
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०१७ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

सोमिार, ददनाांि ०७ ऑगस्ट, २०१७ / श्रािण १६, १९३९ ( शिे ) 
  

(१) महसूल, मदि ि पुनिवसन, सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 
(२) पररिहन, खारभूमी वििास मांत्री 
(३) िृषी आणण फलोत्पादन मांत्री 
(४) सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) मांत्री 
(५) पशुसांिधवन, दगु्धवििास ि मत्स्यवििास मांत्री 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ४३ 
------------------------------------- 

  

िल्याण-माळशजे महामागाविरील प्रिाशी  
तनिाऱयाांची दरुिस्था झाल्याबाबि 

  

(१) * ३१०९९ श्री.जगन्नाथ शशांदे, अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कल्याण-माळशजे मागग हा राषरीय महामागग क्र.२२२ च्या अींतगगत असनू 
अहमदनगर-जुन्नर मागे राज्य पररवहन महामींडळाची मोठ्या प्रमाणावर 
वाहतकू असनू कल्याण-माळशजे मागागवरील महामींडळाच्या ३० प्रवाशी 
ननवाऱयाींची दरुवस्था झाल्याने ननवाऱयाअभावी प्रवाशाींची गरैसोय होत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कल्याण-मरुबाड या २२ ककमी अींतरावर म्हारळ, वरप, काींबा, 
रायता, गोवेली, रेवती, बाबसर्ग, कोलम, मामनोली, पो्गाव, धातोली, भरूाींड,े 
भोईरवाडी र्. प्रवाशी ननवारे देखभाल, दरुूस्तीअभावी नष् होत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार सदर मागागवरील प्रवाशी ननवाऱयाींची दरुूस्ती 
करून ससु्स्थतीत ठेवण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ददिािर रािि े: (१) अींशत: खरे आहे. 
 कल्याण-माळशजे मागागवर महामींडळाद्वारे ११ व स्थाननक 
लोकप्रनतननधी, स्वराज्य सींस्था याींच्याद्वारे ५ असे एकूण १६ प्रवाशी ननवारे 
बाींधण्यात आले आहेत. उक्त सवग प्रवाशी ननवाऱयाींची दरुुस्ती व पनुबाांधणी 
आवश्यक आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
 रेवती, कोलम, पो्गाव, धानीवलीफा्ा, भरूाींड,े रायता, मामनोली, हे 
मागग ननवारे अस्स्तत्वात नाहीत. 
 तसेच, वरप, गोवेली, भोईरवाडी, काींबा, म्हारळ या थाींबयाींची देखभाल 
व दरुुस्ती करणे आवश्यक आहे. 
(३) सदर रस्त्यावरील जे प्रवाशी ननवारे सध्या अस्स्तत्वात आहेत. त्याींची 
दरुुस्ती ननधीच्या उपलबधतनेसुार ककीं वा स्थाननक लोकप्रनतननधी याींचकेडून 
ववकास ननधी उपलबध झाल्यास, त्यातनू करण्यात येईल. 
 तसेच, काींबा, तळवली फा्ा, म्हारळ, ताींबोर आश्रम येथील प्रवाशी 
ननवाऱयाींची दरुुस्ती सींबींधधत स्थाननक स्वराज्य सींस्थेन ेकरावयाची आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्याि बबगर आददिासीांनी बळिाविलेल्या जशमनी  
मूळ आददिासीांच्या िाब्याि देण्याबाबि 

  

(२) * ३१२५४ श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सतुनल िटिरे, श्री.हेमांि टिल,े 
श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, अॅड.तनरांजन डािखरे, प्रा.जोगेन्र 
ििाड े: सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील आददवासी भागातील जममनी बबगर आददवासीीं खरेदी करीत 
असनू गेल्या अडीच वर्ागत आददवासी जममनी ववक्रीसींदभागत साडचेारश ेप्रस्ताव 
शासनाकड े प्राप्त झाले असनू आददवासी भागातील बबगर आददवासी    
खरेदी-ववक्रीच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सममती गठीत करण्याच े
आश्वासन मा.महसलू मींत्री महोदयाींनी सन २०१७ च्या अथगसींकल्पीय 
अधधवेशनात ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सममती गठीत करण्यात आली आहे काय, गठीत 
करण्यात आलेल्या सममतीने चौकशी करुन बबगर आददवासी जममनी    
खरेदी-ववक्रीचा अहवाल शासनाला सादर केला आहे काय, 
(३) असल्यास, महाराषर जमीन महसलू सींदहततेील तरतदूीप्रमाणे आददवासी 
जममनीवर बबगर आददवासीचा ताबा असेल ककीं वा अन्य मागागने त्याने ती 
जममनी बळकावली असल्यास त्याचा ताबा त्या आददवासी कु्ुींबास ममळवनू 
सातबारावर त्याच्या नावाींची नोंद घेण्याबाबतची तरतदू असताींनाही मुींबई 
उपनगर, ठाणे, पालघर, साक्री (स्ज.यवतमाळ) तसेच अन्य आददवासी बहूल 
स्जल््यात बाींधकाम व्यावसानयक वा अन्य धनदाींडगे याींनी अनेक आददवासी 
कु्ुींबाच्या जममनी बळकावल्या असनू “महाराषर जमीन महसलू सींदहतमेधील” 
तरतदुीनसुार कायगवाही करुन ती जमीन त्या आददवासी कु्ुींबबयाींना परत 
करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, बाींधकाम व्यावसानयक व समाजातील धानदाींडगयाींनी 
आददवासीींच्या बळकावलले्या जममनी भाड े तत्वावर घेतली असे कागदोपत्री 
दाखवनू या जममनीवर फामग हाऊस ककीं वा बींगले बाींधून सेकीं ड होम म्हणून या 
जागेचा वापर करतात व कुठेतरी कोपऱयात एखादी छो्ीसी खोली आददवासी 
करीता बाींधून कोणी चौकशीसाठी आलेच तर हा बींगला माझाच आहे असे त्या 
आददवासी व्यक्तीस साींगावयास भाग पाडतात, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार सममतीच्या अहवाल्याच्या अनरु्ींगाने बबगर 
आददवासी खरेदी-ववक्री करणाऱ यावर कारवाई करून बबगर आददवासीींच्या 
ताबयात असलेल्या आददवासीींच्या जममनी मळु आददवासीच्या ताबयात 
देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांरिाांि पाटील : (१) राज्यातील आददवासी धारकाींचा भोगव्ा बबगर 
आददवासीींना हस्ताींतरीत करण्यास परवानगी देण्याबाबतचे समुारे साडपेाचश े
प्रस्ताव शासनाकड े प्राप्त झाले असनू, अशा हस्ताींतरणाच्या प्रकरणाींची 
चौकशी करण्यासाठी सममती गठीत करण्याबाबतचे आश्वासन मा.मींत्री 
(महसलू) महोदयाींनी सन २०१७ च्या अथगसींकल्पीय अधधवशेनात ददले 
असल्याचे आढळून आले नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) महाराषर जमीन महसलू सींदहता, १९६६ च्या कलम-३६(३) खालील 
परींतकुामध्ये तसेच महाराषर अनसुधूचत जमातीींना जममनी प्रत्यावपगत 
करण्यासाठी अधधननयम, १९७४ मध्ये बबगर आददवासीींच्या ताबयातील 
अनसुधूचत जमातीतील व्यक्तीींच्या मालकीच्या जममनी, प्रत्यावपांत 
करण्यासींदभागत तरतदू असनू, याबाबतची कायगवाही करण्यास स्जल्हाधधकारी 
सक्षम आहेत. सदर तरतदुीींच्या अनरु्ींगाने क्षेबत्रय स्तरावर प्रकरणपरत्वे 
कायगवाही सरुु आहे.  
(४) अशा बाबी ननदशगनास आल्या नाहीत. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

माझगाि (मुांबर्व) येथील शासिीय भूखांड  
बेिायदेशीरररत्या विक्री िेल्याबाबि 

  

(३) * ३३३८२ श्री.जयांि पाटील, श्री.रवि ांर फाटि : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माझगाव येथील शासकीय भखूींड कच्छी लोहाना ननवास गहृ रस््ला 
भाडपेट्टय्ाने शासनाने शती व अ्ी घालनू मींजूर केलेला आहे, सदरहू 
शासकीय भखूींडाचा भाडपेट्टा सींपलेला असतानाही कच्छी लोहाना ननवास गहृ 
रस््ने समुारे ४ हजार ५८१ चौ.मी. भखूींड मे.गोल्ड प्लाझा डवे्हलपसग या 
ववकासकाला बेकायदेशीरररत्या शासनाची कोणतीही पवूग परवानगी न घेता 
ववकला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू बेकायदेशीर प्रकाराबाबत जयेश को्क व अन्य याींनी 
अनेक वर्ागपासनू मा.महसलू मींत्री, प्रधान सधचव, महसलू व वन ववभाग 
तसेच स्जल्हाधधकारी, मुींबई आदीकड े तक्रारी केल्यानींतर या भखूींडावर 
कुठल्याही स्वरूपाचा ववकास करण्यास वा हस्ताींतरणास मज्जाव केला होता 
व याबाबत पामलका आयकु्त तसेच उपननबींधक याींनाही कळववण्यात आले 
होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मे.गोल्ड प्लाझा डवे्हलपसगने याववरूध्द महाराषर महसलू 
प्राधधकरणाकड े केलेले अपीलही फे्ाळण्यात आल्याने तत्कालीन 
स्जल्हाधधकारी, मुींबई याींनी पनु्हा सववस्तर अहवाल प्रधान सधचव, महसलू 
ववभाग याींना सादर केला आहे तसेच मे.गोल्ड प्लाझा डवे्हलपसगना ददलेला 
सींपणूग ४ हजार ५५१ चौमी्र भखूींड हा शासकीय असल्याचा दावा करीत 
जयेश को्क याींनी प्रधान सधचव, महसलू याींचेकड े माहे ऑक््ोबर, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान कागदपत्र ेसादर केली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाकडून योगय दखल घेण्यात येत नसल्यामळेु तसेच 
सदरहू शासकीय भखूींडाबाबत ननणगय घेण्यास ववलींब होत असल्याने जयेश 
को्क याींनी पींतप्रधान कायागलयाकड े तक्रार केली असता पींतप्रधान 
कायागलयाने राज्याच्या मखु्य सधचवाींना पत्र पाठवनू अहवालही मागववलेला 
असता त्याची महसलू ववभागाने दखल घेतलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांरिाांि पाटील : (१) माझगाींव येथील नवीन सव्हे नीं. २/३६०५ मधील 
शासकीय जमीन (३९९२.५ चौ.मी.) भाडपेट्टाकराराने ददनाींक १/९/१९०३ पासनू 
दद वमेुन्स फॉरेन ममशनरी सोसाय्ी ऑफ दद मेथॉडीस्् ऑवपस्कोपल चचग 
याींना ९९ वर्ाांकरीता भाडपेट्टयाने देण्यात आलेली होती. सदर जमीन ददनाींक 
२३/८/१९१८ रोजी दद वमेुन्स फॉरेन ममशनरी सोसाय्ी ऑफ दद मेथॉडीस्् 
ऑवपस्कोपल चचग याींनी श्री.कच्छी लोहाना ननवास गहृ रस्् याींना 
भाडकेराराद्वारे (Deed of Assignment) ददली. त्याच ददवशी एका स्वतींत्र 
खरेदीखताद्वारे उक्त सोसाय्ीने नवीन सव्हे क्र. १/३६०५ व ३/३६०५ हे भखूींड 
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देखील श्री.कच्छी लोहाना ननवास गहृ रस्् याींना ववकले. नगर 
भमूापनाच्यावेळी उक्त नवीन सव्हे क्र. २/३६०५ याच े सव्हे क्र. १/३६०५ व 
३/३६०५ याींच्यासह रुपाींतरण भकूर क्र. १२६ मध्ये झाल ेव श्री. कच्छी लोहाना 
ननवास गहृ रस्् याींनी सदर भकूर क्र. १२६ मे. गोल्ड प्लाझा डवे्हलपसग याींना 
ददनाींक २४/५/२०१० च्या खरेदी खताने ववकल्याचे ननदशगनास आलेले आहे. 
त्यावेळी मळु सव्हे नीं. २/३६०५ याची भाडपेट्टयाची मदुत सींपलेली होती.  
(२) होय. 
 तत्कामलन मा.मींत्री (महसलू) याींच्या ददनाींक १८/७/२०१४ च्या 
आदेशान्वये सदर भखुींडावरील हस्ताींतरणाच्या नोंदी ममळकत पबत्रकेवर 
घेण्यास स्थधगती देण्यात आलेली आहे. 
(३) होय. 
 सदर प्रकरणी श्री.जयेश को्क याींना मा.प्रधान सधचव, महसलू तसेच 
स्जल्हाधधकारी, मुींबई शहर याींचेकड ेवेळोवेळी सनुावणी देण्यात आलेली आहे. 
(४) सदर तक्रारीच्या अनरु्ींगाने उपलबध कागदपत्राींच्या आधारे ननणगय 
घेण्याबाबत कायगवाही चाल ूआहे. 
(५) व (६) स्जल्हाधधकारी, मुींबई शहर याींच ेकायागलयाकडून श्री.कच्छी लोहाना 
ननवास गहृ रस्् व मे.गोल्ड प्लाझा डवे्हलपसग याींचेववरुध्द भायखळा पोलीस 
ठाणे येथे एफ.आय.आर. क्र. २३२/२०१६, ददनाींक १६/८/२०१६ अन्वये गनु्हा 
नोंद केलेला आहे. 

