
महाराष्ट्र विधानसभा 
तिसरे अधधिेशन, २०१८ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

गरुुिार, ददनाांि २९ नोव्हेंबर, २०१८ / अग्रहायण ८, १९४० ( शिे ) 
  
(१) महसलू, मदि ि पनुिवसन, सािवजतनि बाांधिाम 

(सािवजतनि उपक्रम िगळून), िृषी आणण 
फलोत्पादन मांत्री 

 

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ८५ 
------------------------------------- 

  
उ्मानाबाद ि लािूर जजल्ह्यािील शिेिऱयाांची फ्युचर  

मेिर िां पनीने िेलेली फसिणूि 
  

(१) *  १३२०६५   श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) फ्यचुर मेकर या जवैिक खत े ि औषधाींची विक्री करणाऱ्या कीं पनीने 
उस्मानाबाद ि लातरू जजल्ह्यातील शतेकऱ्याींची चैन माके्ीींगच्या माध्यमातनु 
अधधक पसैे ि चारचाकी िाहनाचे अममष दाखिनू कोट्यिधी रुपयाींची 
फसिणूक केल्हयाचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या कीं पनीमाफश त देण्यात येणारी खत ेप्रमाणीत केलेली नसनू 
बनाि् खत ेि औषधे देिनू शतेकऱ्याींची फसिणकू ि तयाींच्या गुींतिणूकीचा 
अपहार केल्हयाच ेननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, या सींदर्ाशत चौकशी करुन या कीं पनीविरुध्द कारिाई 
करण्यातबाबतची मागणी सींबींधीत लोकप्रनतननधीींनी मा.महसलू मींत्री याींच्याकड े
ददनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी िा तयासमुारास केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि तयानसुार 
उक्त कीं पनीविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) ि (४) याबाबत शासनाकड े ददनाींक 
१५/१०/२०१८ रोजीचे ननिेदन प्राप्त झाले आहे, तथावप, याबाबत  शतेक-याींची 
लेखी / तोंडीस्िरुपात तक्रार प्राप्त झालेली नाही.    
फयचुर मेकर या कीं पनीस राज्य ि जजल्हहास्तरािरुन विक्रीचा परिाना देण्यात 
आलेला नाही. 
     सदर प्रकरणी उस्मानाबाद ि लातरु जजल्ह्यातील तसेच  राज्यातील 
सिश गणुितता ननरीक्षींकाींमाफश त तपासणी करण्यात येत आहे.   
सदर प्रकरणी करण्यात येत असलेल्हया चौकशीअींती तथयाींश आढळुन आल्हयास 
सींबींधीता विरुद्ध कारिाई करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही.  

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

घोड धरण प्रिल्हपग्र्िाांना प्रिल्हपग्र्िाांच ेलाभ देण्याबाबि 
  

(२) *  १२७९९४   श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू िडू (अचलपरू) :   सन्माननीय 
मदि ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर ि पणेु जजल्ह्यात सन १९५५ त े १९५६ या िषी घोड 
धरणाकररता शतेकऱ्याींच्या जममनी अतयल्हप मोबदल्हयात बळजबरीने 
र्सूींपादनाने शासकीय अधधकाऱ्याींनी ताब्यात घेतल्हया, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, या प्रकल्हपाबाबत शतेकऱ्याींनी पाठपरुािा करूनही तयाींचे 
पनुिशसन न केल्हयामळेु तसेच तयाींना उपजीविकेसाठी पयाशयी जमीन, 
प्रकल्हपग्रस्ताींच ेदाखल,े प्रकल्हपबाधधताींना नोकरीमध्ये आरक्षण न ददल्हयामळेु 
शतेकरी र्मूमहीन ि बेरोजगार झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे 
ननषकषश काय आहेत, 
(४) असल्हयास, तयानसुार या प्रकल्हपग्रस्ताींना जममनीचा िाढीि मोबदला, 
पयाशयी जमीन, शासकीय सेिेत प्रकल्हपग्रस्ताींना आरक्षणाचा लार् देण्याबाबत 
ि बळजबरीने र्सूींपादन करुन अतयल्हप मोबदला देणाऱ्या सींबींधधत 
अधधकाऱ्याींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) ि (२) हे खरे नाही 
(३) ि (४) घोड प्रकल्हपासाठी र्सूींपादन अधधननयम १८९४ मधील तरतदुीनसुार 
कलम ४ ि कलम ६ अन्िये र्सूींपादनाची कायशिाही करून प्रकल्हपबाधधताींना 
मोबदला देण्यात आलेला आहे. सदर प्रकल्हप सन १९५४ त े १९६५ या 
कालािधीतील असल्हयाने मौजे िडगाि-मश ींदोडी, माठ, म्हस,े राजापरू, दाणेिाडी 
इतयादी पनुिशमसत गािाींना महाराषर प्रकल्हपबाधधत व्यक्तीच े पनुिशसन 
अधधननयम १९७६ मधील तरतदुी लाग ु होत नसल्हयामळेु तयािेळी पनुिशसन 
गािठाणात नागरी सवुिधा देण्यात आलेल्हया नाहीत. तसेच प्रकल्हपग्रस्ताींना 
पयाशयी जमीनीचे िा्प करण्यात आलेले नाही. पनुिशसन गािठाणातील नागरी 
सवुिधाींच्या कामाींची कायशकारी यींत्रणेसमिेत ददनाींक १२/१०/२०१८ रोजी सींयकु्त 
पाहणी करण्यात आली असनू गािठाणातील उपलब्ध नागरी सवुिधा ि 
परुिाियाच्या नागरी सवुिधा याबाबत आराखडा तयार करून अींदाजपत्रके 
सादर करण्याबाबत सींबींधधत कायशकारी यींत्रणेस सचुना देण्यात आलेल्हया 
आहेत. प्रकल्हपबाधधताींसाठी शासकीय सेिेत ५ ्क्के आरक्षण देण्याबाबत 
शासन ननणशय क्र.एईएम १०८०/३५/१६अ, ददनाींक २१/१/१९८० मध्ये तरतदु 
करण्यात आलेली आहे. घोड प्रकल्हपाींतगशत बाधधत प्रकल्हपग्रस्ताींना 
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उपजजल्हहाधधकारी (पनुिशसन), अहमदनगर कायाशलयामाफश त प्रकल्हपबाधधत 
व्यक्तीींनी विहीत कागदपत्रासह अजश केलेल्हया ३६ प्रकल्हपग्रस्ताींना प्रमाणपत्राींचे 
िा्प करण्यात आलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

मौजे सोनुली (िा.सािांििाडी, जज.ससांधदुगूव) येथे परिानगीपेक्षा अधधि 
गौण खतनज उत्खनन िेल्हयाबाबि 

  

(३) *  १३२८१८   श्री.भरिशठे गोगािले (महाड) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे सोनलुी (ता.सािींतिाडी, जज.मस ींधुदगूश) येथ ेमे. ददलीप बबल्हडकॉन प्रा. 
मल. कीं पनीला  अप्पर जजल्हहाधधकारी, मस ींधुदगूश याींनी सव्हे नींबर २९/१०,११ ि  
सव्हे नींबर ५६/१,४,६,७,८ मध्ये िेळोिेळी एक लाख पन्नास हजार ब्रास  
काळ्या दगडाच ेउतखनन  करण्यासाठी परिानगी ददललेी आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, प्रतयक्षात सदर कीं पनीने सव्हे नींबर २९/३, ४, ५, ७, १०, ११ 
ि सव्हे नींबर ५६/१, ४, ६, ७, ८ मध्ये अपर जजल्हहाधधकारी मस ींधुदगूश याींनी 
ददलेल्हया परिानगीपेक्षा अधधक गौण खननज उतखनन करून शासनाच्या 
करोडो रुपयाींच्या महसलूाचे नकुसान केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर कीं पनीने परिानगी व्यनतररक्त केलेल्हया अनतररक्त 
उतखननासींदर्ाशत र्वूिज्ञान ि खननकमश सींचालनालय, नागपरू याींचेमाफश त 
Satellite Mapping करून सदर कीं पनीिर महाराषर जमीन महसलू सींदहता 
१९६६ चे कलम ४८(७) नसुार पाचप् दींडातमक कारिाई करण्याबाबत तक्रार 
श्री. अनपुम काींबळी याींनी जजल्हहाधधकारी मस ींधदुगूश याींचेकड े माहे ऑक््ोबर, 
२०१८ मध्ये िा तयादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, र्वूिज्ञान ि खननकमश सींचालनालय, नागपरू याींचेमाफश त 
Satellite Mapping करून जजल्हहाधधकारी, मस ींधुदगूश याींना अदयापपयतं 
अहिाल सादर करण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्हयास, सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने तातडीने Satellite Mapping 
करून सींबींधधत कीं पनीिर कारिाई कारण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) मौज ेसोनलुी (ता.सािींतिाडी, जज.मस ींधदुगूश) येथील 
स.नीं.२९/१०, ११ स.नीं.५६/१, ४, ६, ७, ८ मधून अपर जजल्हहाधधकारी, मस ींधुदगूश 
याींनी मे. ददलीप बबल्हडकॉन मल., या कीं पनीला िेळोिेळी एकूण १,५०,००० ब्रास 
“काळा दगड” हे गौण खननज उतखननासाठी परिाने ददले आहेत.   
(२), (३), (४) ि (५) सदर कीं पनीने परिानगी व्यनतररक्त केलले्हया अनतररक्त 
उतखननासींदर्ाशत र्वूिज्ञान ि खननकमश सींचालनालय, नागपरू याींचेमाफश त 
Satellite Mapping करुन तयाींनी सादर केलेल्हया अहिालाच्या आधारे सदर 
कीं पनीिर महाराषर जमीन महसलू सींदहता, १९६६ चे कलम ४८(७) नसुार 
पाचप् दींडातमक कारिाई करण्याबाबतची तक्रार श्री. अनपुम काींबळी या 
इसमाकडून दद.१९/१०/२०१८ रोजीच्या ननिेदनादिारे जजल्हहाधधकारी, मस ींधुदगूश 
याींचेकड ेप्राप्त झाली आहे. 
     सदर खाणीींमध्ये गौण खननजाचे प्रतयक्षात ककती ब्रास उतखनन केले 
आहे, हे ननजश्चत करण्यासाठी Sattellite Mapping उपयकु्त नसल्हयामळेु 
ETS ममशनदिारे सदर क्षते्राची प्रतयक्ष पाहणी करुन उतखनन पररमाणाची 
मोजणी करणेबाबत दद.३०/१०/२०१८ रोजीच्या पत्रान्िये उपसींचालक, र्वूिज्ञान 
ि खननकमश सींचालनालय, कोल्हहापरू याींना कळविण्यात आले आहे. सदर 
उतखननाबाबतचा तयाींचा अहिाल प्राप्त होताच तयानसुार पढुील कायशिाही 
जजल्हहाधधकारी, मस ींधुदगूश याींचेमाफश त करण्याचे सींकजल्हपत आहे. 
(६) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

दहांगणघाट (िा.दहांगणघाट, जज.िधाव) येथील पशुिैद्यिीय  
रुग्णालय बांद असल्हयाबाबि 

(४) *  १३२३३४   श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट) :   सन्माननीय 
पशसुांिधवन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) दहींगणघा् (ता.दहींगणघा्, जज.िधाश) येथील पशसुींिधशन विर्ागाच्या 
पशिुदैयकीय रुग्णालयात अतयाधुननक सोनोग्राफीसह सिश मशीन उपलब्ध 
असनुही रुग्णालय बींद असल्हयाने पशपुालकाींची गरैसोय होत असल्हयाचे माहे 
मे, २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर रुग्णालयातील डॉक््र ि कमशचारी िेळेिर उपलब्ध राहत 
नसनु पशधुन विकास अधधकारी हे पद ररक्त असल्हयाने उपचारासाठी 
आलेल्हया जनािराींना िेळेिर उपचार न ममळाल्हयामळेु जनािराींचा मतृय ू होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, तयानसुार जनािराींच्या मतृयसू कारणीर्तू असलेल्हया सींबींधधत 
अधधकारी ि कमशचाऱ् याींिर कारिाई करण्याबाबत ि दहींगणघा् तालकु्यातील 
पशिुदैयकीय रुग्णालय ननयममत सरुु ठेिण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेि जानिर : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
     सदर सींस्थेतील पशधुन विकास अधधकारी ि पशधुन पयशिेक्षक ही 
दोन  पदे माहे मे, २०१८ मध्ये  ररक्त होती. पशधुन विकास अधधकारी या 
ररक्त पदाचा अनतररक्त कायशर्ार पशधुन विकास अधधकारी, पशिुदैयकीय 
दिाखाना शे्रणी-१, िडणेर याींच्याकड े सोपविण्यात आलेला होता. तथावप, 
दद.०१ जुन, २०१८ रोजी बदलीने सदर पशधुन विकास अधधकारी हे ररक्त पद 
र्रण्यात आलेले आहे. 
     पशधुन पयशिेक्षक या ररक्त पदाचा अनतररक्त कायशर्ार पशिुदैयकीय 
दिाखाना शे्रणी-२, जाम  येथील पशधुन पयशिेक्षकाकड े सोपविण्यात आलेला 
आहे. 
     या दिाखान्यात पशिुदैयकीय उपचारासाठी आलेल्हया जनािराींना िेळेत 
उपचार न ममळाल्हयामळेु ती मतृयमुखुी पडत असल्हयाची बाब ननदशशनास 
आलेली नाही.         
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
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डोंबबिली (जज.ठाणे) येथे क्षमिेपेक्षा जा्ि शालेय विद्यार्थयाांची 

ररक्षामधनु असुरक्षक्षि िाहििू सुरु असल्हयाबाबि 
  

(५) *  १२७७८३   श्री.शसशिाांि सश ांदे (िोरेगाि), श्री.अजजि पिार (बारामिी), 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांि पाटील (इ्लामपरू), श्री.छगन 
भजुबळ (येिला), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोप े
(घनसािांगी), श्री.जयदत्ि क्षीरसागर (बीड), श्री.हनमुांि डोळस (माळसशरस), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन 
मशु्रीफ (िागल), श्री.भा्िर जाधि (गहुागर), श्री.राणाजगजीिससांह पाटील 
(उ्मानाबाद), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर), श्री.राहुल 
जगिाप (श्रीगोंदा), श्रीमिी समुन पाटील (िासगाि - ििठेमहाांिाळ), 
श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड 
(अिोल)े, श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
श्री.विजय भाांबळे (जजांिरू), श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचिटगाांििर (िजैापरू), 
श्री.सांग्राम जगिाप (अहमदनगर शहर), श्री.सरेुश लाड (िजवि), श्री.राहुल मोटे 
(पराांडा), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), डॉ.सिीश 
(अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.मधुसदून िें दे्र (गांगाखेड), श्री.नरहरी 
णिरिाळ (ददांडोरी), श्रीमिी सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.किसन 
िथोरे (मरुबाड), डॉ.भारिी लव्हेिर (िसोिा) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डोंबबिली (ता.कल्हयाण, जज.ठाणे) येथील ररक्षाचालक क्षमतपेके्षा जास्त 
शालेय विदयाथयांना ररक्षामध्ये बसिनू असरुक्षक्षत िाहतकू करत असल्हयाच े
माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, डोंबबिली येथील उप प्रादेमशक पररिहन विर्ागाचे अधधकारी 
या ररक्षाींिर नाममात्र दींड आकारुन विदयाथयांच्या असरुक्षक्षत िाहतकुीकड े
दलुशक्ष करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्हयास, तयानसुार डोंबबिली येथे विदयाथयांची असरुक्षक्षत िाहतकु 
करणाऱ्या ररक्षाचालकाींसह याकड े दलुशक्ष करणाऱ्या पररिहन विर्ागातील 
अधधकाऱ्याींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर रािि े: (१) ि (२) अींशत: खरे आहे. 
(३) ि (४) विदयाथयांच्या सरुक्षक्षत िाहतकुीकररता महाराषर मो्ार िाहन 
(स्कूल बसकररता विननयम) ननयम २०११ हे दद.२२.०३.२०११ रोजी प्रमसध्द 
करण्यात आले आहेत. तयानसुार शालेय विदयाथयांच्या सरुक्षक्षत 
िाहतकुीकरीता जजल्हहा बस सरुक्षक्षतता सममतीची स्थापना करण्यात आलेली 
आहे. यामध्ये पोमलस आयकु्त, स्थाननक नागरी सींस्था ि पररिहन अधधकारी 
याींचा समािेश असनू सदर सममतीने घेतलेल्हया ननणशयानसुार विदयाथयाशच्या 
सरुक्षक्षत िाहतकूीसींदर्ाशत ननणशय घेण्यात येतात. 
     स्कुल बसच्या सरुक्षक्षत िाहतकूीकरीता  सन एवप्रल-२०१८ त ेऑक््ोंबर 
२०१८ हया कालािधीत एकूण १५४२ िाहने तपासण्यात आली यामध्ये २४५ 
िाहने दोषी आढळून आली असनू १०१ िाहनाींची अनजु्ञप्ती, ९४ िाहनाींचा 
परिाना ि ३५ िाहनाींची नोंदणी ननलींबबत करण्यात आलेली आहे. तसेच रु. 
८,९४,२३०/- एिढे तडजोड शलु्हक िसलु करण्यात आलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

ब्रम्हपूरी (जज.चांद्रपूर) विधानसभा क्षेत्रािील र्त्याांच्या िामाांना  
हायबब्रड ॲन्युईटी योजनेंिगवि मांजूरी देण्याबाबि 

(६) *  १२६८०९   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(सशडी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अ्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांिोष टारफे 
(िळमनरुी), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) मलु (जज.चींद्रपरू) गडधचरोली महामागाशिरील दहरापरू-बोथली-पाथरी रस्ता, 
पाथरी-मस ींदेिाही रस्ता आणण व्याहाड-ननफीं द्रा-गाींगलिाडी रस्ता (प्रजजमा २९), 
प्रजजमा २९, रामा ३७५ लाींबी, रामा ३२२ लाींबी एकूण लाींबी ८०.७०० ककमी या 
रस्तयाींची कामे ३०५४ मशषातंगशत हायबब्रड ॲन्यईु्ी योजनेअींतगशत मींजूर करून 
प्रशासकीय मान्यता ि ननधी देण्याबाबतचे ननिेदन लोकप्रनतननधीींनी 
मा.सािशजननक बाींधकाम मींत्री याींच्याकड े ददनाींक ८ जुल,ै २०१८ रोजी िा 
तयासमुारास ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या ननिेदनािर मा.मींत्री महोदयाींनी तातडीने प्रस्ताि सादर 
करण्याबाबत ननदेश अपर मयु य सधचि सािशजननक बाींधकाम विर्ाग मींत्रालय, 
मुींबई याींना ददींनाक ९ जुल,ै २०१८ रोजी िा तयासमुारास ददले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, मयु य अमर्यींता सािशजननक बाींधकाम विर्ाग, नागपरू याींनी 
ददनाींक २३ ऑगस््, २०१८ रोजी िा तयासमुारास सदर कामाचा प्रस्ताि 
सधचि, बाींधकाम विर्ाग, मींत्रालय मुींबई याींना सादर केला असताींनाही 
अदयाप तयास मींजूरी ममळाली नसल्हयाचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्हयास, या प्रकरणी चौकशी करून या कामाींना हायबब्रड ॲन्यईु्ी 
योजनेंतगशत मींजूरी देऊन प्रशासकीय मान्यता ि ननधी देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) ि (२)  होय. हे खरे आहे. 
(३), (४) ि (५) सदरचे काम ननकष, मींजूरी ि ननधी उपलब्धतचे्या अधीन 
राहून हाती घेण्याचे ननयोजन राहील. 
 

----------------- 
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राज्यािील दधु भुिटी उद्योग आधथवि अडचणीि असल्हयाबाबि   
(७) *  १२९७२२   श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपरूी), श्री.त्र्यांबिराि सभसे (लािरू ग्रामीण), 
श्री.अ्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.बसिराज पाटील (औसा) :  
सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ३० हजार ्न अनतररक्त दधु र्कु्ी विक्रीविना पडून असल्हयाच े
माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, राज्यात ३४ दधु र्कु्ी प्रकल्हप असनु दधु र्कु्ी विक्रीविना 
पडून रादहल्हयामळेु सदर उदयोग आधथशक अडचणीत आले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणी चौकशी करुन अनतररक्त दधु र्कु्ीची विक्री 
होण्याबाबत ि आधथशक अडचणीत असलेल्हया या उदयोगाींना आधथशक 
अडचणीतनु बाहेर काढण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेि जानिर : (१) राज्यातील शासन, सहकार ि खाजगी क्षते्रातील 
प्रकल्हपाींचा दधू र्कु्ीचा एकूण साठा माहे ऑगस््, २०१८ अखेर ३०४०९ 
मे.्न एिढा होता. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) राज्यात जून अखेर ३०१८३ मे.्न मशल्हलक असलेल्हया दधू र्कु्ी 
साठ्याच्या विननयोगासाठी शासनाने शासन ननणशय दद. २० जुल,ै २०१८ ि ३१ 
जुल,ै २०१८ नसुार दधू र्कु्ी ननयाशत करण्यासाठी रु.५०/- प्रनत ककलो ननयाशत 
प्रोतसाहनपर अनदुान देण्याचा ननणशय घेतला असनू सदर योजना 
दद.१९.०१.२०१९ पयतं सरुु ठेिण्यात आली आहे यामशिाय शालेय पोषण 
आहार योजनेत दधू र्कु्ी िा्पाचा समािेश करण्यात आला असनू याबाबत 
पढुील कायशिाही शालेय मशक्षण विर्ागामाफश त सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
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िान्हेगाांि (िा.फुलांब्री) िे पाचोरा या र्त्याच ेिाम  
पूणव िरण्याबाबि 

  

(८) *  १३१९४६   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :  सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) पाचोरा त ेऔरींगाबाद हे अींतर ५० ककलोमी्रने कमी करणा-या कान्हेगाींि 
(ता.फुलींब्री) त े पाचोरा या घा्नाींद्रा घा्ातनू जाणा-या रस्तयाचे काम 
जलदगतीने पणूश करण्याबाबतची मागणी नतडका, िरठान, बनो्ी, गोंदेगाि 
(ता.सोयगाींि) तसेच जारगाींि (ता.पाचोरा) येथील ग्रामस्थाींनी माहे ऑक््ोबर, 
२०१८ मध्ये िा तयादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(३) असल्हयास, चौकशीनसुार या रस्तयाच े काम तातडीने पणूश करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अींशत खरे आहे. 
     तथापी, ग्रामस्थाींची लेखी मागणी प्राप्त झाल्हयाचे आढळून येत नाही.  
(२) ि (३) प्रश्नाधीन रस्तयाचे काम ननधीच्या उपलब्धतचे्या अधधन राहून 
माचश २०१९ पयतं पणूश करण्याचे ननयोजन आहे.  
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

मुांबई-अहमदाबाद महामागावच्या पालघर जजल्ह्यािील  
र्त्याची दरुु्िी िरण्याबाबि 

  

(९) *  १३१६४८   श्री.क्षक्षिीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.विलास िरे (बोईसर), 
श्री.दहिेंद्र ठािूर (िसई) :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि 
उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई-अहमदाबाद महामागाशच्या पालघर जजल्ह्यातील रस्तयाची दरुिस्था 
झाल्हयामळेु या महामागाशच्या पालघर जजल्ह्यातील हद्दीमध्ये माहे जानेिारी, 
२०१८ त ेसप् े्ंबर, २०१८ या कालािधीत अनेक िाहनाींच ेअपघात घडून शकेडो 
नागररक मतृयमुखुी पडले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीनसुार उक्त महामागाशच्या पालघर जजल्ह्यातील 
रस्तयाची दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ सशांदे : (१) पालघर जजल्हहयातनू जाणा-या मुींबई-अहमदाबाद 
महामागाशचे काम ि दरुािस्था झाल्हयास कराियाच्या दरुुस्तीचे काम कें द्र 
शासनाच्या र्ारतीय राषरीय राजमागश प्राधधकरणामाफश त एन.एच.डी.पी. फेज-५ 
अींतगशत डी.बी.एफ.ओ.पॅ्नश (बीओ्ी) तततिािर उदयोजकाला देण्यात आलेले 
आहे. तयानसुार सदर रस्ता िाहतकुी योग्य  ठेिण्याकररता आिश्यकतनेसुार 
रस्तयाच्या दरुुस्तीचे काम उदयोजकाव्दारे करण्यात येत.े     
     तथावप सदर महामागाशिर माहे जानेिारी २०१८ त े सप् े्ंबर २०१८ या 
कालािधीत पालघर जजल्हहयाच्या हद्दीमध्ये झालेल्हया अपघाताींची मादहती 
खालीलप्रमाणे असल्हयाच े प्रकल्हप सींचालक, र्ारतीय राषरीय राजमागश 
प्राधधकरण, सरुत याींनी कळविले आहे. 

