
महाराष्ट्र विधानसभा 
तिसरे अधधिेशन, २०१७ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

गरुुिार, ददनाांि १० ऑगस्ट, २०१७ / श्रािण १९, १९३९ ( शिे ) 
  
(१) महसूल, मदि ि पुनिवसन, सािवजतनि बाांधिाम 

(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री 

 

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ७९ 
------------------------------------- 

  
जजांिूर (जज.परभणी) येथे सन २०१३-२०१५ या िालािधीि िायवरि 

असलेल्या दयु्यम तनबांधिाच्या िक्रारीबाबि 
  

(१) *  ९३७६१   श्री.विजय भाांबळे (जजांिरू) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ज ींतरू (ज .परभणी) येथे माहे माचच, २०१३ त े डिसेंबर, २०१५ या 
कालावधीत कायचरत असललेे दयु्यम ननबींधक याींच्या बेकायदेशीर कृत्याबाबत 
त्याींच्याववरुध्द ज ल्हाधधकारी, परभणी याींच्याकि ेतक्रार करण्यात आली होती, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तक्रारीच्या अनषुींगाने त्याींच्यावर कठोर कारवाई 
करण्याऐव ी केवळ त्याींची वेतनवाढ रोखण्याची शशफारस करण्यात आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय,   
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(३) असल्यास, ज ींतरू येथ ेसन २०१३-२०१५ या कालावधीत कायचरत दयु्यम 
ननबींधक याींनी केलेल्या बेकायदेशीर कृत्याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे 
काय,  
(४) असल्यास, चौकशीच े ननषकषच काय आहेत व त्यानसुार दयु्यम 
ननबींधकावर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) तत्काशलन दयु्यम ननबींधक, ज ींतरू याींच्याववरुध्द महाराषर 
नागरी सेवा (शशस्त व अपील) ननयम, १९७९ चे ननयम ८ खाली ववभागीय 
चौकशी सरुु करण्यात आली असनू ववभागीय चौकशीचा अींनतम ननणचय होणे 
बाकी आहे.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मौजे मागाठणे (मुांबई उपनगर) येथील जमीन टाटा स्टील ललमीटेड 
िां पनीला ददल्याबाबि 

  

(२) *  ८५१६०   श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर), श्री.सरदार िारालस ांह 
(मलुुांड) :  सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मौ े मागाठणे (मुींबई उपनगर) येथील ज ल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर 
याींनी सींपादीत केलेली ३२,१८२.२० चौ.मी.  मीन शासनाने ताब्यात न घेता 
्ा्ा स््ील शलमी्ेि कीं पनीला केवळ ५४ को्ी रुपयात ददल्याचे मादहतीच्या 
अधधकारात ददनाींक ७ एवप्रल, २०१७ रो ी वा त्या समुारास ननदशचनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्ा्ा स््ील कीं पनीने सनददतील अ्ी व शतींचा भींग करुनही 
शासनाने सदर  मीन ताब्यात न घेता तत्कालीन महसलू मींत्री याींनी ्ा्ा 
स््ील शलमी्ेि कीं पनीस ददल्यामळेु शासनाचे शकेिो को्ी रुपयाींचे नकुसान 
झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषच काय आहेत व त्यानसुार सदर  मीन ्ा्ा 
स््ील कीं पनीस देणाऱ्या सींबींधधताींववरुध्द कारवाई करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 

मौ े मागाठणे ता.बोरीवली येथील स.नीं.२३/३ व इतर मधील एकूण 
३२,१८२.२० चौ.मी. ही  मीन स्पेशल स््ील शलमी्ेि (सध्याची ्ा्ा स््ील 
शल.) ह्या कीं पनीच्या स््ोरे  गोिाऊनचा ववस्तार व कीं पनीच्या कामगाराींच्या 
ननवासासाठी सींपाददत करुन ददलेली आहे.      
(२), (३) व (४) तत्कालीन (मींत्री) महसलू याींनी अधचन्यानयक सनुावणी घेऊन 
मे.स्पशेल स््ील शल. (सध्याची ्ा्ा स््ील शल.) या कीं पनीस सींपाददत करुन 
ददलेल्या एकूण ३२,१८२.२०चौ.मी.  शमनीपकैी समुारे २९,१३०.४०चौ.मी. क्षेत्राचे 
मे.इन्क्लाईन ररयलॅ््ी प्रा.शल. या कीं पनीस ववक्री व हस्ताींतरणास अ्ी व शती 
अधीन राहून पाररत केलेले आदेश शासन पत्र क्र. मीन-२६१४/प्र.क्र.९६/ -
३,दद.२८.८.२०१४ अन्वये पढुील आवश्यक कायचवाहीसाठी ननगचशमत करण्यात 
आलेले आहेत. 

ज ल्हाधधकारी,मुींबई उपनगर याींनी सींबींधधत लेखाधधकारी याींच े
तपासणीअींती पररगणणत केलेली ५०% अनज चत उत्पन्नाची रक्कम रुपये 
४४,९८,४०,०६३/- ही दद.८/१०/२०१४ रो ी ्ा्ा स््ील शलशम्ेि या कीं पनीने 
धनादेशादवारे शासन  मा केलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मौजे िळणई, मालाड (मुांबई) येथे अनधधिृिररत्या  
बाांधलेल्या इमारिीांबाबि 

  

(३) *  ९१७८७   श्री.रुपेश म् हात्र े(लभिांडी पिूव) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौ े वळणई, मालाि (मुींबई) येथील सर्व्हे क्र. २८/१ न.भ.ूक्र. ३२२ ही 
 मीन दद सालसे् कॅथॉशलक को.ऑप. हौशस ींग सोसाय्ी, वाींदे्र व श्रीमती 
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देवकूबाई लोहार या आददवासी मदहलेच्या सींयकु्त नावे असताना सदर 
 शमनीवर ववकासकाने शासनाची पवूचपरवानगी न घेता महसलू ववभागातील  
अधधकारी व कमचचारी याींच्या सींगनमताने बनाव् कागदपत्र ेतयार करुन तीन 
इमारतीींचे बाींधकाम केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर  ागेवर अनेक वषाचपासनू वास्तर्व्यास असलेल्या श्रीमती 
देवकुबाई लोहार ह्या सन १९६० पासनू बबनशतेी आकार शासनाकि े  मा 
करत असनू त्याींच्या अशशक्षक्षतपणाचा व अज्ञानाचा फायदा घेऊन दद सालसे् 
कॅथॉशलक को.ऑप. हौशस ींग सोसाय्ी, वाींदे्र व ववकासक याींनी सदरहू  शमन 
ववक्रीच े खरेदीखत करुन श्रीमती लोहार याींना अवधैरीत्या एसआरए मध्ये 
समाववष् केल्यामळेु या आददवासी कु्ुींबाची फसवणूक  झाली असल्याच े
ननदशचनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत लोकप्रनतननधी, शभवींिी पवूच याींनी मा. मखु्यमींत्री, मा. 
महसलू मींत्री, मखु्य सधचव याींच्याकि े माहे  ून, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान लेखी ननवेदनार्व्दारे तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी उपववभागीय अधधकारी, मुींबई पजश्चम उपनगरे 
याींनी ददनाींक १३  ून, २०१६ रो ी सनुावणी घेऊन सदर शमळकतीवर श्रीमती 
लोहार याींचे वास्तर्व्य असल्याबाबतचा ननणचय ज ल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर 
याींना पत्र क्र. उववअ/्े-५/कावव/२०१६ नसुार कळववला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करून ववकासक व महसलू ववभागातील 
अधधकारी व कमचचारी याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत व श्रीमती देवकुबाई 
लोहार याींच्या कु्ुींबाचे पनुवचसन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) मौ. वळणई, मालाि (मुींबई) येथील स.नीं. 
२८/१, न.भ.ूक्र. ३२२ ही  मीन ववरेंद्र गोकुळदास दलाल व इतर याींचे किून 
सन १९७८ मध्ये दद सालसे् कॅथशलक को. ऑप. हौशस ींग सोसाय्ी शल. याींनी 
खरेदी केली होती. सदर  शमनीचे अशभलेख तपासले असता श्रीमती देवकु 
बाब ू लोहार याींचे नाींव केर्व्हाच गाव न.नीं. ७/१२ अथवा मालमत्ता पबत्रकेत 
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नोंदववल्याचे आढळून येत नाही. सदरहू  शमनीमधील ६० चौ.मी. क्षेत्रावर 
अनधधकृत बाींधकाम करून श्रीमती देवकु बाब ूशलेार याींचे वास्तर्व्य असल्याने 
तत्काशलन अपर तहसीलदार (बबनशतेी), बोरीवली याींनी सन १९८४ मध्ये 
आदेश करून सदरहू ६० चौ.मी. क्षेत्राच्या अनधधकृत बबनशतेी वापराबाबत दद. 
१/८/१९७१ पासनू बबनशतेी आकार लावलेला आहे, सदरहू बबनशतेी आकार 
त्याींनी सन २०१४ पयतं भरला आहे. 

सक्षम प्राधधकारी याींनी दद. १३.१०.२०१४ रो ी ननगचशमत केलले्या 
पररशशष्-२ मध्ये श्रीमती देवकु बाब ू लोहार याींच े नाव पात्र झोपिीधारक 
म्हणून दशचववण्यात आले होत.े मात्र, झोपिपट्टी पनुवचसन प्राधधकरण याींनी दद. 
१४.११.२०१४ रो ी ददलेल्या ननदेशानसुार सदरचे पररशशष्-२ रद्द करण्यात 
आले. 

सक्षम प्राधधकारी याींनी दद. १४.१.२०१५ रो ी नर्व्याने ननगचशमत 
केलेल्या पररशशष्-२ मध्ये श्रीमती देवकु बाब ू लोहार याींनी आवश्यक 
कागदपत्र े सादर केली नसल्याने त्याींना अपात्र झोपिपट्टीधारक म्हणून 
दशचववण्यात आले आहे. 