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

शशांदखेडा (जज.धळेु) िालुक्याि ७/१२ उिाऱयाांच्या ऑनलाईन नोंदी 
खाजगी व्यक्िीांिडून िरण्याि येि असल्याबाबि 

  

(४) * ३४२१७ श्रीमिी जस्मिा िाघ : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सींगणकीय ७/१२ उताऱयाचे काम सरुु असनू मश ींदखेडा (स्ज.धुळे) 
तालकु्यात ७/१२ उतारा सींगणकीय झाले असनू ऑनलाईन नोंदीची कामे 
तलाठी मींडळ अधधकारी याींच्यास्तरावर सरुू आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ऑनलाईन नोंदी घेत असताींना चकुीच्या नोंदी झाल्यामळेु 
शतेकरी त्रस्त झाले असनू यासींदभागत तलाठी याींच्याकड े नोंदी दरुुस्त 
करण्याबाबत ववनींती केली असता नोंदीचे काम ऑपरे्रला ददले असल्याचे 
ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ऑनलाईन नोंदी करण्याची जबाबदारी तलाठी व मींडळ 
अधधकारी याींची असताना तलाठी व मींडळ अधधकारी खाजगी व्यक्तीींकडून 
ऑनलाईन नोंदी करून घेत असल्यामळेु जबाबदारी नसलेल्या खाजगी 
व्यक्तीकडून शासकीय दस्तऐवज नष् होण्याची मभती ननमागण झाली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांरिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अशी बाब ननदशगनास आली नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

----------------- 
माथेरान (िा.िजवि, जज.रायगड) येथे ररक्षा िाहिूिीस  

परिानगी शमळणेबाबि 
  

(५) * ३२६४८ प्रा.जोगेन्र ििाड े: िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २९४९६ ला ददनाांि 
३१ माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माथेरान (ता.कजगत, स्ज.रायगड) येथे ई-ररक्षा/सीएनजी ररक्षा ककीं वा 
बॅ्रीवर चालणारी ररक्षा याद्वारे वाहतकू करण्यास परवानगी ममळणेबाबतचा 
प्रस्ताव कें द्रीय पयागवरण व वने मींत्रालयाच्या ददनाींक ४ फेब्रवुारी, २००३ च्या 
अधधसचूनेन्वये गठीत सींननयींत्रण सममतीच्या अमभप्रायासह शासनास फेरसादर 
करण्याचे स्जल्हाधधकारी, रायगड याींना सधूचत करण्यात आले होत,े हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, कें द्रीय पयागवरण व वने मींत्रालयाच्या गठीत सींननयींत्रण 
सममतीने या प्रस्तावावर आपले अमभप्राय ददले असनू अमभप्राय ददल्यानींतरही 
स्जल्हाधधकारी, रायगड याींना फेरप्रस्ताव शासनास सादर करण्यास ववलींब 
लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांरिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) महसलू ववभागाच्या सन १९५९ 
च्या शासन ननणगयान्वये माथेरान या पयग् न स्थळासाठी ववदहत ननयमावली 
नसुार माथेरान येथ ेमो्ारगाडी, सायकल, तीनचाकी गाडी र्त्यादी कोणत्याही 
प्रकारची वाहने वापरण्यास बींदी घालण्यात आली आहे. तद्नींतर कें द्र 
शासनाच्या पयागवरण व वन मींत्रालयाच्या ददनाींक ०४/०२/२००३ च्या 
अधधसचूनेन्वये माथेरानचा पयागवरणीयदृष्या सींवेदनशील क्षेत्रामध्ये समावेश 
करण्यात आला असनू रुगणवादहका तसेच अस्गनशमनदलाच्या वाहन तसेच 
घनकचरा वाहतकुीसाठी वापरल्या जाणाऱया वाहनाव्यनतररक्त र्तर कोणत्याही 
वाहनास माथेरान नगर पररर्देच्या हद्दीत मज्जाव करण्यात आला आहे. 
  माथेरान येथ ेई-ररक्षा/सीएनजी ररक्षा ककीं वा बॅ्रीवर चालणारी ररक्षा 
याने वाहतकू करण्यास परवानगी ममळणेबाबतचा प्रस्ताव ववभागीय आयकु्त, 
कोकण याींचेमाफग त शासनास प्राप्त झाला आहे. तथावप, सदर प्रस्ताव कें द्रीय 
पयागवरण व वने मींत्रालयाच्या ददनाींक ०४/०२/२००३ च्या अधधसचुनेन्वये गठीत 
सींननयींत्रण सममतीच्या अमभप्रायासह शासनास फेरसादर करण्याच े
स्जल्हाधधकारी, रायगड याींना सधूचत करण्यात आले असनू सदर सममतीच े   
ई-ररक्षाबाबतचे अींनतम अमभप्राय अद्याप प्राप्त झालेले नाहीत. 

----------------- 
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विरार (जज.पालघर) येथील शासिीय शिीच्या जशमनीिर स्ििःची 
मालिी दाखिून शासनाचा महसूल बुडविल्याबाबि 

 
  

(६) * ३३८१० श्री.रवि ांर फाटि : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववरार (स्ज.पालघर) येथील सवे क्र. ३३८ अ-२ क्षेत्र ८-७८.७ या ७/१२ 
उताऱयावर बबस्तीर बारक्यास गजुरात रुळीप्रमाणे ददलेली असल्याच्या उल्लेख 
असतानाही २७ एकर शासकीय शतीच्या जममनीवर स्वतःची मालकी दाखवनू 
शासनाचा रुपये २०० को्ी पेक्षा जास्त महसलू बडुववल्याचे माहे मे, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने सदर जममनीवरील बबगरशतेी परवानगी रद्द करून मळू 
नोंद करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांरिाांि पाटील : (१), (२) व (३) मौजे ववरार, तालकुा वसई येथील 
स.नीं. ३३८/अ/२ या जममनीच्या सन १९५३-५४ च्या गा.न.नीं. ७/१२ च्या र्तर 
हक्क सदरी “बबस्तीर बारक्यास गजुराथ रुळीप्रमाणे ददलेली जमीन आहे” 
अशी नोंद आहे. सदरची नोंद कोणत्या फेरफाराने दाखल झाली याबाबतचा 
अमभलेख उपलबध होत नाही. ही पोकळीस्त नोंद कमी करण्यासाठी फेरफार 
क्र.८३९६ हा प्रस्ताववत करण्यात आला होता. परींत ूतत्कालीन मींडळ अधधकारी 
याींनी ददनाींक १५/१२/१९८७ च्या श-ेयान्वये हा फेरफार नामींजूर करुन सदर 
नोंद तशीच ठेवण्यात आली आहे. 
 श्री.मॅथ्य ू रॉड्रीगज व श्री.ववकास भास्कर वतगक स्वत: व र्तर याींचे 
कुळमखुत्यारी याींना स्जल्हाधधकारी, ठाणे याींचे आदेश ददनाींक ०१/०६/२००४ 
अन्वये बबनशतेी परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये स.नीं. ३३८/अ/२ 
क्षेत्र ८-७८.७ हे.आर. या श्री.सदुाम बबस्तीर पा्ील याींच्या जममनीचा समावेश 
आहे. 
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 उपरोक्त स.नीं.३३८/अ/२ याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी 
ददनाींक ०५/०३/२०१६ अन्वये स्जल्हाधधकारी, पालघर याींचेकड े तक्रार केली 
होती. सदर तक्रारीच्या अनरु्ींगाने उपववभागीय अधधकारी, वसई याींनी त्याींचा 
अहवाल ददनाींक १४/०९/२०१६ रोजी सादर केला होता. प्रस्ततु प्रकरणी अींनतम 
ननणगय घेण्याच्यादृस्ष्ने महाराषर जमीन महसलू सींदहता १९६६ मधील कलम 
२०(२) अन्वये चौकशी करण्यास अपर स्जल्हाधधकारी, पालघर याींना प्राधधकृत 
करण्यात आले असनू परुाव्याच्या आधारे गणुवत्तवेर ननणगय घेण्याच े
सींकस्ल्पत आहे. 

