात आला आिे. िा्ा 
स्थलाींतराच्या कालािधीत कािी काळ सर्विडर बींद िोत.े मात्र, हद.२५.१०.२०१७ 
पासनू बीएसएनएल या कीं पनीच्या क्लाऊििर ठाणे जिल््याचा गा.न.नीं.७/१२ 
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उताऱ्याींचा सींगणकीकृत िा्ा स्थलाींतरीत झाल्यानींतर ई-फेरफार विषयक 
ऑनलाईन र्वयििार सरुु आिेत. 

तसेच साींगली जिल््यातील बिुताींश तालकु्यात ऑनलाईन कामे सरुु 
असनू भमरि ि ित तालकु्यामधील काम िेगाने ि अचूक िोण्यासाठी या 
दोन तालकु्याींचा िा्ा हद.०९.०२.२०१८ पासनू लोकल सर्विडसड िर उपलब्ध 
करुन देण्यात आलेला आिे. 

----------------- 
  
ननळिांर्ड ेि धचतळिेढे (ता.अिोले, श्ज.अहमदनगर) येथील शतेिऱयाांच्या 

जशमनीच ेभूसांपादन रद्द िरण्याबाबत 
  

(२) *  १०७१२३   श्री.िभैि वपचर्ड (अिोल)े, श्री.अश्जत पिार (बारामती), 
श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.पाांरु्डरांग बरोरा 
(शहापरू), श्री.श्जतेंद्र आव्हार्ड (मुांब्रा िळिा) :    सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ननळिींि े ि चचतळिेढे (ता.अकोले, जि.अिमदनगर) येथील शतेकऱ्याींची 
िमीन ननळिींि ेधरण-१ साठी सींपाहदत करण्यात आली असनू सदरच ेधरण 
रद्द झाले असताना ि न्यायालयाने आदेश हदले असतानािी या सींपाहदत 
केलेल्या िभमनीच ेभसूींपादन रद्द करण्यात आले नसल्याचे ननदशडनास आल,े 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार ननळिींि ेि चचतळिढेे या गािातील शतेकऱ्याींच्या 
िभमनीचे केलेले भसूींपादन रद्द करुन िभमनी शतेकऱ्याींना परत करण्याबाबत 
तसेच न्यायालयाच्या आदेशाची अींमलबिािणी न करणाऱ्या अचधकाऱ्याींिर 
कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत 
आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िे अींशत: खरे आिे. कािी ननिाियाींतील क्षते्र 
िगळण्यात आले असनू उिडररत प्रकरणी कायडिािी चाल ूआिे.        
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(२), (३) ि (४) प्रश्नाधीन ननळिींि े धरण-१ साठी सींपाहदत िभमनीसींबींधी 
ननिािाननिाय िेगिेगळया याचचकाकत्याांनी मा.उच्च न्यायालय, खींिपीठ 
औरींगाबाद येथ े दाखल केलेल्या िेगिगेळया याचचकाींमध्ये मा.उच्च 
न्यायालयाने हदलेल्या आदेशाींच्या अनषुींगाने कायडिािी सरुू आिे. दरम्यान 
मा.सिोच्च न्यायालयाने हद.८.२.२०१८ रोिी हदिाणी अिड क्र.२०२८२/२०१७ 
मध्ये हदलेल्या आदेशाींच्या अनषुींगाने जिल्िाचधकारी, अिमदनगर याींच्याकिून 
सरकारी िकील, उच्च न्यायालय, औरींगाबाद खींिपीठ याींचे अभभप्राय 
मागविण्यात आल े आिेत. सदर अभभप्राय प्राप्त िोताच त्याप्रमाणे त्िररत 
कायडिािी करण्याची तििीि जिल्िाचधकारी, अिमदनगर याींनी ठेिली आिे. 

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

मुांबई-गोिा महामागाचच्या चौपदरीिरणाबाबत  

(३) *  १०५११३   श्री.श्जतेंद्र आव्हार्ड (मुांब्रा िळिा), श्री.अश्जत पिार 
(बारामती), श्री.जयांत पाटील (इ्लामपरू), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पाांरु्डरांग बरोरा (शहापरू), श्री.हदपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.िभैि वपचर्ड (अिोल)े, श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्री.सरेुश लार्ड (िजचत), श्री.किसन 
िथोरे (मरुबार्ड), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल जगताप 
(श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.राजन साळिी (राजापरू), श्री.पांिज 
भजुबळ (नाांदगाि), श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील (िरार्ड उत्तर), 
श्री.विजय भाांबळे (श्जांतरू), श्री.हनमुांत र्डोळस (माळशशरस), श्री.सांजय िदम 
(दापोली), र्डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांर्डोल), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(िर्डाळा), श्री.हदलीप िळस-ेपाटील (आांबेगाि), श्री.राजेश टोप े (घनसािांगी), 
श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.जयदत्त क्षीरसागर (बीर्ड), श्रीमती समुन 
पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.सनुनल प्रभ ू
(हदांर्डोशी), श्री.ननतशे राणे (िणििली), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), 
श्री.ओमप्रिाश ऊफच  बच्च ू िरू्ड (अचलपरू), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपर्डा), 
श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण), श्री.िभैि नाईि (िुर्डाळ), श्री.शशिाजीराि 
िर्र्ड चले (राहुरी), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.नारायण िुच े(बदनापरू) :    
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई-गोिा मिामागाडच्या चौपदरीकरणासाठी िमीन सींपादन करण्याचे 
काम  अत्यींत  सींथगतीने सरुु असनू मिामागाडच्या चौपदरीकरणासाठी िभमनी 
हदलेल्या कणकिली ि कुिाळ शिरातील तसेच एकीं दरीत कोकणातील 
प्रकल्पबाचधताींच्या िभमनीींचे मलू्याींकन चुकीच्या पद्धतीने करण्यात येत 
असल्यामळेु फेरमलू्याींकन करण्याबाबतचे ननिेदन लोकप्रनतननचधींनी 
मा.मखु्यमींत्री ि मा.सािडिननक बाींधकाम मींत्री याींच्याकि े हदले असनू 
प्रकल्पग्रस्ताींनी हदनाींक १० िानेिारी, २०१८ पासनु आमरण उपोषण करण्याचा 
इशारािी प्राींत अचधकारी, कणकिली (जि.भस ींधुदगुड) याींना हदल्याचे ननदशडनास 
आल,े िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मिामागाडसाठी अद्यापपयांत ककती शतेकऱ्याींच्या िभमनी 
सींपाहदत करण्यात आल्या आिेत ि त्याींना कोणत्या दराने मोबदला देण्यात 
आला आिे, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने प्रकल्पबाचधताींच्या िभमनीींच े
फेरमलू्याींकन करून त्याींना योग्य मोबदला देण्याबाबत तसेच मुींबई-गोिा 
मिामागाडचे काम तातिीने पणूड करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली 
िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१)  मुींबई-गोिा मिामागाडचे चौपदरीकरणासाठी िमीन 
सींपादन करण्याच ेकाम अत्यींत सींथगतीने सरूू आिे, िे खरे नािी.  

भस ींधुदगूड जिल्िातील कणकिली नगरपींचायत क्षेत्रातील मौि े
कणकिली भसूींपादन प्रस्ताि क्र.६०/२०१४ मधील ७ प्रकल्पग्रस्ताींनी 
उपोषणाबाबत ननिेदन हदल ेिोत.े िे खरे आिे.  
(२) उक्त मिामागाडसाठी अद्याप पयांत समूारे ५६,१६३ शतेकऱ्याींच्या िभमनी 
सींपादीत करण्यात आल्या असनू त्याींना राषरीय मिामागड अचधननयम, १९५६ 
मधील तरतदूीस अनसुरून मोबदला देण्यात आला/ येत आिे. 
(३) ि (४) राषरीय मिामागड अचधननयम, १९५६ चे तरतदुीनसुार 
प्रकल्पग्रस्ताींना मोबदला मान्य नसल्यास लिादाकि ेअवपल करण्याची तरतदु 
आिे.  
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मौिे कणकिली येथील िभमनीचा मोबदला रू. २६३३/- प्रनत चौ मी. 
या दराने देण्यात आलेला असनू सदरचा दर मान्य नसल्याने कािी 
खातदेाराींनी जिल्िाचधकारी, भस ींधुदगुड तथा लिाद राषरीय मिामागड याींचे 
न्यायालयात अवपल अिड दाखल केलेले आिेत. सदर अवपलािर सनुािणी 
घेऊन आिश्यक असल्यास उपविभागीय अचधकारी तथा CALA कणकिली 
याींना फेर मलु्याींकनाच ेआदेश पाररत करण्यात आलेले आिेत. त्याींचा अििाल 
प्राप्त करून घेऊन न्यायननणडय देण्याची कायडिािी जिल्िाचधकारी, भस ींधुदगुड 
तथा लिाद राषरीय मिामागड याींचे स्तरािर सरुू आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

----------------- 
  
मुखेर्ड (श्ज.नाांदेर्ड) तालुक्यातील पशुिैद्यिीय दिाखानयाांच्या इमारतीांची 

दरुु्ती िरुन ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(४) *  १०९१५३   श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.िसांतराि चव्हाण 
(नायगाांि), श्री.र्डी.पी.सािांत (नाांदेर्ड उत्तर) :   सन्माननीय पशसुांिधचन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मखुेि (जि.नाींदेि) तालकु्यात पशपुालन र्वयिसाय मोठ्या प्रमाणािर 
करण्यात येत असताना येथील समुारे ९६ ििार ८९० पशधुनाच्या 
उपचारासाठी फक्त ३५ कमडचारी उपलब्ध असनू ९ पदे ररक्त असल्यामळेु 
पशधुनाच्या आरोग्यविषयक सेिा भमळत नसल्याचे हदनाींक ३० डिसेंबर, २०१७ 
रोिी िा त्यासमुारास ननदशडनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, येथील पशिुदैयकीय दिाखान्याींच्या इमारती िीणड झाल्या 
असनू पािसाळ्यात या इमारतीत गळती िोत असल्याचे तसेच दिाखान्याींना 
सींरक्षक भभींतीिी नसल्याचे ननदशडनास आल ेआिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन पशधुनाच्या तलुनेत आिश्यक 
मनषुयबळ उपलब्ध करुन देण्याबाबत ि येथील पशिुदैयकीय दिाखान्याींच्या 
इमारतीींची दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. महादेि जानिर : (१) िे खरे नािी. 
मखुेि तालकु्यात एकुण १४ पशिुदै्यकीय दिाखान्याींसाठी पशधुन 

विकास अचधकारी सींिगाडतील ८ मींिूर पदाींपकैी ७ पदे भरलेली असनू, १ पद 
ररक्त, पशधुन पयडिेक्षक सींिगाडतील १३ मींिूर पदाींपकैी १० पदे भरलेली असनू 
फक्त ३ पदे ररक्त, व्रणोपचारक सींिगाडतील ७ मींिूर पदाींपकैी ५ पदे भरलेली 
असनू, २ पदे ररक्त आणण पररचर सींिगाडतील १७ मींिूर पदाींपकैी १४ पदे 
भरलेली असनू, ३ पदे ररक्त आिेत. सदर ररक्त पदाींचा कायडभार नजिकच्या 
सींस्था प्रमखुाींकि े हदलेला असल्याने पशधुनाच्या आरोग्य विषयक सेिा 
उपलब्ध करुन हदल्या िात आिेत. 
(२) िे खरे नािी. 

मखुेि तालकु्यात एकुण १४ पशिुदै्यकीय दिाखाने असनू, त्यापकैी 
१३ पशिुदै्यकीय दिाखान्याींना स्ित:ची इमारत आिे. पशिुदै्यकीय दिाखाना 
शे्रणी-१ चे िािूर, बा-िाळी, ि शे्रणी-२ चे चाींिोळा, सेिती, पाळा, रािूरा असे 
एकुण ०६ पशिुदै्यकीय दिाखान्याींना सींरक्षण भभींती आिेत. तसेच 
पशिुदै्यकीय दिाखाना शे्रणी-१ िािुर, मखुेि, बा-िाळी, शे्रणी-२ बे्मोगरा, 
पाळा, रािूरा या हठकाणच्या इमारती कािी प्रमाणात पािसाळ्यात गळतात. 
सदरील इमारती जिल्िा पररषद उपकरातनू दरुूस्त करण्याची  कायडिािी 
करण्यात येत आिे. 
(३) मखुेि तालकु्यातील पशिुदै्यकीय अचधकारी / कमडचारी याींच्या ररक्त 
पदाींचा अनतररक्त कायडभार नजिकच्या सींस्था प्रमखुाींकि ेसोपविण्यात आलेला 
आिे. 

ननयतकालीक बदल्या-२०१८, पदोन्नती, पशधुन विकास अचधकाऱ्याींची 
सरळसेिा भरती इत्यादी बाबतची कायडिािी करताना मखुेि तालकु्यातील उक्त 
ररक्त पदे भरण्याबाबतची कायडिािी प्राधान्याने करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

----------------- 
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िारांजा ि रमजानपूर (ता.बाळापूर, श्ज.अिोला) प्रिल्पबाधीताांना 
भूसांपादनाचा मोबदला देण्याबाबत 

  

(५) *  १०९९६१   श्री.गोिधचन शमाच (अिोला पश्श्चम) :   सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कारींिा ि रमिानपरू (ता.बाळापरू, जि.अकोला) प्रकल्पाच्या १०८ 
प्रकल्पबाधीताींच्या न्यायिक्काच े ४५ को्ी रुपये शासनाने भसूींपादन 
अचधकाऱ् याींकि े िगड केले असतानािी सींबींचधत प्रकल्पबाधीताींना अद्यापपयांत 
भमळाले नसल्याचे मािे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशडनास 
आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पबाधीताींना तातिीने मोबदला न हदल्यास प्रकल्पाच े
काम थाींबविण्याचा ि आींदोलन करण्याचा इशारा सदर प्रकल्पबाधीताींनी हदला 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती प्रकल्पबाींधीताींना मोबदला देण्याबाबत ि विलींब 
लािणाऱ् या अचधकाऱ् याींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी 
केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िोय, िे खरे आिे. परींत,ु प्रकरणात अचधननयम 
२०१३ मधील तरतदुीनसुार कलम २१ ची कायडिािी सरुु असनू, तद्नींतर 
ननयमानसुार अींनतम ननिािा पारीत  करुन, पढुील िा्पाची कायडिािी 
करण् यात येईल. 
(२) िोय, िे खरे आिे परींत ु बाधीत भधुारक याींचे आक्षेपािर प्रकरणाींत 
सनुािणी करीता प्रलींबीत असनू, तद्नींतर अींनतम ननिािा पारीत करण्याची 
कायडिािी करण् यात येत आिे. 
(३) प्रस् ततु विषयामध् ये मा.पालकमींत्री याींच ेिनता दरबारात प्राप् त झालेल् या 
तक्रार अिाडचे अनषुींगाने तत् काळ कायडिािी करणेबाबत भसुींपादन अचधकारी 
बाळापरू याींना ननदेशीत केले आिे. 
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(४) अचधननयम २०१३ मधील तरतदुीींप्रमाणे कायडिािी सरुु असल् यामळेु, 
कारिाई करण् याचा प्रश् न उद्् ाित नािी. 
(५) लाग ूनािी. 

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

गर्डधचरोली श्जल््यातील िैनगांगा नदी पात्रातून  
होत असलेले अिैध िाळू उत्खनन 

  

(६) *  १०९२१४   श्री.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी), श्री.राजेश िाशीिार 
(सािोली), र्डॉ.देिराि होळी (गर्डधचरोली), श्री.चरण िाघमारे (तमुसर) :   
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गिचचरोली जिल््यातील मौिा-आमगाि ि मौिा-सािींगी (ता.देसाईगींि) ि 
मौिा-अरसोिा (ता.आरमोरी) येथील िनैगींगा नदी पात्रातील रेती घा्ाींिरून 
तसेच गिचचरोली शिरालगतच्या कठाणी नदीपत्रातनू मोठ्या प्रमाणात िाळू 
उत्खनन करून िाितकू करण्यात येत असल्याचे मािे िानेिारी, २०१८ मध्ये 
िा त्यादरम्यान ननदशडनास आल,े िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार उक्त रेतीघा्ािरून िाळू तस्करी करणाऱ्या िाळू 
माकफयाींिर कारिाई करून िाळू तस्करी न िोण्यासाठी प्रनतबींधक उपाययोिना 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) ि (३) मौिा आमगाि ि मौिा सािींगी 
(ता.देसाईगींि) आणण मौिा अरसोिा (ता.आरमोरी) येथील रेतीघा्ाींचा भललाि 
करुन त्याचा ताबा भललािधारकास अनकु्रम े हद.०२/१२/२०१७, हद.१७/१०/२०१७ 
ि हद.१३/१०/२०१७ रोिी देण्यात आलेला आिे. तसेच मौिा कठाणी नदीिरील 
रेतीग्ाचा ई-भललाि करुन त्याचा ताबा हद.२९/०१/२०१८ रोिी देण्यात आलेला 
आिे. सदर हठकाणािरुन िाळूचे अिधै उत्खनन िोत असल्याच ेहदसनू आले 
नािी. तथावप, िाळूचे अिधै उत्खनन ि िाितकू रोखण्यासाठी भरारी पथक ि 
पोलीस विभागामाफड त िळेोिेळी तपासणी करण्यात येत.े अिधै गौण खननि 
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िाितकूीला आळा घालण्यासाठी बारकोि िाितकू पासिर यनुनक ईनिाईस 
कोि ्ाकणे बींधनकारक करण्यात आले आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

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

औरांगाबाद शहरातील र्त्याांची दरुु्ती िरण्याबाबत 
  

(७) *  १०७४३३   श्री.अतलु सािे (औरांगाबाद पिूच) :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद शिरातील नगर नाका त ेमिािीर चौक, मकुुीं दिािी चौक त े
विमानतळ, हदल्ली दरिािा त े िसुडल ्ी पॉईं्, क्राींती चौक त े रामचगरी 
भसग्नल, भसिको बसस्थानक त ेिसुडल ्ी पॉईं् या रस्त्याींचे िाींबरीकरण तीन 
िषाडपिूी करण्यात आले िोत,े िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सद्य:जस्थतीत या रस्त्याींिर मोठ्या प्रमाणात खड्ि े पिले 
असनू रस्त्याच्या िरचा पषृठभाग उखिून खालचा थर उघिा पिला आिे, िे 
िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या रस्त्याींचा दोष दायीत्ि कालािधी सींपला नसताना 
सािडिननक बाींधकाम विभागाचे अचधकारी लोकसिभागातनू रस्त्यािरील 
खड्ड्यात भर ्ाकून प्याचिकड चे काम करत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त रस्त े दोष दायीत्ि कालािधीच्या आत असल्यामळेु 
सींबींचधत ठेकदारकिून रस्त्याींची दरुुस्ती करून घेणे आिश्यक असताना 
लोकसिभागातनू दरुुस्ती करण्याची कारणे काय आिे, 
(५) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन उक्त रस्त्याींच्या दरुुस्तीची कामे न 
करणाऱ्या ठेकेदारािर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली 
िा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िोय. िे खरे आिे. 
(२) प्रश्नाधीन रस्त्यािर कािी हठकाणी खड्ि े पिल्याचे ऑक््ोबर, २०१७ 
मध्ये ननदशडनास आले िोत.े 
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(३) ि (४) िे खरे नािी. दोष दानयत्ि कालािधी म,े २०१७ मध्ये समाप्त 
झाला िोता. सबब सािडिननक बाींधकाम विभागामाफड त खड्ि ेभरण्यात आल े
असनू सद्य:जस्थतीत रस्त ेसजुस्थतीत आिेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

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

औरांगाबाद येथील ग्रीन गोल्र्ड सीड्स िां पनीच्या बीटी िपाशी 
बबयाण्याांचा साठा जप्त िेल्याबाबत 

  

(८) *  १०४९४२   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद येथील ग्रीन गोल्ि सीड्स कीं पनीच्या बी्ी कपाशी ि बीिी-्ू 
बबयाण्याींचा १२७९ जक्िी्ं ल साठा मािे डिसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान 
िप्त करण्यात आला असल्याचे ि त्याची ककींमत समुारे २४ को्ी रुपये 
असनू त्यामधील २ लाख ८४ ििार पाकक्े िी मदुत सींपलेली असल्याच े
ननदशडनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त घ्नचेी शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने दोषी आढळणाऱ् या र्वयक्तीींिर फौिदारी 
कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत 
आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. पाांरु्डरांग फुां र्डिर : (१) मे. ग्रीन गोल्ि भसड्स भल. औरींगाबाद िी बी.्ी. 
कापसू बबयाणाींचे उत्पादन, प्रकक्रया, पॅकीींग ि विक्री करणारी परिानाधारक 
कीं पनी आिे. सदर कीं पनीच्या परिान्यात समाविषठ नसलेल्या भल ींबेिळगाींि, 
ता. गींगापरू, जि. औरींगाबाद येथील अनचधकृत गोदामाची हदनाींक ०३ डिसेंबर, 
२०१७ रोिी तपासणी केली असता गोदामात समुारे २३.०२ को्ी रूपये 
ककींमतीची एकूण २.८४ लाख पाकक्े आढळून आलेली आिेत. यापकैी १.९६ 
लाख पाकक्ाींची िधैता मदुत सींपलेली िोती. 
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(२) ि (३) हदनाींक ०३ डिसेंबर, २०१७ रोिी गोदामाच्या तपासणी दरम्यान 
काढण्यात आलेले नमनेु पढुील चाचण्याींसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आलेले 
आिेत. सदर गोदामातील बबयाणे साठ्याला विक्रीबींद आदेश देण्यात आलेले 
आिेत. सदर गोदाम परिान्यात समाविषठ नसताींना बबयाणे साठिणकू 
केल्याप्रकरणी सींबींचधत उत्पादकाविरूद्ध पोलीस स््ेशन, िाळुींि, औरींगाबाद येथ े
गनु्िा दाखल करण्यात आलेला आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

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

मुांबई उपनगरातील िाांदे्र ते दहहसर या र्त्याच्या  
िामात झालेला गैरव्यिहार 

  

(९) *  १०४७८४   श्री.सनुनल प्रभ ू(हदांर्डोशी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई उपनगरातील िाींदे्र त े दहिसर या ५४ कक.मी. लाींबीच्या राषरीय 
द्रतुगती मिामागाडच्या सन २००४-०८ या कालािधीत सींयकु्तपणे केलेल्या 
रस्ता रुीं दीकरणाच्या कामात सािडिननक बाींधकाम विभाग ि एमएमआरिीए 
याींनी रस्त्याची िािी ४० एमएम ऐििी २० एमएम ठेिनू को्यिधी रुपयाींचा 
गरैर्वयििार केल्याच ेननदशडनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय,  
(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषड काय आिे ि त्यानसुार सदरिू रस्त्याच े
काम करणाऱ्या सबींचधत अचधकारी ि कीं त्रा्दाराविरुध्द शासनाने कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आिे आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस : (१) प्रश्नाचधन कामाबाबत सन २०१४ मध्ये मा. 
लोकप्रनतननधीींनी तक्रार केली िोती. 
(२), (३) ि (४) सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने मुींबई मिानगर प्रदेश विकास 
प्राचधकरणाने सल्लागाराकिून अििाल घेतला असता सदर कामािर मास््ीक 
अस्फाल््ची िािी ४० मी.मी. असल्याचे आढळून आले आिे. 