दद सालसे् कॅथशलक को.ऑप.हौशस ींग सोसाय्ी याींचपेासनू रान्सकॉन 
प्रॉप्ी  प्रा.शल. याींनी सदर स.नीं. २८/१ पकैी  मीन सन २००९ मध्ये खरेदी 
केली असनू पढेु रान्सकॉन प्रॉप्ी  प्रा.शल. या कीं पनीचे नाींव रान्सकॉन शठे 
क्रक्रए्सच प्रा.शल. असे दरुुस्त करण्यात आले आहे. सदय:जस्थतीत उक्त 
 ागेवर झोपिपट्टी पनुवचसन यो नेअींतगचत इमारतीच ेबाींधकाम सरुू आहे. 
(३) याबाबत मा. मींत्री (महसलू) व मा. मखु्य सधचव याींच्याकि े          
दद. २७.६.२०१७ रो ीच्या पत्रान्वये तक्रार प्राप्त झाली असनू सदर तक्रारीच्या 
अनषुींगाने ज ल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर याींच्याकिून अहवाल मागववण्यात 
आला आहे.      
(४) व (५) याबाबत उपववभागीय अधधकारी, पजश्चम उपनगरे याींनी 
ज ल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर याींच्याकि े अहवाल सादर केला असनू सदर 
अहवालाची ज ल्हाधधकारी कायाचलयामध्ये छाननी सरुू आहे.  
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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लािूर जजल््यािील भूिां पग्रस्िाांची घरे ि जागा तनयमानुिूल िरुन 
त्याांच्या मालिी हक्िाि नोंद िरण्याबाबि 

  

(४) *  ८९७७२   श्री.त्र्यांबिराि लभसे (लािरू ग्रामीण), श्री.सधुािर भालेराि 
(उदगीर) :   सन्माननीय भिूां प पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) लातरू ज ल्ह्यात सन १९९३ मध्ये आलेल्या भकूीं पामळेु अनेक घराींना ति े
 ाऊन घरे राहण्यासाठी अयोग्य झाल्याने अनेक नागररकाींनी गावा वळील 
गावठाण, गायरान व खा गी  शमनीत अनधधकृत पद्धतीने प्लॉ् ववकत 
घेऊन तात्परुती घरे बाींधली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त दठकाणच्या घराींची नागररकाींच्या मालकी हक्कात नोंद 
नसल्याने या नागररकाींना शासनाच्या घरकुल यो नेचा लाभ व बँकेचे क च 
शमळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू घरे व  ागा पवूीचा ताबा ग्राह्य धरून व दींिात्मक 
नोंदणी फी आकारून ववशषे बाब म्हणून नागररकाींच्या मालकी हक्कात 
नोंदववण्यात यावी अशी मागणी लातरू ग्रामीण येथील स्थाननक 
लोकप्रतीननधधींनी मा.मखु्यमींत्री व ज ल्हाधधकारी, लातरू याींच्याकि ेददनाींक २४ 
मे, २०१७ रो ी वा त्यासमुारास लातरू येथ े मा.मखु्यमींत्री महोदयाींच्या 
अध्यक्षतखेाली झालले्या आढावा बठैकीत केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या मागणीच्या अनषुींगाने सदर  ागा व घरे ननयमानकूुल 
करून भोगव्यातनू नागररकाींच्या मालकी हक्कात नोंदववण्याबाबत व येथील 
घरे नसलेल्या नागररकाींना घरकुल मीं ूर करण्याबाबतचे आदेश मा.मखु्यमींत्री 
महोदयाींनी ज ल्हाधधकारी, लातरू याींना सदर आढावा बठैकीत ददले आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, त्यानसुार शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१), (२), (३) व (४) होय. 
(५) लातरू ज ल्ह्यातील अशा प्रकारच्या सवच कु्ुींबाींचे ववस्ततृ सवेक्षण 
ज ल्हाधधकारी कायाचलयामाफच त करून त्याबाबतचा प्रस्ताव ववभागीय आयकु्त 
औरींगाबाद याींचेकिून मागववण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
मौजे घादटिळे (िा.सांगमेश्िर, जज.रत्नाधगरी) येथील िाजळी नदीिर 

ओांबली दरा येथे पूल बाांधण्याबाबि 
  

(५) *  ८९७१०   श्री.प्रिाप सरनाईि (ओिळा माजजिडा) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 

(१) मौ े घाद्वळे (ता.सींगमेश्वर, ज .रत्नाधगरी) येथील का ळी नदीवर 
ओींबली दरा येथे पलू बाींधण्याबाबतचा ठराव ग्रामसभेमध्ये पाररत करुन तो 
पींचायत सशमती रत्नाधगरी येथे पाठववण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पलू बाींधण्याबाबत तथेील ग्रामस्थाींनी मा.सावच ननक 
बाींधकाम मींत्री, पालकमींत्री, रत्नाधगरी व ज ल्हाधधकारी, रत्नाधगरी याींच्याकि े
माहे फेब्रवुारी, २०१६ च्या पदहल्या सप्ताहात लेखी ननवेदन ददले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनषुींगाने सदर पलुाचा सावच ननक 
बाींधकाम ववभागाच्या यो नेत समावेश करून पलुाचे तातिीने बाींधकाम 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) मागणीकृत पलूाच्या दोन्ही बा ूच े रस्त े यो नाबाह्य आहेत. 
यो नाबाह्य रस्त्यावरील काम सावच ननक बाींधकाम ववभागाच्या ननकषात 
बसत नाही. सदर यो नाबाह्य रस्ता सन २००१-२१ च्या रस्त े ववकास 
आराखिा मध्ये समाववष् करण्याचा प्रस्ताव ववचाराधीन नाही. 

----------------- 
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अिोला जजल्हाधधिारी िायावलयाि सी.सी.टी.व्ही. िॅमेरे  
खरेदीि झालेला गैरव्यिहार 

  

(६) *  ९१२५९   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूव) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ज ल्हाधधकारी, अकोला याींनी त्याींच े अधधनस्त उपज ल्हाधधकारी, उप 
ववभागीय अधधकारी व तहसील कायाचलयाींसाठी १११ सी.सी.्ी.र्व्ही. कॅमेरे 
खरेदी करण्यासाठी ज ल्हा वावषचक यो ना सन २०१४-२०१५ मधून १५ लाख 
रुपयाींचा ननधी उपलब्ध करून ददला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कामाचे कीं त्रा् मे. ए.एस.झेि इन्फो्ेक, नाशशक याींना 
देऊन कें द्रीय भाींिार ववभागाचे दर करारानसुार सी.सी.्ी.र्व्ही. कॅमेरे लावण्याच े
आदेश देण्यात आले होत.े परींत ुउक्त परुवठादाराने सी.सी.्ी.र्व्ही. कॅमेऱ्याींचा 
अधधकचा परुवठा केल्याने सन २०१५-२०१६ च्या ज ल्हा वावषचक यो नेतनू 
(नाववण्यपणूच यो ना) पनुश्च: ६ लक्ष रुपये परुवठादारास ददनाींक २  ानेवारी, 
२०१६ रो ी वा त्यासमुारास अदा करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी परुवठादाराने परुववलेल्या सी.सी.्ी.र्व्ही. कॅमेरे व 
इतर याींबत्रक उपकरणाींच्या स्पेशसक्रफकेशन बाबत तज्ञाींकिून खात्री करून 
घेण्यात आली नसल्यामळेु या प्रकरणात गरैर्व्यवहार झाल्याचे ननदशचनास 
आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीनसुार या प्रकरणातील सींबींधधत परुवठादार व दोषी 
अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. 
(२) ज ल्हाधधकारी कायाचलय, अकोला आणण त्याींच्या अधधनस्त असलेल्या 
कायाचलयाींसाठी एकूण १११ सी. सी. द्. र्व्ही. कॅमेरे बसवण्यासाठी 
रू.१८,९७,९३७/- चा खचच झाला आहे.  सन २०१४-१५ च्या ज ल्हा वावषचक 
यो नेतनू या यो नेसाठी रू.१५ लाखाचा ननधी उपलब्ध झाल्याने 
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रू.३,९७,९३७/- देणे बाकी होत.े  सदर देणे अदा करण्यासाठी व नववन ज ल्हा 
इमारतीमध्ये काही कॅमेरे बसववण्यासाठी रू.६ लाखाचा ननधी ददनाींक 
०२/०१/२०१६ रो ी मीं ूर करण्यात आला आहे. त्यामधून उवचररत 
रू.३,९७,९३७/- चे देयक अदा करण्यात आले आहे.      
(३) कें दद्रय भाींिार याींच्या दरकराराच्या आदेशातील परुवठादाराकिून सी.सी.्ी. 
र्व्ही कॅमेरे व इतर याींबत्रक उपकरणे खरेदी केल्याने त्याींच्या 
स्पेशसक्रफकेशनववषयी तज्ञाींकिून तपासणी करण्यात आलेली नाही.  

सदर प्रकरणी गरैर्व्यवहार झाल्याचे ददसनू आलेले नाही. 
(४), (५) व (६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
पुरांदर, हिेली ि दौंड (जज.पुणे) िालुक्यािील जलमनीांच ेिुिड ेपाडून 

विक्री िरण्याि येि असल्याबाबि 
  

(७) *  ९१३२६   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.शरददादा सोनािणे (जनु्नर) :   
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) परुींदर, हवेली व दौंि (ज .पणेु) तालकु्यातील  शमनीींचे बेकायदा १ गुींठा, 
२ गुींठे असे तकुि ेपािून ववक्री केली  ात असनू या  शमनीींचे दस्त नोंद होत 
असल्याने नागररकाींची फसवणूक होत असल्याची बाब ददनाींक १३  ून, २०१७ 
रो ी वा त्या समुारास ननदशचनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार उक्त तालकु्यातील  शमनीींचे तकुि ेपािून ववक्री 
करण्यास बींदी घालण्याबाबत व  शमनीींच्या या तकुडयाींचे दस्त नोंद न 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) सह ज ल्हा ननबींधक, पणेु शहर याींच्या 
कायाचलयास प्राप्त तक्रारीच्या अनषुींगाने त्याींनी  तपासणी केली असता 
तत्कालीन सह दयु्यम ननबींधक, हवेली क्र.६ याींनी गुींठेवारीचे दस्त 
नोंदववल्याबाबतचा अहवाल ददनाींक ०४.०६.२०१६ च्या पत्रान्वये नोंदणी 
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उपमहाननरीक्षक, पणेु ववभाग, पणेु या कायाचलयास सादर केला होता. 
त्याआधारे नोंदणी महाननरीक्षक व मदु्राींक ननयींत्रक याींच्याकिून सींबींधधत 
दयु्यम ननबींधक याींचेववरूध्द ववभागीय चौकशी सरुु करण्यात आली आहे.  
(३) महाराषर नोंदणी ननयम, १९६१ मधील ननयम ४४ मध्ये नवीन दाखल 
झालेल्या खींि ई मधील तरतदूीमळेु नोंदणीस दाखल दस्तार्व्दारे उद्देशशत 
असणाऱ्या र्व्यवहाराबाबत कें द्र अथवा राज्य शासनाच्या एखादया 
कायदयाअन्वये ननबधं असेल तर कायदयातील तरतदूीप्रमाणे सक्षम प्राधधकारी 
याींचेकिील परवानगी अथवा नाहरकत प्रमाणपत्राची सत्यप्रत त्या दस्तासोबत 
 ोिली आहे व त्या परवानगी अथवा ना हरकत प्रमाणपत्रातील नमदू 
कोणत्याही प्रमाणभतू अ्ी व शती ववसींगत ररतीने तो दस्तऐव  शलदहलेला 
नाही याची खातर मा करण्याची  बाबदारी दयु्यम ननबींधक याींचेवर ननजश्चत 
करण्यात आली आहे. नोंदणी महाननरीक्षक व मदु्राींक ननयींत्रक महाराषर राज्य 
याींच्या कायाचलयाच्या दद.२३.०८.२००६ च्या पररपत्रकान्वये सवच दयु्यम ननबींधक 
याींना यासींदभाचत योग्य त ेननदेश देण्यात आले आहेत. 