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

राजापूर (जज.रत्नाधगरी) िालुक्यािील आांबा उत्पादि  
शिेिऱयाांना अनुदानापासून िांधचि ठेिल्याबाबि 

  

(७) * ३२७३२ श्रीमिी हुस्नबान ूखशलफे : सन्माननीय मदि ि पनुिवसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजापरू (स्ज.रत्नाधगरी) तालकु्याला सन २०१५-१६ मध्ये लहरी 
हवामानाचा फ्का बसल्याने नकुसान झालेल्या आींबा वपकाींच्या नकुसान 
भरपाईपो्ी शासनाकडून रूपये १२ को्ी अनदुान प्राप्त झाले होत,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या योगय ननयोजन अभावी वा्प न झाललेी रूपये ७ 
को्ी ८८ लाख ९९ हजार ५५९ र्तकी रक्कम माचग अखेर दसु-याींदा शासनाला 
परत करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने अनदुानापासनू आींबा उत्पादक शतेकऱ याींना वींधचत 
ठेवणाचा सींबींधधत अधधकाऱ याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांरिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) अींशत: खरे आहे. 
 बाधधत शतेकऱयाींना वेळोवेळी सधूचत करुन व परेुशी सींधी देऊनही 
ज्या शतेकऱयाींनी देय नकुसान भरपाईची रक्कम स्स्वकारलेली नाही. तसेच 
आवश्यक कागदपत्र ेसादर केलेली नाही, त्याींची नकुसान भरपाईची रक्कम व 
बाधधत क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षते्राचे अनतररक्त अनदुान समवपगत केले आहे. तसेच 
५०% पेक्षा जास्त आींबा व काजू फळझाडाींच ेनकुसान झालेल्या शतेकऱयाींना 
तहमसल कायागलयामाफग त नकुसान भरपाई देण्यात आलेली आहे. आींबा 
उत्पादक शतेकऱयाींना अनदुानापासनू वींधचत ठेवलेले नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

लोणांद (िा.जज.सािारा) बसस्थानिाची दरुिस्था झाल्याबाबि 
  

(८) * ३४२०४ श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लोणींद (ता.स्ज.सातारा) या राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसस्थानकाची 
सोयी-सवुवधेअभावी दरुवस्था झाली असल्यामळेु प्रवाशाींची गरैसोय होत 
असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ददिािर रािि े : (१) व (२) लोणींद बसस्थानक ससु्स्थतीत असनू, 
बसस्थानकावर ६ फला्े, वाहतकू ननयींत्रण/चौकशी कक्ष, प्रनतक्षालय, आरक्षण, 
वपण्याचे पाणी, लाई्-पींखे, प्रसाधनगहृ, आसन व्यवस्था र्. सोयी सवुवधा 
उपलबध आहेत. तसेच, बसस्थानकाची व प्रसाधनगहृाची ननयममत स्वच्छता 
करण्यात येत असनू, प्रवाशाींची कोणत्याही प्रकारची गरैसोय झालेली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िल्याण (जज.ठाणे) िालुक्यािील नेिाळी विमानिळासाठी शिेिऱयाांच्या 
जशमनी जबरदस्िीने सांपाददि िेल्याबाबि 

  

(९) * ३४३७९ श्री.अतनल भोसल,े श्री.नरेंर पाटील : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
१४७४६ ला ददनाांि २१ माचव, २०१६ रोजी ददलले्या उत्िराच्या सांदभावि : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) कल्याण (स्ज.ठाणे) तालकु्यातील नेवाळी ववमानतळासाठी सींरक्षण 
ववभागाने स्थाननक शतेकऱयाींच्या जममनी जबरदस्तीने सींपादीत केल्यामळेु 
सदर शतेकऱयाींनी ददनाींक २२ जून, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास आींदोलन केले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसूार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांरिाांि पाटील : (१) हे अींशतः खरे आहे. 
 सींघर्ग सममतीचे लोक व स्थाननक शतेकऱयाींनी ददनाींक २२/६/२०१७ 
रोजी सकाळी ९.०० वाजेच्या समुारास डावलपाडा येथे रास्ता रोको/आींदोलन 
करण्यात आले होत.े  
(२) सन १९४२ साली स्जल्हाधधकारी, ठाणे याींनी कल्याण तसेच अींबरनाथ 
पररसरातील नेवाळी आणण र्तर १४ गावामधील जममनी Defence of India 
Act & rules १९३९ चे ननयम ७५ (A) (१) अन्वये अधधग्रहीत 
(Requisition) करण्यात आलेल्या आहेत. 
 अधधग्रहीत केलेल्या जममनीपकैी सन १९४३ चे समुारास 
स्जल्हाधधकारी, ठाणे याींनी Defence of India Act rules १९३९ चे ननयम 
७५ (A) मधील तरतदुीनसुार कल्याण आणण अींबरनाथ तालकु्यातील १५ 
गावाींमधील समुारे १६७३ एकर जमीन सींपादीत (acquisition) करण्यात 
आली आहे. तद्नींतर सन १९५४ त े १९५७ चे समुारास सींपाददत जममनीच्या 
७/१२ वर नेवाळी एरोड्रम, नेवाळी एअरपो ग् र्त्यादी प्रकारच्या नोंदी घेण्यात 
आलेल्या आहेत. सींपाददत जागेची मोजणी सन २०१५ मध्ये पणूग झालेली 
असनू उक्त जममनी सींरक्षक्षत करण्यासाठी नौदलाकडून सींरक्षण मभींतीचे काम 
सरुु करण्यात आलेले आहे. 
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 ववर्याींककत जममनीच्या अनरु्ींगाने सींबींधधत ग्रामस्थाींनी मा.उच्च 
न्यायालय, मुींबई येथे रर् याधचका क्र. ३४४६/२०१७ त े ३४६२/२०१७ दाखल 
असनू याबाबत उपववभागीय अधधकारी, कल्याण/उल्हासनगर याींनी प्रनतज्ञापत्र 
मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेले आहे. मा.न्यायालयाने कोणतहेी आदेश 
अद्यापपयांत पाररत केलेले नाहीत. सद्यस्स्थतीत सदर प्रकरण न्यायप्रववषठ 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िोल्हापूरसह राज्याि रेलरसवना हायड्रोलीि ब्रेिीांग  
शसस्टम बसविण्याची सक्िी िेल्याबाबि 

  

(१०) * ३११२६ श्री.सिजे ऊफव  बांटी पाटील : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापरूसह राज्यात शासनाने रेलरसगना हायड्रोलीक ब्रेकीींग मसस््म 
बसवणे सक्तीचे करुन त् याची अींमलबजावणी केल्याने तसेच मागील ६ 
मदहन्याींपासनू पामस ींगचे काम रखडल् यामळेु रेलरचे काम करणारे कारागीर 
आधथगक अडचणीत आल ेआहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रॅक््रला त्याच पध्दतीच्या बे्रकसाठी पॉईन््स नसल्यामळेु 
हायड्रोलीक बे्रकीींग मसस््म बसवणे शक्य नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रेलरसगना 
हायड्रोलीक ब्रेकीींग मसस््ीम बसववण्याची सक्ती रद्द करण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर रािि े: (१) कें द्र शासनाने ददनाींक ०१/०४/२००९ नींतर उत्पादीत 
होणाऱ या ्ग्रीक्लचर रेलरसगना हायड्रोलीक ब्रेकीींग मसस््म असणे अननवायग 
केले आहे. त्याच्या अींमलबजावणीस कें द्र शासनाने वेळोवेळी मदुतवाढ ददली. 
तथावप ददनाींक ०१/०१/२०१७ नींतर मदुतवाढ न ददल्यामळेु सदर तरतदुीची 
सध्या अींमलबजावणी सरुू आहे. 
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(२) रेलरला बसववलेले हायड्रोलीक बे्रककीं ग मसस््ीम वापरात आण्यासाठी 
रॅक््रला पॉईं् असणे आवश्यक आहे. 
(३) सदर ननयमाच्या अींमलबजावणीस मदुतवाढ देण्यासाठी व रॅक््र 
उत्पादकास तशा सचुना देण्यासाठी कें द्र शासनास ववनींती करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईसह राज्यािील खाजगी बसेसिडून पररिहन विभागािड े 
होणाऱया िरभरणा प्रकक्रयेि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

  

(११) * ३४४१० आकिव .अनांि गाडगीळ : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईसह राज्यातील शकेडो खाजगी बसेसकडून पररवहन ववभागाकड े
होणाऱया करभरणा प्रकक्रयेत गरैव्यवहार झाल्याचे ददनाींक ३ जुल,ै २०१७ रोजी 
वा त्यासमुारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, डडस्ज्ल कॅशलेस व्यवहाराींना शासन चालना देत असताना 
पररवहन ववभागाकड े करभरणा करताना सींगणकावर नोंदीच्या ई-ऑडड्चा 
अभाव असनू खाजगी बस वाहतकूदाराींना मोठ्या प्रमाणात व्यावसानयक कर 
भरावा लागतो मात्र मुींबईसह राज्यातील प्रादेमशक पररवहन कायागलयामध्ये 
अजूनही रोख रक्कमेचा भरणा करावा लागत असल्याचे ननदशगनास आल,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रादेमशक पररवहन कायागलयामध्ये बस चालकाींना कर भरताना 
तीन स्स्लप भराव्या लागत असनू त्यातील दसुऱया व नतसऱया स्स्लप ही 
काबगन कॉपी असत.े परींत ुअनेकदा कराींतील सरुुवातीचे आकड ेप्रत्यक्ष नोंदी 
येत नसल्याचा आरोप बसचालकाींच्या सींघ्नेने केला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार सींबींधधत दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ददिािर रािि े : (१) ददनाींक ०४/०७/२०१७ रोजी वतृ्तपत्रात बातमी 
प्रमसध्द झाली होती.   
(२) पररवहन ववभागाने एकूण ५० कायागलयाींपकैी ४६ कायागलयाींमध्ये “वाहन 
४.०” आणण ३९ कायागलयाींमध्ये “सारथी ४.०” सींगणक प्रणाली सरुु केली आहे. 
उवगररत कायागलयामध्ये सींगणक प्रणाली सरुु करण्याच े काम प्रगती पथावर 
आहे. डडजी्ल कॅशलेस व्यवहाराींना चालना ममळण्यासाठी सींगणकीय प्रणालीच े
ई-ऑडड् करण्याच्या सचूनाींबाबत पररपत्रक ननगगममत केले आहे. प्रादेमशक 
पररवहन कायागलय, औरींगाबाद येथे पररवहन सींवगागतील वाहनाींचा ऑनलाईन 
कर भरणा कायगपध्दतीची चाचणी घेण्यात येत असनू, सदर कामकाज अींनतम 
्प्प्यावर आहे. तसेच, सद्य:स्स्थतीत व्यवसाय कर भरणा रोख स्वरुपात 
स्स्वकारण्यात येतो. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) वतगमान पत्रात प्रमसध्द झालेल्या बातमीच्या अनरु्ींगाने मुींबई बस मालक 
सींघ्नेने केलेल्या आरोप मोघम स्वरुपाचे असनू, त्याींचेकडून कोणत्याही 
वववक्षक्षत स्वरुपाची नेमकी मादहती प्राप्त न झाल्यामळेु कारवाई करण्याचा 
प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राक्ष बागाांच ेनुिसान टाळण्यासाठी प्लाजस्टि आच्छादन या घटिाचा 
समािेश एिाजत्मि फलोत्पादन वििास अशभयानाांिगवि िरण्याबाबि 

  

(१२) * ३१२५९ डॉ.अपिूव दहरे, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडि, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंर पाटील : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७८४७ ला ददनाांि 
३१ माचव, २०१७ रोजी ददलले्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय फलोत् पादन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नसैधगगक आपत्तीमळेु होणारे द्राक्ष बागाींचे नकुसान ्ाळण्यासाठी 
प्लास्स््क आच्छादन या घ्काचा समावेश करण्यासाठी एकास्त्मक 
फलोत्पादन ववकास अमभयानाींतगगत कें द्र शासनाच्या कृर्ी, सहकार व शतेकरी 
कल्याण ववभागास सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास कें द्र शासनाकडून 
मान्यता प्राप्त झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त योजनेची अींमलबजावणी करण्याबाबत कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, याबाबत राज्य शासन तसेच महाराषर फलोत्पादन आणण 
और्धी वनस्पती मींडळ, पणेु याींच्यास्तरावरून कें द्र शासनाकड े कोणता 
पाठपरुावा करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३), (४) व (५) याबाबत कें द्र शासनाच्या कृर्ी, सहकार व शतेकरी कल्याण 
ववभागास, उपसधचव स्तरावरुन ददनाींक १८/०७/२०१६, २२/११/२०१६, रोजी व 
प्रधान सधचव (कृर्ी) याींच े स्तरावरुन ददनाींक १३/०१/२०१७, १७/०३/२०१७ व 
२१/०७/२०१७ रोजी पत्र पाठवनू पाठपरुावा करण्यात आला आहे. महाराषर 
राज्य फलोत्पादन आणण और्धी वनस्पती मींडळ, पणेु याींच्या स्तरावरून 
देखील ददनाींक ०३/१२/२०१६ व २४/०७/२०१७ च्या पत्रान्वये, कें द्र शासनाकड े
पाठपरुावा करण्यात आला आहे. तसेच यशदा, पणेु येथ े कें द्र शासनाचे 
सहसधचव (फलोत्पादन) याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक २७/०१/२०१७ रोजी 
झालेल् या बठैकीत एकास्त्मक फलोत्पादन ववकास अमभयानाींतगगत प्लास्स््क 
आच्छादन या घ्काचा समावेश करण्याबाबत मशफारस करण्यात आली आहे. 

