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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, हदनाांि १९ माचच, २०१८ / फाल्गनु २८, 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 - ५२ 
------------------------------------- 

 

िहाळ-शशरांबे-िीर बांदर (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) मागाचिरील िरांदा 
घाटमागाचचा िाही भाग अनतिषृ्ट्टीत िाहून गेल्याबाबत 

(१) *  १०५८१३   श्री.भा्िर जाधि (गहुागर) : सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) वहाळ-शिरींब-ेवीर बींदर प्रजिमा ३६ (ता.चचपळूण, जि.रत्नाचगरी) या 
मागाावरील वरींदा घा्मागााचा काही भाग ददनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा 
त्यासमुारास झालेल्या अततवषृ्ीत वाहून गेल्याने या मागाावरील वाहतकू बींद 
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मागाावरील वाहतकू बींद करण्यात आल्याने तसेच या मागााला 
पयाायी असणारा मागासदु्धा वाहतकुीस धोकादायक झाल्याने वीर गावातील अनेक 
वाडयाींच्या रहदारीची समस्या तनमााण झाली असनू ग्रामस््ाींना फार मोठे अींतर 
पायी चालत िावे लागत असल्याचे तनदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 



2 

(३) असल्यास, या मागाावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून मागााच्या कक.मी. 
८/४००, ९/२००, ९/७०० यादरम्यान सींरक्षक शभींत बाींधण्यासाठी तनधी उपलब्ध 
करून देण्याबाबतची मागणी स््ातनक लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक १७ ऑक््ोबर, 
२०१७ रोिी सचचव, रस्त ेतसेच अचधक्षक अशभयींता, सावाितनक बाींधकाम मींडळ, 
रत्नाचगरी याींचेकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार उक्त मागाावर कायमस्वरूपी सींरक्षक शभींत 
बाींधण्यासाठी तनधी उपलब्ध करून तातडीने सींरक्षक शभींत बाींधण्याचे काम सरुु 
करण्याबाबत तसेच वीर गावातील वाडयाींच्या रहदारीसाठी पयाायी उपाययोिना 
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय खरे आहे. 

प्रशनाींककत रस्त्याच्या कक.मी.८/४०० मधील काही भाग क्षततग्रस्त झाला 
होता. सरुक्षक्षततचे्या दृष्ीकोनातनू या भागातील वाहतकू दद.१५.१०.२०१७ पासनू 
बींद करण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात क्षततग्रस्त भागात तातडीने 
दरुुस्ती करुन वाहतकू दद.२७.१०.२०१७ पासनू सरुु करण्यात आली. या भागातील 
दरुुस्तीचे काम पणूा करण्यात आले आहे. रस्त्यावरील वाहतकू सरुळीतपणे चाल ू
आहे. 
(२) हे अींित: खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) व (५) प्रशनाींककत भागात सींरक्षणशभींत बाींधणे व मोऱ्या सधुारणेच ेकाम मींिूर 
असनू तनववदा स्तरावर आहे. तनववदा तनजशचती करुन काम हाती घेण्याच े
तनयोिन आहे. 

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

ढिळपूरी (ता.पारनेर, जज.अहमदनगर) येथील जशमनीची 
बेिायदेशशरररत्या विक्री िेल्याबाबत 

  

(२) *  १०६८४८   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ढवळपरूी (ता.पारनेर, जि.अहमदनगर) ये्ील श्री.लक्ष्मीनारायण देव ववषण ु
मींददर हे नाव कमी करुन व १३७ एकर िशमनीचा नवीन करार तयार करुन सदर 
िमीन बेकायदेशिरररत्या ववक्री केल्याचे ददनाींक १७ िानेवारी, २०१८ रोिी वा 
त्या समुारास तनदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िशमनीची नोंदणी करताना सींबींचधत दयु्यम तनबींधकानी 
कोणतीही पडताळणी न करता त्याबाबतचे दस्तावेि नोंदववले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीनसुार सदर िमीन बेकायदेशिरररत्या ववक्री करणाऱ्या 
सींबींचधताींवर तसेच िशमनीची नोंदणी करणाऱ्या दयु्यम तनबींधकावर िासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) श्री.दहींदरुाव  हारकू चेम्े व इतर रा. ढवळपरूी 
ता.पारनेर जि.अहमदनगर याींनी ददनाींक १५/१/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये मौि े
ढवळपरुी ये्ील ग् नीं.५६६,५६०/१ व ५६०/२ याींच्या ७/१२ उताऱ्यावरील 
श्री.लक्ष्मीनारायण देव ववषणु मींददर हे नाव अचानक कमी करुन 
बेकायदेशिरररत्या फेरफार करुन १३७ एकर िमीन ला्ण्याच्या प्रकाराबाबत 
जिल्हाचधकारी, अहमदनगर याींच्याकड े तक्रार केली होती. त्ावप उक्त 
तक्रारीच्या अनषुींगाने ददनाींक २९/१/२०१८ रोिी सनुावणी ठेवण्यात आली असता 
तक्रारदार याींनी उपजस््त राहुन त्याींच्या नावाने खो्या सहया करुन सरकार 
दरबारी त्याींच्या नावे खो्ी तनवेदने सादर केलेली असनू व कोणत्याही घ्नेिी 
त्याींचा सींबींध नसल्याचे लखेी तनवेदन ददलेले आहे. 
(२) दयु्यम तनबींधक, पारनेर याींनी धमाादाय आयकु्त, पणेु याींचेकडील परवानगी 
आदेि ददनाींक ०९/११/२०१७ पाहून नोंदणी अचधतनयम, १९०८ व महाराषर नोंदणी 
तनयम, १९६१ मधील तरतदुीनसुार खरेदीखत नोंदववलेले आहे. 
(३) (४) व (५) प्रशन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िागल-ननढोरी (ता.िागल, जज.िोल्हापूर) र्त्याची दरुु्ती िरण्याबाबत 
  

(३) *  १०७४२८   श्री.हसन मशु्रीफ (िागल) :  सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) कागल-तनढोरी (ता.कागल, जि.कोल्हापरू) हा २९ कक.मी. लाींबीचा रस्ता 
कोकण तसेच गोवा व कनाा्क राज्याकड ेिाण्यासाठी महत्वाचा असनू या 
तालकु्यातील ८५ खेडयाींपकैी समुारे ५० खेडयाींना दळणवळणाच्या दृष्ीने सोईचा 
असलेल्या या रस्त्यावर असींख्य खडड े पडले असनू पावसामळेु रस्त्याची 
दरुवस््ा झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रस्त्याच्या दरुुस्तीसाठी रुपये ११० को्ीचा प्रस्ताव 
सावाितनक बाींधकाम ववभागाने िासनाकड ेमींिुरीसाठी पाठववला असतानाही ६ 
मदहन्यापवूी िासनाने घोवषत केलेल्या ॲन्यईु्ी तत्वावरील रस्त्याींच्या 
आराखडयामध्ये या रस्त्याच्या कामाचा समाविे करण्यात आला नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीनसुार िासनाने घोवषत केलेल्या ॲन्यईु्ी योिनेच्या 
आराखडयात या रस्त्याचा समावेि करून रस्त्याच े काम तातडीने पणूा 
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 

प्रशनाींककत रस्ता तनढोरी-गोरींबे-कागल-साींगाव-यडगळु रस्ता रा.मा.१९५ 
चा भाग आहे. या भागात रस्त्याच्या डाींबरी पषृठभागावर पडलेले खडड ेभरुन 
रस्ता वाहतकुीसाठी सजुस््तीत आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) प्रशनाींककत रस्त्याच्या दरुुस्तीसाठी काही कामे करावी लागणार 
आहेत. यापकैी काही कामे प्रगतीत आहेत. उवाररत आवशयक कामे मींिूरी तनधी 
तनकष प्राधान्य क्रमानसुार हाती घेण्याचे तनयोिन आहे. 

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



5 

 
नागपूर विभागातील पशुधचकित्सिाांना ‘ब्रुसेल्लोशसस’  

आजाराची लागण झाल्याबाबत 
  

(४) *  १०५६४१   श्री.बांटी भाांगडिया (धचमरू), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
श्री.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी) :   सन्माननीय पशसुांिधचन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपरू ववभागातील १० ्क्के पिचुचककत्सकाींना ‘ब्रसेुल्लोशसस’ हा िीवघेणा 
आिार झाल्याच ेददनाींक ९ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास तनदिानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ‘ब्रसेुल्लोशसस’ आिार गायीच्या दधुामधून ककीं वा गायीच्या 
चामडयाचे काम करणाऱ् याींना होत असनु प्रामखु्याने पिचुचककत्सकाींनाच िास्त 
प्रमाणात होत असल्याचे तनदिानास येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागपरू ववभागासह राज्यातील अनेक खेडयाींमध्ये काम करणाऱ् या 
पिचुचककत्सकाींना ‘ब्रसेुल्लोशसस’ या आिाराची बाधा होऊ नये यासाठी 
उपाययोिना करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेि जानिर : (१) होय, खरे आहे. 

सन २०११-१२ त े२०१७-१८ या कालावधीत नागपरू ववभागातील १४.६९ 
्क्के पिचुचककत्सकाींना सदर आिार ब्रसेुल्लोशससबाधीत पिधुनापासनू झाल्याच े
आढळून आले आहे. 
(२) होय, पिचुचककत्सक पिधुनाींच्या िननेंद्रीय तपासणी व पिपु्रिननसींबींधी 
कामे करीत असल्यामळेु त्याींना ब्रसेुल्लोशससबाचधत पिधुनापासनू हा आिार 
होण्याची िक्यता आहे. 
(३) नागपरू ववभागात पिधुनाींना ब्रसेुल्लोशसस रोगाची लागण व त्याचा प्रसार 
होव ूनये म्हणून सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ मध्ये चार मदहन्यावरील व एक 
वषााखालील १,४७,५६८ कालवडीींना ब्रसेुल्लशससची लसमात्रा ्ोचण्यात आलेली 
आहे. तसेच पिपु्रिननासींबींधी कामे करताना बाधीत िनावराींपासनू ब्रसेुल्लोशसस 
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रोगाची बाधा होव ूनये म्हणनू पिचुचककत्सकाींना हँडग्लोिचा वापर करण्याबाबत 
सचुचत करुन हँडग्लोिचा तनयमीत परुवठा करण्यात येत आहे. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

हबीसाईि टॉलरांट (एचटी) जीनचा समािेश असलेल्या तांत्रज्ञानाला 
जेनेटीि अप्रायझल इांजजननयरीांग िशमटीने परिानगी नािारल्याबाबत 

(५) *  १०५३५०   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशिी), श्री.विजय ििटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), प्रा.िषाच 
गायििाि (धारािी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), 
श्री.अ्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा), िॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनरुी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोि), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हबीसाईड ्ॉलरीं् (एच्ी) िीनचा समावेि असलले्या तींत्रज्ञानाला िेने्ीक 
अप्रायझल इींजितनयरीींग कशम्ीने परवानगी नाकारल्याने यासींदभाातील चाचण्या 
्ाींबववण्यात आल्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाात कें द्रीय कापसू सींिोधन सींस््ा तसेच औरींगाबाद, 
िालना पररसरातील एका खािगी कीं पनीकड ेया तींत्रज्ञानाचा समावेि असलले्या 
बीयाण्याींच्या चाचण्या सरुु होत्या, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, असे असतानाही यवतमाळ जिल््यात समुारे २५ लाख हबीसाईड 
्ॉलरीं् बीयाण्याींची पाकक्े ववकली गेल्याचे तनररक्षण कें द्रीय कापसू सींिोधन 
सींस््ेने नोंदववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर बबयाणे मोठ्या प्रमाणात मान्यतशेिवाय ववकल े गेले 
असल्याने त्याींच ेबीिोत्पादन कुठे झाले याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे 
काय, 
(५) असल्यास, चौकिीअींती याप्रकरणी िबाबदार असणाऱ्या सींबींचधताींवर 
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. पाांिुरांग फुां ििर : (१) हे खरे नाही. 
बी.्ी.कापसाच्या बबयाणाींमध्ये तणनािकाला सहनिील असणारे िनकु 

(Herbicide Tolerant Transgenic genes) वापरून बबयाणाींच ेउत्पादन व 
ववक्री करण्याचा प्रस्ताव कें द्र िासनाच्या िेने्ीक इींजितनयरीींग अप्रायझल 
कशम्ीकडून मदहको या बबयाणे कीं पनीने मागे घेतलेला आहे. म्हणून चाचण्या 
्ाींबववण्याचा प्रशन उद् ावत नाही. 
(२) बी.्ी.कापसाच्या बबयाणाींमध्ये तणनािकाला सहनिील असणाऱ्या 
बबयाणाींची चाचणी मदहको या बबयाणे कीं पनीकडून सन २००८ त े २०१० या 
कालावधीत कें द्र िासनाच्या िेने्ीक इींजितनयरीींग अप्रायझल कशम्ीच्या 
मागादिानाखाली करण्यात आलेली होती. 

यासींदभाात कें द्र िासनाकडून प्राप्त झालेल्या सचूनाींच्या अनषुींगाने 
मदहको या बबयाणे कीं पनीवर ददनाींक ०८/१२/२०१७ रोिी मौिे धानोरा ये्ील 
गोदामावर केलेल्या कायावाहीत समुारे ५८.४० जक्वी्ं ल तणनािकाला सहनिील 
असणाऱ्या कापसू बबयाणाींचा साठा आढळून आलेला आहे. 
(३) कें द्रीय कापसू सींिोधन सींस््ा, नागपरू या कें द्र िासनाच्या सींस््ेकडून प्राप्त 
अहवालानसुार िाद,ू ए्ीएम, बलभद्र, अिुान, कृषणा-गोल्ड या ५ ब्रॅंडडे नावाच्या 
बी.्ी. कापसू बबयाणाींमध्ये तणनािकाला सहनिील असणारे िनकू आढळून 
आलेले आहे. यवतमाळ जिल््यात तणनािकाला सहनिील असणाऱ्या 
बबयाणाींच्या ववक्रीबाबतची तनजशचत आकडवेारी उपलब्ध नाही. 
(४) व (५) बी.्ी.कापसाच्या बबयाणाींमध्ये परवानगी नसलेले तणनािकाला 
सहनिील असणारे िनकु वापरून बबयाणे उत्पादक कीं पन्याींनी बबयाणाींची ववक्री 
करत असल्याची बाब तनदिानास आल्याने यासींदभाात चौकिी करण्याकरीता 
वविषे तपास प्काची स््ापना करण्यात आलेली आहे. 
(६) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

धामापुर ते नुरुरपार (ता.मालिण, जज.शसांधदुगुच)  
र्त्याची दरुु्ती िरण्याबाबत 

(६) *  १०९९०९   श्री.िभैि नाईि (िुिाळ) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) मालवण-नेरुरपार-कुडाळ (ता.मालवण, जि.शस ींधदुगुा) या मागाावरील धामापरु 
त ेनरुुरपार या रस्त्यावरुन अवधै वाळूची अहोरात्र वाहतकू होत असल्यामळेु 
रस्त्यावर खडड ेपडून रस्त्याची दरुवस््ा झाली असल्याच ेमाहे िून, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान तनदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत ग्रामस््ाींनी व लोकप्रतततनधीींनी जिल्हाचधकारी, 
सावाितनक बाींधकाम ववभाग व पोलीसाींकड े तक्रारी करूनही या अवधै 
वाहतकुीववरुध्द कोणतीही कायावाही करण्यात न आल्याने ग्रामस््ाींनी रस्ता 
रोको आींदोलन केल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीनसुार उक्त रस्त्याची दरुुस्ती करून अवधै वाळू वाहतकू 
करणाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 

त्ावप रस्त्याच्या डाींबरी पषृठभागावर पडलेले खडड े भरुन रस्ता 
वाहतकूीसाठी सजुस््तीत ठेवण्यात आला आहे. 
(२) ग्रामस््ाींनी रस्ता रोको आींदोलन केले हे खरे आहे. तनवेदन जिल्हाचधकारी 
शस ींधुदगुा याींना प्राप्त झाले आहे. 
(३), (४) व (५) प्रशनाींककत रस्ता चौके धामापरू त ेकुडाळ रस्ता प्रजिमा ४१ चा 
भाग आहे. या रस्त्याची मालवण तालकु्यातील लाींबी ११.२०० कक.मी. आहे. 

या रस्त्यावरुन वाळूची अवधै वाहतकू होत असल्याची कोणतीही बाब 
नाही. रस्त्याच्या डाींबरी पषृठभागावरील खडड ेभरुन रस्ता वाहतकुीस सजुस््तीत 
ठेवण्यात आला आहे. क्षततग्रस्त भागातील मिबतूीकरणाची कामे मींिूरी, तनधी, 
तनकष व प्राधान्यक्रमानसुार हाती घेण्याचे तनयोिन आहे. 