----------------- 
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मुलुांर्ड (मुांबई) येथील चौधरी ड्रायश्व्हांग ्िुलने बनािट  
िाहन चालि परिाने बनविल्याबाबत 

(१०) *  १०४८५२   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्री.शरददादा 
सोनािणे (जुननर), श्री.सरदार ताराशस ांह (मलुुांर्ड), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.रुपेश म् हात्र े (शभिांर्डी पिूच), श्री.सांतोष दानिे 
(भोिरदन), श्री.सनुनल शशांदे (िरळी), अॅर्ड.भीमराि धोंर्ड े (आष्ट्टी), श्री.विजय 
औटी (पारनेर), श्री.महेश चौघलेु (शभिांर्डी पश्श्चम), श्री.नारायण िुचे 
(बदनापरू), श्री.शशिाजीराि िर्र्ड चले (राहुरी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), 
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशर्डी), श्री.विजय िर्डटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), र्डॉ.पतांगराि 
िदम (पलसू िर्डगेाि), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), प्रा.िषाच गायििार्ड 
(धारािी), श्री.अ्लम शखे (मालार्ड पश्श्चम), श्री.अमर िाळे (आिी), 
श्री.जयप्रिाश मुांदर्डा (बसमत) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) ठाणे ि मुींबईतील शासकीय प्रादेभशक पररििन कायाडलयातील 
अचधकाऱ्याींच्या बनाि् सिी-भशक्क्याींसि ७०० स्मा ड्कािड िािन परिाने मलुुींि 
(मुींबई) येथील चौधरी ड्रायजर्विींग स्कूलने हदल े असल्याची बाब हदनाींक १५ 
िानेिारी, २०१८ रोिी िा त्या समुारास ठाणे पोलीसाींच्या ननदशडनास आली, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मलुुींि (मुींबई) येथील चौधरी ड्रायजर्विींग स्कूलचे सनुनल 
भीमराि चौधरी याींनी बनाि् स्मा ड् कािड िािन परिाने तयार करुन १० त े
२० ििार रुपयात ि इतर प्रमाणपत्र े५ त े१० ििार रुपयात हदली असल्याच े
ठाणे पोलीसाींनी केलेल्या तपासात ननदशडनास आले आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, ठाणे पोलीसाींनी मलुुींि येथील चौधरी ड्रायजर्विींग स्कुलिर छापा 
्ाकला असता अनेक बनाि् प्रमाणपत्र, प्रादेभशक पररििन कायाडलयाचे सिी 
ि भशक्के, लेझर वप्र ी्ं र, कलर वप्र ी्ं र, लॅभमनेशन मशीन ि सींगणक सापिले 
असनू, आर्ीओ, पोलीस ि मिसलू इत्यादी शासकीय कायाडलयाींचे भशक्के 
तयार करणे, बनाि् स्मा ड् कािड तयार करणे याचे एक पथक चौधरी याींच्या 
ननिासस्थानी ि कायाडलयामध्ये कायडरत असल्याचे तसेच सदर प्रकरणात 
पररििन कायाडलयातील कमडचारी ि अचधकारीिी सिभागी असल्याच े
ननदशडनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(४) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(५) असल्यास, त्यानसुार सदरचे बनाि् स्मा ड्कािड िािन परिाने रद्द 
करण्याबाबत ि सींबींचधत दोषीींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. हदिािर राित े: (१) ि (२) िे खरे आिे. 
(३) त े(५) मलुुींि येथील चौधरी मो्ार ड्रायर्विीींग स्कुल या हठकाणी पोभलस 
विभागार्वदारे केलेल्या कारिाईत श्री.सनुील भीमराि चौधरी िे आर्ीओ, 
पोलीस ि मिसलू इत्यादी शासकीय कायाडलयाचे भशक्के, बनाि् मो्ार 
ड्रायजर्विींग स्मा ड् कािड तयार करीत असल्याचे पोभलस तपासात ननषपन्न 
झाल्यािरुन हद.१६.०१.२०१८ रोिी श्रीनगर पोलीस स््ेशन, ठाणे शिर येथ े
गनु्िा रजि. नीं. ०७/२०१८, भा.द.वि. कलम १७१, ४०६, ४२०, ४६४, ४६७, ४६८, 
४७१ दाखल करण्यात येिनू श्री.सनुील भीमराि चौधरी याींना हद.१६.०१.२०१८ 
रोिी अ्क करण्यात आलेली आिे. चौधरी मो्ार ड्रायजर्विींग स्कूलचा परिाना 
सन २०११ मध्येच रद्द करण्यात आलेला आिे. सदर गनु््याचा तपास पोलीस 
विभागामाफड त अन्िेषणाचधन आिे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

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

रायगर्ड ि शसांधदुगुच श्जल््यातील भात शतेीच ेसमुद्राच्या  
पाण्यामुळे झालेले नुिसान 

(११) *  १०५९६०   श्री.मांगेश िुर्डाळिर (िुलाच), श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा), 
श्री.भरतशठे गोगािले (महार्ड), श्री.धैयचशील पाटील (पणे), श्री.मनोहर भोईर 
(उरण), श्री.िभैि नाईि (िुर्डाळ), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर 
िुणािार (हहांगणघाट), अॅर्ड.आशशष शलेार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.अशमत साटम 
(अांधेरी पश्श्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.अतलु भातखळिर 
(िाांहदिली पिूच), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूच), 
श्री.सभुाष उफच  पांर्र्डतशठे पाटील (अशलबाग), श्री.योगेश सागर (चारिोप), 
श्रीमती मांदा म्हात्र े (बेलापरू) :   सन्माननीय खारभमूी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) केळिणे, पनूाि ेि िशणेी (ता.उरण, जि.रायगि) गािातील शकेिो एकर 
भात शतेीत समदु्राचे पाणी िाऊ नये यासाठी खारभमूी विकास विभागाने 
बाींधलेले बींधारे ननकृष् दिाडचे असल्यामळेु सदर बींधारे िािून िाऊन समदु्राच े
पाणी शतेात गेल्याने गािातील शकेिो एकर भात शतेीचे नकुसान िोऊन 
िभमनी नावपक झाल्या आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच अभलबाग, पेण आणण पनिेल (जि.रायगि) तालकु्यातिी गत सिा 
त े सात महिन्यात समदु्र ि खािी सींरक्षक बींधारे फु्ून ििारो एकर 
भातशतेीत समदु्राचे खारे पाणी भशरल्याने शतेिभमनी नापीक झाल्या असनू 
अनेक शतेातील भात वपकाींचे सींपणूड नकुसान झाले असतानािी याबाबतची 
माहिती जिल्िा कृषी अचधक्षक कायाडलयातील कृवष अचधकारी आणण पेण 
येथील खारभमूी सिेक्षण ि अन्िेषण विभागाचे अभभींयता याींच्याकि ेउपलब्ध 
नसल्याचे मािे िानेिारी, २०१८ मध्ये ननदशडनास आले असनू खािी सींरक्षक 
बींधारे फु्ल्यामळेु ििळपास ४५०० शतेकऱ् याींिर उपासमारीची िेळ आलेली 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) तसेच भसींधुदगुड जिल््यातील सिेको्, देिबाग, आचरा या गािातील 
शकेिो एकर भात शतेीत समदु्राचे पाणी भशरु नये यासाठी खारभमूी विकास 
विभागाने बाींधलेले बींधारे ननकृष् दिाडचे असल्यामळेु खार बींधारे िारींिार 
फु्ून समदु्राच े पाणी शतेात भशरुन गािातील शकेिो एकर भात शतेीच े
नकुसान िोऊन िभमनी नावपक झाल्या आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, रायगि ि भसींधुदगुड जिल््यातील खार भमुी बींधाऱ्याींची, नावपक 
झालेल्या िभमनीींची ि शतेकऱ्याींच्या नकुसानाची पािणी शासनाने केली आिे 
काय, 
(५) असल्यास, त्यानसुार नकुसानग्रस्त शतेकऱ्याींना नकुसान भरपाई 
देण्याबाबत, या भागात खार बींहदस्तीचे काम तातिीने करण्याबाबत ि ननकृष् 
दिाडचे बींधारे बाींधणाऱ्या ठेकेदाराींिर ि या ननकृष् दिाडच्या बींधाऱ् याींच्या 
कामाकि े दलुडक्ष करणाऱ् या खारभमूी विकास विभागाच्या अचधकाऱ् याींिर 
कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत 
आिे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. हदिािर राित े: (१) नािी. 
उरण (जिल्िा रायगि) तालकु्यातील केळिणे, पनुाि,े िशणेी या 

खािगी खारभमूी योिना असल्याने खारभमूी विकास विभागाने या योिनाींची 
बाींधकामे केलेली नािीत. सदर योिनाींना ककनारा ननयमन क्षेत्र (CRZ) 
अींतगडत अद्याप मान्यता न भमळाल्याने िी कामे िाती घेणे शक्य झालेले 
नािी. उरण तालकु्यातील मागील ४ िषाडत एकूण १०५७.९२ िेक््र शतेीच े
४०६९ शतेकऱ्याींचे नकुसान झाले आिे. 
(२) पणे आणण पनिेल (जिल्िा रायगि) तालकु्यातील मागील सिा त ेसात 
महिन्यात एकूण १६४० शतेकऱ्याींच्या ७८६.९६ िेक््र क्षते्राचे नकुसान झाल्याचे 
ननदशडनास आल े आिे. तसेच हदनाींक ०४.१२.२०१७ ि हदनाींक ०५.१२.२०१७ 
रोिी झालेल्या ओखी िादळामळेु अभलबाग तालकु्यातील भोनींग ि मनोरींिन 
या खारभमूी योिनाींतगडत शतेीच े ि रचलेल्या मळण्याच े (भाताचे उििे) 
नकुसान झाले आिे. 
(३) नािी. 

मौिे सिेको् ि देिबाग, तालकुा  मालिण या गािात खारभमूी 
यींत्रणेमाफड त एकिी खारभमूी योिना बाींधण्यात आलेली नािी अथिा प्रस्तावित 
नािी. 

मौिे आचरा, तालकुा मालिण या गािामध्ये खारभमूी विभागामाफड त 
एकूण  ७ खारभमूी योिना बाींधलेल्या असनू सिड योिना सजुस्थतीत आिेत ि 
त्याद्िारे एकूण २७२ िेक््र क्षेत्र सींरक्षक्षत केलेले आिे. 
(४) िोय. 

मिसलू ि कृषी विभागाने सींयकु्त पींचनामे केलेले आिेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

उरण (जिल्िा रायगि) तालकु्यातील केळिणे, पनुाि,े िशणेी आणण 
भसींधुदगुड जिल््यातील सिेको् ि देिबाग, तालकुा  मालिण या योिना बिृत 
आराखियात समाविष् नािीत. या खािगी खारभमूी योिना आिेत. सदर 
योिनाींिर शासनामाफड त खचड करण्यात येत नािी. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

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



17 

पुणे विभागातील िाळू टांचाई दरू िरण्याबाबत 
  

(१२) *  १०७७५४   श्री.अननल बाबर (खानापरू), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), 
श्री.सत्यजीत पाटील-सरुर्डिर (शाहूिार्डी), श्री.गणपतराि देशमखु (साांगोले) :   
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) पणेु विभागातील साींगली, सातारा, कोल्िापरू, सोलापरू ि पणेु या 
जिल््यातील िाळू उपशाींिर राषरीय िररत लिादाने पणूडत: बींदी घातल्यामळेु 
बाींधकामाकरीता िाळूची ी्ंचाई ननमाडण झाली आिे, िे खरे आिे काय,   
(२) असल्यास, सोलापरू जिल््यात िाळू अभािी शासकीय योिनेतील घरकुले 
ि शासनाची ननरननराळी विकास कामे बींद पिली असल्याने त्यासाठी 
शासनाने िाळू उपलब्ध करुन देण्याबाबतची मागणी लोकप्रनतननधीींनी जिल्िा 
ननयोिन सभमतीच्या बठैकीमध्ये हदनाींक २ िानेिारी, २०१८ रोिी िा 
त्यासमुारास केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, खानापरू, आ्पािी ि किगेाींि (जि.साींगली) तालकु्यात िाळू 
ी्ंचाईमळेु बाींधकाम र्वयिसाय प्रभावित िोऊन शकेिो कामगाराींिर उपासमारीची 

िेळ आली असल्याचे तसेच शकेिो बाींधकाम े ठप्प झाल्याचे मािे डिसेंबर, 
२०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशडनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीनसुार पणेु विभागातील िाळू उपशािरील बींदी उठिनू 
ि िाळू घा्ाींचे भललाि करून िाळूची ी्ंचाई दरू करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) मा.िररत न्यायाचधकरणाने िाळू उपशािर पणूडत: 
बींदी घातल्याची बाब खरी नािी. तथावप, मा.िररत न्यायाचधकरणान े
हद.३०/०५/२०१७ च्या आदेशान्िये पाण्याखालील िाळूचे याींबत्रक साधनाींच्या 
सिाय्याने उत्खनन करण्यास प्रनतबींध केला आिे.  

पणेु विभागातील पाण्याखालील िाळूच ेयाींबत्रक साधनाींच्या सिाय्याने 
उत्खनन करता येत नसल्याने कािी प्रमाणात िाळूच्या उपलब्धतमेध्ये कमी 
ननमाडण झाल्याचे हदसनू आले आिे. 
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(२) शासकीय विकासकामाींसाठी िाळू उपलब्ध करुन देण्याची मागणी 
हद.२.१.२०१८ रोिी झालेल्या सोलापरू जिल्िा ननयोिन सभमतीच्या बठैकीत 
लोकप्रनतननधीींनी केली आिे. 
(३) साींगली जिल््यात िाळू र्वयािसानयक अन्य हठकाणािून िाळू उपलब्ध 
करुन विक्री करीत असल्याने तसेच कृबत्रम िाळूचा िापर बाींधकामासाठी िोत 
असल्याने बाींधकामे ठप्प झाल्याची बाब ननदशडनास आलेली नािी. 
(४) ि (५) हदनाींक ३ िानेिारी, २०१८ च्या सधुाररत िाळू / रेती ननगडती 
धोरणातील तरतदूीींच्या अनषुींगाने िाळू ग्ाींचे भललाि करण्याची कायडिािी सरुु 
आिे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

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

लोणार, देऊळगािराजा ि शसांदखेर्डराजा (श्ज.बुलढाणा) तालुक्यातील 
अिैध िाळू उपशाबाबत 

(१३) *  १०६४६२   र्डॉ.शशशिाांत खेर्डिेर (शस ांदखेर्ड राजा), र्डॉ.सांजय 
रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) लोणार (जि.बलुढाणा) तालकु्यात अनेक हठकाणी िािनाींच्या क्षमतपेेक्षा 
िास्त रेती िाितकू िोत असनू या अिधै रेती िाितकुीमळेु शासनाच्या लाखो 
रुपयाींच्या मिसलूाचे नकुसान िोत असल्याचे तसेच लोणार शिरात अनेक 
हठकाणी अनेक महिन्याींपासनू शकेिो ब्रास रेतीचा अिधै साठा करण्यात आला 
असनू या साठ्याचा मींिळ अचधकारी याींनी पींचनामा करुन २०० ब्रास रेतीचा 
साठा असल्याची नोंद केली असनू प्रत्यक्षात तथेे ४०० ब्रासपेक्षा िास्त रेती 
साठा असल्याचे ि  त्यािर मिसलू विभागाकिून कोणतीिी कारिाई करण्यात 
आली नसल्याचे मािे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशडनास आल,े 
िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच ननमगाि गरुु (ता.देऊळगािरािा, जि.बलुढाणा) येथे बेकायदा रेती 
उपसा करणाऱ् या १५ िािनाींिर हदनाींक ६ डिसेंबर, २०१७ रोिी िा त्या 
समुारास तिभसलदार, देऊळगािरािा याींनी कारिाई केली असनू कारिाईत 
िप्त करण्यात आलेले ह्प्पर हदनाींक १३ डिसेंबर, २०१७ रोिी िा 
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त्यासमुारास तिभसल कायाडलयाच्या गे्च े कुलपू तोिून पळिनू नेल्याचे 
ननदशडनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) तसेच भस ींदखेिरािा (जि.बलुढाणा) तालकु्यातील खिकपणूाड नदी ि अन्य 
नद्याींमधून रेतीचे अिधैररत्या उत्खनन करण्यात येत असल्याच ेमािे डिसेंबर, 
२०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशडनास आल,े िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, या सिड प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीच े ननषकषड काय आिे ि त्यानसुार लोणार तालकु्यात 
िािने क्षमतपेेक्षा िास्त भरून रेती िाितकू करणाऱ्या ि रेतीची अिधै 
साठिणकू करणाऱ्या कीं त्रा्दारािर, िाळू चौकशीचा चकुीचा अििाल देणाऱ्या 
मींिळ अचधकाऱ्यािर, ननमगाि गरुु येथे अिधै िाळू उपसा करणाऱ्या िािनािर 
तसेच तिसील कायाडलयातनू ह्प्पर पळिनू नेणाऱ्या सींबींचधतािर कारिाई 
करुन भस ींदखेिरािा तालकु्यात अिधै रेती उपसा करणाऱ्या रेती माकफयाींिर 
कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत 
आिे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) ि (५) हद.१/४/२०१७ त े        
हद.३१/०१/२०१८ या कालािधीमध्ये लोणार तालकु्यात क्षमतपेेक्षा िास्त ि 
अिधै िाळू िाितकू करण्याची ५५ प्रकरणे ननदशडनास आली असनू या पो्ी 
रु.१३,८५,१००/- इतका दींि सींबींचधताींकिून िसलू करण्यात आला आिे. 

लोणार शिरात अनेक हठकाणी रेतीचा अिधै साठा केल्याची बाब 
ननदशडनास आलेली नािी. मात्र एका प्रकरणात तलाठी याींनी २०० ब्रास िाळूचा 
पींचनामा केला िोता. चौकशीअींती सदर िाळूसाठा िधै असल्याच े ननषपन्न 
झाले आिे. 

डिसेंबर २०१७ मध्ये देऊळगाि रािा तालकु्यातील ननमगाि गरुु 
येथील खिकपणूाड नदीपात्रातनू अिधै िाळू िाितकुीच्या प्रकरणात 
अ्कािलेल्या िािनाींपकैी एक िािन पळविल्याचे ननदशडनास आल्यानींतर सदर 
िािनाच्या मालकाविरुध्द गनु्िा दाखल करण्यात आला असनू सदर िािन 
पनु्िा ताब्यात घेण्यात आले आिे. 
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भस ींदखेिरािा (जि.बलुढाणा) तालकु्यातील खिकपणूाड ि अन्य 
नद्याींमधून िाळूचे अिधै उत्खनन िोत असल्याची बाब डिसेंबर, २०१७ िा 
त्या दरम्यान ननदशडनास आलेली नािी. 

हद.१/४/२०१७ त ेहद.३१/१/२०१८ या कालािधीत बलुढाणा जिल््यामध्ये 
अिधै गौण खननि उत्खनन ि िाितकूीच्या ७४६ प्रकरणाींमध्ये दींिात्मक 
कारिाई करुन रक्कम रु.१,३९,५६,११५/- इतका दींि िसलू करण्यात आला 
आिे. तसेच ५ प्रकरणात गनु्िे दाखल करण्यात आले आिेत. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

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

िेसरी - दाणोली - फणसिर्ड े- चौिुळ - नेनेिार्डी (ता.सािांतिार्डी, 
श्ज.शसांधदुगुच) या र्त्यास मांजुरी देण्याबाबत  

(१४) *  ११२४६३   श्री.ननतशे राणे (िणििली) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) आींबोली घा् (ता.सािींतिािी, जि.भस ींधुदगुड) मागाडिर दरिषीच्या 
पािसाळ्यात िारींिार दरिी कोसळत असल्यामळेु घा् रस्ता िाितकुीसाठी 
अनेक हदिस बींद ठेिण्यात येत असल्याचे ननदशडनास आले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, या घा् मागाडला पयाडय म्िणून केसरी-दाणोली-फणसिि-े
चौकुळ-नेनेिािी असा १० कक.मी. लाींबीचा नविन रस्ता तयार करण्याबाबतची 
मागणी पररसरातील ग्रामस्थाींनी गत  २० िषाांपासनू सातत्याने मा.मखु्यमींत्री, 
मा.सािडिननक बाींधकाम मींत्री, कायडकारी अभभयींता, सािडिननक बाींधकाम 
विभाग, सािींतिािी, जिल्िाचधकारी, भस ींधदुगुड याींच्याकि े लेखी 
ननिेदनाद्िारे केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, दरिषीच्या रस्त ेआराखियात या पयाडयी मागाडचा समािशे 
करण्यात येत असतानािी सदरिू पयाडयी मागाडस मींिूरी देण्यात आली नािी 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून आींबोली घा् मागाडला पयाडयी 
असणाऱ्या उक्त रस्त्यास मींिूरी देऊन तातिीने रस्त्याचे काम पणूड 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िे खरे नािी. 
(२) िोय. 
(३), (४) ि (५) आींबोली घा्ातील रस्त्यासाठी पयाडयी रस्ता म्िणून दाणोली-
केसरी-फणसिि-ेनेनेिािी चौकुळ रस्ता प्रजिमा ६० चा िापर करण्याचे 
ननयोिन आिे. या रस्त्याच्या कक.मी. ९/४०० त े कक.मी. १९/४०० या १० 
कक.मी. लाींबीत रस्ता अजस्तत्िात नािी. या लाींबीतील रस्त्याच्या 
बाींधकामासाठी आिश्यक िभमनीचे  सींपादन करण्याचे काम प्रगतीत आिे. 

भसूींपादन झाल्यािर या लाींबीत रस्त् याचे बाींधकाम ि इतर लाींबीतील 
रस्त्याची सधुारणा करण्याची कामे मींिूरी, ननधी, ननकष ि प्राधान्यक्रमानसुार 
िाती घेण्याचे ननयोिन आिे. 

----------------- 
  
िाांद्री-फुटाळा (ता.मोहार्डी, श्ज.भांर्डारा) या र्त्यासाठी सांपाहदत िरण्यात 

आलेल्या जशमनीचा मोबदला देण्याबाबत 
  

(१५) *  १०७९८८   श्री.चरण िाघमारे (तमुसर) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) मौिा फु्ाळा (ता.मोिािी, जि.भींिारा) येथील काींद्री–फु्ाळा या रस्त्याच्या 
बाींधकामाकररता सींपाहदत करण्यात आलेल्या शतेकऱ्याींच्या िभमनीचा मोबदला 
सन १९८७ पासनू प्रलींबबत आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त शतेकऱ्याींना तातिीने मोबदला देण्यासाठी ननधी 
मागणीचे पत्र कायडकरी अभभयींता, सािडिननक बाींधकाम विभाग, भींिारा याींनी 
हदनाींक ०६ नोर्विेंबर, २०१७ रोिी शासनाकि ेहदले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त पत्राच्या अनषुींगाने या प्रकरणी ननधी उपलब्ध करून 
शतेकऱ्याींना तातिीने मोबदला देण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िे खरे आिे. 
(२) िे िी खरे आिे. 
(३) प्रस्ततु प्रकरणी भसुींपादनाबाबत िभमनीची सींयकु्त मोिणी करण्यात 
येऊन, सविस्तर भसुींपादन प्रस्ताि भसुींपादन अचधकारी, भींिारा याींची मींिूरी 
प्राप्त झाल्यािर ननधीबाबत पढुील कायडिािी करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

----------------- 
  
अहमदनगर - िोल्हार या र्त्याच्या देखभाल दरुु्तीच्या िामाबाबत 

  

(१६) *  ११००८४   श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर) :  सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अिमदनगर - कोल्िार या रस्त्याचे देखभाल दरुुस्तीच ेकाम उद्योिक 
करीत नसल्यामळेु सींबींचधत कायडकारी अभभयींता, अचधक्षक अभभयींता, मखु्य 
अभभयींता याींनी या रस्त्यािरील  ्ोलनाका तात्परुत्या स्िरुपात बींद करण्याचा 
प्रस्ताि शासनास सादर केला िोता, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सींबींचधत उद्योिकामाफड त िरील रस्त्याची देखभाल दरुुस्ती न 
करतािी शासनाने या ्ोलनाक्यािर पथकर चाल ूकरण्याची परिानगी हदली 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार उक्त रस्त्याची देखभाल दरुुस्ती न करता ्ोल 
िसलुी करणाऱ्या उद्योिकािर कारिाई करून ्ोल िसलुी बींद करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िोय. 
(२) िे अींशतः खरे आिे. 

उद्योिक नतुनीकरणाचे काम करीत नसल्याने मागील िषी शासनाने 
पथकर िसलुी बींद केली िोती. त्याविरुध्द उद्योिकाने मा.उच्च न्यायालय, 
मुींबई येथे याचचका दाखल केली िोती. मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार 
उद्योिकास रस्त्याचे नतुनीकरण हद.३१.०३.२०१८ पयांत पणूड करण्याचे ननदेश 
देऊन पथकर िसलूी सरुु ठेऊन सदर रक्कम Escrow Account मध्ये िमा 
करण्यात येत आिे. 
(३) अधीक्षक अभभयींता, दक्षता ि गणुननयत्रींक मींिळ, नाभशक याींच्या माफड त 
कामाची तपासणी करण्यात आली आिे. 
(४) रस्त्याचे नतुनीकरणाच ेकाम सा.बाीं.विभागामाफड त स्िींतत्र ननविदा मागिनू 
उद्योिकाच्या िबाबदारीिर ि खचाडने (Risk &amp; Cost) करून त्यासाठी 
लागणारी खचाडची रक्कम उद्योिकास कार, िीप ि िलकी िािने तसेच 
एस.्ी. ि स्कूल बसेस याींना पथकरातनू सू्  हदल्याने शासनाकिून देय 
असणाऱ्या रक्कमेतनू  िसलुी करण्याची ि दैनींहदन पथकर िसलुीची रक्कम 
Escrow Account मध्ये िमा करण्याची तरतदू करण्यात आली आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

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

राज्यातील ्ियांचशलत हिामान िें द्र सुरु िरण्याबाबत 
(१७) *  १०६४२३   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.हषचिधचन 
सपिाळ (बलुढाणा), अॅर्ड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अशमत झनि (ररसोर्ड), 
श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.रणजीत िाांबळे (देिळी), श्रीमती अशमता चव्हाण 
(भोिर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
अॅर्ड.आशशष शलेार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्रीमती 
मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.र्डी.पी.सािांत (नाांदेर्ड उत्तर), र्डॉ.सनुनल देशमखु 
(अमरािती) :    सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) शतेकऱ् याींना ििामानाची अचुक माहिती भमळण्याकरीता सिा महिण्यापिूी 
राज्यातील २ ििार ६५ मिसलू मींिळामध्ये स्ियींचभलत ििामान कें द्र 
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उभारण्यात आले असनु सदर ििामान कें द्राच े उद्घा्न झाल े नसल्याने 
एकािी कें द्रािरुन शतेकऱ् याींना ििामानाविषयी माहिती भमळत नसल्याच े
हदनाींक ९ िानेिारी, २०१७ रोिी िा त्या समुारास ननदशडनास आले आिे, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, अमरािती जिल््यात ८९ कें द्र उभारण्यात आली असनु सदर 
कें द्रिी अद्यापी सरुु करण्यात आली नसल्याच े हदनाींक ९ िानेिारी, २०१७ 
रोिी िा त्या समुारास ननदशडनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील शतेकऱ् याींना या स्ियींचभलत ििामान कें द्राींचा लाभ 
भमळण्यासाठी सदरची कें द्र सरुु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली 
िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. पाांरु्डरांग फुां र्डिर : (१) ि (२) नािी. 

हद.०८ माचड, २०१७ रोिी राज्यातील प्रत्येक मिसलू मींिळामध्ये 
सािडिननक - खािगी भागीदारीतनू स्ियींचभलत ििामान कें द्र स्थापन 
करण्यास (मिािेध प्रकल्पास) मींिूरी हदली असनू स्कायमे् िेदर सजर्विडसेस 
प्रा.भल याींची सेिा परुिठादार सींस्था म्िणुन ननयकु्ती केली आिे. या प्रकल्पाच े
भमूीपिून ि उद्घा्न मािे, एवप्रल-२०१७ मध्ये पार पिलेले आिे. 