दस्त नोंदणी करताना या तरतदूीचे पालन न झाल्याचे आढळून 
आल्यास सींबींधधत अधधकारी प्रशासकीय कारवाईस पात्र ठरतात. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

चांद्रपूर जजल््यािील शांिरपूर-पेडगाि ि  
रामपूर–वपांपळगाि या रस्त्याांबाबि 

  

(८) *  ९३३४९   श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) चींद्रपरू ज ल्ह्यातील शींकरपरू-शभसी-आमगाव-धचमरू-कोलारा-पळसगाव-
वपपिाच त ेपेिगाव या प्रस्ताववत रस्त्याचा सवे नकुताच शींकरपरू व शभसी या 
गावा दरम्यान करण्यात आला असनू सवे दरम्यान या रस्त्यामळेु शींकरपरू व 
शभसी या गावातील अनेक नागररक बेघर होणार असल्याने हा रस्ता उक्त 
गावाींच्या बाहेरुन बाह्य वळण रस्ता काढून बनववण्यात यावा अशी मागणी 
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तथेील नागररकाींनी ग्रामपींचायत कायाचलयाकि े माहे  ून, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रामपरू–वप ींपळगाव (ज .चींद्रपरू) या रस्त्याची दरुवस्था होऊन 
रस्ता पणूचतः उखिला असल्यामळेु रस्त्याची दरुस्ती करण्याची मागणी तथेील 
ग्रामस्थाींनी सींबींधधत अधधकाऱ् याींकि े माहे  ून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या दोन्ही रस्त्याींबाबत केलेल्या मागण्यानसुार शींकरपरू त े
पेिगाव हा रस्ता शींकरपरू व शभसी या गावा बाहेरून बाह्य वळण रस्ता 
बाींधून बनववण्याबाबत तसेच रामपरू–वप ींपळगाव या रस्त्याची दरुुस्ती 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय खरे आहे. 
(२) नाही, तथावप ग्रामस्थाींनी ददनाींक १०/६/१६ रो ीच्या सरपींच ग्रामपींचायत 
शभसी याींना सादर केलेल्या ननवेदना दवारे शभसी गावा बाहेरून प्रस्ताववक 
महामागच नेण्याबाबत ववनींती केली आहे.   
(३) व (४) प्रश्नाींक्रकत रस्त्याबाबत ग्रामस्थाींनी केलले्या मागणी प्रमाणे शभसी 
गावातनू  ाणाऱ्या शींकरपरू शभसी- ामगाींव धचमरू-कोल्हार, पळसगाींव त े
पेिगाींव या रस्त्याींच्या सधुारण्याचे काम मीं ूरीनसुार गावातनूच करण्यात 
येणार आहे. गावाबाहेरुन हा रस्ता नेण्याबाबत कोणतहेी ननयो न नाही. 

रामपरू त ेवप ींपळगाींव दरम्यानचा रस्ता ६.९० क्रक.मी. लाींबीचा असनू, 
ज ल्हा पररषद चींद्रपरू याींच्या अखत्याररत आहे. या लाींबी पकैी रामपरू त े
बोिधा २.३० क्रक.मी. लाींबीचा रस्ता ग्रा.मा. ८५ चा भाग आहे. या भागातील 
रस्ता सजुस्थतीत आहे. उवचररत बोिधा त े वप ींपळगाींव लाींबीत असलेला ४.६० 
क्रक. मी. रस्ता हा ननयो न बाह्य आहे. या लाींबीत रस्ता मरूमी पषृठ 
भागाचा आहे. या लाींबीचा रस्ता मीं ूरी, ननधी व ननकष प्राधान्य क्रमानसुार 
आवश्यक कामे हाती घेऊन सजुस्थतीत ठेवण्याचे ननयो न आहे. 

----------------- 
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धामणी (िा.राधानगरी, जज.िोल्हापूर) मध्यम प्रिल्पाच े 
िाम सुरु िरण्याबाबि 

  

(९) *  ९४०४९   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.चांद्रदीप नरिे 
(िरिीर), श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी) :   सन्माननीय मदि ि 
पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धामणी (ता.राधानगरी, ज .कोल्हापरू) मध्यम प्रकल्पासाठी ७८२ को्ी 
रुपयाींची सधुारीत प्रशासकीय मान्यता माहे ऑक््ोंबर, २०१६ मध्ये वा त्या 
दरम्यान शासनाने ददलेली असतानाही प्रकल्पग्रस्ताींच्या पनुवचसनाअभावी 
प्रकल्पाचे काम प्रलींबबत असल्याचे ननदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धामणी मध्यम प्रकल्पामळेु राधानगरी, पन्हाळा, करवीर या 
तालकु्यातील १५०० हेक््रहून अधधक  मीन ओशलताखाली येणार असनू 
गावठाणमधील २७ घराींच्या पनुवचसनाबाबत मा.मदत व पनुवचसन मींत्री याींच्या 
दालनामध्ये बठैक होऊन ३ मदहन्यापेक्षा अधधक कालावधी झालेला 
असतानाही अदयाप याबाबत कोणतीही कायचवाही झालेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकल्यातील प्रकल्पग्रस्ताींचे पनुवचसन करुन प्रकल्पाच े
काम तात्काळ सरुू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
      धामणी प्रकल्पाने बाधधत प्रकल्पग्रस्ताींची एकूण सींख्या १२३ इतकी 
असनू त्यापकैी ६६ प्रकल्पग्रस्ताींना ६० हे. पयाचयी  शमनीचे वा्प करण्यात 
आले आहे. तसेच उवचररत ५७ प्रकल्पग्रस्ताींना पयाचयी  मीन वा्पासाठी ६० 
हे. क्षेत्राची आवश्यकता असनू, धामणी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात पनुवचसनासाठी 
आवश्यक असलेली  मीन उपलब्ध होत नसल्याने पनुवचसनासाठी ववलींब होत 
आहे. तथावप, धामणी प्रकल्पग्रस्ताींना पयाचयी  मीन वा्पासाठी आवश्यक 
क्षेत्र उपलब्ध नसल्याने कुीं भी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील ३०.८२ हे.आर क्षेत्र 
धामणी प्रकल्पग्रस्ताींना वा्प करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.  
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धामणी प्रकल्पबाधधत एकूण २०४ प्रकल्पग्रस्ताींपकैी १०६ प्रकल्पग्रस्ताींना 
भखूींिाचे वा्प करण्यात आले असनू, उवचररत ९८ प्रकल्पग्रस्ताींना त्याींच े
पसींतीनसुार भखूींि वा्प करण्याची कायचवाही प्रगतीपथावर आहे. 
(२) धामणी मध्यम प्रकल्पामळेु पन्हाळा, गगनबाविा व राधानगरी या 
तालकु्यातील समुारे १४०० हेक््र क्षते्र शस ींचनाखाली येणार आहे. मा. मींत्री 
(मदत व पनुवचसन) महोदयाींनी दद. १७.३.२०१७ रो ी झालेल्या बठैकीत 
ददलेल्या ननदेशानसुार मौ े राई येथील गावठाणालगतच्या शासकीय 
 शमनीवरील अनतक्रशमत घराींचा मोबदला प्रकल्पग्रस्ताींना अदा करण्याची 
कायचवाही  लसींपदा ववभागाकिून सरुु आहे. 
(३) मौ े राई गावाचे भसूींपादन करण्याबाबतची कायचवाही प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

गोविांदिाडी (िा.िल्याण, जज.ठाणे) बा्य िळण रस्त्यािरील पुलाच े
बाांधिाम तनिृष्ट्ट दजावच ेिेल्याबाबि 

  

(१०) *  ९१३५०   प्रा.िषाव गायििाड (धारािी) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कल्याण (ज .ठाणे) येथील आग्रा रोि वरुन होणाऱ्या वाहतकुीला पयाचय 
म्हणून बाींधण्यात आलेल्या गोवव ींदवािी बाह्य वळण रस्त्यावर रस्त े ववकास 
महामींिळाने (एमएसआरिीसी) बाींधलेला पलू कमकुवत झाला असनू अव ि 
वाहनाींना प्रवेश नन:वषध्द असा फलक तथेे लावण्यात आला असल्याच ेमाहे 
मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पलुाच ेबाींधकाम करून एक वषाचचा कालावधी पणूच होण्या 
आधीच पलू कमकुवत झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार सदर पलुाचे बाींधकाम करणाऱ्याींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) कल्याण (ज ल्हा-ठाणे) येथील आग्रा रोि वरुन 
होणाऱ्या वाहतकूीला पयाचय म्हणून बाींधावयाच्या गोवव ींदवािी बाहय वळण 
रस्त्याचे काम करण्याची ववनींती कल्याण-िोंबबवली महापाशलकेने महाराषर 
राज्य रस्त े ववकास महामींिळास केली होती. महाराषर राज्य रस्त े ववकास 
महामींिळाच्या सींचालक मींिळाच्या बठैकीत सदरहू काम हाती घेण्यास सन 
२०१० मध्ये मीं ूरी देण्यात आली होती. गोवव ींदवािी बाह्य वळण रस्त्याच े
काम महाराषर राज्य रस्त ेववकास महामींिळाने पणूच करून सन २०१७ मध्ये 
सदर रस्ता वाहतकूीस खुला केला. तथावप प्रश्नात नमदू  गोवव ींदवािी बाह्य 
वळण रस्त्यावरील पलूाच े बाींधकाम कल्याण-िोंबबवली महापाशलकेने सन 
२००१ मध्ये केले होत.े मात्र महाराषर राज्य रस्त े ववकास महामींिळाच्या 
सल्लागाराने सन २०१६ मध्ये सादर केलेल्या अहवालानसुार कल्याण-िोंबबवली 
महापाशलकेने सन २००१ मध्ये बाींधलेला हा पलू कमकुवत असल्याच े
ननदशचनास आल्याने ‘अव ि वाहनाींना प्रवेश ननवषध्द’ असा फलक महाराषर 
राज्य रस्त ेववकास महामींिळाकिून लावण्यात आला आहे. 