एकूण अपघात मतृ पािलेल्हयाींची सींय या जखमी झालेल्हयाची सींय या 
१७६ ४२ १८२ 

(२) सदर अपघात सिशसाधारणपणे िाहनचालकाींच्या अनतिेगामध्ये गाडी 
चालविण्यामळेु आणण तसेच महामागाशिर िाहन चालविताना महामागाशिरील 
आदेशाींचे पालन न केल्हयामळेु झाल्हयाचे ददसनू येत असल्हयाचे प्रकल्हप 
सींचालक, र्ारतीय राषरीय राजमागश प्राधधकरण, सरुत याींनी कळविले आहे. 
(३) उक्त प्रकरणी सदर रस्ता िाहतकुीयोग्य ठेिण्याकररता आिश्यकतनेसुार 
रस्तयाच्या दरुुस्तीचे काम उदयोजकाव्दारे करण्यात येत.े मशिाय अपघात 
प्रिण स्थळी ि अधधकृत क्रॉमस ींग स्थळी अपघात होऊ नये, यादृष्ीने 
धोकादायक फलक, रींब्लर जस्रप्स, जब्लींकसश लािण्यात आलेले असनू 
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अनधधकृत क्रॉमस ींगस पोलीसाींच्या मदतीने बींद करणे अश्या उपाययोजना 
करण्यात येतात.तसेच हायिे पोलीस ि उदयोजकाच्या सरुक्षा गस्त 
विर्ागाकडून महामागाशिर ननयममतपणे अपघात ननयींत्रणासाठी उपाययोजना 
करण्यात येतात, असे प्रकल्हप सींचालक, र्ारतीय राषरीय राजमागश प्राधधकरण, 
सरुत याींनी कळविले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

सालोरा, ब्राम्हणिाडा (गोविांदपूर), िापुस िळणी ि देिरा 
(िा.जज.अमराििी) येथील शिेिऱयाांना नुिसान भरपाई देण्याबाबि 

(१०) *  १२९७५५   अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्री.हषविधवन सपिाळ 
(बलुढाणा) :  सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सालोरा (ता.जज.अमरािती) येथील शतेकऱ्याींनी खरेदी केलेल्हया सोयाबीन 
बबयाण्याला शेंगा लागल्हया नसल्हयामळेु शतेकऱ्याींचे मोठया प्रमाणात आधथशक 
नकुसान झाले असल्हयाने तयाींना नकुसान र्रपाई देण्याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी जजल्हहाधधकारी याींच्याकड ेलखेी ननिेदन ददले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच ब्राम्हणिाडा (गोवि ींदपरू), कापसु तळणी ि देिरा (ता.जज.अमरािती) 
येथील सोयाबीन वपक पणूशत: उध्िस्त झाल्हयामळेु शतेकऱ्याींच े मोठ्या 
प्रमाणात झालेल्हया नकुसानाचीही नकुसान र्रपाई देण्याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी जजल्हहाधधकारी याींच्याकड ेलेखी ननिेदन ददले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, ननिेदनाच्या अनषुींगाने सालोरा, ब्राम्हणिाडा (गोवि ींदपरू), 
कापसु तळणी ि देिरा येथील नकुसानग्रस्त शतेकऱ्याींना नकुसान र्रपाई 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) ि (३) अमरािती जजल्ह्यातील अमरािती 
तालकु्यातील सालोरा ि ब्रा्मणिाडा (गोवि ींदपरू) या गािातनू सोयबीन 
वपकाला शेंगा न लागल्हयाबाबतची तक्रार प्राप्त झालेली होती. यानषुींगाने 
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तालकुास्तरीय तक्रार ननिारण सममतीने प्रक्षते्राची प्रतयक्ष पाहणी केली असता, 
वपकास सोयाबीनच्या शेंगा लागलेल्हया होतया, मात्र फुलोरा अिस्थेत अळीचा 
ि खोडमाशीचा प्रादरु्ाशि झाल्हयामळेु फळधारणा झालेली नसनू सममतीने 
बबयाणात दोष नसल्हयाचा अहिाल ददलेला आहे. 
     कापसूतळणी ि देिरा या गािातील शतेकऱ्याींच्या तक्रारी प्राप्त 
झालेल्हया नाहीत. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

डोंगरदे िे डोंगर िठोरा (िा.यािल, जज.जळगाि) या  
र्त्याची दरुु्िी िरण्याबाबि 

(११) *  १३२८७५   श्री.हरीभाऊ जािळे (रािेर) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) डोंगरदे त े डोंगर कठोरा (प्रजजमा-७६) (ता.यािल, जज.जळगाि) या 
रस्तयाची दरुिस्था झाल्हयामळेु रस्ता िाहतकूीसाठी गरैसोयीचा झाल्हयाचे माहे 
ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(३) असल्हयास, तयानसुार या रस्तयाचे मजबतुीकरण ि डाींबरीकरण 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) ि (३) अींशत खरे आहे. 
     प्रश्नाधीन रस्ता ३.४० ककमी लाींबीचा असनू ककमी ०/०० त े०/८३५ ि 
ककमी २/०० त े३/४०० ही लाींबी नादरुूस्त आहे ि ककमी ०/८३५ त े२/०० लाींबी 
सजुस्थतीत आहे. 
     नादरुूस्त लाींबीच्या मजबतुीकरण ि डाींबरीकरणाचे काम सन २०१८-१९ 
मध्ये मींजूर असनू ननविदा स्तरािर आहे. सदर काम ननधीच्या 
उपलब्धतनेसुार पणूश करण्याचे ननयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
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साखरी, निापूर ि नांदरूबार पररिहन आगारािील िाहन चालिाांच्या 
बेशी्िपणामुळे होि असलेले अपघाि 

  

(१२) *  १२८६७८   श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अजजि पिार 
(बारामिी), श्री.जयांि पाटील (इ्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), 
श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.हनमुांि डोळस (माळसशरस) :  
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बागलाण (जज.नामशक) विधानसर्ा क्षेत्रातील ७५२-जी या क्रमाींकाचा 
खेतीया (मध्यप्रदेश), नींदरूबार, विसरिाडी, साखरी, वप ींपळनेर, ताहाराबाद, 
स्ाणा, देिळा, र्ािडबारी त ेधचकोडी (कनाश्क) या दोन राज्याींना जोडणारा 
राषरीय महामागश जात असनु या राषरीय महामागाशिर साखरी, नींदरूबार ि 
निापरू या आगाराच्या अनेक एस.्ी बसेस नामशक, पणेु, मुींबई या दठकाणी 
मोठ्या प्रमाणात िाहतकू करतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, साखरी, निापरू, नींदरूबार आगाराच्या बसेसचे चालक अतयींत 
बेशीस्तपणे बसेस चालिीत असल्हयामळेु तया दठकाणी मोठ्या प्रमाणात 
अपघात होऊन अनेक प्रिासी मतृयमूखुी पडले असनु माहे ऑगस््, २०१८ 
मध्ये िा तयादरम्यान साखरी, निापरू, नींदरूबार या आगाराींच्या ४ त े ५ 
बसेसचे मर्षण अपघात झाल े असल्हयाने याबाबत लोकप्रनतननधीींनी 
मा.पररिहन मींत्री याींच्याकड ेददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी िा तयासमुारास 
लेखी ननिेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त ननिेदनाच्या अनषुींगाने बसेसचे होणारे अपघात 
्ाळण्यासाठी उपाययोजना करुन बेशीस्तपणे बसेस चालविणाऱ्या बस 
चालकाींविरुध्द कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर रािि े: (१) ि (२) होय. 
(३) राज्य पररिहन महामींडळाच्या साखरी, निापरू, नींदरूबार आगारातील 
बेमशस्तपणे िाहन चालविताींना आढळलेल्हया ४ चालकाींिर महामींडळादिारे 
ननलींबनाची कारिाई करण्यात आलेली  आहे. तसेच, बेमशस्त िाहन चालविणे 



16 

ि अपघातास जबाबदार असणाऱ्या राज्य पररिहन चालकाींिर िेळीच प्रमादीय 
कारिाई करण्यात येत.े 
     महामींडळाच्या बसेसचे अपघात ्ाळण्यासाठी महामींडळादिारे विविध 
उपाययोजना ननयममतपणे करण्यात येत असनू, तयामध्ये प्रामयु याने चालक 
उजळणी प्रमशक्षण, ज्या चालकाींकडून अपघात झालेला आहे, अशा चालकाींच े
विशषे प्रमशक्षण, चालकाींची नेत्र तपासणी, आरोग्य तपासणी करण्यात येत.े 
तसेच विना अपघात सेिेबाबत चालकाींना प्रोतसाहनपर बक्षक्षस,े बबल्हले इ. 
देण्यात येतात. तयाचप्रमाणे सरुक्षक्षतता मोदहम राबिनू चालकाींमध्ये 
जागरुकता ननमाशण करण्यात येत ेि प्रबोधन करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

पेण (जज.रायगड) िालुक्यािील धरमिर खाडीचा बाांध फुटून गडब 
पररसरािील भािशिेीच ेिालेले नुिसान 

  

(१३) *  १२९०८५   श्री.सभुाष उफव  पांडडिशठे पाटील (असलबाग) :  
सन्माननीय खारभमूी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पेण (जज.रायगड) तालकु्यातील धरमतर खाडीचा बाींध फु्ून गडब 
पररसरातील खारमाचेळा, खारघा्, खारधचींबरी, खारजाींर्ेळा, खारढोंबी आदी 
र्ागातील र्ात शतेीमध्ये खारे पाणी मशरल्हयाने समुारे ६०० एकर र्ात शतेीच े
नकुसान झाले आहे, हे खरे आहे काय,                
(२) असल्हयास, सदरहू नकुसानग्रस्त शतेकऱ्याींना अदयाप नकुसान र्रपाइश 
देण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, गडब पररसरातील शतेकऱ्याींच्या वपकाची पाहणी शासनाने 
केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, तयानसुार नकुसानग्रस्त शतेकऱ्याींना नकुसान र्रपाई देण्यासह 
धरमतर खाडीच्या बाींधाची तातडीने पनुबांधणी करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ददिािर रािि े : (१) पेण (जज.रायगड) तालकु्यातील धरमतर खाडीचा 
बाींध फु्ून गडब पररसरातील खारमाचेला, खारघा्, खारधचींबरी, खारजाींर्ेळा, 
खारढोंबी आदी गािाींचे क्षेत्र हे माचेला धचबी शासकीय खारर्मूी योजनेंतगशत 
आहे. माचेला धचबी शासकीय खारर्मूी योजनेच्या एकूण ३४५ हेक््र 
पनु:प्रावपत क्षेत्रापकैी समुारे २२२ हेक््र इतके क्षेत्र बाधीत झाले आहे. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) नकुसान र्रपाईच्या अनषुींगाने शासन ननणशय, महसलू ि िन विर्ाग क्र. 
सीएलएस-२०१२/प्र.क्र.१५७/म-३, तारीख ३० जानेिारी, २०१४ मध्ये 
खालीलप्रमाणे तरतदूी आहेत - 
     “कें द्र शासनाने नसैधगशक आपततीमध्ये चक्रीिादळ, र्कूीं प, आग, परू, 
तसनुामी, गारपी्, दरड कोसळणे, बफश खींड कोसळणे (दहमिषाशि), ्ोळधाड, 
दषुकाळ, ढगफु्ी ि कडाक्याची थींडी या आपततीींचा समािेश केला आहे. सदर 
आपततीींकररता राज्य आपतती प्रनतसाद ननधीमधून मदत अनजु्ञेय आहे.  सदर 
मदतीचे दर, राज्य शासनामाफश त घोवषत केलले्हया अिेळी पाऊस, अनतिषृ्ी 
(शतेीवपकाींच्या नकुसानीसह सिश नकुसान), आकजस्मक आग, समदु्राचे उधाण, 
िीज कोसळणे या आपततीींकरीताही लाग ूकरण्यात येत आहेत.  तयाचप्रमाणे 
राज्य शासनाने कें द्र शासनाचे विदहत ननकष/मदतीच्या व्यनतररक्त िळेोिेळी 
अनतररक्त मदत जाहीर केल्हयास, तीदेखील राज्य शासनाच्या ननधीतनू 
अनजु्ञेय राहील.” 
     तयानषुींगाने नकुसान र्रपाईचा प्रस्ताि शासनस्तरािर तपासण्यात येत 
आहे. 
     सदय:जस्थतीत माचेला धचबी शासकीय खारर्मूी योजना नादरुुस्त झाली 
आहे.  तयानसुार मे-२०१८ मध्ये जे.एस.डब्ल्हय.ु कीं पनीकडून ३०० मी. लाींबीच्या 
बाींधाचे ि २५ मी. लाींबीच्या खाींडीचे काम जुल,ै २०१८ मध्ये पणूश करुन घेतले 
आहे. या योजनेच्या उिशररत चार खाींडीच ेि बाींधाच्या दरुुस्तीचे काम जे. एस. 
डब्ल्हय.ु कीं पनीमाफश त लिकरच पनु:श्च हाती घेण्याचे ननयोजन आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
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िसांिराि नाईि िृषी विद्यापीठ परभणी येथे प्रिल्हपग्र्िाांच्या  
भरिीि िालेला गैरव्यिहार 

  

(१४) *  १३३०२२   श्री.अतनल (अण्णा) गोटे (धळेु शहर) :  सन्माननीय 
िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परर्णी येथील िसींतराि नाइशक कृषी विदयापीठात सन २००९ मघ्ये 
प्रकल्हपग्रस्ताींच्या केलेल्हया नोकर र्रतीमध्ये उच्च न्यायालयाच्या गणुिततचेा 
ननणशय डािलनू गरैमागाशने कमी गणु असलेल्हया उमेदिाराींना ननयकु्त 
केल्हयाप्रकरणी चौकशी करून सींबींधधत दोषीींविरोधात कारिाइश करण्याबाबतचे 
ननिेदन प्रकल्हपग्रस्त शतेकरी कृषी सममती, मराठिाडा कृषी विदयापीठ, 
परर्णी याींनी मा.राज्यपाल, मा.मयु यमींत्री, मा.कृषीमींत्री, प्रधानसधचि, कृषी 
विर्ाग याींच्याकड े ददनाींक २६ ऑगस््, २०१८ रोजी िा तयासमुारास सादर 
केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू ननिेदनाच्या अनषुींगाने चौकशी करून सींबींधधत 
दोषीींविरोधात कारिाइश करण्यास होत असलेल्हया विलींबामळेु ददनाींक २६ 
ऑगस्् २०१८ रोजी िा तयासमुारास कृषी विदयापीठाच्या गे्समोर आमरण 
उपोषण करण्यात आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याप्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय ि 
चौकशीनसुार सींबींधधत दोषीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) या बाबीिरील ददनाींक २६ जून २०१८ च ेननिेदन 
सादर केल्हयाची बाब खरी आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) दद.१७.१०.२०१८ चा जजल्हहाधधकारी, परर्णी याींच्याकडून चौकशी अहिाल 
प्राप्त झाला असनू शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
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रत्नाधगरी जजल्हहयािील राष्ट्रीय ि राज्य महामागाविर २२ दरडप्रिण 
दठिाणे असल्हयाबाबि 

  

(१५) *  १३३५५९   श्री.राजन साळिी (राजापरू) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) रतनाधगरी जजल्हहा आपततती व्यिस्थापन सममतीने केलेल्हया पाहणीत 
जजल्हहयातील राषरीय ि राज्य महामागाशिरील र्ोस्त े घा्, कामथे घा्, 
ननिळी, देिधे, िा्ूळ, आींबा, कुीं र्ाली, कशडेी, परशरुाम, आगिेग पालपेणी या 
११ घा्ाींमध्ये २२ दरडप्रिण दठकाणे ननजश्चत केल्हयाचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ 
मध्ये िा तयादरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, तयानसुार प्रिाशाींच्या सरुक्षक्षततसेाठी उक्त दरडप्रिण दठकाणी 
आिश्यक तया उपाययोजना करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) जजल्हहा आपतती व्यिस्थापन, रतनाधगरी येथे 
चौकशी करता सममतीकडून पाहणी केल्हयाची बाब ननदशशनास आलेली नाही. 
     तथावप कायशकारी अमर्यींता,राषरीय महामागश विर्ाग,रतनाधगरीच्या 
कायशक्षेत्रामध्ये सन २०१८-१९ च्या पािसाळयापिूी सिेक्षण करुन रा.म. क्र.६६, 
रा.म.क्र.१६६ ि रा.म.क्र.१६६-ई िर एकूण ११ दठकाणी दरड प्रिण दठकाणे 
ननजश्चत करुन दद.२८.०५.२०१८ रोजीच्या पत्रान्िये जजल्हहा आपतती 
व्यिस्थापन सममतीस कळविण्यात आले होत.े 
(२) चौकशी करण्याचा प्रश्न उद् ाित नाही. 
(३) पािसाळयापिूी सींपणूश घा् र्ागाींसह राषरीय महामागांची पाहणी करुन 
आिश्यक तया ककरकोळ स्िरुपाच्या उपाययोजना करण्यात आल्हया आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
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दहांगोली जजल्ह्यािील नासा प्रयोग शाळेसाठ  सांपादीि िेलेल्हया  
जसमनीचा िाढीि मोबदला देण्याबाबि 

  

(१६) *  १२७७४०   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली जजल्ह्यातनू जाणा-या समधृ्दी महामागाशमध्ये जममनी गेलेल्हया 
शतेक-याींना हेक््री तीन को्ी रुपये मोबदला देण्यात आला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, दहींगोली जजल्ह्यातील नासा प्रयोग शाळेसाठी जममनी सींपादीत 
केलेल्हया शतेक-याींना केिळ हेक््री साडचेार लाख रुपये याप्रमाणे मोबदला 
ददला गेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि तयाचे ननषकषश 
काय आहेत, 
(४) असल्हयास, तयानसुार दोन्ही दठकाणच्या मोबदल्हयात तफाित असण्याची 
कारणे काय आहेत ि नासा प्रयोग शाळेसाठी जममनी सींपादीत केलेल्हया 
शतेकऱ्याींना िाढीि मोबदला देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
     दहींगोली जजल्हहयातनू समधृ्दी महामागश जात नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     मलगो इींडडया प्रकल्हपासाठी जमीन खाजगी िा्ाघा्ीने थे् खरेदीने 
जमीन घेण्याची कायशिाही चाल ुआहे. बसमत उपविर्ागामाफश त ता. औींढा(ना) 
तालकु्यात र्ारत सरकारच्या अणू उजाश विर्ागाच्या मलगो इींडडया प्रकल्हपासाठी 
मौजे मसध्देश्िर येथील १४ हे ६३ आर  ि दधुाळा येथील ३० हे ८५ आर 
अशी एकूण ४५ हे ४८ आर जमीन खाजगी िा्ाघा्ीने थे् खरेदीन े
घ्याियाची आहे. 
     शासन ननणशय दद.१२/५/२०१५, दद. ३०/९/२०१५ ि दद.२५/१/२०१७ च्या 
तरतदुीन्िये जजल्हहाधधकारी याींचे अध्यक्षतखेालील गठीत सममतीने दर 
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ननजश्चतीस मींजूरी ददली आहे. मौजे मसध्देश्िर या गािासाठी हेक््री 
रु.२१,२५,०००/- तर मौजे दधुाळा  या गािासाठी रु. २०,००,०००/- प्रनत हेक््री 
मोबदला मींजूर करण्यात आला आहे.    
(३) ि (४) खाजगी िा्ाघा्ीने जमीन थे्  खरेदी करीत असल्हयामळेु 
शतेकऱ्याींना रास्त र्ाि ममळत असल्हयामळेु खरेदी विक्री व्यिहार पार पाडले 
आहेत. योग्य मोबदला रक्कम शतेकऱ्याींना प्राप्त झल्हयामळेु जजल्हहाधधकारी, 
दहींगोली याींचेकड ेअसींतोषाबाबतची कुठलीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

परराज्यािील बनािट िाडा िोलम िाांदळाची  
विक्री होि असल्हयाबाबि 

  

(१७) *  १३१४२७   श्री.असमि विलासराि देशमखु (लािरू शहर) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िाडा (जज.पालघर) तालकु्यात वपकणारा िाडा कोलम या ताींदळाच्या नाींिे 
आींध्रप्रदेश, ताममळनाडू आणण कनाश् क या राज्याींमध्ये तयार होणारा बनाि् 
कोलम ताींदळाची मुींबई त े अमेररकेपयतंच्या बाजारात विक्री केली जात 
असल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशशनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, काही व्यापारी बाहेरील राज्यातील ताींदळू िाडा कोलम या 
नािाने पॅककीं ग करुन विक्री करत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या बनाि् ताींदळाच्या विक्रीमळेु अस्सल िाडा कोलमला 
अपेक्षक्षत दर ममळत नसल्हयामळेु ही जातही सींपषु्ात येईल अशी शक्यता 
ननमाशण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच े
ननषकषश काय आहेत, तदनसुार ग्राहकाींची होणारी फसिणूक ्ाळण्यासह िाडा 
कोलम ही जात द्किण्यासाठी नतचे र्ौगोमलक मानाींकन करण्याबाबत तसेच 
बनाि् िाडा कोलम ताींदळू विक्री करणाऱ्याींिर कारिाई करण्याबाबत कोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) याबाबत चौकशी करुन अहिाल सादर करण्याच े
ननदेश ददले आहेत. 
(२) विर्ागाकड ेयाबाबत तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

पन्हाळा (जज.िोल्हहापूर) किल्हल्हयािरील शासिीय  
भूखांड बळिािल्हयाबाबि 

(१८) *  १२९९५७   श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी) :   सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पन्हाळा (जज.कोल्हहापरू) या ऐनतहामसक ककल्हल्हयािरील शासकीय र्खूींडाींच े
लेआउ् तयार करून अ्ी ि शतीच्या आधारे सदर र्खूींड शासनाने रदहिासी 
िापरासाठी कराराने ददले असनू उक्त र्खूींड र्मूमअमर्लेख कायाशलयातील 
अधधकारी ि कमशचाऱ्याींशी सींगनमत करून बनाि् कागदपत्राींच्या आधारे 
बळकाविण्याच ेप्रयतन करण्यात येत असल्हयाचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा 
तयादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, र्मूमअमर्लेख विर्ागातील अधधकाऱ्याींच्या ि कमशचाऱ्याींच्या 
सींगनमताने पन्हाळा ककल्हल्हयािरील मशिस्मारकाची जागा ि ककल्हल्हयािरील 
वपण्याच्या पाण्याच्या ्ाकीच्या जागी खाजगी व्यक्तीींच्या नािाची नोंद 
केल्हयाचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीनसुार या ककल्हल्हयािरील शासकीय र्खूींड 
बळकाविण्याचा प्रयतन करणाऱ्याींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३), ि (४) शहर पन्हाळा ता.पन्हाळा 
जज.कोल्हहापरू येथील रर.स.नीं. ८/अ/१/अ/८ तयाचा नगर र्मूापन क्र. ६३५ या 
ममळकतीच्या ममळकतपत्रीकेिर सरकारी शतेी अशी नोंद आहे. सदर ममळकत 
पबत्रकेिर नाि लािणेबाबत श्री.राजू प्रर्ाकर धनिड ेरा.ताराबाई पाकश  कोल्हहापरू 
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याींनी तहमसलदार पन्हाळा याींचेकड े ददनाींक १०/०४/२०१८ रोजी अजश सादर 
केला होता. सदर अजश पढुील कायशिाही साठी तहमसलदार, पन्हाळा याींच्या 
ददनाींक १३/०४/२०१८ रोजीच्या पत्रान्िये उपअधधक्षक, र्मूम अमर्लेख, पन्हाळा 
याींचेकड ेपाठविण्यात आला. तयानषुींगाने उपअधधक्षक, र्मूम अमर्लेख, पन्हाळा 
याींनी तहमसलदार, पन्हाळा याींच्या कायाशलयाकडून आिश्यक कागदपत्रासह 
अहिाल दद. १८/०५/२०१८ च्या पत्रान्िये मागविला. तहसीलदार, पन्हाळा 
याींचेकडून प्राप्त अहिाल ि कागदपत्र े आणण  नगर र्मूापन क्र.६३५ या 
ममळकतीच्या मोजणीबाबत श्री.कमलाकर दततात्रय धनिड े याींचा 
दद.२९/०६/२०१८ चा अजश प्राप्त झाल्हयानींतर सदर नगर र्मूापन क्रमाींकाची 
मोजणी उप अधधक्षक, र्मूम अमर्लेख, पन्हाळा याींचेकडून ददनाींक 
२३/०७/२०१८ रोजी करण्यात आली. सदर मोजणी नसुार तयार करण्यात 
आलेला  मोजणी नकाशाच्या आधारे नगर र्मूापन क्र. ६३५ क्षते्र ७५६६२.२ 
चौ.मी. पकैी २४०० चौ.मी. एिढ्या क्षते्राच्या ममळकत पबत्रकेिर श्री.कमलाकर 
धनािड े ि इतर पाच व्यक्तीींची नािे दाखल केली. सदर मोजणीत  
मशिस्मारकाची जागा ि ककल्हयािरील वपण्याच्या पाण्याची ्ाकी असल्हयाचे 
ददसनू आले नाही. 
     उपरोक्त कायशिाहीस मयु याधधकारी, नगरपररषद पन्हाळा, जज. कोल्हहापरू 
याींनी दद. १८/०९/२०१८ रोजी हरकत घेतली. सदर हरकत अजाशिर िेळोिेळी 
सनुािणी घेण्यात आली. सनुािणीत प्राप्त परुाव्याच्या अनषुींगाने उपअधधक्षक, 
र्मूम अमर्लेख, पन्हाळा याींनी विहीत कायशपध्दती अिलींबनू ददनाींक 
१०/१०/२०१८ रोजीच्या आदेशान्िये सदरचा  मोजणी नकाशा रद्द केला आहे ि 
सदर मोजणी नकाशाच्या आधारे करण्यात आललेी  श्री कमलाकर धनािड ेि 
इतर पाच व्यक्तीींच्या नािाची नोंद जजल्हहा अधधक्षक, र्मूम अमर्लेख, 
कोल्हहापरू याींच्या पिूशपरिानगीने पनुविशलोकनामध्ये घेिनू उप अधधक्षक, र्मूम 
अमर्लेख, पन्हाळा याींनी दद. ०५/११/२०१८ रोजीच्या आदेशान्िये नगर 
र्मूापन क्र. ६३५ च्या ममळकत पत्रीकेिरील श्री. कमलाकर धनिड ेि इतर 
पाच व्यक्ती याींच्या नािाींची नोंद रद्द करण्याचे आदेश पाररत केले ि तशी 
सधुारीत नोंद ममळकत पत्रीकेस घेण्यात आलेली आहे.    
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

-----------------  
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भोपन (िा.दापोली, जज.रत्नाधगरी) खाडीिर पुलाचे 
बाांधिाम िरण्याबाबि 

(१९) *  १३३४०१   श्री.सांजय िदम (दापोली) :  सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ोपन (ता.दापोली, जज.रतनाधगरी) खाडीिर ५२ िषांपासनू पलु नसनु 
पलुाअर्ािी दोनदा दघुश् ना घडून तयात काही लोकाींचा मतृय ु झाला 
असतानाही पलुाचे बाींधकाम करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, पलुाअर्ािी नागररकाींना ि शाळकरी विदयाथयांना जीि 
धोक्यात घालनू पािसाळ्यात खाडी पार करािी लागत असल्हयाने ग्रामस्थ पलु 
बाींधण्याबाबत सतत मागणी करीत असल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये िा 
तयादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(४) असल्हयास, चौकशीनसुार र्ोपन खाडीिर पलू बाींधण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांड े : (१) र्ोपण येथील खाडीिर दघुश् ना घडली 
असल्हयाबाबतची मादहती आढळून येत नाही. 
     तथावप, विषयाींककत पलुाचे बाींधकाम अदयाप करण्यात आलेले नाही हे 
खरे आहे. 
(२) प्रश्नाींककत खाडीिर पलु बाींधण्याची मागणी या विर्ागाकड े प्राप्त 
झाल्हयाचे आढळून येत नाही. 
(३) सदर दठकाणची पाहणी जजल्हहा पररषदेमाफश त करण्यात आली आहे. 
(४)  ि (५) दापोली तालकु्यातील र्ोपण येथील कोडजाई नदी इजजमा १६ ि 
इजजमा.१७ या दोन रस्तयाींच्या मधून िाहत.े र्ोपण हे गाि इजजमा १६ या 
रस्तयािर सा.क्र. ४/५०० च्या दरम्यान आहे. या दठकाणी सलग रस्ता 
अजस्ततिात नाही. निीन पलु बाींधणे ि पलुाच्या दोन्ही बाजुला एकूण २.०० 
कक.मी. लाींबीच ेजोडरस्त ेतयार करणे यासाठी अींदाजे रु.३२४.२० लक्ष इतका 
खचश  अपेक्षक्षत आहे. सदरचा रस्ता ि पलू योजनाबा्य असल्हयाने प्रथम रस्त े
विकास आराखड्यामध्ये समाविष् करािा लागेल. तदनींतर ननधीच्या 
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उपलब्धतनेसुार रस्ता ि पलु करण्याचे जजल्हहा पररषदेचे ननयोजन आहे. 
तथावप, या गािातील विदयाथयांना दामर्ळ येथ े हायस्कूलसाठी जाण्यासाठी 
इजजमा १६, प्रजजमा १९ ि इजजमा १७ हा मागश उपलब्ध आहे. 