हद.१६ फेब्रिुारी, २०१८ अखरे २०६५ पकैी २०५७  मिसलु मींिळामध्ये 
स्ियींचभलत ििामान कें द्राची उभारणी पणुड झाली असनू सदर कें द्र कायाडजन्ित 
झालेले आिेत ि त्यार्वदारे प्रत्येक मिसलू मींिळातील तापमान, पिडन्यमान, 
सापेक्ष आद्रडता, िाऱ्याचा िगे आणण हदशा या ििामान विषयक घ्काची दर 
१० भमनी्ाींनी Real Time माहिती उपलब्ध िोत आिे. यामध्ये अमरािती 
जिल््यातील ८९ मिसलु मींिळाींचा देखील समािेश आिे. 
(३) राज्यातील २०६५ मिसलु मींिळापकैी २०५७ मिसलु मींिळामध्ये 
स्ियींचभलत ििामान कें द्राची उभारणीचे काम पणुड झाले असनु या कें द्रािरुन 
ििामान विषयक माहिती उपलब्ध िोत आिे.  सदर माहिती ननयभमतपणे 
जिल्िा अचधक्षक कृवष अचधकारी याींच्या कायाडलयाींना ऑनलाईन पो ड्लर्वदारे 
उपलब्ध करुन देण्यात येत आिे. सद्यजस्थतीत, या माहितीचा ििामान 
आधारीत फळ वपक विमा योिना, प्रधानमींत्री फसल बबमा योिनेच्या 
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कामाकररता उपयोग करण्यात येत आिे. त्याचप्रमाणे, सदर माहिती आधारे 
शतेकऱ्याींना भविषयात कृवष ििामान सल्ला ि मागडदशडन तसेच अन्य 
मलु्यिधीत सवुिधा कशाप्रकारे उपलब्ध करुन देता येईल याचे ननयोिन 
करण्यात येत आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

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

शशरुर ि आांबेगाि (श्ज.पुणे) तालुक्यातील  
र्त्याांची दरुु्ती िरण्याबाबत 

(१८) *  १०९७८७   श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांत पाटील 
(इ्लामपरू), श्री.िभैि वपचर्ड (अिोले), श्री.पाांरु्डरांग बरोरा (शहापरू), 
श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि) :  सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) भशरुर ि आींबेगाि (जि.पणेु) तालकु्यातील कान्िूर-मेसाई-माींदळिािी, 
तळेघर-भीमाशींकर, भोरिािी-मींचर, कळींब-साकोरे-चास ि कळींब त े लौकी 
(ता.आींबेगाि) या रस्त्यािर मोठया प्रमाणात खड्ि ेपिून रस्त्याची दरुिस्था 
झाली असनू रस्त ेिाितकुीसाठी ननरुपयोगी झाल्याने नागररकाींना तसेच िािन 
चालकाींना प्रिास करणे गरैसोयीच ेझाले असल्याच े ननदशडनास आले आिे, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रस्त्याींची पािसाळयापिूी तातिीने दरुुस्ती 
करण्याबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी सािडिननक बाींधकाम 
विभाग ि जिल्ियाचे मा.पालकमींत्री तसेच मा.सािडिननक बाींधकाम मींत्री 
याींचेकि ेकेली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर रस्त्याींची शासनाने पािणी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार भशरुर ि आींबेगाि तालकु्यातील उक्त रस्त्याींची 
दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत 
आिे,  
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अशींत खरे आिे. 
प्रश्नाींककत रस्त्याींपकैी तळेघर-भभमाशींकर रस्ता रा.मा. ११२ ि 

िकळींब-साकोरे रस्ता प्रजिमा १३ सा.बाीं.विभागाच्या अखत्याररत आिेत. 
कान्िूर – मेसाई – माींदळिािी ग्रा.मा.१२४ साकोरी त े कििेािी ग्रा.मा.७ 
जि.प.पणेु याींच्या अखत्याररत, भोरिािी – मींचर रस्ता रा.म. ५० कें द्र 
शासनाच्या अखत्याररत आिे. या रस्त्याींच्या कािी भागात रस्ता क्षनतग्रस्त 
झाला िोता. तथावप रस्त्यािरुन िाितकू सरुळीत चाल ूआिे. 
(२) िोय. 
(३), (४) ि (५) सा.बाीं.विभागाच्या अखत्यारीतील रस्त्यािरील खड्ि े भरुन 
रस्त े िाितकुीस सरुळीत ठेिण्यात आले आिे. जि.प. पणेु याींच्या 
अखत्याररतील रस्त्यािर कमी िेगाने िाितकु िोत आिे. राषरीय मिामागड 
असलेला रस्ता कें द्र शासनाच्या अखत्याररत असनू त्याींच्या माफड त सजुस्थतीत 
ठेिण्यात येत आिे. 

सिड रस्त्यािरील कािी लाींबीत कराियाची आिश्यक कामे मींिूरी 
ननधी ननकष ि प्राधान्यक्रमानसुार सींबींचधत यींत्रणामाफड त िाती घेण्याचे 
ननयोिन आिे. 

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

महाराष्ट्र राज्य बबयाणे महामांर्डळाच्या ठाणे श्जल््याच्या श्जल्हा 
व्यि्थापिाांनी िेलेला गैरव्यिहार 

(१९) *  १०६५५५   र्डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सांदीपानराि भमुरे 
(पठैण), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि 
- ििठेमहाांिाळ), र्डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर), श्रीमती सीमाताई हहरे 
(नाशशि पश्श्चम), र्डॉ.सशु्जत शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.अननल िदम 
(ननफार्ड), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मिाराषर राज्य बबयाणे मिामींिळाच्या लखेापररक्षकाींनी ननलींबबत 
तत्काभलन जिल्िा र्वयिस्थापक अरवि ींद तपासे याींच्या विरोधात सन २०१४ त े
२०१६ या कालािधीत ४२६ जक्िी्ं ल बबयाण्याींचा अपिार करून रुपये 
१४,९०,५९८ इतक्या रक्कमेचा गरैर्वयििार केल्याची तक्रार िागळे इस््े् 
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पोभलस ठाण्यात हदनाींक ८ िानेिारी, २०१७ रोिी िा त्यासमुारास दाखल केली 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानसुार दोषीींिर कोणत्या 
कलमान्िये गनु्िा दाखल करण्यात आला तसेच पढेु कोणती कारिाई 
करण्यात आली िा येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. पाांरु्डरांग फुां र्डिर : (१) मिाराषर राज्य बबयाणे मिामींिळाचे ननलींबबत 
तत्काभलन जिल्िा र्वयिस्थापक, ठाणे याींनी आचथडक िषड २०१४-१५  त े२०१५-
१६मध्ये एकुण ७५४ जक्िी्ं ल भात बबयाण्याींबाबत, तसेच, अन् य प्रकारे भमळून 
एकुण रु. ५९ लक्ष रकमेचा गरैर्वयििार केल्याचे आढळून आल्याने त्याींच्या 
विरुध्द िागळे ईस््े्, पोलीस ठाणे (ठाणे शिर) येथे हदनाींक ०७.०१.२०१८ 
रोिी फौिदारी गनु्िा नोंदविण्यात आलेला आिे िे खरे आिे.  
(२) मिामींिळातील अींकेक्षण विभागाकिून सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी 
करण्यात आलेली आिे. 
(३) चौकशीमध्ये उपविभागीय कायाडलय, ठाणे येथ ेआचथडक िषड २०१४-१५ ि 
२०१५-१६ मध्ये मोठ्या प्रमाणािर आचथडक अननयभमतता ि गरैर्वयििार 
झाल्याची बाब आढळून आली. तसेच, भात पायाभतू / प्रमाणणत बबयाणेचा 
मोठया प्रमाणािरील साठा गिाळ झाल्याची बाब ननदशडनास आली. याबाबत 
श्री. तपासे ननलींबबत तत्कालीन जिल्िा र्वयिस्थापक, ठाणे मिाबीि याींचे 
विरुध्द िागळे इस््े् पोलीस ठाणे, (ठाणे शिर) येथ ेभा.दीं.वि. कलम ४०९ 
खाली फौिदारी गनु्िा दाखल करण्यात आलेला असनू श्री. ए.एल. तपासे ि 
श्री. एस.एस. पारधे, सिायक क्षेत्र अचधकारी, मिाबीि याींना हदनाींक 
२०.८.२०१६ पासनू ननलींबबत करण्यात आलेले आिे.  त्याींचे विरुध्द म.ना.से. 
(भशस्त ि अपील) ननयम १९७९ च्या ननयम १२ अन्िये सींयकु्तररत्या 
विभागीय चौकशी करण्यात येत आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

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



28 

जुनोना, गुर्डगेाि ि येनोळा (ता.पिनी, श्ज.भांर्डारा) येथील रेतीघाटािरून 
होत असलेले अिैध रेती उत्खनन 

  

(२०) *  १०८६५२   श्री.रामचांद्र अिसरे (भांर्डारा) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) िुनोना, गिुगेाि ि येनोळा (ता.पिनी, जि.भींिारा) येथील रेतीघा्ािरून 
पयाडिरण विषयक तरतदुीच े पालन न करता िेसीपी, पोकलॅन्ि मभशनद्िारे 
अिोरात्र अिधै रेती उत्खनन करून िाितकू करण्यात येत असल्यामळेु 
शासनाच्या को्यिधी रुपयाींच्या मिसलूाचे नकुसान िोत असल्याबाबतची 
तक्रार हदनाींक १५ िानेिारी, २०१८ रोिी स्थाननक लोकप्रनतनीधीींनी 
जिल्िाचधकारी भींिारा याींचेकि ेकेली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रेतीघा्ाींिर सधुारीत िाळू धोरणानसुार मोक्याच्या 
हठकाणी चेक नाके, भसभस्ीर्विी कॅमेरे (िाळू ग्ाच्या हठकाणी) बसविण्यात न 
आल्याचे तसेच याकि े मिसलू विभागाचे दलुडक्ष झाल्याचे ननदशडनास आले 
आिे, िे िी खरे आिे काय,  
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार सदर रेती घा्ािरून अिधै रेती िाितकू 
करणाऱ्या ि निीन िाळू धोरणातील तरतदुीींचा अिलींब न करणाऱ्या 
कीं त्रा्दाराविरूद्ध तसेच याकि े दलुडक्ष करणाऱ्या अचधकाऱ्याींविरूद्ध शासनाने 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अशी तक्रार जिल्िाचधकारी, भींिारा याींचकेि े
करण्यात आली आिे. 
(२), (३) ि (४) पिनी तालकु्यातील मौिा िुनोना येथील रेतीघा् भललािात 
गेला असनू करारनाम्यातील अ्ी ि शतीप्रमाणे भललािधारक मानिी 
पध्दतीने रेती उत्खनन करुन रॅक््रद्िारे रेतीची उचल करतात. सदर 
रेतीघा्ािर सीसी्ीर्विी कॅमेरे बसविण्यात आलेले आिेत. सदर रेतीसाठ्याची, 
रेती िाितकू पासेस, रेतीघा्ािरील असलेले रजिस््र, ऑनलाईन तपासणी 
दररोि तलाठी याींचेकिून करण्यात येत.े तसेच महिन्यातनू दोन िेळा मींिळ 
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अचधकारी तर प्रत्येक महिन्याला तिसीलदार याींचेकिून प्रत्यक्ष रेतीघा् ि 
रेतीसाठ्याची पािणी केली िात.े 

मौिे गिुगेाि ि मौिा येनोळा िे रेतीघा् भललािात गेले आिेत. 
तथावप, भललािधारकाींनी सदर रेतीघा्ाच्या भललािाची सींपणूड रक्कम भरली 
नसल्यामळेु भललािधारकाींना उक्त रेतीघा्ाचा करारनामा करुन ताबा देण्यात 
आलेला नािी. उक्त रेतीघा्ातनू अिधै उत्खनन केल्याचे ननदशडनास आले 
नािी.  

हद.१/४/२०१७ त े हद.३१/१/२०१८ या कालािधीत भींिारा जिल््यामध्ये 
अिधै िाळू उत्खनन/िाितकूीच्या ८१० प्रकरणाींमध्ये दींिात्मक कारिाई करुन 
रक्कम रु.४,०३,९५,२६५/- इतका दींि िसलू करण्यात आला आिे. तसेच ०७ 
प्रकरणात गनु्िे दाखल करण्यात आले आिेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

----------------- 
  
मौजे दाभार्डी (ता.मालेगाांि, श्ज.नाशशि) येथे बनािट िागदपत्राांच्या 

आधारे प्लॉटची विक्री िेल्याबाबत 
(२१) *  १०६९३५   श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पश्श्चम) :  सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे दाभािी (ता.मालेगाींि, जि.नाभशक) येथील ग् नीं. १५२७/१ मधील 
भखूींि धारकाींनी बनाि् कागदपत्र े तसेच खोट्या माहितीच्या आधारे 
सिकब्िेदाराची स्िमालकीची १ ििार २०० चौ. मी. िागा ििप केल्याच े
तसेच  मींिूर केलेला तात्परुता अभभन्यास ि बबनशतेी आदेशातील २७ 
प्लॉ्ची विक्री करुन अिीच को्ीिून अचधक रकमेची फसिणूक केल्याच ेमािे 
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशडनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर अभभन्यास मींिुर िोिनू १३ िष े िोऊनिी अ्ी ि 
शतींच्या अधीन रािून भखूींि विकभसत करण्यात आलेला नसल्याचे तसेच 
मींिुर अभभन्यासातील ६ ि ९ मी्र रस्त्याचे क्षेत्र प्रत्यक्षात १ ििार ६४० 
चौ.मी. असताना भखूींिधारकाींनी त े क्षेत्र अिघे ३२६ चौ. मी. असल्याचे 
दशडिनू तसा सातबारा उतारा तयार करुन अपिार केला आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषड काय आिेत ि त्यानसुार या प्रकरणातील 
दोषीींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) मौिे दाभािी (ता.मालेगाींि जि.नाभशक) येथील ग् 
नीं.१५२७/१ क्षेत्र १.०० िेक््र या ग्ाचा श्री.सभुाष आसाराम चोरिीया ि इतर 
याींनी अभभन्यास मींिूर करून घेतला िोता. त्यानसुार उपविभागीय अचधकारी, 
मालेगाींि याींनी सदर क्षते्रास रहििास प्रयोिनासाठी तात्परुत्या रेखाींकनास 
हद.२९.०४.२०११ च्या आदेशान्िये अकृवषक परिानगी हदली. ग् नीं.१५२७/२ 
क्षेत्र ०.१२ आर िे क्षते्र श्री. ियेश शाींताराम िाघ याींच्या मालकीचे असनू सदर 
ग्ाला अद्याप बबनशतेी परिानगी देण्यात आलेली नािी. मात्र ग् 
नीं.१५२७/१ ि १५२७/२ याींच ेक्षेत्र लगत असल्याने अभभन्यास मींिूर करताना 
१५२७/२ चे क्षते्र अभभन्यासामध्ये दशडविण्यात आलेले आिे. श्री. चोरिीया याींनी 
त्याींच्या १ िेक््र क्षेत्राच्या मयाडदेत मात्र अींनतम अभभन्यास/बबनशतेी आदेश 
प्राप्त करून घेण्यापिूीच तात्परुत्या अभभन्यासानसुार भखूींिाींची विक्री केलेली 
आिे. 
(२) सिाय्यक सींचालक, नगर रचना, नाभशक याींनी हद.८.०४.२००४ रोिी मींिूर 
केलेल्या अभभन्यासानसुार सर्विीस रोि खालील क्षेत्र १४५०.०० चौ.मी., 
ॲभमनन्ी स्पेसचे क्षेत्र १०२७.०४ चौ.मी ि रस्त्याखालील क्षेत्र ३२६.३५ चौ.मी. 
याप्रमाणे असनू त्यानसुार फेरफार क्र.१३८७१,हद.२९.०४.२०११ अन्िये तलाठी 
याींनी गाि न.नीं. ७/१२ उतारे तयार केले आिेत. 
(३) ि (४) सदर प्रकरणी अींनतम अभभन्यास मींिूरीचे आदेश प्राप्त करून 
घेण्यापिूीच तात्परुत्या अभभन्यासानसुार भखूींि विक्री करण्यात आलेली 
असल्याने तसेच भखूींिाच े गाि न.नीं ७/१२ उतारे तयार करण्यात आल े
असल्याने उपविभागीय अचधकारी, मालेगाींि उपविभाग, मालेगाींि याींच्या 
आदेश हद.११.१०.२०१७ अनसुार सदर क्षेत्राचा हद.२९.०४.२०११ चा तात्परुता 
बबनशतेी आदेश रद्द करण्यात आला असनू फेरफार नोंद क्र.१३८७१ रद्द 
करण्यात आली आिे. तसेच प्लॅा् खरेदी विक्री र्वयििाराबाबतच्या नोंदीींचा 
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अींमल इतर िक्कात घेणेबाबत ि दोषी असणाऱ् या तलाठी ि मींिळ अचधकारी 
याींच्याविरूद्ध भशस्तभींगाची कारिाई करणेबाबत आदेश देण्यात आले आिेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

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

नागपूर विभागातील िाळू घाटाांच ेशललाि न झाल्याने  
िाळू टांचाई ननमाचण झाल्याबाबत 

  

(२२) *  १०६१६७   र्डॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्तर), श्री.राजेश क्षीरसागर 
(िोल्हापरू उत्तर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्य पयाडिरण मलु्याींकन सभमतीने िाळू उपशाबाबत कठोर ननकषाींचा 
अिलींब केला असनू त्यामळेु या िषी नागपरू विभागाच्या ६ जिल्ियातील रेती 
घा्ाींचा भललाि दामदपु्ीने करण्यात आल्याने अध्याडच रेतीघा्ाींचा भललाि 
झाल्याच ेमािे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशडनास आल,े िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, या विभागाच्या सिड जिल््यातील िाळू घा्ाींचे भललाि न 
झाल्यामळेु कीं त्रा्धारकाींनी कृत्रीम रेती ी्ंचाई ननमाडण केली असनू त्यामळेु 
सामान्य नागरीकाींना रेती खरेदीसाठी अचधक पसैे मोिािे लागत असल्याने 
घर बाींधणी र्वयिसाय अिचनीत आला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार राज्य पयाडिरण मलु्याींकन सभमतीने िाळू 
उपशाबाबत केलेले ननकष भशचथल करण्याबाबत ि नागपरू विभागातील सिड 
रेती घा्ाींचा भललाि करून िाळूची ी्ंचाई दरू करण्याबाबत तसेच िाळूची 
कृबत्रम ी्ंचाई ननमाडण करणाऱ्या िाळू कीं त्रा्दारािर कारिाई करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) ि (४) सन २०१७-१८ च्या िाळू/ रेतीघा् 
भललािाकररता नागपरू विभागातील नागपरू जिल््यात ननजश्चत करण्यात 
आलेल्या २१ रेतीघा्ाींचे अींनतम सिेक्षण न करता भललाि करण्यात आल्याने 
तसेच जिल्िा खाणकाम आराखिा न करता पयाडिरण अनमुती मींिूर केल्याने 
मा.उच्च न्यायालय, खींिपीठ नागपरू याींनी रर् याचचका क्र.६१६३/२०१७ ि 
६१४७/२०१७ मध्ये हद.२/२/२०१८ रोिीच्या आदेशान्िये भललाि प्रकक्रया रद्द 
केली आिे. चींद्रपरू जिल््यात एकूण ५८ रेतीघा्, िधाड जिल््यात १० रेतीघा्, 
गोंहदया जिल््यात २६ रेतीघा्, भींिारा जिल््यात ३० रेतीघा्, गिचचरोली 
जिल््यात ५६ रेतीघा् भललािात गेले िोत.े मा.उच्च न्यायालय, खींिपीठ 
नागपरू येथे दाखल रर् याचचका क्र.८१५१/२०१७, ८०४१/२०१७ ि ८१३९/२०१७ 
मध्ये राज्यातील सिड जिल््याींमध्ये हद.२१/१२/२०१७ च्या आदेशान्िये 
पयाडिरण आघात मलु्याींकन ि पयाडिरणीय र्वयिस्थापन योिना नसलेल्या 
रेतीघा्ाींच्या भललािास स्थचगती हदल्यामळेु चींद्रपरू जिल््यात ६५, भींिारा 
जिल््यात द्वितीय फेरीतील सिड रेतीघा्, गिचचरोली जिल््यातील १९ 
रेतीघा् याींचे भललाि िोऊ शकले नािीत. त्यामळेु भींिारा जिल््यामध्ये कािी 
प्रमाणात रेती ी्ंचाई ननमाडण िोऊन नागररकाींना मागील ३ िषाडच्या तलुनेत 
िास्त ककींमत मोिािी लागत असल्याचे ननदशडनास आले आिे. आता 
मा.उच्च न्यायालयाने हद.२१/०२/२०१८ रोिीच्या आदेशान्िये सदर याचचका 
खारीि केल्याने निीन िाळू ननगडती धोरण हद.३/१/२०१८ मधील तरतदूीनसुार 
राज्यातील िाळू ग्ाची प्रकक्रया सरुु करण्यात येत आिे.   
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

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

िािण-पाली-खोपोली (श्ज.रायगर्ड) या राज्यमागाचसाठी  
सांपाहदत िेलेल्या जशमनीच्या मोबदल्याबाबत 

  

(२३) *  १०५०३४   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) िाकण-पाली-खोपोली (जि.रायगि) या राज्यमागाडच्या रुीं दीकरणामध्ये 
अनेक शतेकऱ्याींच्या शतेिमीनी गेल्या असनू अनेक लिान-मोठ्या 
उद्योगधींद्याचे नकुसान झाले असल्याने नकुसानग्रस्ताींना योग्य तो मोबदला 
देण्यात यािा अन्यथा बेमदुत उपोषण करण्यात येईल असा इशारा सधुागि 
तालकुा शतेकरी समन्िय सींघषड सभमतीने तिभसलदार, पाली याींना हदनाींक १७ 
डिसेंबर, २०१७ रोिी िा त्यासमुारास लेखी ननिेदनाद्िारे हदला आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, या मागाडचे सरुु असलेले रुीं दीकरणाच े काम धोकादायक ि 
असरुक्षक्षतररत्या िोत असल्याचेिी मािे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशडनास आल,े िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार उक्त मागाडसाठी शतेकरी ि लिान-मोठ्या 
उद्योिकाींच्या सींपाहदत करण्यात आलले्या िभमनीचा योग्य मोबदला 
देण्याबाबत तसेच रस्त्याचे काम सरुक्षक्षतरीत्या करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२)  िे खरे नािी. 
(३) सदर रस्ता िा रोिा, पाली ि खालापरू या ३ तालकु्यामधून िात असनू 
भमूी अभभलेख कायाडलयाकिून प्रमाणणत मोिणी नकाशानसुार सिडसाधारणपणे 
३० मी. रुीं दीपयांत सािडिननक बाींधकाम विभागाची िद्द असल्याचे हदसनू येत.े 
मिाराषर राज्य रस्त े विकास मिामींिळाने आजस्तत्िातील रस्त्याच्या िद्दीच े
सीमाींकन करणेसाठी रु. २३.९८ लक्ष मोिणी शलु्क पाली येथील भमूी 
अभभलेख कायाडलयामध्ये िमा करण्यात आल े आिे. तसेच तिभसल 
कायाडलयातफे गािाींमध्ये कॅं प घेऊन मालकी िक्काींची दरुुस्तीची कायडिािी 
प्रगतीपथािर आिे. 
(४) सद्यजस्थतीत शासनाच्या मालकीच्या रुीं दीतच प्रकल्पाचे बाींधकाम 
करण्यात येत असनू भौभमनतक / अभभयाींबत्रकी सधुारणा, बस थाींबा, पाकींग 
सवुिधा इ.  बाबीींसाठी  लागणाऱ्या समुारे ५ िे. अनतरीक्त िागेसाठी 
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भसूींपादनाचा प्रस्ताि तयार करण्याच ेकाम प्रगती पथािर असनू त्या सींदभाडत 
राषरीय मिामागड १९५६ नसुार मािेिा िा्पासि भसूींपादनाची कायडिािी पणूड 
केल्यानींतरच सदर हठकाणी काम िाती घेण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

----------------- 
  
िसई (श्ज.पालघर) खार्डीतून अनधधिृत रेती उपसा होत असल्याबाबत 

  

(२४) *  ११०१०४   श्री.पा्िल धनारे (र्डहाणू) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िसई (जि.पालघर) खािीतनू यींत्राच्या सिाय्याने अनचधकृतपणे रेती उपसा 
केला िात असल्याचे तसेच यामळेु ककनारपट्टी खचनू ककनाऱ् याची धूप िोत 
असल्याचे हदनाींक १३ िानेिारी, २०१८ रोिी िा त्या समुारास ननदशडनास 
आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदरच्या रेती उपशाकि ेसींबींचधत अचधकाऱ्याींकिून िाणीिपिूडक 
दलुडक्ष केले िात असनू या अिधै रेती उपशाविरोधात कोणतीिी कारिाई 
करण्यात आली नािी आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार सदर हठकाणी अनचधकृत रेती उपसा करण्या-या 
रेती माकफयाींिर तसेच त्याकि े दलुडक्ष करणाऱ्या सींबींचधत अचधकाऱ्याींिर 
कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत 
आिे,  
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िे खरे नािी. तथावप, दैननक लोकमत या 
ितृ्तपत्रामध्ये हद.१३/१/२०१८ रोिी अशा आशयाची बातमी प्रभसध्द झाली 
िोती. या बातमीच्या अनुषींगाने  तिसीलदार, िसई याींचे अचधनस्त मींिळ 
अचधकारी, िसई ि तलाठी, मालोंि ेयाींनी नमदु हठकाणी पािणी केली असता 
त्याहठकाणी अनचधकृत रेती उत्खनन केल्याचे त्याींना आढळून आलेले नािी.  
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(२), (३) ि (४) हद.१/४/२०१७ त े हद.३१/१/२०१८ या कालािधीत पालघर 
जिल््यामध्ये अिधै गौण खननि उत्खनन ि िाितकूीच्या ४८८ प्रकरणाींमध्ये 
दींिात्मक कारिाई करुन रक्कम रु.२,२१,१६,७६२/- इतका दींि िसलू करण्यात 
आला असनू ३३ प्रकरणात गनु्िे दाखल करण्यात आले आिेत. तसेच अिधै 
िाितकूीसाठी िापरण्यात आलेली ४३ िािने, ३९ डिझेल पींप, ७५ डिझेल 
इींजिन, २२ सक्शन पींप, ९ फायबर बो्ी, १० बो्ी, १२ लोखींिी पाईप, २५ 
रेती चाळण्या ि १ िे.सी.बी. िे सािीत्य िप्त करण्यात आले आिेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

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

हारुर-गरजगाांि (ता.आजरा, श्ज.िोल्हापूर) दरम्यान  
हहरण्यिेशी नदीिर पूल बाांधण्याबाबत 

(२५) *  १०७१४९   श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगर्ड), श्री.जयांत 
पाटील (इ्लामपरू), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्रीमती समुन पाटील 
(तासगाि - ििठेमहाांिाळ) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) िारुर-गरिगाींि (ता.आिरा, जि.कोल्िापरू) दरम्यान हिरण्यकेशी नदीिर 
असलेला कोल्िापरू बींधारा कमकुित झाल्याने अििि िाितकुीस धोकादायक 
झालेला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर कोल्िापरू बींधाऱ्यास समाींतर पलु बाींधण्याबाबतची 
मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा.सािडिननक बाींधकाम मींत्री याींच्याकि े
हदनाींक २८ िुल,ै २०१७ ि २४ ऑगस््, २०१७ रोिी ननिेदनाद्िारे केली आिे, 
िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार ि लोकप्रनतननधीच्या मागणीनसुार उक्त हठकाणी 
पलु बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िोय. 
(२) नािी. 
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(३) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
(४) प्रस्ततू पलूाचे काम ननकष, मींिूरी ि ननधीच्या अधीन रािून िाती 
घेण्याचे ननयोिन आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

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

शशिर्डाि-थळिरिार्डी, तळीनजीि (ता.िणििली, श्ज.शसांधदुगुच)  
आग लागून झालेले नुिसान 

  

(२६) *  १०५६०१   श्री.िभैि नाईि (िुर्डाळ) :   सन्माननीय मदत ि 
पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कनेिी (ता.कणकिली, जि.भस ींधुदगुड) पररसरातील भशििाि – थळकरिािी, 
तळीनिीक हदनाींक ०१ िानेिारी, २०१८ रोिी िा त्या समुारास नसैचगडक 
ररत्या लागलेल्या भीषण आगीत २४ एकराींिरील काि ूकलमाींची बाग ि आींबा 
कलमे तसेच सागाची झाि ेिळून खाक िोऊन बागायतदाराींचे ५७ लाख २१ 
ििार रुपयाींचे नकुसान झाल्याचे ननदशडनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच चचपी, परुळे – कुशिेािा (ता.िेंगलेु, जि.भस ींधुदगूड) ि किठी, चेंदिण 
माळरानािर (ता.कुिाळ, जि.भस ींधुदगुड) हदनाींक ०३ िानेिारी, २०१८ रोिी िा 
त्या समुारास नसैचगडक िणर्वयामळेु लागलेल्या आगीच्या ताींििात ३ शते 
नाींगर, आींबा ि कािुच्या बागाींसि गिताच्या गींिी िळून करोिो रुपयाींच े
नकुसान झाले, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या नसैचगडक ररत्या लागलेल्या आगीत झालेल्या नकुसानीच े
पींचनामे शासनाने केले आिेत काय,  
(४) असल्यास, त्यानसुार नकुसानग्रस्त शतेकरी ि बागायतदाराींना आचथडक 
मदत देण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आिे. 