या पलुाची पनुचबाींधणी करण्यासाठी प्राथशमक अींदा पत्रक महाराषर 
राज्य रस्त े ववकास महामींिळाने तयार केले असनू या बाबतचा प्रस्ताव 
मींबत्रमींिळाच्या पायाभतू सवुवधा सशमतीसमोर लवकरच सादर करण्यात येईल. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

यििमाळ जजल््याि नाांदेसािगी (िा.बाभुळगाि) ि विटगाांि बुद्रिु 
(िा.उमरखेड) येथे अिैध रेिीचा उपसा होि असल्याबाबि 

  

(११) *  ९३७८५   श्री.राजेंद्र नजरधन े (उमरखडे), डॉ.अशोि उईिे 
(राळेगाि) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) नाींदेसावगी (ता.बाभळुगाव, ज .यवतमाळ) येथील रेती घा्ावर अवधै रेती 
उपसा करणारी बो्, १२० ब्रास रेती व १७ रेतीवाहतकुीचे रक अप्पर 
ज ल्हाधधकारी, यवतमाळ याींनी ददनाींक १७  ानेवारी, २०१७ रो ी  प्त करुन 
सींबींधधताींवर १८ लाख रुपयाींचा दींि आकारला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त दींिाच्या रकमेपकैी केवळ पाच लक्ष रुपये दींि तहसील 
कायाचलय बाभळुगाव येथ े भरण्यात आला असनू उवचररत दींिाची रक्कम 
कीं त्रा्दाराकिून वसलु करण्यात आली नसल्याचे व या प्रकरणाची कागदपत्र े
तहसील कायाचलय, बाभळुगाव येथून गहाळ झाली असल्याचे ददनाींक २०  ून, 
२०१७ रो ी वा त्यासमुारास ननदशचनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, वव्गाींव बदु्रकु (ता.उमरखेि, ज .यवतमाळ) येथील पनैगींगा 
नदीवर १५ त े २० रॅक््रच्या सहाय्याने अहोरात्र वाळू उपसा सरुु असल्याचे 
माहे  ून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, या दोन्ही प्रकरणी चौकशी करून नाींदेसावगी येथील रेती 
घा्ावर अवधै रेती उपसा करणाऱ्या कीं त्रा्दाराकिून उवचररत दींिाची रक्कम 
वसलू करून या प्रकरणाची कागदपत्र ेगहाळ करणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर कारवाई 
करण्याबाबत तसेच वव्गाींव बदु्रकु येथील पनैगींगा नदीवर अवधै रेती उपसा 
करणाऱ्या रेती माक्रफयाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही 
केली वा करण्यात येत आहे,   
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) यवतमाळ ज ल्ह्यातील 
बाभळुगाींव तालकु्यातील मौ े नाींदेसावींगी या रेतीघा्ास दद.१७/०१/२०१७ रो ी 
अपर ज ल्हाधधकारी, यवतमाळ, ज ल्हा खननकमच अधधकारी, यवतमाळ, 
उपववभागीय अधधकारी, यवतमाळ, तहशसलदार बाभळुगाव याींनी इतर 
अधधकारी/कमचचारी याींच्यासमवेत भे् ददली असता १२० ब्रास रेतीचा 
बेकायदेशीर साठा केल्याचे तसेच २१ वाहने रेतीची अवधैररत्या वाहतकू करीत 
असल्याचे आढळून आले. 
       त्यानसुार सदर १२० ब्रास रेतीच्या अवधै साठ्याप्रकरणी तहशसलदार 
बाभळूगाींव याींनी सींबींधधताींववरूध्द दद.१७/१/१७ रो ीच्या आदेशान्वये        
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रू. १८,००,०००/- एवढ्या दींिात्मक रकमेच ेआदेश पाररत केले असनू सदर 
रक्कम वसलू करून शासन मा करण्यात आली आहे. तसेच सींबींधधत २१ 
वाहनमालकाींववरूध्द तहशसलदार बाभळुगाींव याींनी दद.१८/०१/२०१७ रो ी एकूण 
रू. ६,१५,०००/- एवढ्या दींिात्मक रकमेबाबत आदेश पाररत करून सदर 
रक्कम वसलू करून शासन मा केली आहे. 
       सदर प्रकरणासींबींधीची कोणतीही कागदपत्र े तहशसलदार कायाचलय 
बाभळूगाव येथून गहाळ झाली असल्याचे दद.२०  ून, २०१७ रो ी वा 
त्यादरम्यान ननदशचनास आलेले नाही. 
       यवतमाळ ज ल्हातील उमरखेि तालकु्यात पनैगींगा नदीपात्रात 
वव्गाव बदु्रकु नावाचा वाळूग् नसनू बब्रगाव बदु्रकु नावाचा वाळूग् आहे. 
सदर वाळूग्ातनू १५ त े२० रॅक््रच्या सहाय्याने अहोरात्र वाळू उपसा सरुू 
असल्याचे माहे  ून २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आलेले नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नांदरुबार जजल््याि स्िालभमान सबलीिरण  
योजनेि झालेला गैरव्यिहार 

 

(१२) *  ९३६०३   श्री.प्रशाांि बांब (गांगापरू) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नींदरुबार ज ल्ह्यात स् वाशभमान सबलीकरण यो नेचा आददवासी ववकास 
ववभागाचा १ को्ी, ८७ लाख ५० ह ार रुपयाींच्या ननधीचा तत् कालीन कृषी 
अधधकाऱ्याींनी बनाव् बँक खात े उघिून अपहार केला असल्याचे ददनाींक     
८  ून, २०१६ रो ी वा त्या समुारास ननदशचनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, उक्त कृषी अधधकाऱ्याने या यो नेंतगचतच्या ७१ लाभाथींकिून 
नवीन ववदहर खोदणे, ववदयतु तलेपींप व पाईप बसववण् याच े काम पणूच 
झाल् याबाबत व सदर प्रकरणी कोणतीही तक्रार नसल् याबाबत १०० रुपयाींच् या 
स् ्ॅम् प पेपरवर करारनामा करुन त्याबाबत सींबींधधत ववभागाकि े अहवालही 
सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, या प्रकरणाची चौकशी करुन ननधीचा अपहार करणाऱ्या दोषी 
कृषी ववकास अधधकारी व बनाव् लाभाथी याींच्यावर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) अींशत: खरे आहे. तत्कालीन कृवष अधधकारी, ज ल्हा 
पररषद नींदरुबार याींनी रु.१७७.५० लक्ष इतक्या शासकीय रकमचेा अपहार 
केल्याचे व बोगस लाभार्थयांची यादी सादर केल्याचे सकृतदशचनी ददसनू आले 
आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. सींबींधधत अहवाल कृवष ववभागाकि ेप्राप्त झालेला नाही. 
(३) प्रस्ततु यो नेत झालेल्या अपहार प्रकरणी सहाय्यक प्रकल्प अधधकारी, 
एकाजत्मक आददवासी ववकास ववभाग प्रकल्प, तळोदा याींनी तत्काशलन कृवष 
अधधकारी, ज ल्हा पररषद नींदरुबार याींच्याववरुध्द फौ दारी गनु्हा दाखल केला 
असनू त्याींना ननलींबबत करण्यात आले आहे व त्याींच्याववरुध्द ववभागीय 
चौकशीची कायचवाही सरुु करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मौजे हररयाली (मुांबई उपनगर) येथे बेिायदेशीरररत्या बोगदा खोदनू 
पोहोच रस्त्याच ेिाम िेल्याबाबि 

  

(१३) *  ९२५८२   श्री.सतुनल राऊि (विक्रोळी) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौ े हररयाली (मुींबई उपनगर) येथील न.भ.ूक्र. ४ िी/ १ त े ४ िी ६, 
येथील सनशस्ी ननवासी सींकुलालगतच्या िोंगरामध्ये बेकायदा बोगदा 
खोदण्यात आला असनू सदर बोगदयातनू वाहतकू केली  ात असल्याचे 
ननदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक लोकप्रतीननधधनी सींबधधत अधधकाऱ् याींकि े
तक्रार केल्यानींतर ददशाभलू करणारे उत्तर शमळाल्याने त्याींनी ज ल्हाधधकारी, 
मुींबई उपनगर याींच्याकि े सदर प्रकरणाची चौकशी करण्याची ववनींती केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार उक्त दठकाणी िोंगर पोखरून अवधै बोगदा 
करणाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४)  मौ े हररयाली, ता.कुलाच येथील 
स.नीं. ११२ प.ैनीं. भ.ूक्र.४ िी/१ त४े, िी/६ येथे सींबींधधत ववकासकाने बोगदा 
खोदनू पोहोच रस्त्याचे काम केले असल्याचे ददसनू आले. सदर खोदकामास 
महापाशलकेची परवानगी घेतली नाही व खोदकाम थाींबववण्याची नो्ीस 
देऊनही ववकासकाने सदर खोदकाम बींद केले नाही म्हणून सींबींधधत 
ववकासकावर बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने पोशलस ठाणे, ववक्रोळी पाकच साई् 
येथे गनु्हा दाखल केला असनू, सदर काम बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने बींद 
केले आहे. सदर रस्त्याचा वापर सावच ननक वाहतकूीसाठी होत नाही. 

स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी ज ल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर 
याींच्याकि े दद.१५/०५/२०१७ व दद.०६/०६/२०१७ रो ीच्या पत्रान्वये मौ  े
हररयाली येथे अनधधकृत बोगदा खोदल्यासींदभाचत स्थळपहाणी करण्याबाबत, 
सींबींधधताींवर कारवाई करण्याबाबत व त्यासींदभाचत सींबींधधत अधधकाऱ्याींची 
तात्काळ बठैक घेण्याबाबत ववनींती केली आहे. याबाबत ज ल्हाधधकारी मुींबई 
उपनगर याींच्यास्तरावर कायचवाही सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पररिहन विभागाच्या िरभरणा प्रकक्रयेि झालेला गैरव्यिहार 
  