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

जुन्नर-िाांब-ेबाांबळेिाडी बससेिा सुरू िरण्याबाबि 
  

(१३) * ३३३१० श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जुन्नर (स्ज.पणेु) तालकु्यातील म.ुबाींबळेवाडी (पो.ताींबे) त े जुन्नर अशी 
बस सेवा शासनाने मींजूर केलेली असताींना अद्याप बाींबळेवाडी त ेजुन्नर बस 
सेवा सरुू झाली नसल्याचे माहे जून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, बाींबळेवाडी हे वाहतकुीसाठी मखु्य मागागवर असनू आसपासच्या 
डोंगराळ अनतदगुगम भागातील आददवासी याींना बाींबळेवाडी येथून प्रवास करणे 
सोईचे असल्याने तसेच, बाींबळेवाडी त ेताींबे हे अींतर फार मोठे असल्यामळेु 
जुन्नर-ताींबे ऐवजी जनु्नर-ताींबे-बाींबळेवाडी अशी बससेवा सरुू करण्याबाबतची 
मागणी ग्रामस्थानी शासनाकड े केली असल्याचे माहे जून, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार जनु्नर-ताींबे-बाींबळेवाडी अशी बससेवा सरुू 
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर रािि े: (१), (२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळाद्वारे जनु्नर-
ताींबे अशा १६ फेऱया चालनात असनू ताींबे-बाींबळेवाडी हा रस्ता नवीन 
बनववण्यात आला असनू, सदर मागागवर बसफेऱया सरुु करण्यासाठी मागग 
वाहतकूीस योगय असल्याबाबतची खातरजमा महामींडळाद्वारे करण्यात येत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
आरे (गोरेगाि) िॉलनीिील शासिीय तनिासस्थाने ररक्ि असल्याबाबि 
  

(१४) * ३४४६२ श्री.हेमांि टिल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.सतुनल िटिरे, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य दगुध ववकास महामींडळाच्या अखत्याररत असलेल्या आरे 
(गोरेगाव) कॉलनीतील शासकीय ननवासस्थानाच्या १८० खोल्याींपकैी १४० 
खोल्या गत दोन वर्ागपासनू ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासकीय कमगचाऱयाींना गरज असताींना ननवासाववना वींधचत 
रहावे लागत असनू शासनाचा महसलू बडुत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेि जानिर : (१) हे खरे नाही. 
  आरे कॉलनीत एकूण १७७९ शासकीय ननवासस्थाने असनू २४० 
ननवासस्थाने ररक्त आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
  महाराषर राज्य दगुधववकास ववभागाींतगगत कायगरत अधधकारी/कमगचारी 
याींच्या मे, २०१७ अखेरच्या ननवासस्थानाच्या सवग मागण्यानसुार ननवासस्थाने 
वा्प केललेी आहेत. आजममतीस ननवासस्थान मागणी सींदभागतील कोणताही 
अजग प्रलींबबत नाही, शासनाच्या अन्य ववभागातील अधधकारी/कमगचारी याींच े
ननवासस्थान मागणीचे ३४ अजग प्राप्त असनू त्याींच्या पात्रता तपासनू त्याींना 
ननवासस्थान वा्पाबाबत ननवासस्थान वा्प सममतीच्या बठैकीत ननणगय 
घेण्यात येणार आहे . 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

ठाणे ि पालघर जजल््यािील सािवजतनि बाांधिाम  
विभागाच्या अधधिाऱयाांनी िेलेला गैरव्यिहार 

  

(१५) * ३१७३२ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सतुनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिल,े श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, अॅड.तनरांजन 
डािखरे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७०८६ ला ददनाांि १७ माचव, २०१७ रोजी 
ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मे.स्जजाऊ कीं स्रक्शन या कीं पनीने पालघर स्जल््यातील सावगजननक 
बाींधकाम ववभागाच्या अधधकाऱयाींशी व ठाणे येथील अधधक्षक अमभयींता 
याींच्याशी सींगनमत करुन रूपये ७० को्ीींची गरैव्यवहार केला असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, कोने-अघई (ता.वाडा, स्ज.पालघर) या राजमागागचा साड ेआठ 
कक.मी. च्या ्प्प्यासाठी तसेच सावगजननक बाींधकाम ववभागाने तयार केलेल्या 
रुपये ९ को्ी ७९ लाख रुपयाींच्या अींदाजपत्रकाच्या २५ ्क्के अधधक दराने 
मे.स्जजाऊ कीं स्रक्शन या कीं पनीला काम ददल्याने शासनाचे रुपये ४ को्ी ७८ 
लाखाींचे नकुसान झाल्याच े ददनाींक १३ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कुडुस-कीं चाड, सापरोंड-ेउचा्, कुडुस-कोंडले या रस्त्याींच े
अींदाजपत्रकही जास्त रकमेचे करुन ननकृष् दजागची कामे केल्यामळेु उक्त 
चारही प्रकरणी एसआय्ी माफग त चौकशी करण्यात यावी अशी लखेी मागणी 
श्रमजीवी सींघ्नेचे सींस्थापक याींनी मा.मखु्यमींत्री याींचेकड े केली आहे, तर 
सदर गरैव्यवहार प्रकरणी स्जल्हाधधकारी याींनी ववशरे् पथकामाफग त 
(एसआय्ी) तपासणी करुन दोर्ीींवर फौजदारी कारवाई करण्याबाबतचा 
अहवाल शासनास सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशी 
अहवालाच्या अनरु्ींगाने सदर कीं पनीच्या मालकासह सींबींधधत दोर्ी 
अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांरिाांि पाटील : (१) व (२) प्रस्ततु प्रश्नातील नमदू बाबीींच्या सींदभागत 
मखु्य अमभयींता, सा.बाीं.प्रा.वव., मुींबई याींनी चौकशी केली आहे. या चौकशीत 
या कामाबाबत कोणतीही प्रनतकुल बाब आढळून आली नाही.   
(३) अशी बाब नाही. 
 तथावप, श्रमजीवी सींघ्नेच ेननवेदन प्राप्त आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईिील मुजोर ररक्षा/टॅक्सी चालिाांिर िारिाई िरण्याबाबि 
  

(१६) * ३१५९२ श्री.विजय ऊफव  भाई धगरिर : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७७९४ 
ला ददनाांि ७ एवप्रल, २०१७ रोजी ददलले्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील ररक्षा ककीं वा ्ॅक्सी चालकाींकडून प्रवाशाींना र्स्च्छत स्थळी 
जाण्यास नकार देणे, अरेरावी करणे तसेच मारहाणी करणे याबाबतची घ्ना 
प्रवाशाींसोबत घडत असनू मागील पाच वर्ागत अशा मजुोर ररक्षा/्ॅक्सी 
चालकाींववरोधात मुींबईतील ताडदेव, अींधेरी व वडाळा या तीन प्रादेमशक 
पररवहन कायागलयात १५ हजार तक्रारी नोंद झाल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अशा मजुोर ररक्षा/्ॅक्सी चालकाींववरोधात प्रादेमशक पररवहन 
कायागलयाद्वारे सरुू करण्यात आलेल्या ्ोल फ्री क्रमाींकावरून तक्रार करताींना 
ककचक् प्रकक्रयेतनू जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार मजुोर ररक्षा/्ॅक्सी चालकाींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर रािि े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) मजुोर ररक्षा/्ॅक्सी चालकाींवर अनजु्ञप्ती ननलींबन तसेच दींडात्मक वसलुी 
करण्यात आलेली आहे. सन-२०११ त े सन-२०१७ या कालावधीत एकूण 
१५,७४६ प्राप्त तक्रारीींपकैी ८,७१९ तक्रारी ननकाली काढण्यात आलेल्या आहेत. 
६,८९५ चालकाींची अनजु्ञप्ती ननलींबबत करून रुपये १,२१,१९,४८०/- दींड वसलु 
करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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अांजनेरी (िा.त्र्यांबिेश्िर, जज.नाशशि) येथील  
रेकिां ग सेंटरच ेिाम िरण्याबाबि 

  

(१७) * ३१८६७ श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.अमरशसांह पांडडि : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींजनेरी (ता.त्र्यींबकेश्वर, स्ज.नामशक) येथील रेककींग से्ं रचे काम मागील 
तीन वर्ाांपासनू प्रलींबबत असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने रेककींग से्ं र कायागस्न्व त करण्याबाबत कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांरिाांि पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
अींजनेरी (ता.त्र्यींबकेश्वर, स्ज.नामशक) येथील रेककीं ग से्ं र बाींधकामाच े

काम पणूग करण्यात आले असनू ववद्यतुीकरणाचे काम प्रगतीत आहे. 
(२) व (३) रेककीं ग से्ं रचे काम सींबींधधत ठेकेदाराने ववदहत कालमयागदेत पणूग 
केले नसल्याने ठेकेदारावर दींडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. प्रस्ततु 
र्मारत ववद्यतुीकरणासह पणूग करून माहे ऑगस््, २०१७ अखेर कायागस्न्वत 
करण्याबाबत कायगवाही करण्यात येत आहे. 

