
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१८ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बधुिार, ददनाांि ०४ जुल,ै २०१८ / आषाढ १३, १९४० ( शिे ) 
  
(१) महसलू, मदत ि पनुिवसन, सािवजननि 

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून), िृषी 
आणि फलोत्पादन मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग (२) पररिहन, खारभमूी वििास मांत्री 
(३) सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री 
(४) पशसुांिधवन, दगु्धवििास ि मत््यवििास मांत्री 
  

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

प्रश्नाांची एिूि सांख्या - ४८ 
------------------------------------- 

  
िळांब (ता.आांबेगाि, जज.पुिे) येथील घोड नदीिरील  

पुलाची दरुु्ती िरण्याबाबत 
  

(१) *  १२०३५१   श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.हनमुांत डोळस (माळशशरस) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कळींब  (ता.आींबेगाव, जि.पणेु) येथील पणेु-नाशिक राषरीय महामागाावरील 
घोड नदीवरील ब्रिट्िकालीन पलुाची दरुवस्था झाली असनू पलुाच े सींरक्षक 
कठड े तु् ू न तसेच पलुावर टठकटठकाणी खड्ड े पडून पलू वाहतकुीसाठी 
धोकादायक झाल्याने वारींवार अपघात घडून िीववत व ववत्त हानी होत 
असल्याचे ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक नागररकाींनी तक्रार करुन सधु्दा राषरीय 
रािमागा प्राधधकरणाचे अधधकारी याकड े दलुाक्ष करीत असनू पयाायी पलुाची 
व्यवस्था होईपयतं पलुाची दरुुस्ती तसेच स्रचरचरल िटड् करयायाची मागणी 
ग्रामस्थाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीच ेननषकर्ा काय आहे व त्यानसुार पणेु-नाशिक राषरीय 
महामागाावरील घोड नदीवरील ब्रिट्िकालीन पलुाची तातडीने दरुुस्ती 
करयायाबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नसल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय 
रािमागा प्राधधकरण,नाशिक याींनी कळववले आहे. 
(२), (३) व (४) कें द्र िासनाच्या रस्त े वाहतकू व महामागा याींच्या वतीने 
भारतीय राषरीय रािमागा प्राधधकरण पणेु-नाशिक (रा.म.क्र.५०) राषरीय 
महामागााचे चौपदरीकरण प्रगतीत आहे. हया भागात साखळी क्र.४२/०० त े
१७७/०० या लाींबीत ब्रि्ीि कालीन दरुावस्था झालेल्या पलुाींची  ताींब्रिक 
तपासणी करयायात आलेली आहे. िीणा अवस्थेतील पलुाींची दरुुस्ती व 
पनुाबाींधणीची अींदािपिके भारतीय राषरीय रािमागा प्राधधकरण याींनी मींिूर 
केली असनू कामे प्रगतीत आहेत. तसेच घोड नदीवरील पलूाचा सींरक्षक 
कठडयाची दरुुस्ती करयायात आलेली असनू त्यावरील खड्ड ेभरुन िोड रस्तहेी 
वाहतकूीस सजुस्थतीत असल्याचे प्रकल्प सींचालक,भारतीय राषरीय रािमागा 
प्राधधकरण, नाशिक याींनी कळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

सोलापूर जजल्ह्यातील साांगोले-महूद बु.- िेळापूर  
या महामागावच्या दरुु्तीबाबत 

  

(२) *  १२०४६७   श्री.गिपतराि देशमखु (साांगोले) :   सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) कें द्र िासनाने टदनाींक ३ िानेवारी, २०१७ रोिी आदेि काढून सोलापरू 
जिल््यातील साींगोल-ेमहूद ब.ु- वेळापरू राज्य मागा क्र.१२५ या रस्त्याच े
रूपाींतर राषरीय महामागा क्रमाींक ९६५ िी मध्ये केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याची दरुुस्ती न केल्याने व मींगळवेढा-पींढरपरू व 
सातारा-पींढरपरू या रस्त्यावरची वाहतकू उचरत रस्त्यावर वळववल्यामळेु तसेच 
मालवाहतकुीच्या मोठ्या रकाींच्या रस्त्यावरील वाहतकुीमळेु सदर रस्ता 
उखडून गेला असनू रस्त्यावर अनेक मोठे खड्ड े पडून रस्त्याची दरुवस्था 
झाल्याचे ननदिानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार सदर रस्त्याची तातडीने दरुुस्ती करयायाबाबत 
िासनाने कोणती कायावाही केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे आहे. मींगळवेढा-पींढरपरू  व सातारा-पींढरपरू या रस्त्यावरील 
वाहतकू वळववल्यामळेु साींगोले-महूद ब.ु- वेळापरू रा.म.१२५ वर सन २०१७ 
च्या पावसाळयात पडलेले खड्ड ेभरयायाची कामे पणूा करयायात आलेली असनू 
सदर रस्ता सजुस्थतीत ठेवयायात आला आहे. सदर रस्त े टद.३.०१.२०१७ च्या 
अधधसचुनेव्दारे राषरीय महामागा म्हणून घोवर्त झालेले असल्याने कें टद्रय 
रस्त,ेवाहतकु व महामागा ववभागाच्या ताब्यात देयायाची कायावाही प्रगतीत 
आहे. 
(४) साींगोल-ेमहूद ब.ु- वेळापरू रस्त्याची दरुुस्ती करणेसाठी सा.क्र.कक.मी.८/७०० 
त े११/७००, १४/२०० त े१५/२००, १६/२०० त े१९/२०० व २१/०० त े२४/०० या 
एकूण १०.०० कक.मी.च्या लाींबीत कें द्र िासन रस्त े वाहतकू व महामागा 
मींिालयाने टद. २९/०३/२०१८ च्या आदेिान्वये नतुनीकरणाच्या कामास मींिूरी 
टदलेली आहे. सदर लाींबीच्या नतुनीकरणाच्या कामाचा कायाारींभ आदेि 
टद.१८/०४/२०१८ रोिी देयायात आलेले असनू काम प्रगतीपथावर आहे.      
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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शशिाजी पािव , मुांबई येथील छत्रपती शशिाजी महाराजाांच्या पुतळा 
नुतनीिरिाच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 

  

(३) *  ११९६०३   श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) शिवािी पाका , मुींबई येथील छिपती शिवािी महारािाींच्या पतुळा 
नतुनीकरणाच्या कामासाठी सावािननक बाींधकाम ववभागाने २५ लाख ९२ 
हिार ८०० रूपयाींची िाटहरात टदली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कामाची ननववदा प्रकक्रया पणूा करयायाआधीच परस्पर मिीतील 
कीं िा्दाराला सदर काम टदल्याची बाब टदनाींक ११ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्या 
समुारास ननदिानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीनसुार ननववदा प्रकक्रया पणूा करयायाआधीच परस्पर 
मिीतील कीं िा्दाराला काम देऊन गरैव्यवहार करणाऱ्या सींबींधधताींवर िासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींित: खरे आहे. 
     शिवािी पाका , मुींबई येथील छिपती शिवािी महारािाींच्या पतुळा 
नतुनीकरणाच्या कामाकररता रु.९.९४ लक्ष ककमतीची ननववदा सचूना टदनाींक 
१७.०३.२०१८ रोिी प्रशसध्द करयायाींत आली होती. 
(२) ननववदा सचुनेमधील वेळापिकानसुार ननववदा उघडयायाचा टदनाींक 
१३.०४.२०१८ असा असल्यामळेु, या कामासाठी ननववदा प्रक्रीया पणूा 
होयायाकररता लागणारा कालावधी ववचारात घेता, टदनाींक १ मे, २०१८ 
रोिीच्या महाराषर टदनाच्या कायाक्रमापवूी सदर कामे पणूा करणे िचरय 
नसल्याची वस्तजुस्थती ववचारात घेऊन दरम्यानच्या कालावधीत सक्षम 
प्राधधकाऱ्याींच्या मान्यतनेे ननवडक कीं िा्दाराकडून ननववदा मागवनू प्राप्त 
झालेल्या स्पधाात्मक देकाराच्या आधारे टदनाींक ०५.०४.२०१८ रोिी सदर 
कामाकररता कायाारींभ आदेि देयायाींत आला आहे. 
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(३) अधीक्षक अशभयींता, सा.बाीं. दक्षता पथक मींडळ, मुींबई याींचेमार्ा त चौकिी 
करयायाींत आली आहे. 
(४) व (५) चौकिी अहवालानसुार पढुील कायावाही प्रगतीत आहे.   

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

रायपाटि (ता.राजापूर, जज.रत्नाधगरी) येथील अजुवना  
नदीिर पूल बाांधण्याबाबत 

  

(४) *  १२१३३९   श्री.राजन साळिी (राजापरू) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) रायपा्ण (ता.रािापरू, जि.रत्नाधगरी) येथील अिुाना नदीवर पलू 
बाींधयायाबाबत अनेक वर्ाापासनू मागणी करयायात येऊनही अदयापपयतं 
कोणतीही कायावाही न केल्याने येथील बागींवाडी, खाींडवेाडी, कदमवाडी  व 
बौध्दवाडी या ४ वाडयाींमधील ग्रामस्थाींनी टदनाींक १४ मे, २०१८ रोिीपासनू 
गावातील डोळीचा माींडावर लाक्षणणक उपोर्ण करयायाचा ननणाय घेतला, हे खरे 
आहे काय, 

(२) तसेच, अिुाना नदीपलीकड े असलेल्या सदर वाडयाींमध्ये िायायासाठी 
पचरका रस्ताही नसल्याने येथील िनतलेा अनेक अडचणीचा सामना करावा 
लागत असनू रस्त्याअभावी उपचारासाठी दवाखान्यात वेळेवर पोहोचता न 
आल्याने अनेक नागररकाींना िीव गमवावा लागला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,  
(४) असल्यास, चौकिीनसुार रायपा्ण येथे अिुाना नदीवर पलू बाींधयायाबाबत 
तसेच पलुासोबत बागींवाडी, खाींडवेाडी, कदमवाडी व बौध्दवाडी या गावातील 
नागररकाींसाठी पचरका रस्ता बाींधयायाबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करयायात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
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(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) व (५) या पलुाचा प्रस्ताव िासनाने नाबाडाकड ेमींिूरीसाठी पाठववला आहे. 

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

गोपीनाथ मुांड ेशतेिरी अपघात विमा योजनेंतगवतच े 
प्र्ताि प्रलांबबत असल्हयाबाबात 

  

(५) *  ११८०९४   श्री.अननल िदम (ननफाड), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू 
ग्रामीि), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.राधािृष्ट् ि विख-े
पाटील (शशडी), श्री.वििास िुां भारे (नागपरू मध्य), डॉ.आशशष देशमखु 
(िाटोल), श्री.सधुािर िोहळे (नागपरू दक्षिि) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील नसैधगाक, अपघाती मतृ्य ू व अपींगत्व आलेल्या ितेकऱ्याींच्या 
कु्ुींबाींसाठी राज्य िासनाच्या गोपीनाथ मुींड े ितेकरी अपघात ववमा 
योिनेतींगात सन २०१६ पासनू दाखल केलेल्या ३ हिार ४०० प्रस्तावातनू 
केवळ ९३२ प्रस्तावाींना मींिूरी देयायात आली असनू यातील अनेक प्रस्ताव 
नाकारयायात आल्याच े माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, भींडारा जिल््यात सन २०१६-१७ व २०१७-१८ या वर्ाामध्ये 
ववमा कीं पनीकड े पाठववयायात आलेल्या ितेकऱ्याींच्या एकूण ६१ प्रस्ताींवापकैी 
केवळ १८ प्रस्ताव मींिूर करयायात आल्याचे टदनाींक १५ मे, २०१८ रोिी वा 
त्या समुारास ननदिानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गोपीनाथ मुींड ेितेकरी अपघात ववमा योिनेचे ननकर् अत्यींत 
ककचक् असनू सींबींधधत ववमा कीं पनी ितेकऱ् याींचे प्रस्ताव िाणणवपवुाक 
प्रलींब्रबत ठेवत असल्याचेही ननदिानास आल ेआहे, हे  ही खरे हे काय, 
(४) असल्यास, सदर योिनेंतगात सन २०१६ पासनू राज्यातील ककती ितेकरी 
कु्ुींबाींनी प्रस्ताव दाखल केले असनू त्यातील ककती प्रस्तावास मींिुरी देयायात 
आलेली आहे व ककती प्रस्ताव मींिुरी अभावी प्रलींब्रबत आहेत तसेच 
नाकारयायात आलेले प्रस्ताव ककती आहेत, 
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(५) असल्यास, या योिनेतील प्रलींब्रबत प्रस्ताव तातडीने मींिुर करयायासह 
प्रस्ताव प्रलींब्रबत ठेवणाऱ्या सींबींधधताींवर कारवाई करयायाबाबत िासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करयायात येत आहे, 
(६) नसल्यास ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींित: खरे आहे. 
     राज्यात गोपीनाथ मुींड े ितेकरी अपघात ववमा योिनेअींतगात ७/१२ 
धारक ितेकऱ्याींचा अपघाती मतृ्य ूझाल्यास, अथवा अपींगत्व आल्यास, ववमा 
रचरकम देय ठरत.े यामध्ये नैसधगाक मतृ्यचूा समावेि नाही. राज्यात या 
योिनेअींतगात सन २०१६-१७ मध्ये माहे १८ िनू, २०१८ अखेरच्या 
अहवालानसुार एकूण ३३८७ ितेकऱ्याींनी ववमा प्रस्ताव कृवर् ववभागाकड ेदाखल 
केले आहेत. त्यापकैी २५३३ प्रस्ताव ओररएन््ल इन्िरुन्स कीं पनी शल. या 
ववमा कीं पनीकड ेदाखल करयायात आल ेआहेत. त्यापकैी १३८१ प्रस्ताव मींिूर 
झाले असनू, ३८३ प्रस्ताव अ्ी व ितीत बसत नसल्याने नाकारयायात आले 
आहेत. ७६९ प्रस्ताव अदयापही ववमा कीं पनीकड े कायावाहीत आहेत. ८५४ 
प्रस्तावाींमध्ये कागपिाींच्या िु् ी असनू त्याींची पतूाता वारसदाराींकडून 
क्षेब्रियस्तरावरुन करुन घेयायात येत आहे.       
(२) भींडारा जिल््यातील सन २०१६-१७ या वर्ाातील एकूण ५८ प्रस्ताव प्रस्ताव 
प्राप्त झाले असनू त्यापकैी ४६ प्रस्ताव ववमा कीं पनीकड ेदाखल करयायात आल े
होत.े त्यापकैी २० प्रस्ताव मींिूर झाले असनू ९ प्रस्ताव नामींिूर झाले आहेत. 
१७ प्रस्ताव ववमा कीं पनीकड ेकायावाहीत आहेत. १२ प्रस्तावाींतील कागदपिाींची 
पतूाता वारसदाराींकडून क्षेिीय स्तरावरुन करुन घेयायात येत आहे. 
      सन २०१७-१८ मध्ये भींडारा जिल््यातनू आतापयतं  एकच प्रस्ताव 
प्राप्त झाला असनू तो ववमा कीं पनीकड ेकायावाहीत आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) राज्यात या योिनेअींतगात सन २०१६-१७ मध्ये माहे मे, २०१८ अखरेच्या 
अहवालानसुार एकूण ३३८७ ितेकऱ्याींनी ववमा प्रस्ताव कृवर् ववभागाकड ेदाखल 
केले आहेत. त्यापकैी २५३३ प्रस्ताव ओररएन््ल इन्िरुन्स कीं पनी शल. या 
ववमा कीं पनीकड ेदाखल करयायात आलेले आहेत. त्यापकैी १३८१ प्रस्ताव मींिूर 
झाले असनू ३८३ प्रस्ताव अ्ी व ितीत बसत नसल्याने, नाकारयायात आल े
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आहेत. ७६९ प्रस्ताव अदयापही ववमा कीं पनीकड े कायावाहीत आहेत. ८५४ 
प्रस्तावाींमध्ये कागपिाींच्या िु् ी असनू त्याींची पतूाता वारसदाराींकडून तालकुा 
स्तरावरुन करुन घेयायात येत आहे. 
     सन २०१७-१८ मधील आतापयतं राज्यात एकूण ३४४ प्रस्ताव कृवर् 
ववभागाकड े प्राप्त झाले असनू त्यापकैी १९९ प्रस्ताव ववमा कीं पनीकड ेसादर 
करयायात आले आहेत. त्यापकैी ७ प्रस्ताव मींिूर झाले असनू ३ प्रस्ताव 
नामींिूर झाले आहेत. १८९ प्रस्ताव ववमा कीं पनीकड े कायावाहीत आहेत तर 
१४५ प्रस्तावाींतील िु् ीींची पतूाता क्षेब्रिय स्तरावरुन करुन घेयायात येत आहे. 
(५) व (६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