----------------- 
  
मौजे बेलिड,े हिेली-सशरिड-ेनडशी (िा.िराड, जज.सािारा) येथील िाळू 

उत्खनन सललाि प्रकक्रयेि िालेला गैरव्यिहार 
  

(२०) *  १२६६३७   श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(सशडी), श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.अ्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.असमि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), 
डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्रीमिी तनमवला 
गाविि (इगिपरूी), श्री.भारि भालिे (पांढरपरू), श्री.बसिराज पाटील (औसा), 
श्री.त्र्यांबिराि सभसे (लािरू ग्रामीण), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्री.अमर 
िाळे (आिी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), 
श्री.हनमुांि डोळस (माळसशरस), श्री.सरदार िारासस ांह (मलुुांड), श्री.शरददादा 
सोनािणे (जनु्नर), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.अजजि पिार (बारामिी), 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांि पाटील (इ्लामपरू), श्री.छगन 
भजुबळ (येिला), श्री.शसशिाांि सश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.राजेश टोप े(घनसािांगी), श्री.जयदत्ि क्षीरसागर (बीड), श्री.सांदीप 
नाईि (ऐरोली), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल), श्री.भा्िर जाधि (गहुागर), श्री.राणाजगजीिससांह पाटील 
(उ्मानाबाद), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर), श्री.राहुल 
जगिाप (श्रीगोंदा), श्रीमिी समुन पाटील (िासगाि - ििठेमहाांिाळ), 
श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड 
(अिोल)े, श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
श्री.विजय भाांबळे (जजांिरू), श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचिटगाांििर (िजैापरू), 
श्री.सांग्राम जगिाप (अहमदनगर शहर), श्री.सरेुश लाड (िजवि), श्री.राहुल मोटे 
(पराांडा), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.पांिज 
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भजुबळ (नाांदगाि), डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.मधुसदून 
िें दे्र (गांगाखेड), श्री.नरहरी णिरिाळ (ददांडोरी), श्री.बबनराि सशांदे (माढा), 
श्रीमिी सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि 
रेल्हिे), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे बेलिड,े हिेली-मशरिड-ेनडशी (ता.कराड, जज.सातारा) येथील िाळू 
उतखनन मललाि प्रकक्रयेत ठेकेदाराशी सींगनमत करून महसलू विर्ागाच्या 
अधधकाऱ्याींनी आठ को्ी रुपयाींचा गरैव्यिहार केल्हयाचे ननदशशनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या दठकाणच्या १० हजार ७० ब्रास िाळूचा मललाि गणेश 
नलािड े याींना १५ को्ी ६० लाख रुपयाींना मींजूर झाल्हयािर तयाींनी 
ननयमानसुार २५ ्क्के रक्कम म्हणजेच ३ को्ी ९ लाख रुपये महसलू 
प्रशासनाकड े र्रले ि उिशररत रक्कम १५ ददिसात र्रणे बींधनकारक 
असतानाही श्री.नलािड ेही रक्कम र्रण्यास अपयशी ठरले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, श्री.नलािड े याींना पसेै र्रण्यासाठी मदुतिाढ देण्यात आली 
असनू इतर ५ ठेकेदाराींना पसैे र्रता न आल्हयाने तयाींच्या ननविदा रद्द 
करण्यात आल्हयामळेु सींबींधधत अधधकारी आणण ठेकेदार याींनी सींगनमत 
केल्हयाबाबत आरोप इतर ठेकेदाराींनी केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याप्रकरणी अप्पर जजल्हहाधधकाऱ्याींसह इतर अधधकाऱ्याींिर 
कोणती कारिाई केली याबाबतचे प्रनतज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही सातारा 
जजल्हहाधधकाऱ्याींना मुींबई उच्च न्यायालयाने ददल ेआहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, याप्रकरणी चौकशी करून सींबींधधत ठेकेदार ि दोषी 
अधधकाऱ्याींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) ि (४) सातारा जजल्ह्यातील सन २०१४-
१५ या िषाशकरीता मौजे बलेिड,े हिेली-मशरिड–ेनडशी, ता.कराड हा १६,६९६ 
ब्रासचा िाळूग् रु.७.५० को्ी एिढ्या सिोच्च बोलीस श्री. गणेश बजरींग 
नलिड ेयाींना मींजूर करण्यात आला होता. 
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    सदर िाळूग्ातनू ग्रामस्थाींच्या विरोधामळेु मींजरू करण्यात आलेल्हया 
िाळूचे उतखनन न करता आल्हयाने अपर जजल्हहाधधकारी, सातारा याींचेकडून 
मशफारशीसह प्राप्त प्रस्तािािर विर्ागाने विविध यींत्रणाींनी ददलेले अमर्प्राय 
विचारात घेऊन सींबींधधत मललािधारकास दद.२९/३/२०१६ रोजीच्या शासन 
ज्ञापनान्िये रक्कम रू.७,३१,५६,७१२/- परत करण्यास मींजूरी ददली. 
     तदनींतर श्री. सींर्ाजी पा्ील याींनी सदर िाळूग्ाच्या मललािाची १/४ ि 
उिशरीत रक्कम विदहत कालािधीत न र्रल्हयाची बाब ननदशशनास आणून उक्त 
मललािधारकास रक्कम परत करण्याच्या ननणशयाविरोधात मा. मुींबई उच्च 
न्यायालय येथे रर् याधचका क्र.११९०७/२०१६ दाखल केली. उक्त रर् 
याधचकेदिारे याधचकाकतयाशने ननदशशनास आणलले्हया बाबी तसेच याधचकेच्या 
सोबत जोडलेली कागदपत्र ेि रर् याधचका दाखल झाल्हयानींतर जजल्हहाधधकारी, 
सातारा याींचेकडून प्राप् त कागदपत्राींिरून मललािधारकाकडून सदर िाळूग्ाची  
मललािाची १/४  रक्कम ि उिशररत रक्कम विदहत मदुतीपेक्षा विलींबाने 
र्रण्यात आल्हयाचे ननदशशनास आले. यास्ति विर्ागाने मललािधारकास रक्कम 
परत करण्यात आलेल्हया ननणशयाचे महाराषर जमीन महसलू सींदहता,१९६६ 
मधील कलम २५८ अन्िये पनुविशलोकन करण्यात येईल, ि सनुािणीअींती 
मललािधारक रक्कमेच्या परताव्यास पात्र नसल्हयाच्या ननषकषाशप्रत शासन 
आल्हयास अनजु्ञेय नसलेल्हया रकमेची िसलुी करण्याचे आदेश पाररत करण्यात 
येतील. तसेच प्रस्ततु प्रकरणी सींबींधधत अधधकारी ककीं िा कमशचाऱ्याकडून 
प्रचमलत शासन धोरणातील तरतदूीचे उल्हलींघन झाल्हयाचे आढळल्हयास सींबींधधत 
अधधकारी ि कमशचारी याींचिेर मशस्तर्ींगाची कारिाई सरुु करण्यात येईल असे 
शपथपत्र शासनाच्या ितीने मा.उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले. हे 
शपथपत्र ग्रा्य धरून मा.उच्च न्यायालयाने, दद.३/१०/२०१८ रोजी सदर 
याधचका ननणीत केली आहे. तयानषुींगाने विर्ागाने प्रस्ततु प्रकरणी परतािा 
मींजूर करण्याबाबतच्या दद.२९/३/२०१६ च्या आदेशाच े पनुविशलोकन करण्याची 
कायशिाही प्रस्तावित केली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
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अहमदनगर-दौंड-म्हैसाळ-बेळगाांि या मागावच ेअहमदनगर  
जजल्ह्यािील िाम तनिृष्ट्ट दजावच ेिाल्हयाबाबि 

  

(२१) *  १२८८०३   श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) अहमदनगर जजल्हहयातील अहमदनगर-दौंड-म्हैसाळ-बेळगाींि या रस्तयाच्या 
पदहल्हया ९३ कक.मी.चे काम िासुींदे फा्यादरम्यान सरुु आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, या रस्तयाचे काम ननकृष् दजाशचे झाल्हयामळेु अपघाताींच े
प्रमाण िाढल्हयाबाबत तक्रारी नागररकाींनी िारींिार सींबींधधत अधधकाऱ्याींकड े
केल्हया आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, यासींदर्ाशत चौकशी करण्याींत आली आहे काय,  
(४) असल्हयास, चौकशीनसुार या रस्तयाचे ननकृष् दजाशचे काम करणाऱ्या 
सींबींधधत ठेकेदाराींविरुध्द शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१)  हे खरे आहे. 
(२) अशा प्रकारची कोणतीही तक्रार प्राप्त झाल्हयाचे आढळून आलेले नाही. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

िािण-पाली-खोपोली (जज.रायगड) मागाविरील अांबा  
नदीिरील पुलाची दरुु्िी िरण्याबाबि 

  

(२२) *  १३०८८७   अॅड.िारीस पठाण (भायखळा) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई-गोिा महामागाशला जोडणाऱ्या िाकण-पाली-खोपोली (जज.रायगड) 
मागाशिरील अींबा नदीिरील पलूाचे खाींब मोडकळीस आले असनू सींरक्षक 
कठडहेी तु् ले असल्हयाच े तसेच पलुािर गित ि िनस्पती उगिल्हयामळेु 
पलुाची  प्रचींड दरुिस्था झाल्हयाचे ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर पलुाची मागील १० िषाशपासनू दरुुस्ती झाली नसल्हयाने 
सदयजस्थतीत पलुािरून प्रिास करणे धोकादायक झाले असनू प्रिाशाींच्या 
जीिाला धोका ननमाशण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीनसुार सदरहू पलुाची तातडीने दरुुस्ती करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशिही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) केद्रीींय रस्त ेिाहतकु ि महामागश विर्ाग (MoRTH), मींत्रालयाने, 
िाकण–पाली–खोपोली हा रस्ता निीन राषरीय महामागश ५४८ अ चा र्ाग 
म्हणून घोवषत केला आहे. सदर रस्ता दद.२३ जुन २०१७ रोजी सा.बाीं. 
विर्ागकडून म.रा.र.वि. महामींडळास हस्ताींतरीत झाला असनू, सदर रस्तयाींच े
दहेुरीकरणाचे (२ lane with paved shoulder) बाींधकाम EPC ततिािर 
केद्रीींय मींत्रालयाच्या ननदेशानसुार, म.रा.र.वि.महामींडळ (MSRDC), मुींबई 
माफश त हाती घेण्यात आले आहे. 
     सदर पलू सा.बाीं. विर्ागाकडून दद.२३ जून, २०१७ रोजी म.रा.र.वि. 
महामींडळास हस्ताींतरीत झाला आहे. सा.बाीं. विर्ागाकडून ऑगस््-सप् े्ंबर 
२०१७ दरम्यान पलुाची दरुूस्ती करण्यात आली होती. दरम्यान दद.११ मे 
२०१८ रोजी सेिाननितृत मयु य अमर्यींता, IRSE श्री.एस.सी. गपु्ता याींचेमाफश त 
तपासणी करण्यात आली होती. तसेच म.रा.र.वि. महामींडळातफे 
पािसाळ्यादरम्यान तातपरुतया स्िरूपात Railing लािण्यात आले आहे. 
(४) सदर पलुाच े पनुबांधणीचे कामाबाबत प्रस्ताि केद्रीींय रस्त े िाहतकु ि 
महामागश विर्ाग दद. ०२.०२.२०१८  रोजी  सादर केला आहे. तयानसुार दद. 
२३.०८.२०१८ रोजीच्या पत्रान्िये केद्रीींय रस्त ेिाहतकु ि महामागश विर्ागाचा 
२०१७-१८ Annual Plan मध्ये तयास मींजूरी ममळाली आहे. तयानसुार draft 
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RFP document, schedules, detailed drawing of Estimate 
दद.०३.१०.२०१८ रोजी कें दीय रस्त ेिाहतकु ि महामागश मींत्रालयाच्या विर्ागीय 
कायाशलय सादर केले आहेत. तयास मींजुरी लिकरच ममळण्याचे अपेक्षक्षत आहे. 
सदरची मींजुरी ममळाल्हयानींतर अींबा नदीिरील पलुाींची पनुबांधणीच े काम 
विहीत ननविदा प्रकक्रया राबिनू हाती घेण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

गोणखिरे-राजािली (िा.िसई, जज.पालघर) या गािाांच्या मध्यभागी 
असलेल्हया िालीि खाडीिरील पुलाच्या दरुु्िीबाबि 

  

(२३) *  १३२३०१   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोणखिरे-राजािली (ता.िसई, जज.पालघर) या गािाींच्या मध्यर्ागी 
असलेल्हया िालीि खाडीिरील लोखींडी पलू कमकुित झाल्हयाने िाहतकुीसाठी 
बींद ठेिण्यात आल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान 
ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर पलु बींद असल्हयामळेु नागररकाींची गरैसोय दरू 
करण्यासाठी पयाशयी रस्ता करण्यात आला आहे काय तसेच उक्त पलुाच्या 
दरुुस्तीस ककती कालािधी लागणे अपके्षक्षत आहे,  
(३) असल्हयास, उक्त खाडीिरील पलुाची तातडीने दरुुस्ती करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) ि (३)  सदरचा पलु खाजगी मालकीचा असनू 
सदर पलुाची देखर्ाल / दरुूस्ती सींबींधधत व्यािसानयकाींमाफश त करण्यात येत.े  
     नागरीकाींसाठी र्ोईदापाडा येथून पयाशयी रस्ता उपलब्ध असल्हयाच ेिसई 
विरार शहर महानगरपामलकेने कळविले आहे.   
(४) प्रश्न उद् ाित नाही.  

----------------- 
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ठाणे, िल्हयाण ि सभिांडी (जज.ठाणे) िालुक्याि िाळूचे 

अिैध उत्खनन ि िाहिुि होि असल्हयाबाबि 
  

(२४) *  १२९०३३   श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :  सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जजल्ह्यातील डोंबबिली मोठागाि, कोपर, मुींब्रा, कल्हयाण, उीं बड,े 
मर्िींडी, कोण ि अींजूरददिे इतयादी पररसरात मोठ्या प्रमाणात अिधैररतया 
िाळू तस्करी करण्यात येत असल्हयाच े माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये िा 
तयादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरच्या अिधै िाळू तस्करीमळेु शासनाच्या लाखो रुपयाींच्या 
महसलुाचे नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीनसुार ठाणे जजल्ह्यातील उक्त दठकाणी अिधैररतया 
िाळू तस्करी करणाऱ्या िाळू माकफयाींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) ि (४)  ठाणे जजल्ह्यामध्ये ठाणे, 
कल्हयाण ि मर्िींडी तालकु्यात खाडीक्षते्र अजस्ततिात असनू सदर खाडी 
पररसरात िाळूचे अिधै उतखनन ि िाहतकू होत असल्हयाचे ननदशशनास आले 
आहे.  
     ठाणे जजल्ह्यात िाळूचे अिधै उतखनन ि िाहतकूीस आळा 
घालण्याकरीता जजल्हहाधधकारी, उपविर्ागीय अधधकारी तसेच तहमसलदार याींच े
स्तरािर दक्षता पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. सदर पथकाींमाफश त 
अिधै िाळू उतखनन ि िाहतकूीबाबत िेळोिेळी दींडातमक ि फौजदारी कारिाई 
करण्यात येत.े 
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     ठाणे जजल्ह्यात माहे एवप्रल, २०१८ त ेऑक््ोबर, २०१८ या कालािधीत 
गौण खननजाचे अिधै उतखनन ि िाहतकू करणाऱ्या ९९५ िाहनाींिर दींडातमक 
कारिाई करुन रु.२,६३,६५,०००/- इतकी रक्कम शासनजमा करण्यात आली 
आहे. तसेच िाळूचे अिधै उतखनन प्रकरणी ११ गनु्हे दाखल करण्यात आले 
आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

रामटेि–भांडारा या महामागावसाठ  विनापरिाना गौण खतनज  
उत्खनन िरून िापरण्याि येि असल्हयाबाबि 

  

(२५) *  १३२५२६   श्री.चरण िाघमारे (िमुसर) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राम्ेक–र्ींडारा या ्प्प्यातील राषरीय महामागाशसाठी िापरण्यात येणाऱ्या 
गौनखनीजाच्या उतखननाची मादहती ममळण्यास विलींब होत असल्हयाच े
ननिेदन स्थाननक लोकप्रनतननधीनी जजल्हहाधधकारी, र्ींडारा याींच्याकड ेददनाींक ६ 
सप् े्ंबर, २०१८ रोजी िा तयासमुारास ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या महामागाशसाठी विना परिाना गौण खननज उतखनन करून 
िापरण्यात येत असनू तयाबाबतच ेतथय समोर आल्हयािर जुन्या तारखेत गौण 
खननज िा्पाचा परिाना ददला गेला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत चौकशी करून सींबींधधत कीं पनीिर ि जबाबदार 
अधधकाऱ्याींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) या सींदर्ाशत स्थाननक लोकप्रनतननधीच े
दद.२९/९/२०१८ रोजीचे ननिेदन जजल्हहाधधकारी, र्ींडारा याींचे कायाशलयास प्राप्त 
झाले आहे.  
(२) असे ननदशशनास आल ेनाही.  
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
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दहांगोली िे समगा (िा.जज.दहांगोली) या र्त्याची दरुु्िी िरण्याबाबि 
  

(२६) *  १३११५०   श्री.िानाजी मटुिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली त े समगा (ता.जज.दहींगोली) या रस्तयाची दरुुस्ती न केल्हयामळेु 
रस्तयािर मोठ मोठे अनेक खड्ड ेपडले असल्हयाच ेमाहे ऑगस््, २०१८ मध्ये 
िा तयादरम्यान ननदशशनास आले, हे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या रस्तयाच्या दरुिस्थेमळेु रस्तयाच्या आजूबाजूच्या गािातील 
रस्तयािरून नेहमी प्रिास करणाऱ्या नागररकाींची गरैसोय होत असनू रस्तयािर 
मोठ्या प्रमाणािर िाहनाींची िदशळ असल्हयाने अपघात घडून जीवित ि वितत 
हानी होण्याची शक्यता ननमाशण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय,   
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीनसुार या रस्तयाची तातडीने दरुुस्ती करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) सदर रस्तयाची पाहणी जजल्हहा पररषदेमाफश त करण्यात आली 
असनू प्रश्नाधधन दहींगोली त ेसमगा हा इतर जजल्हहा मागश क्र ३५ आहे. या 
रस्तयाची लाींबी ३.०० कक.मी. आहे. तयापकैी ०/०० त े५००/०० कक.मी. ही लाींबी 
िाहतकुीसाठी योग्य आहे. 
     १/६०० त े२/६०० कक.मी. ्या लाींबीतील विशषे दरुुस्ती कायशक्रम २०१६-
१७ अींतगशत खडी ि डाींबराने खड्ड े र्रण्याचे ि  २/६०० त े ३/०० कक.मी. 
लाींबीतील काम परुहानी कायशक्रम सन २०१५-१६ अींतगशत पणूश करण्यात आले 
आहे.  
     ०/५०० त े १/६०० कक.मी. लाींबीतील रस्तयाची दरुुस्ती करणे आिश्यक 
असल्हयाने  जजल्हहा िावषशक सािशसाधारण योजना ५०५४-४८६३ ग्राममण ि इतर 
जजल्हहा मागश मजबतुीकरण २०१८-१९ अींतगशत प्रस्तावित करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
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मौजे िोलशिे (िा.जज.ठाणे) येथील जमीन रोमा  
बबल्हडरने हडप िेल्हयाबाबि 

  

(२७) *  १२६९४९   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (सशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.असमि विलासराि देशमखु (लािरू 
शहर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि सभसे (लािरू ग्रामीण), 
श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अ्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी) :   
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोलशते, घोडबींदर रोड, ठाणे येथील १७.७५ गुींठे असलेली ४८ को्ी 
ककमतीची जागा जमीन मालकाच्या पश्चात महसलू विर्ागातील 
अधधकाऱ्याींच्या सींगनमताने दहरानींदानी याींच्या रोमा बबल्हडरने परस्पर आपल्हया 
नािे करुन हडप केल्हयाचे ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्हयास, या प्रकरणी पोलीसात तक्रार करुनही कोणतीही कारिाई न 
झाल्हयाने वपडीताने न्यायालयात दाद माधगतली असनू मा.न्यायालयाने 
सींबींधधत विकासकाींिर गनु्हा दाखल करण्याचे आदेश ददले असल्हयाचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशशनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीचे ननषकषश काय ि तयानसुार सींबींधधत व्यक्तीींना तयाींची 
जमीन परत करून महसलू विर्ागातील सींबींधधत अधधकारी ि कमशचारी तसेच 
विकासकाींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) मौजे कोलशते, ता.जज.ठाणे येथील स.नीं. १६९/१ 
क्षेत्र ०-१५.१० हे-आर या जममनीच्या अधधकार अमर्लेखात गाि नमनुा नींबर 
७/१२ मध्ये र्ोगि्ादार सदरी चींद्राबाई कबीर पा्ील ि पषुपा प्रमोद गोंधळे 
याींची नािे दाखल असनू, इतर अधधकारात “मे.रोमा बबल्हडसश याींचा रुपये 
५,५८,७५०/- चा डवे्हलपमें् कराराचा बोजा” ि “मे.रोमा बबल्हडसश याींनी विशषे 
नागरी िसाहत विकास करणेकामी मींजूर” अशी नोंद दाखल आहे. 
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(२), (३), (४) ि (५) मौजे कोलशते, ता.जज.ठाणे येथील स.नीं. १६९/१ या 
ममळकतीबाबत तक्रारदार श्री.राजेश सखुराज गाींधी याींनी मा.न्यायालयात 
तक्रार ददल्हयाने ि मा.न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रीया सींदहता, १९७३ चे कलम 
१५६(३) अन्िये तपास करण्याचे आदेमशत केल्हयाने सींबींधधताींविरुध्द 
कासारिडिली पोलीस ठाणे येथ े गनु्हा रजज. क्र. २१४/२०१८, ददनाींक 
२९/०८/२०१८ प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला असनू सदर गनु््याचा 
तपास चाल ूआहे.    

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

 अहमदनगर शहरािील िाळूांज बायपास िे मनमाड या र्त्याच्या  
अांदाजपत्रिाि फेरबदल िेल्हयाबाबि 

(२८) *  १३१८१२   श्री.सांग्राम जगिाप (अहमदनगर शहर) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर येथील िाळूींज बायपास त े मनमाड या रस्तयाच्या 
अींदाजपत्रकात ठेकेदाराच्या सोयीनसुार फेरबदल करून मोठया प्रमाणात 
आधथशक गरैव्यिहार केल्हयाच ेननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीनसुार उक्त रस्तयाच्या अींदाजपत्रकात फेरबदल करून 
गरैव्यिहार करणाऱ्या  सींबींधधत जबाबदार अधधकाऱ्याींिर ि ठेकेदारािर 
शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
     प्रश्नाधीन रस्तयािरील अिजड िाहतकु ि रस्ता सजुस्थतीत ठेिण्याच्या 
दृष्ीने मींजुर ककींमतीच्या अधधन राहून सक्षम प्राधधका-याींच्या मान्यतनेे 
अींदाजपत्रकात काही बदल करण्यात आले आहेत. 
(२) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
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िरांबळी िे म्हासरांग (िा.भुदरगड, जज.िोल्हहापूर) दरम्यान नाबाडव-२४ 

योजनेंिगवि मोठ्या पुलाच ेबाांधिाम िरण्याबाबि 
  

(२९) *  १३११७०   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :  सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) करींबळी त े म्हासरींग (ता.र्दुरगड, जज.कोल्हहापरू) दरम्यान असणारा 
कोल्हहापरू पध्दतीचा बींधारा पडला असनू तयादठकाणी नाबाडश-२४ योजनेंतगशत 
मोठ्या पलुाची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीीं याींनी मा.सािशजननक बाींधकाम 
मींत्री, मा.राज्यमींत्री, सािशजननक बाींधकाम सधचि, सािशजननक बाींधकाम विर्ाग 
याींच्याकड ेलेखी ननिेदनादिारे ददनाींक ३१ जलु,ै २०१८ रोजी िा तयासमुारास 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, करींबळी त े म्हासरींग दरम्यान असणारा कोल्हहापरू पध्दतीचा 
बींधारा गेल्हया १० िषाशपासनू पडला असनु आजूबाजूच्या १० त े१५ खेड्यातील 
नागररकाींना समुारे १५ त े २० कक.मी.चे अींतर कफरून तालकु्याच्या दठकाणी 
जािे लागत असल्हयाने नागररकाींची ि शालेय विदयाथींची गरैसोय होत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, करींबळी त ेम्हासरींग दरम्यान नाबाडश-२४ योजनेंतगशत मोठ्या 
पलुाचे बाींधकाम करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) सदरील रस्ता हा देखर्ाल ि दरुुस्तीकररता जजल्हहा पररषद बाींधकाम 
विर्ाग, कोल्हहापरू याींच्या अखतयारीत आहे. 
(३) ि (४) करींबळी त े म्हासरींग रस्ता हा ग्रामीण मागश ३० दजाशचा असनू 
जजल्हहा पररषद बाींधकाम विर्ाग याींचे अखतयारीत आहे तसेच कोल्हहापरू 
पध्दतीचा बींधारा हा जलसींपदा विर्ागाच्या अखतयारीत आहे. 
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     तथावप, मागणीकृत मोठया पलुाचे काम नाबाडश-२४ या योजनेअींतगशत 
ननकष, मींजुरी ि ननधी उपलब्धतचे्या अधीन राहून हाती घेण्याचे ननयोजन 
राहील.  

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

पनिेल (जज.रायगड) महानगरपासलिेमध्ये समाविष्ट्ट िेलेल्हया २९ 
गािाांच्या वि्िारीि गािठाणाची हद्द तनजश्चि िरण्याबाबि 

  

(३०) *  १२६४३२   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), अॅड.आसशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अिलु भािखळिर 
(िाांददिली पिूव), श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.असमि साटम (अांधेरी 
पजश्चम) : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनिेल (जज.रायगड) महानगरपामलकेमध्ये समाविष् केलले्हया २९ महसलूी 
गािाींची मळू गािठाण ि विस्तारीत गािठाण हद्द ननजश्चत करण्यासाठी 
तातडीने सिेक्षण करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी माहे 
सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान सींचालक, र्मूी अमर्लेख तथा जमाबींदी 
आयकु्त, पणेु याींच्याकड ेननिेदनादिारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या गािाींच ेमहानगरपामलकेमध्ये समािेशन झाल्हयामळेु सदर 
गािाींच्या गािठाण क्षेत्राच ेननयोजन प्राधधकरण पनिेल महानगरपामलका झाली 
असनू गािाींच्या मळू गािठाण ि विस्तारीत गािठाणाच्या हद्दीींच े सिेक्षण 
करून हद्द ननजश्चत न केल्हयामळेु महानगरपामलकेला ननयोजन करताना अनेक 
अडचणीींना समोर जािे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीनसुार पनिेल महानगरपामलका क्षेत्रात समाविष् 
करण्यात आलेल्हया २९ महसलूी गािाींच्या मळु ि विस्तारीत गािठाणाच्या 
हद्दीच ेतातडीने सिेक्षण करून हद्द ननजश्चत करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) पनिेल महानगरपामलकेत समािशे झालेल्हया गािठाणाच े
सिेक्षण ि र्मूापन हे ननयोजनाच्या दृष्ीने ही आिश्यक आहे. पनिेल 
महाननगरपामलमध्ये नव्याने समाविष् झालेल्हया गािठाणाींचे सिेक्षण 
करणेबाबतचा प्रस्ताि शासनास अदयाप प्राप्त झालेला नाही. पनिेल 
महानगरपामलका हद्दीतील मौजे नािड,े पेंधर, तोढींरे, खारघर, तळोजा-पाचानींद, 
ओिे ि कामोठे या गािाींच ेगािठाण र्मूापन या पिूी झाले आहे. तर, मौजे 
काळुीं दे्र या गािाचे चौकशी काम ि अनसुरण काम प्रलींबबत आहे. उिशरीत 
गािातील गािठाणचे र्मूापन करण्याविषयी उधचत ननणशय पररपणूश प्रस्ताि 
प्राप्त झाल्हयािर घेण्याच ेननयोजीत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही.  