आपदग्रस्त श्री. वििय गािकर याींनी त्याींच्या िबाबात अज्ञात 
इसमाने मदु्दाम आग लािल्याचे नमदू केले आिे. 
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(२) िानेिारी महिन्यात भसींधुदगुड जिल््यातील िेंगलुाड तालकु्यातील चचपी 
विमानतळ निीक आग लागनू ७ बागायतदाराींच्या एकूण १००६ आींबा ि 
कािू कलमाींच े समुारे रु १०,१३,०००/- एिढे नकुसान झाल े असल्याचे 
ननदशडनास आले. 

तथावप, भस ींधुदगुड जिल््यातील कुिाळ तालकु्यातील किठी, चेंदिण 
माळरानािर हदनाींक ०३ िानेिारी, २०१८ रोिी िा त्या समुारास नसैचगडक 
िणर्वयामळेु लागलेल्या आगीच्या ताींििात ३  शते नाींगर,  आींबा कािुच्या 
बागाींसि गिताच्या गींिी िळून करोिो रुपयाींचे नकुसान झाले असल्याची बाब 
ननदशडनास आलेली नािी. 
(३) िोय. 
(४) शासन ननणडय हदनाींक १३.०५.२०१५ अन्िये शतेातील वपकाींना आग 
लागल्याची बाब नसैचगडक आपत्तीमध्ये येत नसल्याने सदर आगीत नकुसान 
झालेल्या आपदग्रस्ताींना मदत देण्यात आलेली नािी. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

----------------- 
  
नाशशि श्जल््यातील शतेिऱयाांच ेओखी चक्रीिादळामुळे झालेले नुिसान 
  

(२७) *  १०६०२०   श्री.अननल िदम (ननफार्ड), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरूी), 
श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे (शसननर) :   सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाभशक जिल््यातील १ ििार ५०० शतेकऱ् याींच्या तब्बल १३०० िेक््र 
क्षेत्रातील वपकाींचे मािे डिसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान आलले्या ओखी 
चक्रीिादळामळेु नकुसान झाले असल्याचे ननदशडनास आले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, जिल्िा प्रशासनाने नकुसानीचे पींचनामे करुन शतेकऱ् याींना 
आचथडक भरपाई देण्यासाठी २ को्ी ३३ लक्ष रुपयाींचा प्रस्ताि शासनाकि े
सादर केला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, सदर प्रस्ताि मींिूर करुन शतेकऱ् याींना तात्काळ नकुसान 
भरपाई देण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ि (२) िोय. 
(३) राज्यात हदनाींक ४ त े ६ डिसेंबर, २०१७ या कालािधीत ओखी 
चक्रीिादळामळेु ि त्यामळेु आलेल्या अिेळी पािसामळेु शतेीवपके / फळवपके 
याींचे झालेल्या नकुसानीबाबत सींयकु्त पींचनामे करुन सविस्तर प्रस्ताि 
पाठविण्याबाबतच्या सचूना सिड क्षेबत्रय कायाडलयाींना शासनपत्र हदनाींक ७ 
डिसेंबर, २०१७ अन्िये देण्यात आल्या आिेत. सदर माहिती सींकभलत 
करण्याचे काम सरुु असनू या सींदभाडत प्राप्त िोणाऱ्या माहितीच्या अनषुींगाने 
नकुसानग्रस्ताींना आचथडक मदत देण्याबाबतचा ननणडय घेण्याची बाब प्रस्तावित 
आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

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

शहापूर (श्ज.ठाणे) तालुक्यातील पुलाांची दरुु्ती िरण्याबाबत 
(२८) *  १०७२८९   श्री.पाांरु्डरांग बरोरा (शहापरू), श्री.अश्जत पिार (बारामती), 
श्री.जयांत पाटील (इ्लामपरू), श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), 
श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.श्जतेंद्र आव्हार्ड (मुांब्रा िळिा), श्री.राहुल 
जगताप (श्रीगोंदा), श्री.िभैि वपचर्ड (अिोले), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू) :   
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) शिापरू (जि.ठाणे) तालकु्यातील लािे मोिूळ पािा पलू, काळू नदीिरील 
गूींि-ेििेणे कोचरे पलू नादरुुस्त झाले असल्याने पािसाळ्यात या पलुािरून 
प्रिास करणे अिचणीच े िोऊन अनेक गािाींचा एकमेकाींशी सींपकड  तु् त 
असल्याच े तसेच याबाबत िारींिार पत्रर्वयििार करुनिी अद्याप या पलूाींची 
दरुुस्ती करण्यात आली नसल्याचे ननदशडनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, शिापरू तालकु्यातील धोकादायक पलुाींचे सिेक्षण करून 
त्याींच्या दरुुस्तीस मींिुरी देण्याबाबतची मागणी शिापरूचे लोकप्रनतननधी याींनी 
मा. सािडिननक बाींधकाम मींत्री याींच्याकि ेहदनाींक २१ ऑगस््, २०१७ रोिी िा 
त्यासमुारास केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार शिापरू तालकु्यातील लािे मोिूळ पािा पलू ि 
काळू नदीिरील गूींि-ेििेणे कोचरे पलुाींची दरुुस्ती करण्याबाबत तसेच 
धोकादायक पलुाींच ेसिेक्षण करून त्याींच्या दरुुस्तीस मींिुरी देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ?  
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िे खरे नािी, 

विषयाींककत पलू िे सा.बाीं. विभागाच्या अखत्यारीत रस्त्याींिर नािी. 
(२)  िे खरे आिे. 

लोिे मुींिूळ पािा रस्ता ग्रामीण मागड २६२ असनु या रस्त्यािर 
कोणतािी पलू नािी. तथावप लािे मींिुळ पािा येथे खािगी िभमनीतनू 
िाणाऱ् या ननयोिन बा्य रस्त्यािर िुना लोखींिी पलू असनू तो नादरुुस्त 
आिे. या पलूाचा िापर पादचारी िाितकुीसाठी करण्यात येतो. गुींि ििेणे पलू 
ि कोचरे पलू सािडिननक बाींधकाम विभागाच्या अखत्यारीत असनू 
िाितकूीसाठी सजुस्थतीत आिेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
(४) शिापरू तालकु्यामध्ये प्रश्नाींककत ननिेदनामध्ये एकुण २३ पलुाींची पािणी 
करुन आिश्यक कायडिािी करण्याची मागणी करण्यात आली आिे. या 
पलुाींमधील १४ पलू सािडिननक बाींधकाम विभागाच्या ि ९ पलू जिल्िा 
पररषद, ठाणे याींच्या अखत्यारीत आिे. सा.बाीं.विभागाच्या अखत्यारीतील 
पलूाींचे सिेक्षण करुन आिश्यक दरुस्तीची कामे मींिुरी ननधी, ननकष ि 
प्राधान्यक्रमानसुार िाती घेण्याचे ननयोिन आिे. जिल्िा परीषद, ठाणे याींच्या 
अखत्यारीतील ९ पलूाींबाबत आिश्यक कामे िाती घेण्याचे ननयोिन आिे. 
सद्यजस्थतीत या पलूािरुन िाितकु सरुळीत चाल ूआिे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

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

िरमाळा (श्ज.सोलापूर) तालुक्यातील र्त्याांची दरुु्ती िरण्याबाबत 
(२९) *  १०७४३४   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
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(१) करमाळा (जि.सोलापरू) तालकु्यातील पारेिािी-रािूरी-वििाळ-अींिनिोि-केम 
त े दिीिली िा सोलापरू जिल््यातील प्रमखु जिल्िामागड क्र. ४ असनू सदर 
रस्त्याची दरुिस्था झाली असनू रस्त्यािर ठीक हठकाणी खड्ि े पिून रस्ता 
िाितकू अयोग्य झाल्याने या रस्त्याची तातिीने दरुुस्ती करण्याबाबतची 
मागणी स्थाननक लोकप्रननधीींनी मा.सािडिननक बाींधकाम मींत्री याींचेकि ेलेखी 
ननिेदनार्वदारे केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तालकु्यातील बाभळूगाि त ेजिींती, पाींि ेशलेगाींि त ेकेम 
इत्यादी गािाींतील ३९० कक.मी. लाींबीच े रस्त े सोलापरू जिल्िा पररषदेने सन 
२०१३ मध्ये सािडिननक बाींधकाम विभागाकि ेिगड केले असनू सदर रस्त्याींची 
दरुुस्ती करण्याची मागणी ग्रामस्थाींनी ि लोकप्रनतननधीींनी सािडिननक 
बाींधकाम विभागाकि ेिारींिार केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या तालकु्यातील करमाळा-बोरगाि-घारगाींि-प्रजिमा-०५, ०९/०० 
त े १३/०० या रस्त्याच े ि कुगाि-चचखलठाण-शे् फळ-िेऊर प्रजिमा-११ ककमी 
००/०० त े ०७/०० ि १२/८०० त े १५/०० या रस्त्याच े खिीकरण ि 
िाींबरीकरणासाठी ननधी भमळािा म्िणून या रस्त्याींचा समािेश ग्-ब अींतगडत 
(ए.एम.सी.) करण्याबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.सािडिननक 
बाींधकाम मींत्री याींचेकि ेहदनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी िा त्यासमुारास केली 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, या सिड प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीनसुार पारेिािी-रािूरी-वििाळ-अींिनिोि-केम त ेदिीिली 
ि बाभळूगाि त े जिींती, पाींि े शलेगाींि त े केम या रस्त्याची दरुुस्ती 
करण्याबाबत तसेच करमाळा-बोरगाि-घारगाींि-प्रजिमा-०५ ि कुगाि-
चचखलठाण-शे् फळ-िेऊर प्रजिमा-११ या रस्त्याींचा समािेश ग्-ब अींतगडत 
(ए.एम.सी.) करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत 
आिे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िोय. 
(२) िोय. 
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जिल्िा पररषद सोलापरू याींच्याकिून समुारे ३८३ कक.मी.लाींबीचे रस्त े
सा.बाीं.विभागाकि ेिस्ताींतरीत करण्यात आले आिेत.  
(३) िोय. 
(४), (५) ि (६) प्रश्नाककीं त रस्त्याींच्या दरुुस्ती देखभालीसाठी र्वदीिावषडक 
करारनाम्यार्वदारे ननविदा ननयभमत करण्यात आल्या आिेत. रस्त्याच्या िाींबरी 
पषृठभागािरील खड्ि े भरुन रस्त े िाितकूीसाठी सजुस्थतीत ठेिण्यात आले 
आिेत. 

या रस्त्याच्या कामी क्षनतग्रस्त लाींबीत मिबतूीकरण ि िाींबरीकरण 
करणे आिश्यक आिे. िी कामे मींिूरी ननधी ननकष ि प्राधान्याक्रमानसुार 
िाती घेण्याचे ननयोिन आिे. 

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

येल्लोरी (ता.औसा, श्ज.लातूर) पररसरात गारवपटीने झालेल्या 
नुिसानाची भरपाई देण्याबाबत 

(३०) *  ११११५८   श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण) :  सन्माननीय 
मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) येल्लोरी (ता.औसा, जि.लातरू) पररसरात हदनाींक १५ एवप्रल, २०१७ रोिी 
झालेल्या प्रचींि गारवप्ीत शतेकऱ्याींच्या शतेीवपकाींसि फळबागाींच ेशींभर ्क्के 
नकुसान झाले असनू सदर नकुसानीच्या मदतीचा प्रस्ताि जिल्िाचधकारी 
लातरू याींनी शासनास सादर केला असतानािी सदर शतेकऱ्याींना अद्यापी 
नकुसान भरपाई मींिूर करण्यात आली नसल्याचे ननदशडनास आले आिे, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर शतेकऱ्याींना नकुसान भरपाई देण्याची मागणी लातरू 
ग्रामीणच े स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा.मखु्यमींत्री याींच्याकि े मािे एवप्रल, 
२०१७ मध्ये िा दरम्यान केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर आपत्तीत ककती शतेकऱ्याींच े नकुसान झाले असनू 
नसैचगडक आपत्ती अींतगडत ककती रुपये नकुसान भरपाईची मागणी 
जिल्िाचधकारी, लातरू याींनी शासनास केली आिे, 
(४) असल्यास, त्यानसुार उक्त शतेकऱ्याींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 



42 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ि (२) िे खरे नािी. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

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

िल्याण-र्डोंबबिली महानगरपाशलिा क्षेत्रामधील २७ गािाांतील घराांची 
अनधधिृतपणे नोंदणी िेल्याबाबत 

(३१) *  १०५४०१   श्री.विजय िर्डटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशर्डी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अ्लम शखे 
(मालार्ड पश्श्चम), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा), अॅर्ड.यशोमती ठािूर 
(नतिसा), र्डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.र्डी.पी.सािांत (नाांदेर्ड उत्तर), 
श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अशमत विलासराि 
देशमखु (लातरू शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू 
ग्रामीण), प्रा.िषाच गायििार्ड (धारािी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोर्ड), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.विजय औटी (पारनेर), 
र्डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.शरददादा सोनािणे (जुननर), श्री.सरदार 
ताराशस ांह (मलुुांर्ड), श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.तिुाराम िात े
(अणुशक्ती नगर), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माश्जिर्डा), श्री.सरेुश 
धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) शासनाने अनचधकृत बाींधकामाची नोंदणी बींद केली असताना कल्याण-
िोंबबिली मिानगरपाभलका क्षेत्रातील २७ गािामधील घराींची सींबींचधत दयु्यम 
ननबींधकाने प्रत्येक घरासाठी ३० त े७० ििार रुपये घेऊन नोंदणी केल्याचे ि 
सदरच्या नोंदणीसाठी बनाि् एन.ए. (अकृषक दाखले)  ि मिानगरपाभलकेचे 
आराखि ेिोिले असल्याचे ननदशडनास आल ेआिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, येथे उभारण्यात येणाऱ्या इमारतीींच्या विकास प्रस्तािािर ठाणे 
येथील तत्कालीन जिल्िाचधकारी अजश्िनी िोशी याींची सिी ि भशक्के मारलेले 
अिधै बबनशतेी परिाने (एनए) तसेच कल्याण-िोंबबिली मिानगरपाभलकेतील 
अचधकाऱ्याींच्या बनाि् स्या करुन विकास प्रस्ताि मींिूर असल्याचे दशडिनू 
मोठ्या प्रमाणािर इमारती उ्या केल्या िात असल्याचेिी हदनाींक ५ 
िानेिारी, २०१८ रोिी मानपािा पोलीसाींच्या ननदशडनास आले, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी गत तीन महिन्यातील नोंदणी झालेल्या सिड 
सदननकाींच्या दस्तऐििाची तपासणी करण्याचे आदेश जिल्िाचधकारी, ठाणे 
याींनी तिभसलदार, कल्याण याींना हदले आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
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(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीचे ननषकषड काय आिे ि त्यानसुार या प्रकरणातील 
सींबींचधत दोषी अचधकारी ि इतर सींबींचधताींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) ि (४) कल्याण-िोंबबिली मिापाभलका 
क्षेत्रातील २७ गािाींमधील  अनचधकृत बाींधकामाची नोंदणी करू नये असे 
आदेश शासनस्तरािरून देण्यात आलेले नािीत. तसेच उक्त भागात पसै े
घेऊन दयु्यम ननबींधक  अनचधकृत घराींची नोंदणी करीत असल्याचे हदसनू 
आले नािी. 

तथावप, दयु्यम ननबींधक, कल्याण ३ कायाडलयात नोंदलेला दस्त क्र. 
४९९०/२०१७ सोबत िोिलेला अकृषक आदेश बनाि् असल्याचे जिल्िाचधकारी, 
ठाणे याींनी हद.०७ डिसेंबर, २०१७ रोिी तिभसलदार, कल्याण याींना कळिनू 
त्याची प्रत सि जिल्िा ननबींधक, ठाणे शिर याींना अिगत केल्यािरुन दयु्यम 
ननबींधक, कल्याण क्र.३ याींची फसिणकू करुन दस्त नोंदणी करुन घेतली 
आणण नोंदणी कायदा १९०८ चे कलम ८२ चा भींग केला  म्िणून सींबींचधत 
पक्षकार मे.बल्लाळेश्िर कन्स्रक्शनच े भागीदार श्री. सभुाष पा्ोळे याींचे 
विरोधात मानपािा पोलीस स््ेशन, िोंबबिली पिूड, ता.कल्याण येथे गनु्िा 
दाखल करण्यात आला आिे. दयु्यम ननबींधक कल्याण ३ कायाडलयातील 
दस्ताींची तपासणी केली असता मे.बल्लाळेश्िर कन्सट्र्कक्शन िे पक्षकार 
असलेल्या एकूण १३ करारनाम्याींची नोंदणी बनाि् एन.ए. आदेशाच्या आधारे 
करण्यात आल्याची बाब ननदशडनास आली आिे. 
(५) बनाि् कागदपत्र िोिून नोंद केलेल्या १३ दस्तऐििाींच्या बाबतीत दयु्यम 
ननबींधक, कल्याण ३ याींची फिसणकू झाल्यािरुन सींबींचधताींिर मानपािा 
पोलीस स््ेशन, िोंबबिली पिूड येथे गनु्िा दाखल करण्यात आलेला आिे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

----------------- 
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प्रादेशशि पररिहन िायाचलयािर्ड ेपीयूसीची  
रक्िम जमा होत नसल्याबाबत 

(३२) *  १०५८२०   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुर्ड), श्री.शभमराि 
तापिीर (खर्डििासला), श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिचती) :   सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु शिरातील प्रादेभशक पररििन विभागातफे पीयसूी प्रमाणपत्र छपाईचा 
परिाना ननविदा पद्धतीने आयकॉन वप्र ी्ं  भसजस््म कीं पनीकि े हदला असल्याच े
मािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशडनास आले आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, सदरिू आयकॉन वप्र ी्ं  भसजस््म कीं पनीकिून २०० प्रमाणपत्राींच े
एक पािती पसु्तक २०० रुपयाींना विकल ेिात े मात्र या २०० प्रमाणपत्राींिर 
पीयसूी कें द्रचालक प्रादेभशक पररििन विभागाने ठरिनू हदलेल्या दराच्या 
दपु्ीने आकारणी करून समुारे १५ त े२० ििार रुपयाींची कमाई करत आिेत, 
िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, प्रादेभशक पररििन विभागाकि ेयातील कोणतीिी रक्कम िमा 
िोत नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीअींती पीयसूीची रक्कम प्रादेभशक पररििन विभागाकि े
िमा िोण्याबाबत ि गरैर्वयििार करणाऱ्या सींबचधत अचधकारी/कमडचारी 
याींच्यािर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात 
येत आिे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. हदिािर राित े: (१) िे खरे आिे. 
(२) त े (५) िािन प्रकार ननिाय िाय ू प्रदषूण ननयींत्रण प्रमाणपत्राींचे दर 
प्रादेभशक पररििन कायाडलय पणेु याींच्यामाफड त ननजश्चत करण्यात आले असनू 
खालीलप्रमाणे आिेत. 
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िाहनाचे प्रिार दर रु. 
दचुाकी िािन ३५ 
पेरोलिरील तीनचाकी िािन ७० 
पेरोल/सीएनिी/एलपीिी िर चालणारे चार चाकी िािन ९० 
डिझेल िर चालणारे चाकी िािन ११० 

िायपू्रदषूण तपासणी करणाऱ् या कें द्रान ेिायपू्रदषूण तपासणी केल्याचे 
कोणतिेी शलु्क पररििन कायाडलयात िमा करणे अभभपे्रत नािी. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

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

अांबेजोगाई (श्ज.बीर्ड) तालुक्यातील अनतिषृ्ट्टी वपर्डीत  
शतेिऱयाांना पीि विमा शमळण्याबाबत 

  

(३३) *  १०८९६७   श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेज) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) अींबेिोगाई (जि.बीि) तालकु्यातील बँकाींनी पींतप्रधान पीक विमा 
योिनेंतगडत त्रु् ीचे प्रस्ताि सादर केल्याने सन २०१६ च्या खरीप िींगामातील 
पीक विम्यापासनू अींबेिोगाई तालकु्यातील शतेकरी िींचचत राहिल्याच े
ननदशडनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, अींबेिोगाई तालकु्यातील मािे ऑगस्् ि सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये 
अनतिषृ्ीने ििारो िेक््र क्षेत्रािरील मगु, सोयाबीन, कापसू, बािरी, तरू या 
वपकाींचे नकुसान झाले आिे, िे िी खरे आिे काय,  
(३) असल्यास, कृषी विभागाकि े िेळोिेळी लोकप्रनतननधीींनी मागणी केली 
असता मिाराषराचे कृषी आयकु्ताींनी पीक विमा फेर प्रस्ताि सादर करण्याच े
ननदेश जिल्िाचधकारी, बीि याींना देिनूिी प्रस्ताि सादर करण्यात हदरींगाई 
करण्यात येत असल्याचे ननदशडनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणाची चौकशी करुन अींबेिोगाई तालकु्यातील अनतिषृ्ी 
वपिीत शतेकऱ्याींना पीक विमा भमळण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी 
केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. पाांरु्डरांग फुां र्डिर : (१) अींशत: खरे आिे. 
पींतप्रधान वपक विमा योिना सन २०१६ अींतगडत बँक ऑफ मिाराषर, 

शाखा अींबेिोगाई, जि. बीि याींनी मािलगाि तालकु्यातील ननत्रिु मींिळातील 
सोयाबीन वपकाचा विमा घेतलेल्या एका शतेकऱ्याचे मिसलु मींिळ “ननत्रिु” 
ऐििी “अींबेिोगाई” असे नमदु केल्याने सदर शतेकरी विमा नकुसान 
भरपाईपासनू िींचचत राहिलेला आिे.  
(२) मािे ऑक््ोबर २०१६ अखेर “अनतिषृ्ी” ि “परु पररजस्थतीमळेु” बीि 
जिल्ियातील विविध वपकाखालील एकुण ४.५२ लाख िे. क्षेत्र बाधीत झालेले 
िोत.े यामध्ये अींबेिोगाई तालकु्यातील विविध वपकाखालील ५७ ििार िे. 
बाचधत क्षेत्राचा समािेश आिे. 
(३) िे खरे नािी. 
(४) अींबेिोगाई तालकु्यातील ७५३०८ शतेकऱ्याींनी पींतप्रधान पीक विमा योिना 
खरीप २०१६ मध्ये सिभाग घेतला िोता. त्यापकैी ४०२९ शतेकऱ्याींना रु. 
५५.४५ लाख नकुसान भरपाई एचिीएफसी इन्शरुन्स विमा कीं पनीमाफड त अदा 
करण्यात आलेली आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

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

टािळी ढोिेश्िर (ता.पारनेर, श्ज.अहमदनगर) येथील शतेिऱयाांच े
औषधाांच्या फिारणीमुळे झालेले नुिसान 

(३४) *  १०६८४९   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ्ाकळी ढोकेश्िर (ता.पारनेर, जि.अिमदनगर) येथील शकेिो शतेकऱ्याींनी 
काींदा वपकाला बरुशी नाशक म्िणून पा ड्नर औषधाींची फिारणी केल्यामळेु 
शतेकऱ्याींचे काींद्याचे पीक िळून लाखो रुपायाींचे नकुसान झाल्याचे हदनाींक ३ 
िानेिारी, २०१८ रोिी िा त्या समुारास ननदशडनास आले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, शतेकऱ्याींना बाधक असलेल्या या बरुशी नाशक औषध 
कीं पनीची शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीअींती सींबींचधत शतेकऱ्याींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ?    
       
श्री. पाांरु्डरांग फुां र्डिर : (१) िोय. 
(२) िोय. काींदा वपकाकरीता सदरचे कक्कनाशक भशफारस नसताना 
शतेकऱ्याींना विक्री केल्याबद्दल बरुशीनाशक उत्पादक मे. सफेक्स केभमकल्स 
इीं.प्रा.भल. ि वितरक मे. भाग्यश्री कृवष सेिा कें द्र, ्ाकळी ढोकेश्िर, बबरोबा 
कृवष सेिा कें द्र, राळेगण थेरपाळ याींना कारणे दाखिा नो्ीस बिाविण्यात 
आलेली आिे.  
(३) तालकुा तक्रार ननिारण सभमतीने तक्रारदार शतेकऱ्याींच्या वपक क्षते्रास भे् 
देऊन एकुण ५२ शतेकऱ्याींना सभमतीचा अििाल देऊन नकुसान भरपाई 
भमळणेसाठी ग्रािक मींचात दािा दाखल करणेबाबत मागडदशडन केलेले आिे.   
(४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

----------------- 
  
लातूर श्जल्हा पररषदेच्या पशुसांिधचन विभागात औषध आणण फननचचर 

खरेदीत झालेला गैरव्यिहार 
(३५) *  ११३११९   श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), 
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशर्डी), र्डॉ.पतांगराि िदम (पलसू िर्डगेाि), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), प्रा.िषाच गायििार्ड (धारािी), अॅर्ड.यशोमती 
ठािूर (नतिसा), िुमारी प्रणणती शश ांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्री.नसीम खान 
(चाांहदिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अ्लम शखे (मालार्ड पश्श्चम), 
श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.विजय िर्डटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), र्डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू 
ग्रामीण) :   सन्माननीय पशसुांिधचन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) लातरू जिल्िा पररषदेच्या पशसुींिधडन विभागात औषध आणण फननडचर 
खरेदीत मोठा गरैर्वयििार झाला असल्याचे मािे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा 
त्या दरम्यान ननदशडनास आले, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, हदि िषाडत ४० लाखाची औषधे आणण त्यापके्षा अचधक 
ककींमतीचे फननडचर खरेदी करताना ररतसर परिानग्या घेण्यात आल्या नसनू 
शासकीय ननयमाींच ेपालन देखील केलेले नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती उक्त गरैर्वयििार करणाऱ्या सींबींचधत 
अचधकाऱ्याींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. महादेि जानिर : (१) लातरू जिल्िा पररषदेच्या पशसुींिधडन विभागात 
औींषध आणण फननडचर खरेदीमध्ये गरैर्वयििार झाल्याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त 
झालेल्या आिेत. 
(२) ि (३) फननडचर खरेदी सींदभाडत सविस्तर चौकशी करण्याचे आदेश मखु्य 
कायडकारी अचधकारी, जिल्िा पररषद, लातरू याींना हदले असनू, औषधी खरेदी 
सींदभाडत चौकशी करण्याचे आदेश शासनस्तरािरून देण्यात आले आिेत. 
(४) ि (५) चौकशी अििाल प्राप्त झाल्यानींतर पढुील कारिाई करण्यात येईल. 