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

पुसद (जज.यििमाळ) िालुक्यािील महा-ई-सेिा िें रामध्ये दाखले 
देण्यासाठी अधधिच ेदर आिारले जाि असल्याबाबि 

  

(१८) * ३४११५ श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनिर : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पसुद (स्ज.यवतमाळ) तालकु्यातील महा-ई-सेवा कें द्रामध्ये दाखले 
देण्यासाठी शासकीय दरापके्षा अधधकच्या नतप्प् त ेचौप् दर आकारले जात 
असल्याचे माहे जून, २०१७ मध्ये वा त्यासमुारास ननदशगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर तालकु्यात ववववध प्रमाणपत्र काढण्यासाठी तहमसल 
कायागलयामध्ये रूपये १०० चा मदु्राींकाच ेअनतररक्त रूपये २० त े३० आकारून 
शतेकरी व ववद्याथ्याांची लू्  होत असल्याचे ननदशगनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार अधधक दर आकारणाऱया दोर्ीीं अधधकाऱयाींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांरिाांि पाटील : (१) व (२) अशी बाब ननदशगनास आली नाही.  
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

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

आष्ट्टी (जज.बीड) शहरािून जाणाऱ या अहमदनगर-बीड  
रस्त्याांची दरुूस्िी िरण्याबाबि 

  

(१९) * ३३२२० श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आष्ी (स्ज.बीड) शहरातनू जाणाऱ या अहमदनगर-बीड या रस्त्याची 
वर्गभरात दोनदा दरुूस्ती होवनुही रस्त्यात खड्ड े पडून रस्त्याची दरुवस्था 
झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अहमदनगर-बीड हा रस्ता सधुारणेसाठी सन २०१५-२०१६ व 
सन २०१६-२०१७ या आधथगक वर्ाांत ददनाींक १५ जून, २०१७ अखेर ककती ननधी 
खचग करण्यात आलेला आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार सदर रस्त्याची दरुूस्ती करण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. चांरिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. प्रश्नाींककत रस्त्याच्या डाींबरी 
पषृठभागावरील खड्ड े भरण्याची कामे करून रस्ता वाहतकुीसाठी ससु्स्थतीत 
ठेवण्यात आला आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

परभणी शहरािील शासिीय जशमनीांचे 
बेिायदेशीर हस्िाांिर झाल्याबाबि 

  

(२०) * ३३८९१ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७९०६ ला 
ददनाांि ३१ माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी शहरातील मध्यवस्तीत असणाऱया सव्हे नीं. ३१५ त े३३० मधील 
जवळपास ७५ एकर शासकीय जममनी बकेायदेशीरररत्या हस्ताींतरीत 
झाल्यावरून मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे याधचकाकत्याांना आपले 
म्हणणे माींडण्याची सींधी देण्याबाबतचे आदेश स्जल्हाधधकारी, परभणी याींना 
माहे फेब्रवुारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान देण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्जल्हाधधकारी, परभणी याींनी याधचकाकत्यागचे म्हणणे 
माींडण्याची सींधी तसेच सनुावणीची प्रकक्रया पणुग केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने सदरील अनतक्रमण ह्वनू शासकीय जागा ताबयात 
घेण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांरिाांि पाटील : (१) व (२) हे खरे आहे.  
(३) परभणी शहरातील स. नीं. ३१५ त े३१७, ३२५ त े३२७, आणण ३३० मधील 
जममनीच्या गा. न. नीं. ७/१२ मध्ये भोगव्ादार सदरी ‘महाराषर शासन-
बलदीया सरकार’ अशी नोंद घेण्याबाबत आणण स. नीं. ३१८ त े३२४, ३२८ व 
३२९ या जममनीवरील खाजगी व्यक्तीींची नावे कमी करून ‘महाराषर शासन-
महसलू ववभाग’ अशी नोंद घेण्याबाबत स्जल्हाधधकारी, परभणी याींनी ददनाींक 
२२/०१/२०१६ रोजी आदेश पारीत केले होत.े 
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  सदर आदेशाच्या ववरोधात प्ेल कत्रवुार ्ण्ड कीं पनी याींनी मा.उच्च 
न्यायालय, औरींगाबाद खींडपीठ येथे रर् याधचका क्र.१३३८/२०१६ अन्वये 
प्रकरण दाखल केल े होत.े उक्त रर् याधचकेमध्ये याधचकाकत्यागस म्हणणे 
सादर करण्याची परेुशी सींधी देऊन त्यानसुार सनुावणीतील सवग मदु्द ेववचारात 
घेऊन उधचत ननणगय घेण्यात येईल, असे शासकीय अमभयोक्ता मा.उच्च 
न्यायालय, औरींगाबाद याींच्यामाफग त मा.उच्च न्यायालयात म्हणणे सादर केल े
होत.े सदर म्हणणे ववचारात घेऊन मा.उच्च न्यायालयाने सदर याधचका 
ननकाली काढली. त्यानसुार परभणी स्जल्हाधधकारी कायागलयामाफग त 
प्रकरणातील सींबींधधताींना म्हणणे सादर करण्याची सींधी देऊन सनुावणीची 
प्रकक्रया पणूग करून स्जल्हाधधकारी, परभणी याींनी ददनाींक ३०/३/२०१७ रोजी 
आदेश ननगगममत केललेे आहेत. सादर आदेशानसुार वादातीत जममनीबाबत 
स्जल्हाधधकारी कायागलयाचे ददनाींक २२/१/२०१६ रोजीच ेआदेश सींपषु्ात आले 
आहेत. त्यामळेु सदर जममनीवरील अनतक्रमण ह्वनू जागा ताबयात घेण्याची 
कायगवाही करण्यात आललेी नाही. सदर ददनाींक ३०/३/२०१७ रोजीच्या 
आदेशाववरूध्द अप्पर आयकु्त, ववभागीय कायागलय, औरींगाबाद याींच े
न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आलेले असनू त ेप्रलींबबत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

विक्रमगड (जज.पालघर) येथील सािवजतनि बाांधिाम उपविभागाांिगवि 
तनिृष्ट्ट दजावची िामे िरून गैरव्यिहार िेल्याबाबि 

  

(२१) * ३११४९ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिल,े 
श्री.धनांजय मुांड,े श्रीमिी हुस्नबान ूखशलफे, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववक्रमगड (स्ज.पालघर) तालकु्यातील सावगजननक बाींधकाम ववभागाींतगगत 
ननकृष् दजागची कामे करून गरैव्यवहार करणाऱया सींबींधधत अधधकाऱयाींवर 
कारवाई करण्यासाठी समुशक्षक्षत बेरोजगार आददवासी सींघर्ग सममतीने माहे 
माचग, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान सावगजननक बाींधकाम उपववभागाच्या 
कायागलयासमोर बेमदुत उपोर्ण केले होत,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सावगजननक बाींधकाम उपववभागाने केलेल्या कामाींमध्ये होत 
असलेला ववलींब व दलुगक्ष, अपणूग कामे, कामाींमध्ये वापरण्यात येणारे ननकृष् 
दजागचे सादहत्य त्यामळेु ननकृष् दजागची झालेली कामे त्यामध्ये झालेला 
गरैव्यवहार याबाबत सींबींधधत अधधकाऱयाींची चौकशी करून कारवाई 
करण्याबाबतची मागणी सींघर्ग सममतीने केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने गरैव्यवहार करणाऱया सींबींधधत दोर्ी अधधकारी/कमगचारी 
याींच्यावर दींडात्मक कारवाई करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांरिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्नाींककत बाबी बाबत अधधक्षक अमभयींता, दक्षता व गणु 
ननयींत्रण मींडळ, नवी मुींबई याींच्याकडून चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आल े
आहेत. 

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

मेळघाट (जज.अमराििी) दगुवम भागािील  
रस्त्याांची दरुिस्था झाल्याबाबि 

  

(२२) * ३२६६८ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱहे : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मळेघा् (स्ज.अमरावती) दगुगम भागातील अींतगगत रस्त्याींची दरुवस्था 
झाली असनू अनेक पलू वाहून गेल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मेळघा्ातील ३२० गावाींपकैी २०३ गावाींना डाींबरी रस्त्याने 
जोडल्याची नोंद शासन दप्तरी असनू प्रत्यक्षात सदर गावातील रस्ता हा 
दगड, मातीचा अशा अवस्थते आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तीन वर्ागपवूी अनतवषृ्ीने वाहून गेलेल्या रस्त्याच्या 
दरुूस्तीकरीता शासनाकडून ननधी ममळाला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने सदर रस्त्याची दरुूस्ती करण्याबाबत कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांरिाांि पाटील : (१), (२) व (३) नाही. हे खरे नाही. 

मेळघा् अींतगगत धारणी व धचखलदरा तालकु्यात २०११ 
जनगणनेनसुार एकुण ३१५ गावे असनु त्यापकैी २३७ गावे डाींबरी रस्त्याने 
जोडण्यात आलेली आहेत. तसेच सन २०१३-१४ मध्ये परुहानी अींतगगत मींजूर 
असलेली एकुण ५८ कामे पणुग झाली असनु रस्त े वाहतकुीस ससु्स्थतीत 
ठेवण्यात आले आहेत.  
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

समधृ्दी सहिारी गहृतनमावण सांस्था (बोररिली, मुांबई)  
याांना ददलेल्या जशमनीि शिवभांग िेल्याबाबि 

  

(२३) * ३४१६१ श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प्लॉ् नींबर ३९३, समधृ्दी सहकारी गहृननमागण सींस्था मयागददत बोररवली 
(प.) या सींस्थेला ननवासी वापराकरीता १०.९५ चौ.मी. चा शासकीय भखुींड सन 
२००० मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाने कबजेहक्काने ददला होता, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर सींस्थेने शतगभींग केल्याप्रकरणी सींस्थेववरुध्द 
स्जल्हाधधकारी उपनगर याींच्या कायागलयात सींस्थेची साक्ष सरुु असनू कोणत्या 
प्रकरणाींवर शतगभींग झाल्याबाबत सींस्थचेी साक्ष सरुु आहे, 
(३) असल्यास, सदर भखुींडावर जादहरात फलक लावण्यात येत असनू 
त्याकरीता स्जल्हाधधकारी उपनगर ककीं वा महसलू ववभाग याींची परवानगी 
घेण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने भखुींड वापरासींदभागत शतगभींग करणाऱया सींस्थेववरूध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांरिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) मौजे बोररवली, द्.पी.एस. क्र. ३ 
स.नीं. १३५, न.भ.ूक्र. ८२ पकैी अींनतम भखूींड क्र. ३९३ क्षेत्र १०९५.३ चौ.मी. 
भखूींड शासन ज्ञापन, महसलू व वन ववभाग, ददनाींक २२/०८/२००० अन्वये 
समधृ्दी सहकारी गहृननमागण सींस्थेस काही अ्ी/शतींवर ननवासी प्रयोजनासाठी 
कबजेहक्काने मींजूर केला आहे. सदर सींस्थेने या जममनीवर बाींधलेल्या 
र्मारतीच्या आवारात कुीं पणालगत स्जल्हाधधकाऱयाींची/ शासनाची परवानगी न 
घेता जादहरात फलक उभारण्यात येत असल्याची बाब ननदशगनास आली आहे. 
सदर शतगभींगाबाबत समधृ्दी सहकारी गहृननमागण सींस्थसे नो्ीस देण्याची व 
सनुावणीअींती ननयमानसुार सींस्थेववरूध्द योगय ती कायगवाही स्जल्हाधधकारी, 
मुींबई उपनगर याींचेमाफग त करण्यात येत आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

औरांगाबाद जजल््यािील घाटनाांरा घाटाची दरुिस्था झाल्याबाबि  
  

(२४) * ३४४१२ श्री.सभुाष झाांबड : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद स्जल््यातील घा्नाींद्रा घा्ातील रस्त्यामध्ये पडलेल्या 
खड्याींमळेु रस्त्याची दरुवस्था झाली असनू घा्ातील वळण रस्त्यावर सींरक्षण 
कठड ेनसल्यामळेु वारींवार अपघात होत असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने घा् रस्त्याची दरुूस्ती करण्याबाबत व सींरक्षक कठड े
बाींधण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांरिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही.  
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्य पररिहन महामांडळाच ेखाजगीिरण िरण्याबाबि 
  

(२५) * ३१३१५ श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाने देशभरातील खाजगी भागीदारीतनू प्रवाशी वाहतकू सरुु 
करण्याचा ननणगय घेतल्यामळेु देशभरातील २७ राज्य पररवहन महामींडळ बींद 
होण्याच्या मागागवर असनू महाराषर राज्य मागग पररवहन महामींडळ देखील बींद 
होण्याच्या मागागवर आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य पररवहन महामींडळ ्ा्ा कन्सल्न्सी आणण ररलायन्स 
या कीं पन्याींकड े खाजगी भागीदारीतनू सोपववण्यात येणार असल्याचे माहे 
एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार राज्य पररवहन महामींडळाचे खाजगीकरण 
करण्याबाबत भमुमका स्पष् करुन कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर रािि े: (१) नाही. 
(२) नाही. 
 तथावप, ददनाींक १४/०४/२०१७ रोजीच्या दैननक “पढुारी” या 
वतगमानपत्रामध्ये अशा आशयाचे वतृ्त प्रमसध्द झाले आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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



29 

रायगड जजल््याि अििाळी पािसामुळे  
नुिसानग्रस्िाांना मदि देण्याबाबि 

  

(२६) * ३२४६८ श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय मदि ि 
पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड स्जल््यात अवकाळी पावसामळेु अनेक भागात घराींचे व आींबयाच े
नकुसान ददनाींक १२ मे, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास झाल्याचे ननदशगनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर नकुसानीचे सींबींधधत ववभागाकडून पींचनामे करण्यात 
आले आहेत काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने नकुसानग्रस्ताींना मदत देण्याबाबत कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाचे कारण काय आहेत ? 
  