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

मौजे बाळिूम (िा.जज.ठाणे) येथील प्र्िाविि मास  
रॅवपड राांणिट ससज्टम या र्त्याबाबि 

(३१) *  १३०१९९   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमि) :   सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे बाळकूम (ता.जज.ठाणे) येथील प्रस्तावित मास रॅवपड राींणझ् 
मसजस््म हा मोठा रस्ता स.क्र.७८/३, ८१/२, ६८/६ या जममनीतनू ९० अींशाच्या 
कोनात प्रस्तावित असनू सदरचा रस्ता पिुीच्या विकास आराखडयात सरळ 
प्रस्तावित होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, विकासकाच्या फायदयासाठी आराखडयात दाखविलेला सरळ 
रस्ता सबींधधत अधधकारी याींनी सींगनमताने मानकाींचे उल्हलींघन करून 
जममनीतनू ९० अींशाचे कोनात प्रस्तावित कल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये 
िा तयादरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत बाधधत जममन धारकाींनी सदरहू आराखड्यास हरकती 
घेतल्हया आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, या प्रकरणी चौकशी करून सींबींधधत दोषी अधधकाऱ्याींिर 
शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) नाही. 
(३) ठाणे शहराच्या मींजुर विकास योजनेमध्ये मास रॅवपड राींणझ् मसस््ीम 
दशशविण्यासाठी महाराषर प्रादेमशक ि नगर रचना अधधननयम, १९६६ च ेकलम 
३७ अन्िये प्रस्तावित केलेल्हया फेरबदलाच्या अनषुींगाने बाधधत 
र्खूींडधारकाींच्या सचूना/हरकती महानगरपामलकेस प्राप्त झाल्हया आहेत. सदर 
फेरबदल प्रस्ताि महानगरपामलकेने शासनाकड े मान्यतसेाठी सादर केलेला 
आहे. 
(४) ि (५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

मौजे िोणेिाडी फाटा िे नाांदिड े(िा.चांदगड, जज.िोल्हहापूर) या 
 र्त्याची दरुु्िी िरण्याबाबि 

  

(३२) *  १२८६५४   श्रीमिी सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.हसन 
मशु्रीफ (िागल) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मौजे कोणेिाडी फा्ा त ेनाींदिड े(ता.चींदगड, जज.कोल्हहापरू) या रस्तयाची 
दरुिस्था झाली असनू रस्तयािरून प्रिास करणाऱ्या नागररकाींची गरैसोय होत 
असल्हयाने उक्त रस्तयाची तातडीने दरुुस्ती करण्याबाबत मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीनी मा.सािशजननक बाींधकाम मींत्री याींच्याकड े ददनाींक १२ एवप्रल, 
२०१८ रोजी िा तयासमुारास पत्रादिारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, तडुये-मशनोळी (ता.चींदगड, जज.कोल्हहापरू) या रस्तयािरील 
नाल्हयािरील पलु रस्तयाच्या उींचीपेक्षा ३ फू् खोल असल्हयाने धोकादायक 
झाला असनू पािसाळयात पलुािरुन होणारी िाहतकू ठप्प होत असल्हयाने या 
दठकाणी ५ फू् उींचीचा पलु उर्ारण्याची मागणीही लोकप्रनतननधीनी 
मा.सािशजननक बाींधकाम तथा पालकमींत्री, कोल्हहापरू याींचेकड ेददनाींक १४ जून, 
२०१८ रोजी पत्रादिारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या दोन्ही प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्हयास, चौकशीनसुार कोणेिाडी फा्ा त ेनाींदिड ेया रस्तयाची दरुुस्ती 
करण्याबाबत तसेच तडुये-मशनोळी या रस्तयािर उींच पलू बाींधण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मागणी प्राप्त झाल्हयाच ेआढळून येत नाही. 
(३) इतर जजल्हहा मागश क्र. १७१ या रस्तयाची पाहणी जजल्हहा पररषदेमाफश त ि 
तडु्ये-मशनोळी या रस्तयािरील पलुाची पाहणी सािशजननक बाींधकाम 
विर्ागामाफश त करण्यात आली आहे. 
(४) प्रजजमा ७१ पासनू नाींदिड ेकोनेिाडी त े रामा १८० ला ममळणारा इतर 
जजल्हहा मागश क्र.१७१ असनू या रस्तयाची एकूण लाींबी ४.०० कक.मी. इतकी 
असनू या रस्तयाची दरुुस्ती करणे आिश्यक आहे. सदर दरुुस्ती अनदुानाच े
उपलब्धतनेसुार प्रस्तावित करण्याचे जजल्हहा पररषदेच े ननयोजन आहे. तसेच 
तडु्ये-मशनोळी या रस्तयािरील पलु प्रजजमा ६८ िर असनू या पलुास नाबाडश 
२४ योजनेअींतगशत नाबाडशने मान्यता ददली असनू अथशसींकल्हपात समािेश 
करण्यासाठी सािशजननक बाींधकाम विर्ागाने प्रस्तावित केले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

मोिाळा (जज.बुलढाणा) येथील निीन प्रशासिीय इमारिीच्या 
बाांधिामास तनधी देण्याबाबि 

(३३) *  १२८१९७   श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मोताळा (जज.बलुढाणा) येथील निीन प्रशासकीय इमारत बाींधकामास 
ददनाींक १५ मे, २०१७ रोजी प्रशासकीय मींजुरी प्रदान करण्यात आली असताना 
इमारत बाींधकामासाठी ननधी मींजूर करण्यात आला नसल्हयाने गत एक 
िषाशपासनू इमारतीच ेबाींधकाम सरुू झाले नसल्हयाचे ददनाींक १ ऑगस््, २०१८ 
रोजी िा तयासमुारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, तयानसुार मोताळा येथील निीन प्रशासकीय इमारत 
बाींधकामासाठी ११.७४ को्ी रुपये ननधी मींजूर करून तातडीने वितरीत 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) ि (३) मोताळा (जज.बलुढाणा) येथे निीन 
प्रशासकीय इमारतीचे रु.११७४.२१ लक्ष ककींमतीचे काम  नोव्हेंबर २०१८ च्या 
दहिाळी अधधिेशनात अथशसींकल्हपामध्ये समाविष् करण्यात आल े आहे. या 
कामास क्षेबत्रय कायाशलयाकडून मागणीच्या  प्रमाणात  आिश्यकतनेसुार पढुील 
बाींधकामासाठी ननधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

घनसािांगी, अांबड ि जालना (जज.जालना) िालुक्यािील  
र्त्याांची दरुु्िी िरण्याबाबि 

  

(३४) *  १३३७५९   श्री.राजेश टोप े(घनसािांगी) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) घनसािींगी, अींबड ि जालना (जज.जालना) तालकु्यातील रस्तयािरुन 
मोठया प्रमाणात िाहनाींची िदशळ सरुु असनू या रस्तयाींिर मोठ्या प्रमाणात 
खड्ड ेपडल्हयाचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या खड्याींमळेु रस्तयािर मोठया प्रमाणात अपघात घडत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत चौकशी करून उक्त तालकु्यातील रस्तयाींची दरुुस्ती 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?    
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
     तथापी, प्रश्नाधीन रस्तयाींची िावषशक देखर्ाल-दरुूस्ती कायशक्रमाींतगशत 
दरुूस्ती करण्यात आली असनू रस्त ेसजुस्थतीत ठेिण्यात आले आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्नाधीन रस्तयाींच्या डाींबरीकरण ि नतुनीकरणाचे काम मींजूर असनू 
ननकष, ननविदा ि ननधी उपलब्धतचे्या अधधन राहून पणूश करण्याचे ननयोजन 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

राज्य मागव पररिहन महामांडळाच्या िाहनचालिाांनी रांग ि 
रािआांधळेपणाच ेबनािट दाखले ददल्हयाबाबि 

  

(३५) *  १३१८००   श्री.प्रशाांि बांब (गांगापरू) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य मागश पररिहन महामींडळाच्या ३० िाहनचालकाींनी रींग ि 
रातआींधळेपणाचे बनाि् दाखले ददल्हयाचे िररषठ सरुक्षा ि दक्षता अधधकारी, 
राज्य पररिहन, नामशक याींनी शासनास सादर केलेल्हया अहिाला आधारे 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, रींग ि रातआींधळेपणाचे बनाि् दाखले देणाऱ्या सींबींधधत 
अधधकारी ि कमशचाऱ्याींविरुद्ध विर्ागीय चौकशीचा प्रस्ताि दोषारोपासहीत 
सादर करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच ेननषकषश 
काय आहेत, तयानसुार राज्य मागश पररिहन महामींडळाकड े बनाि् दाखल े
सादर करणाऱ्या सींबींधधत िाहनचालकाींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय ?  
  
श्री. ददिािर रािि े : (१) धुळे विर्ागातील ३० कमशचाऱ्याींना रींग ि 
रातआींधळेपणामळेु चालक पदी अपात्र ठरविल्हयाने सरुक्षा रक्षक या पदी 
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पयाशयी ननयकु्ती देण्यात आली होती. तयापकैी २९ कमशचाऱ्याींना जजल्हहा शल्हय 
धचकीतसक, धुळे याींनी िदैयकीय तपासणीत रींग ि रात आींधळेपणामळेु 
चालक पदी अपात्र ठरविल्हयाबाबत ददलेले दाखल े बनाि् असल्हयाच े मसध्द 
झालेले आहे. 
(२) ि (३) सदर प्रकरणी ततकालीन विर्ाग ननयींत्रक, श्री.अविनाश पा्ील, 
राज्य पररिहन धुळे याींना जबाबदार धरुन आरोपपत्र बजाविण्यात आले 
असनू, तयाबाबतची कारिाई चाल ू आहे. तसेच, विर्ागीय कमशचारीिगश 
अधधकारी, श्री.िळिी याींना आरोपपत्र बजाविण्यात येऊन दद.०४.०५.२०१६ 
पासनू महामींडळाच्या सेिेतनू बडतफश  करण्यात आलेले आहे. 
     सदर प्रकरणाशी सींबींधधत २९ कमशचाऱ्याींना जबाबदार धरुन आरोपपत्र े
बजाविण्यात आलेली आहेत. तयापकैी ९ कमशचाऱ्याींिरील कारिाई पणुश झालेली 
असनू, उिशररत २० कमशचाऱ्याींची खातनेनहाय पढुील कारिाई सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

िळाशील सीसाईड (िा.मालिण, जज.ससांधदुगूव) येथील धपू  
प्रतिबांधि बांधाऱयाच ेबाांधिाम िरण्याबाबि 

(३६) *  १२७८४२   श्री.तनिशे राणे (िणििली), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(िडाळा) :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तळाशील सीसाईड (ता.मालिण, जज.मस ींधुदगूश) येथील धूप प्रनतबींधक 
बींधाऱ्याचे काम ४७११ परूननयींत्रण प्रकल्हपािरील र्ाींडिली खचश अींतगशत सन 
२०१७-२०१८ च्या अथशसींकल्हपात समाविष् असनू सदरहू कामाच्या रूपये १ 
को्ी ७५ लक्ष इतक्या रकमेच्या अींदाजपत्रकास मान्यताही ममळून ८ लाख ७५ 
हजार इतक्या रकमेची तरतदू केलेली असतानाही बींधाऱ्याच्या कामास 
अदयापी सरुूिात झाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सन २०१६–२०१७ ि सन २०१७–२०१८ च्या अथशसींकल्हपात   
रायगड, रतनाधगरी ि मसींधुदगूश जजल्ह्यातील दठकाणच्या धूप प्रनतबींधक 
बींधाऱ्याची आधथशक तरतदू केली असतानाही एकाही धपू प्रनतबींधक बींधाऱ्याच े
काम सरुु झाले नसल्हयाचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४)  असल्हयास, चौकशीनसुार तळाशील सीसाईड यासह रायगड, रतनाधगरी ि 
मसींधुदगूश जजल्ह्यातील इतर दठकाणच्या धूप प्रनतबींधक बींधाऱ्याच्या बाींधकामास 
सरुुिात करून तातडीने कामे पणूश करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ि (४) रतनाधगरी, रायगड ि मसींधदुगुश साठी सन २०१६-१७ मध्ये ३१ काम े
मींजूर करण्यात आली असनू तयापकैी २६ कामाींच्या ननविदा झाल्हया असनू ५ 
कामाींचा का्छेद कें द्रीय जल आणण विदयतु अनसुींधान कें द्र (CPWRS), 
खडकिासला, पणेु याींचेकडून प्राप्त करण्यासाठी पाठपरुािा चाल ूआहे. 
     तळाशीलसह रतनाधगरी, रायगड ि मसींधुदगुश साठी सन २०१७-१८ मध्ये  
२५ कामे मींजूर करण्यात आली असनू सदरची कामे (CWPRS)  पु ु़णे 
याींचेकडून का्छेद प्राप्त करुन घेण्याची कायशिाही सरुु आहे.     
(५) प्रश्न उद् ाित नाही.  

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

पालघर जजल्हहयािील िैिरणा बांदर ि िैिरणा नदी पात्रािून  
अिैध िाळू उपसा होि असल्हयाबाबि 

  

(३७) *  १२८८७४   श्री.अ्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-े
पाटील (सशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.असमि विलासराि देशमखु 
(लािरू शहर), श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.सतुनल िेदार 
(सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपरूी), 
डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.िुणाल 
पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.त्र्यांबिराि सभसे (लािरू 
ग्रामीण), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर) :  सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पालघर जजल्हहयातील ितैरणा बींदर ि ितैरणा नदी पात्रातनू िाळू 
माफीयाींकडून अनधधकृतपणे िाळू उपसा सरुु असल्हयाचे ददनाींक ९ सप् े्ंबर, 
२०१८ रोजी िा तयासमुारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीनसुार उक्त नदीपात्रातनू अनधधकृतपणे िाळू उपसा 
करणाऱ्या िाळू माफीयाींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अशी बाब ननदशशनास आली आहे. 
(२) ि (३) पालघर ि िसई तालकु्यात एवप्रल, २०१८ त ेऑक््ोबर, २०१८ या 
कालािधीत गौण खननजाचे अिधै उतखनन ि िाहतकूीस प्रनतबींध करण्यासाठी 
उपविर्ागीय अधधकारी तसेच तहमसलदार, पालघर ि िसई याींच्या अधधनस्थ 
नेमण्यात आलेल्हया पथकाने िाळूची अिधै िाहतकू करणाऱ्या ८५ िाहनाींिर 
दींडातमक कारिाई करुन रु.४०,२५,०००/- इतकी रक्कम शासनजमा करुन २० 
व्यक्तीींविरोधात ८ गनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच ८० बो्ी, ४१ 
सक्शनपींप ि इतर सादहतय जप्त करण्यात आले आहे.  
     ितैरणा खाडीतील पलू क्र.९२ ि ९३ च्या ६०० मी्र क्षते्रात 
जजल्हहाधधकारी, पालघर याींनी नौकानयनास मनाई आदेश पाररत केले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

पांढरपूर ि मांगळिेढे (जज.सोलापूर) िालुक्यािील शालेय विद्यार्थयाांना 
मोफि प्रिास पास सिलि योजनेचा लाभ देण्याबाबि 

  

(३८) *  १३१२३०   श्री.भारि भालिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ग्रामीण र्ागातील मलुीींच्या मशक्षणाला चालना देण्यासाठी १२ िी पयतं 
मोफत प्रिास पास सिलत देण्याचा ननणशय शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्हयास, पींढरपरू ि मींगळिेढा (जज.सोलापरू) या तालकु्यातील शालेय 
पासधारक विदयाथयांना िाहनचालक बस मधुन प्रिास करु देत नसल्हयाच े
ननदशशनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तदनसुार 
पींढरपरू ि मींगळिेढे तालकु्यातील शालेय पासधारक विदयाथयांना मोफत 
प्रिास सिलत योजनेचा लार् देण्याबाबत ि सींबींधधत दोषी िाहनचालकाींविरुध्द 
कारिाई करण्याबाबत कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर रािि े : (१) ि (२) अदहल्हयाबाई होळकर योजनेतींगशत ग्रामीण 
र्ागातील विदयाथींनीींना राज्य पररिहन महामींडळाच्या बसने इयतता ५ त े१२ 
िी पयतं मोफत प्रिास पास सिलत देण्याबाबतचा शासन ननणशय क्रमाींक 
एस्ीसी-१०१७/प्र.क्र.५२५/परर-१, दद.०९.१०.२०१८ नसुार घेण्यात आला आहे. 
तयानसुार राज्य पररिहन महामींडळाने दद.१२.१०.२०१८ नसुार सचूना ननगशममत 
केल्हया आहेत. 
     तरी, पींढरपरू ि मींगळिेढा (सोलापरू) या तालकु्यातील शालेय पासधारक 
विदयाथयांना िाहनचालक बसमधून प्रिास करु देत नसल्हयाबाबत कोणतीही 
तक्रार सींबींधधत आगारात प्राप्त झाललेी नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

शहापूर-सांगमनेर-बागवपांपळगाि-िलिाडा-सािरगाि (िा.माजलगाि, 
जज.बीड) या र्त्याच्या िामाबाबि 

(३९) *  १३३४२९   श्री.लक्ष्मण पिार (गेिराई) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) शहापरू – सींगमनेर – बागवप ींपळगाि – तलिाडा - सािरगाि 
(ता.माजलगाि, जज.बीड) रस् ता एच.एस.५० २९९/० त े ३०६/० या 
रस् त याची ननविदा प्रकक्रया ददनाींक २३ फेब्रिुारी, २०१६ रोजी पणूश होऊन सदर 
काम साई कन् स् रक् शन याींना ममळाले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्ह यास, सदर कन् स् रक् शन कीं पनीने अदयापपयतं उक्त काम पणूश केले 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, काम िेळेत पणूश न करणा-या सदर कीं पनीिर शासनाने 
कोणती कारिाई केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
     सींबींधीत कीं त्रा्दारास दद.१६/१२/२०१६ रोजी कायाशदेश देण्यात आला 
होता. 
(२), (३) ि (४) अींशत: खरे आहे. 
     प्रश्नाधीन रस्तयाच्या कामासाठी परेूसा ननधी प्राप्त न झाल्हयाने काम 
अपणूश रादहले. तथापी, सींबींधीत कीं त्रा्दारास काम पणूश करण्याच्या लेखी 
सचूना देण्यात आल्हया होतया. 

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

मौजे शलेोडी (िा.खामगाांि, जज.बुलढाणा) येथे गौण खतनज उत्खनन 
िरण्याची अिैधरीत्या परिानगी ददल्हयाबाबि 

  

(४०) *  १२९५२३   श्री.आससफ शखे (मालेगाांि मध्य), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अ्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे शलेोडी (ता.खामगाींि, जज.बलुढाणा) येथील सव्हे नीं.१८६, ग् नीं.५३१ 
या ग्ातील जममनीबाबत मा.ददिाणी न्यायालयात दािा न्यायप्रविष् 
असताना या जममनीतील गौण खननज उतखनन करण्याची परिानगी 
उपविर्ागीय अधधकारी, खामगाींि याींनी देऊन मोठा आधथशक गरैव्यिहार केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मा.ददिाणी न्यायालयाने सदर आदेश रद्द केला असतानाही 
अप्पर जजल्हहाधधकारी, बलुढाणा याींनी उपविर्ागीय अधधकारी याींचा उक्त 
आदेश माहे जून, २०१८ मध्ये कायम ठेिला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्हयास, चौकशीनसुार या प्रकरणातील दोषी अधधकाऱ्याींिर शासनाने 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अशी बाब ननदशशनास आली नाही. 
(२), (३) ि (४) कारींजा रमजानपरू (नया अींदरुा) ल.पा.योजना ता.बाळापरू, 
जज.अकोला या प्रकल्हपाच्या मयु य धरणाच े बाींधकामासाठी सदर कामाच्या 
कीं त्रा्दारास १००० ब्रास दगड/मरुुम या गौण खननजाचे उतखनन ि 
िाहतकूीसाठी मौजे शलेोडी (ता.खामगाींि, जज.बलुडाणा) येथील सव्हे नीं.१८६, 
ग् नीं.५३१ या जममनीतनू गौण खननजाचे उतखनन ि िाहतकू करण्यास 
उपविर्ागीय अधधकारी, खामगाींि याींनी तातपरुता परिाना ननगशममत केला 
होता. ददिाणी न्यायालयाच्या दद.२/५/२०१८ रोजीच्या आदेशानसुार सदर 
परिाना उपविर्ागीय अधधकारी, खामगाींि याींनी रद्द केला होता. तथावप,  
ददिाणी न्यायालयाने तयाींच्या दद.२/५/२०१८ रोजीच्या आदेशान्िये सव्हे 
नीं.१८६, ग् नीं.५३१ या जममनीतनू गौण खननजाच े उतखनन ि िाहतकू 
करण्यास प्रनतबींध केलेला नसल्हयामळेु अपर जजल्हहाधधकारी, बलुडाणा याींनी 
सदर तातपरुता परिाना देण्यास हरकत नसल्हयाचे उपविर्ागीय अधधकारी 
खामगाींि याींना कळविले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

मौजे खोपी (िा.खेड, जज.रत्नाधगरी) येथील डुबी  
नदीिरील पूल धोिादायि िाल्हयाबाबि 

  

(४१) *  १२६७६६   श्री.भा्िर जाधि (गहुागर) :  सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मौजे खोपी (ता.खेड, जज.रतनाधगरी) येथील डुबी नदीिरील समुारे २५ 
गािाींना जोडणारा पलू ७५ िषांपिूीचा असनू तो कालबाहय झाल्हयाने 
धोकादायक झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सदर जीणश ि धोकादायक पलुाच्या पनुबांधणीसाठी ननधी 
उपलब्ध करून दयािा, अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींचकेडून 
िारींिार करण्यात आली असताना देखील सींबींधधताींकडून दलुशक्ष करण्यात येत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबबत चौकशी करून सदर पलुाच्या पनुबांधणीसाठी ननधी 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
     सदरचा पलू सजुस्थतीत आहे. तथावप पलू अरुीं द असल्हयाने पलूाची 
पनुशबाींधणी आिश्यक आहे.  
(२), (३) ि (४) सदर पलूाच्या दरुुस्तीचे काम सन २०१६-१७ मध्ये पणूश 
करण्यात आल ेआहे. 
     पलुाच्या पनुशबाींधणीच े काम ननधी, ननकष ि प्राधान्यक्रमाच्या अधीन 
राहून हाती घेण्याचे ननयोजन आहे.  

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

राज्यािील शिेिऱयाांना राष्ट्रीय आपत्िी तनिारण तनधीिुन  
नुिसान भरपाई समळण्याबाबि 

  

(४२) *  १२६६७५   श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.जयांि पाटील (इ्लामपरू), 
डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.राणाजगजीिससांह पाटील 
(उ्मानाबाद), श्री.धैयवशील पाटील (पेण), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.सभुाष उफव  पांडडिशठे पाटील (असलबाग), 
श्री.अतनल िदम (तनफाड), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी) :  सन्माननीय मदि 
ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात बोंडअळी, अिकाळी पाऊस ि िादळासह नसैगीक आपततीमळेु 
शतेकऱ्याींच्या झालेल्हया वपकाींच्या नकुसान र्रपाईपो्ी राज्य शासनाने राषरीय 
आपतती ननिारण ननधीतनू ३,३७३.३१ को्ी रुपयाींची र्रपाई कें द्र शासनाकड े
मागीतली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, राज्य शासनाने कें द्राला पाठविलले्हया दोन िेगिेगळ्या 
अहिालात र्रपाई ननधीबाबत तफाित असल्हयाने महाराषराला राषरीय 
आपतती ननिारण ननधीतनू फक्त ६० को्ी ७६ लाख रुपये कें द्र शासनाकडून 
मींजूर करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, महाराषराला कपाशीसह खरीप वपकाींच्या झालले्हया 
नकुसानीपो्ी कें द्र शासनाकडून कमी नकुसान र्रपाई ममळाली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर झालेल्हया नकुसानीसाठी पणूश नकुसान र्रपाई 
ममळण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) होय. 
(४) कें द्र शासनाकड े ददनाींक ३०.१०.२०१८ च्या पत्रान्िये विनींती करण्यात 
आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

भाम (िा.इगिपुरी, जज.नासशि) प्रिल्हपग्र्िाांना मुलभुि सुविधा 
उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

(४३) *  १३२२५९   श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपरूी), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अ्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), 
श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), प्रा.विरेंद्र जगिाप 
(धामणगाि रेल्हि)े, श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), अॅड.यशोमिी ठािूर 
(तििसा), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.िुणाल 
पाटील (धुळे ग्रामीण), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.त्र्यांबिराि सभसे 
(लािरू ग्रामीण), श्री.भारि भालिे (पांढरपरू), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय मदि ि पनुिवसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) इगतपरूी (जज.नामशक) तालकु्यातील कळूस्त ेजिळील र्ाम धरणग्रस्ताींच े
पनुिशसन योग्य दठकाणी झाले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या पनुिशसनाच्या कामात रस्त,े िीज, पाणी, शौचालये इतयादी 
१८ मलुर्तू सवुिधाींचा अर्ाि आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या पनुिशमसत 
गािठाणातील मलुर्तू सवुिधाींचा आढािा घेऊन तथेे आिश्यक सवुिधा 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) इगतपरूी तालकु्यात र्ाम धरणामळेु २ गािे ि ३ िाड्या विस्थावपत 
झाल्हया असनू याींचे पनुिशसन मौजे काळुस्त ेि र्रिज येथील गािठाणामध्ये 
केले आहे. महाराषर प्रकल्हपबाधधत व्यक्तीींचे पनुिशसन अधधननयम १९९९ 
मधील तरतदूीनसुार पनुिशसन केलेल्हया ३ गािठाणामध्ये सिश १८ नागरी 
सवुिधा परुविलेल्हया आहेत. तर उिशररत १ गािठाणात १२ नागरी सवुिधा 
परुविल्हया असनू उिशररत ६ नागरी सवुिधाींची काम प्रगतीत आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

नायगाि, उमरी ि धमावबाद (जज.नाांदेड) या िालुक्यािील  
सोयाबीनसह िापूस वपिाच ेिालेले नुिसान 

  

(४४) *  १३२५०८   श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नायगाि, उमरी ि धमाशबाद (जज.नाींदेड) या तालकु्यातील सोयाबीन ि 
कापसू या नगदी वपकाींिर विविध रोगाींचा प्रादरु्ाशि झाल्हयामळेु उतपादनात घ् 
होऊन शतेकऱ्याींच े मोठ्या प्रमाणात आधथशक नकुसान झाले असल्हयाचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्हयास, या तालकु्यातील वपकाींची पाहणी शासनाने केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, तयानसुार वपक पींचनामे करुन नकुसानग्रस्त शतेकऱ्याींना 
आधथशक मदत देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) चाल ूिषी सोयाबीन ि कापसु वपकासाठी ककड रोग सिेक्षण प्रकल्हपाींतगशत 
कृषी विर्ागाच्या क्षेत्रीय अधधकारी/कमशचारी याींचेमाफश त दर आठिड्याला 
सिेक्षणासाठी ननिड केलेल्हया शतेकऱ्याींच्या शतेािर प्रतयक्ष कीड रोगाबाबत 
सिेक्षण करण्यात आले आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