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

बहृनमुांबईतील बांद श््थतीतील आरेच्या ्टॉलच ेिाटप सुशशक्षक्षत 
बेरोजगार तरुणाांना िरण्याबाबत 

(३६) *  १०४७८८   श्री.सनुनल शशांदे (िरळी), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), 
अॅर्ड.भीमराि धोंर्ड े (आष्ट्टी), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :   सन्माननीय 
दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शिर ि उपनगरात समुारे १,८११ आरे सररता आणण आरे िअेरीचे 
स््ॉल अजस्तत्िात असनू त्यापकैी अनेक स््ॉल िषाडनिुष े बींद असनू त्याचा 
ताबा सद्यजस्थतीत आरे िअेरीकि ेआिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई शिर ि उपनगरातील अनेक बींदािस्थेत असलेल्या 
स््ॉलबाबत शासनाने आितागायत कोणतिेी धोरण स्िीकारलेले नािी, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई ि उपनगरात सभुशक्षक्षत बेरोिगाराींचे प्रमाण हदिसेंहदिस 
िाढत चालले असल्याने सदरिू बींदािस्थेत असलेल्या आरे स््ॉलचे िा्प 
सभुशक्षक्षत बेरोिगार तरुणाींना करण्याची मागणी मा. दगु्धविकास मींत्री, आणण 
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मा.राज्यमींत्री, दगु्धविकास, याींिकि े मा.लोकप्रनतननधी याींनी लेखी 
ननिेदनाद्िारे मािे डिसेंबर, २०१७ च्या नतसऱ्या आठिड्यात केली आिे, िे 
खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, सदर मागणीच्या अनषुींगाने मुींबई शिर ि उपनगरातील 
बींदािस्थेत असलेल्या आरेच्या स््ॉलचे िा्प सभुशक्षक्षत बेरोिगार तरुणाींना 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. महादेि जानिर : (१) अींशत: खरे आिे. सद्य:जस्थतीत ९२ आरे विक्री 
कें द्र बींद असनू त ेिा्पासाठी उपलब्ध आिेत.     
(२) िे खरे नािी. आरे दधू विक्री कें द्र िा्पाबाबतचे धोरण हद.७/७/२०११ 
अन्िये ननजश्चत करण्यात आलेले आिे. 
(३) िे खरे आिे. 
(४) बिृन्मुींबई दधू योिनेअींतगडत शासनाच्या ताब्यात असलेली ि िा्पास 
योग्य असलेली ९२ आरे दधू विक्री कें द्र िा्पाची कायडिािी विचाराधीन आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

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

बाशलांगे (श्ज.िोल्हापूर) येथील भोगािती नदीिरील  
पुलाला पयाचयी पूल बाांधण्याबाबत 

(३७) *  ११२२७५   श्री.सरेुश हाळिणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) बाभल ींगे (जि.कोल्िापरू) येथील भोगािती नदीिर बाींधण्यात आलेला 
बब्र्ीशकालीन पलू िीणड झाला असनू कोणत्यािी क्षणी कोसळण्याची शक्यता 
ननमाडण झाल्याचे मािे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशडनास 
आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या िीणड पलुािरून अनेक अििि िािनाींची तसेच ४ साखर 
कारखान्याींची ऊस िाितकू सद्यजस्थतीत सरुू असल्यामळेु कोणत्यािी क्षणी 
पलू कोसळून िीवित ि वित्त िानी िोण्याची शक्यता ननमाडण झाली आिे, िे 
िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, या पलुाबाबत शासनाने चौकशी तसेच पलुाच े स्रक्चरल 
ऑडि् केले आिे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार या पलुाला पयाडयी पलू बाींधण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची करणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नािी. 
(२) नािी 
(३) ि (४) प्रश्नाींककत पलू विियदगुड – तलेरा – गगनबाििा कोल्िापरू रस्ता 
रा.मा. १७७ च्या कक.मी. १३५/५०० मध्ये आिे. पलू बब्र्ीशकालीन आिे. 
पलूाचे स्रक्चरल ऑडि् करण्यात आले आिे.  या स्रक्चरल ऑडि्च्या 
ननषकषाडनसुार पलू िाितकुीसाठी सजुस्थतीत असनू कािी आिश्यक दरुुस्तीची 
कामे करणेची आिेत. िी कामे ननविदा स्तरािर असनू ननविदा ननजश्चती 
करुन काम िाती घेण्याच े ननयोिन आिे. सदयजस्थतीत पलूािरुन िाितकु 
सरुळीत चाल ूआिे. प्रश्नाींककत रस्ता कें द्र शासनाने रा.म. म्िणून घोवषत केला 
आिे. त्यामळेु रस्त्याचे िस्ताींतरण कें द्र शासनाकि े करण्याची कायडिािी 
प्रगतीत असनू िस्ताींतरणानींतर रस्त्याची सधुारणा करणे ि दरुुस्ती देखभाल 
कें द्र शासनामाफड त िोणे अपके्षक्षत आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

----------------- 
 
िेश्िी (ता.उरण, श्ज.रायगर्ड) ग्रामपांचायत हद्दीतील शतेिऱ याांच्या मच्छी 

प्रिल्पाच्या इमारतीच ेिाम अपूणच असल्याबाबत 
  

(३८) *  १०५१५०   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(हहांगणघाट), अॅर्ड.आशशष शलेार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी 
पश्श्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली 
पिूच) :   सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) िेश्िी (ता.उरण, जि.रायगि) ग्रामपींचायत िद्दीतील शतेक-याींच्या 
िभमनीिर रािमाता मच्छीमार सिकारी सोसाय्ीच्या अींतगडत लाखो रूपयाींचा 
ननधी उपलब्ध असतानािी गेल्या १० िषाडपासनू मच्छीप्रकल्पाच्या इमारतीच े
काम अपणूड अिस्थेत असल्याचे मािे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशडनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, समदु्रात मासेमारी करणाऱ् या कोळी बाींधिाना तसेच मच्छीमार 
सोसाय्याींना सबुकता यािी म्िणून मासळी प्रक्रीया प्रकल्पासाठी रािमाता 
मजच्छमार सिकारी सोसाय्ीच्या अींतगडत मच्छी प्रकल्पाच्या इमारतीसाठी 
लाखो रूपयाींचा ननधी मींिूर िोिनूसदु्धा प्रकल्पाचे काम प्रलींबबत आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, शासनाच्या मत्स्य र्वयिसाय विभागातील अचधकाऱ् याींच्या 
दलुडक्षामळेु शासनाचे लाखो रूपयाींचे नकुसान िोणार आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून प्रकल्प उभारण्यासाठी 
दलुडक्ष करणाऱ् या सींबींचधत विभागाच्या अचधकाऱ् याींिर कारिाई करण्याबाबत 
तसेच उक्त मच्छीप्रकल्पाच्या इमारतीचे काम तातिीने पणूड करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. महादेि जानिर : (१) अींशत: खरे आिे. 

रािमाता विकास मजच्छमार सिकारी सींस्थेच्या रू. २३.०७ को्ी 
इतक्या रकमेच्या मत्स्य प्रकक्रया प्रकल्प खचाडस मान्यता हदली आिे. त्यापकैी 
९० ्क्के रू. २०.७६ को्ी रकमेपकैी बफड  कारखाना ि शीतगिृ उभारणी 
कररता रू. ३.४२ को्ी इतकी रक्कम मींिूर करण्यात आलेली आिे. सदर 
मींिूर ननधीतनू सींस्थेने बफड  कारखाना ि शीतगिृ इमारतीचे बाींधकाम पणूड 
केले असनू मासळी प्रकक्रया प्रकल्पाचे बाींधकाम अपणूड आिे.   
(२) अींशत: खरे आिे. 

मासळी प्रकल्प, बफड  कारखाना ि शीतगिृ उभारणी प्रकल्पाची ककींमत 
िाढल्यामळेु सींस्थेने सादर केलेल्या रू. ४६.७४ को्ी इतक्या रकमेच्या 
सधुाररत प्रस्तािास रा.स.वि.नि. ने मान्यता हदलेली आिे. परींत ु सन २००६ 
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मध्ये रासविनन ने हदलेल्या अथडसिाय्यातनु मींिूर केलेल्या १० नौका बाींधकाम 
अपणूड असल्यामळेु ि सन २००९ मध्ये मत्स्य प्रकक्रया प्रकल्पासाठी मींिूर 
केलेल्या रकमेतनू बाींधकाम अपणूड असल्यामळेु सींस्थसे उिडरीत तरतदू अदा 
केलेली नािी.  
(३) िे खरे नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

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

अमरािती विभागातील शतेिऱयाांची विमा  
िां पनयाांिरू्डन झालेली फसिणूि 

  

(३९) *  १०६९९८   अॅर्ड.यशोमती ठािूर (नतिसा), प्रा.विरेंद्र जगताप 
(धामणगाि रेल्िे), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), 
श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन २०१६-१७ च्या खरीप िींगामात अमरािती विभागातनू विविध 
वपकाींसाठी ३६० त े १८०० रुपयाींप्रमाणे १७ लाख शतेकऱ् याींकिून १३५ को्ी 
रुपयाींचा विमा िप्ता िसलु करण्यात आला असनू राज्य ि कें द्र सरकारच्या 
िाट्यातील ७८६ को्ी आणण शतेकऱ् याींचा िप्ता भमळून ९२१ को्ी रुपये विमा 
कीं पन्याींना देण्यात आल,े िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, अमरािती मधील शतेकऱ् याींना केिळ ५६ को्ी रुपयाींचीच 
नकुसानभरपाई विमा कीं पन्याकिून भमळाली असनू विमा कीं पन्याना ८६५ को्ी 
रुपयाींचा लाभ झाला, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(४) असल् यास, त्यानसुार शतेकऱ् याींची करोिो रुपयाींची फसिणूक 
करणाऱ्या विमा कीं पन्याींिर कारिाई करण्याबाबत ि शतेकऱ्याींना विम्याची 
रक्कम भमळण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत 
आिे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. पाांरु्डरांग फुां र्डिर : (१) खरीप िींगाम २०१६ मध्ये अमरािती विभागातील  
१७.०२ लाख शतेकऱ्याींनी रु.१३५.८१ को्ी विमा िप्ता भरुन प्रधानमींत्री पीक 
विमा योिनेत सिभाग घेतलेला िोता.  विमा िप्ता अनदुानातील राज्य ि 
कें द्र शासनाचा हिस्सा प्रत्येकी रु ३९३.३३ को्ी असनू एकुण विमा िप्ता रु 
९२२.४७ को्ी इतका िोता. 
(२) अमरािती विभागातील योिनेत सिभागी शतेकऱ्याींपकैी १.२७ लाख 
शतेकरी नकुसान भरपाईस पात्र ठरले. पात्र शतेकऱ्याींना रु. ५६ को्ी नकुसान 
भरपाई रक्कम ररलायन्स िनरल इींशरुन्स  विमा कीं पनीमाफड त अदा करण्यात 
आलेली आिे.       
(३) िोय. 
(४) कें द्र शासनाने वििीत केलेल्या प्रधानमींत्री वपक विमा योिनेच्या मागडदशडक 
सचूनाींनसुार सदर योिना राबविण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

----------------- 
  
शसल्लोर्ड (श्ज.औरांगाबाद) तालुक्यातील पूलाांची दरुु्ती िरण्याबाबत 

  

(४०) *  १०७८२७   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोर्ड), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशर्डी), श्री.विजय िर्डटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अ्लम शखे (मालार्ड पश्श्चम), 
श्री.नसीम खान (चाांहदिली), प्रा.िषाच गायििार्ड (धारािी), श्रीमती ननमचला 
गावित (इगतपरूी), अॅर्ड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.र्डी.पी.सािांत (नाांदेर्ड 
उत्तर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), र्डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी) :   
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भसल्लोि (जि.औरींगाबाद) तालकु्यातील िुन्या ि मोिकळीस आलेल्या 
पलूाींची तातिीने दरुुस्ती करण्याबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी 
सींबींचधताकि ेिारींिार ननिेदनाद्िारे  केली असनू  अद्यापी याबाबत कोणतीिी 
कायडिािी करण्यात आली नसल्याचे मािे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशडनास आले, िे खरे आिे काय, 
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(२) तसेच, बनककन्िोळा (ता.भसल्लोि) येथे स्मशानभमूीकि े िाणाऱ् या 
नदीपात्रािरील रस्त्यािर पलुाच्या कामाचा सिे करण्यात आला िोता परींतु 
उक्त हठकाणी पलू न बाींधता रस्त्याच्या बािुला दसुऱ् याच हठकाणी पलू बाींधून 
मोठ्या प्रमाणात गरैर्वयििार केल्याचे मािे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशडनास आले, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या दोन्िी प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार भसल्लोि तालकु्यातील िुन्या ि मोिकळीस 
आलेल्या पलूाींची तातिीने दरुुस्ती करण्याबाबत तसेच बनककन्िोळा येथे पलू 
बाींधण्याच्या कामात गरैर्वयििार करणाऱ्याींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िे खरे नािी. 

भसल्लोि तालकु्यात सािडिननक बाींधकाम विभागाच्या रस्त्याींिर ३८ 
पलू आिेत. या पलुाींिरून िाितकू सरुळीत चाल ूआिे.पलूाींच्या कािी दरुूस्त्या 
करणे आिश्यक असनू सदर कामे मींिूरी, ननधी, ननकष ि प्राधान्यक्रमानसुार 
िाती घेण्याचे ननयोिन आिे. 
(२) िे खरे नािी. 

प्रश्नाींककत पलू िलसींपदा विभागामाफड त बाींधण्यात आला आिे.  
(३) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

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

हदघी-म्हसळा-माणगाांि या र्त्यािरील हदघी पोटच ते माणगाांि 
(श्ज.रायगर्ड) या टप्प्यातील र्त्याची दरुु्ती िरण्याबाबत 

  

(४१) *  १०६३००   श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूच) :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) हदघी-म्िसळा-माणगाींि (ता.श्रीिधडन, जि.रायगि) या रस्त्यािरील हदघी 
पो ड् त े माणगाींि या ्प्प्यात िोणाऱ् या अििि िािनाींच्या िाितकुीमळेु 
रस्त्याची दरुिस्था िोऊन रस्ता उखिला असल्याच ेि त्यामळेु पयड् क तसेच 
नागररकाींना रस्त्यािरून प्रिास करणे गरैसोयीच े िोऊन अनेक अपघात ि 
िाितकू कोंिी िोत असल्याचे ननदशडनास आल ेआिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत नागररकाींनी हदघी पो ड् प्रशासनाकि े मािे डिसेंबर, 
२०१७ मध्ये ि तत्पिूी अनेक िेळा तक्रारििा ननिेदन े देऊनिी त्याबाबत 
कोणतीिी कायडिािी न केल्याने हदनाींक ०८ डिसेंबर, २०१७ रोिी िेळास या 
गािाििळ ग्रामस्थाींनी खेड्िखेोदो आींदोलन करुन श्रीिधडन तिभसलदाराींकि े
तात्काळ कायडिािी करण्याची मागणी केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय,  
(४) असल्यास, चौकशीनसुार या रस्त्याची दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अशी बाब ननदशडनास आललेी नािी.      
(२) िोय, िे खरे आिे. 
(३) ि (४) सदर रस्त्याच े दिेुरीकरणाचे काम मिाराषर राज्य रस्त े विकास 
मिामींिळाद्िारे प्रगतीत असनु सदर रस्ता बाींधकामादरम्यान कीं त्रा्दारामाफड त 
िेळोिेळी खड्ि ेभरण्याचे काम केलेले आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

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

नसी नामदेि ते िर्डती (श्ज.हहांगोली) र्त्यािरील ियाध ू 
नदीिरील बांधाऱयािर पूल बाांधण्याबाबत 

(४२) *  ११२५८३   श्री.तानाजी मटुिुले (हहांगोली) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) नसी नामदेि त े किती (जि.हिींगोली) रस्त्यामधील कयाधू नदीिरील 
बींधाऱ्यािरील पलू अरुींद ि मोिकळीस आला असनू पलुाला सींरक्षक कठि े
नसल्याचेिी मािे नोर्विेंबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशडनास आल े
आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, या पलूािरुन अििि िािनाींची तसेच िाळुचे रक इत्यादीींची  
मोठ्या प्रमाणात रिदारी असल्यामळेु कोणत्यािी क्षणी अपघात घिून िीवित 
ि वित्त िानी िोण्याची शक्यता ननमाडण झाली आिे, िे िी खरे आिे काय,  
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार उक्त हठकाणी सींरक्षक कठड्यासि निीन पलू 
बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे कोणती आिेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांर्ड े: (१) ि (२) अींशत: खरे आिे. 

बींधाऱ्यािरील पलु दरुुस्तीची कायडिािी पा्बींधारे विभागाच्या 
अखत्याररत आिे.  
(३), (४) ि (५) मखु्यमींत्री ग्रामसिक योिनेअींतगडत सदर पलुाचे तपशीलिार 
अींदािपत्रक (DPR) सादर करण्यास शासनाने अचधक्षक अभभयींता, 
(प्र.मीं.ग्रा.स.यो.) औरींगाबाद याींना कळविले असनू त्याींचेकिून सिेक्षणासाठी 
कायडिािी सरुु आिे.  

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

राज्यातील बस आगाराांच्या ्िच्छतेसाठी हदलेल्या िां त्राटाबाबत 
(४३) *  १०६५८०   श्री.िालीदास िोळांबिर (िर्डाळा), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण 
(िरार्ड दक्षक्षण), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अ्लम शखे (मालार्ड 
पश्श्चम), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), अॅर्ड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.सरदार 
ताराशस ांह (मलुुांर्ड), श्री.शरददादा सोनािणे (जुननर), श्री.अमर िाळे (आिी), 
प्रा.िषाच गायििार्ड (धारािी), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर 
(नालासोपारा), श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.प्रशाांत 
ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), अॅर्ड.आशशष शलेार (िाांदे्र 
पश्श्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), 
श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), 
श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पश्श्चम) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मिाराषर राज्य मागड पररििन मिामींिळाने मुींबई, पणेु, नाभशक, 
औरींगाबाद, अमरािती ि नागपरू या विभागातील ३१ आगाराींसि राज्यातील 
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सिड बस स्थानकाींची सफाई करण्याचे तीन िषाांकरीताचे कीं त्रा् ४४७ को्ी 
रुपयाींना एका खािगी कीं पनीला हदल्याचे हदनाींक ८ डिसेंबर, २०१७ रोिी िा 
त्या समुारास ननदशडनास आल,े िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, ज्या कीं पनी बरोबर िा करार करण्यात आला आिे त्या 
कीं पनीचे नाि ि करारातील अ्ी ि शती कोणत्या आिेत तसेच त्याकरीता 
काढलेल्या ननविदेमध्ये ककती कीं पन्याींनी सिभाग घेतला िोता, 
(३) असल्यास, राज्यातील ३१ आगाराींसि सिड बस स्थानकाींची सफाई 
करण्याचे काम करणाऱ्या एस्ी मिामींिळाच्या १८०० सफाई कामगाराींना 
अन्य कामात सामािनू घेणे िा पयाडयी नोकरीमध्ये सफाई कामगार िा 
स्िच्छक या पदािर नेमणकू देण्याची तरतदू असतानािी, खात े प्रमखुाींच्या 
झालेल्या बठैकीत या धोरणाला स्थचगती देण्यात आली आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(४) असल्यास, सदरिू १८०० सफाई कामगार कायमचे बेरोिगार िोणार असनू 
या सफाई कामगाराींना एस्ी मिामींिळात अन्य कोणत्या विभागात सामािनू 
घेण्यात येणार आिे िा त्याींच्यासाठी कोणती पयाडयी र्वयिस्था करण्यात येणार 
आिे, 
(५) असल्यास, या सींदभाडत शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(६) असल्यास, चौकशीअींती ज्या कीं पनी बरोबर एस्ी मिामींिळाने सफाईचा 
करार केला आिे त्या कीं पनीला या बेरोिगार िोणाऱ्या १८०० कामगाराींना 
सफाई कामात समाविष् करुन घेण्याबाबत ि आगाराींत अचधक कमडचारी 
ननयकु्त करुन स्िच्छता मोिीम राबविण्यासोबतच या बस आगाराींच्या 
स्िच्छतकेि े दलुडक्ष करणाऱ् या कीं त्रा्दारािर कारिाई करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(७) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. हदिािर राित े: (१) िोय.  
(२) ननविदा प्रक्रीयेद्िारे मे.बब्रस्क इींडिया प्रा.भल. या कीं पनीसोबत 
मिामींिळाद्िारे  करार करण्यात आलेला असनू, सदर करारामध्ये राज्य 
पररििन मिामींिळाच्या बसेस, बसस्थानके, कायाडलये, ननिासस्थानाींची 
सामाईक िागा, चालक/िािक विश्राींतीगिृ, अनतथीगिृ, पाण्याच्या ्ाक्या इ. 
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ची स्िच्छता, तसेच, कक्क, िास, िाळिी ि ढेकूण प्रनतबींधक औषधे ि धूर 
फिारणी इ. कामे सेिापरूिठादाराने कराियाची आिेत. सदर ननविदेमध्ये 
बी.र्विी.िी.इींडिया भल., बब्रस्क इींडिया भल., सीआयएस ब्यरुोि भसभल्ी 
सर्विीसेस प्रा.भल., सभुमत फॅभसभल्ी प्रा.भल., ए ्ु झिे इन्रा सर्विीसेस भल., 
्ॅाप्स सेक्यरुर्ी भल. या ६ ननविदाकाराींनी सिभाग घेतला िोता. 
(३) िोय. 

राज्य पररििन मिामींिळाच्या हद.०७.११.२०१७ च्या पत्रान्िये स्िच्छक 
पदामध्ये अनकुीं पा तत्िािर अथिा पयाडयी नोकरी  देण्याच्या नेमणूका, तसेच 
लाि-पागे सभमतीच्या ननणडयानसुार असलेली प्रकरणे िगळून अनकुीं पा तत्िािर 
अथिा पयाडयी नोकरी सफाईगार पदी नेमणूका देण्यास तात्परुती  स्थचगती 
देण्यात आली आिे. 
(४), (५) ि (६) राज्य पररििन मिामींिळामध्ये सध्या कायडरत असलेल्या 
सफाईगार ५०८ ि स्िच्छक १३१४ असे एकूण १८२२ कमडचारी असनू, सदर 
कमडचाऱ्याींना पयाडयी काम देण्याबाबतची कायडिािी अींनतम ्प्प्यात आिे. 