आददिासी शतेिऱयाांनी नाशशि जजल्हहाधधिारी  
िायावलयािर िाढलेला मोचाव 

(६) *  ११७३५६   श्री.राधािृष्ट् ि विख-ेपाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीि), 
प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.अ्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.हषविधवन 
सपिाळ (बलुढािा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अब् दलु सत्तार 
(शसल्हलोड), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (देिळाली) :  
सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) आटदवासीीं कसत असलेली वन िमीन, गायरान िमीन त्वररत 
आटदवासीींच्या नावावर करयायात यावी, मनरेगा अींतगात ितेकऱ्याींच्या 
बाींधावरील कामाचा समाविे रोिगार हमी योिनेअींतगात करयायात यावा, 
ववववध कायाकारी सेवा सोसायटयाींना राज्य सहकारी बँकेने थे् किापरुवठा 
करावा इत्यादी मागयायाकररता नाशिक येथील आटदवासी बाींधवाींनी टदनाींक १६ 
एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्या समुारास जिल्हाधधकारी नाशिक याींच्या 
कायाालयावर मोचाा काढून मागयायाींचे ननवेदन सादर केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उचरत मागयायाींच्या सींदभाात अथासींकल्पीय अधधवेिन, २०१८ 
मध्ये मींिालयावर महामोचाा काढला असता सवा मागयाया िासनाने मान्य 
केल्याचे टदनाींक १३ माचा, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास घोवर्त करुनही 
त्याींची अींमलबिावणी झाललेी नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उचरत मागयायाींची अींमलबिावणी करयायाच्या अनरु्ींगाने 
िासनाने कोणती कायावाही केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट्िू सिरा : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) अनसुधूचत िमाती व इतर पारींपाररक वनननवासी (वन हचरकाींची मान्यता) 
अधधननयम, २००६ व ननयम, २००८ आणण सधुाररत ननयम, २०१२ मधील 
तरतदूीींची का्ेकोरपणे अींमलबिावणी करुन प्रलींब्रबत वन हचरक दावे व अवपल े
याींचा ननप्ारा करयायासाठी आटदवासी ववकास ववभाग, िासन पररपिक क्र. 
वहका-२०१८/प्र.क्र.४३/का.१४, टद.११ मे, २०१८ अन्वये वविरे् "वनशमि मोटहम" 
राबववयायात येत आहे. सदर कालबध्द कायाक्रमाप्रमाणे सींबींधधत जिल्हाधधकारी 
याींनी मोटहम स्वरुपात वन हचरकाींचे ननणाय घेयायाबाबत आवश्यक त ेननयोिन 
करयायाबाबत सधूचत करयायात आले आहे. प्रस्ततु वनशमि मोटहमेच्या 
प्रगतीबाबत मा.मखु्य सधचव याींच्या अध्यक्षतखेाली जिल्हाननहाय आढावा 
घेयायात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यातील अिैध खासगी ऑटोररिाांिर िारिाई िरण् याबाबत 
  

(७) *  ११९८९५   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), 
श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली 
पिूव), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अळििी (विलेपाले), 
श्री.सांजय िेळिर (ठािे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्रीमती मननषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), िॅप्टन आर.तशमल सेल्हिन (सायन-
िोळीिाडा), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांत पाटील (इ्लामपरू), 
श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री.भा्िर जाधि (गहुागर), श्री.रािाजगजीतशसांह पाटील 
(उ्मानाबाद), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांडोरी), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), 
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श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.ददपि चव्हाि (फलटि), श्री.सरेुश लाड 
(िजवत), श्रीमती मांदा म्हात्र े (बेलापरू), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि) :  
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ४ लाख अवधै खासगी ि्ोररक्षाींना त्याींच्या परवान्यावर 
नोंदणी करुन वधैता शमळववयायासाठी टदनाींक ३१ माचा, २०१८ रोिीपयतं मदुत 
देयायात आली होती, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या मदुतीपयात र्चरत २१० खासगी ि्ोररक्षाींनी परवान्यावर 
नोंदणी केली असनू नोंदणी न केलेल्या उवाररत ि्ोररक्षाींवर िप्तीच्या 
कारवाईचे आदेि मा.पररवहन मींिी याींनी प्रादेशिक पररवहन कायाालयाींना टदल े
असल्याचे टदनाींक १० एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास ननदिानास आले, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उचरत आदेिानसुार ककती अवधै खासगी ि्ोररक्षाींवर िासनाने 
कारवाई केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर राित े: (१) अींित: खरे आहे. 
     राज्यातील खािगी सींवगाात नोंदणी झालेल्या ि्ोररक्षाींची सींख्या १.३७ 
लक्ष आहे. अिा ररक्षा चालकाींना परवान्यावर नोंदणी करून घेयायासाठी 
टद.२२.०९.२०१७ च्या िासन ननणायान्वये टद.३१ माचा, २०१८ पयतं मदुत 
देयायात आली होती. 
(२) हे खरे आहे. 
     टद.१८.०६.२०१८ पयतं खािगी सींवगाातनू पररवहन सींवगाात परवान्यावर 
नोंदववयायात करयायात आलले्या ि्ोररक्षाींची सींख्या ही २५५ इतकी आहे. 
(३) खािगी सवींगाात नोंदणी असलेल्या अवधैररत्या वाहतकू करणाऱ्या 
ि्ोररक्षाींची वविरे् तपासणी मोहीम राज्यामध्ये टद.१६.०४.२०१८ पासनू 
राबववयायात आली. सदर मोहीमेअींतगात टदनाींक २०.०६.२०१८ पयात एकूण 
२१६१ खािगी ि्ोररक्षा अवधैररत्या वाहतकू करताना आढळून आल्या असनू 
सदर कायावाहीतनू रू.३६,५९,७७५/- इतका दींड वसलु करयायात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मौजे िारांजा रमजानपूर (ता.बाळापूर, जज.अिोला) येथील पािखास 

नदी पात्रातील अिैध िाळू उत्खननाबाबत 
 

(८) *  १२२३६९   श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापरू) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे कारींिा रमिानपरू (ता.बाळापरू, जि.अकोला)  येथील पाणखास 
नदीवर ववदभा पा्बींधारे ववकास महामींडळाने चार वर्ांपवूी सरुू केलेल्या 
धरणाचे काम करणाऱ्या कीं िा्दाराने नदीपािातनू अवधैरीत्या वाळू उत्खनन 
करून ४५१७ िास वाळू िमा केल्याबाबतच्या मींडळ अधधकारी याींच्या 
अहवालानींतर तहसीलदार, बाळापरु याींनी याबाबत चौकिी सशमती नेमली, हे 
खरे आहे काय,  

(२) असल्यास, तहशसलदार, बाळापरू याींनी सदर प्रकरणाच्या तपासाकरीता 
नेमलेल्या पींचायत सशमतीच्या  ताींब्रिक अशभयींता व जिल्हा पररर्द बाींधकाम 
ववभागाच्या अशभयींत्याींच्या सशमतीने केलेल्या चौकिीमध्ये २०८० िास वाळू 
िमा करून िासनाच्या लाखो रुपयाींच्या महसलूाचे नकुसान केल्याचे 
ननदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिी सशमतीच्या ननषकर्ााप्रमाणे सींबींधधत कीं िा्दारावर 
कारवाई करयायाबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करयायात येत 
आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) मौिे कारींिा रमिानपरू (ता.बाळापरू, 
जि.अकोला) येथील पाणखास नदीवर सरुु असलेल्या धरणाच्या कामाकरीता 
धरणाचे कीं िा्दार याींनी पाणखास नदीमध्ये रेतीचे अवधै उत्खनन 
केल्याप्रकरणी मींडळ अधधकारी, हातरुण याींनी टदलेल्या अहवालानसुार 
तहसीलदार, बाळापरू याींनी कननषठ अशभयींता, सावािननक बाींधकाम उपववभाग 
क्र.२, अकोला याींना चौकिी करुन अहवाल देयायाबाबत कळववले होत.े 
त्याअनरु्ींगाने सींबींधधत कननषठ अशभयींता याींनी केलेल्या तपासणीमध्ये २०८० 
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िास वाळूच े उत्खनन झाल्याचे ननदिानास आले आहे. त्यानसुार सदर 
धरणाच्या कीं िा्दाराववरुध्द महाराषर िशमन महसलू अधधननयम,१९६६ च्या 
तरतदुीनसुार कायावाही प्रस्ताववत आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िोल्हहापूर येथील मध्यिती अांडी उबििी िें द्रात  
झालेला गैरव्यिहार 

  

(९) *  ११८२३१   श्री.राजेश िीरसागर (िोल्हहापरू उत्तर), डॉ.सजुजत 
शमिचिेर (हातििांगले) :   सन्माननीय पशसुांिधवन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापरू येथील िासनाच्या िासकीय ववश्रामगहृाच्या ििेारी असलेल्या 
मध्यवती अींडी उबवणी कें द्रात अींडी व वपल्ले ववक्रीत वर्ााला समुारे सात 
लाखाींहून अधधक रुपयाींचा गरैव्यवहार झाल्याचे माहे माचा, २०१८ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार सदर गरैव्यवहार करणाऱ्या सींबींधधत दोर्ीींववरुध्द 
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेि जानिर : (१) मध्यवती अींडी उबवणी कें द्र, कोल्हापरू येथील 
प्रक्षेिाच्या कामकािाबाबत टद.१५.०३.२०१८ रोिी दैननक लोकमत या 
वतृ्तपिात बातमी प्रशसध्द झाली होती. 
(२) व (३) होय. 
     सदर प्रकरणी उपआयचुरत पिसुींवधान (कुचरकु्), रोग अन्वेर्ण ववभाग, 
पणेु याींच्या अध्यक्षतखेाली सशमती नेमनू चौकिी करयायात आली आहे. 
चौकिीमध्ये कोणतीही आक्षपेाहा बाब आढळून आलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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ननपािी-फोंडा (जज.िोल्हहापूर) या राज्यमागाविरील ननढोरी  
येथील पुलाची दरुु्ती िरण्याबाबत 

(१०) *  ११८६७०   श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-
िुपेिर (चांदगड), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ननपाणी-र्ोंडा (जि.कोल्हापरू) या राज्यमागाावरील मरुगडू िवळ असलेल्या 
ननढोरी येथील १०० वर्ाापवूीच्या पलुाची दरुवस्था झाली असनू देखभाल व 
दरुुस्तीअभावी पलुाच्या शभ ींतीला भेगा पडल्याने तसेच भरावाच्या सींरक्षक 
शभींतीला दोन्ही बािूने तड ेगेल्याने पलु अत्यींत कमकुवत झाला आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर पलुावरुन मोठया प्रमाणात अविड वाहतकू होत 
असल्याने पलू कोसळून िीववत व ववत्त हानी होयायाची िचरयता ननमााण 
झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीनसुार ननढोरी येथील पलुाची तातडीने दरुुस्ती 
करयायाबाबत अथवा नवीन पलू बाींधयायाबाबत िासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करयायात येत आहे,   
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्नाींककत पलु देवगड राधानगरी मदुाळनतट्टा ननढोरी कापिी 
ननपाणी राज्यमागा १७८ वर आहे. 
     सदर पलुाचे स्रचरचरल िटड् झाले असनू स्रचरचरल िटड्च्या  
अहवालातील नमदू सचुनाींनसुार पलुाच्या वव ींग वॉलला ज्या भागात लहान 
प्रमाणात तड ेपडले आहेत त्याची दरुुस्ती करयायाचे काम हाती घेयायात आले 
आहे. स्रचरचरल िटड्च्या अहवालानसुार पलु भचरकम जस्थतीत असनू पलुास 
कोणताही धोका नाही. पलुावरुन वाहतकू सरुळीत सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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अक्िलिोट (जज.सोलापूर) येथे अिैध राष्ट्रीय मागासिगीय  
िृवष विद्यापीठ िायवरत असल्हयाबाबत 

  

(११) *  ११७४३५   श्री.मनोहर भोईर (उरि), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.हनमुांत डोळस (माळशशरस), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.अशमत 
झनि (ररसोड), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामिगाि 
रेल्हिे), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढािा), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनरुी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अमर िाळे (आिी), 
श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अ्लम शखे 
(मालाड पजश्चम), श्री.िुिाल पाटील (धळेु ग्रामीि), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड 
उत्तर), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्रीमती ननमवला गावित (इगतपरूी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), 
श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.अजजत पिार (बारामती), 
श्री.जयांत पाटील (इ्लामपरू), श्री.रािाजगजीतशसांह पाटील (उ्मानाबाद), 
श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - 
ििठेमहाांिाळ), श्री.दत्तात्रय भरिे (इांदापरू), श्री.सरेुश लाड (िजवत), डॉ.सतीश 
(अण्िासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अचरकलको् (जि.सोलापरू) येथ ेराषरीय मागासवगीय कृर्ी ववदयापीठ या 
नावाने अनधधकृतपणे कृर्ी ववदयापीठ कायारत असनू या कृर्ी 
ववदयापीठाकडून सहा जिल््याींमध्ये ६३ महाववदयालये चालववली िात आहेत, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उचरत ववदयापीठ आणण सींलग्न ६३ महाववदयालये अवधैररत्या 
चालववयायात येत असल्याच ेमहाराषर कृवर् शिक्षण आणण सींिोधन पररर्देने 
केलेल्या तपासणीत ननदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या कृर्ी ववदयावपठाच्या चौकिीसाठी चार पथके तयार केली 
असनू चौकिी अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर ववदयावपठाच्या कुलगरुुवर र्ौिदारी 
गनु्हा नोंदववयायात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, या प्रकरणाचा पोलीस पथकाकडून चौकिी अहवाल प्राप्त 
झाला आहे काय व त्यानसुार िासनाने सदर अवधै ववदयावपठावर कोणती 
कारवाई केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) कृवर् पररर्द, पणेु कायाालयाकड े प्राप्त 
तक्रारीच्या आधारे अचरकलको् (जि.सोलापरू) येथे राषरीय मागासवगीय कृवर् 
ववदयापीठ, सोलापरू या नावाने अनधधकृत बोगस ववदयापीठ असनू या 
ववदयापीठाींतगात महाराषरातील चौदा जिल्हयात एकुण ६२ कृवर् पदववका/कृवर् 
पदवी महाववदयालये अनधधकृतपणे सरुु असल्याचे टदसनू येत आहे.      
(३) व (४) महाराषर कृवर्, पि ु व मत्स्य ववज्ञान, आरोग्य, उच्च तींि व 
व्यवसाय शिक्षण यामधील अनधधकृत सींस्था व अनधधकृत अ्यास पाठयक्रम 
(प्रनतबींध) अधधननयम, २०१३ मधील कलम ५ दवारे प्रदान करयायात आलेल्या 
अधधकाराींचा वापर करुन सींचालक (शिक्षण), महाराषर कृवर् शिक्षण व 
सींिोधन पररर्द, पणेु याींना सक्षम प्राधधकारी म्हणून अधधसधूचत केले आहे. 
त्यानसुार सींचालक (शिक्षण), महाराषर कृवर् शिक्षण व सींिोधन पररर्द, पणेु 
याींनी सक्षम प्राधधकारी म्हणून कृवर् ववदयापीठ अथवा कृवर् पररर्देने मान्यता 
प्रदान न केलेल्या कृवर् ववदयापीठाच्या कायाक्षेिामधील अनधधकृत सींस्थाींवर 
कायदेिीर कारवाई करयायासाठी चारही कृवर् ववदयापीठाींचे अधधषठाता (कृवर्) 
याींना प्राधधकृत केलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िैजनाथ (ता.एरांडोल, जज.जळगाांि) येथे अिैधररत्या  
िाळू उपसा िेल्हयाबाबत 

  

(१२) *  ११८९१०   डॉ.सतीश (अण्िासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) विैनाथ (ता.एरींडोल, जि.िळगाींव) येथील वाळू ठेकेदाराींनी वाळू ठेचरयाच्या 
अ्ी व ितीचा भींग करुन वाळूग्ाच्या शसमाींकनाच्या बाहेर वाळू उपसा 
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केल्याची लेखी तक्रार तथेील ग्रामस्थाींनी माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये 
तहशसलदार, िळगाींव व जिल्हाधधकारी, िळगाींव याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या वाळू उपिामळेु िासनाच्या महसलूाचे नकुसान झाले 
असनू पयाावरणाला हानी पोहोचली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानसुार विैनाथ येथे 
अवधैररत्या वाळू उपसा करणाऱ्या सींबींधधत वाळू ठेकेदाराींवर िासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अिा प्रकारची तक्रार टद.१०/०१/२०१८ रोिी 
सावरखेडा, ता.िळगाींव येथील ग्रामस्थाींनी केली आहे. 
(२), (३) व (४) मौिे विैनाथ, ता.एरींडोल येथील वाळूग् क्र.१११ त े ११३ 
च्या शललावधारकाने अ्ी व ितीचा भींग तसेच त्याला मींिूर केलेल्या 
वाळूग्ाच्या सीमाींकनाच्या बाहेर उत्खनन करुन २६१.७४ िास अवधै वाळू 
उचल केल्याच ेननदिानास आल्याने शललावधारकाचा ठेका रद्द करुन अनामत 
रचरकम रु.१४,३१,३२६/-, बँक गॅरीं्ी रचरकम रु.३,८०,२००/- िप्त करयायात 
आली आहे. तसेच रु.५०,४७,३९२/- इतचरया दींडात्मक रचरकमेच ेआदेि पाररत 
करयायात आले आहेत.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िुरडू िुसुांबळे (ता.अशलबाग, जज.रायगड) येथील अिैध िाळू  
उपशामुळे भातशतेीला धोिा ननमावि झाल्हयाबाबत 

  

(१३) *  ११८९६७  श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.नारायि िुचे 
(बदनापरू) :  सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
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(१) कुरडू कुसुींबळे (ता.अशलबाग, जि.रायगड) येथे याींब्रिक पद्धतीने अवधैरीत्या 
वाळू उपसा सरुू असल्यामळेु धरमतर खाडी ककनाऱ्यावरील हिारो एकर 
भातितेीला धोका ननमााण झाल्याचे माहे म,े  २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदिानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी महसलू ववभागातील अधधका-याींकड ेतक्रार करूनही 
येथील वाळू माकर्याींवर कोणतीही कारवाई करयायात येत नसल्याचे ननदिानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीनसुार कुरडू कुसुींबळे येथ े अवधै वाळू उत्खनन 
करणाऱ्या वाळू माकर्याींवर व त्याींना  मदत करणाऱ्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर 
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अिी बाब ननदिानास आली नाही. 
(२), (३) व (४) टद.३०/५/२०१८ रोिी मींडळ अधधकारी, पोयनाड, तलाठी, 
िहाबाि व पोलीस ववभागामार्ा त केलेल्या सींयचुरत कारवाईमध्ये पेण-अशलबाग 
रोड, धरमतर खाडी, िहाबाि-धरमतर पलुाच्या दक्षक्षण बािूस ३८ िास अवधै 
वाळूसाठा िप्त करयायात येऊन पोयनाड पोलीस ठाणे येथे २५ व्यचरतीींववरुध्द 
गनु्हा दाखल करयायात आला आहे. 
     आींबा नदी-धरमतर खाडीमध्ये होणारे रेतीच ेअवधै उत्खनन व वाहतकू 
रोखयायासाठी तहसीलदार, अशलबाग याींच्या अधधनस्थ तपासणी पथकाने माहे 
िानेवारी,२०१८ त े म,े२०१८ अखेरपयतं केलेल्या कायावाहीमध्ये अवधै वाळू 
वाहतकूीच्या ८ प्रकरणात दींडात्मक कारवाई करुन रु.२,९१,४५०/- इतकी 
रचरकम वसलू केली आहे. तसेच िप्त वाळू साठ्याचा शललाव करुन 
रु.४,५०,१९०/- इतकी रचरकम िासनिमा करयायात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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राज्यातील दधु उत्पादि शतेिऱयाांच्या दधुाला हमी भाि शमळण्याबाबत 
  