(१४) *  ९४०७७   श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अलमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्रीमिी 
तनमवला गाविि (इगिपरूी), श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर), श्री.सतुनल लशांदे 
(िरळी), अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सांिोष दानिे (भोिरदन) :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईसह राज्यातील खासगी बसेसकिून पररवहन ववभागाकि े करण्यात 
येणाऱ्या करभरणा प्रक्रक्रयेत मोठ्या प्रमाणात गरैर्व्यवहार झाला असल्याची 
मादहती ददनाींक ३  ुल,ै २०१७ रो ी वा त्यासमुारास ननदशचनास आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, पररवहन ववभागाकि े करभरणा करण्यासाठी सींगणकीय 
प्रणालीचा अभाव असल्यामळेु मुींबईसह सींपणूच राज्यात अदयापही रोख 
रकमेचा भरणा करावा लागत असल्याचे ननदशचनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, पररवहन ववभागामध्ये बसचालकाींना कर भरताना तीन जस्लप 
भरार्व्या लागत असनू त्यातील दसुऱ् या व नतसऱ् या जस्लपखाली काबचन कॉपी 
असल्याने अनेकदा करातील सरुुवातीचे आकि े नोंदले  ात नसल्याचेही 
बसचालकाींच्या सींघ्नेने ननदशचनास आणले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीनसुार उक्त प्रकरणी दोषी आढळून येणाऱ् या 
सींबींधधतावर कारवाई करण्याबाबत व करभरणा प्रक्रक्रया पारदशचक होण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ददिािर रािि े : (१) दद.०४.०७.२०१७ रो ी वतृ्तपत्रात बातमी प्रशसध्द 
झाली होती.     
(२) पररवहन ववभागाने एकूण ५० कायाचलयाींपकैी ४६ कायाचलयाींमध्ये “वाहन 
४.०” आणण ३९ कायाचलयाींमध्ये “सारथी ४.०” सींगणक प्रणाली सरुु केली आहे. 
उवचररत कायाचलयामध्ये सींगणक प्रणाली सरुु करण्याच े काम प्रगती पथावर 
आहे. डि ी्ल कॅशलेस र्व्यवहाराींना चालना शमळण्यासाठी सींगणकीय प्रणालीच े
ई-ऑडि् करण्याच्या सचूनाींबाबत पररपत्रक ननगचशमत केले आहे. प्रादेशशक 
पररवहन कायाचलय, औरींगाबाद येथे पररवहन सींवगाचतील वाहनाींचा ऑनलाईन 
कर भरणा कायचपध्दतीची चाचणी घेण्यात येत असनू, सदर कामका  अींनतम 
्प्प्यावर आहे. तसेच, सदयाजस्थतीत र्व्यवसाय कर भरणा रोख स्वरुपात 
जस्वकारण्यात येतो. 
(३) हे खरे नाही. 
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(४) व (५) वतचमान पत्रात प्रशसध्द झालेल्या बातमीच्या अनषुींगाने मुींबई बस 
मालक सींघ्नेने केलेल्या आरोप मोघम स्वरुपाचे असनू, त्याींचेकिून 
कोणत्याही वववक्षक्षत स्वरुपाची नेमकी मादहती प्राप्त न झाल्यामळेु कारवाई 
करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मौजे राक्षसभुिन (पाथरिाला) (िा.गेिराई, जज.बीड) मुख्य रस्िा िे 
गुळज या रस्त्याच्या िामाि झालेला गैरव्यिहार 

  

(१५) *  ८८७१७   श्री.लक्ष्मण पिार (गेिराई) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मौ े राक्षसभवुन (पाथरवाला) (ता.गेवराई, ज .बीि) मखु्य रस्ता त े
गळु , राषरीय महामागच क्र.२२२ त ेभेंि्ाकळी या रस्त्याच्या िाींबरीकरणाच े
काम, रा.मा.२२२ त े शके्ा रस्त्याच े काम तसेच रा.मा.२२२ त े ्ाकरवन 
(ता.मा लगाव) या १६०० मी्र रस्त्याच ेकाम काही दठकाणी अपरेु असताना 
तसेच काही दठकाणी काहीच काम केलेले नसताना कीं त्रा्दाराींनी सींबींधीत 
अधधकाऱ् याींच्या सींगनमताने या सवच कामाींची देयके काढली असल्याच े
ननदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी व रदहवाशाींनी शासनाकि े
तक्रारी केल्या आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त तक्रारीच्या अनषुींगाने सदर कामाींची चौकशी करून 
सींबींधीत ए न्सी व कीं त्रा्दार तसेच कीं त्रा्दाराला मदत करणाऱ्या सींबींधधत 
अधधकारी व कमचचाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही.        
(२) प्रश्नाधीन रस्त्याींबाबत मा.ववधानसभा सदस्य याींनी क्षेबत्रय कायाचलयाकि े
तक्रार केली आहे.   
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(३) व (४) प्रश्नाींक्रकत बाबीसींदभाचत सववस्तर तपासणी करण्याचे ननदेश 
अधधक्षक अशभयींता, दक्षता व गणुननयींत्रण मींिळ, औरींगाबाद याींना देण्यात 
आले आहेत व चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यावर त्यातील ननषकषाचनसुार 
कायचवाही करण्याचे ननयो न आहे. 

----------------- 
  
साांगली ि िोल्हापूर या दोन जजल््याांना जोडणारा िारणा नदीिरील 

पूल उांच िरण्याबाबि 
  

(१६) *  ८८७४२   श्री.लशिाजीराि नाईि (लशराळा) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली व कोल्हापरू या दोन ज ल्ह्याींना  ोिणारा वारणा नदीवरील 
माींगले व काखे या गावाच्या हद्दीतील पलू उींच करण्याबाबत स्थाननक 
नागररकाींनी व लोकप्रनतननधीींनी लेखी ननवेदनादवारे शासनाकि ेमागणी केली 
आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(३) असल्यास, चौकशीनसुार उक्त दठकाणचा पलू उींच करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. 
(२), (३) व (४) ववषयाींक्रकत पलूाचे काम ननकष, मीं ूरी व ननधी 
उपलब्धततचे्या अधीन राहून हाती घेण्याचे ववभागाचे ननयो न आहे. 

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

चांदरू-इांगळी इजजमा क्र.३७ (िा.हाििणांगले, जज.िोल्हापूर) या 
रस्त्यािरील पांचगांगा नदीिर पूल बाांधण्याबाबि 

 

(१७) *  ९०९२१   श्री.सरेुश हाळिणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
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(१) चींदरू-इींगळी इज मा क्र.३७ (ता.हातकणींगले, ज .कोल्हापरू) या रस्त्यावरील 
पींचगींगा नदीवर पलुाचे बाींधकाम करण्याचा प्रस्ताव गत ३ वषांपासनू प्रलींबबत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर नदीवर पलु नसल्यामळेु नदीच्या दोन्ही बा कुिील 
ग्रामस्थ व वाहनधारकाींना २५ क्रक.मी. लाींब असलले्या मागाचचा अवलींब करावा 
लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी लोकप्रनतननधी इचलकरीं ी याींनी वेळोवेळी 
सदर पलुाचे बाींधकाम करणेसाठी ननधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी 
मा.सावच ननक बाींधकाम मींत्री याींच्याकि ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर पलुाच ेतातिीने बाींधकाम करणेबाबत शासनाने कोणती 
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     पींचगींगा नदीवर प्रश्नाींक्रकत दठकाणी पलू नसल्याने ग्रामस्थ 
वाहनधारकाींना पींचगींगा नदीवरील अन्य पलुावरुन सवचसाधारण १२ क्रक.मी. 
अींतरावरुन वाहतकू करावी लागत.े 
(३) होय. 
(४) व (५) प्रश्नाींक्रकत पलूाची मागणी इतर ज ल्हा मागच-३७ या ज ल्हास्तरीय 
रस्त्यावरील असनू सदरचा रस्ता देखभाल व दरुुस्तीसाठी ज ल्हा पररषद, 
कोल्हापरू याींचे अखत्याररत आहे. प्रश्नाींक्रकत पलूाच ेकाम ननकष, मीं ूरी व 
ननधी उपलब्धतचे्या अधीन राहून हाती घेण्याचे ननयो न आहे. 

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

भांडारा जजल््याि यशोदा हायब्रीड लसड्स ि रायिंझांग सन सीड्स 
िां पन्याांनी शिेिऱयाांना तनिृष्ट्ट दजावच ेबबयाणे पुरविल्याबाबि 

  

(१८) *  ९४३८२   श्री.चरण िाघमारे (िमुसर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) भींिारा ज ल्ह्यात यशोदा हायब्रीि शसडस व रायणझींग सन सीडस 
कीं पन्याींनी ७०० शतेकऱ्याींना ननकृष् द ाचचे बबयाणे परुववल्याबाबतच्या एकूण 
८५ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार नकुसानग्रस्त शतेकऱ्याींना नकुसान भरपाई देऊन 
यशोदा हायब्रीि शसडस व रायणझींग सन सीडस या कीं पन्याींववरुध्द कारवाई 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) भींिारा ज ल्ह्यात खरीप हींगाम  २०१७-१८ मध्ये मे. 
यशोदा हायब्रीि सीडस, दहींगणघा् व रायणझींग सन सीडस, नागपरू या  
कीं पनीच्या ननकृष् बबयाणाींबाबतच्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या नाहीत. 

तथावप, सन २०१६-१७ मध्ये भींिारा ज ल्ह्यात मे. यशोदा हायब्रीि 
सीडस कीं पनीच्या १० व रायणझींग सन सीडस कीं पनीच्या १० तक्रारी प्राप्त 
झालेल्या होत्या, हे खरे आहे. 
(२) सन २०१६-१७ मधील तक्रारीींच्या अनषुींगाने उप ववभागीय कृवष अधधकारी 
याींच्या अध्यक्षतखेालील तालकुा तक्रार ननवारण सशमतीकिून चौकशी 
करण्यात आलेली आहे. 
(३) तक्रारीींच्या अनषुींगाने मे.यशोदा हायब्रीि सीडस, दहींगणघा् व रायणझींग 
सन सीडस, नागपरू याींच्या तक्रार प्राप्त भात बबयाणे वाणाींवर ननलींबनाची 
कारवाई करण्यात आलेली होती. सदर कीं पन्याींनी तक्रारदार शतेकऱ्याींना भात 
बबयाणे बदलनू ददले.  नकुीय शदु्धतबेाबत तक्रारी प्राप्त नसल्याने ननलींबबत 
केलेल्या वाणाींवरील बींदी कृवष आयकु्तालयाकि े झालेल्या सनुावणीत मागे 
घेण्यात आलेली आहे.   
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मौजा धापेिाडा (बु.) (िा.िळमेश्िर, जज.नागपूर) येथील जलमनीिर 
अिैधररत्या ले-आऊट पाडल्याबाबि 

(१९) *  ८९३२१   श्री.वििास िुां भारे (नागपरू मध्य) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



24 

(१) मौ ा धापेवािा (ब.ु) (ता.कळमेश्वर, ज .नागपरू) येथील त.सा.क्र.१७, सवे 
क्र.५०७, आरा ी १.५२, भो. वगच २ ही शासकीय रुग्णालयामागे असलेली 
शते मीन श्री.अमोल ग ानन ता णे व श्री.सीं य नारायण कळींबे, रा.सावनेर 
याींच्या नावे असनू सदर  शमनीच े हस्ताींतर करण्यास मनाई आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या  मीनीच्या मालकाींनी सदर  शमनीबाबत अकृषक 
परवानगी न घेता  शमनीवर माऊली मातानगर या नावाने ले-आऊ् पािून 
भखूींिाची अवधैररत्या ववक्री केल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशचनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने सदरहू  शमनीवर अवधैरीत्या ले-आऊ् 
पािून भखूींिाींची ववक्री करणाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) मौ ा. धापेवािा (ब)ु 
ता.कळमेश्वर, ज .नागपरू येथील त.सा.क्र.१७, सर्व्हे क्र. ५०७, आरा ी १.५२ 
हे. आर., भो. वगच-२ ही “शसलीींग  मीन” श्री. अमोल ग ानन ता ने व श्री. 
सीं य नारायण कळींबे याींचे नावे आहे. 