----------------- 
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मौजे घोिगेाि (ता.आांबेगाि, जज.पुणे) येथील  
बस्थानिाची झालेली दरुि्था 

  

(७) *  ११०९७५   श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांत पाटील 
(इ्लामपरू), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि 
वपचि (अिोले) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मौिे घोडगेाींव (जि.पणेु) ये्े आींबेगाव व खेड तालकु्याच्या पजशचम भागातील 
सवाात मोठी बािारपेठ, िासकीय व तनमिासकीय कायाालये, िाळा, 
महाववदयालये असनू घोडगेाव बसस््ानकावरुन खेड, िुन्नर व आींबेगाव 
तालकु्यातील नागररक, ववदया्ी दररोि प्रवास करत असताींनाही घोडगेाींव ये् े
सवा सोई-सवुवधाींनीयकु्त बसस््ानक नसल्याने प्रवाशयाींची तसेच 
महाववदयालयीन ववदयार्थयाांची गरैसोय होत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ च्या 
ततसऱ् या आठवडयात तनदिानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, घोडगेाींव हे खेड, िुन्नर व आींबेगाव तालकु्यातील आददवासी 
गावाींच्या दृष्ीने मध्यवती दठकाण असल्यामळेु स््ातनक लोकप्रतततनधी व 
आददवासी िनतकेडून सवा सोई-सवुवधाींनीयकु्त बसस््ानक उभारण्याची मागणी 
करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार घोडगेाव ये् े सवा सोई-सवुवधाींयकु्त बसस््ानक 
उभारण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर राित े: (१) व (२) नाही. 
(३) व (४) सदर िागेवर ४ फला्ाींचे बसस््ानक कायााजन्वत असनू, बसस््ानक 
इमारत मोठ्या आकाराचा मागातनवारा पध्दतीची आहे. त्यामध्ये प्रवािाींकररता 
आसनव्यवस््ा, उपहारगहृ, प्रसाधनगहृ इ. सोई-सवुवधा देण्यात आलेल्या आहेत. 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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शशिरे (ता.भोर, जज.पुणे) येथील पुणे-सातारा महामागाचिरील  
मोरीिर सांरक्षि िठि ेबसविण्याबाबत 

  

(८) *  ११४७४४   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे 
(माण) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) शिवरे (ता.भोर, जि.पणेु) ये्ील पणेु-सातारा महामागाावर ददनाींक २५ 
डडसेंबर, २०१७ रोिी मध्यरात्री एक कार रस्त्यामधील मोरीच्या खडडयात 
उल्ल्याने २ िणाींचा मतृ्य ूव ५ िण गींभीर िखमी झाल्याचे तनदिानास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ये्ील रस्त्याच्या मध्ये समुारे ३० फू् खोलीची मोरी उघडी 
असल्याने अपघात घडला असनू यादठकाणी ठेकेदाराने सींरक्षक कठड ेलावल े
असत ेतर सदर अपघात घडला नसता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकिी करून यादठकाणी सींरक्षक कठड े
बसववण्यासोबतच याकड े दलुाक्ष करणाऱ् या सींबींचधत ठेकेदारावर कारवाई 
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) पणेु-सातारा महामागाावरील शिवरे ये्े दद.२६ 
डडसेंबर, २०१७ रोिी वाहनचालकाचे वाहनावरील तनयींत्रण सु् ल्यामळेु कक.मी. 
८१७/८४० मधील लहान पलूाच्या ओपनीींग असलेल्या मध्यभागाच्या कठडयावर 
वाहन आदळून उडून नाल्यात पडल्याने २ िणाींचा मतृ्य ूहोऊन ५ िण िखमी 
झाले हे खरे आहे. 

कें द्र िासनाच्या भारतीय राषरीय रािमागा प्राचधकरणान ेसवा लहान/मोठे 
पलूाींच्या मध्य दभुािकाींना काँक्री् शभ ींत बाींधण्याच्या प्रस्तावास मान्यता ददलेली 
असनू त्यानसुार सरुक्षक्षततचे्या दृष्ीने मध्ये दभुािकाींच्या दठकाणी शभ ींत 
बाींधणेबाबात सवलतकारास सचूना देण्यात आल्याच ेप्रकल्प सींचालक, भारतीय 
राषरीय रािमागा प्राचधकरण, पणेु याींनी कळववले आहे 
(३) ् या प्रकल्पाच्या स्वतींत्र अशभयींत्याच्या अशभप्रायानसुार देखभाल व सरुक्षेच्या 
अभावापो्ी दद. २१.१०.२०१६ पासनू सवलतकारास करारनाम्याप्रमाणे दींड 
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आकारली िात असल्याच े प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागा 
प्राचधकरण, पणेु याींनी कळववले आहे. तसेच राज्य िासनामाफा त सवलतकारावर 
उचचत कारवाईसाठी अध्यक्ष, भारतीय राषरीय रािमागा प्राचधकरण, नवी ददल्ली 
याींना कळववण्यात येत आहे. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

पांढरपूर-मल्हारपेठ (जज.सातारा) राज्यमागाचिरील  
पुलाची दरुु्ती िरण्याबाबत 

  

(९) *  ११३१५९   श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अ्लम शखे (मालाि पजश्चम), प्रा.िषाच 
गायििाि (धारािी), श्री.िी.पी.सािांत (नाांदेि उत्तर), अॅि.यशोमती ठािूर 
(नतिसा), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरूी), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि 
रेल्िे), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.सांग्राम 
थोपटे (भोर) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मायणी (जि.सातारा) ये्ील मखु्य गाव, बािारपेठ व चाींदणी चौक 
पररसराला िोडणाऱ्या व पींढरपरू-मल्हारपेठ राज्यमागाावर असलेल्या मखु्य 
पलुावर मोठा खडडा पडला असनू त्याकड ेसींबींचधत अचधकाऱ्याींच ेदलुाक्ष झाल्याने 
पलू वाहतकुीस धोकादायक होऊन केव्हाही अपघात घडण्याची िक्यता तनमााण 
झाल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीनसुार सदरहू पलूाची तातडीने दरुुस्ती करण्याबाबत तसेच 
पलूाच्या दरुुस्तीकड े दलुाक्ष करणाऱ् या सींबींचधत अचधकाऱ्याींवर कारवाई 
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
त्ावप सदर पलूाच्या पषृठाभागावरील खडडा खडी शमश्रीत डाींबराने 

भरण्यात आला असनू पलू वाहतकुीसाठी सजुस््तीत आहे. 
(२) व (३) प्रशनाींककत पलू पींढरपरू-मल्हारपेठ रा.मा.१४३ वर कक.मी. ६२/३०० 
मध्ये आहे.पलूाची तपासणी केली असता काही दरुुस्तीची कामे करणे आवशयक 
असल्याच े ददसनू आले आहे. ही दरुुस्तीची कामे हाती घेण्यात येत आहेत. 
सदयजस््तीत पलू वाहतकुीस सजुस््तीत आहे.  
(४) प्रशन उद् ावत नाही.   

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

माहूर (जज.नाांदेि) तालुक्यात हठबि ि तुषार शसांचन सांच  
िाटपात झालेला गैरव्यिहार 

(१०) *  ११०१९७   श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा), श्रीमती अशमता 
चव्हाण (भोिर), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.िी.पी.सािांत (नाांदेि 
उत्तर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) माहूर (जि.नाींदेड) तालकु्यात सन २०११ त े२०१७ या कालावधीत तषुार व 
दठबक शसींचन सींच वा्पाच्या योिनेमध्ये बनाव् नावे ्ाकून प्रत्यक्ष 
ितेकऱ् याींना अनदुान न देता ितेकऱ् याींची फसवणकू करुन सींबींचधत प्रिासकीय 
यींत्रणा, सींबींचधत उत्पादक कीं पनी व ववके्रत्याींनी करोडो रुपयाींच्या अनदुानाचा 
अपहार केल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी सींबींचधत प्रिासन, िैन एररगेिन प्रा.शल. 
िळगाव व माहूर तालकु्याचे ववके्रत े शिवम एररगेिन वाई बाीं याींनी बनाव् 
प्रस्ताव सादर करुन केलेल्या गरैव्यवहारामळेु सींबींचधत लाभा्ी ितेकरी 
योिनेच्या लाभापासनू वींचचत रादहले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीअींती दठबक व तषुार शस ींचन सींच वा्पात झालेल्या करोडो 
रुपयाींच्या गरैव्यवहारास िबाबदार असणाऱ्या सींबींचधताींवर िासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. पाांिुरांग फुां ििर : (१) याबाबत श्री. सींदीप गींगाधर ठाकरे, रा. शिराळा ता. 
ककनव् या ितेकऱ्याची बातमी दैतनक देिोन्नती या वतृ्तपत्रात दद. २ िानेवारी, 
२०१८ रोिी प्रशसद्ध झाली होती. त्याचप्रमाणे दद. २२ िानेवारी, २०१८ च्या 
पत्रान्वये त्याींनी तक्रार अिा केला होता. 
(२) व (३) सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने उप ववभागीय कृषी अचधकारी, ककनव् 
याींनी चौकिी केली. तक्रारीत उपजस््त प्रमखु मदु्दे व त्याबाबतची वस्तजुस््ती 
खालील प्रमाणे आहे. 
अ.क्र. 

 
तक्रारीतील प्रमखु मदु्द े

 
ि्तजु्थती 

 
I 

 
तक्रारदार श्री.सींदीप ठाकरे याींच्या 
मालकीच्या २ हेक््र क्षते्राच्या 
ितेीसाठी परस्पर ऑनलाईन अिा 
करुन अनदुानाची रक्कम 
उचलण्यात आली. 
 

श्री.ठाकरे याींचा अनदुानाचा प्रस्ताव 
सन २०११-१२ या वषााचा आहे. सन 
२०११-१२ मध्ये ऑनलाईन प्रस्ताव 
जस्वकारण्याची पद्धत नव्हती. 
श्री.ठाकरे याींचा ऑफलाईन पद्धतीने 
प्रस्ताव जस्वकारण्यात आला आहे. उप 
ववभागीय कृषी अचधकारी याींनी 
केलेल्या पाहणीमध्ये श्री. ठाकरे 
याींच्या २ हे. क्षेत्रावर दठबक 
बसववण्यात आल्याच े ददसनू आले 
आहे. 
 

II 

 
अिादाराच्या नावाचे महाराषर 
ग्राशमण बँक उमरी या व्यततररक्त 
इतर कोणत्याही बँकेत खात े
नाही. त्यामळेू गरैअिादाराींनी 
त्याींच्या नावाने बनाव् कागद 
पत्राींच्या आधारे इतर कुठल्या तरी 
बँकेत खात ेउघडून त्या खात्यात 
वगा करण्यात आली. 

तत्कालीन कायापद्धती नसुार 
अिादाराने ददलेल्या ववकल्पानसुार 
अनदुानाच्या रकमेचा धनादेि 
उत्पादक कीं पनीच्या नाव े देण्यात 
आला आहे. 
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III 

 
ककनव् व माहूर तालकु्यातील 
अनेक गावातील ितेकऱ्याींच्या 
नावाने बनाव् प्रस्ताव तयार 
करुन अनदुान उचलले आहे. 
 

प्राप्त तक्रारीींच्या अनषुींगाने 
उपववभागीय कृषी अचधकारी, ककनव् 
याींचेकडून चौकिी करण्यात आली 
आहे. सदर चौकिीमध्ये 
तक्रारदाराींच्या प्रक्षेत्रावर दठबक सींच 
बसववल्याचे आढळून आले आहे. 
 

उपववभागीय कृषी अचधकारी, ककनव् याींनी केलेल्या चौकिीमध्ये 
तक्रारदार ितेकऱ्याींच्या ितेावर सकु्ष्म शसींचन बसववल्याचे आढळून आले आहे. 
त्यामळेु सींबींचधत लाभा्ी योिनेच्या लाभापासनू वींचचत रादहले नाहीत. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

पुणे जजल््यातील थिीत िरमणूि िर िसूल िरण्याबाबत 
  

(११) *  ११००४४   श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर), श्री.शभमराि तापिीर 
(खिििासला) :  सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) पणेु जिल््यातील जिल्हा प्रिासनाच्या बींद करण्यात आलेल्या करमणूक 
ववभागाची केबल चालकाींकड े१७ को्ी, बहुपडदा चचत्रप्गहृाींकड े७१ को्ी व 
इव्हें् कीं पन्याींकड ेकोट्यवधी रुपयाींची ्कबाकी असनू वस्त ूव सेवाकर लाग ू
झाल्याचे कारण देत या केबलचालक, चचत्रप् गहृ व इव्हें् कीं पन्याींनी सदर कर 
भरला नसल्याचे तनदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या केबलचालक, चचत्रप् गहृ व इव्हें् कीं पन्याींवर कोणत्याही 
प्रकारचे तनयींत्रण नसल्याने ्कबाकी भरण्यासाठी त े्ाळा्ाळ कररत असनू 
सदरच्या केबलचालकाींचे परवाने नतुनीकरण करण्यात येऊ नये असे लेखी 
आदेि भारतीय ्पाल ववभागाने ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,    
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(४) असल्यास, त्यानसुार उक्त केबलचालक, चचत्रप् गहेृ व इव्हें् कीं पन्याींकडून 
्कीत कराची वसलुी करून त्याींच्यावर दींडात्मक कारवाई करण्याबाबत िासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) राज्यघ्ना (१०१ वी सधुारणा) 
अचधतनयम, २०१६ च्या अनषुींगाने मनोरींिन, सींस्कृती आणण खळे ववषयक सेवा 
यावर दद.०१ िुल,ै २०१७ पासनू वस्त ूव सेवा कर बसववण्यात आला आहे. 
त्यामळेु, दद.०१ िुल,ै २०१७ पासनू करमणूकीच्या साधनाींवर महसलू व वन 
ववभागाकडून करमणूक िलु्क वसलू केला िात नाही.   

त्ावप, माहे िून, २०१७ अखेर पणेु जिल््यातील िहर व ग्रामीण 
भागातील एकूण ११७१ केबल चालकाींकड े् कीत असलेल्या करमणकू िलु्काच्या 
समुारे रु. १७ को्ी इतक्या रकमेपकैी माहे िानेवारी २०१८ अखेर समुारे रु. २.४५ 
को्ी इतक्या रकमेची वसलूी करण्यात आली असनू उवारीत रकमेच्या करमणूक 
िलु्काच्या वसलूीची कायावाही क्षेत्रीय पातळीवर तनयमानसुार करण्यात येत आहे. 
करमणूक िलु्काची ्कबाकी असणाऱ् या सींबींचधत केबलचालकाींच्या परवान्याींच े
नतुनीकरण करण्यात येऊ नये, याबाबत जिल्हाचधकारी कायाालय, पणेु याींनी 
सींबींचधत पोस्् मास्तर याींना कळववले आहे. तसेच, सदय:जस््तीत पणेु 
जिल््यातील इव्हें्बाबत सींबींचधत इव्हें् कीं पन्याींकड े करमणूक िलु्काची 
कोणतीही ्कबाकी शिल्लक नाही. 

प्रशनाधीन बहुववध चचत्रप्गहृ सींकुलाींनी करमणकू िलु्क माफीच्या 
कालावधीत पे्रक्षकाींकडून िी गरैवािवी लाभाची रक्कम वसलू केली आहे, ती 
रक्कम िासनाकड े िमा करणेबाबत अपर जिल्हाचधकारी, पणेु याींनी प्र्म 
सींबींचधताींना नो्ीसा ददल्या व तदनींतर दद.३०/०३/२०१३ रोिी आदेि ददल ेहोत.े 
सदर आदेि ववभागीय आयकु्त, पणेु व मा. मींत्री (महसलू) याींनी 
अनकु्रमे  दद.२९/०४/२०१४ व दद.१९/०९/२०१७ च्या आदेिाींन्वये कायम केलेले 
आहेत. 

मा. मींत्री (महसलू) याींच्या उक्त आदेिाींववरुद्ध सींबींचधत बहुववध 
चचत्रप्गहृ सींकुल मालकाींनी मा. मुींबई उच्च न्यायालयामध्ये रर् याचचका 
दाखल केल्या असता, मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने सदर याचचका तनकाली 
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काढताींना मा. मींत्री (महसलू) याींचे उक्त आदेि रद्द केले असनू प्रस्ततु प्रकरणी 
गणुवत्तचे्या आधारावर तनणाय घेण्याबाबत महसलू व वन ववभागातील प्रधान 
सचचव याींना तनदेि ददले आहेत.   
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

हहांगोली जजल््यातील शतेिऱयाांच ेहठबि ि तुषार शसांचन सांच  
योजनेच ेअनुदान थिविल्याबाबत 

  

(१२) *  ११०२७१   िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली जिल्हा अचधक्षक कृषी अचधकारी कायाालयामाफा त उपलब्ध पाण्याचा 
का्कसरीने वापर व्हावा या उद्देिातनू दठबक व तषुार शस ींचन सींच अनदुान 
योिना राबववली िात असनू तषुार शस ींचन सींच योिनेमध्ये समुारे साड ेनऊ 
हिार रूपये तर दठबक शसींचन सींच योिनेमध्ये समुारे २० हिार रूपयाींचे अनदुान 
लाभा्ींना ददले िात असनू सदरहू अनदुानाची रक्कम ितेकऱ् याींच्या बँक 
खात्यात िमा करण्यात येत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दहींगोली जिल््यात कृषी खात्याची सदरहू दठबक व तषुार शस ींचन 
सींच योिना बारगळली असनू मागील वषाातील सव्वा दोन हिार ितेकऱ् याींच्या 
दोन को्ी रूपयाींच्या अनदुानाची रक्कम अदयापही शमळालेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू अनदुानाची रक्कम शमळण्यासाठी वारींवार जिल्हा 
अचधक्षक कृषी अचधकारी कायाालयात िाऊनही अदयापी अनदुानाची रक्कम अदा 
करण्यात आली नसनू त्याबाबत त्याींना कोणतीही स्पष् मादहतीही ददली िात 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकिी करुन दहींगोली जिल््यातील ितेकऱ्याींना दठबक 
व तषुार शस ींचन सींच योिनेचे अनदुान तातडीने देण्याबाबत िासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. पाांिुरांग फुां ििर : (१) होय. प्रधानमींत्री कृषी शस ींचन येािनेंतगात प्रतत े्ंब 
अचधक वपक (सकू्ष्म शसींचन) घ्काच्या मागादिाक सचुनाींनसुार ववहीत केलेल्या 
खचा मयाादेत अल्प व अत्यल्प भधुारक ितेकऱ्याींना ५५% व इतर ितेकऱ्याींना 
४५% एवढी अनदुानाची रक्कम पवुासींमती प्राप्त सकू्ष्म शसींचन सींच बसववलेल्या 
व अनदुान मागणीचा प्रस्ताव सादर केलेल्या ितेकऱ्याींच्या बँक खात्यावर िमा 
केले िात.े 
(२) सकू्ष्म शसींचन योिनेची अींमलबिावणी त्या-त्या वषाात उपलब्ध अनदुानाच्या 
मयाादेत करणे क्रमप्राप्त आहे. दहींगोली जिल््याला सन २०१६-१७ या वषाात रु. 
१२ को्ी एवढा तनधी उपलब्ध करुन देण्यात आला होता सदर तनधीच्या मयाादेत 
पात्र ६४७० अिादार ितेकऱ्याींपकैी ५०३० अिादार ितेकत्याींना सकू्ष् म शसींचन सींच 
बसववण्यासाठी पवुासींमती देण्यात आली. पवुासींमती देण्यात आलेल्या व प्रत्यक्षात 
सकू्ष्म शसींचन सींच बसवनू अनदुानासठी प्रस्ताव सादर केलेल्या ४९८४ 
ितेकऱ्याींच्या बँक खात्यावर अनदुानाची रक्कम िमा करण्यात आली आहे. 
पवुासींमती प्राप्त सकू्ष्म शसींचन बसववलेल्या व अनदुानासाठी प्रस्ताव सादर 
केलेल्या कोणतीही लाभार्थयााचे अनदुान प्रलींबबत नाही. 
(३) नाही. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