(१४) *  ११६७१४   श्री.नारायि पाटील (िरमाळा), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र 
पजश्चम), अॅड.पराग अळििी (विलेपाले), श्री.मनोहर भोईर (उरि), डॉ.राहूल 
पाटील (परभिी), श्रीमती अशमता चव्हाि (भोिर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.राधािृष्ट् ि विख-ेपाटील (शशडी), 
श्री.पथृ् िीराज चव्हाि (िराड दक्षिि), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.अ्लम शखे (मालाड पजश्चम), प्रा.िषाव 
गायििाड (धारािी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.िुिाल पाटील (धुळे 
ग्रामीि), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
श्रीमती ननमवला गावित (इगतपरूी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्हलोड), श्री.अमर 
िाळे (आिी), श्री.आशसफ शखे (मालेगाांि मध्य), श्री.अशमत विलासराि 
देशमखु (लातरू शहर), श्री.जयिुमार गोरे (माि), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), प्रा.विरेंद्र जगताप 
(धामिगाि रेल्हिे), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढािा), 
श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीि), श्री.हसन 
मशु्रीफ (िागल), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जजतेंद्र आव्हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.ददपि चव्हाि (फलटि), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), िुमारी प्रणिती शश ांदे 
(सोलापरू शहर मध्य), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपरू), श्री.सभुाष भोईर 
(िल्हयाि ग्रामीि), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्री.गिपतराि देशमखु 
(साांगोले), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैि), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.राहुल 
मोटे (पराांडा), श्रीमती देियानी फराांदे (नाशशि मध्य), श्री.किसन िथोरे 
(मरुबाड), श्री.नरेंद्र पिार (िल्हयाि पजश्चम), श्री.बळीराम शसरसिार 
(बाळापरू), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुिािार (दहांगिघाट), श्रीमती मननषा 
चौधरी (ददहसर), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.अननल बाबर (खानापरू), 
श्री.चांद्रिाांत सोनििे (चोपडा), श्री.सरेुश गोरे (खेड आळांदी), श्री.सनुनल शशांदे 
(िरळी), श्री.सनुनल प्रभ ू(ददांडोशी), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.राहूल िुल 
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(दौंड), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), 
श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू िडू (अचलपरू), श्री.गिपत गायििाड (िल्हयाि 
पिूव), श्री.विनायिराि जाधि-पाटील (अहमदपरू), श्री.उन्मेश पाटील 
(चाळीसगाि), श्री.तिुाराम िात े (अिुशक्ती नगर) :   सन्माननीय 
दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील दधु उत्पादक ितेकऱ्याींच्या दधुाला वाढीव दर शमळयायासाठी 
तसेच सहकरी सींघ व खासगी सींस्थाींनी ननजश्चत केलेले दर दयावेत या 
मागणीसाठी रु्क् दधु वा्प करणे, रस्त्यावर दधु ओतणे व दधुाने आींघोळ 
करणे इत्यादी स्वरुपाचे आींदोलने माहे एवप्रल व मे, २०१८ मध्ये वा त्या 
दरम्यान दधु उत्पादक िकेतऱ्याींनी अनेक टठकाणी केल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात दधु खरेदीच्या दरात ३ रुपयाींनी वाढ करीत गाईच्या 
दधुाचा दर रुपये २४ वरून रुपये २७ पयतं तर म्हिीच्या दधुाचा दर रुपये ३३ 
वरून ३६ पयतं वाढववयायाचा ननणाय िासनाने घेतला असतानाही खािगी व 
सहकारी सींघाकडून दधू उत्पादक ितेकऱ्याींना सदर दर न देता १८ त े २० 
रुपये दर टदला िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात रोि ककमान ४० लाख शल्र दधू अनतररचरत होत 
असल्याचे टदनाींक १५ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्या समुारास ननदिानास आले 
असनू दधु उत्पादक ितेकऱ्याींना या अडचणीच्या पररजस्थतीमधून बाहेर 
काढयायासाठी व दगु्ध व्यवसाय ट्कववयायासाठी राज्यातील दधु उत्पादक 
ितेकऱ्याींना प्रनतशल्र ५ रुपये व दधु भकु्ी उत्पादकाींना प्रनतशल्र ३ रुपये 
अनदुान देयायाची मागणी करयायात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यात दधु उत्पादक ितेकऱ्याींच्या दधुाला हमी भाव 
शमळयायासाठी कायदा करयायाचा प्रस्ताव राज्य िासनाच्या ववचाराधीन आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, दधु उत्पादक ितेकऱ्याींकडून होत असलेल्या आींदोलनाच्या 
अनरु्ींगाने दधुाला हमीभाव देयायाबाबत तसेच दगु्ध उत्पादक ितेकऱ्याींना 
अनदुान देयायाबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करयायात येत आहे, 
(६) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. महादेि जानिर : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सन २०१६-१७ मधील दधूाच्या पषु्काळाच्या तलुनेत चाल ू वर्ााच्या 
दधूाच्या पषु्काळात सरासरी १६ त े २२ लक्ष शल्र इतकी वाढ झाल्याच े
ननदिानास आलेले आहे.  
     या अनतररचरत दधू उत्पादन कालावधीत सहकारी दधू सींघ, दधू भकु्ी 
प्रकल्पधारक व ितेकरी दधू उत्पादक सींघर्ा सशमती याींनी ववववध 
ननवेदनादवारे अनदुान देयायाबाबतची मागणी केली आहे हे खरे आहे. 
(४) होय. 
(५) िीवनाश्यक वस्त ु अधधननयम १९५५ अन्वये िीवनाश्यक वस्तुींकररता 
ककमान आधारभतू ननजश्चत करयायाचे कें द्र िासनास आहेत.  त्यामळेू 
दधूाकररता ककमान आधारभतू ककमींत ननजश्चत व्हावी त्यासाठी टदनाींक १९ 
िगस््,२०१५ रोिीच्या पिान्वये राज्य िासनाकडून कें द्र िासनास ववनींती 
करयायात आली आहे. यासींदभाातील कें द्र िासनाचा ननणाय प्रनतक्षाधधन आहे. 
असे असले तरी, कें द्र िासनाच्या ननणायाची प्रनतक्षा न करता, दधू उत्पादक 
ितेक-याींना दधूासाठी हमी भाव शमळावा म्हणून Maharashtra Regulation 
of Sugarcane Price (Supplied to Factories) Act-२०१३ च्या धतीवर 
दधूाकररता कायदा करयायाबाबत िासनस्तरावर कायावाही सरुु आहे  
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

ििििली-आचरा (जज.शसांधदुगुव) या र्त्याची दरुु्ती िरण्याबाबत 
  

(१५) *  १२२१५८   श्री.ननतशे रािे (ििििली) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मालवण व कणकवली (जि.शस ींधुदगुा) या तालचुरयाींना िोडणाऱ्या 
कणकवली आचरा या रस्त्याची दरुवस्था झाली असनू रस्त्यावरील डाींबर 
उखडल्यामळेु तसेच खड्ड े पडल्यामळेु प्रवािी व वाहनचालकाींची  मोठ्या 
प्रमाणात गरैसोय होत असल्याचे ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू रस्त्याचे खडीकरण व डाींबरीकारण करयायाबाबत 
आिूबािूच्या गावातील ग्रामस्थाींनी मागील तीन वर्ांपासनू सातत्याने 
कायाकारी अशभयींता, सावािननक बाींधकाम ववभाग, उपअशभयींता सावािननक 
बाींधकाम, उपववभाग कणकवली, जिल्हाधधकारी शस ींधुदगुा, मा.पालकमींिी 
शस ींधुदगुा, मा.सावािननक बाींधकाम मींिी इत्यादीकड ेननवेदने सादर करून तसेच 
आींदोलने करून मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या रस्त्याच्या खडीकरण व डाींबरीकरयायाच्या कामासाठी 
िासनाने मींिुरी टदली असनू सन २०१७-२०१८ च्या अथासींकल्पात २ को्ी ८१ 
लाखाची आधथाक तरतदु केली असतानाही सदरहू कामास सरुुवात करयायात 
आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकिीचे ननषकर्ा काय आहे व त्यानसुार सदर  रस्त्याच्या 
कामास तातडीने सरुुवात करयायाबाबत  िासनाने कोणती कायावाही  केली वा 
करयायात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) प्रश्नाींककत आचरा-कणकवली रस्ता रा.मा.१८१ च्या कक.मी. ००/०० त े
कक.मी. ५०/३२० मध्ये सधुारणा करणे हे काम ॲन्यईु्ी अींतगात रु.१५९.०० 
को्ी रचरकमेस मींिूरी असनू  या कामाकरीता दोन वेळा ननववदा प्रशसध्द 
करयायात आल्या होत्या. तथावप त्यास  मचरतदेाराींकडून अपेक्षक्षत प्रनतसाद न 
शमळाल्याने रे्रननववदा कायावाही प्रगतीत आहे. 
     तसेच आचरा(बींदर) वरवड े कणकवली हरकुळ र्ोंडा उीं बड े मागा रस्ता 
रा.मा. १८१ कक.मी. ३१/४००  त े कक.मी. ३६/८०० या कामास वविरे् दरुुस्ती 
कायाक्रमाींमधून रु.२५०.०० लक्ष एवढया ककींमतीस मान्यता शमळाली असनू 
कामाची ननववदा प्रकक्रया सरुु आहे. ववधानपररर्द आचारसींटहतमेळेु ननववदा 
कायावाही पणूा न झाल्याने कामास सरुुवात झालेली नाही. आचारसींटहता  
सींपताच कामाचे कायाारींभ आदेि देऊन कामास सरुुवात करयायाचे ननयोिन 
आहे. 
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     सदय:जस्थतीत रस्त्याच्या डाींबरी पषृठभागावर पडलेले खड्ड,े डाींबर 
शमधश्रत खडीने भरयायात आले आहेत. रस्ता वाहतकुीस सजुस्थतीत करयायात 
आला आहे. 
(४), (५) व (६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

लातूर-बाशी-िुडूविाडी-टेंभुिी या र्त्याची दरुु्ती िरण्याबाबत 
  

(१६) *  १२१३५७   श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीि), श्री.अशमत 
विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.राधािृष्ट् ि विख-ेपाटील (शशडी), 
श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.राहुल मोटे 
(पराांडा), श्री.बसिराज पाटील (औसा) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातरू-बािी-कुडूावाडी- े्ंभणुी हा लातरू, बीड, नाींदेड, उस्मानाबद या 
जिल््यातील नागररकाींना पणेु व मुींबई येथ े िायायासाठी अत्यींत िवळचा, 
महत्वाचा व वदाळीचा रस्ता असनू सदर रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खड्ड े
पडल्याने व रस्ता अरुींद असल्याने वाहतकुीस ववलींब लागनू रस्त्यावर अनेक 
अपघात घडत असल्याच ेननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर रस्त्याच्या िीपदरीकरणाच्या कामास मींिुरी शमळाली 
असनू या कामाची ननववदा प्रकक्रया चाल ू असल्याच े मा.पालकमींिी, लातरू 
याींनी टदनाींक २० िानेवारी, २०१८ रोिी  लातरू जिल्हा ननयोिन सशमतीच्या 
बठैकीत ननदिानास आणले तसेच मा.सावािननक बाींधकाम मींिी याींनीही 
रस्त्याचे दरुुस्तीचे काम माहे मे मटहन्याच्या िवे्ी पणूा करून रस्ता राषरीय 
रािमागा प्राधधकरणाकड ेहस्ताींतररत करयायाचे आश्वासन टदले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रस्त्याच्या दरुुस्तीच्या कामास मींिुरी देयायात आली आहे 
काय तसेच  त्याबाबतची ननववदा प्रकक्रया पणूा झाली आहे काय, 
(४) असल्यास, याबबत चौकिी करून रस्त्याच्या दरुुस्तीचे काम तातडीने पणूा 
करुन रस्ता राषरीय रािमागा प्राधधकरणाकड े हस्ताींतररत करयायाबाबत 
िासनाने कोणती कायावाही केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. प्रश्नाधीन रस्त्यावरील खड्ड े
भरयायात आले असनू रस्ता वाहतकूीस सजुस्थतीत आहे.         
(२) होय. हे खरे आहे. 
(३) प्रश्नाधीन रस्त्याच्या दरुूस्तीच्या कामास प्राप्त झालेल्या मींिूरीनसुार 
ननववदा प्रकक्रया पणूा करून रस्त्याच्या कामास सरुूवात करयायात आली आहे. 
(४) रस्त्याच्या दरुूस्तीचे काम प्रगतीपथावर असनू पणूा झाल्यावर राषरीय 
महामागा ववभागाकड ेहस्ताींतररत करयायाच ेननयोिन आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

अिोले ते बारी (ता.अिोले, जजअहमदनगर) या र्त्याची  
दरुु्ती िरण्याबाबत 

  

(१७) *  ११९८९९   श्री.िभैि वपचड (अिोल)े :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) अकोल े त े बारी (रामा ५०) (ता.अकोल,े जि.अहमदनगर) या रस्त्याची 
दरुवस्था झाली असनू रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खड्ड े पडल्याने रस्ता 
वाहतकुीसाठी गरैसोयीचा झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचा रस्ता तातडीने दरुुस्त करावा अिी मागणी स्थाननक 
नागरीक व लोकप्रनतननधीींनी िासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीनसुार व लोकप्रनतननधीच्या मागणीनसुार अकोले त े
बारी या रस्त्याची दरुुस्ती करयायाबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींित: खरे आहे. 
     अविड वाहतकुीमळेु रस्त्यावर खड्ड ेपडले आहेत. 
(२), (३) व (४) होय. हे खरे आहे. 
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     प्रश्नाधीन रस्त्यावरील जिल्हा हद्द बारी रािूर रस्ता (रामा-२३) ककमी 
२०५/३८० त े २३३/८८० व रािूर अकोले सींगमनेर रस्ता (रामा-५०) ककमी 
५०/२०० त े ८९/३०० या लाींबीतील खड्ड े भरयायाचे काम वावर्ाक देखभाल-
दरुूस्ती कायाक्रमाींतगात करयायात आले होत े व रस्ता वाहतकुीस सजुस्थतीत 
करयायात आला होता. तथापी, तदनींतर अविड वाहतकुीमळेु रस्त्यावर खड्ड े
पडले. या लाींबीतील रस्ता दरुूस्तीचे काम मींिूर करयायात आले असनू ननववदा 
ननजश्चती करून काम सरुू करयायाचे ननयोिन आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

दहिराखांड (जज.बुलढािा) येथील पाझर तलािासाठी सांपाददत  
िेलेल्हया जशमनीचा मोबदला देण्याबाबत 

  

(१८) *  १२०५७८   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शस ांदखेड राजा), श्री.अब ूआजमी 
(मानखूदव शशिाजीनगर) :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) टहवराखींड (जि.बलुढाणा) येथील पाझर तलावासाठी सींपाटदत केलेल्या  
िशमनीचा मोबदला न शमळाल्यामळेु बाधधत ितेकऱ्याींनी याबाबत सींबधधत 
अधधका-याींकड ेमाहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान लेखी ननवेदन टदल े
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उचरत ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने िासनाने चौकिी केली आहे 
काय,  
(३) असल्यास, चौकिीच े ननषकर्ा काय आहे व त्यानसुार टहवराखींड येथील 
पाझर तलावासाठी सींपाटदत केलेल्या िशमनीचा मोबदला तातडीने ितेकऱ्याींना 
देयायाबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) होय, यासींदभााने चौकिी केलेली आहे. 
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(३) मौ. टहवराखींड, ता.लोणार, जि.बलुडाणा येथील पाझर तलाव क्र. ०१ व 
क्र.०२ या तलावाींकररता सींपाटदत केलेल्या िशमनीच्या प्रकरणी भसुींपादन 
अधधकारी तथा उपववभागीय अधधकारी, मेहकर याींच्या मागणीप्रमाणे 
उपाधधक्षक भशूम अशभलेख, लोणार याींच्याकडून सींयचुरत मोिणी अहवाल प्राप्त 
करून घेयायात आलेला असनू सरळ खरेदी प्रकरण तयार करयायाची कायावाही 
करयायात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नागपूर-रत्नाधगरी महामागावसाठी सांपाददत जशमनीांचा  
योग्य मोबदला देण्याबाबत 