तसेच, साफसफाईसाठी ननयकु्त सेिापरुिठादाराने त्याच्या कामात 
दलुडक्ष अथिा कामचुकारपणा केल्यास त्याच्यािर दींिात्मक कारिाई 
करण्याबाबत करारात तरतदू करण्यात आली आिे. 
(७) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

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

सातारा शहरातील शशिराज पेरोलपांप चौिात नव्याने  
उभारण्यात आलेल्या उड्र्डाणपूलाबाबत 

(४४) *  १०६७७०   श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.श्जतेंद्र आव्हार्ड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.िभैि वपचर्ड (अिोले), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.पाांरु्डरांग 
बरोरा (शहापरू), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) सातारा शिरातील (जि.सातारा) पणेु-सातारा राषरीय मिामागाडिरील 
भशिराि पेरोलपींप चौकात दोन महिन्यापिूी नर्वयाने उभारण्यात आलेला 
उड्िाणपलू हदनाींक १२ डिसेंबर, २०१७ रोिी खचला असनू पलुािर मोठा 
खड्िा पिला असल्याचे ननदशडनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, सदर उड्िाण पलू खचल्याने िा मागड िाितकूीकरीता बींद 
ठेिण्यात आला असनू त्यामळेु िािनचालकाींची गरैसोय िोत आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, या पलूाच्या बाींधकामाबाबत शासनाने चौकशी केली आिे 
काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानसुार या पलूाची दरुुस्ती 
करण्याबाबत तसेच पलुाच े ननकृष् दिाडच े बाींधकाम करणाऱ्याींिर कारिाई 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िे खरे नािी, भारतीय राषरीय रािमागड 
प्राचधकरणाच्या अखत्यारीत असलेल्या पणेु त ेसातारा राषरीय मिामागाडिरील 
भशिराि परेोल पींपाििळील भयुारी मागाडसींबींधी हद.२८/१२/२०१७ रोिी 
प्रसारमाध्यमामध्ये बातमी  प्रभसध्द झाल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय 
राषरीय रािमागड प्राचधकरण, पणेु याींनी कळविले आिे. 
(२) स्थाननक िाितकू पोलीसाींनी प्रभसध्द झालेली बातमी विचारात घेऊन 
भयुारी मागाडिरील िाितकू थाींबिली िोती िे खरे आिे. तथावप भारतीय 
राषरीय रािमागड प्राचधकरणाच्या अचधकाऱ् याींनी भयुारी मागाडची पािणी/ 
तपासणी केल्यानींतर भयुारीमागाडिरील िाितकू तातिीने पनु्िा सरुु केली 
असल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागड प्राचधकरण, पणेु याींनी 
कळविले आिे. 
(३) सदरील काम भारतीय राषरीय रािमागड प्राचधकरणाच्या अखत्यारीत 
असल्याने त्याींचेमाफड त पािणी करण्यात आली आिे. 
(४) सदरील हठकाणी दोन्िी बािूच्या पलुाींच्या मध्यभागी असलेल्या २० 
भम.मी. प्रसरण साींधा असनू भयुारीमागड िाितकुीसाठी सरुक्षक्षत असल्याचे 
प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागड प्राचधकरण, पणेु याींनी कळविले 
आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

----------------- 
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आष्ट्टारामपुर आणण पाचखेर्ड (ता.बाभुळगाांि, श्ज.यितमाळ) येथील िधाच 
नदीच्या रेती घाटािरून होत असलेला अिैध रेती उपसा 

  

(४५) *  ११०७७८   र्डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) आष्ारामपरु आणण पाचखेि (ता.बाभळुगाींि, जि.यितमाळ) येथील िधाड 
नदीच्या रेती घा्ािरून रक ि रॅक््रर्वदारे अिधैरीत्या रेतीचा उपसा िोत 
असल्याचे तसेच सदर रेती िािनाच्या क्षमतपेेक्षा िास्त भरून िाितकु 
केल्याने या भागातील रस्त्याींची दरुिस्था झाल्याचे हदनाींक ५ िानेिारी, २०१८ 
रोिी िा त्यासमुारास ननदशडनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदरच्या अिधै रेती उपशामळेु शासनाच्या मिसलुाचे मोठ्या 
प्रमाणात नकुसान िोत असनू रस्त्याींच्या झालेल्या दरुिस्थेमळेु रस्त्यािरून 
प्रिास करणे नागररकाींना गरैसोयीचे झाले आिे, िे िी खरे आिे काय,  
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार आष्ारामपरु आणण पाचखेि येथील िधाड 
नदीच्या रेती घा्ािरून रेतीचा अिधै उपसा करणाऱ्या रेती माकफयाींिर 
शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे,  
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ि (२) अशी बाब ननदशडनास आलेली नािी. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
(४) सन २०१७-१८ या िषाडकरीता िाळू भललाि प्रकक्रया करण्यात आली असनू 
मौिे आष्ारामपरू ि मौिे पाचखेि येथील रेतीघा्धारकाींशी ररतसर 
करारनामे करण्यात येऊन रेतीघा्ाींचा ताबा देण्यात आलेला आिे. मौि े
आष्ारामपरू ि मौिे पाचखेि येथील रेतीघा्ात अिधै उत्खनन झाल्याची 
बाब ननदशडनास आलेली नािी. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

----------------- 
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बुलढाणा येथील प्रादेशशि पररिहन िायाचलयात बेसल ्टेज ३ च्या 
िाहनाांची नोंदणी िेल्याबाबत 

  

(४६) *  ११०९४०   श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा) :  सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज् यात हदनाींक ३१ माचड, २०१७ रोिी पासनू बेसल स््ेि ३ च्या दोन ि 
तीन चाकी िािनाींच् या नोंदणीिर बींदी घातली असताींना प्रादेभशक पररििन 
कायाडलय, बलुढाणा येथे मािे सप् े्ंबर त े नोर्व िेंबर, २०१७ या कालािधीत 
बेसल स््ेि ३ च्या िािनाींची नोंदणी केली असल् याच े हदनाींक २० िानेिारी, 
२०१८ रोिी ि त् या समुारास ननदशडनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीअींती बींदी घालण् यात आलेल् या बेसल स््ेि ३ च्या दोन 
ि तीन चाकी िािनाींची गरैमागाडने नोंदणी करून गरैर्वयििार करणाऱ् या 
प्रादेभशक पररििन अचधकाऱ् याींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायडिािी केली िा करण् यात येत आिे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. हदिािर राित े: (१) िे खरे नािी. 
(२) ि (३) उप प्रादेभशक पररििन कायाडलय, बलुढाणा येथे मािे सप् े्ंबर त े
नोर्विेंबर २०१७ मध्ये एकूण ४ बी.एस.-III तीनचाकी िािनाींची ि १३ दचुाकी 
िािनाींची नोंदणी करण्यात आलेली आिे. सदरची नोंदणी िी पररििन आयकु्त 
कायाडलयाच्या हद.३०.०३.२०१७ च्या पररपत्रकात नमदू असलेल्या सचुनेनसूार 
करण्यात आलेली आिे. सदर िािनाींची विक्री हद.३१.०३.२०१७ रोिी िा 
त्यापिुी करण्यात आलेली आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

----------------- 
सोलापूर श्जल््यातील पशुसांिधचन विभागाला हदलेला  

ननधी अखधचचत राहहल्याबाबत 
(४७) *  ११०९२९   श्री.भारत भालिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय पशसुांिधचन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) सोलापरू जिल््यातील जिल्िा ननयोिन सभमतीने जिल्िापररषद 
सोलापरूच्या पशसुींिधडन विभागाला पींढरपरू ि मींगळिेढा तालकु्याींसाठी ७० 
लक्ष रूपयाींचा ननधी हदला असताना प्रशासनाच्या िलगिीपणामळेु उक्त ननधी 
अखचचडत राहिल्याचे हदनाींक १४ डिसेंबर, २०१७ रोिी िा त्यासमुारास 
ननदशडनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त ७० लक्ष ननधीमधून पशुींना िेळोिेळी उद्् ािणाऱ्या 
आिाराींचे ननदान तसेच औषधे खरेदी करण्याबरोबर पशिुदै्यकीय 
दिाखान्याींना लागणारे प्राथभमक साहित्य खरेदी करण्याची तरतदु असताना 
सींबींचधत अचधकाऱ् याींकिून याकि े दलुडक्ष केल्यामळेु ननधी अखचचडत राहिला 
असल्याचेिी ननदशडनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती उपरोक्त घ्नेला िबाबदार असणाऱ् या 
पशिुदै्यकीय अचधकारी ि कमडचारी याींच्यािर कारिाई करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. महादेि जानिर : (१) िे खरे नािी. 
(२) िे खरे नसनू सन २०१७-१८ या आचथडक िषाडमध्ये जिल्िा िावषडक 
योिनेअींतगडत विविध पशिुदै्यकीय दिाखान्याींना औषधीींचा परुिठा करणे या 
योिनेसाठी रु. ७०.०० लक्ष ननधी प्राप्त झालेला िोता. सदर रकमेच्या खरेदीस 
ताींबत्रक मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर या रकमेतनु औषधी खरेदी करण्यासाठी 
हद. ०५/१२/२०१७ रोिी नऊ विविध औषधी कीं पन्याींना परुिठा आदेश देण्यात 
आलेले आिेत. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

----------------- 
शसांहगर्ड (ता.हिेली, श्ज.पुणे) रोर्डिरील नाांदेर्ड फाटा  

येथील पुलाची दरुु्ती िरण्याबाबत 
(४८) *  १०४८८१   श्री.शभमराि तापिीर (खर्डििासला) :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
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(१) भस ींिगि (ता.ििेली, जि.पणेु) रोििरील नाींदेि फा्ा येथील पलुाची 
दरुिस्था झाली असनू पलु िाितकुीसाठी धोकादायक झाला असल्याचे मािे 
िानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशडनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या नादरुुस्त पलुािरून अििि िािनाींची मोठ्या प्रमाणात 
िाितकू सरुु असल्याने कोणत्यािी क्षणी दघुड् ना घिून िीवित ि वित्त िानी 
िोण्याची शक्यता ननमाडण झाली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने या पलुाबाबत चौकशी तसेच स्रक्चरल ऑिी् केल े
आिे काय,  
(४) असल्यास, चौकशीच्या ि स्रक्चरल ऑिी्च्या अनषुींगाने सदर पलुाची 
दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िे खरे नािी. 

तथावप प्रश्नाींककत पलू रस्त्यािरील िाितकू िदडळीचा विचार करता 
अरुीं द असल्याने चार पदरी निीन पलूाचे बाींधकामाची ननविदा अींनतम ्प्प्यात 
आिे. ननविदा ननजश्चती करुन काम िाती घेण्याचे ननयोिन आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नािी 

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

पाल-मोरव्हाल-श्जनसी-रसलपूर-रािेर (ता.रािेर, श्ज.जळगाि) या 
र्त्याच ेर्डाांबरीिरण िरण्याबाबत 

(४९) *  १०९५२०   श्री.हरीभाऊ जािळे (रािेर) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) पाल-मोरर्विाल-जिन्सी-रसलपरू-रािेर (ता.रािेर, जि.िळगाि) प्रजिमा-१७ 
ककमी-२२/०० त े २३/५० या रस्त्याची दरुिस्था िोऊन रस्ता िाितकुीसाठी 
गरैसोयीचा झाल्याने या रस्त्याचे मिबतुीकरण ि िाींबरीकरण करण्याचे काम 
िावषडक देखभाल योिनेंतगडत (अॅन्यअुल में्नन्स) मींिूर करण्यासाठी    
हदनाींक १ िून, २०१७ रोिी िा त्यासमुारास पत्राद्िारे सींबींचधताकि े मागणी 
करण्यात आली आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार उक्त रस्त्याचे काम िावषडक देखभाल 
योिनेंतगडत मींिूर करून तातिीने रस्त्याची दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िोय. 
(२) ि (३) प्रश्नाधीन रस्त्याच्या दरुूस्तीचे काम प्रगतीपथािर असनू ि 
ननविदेतील अ्ी शती ि ननधीच्या उपलब्धतनेसुार पणूड करण्याचे ननयोिन 
आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

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

तासगाांि (श्ज.साांगली) येथील येरळा नदी पात्रातून  
होत असलेला बेिायदा िाळू उपसा 

(५०) *  १०७३२५   श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), 
श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगर्ड) :  सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तासगाींि (जि.साींगली) येथील येरळा नदी पात्रातनू मोठ्या प्रमाणात िाळू 
उपसा िोत असल्याचे मािे डिसेंबर, २०१७ च्या शिे्च्या आठिड्यात 
ननदशडनास आल,े िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदरच्या िाळू उपशामळेु शासनाच्या मिसलुाचे नकुसान िोत 
आिे आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून सदरचा अिधै िाळू उपसा बींद करून 
िाळू उपसा करणाऱ्याींिर तसेच याकि े दलुडक्ष करणाऱ्या अचधकारी ि 
कमडचाऱ्याींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) ि (३) येरळा नदीपात्रात िाळूच े अिधै 
उत्खनन िोत असल्याची कािी प्रकरणे ननदशडनास आली आिेत.  

तासगाींि तालकु्यात हद.१/४/२०१७ त े ३१/१२/२०१७  या कालािधीत 
िाळूचे अिधै उत्खनन ि िाितकूीच्या एकूण ८३ प्रकरणी रु.७२,५७,७७२/- 
एिढ्या रक्कमेच्या दींिाच ेआदेश पाररत करण्यात आले असनू त्यापकैी ५३ 
प्रकरणी रु.३१,५४,२३६/- इतकी रक्कम िसलू करण्यात आली आिे. उिडररत 
३० प्रकरणाींपकैी १५ प्रकरणात सींबींचधत र्वयक्तीच्या मालकीच्या िभमनीच्या 
अचधकार अभभलेखामध्ये दींिाच्या रकमेचा बोिा चढविण्यात आला असनू 
उिडररत १५ प्रकरणी दींिाची रक्कम िसलू करण्याची कायडिािी सरुु आिे. 
तसेच याच कालािधीत गौण खननिाचे अिधै उत्खनन/ िाितकूीच्या ०७ 
प्रकरणात सींबींधीताींविरुध्द गनु्िे दाखल करण्यात आले असनू “मिाराषर 
झोपिपट्टी दादा, िातभट्टीिाल,े औषधीद्रर्वय विषयक गनु्िेगार ि धोकादायक 
र्वयक्ती याींच्या विघातक कृत्याींना आळा घालण्याबाबत अचधननयम,१९८१” 
अन्िये एका प्रकरणात कायडिािी प्रस्तावित करण्यात आली आिे.  

िाळूचे अिधै उत्खनन ि िाितकूीकि ेतलाठी, मींिळ अचधकारी याींनी 
दलुडक्ष केल्याची बाब ननदशडनास नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

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

टेंबलाई िार्डी (ता.िरिीर, श्ज.िोल्हापूर) येथील इनामी जशमनीिर 
आिारलेली दांर्डात्मि रक्िम िमी िरण्याबाबत 

  

(५१) *  १०७०१०   श्री.अमल महार्डीि (िोल्हापरू दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) े्ंबलाई िािी (ता.करिीर, जि.कोल्िापरू) येथील ि आिूबािूच्या 
पररसरातील नागररकाींनी इनामी िभमनी विकत घेिनू सदर िभमनीिर घरे 
बाींधली असनू सदरच्या घराींना रहििासी दाखला देताना करिीर तिभसल 
कायाडलयाकिून सध्याच्या बािारभािाच्या ७५ ्क्के दराने दींिात्मक रक्कम 
आकारली िात असल्याच े मािे िानेिारी, २०१८ च्या पहिल्या आठिियात 
ननदशडनास आल,े िे खरे आिे काय,  
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(२) असल्यास, सदरची दींिात्मक रक्कम बािारभािाप्रमाणे न आकारता 
ज्यािेळी िभमनी विकत घेतल्या त्यािेळच्या बािाभािाप्रमाणे 
आकारण्याबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी सींबींचधताकि ेकेली आिे, 
िे िी खरे आिे काय,  
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार ि लोकप्रनतननधीच्या मागणीनसुार सदर 
दींिात्मक रक्कम तत्कालीन बािारभािाप्रमाणे आकारण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) े्ंबलाई िािी (ता.करिीर, जि.कोल्िापरू) येथील 
इनाम िभमनीींचे िस्ताींतरण अकृवषक कारणासाठी झालेले असनू सदरच े
िस्ताींतरण सक्षम प्राचधकाऱ्याच्या पिुडपरिानगीभशिाय झालेले असल्याने ि 
त्याबाबत मा. मिालेखापाल कायाडलयाच्या पथकाने उपजस्थत केलले्या 
शकानसुार तिभसलदार, करिीर याींनी सदरच्या ईनाम िभमनीतील एकूण ११५ 
खातदेाराींना मिाराषर ग्राम कननषठ ितने नाहिशी करणे अचधननयम, १९५९ 
च्या कलम ५(३)(ब) मधील परींतकुान्िये ि शासन पररपत्रक हदनाींक 
०९.०७.२००२ मधील तरतदूीनसुार िस्ताींतरण विनापरिानगी असल्याने  चाल ू
बािारभािाच्या ५० % निराणा ि निराणा रक्कमेच्या ५० % दींि अशी 
एकूण ७५ % रक्कम भरण्याबाबत नेा्ीसा देण्यात आल्या िोत्या. या एकूण 
११५ खातदेाराींपकैी ७३ खातदेाराींनी रुपये १,६६,७८,९८०/- इतकी रक्कम 
शासकीय कोषागारात भरली आिे. उिडररत ४२ खातदेाराींनी िाढीि मदुतीत 
निरणा ि दींिाची रक्कम भरली नसल्याने ४२ भमळकतधारकाींच्या गा.न.नीं. 
७/१२ पत्रकी मिाराषर शासनाचे नाि दाखल करण्यात आले आिे. 
(२) या प्रकारची मागणी लोकप्रनतननधीींनी केली आिे. तथावप, इनाम 
िभमनीच्या विनापरिाना िस्ताींतरणापो्ी निराणा ि दींिात्मक रक्कम 
ज्यािेळी िभमनी विकत घेतल्या त्यािेळच्या बािारभािानसुार 
आकारण्याबाबतची तरतदू उक्त अचधननयमात नसल्याने त्याप्रमाणे कायडिािी 
करता येत नािी. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

----------------- 
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रत्नाधगरी श्जल््यातील खेर्ड-खारी देिनाधगरी  
पुलाच ेिाम पूणच िरण्याबाबत 

(५२) *  १०५६४९   श्री.भा्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) रत्नाचगरी जिल््यातील खेि-खारी देिनाचगरी पलुाचे काम अपणूाडिस्थेत 
असनू दोन िषाडपासनू काम बींद असल्यामळेु खारी, नाींदगाींि ि कोरेगाींि 
येथील समुारे दीिश े विदयाथी आणण दोनशिूेन अचधक कामगार ि 
नोकरदाराना िीणड ि धोकादायक झालेल्या लोखींिी पलुािरून प्रिास करािा 
लागत असल्याचे ननदशडनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर पलुाचे काम तातिीने पणूड करण्याबाबत स्थाननक 
ग्रामस्थाींनी सींबींचधताकि ेिारींिार तक्रार करूनिी कोणतीिी कायडिािी करण्यात 
आली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार सदर पलुाचे काम तातिीने पणूड करून दोन 
िषाांपासनू काम बींद ठेिणाऱ्या ठेकेदार ि सींबींचधत अचधकाऱ्याींिर कारिाई 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आिे. 
(२) प्रश्नाींककत पलूाचे काम खेि तालकु्यातील िणौशी-आगरिायींगणी-सींगल्-
कोरेगाि खेि प्रजिमा १३ िर कक.मी.३६/५०० मध्ये काम प्रगतीत आिे. पलूाच े
काम िगबिुी ि सींगमा या दोन मोठया नद्याींच्या सींगमाििळ असनू या 
हठकाणी भरती ओिो्ीचािी पररणाम िोत असल्याने काम करताना कािी 
विलींब झाला आिे. काम लिकरात लिकर पणूड करण्याचे ननयोिन आिे. 

या पलूाचे िरील बािूस सध्या िापरात असलेला पादचारी लोखींिी 
साकि आिे. या साकिाच्या दरुुस्तीच े काम मींिरूी, ननधी ननकष ि 
प्राधान्यक्रमानसुार िाती घेण्याचे ननयोिन आिे. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

----------------- 
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राज्यातील जनािराांना लाळ खरुिुत रोगापासून  प्रनतबांध िरण्यासाठी 
देण्यात येणाऱया एफएमर्डी लसीबाबत 

(५३) *  १०५३२२   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशर्डी), श्री.विजय िर्डटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), 
प्रा.िषाच गायििार्ड (धारािी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.अ्लम शखे (मालार्ड पश्श्चम), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा), 
र्डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोर्ड), श्री.सांग्राम थोपटे 
(भोर), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), र्डॉ.पतांगराि 
िदम (पलसू िर्डगेाि), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), अॅर्ड.यशोमती ठािूर 
(नतिसा), श्री.अश्जत पिार (बारामती), श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), 
श्री.जयांत पाटील (इ्लामपरू), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.श्जतेंद्र 
आव्हार्ड (मुांब्रा िळिा), र्डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सनुनल प्रभ ू
(हदांर्डोशी), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), 
श्री.राजाभाऊ (पराग) िाज े (शसननर), िुमारी प्रणणती शश ांदे (सोलापरू शहर 
मध्य), श्री.सरदार ताराशस ांह (मलुुांर्ड), श्री.शरददादा सोनािणे (जुननर), 
श्री.बाळासाहेब मरुिुटे (नेिासा), श्री.गोिधचन शमाच (अिोला पश्श्चम), 
श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िरार्ड दक्षक्षण), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), 
श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरूी), र्डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.सांतोष 
दानिे (भोिरदन), श्री.नारायण िुचे (बदनापरू), श्री.शशिाजीराि िर्र्ड चल े
(राहुरी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्री.सरेुश गोरे (खेर्ड आळांदी) :   
सन्माननीय पशसुांिधचन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात समुारे दोन को्ी दिा लाख िनािरे असनू त्याींना लाळ खुरकुत 
रोगापासनू सींरक्षण भमळण्याकररता साधारणत: दरिषी सप् े्ंबर महिन्यात 
त्याींचे लसीकरण केले िात े परींत ु यािषी िनािराींना लाळ खुरकुत या 
रोगापासनू सींरक्षण देणारी एफएमिीची लस हदली नसल् याचे हदनाींक २१ 
िानेिारी, २०१८ रोिी िा त्या समुारास ननदशडनास आले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाने पाळीि िनािराींच े सींसगडिन्य रोगाींपासनू 
सींरक्षण करण्याकरीता, लसीकरण करण्यासाठी, दरिषी ७५ ्क्के प्रमाणे 
देण्यात येणाऱ्या ननधीला स्थचगती हदल्यामळेु लभसकरण झाले नसनू त्यामळेु 



69 

या प्राण्याींचे आरोग्य धोक्यात येिनू दगु्ध र्वयिसायािरिी त्याचा अननष् 
पररणाम झाला असल्याच ेननदशडनास आल ेआिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) तसेच, पशसुींिधडन विभागाींतगडत एफएमिी लस खरेदी प्रकरणी 
ननयमबा्य ननविदाप्रकक्रया राबिनू ठराविक ननविदाकारास फायदा भमळिनू 
देण्यासाठी राज्यातील पशधुनाचे आरोग्य िेठीस धरुन कोट्यिधीचा 
गरैर्वयििार करण्यात आल्याची बाब नकुतीच ननदशडनास आली आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत विभागाचे प्रधान सचचि, सचचि, उद्योग सींचालक, 
आयकु्त या सिाांचे अभभप्राय िािलनू मे. बॉयोिे् प्रा.भल. या कीं पनीची ननविदा 
मींिूर करण्यात आली,  िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, याप्रकरणाची चौकशी सक्षम यींत्रणेमाफड त शासनाने केली आिे 
काय,   
(६) असल्यास, चौकशीनसुार सींबींचधत ननविदा प्रकक्रयेत गरैर्वयििार करणाऱ्या 
दोषीींिर कारिाई करण्याबाबत, कें द्र शासनाकिून ननधी भमळविण्याबाबत ि 
राज्यात पशधुनाींची एफएमिी लसीकरण मोहिम तातिीने राबविण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(७) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे ? 
 

श्री. महादेि जानिर : (१) िे खरे आिे. 
राज्यात सन २०१२ च्या १९ र्वया पशगुणनेनसुार गाय िगीय ि म्िैस 

िगीय एकुण २,०८,७८,३७८ इतके पशधुन आिे. एफएमिी सीपी या कें द्र 
परुस्कृत योिने अींतगडत सन २०१०-११ पासनू सींपणूड राज्यात दर ६ 
महिन्याींच्या अींतराने लाळखुरकुत रोग प्रनतबींधक लसीकरण राज्यातील सिड 
गाय िगीय ि म्िैस िगीय िनािराींना केले िात.े १२ िी लसीकरण फेरी मािे 
िुल ै - ऑगस््, २०१७ मध्ये प्रस्तािीत िोती. त्या अनषुींगाने एफएमिी लस 
खरेदीसाठी ई ननविदा प्रकक्रया हद. ०४/०५/२०१७ पासनू सरूु करण्यात आली 
तथावप, ताींबत्रक अिी अिचणीमळेु ननविदेस विलींब िोत आिे ि त्यामळेु 
लसीकरण िोि ूशकले नािी. 

सन २०१७-१८ मध्ये मािे ऑक््ोबर ि नोर्विेंबर या महिन्यात बीि, 
उस्मानाबाद, सोलापरू ि कोल्िापरू जिल््यातील साखर कारखाने क्षेत्र, उस 
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तोिीसाठी स्थलाींतरीत िोणारी िनािरे तसेच, राज्याच्या सीमािती भागातील 
िनािराींना लसीकरण करण्यासाठी एकूण ५,२३,००० लस मात्रा उपलब्ध करून 
देण्यात आलले्या िोत्या. तसेच, अिमदनगर जिल््यात जिल्िा पररषद 
स्िननधीमधून एकूण ८४,७१० लाळ खुरकुत रोग प्रनतबींधक लस मात्रा  खरेदी 
करण्यात आलेल्या आिेत. 
(२) िे खरे नािी. 

सन २०१७-१८ या आचथडक िषाडत सदर योिने अींतगडत पहिल्या  ि 
दसु-या िप्त्याींतगडत कें द्र शासनाचा ६० ्क्के हिश्याचा एकूण ननधी रु.२४.२८ 
को्ी राज्यास प्राप्त झालेला आिे. कें द्र शासनाने या कायडक्रमाच्या 
अींमलबिािणीसाठी ननधी वितरणास कोणतीिी स्थचगती हदलेली नािी. 

लसीकरणास झालेल्या विलींबामळेु राज्यातील पशधुनास लाळखुरकुत 
रोग प्रादुडभाि झाल्याच े आढळुन आलेले नािी. तसेच, त्यामळेु दगु्ध 
र्वयिसायािर कोणतािी पररणाम झालेला नािी. 
(३) ि (४) िे खरे नािी. 