पाणजू ते नायगाांि (ता.िसई, जज.पालघर)  
यादरम्यान सागरी पूल बाांधण्याबाबत 

  

(१३) *  ११०३९१   श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.विलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पाणिू (ता.वसई, जि.पालघर) हे गाव भाईंदर आणण नायगाींव या रेल्वे 
स््ानक आणण खाडीवरील पलुाींच्या मध्यभागी असनू चारही बािूींनी पाण्यानी 
वेढलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ये्ील ग्रामस््ाींनी पाणिू त ेनायगाींव यादरम्यान स्वतींत्र पलू 
बाींधण्याची मागणी गत अनेक वषाापासनू मा.सावाितनक बाींधकाम मींत्री 
याींच्याकड े केली असनू त्याबाबत अदयापपयांत कोणतीही कायावाही करण्यात 
आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पाणि ूत ेनायगाींव यादरम्यान पलू नसल्यामळेु ग्रामस््ाींना 
नायगाींवच्या ककनाऱ्यावरुन बो्ीने प्रवास करावा लागत असल्याचे तसेच रात्री ८ 
वािता नींतर बो्ीचा प्रवास बींद असल्याने रेल्वे पलुावरुन प्रवास करावा लागत 
असल्यामळेु नागररकाींची मोठ्या प्रमाणात गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकिी करून पाणि ूत ेनायगाींव या दरम्यान सागरी 
पलू बाींधण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) ववषयाींककत पलुाचे काम तनकष, मींिूरी व तनधी उपलब्धततचे्या अधीन 
राहून हाती घेण्याचे तनयोिन आहे. 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

चाांदरु रेल्िे, धामणगाि रेल्िे ि नाांदगाि खांिशे्िर (जज.अमरािती) 
तालुक्यातील अिैध रेती िाहतुिीबाबत 

  

(१४) *  १०८७२३   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.रणजीत िाांबळे 
(देिळी), अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चाींदरु रेल्वे व धामणगाव रेल्वे (जि.अमरावती) तालकु्यातील अवधै रेती 
वाहतकु रोखण्यासाठी दक्षता प्के व चेक पोस्् स््ापन केला असताींनाही 
रेतीची अवधैररत्या व वाहने क्षमतपेेक्षा िास्त भरून वाहतकु सरुु असनू सींबींचधत 
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प्रिासन याकड ेहेतपुरुस्सर दलुाक्ष करीत असल्याबाबत स््ातनक लोकप्रतततनधी 
याींनी ददनाींक ६ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास सींबींचधताींना कळववले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच वाघोडा-बेलोरा (ता.नाींदगाव खींडशेवर, जि.अमरावती) या मागाावर 
अततभार अवधै रेतीवाहतकु करण्यात येत असल्यामळेु रस्त्याची दरुवस््ा होऊन 
रस्त्यावर अपघाताच ेप्रमाण वाढल्याच ेददनाींक २५ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या 
समुारास तनदिानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीनसुार अमरावती जिल््यातील उक्त तालकु्याींत होणारी 
अवधै रेती वाहतकु ्ाींबववण्याबाबत तसेच अवधै रेती वाहतकू करणाऱ्याींवर व 
याकड ेदलुाक्ष करणाऱ्या अचधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच वाघोडा-बेलोरा 
या रस्त्याची दरुुस्ती करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) रेतीची अवधै तसेच वाहनाच्या 
क्षमतपेेक्षा अचधक रेती भरुन वाहतकू होत असल्याबाबत स््ातनक लोकप्रतततनधी 
याींनी तहसीलदार, चाींदरू रेल्वे व तहसीलदार, धामणगाींव रेल्वे याींचेकड ेडडसेंबर, 
२०१७ मध्ये लखेी पत्राींदवारे तक्रार केली आहे. 

बेलोरा, ता.नाींदगाव खींडशेवर ये्े कोणताही रेतीघा् नाही. त्ावप, इतर 
वाहतकूीसोबतच काही प्रमाणात रेतीची वाहतकू करणारी वाहने देखील 
वाघोडा-बेलोरा या रस्त्याने िातात. सदर रस्ता काही प्रमाणात नादरुुस्त झाला 
असनू या रस्त्याच्या दरुुस्तीसाठी तसेच त्यावरील दोन मोऱ्याींच्या 
बाींधकामाकरीता कामाची तनववदा प्रकक्रया पणूा होऊन कीं त्रा्दारास कायाारींभ 
आदेि देण्यात आलेले आहेत. 

अमरावती जिल््यातील प्रत्येक तालकु्यात गौण खतनिाच े अवधै 
उत्खनन व वाहतकूीस प्रततबींध करण्यासाठी भरारी प्के स््ापन करण्यात 
आली असनू सदर प्काींमाफा त अमरावती जिल््यात माहे एवप्रल, २०१७ त े
फेब्रवुारी, २०१८ या कालावधीत गौण खतनिाचे अवधै उत्खनन व वाहतकुीच्या 
५७३ प्रकरणाींमध्ये दींडात्मक कायावाही करुन रु.१६८.१६ लक्ष इतकी रक्कम वसलू 
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करण्यात आली आहे. तसेच गौण खतनिाच्या अवधै उत्खनन व वाहतकुीच्या 
सींदभाात एकूण ३४ प्रकरणात गनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

मौजे मािाच अांतगचत िाळागोटा (ता.नतिसा, जज.अमरािती) येथील  
पारधी समाजाला जागा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१५) *  ११५६५४   अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौिे माडाा अींतगात काळागो्ा (ता.ततवसा, जि.अमरावती) ये्ील पारधी 
समाि ३० वषाापासनू ई-क्लास िशमनीवर राहत असनू घरकुल मींिूर असताींना 
सधु्दा िागा उपलब्ध नसल्याने त्याींना घरकुलापासनू वींचचत रहावे लागत 
असल्यामळेु ये्ील ग् क्र. ३८४ मधील ई-क्लास िागा त्याींना घरकुलासाठी 
उपलब्ध करून देण्याबाबत स््ातनक लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक २४ नोव्हेंबर, २०१७ 
रोिी वा त्यासमुारास जिल्हाचधकारी, अमरावती याींच्याकड ेतनवेदनादवारे मागणी 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, तनरुळगींगामाई (ता.भातकुली, जि.अमरावती) ये्ील १८ कु्ुींबे सन 
१९९४ पवूी पासनू िासकीय िागेवर राहत असनु पींतप्रधान आवास योिने 
अींतगात त्याींना घरकुल मींिुर असतानाही स्वतःच्या िागेअभावी घरकुलाचा लाभ 
घेता येत नसल्याने स््ातनक लोकप्रतततनधीींनी जिल्हाचधकारी, अमरावती 
याींच्याकड ेयाबाबत तनवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या दोन्ही प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीनसुार पारधी समािाच्या घरकुलासाठी काळागो्ा ये्ील 
ग् क्र.३८४ मधील ई-क्लास िागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत तसेच 
तनरुळगींगामाई ये्ील घरकुल मींिूर असलेल्या १८ कु्ुींबानाही घरकुलासाठी 
िागा उपलब्ध करून देण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) मौिे माडाा अींतगात काळागो्ा, 
ता. ततवसा ये्ील पारधी समािातील लाभा्ीचे अततक्रमण तनयमानकूुल करणे 
तसेच घरकुल मींिूर लाभा्ींना काळागो्ा ये् ेग् क्र. ३८४ मधील ई-वगा िागा 
मींिूर करण्याची मागणी स््ातनक लोकप्रतततनधीींनी दद. २४/११/२०१७ रोिी 
जिल्हाचधकारी, अमरावती याींचेकड ेतनवेदनादवारे केली आहे. 

या प्रकरणी प्राप्त झालेला प्रस्ताव अपणूा असल्याने तहशसलदार, ततवसा 
याींनी दद. ११/१२/२०१७ च्या पत्रान्वये सचचव, ग्राम पींचायत, माडाा, ता. ततवसा 
याींना गावठाण ववस्तार मागादिाक सचुीनसुार पररपणूा प्रस्ताव ववनाववलींब सादर 
करण्याबाबत कळववले आहे. 

मौिे तनरुळ गींगामाई, ता. भातकुली ये्ील १८ कु्ुींबाींनी तनवासी 
प्रयोिना्ा केलेले अततक्रमण तनयमानकूुल करण्याबाबतची मागणी स््ातनक 
लोकप्रतततनधीींनी दद. ०३/०२/२०१८ रोिी जिल्हाचधकारी, अमरावती याींचकेड े
तनवेदनादवारे केली आहे. सदरहू प्रकरणी जिल्हाचधकारी, अमरावती याींनी     
दद.२०/०२/२०१८ च्या पत्रान्वये तहशसलदार, भातकुली याींना प्रचशलत तरतदुीनसुार 
पररपणूा प्रस्ताव सादर करण्याबाबत कळववले असनू तहशसलदार, भातकुली याींच े
स्तरावर पढुील कायावाही प्रगतीत आहे. 

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

िाशशम जजल््यात द्रिनत्राचा तुटििा ननमाचण झाल्याबाबत 
  

(१६) *  १११५४३   श्री.अशमत झनि (ररसोि) :   सन्माननीय पशसुांिधचन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) वाशिम जिल््यात देिी गायीींचे ितन सींवधान व वींिावळ सधुारण्यासाठी 
कृबत्रम रेतन आवशयक असनू त्यासाठी आवशयक असणाऱ् या शलजक्वड नायरोिन 
द्रव्याचा तु् वडा तनमााण झाल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकिी करुन शलक्वीड नायरोिन द्रव्ये तातडीने 
उपलब्ध करुन पिपुालकाींची होत असलेली गरैसोय दरू करण्याबाबत िासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. महादेि जानिर : (१) वाशिम जिल््यामध्ये ददनाींक २८.१०.२०१७ त े
२४.१२.२०१७ या कालावधीत द्रवनत्राचा तु् वडा तनमााण झाला होता. 
(२) व (३) सदयजस््तीत वाशिम जिल््यात कृबत्रम रेतन कायाासाठी आवशयक 
द्रवनत्राचा परुवठा सरुळीत सरुु असनु, कृबत्रम रेतनाच ेकाया देखील सरुळीतपणे 
चाल ुआहे. 

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

मुांबई-गोिा महामागाचिरील माणगाि ते ििखळ या टप्पप्पयातील  
र्त्याची दरुु्ती िरण्याबाबत 

  

(१७) *  ११४८८८   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) माणगाव त ेवडखळ या मुींबई-गोवा महामागाावरील ३८ कक.मी. लाींबीच्या 
रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खडड ेपडून रस्त्याची दरुवस््ा झाली असल्याचे माहे 
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सपु्रीम इन्रास्रक्चर या कीं पनीमाफा त या रस्त्याच ेकाम सरुु 
असनू कीं पनीच्या गरैकारभारामळेु तसेच कीं त्रा्दाराींच्या अतनयशमत कामामळेु 
रस्त्याचे काम ककत्येक मदहने अपणूा रादहले असनू रस्त्यावरील खडडयाींमळेु सन 
२०१७-१८ या एका वषाात िकेडो नागररक मतृ्यमूखुी पडल्याचे माहे िानेवारी, 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४)  असल्यास, चौकिीच्या अनषुींगाने माणगाव त ेवडखळ या ३८ कक.मी. 
लाींबीच्या रस्त्याचे काम तातडीने पणूा करण्याबाबत तसेच सपु्रीम इन्रास्रक्चर 
या कीं पनीवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली  वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) कें द्र िासनाच्या रस्त,े वाहतकू व 
महामागा मींत्रालयाच्या वतीने भारतीय राषरीय रािमागा प्राचधकरण याींचेमाफा त 
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मुींबई-गोवा लाींबीतील पनवेल-इींदापरू ८४ कक.मी. चे चौपदरीकरणाचे काम प्रगतीत 
आहे. ् या प्रकल्पात वडखळ त ेइींदापरू लाींबीतील खडड ेभरण्याचे काम ऑक््ोबर, 
२०१७ नींतर करुन घेण्यात आलेले आहेत. 

रस्त्यावर होणाऱ् या अपघाताींची सींबींचधत पोलीस स््ेिनच्या नोंद वहीत 
नोंद घेण्यात येत असनू सींबींचधत पोलीस स््ेिन कडून भारतीय दींड सींदहततेील 
तरतदुीनसुार पढुील कायावाही करण्यात येत असत.े 

चौपदरीकरणाचे अपणूा काम पणूा करण्याच्या दृष्ीने कें द्र िासनादवारे 
मींिूर तनधीतनू सक्षम कीं त्रा्दारामाफा त पनवेल त े काराव (कक.मी.० त े
कक.मी.३८) मधील लाींबीच ेकाम प्रगतीप्ावर असनू पढुील लाींबीतील (कक.मी.३८ 
त ेकक.मी.८४) चौपदरीकरणाचे काम इतर सक्षम कीं त्रा्दारामाफा त करण्याबाबत 
सवलतदारास आदेि देण्यात आल ेअसल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय 
रािमागा प्राचधकरण याींनी कळववले आहे. 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

हदल्ली-मुांबई इांिज्रयल िॉररिोर (DMIC) साठी  
सांपाहदत िेलेल्या जशमनीबाबत 

  

(१८) *  ११५५७१   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोि), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.आशसफ शखे (मालेगाांि मध्य), श्री.अ्लम शखे (मालाि पजश्चम), 
अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) ददल्ली-मुींबई इींडजस्रयल कॉररडोर (DMIC) या प्रकल्पासाठी औरींगाबाद 
जिल््यातील बबडकीन व पररसरातील पाच गाींवामधील ितेकऱ् याींच्या िशमनीसह 
जिल््यातील अन्य दठकाणच्या िशमनी िासनाने सींपाददत केल्या असनू काही 
ितेकऱ् याींना िमीन ववक्री करण्यास तनयमबा्यररत्या परवानगी देण्यात आली 
असल्याच ेददनाींक २६ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्या समुारास तनदिानास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामध्ये वगा २ च्या िशमनीची ववक्री करण्यास परवानगी देताींना 
मळु मालकाींची वय योग्यता ववचारात न घेता तसेच कुळ, इनाम, महारहाडोळा 
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या प्रकारातील तसेच गायरान व शसशलींग प्रकारातील एकूण १३५ प्रकरणात 
सींबींचधत तनवासी उपजिल्हाचधकारी व सामान्य प्रिासन उपजिल्हाचधकारी याींनी 
तनयमबा्यररत्या िमीन ववक्री करण्याच्या परवानग्या देऊन करोडो रुपयाींचा 
गरैव्यवहार केला असल्याचहेी तनदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीनसुार तनयमबा्यररत्या परवानगी देणाऱ्या सींबींचधत 
अचधकाऱ्याींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद 
याींचेकड ेप्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनषुींगाने तपासणी करण्याकररता त्याींनी 
ददनाींक ३०.०६.२०१७ च्या आदेिान्वये तपासणी प्क गठीत केले होत.े सदर 
प्कामाफा त केलले्या तपासणीत भोगव्ादार वगा-२ (कुळ, इनाम, महार 
हाडोळा, गायरान, शसलीींग) च्या िशमनी ववक्री करण्यास अचधकार नसताना 
तनयमबाहय परवानगी देण्यात आली असल्याचे तसेच ददल्ली-मुींबई इींडजस्रयल 
कॉररडोर (DMIC) या प्रकल्पाींतगात मौिे बबडकीन व बन्नीताींडा, ता. पठैण, 
जि.औरींगाबाद ये्ील िमीन ववक्री व्यवहार तनयमानकूुल करण्यात आलेल्या ४९ 
प्रकल्पाींपकैी १७ प्रकल्पात अनजिात उत्पन्नाच्या रकमचेी तनजशचती 
योग्यररत्या करण्यात आली नसल्याचे ददसनू आले असल्याचा अहवाल तपासणी 
प्काने सादर केला आहे. सदर अहवालानसुार ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद 
याींनी सदर अतनयशमततसे िबाबदार असणाऱ्या श्री.ववशवींभर गावींड,े तत्काशलन 
तनवासी उपजिल्हाचधकारी, औरींगाबाद व श्री.देवेंद्र क्के, तत्काशलन 
उपजिल्हाचधकारी, सामान्य प्रिासन, औरींगाबाद याींना ववभागीय आयकु्त, 
औरींगाबाद याींच्या ददनाींक १८.१२.२०१७ च्या आदेिान्वये िासन सेवेतनू 
तनलींबबत करण्यात आले आहे.  तसेच श्री.ककसन लवाींड,े तत्काशलन अपर 
जिल्हाचधकारी, औरींगाबाद, श्री.पी. एल. सोरमारे, अपर जिल्हाचधकारी, औरींगाबाद 
व श्री.रवव ींद्र रािपतु, तत्काशलन तनवासी उपजिल्हाचधकारी, औरींगाबाद याींना 
कारणे दाखवा नो्ीस बिावण्यात आली आहे. 