(१९) *  ११९०६९   श्रीमती ननमवला गावित (इगतपरूी), प्रा.िषाव गायििाड 
(धारािी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.पथृ् िीराज चव्हाि (िराड दक्षिि), 
श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढािा), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अ्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.डी.पी.सािांत 
(नाांदेड उत्तर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), 
श्री.जयिुमार गोरे (माि), श्री.िुिाल पाटील (धुळे ग्रामीि), श्री.चांद्रदीप नरिे 
(िरिीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू 
ग्रामीि), श्री.राधािृष्ट् ि विख-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू-रत्नाधगरी महामागाासाठी िशमनी सींपाटदत करयायात येणाऱ्या 
ितेकऱ् याींना योग्य मोबदला टदल्याशिवाय कामाला सरुुवात होऊ देणार 
नसल्याचा इिारा लोकप्रनतननधीींनी जिल्हाधधकारी, कोल्हापरू कायाालयाला माहे 
एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान टदला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बाींबवड,े ठमकेवाडी व डोणोली (ता.िाहूवाडी, जि.कोल्हापरू) 
येथून िाणाऱ्या कोल्हापरू-रत्नाधगरी महामागाासाठी कोणत्याही प्रकारची सचुना 
अथवा नो्ीस न देता िबरदस्तीने भसुींपादनाची कारवाई केली िात 
असल्याने यास ितेकरी व रटहवािाींनी ववरोध करून त्याबाबतचे लेखी ननवेदन 
िाहूवाडी तहशसलदार याींना टदनाींक ४ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्या समुारास 
टदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उचरत महामागाासाठी मौिे वडगाींव (जि.कोल्हापरू) येथील 
ितेकऱ्याींनी िमीन देयायास ववरोध करून अप्पर जिल्हाधधकारी, कोल्हापरू 
याींना त्याबाबतचे ननवेदन टदले आहे तसेच पन्हाळा व हातकणींगले 
तालचुरयातील ितेक-याींच्या ककती िशमनी या महामागाासाठी सींपाटदत 
करयायात येणार आहे व ितेकऱ्याींना कोणत्या दराने या िशमनीींचा मोबदला 
शमळणार आहे,  
(४) असल्यास, या महामागाासाठी ासा (जि.लातरू) तालचुरयातील िशमनीसाठी 
लाभार्थयांना मदु्राींक िलु्क ववभागाच्या कोष्क २९ (ब) ऐविी १६ (अ) नसुार 
तातडीने सींपाटदत िशमनीचा मोबदला देयायाचे ननदेि मा.महसलू मींिी  याींनी 
अनतररचरत जिल्हाधधकारी, लातरू याींना टदले असल्याच ेमाहे माचा, २०१८ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदिानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत चौकिी करून नागपरू-रत्नाधगरी महामागाासाठी 
कोल्हापरू जिल््यातील सींपाटदत केलेल्या िशमनीचा योग्य मोबदला 
ितेकऱ्याींना देयायाबाबत व बाींबवड,े ठमकेवाडी व डोणोली येथ े िबरदस्तीने 
भसूींपादन करणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर कारवाई करयायाबाबत तसेच वडगाींव येथील 
िशमनीच्या भसूींपादन प्रकरणी योग्य ननणाय घेऊन ासा तालचुरयातील 
िशमनीचा मोबदला मदु्राींक िलु्क ववभागाच्या कोष्क २९ (ब) ऐविी १६ (अ) 
नसुार देयायाबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करयायात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     तथापी, याबाबत टद.१७.०४.२०१८ रोिी तहशसलदार, िाहूवाडी व पोलीस 
ननरीक्षक, िाहूवाडी पोलीस स््ेिन व राष रीय महामागााच्या अधधकाऱ्याींसमवेत 
बठैक घेयायात आली. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
     पन्हाळा तालचुरयातील १० गावातील समुारे ४५.९९ हे.आर, िाहूवाडी 
तालचुरयातील २५ गाींवातील समुारे १८९.२६ हे.आर. व हातकणींगल े
तालचुरयातील ६ गावातील समुारे ७३.४८ हे.आर. इतके क्षेि सींपादीत करयायात 
येणार आहे. नवीन भसूींपादन कायदा, २०१३ नसुार िमीनीचा मोबदला 
ितेकऱ्याींना टदला िाणार आहे. 
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(४) हे खरे नाही. 
(५) राषरीय महामागा अधधननयम, १९५६ च्या तरतदूी प्रमाणे भसूींपादन केले 
िात असल्याने कारवाई करयायाचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
िरळी (मुांबई) दगु्धशाळा येथील चतुथव शे्रिी िामगार िसाहतीमधील 

इमारत दरुु्ती िामात झालेला गैरव्यिहार 
  

(२०) *  ११७५९२   श्री.सनुनल शशांदे (िरळी) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) वरळी (मुींबई) दगु्धिाळा येथील चतथुा शे्रणी कामगार वसाहतीत करयायात 
आलेल्या इमारत दरुुस्ती कामातील गरैव्यवहाराची चौकिी करयायाची मागणी 
स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.सावािननक बाींधकाम मींिी याींच्याकड ेटदनाींक 
२६ माचा, २०१८ रोिी वा त्या समुारास लेखी ननवेदनादवारे केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उचरत प्रकरणी िासनाकडून चौकिी करयायात आली आहे 
काय, 
(३) असल्यास, चौकिीच े ननषकर्ा काय आहे व त्यानसुार सदर प्रकरणातील 
दोर्ी िासकीय अधधकारी व ठेकेदार याींच्यावर िासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२), (३) व (४) सदर प्रकरणी अधीक्षक अशभयींता, दक्षता व गणु ननयींिण 
मींडळ, नवी मुींबई याींचेमार्ा त तपासणी करयायात येत असनू तपासणी 
अहवालानसुार कायावाही करयायाचे प्रयोिन आहे. 

----------------- 
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मौजे पारनेर ि औदािे (ता.बागलाि, जज.नाशशि) येथील  
शतेिऱयाांच ेिाांदा पीिाच ेझालेले नुिसान 

  

(२१) *  ११९०३४   श्रीमती ददवपिा चव्हाि (बागलाि) :   सन्माननीय 
िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे पारनेर (ता.बागलाण, जि.नाशिक) येथील ितेकऱ्याींनी एका कृर्ी 
कीं पनीकडून काींदा ब्रबयाणे वाण खरेदी करुन पेरणी केली असता काींदा वपकाला 
डेंगळे आल्याने उत्पादनात घ् होऊन लाखो रुपयाींच े नकुसान झाल्याबाबत 
उपववभागीय कृर्ी अधधकारी, मालेगाव याींच्याकड ेमाहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ितेकऱ्याींनी लेखी तक्रारी केल्या, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच ादाणे (ता.बागलाण, जि.नाशिक) येथे लागवड केलेला उन्हाळी 
काींदा पायायाअभावी करपल्याने येथील ितेकऱ्याींनी ितेातील काींदयावर 
रॅचर्रच्या सहाय् याने रो्र कर्रवत पीक सोडून टदल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदािनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकिी करुन ननकृष् दिााच े काींदा ब्रबयाणे ववक्री 
करणाऱ्या सींबींधधत कीं पनीवर कारवाई करयायासह मौिे पारनेर व ादाणे 
येथील नकुसानग्रस्त ितेकऱ्याींना नकुसाई भरपाई देयायाबाबत िासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) मौिे पारनेर, तालकुा बागलाण, जिल्हा नाशिक 
येथील ितेकरी श्री.िाशल ींदर देवरे याींनी इींडो अमेरीकन हायिीड शसड्स या 
कीं पनीच्या काींदा ब्रबयाणाच्या मािाल वाणाची लागवड  रब्बी हींगाम,२०१७ 
मध्ये केलेली होती.  काींदा रोपे पनुलाागवड केल्यानींतर ८० ्चरके वपकावर 
डेंगळे ननघाल्याबाबतचा तक्रार अिा पींचायत सशमती तालकुा बागलाण 
याींच्याकड े टदनाींक ३ माचा, २०१८ रोिी सींबींधधत ितेकऱ्याने केला. 
(२) ादाणे (ता.बागलाण, जि.नाशिक) येथील ितेकऱ्याींच्या तक्रारी प्राप्त 
झालेल्या नाहीत. 
(३) तक्रारदार ितेकऱ्याच्या तक्रारीची दखल घेवनू तालकुा तक्रार ननवारण 
सशमतीने टदनाींक १६ माचा, २०१८ रोिी प्रक्षिेास भे् टदली. काींदा वपकाची 
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अनवुींिीकता, खुरपणी करताना काींदयाला इिा होणे, पायायाचा ताण पडणे, 
निाची मोठ्या प्रमाणावर मािा देणे, रािीच े अचानक तापमान कमी होणे, 
इत्यादी बाबीींमळेु डेंगळे आल्यामळेु काींदा पोसला नसनू ितेकऱ्याच े५५ त े६० 
्चरके नकुसान होयायाची िचरयता असल्याचा ननषकर्ा तालकुा तक्रार ननवारण 
सशमतीने टदलेला आहे. या सींदभाात ितेकऱ्याने जिल्हा ग्राहक मींच नाशिक 
येथे एवप्रल, २०१८ मध्ये नकुसान भरपाई शमळयायाकरीता अिा दाखल केलेला 
असनू सदयजस्थतीत सदर प्रकरण न्याय प्रववषठ आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

बाििोट (ता.मांडिगड, जज.रत्नाधगरी) येथे लािण्यात येिाऱया 
सुरां गाांमुळे घराांना तड ेगेल्हयाबाबत 

(२२) *  ११६७२८   श्री.भा्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) बाणको् (ता.मींडणगड, जि.रत्नाधगरी) येथ े सागरी महामागााच्या 
कामासाठी लावयायात येत असलेल्या सरुूीं गाींमळेु बाणको् ककल्ला पररसरातील 
अनेक घराींच्या शभ ींतीींना तड े गेले असनू या सरुुीं गाच्या स्र्ो्ाींमळेु 
नागररकाींच्या मालमत्तचेेही मोठ्या प्रमाणात नकुसान होत असल्याच े
ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी स्थाननक ग्रामस्थाींनी जिल्हाधधकारी, उपववभागीय 
अधधकारी व तहसीलदार याींचेकड े तक्रार करूनही सींबींधीताींवर कोणतीही 
कारवाई करयायात आली नसल्याने सींबींधधत ठेकेदार व अधधकारी याींचे 
सींगणमत असल्याचा आरोप स्थाननक ग्रामस्थाींनी केला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीनसुार उचरत ठेकेदार तसेच सींबींधीत अधधकारी याींच्यावर 
कारवाई करयायाबाबत तसेच ग्रामस्थाींना नकुसान भरपाई देयायाबाबत िासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींित: खरे आहे. 
     कठीण दगड र्ोडयायाकरीता लावलेल्या सरुुीं गामळेु काही घराींना कमी 
प्रमाणात व छो्या स्वरुपाचे तड े गेले आहेत. मोठया प्रमाणात नकुसान 
झालेले नाही. 
(२) व (३) स्थाननकाींच्या तक्रारीच्या अनरु्ींगाने उपववभागीय दींडाधधकारी, 
दापोली याींचेमार्ा त सनुावणीची कायावाही चाल ूआहे. 
(४) व (५) सनुावणी/चौकिी पणूा झाल्यानींतर नकुसान भरपाई देयायाबाबतचा 
ननणाय घेयायात येईल. 

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

गुलाबी बोंडअळी बाधधत िापसामुळे त्िचा  
वििाराची लागि झाल्हयाबाबत 

(२३) *  ११७१४७   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटील 
(इ्लामपरू), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भा्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.राहुल 
जगताप (श्रीगोंदा), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.दत्तात्रय भरिे (इांदापरू), 
श्री.सरेुश लाड (िजवत), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.हनमुांत डोळस 
(माळशशरस) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात वविरे्त: ववदभा, मराठवाडा, नाशिक व िळगाींव येथील 
कापसाच्या वपकावर पडलेल्या गलुाबी बोंडअळीच्या प्रादभुाावामळेु ितेकऱ्याींनी 
घरात साठा करुन ठेवलेल्या कापसाच्या सींपकाात येणाऱ्या व्यचरतीींना मोठया 
प्रमाणात त्वचाववकाराची  लागण झाल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदिानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बोंड अळीच्या प्रादभुाावाने उद्भवलेल्या त्वचा रोगावर उपचार 
करुन हा रोग आ्ोचरयात आणयायाच्यादृष्ीने िासनाकडून कोणती 
उपाययोिना केली वा करयायात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) अींित: खरे आहे. 
     घरात साठववलेल्या कापसाच्या सींपकाात आल्यामळेु रूग्णाींना खाि येणे, 
लालसर रींगाचे परुळ येणे इत्यादी िास झाल्याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त 
झालेल्या आहेत, असे जिल्हा िल्यधचकीत्सक, जिल्हा सामान्य रूग्णालय, 
अमरावती याींनी आपल्या टदनाींक ९ माचा, २०१८ च्या अहवालात नमदू केलेले 
आहे. ितेामध्ये तािा कापसू वेचणीस िाणाऱ्या ितेकरी व मिूराींमध्ये हा 
िास आढळून आलेला नाही. या सींदभाात िास झालेल्या रूग्णाींवर ार्धोपचार 
करयायात आला असनू अिा प्रकारचा िास झाल्यास घ्यावयाची प्रनतबींधात्मक 
उपाययोिना याबाबतची माटहती िासकीय रूग्णालयाींकडून देयायात आलेली 
आहे. तसेच, ितेकऱ्यास व कापसू वेचणी करणाऱ्या ितेमिूराींना याप्रकारची 
लक्षणे आढळल्यास त्वरीत निीकच्या सरकारी रूग्णालयात िावनू उपचार 
घेयायासींबींधी व राहत्या घरामध्ये कापसाची साठवणूक न करयायासींबींधी 
मागादिान करयायात आलेले आहे.   
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मौजा लोिबेहळ ते शलेु (ता.आिी, जज.यितमाळ) या र्त्याच े 

ननिृष्ट्ट दजावच ेिाम िेल्हयाबाबत 
(२४) *  ११९३३४   श्री.राजु तोडसाम (अिी) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिा लोणबेहळ त े िले ु (ता.आणी, जि.यवतमाळ) या रस्त्याचे 
डाींबरीकरण व साईडपट्टय्ाच ेकाम ननकृष् दिााचे करयायात येत असल्याबाबत 
स्थाननक नागररकाींनी जिल्हाधधकारी, यवतमाळ, जिल्हा पररर्द बाींधकाम 
ववभाग, यवतमाळ, तहशसलदार, आणी व जिल्हा पररर्द, मखु्य कायाकारी 
अधधकारी, यवतमाळ याींच्याकड े तक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उचरत तक्रारीच्या अनरु्ींगाने सदरहू रस्त्याबाबत िासनाने 
चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीचे ननषकर्ा काय आहे व त्यानसुार या रस्त्याचे ननकृष् 
दिााच े बाींधकाम करणाऱ्या कीं िा्दार तसेच सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर कारवाई 
करयायाबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) होय, सदर कामाची राज्य गणुवत्ता ननयींिक याींच्यामार्ा त टदनाींक 
१३.४.२०१८ व टदनाींक ८.६.२०१८ रोिी तपासणी करयायात आली आहे. 
     सदर कामाचा दिाा समाधानकारक असल्याचा ननषकर्ा आहे. त्यामळेु  
कारवाई करयायाचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यातील शतेिऱयाांच्या जशमनीिर लािलेला  
'िने' शरेा िमी िरण्याबाबत 

(२५) *  ११७१७१   श्री.सनुनल प्रभ ू (ददांडोशी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.जयिुमार गोरे (माि), श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.सरेुश गोरे (खेड 
आळांदी), श्री.सनुनल शशांदे (िरळी) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील वन क्षेिाचा ववस्तार करयायासाठी महाराषर खासगी वन 
सींपादन अधधननयम लाग ूकरयायात आला होता या अधधननयमाप्रमाणे िमीन 
सींपादन न करता िवळपास ४७ हिार ४३२ ितेकऱ्याींच्या ९८ हिार हेचर्र 
खासगी िशमनीवर गत २२ वर्ाापासनू वने असा िरेा लावला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचा बेकायदेिीर िरेा काढयायाबाबत लोकप्रनतननधीींनी 
मा.मखु्यमींिी याींना टदनाींक २३ माचा, २०१८ रोिी ननवेदन टदले असनू उच्च 
न्यायालयानेही राज्य िासनाला या प्रकरणी तातडीने धोरणात्मक ननणाय 
घेयायाचे आदेि टदनाींक ३० िानेवारी, २०१४ व टदनाींक ०५ मे, २०१६ रोिी 
टदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरच्या िऱे्यामळेु ितेक-याींना या िशमनी वापरता येत नसनू 
त्यामळेु  त्याींची मोठ्या प्रमाणात गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,  
(५) असल्यास, चौकिीच े ननषकर्ा काय आहे व त्यानसुार ितेक-याींच्या 
िमीनी बेकायदेशिरररत्या ताब्यात ठेवणा-या दोर्ी वन अधधकाऱ्याींववरुद्ध 
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कारवाई करून ितेकऱ्याींच्या िशमनीवरील वने िरेा कमी करयायाबाबत 
िासनाने कोणती कायावाही  केली वा करयायात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) महाराषर खािगी वने (सींपादन) अधधननयम, 
१९७५ मधील कलम २ (सी-आय) व २ (एर्) नसुार व्याखेत बसणारे सवा 
खािगी क्षेि सदर अधधननयमाच्या कलम - ३ प्रमाणे आपोआप िासन ववटहत 
होऊन त्यास “मानीव राखीव वन” असा वधैाननक दिाा प्राप्त झाला आहे. 
अिा क्षेिाचा ताबा घेतला असो वा नसो त ेक्षेि टदनाींक ३०.०८.१९७५ पासनू 
िासन ववटहत झाले आहे.  
    महाराषर खािगी वने (सींपादन) अधधननयम, १९७५ या अधधननयमाप्रमाणे 
३३३१ प्रकरणाींमध्ये ८५८६५.६०९ हे.आर एवढे क्षिे अींनतमत: िासन ववहीत 
झालेले आहे. 
(२) खािगी वने सींपादनासींबींधी वेळोवेळी मा.उच्च न्यायालय व मा.सवोच्च 
न्यायालय याींनी ववववध ननणाय/आदेि टदलेले आहे. या ववववध ननणायाच्या 
अनरु्ींगाने िासनाने वेळोवळेी कायावाही केलेली आहे. मा.सवोच्च न्यायालयाने 
गोदरेि अडँ बॉईस शल. ववरुध्द महाराषर िासन या प्रकरणामध्ये टदनाींक 
३०.०१.२०१४ रोिी टदलेल्या ननणायानसुार कलम ३५ (३) अींतगात टदलले्या 
नोट्स या जिवींत वा मतृ ठरववयायासाठी cutoff date चा प्रस्ताव पवूा 
मींिुरीसाठी कें द्र िासनास पाठववयायात आला आहे. त्यावर राज्य िासनाकडून 
पाठपरुावा सरुु आहे. 
(३) महाराषर खािगी वने (सींपादन) अधधननयम, १९७५ कायदयाच्या कलम 
२२-अ अन्वये पनु:स्थावपत (मळु मालकाींना परत केलेले) क्षिेाच्या ७/१२ 
उताऱ् यावर इतर हचरकामध्ये “वन” अिा नोंदी केलेल्या आहेत. पनुःस्थावपत 
क्षेिाचे सींबींधधत मालकास वन व वनउपिाच ेउपभोग घेयायास कोणतहेी बींधन 
नाही, परींत ुप्रस्ततु िागेच ेवनेत्तर वापरासाठी वन (सींवधान) कायदा, १९८० 
अींतगात कें द्र िासनाची परवानगी आवश्यक ठरत.े  
(४) व (५) मा.सवोच्च न्यायालयाच्या टदनाींक ३०.०१.२०१४ रोिीच्या 
आदेिानींतर कें द्र िासनाकड े महाराषर खािगी वने (सींपादन) अधधननयम, 
१९७५ अींतगात सींपादीत क्षिेाबाबत, टद.२०.०६.२०१७ व टद.२२.०७.२०१७ रोिी 
बठैकी घेया यात आल्या होत्या त् या बठैकीत हे स् पष ् करया यात आले होत ेकक, 
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महाराष र खािगी वनें (सींपादन) अधधननयम १९७५ अींतगात च्या कलम ६ 
अींतगात मचुरत  ककीं वा कलम-२२अ अींतगात पनुःस् थावपत क्षेिाच ेखरेदी ववक्री 
करया याबाबत वन (सवींधान) अधधननयम, १९८० ची कोणतीही आडकाठी नाही, 
माि कलम-२२अ, अींतगात पनुःस् थावपत क्षिेाचे वापरात बदल, करावयाचा 
झाल् यास त् यासाठी कें द्र िासनाची पवूा परवानगी घ् यावी लागेल ही बाब 
ववचारात घेवनू, िासन पररपिक टद.०८.१२.२०१७ अन् वये खरेदी ववक्री करीता 
काही अ्ीींच्या अधधन राहून परवानगी टदली आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