मुांबई पररसराि ‘रेडीओ किक्िेन्सी आयडेंटीकफिेशन िाडव’  
योजनेची अांमलबजािणी िरण्याबाबि 

  

(४५) *  १३३०७८   श्री.सतुनल सशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), 
श्री.अिलु भािखळिर (िाांददिली पिूव) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) काींददिली (मुींबई) येथे ददनाींक २० ऑक््ोबर, २०१८ रोजी िा तयासमुारास 
ररक्षातील सीएनजी ्ाकीचा स्फो् झाला असनु या घ्नेनींतर मुींबई शहरात 
असलेल्हया २५ त े ३० हजार अिधै ररक्षाचालकाींमळेु हजारो प्रिाशाींची सरुक्षा 
धोक्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मुींबई पररसरातील अिधै ररक्षाचालकाींिर रोख बसविण्यासाठी 
७ िषांपिूी प्रस्तावित असलेल्हया ‘रेडीओ किक्िेन्सी आयडें्ीकफकेशन काडश’ 
(आरएफआयडी) योजनेची अींमलबजािणी अदयाप झाली नसल्हयाचे ननदशशनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदरहू योजनेमळेु पेरोल पींपाप्रमाणे चेक नाके ि ्ोल नाके 
येथे अिधै ररक्षाचालकाींना आळा बसणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, अिधै ररक्षाचालकाींिर रोख बसविण्यासाठी ‘रेडीओ किक्िेन्सी 
आयडें्ीकफकेशन काडश’ योजनेची अींमलबजािणी करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर रािि े : (१) अशा आशयाच्या बातम्या ितृतपत्रात प्रमसध्द 
झालेल्हया आहे. 
(२) याबाबत िस्तजुस्थती अशी आहे की, 
     प्राधधकरण क्षेत्रातील ररक्षा ि ्ॅक्सी िाहनाींना “क्यआुर कोड” (QR 
Code)  प्ले्स ् ककीं िा आरएफआयडी ्ॅग  बसविण्यासाठी मुींबई महानगर 
क्षेत्र पररिहन प्राधधकरण याींच्या दद.१९.०१.२०१८ रोजीच्या बठैकीतील ननणशय 
क्रमाींक ०१/२०१८ नसुार प्राधधकरणाने मान्यता ददली आहे. तयानषुींगाने 
ररक्षा/्ॅक्सी िाहनाींच्या अमर्लेखाचे सींगणकीकरण करण्याची बाब 
कायशिाहीखाली आहे.  
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

बागलिाडी िे िरे (िा.माण, जज.सािारा) या र्त्याची  
दरुु्िी िरण्याबाबि 

  

(४६) *  १२९३३४   श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(सशडी), श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.असमि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), श्रीमिी तनमवला गाविि 
(इगिपरूी), श्री.भारि भालिे (पांढरपरू), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अ्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), 
श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्हि)े, 
श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर), 
श्री.त्र्यांबिराि सभसे (लािरू ग्रामीण) :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) बागलिाडी त ेझरे (ता.माण, जज.सातारा) या रस्तयािर मोठया प्रमाणात 
खड्ड े पडून रस्तयाची दरुिस्था झाल्हयामळेु रस्तयािरून प्रिास करणे 
धोकादायक झाल्हयाचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्हयास, सदर रस्तयाच्या दरुुस्तीकड ेसींबींधधत प्रशासनाचे दलुशक्ष झाल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(४) असल्हयास, चौकशीचे ननषकषश काय ि तयानसुार या रस्तयाची तातडीने 
दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) ि (२) हे खरे नाही.  
(३) ि (४) प्रश्नाींकीत रस्ता ददहिडी गोंदिले ब.ु नरिणे िडजल िळई विरळी 
झरे हा प्रजजमा ५० असा असनू बागलिाडी त ेझरे एकुण लाींबी ४ कक.मी. 
आहे. 
     सदर रस्तयाच्या लाींबीचे काम दििैावषशक देखर्ाल दरुुस्ती कायशक्रमा 
अींतगशत सन २०१८ च्या अथशसींकल्हपात मींजुर असनु कामाची ननविदा प्रकक्रया 
प्रगतीत आहे. ननविदा प्रकक्रया लिकरात लिकर पणूश करुन काम हाती 
घेण्याचे ननयोजन आहे. 
     सदय:जस्थतीत  रस्तयािरील िाहतकु  सरुळीत सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

चोपडा ि अडािद (जज.जळगाांि) बस्थानि पररसरािील  
र्त्याांच ेडाांबरीिरण िरण्याबाबि 

  

(४७) *  १३३२८६   श्री.चांद्रिाांि सोनिणे (चोपडा) :   सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चोपडा (जज.जळगाींि) बसस्थानक पररसरात डाींबरीकरण करण्यासाठी रुपये 
५५ लक्ष रुपयाींचा ननधी मींजूर झालेला असनू सदर कामाचे कायाशदेश (िकश  
ऑडशर) काढून एक िषाशचा कालािधी उल्ून गेला तरीही सींबींधधत ठेकेदाराने 
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अदयाप कामास सरुुिात केली नसल्हयाने स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ६ 
जून, २०१८ रोजी िा तयासमुारास ननिेदनादिारे मा.पररिहन मींत्री याींच्या 
ननदशशनास आणून ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच अडािद (जज.जळगाींि) बसस्थानक आिारातील रस्तयाची दरुिस्था 
झाली असनु सदर रस्तयाचे डाींबरीकरण करण्यासाठी आिश्यक ननधी मींजूर 
करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ६ जून, २०१८ रोजी िा 
तयासमुारास मा.पररिहन मींत्री याींच्याकड ेननिेदनाव्दारे केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, ननिेदनाच्या अनषुींगाने चोपडा बसस्थानक पररसरातील 
आगाराच्या िाहनतळािरील डाींबरीकरणाींचे काम सरुु करण्यास अडािद बस 
स्थानक पररसरातील रस्तयाच्या डाींबरीकरणास ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ददिािर रािि े : (१), (२) ि (३) चोपडा बसस्थानकालगत असलेल्हया 
आगाराच्या िाहनतळास डाींबरीकरण करण्याचे काम मींजूर झाले असनू, 
डाींबरीकरणाच्या रु.६७.६२ लाखाच्या कामास प्रशासकीय मींजूरी ददलेली आहे.  
तयानसुार ननविदा मागिनु ठेकेदाराची ननयकु्ती करण्यात आली होती. परींत ु
ठेकेदाराने कामास सरुुिात न केल्हयाने तयाच्यािर करारपत्रातील तरतदूीनसुार 
कारिाई करुन करार रद्द केलेला आहे ि सदर कामाच्या फेरननविदा 
मागविण्याबाबत दद.१७.११.२०१८ रोजीच्या महामींडळाच्या पत्रान्िये सींबींधधताींना 
सचूना देण्यात आल्हया आहेत.  
     तसेच, राज्य पररिहन महामींडळादिारे चोपडा बसस्थानकाच्या 
िाहनतळाची तपासणी करुन िाहनतळािरील खड्ड े डाींबरीकरणाने र्रुन 
घेण्याच्या सचूना सींबींधधताींना देण्यात आलेल्हया आहेत.    
     मौज े अडािद ग्रामपींचायत मालकीच्या गािठाण जागेमध्ये अडािद 
गािात जाणाऱ्या रस्तयािर राज्य पररिहन प्रिासी ननिारा कायशरत आहे. 
प्रिासी ननिाऱ्यासमोरील रस्ता हा सािशजननक बाींधकाम विर्ागाच्या मालकीचा 
असनू, सदर रस्ता सजुस्थतीत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
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िलिाडी-निाणे (जज.धळेु) या र्त्याची दरुु्िी िरण्याबाबि 
  

(४८) *  १२६९९५   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट् ण विख-े
पाटील (सशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अ्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), डॉ.सांिोष 
टारफे (िळमनरुी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), प्रा.िषाव 
गायििाड (धारािी), श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपरूी), अॅड.यशोमिी ठािूर 
(तििसा), श्री.नसीम खान (चाांददिली) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िलिाडी-नकाणे (जज.धळेु) या रस्तयाची दरुिस्था झाल्हयामळेु रस्तयािर 
अपघात घडत असनू रस्तयाचे दरुुस्तीसह डाींबरीकरण करण्याची मागणी 
लोकसींग्राम सींघ्नेतफे आयकु्त, धुळे याींच्याकड ेननिेदनादिारे माहे ऑगस््, 
२०१८ मध्ये िा तयादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(३) असल्हयास, चौकशीचे ननषकषश काय ि तयानसुार या रस्तयाची दरुुस्ती ि 
डाींबरीकरण करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अशा प्रकारचे ननिेदन महानगरपामलकेस प्राप्त 
झाले आहे. 
(२) ि (३) धुळे महानगरपामलकेची ददनाींक ५ जानेिारी, २०१८ रोजी हद्दिाढ 
झाली असनू, सदर क्षते्राचा महानगरपामलका हद्दीत समािेश झाला आहे. 
     िलिाडी-नकाणे हा रस्ता समुारे २.५ कक.मी. लाींबीचा आहे. 
महानगरपामलकेमाफश त ननधीच्या उपलब्धतनेसुार पदहल्हया ्प्प्यात ६०० मी्र 
रस्तयाचे काम करण्याच ेप्रस्तावित आहे. यासाठी ननविदा प्रकक्रया राबविण्यात 
येत आहे.  
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
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पाटण (जज.सािारा) विधानसभा क्षेत्रािील ग्रामीण र्त्याांना प्रमुख 
जजल्हहा मागावचा दजाव देण्याबाबि 

  

(४९) *  १३०६७३   श्री.शांभरूाज देसाई (पाटण) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) पा्ण (जज.सातारा) या डोंगराळ ि दगुशम विधानसर्ा क्षेत्रातील प्रमखु 
गािाींना ि खेड्याींना जोडणाऱ्या ग्रामीण मागाशिरील रस्तयाींच्या 
पनुबांधणीकरीता या रस्तयाींना विशषे बाब म्हणून प्रमखु जजल्हहा मागाशचा दजाश 
देण्याबाबत मा.सािशजननक बाींधकाम मींत्री याींच्याकड े लेखी पत्रादिारे मागणी 
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मा.सािशजननक बाींधकाम मींत्री याींनी ददलेल्हया सचूनेनसुार 
एकूण १५ ग्रामीण रस्तयाींच्या कामाींचे ननररक्षण करून सािशजननक बाींधकाम 
विर्ाग, सातारा याींनी या रस्तयाींना प्रमखु जजल्हहा मागाशचा दजाश देण्याबाबतचा 
प्रस्ताि ददनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी िा तयासमुारास अिर सधचि, 
सािशजननक बाींधकाम विर्ाग, मींत्रालय याींचेकड ेसादर केला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, या १५ ग्रामीण रस्तयाींच्या कामाींना प्रमखु जजल्हहा मागश म्हणून 
दजाश ददल्हयास जजल्ह्यातील प्रमखु जजल्हहा मागाशच्या एकूण लाींबीत ८० 
ककलोमी्रने िाढ होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत चौकशी करून पा्ण विधानसर्ा क्षते्रातील उक्त १५ 
ग्रामीण रस्तयाींना विशषे बाब म्हणून प्रमखु जजल्हहा मागाशचा दजाश देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) मयु य अमर्यींता, सा.बाीं. प्रा. विर्ाग, पणेु याींचेकडून प्रस्ताि प्राप्त 
झालेला आहे. सदर प्रस्तािामधील त्रु् ीींची पतूशता पणूश करुन ननयम ि 
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ननकषाींच्या अधीन राहून विषयाींककत रस्त ेदजोन्नत करण्याविषयी  कायशिाही 
करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

नागपूर शहराि भांडारा, चांद्रपूर आणण गडधचरोली जजल्ह्यािून  
अिैध रेिी िाहिूि होि असल्हयाबाबि 

  

(५०) *  १३३६२३   श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अ्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आिी) :   
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू शहरात र्ींडारा, चींद्रपरू आणण गडधचरोली जजल्हहयातनू पोलीस ि 
महसलू विर्ागाच्या सींगनमताने अहोरात्र अिैध रेतीची तस्करी सरुु असनू 
माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या शिे्च्या आठिड्यात नागपरू पोलीसाींनी अिधै 
रेतीने र्रलेले हायिेिरील १३ रक ि हुडकेश्िर पररसरात रस्तयािर पडलेली 
लाखो रुपयाींची रेती जप्त केल्हयाचे ददनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी िा 
तयासमुारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर कारिाईनींतरही ददनाींक ५ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी िा 
तयासमुारास अिधै रेतीने र्रलेले रक हायिेिरून जप्त ा केले असनू कारिाई 
दरम्यान अिधै रेतीने र्रलेले अनेक रक दसुऱ्यामागाशने िळविण्यात आले 
होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीनसुार र्ींडारा, चींद्रपरू आणण गडधचरोली जजल्ह्यात 
अिधै उतखनन करून नागपरू जजल्ह्यात रेतीची अिधै िाहतकू करणाऱ्या 
िाळू माकफया ि तयास सहकायश करणाऱ्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींिर शासनाने 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) नागपरू जजल्ह्यातील नागपरू ग्रामीण तालकु्यामध्ये 
दद.२८/०९/२०१८ रोजी पोलीस स््ेशन हुडकेश्िर येथे पोलीस ननरीक्षक, मींडळ 
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अधधकारी ि तलाठी याींच्या सींयकु्त पथकाने गौण खननजाची िाहतकू 
करणाऱ्या १३ िाहनाींची तपासणी केली असता तयापकैी ११ िाहनधारकाींकड े
गौण खननजाची िाहतकू करण्यासाठीच े िधै कागदपत्र असल्हयाचे ददसनू 
आल्हयाने सदर िाहनाींिर कायशिाही करण्यात आलेली नाही. तथावप, उिशरीत 
दोन िाहनाींसोबत गौण खननजाची िाहतकू करण्यासाठीचे आिश्यक कागदपत्र 
नसल्हयामळेु या दोन िाहनाींिर दींडातमक कारिाई करण्यात आली असनू 
तयापकैी एका िाहनधारकाकडून रु.२,३९,५००/- इतकी दींडातमक रक्कम िसलु 
झाल्हयाने सदर िाहन सोडण्यात आले आहे. तर एका िाहनधारकाकडून 
रु.२,३९,५००/- इतकी दींडाची रक्कम िसलू करण्याची कायशिाही सरुु आहे.  
     बहादरुा (गोन्ही मसम) येथे दद.२९/०९/२०१८ रोजी समुारे ८० ब्रास 
रेतीसाठा जप्त करण्यात आला ि सदर जप्त रेती साठ्याचा मललाि करण्यात 
आला असनू तयापो्ी रू.९७,०००/-  इतकी रक्कम शासनजमा करण्यात आली 
आहे. 
(२) ि (३) तहमसलदार, नागपरू (शहर) याींनी दद.०५/१०/२०१८ रोजी ददघोरी 
नाक्याकडून खरबी िाठोडा, ररींगरोडिर तपासणी दरम्यान गौण खननजाच े
अिधै िाहतकू करणाऱ्या १५ रकिर कारिाई करून गौण खननज जप्त केले. 
सदर कारिाई दरम्यान ४ रक चालकाींनी रेतीसह िाहन पळिनू नेले. सदर १५ 
िाहनाींविरुध्द गनु्हे नोंदविण्यात आले आहेत.  
(४) र्ींडारा, चींद्रपरू आणण गडधचरोली जजल्ह्यात अिधै उतखनन करुन नागपरू 
जजल्ह्यात िाळूची िाहतकू करण्यासाठी शासकीय अधधकारी सहकायश करत 
असल्हयाची बाब ननदशशनास आलेली नाही.    
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

भाऊसाहेब फुां डिर फळबाग लागिड योजनेबाबि 
  

(५१) *  १२९३७९   श्री.गणपिराि देशमखु (साांगोले), श्री.सांजय परुाम 
(आमगाि), प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्हिे) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) शासनाने शतेकऱ् याींच्या आधथशक उतपादन तसेच तयाींची आधथशक पररजस्थती 
सधुारण्यासाठी सन २०१८-१९ पासनू आींबा, काज,ू पेरू, डामळींब, सींत्रा, मोसींबी, 
कागदी मल ींब,ू सीताफळ, आिळा, धच ींच, जाींर्ळू, कोकम, फणस, अींजजर, धचकू 
इतयादी फळ वपकाींसाठी र्ाऊसाहेब फुीं डकर फळबाग लागिड योजना सरुु केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सन २०१८-१९ या िषाशकरीता सदर योजनेंतगशत ककती उदद्दष् 
ठरविले असनू फळबाग योजनेची लागिड करण्यासाठी शतेकऱ्याींना कोणतया 
गोष्ीींची पतूशता करािी लागणार आहे, 
(३) असल्हयास, सदर योजनेत सींत्रा या फळासाठी प्रती हेक््री ६२ हजाराींचे 
अनदुान मींजुर करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, चाींदरु रेल्हिे (जज.अमरािती) तालकु्यात या योजनेअींतगशत १८ 
लाख ४९ हजार इतके अनदुान मींजूर झाले असनू या योजनेनसुार १४० 
शतेकऱ् याींनी अजश सादर केले असताना सिश शतेकऱ् याींना अनदुान देणे शक्य 
नसल्हयाने तालकुा कृषी कायाशलयाींतगशत अजाशची सोडत काढण्यात आली असनू 
केिळ २५ शतेकऱ् याींची ननिड होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, या योजनेचा राज्यातील सिश शतेकऱ्याींना लार् होण्याच्या 
दृष्ीने ि चाींदरू रेल्हिे तालकु्यासाठी मींजूर केलेल्हया अनदुानात िाढ करुन अजश 
केलेल्हया शतेकऱ्याींना लार् देण्यासाठी शासनाने कोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सन २०१८-१९ कररता रू.१००.०० को्ीच े उदद्दष् ठरविण्यात आल े होत े
तथावप उिशररत अल्हप कालािधी विचारात घेऊन आता रू.५०.०० को्ीचे उदद्दष् 
ठरविण्यात आले आहे. योजनेची लागिड करण्याकररता, खालील कागदपत्राींची 
पतूशता करािी लागणार आहे. 
   १. ७/१२ ि ८अ उतारा 
   २. हमीपत्र 
   ३. सींयकु्त खातदेार असल्हयास खातदेाराींचे सींमतीपत्र 
   ४. आधारसींलग्न राषरीयीकृत बँक पासबकुच्या प्रथम पानाची छायाींककत 
प्रत (फो्ोसहीत) 
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   ५. आधार काडश छायाींककत प्रत 
   ६. जातीचे प्रमाणपत्र(अन.ुजाती ि अन.ुजमाती शतेकऱ्याींसाठी) 
(३) होय. सदर योजनेंतगशत सींत्रा वपकासाठी कलमे सींय या प्रनत हेक््री २७७, 
(अींतर-६x६मी.) या पद्धतीने लागिड केल्हयास रू.६२,५७८/- प्रनत हेक््री तर 
इींडो-ईस् त्राईल पद्धतीने (कलमे सींय या प्रनत हेक््री ५५५, अींतर-६x३मी.) 
लागिड केल्हयास रू.९९,७१६/- प्रनत हेक््री अनदुान मींजूर करण्यात येणार  
आहे 
(४) चाींदरू रेल्हिे, जज.अमरािती या कायाशलयास ददनाींक १३/०८/२०१८ अखेर 
पयतं एकूण १४० अजश (क्षेत्र १८७.३०हे.) प्राप्त झाले होत.े चाींदरु रेल्हिे 
तालकु्यातील शतेकऱ्याींकडून प्राप्त झालेल्हया अजांची ददनाींक १७/०९/ २०१८ 
रोजी शतेक-याींच्या उपजस्थतीत सोडत काढण्यात आली ि तालकु्यास प्राप्त 
आधथशक लक्षाींक रू.१८.४९ लक्षच्या अधधन राहून प्रिगशननहाय एकूण ६१ 
शतेकऱ्याींची (क्षते्र ८५.४० हे.)ननिड करण्यात आली आहे. 
(५) उिशररत शतेकऱ्याींची ज्येषठता क्रमानसुार प्रनतक्षा यादी तयार करण्यात 
आली आहे. तसेच उिशररत शतेकऱ्याींपकैी ६ शतेकऱ्याींना नानाजी देशमखु कृवष 
सींजीिनी प्रकल्हपाींतगशत लार् देण्यात येत आहे. 

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

धामणगाि रेल्हिे (जज.अमराििी) िालुक्यािील िापसु लागिडीच ेक्षेत्र 
िोरडिाहु दाखविल्हयाने शिेिऱ याांच ेिालेले आधथवि नुिसान 

  

(५२) *  १३०८११   प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्हिे) :   सन्माननीय 
मदि ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धामणगाि रेल्हिे (जज.अमरािती) तालकु्यात अप्पर िधाश प्रकल्हपाच्या 
पाण्यामळेु मोठ्या प्रमाणािर क्षेत्र मस ींचनाखाली असनू सन २०१७-१८ मध्ये या 
तालकु्यात १२ हजार हेक््र कपाशी लागिडीचे क्षते्र असल्हयाबाबत कृषी 
विर्ागाचा अहिाल असताना तहमसलदार, धामनगाि रेल्हिे याींनी कापसू 
लागिडीचे पणूश क्षेत्र कोरडिाहु दाखिनू बोंडअळी ग्रस्त शतेकऱ् याींचे आधथशक 
नकुसान केल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशशनास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सन २०१७-१८ मध्ये बोंडअळीच्या प्रादरु्ाशिामळेु सींपणूश 
शतेकऱ् याींच े मोठ्या प्रमाणात नकुसान झाल्हयाने शासनाने मस ींचीत क्षेत्रासाठी 
हेक््री १३८०० रुपये मदत शतेकऱ् याींना देण्याचे जाहीर केली असताना 
धामणगाि रेल्हिे येथील ततकालीन तहमसलदार याींनी सींपणूश क्षेत्र कोरडिाहु 
दाखविल्हयाने शतेकऱ् याींचे मोठ्या प्रमाणात आधथशक नकुसान झाले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदरहू बाब स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी विर्ागीय आयकु्त, 
अमरािती ि जजल्हहाधधकारी, अमरािती याींच्या ददनाींक २० ऑगस््, २०१८ 
रोजी िा तयासमुारास पत्रादिारे ननदशशनास आणून ददली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, तयानषुींगाने नकुसानग्रस्त शतेकऱ् याींना मदत देण्यासह 
ततकालीन तहमसलदाराींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) ि (४) माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये 
अमरािती जजल्ह्यातील धामणगाींि रेल्हिे तालकु्यात बोंडअळीमळेु नकुसान 
झालेल्हया कापसू वपकाींचे सींबींधधत तलाठी, कृवष सहायक, मींडळ अधधकारी 
याींच्या पथकामाफश त केलेल्हया सींयकु्त सिेक्षण अहिालामध्ये बाधीत झालेल्हया 
कोरडिाहू कापसाचे एकूण ३२३०४.६७ हेक््र क्षेत्र दशशविण्यात आले.तयानसुार 
शासनाकडून उक्त बाधधत झालेल्हया कोरडिाहू क्षते्रासाठी  प्रनत हेक््री रु. 
६८०० प्रमाणे एकूण रु. २१,९४,५७,०००/- एिढे अनदुान प्राप्त  झाले. 
     तथावप, ददनाींक १९.०९.२०१८ रोजी जजल्हहाधधकारी अमरािती याींना 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींच े एक ननिेदन प्राप्त झाले. सदर ननिेदनाच्या 
अनषुींगाने तहमसलदार धामणगाि रेल्हिे याींनी सींबींधधत मींडळ अधधकारी 
याींच्याकडून सधुारीत अहिाल घेऊन मसींचनाखालील बागायती कापसाच ेएकूण 
१७४९१.४१ हेक््र क्षते्र ि कोरडिाहू कापसाचे एकूण १४८१३.२६ हेक््र क्षते्र 
ननजश्चत केले. सदर सधुारीत अहिालाच्या आधारे विर्ागीय आयकु्त, 
अमरािती याींच्या ददनाींक १३.११.२०१८ रोजीच्या पत्रान्िये अनतररक्त 
अनदुानाबाबतची मागणी शासनास प्राप्त झाली आहे. 