तसेच ददल्ली-मुींबई इींडजस्रयल कॉररडोर (DMIC) या प्रकल्पासाठी ववक्री 
व्यवहार तनयमानकूुल केलेल्या १७ प्रकरणात ववहीत कायापद्धतीनसुार योग्य 
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मलु्याींकन तनजशचती करणेबाबत जिल्हाचधकारी, औरींगाबाद याींना        
ददनाींक २९.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये कळववण्यात आलेले आहे. 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
िरमाळा (जज.सोलापूर) तालुक्यातील र्त्याांच ेबाांधिाम िरण्याबाबत 

  

(१९) *  ११०९८७   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) करमाळा (जि.सोलापरू) तालकु्यातील बाभळूगाींव – जिींती – पारेवाडी – उमरड 
- कुीं भेि प्रजिमा-०३, ककमी २४/०० त े२८/०० लाींबीच्या रस्त्याचे व पाींड े– िलेगाींव 
– साड े – घो्ी - केम, प्रजिमा-१०, ककमी ००/०० त े १२/०० रस्त्याचे तसेच 
कोळगाव – तनमगाींव – गौडरे – नेरले – वरकू् - प्रजिमा-०६, ककमी २०/०० त े
२९/५०० लाींबीच्या रस्त्याचे खडीकरण व डाींबरीकरण करण्यासाठी तनधी 
शमळण्याबाबत व उक्त रस्त्याींचा समावेि ग्-ब अींतगात (ए.एम.सी.) मध्ये 
करण्याबाबतची मागणी स््ातनक लोकप्रतततनधीींनी मा.सावाितनक बाींधकाम मींत्री 
याींचेकड ेददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मा.सावाितनक बाींधकाम मींत्री महोदयाींनी सदर रस्त ेग्-ब 
अींतगात समाववष् करता येतील काय याबाबतची तपासणी करण्याबाबत सचचव, 
रस्त,े सावाितनक बाींधकाम ववभाग याींना आदेशित केल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीनसुार उक्त रस्त्याींचा समावेि ग्-ब अींतगात (ए.एम.सी.) 
मध्ये करण्याबाबत तसेच रस्त्याींसाठी तनधीची तरतदू करून तातडीने रस्त्याींचे 
काम करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 



26 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, ही बाब खरी आहे. 
या सींदभाात श्री. नारायण गोवव ींदराव पा्ील वव.स.स. (करमाळा) याींनी 

दद. १३/९/२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये मा. मींत्री (सा.बाीं.) याींचेकड ेतनवेदन सादर 
केले आहे.  
(२) ही बाब खरी आहे. 

मा. मींत्री (सा.बाीं.) याींनी प्रस्ततु तनवेदनावर कामे अे.एम.सी मध्ये 
घेण्याबाबत तपासावे असे अशभप्राय नमदु केले आहेत. 
(३) व (४) प्रशनाींककत रस्त्यापकैी बाभळुगाव-जिींती-पारेवाडी-उमरड-कुीं भोि-रस्ता 
प्रजिमा ३ असनू ३९.४० कक.मी. लाींबीचा आहे. पाींड-ेिलेगाव-साींड-ेघो्ी-केम-ेरस्ता 
प्रजिमा-१० असनू २५ कक.मी. लाींबीचा आहे.कोरगाव-तनमगाव-नरेल वरकु् रस्ता 
प्रजिमा ६ असनू लाींबी ५०.४०० ककमी आहे. या ततन्ही रस्त्याच्या दरुूस्ती व 
देखभालीसाठी ठेकेदारी तनजशचत करण्यात आली आहे. रस्त्याच्या डाींबरी 
पषृठभागावरील खडड ेभरण्यात आले आहेत. रस्त्यावरुन वहातकू सरुळीत चाल ू
आहे. रस्त्याच्या काही क्षततग्रस्त लाींबीत मिबतुीकरण डाींबरीकरण व इतर 
आवशयक दरुूस्तीची कामे करणे आवशयक आहे. ही कामे मींिुरी तनधी, तनकष 
व प्राधान्यक्रमानसुार हाती घेण्याची तनयोिन आहे. 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

धचिलठाणा (ता.जज.औरांगाबाद) येथील शासिीय  
जागेिर अनतक्रमण िेल्याबाबत 

(२०) *  ११३५०७   श्री.अतलु सािे (औरांगाबाद पिूच) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) चचकलठाणा (ता.जि.औरींगाबाद) ये्ील ग् नीं. ४७२ मध्ये िासनाची २५ 
एकर िागा असनू माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान या िागेवर िकेडो 
लोकाींनी अततक्रमण केले असल्याचे तनदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अततक्रमण धारकाींनी प्लॉ् पाडून सदर प्लॉ् ५ त े१० हिार 
रुपयाींत ववक्रीस काढले असनू याबाबत मींडळ अचधकारी व तहसीलदार याींना 
मादहती देवनूही अदयापपयांत कोणतीही कायावाही करण्यात आली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली हे काय,  
(४) असल्यास, चौकिीनसुार चचकलठाणा ये्ील िासकीय िागेवर केलेले 
अततक्रमण तनषकाशसत करून अततक्रमण करणाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) मौिे चचकलठाणा, ता.जि.औरींगाबाद 
ये्ील ग.नीं. ४७२ मधील १०.४१ हे.आर एवढया िासकीय िशमनीवर १९ 
अततक्रमण धारकाींनी घरासाठी व ितेीसाठी अततक्रमण केले होत.े सदर 
अततक्रमण ददनाींक ११.०८.२०१७ रोिी तनषकाशसत करण्यात आले आहे. सदर 
अततक्रमण धारकाींनी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई, खींडपीठ औरींगाबाद ये्े दसुरे 
अपील क्र.५४४/२०१७ सह शसव्हील अप्लीकेिन क्र. १०६५८/२०१७ दाखल केल े
आहे. त्यावर मा. उच्च न्यायालयाने ददनाींक १६.०८.२०१७ रोिी एकबत्रत 
सनुावणी घेऊन पढुील सनुावणीच्या तारखेपयांत “िैसे ्”े पररजस््ती 
ठेवण्याबाबतच ेआदेि ददले आहेत. सदय:जस््तीत प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
झासीनगर (ता.अजुचनी मोरगाि,जज.गोंहदया) उपसा शसांचन योजनेिररता 

सांपाहदत िेलेल्या जशमनीचा मोबदला देण्याबाबत 
  

(२१) *  ११५७१९   श्री.विजय रहाांगिाले (नतरोिा) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) झासीनगर (ता.अिुानी मोरगाव, जि.गोंददया) उपसा शसींचन योिनेकररता सन 
२००२ मध्ये पररसरातील ितेकऱ् याींच्या उपिाऊ िशमनी सींपाददत करण्यात 
आल्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िशमनीच्या सींपादनानींतर १५ वषााचा कालावधी झाला 
असतानाही ये्ील ितेकऱ् याींना मोबदला देण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकिीनसुार झासीनगर उपसा शस ींचन योिनेकररता सींपाददत 
केलेल्या िशमनीचा मोबदला ितेकऱ्याींना देण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) झासीनगर उपसा शस ींचन योिनेकरीता सींपाददत केलले्या 
िशमनीबाबतच्या एकूण ६ प्रकरणाींपकैी ४ प्रकरणाींमध्ये सींपाददत िशमनीचा 
पणूापणे मोबदला देण्यात आला आहे. उवाररत २ प्रकरणाींमध्ये मोबदला घेणे 
बाबत भधूारक ितेकरी याींचे आपआपसातील वाद व मोबदला उचल करण्यास 
कायाालयात हिर झालेले नाही. जिल्हाचधकारी गोंददया याींचे कायाालयाने शिल्लक 
रक्कम उचल करण्यास ितेकरी हिर झाल्यास त्याींना मोबदला देण्याची 
तिववि केली आहे. 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

मुांब्रा (जज.ठाणे) बा्यिळण र्ता सािचजननि बाांधिाम विभाग  
ठाणेिि ेह्ताांतरीत िरण्याबाबत 

(२२) *  १०५४२६   श्री.जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्री.अजजत पिार 
(बारामती), श्री.जयांत पाटील (इ्लामपरू), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.भा्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.िभैि वपचि (अिोल)े, श्री.हसन 
मशु्रीफ (िागल), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्री.सरेुश लाि 
(िजचत), श्री.किसन िथोरे (मरुबाि), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), 
श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्रीमती समुन पाटील 
(तासगाि - ििठेमहाांिाळ) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींब्रा (जि.ठाणे) ये्ील मुींब्रा बा्यवळण रस्ता रायगड सावाितनक बाींधकाम 
ववभागाच्या कायाकक्षेत असल्याने सदर रस्त्याची दरुुस्ती, रुीं दीकरण 
इत्यादी  कामे करण्यात अडचणी येत असनू सदरचा रस्ता सावाितनक बाींधकाम 



29 

ववभाग, रायगड कडून सावाितनक बाींधकाम ववभाग, ठाणेकड े वगा 
करण्याबाबतची मागणी लोकप्रतततनधीींनी मा.सावाितनक बाींधकाम मींत्री (उपक्रम) 
तसेच सावाितनक बाींधकाम ववभाग, रायगड याींच्याकड ेमाहे िानेवारी, २०१७ 
च्या पदहल्या आठवडयात तसेच वारींवार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीनसुार सदर रस्ता सावाितनक बाींधकाम ववभाग, रायगड 
कडून सावाितनक बाींधकाम ववभाग, ठाणेकड ेहस्ताींतरीत करण्याबाबत िासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रशन उद् ावत नाही. 
(३) प्रशन उद् ावत नाही. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

िाझी मोहल्ला (ता.पारोळा, जज.जळगाांि) पररसरात घराच ेछत  
िोसळून चार व्यक्तीांचा झालेला मतृ्यू 

(२३) *  ११३९०६   िॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांिोल) :   सन्माननीय 
मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) काझी मोहल्ला (ता.पारोळा, जि.िळगाींव) पररसरात मातीच्या घराच ेछत 
कोसळून एकाच कु्ुींबातील आईसह ततचे दोन मलुगे व एक मलुगी असे एकूण 
चार िणाींचा ददनाींक ६ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास मतृ्य ूझालेला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नसैचगाक आपत्तीमळेु मतृ्य ूझालेल्या या मतृाींच्या वारसाींना 
िासनामाफा त कोणतीही आच्ाक मदत देण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकिी करुन या मतृाींच्या वारसाींना आच्ाक मदत 
देण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ददनाींक ६ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास 
िळगाींव जिल््यातील पारोळा तालकु्यातील काझी मोहल्ला ये्े मातीच्या घराचे 
छत अचानक कोसळून एकाच कु्ूींबातील आईसह ततचे दोन मलुगे व एका 
मलुीचा असे एकूण चार िणाींचा मतृ्य ूझाल्याची बाब तनदिानास आली. त्ावप, 
सदर घ्ना नसैचगाक आपत्तीमळेु झाल्याचे तनदिानास आलेले नाही. 
(२) व (३) िासन तनणाय ददनाींक १३.०५.२०१५ मधील तरतदूीींनसुार सदर घ्ना 
नसैचगाक आपत्तीमळेु झाली नसल्याने सदर घ्नेमध्ये मतृ पावलेल्या 
व्यक्तीींच्या वारसाींना मदत देण्यात आलेली नाही. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

मांगळिेढा (जज.सोलापूर) तालुक्यातील बेिायदा िीट भट्टटयाांबाबत 
  

(२४) *  ११०४९७   श्री.भारत भालिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मींगळवेढा िहर (जि.सोलापरू) व तालकु्यामध्ये अनेक बेकायदेिीर वी्भट्टय्ा 
सरुू असल्यामळेु नागररकाींना प्रदषुणाचा त्रास होऊन सामान्य नागररकाींच े
आरोग्य धोक्यात आल्याच े माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान 
तनदिानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर वी्भट्टय्ा बेकायदा िशमनीवर कायारत असनू त्यामध्ये 
काम करणाऱ्या मिुराींना ककमान वेतन कायदयाप्रमाणे वेतन व अन्य सोयी 
सवुवधाही परुववण्यात येत नसल्याचे तनदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकिी करून उक्त बेकायदेिीर वी्भट्टय्ाींवर कारवाई 
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अिा प्रकारची तक्रार जिल्हाचधकारी, सोलापरू याींचेकड े
प्राप्त झालेली नाही. 
(२) अिी बाब तनदिानास आली नाही. 
(३) व (४) प्रशन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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नाशशि येथील िृषी सहसांचालि याांच्या िायाचलयात झालेला गैरव्यिहार 
  

(२५) *  १०६९३४   श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाशिक ये्ील कृषी सहसींचालक याींच्या कायाालयात तालकुा कृषी 
अचधकाऱ् याींची बनाव् स्वाक्षरी करुन ९६ लाख रुपयाींचा अपहार केल्याचे िळगाींव 
जिल््यातील रावेर कृषी ववभागात माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदिानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच नाशिक कृषी सहसींचालक कायाालयातनू सन २०१५ मध्ये 
कमाचाऱ् याींच्या आच्ाक देवाणघेवाण करुन बदल्या करण्यात आल्याबाबतची 
फाईल अदयापही गहाळ आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या गरैव्यवहाराची दखल कृषी आयकु्त याींनी घेवनू ववभागीय 
सशमतीव्दारा चौकिी करण्याचे आदेि ददलेले असतानाही सशमतीने अहवाल 
सादर केलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची चौकिी करुन सींबींचधत दोषीींवर कारवाई 
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांिुरांग फुां ििर : (१) अींित: खरे आहे. तालकुा कृवष अचधकारी, रावेर,   
जि.िळगाव या कायाालयात िासकीय कोषागारातनू तनधी काढून स््े् बँक ऑफ 
इींडीया, रावेर ये्े त्याींच्या नावाने असलेल्या बचत खात्यात ठेवण्यात येत होता. 
स््े् बँक ऑफ इींडीया, रावेर या खात्यातील रकमकेररता रोखवही इत्यादी 
उपलब्ध नसल्याचे ववदयमान तालकुा कृवष अचधकारी, रावेर याींच्या ऑगस््, 
२०१४ च्या दरम्यान निरेस आले. स््े् बँक ऑफ इींडीया, रावेर याींच्याकडून 
शमळववलेल्या मादहतीवरुन नोव्हेंबर, २०१४ त े िून, २०१६ या कालावधीत 
रु.७०,७०,५१७/- इतक्या िासकीय रकमेचा अपहार झाल्याचे िुल,ै २०१६ च्या 
दरम्यान तालकुा कृवष अचधकारी, रावेर व ववभागीय कृवष सह सींचालक नाशिक 
याींच्या तनदिानास आले होत.े याबाबतची तक्रार कृवष आयकु्तालयाकड े 
नोव्हेंबर, २०१६ च्या दरम्यान प्राप्त झाली होती. िानेवारी, २०१८ मध्ये 
ववभागीय कृवष सह सींचालक, नाशिक याींच्याकडून माचा, २०१४ त ेिून, २०१६ या 
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कालावधीत रु.९६,७५,२८९/- इतकी िासकीय रक्कम अपहाररत झाल्याचा 
अहवाल आयकु्त (कृवष) याींच्याकड ेसादर करण्यात आला आहे.  
(२) ववभागीय कृवष सह सींचालक, नाशिक कायाालयातनू सन २०१५ मध्ये कृवष 
सहायक या सींवगााच्या बदल्या करण्यात आल्या, त्यासींदभाातील नस्त्या 
ववभागीय कृवष सह सींचालक, नाशिक या कायाालयात असल्याचे ववभागीय कृवष 
सह सींचालक, नाशिक याींच्या अहवालावरुन ददसत.े सदर वस्तजुस््तीची दक्षता 
प्कामाफा त स्वतींत्रपणे खात्री करण्याचे आदेि आयकु्त (कृवष) याींना िासन 
स्तरावरुन देण्यात आले आहेत. 
(३) सदर गरैव्यवहार प्रकरणी चौकिी करण्यासाठी आयकु्त (कृवष) याींच्या 
स्तरावरुन कोणतीही सशमती गठीत करण्यात आलेली नसनू ही बाब िासनासही 
अवगत करण्यात आलेली नाही. मात्र, सदरच्या प्रकरणी F.I.R. दाखल करणे, 
श्री.नामदेव मींगा वाड,े तत्कालीन सहायक अचधक्षक याींना तनलींबबत करणे 
इत्यादी कारवाई तालकुा कृवष अचधकारी, रावेर व ववभागीय कृवष सह सींचालक, 
नाशिक  याींच्या स्तरावरुनच करण्यात आली आहे. 