अिोला जजल्ह्यातील अांदरुा भाग-१, अांदरुा भाग-२ (ता.बाळापूर) ि 
अडसुळ (ता.तेल्हहारा) येथील नदी पात्रात  

अिैधरीत्या खोदिाम िेल्हयाबाबत 
(२६) *  १२१४७७   श्री.गोिधवन शमाव (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला जिल््यातील अींदरुा भाग-१, अींदरुा भाग-२ (ता.बाळापूर) व 
अडसुळ (ता.तेल्हारा) येथील नदीच्या पािात कीं िा्दारामार्ा त सींबींधधत 
अधधकारी व कमाचारी याींच्या सींगनमताने ननयमबाहयररत्या ३ रु््ापेक्षा 
िास्त खोदकाम करून िासनाची आधथाक र्सवणूक करयायात येत असल्याच े
माहे म,े २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान  ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महसलू व वन ववभागाच्या टदनाींक २५ िचर्ोबर, २०१० 
रोिीच्या िासन ननणायानसुार नदीपािात ३ रु््ापेक्षा िास्त खोदकाम 
करणाऱ् या कीं िा्दाराचे कीं िा् रद्द करयायाची तरतदू असतानाही सींबींधधत 
कीं िा्दारावर अदयापपयतं कोणतीही कारवाई करयायात आली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उचरत प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीच े ननषकर्ा काय आहे व त्यानसुार सदर टठकाणच्या 
नदीपािात ३ रु््ापेक्षा िास्त खोदकाम करणाऱ्या कीं िा्दारावर िासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अकोला जिल््यामध्ये बाळापरू तालचुरयातील अींदरुा 
भाग-१, अींदरुा भाग-२ व तले्हारा तालचुरयातील अडसळु हे वाळूग् सन २०१७-
१८ मध्ये सवोच्च बोलीने शललावात गेले आहेत. उचरत वाळूस्थळाींतील 
खोदकामाबाबत प्रत्यक्ष स्थळ ननरीक्षण अहवालानसुार नदीपािातील 
वाळूस्थळात ३ रु््ापेक्षा िास्त खोदकाम झाल्याचे ननदिानास आले नाही.  
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

चिेलेिाडी (ता.पाटि, जज.सातारा) या पुनिवशसत गािठािाला  
नागरी सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(२७) *  ११९८६२   श्री.शांभरूाज देसाई (पाटि) :   सन्माननीय मदत ि 
पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चेवलेवाडी (ता.पा्ण, जि.सातारा) येथे सन २००४-२००५ च्या 
अनतवषृ्ीमध्ये गावाच्या आसपासची िशमन खचल्यामळेु सन २००६ साली या 
गावाचे सरुक्षक्षत टठकाणी आपत्ती व्यवस्थापनाींतगात पनुवासन करयायात आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सन २०१२ साली या पनुवाशसत गावठाणामध्ये येथील 
ग्रामस्थाींना नवीन घराींच े वा्पही करयायात आले असनु या पनुवाशसत 
गावठाणामध्ये सध्या चेवलवेाडी ग्रामस्थ वास्तव्यास आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या पनुवाशसत गावठाणामध्ये िासनाकडून परुववयायात येणा-या 
मलुभतु नागरी सवुवधाींपकैी आर.आर.सी. ग्ार बाींधकाम, अींतगात रस्त े
खडीकरण व डाींबरीकरण तसेच सामाजिक व धाशमाक कायाासाठी आवश्यक 
समािमींटदर अिा नागरी सवुवधाींची कामे अदयापही झाली नसल्याने 
ग्रामस्थाींना अनेक अडचणीींना सामोरे िावे लागत असनु या नागरी सवुवधा 
परुववयायाकरीता ननधी शमळयायाबाबत ग्रामस्थाींनी ननवेदन टदले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोचरत प्रकरणी चौकिी करुन या पनुवाशसत गावठाणाला 
उवाररत नागरी सवुवधा उपलब्ध करुन देयायाबाबत िासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) चेवलेवाडी येथील ग्रामस्थाींनी नागरी सवुवधा परुववयायासाठी ननधी 
शमळयायाकररता जिल्हाधधकारी, सातारा व तहशसलदार, पा्ण याींच्या 
कायाालयाकड े ननवेदन टदले असल्याचे टदसनू येत नाही. तथावप, चेवलेवाडी 
(ता.पा्ण, जि.सातारा) चा परूग्रस्त पनुवाशसत गावठाणात पाणीपरुवठा, 
ववदयतु परुवठा, प्राथशमक िाळाच्या खोल्या बाींधकाम, चावडी इमारत व 
पोहोच रस्ता ्या नागरी सवुवधा परुववयायात आल्या आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

शळेिे-िौठाळी-शशरढोि-पांढरपुर (ता.पांढरपुर, जज.सोलापुर) या 
र्त्याची दरुु्ती िरण्याबाबत 

  

(२८) *  १२१०१७   श्री.भारत भालिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) िळेव-ेकौठाळी-शिरढोण-पींढरपरु (ता.पींढरपरु, जि.सोलापरु) या रस्त्यावर 
अनेक खड्ड े पडल्यामळेु रस्त्याची दरुवस्था झाली असनू गत अनेक 
वर्ाापासनू रस्ता नादरुुस्त असल्यामळेु रस्त्यावरील अपघाताचे प्रमाण वाढत 
असल्याच ेमाहे म,े २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या रस्त्यावरून पररसरातील ९०० िाळकरी ववदयाथी तसेच 
सामान्य नागररक प्रवास करत असनू या रस्त्याची दरुवस्था झाल्यामळेु 
अपघात घडून त्याींच्या जिववतास धोका ननमााण होयायाची िचरयता ननमााण 
झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोचरत रस्त्याची तातडीने दरुुस्ती करयायाबाबत स्थाननक 
नागररक व ववदयार्थयांनी मागणी केली असताना अदयापपयतं कोणतीही 
कायावाही करयायात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकिी करून सदर रस्त्याची तातडीने दरुुस्ती 
करयायाबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींित: खरे आहे.   
(२), (३) व (४) प्रश्नाींककत रस्ता िळेवे त ेकौठाळी प्रजिमा १७० चा भाग 
आहे. दववैावर्ाक देखभाल दरुुस्ती कायाक्रमा अींतगात रस्ता दरुुस्ती  व 
अनरु्ाींधगक कामे करयायात आली आहेत. 
     कौठाळी शिरढोण पींढरपरू हा प्रजिमा १३३ चा भाग असनू हायब्रिड 
अॅन्यू् ी अींतगात रस्त्याची सधुारणा व रुीं टदकरणाचे काम मींिूर आहे. ननववदा 
प्रकक्रया पणुा करुन लवकरच काम हाती घेयायाच ेननयोिन आहे. 
    सदय:जस्थतीस दोन्ही रस्त ेसजुस्थतीत असनू वाहतकू सरुळीत सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यातील नविन परिानाधारि िाहनाांना ई-टोल िाडव (FASTag) 
सक्तीच ेिेल्हयाबाबत 

(२९) *  ११६८८९   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूव) :   सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात टदनाींक १ एवप्रल, २०१८ रोिी पासनू नव्याने पाशस ींग होणाऱ्या 
वाहनाींवर ई-्ोल काडा (FASTag) सचरतीचे केले असनु राज्यातील अनेक 
्ोलनाचरयाींवर ई-्ोल (FASTag) रीटड ींग व्यवस्था अदयापी नसल्याच े
ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वाहनाींना ई-्ोल (FASTag) बींधनकारक करयायात आल े
असताना ्ोलनाका चालकाींनी त्याकड े दलुाक्ष केल्यामळेु वाहनधारकाींमध्ये 
सींभ्रमावस्था ननमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीनसुार राज्यातील ्ोलनाचरयावर ई-्ोल (FASTag) 
रीटड ींग व्यवस्था तातडीने बसववयायाबाबत तसेच याची अींमलबिावणी न 
करणाऱ्या ्ोल नाचरयाींवर कारवाई करयायाबाबत िासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) कें द्र िासनाच्या टद.०२.१०.२०१७ रोिीच्या 
अधधसचूनेन्वये कें द्रीय मो्ार वाहन १९८८, ननयम १३८ क अनसुार ई-्ोल 
काडा (FastTag) सवा वाहनाींना अननवाया करयायात आले आहे. तथावप, राज्य 
िासनाच्या पथकर नाचरयाींवर अदयावप FastTag ची सवुवधा कायााजन्वत 
नाही. परींत ुराज्यातील महाराषर राज्य रस्त ेववकास महामींडळाच्या काही ्ोल 
नाचरयाींवर ई-्ॅगची सवुवधा उपलब्ध आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) महाराषर राज्य रस्त े ववकास महामींडळाकडील पथकर 
स्थानकावर FASTag यींिणा चाल ू करयायासाठी Indian Highways 
Management Company Limited व कें द्र सरकार, नवी टदल्ली याींच्या 
सोबत सामींिस्य कराराबाबत कायावाही प्रगतीत आहे. 

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

रासायननि खताांच्या किां मतीत िाढ झाल्हयाबाबत 
  

(३०) *  ११८२७५   श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (देिळाली), श्री.राजु तोडसाम 
(अिी), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी), 
श्री.अननल िदम (ननफाड), श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र सरकारने पालाियचुरत खताींच्या अनदुानात कपात केल्यामळेु खत 
कीं पन्याींनी रासायननक खताींच्या ककींमतीत ७ त े१२ ्चरके वाढ केल्याने खताींचे 
दर ५० त े १३० रुपयाींनी वाढले असल्याच े माहे म,े २०१८ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदिानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यात खत कीं पन्याींनी रासायननक खताींच्या ककींमतीत वाढ 
केल्याने ितेक-याींना कोटयवधीचा भदंूड पडत असल्याचे ननदिानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रासायननक खताींच्या ककींमतीत झालेली वाढ कमी 
करयायाबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) सन २०१७-१८ च्या तलुनेत चाल ु वर्ी कें द्र 
िासनाने बहुताींि खताींच्या अनदुान दरात वाढ केलेली आहे. रासायननक 
खताींची कमाल ववक्री ककींमत ठरववयायाचे अधधकार कें द्र िासनाने उत्पादक/ 
आयातदार कीं पनीस टदलेले आहेत. सन २०१७-१८ च्या तलुनेत चाल ूवर्ाातील 
रासायननक खताींच्या कमाल ववक्री ककींमतीत रु. ३० त ेरु. १२०/- इतकी वाढ 
झालेली आहे. 
(२) अींित: खरे आहे.  
(३) रासायननक खताींच्या ककींमती ननयींब्रित ठेवयायासाठी कें द्र िासन प्रनतवर्ी 
मलुद्रव्य आधाररत अनदुानाचे दर ननजश्चत करुन खत कीं पन्याींना अनदुान देत 
असत.े 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

देगलूर, बबलोली आणि मुखेड (जज.नाांदेड) या तालुक्याांतील  
र्त्याांच्या िामास ननधी मांजूर िरण्याबाबत 

  

(३१) *  १२२५६५   श्री.सभुाष साबिे (देगलरू) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) देगलरू, ब्रबलोली आणण मखुेड (जि.नाींदेड) या तालचुरयाींतील रस्त्याींच्या 
कामास ननधी मींिूर करयायाबाबतची मागणी लोकप्रनतननधी, देगलरू-ब्रबलोली 
याींनी मा.सावािननक बाींधकाम मींिी याींच्याकड ेमाहे रे्िवुारी, २०१८ मध्ये वा 
त्या दरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उचरत मागणीच्या अनरु्ींगाने िासनाने चौकिी केली आहे 
काय, 
(३) असल्यास, चौकिीनसुार देगलरू, ब्रबलोली आणण मखुेड या तालचुरयाींतील 
रस्त्याींच्या कामासाठी ननधी देयायाबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली  वा 
करयायात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. हे खरे आहे.        
(२) व (३) प्रश्नाधीन मागणीच्या अनरु्ींगाने देगलरू, ब्रबलोली व मखुेड 
तालचुरयाींतील एकूण २७ रस्त्याींच्या कामाींना मींिूरी देयायात आली असनू सदर 
कामे ननववदा व ननधी उपलब्धतनेसुार करयायाचे ननयोिन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

अांबरनाथ ि िल्हयाि (जज.ठािे) येथील द्त नोंदिी बांद असल्हयाबाबत 
  

(३२) *  ११९३०९   श्री.सभुाष भोईर (िल्हयाि ग्रामीि), श्री.राजेंद्र पाटिी 
(िारांजा), श्री.महेश चौघलेु (शभिांडी पजश्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी 
पजश्चम), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.नारायि िुचे (बदनापरू), श्री.रुपेश 
म् हात्र े (शभिांडी पिूव), श्री.योगेश सागर (चारिोप), डॉ.बालाजी कििीिर 
(अांबरनाथ), श्री.शशिाजीराि िर्ड वले (राहुरी) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींबरनाथ व कल्याण (जि.ठाणे) तालचुरयातील २७ गावातील बाींधकाम 
करयायात आलेल्या इमारतीींची दस्त नोंदणी गत वर्ाापासनू बींद करयायात 
आली असल्यामळेु िासनाचा ८१० को्ी रुपयाींचा महसलू थककत असल्याच े
माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ववरोधात सवापक्षीय हचरक सरींक्षण सशमतीच्या 
पदाधधकाऱ्याींनी टदनाींक १९ मे, २०१८ रोिी वा त्या समुारास अींबरनाथ 
तहसील कायाालयासमोर आींदोलन केल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, तसेच सदर 
इमारतीींची दस्त नोंदणी बींद करयायाची कारणे काय आहेत, 
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(४) असल्यास, चौकिीनसुार अींबरनाथ व कल्याण येथील इमारतीींची दस्त 
नोंदणी पवूावत सरुु करयायाबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) असे ननदिानास आले नाही. 
     कल्याण व अींबरनाथ तालचुरयातील कुठल्याही प्रकारच्या दस्ताींची 
नोंदणी बींद करयायाचे लेखी आदेि िासनाकडून देयायात आलेले नाहीत. सह 
जिल्हा ननबींधक ठाणे ग्रामीण याींचे कायाक्षिेातील अींबरनाथ तालचुरयातील सह 
दयु्यम ननबींधक कायाालय उल्हासनगर क्र.३ या नोंदणी कायाालयात प्रश्नाधीन 
२७ गावाींपकैी ८ गावाींचे एकुण १५५४ दस्त वर्ा २०१७-१८ मध्ये नोंदववयायात 
आलेले आहेत. 
     सह जिल्हा ननबींधक ठाणे िहर याींचे कायाक्षेिातील कल्याण 
तालचुरयातील सह दयु्यम ननबींधक कल्याण क्र.१ त े५ या नोंदणी कायाालयात 
प्रश्नाधीन २७ गावाींपकैी १९ गावाींच े एकुण ७७३७ दस्त वर्ा २०१७-१८ मध्ये 
नोंदववयायात आलेले आहेत. 
     या प्रमाणे वर्ा २०१७-१८ मध्ये अींबरनाथ व कल्याण तालचुरयातील २७ 
गावाींत एकूण नोंदणी दस्तसींख्या ९२९१ असनु एकूण समुारे  रु.१९२.१६ को्ी 
इतका महसलू मदु्राींक िलु्क व नोंदणी र्ी पो्ी िमा झाला आहे. 
(२) सवापक्षीय हचरक सींरक्षण सशमतीच्या पदाधधका-याींनी टद. १९ मे, २०१८ 
रोिी ककीं वा त्यासमुारास अींबरनाथ तहशसल कायाालयासमोर आींदोलन केल्याची 
बाब ननदिानास आली नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

ओिळा (भाईंदर पाडा) ते मालोडी (बांगला पाडा) (जज.ठािे)  
यादरम्यान खाडीपूल बाांधण्याबाबत 

  

(३३) *  ११८३९५   श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांत पाटील 
(इ्लामपरू), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), 
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श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.भा्िर जाधि (गहुागर), श्री.रािाजगजीतशसांह 
पाटील (उ्मानाबाद), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांडोरी), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.ददपि 
चव्हाि (फलटि), श्री.सरेुश लाड (िजवत) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) शभवींडी, ठाणे व घोडबींदर (जि.ठाणे) पररसरात रोि होणाऱ्या वाहतकु 
कोंडीची समस्या सोडववयायासाठी ओवळा (भाईंदर पाडा) त े मालोडी (बींगला 
पाडा) यादरम्यान खाडीपलू बाींधयायाची मागणी लोकप्रनतननधी व सामाजिक 
कायाकत्यांनी मा.मखु्यमींिी व मा.सावािननक बाींधकाम मींिी याींच्याकड े माहे 
मे, २०१८ च्या दसु-या आठवड्यात तसेच तत् पवुी वारींवार केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीनसुार व लोकप्रनतननधीच्या मागणीनसुार ओवळा त े
मालोडी यादरम्यान खाडीपलू बाींधयायाबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) सदर मागणीबाबत सावािननक बाींधकाम ववभागास 
कोणतहेी ननवेदन प्राप्त झालेले नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