श्री. अमोल ग ानन ता ने व सीं य नारायण कळींबे याींनी सक्षम 
अधधकारी याींची पवुच परवानगी न घेता उक्त शसलीींग  शमनीवर “माऊली 
माता नगर” या नावाने ले आऊ् पािून ववक्री केल्यामळेु त्याींना कारणे 
दाखवा नो्ीस देण्यात आली व ववनापरवानगी अकृवषक वापर सरुु  
केल्यामळेु त्याींच्याकिून रु.७४,४८०/- दींिाची रक्कम वसलू करण्यात आली 
आहे. सदर भखूींिाची अवधैररत्या ववक्री केली असली तरी त्यानसुार उक्त 
 शमनीच्या गा.न.नीं. ७/१२ वर कोणताही फेरफार घेण्यात आलेला नाही. 

उक्त  मीन हस्ताींतरणास मनाई असताना ववक्री करण्यास परवानगी 
देण्याच्या अनषुींगाने दयु्यम ननबींधक कळमेश्वर व ग्रामसेवक मौ ा-धापेवािा 
याींना कारणे दाखवा नो्ीस देण्यात आली आहे. सदर प्रकरणी झालेल्या 
शतचभींगाबाबत क्षबेत्रय स्तरावर कायचवाही सरुु आहे.       

----------------- 
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राज्याि स्िूलबसेस व्यतिररक्ि अिैध िाहने शालेय विद्यार्थयाांच्या 
िाहिुिीसाठी िापरली जाि असल्याबाबि 

  

(२०) *  ८४९१९   श्री.मांगलप्रभाि लोढा (मलबार दहल), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्रीमिी सीमािाई दहरे (नालशि 
पजश्चम), श्री.अजय चौधरी (लशिडी), श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपरू) :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात स्कूलबसेस र्व्यनतररक्त वपवळ्या रींगाची अवधै वाहने मोठ्या 
प्रमाणावर शालेय ववदयार्थयांच्या वाहतकुीसाठी वापरली  ात असल्याची बाब 
प्रादेशशक पररवहन ववभागाने स्कूलबसेस ननयमावलीच्या अनषुींगाने माहे माचच, 
२०१६ त े एवप्रल, २०१७ या वषचभराच्या कालावधीत केलेल्या कारवाईत 
ननदशचनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रादेशशक पररवहन ववभागाकिून करण्यात आलेल्या कारवाईत 
७ ह ार, ७३८ अवधै गाडया असल्याचे आढळून आले असनू यामध्ये ठाणे व 
पनवेलमध्ये सवाचधधक २ ह ार, ६६९ अवधै गाडया असल्याचे ननदशचनास 
आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन ववदयार्थयांच्या सरुक्षेच्या दृष्ीने या 
अवधै वाहतकूदाराींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ददिािर रािि े: (१) त े(३) स्कूल बस ननयमावलीच्या अनषुींगाने एवप्रल, 
२०१६ त ेमाचच, २०१७ या कालावधीत ववदयार्थयांची वाहतकू करणाऱ्या ७३५१ 
वाहनाींची तपासणी केली असता त्यामध्ये ववदयार्थयांची वाहतकू करणारी 
१९६५ वाहने दोषी आढळून आली. या दोषी वाहनाींपकैी १५७ वाहने ठाणे  व ४ 
वाहने पनवेल कायाचलयाच्या तपासणीमध्ये आढळून आली. 

तसेच तपासणीत २१४२ स्कूलबस दोषी आढळल्या आहे. अश्या एकूण 
४१०७ दोषी वाहनाींपकैी ८०२ वाहने  प्त करण्यात आली असनू रु.१८४.०१ 
लाख रुपये दींि वसलू करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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दहांगोली जजल््यािील िृवष अधधिारी िायावलयाि िुषार लसांचन सांच 
विनािाटप पडून असल्याबाबि 

  

(२१) *  ९०२८३   डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), 
अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्रीमिी तनमवला 
गाविि (इगिपरूी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली ज ल्ह्यातील कृवष अधधकारी कायाचलयात शतेकऱ् याींना अनदुानावर 
वा्प करण्यासाठी शासनाने उपलब्ध करुन ददलेले तषुार शस ींचन सींच 
ववनावा्प पिून असल्याच े शतेकऱ् याींनी ज ल्हा अधधक्षक कृवष अधधकारी, 
दहींगोली याींना माहे म,े २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आणून ददले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार तषुार शस ींचन सींच लाभाथी शतेकऱ् याींना तातिीने 
वा्प करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) नाही. कृवष ववभागाकिून शतेकऱ्याींना तषुार शस ींचन 
सींचाचे वा्प करण्यात येत नाही. शासनाकिून राबववण्यात येणाऱ्या सकु्ष्म 
शसींचन यो नेंतगचत अनदुानाचा लाभ घेण्यासाठी शतेकऱ्याींकिून ऑनलाईन 
अ च स्वीकारण्यात येतात व उपलब्ध अनदुानाच्या मयाचदेत प्राथम्यानसुार 
पवूचसींमती देण्यात येत.े पवूचसींमती ददल्यानींतर शतेक-याने त्याींच्या पसींतीच्या 
परुवठादाराकिून सकु्ष्म शसींचन सींचाची उभारणी करुन अनदुानासाठी प्रस्ताव 
सादर केल्यानींतर अनदुानाची रक्कम त्याींच्या बँक खात्यावर  मा करण्यात 
येत.े 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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पनिेल (जज.रायगड) पररसरािील भाडपेट्टा धारिाांिडून अिृवषि दराने 
जमीन महसूल िसूल िरण्याचा आदेश िाढल्याबाबि 

  

(२२) *  ८६०६५   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), अॅड.आलशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अिलु भािखळिर 
(िाांददिली पिूव), श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अलमि साटम (अांधेरी 
पजश्चम) : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शसिको, नवी मुींबइच हद्दीतील पनवेल (ज .रायगि) पररसरातील 
 शमनीवरील भािपेट्टा धारकाींकिून अकृवषक दराने  शमन महसलू वसलुीचा 
तहशसलदार पनवेल याींनी काढलेला आदेश रद्द करण्याची मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी मा.महसलु मींत्री याींच्याकि ेमाहे माचच, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननवेदनादवारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पनवेल तालकु्यातील सवच वसाहती शसिकोने शल  हक्काने 
ववतरीत केलेल्या भखूींिावरच वसववण्यात आल्या असनू शल  हक्कदाराींकिून 
भािपेट्टयाची रक्कम व भखूींि हस्ताींतरणाचे शलु्क शसिकोने वसलू केले 
असताना या दठकाणच्या भखूींि/सदननकावर वावषचक कर देखील आकारण्यात 
येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर भखूींिावरील नागररकाींकिून अकृवषक दराने  शमन 
महसलूाची वसलुी करण्यात येत असल्यामळेु नागररकाींचे आधथचक नकुसान 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करून अकृवषक दराने  शमन महसलू 
वसलू करण्याबाबतच्या तहशसलदार, पनवेल याींनी पाठववलेल्या नो्ीसा रद्द 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) शसिको कायचक्षते्रामध्ये शसिको महामींिळाने शल  हक्काने ववतरीत 
केलेल्या पनवेल तालकु्यातील भखूींिाबाबत भािपेट्टय्ाची रक्कम, हस्तातींरण 
शलु्क / वावषचक सेवा आकार शसिको महामींिळामाफच त वसलू केला  ातो. 
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(३) व (४) शसिको महामींिळाने शल  हक्काने ववतरीत केलेल्या भखूींिाींवर 
महाराषर  मीन महसलू सींदहता, १९६६ मधील तरतदूीींनसूार अकृवषक 
आकारणी देय ठरत.े 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

गडधचरोली जजल््याि िाळूच ेअिैध उत्खनन होि असल्याबाबि 
  

(२३) *  ८९७५०   डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली) :     सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) गिधचरोली ज ल्ह्यातील गिधचरोली, चामोशी, धानोरा या तालकु्यातील 
अनेक दठकाणी रेती व गौण खनन ाींचे अवधै उत्खनन करून चोरट्या मागाचने 
बाहेर राज्यात तस्करी केल्या  ात असल्याचे ननदशचनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी ज ल्हाधधकाऱ्याींना सादर केलेल्या अहवालात 
वाळूची मोठ्या प्रमाणात तस्करी झाल्याचे ननदशचनास आल्याने ज ल्हाधधकारी, 
गिधचरोली याींनी दोषी वाळू माफीयाींवर ५ को्ीहून अधधक रुपयाचा दींि 
ठोठावला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ज ल्ह्यातील खनन  उत्खनन शललाव प्रक्रक्रयेतही 
अननयशमतता आढळून आली असल्यामळेु शासनाच्या कोट्यवधी 
रुपयाच्या महसलूाचे नकुसान होत असल्याचेही ननदशचनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या सवच प्रकरणी चौकशी करून उक्त ज ल्ह्यात अवधै 
उत्खनन करणाऱ्या वाळू माक्रफयाींवर तसेच खनन  शललाव प्रक्रक्रयेत 
अननयशमतता करणाऱ्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) शासन ननणचय दद.१२/०३/२०१३ 
मधील तरतदूीींनसुार गिधचरोली ज ल्ह्यात सन २०१६-१७ या वषाचसाठी ई-
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ऑक्शन व ई- े्ंिर या प्रक्रक्रयेदवारे शललावासाठी ठेवलेल्या ६२ वाळूग्ाींपकैी 
एकूण ५२ वाळूग् शललावात गेले असनू त्यादवारे शासनास समुारे रू.३५.५२ 
को्ी एवढा महसलू प्राप्त झाला आहे. 