शासनाच्या धोरणानसुार रु. ३ लाखाच्या िर खरेदी असल्यास ई 
ननविदेर्वदारे उद्योग, उिाड ि कामगार विभाग शासन ननणडय हद. ०१/१२/२०१६ 
अन्िये तसेच, िेळोिेळी शासनाने हदलेल्या ननदेशाप्रमाणे लाळखुरकुत लस 
खरेदी प्रक्रीया राबविली िात असनू अद्याप ननविदा प्रकक्रया अींनतम झालेली 
नसल्याने, लसमात्राींची प्रत्यक्ष खरेदी झाललेी नसल्यामळेु गरैर्वयििार 
िोण्याचा प्रश्न उद्् ाित नािी. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
(६) लस खरेदी प्रकक्रयेमध्ये कोणतािी गरैर्वयििार झालेला नसल्यामळेु तसेच, 
कें द्र शासनाकिून ६० ्क्के कें द्र हिश्याचा एकूण ननधी रू.२४.२८ को्ी 
राज्यास प्राप्त झाल्यामळेु दोषीींिर कारिाई करण्याचा प्रश्न उद्भित नािी. 
लसीकरण मोिीम तातिीने राबविण्यासाठी हद.१२.०२.२०१८ पासनू फेर ननविदा 
प्रकक्रया सरुू करण्यात आलेली आिे. 
(७) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

----------------- 
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पार्डळी ि धामणी (श्ज.साांगली) येथील शतेिऱयाांच्या सातबाऱयािरील 
टेंभू पुनिचसनासाठी भुसांपादनास पात्र असल्याचा शेरा िाढण्याबाबत 

 

(५४) *  १०५१२९   श्री.श्जतेंद्र आव्हार्ड (मुांब्रा िळिा), श्री.अश्जत पिार 
(बारामती), श्री.जयांत पाटील (इ्लामपरू), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पाांरु्डरांग बरोरा (शहापरू), श्री.हदपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.िभैि वपचर्ड (अिोल)े, श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्री.सरेुश लार्ड (िजचत), श्री.किसन 
िथोरे (मरुबार्ड), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल जगताप 
(श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू) :   सन्माननीय मदत ि पनुिचसन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पािळी ि धामणी (जि.साींगली) येथील शतेकऱ् याींच्या शतेिमीनीींच्या 
सातबाऱ् यािरील इतर िक्कात े्ंभ ुपनुिडसनासाठी भसूींपादनास पात्र असे शरेे 
समुारे १५ िषाडपेक्षा िास्त कालािधीपासनु असल्याने शतेक-याींना त्रासदायक 
अिचणीींना सामोरे िािे लागत असनु सदरचे शरेे कमी करण्यासाठी हदनाींक 
०५ िानेिारी,२०१८ रोिी तसेच िारींिार आयकु्त (पनुिडसन), पणेु, उपायकु्त 
(पनुिडसन), पणेु जिल्िाचधकारी, उपजिल्िाचधकारी (पनुिडसन) याींचकेि े
ननिेदनर्वदारे मागण्या केलले्या आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच सदर प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्ताींचे इतरत्र पनुिडसन झालेले असल्याने 
े्ंभचूा सींपणूड प्रस्ताि रद्द झालेला असल्याचे भसूींपादन (साींगली) विभागाने 

उपजिल्िाचधकारी (पनुिडसन) याींना यापिूीच कळविलेले आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी सादर केलेल्या ननिेदनातील मागण्याींचे 
थोिक्यात स्िरुप काय आिे, 
(४) असल्यास, त्यानषुींगाने शतेकऱ् याींच्या सातबाऱ्यािर असलेले े्ंभ ू
पनुिडसनाच्या भसुींपादनास पात्र असे शरेे काढण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िोय, असे ननिदेन प्राप्त झाले आिे. 
(२) भसूींपादन अचधकाऱ्याींनी याबाबत पनुिडसन अचधकाऱ्याींशी पत्र र्वयििार 
केलेला आिे. 
(३) सदर गािातील ियैक्तीक स्लॅबपात्र खातदेार याींचे ७/१२ च्या इतर 
िक्कात असलेले “ तबहदलीस मनाई ” / भसूींपादनास पात्र इ. शरेे कमी करणे 
बाबतची मागणी करण्यात आली आिे. 
(४) या सींदभाडत छाननी करुन कायडिािी करािी ि त्याचा अििाल शासनास 
सादर करण्याच्या सचूना विभागीय आयकु्त, पणेु याींना हदल्या आिेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

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

राज्यातील सुक्ष्म शसांचन सांचाच ेअनुदान वितरीत िरण्याबाबत 
  

(५५) *  १०५०१४   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), िुमारी प्रणणती शश ांदे 
(सोलापरू शहर मध्य), श्री.जयांत पाटील (इ्लामपरू), श्री.शशशिाांत शश ांदे 
(िोरेगाि), श्री.राजेश टोप े (घनसािांगी), श्री.राहुल मोटे (पराांर्डा), श्री.राहुल 
जगताप (श्रीगोंदा), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्रीमती 
सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगर्ड), र्डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांर्डोल), 
श्री.अश्जत पिार (बारामती), श्री.श्जतेंद्र आव्हार्ड (मुांब्रा िळिा), श्री.भा्िर 
जाधि (गहुागर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.िभैि वपचर्ड (अिोले), 
श्री.पाांरु्डरांग बरोरा (शहापरू), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.सरेुश लार्ड 
(िजचत), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.हनमुांत र्डोळस (माळशशरस), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उ्मानाबाद), 
श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन 
मशु्रीफ (िागल) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात सकु्ष्मभसींचन योिनेच्या अींमलबिािणीसाठी कें द्र शासनाकिून 
राज्याला मींिूर झालेल्या ३८० को्ी रुपये अनदुानापकैी पहिल्या ्प्प्यात १९० 
को्ी अनदुान राज्य सरकारला प्राप्त झाले असनू राज्याच्या हिस्स्याचे १२६ 
को्ी  असे एकूण ३१६ को्ी रुपये अनदुान शासनाकि ेउपलब्ध आिे, िे खरे 
आिे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त उपलब्ध ननधीपकैी ६० ्क्के ननधी शतेकऱ्याींना वितरीत 
करण्याबाबतचे आदेश कृषी आयकु्ताींनी मािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा 
त्यादरम्यान हदले असतानािी कृषी विभागातील ऑनलाईन सींगणकीय 
प्रककयेतील गोंधळामळेु गत ६ महिन्याींपासनू सकु्ष्म भसींचन सींचाच्या 
अनदुानाचे वितरण प्रलींबबत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती शतेकऱ् याींना सकु्ष्म भसींचन सींचाच्या अनदुानाच े
वितरण तातिीने करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात 
येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. पाांरु्डरांग फुां र्डिर : (१) िोय. 
(२), (३) ि (४) नािी. 

सकु्ष्म भसींचन सींचाची उभारणी करुन अनदुानासाठी प्रस्ताि सादर 
केलेल्या १९७६२९ शतेकऱ्याींपकैी १२३५२५ शतेकऱ्याींची मोका तपासणी करुन 
१०२८८१ शतेकऱ्याींच्या बँक खात्यािर अनदुानाची रक्कम रु. २५५.७९ को्ी 
आर्ीिीएस द्िारे िमा करण्यात आली आिे. उिडरीत शतेकऱ्याींची मोका 
तपासणी करुन अनदुान देण्याची कायडिािी प्रगतीपथािर आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

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

िसई (श्ज.पालघर) तहशसल िायाचलयातून अिैध अधधिास दाखले 
वितरीत झाल्याबाबत 

  

(५६) *  १०४८५९   श्री.सनुनल प्रभ ू(हदांर्डोशी) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िसई (जि.पालघर) तिभसल कायाडलयातनू ररक्षा ि बॅच परिान्यासाठी 
परप्राींतीयाींना अिधै अचधिास दाखले देण्यात आले असनू उपरोक्त 
प्रकरणी शासनाने हदनाींक २२ डिसेंबर, २०१७ रोिी  िा त्या समुारास 
चौकशीचे आदेश हदले असल्याचे ननदशडनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच े ननषकषड काय आिे ि त्यानसुार सदरच े अिधै 
अचधिास दाखल े तसेच या दाखल्याच्या आधारे भमळविलेले ररक्षा ि बॅच 
परिाने रद्द करण्याबाबत तसेच अिधै दाखले देणाऱ्या सबींचधत अचधकाऱ्याींिर 
कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत 
आिे,    
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. हदिािर राित े: (१), (२) ि (३) ऑ्ोररक्षा बॅिसाठी स्थाननक रहििासी 
दाखले सादर करणे अननिायड आिे. अिडदारास इरादापत्र भमळणे करीता 
ऑनलाईन पध्दतीने अिड सादर केले िातात. सदर अिडदाराच्या कागदपत्राींची 
तपासणी मो्ारिािन ननररक्षक ि सिायक मो्ार िािन ननररक्षक याींच्याकिून 
केल्यानींतरच सदर अिडदारास इरादापत्र िारी केले िात.े इरादापत्राकरीता अिड 
घेताना अिडदाराकिून त्यानी िोिलेल्या कागदपत्राींच्या सत्यतबेाबत प्रनतज्ञापत्र 
घेतले िात.े 

विहित नमनू्यातील अचधकारपत्र भमळण्यासाठी मिाराषर मो्ार 
ननयम, १९८९ चे ननयम ४ (२) मधील तरतदूीनसुार सक्षम प्राचधकरणाकिून 
म्िणिेच मिसलू विभागाकिून अिडदारास एस.ई.सी. नमनू्यातील 
स्थाननकत्िाचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून सादर करणे आिश्यक आिे. 

अचधिास दाखले िे तिभसलदार कायाडलयाकिून ननगडभमत केले िातात. 
उपरोक्त कालािधीत अिधै ननिासी दाखल्या आधारे परिाना भमळविल्याचे 
प्रकरणाविषयीची बाब उप प्रादेभशक पररििन कायाडलय, िसई कायाडलयाच्या 
ननदशडनास आलेली नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

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

दषु्ट्िाळ व्यि्थापन सांहहतेतील ननिषाांमध्ये सुधारणा िरण्याबाबत 
(५७) *  १०४९६०   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्री.भा्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशर्डी), श्री.विजय िर्डटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अशमत विलासराि 
देशमखु (लातरू शहर), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), प्रा.िषाच गायििार्ड 



75 

(धारािी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अ्लम शखे 
(मालार्ड पश्श्चम), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा), र्डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनरुी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोर्ड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.राहुल 
बोंदे्र (धचखली), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), 
श्री.बांटी भाांगर्र्डया (धचमरू), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), श्री.सांदीपानराि 
भमुरे (पठैण), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूच), र्डॉ.शमशलांद माने (नागपरू 
उत्तर), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.पांिज 
भजुबळ (नाांदगाि), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), 
श्री.राहुल मोटे (पराांर्डा), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.हदपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील (िरार्ड उत्तर), श्री.विजय 
भाांबळे (श्जांतरू), श्री.जयदत्त क्षीरसागर (बीर्ड), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
र्डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांर्डोल), श्री.हनमुांत र्डोळस (माळशशरस), 
र्डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), र्डॉ.सांजय 
रायमलुिर (मेहिर), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्रीमती अशमता चव्हाण 
(भोिर), श्री.र्डी.पी.सािांत (नाांदेर्ड उत्तर), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), 
श्री.सभुाष साबणे (देगलरू), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.सनुनल राऊत 
(विक्रोळी), श्री.र्डी.एस.अहहरे (साक्री), र्डॉ.पतांगराि िदम (पलसू िर्डगेाि), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरूी), प्रा.विरेंद्र 
जगताप (धामणगाि रेल्िे), अॅर्ड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अश्जत पिार 
(बारामती), श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांत पाटील (इ्लामपरू), 
श्री.श्जतेंद्र आव्हार्ड (मुांब्रा िळिा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.िभैि वपचर्ड 
(अिोल)े, श्री.पाांरु्डरांग बरोरा (शहापरू), श्री.सरेुश लार्ड (िजचत), 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), 
श्री.मांगेश िुर्डाळिर (िुलाच), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्रीमती सांध् यादेिी 
देसाई-िुपेिर (चांदगर्ड), श्री.िालीदास िोळांबिर (िर्डाळा), श्री.िुणाल पाटील 
(धुळे ग्रामीण), श्री.आशसफ शखे (मालेगाांि मध्य), श्री.गणपतराि देशमखु 
(साांगोले), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.ओमप्रिाश ऊफच  बच्चू िरू्ड 
(अचलपरू), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपर्डा), अॅर्ड.भीमराि धोंर्ड े (आष्ट्टी), 
श्री.सनुनल शशांदे (िरळी), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.राहूल िुल (दौंर्ड), 
श्री.शरददादा सोनािणे (जनुनर), श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा), िुमारी प्रणणती 
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शश ांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्री.जयप्रिाश मुांदर्डा (बसमत), श्री.किसन िथोरे 
(मरुबार्ड), श्री.नरेंद्र महेता (शमरा भाईंदर), अॅर्ड.आशशष शलेार (िाांदे्र पश्श्चम), 
र्डॉ.शशशिाांत खेर्डिेर (शस ांदखेर्ड राजा), श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापरू) :   
सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सन २०१७ च्या खरीप िींगामात ९ ििार गािाींमधील वपकाींची 
आणेिारी ५० पशैापेक्षा कमी आढळून आली असनू कें द्र शासनाच्या दषुकाळ 
र्वयिस्थापन सींहिततेील ननकषानसुार पसेैिारीचा ननकष कालबा्य ठरल्याने 
या ९ ििार गािातील शतेकऱ्याींना शासनाची कोणतीिी मदत भमळत 
नसल्याचे मािे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशडनास आल,े िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मराठिाड्यात यािषी अपेक्षीत पािसाच्या तलुनेत कमी पाऊस 
झाल्याने मराठिाड्यातील ८ ििार ५२५ पकैी तब्बल ३ ििार ५७७ गािाींची 
अींनतम पसैेिारी ५० ्क्क्यापेक्षा कमी आली असनू या गािाींमध्ये पाणी ी्ंचाई 
ननमाडण िोण्याची शक्यता असल्याने ि अपेक्षक्षत पािसाअभािी ननमाडण 
झालेल्या पररजस्थतीिर उपाययोिना करण्यासाठी यािषी दषुकाळ र्वयिस्थापन 
सींहिततेील मदतीचे ननकष बदलण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आिे, 
िे िी खरे आिे काय, 
(३) तसेच विदभाडच्या बिुताींश जिल््यातील ग्रामीण भागात पािसाच ेप्रमाण 
कमी झाल्याने वपके नष् झाली असनू कापसू उत्पादक भागात वपकाींना कीि 
लागनू शतेकऱ्याींचे मोठ्या प्रमाणात नकुसान झाले आिे तसेच या 
जिल््यातील ग्रामीण भागात ५० ्क्के पेक्षा कमी आणेिारी आल्याचा 
अििाल शासनास सादर करण्यात येत असल्याचे मािे िानेिारी, २०१८ मध्ये 
िा त्यादरम्यान ननदशडनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, कें द्रशासनाच्या दषुकाळ र्वयिस्थापन सींहिततेील ननकष 
सींक्ाींच्या कोणत्याच पररजस्थतीत ससुींगत नसल्याने त्यात सधुारणा 
करण्याबाबत शासनाकि ेमागणी केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, दषुकाळ र्वयिस्थापन सींहिततेील ननकषाींमध्ये सधुारणा 
करण्याबाबत ि पाणी ी्ंचाई दरू करुन दषुकाळग्रस्ताींना मदत करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) राज्यात सन २०१७ च्या खरीप िींगामात १४६७९ 
गािाींमध्ये अींतीम पसैेिारी ५० पशैाींपेक्षा कमी आलेली आिे. कें द्र शासनाच्या 
दषुकाळ र्वयिस्थापन सींहिता मधील ननकषानसुार या गािाींमध्ये दषुकाळ 
िािीर  करण्यात आला नािी. सदर गािाींमध्ये दषुकाळाची मदत अनजु्ञेय 
नािी. 
(२) मराठिाड्यात या िषी सरासरी ७२.९० ्क्के पाऊस झाला आिे. सन 
२०१७ च्या खरीप िींगामात ३५७७ गािाींची अींतीम पसैिेारी ५० पशैाींपेक्षा कमी 
आलेली असनू  औरींगाबाद विभागात १११ गािाींना ि ३ िाड्याींना एकूण १३८ 
्ँकरद्िारे पाणी परुिठा करण्यात येत आिे. दषुकाळामध्ये देण्यात येणाऱ्या 
मदतीचे ननकष बदलण्याचा प्रस्ताि विचाराधीन नािी. 
(३) सन २०१७ च्या िींगामात विदभाडतील एकूण ९७९९ गािाींची अींनतम 
पसैेिारी ५० पशैाींपेक्षा कमी आलेली आिे. 
(४) ि (५) कें द्र शासनाच्या दषुकाळ सींहिता २०१६ च्या ननकषाबाबत राज्य 
शासनाचे अभभप्राय कें द्र शासनास कळविण्यात आल ेआिेत. 

राज्यात आिश्यक तथेे ्ँकरद्िारे पाणी परुिठा करण्यात येत असनू 
एकूण २५७ गािे ि ४ िाड्याींना एकूण २३८ ्ँकरद्िारे पाण्याचा परुिठा 
करण्यात येत आिे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

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

उरण (श्ज.रायगर्ड) येथील वपरिार्डी समुद्र किनाऱयाच े 
समुद्राच्या लाटाांमुळे झालेले नुिसान 

(५८) *  १०६११६   श्री.मांगेश िुर्डाळिर (िुलाच), श्री.िभैि नाईि (िुर्डाळ), 
श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूच) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नारळी फोफळीच्या बागा आणण विजस्तणड समदु्र ककनारा यामळेु उरणचा 
(जि.रायगि) ’मरीन ड्रॉईर्वि’ म्िणून ओळखला िाणारा वपरिािी समदु्र ककनारा 
समदु्राच्या ला्ाींमळेु खचला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, समदु्राींच्या ला्ाींपासनू सदर ककनारपट्टीचे सींरक्षण करण्यासाठी 
बाींधण्यात आलेल्या ननकृष् धुपप्रतीबींधक बींधाऱ्यामळेु ककनाऱ्याचे नकुसान 
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झाले असनू ककनाऱ्यािर दगि ि मातीचा खच पिल्याने पयड् काींना चालणेिी 
गरैसोयीचे झाले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार सदर ननकृष् धुपप्रनतबींधक बींधाऱ्याचे बाींधकाम 
करणाऱ्या कीं त्रा्दाराविरूद्ध तसेच िबाबदार अचधकाऱ्याींविरुद्ध कारिाई करून 
ककनारपट्टीच े सींरक्षण करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा 
करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) वपरिािी त े नागाि या भागातील समदु्र 
ककनाऱ्यापकैी नागाि ििळील ककनाऱ्याची समदु्राच्या ला्ाींमळेु कािी प्रमाणात 
धूप िोत असल्याचे ननदशडनास आले आिे. 
(२) ि (३) सािडिननक बाींधकाम विभागामाफड त वपरिािी समदु्र ककनारी 
कोणतिेी समदु्र धुपप्रनतबींधक बींधाऱ् याचे काम करण्यात आलेले नािी. तथावप, 
वपरिािी ककनाऱ्यािर ONGC माफड त बाींधण्यात आललेा दगिी बींधारा कािी 
प्रमाणात क्षनतग्रस्त झाल्याचे ननदशडनास आल ेआिे.  
(४) ONGC िी कें द्र शासनाची अींगीकृत सींस्था असल्याने सींबींचधत सींस्थेस 
कायडिािीसाठी ककनारी अभभयींता याींचेमाफड त कळविण्यात आले आिे.  

तसेच वपरिािी ककनाऱ्यािर ४०० मी्र लाींबीचा समदु्र धूपप्रनतबींधक 
बींधारा बाींधणे िे काम अथडसींकल्प २०१७-१८ मध्ये समाविष् करण्यात आल े
असनू ककनारपट्टी क्षेत्र अचधननयम २०११ नसुार मींिूरी (C.R.Z. Clearance) 
प्राप्त झाल्यानींतर ननविदा प्रकक्रया पणूड करुन ननधी उपलब्धतनेसुार बींधाऱ्याच े
काम िाती घेण्याचे ननयोिन आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

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

सांगमेश्िर - देिरूख - साखरपा (श्ज.रत्नाधगरी)  
या राज्यमागाचच्या िामाबाबत 

(५९) *  ११२४६६   श्री.ननतशे राणे (िणििली) : सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) सींगमेश्िर - देिरूख - साखरपा (जि.रत्नाचगरी) िा ३४ कक.मी.लाींबीचा 
प्रमखु राज्यमागड असनू तो साखरपा नतठा येथे रत्नाचगरी - कोल्िापरू- नागपरू 
मिामागाडला तर सोनिी नतठा येथ ेतो मुींबइड - गोिा राषरीय मिामागड क्र.६६ 
(पिूीचा रा.मिा.क्र.१७) िोिला िात असनू या सींपणूड मागाडच्या रूीं दीकरण ि 
मिबतुीकरणासाठी मािे एवप्रल, २०१६ मध्ये विशषे योिनेतनू ३२ को्ीींचा 
ननधी मींिूर करण्यात आला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदरचा ३२ को्ीींचा ननधी मींिूर िोऊनसदु्धा सदरिू रस्त्याच्या 
रूीं दीकरण ि मिबतुीकरणाच्या कामास सरुुिात झाली नािी, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय तसेच अद्यापी 
सदरिू कामास सरुूिात न िोण्याची कारणे काय आिेत, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने सदर राज्यमागाडच्या रूीं दीकरण ि 
मिबतुीकरणाच्या कामास तातिीने सरुुिात करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१)  िोय, खरे आिे. 
प्रस्ततु कामास शासनाने रु. ३२ को्ी इतक्या रकमेस प्रशासकीय 

मान्यता प्रदान केली आिे. काम अथडसींकल्पात समाविष् आिे. 
(२), (३) ि (४) कामाच्या ननविदा बोलािण्यात आल्या आिेत. ननविदा 
ननजश्चती करुन काम िाती घेण्याचे ननयोिन आिे. 

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

मुांबई-पुणे महामागाचिर खालापूर येथे व्यािसानयिाांनी अनधधिृतपणे 
मेर्डीयन िहटांग िरुन िळण र्ते तयार िेल्याबाबत 

(६०) *  १०५०३६   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) मुींबई-पणेु मिामागाडिर खालापरू येथे अनेक िॉ्ेल, ढाबे, पेरोलपींप, िान्स 
बार ि लॉि असनू त्याींच्या मालकाींनी त्याींच्या सोयीप्रमाणे मेिीयन कह्ींग 
करुन िळण रस्त ेतयार केल्याचे मािे डिसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान 
ननदशडनास आल,े िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, या अनचधकृतपणे केलले्या मेिीयन कह्ींगकि े प्रशासनाच े
दलुडक्ष झाले असनू त्यामळेु येथे अनेक अपघात घित आिेत, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार उक्त मिामागाडिर अनचधकृतपणे मेडियन कह्ींग 
करणाऱ् या सींबचधत र्वयािसानयकाींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िोय, िे अींशत: खरे आिे. 
(२), (३) ि (४) पणेु मुींबई राषरीय मिामागड क्र.४ िर खालापरू येथे ज्या 
र्वयािसानयकाींनी त्याींच्या सोयीसाठी अनचधकृतररत्या मेिीयन क्ीींग करुन 
िळण रस्त ेतयार केले िोते, त्या सिड र्वयािसानयकाींना भविषयात कोणत्यािी 
प्रकारचे गींभीर अपघात झाल्यास त्याबाबत त े सिडस्िी िबाबदार राितील 
अशा आशयाच्या नो्ीसा सिलतकारामाफड त तात्काळ बिािण्यात आल्या. 
तसेच अनचधकृतररत्या तयार करण्यात आलेल्या मेिीयन क्ीींगसधु्दा 
सिलतकारामाफड त बींद करण्यात आलले्या आिेत. याबाबत पोलीस स््ेशन 
खालापरू याींचेकि ेचौकशी करण्यात आली असनु सदर लेन क्ीींगमळेुच त्या 
हठकाणी अपघात झाल्याचे अभभलेख्यािरुन हदसनू येत नािी. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

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

माांजरा मत््यबीज उत्पादन िें द्र (ता.िेज, श्ज.बीर्ड) बांद असल्याबाबत 
(६१) *  १०८९७९   श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेज) :   सन्माननीय 
मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माींिरा मत्स्यबीि उत्पादण कें द्र (ता.केि, जि.बीि) सन २०१२ पासनू बींद 
असल्याचे मािे िानेिारी, २०१८ च्या दसुऱ्या आठिियात ननदशडनास आले 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर कें द्र मराठिाड्यातील सिाडत मोठे मत्स्यबीि उत्पादन 
कें द्र असनू सन २०१२ पासनू िे कें द्र बींद असल्याने अनेक तरुणाींच े
मत्स्यपालन उद्योग ि शतेकरी िगाडचा िोिधींदा बींद झाल्याने अनेक तरुण 
बेरोिगार झाल्याची बाब ननदशडनास आली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, माींिरा मत्स्यबीि उत्पादन कें द्र सरुु करण्याबाबत मिाराषर 
शासनाच्या मत्स्यविकास विभागाकि े लोकप्रनतननधीनी िेळोिेळी मागणी 
करूनिी िाणीिपिूडक दलुडक्ष करण्यात येत असल्याचे ननदशडनास आल ेआिे, िे 
िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणाची चौकशी करुन माींिरा मत्स्यबीि उत्पादन कें द्र 
पिुडित सरुु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत 
आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. महादेि जानिर : (१) बीि जिल््यात सन २०११-१२ पासनू अिषडण 
पररजस्थती असल्यामळेु माींिरा मत्स्यबीि उत्पादन कें द्राचे कायड थाींबले िोत.े 
(२) मराठिाड्यातील बेरोिगार तरूणाींना ि शतेकऱ्याींना मत्स्यपालन 
उद्योगासाठी आिश्यक असलेले मत्स्यबीि मराठिाड्यातील ९ शासकीय 
मत्स्यबीि उत्पादन कें द्र, ४ शासकीय मत्स्यबीि सींिधडन कें द्र ि ५ खािगी 
मत्स्यबीि कें दे्र अशा एकूण १८ कें द्राद्िारे परुिठा करण्यात येत आिे.   
(३) िे खरे नािी. 
(४) शासन ननणडय क्र. मत्स्यवि २०१३/ सीं.क्र. ३३४/प्र. क्र. ९५/पदमु १३, हद. 
१८.०१.२०१४ अन्िये मत्स्यबीि कें द्र भािपेट्टीने देण्याचा  ननणडय घेण्यात 
आला. कें द्र भािपेट्टीने देण्याकररता ७ िेळा ई-ननविदा प्रभसद्ध केल्या आिेत. 
परींत ु प्रनतसाद न भमळाल्यामळेु नर्वयाने पनु्िा ई-ननविदा हद. १४.०२.२०१८ 
रोिी काढणेत आल्या आिेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

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

रसायनी (ता.पनिेल, श्ज.रायगर्ड) येथील एचओसी िां पनीची जमीन 
प्रिल्पग्र्त शतेिऱ याांना परत िरण्याबाबत 

(६२) *  १०५१६०   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(हहांगणघाट), अॅर्ड.आशशष शलेार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी 
पश्श्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली 
पिूच), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) रसायनी (ता.पनिेल, जि.रायगि) येथील एचओसी कीं पनीच्या प्रकल्पासाठी 
िस्ताींतरीत केलेल्या परींत ु विनािापर असलेल्या शतेिभमनी प्रकल्पग्रस्त 
शतेकऱ् याींना परत करार्वयात अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मािे 
िानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान जिल्िाचधकारी, रायगि याींच्याकि े
ननिेदनाद्िारे केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पररसरातील मौि े पोसरी, सािळे, तरुाि,े दावपिली, 
आींबबिली, पराि,े िासाींबे ि देिळोली गािातील एचओसी कीं पनीच्या 
प्रकल्पासाठी िस्ताींतरीत करण्यात आलले्या १६०० एकर िभमनीपकैी ४४२ 
एकर िभमन विना िापर पिून आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, विनािापर असलेली िभमन प्रकल्पग्रस्ताींना परत करण्याबाबत 
शासनाचे धोरण असनू या धोरणाप्रमाणे एचओसी कीं पनीने उक्त ४४२ एकर 
िभमन प्रकल्पग्रस्ताींना परत करणे बींधनकारक आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीनसुार एचओसी कीं पनीची विनािापर असलेली उक्त 
४४२ एकर िभमन प्रकल्पग्रस्त शतेकऱ् याींना परत करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िे खरे आिे.        
(२) िे खरे आिे.                       
(३), (४) ि (५) मा.सिोच्च न्यायालयाने सींपादन प्रयोिनासाठी िापरून 
अनतररक्त झालले्या िभमनीच्या सींदभाडत हदिाणी अपील क्र.३६२८/१९९७ 
(विशषे अनमुती याचचका क्र.२६०४/१९९२) केरळ राज्य विरुद्ध एम. भास्करन 
वपल्लाई ि इतर या प्रकरणात हद.५.५.१९९७ रोिी न्यायननणडय हदलेला आिे. 
त्यानसुार शासन ननणडय क्र.एलक्यएून-३०/२०००/प्र.क्र.६७/अ-२, हद.१२/०३/२००४ 
चा शासन ननणडय ननगडभमत करण्यात आला आिे. सदर शासन ननणडयात 
सींपादन प्रयोिनासाठी िापरून अनतररक्त झालेल्या ककीं िा विनािापर 
असलेल्या िभमनीची अन्य सािडिननक प्रयोिनासाठी आिश्यकता नसेल तर 
अशा िभमनीची केिळ िािीर भललािाद्िारे विक्री करण्यात यािी, परींत ु ती 
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मळू भधूारकाला परत करू नये असे नमदू आिे. त्यामळेु मळू शतेकऱ्याींना 
िापरात नसलेली सींपाहदत िमीन परत देणे शक्य िोणार नािी. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