63 

 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

मुळशी (जज.पुणे) िालुक्यािील आददिासीांच्या जसमनी लिासा 
िॉपोरेशनने बळिािल्हयाबाबि 

  

(५३) *  १३१८४९   श्री.सभमराि िापिीर (खडििासला) :    सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मळुशी (जज.पणेु) तालकु्यातील लिासा कॉपोरेशने लेक मस्ी प्रकल्हप 
उर्ारण्यासाठी आददिासीींच्या १९१ एकर जमीनीचा बकेायदेशीर ताबा घेतला 
असल्हयाचे सन २०१८ मध्ये ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरच्या जमीनी परत ममळण्यासाठी आददिासी नागररकाींनी 
सींबींधधत तहमसलदार, प्राींत अधधकारी याींच्याकड े मागणी केली असताींनाही 
कुठलीही कायशिाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीनसुार सदर जममनी आददिासीींना परत करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) ि (४) लिासा कॉपोरेशन (ता.मळुशी, 
जज.पणेु) लेक मस्ी प्रकल्हप उर्ारताना मगुाि, ता.मळुशी येथील एकूण २३ 
प्रकरणी आददिासी खातदेाराींच्या एकूण ७१ हे. ९३ आर एिढया  
क्षेत्राची सक्षम अधधकारी याींची परिानगी न घेता खरेदी केल्हयामळेु शतशर्ींग 
झाल्हयाचे ननदशशनास आलेले होत.े ततकालीन उपविर्ागीय अधधकारी मािळ-
मळुशी उपविर्ाग, पणेु याींनी ररतसर सनुािणी घेऊन महाराषर जममन 
महसलू अधधननयम १९६६ चे कलम ३६ मधील तसेच महाराषर अनसुधुचत 
जमातीींना जममनी प्रतयावपशत करण्याचा अधधननयम, १९७४ ि ननयम १९७५ 
मधील तरतदूीनसुार चौकशी करुन ७१ हे. ९३ आर क्षेत्र आददिासी 
खातदेाराींच्या नािे करण्याच ेआदेश पारीत केलेले होत.े तयाप्रमाणे गाि दप्तरी 
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नोंदी घेण्यात आलेल्हया आहेत. तसेच सदर जममनीींची मोजणी करुन सींबींधधत 
जममन मालक याींचे उपजस्थतीत जममनीच ेसीमाींकन दाखविणेत आलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

िोथळज (िा.जज.दहांगोली) येथे अधविट र्िा बनिून शासिीय  
तनधीचा अपहार िेल्हयाबाबि 

  

(५४) *  १२९६२१   डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(सशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.असमि विलासराि देशमखु (लािरू 
शहर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अ्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपरूी), प्रा.विरेंद्र 
जगिाप (धामणगाि रेल्हि)े, श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.िुणाल 
पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर), श्री.त्र्यांबिराि सभस े
(लािरू ग्रामीण), श्री.भारि भालिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) कोथळज (ता.जज.दहींगोली) येथ ेअधशि् रस्ता बनिनू शासकीय ननधीचा 
अपहार केल्हयाचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशशनास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याप्रकरणी चौकशी करुन सींबींधधताींिर कारिाई करण्याची 
मागणी स्थाननक नागररकाींनी जजल्हहाधधकाऱ्याींकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीच्या अनषुींगाने सींबींधधत कीं त्रा्दार ि अधधकाऱ्याींिर 
शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ाित नाही. 
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(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

मांत्रालयािील दालनाच्या नुिनीिरणाच्या िामाि िालेला गैरव्यिहार 
  

(५५) *  १२६४६०   श्री.सतुनल प्रभ ू(ददांडोशी), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हहापरू 
उत्िर), श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सािशजननक बाींधकाम विर्ागाचे ततकालीन प्रधान सधचि याींनी मे. विश्राम 
एीं्रप्राईजेस या कीं त्रा्दार कीं पनीच्या माध्यमातनु मींत्रालयातील दालनाच्या 
नतुनीकरणाच्या कामाच े तकुड े पाडून प्रतयक्षात कामे न करता कामाींची 
बनाि् देयके सादर करून ४६ लाख रूपयाींचा गरैव्यिहार  केल्हयाचे ददनाींक 
२० सप् े्ंबर, २०१८ रोजी िा तयासमुारास अधधक्षक अमर्यींता, दक्षता विर्ाग 
याींनी केलेल्हया चौकशीच्या आधारे  ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर चौकशी अहिालाचे ननषकषश काय आहेत, 
(३) असल्हयास, तयानसुार या प्रकरणातील दोषी अधधकारी ि कमशचारी आणण 
सींबींधधत कीं पनीविरूध्द शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) ि (३) अधधक्षक अमर्यींता, दक्षता पथक 
मींडळ, मुींबई याींनी तक्रारीच्या अनषुींगाने मींत्रालयातील दालनाच्या 
नतुनीकरणाच्या कामाची चौकशी केली असनू चौकशी अहिालानसुार बहुताींश 
कामे झाली असनू  काही कामाींसाठी अनतप्रदान झालले्हया रक्कमचेी मे.विश्राम 
एीं्रप्रायजेस या कीं त्रा्दाराकडून िसलूी करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
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पुणे जजल्हहयािील २३ गािाांना भू्खलन ि दरड िोसळण्याचा  
धोिा असल्हयाबाबि 

  

(५६) *  १२९८०२   श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबगेाि), श्री.अजजि पिार 
(बारामिी), श्री.जयांि पाटील (इ्लामपरू), श्री.शसशिाांि सश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड 
(अिोल)े, श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :  सन्माननीय मदि ि पनुिवसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्गतिाडी (फुलिड)े, काळिाडी (बोरघर), पसारिाडी, झाींजरेिाडी (माळीण), 
आसाणे, मेघोली, काळिाडी (जाींर्ोरी) ि बेंढारिाडी (ता.आींबेगाि, जज.पणेु) 
येथील पजश्चम आददिासी या गािाींमध्ये माळीणसारख ेर्सू्खलन आणण दरड 
कोसळण्याची मोठया प्रमाणात सींर्ाव्यता असल्हयाच ेननदशशनास आल ेआहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, पणेु जजल्हहयातील आींबेगाि, जुन्नर, मळुशी, र्ोर, िेल्हहे ि 
मािळ या तालकु्याींतील २३ गािाींमध्ये माळीणसारखी र्सू्खलन ि दरड 
कोसळण्याची सींर्ाव्यता असल्हयाचा अहिाल जजओलॉजजकल सव्हे ऑफ इींडडया 
(जीएसआय) आणण कॉलेज ऑफ इींजजननअररींग याींचेमाफश त जजल्हहा प्रशासनला 
सादर करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी शासनाने ३ को्ी, ६५ 
लाख, २३ हजार रुपयाींचा ननधी जजल्हहाधधकारी, पणेु याींच्या अधधनस्त उपलब्ध 
करुन ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, र्सू्खलन ि दरड कोसळण्याची सींर्ाव्यता असलेल्हया 
गािाींसाठी प्राप्त ननधीच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, अींशत: खरे आहे. सािशजननक बाींधकाम उततर 
विर्ाग, पणेु याींच्या अखतयाररतील  आींबेगाि तालकु्यातील १) फुलिड े
अींतगशत र्गतिाडी २) माळीण अींतगशत पसारिाडी ३) आसाणे ४) जाींर्ोरे 
अींतगशत काळेिाडी क्र.१ ि क्र.२, ५) बेंढारिाडी या गािाींमध्ये सींर्ाव्य दरड 
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कोसळण्याची शक्यता असल्हयाचे कॉजेल ऑफ इींजजननअररींग, पणेु याींनी 
सचुविले आहे. 
(२) पणेु जजल्हहयातील आींबेगाि, खेड, मािळ, जुन्नर, मळुशी, र्ोर, िेल्हहे या 
तालकु्यातील एकूण २३ गाींिाींची पहाणी, कॉजेल ऑफ इींजजननअररींग, पणेु 
याींनी केली आहे. तयानसुार सा.बाीं. विर्ागाने पहाणी केली असता जनु्नर 
तालकु्यातील तळमाची िाडी, मािळ तालकु्यातील र्शुी गाींि ि िेल्हहा 
तालकु्यातील घोळगाींि या ३ गािाींमध्ये सींर्ाव्य दरड कोसळण्याचा धोका 
नसल्हयाचा सािशजननक बाींधकाम विर्ागाने अहिाल ददल्हयाने ही गािे िगळून 
२० गािाींमध्ये सींरक्षनातमक कामे करण्याबाबत  प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली आहे. 
(३) होय. 
(४) एकुण २३ गािाींपकैी २० गािाींमध्ये दरड कोसळण्याची सींर्ाव्यता 
असणाऱ् या दठकाणी सींरक्षणातमक कामे करण्यासाठी (सींरक्षक्षत मर्ींत बाींधणे, 
जगल ग्ार काढणे, िकृ्ष लागिड करणे, गॅबबयन िॉल बाींधणे ि मोठे दगड 
फोडणे इतयादी) एकूण रु.३,५२,७७,०००/- इतक्या ननधीच्या कामास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. तयानसुार या २० गािाींमध्ये कराियाच्या 
कामासाठीची ननविदा प्रककया पणूश करुन कायाशदेश देण्यात आल ेआहेत. मात्र 
या गािाींमध्ये कराियाच्या सींरक्षणातमक कामाींना िन विर्ाग तसेच ग्रामस्थ 
याींचा विरोध असल्हयाने काम ेसरुु करणे शक्य झालेले नाही. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

मुांबई शहर आणण उपनगरािील १७०० जसमनी शासनाने  
भाडपेट्टय्ाने ददल्हयाबाबि 

  

(५७) *  १२७००५   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव), श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा), 
श्री.अिलु भािखळिर (िाांददिली पिूव), श्रीमिी िपृ्िी सािांि (िाांदे्र पिूव) :   
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहर आणण उपनगरातील जिळपास १७०० जममनी शासनाने विविध 

कारणाींकरीता विविध सींस्थाना र्ाडपेट्टय्ाने ददल्हया आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, तयापकैी १३०७ जागा बब्र्ीश काळापासनू र्ाड े ततिािर असनू 

तयातील ६९१ जागाींच ेर्ाड ेकरार सींपषु्ात आल ेआहेत तसेच  ३९१ र्ाडतेतिािर 
असलेल्हया जममनीींच्या र्ाड ेकराराचे नतुनीकरण करण्याबाबत शासनाने िारींिार 
नो्ीसा देऊनही सींबींधधताींकडून कोणतीही कायशिाही करण्यात आली नाही , हे ही 
खरे आहे काय, 

(३) असल्हयास,  र्ाड े करार सींपषु्ात आलेल्हया सींस्थाींच्या ताब्यातील  जममनी  
महाराषर जममन महसलू सींदहता ५३ अींतगशत ताब्यात घेण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशिाही केली िा  करण्यात येत आहे, 

(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) ि (३) मुींबई शहर आणण मुींबई उपनगरातील 
एकूण १६६३ शासकीय ममळकती विविध प्रयोजनासाठी र्ाडपेट्टय्ाने प्रदान 
करण्यात आल्हया आहेत. सदर ममळकतीपैकी ८२६ ममळकतीींचा र्ाडपेट्टा 
सींपषु्ात आलेला आहे. र्ाडपेट्टा सींपषु्ात आलेल्हया सिश र्ाडपेटे्टधारकाींना 
सींबींधधत जजल्हहाधधकारी कायाशलयामाफश त शासन ननणशय क्र.जमीन 
२५०५/प्र.क्र.४०५/ज-२, दद.१२.१२.१२ अन्िये र्ाडपेट्टय्ाच्या नतुनीकरणाबाबत 
नो्ीसा देण्यात आल्हया असनू तयापकैी ४९३ र्ाडपेटे्टधारकाींनी 
र्ाडपेट्टानतुणीकरणासाठी विकल्हप सादर केले आहेत. सदर ममळकतीपकैी १७ 
ममळकतीींच्या र्ाडपेट्टय्ाचे नतुनीकरण करण्यात आले असनू शतशर्ींगापो्ी 
एकूण २६ ममळकती शासन जमा करण्यात आल्हया आहेत.  
     उक्त शासन ननणशय दद.१२.१२.२०१२ हा मा.उच्च न्यायालयात 
आव्हाननत करण्यात आला असनू तदनषुींगाने सदर शासन ननणशयामध्ये 
दद.५.५.२०१८ च्या शासन ननणशयान्िये र्ईुर्ाड्याच्या काही तरतदुीसींबींधी 
सधुारणा करण्यात आल्हया आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही 

----------------- 
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अमानिपूर िािोडा (िा.जज.अिोला) ि खालपूरी छप्पनथडी 
(िा.मुिीजापूर, जज.अिोला) येथील अिैध उत्खननाबाबि 

  

(५८) *  १२७४८८   श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमानतपरू ताकोडा (ता.जज.अकोला) येथील गायरान जमीनीत अिधैररतया 
मरुमाचे उतखनन सरुु असल्हयाची तक्रार स्थाननक नागरीकाींनी माहे ऑगस््-
सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान जजल्हहाधधकारी, अकोला, जजल्हहा 
खननकमश अधधकारी ि तहमसलदार, अकोला याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, खालपरूी छप्पनथडी (ता.मतुीजापरू, जज.अकोला) रेतीघा् 
येथेही रेतीचे अिधै उतखनन करून िाहतकू करण्यात येत असल्हयाची तक्रार 
स्थाननक नागरीकाींनी ददनाींक ५ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी िा तयासमुारास जजल्हहा 
खननकमश अधधकारी ि मींडळ अधधकारी याींच्याकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, या दोन्ही प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे, 
(४)  असल्हयास, चौकशीनसुार अमानतपरू ताकोडा येथे मरुमाच े ि खालपरूी 
छप्पनथडी रेतीघा् येथे रेतीचे अिधै उतखनन करणाऱ्याींिर शासनाने कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) ि (४) अकोला जजल्ह्यातील अमानतपरू 
ताकोडा, ता.अकोला येथील गायरान जमीनीत मरुूमाचे तसेच मौजे लाखपरूी 
छप्पनथडी, ता. मतुीजापरू येथे रेतीच े अिधै उतखनन करून िाहतकू होत 
असल्हयाची मादहती माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या दरम्यान जजल्हहास्तरीय पथकास 
ममळाल्हयाने सदर पथकाने प्रतयक्ष स्थळािर जाऊन गौण खननजाच े
अिधैरीतया उतखनन ि िाहतकु करणारी यींत्रसामग्री ि िाहने जप्त केली. 
सींबींधधताींिर रू.१४,५०,०००/- एिढी दींडातमक कारिाई तहसीलदार याींचेकडून 
करण्यात आली असनू सदर दींडाच्या िसलुीची कायशिाही तहसीलदार याींचे 
स्तरािरून सरुू आहे.  
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(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 
----------------- 

  
नीरा-देिघर (जज.पुणे) प्रिल्हपािील प्रिल्हपग्र्िाांच्या पुनिवसनाबाबि 

  

(५९) *  १३०९६०   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(सशडी), श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अ्लम शखे (मालाड पजश्चम) :  सन्माननीय मदि ि पनुिवसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु येथील नीरा-देिघर प्रकल्हपास सन १९८४ मध्ये मान्यता ममळाली 
असनू सन २००३ मध्ये धरणाचे काम पणूश झाले असताना ि एकीं दरीत ३४ 
िषाशचा कालािधी उल्ूनही अदयापपयशत बहुताींशी प्रकल्हपग्रस्ताींचे पनुिशसन 
झाले नसल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशशनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सींबींधधत प्रकल्हपग्रस्ताींनी आींदोलने केली असता तयाींना 
आश्िासन देऊन पढेु कोणतीही कायशिाही केली नसल्हयाने तयाींची गरैसोय होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नीरा-देिघर 
प्रकल्हपग्रस्ताींचे तातडीने पनुिशसन करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) ि (२) हे खरे नाही.    
(३) प्रकल्हपग्रस्ताींच्या पसींतीनसुार पयाशयी जममन िा्पाची कायशिाही जजल्हहा 
पनुिशसन अधधकारी, सातारा याींचेकडून केली जात आहे. माहे ऑक््ोबर, २०१८ 
पयतं जजल्हहा पनुिशसन आधधकारी पणेु याींचकेडून सादर केलेल्हया ५४० पयाशयी 
जममन मागणी बाबतच्या प्रस्तािाींपकैी ५२३ खातदेाराींना ६३०.५६ हे. आर. 
इतके क्षते्र िा्प करण्यात आल ेआहे. उिशररत २७ प्रकल्हपग्रस्ताींची पयाशयी 
जममनीची पसींती / कागदपत्राींची पतूशता केली नाही. तयामळेु जममन िा्पाची 
कायशिाही प्रलींबबत आहे. यासींदर्ाशत जजल्हहा अधधकारी कायाशलय, सातारा याींनी 
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दद. ३०.१०.२०१८ च्या पत्रान्िये पयाशयी जममन पसींती / कागदपत्राींची पतूशता 
करण्याबाबत सींबींधधताींना कळविण्यात आले आहे 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
  
र्िे सुरक्षा तनधीची ३० िोटी रुपयाांची रक्िम अखधचवि रादहल्हयाबाबि 
(६०) *  १२८२४८   श्री.अब ू आजमी (मानखूदव सशिाजीनगर), श्री.चांद्रदीप 
नरिे (िरिीर), श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी), श्री.सतुनल राऊि 
(विक्रोळी), श्री.हनमुांि डोळस (माळसशरस), श्री.अिलु भािखळिर (िाांददिली 
पिूव), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (सशडी), 
श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अ्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम 
खान (चाांददिली), श्री.असमि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), डॉ.सांिोष 
टारफे (िळमनरुी), प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्हिे), श्री.भारि भालिे 
(पांढरपरू), श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्री.त्र्यांबिराि सभसे (लािरू ग्रामीण), 
श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.सतुनल िेदार 
(सािनेर), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), 
श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्रीमिी 
तनमवला गाविि (इगिपरूी), श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर), श्री.िुणाल 
पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.विश्िजजि िदम (पलसू िडगेाि), डॉ.भारिी 
लव्हेिर (िसोिा) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात रस्तयािरील अपघातात सन २०१५त े २०१७ या तीन िषांत 
३८,००० नागररकाींचा मतृय ूझाल्हयाचे तसचे यािषी रस्त ेअपघातात ५० पेक्षा 
अधधक नागररकाींचा मतृय ूझाल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान 
ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, प्रतयेक िषी माहे जानेिारी मदहन्यात रस्त े सरुक्षा सप्ताह 
राबिनू जनजागतृी ि रस्त े सरुक्षेची पाहणी केली जात,े मात्र यािषी मे 
मदहन्यात रस्त ेसरुक्षा सप्ताह राबविण्यात आल्हयाने मागील िषीचा ३० को्ी 
रुपयाींचा रस्त ेसरुक्षा ननधी िापराविना परत शासनाकड े गेल्हयाच े ननदशशनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, तयानसुार रस्तयािर होणारे आपघात ्ाळण्यासाठी 
उपाययोजना करण्यासह रस्त ेसरुक्षा ननधीचा योग्यररतया खचश न करणाऱ्या 
सींबधधत अधधकाऱ् याींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर रािि े: (१) सन २०१५ त े२०१७ या कालािधीत रस्त ेअपघातात 
मतृयमूखुी पडलेल्हयाींची सींय या खालीलप्रमाणे आहे. 

िषश अपघाती मतृय ू
२०१५ १३,२१२ 
२०१६ १२,८८३ 
२०१७ १२,२६४ 
२०१८ (सप् े्ं.१८ अखेर) ९,६८३ 
एकूण ४८,०४२ 

(२) त े (४) याबाबत िस्तजुस्थती अशी आहे की, रस्ता सरुक्षेसाठी नोंद  
झालेल्हया िाहनाींिर अधधर्ार लािण्याची तरतदू करण्यात आली आहे. सदर 
ननधीतनू कराियाच्या खचाशबाबत मान्यता देण्यास्ति उच्चस्तरीय सममतीची 
बठैक  दद.२६.०२.२०१८ रोजी झाली असनू तयानसुार एकूण रु.४२.०० को्ीच्या 
खचाशस मींजुरी देण्यात आली आहे. सदर ननधीच्या खचाशची बाब कायशिाहीखाली 
आहे. सदर ननधी व्यपगत न होणाऱ्या स्िरुपातील असल्हयाने तो ननधी 
विनािापर पडून राहून परत जाण्याची बाब लाग ूहोत नाही.   
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

देगलूर-बबलोली (जज.नाांदेड) येथील वपिाांिर विविध रोगाांचा प्रादभुावि 
होऊन शिेिऱयाांच ेिालेले नुिसान 

  

(६१) *  १३४२५२   श्री.सभुाष साबणे (देगलरू) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) देगलरू-बबलोली (जज.नाींदेड) येथील कापसु वपकाींिर शेंदरी बोंडअळी, 
सोयाबीनिर खोड अळी ि मगु, उडदािर बरुशीसह करपा रोगाचा प्रादरु्ाशि 
झाल्हयाने शतेकऱ्याींचे नकुसान झाल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये िा 
तयादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त तालकु्यात ४४ हजार ३०७ हेक््र क्षेत्राींिर सोयाबीन 
वपकाींिर खोड अळी, १५ हजार ८८५ हेक््र क्षेत्रािरील कापसािर शेंदरी 
बोंडअळी, समुारे ११ हजार ८६९ हेक््र क्षते्रािरील उडदाच्या ि ८ हजार ४६० 
क्षेत्रािर मगुाच्या वपकािर बरुशी ि करपा रोगाचा प्रादरु्ाशि झाला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त नकुसानग्रस्त शतेकऱ्याींच्या शते जममनीच े तिरीत 
पींचनामे करुन नकुसानग्रस्त शतेकऱ्याींना मदत देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

ठाणे येथील तनतिन िां पनी उड्डाणपुलाची दरुु्िी िरण्याबाबि 
  

(६२) *  १२७१५९   श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.अजजि पिार 
(बारामिी), श्री.जयांि पाटील (इ्लामपरू), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
श्री.शसशिाांि सश ांदे (िोरेगाि), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भा्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.राणाजगजीिससांह पाटील (उ्मानाबाद), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री.अ्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), 
श्री.नरहरी णिरिाळ (ददांडोरी), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.सरेुश लाड 
(िजवि), श्री.हनमुांि डोळस (माळसशरस) :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई-नामशक महामागाशिरील मोठ्या प्रमाणात िाहतकू असलेल्हया ठाणे 
येथील नननतन कीं पनी उड्डाणपलूाची दरुिस्था झाल्हयामळेु पलू धोकादायक 
झाला असल्हयाचे ददनाींक ३० ऑगस््, २०१८ रोजी िा तयासमुारास ननदशशनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीनसुार सदर उड्डाणपलुाची तातडीने दरुुस्ती करून पलू 
सजुस्थतीत ठेिण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     या उड्डाणपलुाची ककरकोळ देखर्ाल दरुुस्ती ननयममतपणे करण्यात येत 
असनु तयािेळी आढळलेल्हया त्रु् ीअनषुींगाने स्ितींत्र अमर्यींता/सल्हलागार याींनी 
विविक्षीत दरुुस्ती सचुिली आहे. सदरचा विविक्षीत दरुुस्ती प्रस्ताि १४ 
ऑगस्् २०१८ रोजी प्राप्त झाला आहे. 
(२) प्राप्त प्रस्तािाची सविस्तर छाननी, ननविदा मसदुा तयार करणे इ. 
कायशिाही पणूश करण्यात आली आहे. 
(३) ननविदा कायशिाही हाती घेण्यात आली असनु विविक्षीत दरुुस्तीचे काम 
ननविदा ननजश्चती झाल्हयािर लगेच हाती घेण्यात येत आहे. तथापी देखर्ाल 
दरुुस्तीची कामे ननयममतपणे सरुु आहेत. 
(४) कायशिाही हाती घेतली असल्हयाने विलींबाचा प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

अमराििी जजल्ह्यािील पूरग्र्ि पुनिवसनाबाबिचा  
प्रलांबबि तनधी देण्याबाबि 

  

(६३) *  १२६६२०   श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू िडू (अचलपरू), 
श्री.विनायिराि जाधि-पाटील (अहमदपरू), श्री.मोहन फड (पाथरी), 
श्री.सशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :   सन्माननीय मदि ि पनुिवसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मा.मयु यमींत्री याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक २४ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी िा 
तयासमुारास झालेल्हया बठैकीतील ननदेशानसुार मा.महसलू मींत्री याींचेकड े
प्रलींबबत असलले्हया सन २००७ मधील अचलपरू ि चाींदरूबाजार तालकु्यातील 
तसेच अमरािती  जजल्ह्यातील परूग्रस्ताींच्या पनुिशसनाबाबतचा प्रलींबबत ननधी 
उपलब्ध करण्याच्या प्रस्तािािर कोणती कायशिाही झाली याबाबत लेखी 
ननिेदन लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १६ एवप्रल, २०१८ रोजी िा तयासमुारास ददले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मा.मयु यमींत्री याींनी पनुिशसनाच्या अनषुींगाने ननळ्यापट्टय्ाची 
अ् मशधथल करून मलुर्तू सवुिधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात असे 
ननदेश ददले असतानाही तयािर अदयावप कायशिाही झालेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकषश 
काय आहेत, तयानसुार परुग्रस्ताींच्या पनुिशसनासाठीचा प्रलींबबत ननधी 
देण्याबाबत कायशिाही करुन ननदेशाचे पालन न करणाऱ्या सींबींधधत 
अधधकाऱ्याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. ननळ्या पट् ट्यातील अ् मशथील करणे हा विषय जलसींपदा 
विर्ागाच्या अखतयाररत येत असल्हयाने, तयानषुींगाने कायशिाही करण्याबाबत 
जलसींपदा विर्ागास कळविण्यात आले आहे. तसेच मा.मयु यमींत्री महोदयाींच्या 
अध्यक्षतखेाली दद.२४.१०.२०१७ रोजी झालेल्हया बठैकीत ददलेल्हया ननदेशानसुार 
कायशिाही करण्याबाबत जजल्हहाधधकारी, अमरािती याींना ननदेश देण्यात आले 
आहेत. तयानसुार जजल्हहाधधकारी, अमरािती याींनी जजल्हहा पररषद, अमरािती 
ि जजल्हहा ग्रामीण विकास यींत्रणा, अमरािती याींना कायशिाही करण्याच्या 
सचूना ददल्हया आहेत. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
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गोदािरी (िा.ससांरोचा, जज.गडधचरोली) नदीिरील पुलाजिळ 
अिैध उत्खनन सुरु असल्हयाबाबि 

  

(६४) *  १३२८३२   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.सतुनल िेदार 
(सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अ्लम शखे (मालाड पजश्चम) :  
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नदी ककीं िा नाल्हयािरील पलुाच्या जिळील ६०० मम्रच्या आत रेतीच े
उतखनन करता येणार नाही असे शासनाचे पररपत्रक असताींना मस ींरोचा 
(जज.गडधचरोली) तालकु्यातील गोदािरी नदीिरील पलुाजिळ ३०० मम्रच्या 
आत उतखनन करण्याची परिानगी श्री.लच्ची रेडी बाप ूयाींना ददनाींक २१ माचश, 
२०१८ रोजी िा तयासमुारास महसलू विर्ागाने ददली असल्हयाचे ननदशशनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर पलुाच्या ३०० मम्रच्या आत मोठया प्रमाणात रेतीचे 
अिधै उतखनन सरुू असनू उतखनन केलेल्हया हजारो ब्रास रेतीची आींध्र ि 
तलेींगना राज्यात विक्री करण्यात येत असल्हयामळेु सदर उतखनन तिरीत बींद 
करण्याबाबतचे लखेी ननिेदन लोकप्रनतननधीनी ददनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१८ 
रोजी िा तयासमुारास आयकु्त, नागपरू विर्ाग याींना ददले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीनसुार ि लोकप्रनतननधीच्या तक्रारीच्या अनषुींगाने 
सींबधधत कीं त्रा्दार ि अिधैररतया परिाना देणाऱ्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींिर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) ि (४) मौजा नगरम, ता.मसरोंचा येथील 
स.नीं. ६१२ या खाजगी शतेजमीनीत साचलेली िाळू ननषकासनाची परिानगी 
जजल्हहाधधकारी, गडधचरोली कायाशलयामाफश त दद.१६/०५/२०१८ रोजी देण्यात 
आली. सदरहू परिानगी रद्द करण्याची मागणी दद.१५/०९/२०१८ च्या पत्रान्िये 
लोकप्रनतननधी याींनी विर्ागीय आयकु्त, नागपरू याींचेकड ेकेली. 
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     जजल्हहाधधकारी कायाशलयाने िाळू ननषकासनाची परिानगी ददलेले क्षते्र हे 
गोदािरी नदीिरील पलुापासनू ६०० मी.चे आत असल्हयाचे ननदशशनास आल्हयाने 
सींबींधधतास देण्यात आलेली िाळू उतखननाची परिानगी रद्द करुन िाळूच े
उतखनन पणूशपणे बींद करण्यात आले आहे. तसेच सदर प्रकरणी िाळू 
ननषकावषत कराियास परिानगी ददलेले क्षते्र पलुापासनू ६०० मी्रच्या आत 
असल्हयाची बाब प्रस्तािात नमदु केली नाही म्हणनू सींबींधधत तहमसलदार, 
मसरोंचा याींचेविरुध्द मशस्तर्ींगविषयक कायशिाही प्रस्तावित आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

नाांदेड येथील डॉ.शांिरराि चव्हाण शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय 
आणण रुग्णालयाच्या दरुु्िीबाबि 

  

(६५) *  १३२८७३   श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) डॉ.शींकरराि चव्हाण शासकीय िदैयकीय महाविदयालय आणण रुग्णालय, 
नाींदेड (विषणुपरूी) येथ े आींतररुग्ण विर्ाग दरुुस्ती, पाणीपरुिठा, 
मलननस्सारण, स्िच्छता आींतररुग्ण विर्ागाच्या इमारतीच्या णखडक्याींना 
जाळ्या बसविणे इतयादी ७० लाख रुपयाींची काम े सािशजननक बाींधकाम 
विर्ागाकडून सरुु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरच्या कामाकड े सािशजननक बाींधकाम विर्ागाचे दलुशक्ष 
झाल्हयाने काही काम े अधशि् जस्थतीत असल्हयाच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये 
िा तयादरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीनसुार सदरची कामे पणूश करून याकड ेदलुशक्ष करणाऱ्या 
अधधकाऱ्याींिर कारिाई कारण्याबाबत शासनाने  कोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) डॉ. शींकरराि चव्हाण शासकीय िदैयकीय 
महाविदयालय आणण रुग्णालय, नाींदेड येथील दरुुस्तीकररता रु.६४.७३ लक्ष 
ककमतीच्या एकूण ११ कामाींपकैी अधधषठाता, डॉ. शींकरराि चव्हाण शासकीय 
िदैयकीय महाविदयालय याींनी केिळ रु.१४.३७ लक्ष ककींमतीच्या ५ कामाींना 
ददनाींक १९.०९.२०१८ रोजी प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. 
(२) अधधषठाता, डॉ. शींकराि चव्हाण शासकीय िदैयकीय महाविदयालय याींनी 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली सिश कामे सदयजस्थतीत ननविदा स्तरािर 
असल्हयाने कामे अधशि् जस्थतीत असल्हयाचा प्रश्न उद्भित नाही. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