सुरेिाडी ते नागलिाडी (ता.सािनेर, जज.नागपूर) या र्त्याच े 
िाम ननिृष्ट्ट दजावच ेिेल्हयाबाबत 

  

(३४) *  ११७२०१   डॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्तर), श्री.सधुािर देशमखु 
(नागपरू पजश्चम) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सरेुवाडी त े नागलवाडी (ता.सावनेर, जि.नागपरू) या रस्त्याच्या कामात 
सावािननक बाींधकाम ववभागाच्या अधधकाऱ्याींनी कायाादेि व अींदािपिकाप्रमाणे 
साटहत्याचा वापर न करून ननकृष् दिााचे काम केल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदिानास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर कामाची  चौकिी करयायाची मागणी सींबींधधत ग्रामस्थाींनी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उचरत मागणीच्या अनरु्ींगाने या कामाची चौकिी करयायात 
आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीचे ननषकर्ा काय आहे व त्यानसुार सदर रस्त्याचे 
ननकृष् दिााचे काम करणाऱ्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर िासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करयायात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही, 
सरेुवानी त े नागलवाडी (ता.सावनेर, जि.नागपरू) या रस्त्यावर सावािननक 
बाींधकाम ववभागातरे् कोणतहेी काम करयायात आलेले नाही.  
(२) हे खरे नाही, 
     सींबींधीत ग्रामस्थाींनी सावािननक बाींधकाम ववभागाकड ेकोणतीही तक्रार 
केल्याचे ननदिानास आलेले नाही.  
(३) (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

अांधेरी-पजश्चम (मुांबई) येथील िोिीलाबेन धधरुभाई अांबानी  
रुग्िालयािर दांड आिारल्हयाबाबत 

  

(३५) *  ११८१५५   श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनिेल), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींधेरी-पजश्चम (मुींबई) येथील कोकीलाबेन धधरुभाई अींबानी रुग्णालयाने 
िासनाने टदलेल्या िागेचा व्यापारी तत्वावर (धगफ्् िॉप, स्पा, ब्यु् ी सलनू, 
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रु्ड को ा् आणण ररलायन्स ग्रपुचे कायाालय) वापर केल्याने सदर रुग्णालयावर 
िासनाने रुपये १७५ को्ीचा दींड आकारल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदिानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीनसुार सदर रुग्णालयाकडून दींडाची रचरकम वसलू 
करयायाबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) मालती वसींत हा ा् रस्् या सींस्थेने 
ववश्वस्ताींमध्ये बदल करून रूग्णालयाच्या िशमनीच े िासनाच्या परवानगी 
शिवाय हस्ताींतरण केल्यामळेु जिल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर याींनी अनजिात 
उत्पन्नाची रचरकम रू.५७.८४ को्ी िमा करणेबाबत टदनाींक ०२/१२/२०१४ रोिी 
आदेि पाररत केल ेहोत.े 
     सदर, आदेिाववरूध्द मालती वसींत हा ा् रस्् याींनी मा. मींिी (महसलू) 
याींचेकड ेपनुरीक्षण अिा सादर केला होता. सदर अिाावरील सनुावणीअींती मा. 
मींिी (महसलू) याींनी टद. १६/०५/२०१८ रोिी अींतीम आदेि पाररत केले असनू 
या प्रकरणी रे्रचौकिी करून गणुवत्तनेसुार आदेि पारीत करयायाचे ननदेि 
जिल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर याींना देयायात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
पेंडूर, साळेल, िट्टा ि िुां भारमाठ (ता.मालिि, जज.शसांधदुगूव) येथील 
शतेिऱयाांच ेननिृष्ट्ट दजावच्या िशलांगड रोपाांमुळे झालेले नुिसान 

(३६) *  १२०१०७   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अ्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िसांतराि चव्हाि (नायगाांि), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनरुी), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्रीमती ननमवला गावित 
(इगतपरूी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.िुिाल पाटील (धुळे ग्रामीि), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.डी.एस.अदहरे 
(साक्री) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) पेंडूर, साळेल, कट्टा व कुीं भारमाठ (ता.मालवण, जि.शस ींधुदगूा) येथील 
ितेकऱ् याींनी पणेु येथील एका कीं पनीने ववक्री केलेल्या कशलगींड रोपाींची लागवड 
केली असनु सदर रोपे ननकृष् दिााची ननघाल्याने उत्पादन घ्ुन ितेकऱ् याींच े
लाखो रुपयाींच ेआधथाक नकुसान झाल्याच ेटदनाींक १७ एवप्रल, २०१८ रोिी वा 
त्या समुारास ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नकुसानग्रस्त ितेकऱ् याींनी एकि येऊन र्सवणूक करणाऱ् या 
सींबींधधत कीं पनी ववरोधात पींचायत सशमतीच्या तक्रार ननवारण कें द्रात तक्रार 
दाखल केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कशलींगडाची ननकृष् दिााची रोपे देणा-या कीं पनीववरूध्द 
कारवाई करून ितेक-याींना नकुसान भरपाई देयायाची मागणी येथील 
ितेकऱ्याींनी मा.कृर्ी राज्यमींिी याींच्याकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकिी करुन सींबींधधत कीं पनीववरुध्द कारवाई 
करयायासह नकुसानग्रस्त ितेकऱ्याींना नकुसान भरपाई देयायाबाबत िासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) पेंडूर, साळेल व कट्टा (ता.मालवण, 
जि.शस ींधुदगुा) या गावातील ४ ितेकऱ्याींनी मे.नोन य ु शसड्स प्रा.शल. या 
कीं पनीची सरस्वती व वविाला या वाणाींच्या कशलींगड रोपाींची लागवड केलेली 
होती. कशलींगड वपकाचे अपेक्षक्षत उत्पादन आलेले नसल्यामळेु त्याींनी  तक्रार 
अिा कृवर् अधधकारी, पींचायत सशमती, मालवण याींच्याकड े केलेला होता. 
कुीं भारमाठ, ता.मालवण, जि.शस ींधुदगुा येथील कोणत्याही ितेकऱ्याकडून तक्रार 
अिा प्राप्त झालेला नाही. 
(३) होय. 
(४) ितेकऱ्याींनी टदलेल्या तक्रारीनसुार तालकुा तक्रार ननवारण सशमतीने 
ितेकऱ्याींच्या ितेावर िावनू पहाणी केली. सदर पाहणीमध्ये ितेकऱ्याींच े
नकुसान झाल्याची बाब ननदिानास आली. प्रत्यक्ष पींचनाम्याच्या वळेेस 
तक्रारदार ितेकऱ्याींकड े ब्रबयाणे खरेदीच्या पावत्या उपलब्ध नव्हत्या. साींगली 
जिल््यात मे.नोन य ु शसड्स प्रा.शल. या कीं पनीच्या पपई या वाणाच्या 
ब्रबयाणाींच्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या होत्या, त्यामळेु मे.नोन य ुशसड्स प्रा.शल. 
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या कीं पनीच्या ब्रबयाणाींच्या ववक्रीचा परवाना टदनाींक १५.५.२०१८ रोिी ननलींब्रबत 
करयायात आलेला आहे. तसेच, सींबींधधत ितेकऱ्याींना नकुसान भरपाईबाबत 
ग्राहक मींचात तक्रार दाखल करयायासाठी कृवर् ववभागाकडून सहकाया करयायात 
आलेले आहे. 
(५) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
  
ददहिेल (ता.साक्री, जज.धळेु) येथील राष्ट्रीय महामागव क्रमाांि सहासाठी 

सांपाददत िेलेल्हया जशमनीचा ननिाडा िरण्याबाबत 
(३७) *  ११७९६७   श्री.िुिाल पाटील (धळेु ग्रामीि), श्रीमती ननमवला गावित 
(इगतपरूी),  श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी),  श्री.अ्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.भारत भालिे 
(पांढरपरू) : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) दटहवेल (ता.साक्री, जि.धुळे) येथील ितेक-याींनी राषरीय महामागा क्रमाींक 
सहाच्या कामासाठी सींपाटदत केलेल्या िशमनीचा तातडीने ननवाडा करुन वाढीव 
मोबदला देयायात यावा अन्यथा आत्मत्याग करु असा इिारा प्रिासनास 
टदनाींक १७ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्या समुारास टदला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिी नसुार राषरीय महामागा क्रमाींक सहासाठी सींपाटदत 
केलेल्या िशमनीचा ननवाडा तातडीने करुन ितेकऱ्याींना वाढीव मोबदला 
देयायाबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
     ितेकऱ् याींनी वाढीव मोबदल्यासाठी लवादाकड े दाखल केलले्या अवपल 
प्रकरणी ननणाय झाला नसल्यामळेु सींबींधधत भधुारकाींनी टद. १७.०४.२०१८ रोिी 
जिल्हाधधकारी, धुळे याींना ननवेदन टदलेले आहे. 
(२) होय. 
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(३) राषरीय महामागा अधधननयम, १९५६ च्या कलम ३(G) ५ नसुार वाढीव 
मोबदल्याबाबत माहे एवप्रल, २०१८ अखेर पयतं साक्री व धळेु तालचुरयातील 
४१ गावाींमधील समुारे १८३३ अवपल दावे लवाद तथा जिल्हाधधकारी, धुळे 
याींचेकड े दाखल असनू त्यापकैी ७८० लवाद अपील दाव्याींचे ननकालाची 
कायावाही पणूा करयायात आली असनू उवारीत प्रकरणाींबाबत कायावाही सरुू 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
राज्यातील शतेिऱयाांनी बदलते हिामान, नावपिी ि िजवबाजारीपिामुळे 

िेलेल्हया आत्महत्या 
  

(३८) *  ११६९३३   श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.अशमत विलासराि 
देशमखु (लातरू शहर), श्री.राधािृष्ट् ि विख-ेपाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अ्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीि), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापरू), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.ददलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.जयांत पाटील (इ्लामपरू), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.राजेश टोपे 
(घनसािांगी), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भा्िर जाधि (गहुागर), श्रीमती 
ददवपिा चव्हाि (बागलाि), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड 
उत्तर), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - 
ििठेमहाांिाळ), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.दत्तात्रय भरिे (इांदापरू), 
श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.विजय भाांबळे (जजांतरू), श्री.भाऊसाहेब 
पाटील - धचिटगाांििर (िजैापरू), श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), 
श्री.सरेुश लाड (िजवत), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.हनमुांत डोळस 
(माळशशरस), श्री.ददपि चव्हाि (फलटि), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), 
डॉ.सतीश (अण्िासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.अननल िदम (ननफाड), 
श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (देिळाली), श्री.रािाजगजीतशसांह पाटील 
(उ्मानाबाद), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढािा), श्री.विजय िडटे्टीिार 
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(ब्रम्हपरूी), डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर), श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा), 
श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड 
उत्तर), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.िुिाल पाटील (धळेु ग्रामीि), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अब् दलु 
सत्तार (शसल्हलोड), श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्रीमती 
तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूव), श्री.पथृ् िीराज चव्हाि (िराड दक्षिि), श्रीमती ननमवला 
गावित (इगतपरूी), डॉ.राहूल पाटील (परभिी), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.आशसफ शखे (मालेगाांि मध्य), श्री.भारत 
भालिे (पांढरपरू), श्री.जयिुमार गोरे (माि), िुमारी प्रणिती शश ांदे (सोलापरू 
शहर मध्य), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपरू), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
प्रा.विरेंद्र जगताप (धामिगाि रेल्हिे), श्री.अशमत झनि (ररसोड), डॉ.भारती 
लव्हेिर (िसोिा), श्री.सनुनल प्रभ ू (ददांडोशी), श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैि), 
श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.िसांतराि चव्हाि (नायगाांि) :   सन्माननीय 
मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात बदलत े हवामान, नावपकी व किाबािारीपणामळेु गेल्या तीन 
मटहन्यात २२१ ितेकऱ्याींनी आत्महत्या केल्याच ेननदिानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, नाशिक ववभागात माहे िानेवारी त े माचा, २०१८ या तीन 
मटहन्याींच्या कालावधीत १०१ ितेकऱ्याींनी आत्महत्या केल्या असनू नाशिक 
जिल््यात माहे िानेवारी त े एवप्रल, २०१८ या काळात किा व नावपकीला 
कीं ्ाळून २८ ितेकऱ्याींनी आत्महत्या केल्या असताना त्यापकैी ११ 
ितेकऱ्याींच्या कु्ुींबाींना मदतीच्या ननकर्ात बसत नसल्याने िासकीय 
मदतीपासनू वींधचत रहावे लागल्याच े माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदिानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, राज्य िासनाने किामार्ी केल्यानींतरही बलुढाणा जिल््यात ३०५ 
ितेकऱ्याींनी आत्महत्या केल्याचे माहे माचा, २०१८ मध्ये  ननदिानास आल े
असनू मोताळा तालचुरयात १४ वर्ाात १९२ ितेकऱ्याींनी आत्महत्या केल्या 
असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिानास आल े
असताना या पकैी ७४ ितेकऱ्याींच्या आत्महत्या िासनाने आधथाक मदतीसाठी 
अपाि ठरववल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) तसेच, मानवत (जि.परभणी) तालचुरयातील मानोली या गावातील 
ितेकऱ्याींनी बोंड अळीच्या प्रादभुाावाने उत्पादनात घ् होऊन नकुसान 
झाल्याने आत्महत्येच्या केलेल्या प्रयत्नात नतघाींचा मतृ्य ू झाला असल्याच े
माहे माचा, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले असनू रािूरवाडी 
(ता.घा ी्ंिी, जि.यवतमाळ) येथील ितेकऱ्याने बोंड अळीमळेु झालेल्या 
कापसाची नकुसान भरपाई व किामार्ी न शमळाल्यामळेु टदनाींक १० एवप्रल, 
२०१८ रोिी वा त्या समुारास आत्महत्या केली, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, िासनामार्ा त ितेकऱ्याींना पाठबळ देयायाकररता ववववध योिना 
राबववयायात येत असतानाही राज्यात आत्महत्याींच्या प्रमाणात वाढ होयायाची 
कारणे काय आहेत, 
(६) असल्यास, राज्यातील ितेकऱ्याींच्या आत्महत्या रोखयायासाठी व 
आत्महत्याग्रस्त ितेकऱ्याींच्या कु्ुींबीयाींना तातडीने मदत देयायाच्या दृष्ीने 
मदतीच्या ननकर्ात बदल करून आधथाक मदत देयायाबाबत िासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करयायात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) राज्यात गेल्या तीन मटहन्यात (१ माचा, २०१८ त े
३१ मे, २०१८) एकूण ६३९ आत्महत्या आढळून आल्या. त्यापकैी िासन 
ननणाय, टदनाींक २३ िानेवारी, २००६ मधील ननकर्ान्वये १८८ आत्महत्याींची 
प्रकरणे पाि ठरली असनू १२२ प्रकरणे अपाि ठरली आहेत. तसेच ३२९ 
प्रकरणे चौकिीकररता प्रलींब्रबत आहेत. पाि प्रकरणी आत्महत्याग्रस्त 
ितेकऱ्याींच्या वारसाींना रु.१.०० लक्ष सानगु्रह अनदुान देयायात आले आहे. 
(२) नाशिक ववभागात िानेवारी, २०१८ त ेमाचा, २०१८ या कालावधीत एकूण 
१०१ आत्महत्याींची प्रकरणे आढळून आली. त्यापकैी ४८ प्रकरणे पाि तर ४१ 
प्रकरणे अपाि असनू १२ प्रकरणे चौकिीकररता प्रलींब्रबत आहेत. तसेच नाशिक 
जिल्हयात माहे िानेवारी त े एवप्रल, २०१८ या कालावधीत एकूण २९ 
आत्महत्याींची प्रकरणे आढळून आली. त्यापकैी ११ प्रकरणे पाि तर १८ 
प्रकरणे टदनाींक २३ िानेवारी, २००६ च्या िासन ननणायातील नावपकी, 
किाबािारीपणा व किा परतरे्डीचा तगादा या ननकर्ात बसत नसल्याने 
अपाि ठरववयायात आल्या आहेत. 
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(३) बलुढाणा जिल्हयात िलु,ै २०१७ त ेमाचा, २०१८ या कालावधीत एकूण 
२४० ितेकरी आत्महत्या ननदिानास आलेल्या असनू मोताळा तालचुरयामध्ये 
सन २००४ त े २०१७ या कालावधीत १८२ ितेकरी आत्महत्या झाल्याच े
ननदिानास आले आहे. त्यापकैी ११४ ितेकरी आत्महत्याची प्रकरणे िासन 
ननणाय, टदनाींक २३ िानेवारी, २००६ मधील ननकर्ात बसत नसल्यामळेु 
अपाि ठरववयायात आली आहेत. 
(४) हे खरे नाही. 
     मतृक िींकर भाऊराव चायरे, रा.रािूरवाडी, ता.घा ी्ंिी याींच े नाींव े
रु.९९,४३०/- एवढे किा थकीत असनू किामार्ीस पाि ठरत नसल्याने 
किामार्ीचा लाभ देयायात आलेला नाही. माि सदर प्रकरण जिल्हास्तरीय 
सशमतीमध्ये पाि ठरल्यामळेु वारसाींना रु.१.०० लक्ष इतके सानगु्रह अनदुान 
देयायात आलेले आहे. 
     मानवत (जि.परभणी) येथील ३ व्यचरतीींनी माचा २०१८ मध्ये आत्महत्या 
केल्याचे ननदिानास आले असनू त्याींच्या कुीं ्ुब्रबयाींना रूपये १ लक्ष मदत वा्प 
करयायात आली आहे. िासनाकडून  ितेकऱ्याींना बोंडअळीमळेु झालेल्या 
कापसाच्या नकुसानीसाठी मदत वा्प करयायात येत आहे. 
(५) राज्यात आत्महत्याींच्या प्रमाणात वाढ होयायाची कारणे अनेक आहेत. 
माि नावपकी, किाबािारीपणा व किा परतरे्डीचा तगादा या तीन कारणाींमळेु 
झालेल्या आत्महत्याप्रकरणी रु.१.०० लक्ष चे सानगु्रह अनदुान आत्महत्याग्रस्त 
कु्ुींब्रबयाींच्या वारसाींना देयायात येत.े 
     ितेकऱ्याींच्या आत्महत्या रोखयायासाठी अन्न सरुक्षा योिना, महात्मा 
रु्ले िीवनदायी योिना तसेच पे्ररणा प्रकल्प सेवा अींतगात आरोग्य सेवा 
परुववयायात येत असनू ितेकऱ्याींचे समपुदेिन करयायात येत आहे. 
(६) आत्महत्याग्रस्त ितेकऱ्याींच्या कु्ुींब्रबयाींना देयायात येणाऱ्या मदतीच्या 
ननकर्ात बदल करयायाची बाब िासनाच्या ववचाराधीन नाही. 
(७) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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शशरुर (जज.पुिे) तालुक्यातील घोड ि भीमा नदीपात्रातून अिैध िाळू 
उपसा होत असल्हयाबाबत 