श्री. चांरिाांि पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) होय. 

अवकाळी पाऊस, वादळ यामळेु माहे मे, २०१७ मध्ये रायगड 
स्जल््यात ११७७ घराींच ेअींशत: नकुसान झाले आहे. तर १७ गोठ्याींचे नकुसान 
झाले आहे. सदर आपत्तीमध्ये स्जवीत व शतेी/शतेीवपकाींचे नकुसान झालेले 
नाही. घर/ गोठ्याींचे झालेल्या नकुसानीबाबत पींचनामे करुन आपद्ग्रस्ताींना 
रुपये २,२४,५०१/- र्तक्या आधथगक मदतीचे वा्प करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मरडसगाांि िे रोिडिेाडी (िा.पालम, जज.परभणी)  
या रस्त्याची दरुिस्था झाल्याबाबि 

  

(२७) * ३४२६० प्रा.जोगने्र ििाड े: सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मरडसगाींव त े रोकडवेाडी (ता.पालम, स्ज.परभणी) या रस्त्याचे काम 
जवळपास एक वर्ागपासनू प्रलींबबत असनू या रहदारीच्या रस्त्याची दरुवस्था 
झाल्याने रावराजूर, धनेवाडी, खुलेवाडी, सायाळा, नरळद, र्रळद, गोपा, 
रोकडवेाडी या आठ गावाींच े दैनींददन प्रवास हा त्रासदायक व धोकादायक होत 
असनू या दठकाणी वारींवार अपघात होत असल्याची बाब माहे जून, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कीं त्रा्दाराने शासकीय अधधकाऱयाींच्या सींगनमताने सदरहू 
रस्त्याचे काम पणूग न करता काम पणूग केल्याचे दशगवनू ननधीचा अपहार केला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने कीं त्रा्दारावर व सींबींधधत अधधकारी याींच्यावर कारवाई 
करून रस्त्याची दरुूस्ती करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांरिाांि पाटील : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पूिव रिुगिी महामागाविरील ठाणे आणण मुलुांड दरम्यान  
रेल्िे िरील पुलाची दरुिस्था झाल्याबाबि 

  

(२८) * ३३८११ श्री.रवि ांर फाटि : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पवूग द्रतुगती महामागागवरील ठाणे आणण मलुुींड दरम्यान रेल्वे लाईन वरील 
सन १९५८ साली सावगजननक बाींधकाम ववभागाकडून बाींधण्यात आलेला पलु 
अपरुा व अनतशय धोकादायक स्स्थतीत असल्याने ददनाींक १२ फेब्रवुारी, २००१ 
रोजी शासन ननणगयाद्वारे नववन पलु बाींधण्यास शासकीय मान्यता देण्यात 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पलुाच्या बाींधकामास  ववलींब होत असल्याने ददनाींक    
१८ माचग, २०१६ रोजी एक सदस्य सममती नेमण्यात आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पलुावरून प्रनतददन १ त े२ लाख वाहने जात असल्याने 
पलू केव्हाही कोसळून स्जववत व ववत्त हानी होण्याची शक्यता ननमागण 
झाल्यामळेु याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा.मखु्यमींत्री याींना माहे जून, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदन ददल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने सदर पलुाचे बाींधकाम करणेबाबत कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांरिाांि पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) याबाबतचे ननवेदन मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधधकरणाकड े प्राप्त 
झाले आहे. 
(४) प्रश्नाींककत पलुाच े बाींधकाम मुींबई महानगर प्रदेश ववकास 
प्राधधकरणामाफग त हाती घेण्याचा ननणगय घेण्यात आला आहे. त्यानसुार या 
पलुाचे बाींधकाम रेल्वेच्या सहमतीने मुींबई महानगर प्रदेश ववकास 
प्राधधकरणामाफग त हाती घेण्यासाठी प्रकल्प अहवाल तयार करून त्यास रेल्वचेी 
मान्यता ममळवनू ननववदा बोलावण्याची कायगवाही प्रगतीत आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िोळांब (िा.मालिण, जज.शसांधदुगुव) पुलाची दरुिस्था झाल्याबाबि 
  

(२९) * ३४२३१ श्रीमिी हुस्नबान ूखशलफे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २९१५७ ला 
ददनाांि १७ माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोळींब (ता.मालवण, स्ज.मस ींधुदगुग) पलुाची दरुवस्था झाली असनू याबाबत 
सींबींधधत ववभागाकड ेस्थाननक ग्रामस्थाींनी वारींवार ननवेदन देऊनही अद्यापही 
सदर पलुाची दरुुस्ती केली नसल्याचे माहे जून, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पलुाची दरुुस्ती केली नसल्यामळेु येथील नागरीकाींना 
तसेच वाहनाींना या धोकादायक पलुावरून प्रवास करावा लागत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने सदर पलुाची दरुूस्ती करण्याबाबत कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांरिाांि पाटील : (१) नाही. 
 प्रश्नाींककत पलुाच्या दरुुस्तीचे काम मींजूर करण्यात आले आहे. 
कामासाठी ननववदा प्रकक्रया प्रगतीत आहे. 
(२) नाही, 
 पलुाच्या दरुुस्तीचे काम पणूग होईपयगत सरुक्षक्षततचे्या दृष्ीकोनातनू 
पलुावरुन अवजड वाहनाींना वाहतकू करण्यास प्रनतबींध करण्यात आला आहे. 
अवजड वाहनाींची वाहतकू अन्य मागागने वळववण्यात आली आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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आत्महत्याग्रस्ि शिेिऱयाांसाठी राबविल्या जाणाऱया उपाययोजनाांमध्ये 
नाशशि विभागाचा समािेश िरण्याबाबि 

  

(३०) * ३१२६२ डॉ.अपिूव दहरे, श्री.जयिांिराि जाधि : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
२७८२५ ला ददनाांि १७ माचव, २०१७ रोजी ददलले्या उत्िराच्या सांदभावि : 
सन्माननीय मदि ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील शतेकरी आत्महत्या रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनेंतगगत 
कायगरत कै.वसींतराव नाईक शतेी स्वावलींबन ममशन तसेच बळीराजा चेतना 
अमभयान या उपक्रमाच्या कायगक्षेत्राची व्याप्ती वाढवनू त्यात र्तर स्जल््याींचा 
अींतभागव करण्यासींबींधीची बाब तपासण्याची सरुु असलेली कायगवाही पणुग झाली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नामशक ववभागातील फक्त नामशक स्जल््यात ददनाींक 
०१/०१/२०१५ त े ददनाींक १५/०५/२०१७ या कालावधीत २०६ शतेकऱयाींनी 
आत्महत्या केल्या असनू माहे जून, २०१७ पयांत ५० शतेकऱयाींनी आत्महत्या 
केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने सदर अमभयान/उपक्रमामध्ये नामशक ववभागाचा 
समावेश करून नामशक स्जल््यातील शतेकऱयाींना आत्महत्याग्रस्त 
स्जल््याींसाठी देय असलेले लाभ देण्याबाबत तसेच, आत्महत्याग्रस्त शतेकरी 
कु्ुींबबयाींच्या मदतीमध्ये वाढ करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांरिाांि पाटील : (१) या कायगक्रमाींमध्ये र्तर स्जल््याींचा समावेश 
करण्याबाबत तपासणी करण्याची कायगवाही सरुू आहे. 
(२) व (३) नामशक स्जल््यात ददनाींक १ जानेवारी, २०१५ त ेददनाींक १५ मे, 
२०१७ पयांत एकूण २०६ व्यक्तीींनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. त्यापकैी १२३ 
प्रकरणे पात्र ठरलेली असनू उवगररत ८३ प्रकरणे अपात्र आहेत. ददनाींक       
१ जानेवारी, २०१७ त े३० जून, २०१७ पयांत एकूण ५३ व्यक्तीींनी आत्महत्या 
केलेल्या आहेत. त्यापकैी ३३ प्रकरणे पात्र असनू १८ प्रकरणे अपात्र आहेत व 
२ प्रकरणे चौकशीकरीता प्रलींबबत आहेत. 
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 शतेकरी आत्महत्या पात्र प्रकरणी आत्महत्याग्रस्ताींच्या वारसास   
रुपये १.०० लाख र्तके सानगु्रह अनदुान ददले आहे. शतेकऱयाींच्या आत्महत्या 
रोखण्यासाठी उस्मानाबाद व यवतमाळ या दोन स्जल््याींमध्ये पथदशी प्रकल्प 
राबववण्यात येत असनू त्याअींतगगत बळीराजा चेतना अमभयान राबववण्यात 
येत आहे. नामशक ववभागातील स्जल््याींसह र्तर ववभागातील स्जल््याींचा 
समावेश करण्याबाबत तपासणी करण्यात येत आहे. 
 आत्महत्याग्रस्त कु्ुींबबयाींच्या मदतीमध्ये वाढ करण्याबाबत कोणताही 
प्रस्ताव नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नागपूर जजल्हयाि गोपीनाथ मुांड ेशिेिरी अपघाि विमा  
योजनेिील प्रस्िाि प्रलांबबि असल्याबाबि 

  