सोमपूर-नामपूर (िा.मालेगाांि, जज.नासशि) या र्त्याची  
दरुु्िी िरण्याबाबि 

  

(६६) *  १२८९५३   श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अजजि पिार 
(बारामिी), श्री.जयांि पाटील (इ्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), 
श्री.शसशिाांि सश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयदत्ि 
क्षीरसागर (बीड), श्री.हनमुांि डोळस (माळसशरस) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) सोमपरू त े नामपरू (ता.मालेगाींि, जज.नामशक) हा रस्ता मालेगाींि, 
औरींगाबाद, धुळे इतयादी दठकाणी जाणारा महतिाचा रस्ता असनू या रस्तयाची 
दरुिस्था झाल्हयामळेु अपघाताच्या सींय येत िाढ होत असल्हयाचे ददनाींक २० 
ऑक््ोबर, २०१७ रोजी िा तयासमुारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, स्थाननक ग्रामस्थाींकडून रस्तयाच्या दरुुस्तीबाबत िारींिार 
मागणी करुनही अदयापपािेतो कोणतीही कायशिाही करण्यात आली नाही, हे 
ही खरे आहे काय,  
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले ि तयानसुार सदर रस्तयाच े
नतुणीकरण करण्यासाठी ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
     प्रश्नाधीन रस्तयािरील अपघात रस्तयाच्या दरुिस्थेमळेु घडलेले नसनू 
िाहनचालकाींच्या ननषकाळजीपणामळेु घडलेले असल्हयाच ेपोलीस अहिालािरून 
ददसनू येत.े 
(२), (३) ि (४) प्रश्नाधीन रस्तयाच्या मजबतुीकरण ि सधुारणा करण्याच े
काम प्रगतीपथािर असनू ननधीच्या उपलब्धतनेसुार पणूश करण्याचे ननयोजन 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
  
जोतिबा (िा.पन्हाळा, जज.िोल्हहापूर) िीथवक्षेत्रास जोडणाऱया धगरोली घाट 

र्त्याला सांरक्षि िठड ेबसविण्याबाबि 
(६७) *  १३१५१५   श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी) :  सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) जोतीबा (ता.पन्हाळा, जज.कोल्हहापरू) तीथशक्षते्रास महाराषरासह जिळच्या 
राज्यातील लाखो र्ाविक रे्् देत असनू या तीथशक्षते्राला जोडणाऱ्या धगरोली 
घा् रस्तयाचा सरींक्षक कठडा तु् ू न पडल्हयामळेु सदर घा् धोकादायक झाला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या रस्तयािर सींरक्षक कठड्याअर्ािी अपघात घडून जीवित ि 
वितत हानी होण्याची शक्यता ननमाशण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीनसुार धगरोली घा् रस्तयाला सींरक्षक कठड े
बसविण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) ि (२) अींशत: खरे आहे. 
(३) ि (४) प्रश्नाींककत ननगिे कुमशरे धगरोली कोडोली प्रजजमा १२ असा आहे. 
दििैावषशक देखर्ाल दरुुस्ती कायशक्रमाअींतगशत धगरोली घा्ातील रस्तयाच्या 
क्षनतग्रस्त सरींक्षण कठडयाींच्या दरुुस्तीचे काम प्रगतीत आहे. 
     सन २०१८ च्या अथशसींकल्हपामध्ये सदर रस्तयाच्या लाींबीमध्ये दोन कामे 
मींजुर आहेत. सरींक्षण कठडयाींची दरुुस्ती ि आिश्यक तया दठकाणी नव्याने  
सींरक्षक कठड े बाींधण्याचे काम ननविदा स्तरािर असनू लिकरच काम हाती 
घेण्याचे ननयोजन आहे. 
     सदयजस्थतीत रस्ता सजुस्थतीत असनु रस्तयािरील िाहतकु सरुळीत सरुु 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

मौजे िाजेिाडी (िा.सशरुर, जज.पुणे) येथील सांपादीि  
िेलेल्हया जसमनीचा मोबदला शिेिऱयाांना देण्याबाबि 

  

(६८) *  १३३६४५   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे िाजेिाडी (ता.मशरुर, जज.पणेु) येथील सव्हे/ग् नीं.२९० दहस्सा नीं.१, 
२ मधील एकूण २००७ चौ.मी. जमीन दहींदसु्थान पेरोमलयम कापोरेशन 
मलमम्ेडने पाईपलाईन ्ाकण्यासाठी सींपाददत केली असनू उक्त जममनीचा 
मोबदला बाधधत शतेक-याींना ग् नकाशा अर्ािी ममळाला नसल्हयाच े माहे 
ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान  ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, ग् नकाश े न ममळाल्हयामळेु उक्त जममनीचा मोबदला गत 
सात त ेआठ मदहन्यापासनू प्रलींबबत असनू ग् नकाशा ममळण्यासाठी बाधधत 
शतेक-याींनी मशरुर कायाशलय, खेड येथील चासकमान कायाशलय तसेच पणेु 
येथील पणेु-२२ कायाशलयाकड े िेळोिेळी पाठपरुािा केला असनू उक्त सिश 
कायाशलयात ग् नकाशा उपलब्ध नसल्हयाच े साींगण्यात आले ि नकाशा 
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ममळण्याबाबत मशरुर कायाशलयास दोन मदहने विनींती करुनही अदयापी नकाशा 
तयार करुन देण्यात आला नसल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये िा 
तयादरम्यान ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या कीं पनीचे गॅस पाईप लाईन ्ाकण्याचे काम पणूश झाले 
असनू ि शतेक-याींनी कीं पनीला सहकायश करुनही शतेक-याींना तयाींच्या 
जममनीचा मोबदला ममळाला नाही आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत चौकशी करून ग् नकाश े ि इतर आिश्यक 
कागदपत्र ेउपलब्ध करुन सींबींधधत शतेक-याींना जममनीचा मोबदला देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई : (१) हे खरे आहे.    
(२) हे खरे आहे. 
(३), (४) ि (५) हे अींशत: खरे आहे.  
     मौजे िाजेिाडी ता.मशरुर येथील १४ ग्ातील क्षते्र दहींदसु्थान पेरोमलयम 
कापोरेशन मल. याींच्या पाईपलाईन कररता िापरासाठी सींपादन करण्यात 
आलेले आहे. तयापकैी ११ ग्ाींची नकुसान र्रपाई सींबींधधत खातदेाराींना अदा 
करण्यात आलेली आहे. नकुसान र्रपाई िा्पाची ्क्केिारी ७८.५७% आहे. 
उिशररत ३ ग्ातील खातदेाराींचे सींमती पत्र ि ग् नकाश ेउपलब्ध  नसल्हयाने 
सदर ग्ाची नकुसान र्रपाई  अदा करण्यात आलेली नाही.  
     तथावप सक्षम प्राधधकारी याींचेकडून उप विर्ागीय अधधकारी, खेड., उप 
सींचालक तथा जजल्हहा पनुिशसन अधधकारी,पणेु., उप जजल्हहाधधकारी तथा विशषे 
र्सूींपादन अधधकारी  क्रमाींक-२२ पणेु याींच्या कायाशलयाकडून चासकमान 
प्रकल्हपासाठी सींपाददत केलेल्हया जमीनीच ेि िा्प जमीनीचे तसेच उप 
अधीक्षक, र्मूम अमर्लेख मशरुर, खेड  याींचेकडून सींपाददत जमीनीचे नकाश े 
९० ददिसाच्या आत प्राप्त करुन घेऊन शतेकऱ्याींना मोबदला देण्याबाबतची 
कायशिाही केली जाईल. 

----------------- 
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िुमसर ि मोहाडी (जज.भांडारा) िालुक्यािील गौण खतनज उत्खननाचा 
शषे सांबांधधि ग्रामपांचायिीांना देण्याबाबि 

  

(६९) *  १३२५३१   श्री.चरण िाघमारे (िमुसर) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तमुसर ि मोहाडी (जज.र्ींडारा) तालकु्यातील गौण खननज उतखननाचा शषे 
सींबींधधत ग्रामपींचायतीींना देण्याबाबतचे ननिेदन स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा. 
महसलू मींत्री याींच्याकड े ददनाींक ४ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी िा तयासमुारास  
ददल,े  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीनसुार ि उक्त ननिेदनाच्या अनषुींगाने तमुसर ि 
मोहाडी तालकु्यातील गौण खननज उतखननाचा शषे सींबींधधत ग्रामपींचायतीना 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अशा आशयाच ेननिेदन स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
दद.४ सप् े्ंबर, २०१८ च्या पत्रान्िये ददले आहे. 
(२) ि (३) सन २०१५-१६ मधील गौण खननजािरील स्िाममतिधनाच्या 
ममळकतीतनू शासनास प्राप्त उतपन्नाच्या आधारे र्ींडारा जजल्ह्यातील तमुसर 
ि मोहाडी तालकु्याकरीता प्रतयेकी रु.१२,००,०००/- अथशसींकल्हपीय अनदुान सन 
२०१६-१७ या िषाशसाठी िा्प करण्यात आले आहे. 
     उदयोग, ऊजाश ि कामगार विर्ागाने दद.१/९/२०१६ च्या अधधसचूनेन्िये 
महाराषर जजल्हहा खननज प्रनतषठान (प्रन्यास) ननयम, २०१६ प्रमसध्द केल े
आहेत. सदर जजल्हहा खननज प्रनतषठानच्या ननधीमधनू ककमान २/३ रक्कम 
प्रतयक्ष बाधधत क्षेत्रामध्ये ि उिशररत १/३ रक्कम अप्रतयक्ष बाधधत क्षते्राकरीता 
िापराियाची आहे. तयामळेु राज्यातील ग्रामपींचायतीींना ननधी देण्यात 
एकसतु्रता ि एकिाक्यता आणण्याच्या दृष्ीने महसलू ि िन विर्ागाच्या 
दद.११/४/२०१७ रोजीच्या शासन ननणशयान्िये दद.१६/१/१९८५ चा शासन ननणशय 
ननरमसत करण्यात आला आहे. पररणामी िषश २०१७-१८ च्या अनदुान 
वितरणाच ेआदेश रद्द करण्यात आले आहेत. 
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(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

नागणिाडी, आांबेओहोळ, सफव नाला ि धामणी (जज.िोल्हहापूर)  
ससांचन प्रिल्हप प्रलांबबि असल्हयाबाबि 

  

(७०) *  १३११७९   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय मदि 
ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागणिाडी, आींबओेहोळ, सफश नाला ि धामणी (जज.कोल्हहापरू) मस ींचन 
प्रकल्हप मागील ककतयेक िषाशपासनु प्रलींबबत असनु पनुिशसनाकररता जममनी 
उपलब्ध होत नसल्हयामळेु जममनी ऐिजी पॅकेज देणेबाबतची आढािा बठैक 
मा.राज्यमींत्री, मदत ि पनुिशसन याींचेसमिेत ददनाींक ११ जुल,ै २०१८ रोजी िा 
तयासमुारास घेण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, नागणिाडी, आींबेओहोळ, सफश नाला ि धामणी मस ींचन 
प्रकल्हपास जमीनी ऐिजी पॅकेज देण्याबाबतचा प्रस्ताि जजल्हहाधधकारी, 
कोल्हहापरू याींचेकडून शासनाकड ेप्राप्त झाला असनू या प्रस्तािािर कायशिाही 
करण्याचे ननदेश मा.मींत्री महोदयाींनी मदत ि पनुिशसन विर्ागास ददले आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, मा. मींत्री महोदयाींच्या ननदेशानसुार प्राप्त प्रस्तािािर शासनाने 
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) यासींदर्ाशत ननणशय घेण्याची प्रक्रीया चाल ुआहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही.  

 
----------------- 
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पनिेल (जज.रायगड) िालुक्यािील जसमन धारिाांिर  
िारिाई न िरण्याबाबि 

  

(७१) *  १२६८४३   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), अॅड.आसशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अिलु भािखळिर 
(िाांददिली पिूव), श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.असमि साटम (अांधेरी 
पजश्चम), श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबरू), श्री.सतुनल सशांदे (िरळी), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (सशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), श्री.असमि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि सभसे (लािरू ग्रामीण), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), 
श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अ्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.हषविधवन 
सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.मनोहर भोईर (उरण), 
श्री.ििुाराम िाि े (अणुशक्िी नगर), श्री.सरेुश हाळिणिर (इचलिरांजी) :   
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनिेल (जज.रायगड) तालकु्यातील ८५०-९०० जममन धारकाींना महाराषर 
धारण जममनीचे तकुड ेपाडण्यास प्रनतबींध करण्याबाबत ि तयाींचे एकबत्रकरण 
करण्याबाबत (सधुारणा) अधधननयम, २०१७ च्या अनषुींगाने तहमसलदार पनिेल 
ि उपविर्ागीय अधधकारी, पनिेल याींनी ददलेल्हया नो्ीसाींिर कोणतीही 
कारिाइश करू नये अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे सप् े्ंबर, 
२०१८ मध्ये िा तयादरम्यान जजल्हहाधधकारी, रायगड याींच्याकड े ननिेदनादिारे 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर अधधननयमातील तरतदुीींचा लार् कोणास घेता येइशल, 
सधुारणा अधधननयमातील तरतदूी नयना पररक्षेत्रास लाग ूआहेत ककीं िा कसे, 
िारसा हक्काने धारण कररत असलेल्हया जममनीींना अधधननयम लाग ूआहेत 
ककीं िा कसे याचा खुलासा तहमसलदार ि उपविर्ागीय अधधकारी, पनिेल याींनी 
न केल्हयामळेु जममन धारकाींमध्ये गरैसमज ननमाशण झाला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर अधधननयमाींन्िये जममनीच्या एकूण क्षेत्रापकैी १५ 
गुींठ्ठय्ापेक्षा कमी क्षते्राचा तकुडा पाडून जममनीचे हस्ताींतरण ककीं िा विर्ाजन 
झाले असेल तर अशा जममनीच्या बाजारमलू्हयानसुार २५ ्क्के अधधमलू्हय 
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दयािे लागणार ि येथील जममनीींचे बाजारमलू्हय हे इतर तालकु्याींच्या तलुनेने 
जास्त असल्हयाने तया अनषुींगाने शासनास र्राियाची २५ ्क्के रक्कम जास्त 
असणार आहे तसेच  सदर मलू्हय र्रण्याची आधथशक क्षमता जममन 
मालकाींकड ेनसल्हयाने या नोद्शीींमळेु जममन धारकाींमध्ये र्यग्रस्त िातािरण 
ननमाशण झाल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी चौकशी करून जममन धारकाींमध्ये पसरलेले 
र्यग्रस्त िातािरण दरू करण्यासाठी उक्त अधधननयमात सधुारणा 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) महाराषर धारण जममनीचे तकुड ेपाडण्यास प्रनतबींध 
करण्याबाबत ि तयाींचे एकबत्रकरण करण्याबाबत (सधुारणा) अधधननयम, २०१७ 
च्या अनषुींगाने तहमसलदार पनिेल याींनी ददलेल्हया नो्ीसािर कोणतीही 
कारिाई करु नये अशी मागणी करणारे ननिेदन स्थाननक लोकप्रनतननधी 
याींच्याकडून जजल्हहाधधकारी, रायगड याींच्याकड े प्राप्त झाल्हयाच े ददसनू येत 
नाही. तथावप, या सींदर्ाशत एक ननिेदन प्रकल्हपग्रस्त शतेकरी सींघषश सममती 
(कानपोली, धच ींध्रण, महाळुींगी) याींनी ददनाींक  २०.०९.२०१८ रोजी जजल्हहाधधकारी, 
रायगड याींना सादर केले आहे. 
(२), (३) ि (४) शासनाने, ददनाींक ०७.०९.२०१७ च्या अधधसचूनेव्दारे 
 महाराषर धारण जममनीच े तकुड े पाडण्यास प्रनतबींध करण्याबाबत ि तयाींचे 
एकबत्रकरण करण्याबाबत अधधननयम,१९४७ मधील कलम ९ च े पो् कलम 
(३) नींतर खालील प्रमाणे परींतकुाचा समािेश करण्यात आला आहे  “कलम 
३१ मध्ये अन्यथा तरतदू केली असेल तयाव्यनतरीक्त, जजल्हहाधधकाऱ्यास, 
यासींबींधात केलेल्हया अजाशिरून, १५ नोव्हेंबर, १९६५ रोजीककीं िा तयानींतर आणण 
महाराषर धारण जममनीींच े तकुड े पाडण्यास प्रनतबींध करण्याबाबत ि तयाींचे 
एकत्रीकरण करण्याबाबत (सधुारणा) अधधननयम, २०१७ याच्या प्रारींर्ाच्या 
ददनाकापिूी, या अधधननयमाच्या तरतदुीींच्या विरुध्द केलेले कोणतयाही 
जममनीचे हस्तातींरण ककीं िा विर्ाजन हे जर अशा जममनीच,े प्रचमलत प्रारूप 
ककीं िा अींनतम प्रादेमशक योजनेमध्ये ननिासी, िाणणजज्यक, औदयोतगक, 
सािशजननक ककीं िा ननमसािशजननक ककीं िा कोणतयाही अकृवषक िापराकररता 
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ननयत िा्प केले असेल ककीं िा अशी जमीन, कोणतयाही खऱ्याखुऱ्या अकृवषक 
िापराकररता िापरण्याच े उद्देमशत केले असेल तर, िावषशक दर 
वििरणपत्रानसुार, अशा जममनीच्या बाजारमलु्हयाच्या २५ ्क्क्यापेक्षा अधधक 
नसेल अशा शासन राजपत्रात िेळोिेळी अधधसधूचत करील अशा प्रमाणातील 
ननयमाधीनकरण अधधमलु्हय प्रदान करण्याच्या अधीन राहून ननयमाधीन करता 
येईल”.  
    उक्त सधुारणेस अनसुरून शासनाने ददनाींक २.०१.२०१८ च्या 
अधधसचूनेव्दारे ननयमाधीनकरण अधधमलु्हयाचा दर हा िावषशक दर पत्राकातील 
अशा जममनीच्या बाजारमलु्हयाच्या २५ ्क्के एिढा ननजश्चत केला आहे. 
     सदर तरतदूीप्रमाणे तहमसलदार, पनिेल याींचे माफश त महाराषर धारण 
जममनीच े तकुड े पाडण्यास प्रनतबींध करण्याबाबत ि तयाींचे एकबत्रकरण 
करण्याबाबत अधधननयम,१९४७ मधील तरतदूीींचा र्ींग केल्हया प्रकरणी पनिेल 
तालकु्यातील ८६४ जममन धारकाींना तकुडबेींदी कायदयाविरुध्द व्यिहार केल्हया 
प्रकरणी नो्ीसा देण्यात आल्हया आहेत. सदयजस्थतीत, ननयमाधीनकरण 
अधधमलु्हयात सधुारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन नाही.  
(५) प्रश्न उद् ाित नाही.  

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

नेिड े(िा.सािांििाडी, जज.ससांधदुगूव) येथे अिैधरीत्या  
गौण खतनजाच ेउत्खनन िेल्हयाबाबि 

  

(७२) *  १३२५३६   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमि) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नेतड े(ता.सािींतिाडी, जज.मस ींधुदगूश) येथे ८०० एकर जममनीत अिधैररतया 
गौण खननजाचे उतखनन करून  अडीच को्ी रुपयाींचा गरैव्यिहार केल्हयाच े
माहे जुल,ै २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त गािातील अिधै गौण खननज उतखननाविरोधात 
स्थाननक ग्रामस्थाींनी अधशनग्न अिस्थेत उपोषण केल ेहोते, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
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(४) असल्हयास, चौकशीनसुार उक्त दठकाणी अिधै गौण खननज उतखनन 
करणाऱ्याींिर कारिाई करून अिधै उपसा केलेल्हया गौण खननजाची दींडातमक 
रक्कम िसलू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) ि (४) मौजे नेतड,े ता.सािींतिाडी, 
जज.मस ींधुदगूश येथील सव्हे क्र.४४, दहस्सा नीं.१ या सामाईक ममळकतीमधून 
जाींर्ा दगडाचे एकूण २४३८.४२ ब्रास अिधै उतखनन केले असल्हयाचे 
ननदशशनास आले असनू या अिधै उतखननाविरोधात काही स्थाननक 
ग्रामस्थाींनी अधशनग्न अिस्थते उपोषण केल्हयाचे देखील ननदशशनास आले आहे. 
     २४३८.४२ ब्रास जाींर्ा दगडाचे अिधै उतखनन करणाऱ्या व्यक्तीविरोधात 
रु.१,२४,३५,९४२/- इतक्या दींडातमक रक्कमचेे आदेश तहमसलदार, सािींतिाडी 
याींनी पाररत केले असनू सदर दींडातमक रक्कमेची िसलूी करण्याची कायशिाही 
तहमसलदार, सािींतिाडी याींचे स्तरािरून सरुु आहे.  
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

बुलढाणा जजल्ह्यािील र्त्याांिर पुल बाांधण्याबाबि 
  

(७३) *  १२८१९९   श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  बोराखेडी-पोफळी-वप ींपळगाि देिी (ता.मोताळा, जज.बलुढाणा) या प्रजजमा 
२९ िर कक.मी.२४/२०० मध्ये रुपये १ को्ीचा ि िडजी-ददहगाि-आव्हा-
माकोडी-तळणी-शलेापरु (जज.बलुढाणा) रस्ता प्रजजमा १२ कक.मी.३१/ २००िर 
तळणी गािाजिळ रुपये ५० लक्ष ककमतीचा लहान पलू बाींधण्याबाबत 
सािशजननक बाींधकाम विर्ाग, बलुढाणा याींनी माहे मे, २०१८ मध्ये िा 
तयादरम्यान शासनाकड ेप्रस्ताि सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच, दाताळा-पाडळी (जज.बलुढाणा) (प्रजजमा२१) या रस्तयाच्या 
दरुुस्तीसाठी ५ को्ी रुपयाींचा ननधी देण्याबाबत ि राजुर (ता.मोताळा, 
जज.बलुढाणा) येथील पलुाच े नाबाडश २४ योजनेअींतगशत बाींधकाम करणेबाबत 
सािशजननक बाींधकाम विर्ाग, बलुढाणा याींनी माहे म,े २०१८ मध्ये िा 
तयादरम्यान सधचि, सािशजननक बाींधकाम विर्ाग याींच्याकड े प्रस्ताि सादर 
केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या सिश प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीच्या अनषुींगाने बोराखेडी-पोफळी-वप ींपळगाि ि िडजी- 
ददहगाि-आव्हा-माकोडी-तळणी-शलेापरु या दोन्ही रस्तयािर पलुाच्या 
बाींधकामास मींजुरी देऊन ननधीची तरतदू करण्याबाबत ि दाताळा-पाडळी या 
रस्तयाच्या दरुुस्तीसाठी ५ को्ी रुपयाींचा ननधी देण्याबाबत तसेच राजुर 
येथील पलुाचे नाबाडश २४ योजने अींतगशत बाींधकाम करणेबाबत शासनाने 
कोणती कायशिाही केली ि करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) होय. हे खरे आहे. 
(३) ि (४) मागणीकृत पलुाचे काम ननकष, मींजुरी ि ननधी उपलब्धतचे्या 
अधीन राहून हाती घेण्याचे ननयोजन राहील.  
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

मजच्छमार पो्ट हािेज्टांग सुविधेंिगवि राज्यािील  
८ बांद जटे्टीांना मांजुरी ददल्हयाबाबि 

  

(७४) *  १२८०३२   श्री.तनिशे राणे (िणििली) :   सन्माननीय 
मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ८ बींद जटे्टीींना मजच्छमार पोस्् हािेजस् ी्ंग सवुिधेंतगशत मींजुरी 
देण्यात आली असनु ९० को्ीचा ननधी उपलब्ध करून ददला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सदरहू मींजूरी देण्यात आलेल्हया ८ बींद जेट्टीींमध्ये मस ींधुदगुश 
जजल्ह्यातील देिगड तालकु्यातील विजयदगुश ि मालिण तालकु्यातील मेढा या 
दोन दठकाणचा समािेश करण्यात आला असनू विजयदगुश येथील जटे्टीसाठी 
९.५० को्ी ि मेढा येथील जेट्टीसाठी ८.५० को्ी मींजूर करण्यात आले आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, विजयदगुश ि मेढा या जेट्टीींची कामे सरुु करण्यासह 
सोयीसवुिधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेि जानिर : (१) शासनाने नाबाडश ्प्पा २२ अींतगशत मजच्छमाराींना 
मलुर्तू सवुिधा परुविणेसाठी ७ बींदर जेट्टीच्या रू. ६३.१६ को्ी रकमेच्या 
कामाींना शासन ननणशय दद. २३.०२.२०१७ अन्िये प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
केली आहे. 
(२) होय 
(३) विजयदगुश जेट्टीिर- जेट्टी, पाणी परुिठा व्यिस्था ि सौरऊजाश ददिे तसेच 
मेढा जेट्टीिर- जेट्टी, पाणी परुिठा व्यिस्था, मागशदशशक स्तींर् ि सौरऊजाश ददि े
या सोयीसवुिधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत 
(४) सदर कामाींना महाराषर सागरी ननयमन क्षेत्र प्राधधकरणाच े ना हरकत 
प्रमाणपत्र प्राप्त होताच ही कामे सरुु करण्यात येतील ि ही कामे जुल ै२०१९ 
पयतं पणूश होतील. 