तत्कालीन कृवष सह सींचालक, नाशिक याींनी प्रकल्प सींचालक (आत्मा), 
नाशिक व ववभागीय अधीक्षक कृवष अचधकारी, नाशिक याींना या प्रकरणी चौकिी 
करण्याबाबत सचुचत केले होत.े परींत,ु त्या दोघाींनीही कायाबाहुल्यामळेु चौकिी 
करणे नाकारले, असे अहवालावरुन ददसनू येत.े त्ावप, ववदयमान कृवष सह 
सींचालक, नाशिक याींनी त्याींच्या अध्यक्षतखेाली चौकिी प्क गठीत करुन या  
प्रकरणाची प्रा्शमक चौकिी करुन, अहवाल िानेवारी, २०१८ मध्ये आयकु्त 
(कृवष) याींना सादर केला आहे.  
(४) याप्रकरणी तालकुा कृवष अचधकारी, रावेर, जि. िळगाव याींनी श्री. नामदेव 
मींगा वाड ेयाींच्याववरुध्द पोलीस स््ेिन, रावेर, जि. िळगाव ये्े दद.१५.७.२०१६ 
रोिी गनु्हा दाखल केला असनू त्याींना अ्क करण्यात आली. तसेच ववभागीय 
कृवष सह सींचालक, नाशिक याींनी श्री. वाड े याींना दद. १८.७.२०१६ च्या 
आदेिान्वये तनलींबबत केले आहे. श्री. वाड ेयाींच्यासह श्री.वविय भारींबे, तत्कालीन 
तालकुा कृवष अचधकारी, श्री.सधुाकर पवार, ववदयमान तालकुा कृवष अचधकारी व 
श्री. तानािी खड,े तत्कालीन उप ववभागीय कृवष अचधकारी, िळगाव याींना 
देखील िबाबदार धरण्यात आले असनू त् याींच्याववरुध्द कृवष आयकु्तालय 
स्तरावर प्रिासकीय कायावाही प्रस्ताववत आहे. 
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त्याचप्रमाणे असे प्रकार भववषयात घडू नयेत यासाठी या ववभागाच्या 
अचधपत्याखालील क्षते्रीय स्तरावर आहरण व सींववतरण अचधकाऱ्याींनी िासनाची 
पवुा परवानगी न घेता उघडलेली सवा बँक खाती बींद करण्याचे आदेि 
दद.२८.७.२०१७ अन्वये िासन स्तरावरुन आयकु्त (कृवष) याींना देण्यात आल े
असनू सदय:जस््तीत PFMS प्रणालीदवारे तनधीच ेववतरण करण्यात येत आहे.  
या प्रकरणाची सखोल चौकिी दक्षता प्कामाफा त करण्याबाबत आयकु्त (कृवष) 
याींना कळववण्यात आले आहे. 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

शशराळा – धचिुि े- ऐतिि ेखदुच िुरळप ताांदळूिािी – बहादरूिािी – नागाांि 
– बागणी - दधुगाि (जज.साांगली) या र्त्याची दरुु्ती िरण्याबाबत 

(२६) *  ११४३१६   श्री.जयांत पाटील (इ्लामपरू) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) शिराळा – चचकुड े- ऐतवड ेखुदा कुरळप ताींदळूवाडी – बहादरूवाडी - नागाींव – 
बागणी - दधुगाव (जि.साींगली) या राज्यमागा क्रमाींक १५९ ची दरुवस््ा झाली 
असल्याने रस्त्यावरून वाहने चालववणे गरैसोयीचे होऊन वारींवार अपघात होत 
असल्याचे तनदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याच्या दरुुस्तीबाबत स््ातनक नागररकाींनी तसेच 
लोकप्रतततनधीनी िासनाकड े तसेच सावाितनक बाींधकाम ववभाग, साींगली 
याींच्याकड ेगत दोन वषाापासनू लेखी तनवेदनादवारे मागणी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार उक्त रस्त्याची तातडीने दरुुस्ती करण्याबाबत िासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
प्रशनाींककत रस्ता खडड ेभरुन वाहतकूीसाठी सजुस््तीत ठेवण्यात आला 

आहे. या रस्त्यावर कोणताही अपघात रस्त्याच्या दोषामळेु झाल्याची नोंद 
पोलीस दप्तरी नाही. 
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(२) होय. 
(३) व (४) रस्त्याच्या दरुुस्ती व देखभालीसाठी कीं त्रा् तनजशचत करण्यात आला 
आहे. काम प्रगतीप्ावर आहे. 

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

रेणापूर (जज.लातूर) तालुक्यातील अिैध िाळू िाहतुिीमुळे  
र्त्याांची झालेली दरुि्था 

  

(२७) *  ११२०५४   श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण) :   सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड जिल््यात अवधै वाळू उपसा करून रेणापरू (जि.लातरू) तालकु्यातील 
पानगाव मागे या अवधै वाळूची मोठ्या प्रमाणात व वाहनाींच्या क्षमतपेेक्षा अचधक 
भरून वाहतकू केली िाऊन या भागातील अनेक गावाींना वाळू परुववण्यात येत 
असल्यामळेु या भागातील रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खडड ेपडल्याचे व याकड े
प्रिासनाचे दलुाक्ष होत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान 
तनदिानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानसुार वाळूचा उपसा करून 
ववनापरवाना वाहतकू करणाऱ्या वाळू माकफयाींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच 
रेणापरु तालकु्यातील रस्त्याींची दरुुस्ती करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अिी बाब तनदिानास आली नाही. 
(२), (३) व (४) प्रशन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िामखेिा (ता.रेणापूर, जज.लातूर) पररसरातील हरभरा वपिाची मर 
रोगामुळे झालेल्या नुिसानाची भरपाई देण्याबाबत 

  

(२८) *  ११४९१०   श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशिी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), प्रा.िषाच गायििाि 
(धारािी), अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), िुमारी प्रणणती शश ांदे (सोलापरू शहर 
मध्य), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अ्लम शखे 
(मालाि पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.विजय ििटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू 
ग्रामीण) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कामखेडा (ता.रेणापरू, जि.लातरू) पररसरात हरभरा वपकावर मर रोगाचा 
प्रादभुााव होऊन वपके िागेवरच वाळून गेली असल्याचे माहे फेब्रवुारी, २०१८ मध्ये 
वा त्या दरम्यान तनदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नकुसानग्रस्त ितेकरी ववमा कीं पनीकड ेमदतीसाठी गेले असता 
मर रोगाची आपत्ती आमच्या तनयमात बसत नसल्याच े पत्र देऊन 
कीं पनीने त्याींना ववमा मींिूर करण्यास नकार ददला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकिी करुन नकुसानग्रस्त ितेकऱ्याींना नकुसान 
भरपाई देण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांिुरांग फुां ििर : (१) होय. 
(२) होय. प्रधानमींत्री वपक ववमा योिना रब्बी हींगाम सन २०१८ 
राबववणेबाबतच्या कृवष ववभागाच्या िासन तनणाय ददनाींक १७ नोव्हेंबर, २०१७ 
नसुार मर रोग ही बाब स््ातनक नसैचगाक आपत्ती अींतगात समाववष् नाही. 
त्यामळेु मर रोगामळेु होणाऱ्या वपक नकुसानीच ेनकुसान भरपाईसाठी वयैजक्तक 
स्तरावर पींचनामे करता येत नाही. परींत ुिर एखादया तनधाारीत क्षेत्रातील ववमा 
सींरक्षक्षत वपकाचे त्यावषााचे दर हेक््री सरासरी उत्पन्न उींबरठा उत्पन्नापेक्षा कमी 
आल,े तर त्या क्षेत्रातील सवा ववमा धारक ितेकऱ्याींच ेनकुसान झाले असे गहृीत 
धरण्यात येऊन त्यानसुार नकुसान भरपाई शमळणेस पात्र असतील. हरभरा वपक 
हे पक्व अवस््ेत असनू काही दठकाणी वपक कापणी सरुु झालेली आहे. त्यामळेु 
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अदयापपयांत वपक कापणी प्रयोगाची उत्पादकतचेी मादहती उपलब्ध नाही. वपक 
कापणी प्रयोग व उत्पादकतचेी मादहती उपलब्ध झाल्यानींतर सदर मादहती ववमा 
कीं पनीस सादर करण्यात येईल. त्यानसुार ववमा कीं पनीमाफा त नकुसान भरपाई 
बाबत कायावाही करण्यात येईल. 
(३) याबाबत कृवष ववभागामाफा त क्षते्रीय कमाचाऱ्याींच्या माफा त मर रोग 
नकुसानग्रस्त ितेकऱ्याींची पाहणी केलेली आहे. तसेच वेळोवेळी मर रोग 
व्यवस््ापनाबद्दल ताींबत्रक मागादिान केलेले आहे. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
माढा (जज.सोलापूर) तालुक्यातील प्रमुख जजल्हा मागाांची झालेली दरुि्था 
(२९) *  ११३७८७   श्री.बबनराि शश ांदे (माढा) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) सोलापरू जिल््यातील ददहवली-तनमगाींव ( े्ं .) रस्ता, राषरीय महामागा 
क्र.२६५ त े् ाकळी-गारअकोल-ेराींझणी रस्ता, ररधोरे-ताींदळुवाडी त ेिामगाींव रस्ता, 
बादलेवाडी त ेढवळस, अकोले (खु.) त ेकन्हेरगाींव श्रीपरू त ेनेवरे हे रस्त ेदेखभाल 
व दरुुस्तीसाठी सावाितनक बाींधकाम ववभागाकड े असनू या रस्त्याींच्या 
दरुुस्तीसाठी िासनाने ददलेला तनधी अपरुा पडला असल्याचे तनदिानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्यावर खडड े पडून रस्त्याींची दरुवस््ा झाल्यामळेु 
रस्त्याींच्या दरुुस्तीसाठी तनधीची तरतदु करण्याबाबतची मागणी स््ातनक 
लोकप्रतततनधी याींनी िासनाकड ेवारींवार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीनसुार उक्त रस्त्याींच्या दरुुस्तीसाठी तनधी उपलब्ध करून 
तातडीने रस्त्याींची दरुुस्ती करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अिी बाब नाही. 
दववैावषाक देखभाल व दरुूस्ती अींतगात सदरहू रस्त्यावरील खडड े

भरण्याचे काम पणूा करण्यात आलेले आहे. 
(२) होय. 

लोकप्रतततनधीची मागणी आहे,त्ावप प्रशनाींककत रस्त ेआवशयक दरुूस्ती 
करून वहातकूीसाठी सजुस््तीत आहेत. 
(३) व (४) प्रस्ततू रस्त्याच्या दरुूस्तीचे काम तनकष, मींिूरी व तनधी 
उपलब्धतचे्या अधीन राहून हाती घेण्याचे तनयोिन आहे. 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

तुमसर (जज.गोंहदया) येथील देिनारा रेती घाटािरून  
अनतररक्त रेतीचा उपसा िेल्याबाबत 

(३०) *  ११२३८६   श्री.शाांताराम मोरे (शभिांिी ग्रामीण) :   सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तमुसर (जि.गोंददया) ये्ील देवनारा रेती घा्ावरून केवळ १७०० ब्रास रेती 
उपसा करण्याची परवानगी ददली असताना व तवेढा उपसा करण्यात आला 
असतानाही अततररक्त रेतीचा उपसा सरुु असल्याने नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात 
खडड ेपडले असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदिानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,  
(३) असल्यास, चौकिीनसुार उक्त रेती घा्ावरून अततररक्त रेतीचा उपसा 
करणाऱ्याींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) मौिा देवनारा रेतीघा् धारकाला १७६६ ब्रास रेती 
उपसा करण्याची परवानगी आहे. दद.२६/०२/२०१८ पयांत एकूण १३७६ ब्रास रेतीचा 
उपसा झालेला असनू सदर रेतीघा्ाची मदुत दद.३०/०९/२०१८ पयांत आहे. तसेच 
िासनास अवधै उपसा होत असल्याबाबतची कोणतीही तक्रार प्राप्त नाही. 
(२), (३) व (४) प्रशन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मौजे बहाळ (ता.चाळीसगाांि, जज.जळगाांि) येथील पशुिैद्यिीय 
दिाखान्याच्या बाांधिामाबाबत 

  

(३१) *  ११३८३५   श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे 
(चोपिा) :   सन्माननीय पशसुांिधचन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) मौिे बहाळ, (ता.चाळीसगाींव, जि.िळगाींव) ये्े सन २०१४-१५ मध्ये जिल्हा 
तनयोिन सशमतीच्या तनधीतनू मींिूर झालेल्या पिवुदैयकीय दवाखान्याच्या 
बाींधकामाचे काम अपणूा असनू सदर काम बींद असल्याबाबतची तक्रार मेडलाईफ 
फाऊीं डिेन, म.ुपो.बहाळ याींनी मा.पिसुींवधान व दगु्धववकास मींत्री याींच्याकड ेमाहे 
िुल,ै २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पिवुदैयकीय दवाखान्याच्या बाींधकामाबाबत कायावाहीच े
आदेि मा.पिसुींवधान व दगु्धववकास मींत्री याींनी सींबींचधत ववभागाला ददले होत,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त आदेिाच्य अनषुींगाने सदर पिवुदैयकीय दवाखान्याच्या 
बाींधकामाचे काम तातडीने पणूा करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेि जानिर : (१) होय, खरे आहे. 
(२) व (३) सदर पिवुदैयककय दवाखान्याच्या बाींधकामासाठी ददनाींक 
३०/०१/२०१५ रोिी रुपये २५.०० लक्ष एवढ्या खचाास प्रिासकीय मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. तसेच कायाकारी अशभयींता बाींधकाम ववभाग, जि. प. िळगाव याींनी 
ददनाींक ०३/०३/२०१६ रोिी सदर कामाचा कायाारींभ आदेि ददलेला असनू या 
कामावर माहे माचा, २०१६ अखेर रु.९.१६ लक्ष एवढा खचा झालेला आहे. सदर 
दवाखाना इमारतीचे फरिी, प्लॅस््र व दरवाि,े णखडक्या बसववणे इत्यादी 
ककरकोळ कामे शिल्लक आहेत. सदर कामासाठी सन २०१७-१८ मध्ये जिल्हा 
तनयोिन सशमती िळगाव याींच्याकड ेतनधीची मागणी करण्यात आलेली होती. 
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त्ावप, सन २०१७-१८ मध्ये सदर कामासाठी तरतदू उपलब्ध झाली नाही. 
यासाठी लवकरच तनधीच्या उपलब्धतनेसुार शिल्लक बाींधकाम करण्यात येईल. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

नाांदेि जजल््यातील शासिीय िाळू घाटाांच्या ई-शललाि प्रक्रीयेबाबत 
  

(३२) *  १०९२८९   श्री.सभुाष साबणे (देगलरू) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड जिल््यातील िासकीय वाळू घा्ाींच्या ई-शललाव प्रकक्रयेतील गोपनीय 
मादहती शललावधारक व इतर खािगी व्यक्तीींना तत्कालीन जिल्हा खतनकमा 
अचधकारी याींनी परुववली असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदिानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाींदेड जिल््यातील माींिरा व गोदावरी या नदी पात्रात यींत्रादवारे 
अवधैररत्या मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा केला िात असनू सदर मादहती 
परुववल्यामळेु िासनाच्या लाखो रुपयाींच्या महसलूाचे नकुसान झाले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीनसुार या िासकीय वाळू घा्ाींची ई-शललाव प्रकक्रया रद्द 
करुन सींबींचधत अचधकारी व वाळूमाकफयाींवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अिी बाब तनदिानास आली आहे. 
(२) अिी बाब तनदिानास आली नाही. 
(३) व (४) तत्कालीन जिल्हा खतनकमा अचधकमा अचधकारी याींनी शललाव 
प्रकक्रयेतील गोपनीय मादहती परुववल्यामळेु दद०९/११/२०१७ त ेदद.२३/११/२०१७ या 
कालावधीची वाळू ई-शललाव प्रकक्रया तातडीने रद्द करण्यात आली असनू 
तत्कालीन जिल्हा खतनकमा अचधकाऱ्याला िासन सेवेतनू तनलींबबत करण्यात 
आले आहे.  
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नाींदेड जिल््यात दद.३०/११/२०१७ त े दद.१८/१२/२०१७ या कालावधीत 
वाळूग्ाींच े नव्याने ई-शललाव घेण्यात आले. नव्याने घेतलेल्या ई-शललाव 
प्रकक्रयेदवारे एकूण ८९ रेतीघा्ापकैी २९ रेतीघा्ाींना सवोच्च बोली प्राप्त झालेली 
असनू त्यादवारे िासनास रु.१७,६५,७४,७१०/- इतका महसलू प्राप्त होणार आहे. 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

पाचगणी (जज.सातारा) येथील महू धरण प्रिल्पग्र्ताांच्या सम्याांबाबत 
(३३) *  ११५५३८   श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराि दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाचगणी (जि.सातारा) ये्ील महू धरणाचे काम प्रकल्पग्रस्ताींनी बींद पाडले 
असल्याचे तनदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पातील सवा प्रकल्पग्रस्ताींचे पनुवासन झालेले नसनू 
प्रकल्पग्रस्ताींना सींपाददत िशमनी ताब्यात घेताना दमदा्ी करणे, अनेक दठकाणी 
िशमनीच्या उताऱ्यावर चुकीच्या नोंदी असणे, िासनाच्या िशमनीवर अनचधकृत 
नो्ीसा येणे अिा अनेक समस्याींना सामोरे िावे लागत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकल्पातील पनुवासन आराखडा बदलनू सासवडला 
होणारे पनुवासन मळुीकवाडीला करण्याबाबत करण्यात येत असलेली कायावाही 
बेकायदेिीर आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकिी करुन सवा प्रकल्पबाचधताींचे पनुवासन 
करण्याबाबत तसेच पनुवाशसत नागररकाींच्या वरील समस्या सोडववण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 

ददनाींक १८.१.२०१८ त ेदद. २४.१.२०१८ या कालावधीत महू हातगेघर 
धरणाचे काम प्रकल्पग्रस्त खातदेाराींनी बींद पाडले होत.े तदनींतर सदर धरणाच े
काम आि अखेरपयांत सरुु आहे. 
(२) हे अींित: खरे आहे. 
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ज्या प्रकल्पग्रस्ताींना िशमनी वदहवा्ी बाबत अडचणी आहेत, मळू 
मालक वदहवा् करुन देत नाहीत अिा प्रकल्पग्रस्ताींच्या प्राप्त झालेल्या 
तक्रारीच्या अनषुींगाने महाराषर प्रकल्प बाचधत व्यक्तीींचे पनुवासन अचधतनयम 
१९९९ चे कलम २१ नसुार तसेच मामलतदार को ा् ॲक्् १९०६ चे कलम ५ नसुार 
वदहवा्ीचा अड्ळा दरू करणेबाबतची कायावाही तात्काळ करणेबाबत सींबींचधत 
तहशसलदार याींना सचूचत करण्यात आले आहे. 

िशमनीच्या उताऱ्यावर चकुीच्या नोंदी व अनचधकृत नोद्सा याबाबत 
कोणतीही तक्रार सकृतदिानी आढळून आलेली नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) महू हातगेघर प्रकल्पातील एकूण १२१८ खातदेाराींपकैी ११६४ पात्र 
खातदेार असनू एकूण १०६७ प्रकल्पग्रस्ताींना पयाायी िशमन वा्पाबाबतची 
कायावाही करण्यात आलेली आहे. िशमन वा्पात शिल्लक रादहलेल्या एकूण ९७ 
प्रकल्पग्रस्ताींपकैी मौिे कावडी गावचे ६८ प्रकल्पग्रस्त शिल्लक असनू सदर 
प्रकल्पग्रस्त खातदेार उपलब्ध असलेल्या पयाायी िशमनीपकैी िशमनीींची मागणी 
करीत नाहीत. तसेच मौिे वहागाींव या बडुीत गावातील िशमन वा्पास शिल्लक 
रादहलेल्या ९ खातदेाराींपकैी ७ खातदेाराींनी धोमबलकवडी व तनरा देवधर 
प्रकल्पाच्या तनयोिन आराखडयामध्ये पयाायी िशमन शमळण्याबाबतची मागणी 
केली आहे. सदर प्रस्तावावर कायावाही सरुु आहे. २० प्रकल्पग्रस्त खातदेाराींनी 
अदयाप िशमनी पसींती कळववलेली नाही. त्यामळेु पयाायी िशमन वा्पाबाबतची 
कायावाही प्रलींबबत आहे. 