(३९) *  १२०४१०   श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.हनमुांत डोळस (माळशशरस) :  सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) घोड व भीमा (ता.शिरुर, जि.पणेु) या नदयाींच्या पािातील वाळू उपिाच े
शललाव झाले नसताना माहे माचा, २०१८ पासनू शिरूर तालचुरयातील या 
नदयाींच्या पािातनू बेकायदेिीर वाळू उपसा सरुु असल्याचे ननदिानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरच्या अवधै वाळू उपिामळेु नदीपािात सात त े आठ 
रु््ाींपेक्षा िास्त  खोलीच े खड्ड े पडले असनू या अवधै वाळू उपिामळेु 
िासनाच्या महसलूाचेही मोठ्या प्रमाणात नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदरच्या अवधै वाळू उपिाबाबत स्थाननक ग्रामस्थ व 
ग्रामपींचायतीने जिल्हाधधकारी, पणेु याींच्याकड ेवारींवार तक्रारी करुनसधु्दा या  
वाळू माकर्याींववरुध्द कोणतीही कारवाई करयायात आली नाही,  हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकिी करून शिरूर तालचुरयातील घोड व भीमा 
नदीपािात अवधै वाळू उपसा करणाऱ्या वाळू माकर्याींवर व अवधै वाळू 
उपिाकड े दलुाक्ष करणाऱ्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर कारवाई करयायाबाबत 
िासनाने कोणती कायावाही केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) शिरुर तालचुरयातील घोड व भीमा 
नदीपािातनू रेतीच ेअवधै उत्खनन होत असल्याची काही प्रकरणे ननदिानास 
आली आहेत. 
(३) व (४) माहे माचा,२०१८ त ेम,े२०१८ या कालावधीत शिरुर तालचुरयामध्ये 
घोड व भीमा नदीपािातनू अनधधकृत वाळू उत्खनन झालेल्या ८ प्रकरणाींमध्ये 
रु.१,०७,१८,८००/- इतचरया दींडात्मक रचरकमेचे आदेि पाररत करयायात आलेले 
आहेत. तसेच २३ व्यचरतीींवर गनु्हे दाखल करयायात आलेले आहेत. 
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     शिरुर तालचुरयात सन २०१७-१८ या कालावधीमध्ये गौण खननिाच े
अनधधकृत उत्खननाच्या ३२ प्रकरणाींमध्ये रु.१६,४४,५८,२००/- इतचरया रचरकमचे े
दींडात्मक आदेि पाररत करयायात आललेे आहेत. तर गौण खननिाची 
अनधधकृत वाहतकू करणाऱ्या १२५ वाहनाींवर दींडात्मक कारवाई करुन 
रु.९५,११,५६०/- इतकी रचरकम वसलू करयायात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
नािार प्रिल्हप (ता.राजापूर, जज.रत्नाधगरी) ि आजूबाजूच्या पररसरात 

जशमनीांच्या खरेदी विक्रीचे झालेले व्यिहार रद्द िरण्याबाबत 
(४०) *  ११९७१८   श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.दत्तात्रय भरिे 
(इांदापरू) : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाणार (ता.रािापरू, जि.रत्नाधगरी) प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या 
आिूबािूच्या पररसरातील ५३९ एकर िशमनीींची गत आठ मटहन्यात ववक्री 
झाली असनू ितेक-याींच्या िशमनी व्यापा-याींनी खरेदी केल्यामळेु त्याचा लाभ 
व्यापाऱ्याींनाच शमळणार असनू त्याींनीच नाणार प्रकल्पासाठी समींत्तीपिके 
टदली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाणार प्रकल्पास ववरोध असणा-या आींदोलकाींनी गत आठ 
मटहन्यात झालेल्या िशमनीींच्या खरेदी ववक्रीचे सींपणूा व्यवहार रद्द करयायाची 
मागणी केली असल्याचेही टदनाींक १९ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्या समुारास 
ननदिानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीचे ननषकर्ा काय आहे व त्यानसुार गत आठ मटहन्यात 
उचरत प्रकल्प व आिूबािूच्या पररसरात झालेले खरेदी ववक्रीचे व्यवहार रद्द 
करयायाबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५)  नाणार प्रकल्पा कररता 
महाराषर ादयोधगक ववकास महामींडळाने मौि-ेकारशि ींगेवाडी, सागव,े ववल्य,े 
दत्तवाडी, पालेकरवाडी, कािादेवी, काररवणे, चौक, नाणार, उपळे, पडव,े 
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साखर, तारळ आणण गोठववरे येथील एकूण ५४६१.४७ हे.आर िमीन 
सींपादनाखाली प्रस्ताववत असनू याबाबतची अधधसचूना टदनाींक १८.०५.२०१७ 
रोिी महाराषर िासन रािपिाींमध्ये प्रशसध्द करयायात आली आहे. सदर 
अधधसचूना प्रशसध्द होयायापवूी व तदनींतर उचरत भागात अनेक िशमनीींच े
खरेदी-ववक्री व्यवहार झाले आहेत ही वस्तजुस्थती आहे. असे खरेदी-ववक्रीचे 
व्यवहार रद्द करयायाची मागणीही प्राप्त झाली आहे. सदर प्रकल्प ज्या 
पररसरात प्रस्ताववत आहे त्या पररसरातील िमीन खरेदी व्यवहारामध्ये 
कोणत्याही प्रचशलत कायदयाचा भींग झाला आहे ककीं वा कसे याबाबतची 
िहाननिा करुन वस्तनुनषठ अहवाल सादर करयायास जिल्हाधधकारी, रत्नाधगरी 
याींना कळववले असनू सदर अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर उधचत कायावाही 
करयायाचे सींकजल्पत आहे. 

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

विदभव आणि खानदेशातील आठ तालुक्यात दषु्ट्िाळ जादहर िेल्हयाबाबत 
  

(४१) *  ११७४४७   श्री.राधािृष्ट् ि विख-ेपाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीि), 
प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.अ्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.हषविधवन 
सपिाळ (बलुढािा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अब् दलु सत्तार 
(शसल्हलोड), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.अननल 
बाबर (खानापरू) :   सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववदभाातील यवतमाळ जिल््यातील यवतमाळसह राळेगाव, टदग्रस, घा ी्ंिी 
व केळापरू, वाशिम जिल््यातील वाशिम व खानदेिातील िळगाव 
जिल््यातील मचुरताईनगर व बोदवड या आठ तालचुरयात माहे िून त े
सप् े्ंबर, २०१७ या कालावधीतील कमी पाऊस, भिूल पातळीतील घ्, पेरणी 
खालील क्षेि आणण वपकाींची उपलब्धता या गोष्ीचा ववचार करुन टदनाींक २५ 
एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्या समुारास दषुकाळ िाहीर केला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, मराठवाड्याच्या काही तालचुरयाींमध्ये अिीच पररजस्थती 
असताना त्या टठकाणी दषुकाळ िाहीर करयायात आलेला नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत मा.ववरोधी पक्षनेता, ववधानसभा याींनी मा.मखु्यमींिी 
याींना पि पाठवनू इतर दषुकाळी तालचुरयाींमध्येही तातडीने दषुकाळ िाहीर 
करयायाची मागणी केली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोचरत प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार मराठवाडयातील राज्यातील इतर 
दषुकाळग्रसत तालचुरयात दषुकाळ िाहीर करयायाच्या दृष्ीने िासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) दषुकाळ व्यवस्थापन सींटहतमेध्ये ववटहत केलेल्या ननकर्ाींचा ववचार करून 
या ननकर्ाींनसुार राळेगाींव, टदग्रस, घा ी्ंिी, केळापरू व यवतमाळ, वाशिम, 
मचुरताईनगर व बोदवड या तालचुरयाींमध्ये मध्यम स्वरूपाचा दषुकाळ महसलु 
व वन ववभाग टदनाींक २५ एवप्रल, २०१८ रोिीच्या िासन ननणायानसुार िाहीर 
करयायात आला आहे. राज्यातील इतर तालकेु या ननकर्ात बसत नसल्याने 
तथेे दषुकाळ िाहीर करयायात आलेला नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

अलीबाग ि उरि (जज.रायगड) तालुक्यातील मजच्छमार सां्थाना  
िाटप िेलेल्हया िजावत झालेला गैरव्यिहार 

(४२) *  ११९८७०   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.समीर िुिािार (दहांगिघाट), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्रीमती 
मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.मनोहर भोईर 
(उरि) :   सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) अशलबाग व उरण (जि.रायगड) तालचुरयातील दयाासागर व ब्रििाला 
मजच्छमार सींस्थाींना केलेल्या लाखो रूपयाींच्या किा परुवठयात मोठया 
प्रमाणात अपहार झाला असल्याचे माहे म,े २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ब्रििला मजच्छमार सींस्थेतील ज्या चेअरमनच्या नावे २९ लाख 
रूपयाींचे किा मींिूर करयायात आले आहे तो चअेरमन सौदी अरेब्रबयात नोकरी 
कररत असल्याचे ननदिानास आले आहे, तसेच दयाासागार सींस्थमेधील ६० 
लाख असा एकूण ९० लाख रूपयाींचा गरैव्यवहार झाला असल्याच ेननदिानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकिी करून िासनाची र्सवणकू करणाऱ्या 
सींबींधधत ववभागाच े अधधकारी तसेच मजच्छमार सींस्थाींवर िासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेि जानिर : (१) अींित: खरे आहे.  
(२) अींित: खरे आहे 
(३) दयाासागर मजच्छमार सींस्थेच ेचेअरमन श्री पवन भालचींद्र नाखवा याींनी 
सींस्थेला अदा करयायात आलेल्या रकमाींची अर्रातर्र केल्यामळेु 
त्याींच्याववरोधात टद. २८.०४.२०१८ रोिी उरण पोलीस ठायायात गनु्हा 
(एर्आयआर नीं ००८६) दाखल केला असनू त्याींना अ्क करयायात आलेली 
आहे. ब्रििाला मजच्छमार सींस्थेला अदा करयायात आलले्या रचरकमेची परतरे्ड 
न केल्यामळेु सींस्थेववरुद्ध सचरतीच्या मागााने भागभाींडवल वसलुीबाबत 
कायावाही सरुु आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुिगे-विराचापार (ता.देिगड, जज.शसांधुदगुव) येथे धूपप्रनतबांधि  
बांधारा बाांधण्याबाबत 

(४३) *  ११६६०९   श्री.ननतशे रािे (ििििली) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) मणुगे–ववराचापार (ता.देवगड, जि.शस ींधुदगुा) येथ े धूपप्रनतबींधक बींधारा 
बाींधयायासाठी प्लॉन २०१६/सीआर- ५८४/प्लॉन-३ अन्वये टदनाींक १६ रे्िवुारी, 
२०१६ रोिी वा त्या समुारास िासनाने मींिुरी टदली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२)  असल्यास, या बींधाऱ्याच्या रुपये २ को्ीच्या अींदािे खचाास मींिुरी देवनू 
यासाठी सन २०१६-२०१७ च्या अथासींकल्पात रुपये ४३ लाख ४८ हिाराची 
तरतदु केली असतानाही सदर बींधाऱ्याच्या कामास सरुुवात झालेली नसल्याच े
ननदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीनसुार उचरत बींधाऱ्याच्या बाींधकामास सरुुवात 
करुन तातडीने काम पणूा करयायाबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) मणुगे-ववराचापार (ता.देवगड, जि.शस ींधदुगुा) येथ े
धूपप्रनतबींधक बींधारा बाींधयायासाठी िासन ननणाय क्र.वपएलएन २०१६/सीआर-
(५७४)/नन-३, टद.१६.२.२०१६ अन्वये िासनाने मींिुरी टदली आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे. सदर कामाला रु.२.०० को्ी रचरकमेस प्रिासकीय 
मान्यता टदली असनू सन २०१६-१७ च्या अथासींकल्पात रु.४३.४८लक्ष, सन 
२०१७-१८ च्या अथासींकल्पात रु.३४.४२लक्ष एवढी तरतदु करयायात आली होती  
व सन २०१८-१९ च्या अथासींकल्पात रु.७.६१लक्ष  इतकी तरतदु करयायात 
आलेली आहे. तथावप, महाराषर राज्य ककनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधधकरण 
(MCZMA) याींचेकडून ककनारपट्टी क्षिे अधधननयम २०११ नसुार CRZ मींिूरी 
अप्राप्त असल्याने पढुील कायावाही करयायात आलेली नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

आांजिी रेल्हिे ्टेशन (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) ते खाडीपट्टयातील 
गािाांमधील खाडीिर पूल उभारण्याबाबत 

(४४) *  ११६९८३   श्री.भा्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) पन्हाळि,े बटहरवली, रिवेल, मुींबके, शिर्ी, तुींबाड, कोरगाींव, होडखाड, 
किी, अनसपरेु, सवणस (ता.खेड, जि.रत्नाधगरी) या गावाींसह आिुबािुची 
गाींवे व आींिणी रेल्वे स््ेिन या दरम्यानच्या खाडीवर पलू नसल्यामळेु उचरत 
गावातील नागरीकाींना आींिणी रेल्वे स््ेिनला पोहोचयायासाठी ६० 
ककलोमी्रचा वळसा घेऊन िावे लागत असल्याच ेननदिानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आींिणी रेल्वे स््ेिन आणण खाडीपट्टयातील गावे यामधील 
खाडीवर पलू बाींधल्यास या गावातील नागरीकाींचे समुारे ५० ककलोमी्रच े
अींतर वाचून त्याींच्या वेळ व खचाामध्ये बचत होणार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीनसुार सदर गाींवे व आींिणी रेल्वे स््ेिन या 
दरम्यानच्या खाडीवर पलू बाींधयायाबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींित: खरे आहे.  
(३), (४) व (५) मागणीकृत पलुाचे व िोडरस्त्याचे काम ननकर्, मींिूरी व 
ननधी उपलब्धतचे्या अधीन राहून हाती घेयायात येईल. 

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

महाराष्ट्र िृषी उद्योग महामांडळाच्या नाशशि येथील विभागीय 
िायावलयात झालेला गैरव्यिहार 

(४५) *  ११९३९४   श्री.राजु तोडसाम (अिी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर कृर्ी उदयोग ववकास महामींडळाच्या नाशिक येथील ववभागीय 
कायाालयात समुारे १.५० को्ी रुपयाींचा आधथाक गरैव्यवहार सन २०१२ त े
माहे िानेवारी, २०१७ या कालावधीत झाल्याच ेननदिानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, उचरत प्रकरणी सींबींधीत अधधकाऱ् याींनी टदनाींक २९ िगस््, 
२०१७ त े टदनाींक १३ िचर्ोबर, २०१७ या कालावधीमध्ये महामींडळाच्या 
रोिींदारी कमाचाऱ् याींच्या नावे रु.२३.७१ लाख भरणा करून महामींडळाच्या 
खात्यावर िमा केले असनू टदनाींक २३ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी उप ववभागीय 
कायाालय, अहमदनगर येथील तीन अधधकारी/कमाचारी याींच्याववरुद्ध रु.६६.०३ 
लाख इतचरया रकमेचा गरैव्यवहार झाल्याची तक्रार दाखल झाली, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, श्री.भागवत लाींबे याींच्या कायाकाळामध्ये नाशिक ववभागीय 
कायाालयाची येणे बाकी रचरकम १५.०० को्ी रुपये असनू पींचायत सशमती व 
तालकुा कृर्ी अधधकारी याींच्याकडील साठा र्चरत १.५० को्ी रुपयाींचा 
असताना उवाररत समुारे १३.५० को्ी रुपयाींचा अपहार श्री.बोरसे याींच्या 
सींगनमताने श्री.लाींबे याींनी केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकिीत काय ननषपन्न झाले व त्यानसुार गरैव्यवहार 
करणाऱ्या सींबींधधताींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करयायात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) महाराषर कृवर् उदयोग ववकास महामींडळाच्या 
नाशिक ववभागीय कायाालयातींगातच्या अहमदनगर उपववभागीय कायाालयात 
रुपये १.२० को्ी रकमचेा आधथाक गरैव्यवहार झालेला आहे, हे खरे आहे. 
(२) होय, सदर प्रकरणातील अपहारी अधधकाऱ्याींनी टदनाींक २९ िगस््, २०१७ 
त े१३ िचर्ोबर, २०१७ या कालावधीमध्ये एकूण रु. २३.७१ लाखाचा भरणा 
महामींडळाच्या रोिींदारी कमाचाऱ्याींच्या पतसींस्था खात्यावर वेगवेगळया 
ितेकरी बचत ग् व वयैजचरतक ितेकऱ्याींकडून अवधैरीतीने रोखीने रचरकम 
घेऊन िमा केली असल्याच ेटदसनू आलेले आहे. 
     तसेच, टदनाींक २३ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी उपववभागीय कायाालय, 
अहमदनगर येथील ३ अधधकारी/ कमाचारी श्री. आर. बी. होले, सहा. 
व्यवस्थापक (पणन), श्री. एम.एम. रािूरकर, सहा. व्यवस्थापक (पिखुादय) 
व श्री. आर. बी. कुल्, शलपीक याींच्याववरुध्द रु. ६६.०४ लाख इतचरया 
रकमेचा अपहार केल्याचा गनु्हा नों.क्र. ५१०/२०१७ अन्वये कोतवाली पोशलस 
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ठाणे, अहमदनगर येथ े दाखल करयायात आलेला आहे. सदरच्या मळु 
तक्रारीतच रु. ५४.९५ लाखाची परुवणी तक्रार टदनाींक १६ रे्िवुारी, २०१८ रोिी 
समाववष् करुन, सदर तक्रार ही एकूण रु. १२०.९९ को्ी इतचरया आधथाक 
गरैव्यवहाराची आहे. 
(३) ववभागीय कायाालय नाशिकच्या कृवर् अशभयाींब्रिकी ववभागाची टदनाींक 
२८/०२/२०१८ रोिीची येणेबाकी रु.१५ को्ी नसनू प्रत्यक्षात रु.८.५६ को्ी 
झाली आहे.  नाशिक व अहमदनगर जिल्हयातील पींचायत सशमत्या व 
तालकुा कृवर् अधधकारी कायाालये याींच्याकड े एकूण रु.१.५९ को्ी रुपयाींची 
अविारे साठयात शिल्लक आहेत. तसेच, रु.८.५६ को्ी येणे बाकी आहे. 
रु.८.५६ को्ीच्या वसलुीकरीता कृवर् अधधकारी, पींचायत सशमती या 
ववभागाकड ेमहामींडळामार्ा त पाठपरुावा सरुु आहे. 
(४) सदर प्रकरणाचे गाींभीया व व्याप्ती ववचारात घेवनू आयचुरत (कृवर्), 
महाराषर राज्य, पणेू याींना प्रस्ततु प्रकरणी चौकिी करुन िासनास अहवाल 
सादर करयायाबाबत टदनाींक ०७ एवप्रल, २०१८ रोिीच्या पिान्वये कळववयायात 
आलेले आहे. 
(५) गरैव्यवहार करणाऱ्या अधधकाऱ्याींना टदनाींक ०६/१२/२०१७ रोिी ननलींब्रबत 
करयायात आलेले असनू त्याींची ववभागीय चौकिी चाल ू आहे. र्ौिदारी 
गनु्हयाची चौकिी सधु्दा चाल ूआहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