(३१) * ३४०९८ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू स्जल््यातील शतेकऱयाींना सरुक्षा कवच ममळावे, त्याींचे जीवन 
सरुक्षक्षत व्हावे, त्याींच्या कु्ुींबाला वेळीच मदत ममळावी या हेतनेू राज्य 
शासनातफे शतेकऱयाींसाठी गोपीनाथ मुींड े शतेकरी अपघात ववमा योजना 
राबववली जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील सात वर्ागत नागपरू स्जल््यातील एकूण ३५७ 
शतेकऱयाींनी या अपघात ववमा योजनेच्या लाभासाठी कृर्ी ववभागाकड ेप्रस्ताव 
सादर केले, परींत ूआतापयांत त्यापकैी केवळ २१४ शतेकऱयाींनाच या योजनेचा 
लाभ ममळाला असनू तबबल ८६ प्रस्ताव ना मींजूर करण्यात आले आहेत व 
४३ प्रस्ताव अजूनही प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार शतेकऱयाींच ेववमा कीं पनीकड ेप्रलींबबत असलेले 
प्रस्ताव ननकाली काढण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) राज्यातील सवग शतेकऱयाींकररता सदर योजना 
राबववली जात आहे, हे खरे आहे. 
(२) अपघात ववमा योजनेंतगगत सन २०१०-११ पासनू २०१६-१७ पयांत नागपरू 
स्जल््यातील एकुण ५६९ ववमा प्रस्ताव कृर्ी ववभागाकड ेप्राप्त झालेले आहेत. 
त्यापकैी ५६१ प्रस्ताव सींबींधधत ववमा कीं पन्याकड े सादर करण्यात आलेले 
आहेत. त्यापकैी ३७२ प्रस्ताव ववमा कीं पन्याींकडून मींजूर करण्यात आलेले 
आहेत व १४४ प्रस्ताव अ्ी व शतीत बसत नसल्याने नामींजूर करण्यात आले 
आहेत. ४५ प्रस्ताव ववमा कीं पनीकड े कायगवाहीत आहेत तसेच ८ प्रस्ताव 
कागदपत्राींच्या पतूगतसेाठी स्जल्हा अधधक्षक कृर्ी अधधकारी याींचकेड े प्रलींबबत 
आहेत. 
(३) ववमा कीं पनीकड ेप्रलींबबत असलेल्या प्रस्तावाींबाबत स्जल्हा, ववभाग, कृर्ी 
आयकु्तालय व राज्यस्तरावर ननयममतपणे आढावा घेवनू पाठपरुावा करण्यात 
येत आहे. प्रकरणाींमधील त्रु् ी दरू करण्यासाठी स्जल्हास्तरावर ववशरे् कॅम्प 
घेण् यात येत आहेत. प्रलींबबत असलेले प्रस्ताव ननकाली काढण्याबाबत कीं पनीस 
वेळोवेळी पत्र तसेच नो्ीस देवनू पाठपरुावा करण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

यििमाळ जजल््यािील भुईमुग बबयाणे सदोष असल्याबाबि 
  

(३२) * ३४११९ श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ स्जल््यात ४० हजार हेक््रवरील भईुमगूाचे बबयाणे सदोर् 
असल्याचे माहे म-ेजून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामळेु झाडाींना एकही शेंग न लागणे, कमी शेंग लागणे, 
शेंग पररपक्व न होणे अशा अनेक तक्रारी शतेकऱयाींनी केल्या आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) व (२) भईुमगु बबयाणात भेसळ असल्यामळेु 
भईुमगु वपकाला शेंगा न लागणे, कमी शेंगा लागणे, शेंगा पररपक्व न होणे 
अशा प्रकारच्या तक्रारी यवतमाळ स्जल््यातील शतेकऱयाींकडून मे-जून, २०१७ 
मध्ये प्राप्त झालले्या आहेत, हे खरे आहे. 
(३) उपववभागीय कृर्ी अधधकारी याींच्या अध्यक्षतखेालील तालकुा तक्रार 
ननवारण सममतीने सींबींधधत शतेकऱयाींच्या शतेाींना भे्ी देऊन चौकशी केलेली 
आहे. तापमानात वाढ झाल्यामळेु वपकावर ववपरीत पररणाम होऊन शेंगा 
ववकमसत होण्यास अडथळा ननमागण झाला, असा ननषकर्ग तक्रार ननवारण 
सममतीने नोंदववलेला आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

आष्ट्टी (िा.आष्ट्टी, जज.बीड) बसस्थानिाची दरुिस्था झाल्याबाबि 
  

(३३) * ३३९३६ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आष्ी (स्ज.बीड) बसस्थानक पररसरातील दरुवस्थेत असलेले रस्त े व 
पसरलेली अस्वच्छता त्यामळेु बसस्थानकाची दरुवस्था झाली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक नागररकाींनी आष्ी बसस्थानकातील रस्त े
दरुूस्ती व स्वच्छतचे ेकाम करण्याबाबत शासनाकड े ददनाींक १२ जून, २०१७ 
रोजी मागणी केली असनू सदर कामे न केल्यास आींदोलन करण्याचा र्शारा 
ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ददिािर रािि े: (१) व (२) नाही. 
(३) राज्य पररवहन महामींडळाचे आष्ी बसस्थानक व स्थानकावरील 
वाहनतळ ससु्स्थतीत असनू, बसस्थानकाची ननयममत स्वच्छता करण्यात येत 
आहे. सदर बसस्थानकाच े नतुनीकरण/दजागवाढ, प्रसाधनगहृ बाींधकाम र्. 
कामाींच्या नकाश ेव अींदाजपत्रक तयार करणेसाठी राज्य पररवहन पॅनेलवरील 
वास्तवुवशारदाची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्याींना बसस्थानकाची पाहणी 
करुन नकाश ेव अींदाजपत्रके तयार करण्याचे ननदेश देण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मराठिाडयाि निीन महसूल आयुक्िालय स्थापन िरणेबाबि 
  

(३४) * ३३८८६ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७८४१ ला 
ददनाांि १० माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाडयात नवीन महसलू आयकु्तालय स्थापन करण्याबाबत डॉ.दाींग् 
सममतीने आपला अहवाल सन २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाकड ेसादर 
केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अहवालात सादर करण्यात आलेल्या मदु्याींची थोडक्यात 
मादहती काय आहे, 
(३) असल्यास, नवीन आयकु्तालय स्थापन करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायगवाही केलेली आहे, ककती मदुतीत नवीन आयकु्तालयाींची स्थापना 
करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांरिाांि पाटील : (१) ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींचे अध्यक्षतखेाली 
नेमलेल्या एक सदस्यीय अ्यासग्ाने ददनाींक ३०/१२/२०१६ रोजी अहवाल 
शासनास सादर केला आहे. 
(२) नवीन महसलू आयकु्तालय स्थापन करण्याच्या अनरु्ींगाने भौगोमलक 
स्थान, लोकसींख्या, उपलबध पायाभतू सवुवधा र्. मदु्दे ववचारात घेऊन सदर 
अहवाल सादर करण्यात आला आहे. 
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(३) प्राप्त अहवालातील मशफारसीींच्या अनरु्ींगाने ववत्त ववभाग व अन्य 
सींबींधधत ववभागाींचे अमभप्राय घेऊन मींत्रीमींडळाच्या मान्यतनेे उधचत ननणगय 
घेण्याचे सींकस्ल्पत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मौजे देिणी बु. (जज.लािूर) येथील गरजू बेघर विस्थावपि मदहला 
िुटुांबाांना घरासाठी जागेचे प्लॉट नािे िरण्याबाबि 

  

(३५) * ३१०२३ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिल,े 
श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.राहुल नािेिर, श्री.जयिांिराि जाधि, श्रीमिी हुस्नबान ू
खशलफे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २५७२८ ला ददनाांि १५ डडसेंबर, २०१६ रोजी 
ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय मदि ि पनुिवसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे देवणी ब.ु (स्ज.लातरू) येथील गावठाण ववस्तार वाढीसाठी सींपादन 
करण्यात आलेली सवे नीं. २३८/१ जममनीतील प्लॉ् गरजू गरीब लाभाथ्यागना 
वा्प करण्याबाबत मा.महसलू मींत्री तसेच मा.कामगार, भकूीं प पनुवगसन मींत्री 
तथा पालकमींत्री, लातरू याींच्याकड ेसमथगन या सींस्थेने ददनाींक ३१ माचग, २०१७ 
रोजी वा त्यासमुारास लेखी ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक २९ माचग, २०१७ रोजी गरजू लाभाथ्याांना लॉ्री 
पध्दतीने त्याींच्या नावे प्लॉ् ववतरीत झाले असताना ददनाींक ३० माचग, २०१७ 
पयांत त्या भखूींडाची रक्कम त्वररत जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गरीब लाभाथ्याांकडून भखूींडाची रक्कम न भरल्यामळेु 
नगरपींचायत, देवणी याींच्यामाफग त पींतप्रधान आवास योजना ककीं वा तत्सम 
योजनेतनू घरकूल बाींधण्याचा प्रस्ताव असल्याच ेसाींगण्यात येऊन तहमसलदार, 
देवणी, स्ज.लातरू याींनी सदरच्या आदेशावरून स्थधगतीचे आदेश देण्यात आले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने सदर जममनीचे प्लॉ् वा्प करून त्याींच्या नावे 
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांरिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे ही खरे आहे. 
(३) एकूण पात्र ८७ लाभाथ्याांपकैी फक्त ६ लाभाथ्याांनी भोगव्ा मलु्याची 
रक्कम जमा केली आहे. यादीतील बहुताींश लाभाथी हे आधथगकदृष्या दबुगल 
असल्याने भखूींड वा्पानींतर त्यावर स्वत:चे घर बाींधण्याची त्याींची पररस्स्थती 
नाही. ही बाब ववचारात घेऊन सदर जागा नगर पींचायत देवणी याींच्याकड े
वगग करुन त्याींच्यामाफग त पींतप्रधान आवास योजना ककीं वा तत्सम योजनेतनू 
घरकुल बाींधण्याच्या दृष्ीकोनातनू मा.मींत्री (कौशल्य ववकास व उद्योजकता, 
कामगार, भकूीं प पनुवगसन व माजी सनैनकाींचे कल्याण) तथा पालकमींत्री लातरू 
याींनी ददनाींक २९/३/२०१७ च्या पत्रान्वये भखूींड वा्पाच्या प्रकक्रयेस पढुील 
आदेश होईपयांत स्थधगती ददली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

जव्हार-चालििाड-सेलिास या रस्त्याांची दरुिस्था झाल्याबाबि 
  

(३६) * ३४२१० श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जव्हार-चालतवाड-सेलवास (स्ज.पालघर) या मागागवरील रस्त्याींच े
नतुनीकरण करण्याऐवजी सदर रस्त्यावरील खड्ड े भरून दरुूस्ती करून 
सींबींधधत ठेकेदार व अधधकारी याींच्या सींगनमताने गरैव्यवहार केल्याचे माहे 
जून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने गरैव्यवहार करणाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांरिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

औरांगाबाद येथे बीड बायपासिरील देिळाई चौिाि  
मल्टीरॅकफि िां रोल उड्डाणपुल बाांधण्याबाबि 

  

(३७) * ३४४१८ श्री.सभुाष झाांबड : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद येथ े बीड बायपासवरील देवळाई चौकात मल््ीरॅकफक कीं रोल 
उड्डाणपलु रुीं दीकरण प्रकल्पाच्या डीपीआरला मींजूरी देण्यात आल्याच े माहे  
मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर उड्डाणपलुासाठी शासनाने ककती ननधीची तरतदू केली 
आहे, पलुाचे काम कधीपासनू सरुु करण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने सदर पलुाचे काम पणूग करण्याबाबत कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांरिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
तथावप, भारतीय राषरीय राजमागग प्राधधकरणामाफग त मकुुीं दवाडी, 

देवळाई चौक येथे रेल्वे उड्डाणपलूाच्या बाींधकामासह जालना रोड व बीड 
बायपास रस्त्याची सधुारणा करण्यासाठी रुपये ७८४.१७ को्ी रकमेचा 
सववस्तर प्रकल्प अहवाल त्याींचे नवी ददल्ली येथील मखु्यालयास ददनाींक   
३१ माचग, २०१७ रोजी सादर केला असनू त्यास मींजुरी अप्राप्त असल्याच े
प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागग प्राधधकरण, औरींगाबाद याींनी 
कळववले आहे. 
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(२) सदरील प्रकल्प कें द्र शासनामाफग त राबववला जात आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाड (जज.रायगड) येथील सावित्री नदीचा पुल  
दघुवटनेिील दोषीांिर िारिाई िरण्याबाबि 