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

नायगाांि (जज.नाांदेि) तालुक्यात वपि विमा िाटपात झालेला गैरव्यिहार 
  

(३४) *  १११३८८   श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नायगाींव (जि.नाींदेड) तालकु्यातील स््े् बॅंक ऑफ इींडडया िाखे अींतगात 
येणाऱ् या ितेकऱ् याींना सन २०१६ मध्ये मींिुर झालेल्या वपक ववमा वा्पाच्या 
रकमेत मोठ्या प्रमाणात गरैव्यवहार झाला असनू ितेकऱ् याींना वपक ववम्याची 
उवारीत रक्कम शमळण्याबाबत व सदर प्रकरणाची चौकिी करण्याबाबतची 
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मागणी मौिे मरवाळी (ता.नायगाींव) ये्ील ितेकरी आणण लोकप्रतततनधीींनी 
केली असल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदिानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीअींती उक्त वपक ववमा वा्पात झालेल्या गरैव्यवहारािी 
सींबींचधत असणाऱ् याींववरुध्द कारवाई करण्याबाबत तसेच ितेकऱ् याींना वपक 
ववम्याची उवारीत रक्कम शमळण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांिुरांग फुां ििर : (१) होय, प्रधानमींत्री वपक ववमा योिना खरीप २०१६ 
अींतगात स््े् बँक ऑफ इींडडया, िाखा नायगाव, जि.नाींदेड ये्ील सोयाबीन वपक 
ववमा नकुसान भरपाई वा्पात तफावत असल्याचे तनवेदनात नमदू केले आहे. 
(२) होय. 
(३) उपरोक्त प्रकरणी स््े् बँक ऑफ इींडडया, िाखा नायगाव, जि.नाींदेड याींच्या 
चुकीमळेु या बँकेच्या माध्यमातनू योिनेत सहभागी ितेकऱ्याींना शमळालेल्या 
नकुसान भरपाईमध्ये तफावत ददसनू येत आहे. योिनेच्या मागादिाक 
सचूनाींनसुार या ितेकऱ्याींना उवाररत नकुसान भरपाई अदा करण्याची िबाबदारी 
बँकेची आहे. त्या अनषुींगाने स््े् बँक ऑफ इींडडया, िाखा नायगाव, जि.नाींदेड 
याींना पत्र क्र.साीं.-८/वपएमएफबीवाय/११५, दद.१७.०२.२०१८ नसुार ितेकऱ्याींना 
नकुसान भरपाई अदायगी त्वरीत करण्याबाबत तनदेि ददले आहेत. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
मौजे दसुरबीि (ता.शसांदखेिराजा, जज.बुलढाणा) येथील राष्ट्रीय शैक्षणणि 

सामाजजि, साां्िृनति ि कक्रिा वििास सां्थेने  
अनधधिृत बाांधिाम िेल्याबाबत 

  

(३५) *  १११९८२   िॉ.शशशिाांत खेििेर (शस ांदखेि राजा) :   सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) मौिे दसुरबीड (ता.शस ींदखेडरािा, जि.बलुढाणा) ये्ील राषरीय िकै्षणणक 
सामाजिक, साींस्कृततक व कक्रडा ववकास सींस््ेदवारा सींचालीत प्रो. िावेदखान उदुा 
माध्यशमक िाळा याींनी ग् नीं ७२० मधील ई क्लास ०.२३ हे. आर िशमनीवर 
अततक्रमण करुन व डोंगर पोखरुन अवधै बाींधकाम केल्याच ेमाहे िानेवारी, 
२०१८ मध्ये तनदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रो. िावेदखान उदुा हायस्कूल, दसुरबीड याींना िासन 
तनणायानसुार िासनाने २० गुींठे िमीन ददलेली असनूही सदर सींस््ेने ०.२३ हे. 
आर िशमनीवर अततक्रमण करुन अवधै िाळा बाींधली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व ये्ील ग् नींबर ७२० मधील ०.२३ हे. आर िशमनीवर उक्त 
सींस््ेने केलेले अततक्रमण तनषकासीत करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात  येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) ददनाींक ०२/०८/२००८ च्या िासन 
ज्ञापनान्वये राषरीय िकै्षणणक सामाजिक, साींस्कृततक व कक्रडा ववकास सींस््ा, 
दसुरबीड दवारा सींचाशलत प्रो. िावेदखान उदुा माध्यशमक िाळा, दसुरबीड या 
सींस््ेस मौिे दसुरबीड, ता. शस ींदखेडरािा ये्ील ग् नीं. ७२० मधील ई वगा ०.२० 
आर िमीन िकै्षणणक प्रयोिनासाठी मींिूर करण्यात आली आहे. सदरहू प्रकरणी 
श्री. रािेि िषेराव गुींिाळ, ग्रामपींचायत सदस्य, दसुरबीड याींनी दद. १३/१२/२०१७ 
रोिीच्या पत्रान्वये जिल्हाचधकारी, बलुढाणा याींच ेकायाालयाकड ेउक्त सींस््ेने ग् 
क्र.७२० मध्ये ०.२३ हे. आर िशमनीवर अततक्रमण करुन गौण खतनि उत्खनन 
केल्याबाबत तक्रार दाखल केली आहे. उक्त तक्रारीच्या अनषुींगाने नायब 
तहशसलदार (महसलू), शस ींदखेडरािा याींनी महाराषर िमीन महसलू सींदहता, 
१९६६ चे कलम ५० अन्वये चौकिी सरुु केली असनू सदरहू िकै्षणणक सींस््ेच्या 
ववनींतीनसुार सनुावणीचा पढुील दद.१२/०३/२०१८ तनजशचत केला आहे. सदर 
चौकिी पणुा झाल्यानींतर तनयमानसुार पढुील कायावाही करण्याचे सींकजल्पत आहे. 

----------------- 
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मौजा िोंगरगाि (ता.मोहािी, जज.भांिारा) येथील िृषी महाविद्यालयासाठी 
ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(३६) *  १०९१९६   श्री.चरण िाघमारे (तमुसर) :  सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिा डोंगरगाव (ता.मोहाडी, जि.भींडारा) ये्ील कृषी ववभागाच्या िागेवर 
कृषी महाववदयालयासाठी तनधी उपलब्ध करुन देण्याबाबतचे तनवेदन स््ातनक 
लोकप्रतततनधीींनी मा.ववत्त व तनयोिन मींत्री याींना ददनाींक ०१ िून, २०१७ रोिी 
वा त्यासमुारास ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक् त तनवेदनाच्या अनषुींगाने मौिा डोंगरगाव ये्ील कृषी 
महाववदयालयासाठी तनधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांिुरांग फुां ििर : (१) होय. 
(२) भींडारा जिल्हयात मौिा डोंगरगाव ता.मोहाडी ये्े कृवष महाववदयालय 
अदयाप स््ापन झालेले नाही. यास्तव सदर महाववदयालयासाठी तनधी उपलब्ध 
करुन देण्याचा प्रशन उद् ावत नाही. 
(३) प्रशन उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
व्हराांिा-िाििा आांबा ते रेिांिी-िाांबळीिािी (ता.मालिण, जज.शसांधदुगुच) 

र्त्याची दरुु्ती िरण्याबाबत 
(३७) *  १०७५५७   श्री.अ्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशिी), श्री.विजय ििटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अशमत विलासराि 
देशमखु (लातरू शहर), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), 
िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.िी.पी.सािांत (नाांदेि उत्तर), श्री.िुणाल पाटील 
(धुळे ग्रामीण), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरूी), प्रा.िषाच 
गायििाि (धारािी), अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अब् दलु सत्तार 
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(शसल्लोि), श्री.आशसफ शखे (मालेगाांि मध्य), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) व्हराींडा-वाकडा आींबा त े रेवींडी-काींबळीवाडी (ता.मालवण, जि.शस ींधदुगुा) या 
रस्त्याचे डाींबरीकरण करण्याबाबतची मागणी स््ातनक नागरीकाींनी व 
काींबळीवाडी उत्कषा मींडळ, मुींबई याींनी ददनाींक २० माचा, २०१७ व २८ डडसेंबर, 
२०१७ रोिी वा त्यासमुारास मा.सावाितनक बाींधकाम मींत्री व मा.मखु्यमींत्री 
याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानसुार व्हराींडा-वाकडा आींबा त ेरेवींडी-काींबळीवाडी या रस्त्याच े
डाींबरीकरण करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) व (३) प्रशनाधीन रस्ता हा योिनाबा्य असल्यामळेु सदर रस्त्यावर 
सावाितनक बाींधकाम ववभागाकडून कोणतहेी काम मींिूर अ्वा प्रस्ताववत नाही. 

----------------- 
  
हातिणांगले (जज.िोल्हापूर) तालुक्यातील र्त्याांची दरुु्ती िरण्याबाबत 
  

(३८) *  ११३९८८   िॉ.सजुजत शमणचिेर (हातिणांगले) :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) रेंदाळ (ता.हातकणींगल,े जि.कोल्हापरू) ये्ून कनाा्ककड ेिाणाऱ् या रस्त्यावर 
वस्त्रोदयोग, चाींदी, खाण व ऊस इत्यादी उदयोगाींच्या वाहनाींची मोठ्या प्रमाणात 
वाहतकू होत असल्याने अक्कामहादेवी ्ेकडीपयांतच्या रस्त्याची दरुवस््ा 
झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिानास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच रुई-इींगळी (ता.हातकणींगल,े जि.कोल्हापरू) या रस्त्याची दरुवस््ा 
होऊन वाहतकुीसाठी रस्ता धोकादायक झाल्याचे तसेच या रस्त्याच्या 
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दरुुस्तीसाठी मींिूर असलेला २५ लाखाींचा तनधी ववनाखचा पडून असल्याच ेमाहे 
डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच मौिे वडगाींव त े नागाव (ता.हातकणींगले, जि.कोल्हापरू) या 
दरम्यानच्या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खडड ेपडले असनू गत १० वषाापासनू या 
रस्त्याची दरुूस्ती करण्यात आली नसल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदिानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या ततन्ही रस्त्याींची िासनाने पाहणी केली आहे काय,  
(५) असल्यास, पाहणीचे तनषकषा काय आहे व त्यानसुार सदर रस्त्याींची तातडीने 
दरुुस्ती करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) प्रशनाींककत रस्ता रेंदाळ त ेअक्कामहादेवी ्ेकडी 
ग्रा.मा.दिााच्या रस्ता आहे. रस्ता जि.प. कोल्हापरू याींच्या अखत्यारीत आहे. 
रस्त्याची आवशयक दरुुस्ती करुन वाहतकुीसाठी सजुस््तीत ठेवण्याची कायावाही 
करण्याच्या सचूना जि. प. कोल्हापरू याींना देण्यात आल्या आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रशनाींककत रस्ता ८.३० कक.मी. लाींबीचा आहे. पकैी १.७० कक.मी. लाींबीचा 
रस्ता रा.मा. दिााचा असनू सा.बाीं. ववभागाच्या ताब्यातील रस्त े दरुुस्ती व 
सधुारणेबाबत तनववदा मागववल्या असनू रस्त ेदरुुस्तीच ेकाम लवकरात लवकर 
पणूा करण्यात येईल व ६.६०० कक.मी. लाींबीचा रस्ता ग्रा.मा.दिााचा असनू जि.प. 
कोल्हापरू याींच्या ताब्यात आहे. जि.प. च्या ताब्यातील रस्ता दरुुस्ती 
करण्याबाबत सचूना जि.प. ला देण्यात आल्या आहेत. 
(४), (५) व (६) प्रशनाींककत रस्त्यापकैी रुई इींगळी रस्ता प्रजिमा २१ चा भाग 
असनू प्रशनाींककत लाींबी ३.३० कक.मी. आहे. मौि े वडगाव त े नागाव या 
रस्त्यापकैी १.७० कक.मी. लाींबीचा रस्ता रा.मा. १९४ अ आहे. हे दोन्ही रस्त े
सा.बाीं. ववभागाच्या अखत्यारीत असनू रस्त्याच्या डाींबरी पषृठभागावरील खडड े
भरण्यात आले आहेत. रेंदाळ त ेअक्कामहादेवी ् ेकडी रस्ता ग्रा.मा. आहे. वडगाव 
त ेनागाव रस्त्याच्या लाींबीपकैी ६.६० कक.मी. लाींबी ग्रा.मा. दिााची आहे. दोन्ही 
रस्त े जि.प. कोल्हापरू याींच्या अखत्यारीत असनू आवशयक दरुुस्त्या करुन 
सजुस््तीत ठेवणेबाबत जि.प. ला सचूना देण्यात आल्या आहेत. या ततन्ही 
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रस्त्याींच्या काही क्षततग्रस्त लाींबीत मिबतूीकरण डाींबरीकरण व इतर आवशयक 
कामे करणे आवशयक आहे. ही कामे मींिूरी तनधी तनकष व प्राधान्यक्रमानसुार 
हाती घेण्याचे तनयोिन आहे. 

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

िोल्हापूर शहरातील पांचगांगा नदीिरील निीन पुलाच्या  
बाांधिामात झालेला गैरव्यिहार 

  

(३९) *  ११४३३७   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर), श्री.सरेुश 
हाळिणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापरू िहरातील पींचगींगा नदीवरील नवीन पलुाचे बाींधकाम मे. बींका 
कन्स्रक्िन या कीं पनीकडून सरुु असनू कीं पनीने पलुाच े८० ्क्के बाींधकाम पणूा 
केले असल्याचे व त्यापो्ी रुपये ८ को्ी ७० लाख ६३ हिार ८७२ 
एवढ्या  देयकाची रक्कम सावाितनक बाींधकाम ववभागाने उक्त कीं पनीला अदा 
केल्याचे तनदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं पनीला अदा केलले्या रकमेपकैी रुपये १ को्ी २३ लाख 
एवढी रक्कम कामापेक्षा िास्त अदा केली असनू सावाितनक बाींधकाम 
ववभागातील सात अचधकारी आणण मखु्य अशभयींता याींनी सदर रकमेचा अपहार 
केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीनसुार सदर अपहार करणाऱ्या कीं पनीवर व सींबींचधत दोषी 
अचधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) कें द्र िासनाच्या रस्त ेवाहतकू व महामागा 
मींत्रालयाच्यावतीने सावाितनक बाींधकाम ववभागाने रत्नाचगरी कोल्हापरू 
रा.म.क्र.१६६ वरील कक.मी. १३७/२५० मधील पींचगींगा नदीवर नवीन पलू 
बाींधण्याचे काम मे.बींका कीं न्स्रक्िन याींना खुल्या तनववदेदवारे देण्यात येऊन 
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माचा, २०१३ मध्ये हाती घेतले असनू डडसेंबर, २०१५ पयांत दोन गाळयाींच े
बाींधकाम पणूा झाले होत.े त्यानींतर उवारीत एका गाळ्याच्या बाींधकामास कें द्रीय 
परुातत्व ववभागाची परवानगी प्रलींबबत असल्याने उवारीत एका गाळयाच े
बाींधकाम प्रलींबबत आहे. सदर पलुाच्या बाींधकामास रु.१५.७५ को्ी रकमेस 
सधुाररत प्रिासकीय व ताींबत्रक मान्यता प्राप्त असनु डडसेंबर, २०१५ अखेर 
करण्यात आलेल्या कामापो्ी कीं त्रा्दारास रु.९.९३ को्ी रकमेचे देयक अदा केल े
आहे. कीं त्रा्दाराच्या देयकाची रस्त े वाहतकू व महामागा मींत्रालयाच्या मुींबई 
ये्ील प्रादेशिक कायाालयाकडून छाननी झाल्यानींतर कें द्रीय लेखा व कोषागारे 
याींचेमाफा त कीं त्रा्दाराच्या खात्यामध्ये ्े् अदायगी केली िात.े 
(३) व (४) िासनाने या बाींधकामामध्ये अतनयशमतता झाल्याच्या तक्रारीच्या 
अनषुींगाने अधीक्षक अशभयींता, दक्षता व गणुतनयींत्रण मींडळ, पणेु याींना पाहणी 
करुन अहवाल सादर करण्याच्या दद. २१/०९/२०१७ च्या पत्रान्वये सचूना देण्यात 
आलेल्या आहेत. त्याींचेकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर िासन स्तरावरुन उचचत 
कायावाही करण्यात येईल. 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

मौजे आबलोली-शशिणे-िाजुली-भातगाांि (ता.गुहागर, जज.रत्नाधगरी)  
या र्त्याच्या िामाबाबत 

(४०) *  १०५८३१   श्री.भा्िर जाधि (गहुागर) :  सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मौिे आबलोली – शिवणे – कािुली - भातगाींव रा.मा. १७३ (ता.गहुागर, 
जि.रत्नाचगरी) या रस्त्यावरील शिवणे त ेमेढे कक.मी. ९/७०० त े१९/७०० पयांत 
डाींबरीकरण करण्याचे रुपये ६ को्ीींपेक्षा िास्त ककमतीचे काम चुकीच्या पध्दतीने 
केल्याने रस्त्याची दरुवस््ा झाल्याचे तनदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रत्नाचगरी जिल््यातील मुींबई-गोवा महामागा त ेगहुागर-वविापरू 
रस्त्याला शमळणारा बा्य वळण रस्त्याची ४६/०० त े४६/८०० व ६४/०० त े६६/०० 
सधुारणा व डाींबरीकरणाचे कामही तनकृष् दिााचे केल्यामळेु काही मदहन्यातच 
रस्त्यावरील डाींबर उखडून खडड ेपडल्याचे तनदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 



49 

(३) असल्यास, या दोन्ही कामाबाबत चौकिी करून सींबींचधत ठेकेदारावर कारवाई 
करण्याबाबतची तक्रार स््ातनक लोकप्रतततनधीनी ददनाींक २० सप् े्ंबर, २०१७ व 
१९ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी कायाकारी अशभयींता, दक्षता व गणुतनयींत्रण ववभाग, 
सावाितनक बाींधकाम कोकण प्रादेशिक ववभाग याींचकेड े केली असतानाही 
िाणीवपवूाक त्याकड ेदलुाक्ष करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकिीनसुार उक्त रस्त्याींची काम ेकरणाऱ्या ठेकेदाराींवर तसेच 
ठेकेदाराींवर कारवाई करण्याकड े िाणीवपवूाक दलुाक्ष करणाऱ्या सींबींचधत 
अचधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत व या रस्त्याच ेयोग्य प्रकारे डाींबरीकरण 
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
प्रशनाींकीत रस्ता रा.मा. १७३ चा भाग आहे. रस्त्याच्या १० कक.मी. 