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

बर्डनेरा ते अिोला या मागाचची दरुु्ती िरण्याबाबत 
(६३) *  १०९०५३   अॅर्ड.यशोमती ठािूर (नतिसा), प्रा.विरेंद्र जगताप 
(धामणगाि रेल्िे), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा), 
श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरूी) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बिनेरा त े अकोला या मागाडिर मोठ्या प्रमाणात खड्ि े पिल्यामळेु 
िािनचालकाींना िािने चालविणे गरैसोयीचे िोऊन रस्त्यािर मािे नोर्विेंबर, 
२०१७ मधील  अपघातात ६ र्वयक्तीींचा तर हदनाींक २४ डिसेंबर, २०१७ 
रोिीच्या अपघातात ४ र्वयक्तीींचा मतृ्य ू झाला असल्याचे तसेच या 
मिामागाडिर िोणाऱ्या अनेक अपघातात अनेक नागररक गींभीर िखमी झाले 
असल्याचे हदनाींक २८ डिसेंबर, २०१७ रोिी िा त्यासमुारास ननदशडनास आले 
आिे, िे खरे आिे काय,   
(२) असल्यास, सदर रस्त्यािर पिलेले खड्ि ेसािडिननक बाींधकाम विभागाने 
बझुविले नसल्याने सदर अपघात घित आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार उक्त मागाडची दरुुस्ती करण्याबाबत तसेच 
दरुुस्तीस विलींब लािणाऱ्या अचधकाऱ्याींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे,  
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) प्रश्नाधीन बिनेरा त ेअकोला िा रस्ता भारतीय 
राषरीय रािमागड प्राचधकरणामाफड त मे.अमरािती-चचखली एक्सप्रेस िे भल. ्या 
सिलतकाराकिून खािगीकरणातनू चौपदरीकरण प्रगतीपथािर असलेल्या 
अमरािती त े चचखली ्या १९४ कक.मी. राषरीय मिामागाडचा भाग आिे. 
त्या रस्त्यािर  खड्ियामळेु सदर अपघात झाल्याचे खरे नािी तसेच सदर 
अपघात रस्त्यािरील खड्ियाींमळेु झाल्याचे पोलीस यींत्रणेनी कळविले 
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नसल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागड प्राचधकरण,अमरािती 
याींनी कळविले आिे. 
(२) िा रस्ता सािडिननक बाींधकाम विभागाच्या अखत्यारीत नसनू भारतीय 
राषरीय रािमागड प्राचधकरणाच्या अखत्यारीत आिे. रस्त्याची देखभाल ि 
दरुुस्तीची िबाबदारी िी सिलतदार मे.अमरािती-चचखली एक्सप्रसेिे भल.ची 
असनू खड्ियाींची दरुुस्ती केलेली असनू आता रस्ता सजुस्थतीत आिे, तसेच 
खड्ि े दरुुस्तीचे काम िे ननयभमत देखभाल दरुुस्ती अींतगडत सिलतदार 
कीं पनीद्िारे सरुु आिे, असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागड 
प्राचधकरण, अमरािती याींनी कळविले आिे.  
(३) सदर काम िे कें द्र शासनाच्या अखत्याररत येत असल्यामळेु राज्य 
शासनाचा चौकशी करण्याचा प्रश्नच उद्् ाित नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

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

देिगाांि रांगारी (श्ज.औरांगाबाद) पररसर ि शशिना  
नदी पात्रातील अिैध िाळू उपसा 

  

(६४) *  १०८६९१   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोर्ड), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), 
श्री.अतलु सािे (औरांगाबाद पिूच) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) देिगाींि रींगारी (जि.औरींगाबाद) पररसरात ि भशिना नदी पात्रात मिसलू 
ि पोलीस प्रशासनातील कािी अचधका-याींच्या सींगनमताने मोठ्या प्रमाणात 
अिधै िाळू उपसा सरुु असल्याचे तसेच या अिधै िाळू उपशामळेु भशिना 
नदी पात्राच े नकुसान झाले असल्याच े मािे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशडनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या हठकाणी उपसा केलेल्या िाळूची अिधै मागाडने िाितकू 
करण्यात येत असनू सींबींचधत विभागाचे अचधकारी याकि ेिाणीिपिूडक दलुडक्ष 
करीत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
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(४) असल्यास, चौकशीनसुार देिगाींि रींगारी पररसरात ि भशिना नदी पात्रात 
िाळू उपसा करून िाळूची िाितकू करणाऱ्या िाळू माकफयाींिर तसेच त्यास 
सिकायड करणाऱ्या सींबींचधत अचधकाऱ्याींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे,  
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) असे ननदशडनास आल ेनािी. 
(२), (३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

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

शसांधदुगुच, रत्नाधगरी ि रायगर्ड श्जल््यातील शतेिऱयाांच ेओखी 
चक्रीिादळ ि अिेळी पर्डलेल्या पािसामुळे झालेले नुिसान 

  

(६५) *  १०६३२०   श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूच), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(िर्डाळा), श्री.सभुाष उफच  पांर्र्डतशठे पाटील (अशलबाग), श्री.धैयचशील पाटील 
(पेण), श्री.ननतशे राणे (िणििली), श्री.सरेुश लार्ड (िजचत), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशर्डी), श्री.विजय िर्डटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान 
(चाांहदिली), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), प्रा.िषाच गायििार्ड (धारािी), 
श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अ्लम शखे (मालार्ड 
पश्श्चम), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा), र्डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोर्ड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.राहुल बोंदे्र 
(धचखली), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.िभैि नाईि (िुर्डाळ), श्री.सांजय 
िदम (दापोली), श्री.भा्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय मदत ि 
पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोकणातील भसींधुदगुड, रत्नाचगरी ि रायगि जिल््यात मािे डिसेंबर, २०१७ 
मध्ये आलेल्या ओखी िादळ ि अिेळी पिलेल्या पािसामळेु आींबा वपकाचा 
मोिोर गळून नकुसान झाल्याने केिळ १ ्क्का आींब्याचे उत्पादन 
बागायतदाराींना  भमळणार आिे, िे खरे आिे काय, 
 



86 

(२) तसेच भसींधदुगुड जिल््यातील मजच्छमाराींच्या बो्ीच ेि मजच्छमार िाळीच े
या िादळामळेु प्रचींि प्रमाणात नकुसान झाले असनू याबाबतचा सिे 
जिल्िाचधकारी, भस ींधदुगुड याींनी करुन मािे िानेिारी, २०१८ च्या पहिल्या 
आठिड्यात अििाल सादर केलेला असतानािी मजच्छमाराना आिभमतीस 
नकुसान भरपाई भमळालेली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) तसेच, रायगि जिल््यात मािे िून त ेिुल,ै २०१७ या दोन महिन्याींमध्ये 
पाऊस िास्त पिल्याने येथील शतेकऱ् याींिर दबुार पेरणीच े सींक् ओढािले 
असताना, मािे ऑक््ोबर ि डिसेंबर, २०१७ मध्ये झालले्या िादळी पाऊस ि 
अनतिषृ्ीमळेु ६ ििार ७०२.३६ िेक््र क्षेत्रातील भातवपकाींसि अन्य वपकाींच े
नकुसान झाले असल्याच े तसेच या नकुसानीमळेु समुारे १८ ििार ९४६ 
शतेकरी बाचधत झाले असनू त्याींच्या नकुसान भरपाईसाठी शासनाकिून समुारे 
१५ को्ी ९ लाख ७१ ििार ५०० रूपयाींच्या नकुसान भरपाईची आिश्यकता 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीनसुार ओखी िादळ ि अिेळी पिलेल्या पािसामळेु 
नकुसानग्रस्त कोकणातील आींबा बागायतदार, मजच्छमार ि शतेकऱ्याींना 
नकुसान भरपाई देण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात 
येत आिे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) मािे डिसेंबर, २०१७ मध्ये आलेल्या ओखी िादळ 
ि अिेळी पिलेल्या पािसामळेु रायगि जिल््यातील आींबा बागायतीच े
नकुसान झाले असल्याचे ननदशडनास आले आिे. तथावप, मािे डिसेंबर, २०१७ 
मध्ये आलेल्या ओखी िादळ ि अिेळी पिलेल्या पािसामळेु रत्नाचगरी ि 
भसींधुदगुड जिल््यातील आींबा बागायतीचे नकुसान झाले असल्याच े ननदशडनास 
आलेले नािी. 
(२) िोय. 
(३) रायगि जिल््यामध्ये मािे िून, २०१७ त े िुल,ै २०१७ या दोन 
महिन्यामध्ये लागििीची कामे िेळीच पणूड झाली असल्याने दबुार पेरणीचे 
सींक् ओढिल ेअसल्याचे ननदशडनास आले नािी. तथावप रायगि जिल््यामध्ये 
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मािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये झालेल्या परतीच्या पािसामळेु भात ि आींबा 
वपकाचे एकूण १८५४३ िेक््र क्षेत्राचे नकुसान झाले असल्याचे ननदशडनास 
आले. तसेच मािे डिसेंबर, २०१७ मध्ये झालेल्या ओखी चक्रीिादळामळेु तसेच 
त्यामळेु झालेल्या अिकाळी पािसामळेु रायगि जिल््यात एकूण २३७४.९८ 
िेक््र शतेीवपकाींचे ि फळवपकाींचे ३३% च्या िर नकुसान झाले असल्याची 
बाब ननदशडनास आलेली आिे. 
(४) ि (५) शासनपत्र ेहदनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१७ ि हदनाींक २७ ऑक््ोबर, 
२०१७ अन्िये अनकु्रमे राज्यात मािे िून त े सप् े्ंबर, २०१७ मधील 
अनतिषृ्ीमळेु ि मािे ऑक््ोबर, २०१७ मधील परतीच्या पािसामळेु झालेल्या 
शतेीवपकाींच्या ि फळवपकाींच्या नकुसानीबाबत सींयकु्त पींचनामे करुन 
नकुसानीचा अििाल शासनास सादर करण्याबाबतचा सचूना क्षबेत्रय 
अचधकाऱ्याींना देण्यात आल्या आिेत. 

सदर माहिती सींकभलत करण्याचे काम प्रगतीपथािर असनू यासींदभाडत 
प्राप्त िोणाऱ्या माहितीच्या अनषुींगाने नकुसानग्रस्ताींना आचथडक मदत 
देण्याबाबतचा ननणडय घेण्याचे प्रस्तावित आिे. 

तसेच शासन ननणडय हदनाींक २१.०२.२०१८ अन्िये, हदनाींक ४ त े ६ 
डिसेंबर २०१७ या कालािधीत राज्यात आलेल्या ओखी चक्रीिादळामळेु ि 
त्यामळेु आलेल्या पािसामळेु नकुसान झालेल्या बाचधताींना मदत 
देण्याबाबतचा ननणडय घेण्यात आला आिे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

----------------- 
  
हहांजिर्डी (श्ज.पुणे) येथे सक्तिसुली सांचलनालयाने (ईर्डी) जप्त िेलेल्या 

भूखांर्डािर तीन इमारती बाांधल्याबाबत 
  

(६६) *  १०४८८८   श्री.शभमराि तापिीर (खर्डििासला), श्री.विजय िाळे 
(शशिाजीनगर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) हिींिििी, पणेु येथे सक्तिसलुी सींचलनालयाने (ईिी) िप्त केलेल्या ८३ 
गुींठे भखूींिािर इमारत बाींधनू त्यातील सदननकाींची विक्री केल्याचे ि येथील 
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सदननका हिींिििी माहिती तींत्रज्ञान कीं पनीतील ९० सींगणक अभभयींत्याींनी 
खरेदी केल्यामळेु त्याींच्यािर बेघर िोण्याची िेळ आली असल्याचे मािे 
िानेिारी, २०१८ मध्ये ननदशडनास आल,े िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी उक्त बाींधकाम र्वयािसानयकासि मळुशी 
तालकु्यातील दोन उप-ननबींधकाींिर गनु्िे दाखल करण्यात आले आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार शासनाची तसेच खरेदीदाराींची फसिणूक 
करणाऱ्या उक्त बाींधकाम र्वयािसानयकािर शासनाने कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस : (१), (२), (३) ि (४) हिींिििी, तालकुा मळुशी, जिल्िा 
पणेु येथील सर्विे नींबर २२०, हिस्सा नींबर १ ि ५/५ मधील ०-८३ िेक््र 
भमळकत अींमलबिािणी सींचालनालयाने (इनफोसडमें् िायरेक््रे्) िप्त 
केलेली आिे िे मािीत असनू सदु्धा आरोपीींनी दयु्यम ननबींधक कायाडलय 
मळुशी २ ि दयु्यम ननबींधक कायाडलय, पौि, मळुशी २ याींचेशी सींगनमत 
करून स्ित:चे आचथडक फायद्याकरीता सदरची भमळकत दोन िळेा दोन 
िेगिेगळ्या दयु्यम ननबींधक कायाडलयामध्ये नोंदणी करून विकली आिे. सदर 
भमळकतीिर हिींदिी स्िराज्य कॉपोरेशन प्रा.ली. कीं पनी ि त्या कीं पनीच े
िायरेक््र याने नमदु भमळकत िी ई.िी. ने िप्त केलेली आिे िे मािीत 
असतानािी सदर भमळकतीिर तीन इमारती बाींधून त्यामधील सदननका 
ग्रािकाींना विकून ग्रािकाींची ि शासनाची फसिणकू केली आिे , अशा 
तक्रारीिरून हिींिििी पोलीस स््ेशन येथ े ६ आरोपी,  सािील ररॲल््सड ि 
हिींदिी स्िराि कॉपोरेशन प्रा.ली. याींचेविरूद्ध गनु्िा क्र. ३०/२०१८ भा.दीं.वि. 
कलम ४२०, ४०६, ३४ सि लाच लचुपत प्रनतबींधक कायदा १९८८ च ेकलम 
१३ प्रमाणे गनु्िा दाखल करण्यात आला आिे. सदर गनु्िा तपासािर आिे. 
(५) प्रश्न उद् भित नािी. 

----------------- 
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शासनाच्या दधू खरेदी दराप्रमाणे दर न देणाऱया  
खाजगी दधू सांघाना नोटीसा पाठविल्याबाबत 

(६७) *  १०५३७१   श्री.सनुनल प्रभ ू (हदांर्डोशी), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर), श्री.विजय िर्डटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अशमत विलासराि देशमखु 
(लातरू शहर), श्री.अ्लम शखे (मालार्ड पश्श्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.र्डी.पी.सािांत (नाांदेर्ड उत्तर), श्री.िसांतराि 
चव्हाण (नायगाांि), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि 
रेल्िे), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.अशमत झनि (ररसोर्ड), र्डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनरुी), प्रा.िषाच गायििार्ड (धारािी), श्री.बाबरुाि पाचणे (शशरुर), 
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशर्डी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.त्र्यांबिराि 
शभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोर्ड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.राहुल बोंदे्र 
(धचखली), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुर्डिर 
(शाहूिार्डी) :   सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्य शासनाने दधू खरेदी दरात िाढ करणेबाबत ननदेश देऊनिी, त्याचे 
पालन न करणाऱ् या ५० खासगी सिकारी दधू सींघाींना प्राप्त तक्रारीनसुार 
हदनाींक २५ डिसेंबर, २०१७ रोिी िा त्यासमुारास नो्ीसा पाठविण्यात आल्या 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने हदनाींक २१ िून, २०१७ रोिी पररपत्रक काढून 
शतेकऱ्याींना ३.५ फॅ् ि ८.५ एस.एन.एफ. इतक्या गणुित्तचे्या दधूाला 
प्रनतभल्र २७ रुपये भाि देणे बींधनकारक केल े असतानािी प्रनतभल्र १८ 
रुपये भाि देण्यात येत असल्याचे ननदशडनास आले आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, दधूाचा रास्त उत्पादन खचड विचारात घेता गायीच्या दधूाला 
ककमान ५०/- रुपये ि म्िशीच्या दधूाला ६५/- रुपये प्रनतभल्र भाि भमळािा 
अशी मागणी दधू उत्पादक शतेकरी सींघषड सभमतीच्या ितीने मा.दगु्धविकास 
मींत्री याींचेकि ेकरण्यात आली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(४) असल्यास, उक् त मागणीच्या अनषुींगाने दधू उत्पादक शतेकऱ्याींच्या 
दधूाला योग्य भाि देण्याबाबत ि खासगी दधू सींघाच्या मनमानीला आळा 
घालण्यासाठी आणण उत्पादकाींच्या िोत असलेल्या वपळिणूकीिर ननयींत्रण 
आणून खासगी सींघाींना राज्य सरकारच्या कायद्याच्या कायडक्षेत्रात 
आणण्यासाठी निीन धोरण राबविणेबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली 
िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. महादेि जानिर : (१) िोय, शासनाच्या दधू खरेदी दराप्रमाणे दधू खरेदी 
दर न देणा-या ३८ जिल्िा/तालकुा सिकारी सींघाींना ि मिाराषर राज्य सिकारी 
दधू मिासींघ मयाड.,(मिानींद) या मिासींघास मिाराषर सिकारी सींस्था 
अचधननयम,१९६० च ेकलम ७९(अ)(३) अन्िये नोह्स देण्यात आलेली आिे. 
(२) िोय, शासनाने हद.१९ िून, २०१७ रोिीच्या शासन ननणडयान्िये ननजश्चत 
केलेले गाय ि म्िैस दधूाचे खरेदी दर सिकारी सींघाना बींधनकारक केलेले 
असताींनािी कािी सिकारी दधू सींघ शासनाने ननधाडररत केलेल्या दरापेक्षा कमी 
दराने दधू खरेदी करीत आिेत तसेच खािगी दधू र्वयिसाय क्षेत्रािर 
सद्यजस्थतीत दधू खरेदी दराचे कायदेभशर बींधन नसल्याने त े त्याींच्या 
स्तरािर दधू खरेदी-विक्रीच ेदर ननजश्चत करतात. पररणामी दधू खरेदी दरात 
तफाित ननमाडण िोत.े 
(३) िोय. 
(४) ि (५) शासनाने सातत्याने शतेकऱ् याींचे हित िोपासण्याचा प्रयत्न केला 
आिे. त्याचाच एक भाग म्िणून हद.१९/०६/२०१७ रोिीच्या शासन ननणडयान्िये 
शासनाने, शासकीय दधू योिनेच्या दधू खरेदी दरात रु.३/- इतकी दरिाढ 
हद.२१/०६/२०१७ पासनू लाग ू केली आिे. सदर दधू दरिाढ बािारभािाचा 
आढािा ि शतेकऱ् याींचे हित या दोन्िी गोष्ी विचारात घेऊनच करण्यात 
आलेल्या आिेत.   
       खािगी दगु्धर्वयिसाय क्षेत्रािर कायदेभशर बींधन आणण्याच्या दृष्ीने 
शगुर प्राईि कीं रोल ॲक््च्या धतीिर दधूाकररता कायदा आणण्याची कायडिािी 
शासन स्तरािर सरुु आिे.  

----------------- 
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पनिेल (श्ज.रायगर्ड) महानगरपाशलिेत समाविष्ट्ट असलेल्या २९ 

गािाांमध्ये गािठाण भुमापन न िेल्याबाबत 
(६८) *  १०५१७९   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(हहांगणघाट), अॅर्ड.आशशष शलेार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी 
पश्श्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली 
पिूच), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पनिेल (जि.रायगि) मिानगरपाभलकेत समाविष् असलेल्या २९ 
गािाींमध्ये भमूी अभभलेख विभागाकिून गािठाण भमुापन न केल्यामळेु या 
गािातील घराींना मालमत्ता कािड ि दरुूस्तीसाठी मिानगरपाभलकेमाफड त 
परिानगी भमळत नसल्याचे तसेच  गािालगतच्या गािठाणाींिर मालकी 
कोणाची असा  प्रश्न ननमाडण िोऊन विकासकामाींत अिथळे येत असल्याच े
मािे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा  त्यादरम्यान ननदशडनास आल,े  िे खरे आिे 
काय, 
(२)  असल्यास, उक्त गािाींचे गािठान भमुापन करण्याबाबत पनिेल 
मिानगरपाभलकेने मागणी करून १ िषड झाले असतानािी भमूी अभभलेख 
विभागाने अद्याप गािठान भमुापन केले नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार उक्त २९ गािाींच े तातिीने गािठान भमुापन 
करण्याबाबत तसेच यास ्ाळा्ाळ करणाऱ्या सींबींधीत अचधकाऱ्याींिर कारिाई 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) ि (५) प्रस्ततु प्रकरणी पनिेल 
मिानगरपाभलकेत समाविष् असलले्या २९ गािाींपकैी ८ गािाींच े गािठाण 
भमूापन (भस्ी सर्विे) मोिणीच े काम पणूड झाले असनू सदरची गािे 
परीरक्षणास घेण्यात आलेली आिेत. नगर भमूापन कामी आिश्यक असणारी 
मिानगरपाभलका िद्दीतील गािठाण क्षते्र ि भमळकतीींची  गाि ननिाय सींख्या 
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याबाबतची माहिती माचड, २०१७ मध्ये भभूम अभभलेख विभागास प्राप्त झाली 
आिे. त्यानषुींगाने उिडरीत गािाींच्या कामाबाबत लागणारा खचड रु. १ को्ी ९० 
लाख एिढी रक्कम पनिेल मिानगरपाभलकेला फेब्रिुारी, २०१८ मध्ये भमूी 
अभभलेख विभागाकिून कळविण्यात आलेली असनू  सदरचा खचड अदा 
करण्यास सींमती असल्याचा ठराि मींिूर करुन घेण्याबाबतिी पनिेल 
मिानगरपाभलकेस कळविण्यात आलेले आिे. पनिेल मिानगरपाभलकेकिून 
आिश्यक तो ठराि प्राप्त झाल्यानींतर नगर भमूापनाबाबत शासन पढुील 
ननणडय घेईल. 

प्रस्ततु प्रकरणात झालेल्या विलींबाबाबत िबाबदार असणाऱ्या 
कमडचाऱ्याींना उप अधीक्षक भभूम अभभलेख, पनिेल याींच्याकिून कारणे दाखिा 
नो्ीस बिािण्यात आली आिे. 

----------------- 
  
नऱहे (ता.हिेली, श्ज.पुणे) येथील बँि ऑफ महाराष्ट्र ते पारी िां पनी 

चौि या र्त्याची दरुु्ती िरण्याबाबत 
  

(६९) *  १०४८८९   श्री.शभमराि तापिीर (खर्डििासला) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नऱ्िे (ता.ििेली, जि.पणेु) येथील बँक ऑफ मिाराषर त ेपारी कीं पनी चौक 
या रस्त्याची दरुिस्था झाली असल्यामळेु रस्त्यािर सतत अपघात िोत असनू 
त्यात अनेक नागररक िखमी िोत असल्याचे तसेच येथील स्मशानभमूी त े
भमूकर नगर (काळूबाई मींहदर) पयांतचा सजर्विडस रस्ता ९० मी्र िरून १०० 
मी्र िाढविण्याच्या प्रस्तािास मान्यता भमळाली असताना सदर काम 
अद्याप प्रलींबबत असल्याचे मािे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशडनास आले, िे खरे आिे काय,  
(२) असल्यास, या दोन्िी रस्त्याींच्या कामाबाबत सींबींचधताकि े िेळोिेळी 
पत्रर्वयििार ि पाठपरुािा करूनसदु्धा कोणतीिी कायडिािी करण्यात आली नािी 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार नऱ्िे येथील बँक ऑफ मिाराषर त ेपारी कीं पनी 
चौक या रस्त्याची दरुुस्ती करून स्मशानभमूी त ेभमूकर नगर या रस्त्याच े
काम सरुु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली अथिा करण्यात येत 
आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांर्ड े : (१)  अ) नऱ् िे  येथील बॅक ऑफ मिाराषर त े पारी 
कीं पनी चौक िा रस्ता खराब आिे. परींत ुत्यािर अपघात झाल्याचे ननदशडनास 
आलेले नािी. 

ब) तसेच स्मशानभमुी त ेभमुकर नगर (काळुबाई मींहदर) पयडतचा  
सजर्विडस रस्ता िा बेंगलोर-मुींबई (रा.मा.क्र.४ ) चा बा्यिळण मागाडचा सेिा 
रस्ता आिे. सदर रस्ता  भारतीय राषरीय मिामागड प्राचधकरण याींच्या 
अखत्यारीत असनू सदरचे काम मींिूर आिे. 
(२) नऱ् िे येथील बॅक ऑफ मिाराषर त े पारी कीं पनी चौक या रस्त्याबाबत 
जिल्िा पररषद पणेुकि ेकोणतािी पत्रर्वयििार झाल्याच ेआढळून येत नािी. 
(३) प्रश्न भाग क्र.१ च्या उत्तरातील ”अ” येथील  रस्त्याची जिल्िा 
पररषदेमाफड त पािणी करण्यात आली आिे. 
(४) नऱ् िे येथील बॅंक ऑफ मिाराषर त ेपारी कीं पनी चौक िा रस्ता ग्रामीण 
मागड क्र ४२९ असनू या रस्त्याची लाींबी ७५० मी्र आिे. मध्यभागी २५० मी. 
कॅाींक्री्चा रस्ता असनू दोन्िी बािूस िाींबरी रस्ता आिे. पारी कीं पनी चौकाचा 
रस्ता िा इतर जिल्िा मागड क्र. १२९ चा भाग रस्ता असनू िाींबरी आिे. या 
रस्त्याची लाींबी २०० मी. आिे. याप्रमाणे  या रस्त्याची एकूण लाींबी ९५० मी. 
आिे. सदर रस्त्यािरील िि िाितकुीमळेु िाींबरी पषृठभाग खराब झालेला 
आिे. 

या खराब रस्त्याच्या  दरुुस्तीच े काम ननधीच्या उपलब्धतनेसुार 
प्रस्तावित करण्याच े जिल्िा पररषदेचे ननयोिन आिे. सदर रस्त्यािर खड्ि े
भरण्याचे काम जिल्िा पररषदेमाफड त मींिूर करण्यात आले आिे. 
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स्मशानभमूी त ेभमूकर नगर सेिा रस्ता भारतीय राषरीय मिामागड 
प्राचधकरण याींच्यामाफड त पणूड करण्यात येणार असल्याचे सािडिननक बाींधकाम 
विभागाने कळविले आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

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

  
विधान भिन :   र्डॉ. अनांत िळसे 
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