गिधचरोली ज ल्ह्यातील गिधचरोली, धानोरा व चामोशी या 
तालकु्यातनू इतर राज्यात रेती तस्करी होत असल्याबाबतची प्रकरणे 
ननदशचनास आलेली नाहीत. तथावप, गिधचरोली, धानोरा व चामोशी या 
तालकु्यात रेतीचे अवधै उत्खनन व वाहतकुीची काही प्रकरणे ननदशचनास 
आली आहेत. माहे एवप्रल, २०१६ त े माहे  ून, २०१७ या कालावधीत 
गिधचरोली, धानोरा व चामोशी तालकु्यात ननदशचनास आलेल्या अशा २४७ 
प्रकरणाींमध्ये भरारी पथकाींमाफच त कारवाई करून रू.१७,२९,९५०/- एवढा दींि 
वसलू करून शासन मा केला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

रोझोदा (िा.रािेर, जज.जळगाि) येथील पुलाच ेिाम तनिृष्ट्ट दजावच े
िरण्याि येि असल्याबाबि 

  

(२४) *  ९२३६०   श्री.हरीभाऊ जािळे (रािेर) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) रोझोदा (ता.रावेर, ज . ळगाव) व बोरावल खु. (ता.यावल, ज . ळगाव) 
येथील पलुाचे काम कीं त्रा्दारामाफच त सींथ गतीने सरुु असनू सदर काम 
ननकृष् द ाचचे करण्यात येत असल्याचे माहे  ून, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशचनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दोन्ही दठकाणच्या कामाबाबत स्थाननक लोकप्रतीननधधनी 
सींबींधधत अधधकाऱ् याींकि ेवारींवार तक्रार करूनही कीं त्रा्दारावर कोणतीच कारवाई 
करण्यात आली नाही आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त दोन्ही कामाबाबत चौकशी करून ननकृष् द ाचच ेकाम 
करणाऱ्या कीं त्रा्दाराववरुद्ध कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही 
केली व करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) अींशत: खरे आहे. 
रोझोदा येथील पलुाचे काम सींथगतीने सरुू आहे. सींबींधधत 

कीं त्रा्दाराींना यासाठी ननववदेतील तरतदूीनसुार दींि आकारण्यात आला आहे. 
बोरावल येथील पलुाचे काम ननववदेतील तरतदूीप्रमाणे प्रगतीत 

आहे.     
----------------- 

  
नागन (िा.निापूर, जज.नांदरुबार) मध्यम प्रिल्पािील  

प्रिल्पग्रस्िाांच ेपुनिवसन िरण्याबाबि 
  

(२५) *  ९२४८६   श्री.उदेलस ांग पाडिी (शहादा) :   सन्माननीय मदि ि 
पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागन (ता.नवापरू, ज .नींदरुबार) मध्यम प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्ताींच े
पनुवचसन करण्याबाबत शासनाने योग्य ननणचय न घेतल्यास प्रकल्पग्रस्ताींनी 
 लसमाधी घेण्याचा इशारा शासनास ददला असल्याच ेददनाींक २४  ून, २०१७ 
रो ी वा त्यासमुारास ननदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार सदरहू प्रकल्पग्रस्ताींच े तातिीने पनुवचसन 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
     प्रकल्पग्रस्ताींच्या दद.२८/०६/२०१७ च्या ननवेदनाच्या अनषुींगाने 
दद.५/७/२०१७ रो ी ज ल्हा पनुवचसन अधधकारी नींदरुबार, तहसीलदार नवापरु, 
सहाय्यक अशभयींता शे्रणी-१ नागन मध्यम प्रकल्प, ग्ववकास अधधकारी, 
नवापरु याींनी  केळी व बींधारपािा येथील पनुवचसन व नागरी सवुवधाींची पाहणी 
केली असनू पाहणी अहवालातील सचुनेनसुार नागरी सवुवधाींच्या दरुुस्तीच्या 
कामाचे अींदा पत्रक तयार करण्याची कायचवाही ज ल्हाधधकारी नींदरूबार याींच्या 
माफच त करण्यात येत  आहे. 
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(३) सींबींधीत गावातील ग्रामस्थाींनी बिुीत क्षते्राबाहेरील घराींचे पनुवचसन व 
बिुीत क्षेत्रात बाधीत झालेल्या शतेीचा मोबदला याबाबत मागणी केललेी आहे. 
सदर गावाचे पनुश्च: सवेक्षण करण्याबाबत फेर सवेक्षणाचा प्रस्ताव तयार 
करुन तापी पा्बींधारे ववकास महामींिळ,  ळगाींव याींना सादर केला असनू 
त्याबाबतचा पाठपरुावा करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

अमराििी जजल््यािील धारणी िे बैरागढ या रस्त्याची ि िलमखार 
येथील गडाग नदीिरील पुलाची दरुुस्िी िरण्याबाबि 

 

(२६) *  ९२६४६   श्री.प्रभदुास लभलािेिर (मेळघाट) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धारणी त े बरैागढ (ज .अमरावती) या रस्त्याच्या दरुुस्तीकरीता लाखो 
रुपये खचच करण्यात येऊनही रस्त्याची दरुवस्था झाली असल्याने नागररक व 
प्रवाशाींची प्रवास करताना मोठ्या प्रमाणात गरैसोय होत असल्याचे माहे मे, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय,   
(२) असल्यास, कलमखार (ता.धारणी, ज .अमरावती) गावाच्या सीमेवर 
असलेल्या गिाग नदीवरील गौलखेिा गावाला  ोिणाऱ्या पलुाचीही दरुवस्था 
झाली असनू पलू वाहतकूीच्या वेळी हलत असल्यामळेु मोठी दघुच् ना 
घिण्याची शक्यता ननमाचण झाली असल्याचे माहे म,े २०१७ मध्ये ननदशचनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या दोन्ही प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(४) असल्यास, चौकशीनसुार धारणी त े बरैागढ या रस्त्याची व गिाग 
नदीवरील पलुाची तातिीने दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 

प्रश्नाींक्रकत रस्ता प्रज मा ३ आहे. या रस्त्याच्या देखभाल दरुुस्तीसाठी 
उपलब्ध अनदुानातनू आवश्यकतनेसुार खचच करण्यात आला आहे. हा रस्ता 
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मेळघा् र्व्याघ्र प्रकल्पातनू  ातो, या लाींबीत रस्ता खिीचा आहे. वन 
ववभागाकिून िाींबरीकरण करण्याची परवानगी शमळत नाही. रस्ता खिीचा 
असल्याने वारींवार क्षतीग्रस्त होतो. या भागातील रस्ता व उवचररत लाींबीतील 
रस्ता खडि ेभरून व इतर आवश्यक दरुुस्त्या करून वाहतकूीसाठी सजुस्थतीत 
ठेवण्यात आला आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नालशि िहसील िायावलयाि मध्यरात्री ऑनलाईन दाखले  
वििरीि झाल्याबाबि 

  

(२७) *  ८८९४४   श्रीमिी सीमािाई दहरे (नालशि पजश्चम), श्री.योगेश (बाप)ू 
घोलप (देिळाली) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) तहसील कायाचलय, नाशशक येथील नायब तहशसलदाराींच्या िसे्कवरुन 
मध्यरात्री ऑनलाईन दाखले ववतरीत झाल्याचे माहे  ून, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववदयार्थयांच्या व नागरीकाींच्या सोयीसाठी शासनाने ऑनलाईन 
दाखले ववतरणाची सवुवधा उपलब्ध करुन ददलेली असताींना नायब 
तहशसलदाराींकिून मध्यरात्री दाखले ववतरीत होणे ही बाब सींशयास्पद 
असल्याने सदर प्रकरणाची व सींबींधधत अधधकाऱ् याची चौकशी करण्याच ेआदेश 
ज ल्हाधधकारी, नाशशक याींनी प्रशासनाला ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी पणूच करण्यात आली आहे काय,  
(४) असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले व त्यानसुार सींबींधधत दोषीींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) असे ननदशचनास आल ेनाही. 
(२) व (३) नाशशक ज ल्ह्यातील नागररकाींना वय,  ात, अधधवास इ. ववववध 
दाखल्या सींदभाचतील सेवा परुववण्यासाठी “सेत”ू तसेच “महा-ई-सेवा” कें द्राींकिून 
महाऑनलाईन पो च्लदवारे तयार होणारे दाखले नागररकाींना ऑनलाईन 
पध्दतीने बायोमेरीक िी ी्ल शसग्नेचर दवारे स्वाक्षरीत करुन ववतरीत केली 
 ातात. यासाठी सोमवार त े रवववार या सात ददवसाींकररता प्रत्येकी सात 
वेगवेगळे desk१, desk२ व desk३ म्हणून  कमचचारी /अधधकारी नेमण्यात 
आले असनू या सवांना महाऑनलाईन पो च्लवर लॉग ईन करणेसाठी स्वतींत्र 
य ुरनेम व पासविच देण्यात आलेले आहेत. 

नाशशक शहर /तालकु्यात मींगळवार या वाराकररता उत्पन्न दाखल े
ननगचशमत करणेसाठी श्रीमती शभुदा कुलकणी, नायब तहशसलदार, १२६- 
देवळाली ववधानसभा मतदारसींघ याींची desk३ म्हणून नेमणूक करुन त्याींना 
स्वतींत्र य ुरनेम व पासविच देण्यात आलेले आहेत, असे असताींना दद. 
०६/०६/२०१७ रो ी रात्री ८.०० त े१२.०० वा  ेदरम्यान श्रीमती कुलकणी याींचा 
य ुरनेम व पासविच वापरुन वय व अधधवास दाखले नामीं ूर करण्यात 
आल्याची तक्रार श्रीमती कुलकणी याींनी दाखल केली होती. तथावप, सदर 
तक्रार ही महा-ऑनलाईन पो च्लवर ऑनलाईन पध्दतीने केलेल्या कामाबद्दल 
असल्याने, या बाबीसींदभाचत ज ल्हा समन्वयक, महाऑनलाईन याींना तपासणी 
करुन खुलासा करणेबाबतच्या सचूना ज ल्हाधधकारी, नाशशक याींनी ददलेल्या 
आहेत. 

महा-ऑनलाईन पो च्लवरुन सक्षम अधधकारी याींनी त्याींचे य ुरनेम व 
पासविच वापरुन बायोमेरीक िी ी्ल शसग्नेचर केल्याशशवाय, म्हण चे 
बायोमेरीक मशशनवर अींगठयाचा ठसा ददल्याशशवाय एकाही प्रमाणपत्रावर 
डि ी्ल स्वाक्षरी होत नाही. त्यामळेु सदर प्रकरणात एकाही दाखल्यावर 
डि ी्ल स्वाक्षरी झालेली नाही वा डि ी्ल स्वाक्षरी होऊन एकही दाखला 
ननगचमीत झाललेा नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही 

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

 



34 

िलासरी (जज.पालघर) येथे बबल्डीांग मटेररयल सप्लायचा बेिायदेशीर 
िारखाना सुरु असल्याबाबि 

 

(२८) *  ८८९२०   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तलासरी (ज .पालघर) तालकु्याच्या दठकाणच्या मखु्य बा ारपेठेतील 
राममींददर व ज ल्हा पररषद शाळेलगत बबल्िीींग म्ेररयल सप्लायच्या सरुु 
असलेल्या बेकायदेशीर कारखाण् यात रो  मोठ्या प्रमाणात बबल्िीींग म्ेररयलच े
उत्पादन घेतले  ात असनू रेती बींदी असतानाही कारखाण् यातनू रेती परुवठा 
केला  ात असल्याचे ददनाींक २१ फेब्रवुारी, २०१७ रो ी वा त्यासमुारास 
ननदशचनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या बेकायदेशीर कारखाण्याकि ेमहसलू ववभागातील अधधकारी 
 ाणीवपवूचक दलुचक्ष करीत असल्यामळेु शासनाच्या महसलूाचे मोठ्या प्रमाणात 
नकुसान होत असल्याचेही ननदशचनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार या बेकायदेशीर कारखाण् यावर व याकि े दलुचक्ष 
करणाऱ्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) पालघर ज ल्ह्यातील तलासरी 
तालकुा दठकाणच्या मखु्य बा ारपेठेतील राममींददर व ज ल्हा पररषद 
शाळेलगत बबल्िीींग म्ेररअलचा परुवठा करणारे दकुान सरुू असल्याच े
ननदशचनास आले आहे. सदर दठकाणी कोणत्याही प्रकारचा कारखाना नाही व 
कोणतीही वस्त ू उत्पादीत केली  ात नाही. प्रस्ततु प्रकरणी महसलू 
ववभागातील अधधकारी  ाणीवपवूचक दलुचक्ष करीत असल्याचे ननदशचनास आले 
नाही. 