लाींबीतील भागाचे रुीं दीकरण व सधुारणा करण्याचे काम पणूा करण्यात आले आहे. 
या लाींबीपैंकी काही लाींबीतील रस्त्याचा डाींबरी पषृठभाग काही प्रमाणात क्षततग्रस्त 
झाला होता. ठेकेदारानी त्याच्या खचााने सदर भाग दरुुस्त केला आहे. 
सदय:जस््तीत रस्त्यावरुन वाहतकू सरुळीत चाल ूआहे. 
(२) हे खरे नाही. 

प्रशनाींकीत रस्ता रा.मा. १३६ चा भाग आहे. या भागातील २.१०० कक.मी. 
लाींबीतील सधुारणा करण्याच ेकाम पणूा करण्यात आले आहे. या लाींबीपैंकी काही 
लाींबीतील भाग काही दठकाणी क्षततग्रस्त झाला होता. या क्षततग्रस्त भागातील 
दरुुस्तीचे काम सींबींचधत ठेकेदारानी त्याच्या खचााने केले आहे. सदयजस््तीत 
रस्ता वाहतकुीसाठी सजुस््तीत आहे. 
(३), (४), (५) व (६) हे खरे नाही. 

प्रशनाींककत कामाींची तपासणी दक्षता व गणुतनयींत्रण मींडळ, मुींबई 
याींच्यामाफा त करण्यात आली आहे. प्रा्शमक तपासणी अहवाल प्राप्त झाला 
आहे. चौकिीचा अींततम अहवाल अिून प्राप्त व्हावयाचा आहे. अींततम चौकिी 
अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर त्यातील तनषकषाांनसुार उचचत कायावाही करण्याच े
तनयोिन आहे. 

----------------- 
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मौजे पळशी (ता.पारनेर, जज.अहमदनगर) येथील शतेिऱयाांच्या  
नािािर वपि पाहणी लािण्याबाबत 

  

(४१) *  १०७१०४   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौिे पळिी (ता.पारनेर, जि.अहमदनगर) ये्ील आददवासी बाींधव मागील 
५० वषाापासनू सींस््ातनकाींची िमीन कसनू त्यावर उदरतनवााह करीत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आददवासीींच्या नावाने सन २०१० पयांत तनयमीतपणे पीक 
पाहणी लावली िात असे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरची पीक पाहणी सन २०११ पासनू पढेु तनयमीतपणे लावावी 
याकरीता लोकप्रतततनधीींनी जिल्हाचधकारी कायाालयात माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये 
उपोषण केले असताना अदयापही अनेक आददवासी व बबगर आददवासी 
ितेकऱ् याींच्या नावावर पीक पाहणी लावण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकिी करुन ितेकऱ्याींच्या नावावर पीक पाहणी 
लावण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) मौिे पळिी ता.पारनेर जि.अहमदनगर ये्ील 
सींस््ातनकाींच्या िते िशमनीवर आददवासी व बबगर आददवासी ितेी करत 
असल्याचे तनदिानास आले आहे. 
(२) काही आददवासी ितेकऱ्याींच्या नावे वपक पहाणी सन २०१० पयात लावलेली 
ददसनू येत.े 
(३) ५१ ितेकऱ्याींनी पीकपाहणीची नोंद लावण्याबाबत तहशसलदार, पारनेर 
याींच्याकड ेअिा केले होत.े त्यापकैी ३७ अिादार आददवासी आहेत. सदर प्रकरणी 
तहशसलदार, पारनेर कायाालयाकडून अधान्यातयक कायावाहीच्या अनषुींगाने 
चौकिी सरुु असताींना प्रकरणी तनणाय होत नसल्याने 
लोकप्रतततनधी याींनी ददनाींक १२/१२/२०१७ पासनु उपोषणाची नो्ीस ददली होती. 
त्यानषुींगाने पीकपाहणी प्रकरणातील १२ मींिूर प्रकरणाींत आदेिाची 
अींमलबिावणी करुन त्याची नोंद गाव नमनुा नीं ७ ब मध्ये घेण्यात आली व 
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उवाररत ३९ वपक पहाणी प्रकरणाींमध्ये सत्वर तनणाय घेणेबाबत तहशसलदार, 
पारनेर याींना जिल्हाचधकारी कायाालयामाफा त तनदेि देण्यात आले. सदर ३९ 
प्रकरणाींपकैी ४ प्रकरणी पीक पाहणी नोंद घेणेबाबत आदेि पारीत करण्यात आल े
असनू ५ आददवासी खातदेार मयत असल्याने त्याींच्या अिााबाबत कायावाही 
करण्यात आलेली नाही. उवारीत ३० अिा नाकारण्यात आलेले आहेत. 
(४) पीक पहाणी नोंदीबाबतची नाकारण्यात आलेली ३० प्रकरणे उपववभागीय 
अचधकारी, श्रीगोंदा-पारनेर भाग याींचेमाफा त महाराषर िमीन महसलू अचधतनयम 
१९६६ व ेकलम २५७ प्रमाणे ददनाींक ३०/१/२०१८ रोिी पनुररक्षणात घेण्यात 
आलेली असनु वादी व प्रततवादी याींना म्हणणे माींडण्याची परेुिी सींधी देण्यात 
येवनु तनयमानसुार प्रकरणी तनणाय देण्याची कायावाही सरुु आहे.  
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

िसोिा (जज.ठाणे) खािीिरील पुलाच ेबाांधिाम िरण्याबाबत 
 

(४२) *  १०५३९०   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशिी), श्री.विजय ििटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), प्रा.िषाच 
गायििाि (धारािी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), 
श्री.अ्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा), िॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनरुी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोि), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) वसोवा (जि.ठाणे) खाडीवरील पलू ठाणे-मुींबई वरुन गिुरात-रािस््ानकड े
िाण्यासाठी असलेल्या अहमदाबाद हायवेवरील महत्वाचा पलू असनू या पलूावर 
मोठ्या प्रमाणात वाहनाची वदाळ राहत असल्याने व पलूाची दरूवस््ा झाली 
असल्याने वाहतकू ्ाींबवनू ७ त े८ मदहने पलुाच्या दरुुस्तीचे काम सरुु होत,े हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पलुाची झालेली दरुवस््ा लक्षात घेऊन राषरीय महामागा 
प्राचधकरणाने नवीन पलू बाींधण्यासाठी माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये तनववदा काढून 
व माहे माचा, २०१७ मध्ये ठेकेदार नेमनू काम सरुु करण्याचे कायाादेि ददले होत,े 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पलू सीआरझेडच्या अींतगात येत असल्यामळेु व त्यास 
वनववभागाची परवानगी न शमळाल्यामळेु एक वषाापासनू पलूाच्या कामास 
सरुुवात झाली नसनू सदर पलुाअभावी िुन्या पलूावर वाहतकूीचा ताण पडून 
वाहतकू कोंडी होत असल्याच ेतसेच अविड वाहनाींना शभवींडी मागे वळसा घालनू 
िावे लागत असल्यामळेु नागररकाींचा वेळ व इींधनाचा खचा व्य्ा िात आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकिीनसुार वसोवा खाडीवरील पलूाच ेबाींधकाम तातडीने सरुु 
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) भारतीय राषरीय रािमागा प्राचधकरणाच्या अखत्यारीत 
असलेल्या सरुत ददहसर राषरीय महामागाावरील वसोवा खाडी पलुाच्या 
दरुुस्तीसाठी सप् े्ंबर २०१६ पासनू मे २०१७ पयांत पलुावरुन अविड वाहतकू बींद 
करण्यात आली होती, हे खरे असल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय 
रािमागा प्राचधकरण, सरुत याींनी कळववले आहे. 
(२) रस्त ेवाहतकू व महामागा याींच्यावतीने भारतीय राषरीय रािमागा प्राचधकरण 
याींच्यामाफा त नवीन पलू बाींधण्यासाठी कीं त्रा्दारासमवेत दद. ३ एवप्रल,२०१७ रोिी 
करारनामा करण्यात आलेला आहे. 
(३) पलुाच्या बाींधकामास सरुुवात झाली नाही हे खरे आहे. त्ावप पलुाच्या 
दरुुस्तीसाठी मे, २०१७ पयांतच पलुावरुन अविड वाहतकू बींद करण्यात आली 
होती, असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागा प्राचधकरण, सरुत याींनी 
कळववले आहे. 
(४) होय. 
(५) व (६) सदरील खाडी पलुाच्या बाींधकामास वन ववभागाकडून दद. ०४.०८.२०१७ 
रोिी परवानगी प्राप्त झाललेी आहे, त्ावप सदर पलुाचा काही भाग ककनारपट्टी  
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तनयमन क्षेत्रामध्ये येत असल्याने CRZ अचधतनयम २०११ नसुार परवानगी व 
ततवरे (Mangroves) काढणेसाठी राषरीय हरीत लवादाचा अ्काव (Stay) 
असल्याने पयाावरण ववभागाकडून परवानगी अदयाप अप्राप्त आहे. सदर 
परवानगी प्राप्त होणे साठी वररषठ पातळीवर सतत पाठपरुावा प्रगतीत असल्याच े
प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागा प्राचधकरण, सरुत याींनी कळववले 
आहे. 

----------------- 
  
दहहिािी-फलटण (जज.सातारा) या र्त्यािरील सांरक्षि िठड्याची दरुु्ती 

िरून सांरक्षि शभांतीच ेिाम पूणच िरण्याबाबत 
  

(४३) *  ११३७४२   श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अ्लम शखे (मालाि पजश्चम), प्रा.िषाच 
गायििाि (धारािी), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरूी), अॅि.यशोमती ठािूर 
(नतिसा), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.िी.पी.सािांत (नाांदेि 
उत्तर) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ददहवाडी-फल्ण (जि.सातारा) या रस्त्यावरील मोगराळे घा्ातील रस्त्याच्या 
बािूच्या सींरक्षक कठडयाींची दरुवस््ा झाली असनू घा्ातील सींरक्षक शभतीींचेही 
काम अपणूा असल्याने व याकड े प्रिासनाचे दलुाक्ष झाल्यामळेु रस्त्यावर 
सातत्याने अपघात होत असल्याचे तनदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीनसुार या घा्ातील सींरक्षक कठडयाची दरुुस्ती करून 
सींरक्षक शभींतीचे काम पणूा करण्याबाबत तसेच याकड ेदलुाक्ष करणाऱ्या सींबींचधत 
अचधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
 



54 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
प्रशनाककीं त घा् रस्ता अहमदनगर – मठेवडगाव – काष्ी – दौंड - 

बारामती – फल्ण – ददहवडी – मायणी – वव्ा – तासगाव - साींगली रा.मा.६० 
चा भाग आहे. घा् रस्त्यातील रस्ता वाहतकूीसाठी सजुस््तीत आहे. आवशयक 
दरुुस्तीची कामे पणूा करण्यात आली आहेत. 
(२), (३) व (४) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

हायब्रीि अॅन्यूईटी योजनेंतगचत खासगी िां पन्याांची  
सल्लागार म्हणून ननयुक्ती िेल्याबाबत 

(४४) *  ११००४८   श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर), श्री.सरदार ताराशस ांह 
(मलुुांि), श्री.अमर िाळे (आिी) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) हायब्रीड ॲन्यईू्ी योिनेंतगात १० हिार कक.मी. लाींबीचे रस्त े१० शम्र 
पयांत रुीं द करण्यासाठी सावाितनक बाींधकाम ववभागाकड े स्वतःची यींत्रणा 
असतानाही सदर काम खासगी कीं पन्याींना ददले असनू एक कक.मी. रस्त्याच्या 
अींदािपत्रकासाठी ३ लाख रुपये खचा करून या कीं पन्याींना २२५ को्ी रुपये अदा 
केले असल्याने या प्रकरणी चौकिी करण्याबाबतची मागणी भींडारा जिल््यातील 
लोकप्रतततनधीींनी मा. मखु्यमींत्री याींच्याकड ेददनाींक १४ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी वा 
त्या समुारास केली असल्याचे तनदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरची अींदािपत्रके तयार करण्याचे काम सींबींधीत ववभागातील 
अचधकारी गत अनेक वषाापासनू करीत असताना तसेच सदयजस््तीत सींबींचधत 
अचधकारी व अशभयींत्याकड ेकामे नसताना सल्लागाराींमाफा त अींदािपत्रके तयार 
करण्याची कारणे काय आहे, 
(३) असल्यास, याबाबत आवशयक ती तनववदा प्रकक्रया राबववण्यात आली होती 
काय असल्यास ककती व्यक्ती व सींस््ाींनी त्यामध्ये सहभाग घेतला व प्रत्येकाने 
त्याबाबत अींदािे वताववलेला खचा ककती होता, 
(४) असल्यास, तयार केलेल्या अींदािपत्रकानसुार रस्त ेरुीं दीकरणाचे काम सरुु 
झाले आहे काय तसेच ज्या कीं पनीला सदर काम ददले आहे त्याींच्यािी केलेल्या 
करारात समाववष् असलेल्या तनयम व अ्ी कोणत्या आहेत, 
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(५) असल्यास, याबाबत चौकिी करून सींबींचधत दोषी अचधकाऱ्याींवर कारवाई 
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) लोकप्रतततनधीचे तनवदेन ववभागास प्राप्त आहे. 
(२) ही सवा १९५ कामे सवासाधारणपणे रु.२५० त े६०० को्ी एवढया ककींमतीची 
आहेत. मा.मींबत्रमींडळाच्या बठैकीत आदेशित केल्याप्रमाणे अत्यींत पारदिी व 
आींतरराषरीय दिााची स्पधाात्मक अिी अींदाि तयार करावयाची असल्याने या 
कामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या शलडार व त्यासमकक्ष आधुतनक तींत्रज्ञान व 
त्यातनू प्राप्त होणाऱ्या मादहतीचे सींषलेषण करण्यासाठी लागणारे सॉफ््वेअर हे 
सावाितनक बाींधकाम ववभागाने ववकत घ्यावयाचे ठरववले तर मोठ्या प्रमाणावर 
भाींडवली गुींतवणूक करावी लागली असती त्यामळेु एकदाच वापरण्यासाठी अिी 
यींत्र ेव सींगणक आज्ञावल्या ववकत घेऊन त्यासाठी आवशयक सींगणक आज्ञावली 
ववकत घेण्यास भाींडवली खचा करण्यापके्षा आवशयक ताींबत्रक सल्लागार 
नेमण्याचा व त्याींच्याकडून अत्याधुतनक तींत्रज्ञानावर आधाररत नकाि े व 
अींदािपत्रक तयार करण्याचा तनणाय घेण्यात आला. 
(३) होय तनववदा प्रकक्रया ही ई-तनववदा पध्दतीने ववदहत तनयमाींनसुार राबववण्यात 
आली आहे. या तनववदा प्रक्रीयेत २२ सींस््ानी भाग घेतला होता. प्राप्त तनम्नतम 
दर रुपये २.२६ लक्ष प्रतत कक.मी.व  त्यापेक्षा कमी प्राप्त झाले आहेत. 
(४) (५) व (६) प्राप्त प्रकल्प अहवालाींवर आधाररत अींदािपत्रकाींना ताींबत्रक 
मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. या अींदािपत्रकावर आधाररत तनववदा 
बोलववण्यात आल्या आहेत. ७६ कामाच्या तनववदा प्राप्त झाल्या आहेत. या 
तनववदाची छाननी करुन तनववदा तनजशचती प्रकक्रया प्रगतीप्ावर आहे. 