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

िालािल (िा.मालिण, जज.ससांधदुगूव) खाडी पात्रािील  
अिैध िाळू उत्खननाबाबि 

 

(७५) *  १२८८८४   श्री.अ्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-े
पाटील (सशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.असमि विलासराि देशमखु 
(लािरू शहर), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्रीमिी तनमवला गाविि 
(इगिपरूी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), डॉ.सांिोष 
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टारफे (िळमनरुी), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्री.हषविधवन सपिाळ 
(बलुढाणा), प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्हिे), श्री.त्र्यांबिराि सभसे (लािरू 
ग्रामीण) : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कालािल (ता.मालिण, जज.मस ींधुदगूश) खाडी पात्रात िाळू उतखनन करण्यास 
माहे जून त े सप् े्ंबर या ४ मदहन्याच्या कालािधीत शासनाने बींदी घातली 
असताना उक्त खाडीपात्रातनू िाळू माफीया मोठया प्रमाणात अनधधकृतररतया 
िाळू उपसा करीत असल्हयाचे ददनाींक ३ ऑगस््, २०१८ रोजी िा तयासमुारास 
ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीनसुार सदर खाडीपात्रात अिधै िाळू उपसा करणाऱ्या 
िाळू माकफयाींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) ि (३) अिधै िाळू उतखननाविषयी 
दद.१७/०७/२०१८ रोजी ग्रामस्थाींकडून प्राप्त ननिेदन ि दद.२६ ि २७/०७/२०१८ 
रोजी ितृतपत्रात प्रमसध्द झालेल्हया बातमीच्या अनषुींगाने तहमसलदार, मालिण 
याींच्या अधधनस्त दक्षता पथकाने केलेल्हया तपासणीत कालािल खाडी पात्रात 
अनधधकृत िाळू उतखनन ि िाहतकू होत नसल्हयाचे आढळून आले आहे. 
     िाळूचे अिधै उतखनन ि िाहतकूीस आळा घालण्याकरीता तहमसलदार 
याींचे स्तरािर दक्षता पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. सदर पथकाींमाफश त 
कालािल खाडीपात्रात अनधधकृतपणे रॅम्प उर्ारण्यात आल्हयाच े ननदशशनास 
आल्हयाने सदर रॅम्प याींबत्रक साधनाींच्या सहाय्याने नष् करण्यात आले आहे. 
तसेच ६ होड्या जप्त करुन तीन होडीमालकाींविरुध्द मालिण पोलीस ठाणे 
येथे  गनु्हा नोंद करण्यात आला आहे. तर उिशररत तीन होडी मालकाींचा शोध 
घेण्यात येत आहे.  
     मस ींधुदगूश जजल्ह्यात दद.१ एवप्रल,२०१८ त े ३० सप् े्ंबर,२०१८ या 
कालाधीत अिधै िाळू उतखनन ि िाहतकूीच्या ४६ प्रकरणी रु.९४.०९ लक्ष दींड 
आकारण्यात आला आहे.  
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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



91 

राज्यािील खासगी ि सहिारी दधू प्रिल्हपाांच ेअनुदान देण्याबाबि 
  

(७६) *  १३१२६२   श्री.भारि भालिे (पांढरपरू), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड 
उत्िर), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.रणधीर 
सािरिर (अिोला पिूव), श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्री.त्र्यांबिराि सभसे 
(लािरू ग्रामीण), अॅड.गौिम चाबिु्िार (वप ांपरी), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), 
श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.असमि िनि (ररसोड) :   
सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाने दधुास प्रनतमल्र पाच रुपये अनदुान जाहीर करुनही 
बहुताींशी दधु उतपादक शतेकऱ्याींना अनदुान ममळालेले नसताना राज्यातील 
खासगी ि सहकारी दधू प्रकल्हपाींचे अनदुानाचे एकूण ९० त े ९५ को्ी रुपये 
शासनाकडून येणे असल्हयाने दधु प्रकल्हपच आधथशक अडचणीत आले असल्हयाच े
माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, सोलापरू जजल्ह्यातील २१ सहकारी ि खाजगी दधु सींस्थाींच े
अनदुान शासनाकड े प्रलींबबत असनु गाईच्या दधुाला प्रनतमल्र ५ रुपये 
अनदुान देण्याचा ननणशय राज्य शासनाने घेतला असनू तयाची अींमलबजािणी 
ददनाींक १ ऑगस््, २०१८ रोजी िा तयासमुारास करण्यात आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, पराींडा (जज.उस्मानाबाद) तालकु्यातील दगु्धोतपादक शतेकऱ्याींना 
माहे ऑगस्् मदहन्यामध्ये रुपये ५ प्रनतमल्र प्रमाणे दधु दरिाढीचे पसै े
ममळाले परींत ु माहे सप् े्ंबर, २०१८ पासनू ममळालेले नसल्हयाचे स्थाननक 
लोकप्रनतननधीनी मा.मयु यमींत्री ि दगु्धविकास मींत्री याींचेकड े ददनाक १६ 
ऑक््ोबर, २०१८ रोजी िा तयासमुारास लेखी ननिेदनादिारे ननदशशनास आणून 
ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, अनदुान प्रलींबबत असल्हयाबाबतची चौकशी करुन दधु उतपादक 
शतेकऱ्याींनसह राज्यातील खासगी ि सहकारी दधू प्रकल्हपाींना तातडीने अनदुान 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. महादेि जानिर : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
     शासनाने दद.२० जुल,ै२०१८ ि ३१ जुल,ै२०१८ अन्िये वपशिी बींद दधू 
िगळून उिशररत दधूास रुपये ५/- प्रनतमल्र असे अनदुान दद.१ ऑगस््,२०१८ 
पासनू मींजूर केले आहे. खाजगी ि सहकारी दधू प्रकल्हपाींनी सदर अनदुान दधू 
खरेदीच्या दरासह शतेक-याींना अदा केल्हयाची मादहती  सींगणक प्रणालीिर 
सादर केल्हयािर तयानसुार ननधी वितररत करण्याची कायशिाही करण्यात येत 
आहे. 
     आतापयतं प्राप्त झालेल्हया दाव्यानसुार प्रतयेकी १० ददिसाची १ 
सायकल याप्रमाणे दद.०१/०८/२०१८ त ेदद.१०/०९/२०१८ पयतं रु.९५,०४,०९,२७० 
इतके अनदुान वितरीत करण्याची कायशिाही आयकु्त दगु्धव्यिसाय याींचेकडून 
करण्यात आली आहे. उिशररत ३७ प्रकल्हपाींसाठी समुारे रु. ३०.८५ को्ी रुपये 
अनदुान वितरीत करण्याची कायशिाही सरुु आहे. 
(३) होय, दद.१५.१०.२०१८ रोजी शासनास असे पत्र प्राप्त झाले आहे. 
(४) उस्मानाबाद जजल्हहयातील मे.िषैणोदेिी फूड प्रॉ.प्रा.मल.बार्ळगाींि ि नॅचरल 
शगुर इींडस्रीज याींचे डअेरी डडव्हीजन, राींजणी या २ दगु्धप्रकल्हपाींनी 
शासनाच्या ५/- रुपये प्रनतमल्र अनदुान योजनेत सहर्ाग घेतला आहे. सदर 
योजनेसाठी ठरिनू ददलेल्हया सींगणकीय प्रणालीत िषैणोदेिी फुड प्रॉ.प्रा.मल. 
याींनी १० सप् े्ंबर,२०१८ पयतंची मादहती उपलब्ध करुन ददली असनू 
आतापयतं सदर प्रकल्हपास दद.२०.०८.२०१८ पयतंच्या अनदुानाची रक्कम 
वितररत करण्यात आली आहे. उिशररत कालािधीसाठी ननधी उपलब्धतनेसुार 
प्रकल्हपास रक्कम वितरीत करण्यात येत आहे. माहे सप् े्ंबर,२०१८ या 
मदहन्यातील मादहती प्रकल्हपाींकडून सादर करण्याची कायशिाही सरुु आहे. 
    नॅचरल शगुर इींडस्रीज याींचे डअेरी डडव्हीजन,राींजणी या प्रकल्हपाने शासन 
ननणशयातील अ्ीनसुार रुपये ५/- प्रनत मल्र अनदुानाची रक्कम थे्  दधू 
उतपादकाींच्या खातयात जमा केल्हयाचे दस्ताऐिज सादर न केल्हयामळेु सदर 
प्रकल्हपास अदयापपयतं ननधी वितररत करण्यात आला नाही.           
    आतापयतं शासनाने दद.०१/०८/२०१८ त ेदद.१०/०९/२०१८ पयतं राज्यातील 
दगु्ध प्रकल्हपाींनी सींगणक प्रणालीिर उपलब्ध करुन ददलेल्हया दाव्यानसुार आज 
अखेर पयतं रु.९५,०४,०९,२७० इतके अनदुान वितरीत केले आहे. 
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     सदयजस्थतीत विर्ागाकड ेप्राप्त ३७ प्रकल्हपाींसाठी समुारे रु.३०.८५ को्ी 
रुपये अनदुान वितरीत करणे बाकी आहे. सदर योजनेिरील ननधीपतूशता 
परुिणी मागणीव्दारे विर्ागास उपलब्ध होणा-या ननधीतनू पणूश करण्याची 
कायशिाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

सािारा-लािूर राज्यमागावच ेिाम तनिृष्ट्ट दजावच ेहोि असल्हयाबाबि 
  

(७७) *  १२९३५२   श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(सशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.असमि विलासराि देशमखु (लािरू 
शहर), श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर), श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अ्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.डी.पी.सािांि 
(नाांदेड उत्िर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.भारि भालिे (पांढरपरू), 
श्री.त्र्यांबिराि सभसे (लािरू ग्रामीण), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.सतुनल 
िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्हिे), 
श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा) :  सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जजल्हहयातील  सातारा-लातरू राज्यमागाशच े सरुु असलेले काम  
ननकृष् दजाशचे होत असल्हयाचे तसेच  या रस्तयासाठी प्रशासनाच्या 
सींगनमताने शतेकऱ्याींच्या रस्तयालगतच्या जममनी जबरदस्तीने बळकािण्यात 
आल्हयाचे ननदशशनास आल े आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या मागाशिरील कोरेगाि त े पसेुगाि दरम्यान िाहतकुीची 
पयाशयी व्यिस्था न करताच  रस्ता  उखडण्यात आला  असनू म्हसिड त े
कोरेगाि दरम्यान झालेल्हया अनेक अपघातात आठ नागररकाींचा मतृय ूझाला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीनसुार सदर महामागाशिर कोरेगाि त ेपसेुगाि दरम्यान 
िाहतकुीची पयाशयी व्यिस्था करून अपघात घडू नये म्हणून उपाययोजना 
करण्याबाबत तसेच महामागाशचे ननकृष् दजाशचे काम करणाऱ्या ठेकेदार ि 
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सींबींधधत अधधकारी याींच्यािर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ सशांदे : (१) खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     िाहतकुीची पयाशयी व्यिस्था केल्हयानींतरच सदर मागाशिरील डाींबरी 
पषृठर्ाग उखडण्यात येत आहे. तथावप, पसेुगाि पोलीस हद्दीमधील या 
रस्तयािर आजपािेतो एक अपघात झाला असल्हयाचे पोलीस स््ेशन पसेुगाि 
याींच्या पत्रािरुन कळत.े 
(३) पसेुगाि पोलीस स््ेशन हद्दीतील झालेल्हया एक अपघाताचे प्रकरण सध्या 
न्यायप्रविषठ आहे. 
(४) िाहतकु सरुळीत राहणेसाठी योग्य तया सरुक्षाविषयक उपाययोजना 
करण्यात येत असनू, तशी दक्षता घेण्यात येत आहे. पसेुगाि पोलीस स््ेशन 
हद्दीतील झालले्हया एक अपघाताचे प्रकरण सध्या न्यायप्रविषठ आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

दहांगोली जजल्ह्यािील आांबाचौंडी (िा.बसमि) येथील राज्यमागावच ेि 
सािरखेडा िे खानापुर धचत्िा (िा.िळमनुरी) या र्त्याच े 

िाम तनिृष्ट्ट दजावच ेिेल्हयाबाबि 
  

(७८) *  १३०३५९   डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अ्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्हि)े, 
प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्रीमिी तनमवला 
गाविि (इगिपरूी), श्री.असमि िनि (ररसोड) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) आींबाचौंडी (ता.बसमत, जज.दहींगोली) येथून जाणाऱ्या राज्यमागाशिर लाल 
माती ममश्रीत मरुुम ्ाकून रस्तयाचे काम ननषकृष् दजाशचे करण्यात आल्हयाच े
माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, कळमनरुी (जज.दहींगोली) तालकु्यातील अकोला हैद्राबाद 
महामागाशिरील सािरखेडा ि खानापरू धचतता या रस्तयाचे कामही ननकृष् 
दजाशचे करून गरैव्यिहार करण्यात आल्हयाच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये िा 
तयादरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या दोन्ही कामाींबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले ि तयानसुार सदरहू रस्तयाींची 
दरुुस्ती करून ननकृष् दजाशचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराींिर कारिाई 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२)  हे खरे नाही. 
(३), (४)  अशी कोणतीही बाब ननदशशनास आल्हयास चौकशी करुन सींबींधधतािर 
योग्य ती कायशिाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

सारांगिाडी (िा.मेहिर, जज.बुलडाणा) येथे अिैधररत्या धगट्टी क्रशर 
मशीन सुरु िरणाऱया ठेिेदारािर िारिाई िरण्याबाबि 

(७९) *  १३१३१७   श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सारींगिाडी (ता.मेहकर, जज.बलुडाणा) येथे जलसींधारण विर्ागाच्या ितीने 
साठिण तलािाचे काम सरुू असनू तया दठकाणी कीं त्रा्दाराने कोणतयाही 
विर्ागाची परिानगी न घेता धगट्टी क्रशर मशीन बसिली असनू अिधैररतया 
लाखो ब्रास धगट्टीच े उतपादन घेऊन शासनाचा कोट्यिधी रुपयाींचा महसलू 
बडुविला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, याबाबत माजी लोकप्रनतननधी याींनी  जजल्हहाधधकारी, बलुढाणा 
याींच्याकड ेलेखी स्िरूपात तक्रार केल्हयानींतर सदर धगट्टी क्रशर मशीन  सील 
करण्यात आली, हे ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर धगट्टी क्रशर मशीन सील केल्हयानींतरही दोषीींिर 
प्रशासनाने कोणतीही कारिाई केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, या प्रकरणी  चौकशी करुन दोषीींिर कारिाई करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) ि (२) होय.  
(३) ि (४) सारींगिाडी, ता. मेहकर, जजल्हहा बलुढाणा येथील परू सींरक्षक ि 
साठिण तलािाच्या कामाकरीता सींबींधधत कीं त्रा्दाराने अनाधधकाराने ३,७६,०८४ 
ब्रास काढलेल्हया गौण खननजाच्या स्िाममतिधनाची रक्कम ि तीनप् दींड अस े
एकूण रु.२२,५६,५०,४००/- इतक्या रक्कमेचे आदेश तहमसलदार, मेहकर याींनी 
सींबींधधत कीं त्रा्दारास बजािले आहेत. सदर रक्कम िसलूीची कायशिाही 
तहमसलदार स्तरािर सरुु आहे.   
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

भोर-माांढरदेिी (िा.भोर,जज.पुणे) या र्त्याची दरुु्िी िरण्याबाबि 
  

(८०) *  १३०९६१   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(सशडी), श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अ्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ोर-माींढरदेिी (ता.र्ोर, जज.पणेु) हा रस्ता आींबाडणखींड घा्ातनु िाई, 
पाचगणी ि महाबळेश् िरला जोडणारा महतिाचा रस्ता असनू या रस्तयािर 
मोठमोठे खड्ड े पडून रस्तयाची दरुिस्था झाली असल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, 
२०१८ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सदर रस्तयािरून हजारो विदयाथी ि कामगार प्रिास करीत 
असल्हयाने ि मोठया प्रमाणात िाहनाींची िदशळ असल्हयाने अपघात घडून 
जीवित ि वितत हानी होण्याची शक्यता ननमाशण झाली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीनसुार या रस्तयाची तातडीने दरुुस्ती करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्नाींककत यित माळमशरस कापरूहोळ र्ोर िाई सरुुर रस्ता हा 
रा.मा.११९ असा आहे. सदर रस्तयाच्या ८.७४ कक.मी. लाींबीमध्ये कठीण 
घा्रस्ता आहे. सदय:जस्थतीत दििैावषशक देखर्ाल दरुुस्ती कायशक्रमा अींतगशत  
रस्तयाच्या डाींबरी पषृठर्ागािरील खड्ड े र्रण्याच े काम प्रगतीत असनू 
लिकरच काम पणुश करण्याचे ननयोजन आहे. 
     सदय:जस्थतीत रस्ता सजुस्थतीत असनू रस्तयािरील िाहतकू सरुळीत 
सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

िोिणेर-सागािे-गीरनोली-खिुाड (िा.जज.पालघर) या र्त्याच े 
बाांधिाम तनिृष्ट्ट दजावच ेिेल्हयाबाबि 

  

(८१) *  १३४२५५   श्री.सभुाष साबणे (देगलरू) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकणेर-सागाि-ेगीरनोली-खुताड (ता.जज.पालघर) या सािशजननक बाींधकाम 
विर्ागाकडून बाींधण्यात आलेल्हया रस्तयाचे बाींधकाम ननकृष् दजाशचे झाले 
असल्हयाचे माहे जुल,ै २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे 
आहे काय,  
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्हयास, चौकशीनसुार या रस्तयाचे ननकृष् दजाशचे बाींधकाम 
करणाऱ्याींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) सदर रस्तयाची पाहणी जजल्हहा पररषदेमाफश त करण्यात आली आहे. 
(३) कोकणेर सागािे धगरनोली खुताड पाींजरा  हा रस्ता इतर जजल्हहा मागश क्र. 
६८ असनू तयाची एकूण लाींबी ३३.४०१ कक.मी. एिढी आहे.  तयापकैी सन 
२०१७-१८ च्या जजल्हहा िावषशक योजना ५०५४-५१३५ या लेखामशषाशतगशत सा.क्र. 
३१/०० त े३२/०० या लाींबीमधील  मींजूर काम ददनाींक ३१.३.२०१८ रोजी पणूश 
करण्यात आले. सदर काम जुल ै २०१८ अखेरीस सजुस्थतीत होत.े  मात्र या 
रस्तयािरुन मोठ्या प्रमाणात अिजड िाहनाींची होणारी िाहतकु ि 
अनतपजशन्यिषृ्ी यामळेु हा रस्ता अींशत: क्षनतग्रस्त झाला आहे. सदर कामाचा 
दोष दानयति कालािधी दद.८.३.२०१९ पयशत असल्हयाने ठेकेदाराकडून 
स्िखचाशने  दरुुस्ती करुन घेण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही 

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

सोलापूर शहराच्या हद्दिाढ भागामधील जमीन अिृवषि िरण्याबाबि 
  

(८२) *  १२६६५६   श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू िडू (अचलपरू), श्री.सशरीषदादा 
चौधरी (अमळनेर), श्री.विनायिराि जाधि-पाटील (अहमदपरू), श्री.मोहन फड 
(पाथरी) : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापरू शहरात विशषेतः हद्दिाढ र्ागामध्ये अनेक जमीन मालकाींनी 
आपली जमीन गरीब नागररकाींना विक्री केली असनू महसलू अधधननयम 
१९६६ च्या ननयमानसुार ि कलम ४२ ब नसुार तहसीलदार उततर सोलापरू 
याींनी अकृवषक ि रुपाींतर कराियाची रक्कम र्रून घेऊन अनेक नागररकाींना 
बबनशतेी आदेश ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर आदेशाची अींमलबजािणी तलाठी ि मींडळ अधधकारी 
याींच्याकडून केली जात नसनू बबनशतेी आदेशाची नोंद होऊ नये म्हणून 
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प्राींताधधकाऱ्यानी तहसीलदार तसेच मींडळ अधधकारी ि तलाठी याींना तोंडी 
आदेश ददल्हयानेच सातबारा उताऱ्यािर नोंद घेण्यात येत नसल्हयाचे ि 
तयाबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्हयाचे ननदशशनास आल ेआहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(४) असल्हयास, चौकशीचे ननषकषश काय ि तयानसुार सींबींधधत शतेकऱ्याींना 
बबनशतेी आदेश देण्याबाबत ि  मींडळ अधधकारी ि तलाठी याींना आदेश देऊन 
४२ ब प्रमाणे ददलेल्हया बबनशतेी आदेशाची नोंद सातबारािर घेण्याबाबत तसेच 
यास विलींब लािणाऱ्या उपविर्ागीय अधधकाऱ्याींसह इतर अधधकाऱ्याींिर 
कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) सोलापरू शहरामध्ये महाराषर जमीन महसलू 
सींदहता, १९६६ चे कलम ४२ ब नसुार तहमसलदार, उततर सोलापरू याींच े
कायाशलयामाफश त अकृवषक कर ि रुपाींतर कराची रक्कम र्रणा केल्हयाची 
पािती ही जमीन अींतीम विकास योजनेत दशशविलेल्हया अकृवषक िापरामध्ये 
रुपाींतरीत केली असल्हयाचा परूािा म्हणून ग्रा्य धरण्यात येईल, अशा 
आशयाचे पत्र सींबींधधत खातदेाराींना देण्यात आलेले आहे. 
(२) अशा स्िरुपाची तक्रार जजल्हहाधधकारी, सोलापरू याींच्या कायाशलयास प्राप्त 
झालेली आहे. 
(३) ि (४) सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने तहमसलदार, उततर सोलापरू ि 
उपविर्ागीय अधधकारी, उततर सोलापरू याींची अनकु्रमे उप जजल्हहाधधकारी, 
रो.ह.यो., सोलापरू ि अपर जजल्हहाधधकारी, सोलापरू याींच्या माफश त चौकशी 
करण्याचे आदेश जजल्हहाधधकारी कायाशलयामाफश त देण्यात आलेले असनू चौकशी 
अहिालाच्या अनषुींगाने पढुील उधचत कायशिाही करण्याचे जजल्हहाधधकारी 
स्तरािर ननयोजजत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
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पनिेल  (जज.रायगड) येथे ररक्षाचालि प्रिशाांिडून अतिररक्ि  

भाड ेिसुल िरि असल्हयाबाबि 
  

(८३) *  १३१४८०   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), अॅड.आसशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अिलु भािखळिर 
(िाांददिली पिूव), श्री.असमि साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनिेल (जज.रायगड) येथे ररक्षाचालक मम्रचा िापर न करता मोठया 
प्रमाणात र्ाड ेआकारून प्रिाशाींची लु्  करीत असल्हयाच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१८ 
रोजी िा तयासमुारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ररक्षा परिाने देताना ररक्षा मम्रप्रमाणे चालविण्याची अ् 
असताना ररक्षा चालक मम्र प्रमाणे र्ाड ेआकारत नाही अशा अनेक तक्रारी 
नागररकाींनी केल्हया आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपप्रादेमशक अधधकारी, पररिहन विर्ाग याींच्या दलुशक्षामळेु 
ररक्षा चालक मनमानी र्ाड ेआकारून प्रिाशाींचे नकुसान करीत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तदननसुार 
मम्रप्रमाणे र्ाड े आकारण्यास ररक्षा चालकाींना सक्तीचे करण्याबाबत 
कायशिाही करुन सींबींधधत दलुशक्ष करणा-या अधधकाऱ्याींिर कोणती कारिाई केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर रािि े: (१) अशा आशयाची बातमी ितृतपत्रात प्रमसध्द झालेली 
आहे. 
(२) त े(४) ररक्षाचालक मी्रप्रमाणे र्ाड ेआकारत नसल्हयाच्या तसेच विहीत 
र्ाडयापेक्षा जास्त र्ाड े आकारतात, अशा तक्रारी प्राप्त आहेत. प्रादेमशक 
पररिहन कायाशलय, पनिेल याींच्या िायिेुगपथकाींमाफश त ऑ्ोररक्षाींची ननयममत 
तपासणी करण्यात येत.े 
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     माहे एवप्रल-२०१८ त ेऑक््ोबर-२०१८ या कालािधीत ४७८ ऑ्ोररक्षाींिर 
कारिाई करण्यात आली असनू १५१ ऑ्ोररक्षा अ्कािनू ठेिण्यात आलेल्हया 
आहे. तसेच सदर कारिाईतनू रु.११.९३ लक्ष एिढे तडजोड शलु्हक िसलू 
करण्यात आलेले आहे.          
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

हडीबांदर (िा.मालिण, जज.ससांधदुगुव) येथील धपू प्रतिबांधि  
बांधाऱयाच ेिाम पूणव िरण्याबाबि 

  

(८४) *  १२८०७३   श्री.तनिशे राणे (िणििली) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) हडीबींदर (ता.मालिण, जज.मस ींधुदगुश)  येथील धूप प्रनतबींधक बींधाऱ्याच े
काम  ४७११ परूननयींत्रण प्रकल्हपािरील र्ाींडिली खचश अींतगशत सन २०१७-२०१८ 
च्या अथशसींकल्हपात समाविष्  असनू सदरहू कामाच्या रूपये १ को्ी ४५ लक्ष 
इतक्या रकमेच्या अींदाजपत्रकास मान्यताही देण्यात आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू धूप प्रनतबींधक बींधाऱ्याच्या कामासाठी सन २०१७-२०१८ 
च्या अथशसींकल्हपात ७ लाख २५ हजार इतक्या रकमेची तरतदू केलेली 
असतानाही बींधाऱ्याच्या कामास अदयापी सरुूिात करण्यात आली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,   
(४) असल्हयास, चौकशीनसुार उक्त दठकाणच्या धूप प्रनतबींधक बींधाऱ्याच्या 
बाींधकामास सरुुिात करून तातडीने काम पणूश करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे.  
(३) ि (४) सदर कामाच्या पयाशिरण विर्ागाच्या मींजूरीसाठी सल्हलागाराची 
ननयकु्त करण्यात आली आहे. सल्हलागाराकडून पयाशिरण मींजूरीचा अहिाल 
तयार करण्याची कायशिाही सरुु आहे.  
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

पांढरपूर (जज.सोलापूर) येथील मध्यििी बस ्थानिाची  
दरुु्िी िरण्याबाबि 

  

(८५) *  १३१२२८   श्री.भारि भालिे (पांढरपरू) :  सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपरू (जज.सोलापरू) तालकु्यातील राज्य मागश पररिहन महामींडळाच्या 
मध्यिती बस स्थानकाच्या दरुूस्तीची, मसमें् काँक्री्ीकरणाची कामे प्रलींबबत 
असल्हयाने प्रिाशाींची गरैसोय होत असल्हयाचे ददनाींक ६ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी 
िा तयासमुारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर बस स्थानकातील अींतगशत रस्तयाचे काम प्रलींबबत 
असल्हयामळेु दठक-दठकाणी खड्ड े पडून धुळीचे साम्राज्य पसरल्हयामळेु 
नागररकाींची गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त बस स्थानकाच्या दरुूस्ती ि सशुोमर्करणासाठी ३ 
को्ी ५६ लाख रूपयाींचा प्रस्ताि जजल्हहा ननयोजन मींडळाकड े मींजूरीसाठी 
पाठविण्यात आला असनु सदर प्रस्तािास मींजूरी न ममळाल्हयामळेु सदरहू 
विकास काम ेप्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पींढरपरू तालकु्यातील बस 
स्थानकाच्या दरुूस्ती ि सशुोमर्करणाबाबत कोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ददिािर रािि े: (१) होय. 
(२), (३) ि (४) पींढरपरू येथील बसस्थानकामधील िाहनतळाचे काँक्री्ीकरण 
करण्याकरीता पींढरपरू विकास आराखडयाअींतगशत रु.३,५५,४६,३२७/- इतक्या 
रकमेचा प्रस्ताि विर्ागीय आयकु्त, पणेु विर्ाग, पणेु याींचेमाफश त ननयोजन 
विर्ाग, मींत्रालय, मुींबई याींचेकड ेदद.२१.०२.२०१८ रोजी प्रशासकीय मींजूरीसाठी 
सादर करण्यात आला आहे. मींजूरीच्या आधीन राहून ननविदेिर कायशिाही चाल ू
आहे. 
     दरम्यान प्रिाशाींना त्रास होि ू नये म्हणून िाहनतळािरील खड्ड े
िेळोिेळी मरुुम खडी ि ग्री्ने र्रण्यात येिनू िाहनतळ सजुस्थतीत ठेिण्यात 
आले आहे. 
     तसेच, बसस्थानकािर लाई्, पींख,े पाण्याची व्यिस्था, प्रसाधनगहृ, 
दहरकणी कक्ष, आसनव्यिस्था, प्रनतक्षालय, आरक्षण व्यिस्था इ.सोयी 
उपलब्ध आहेत. बसस्थानकाची स्िच्छता मे.बब्रक्स इींडडया प्रा.मल., पणेु 
याींचेकडून करण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानसभा 
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