  

(३८) * ३१३२२ श्री.सांजय दत्ि : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २३५३३ ला ददनाांि  
८ डडसेंबर, २०१६ रोजी ददलले्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) महाड (स्ज.रायगड) येथील साववत्री नदीचा पलु कोसळून नऊ मदहने 
होऊनही सदर दघुग् नेची चौकशी पणूग झालेली नसल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दघुग् नेच्या चौकशीसाठी ननवतृ्त न्यायाधधश न्यायमतूी 
एस.के.शहा याींची नेमणूक करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या आयोगाची चौकशी पणूग झाली आहे काय, चौकशी 
अहवालानसुार सींबींधधत दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांरिाांि पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर चौकशी आयोगास ददनाींक ३०/०८/२०१७ पयांत मदुतवाढ देण्यात 
आली असनू शासनास चौकशी अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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रायगड जजल््याि खारभूमी योजनाांना मान्यिा देणेबाबि 
  

(३९) * ३२४७८ श्री.जयांि पाटील : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २८१०९ ला ददनाांि 
१० माचव, २०१७ रोजी ददलले्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय खारभमूी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड स्जल््यातील खाडीलगत असलेल्या भातवपकाखालील खारजममनी 
मोठ्या प्रमाणावर बाधधत होत असल्यामळेु नावपक झालेल्या जममनी 
पणुगलागवडीखाली आणण्यासाठी खारभमूी योजनाींना मान्यता देवनू ननधी 
उपलबध करून देण्याबाबत शतेकऱयाींनी शासनाकड ेमागणी केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने रायगड स्जल््यातील खार जममनी लगत असलेल्या 
बाींधबींददस्तीसाठी ननधी उपलबध करून प्रस्ताववत योजनाींना तसेच दरुूस्तीींना 
मान्यता देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर रािि े: (१) होय. 
(२) रायगड स्जल््यातील गोफाण, मरुुड आींबोली, साई, वढाव बोझ ेव जुई 
धमकडी या ५ खारभमूी योजनाींच्या नतुनीकरणाचे कामास प्रशासकीय 
मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यापकैी गोफाण योजनेची ननववदा प्रककया 
प्रगतीपथावर असनू, उवगररत योजनाींना ताींबत्रक मान्यता घेण्याची प्रकक्रया 
प्रगतीपथावर आहे. 

मौजे माणकुळे सोनकोठा व हामशवरे येथील प्रस्ताववत खारभमूी 
योजना असनू प्रशासकीय मान्यतचे्या प्रकक्रयेत आहेत. 

रायगड स्जल््यातील खारभमूी योजनाींकरीता सन २०१७-१८ मध्ये 
मळु बाींधकामाींतगगत रुपये ५७२.३६ लक्ष तरतदू आहे. यापकैी गोफाण 
योजनेच्या कामासाठी रुपये ६०.०० लक्ष अथगसींकस्ल्पय तरतदू आहे. उपलबध 
तरतदुीतनू नतुनीकरणाची कामे करण्यात येणार आहेत. 
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रायगड स्जल््यातील खारभमूी योजनाींकररता सन २०१७-१८ मध्ये 
वाढ व ववस्तार अींतगगत रुपये ३६८.२१ लक्ष व परररक्षण व दरुुस्ती अींतगगत 
रुपये १३३.४० लक्ष ची अथगसींकस्ल्पय तरतदू असनू १० वर्ागपासनू पणूग 
झालेल्या व दरुुस्ती आवश्यक असलेल्या योजनाींची यातनू सधुारणा व दरुुस्ती 
करण्यात येणार आहे. 

रायगड स्जल््यातील नारवेल बेनवले, माणकुळे, जाींभळु्ेप व 
सोनखार उणोली या योजनाींची तातडीची दरुुस्ती याींबत्रकी ववभागामाफग त 
करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

रेिदांडा (िा.अशलबाग, जज.रायगड) येथील  
साळाि पुलाला धोिा तनमावण झाल्याबाबि 

  

(४०) * ३४१९५ श्री.रवि ांर फाटि : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रेवदींडा (ता.अमलबाग, स्ज.रायगड) येथील साळाव पलु हा तीस वर् ेजुना 
असनू सदर पलुाखाली रेती उत्खनन होत असल्यामळेु पलुाखाली खड्ड ेपडून 
पलुाला धोका ननमागण झाल्याचे माहे जून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक नागररकाींनी शासनाकड े तक्रारी केल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांरिाांि पाटील : (१) व (२) नाही. 
तथावप, पलुाच्या दोन गाळ्यामध्ये असलेल्या स्लॅबमधील प्रसरण 

साींधा (Expansion joint) क्षनतग्रस्त झाला होता. तो आता दरुुस्त करण्यात 
आला आहे. पलुाचे सववस्तर सवेक्षण व सवगसमावेशक तपासणी करण्याच े
काम ननववदास्तरावर आहे. 
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(३) व (४) पलुाच्या प्रसरण साींध्याची (Expansion joint) दरुुस्ती करण्यात 
आली आहे. पलुाचे सववस्तर सवेक्षण व सवगसमावेशक तपासणी करुन प्राप्त 
होणाऱया अहवालातील ननषकर्ागनसुार कायगवाही करण्याचे ननयोजन आहे. 

पलुाच्या लगत रेती उत्खनन झाल ेनसल्याचे स्जल्हाधधकारी, रायगड 
याींनी प्रमाणणत केले आहे. तसेच रेती उत्खनन होऊ नये यासाठी महसलू व 
पोलीस यींत्रणेस सतकग  राहण्याच्या सचूना स्जल्हाधधकारी, रायगड याींनी ददल्या 
आहे. पलु वाहतकुीस सरुक्षक्षत आहे. 

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

साांगिी (िा.सडि-अजूवनी, जज.भांडारा) येथे भटूटोला मागाविरील  
पुलाच ेबाांधिाम तनिृष्ट्ट दजावच ेझाल्याबाबि 

  

(४१) * ३३४०६ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगवी (ता.सडक-अजूगनी, स्ज.भींडारा) येथ े भ्ू्ोला मागागवर 
वाहतकुीकरीता पलुाचे बाींधकाम सरुु असनू त्यासाठी मसमें् कााँक्री्वर 
(क्यरुीींग) मबुलक प्रमाणात पाणी ओतणे आवश्यक असताना क्यरुरींगवर पाणी 
अल्प प्रमाणात देण्यात येत असल्याचे माहे जून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू पलुास अपरेु पाणी ददल्यामळेु पलुाचे बाींधकाम ननकृष् 
दजागचे होऊन पलुाचे गणुवत्तवेर ववपरीत पररणाम होत असल्याबाबची तक्रार 
स्थाननक गावकऱयाींनी सींबधधत अमभयींत्याला ददली आहे, तसेच यामळेु 
भववषयात मोठा अपघात होण्याचा धोका ननमागण झाला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांरिाांि पाटील : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मानेगाांि (िा.जळगाि-जामोद, जज.बुलढाणा) येथील 
जमीन प्रिरणी शिेिऱयाांना न्याय देण्याबाबि 

  

(४२) * ३१०२२ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिल,े 
श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्रीमिी हुस्नबान ू
खशलफे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७२९३ ला ददनाांि २४ माचव, २०१७ रोजी 
ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मानेगाींव (ता.जळगाव-जामोद, स्ज.बलुढाणा) येथील न्यायप्रववषठ 
असलेल्या ग् नीं. ३६, ३५२, ३५९ या जममनीबाबत शासकीय महसलू 
अधधकाऱयाींनी खो्ी मादहती ददल्याप्रकरणी अणखल भारतीय लोकतींत्र सेनानी 
सींघ याींनी मा.महसलू मींत्री व मा.पालक मींत्री (बलुढाणा) याींना ददनाींक     
१० एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास लेखी ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, शासकीय महसलू अधधकाऱयाींच्या सींगनमताने मौजे मानेगाव, 
ता.जळगाव-जामोद येथील ग् नीं. ३६, ३५२, ३५९ या जममनीतील अवधैररत्या 
शकेडो ब्रास माती चोरून ववकल्याबाबत व झाड-ेरोपे नष् केल्याबाबतच्या 
प्रकरणी उपववभागीय अधधकारी, जळगाींव जामोद याींना सखोल चौकशी 
करण्याबाबत स्जल्हाधधकारी, बलुढाणा याींनी आदेश ददले होत,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, उक्त 
चौकशीचा अहवाल शासनास सादर केला आहे काय, प्राप्त अहवालानसुार 
सींबींधधत अधधकाऱयावर कारवाई करण्याबाबत तसेच, जममनीच्या मालकी 
हक्काबाबत शतेकऱयाींना न्याय देण्यासाठी कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांरिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) स्जल्हाध्यक्ष, अणखल भारतीय 
लोकतींत्र सेनानी सींघ, बलुढाणा याींनी मौजे मानेगाींव (ता.जळगाींव जामोद, 
स्ज.बलुढाणा) येथील ग् नीं. ३६, ३५२, ३५९ या जममनीबाबत शासकीय 
महसलू अधधकाऱ याींनी खो्ी मादहती ददल्या प्रकरणी मा.मींत्री (महसलू) याींना 
ददनाींक १० एवप्रल, २०१७ रोजी लखेी ननवेदन ददल ेहोत.े सदर ननवेदनाच्या 
अनरु्ींगाने स्जल्हाधधकारी, बलुढाणा याींनी उपववभागीय अधधकारी, जळगाींव 
जामोद याींना सखोल चौकशी करण्याच े आदेश ददले होत.े उपववभागीय 
अधधकारी, जळगाींव जामोद याींनी सादर केलेल्या चौकशी अहवालात उक्त 
ननवेदनातील तक्रारीमध्ये तथ्य आढळून आले नसल्याचे नमदू केले आहे. 
तसेच यापवूी ववभागीय आयकु्त, अमरावती ववभाग, अमरावती याींच्या 
आदेशानसुार अपर स्जल्हाधधकारी, बलुढाणा, उपववभागीय अधधकारी, दयागपरू, 
व तहमसलदार, दयागपरू याींच्या सींयकु्त सममतीने सादर केलेल्या अहवालामध्ये 
प्रश्नाधधन जमीन खाजगी मालकीची नसनू शासकीय मालकीची असल्याचा 
ननषकर्ग काढण्यात आलेला आहे. 
 

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

 

जव्हार-मलिाडा-िाडा (जज.पालघर) या रस्त्याच्या  
बाांधिामाि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

 
  

(४३) * ३४२११ श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जव्हार-मलवाडा-वाडा (स्ज.पालघर) या रस्त्यावरील खड्ड े भरुन, पॅच 
बाींधून रस्त्याच े बाींधकाम करण्यात आल्याचे दाखवनू गरैव्यवहार झाल्याच े
माहे जून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन गरैव्यवहार 
करणाऱया सींबींधधत अधधकारी व ठेकेदाराींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येणार आहे, 
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(३) तसेच सदर रस्त्याींची साईडपट्टी भरण्यासींदभागत शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांरिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   उत्िमशसांग चव्हाण 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवग सवग प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे.  

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 
 