----------------- 
विदभच, मराठिािा आणण उत्तर महाराष्ट्रातील शतेिऱयाांच े 

अििाळी पाऊस ि गारवपटीमुळे झालेले नुिसान 
  

(४५) *  ११५१२२   श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.विलास तरे (बोईसर), अॅि.आिाश फुां ििर (खामगाांि), श्री.योगेश सागर 
(चारिोप), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरूी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
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अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेिी), श्री.अ्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), िुमारी 
प्रणणती शश ांदे (सोलापरू शहर मध्य), अॅि.भीमराि धोंि े(आष्ट्टी), श्री.सांतोष दानिे 
(भोिरदन), श्री.सनुनल शशांदे (िरळी), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.रवि 
राणा (बिनेरा), श्री.रमेश बुांदीले (दयाचपरू), श्री.सभुाष उफच  पांडितशठे पाटील 
(अशलबाग), श्री.विजय ििटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर 
िाळे (आिी), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशिी), प्रा.िषाच गायििाि (धारािी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू 
ग्रामीण), श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.नारायण िुचे (बदनापरू), 
श्री.शशिाजीराि िडि चले (राहुरी) :   सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ववदभा, मराठवाडा आणण उत्तर महाराषरातील अनेक तालकु्यात माहे 
फेब्रवुारी, २०१८ च्या दसुऱ्या आठवडयात झालेल्या अवकाळी पाऊस व 
गारवप्ीमळेु रब्बी पीक, काींदा, बािरी, उडीद, मूींग, तरू, मका, कपािी, मसाला 
पीक व फळपीकाींसह ितेकऱ्याींच्या घराींचे नकुसान झाले असनू ववि पडून व 
गारवप्ीमळेु बारा ितेकऱ्याींचा मतु्य ूतसेच अनेक िनावरे िखमी झाल्याचे व 
अनेक िनावरे दगावली असल्याचे तनदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू अवकाळी पाऊस व गारवप्ीमळेु या भागातील अनेक 
दठकाणच्या धान खरेदी कें द्र व कृवष उत्पन्न बािार सशमतीतील धान्याींचे मोठ्या 
प्रमाणावर नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववदभा, मराठवाडा आणण उत्तर महाराषरातील अवकाळी पाऊस 
आणण गारवप्ीमळेु झालेल्या नकुसानाचे पींचनामे िासनाने केले आहेत काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार गारपी्ग्रस्त ितेकऱ्याींना नकुसान भरपाई देण्यासह 
वीि पडून अ्वा गारवप्ीमळेु मतृ्य ू पावलेल्या ितेकऱ्याींच्या कु्ुींबाींना व 
दगावलेल्या िनावराींच्या पिपुालक ितेकऱ्याींना आच्ाक सहाय्य देण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) राज्यात फेब्रवुारी, २०१८ मध्ये 
झालेल्या गारवप्ीमळेु राज्यातील १९ जिल््यातील ितेीपीकाींच ेव फळवपकाींच े
नकुसान झाल्याचे तनदिानास आले आहे. त्यानसुार पींचनामे केले असता सदर 
गारवप्ीमळेु समुारे २,५४,००० हेक््र क्षते्रावरील ितेीवपकाींचे व ३८,०४६ हेक््र 
क्षेत्रावरील बहुवावषाक वपकाींचे नकुसान झाल्याचे ददसनू आले. या आपत्तीमळेु 
बाचधत झालले्या आपदग्रस्त ितेकऱ्याींना NDRF च्या तनकषानसुार व दराप्रमाणे 
मदत देण्यासाठी िासन तनणाय, ददनाींक ०३.०३.२०१८ अन्वये रु. ३१३.५८ को्ी 
तनधी ववतरीत करण्यात आला आहे.  

फेब्रवुारी, २०१८ मध्ये झालेल्या गारवप्ीमळेु व ववि पडून राज्यात 
समुारे ०६ व्यक्तीींचा तसेच काही िनावराींचा मतृ्य ू झाला असल्याची बाब 
तनदिानास आली. सदर मतृ व्यक्तीींच्या वारसाींना तसेच मतृ िनावराींच्या 
मालकाींना, िासन तनणाय ददनाींक १३.०५.२०१५ मधील तरतदूीींनसुार मदत 
वा्पाची कायावाही सरुु आहे.      

फेब्रवुारी, २०१८ मध्ये झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारवप्ीमळेु अनेक 
दठकाणच्या धान खरेदी कें द्र व कृवष उत्पन्न बािार सशमतीतील धान्याींच े
नकुसान झाले असल्याची बाब तनदिानास आलेली नाही. 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

लालखेि (ता.चाांदरु रेल्िे, जज.अमरािती) येथील अिैध खदानीबाबत 
  

(४६) *  १११५४५   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), अॅि.यशोमती ठािूर 
(नतिसा), श्री.रणजीत िाांबळे (देिळी) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लालखेड (ता.चाींदरु रेल्वे, जि.अमरावती) ये्ील ग् क्र. १७/२ मधील क्षेत्र 
०.४० हेक््र आर या ितेामध्ये कृषी ववभागाकडून ितेतळे मींिुर करण्यात आले 
असताींना यादठकाणी महसलू ववभागाच्या परवानगीने या ितेतळ्याचे खदानीत 
रुपाींतर करण्यात आल्याचे ददनाींक २२ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास 
तनदिानास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या िागेवर सींबींधीत ठेकेदाराने ब्लास््ीींग करून मोठ्या प्रमाणात 
गौण खतनि काढुन िासनाचा लाखो रुपयाींचा महसलू बडुववला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे, 
(४) असल्यास, चौकिीनसुार या प्रकरणातील सींबींधीत दोषी ठेकेदार व सींबींचधत 
अचधकारी याींच्यावर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) लालखेड (ता.चाींदरु रेल्वे, 
जि.अमरावती) ये्ील ग् क्र. १७/२ मधील क्षेत्र ०.४० हेक््र आर ये्ील 
ितेतळ्याचे खदानीत रुपाींतर करण्यात आल्याबाबत स््ातनक वतृ्तपत्रामध्ये 
दद.२१/१/२०१८ बातमी प्रशसध्द झाली आहे. 

सदर दठकाणच्या ितेतळ्यामधील दगड उचल करण्यासाठी सींबींचधतास 
तहसीलदार, चाींदरु रेल्वे याींनी दद.२३/१०/२०१७ व दद.०८/०१/२०१८ च्या 
आदेिानसुार अनकु्रमे ३७५ ब्रास व २५० ब्रास याप्रमाणे एकूण ६२५ ब्रास गौण 
खतनिाची उत्खनन व वाहतकू करण्याची मींिूरी ददली असनू त्याकरीता 
आवशयक स्वाशमत्वधन रक्कम रू.२,५१,०००/- िासनिमा करण्यात आले आहे. 
सदर दठकाणाहून मींिूर ६२५ ब्रास गौण खतनिाची परवानगी असताींना १४९५ 
ब्रास िादाच्या गौण खतनिाचे उत्खनन केल्याबद्दल तहसीलदार, चाींदरू रेल्वे 
याींनी दद.०७/०२/२०१८ रोिी सींबींचधताींववरुध्द रु.८०,७३,०००/- इतक्या रक्कमेच े
दींडात्मक आदेि पारीत केल ेआहेत. 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

दापोली, मांिणगि ि खेि (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यामधील बस 
्थानिाांसाठी ननधी देण्याबाबत 

  

(४७) *  ११५४०६   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) दापोली, मींडणगड व खेड (जि.रत्नाचगरी) तालकु्यामधील असलेल्या बस 
स््ानकात प्रचींड दगुांधी, िौचालयाची दरुवस््ा व दठकदठकाणी कचऱ् याच ेढीग 
पडल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिानास आल ेआहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तालकु्यात बसेसच्या अतनयशमत फेऱ् या असल्यामळेु 
ववदया्ी, रुग्ण व वधृ्दाींची गरैसोय होत असल्याने व याबाबत स््ातनक 
लोकप्रतततनधी व ग्रामस््ाींनी वारींवार मागणी करुनही फेऱ् या तनयशमत होत 
नसल्याचे तनदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या स््ानकाींची िासनाने पाहणी केली आहे काय, त्यानसुार 
स््ानकाींची दरुवस््ा दरू होण्याकररता तनधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत व 
बसेसच्या फेऱ् या तनयशमत करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर राित े: (१) नाही. 
(२) व (३) वाहतकू कोंडी वगळता रत्नाचगरी ववभागातील महामींडळाच्या सवा 
बसेस वेळेतच धावतात. 

तसेच, महाराषर राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसेस, बसस््ानके, 
कायाालये, तनवासस््ानाींची सामाईक िागा, चालक/वाहक ववश्राींतीगहृ, 
अतत्ीगहृ, पाण्याच्या ्ाक्या इ. ची स्वच्छता प्रभावीपणे होण्यासाठी राज्य 
स्तरावर बब्रक्स इींडडया शल. या सींस््ेची अलीकडचे नेमणूक करण्यात आली 
असनू, त्याींनी स्वच्छतचेे काम चाल ूकेले आहे. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
सोयगाांि (जज.औरांगाबाद) तालुक्यातील र्त्याांची दरुु्ती िरण्याबाबत 
(४८) *  ११५५७२   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोि), श्री.आशसफ शखे (मालगेाांि 
मध्य), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अ्लम शखे (मालाि पजश्चम), 
अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) सोयगाींव-चाळीसगाींव, पाचोरा-बनो्ी, ततडका-घा्नाींद्रा (ता.सोयगाव, 
जि.औरींगाबाद) या ततन्ही रस्त्याींची अत्यींत दरुवस््ा झालेली असतानाही या 
रस्त्याींच्या दरुुस्तीकड ेसींबींचधताींचे दलुाक्ष झाले असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ 
च्या िवे्च्या आठवडयात तनदिानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ततडका त ेतबली व ततडका त ेघाीं्नाींद्रा या दोन्ही रस्त्याींच्या 
कामाींचे भशुमपिुन स््ातनक आमदार याींचे हस्त ेमाहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये 
करण्यात आल ेअसताींनाही या रस्त्याच्या कामास अदयाप सरुुवात झालेली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनाने खडडमेकु्त रस्त ेकरण्याची घोषणा केली असताींना 
सोयगाींव-चाळीसगाींव, पाचोरा-बनो्ी, ततडका-घा्नाींद्रा या रस्त्याींची दरुुस्ती न 
करण्याची तसेच ततडका त ेतबली व ततडका त ेघाीं्नाींद्रा या रस्त्याींच्या कामास 
सरुुवात न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकिी करून उक्त रस्त्याींची तातडीने दरुुस्ती 
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 

त्ापी, प्रशनाींककत रस्त्याींपकैी ततडका त ेकवली व ततडका घा्नाींद्रा या 
भागातील लाींबी काही प्रमाणात क्षततग्रस्त झाली आहे. या लाींबीतील डाींबरी 
पषृठभागावरील खडड ेभरण्यात आले असनू वाहतकू सरुळीत चाल ूआहे. 
(२) व (३) होय. खरे आहे. 

प्रशनाींककत कामासाठी तनववदा बोलावण्यात आल्या होत्या. परींत ुकाही 
बाबीींमळेु तनववदा प्रक्रीया रद्द करावी लागली. या कामासाठी पनु: तनववदा 
बोलावण्यात आल्या आहेत. यामळेु काही ववलींब झाला. आता तनववदा तनजशचती 
करून काम पणूा करण्याचे तनयोिन आहे. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िल्याण (जज.ठाणे) येथील देसाई खािीपूल, िाटईतील रेल्िे उड्िाणपूल 
आणी पत्रीपूल या पुलाांची पुनबाांधणी िरण्याबाबत 

  

(४९) *  १०५४३९   श्री.जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्री.अजजत पिार 
(बारामती), श्री.जयांत पाटील (इ्लामपरू), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.हदपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.िभैि वपचि (अिोल)े, श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्री.सरेुश लाि (िजचत), श्री.किसन 
िथोरे (मरुबाि), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), 
श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कल्याण (ता.कल्याण, जि.ठाणे) ये्ील देसाई खाडीपलू, का्ईतील रेल्वे 
उडडाणपलू आणी पत्रीपलू हे ततन्ही पलू धोकादायक जस््तीत असनू सदर पलू 
वाहतकुीस योग्य नसल्याचा अहवाल रस्त े ववकास महामींडळाने िासनाकड े
ददलेला असताींनाही सदर पलुाींवरुन वाहतकु सरुु असल्याच ेतनदिानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीनसुार उक्त तीन्ही पलुाींची तातडीने पनुबाांधणी अ्वा 
दरुुस्ती करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) कल्याण (जि.ठाणे) ये्ील देसाई खाडीपलू का्ईतील रेल्वे उडडाण 
पलू आणण पत्रीपलु हे ततन्ही पलु महामींडळातफे नेमलेल्या सल्लागाराींमाफा त 
केलेल्या प्रा्शमक पाहणीनसुार सजुस््तीत आहेत. 

दरम्यान, महामींडळाने या रस्त्याींच्या ्प्पा-१ च्या सहापदरीकरणाच्या 
प्रस्तावात पत्रीपलु ये् े नवीन उडडाणपलू तर का्ई ये्े दोन पदरी दोन 
आर.ओ.बी. बाींधण्याच्या कामाींचा समावेि केला आहे. तसेच मींत्रीमींडळाच्या 
पायाभतू सवुवधा सशमतीने ददलेल्या मान्यतपे्रमाणे सदर प्रकल्पासाठी इपीसी 
तत्वावर बाींधकाम कीं त्रा्दार नेमणूक करण्यात आली असनू या प्रकल्पासाठी 
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प्रकल्प व्यवहायाता तफावत तनधी महामींडळास वगा करण्यासाठी िासनामाफा त 
तनधी उपलब्धतपे्रमाणे कायावाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

साांगली जजल््यातील िाळिा-बोरगाि-बहे-ताांबि-ेिासेगाि-िाटेगाि  
या र्त्याची दरुु्ती िरण्याबाबत 

  

(५०) *  ११४३१७   श्री.जयांत पाटील (इ्लामपरू) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) वाळवा-बोरगाव-बहे-ताींबवे-कासेगाव-वा्ेगाव (जि.साींगली) या राज्यमागा 
क्रमाींक १५८ ची दरुवस््ा झाल्यामळेु रस्त्यावरून वाहने चालववणे गरैसोयीच े
झाले असल्याचे तनदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याच्या दरुुस्तीबाबत स््ातनक नागररकाींनी तसेच 
लोकप्रतततनधीींनी िासनाकड े तसेच सावाितनक बाींधकाम ववभाग, साींगली 
याींच्याकड ेगत दोन वषाापासनू लेखी तनवेदनादवारे मागणी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीचे तनषकषा काय आहे व त्यानसुार उक्त रस्त्याची 
तातडीने दरुुस्ती करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 

प्रशनाींककत रस्ताच्या डाींबरी पषृठभागावरील खडड े भरुन रस्ता 
वाहतकूीसाठी सजुस््तीत ठेवण्यात आला आहे. 
(२) होय खरे आहे. 
(३), (४) व (५) प्रशनाींककत रस्ता पसेुसावळी - वाींगी – अींबक – देवराषरे – 
ककलोस्करवाडी – बलुी – आमणापरु – औदबुर – वाळवा – बोरगाींव – ताींबव े– 
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कासेगाींव – वा्ेगाींव – वाकुड े- ब.ु येळापरू – आरळे – चाींदोली - खुदलापरू रा.मा. 
१५८ चा भाग आहे. या रस्त्याच्या प्रशनाींककत लाींबीत डाींबरी पषृठभागावर पडलेले 
खडड े भरण्यात आल ेआहेत. रस्त्याच्या क्षततग्रस्त लाींबीपकैी १७.२ कक.मी. 
लाींबीत मिबतूीकरण व डाींबरीकरणाचे काम प्रगतीत आहे. उवाररत आवशयक 
कामे मींिूरी तनधी तनकष व प्राधान्य क्रमानसुार हाती घेण्याचे तनयोिन आहे. 
रस्त्यावरुन वाहातकु सरुळीत चाल ूआहे. 

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

आळजापूर-चीलेिािी (रेि ेघाट) (जज.सातारा)  
या र्त्याच ेबाांधिाम िरण्याबाबत 

(५१) *  ११५५४१   श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराि दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) आळिापरू-चीलेवाडी (रेड ेघा्) (जि.सातारा) या रस्त्यासाठी दोन वषाापवूी 
सवेक्षण करण्यात आले असनूही अदयापपयांत रस्त्याच्या कामाला सरुुवात झाली 
नसल्याचे तसेच रस्त्याच ेकाम सरुु करण्याबाबतची मागणी कोरेगाव आणण 
फल्ण तालकु्यातील नागररकाींनी वारींवार केल्याचे तनदिानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर रस्त्याअभावी फल्ण तालकु्यातनू कोरेगाव तालकु्यात 
िाण्यासाठी ३५ ककमी लाींबीचा वळसा घ्यावा लागत असल्याने नागररकाींचा वेळ, 
पसैा आणण इींधन व्य्ा िाऊन त्याींची मोठ्या प्रमाणात गरैसोय होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीनसुार उक्त रस्त्याच्या कामास तातडीने सरुुवात 
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
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(३) होय. 
(४) प्रस्ततू रस्त्याच ेकाम, तनकष, भसूींपादन, मींिूरी व तनधीच्या 
उपलब्धतनेसुार हाती घेण्यात येईल. 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

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

पनिेल (जज.रायगि) तालुक्यातील िरमणूि िर थिीत असल्याबाबत 
(५२) *  १०५४५८   श्री.जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्री.अजजत पिार 
(बारामती), श्री.जयांत पाटील (इ्लामपरू), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.िभैि वपचि 
(अिोल)े, श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उ्मानाबाद), 
श्री.सरेुश लाि (िजचत), श्री.किसन िथोरे (मरुबाि), श्रीमती हदवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्रीमती 
समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पनवेल (जि.रायगड) तालकु्यातील बहुताींिी केबल चालकाींनी करमणूक कर 
भरण्यास असहकार केलेला असनू त्याींचेकड े कोट्यवधी रुपयाींची ्कबाकी 
असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ च्या पदहल्या आठवडयात तनदिानास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,  
(३) असल्यास, चौकिीच े तनषकषा काय आहे व त्यानसुार उक्त केबल 
चालकाींकडून करमणकू कराची ्कीत रक्कम वसलू करण्याबाबत तसेच कर न 
भरणाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) राज्यघ्ना (१०१ वी सधुारणा) 
अचधतनयम, २०१६ च्या अनषुींगाने मनोरींिन, सींस्कृती आणण खळे ववषयक सेवा 
यावर दद.०१ िुल,ै २०१७ पासनू वस्त ूव सेवा कर बसववण्यात आला आहे. 
त्यामळेू, दद.०१ िुल,ै २०१७ पासनू करमणकूीच्या साधनाींवर महसलू व 
ववभागाकडून करमणूक िलु्क वसलू केला िात नाही.  
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त्ावप, माहे िून, २०१७ अखेर पनवेल (जि.रायगड) तालकू्यातील 
एकूण २६६ केबल चालकाींकड े्कीत असलेल्या करमणूक िलु्काच्या एकूण    
रु. १०६.४६ लक्ष इतक्या रकमेपकैी िानेवारी २०१८ अखेर रु. ७८.८५ लक्ष इतक्या 
रकमेची वसलूी करण्यात आली असनू त्यापकैी, माहे िानेवारी, २०१८ अखेर, 
एकूण ६२ केबल चालकाींकड े्कीत असलेल्या एकूण रु.२७.६० लक्ष इतक्या 
उवारीत रकमेच्या करमणूक िलु्काच्या वसलूीची कायावाही क्षेत्रीय पातळीवर 
तनयमानसुार करण्यात येत आहे. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 

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