भातसा (ता.शहापूर, जज.ठािे) नदीपात्रात अिैधररत्या  
िाळू उपसा िेल्हयाबाबत 

(४६) *  ११८४२५   श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.ददलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.जयांत पाटील (इ्लामपरू), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भा्िर जाधि (गहुागर), श्री.रािाजगजीतशसांह 
पाटील (उ्मानाबाद), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांडोरी), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.ददपि 
चव्हाि (फलटि), श्री.सरेुश लाड (िजवत), श्री.नरेंद्र पिार (िल्हयाि पजश्चम), 
श्री.गिपत गायििाड (िल्हयाि पिूव), अॅड.पराग अळििी (विलेपाले) :  
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) भातसा (ता.िहापरू, जि.ठाणे) नदीपािात अधधकाऱ्याींच्या सींगनमताने 
अवधैरीत्या वाळू  उपसा केला िात असल्यामळेु नदीच ेपाि अरुीं द होत असनू 
नदीचा काठ धसत असल्याच े तसेच नदी पािातील पायायाची पातळी 
टदवसेंटदवस कमी होत असल्यामळेु नागरीकाींनी याबाबत तहसीलदार, िहापरू 
याींचेकड ेटदनाींक १० मे, २०१८ रोिी वा त्या समुारास वारींवार तक्रारी केल्या 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरच्या अवधै वाळू उपसामळेु िासनाच्या महसलुाचेही 
मोठ्या प्रमाणात नकुसान होत असनू पयाावरणालाही धोका पोहचला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी  िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीचे ननषकर्ा काय आहे व त्यानसुार उचरत नदी पािात 
अवधै वाळू उपसा करणाऱ्या वाळू माकर्याींवर तसेच सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर  
कारवाई करयायाबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करयायात येत 
आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) भातसा नदीपािातनू अवधै रेती उपसा होत 
असल्याबाबत ग्रामस्थ मींडळ, पार्ाणे, ता.िहापरू याींचा टद.५/१/२०१८ रोिीचा 
तक्रार अिा तहसीलदार, िहापरू याींचेकड े प्राप्त झाला आहे. तसेच 
टद.११/५/२०१८ रोिी एका वतृ्तपिात “भातसा नदीपािात वाळुमाकर्याींचा 
हैदोस, आटदवासीींवर दबावतींिाचा वापर” या मथळ्याखाली बातमी प्रशसध्द 
झाली आहे. 
(२), (३) व (४) सदर प्रकरणी सींबींधधत मींडळ अधधकारी, तलाठी व स्थाननक 
पींच याींचेसमक्ष स्थळपाहणी केली असता भातसा नदीपािातनू मोठ्या 
प्रमाणात अवधै वाळू उपसा होत असल्याची बाब ननदिानास आलेली नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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त्र्यांबिेश्िर (जज.नाशशि) येथील िोलांबबिा देिी देि्थानच्या जमीनीच े

बेिायदा ह्ताांतरि िरण्यात आल्हयाबाबत 
(४७) *  ११७२०६   डॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्तर), श्री.सधुािर देशमखु 
(नागपरू पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ि विख-ेपाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीि), 
प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.अ्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.हषविधवन 
सपिाळ (बलुढािा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अब् दलु सत्तार 
(शसल्हलोड), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.नरेंद्र 
पिार (िल्हयाि पजश्चम), श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापरू), श्री.नरेंद्र महेता 
(शमरा भाईंदर), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूव), 
डॉ.राहूल पाटील (परभिी), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती ददवपिा 
चव्हाि (बागलाि), श्री.अननल (अण्िा) गोटे (धुळे शहर), श्री.सनुनल राऊत 
(विक्रोळी), श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा), श्री.पा्िल धनारे (डहािू), श्रीमती 
देियानी फराांदे (नाशशि मध्य), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड 
उत्तर), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.हनमुांत डोळस 
(माळशशरस), श्री.अननल िदम (ननफाड), श्री.दत्तात्रय भरिे (इांदापरू), 
श्री.नारायि िुचे (बदनापरू), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.चांद्रिाांत 
सोनििे (चोपडा), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटील (इ्लामपरू), 
श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - 
ििठेमहाांिाळ), श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), श्री.सरेुश लाड 
(िजवत), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), डॉ.सतीश (अण्िासाहेब) पाटील (एरांडोल), 
श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू िडू (अचलपरू), 
श्री.गिपत गायििाड (िल्हयाि पिूव) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) त्र्यींबकेश्वर (जि.नाशिक) येथे सन २००७ त े २०१४ या कालावधीत 
कोलींब्रबका देवी देवस्थानच्या मालकीच्या वगा तीन मध्ये मोडत असलेल्या व 
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िासनाच्या परवानगी शिवाय हस्ताींतर करता न येणाऱ्या रुपये २०० को्ी 
ककमतीच्या १८४ एकर िमीनीच े महसलू ववभागातील अधधकारी व 
कमाचाऱ्याींिी सींगनमत करून बेकायदा हस्ताींतरण करयायात आल्याचे माहे 
एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या बेकायदा व्यवहार प्रकरणी ववश्वस्त व अन्य 
व्यजचरतींबरोबर एक तलाठी व मींडळ अधधकारी, दोन तहशसलदार याींच्या 
ववरोधात िासनाची र्सवणूक केल्याचा गनु्हा नायब तहशसलदार सरेुि 
ननरगडु ेयाींनी त्र्यींबकेश्वर पोलीस ठायायात दाखल केला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी गनु्हा दाखल होऊनही अदयापी कोणतीच कारवाई 
करयायात आली नाही आहे तसेच सदर प्रकरण ननदिानास आणणारे ववभागीय 
आयचुरत याींची बदली करयायात आली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, या प्रकरणी गनु्हा दाखल होऊनही कोणतीही कारवाई न 
करयायाची तसेच सींबींधधत ववभागीय आयचुरताींची बदली करयायाची कारणे काय 
आहेत, 
(५) असल्यास,  या प्रकरणी चौकिी करून सींबींधधत दोर्ीींवर तातडीने कारवाई 
करयायाबाबत तसेच िमीन देवस्थानला परत करयायाबाबत िासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करयायात येत आहे,  
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. मौि े त्र्यींबकेश्वर येथील ग् नीं.३०१, ३२१, 
३२७, ३२२/२, ३२३, ३२५, ३२८, ३२४, ३५८, ३०० व ३२६ या देवस्थान इनाम 
वगा-३ च्या शमळकती कोलींब्रबका देवी व गींगाव्दार  रस्् याींच्या नावे होत्या. 
सदर शमळकती रस्् कडुन सौ.सींध्या सधचन दप्तरी व इतर याींनी सन २००७ 
मध्ये िासन व धमाादाय आयचुरत याींच्या परवानगीशिवाय वेगवेगळ्या 
नोंदणीकृत भाडपेट्टयाने अकृवर्क प्रयोिनाथा वटहतीस घेतल्या. तदनींतर 
सौ.सींध्या सधचन दप्तरी व इतर याींनी तत्कालीन तहशसलदार तथा ितेिमीन 
न्यायाधधकरण, त्र्यींबकेश्वर याींचेकड े कुळ कायदा कलम ३२-ओ प्रमाणे सादर 
केलेल्या अिााच्या अनरु्ींगाने तत्कालीन तहशसलदार, त्र्यींबकेश्वर याींनी  
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प्रकरणी दावे चालवनू सदर िमीनीची ककींमत ठरवनु िमीन खरेदी 
करणेबाबतच ेआदेि पाररत करुन कलम ३२ एम खालील प्रमाणपि ननगाशमत 
केले आहे. सदर आदेिाींस अनसुरुन उचरत देवस्थान िमीनीींचा खरेदीचा 
व्यवहार नोंदणीकृत करयायात आला असनू िशमनी सौ.सींध्या सधचन दप्तरी व 
इतर याींना अदा केलले्या आहेत. 
(२) देवस्थानाच्या िमीनीच्या हस्ताींतरणास प्रत्यवाय असताींना िासकीय 
दस्तावेि तयार करुन पदाचा गरैवापर केल्याच्या अनरु्ींगाने तत्काशलन 
तहशसलदार त्र्यींबकेश्वर, सींबींधधत मींडळ अधधकारी व तलाठी आणण इतर 
याींच्याववरुध्द िींबकेश् वर पोलीस ठाणे येथे टद.२५/२/२०१८ रोिी एर्.आय.आर. 
नोंदववयायात आलेला आहे.  
(३) व (४) िींबकेश् वर पोलीस ठाणे येथ ेटदनाींक २५/२/२०१८ रोिी नोंदववयायात 
आलेल्या एर्.आय.आर.च्या अनरु्ींगाने पोशलसाींमार्ा त गनु्हयाचा तपास सरुु 
आहे. 
     प्रधान सधचव (प्र.स.ु व र.व का.) सामान्य प्रिासन ववभाग, मींिालय हे 
ररचरत पद प्रिासकीय ननकडीस्तव भरणे आवश्यक असल्यामळेु टदनाींक 
२८/२/२०१८ रोिीच्या िासन पिान्वये तत्काशलन ववभागीय आयचुरत, नाशिक 
ववभाग,नाशिक याींची प्रधान सधचव (प्र.स.ु व र.व का.) सामान्य प्रिासन 
ववभाग, मींिालय या पदावर बदली करयायात आललेी होती. 
(५) सदर प्रकरणी लोकसेवक असलेले तत्काशलन सींबींधधत तलाठी, मींडळ 
अधधकारी व दोन तहशसलदार याींचेववरुध्द  महाराषर नागरी सेवा (शिस्त व 
अवपल) ननयम १९७९ मधील तरतदुीनसुार शिस्तभींगववर्य क कारवाई 
प्रस्ताववत करयायात आलेली आहे. तसेच तत्काशलन तहशसलदार, त्र्यींबकेश्वर 
याींनी पाररत केलेल्या कुळ कायदयाखालील आदेिाींच्या अनरु्ींगाने उप 
ववभागीय अधधकारी, त्र्यींबकेश्वर याींच्या स्तरावर स्वाधधकारे पनुरीक्षणाची 
कायावाही सरुू करयायात आली आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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राज्यात अििाळी पाऊस ि गारवपटीमुळे झालेले नुिसान 
  

(४८) *  ११७०६४   श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), 
श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.ददलीप िळस-े
पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांत पाटील (इ्लामपरू), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.राजेश टोप े (घनसािांगी), श्री.हसन 
मशु्रीफ (िागल), श्री.भा्िर जाधि (गहुागर), श्रीमती ददवपिा चव्हाि 
(बागलाि), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.राहुल 
जगताप (श्रीगोंदा), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), 
श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.दत्तात्रय भरिे (इांदापरू), श्री.मिरांद जाधि-
पाटील (िाई), श्री.विजय भाांबळे (जजांतरू), श्री.भाऊसाहेब पाटील - 
धचिटगाांििर (िजैापरू), श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), श्री.सरेुश 
लाड (िजवत), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.हनमुांत डोळस (माळशशरस), 
श्री.ददपि चव्हाि (फलटि), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), डॉ.सतीश 
(अण्िासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्रीमती अशमता चव्हाि (भोिर), 
श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.राहूल पाटील (परभिी), 
श्री.रािाजगजीतशसांह पाटील (उ्मानाबाद), डॉ.बालाजी कििीिर (अांबरनाथ), 
श्री.सभुाष भोईर (िल्हयाि ग्रामीि), श्री.गिपत गायििाड (िल्हयाि पिूव), 
श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.सांजय िेळिर 
(ठािे), श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापरू), श्री.नरेंद्र पिार (िल्हयाि पजश्चम), 
श्री.िसांतराि चव्हाि (नायगाांि), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अ्लम 
शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.िुिाल पाटील (धुळे 
ग्रामीि), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), डॉ.सजुजत शमिचेिर (हातििांगले), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्रीमती ननमवला 
गावित (इगतपरूी), श्री.पा्िल धनारे (डहाि)ू, श्री.जयिुमार गोरे (माि), 
श्री.राधािृष्ट् ि विख-ेपाटील (शशडी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), 
अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्रीमती मननषा 
चौधरी (ददहसर), श्री.मनोहर भोईर (उरि), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूव), 
श्री.राजु तोडसाम (अिी), श्री.अननल बाबर (खानापरू), डॉ.भारती लव्हेिर 
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(िसोिा), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.अशमत विलासराि देशमखु 
(लातरू शहर), श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), 
श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढािा), श्री.महेश चौघलेु (शभिांडी पजश्चम), श्री.समीर 
िुिािार (दहांगिघाट), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.योगेश सागर 
(चारिोप), श्री.धैयवशील पाटील (पेि), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), 
प्रा.विरेंद्र जगताप (धामिगाि रेल्हिे), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.दहतेंद्र ठािूर 
(िसई), श्री.क्षितीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.पथृ् िीराज चव्हाि (िराड 
दक्षिि), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीि), श्री.आशसफ शखे (मालेगाांि 
मध्य), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.सभुाष उफव  पांर्डतशठे पाटील 
(अशलबाग), श्री.उल्हहास पाटील (शशरोळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), 
श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.बबनराि शशांदे (माढा) :   सन्माननीय मदत ि 
पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात माहे एवप्रल मटहन्याच्या पटहल्या, दसुऱ्या व नतसऱ्या आठवडयात 
कोकण ववभागासह पणेु, सातारा, साींगली, कोल्हापरू, नाशिक, बीड, लातरू, 
उस्मानाबाद, िालना, ारींगाबाद, अहमदनगर, सोलापरू व ववदभाातील अनेक 
जिल्हयात वादळीवाऱ्यासह झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारवप्ीमळेु गहू, 
हरभरा, काींदा, मका, उडीद, कपािी, ्ॉमे्ो, वाींगी, काकडी, भािीपाला, आींबा, 
काि,ू केळी, कशलींगड, डाशळींब, शसतार्ळ व द्राक्ष र्ळबागा वपकाींचे नकुसान 
झाल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अवकाळी पाऊस व गारवप्ीमळेु घरे, वविेचे खाींब, िाळा व 
समाि मींटदराींची पडझड होऊन नकुसान झाले असनू ितेकऱ्याींच्या 
िळेयामेंढया, बलै व कोंबडया इत्यादी पिधुनाच ेमोठया प्रमाणावर नकुसान 
झाल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात वादळीवाऱ्यासह अवकाळी पाऊस आणण गारवप्ीमळेु 
झालेल्या नकुसानीचे पींचनामे िासनाने केले आहेत काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार वपकाींचे व र्ळबागाींच े नकुसान झालेल्या 
ितेकऱ्याींना नकुसान भरपाई देयायासह पिधुनाचे नकुसान झालेल्या पिपुालक 
ितेकऱ्याींना आधथाक सहाय्य देयायाबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) िासनाने टदनाींक १८ एवप्रल, २०१८ च्या पिान्वये पींचनामे करयायाच े
आदेि टदले आहेत. 
(४) वपकाींचे व र्ळबागाींच्या नकुसानीबाबतचे अहवाल प्राप्त होताच 
अथासहाय्य देयायाबाबतची कायावाही िासनाकडून करयायात येईल. साींगली 
जिल््यातील ६ मेंढ्या, २ िळे्या व १ बोकड मतृ झाले असनू पिपुालक 
ितेकऱ्याींना  टदनाींक १३ मे, २०१५ च्या िासन ननणायानसुार रु. २५ हिार 
इतकी मदत देयायात आली आहे. तसेच, सोलापरू जिल््यातील ३४ लहान / 
मोठी िनावरे मतृ झाली असनू पिपुालक ितेकऱ्याींना रु. ५ लाख २७ हिार 
इतकी मदत देयायात आली आहे. ारींगाबाद ववभागात २७० कोंबड्या, २७ 
लहान िनावरे, ११७ मोठी िनावरे मतृ झाली असनू  पिपुालक ितेकऱ्याींना 
टदनाींक १३ मे, २०१५ च्या िासन ननणायानसुार मदत देयायाची कायावाही सरुु 
आहे. तसेच इतर ववभागात पींचनामे करयायात आले असनू आधथाक मदत 
देयायाची कायावाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानसभा 
______________________________________________________ 
मुद्रणपवूा सवा प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींिणेवर 

मुद्रण: िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर. 