सदर  शमनीच्या वाणणज्य प्रयो नाथच वापरासाठी अकृवषक परवानगी 
घेतल्याचे ददसनू न आल्याने तहशसलदार तलासरी याींनी सींबींधधताींववरूध्द 
महाराषर  मीन महसलू सींदहता, १९६६ मधील कलम ४५ अींतगचत खुलासा 
सादर करण्याबाबत ददनाींक ६/०७/२०१७ रो ी नो्ीस ब ावली आहे.  
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तसेच सदर  शमनीवर ४ ब्रास दगि (खिी+दगिपाविर) याींचा अवधै 
साठा केल्याच े आढळून आल्याने तहशसलदार तलासरी याींनी ददनाींक 
११/०७/२०१७ रो ीच्या आदेशान्वये रू. २०,८२०/- इतकी दींिात्मक रक्कम 
सींबींधधताींना शासन मा करण्याबाबत कळववले आहे. सदर रक्कम वसलू 
करण्याची कायचवाही तहशसलदार तलासरी याींच्यास्तरावर सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

फुलांब्री-औरांगाबाद (िा.फुलांब्री, जज.औरांगाबाद) रस्त्याच े 
चौपदरीिरण िरण्याबाबि 

 

(२९) *  ८८९८३   श्री.अब् दलु सत्िार (लसल्लोड), श्रीमिी तनमवला गाविि 
(इगिपरूी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली) :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) फुलींब्री-औरींगाबाद (ता.फुलींब्री, ज .औरींगाबाद) रस्त्यावरील चौका 
गावा वळ रक व दचुाकीच्या झालेल्या अपघातात एक यवुक  ागीच ठार 
होऊन त्याची पत्नी व मलुगा गींभीर  खमी झाल्याच ेमाहे  ानेवारी, २०१७ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, फुलींब्री-औरींगाबाद रस्त्यावर सतत अपघात होत असनूही या 
रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम ददघच काळापासनू प्रलींबबत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार सदर रस्त्याचे तातिीने चौपदरीकरण 
करण्याबाबत व सदर घ्नेतील मतृाच्या कु्ूींबबयाींना आधथचक मदत 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. सदरील अपघात हा ्ेम्पो चालकाच्या 
चुकीमळेु झाला असल्याची फुलींब्री पोलीस ठाण्यामध्ये नोंद असल्याचे पोलीस 
अधीक्षक, औरींगाबाद ग्रामीण याींनी कळववले आहे. 
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(२), (३) व (४)  ानेवारी, २०१७ मध्ये घोवषत राषरीय महामागच ७५३ फ च्या 
औरींगाबाद त े शसल् लोि ह्या ६१ क्रक.मी. रस्त्याचे पेर्व्हि शोल्िरसह 
दपुदरीकरण व प्रमखु गावाींमध्ये चौपदरीकरणाच्या कामासाठी १५  ून, २०१७ 
मध्ये कायाचरींभ आदेश देण्यात आले असनू करारनाम्यानसुार २ वषाचमध्ये 
काम पणूच करण्याचे ननयो न आहे. ह्या प्रकल्पामध्ये औरींगाबाद त े फुलींब्री 
दरम्यानच्या महामागाचच्या रुीं दीकरणाचा समावेश आहे.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
भालूर, दहेगाि ि टािळी ख.ु (िा.नाांदगाांि, जज.नालशि) येथील 

सामाजजि सभागहृाच्या इमारिीांची िामे तनिृष्ट्ट दजावची िेल्याबाबि 
(३०) *  ८९३५४   श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) भालरू, दहेगाव व ्ाकळी खु. (ता.नाींदगाींव, ज .नाशशक) येथे आमदार 
स्थाननक ववकास कायचक्रमाअींतगचत सन २०१४-१५ या आधथचक वषाचत 
प्रशासक्रकय मीं ुरी शमळालेल्या सामाज क सभागहृाच्या इमारतीींची कामे 
सावच ननक बाींधकाम उपववभाग, मनमाि याींनी ननकृष् द ाचची केली असनू 
सदर कामे अनेक वषांपासनू अपणूच अवस्थेत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केलेली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषच काय आहे व त्यानसुार सदर कामे तात्काळ 
पणूच करण्याबाबत तसेच ननकृष् द ाचची कामे करणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर 
कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) भालरू, दहेगाव, ्ाकळी खु. (ता.नाींदगाींव, 
ज .नाशशक) येथील आमदार स्थाननक ववकास कायचक्रमाअींतगचत सन २०१४-१५ 
या आधथचक वषाचत एकूण ३ कामाींना प्रशासकीय मान्यता शमळाली असनू 
सदय:जस्थतीत तीनही कामे प्रगतीपथावर असनू दद.३१/०८/२०१७ अखेर पणूच 
करण्याचे ननयो न आहे. 
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या सवच कामाींच्या बाींधकाम सादहत्याची ज ल्हा प्रयोगशाळेतनू 
तपासणी करण्यात आली असनू सादहत्य तपासणी अहवाल समाधानकारक 
आहेत. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
मुांबई उपनगरािील िाांदळिन असलेल्या भागाि झालेली अतिक्रमणे 

  

(३१) *  ८५६०७   श्री.सांजय पोिनीस (िललना), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप 
पजश्चम), श्री.सतुनल प्रभ ू(ददांडोशी) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 

(१) मुींबई उपनगरातील ववववध भागाींचे सन २००५ त े सन २०१६ या 
कालावधीत उपग्रहादवारे काढण्यात आलेल्या नकाशा व छायाधचत्रावरून 
ज ल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर याींनी सींबींधधत तहशसलदाराींना सन २००५ मध्ये 
उपनगरात १८०० हेक््रवर पसरल्या असलेल्या क्रकती काींदळवणावर सन 
२०१६ मध्ये अनतक्रमण झाले आहे याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे ननदेश 
ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अहवाल ज ल्हाधधकारी कायाचलयास प्राप्त झाला असनू 
सदर अहवालात वसोवा, चारकोप, वाींदे्र, काींददवली, मावे, मालवणी, गोरेगाव व 
काीं ूरमागच या काींदळवने असलेल्या भागात मोठ्या प्रमाणात अनतक्रमणे 
करण्यात आल्याचे ननदशचनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त अहवालाच्या अनषुींगाने मुींबई उपनगरात अनतक्रमणे 
करणाऱ्याींवर कारवाई करून सदरची अनतक्रमणे ह्ववण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
(२) काींदळवन असलेल्या भागात अनतक्रमणे होत असल्याच्या तक्रारी वारींवार 
प्राप्त होतात. 
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(३) काींदळवन क्षते्रात अनतक्रमण करणाऱ्या सींबींधधताींववरूध्द पयाचवरण सींरक्षण 
अधधननयम, १९८६, सागर त्ीय क्षते्राबाबत कें द्र व राज्य शासनाची ववववध 
पररपत्रके, अधधसचूना तसेच रर् याधचका (L.) क्र. ३२४६/२००४ मध्ये मा. 
उच्च न्यायालयाने ननगचशमत केलेले आदेश ददनाींक ०६/१०/२००५ मधील ननदेश 
नसुार फौ दारी व इतर कारवाई करणेत येत.े तसेच राखीव वनक्षेत्रातील 
काींदळवनावरील अनतक्रमणासींदभाचत महाराषर  मीन महसलू सींदहता, १९६६ 
च्या कलम ५३, ५४ व ५४-अ अन्वये कारवाई करुन काींदळवन कक्षाकिून 
मुींबई, मुींबई उपनगर व नवी मुींबई मधील ३७०५ अनधधकृत झोपियाींच े
ननषकासन माहे एवप्रल-२०१५ त े  ुल-ै२०१७ या दरम्यान करण्यात आलेले 
आहे. 
(४) प्रकरणी ववलींब नाही. 

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

िुरुां दा (िा.िसमि, जज.दहांगोली) येथे अतििषृ्ट्टीमुळे  
शिेिऱयाांच ेझालेले नुिसान 

  

(३२) *  ९३६८१   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमि) :   सन्माननीय मदि ि 
पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कुरुीं दा (ता.वसमत, ज .दहींगोली) येथे ददनाींक ३०  नू, २०१७ रो ी वा त्या 
समुारास अनतवषृ्ीमळेु (ढगफु्ी) शतेकऱ्याींचे मोठ्या प्रमाणात नकुसान झाले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनतवषृ्ीमळेु नकुसान झालेल्या नकुसानग्रस्त शतेकऱ्याींच्या 
नकुसानाबाबतची चौकशी पणूच झालेली असतानाही अदयापपयतं या 
शतेकऱ्याींना कोणत्याही स्वरुपाची मदत शमळालेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदरहू शतेकऱ्याींना तातिीने मदत शमळण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

भूम (जज.उस्मानाबाद) िालुक्यािील शिेिऱयाांना तनिृष्ट्ट दजावच्या 
ज्िारी बबयाण्याांच ेिाटप िरण्याि आल्याबाबि 

 

(३३) *  ९१९४९   श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भमू (ज .उस्मानाबाद) तालकु्यामध्ये माहे सप् े्ंबर व ऑक््ोबर, २०१६ 
मध्ये वा त्या दरम्यान कृषी ववभागामाफच त शतेकऱ्याींना वा्प करण्यात 
आलेले ज्वारीचे बबयाणे अत्यींत ननकृष् द ाचचे असल्याने कणसामध्ये ज्वारीच े
दाणे पणूच न भरल्याने वपक उत्पादन कमी होऊन शतेकऱ्याींचे नकूसान झाले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शतेकऱ्याींनी कृषी कायाचलय, भमू याींच्याकि े तक्रार 
केली असनू स्थाननक लोकप्रनतननधीींनीही सदर बाब मा.कृषी मींत्री याींचकेि े
ददनाींक २८  ून, २०१७ रो ी वा त्यासमुारास ननवेदन देऊन त्याींच्या 
ननदशचनास आणली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन नकुसानग्रस्त शतेकऱ् याींना नकुसान 
भरपाई देण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) शतेकऱ्याींना वा्प केलेले ज्वारीचे बबयाणे ननकृष् 
नर्व्हत.े 
(२) या प्रकरणी श्री. राहुल मो्े, ववधानसभा सदस्य, याींचे दद.२७.०६.२०१७ 
रो ीचे पत्र  प्राप्त झाल ेआहे. 
(३) राषरीय अन्न सरुक्षा अशभयान - भरिधान्य या यो नेतनू भमू 
तालकु्यातील ९ गावाींमध्ये ९० जक्वीं. बबयाणे २२५० शतेकऱ्याींना अनदुानावर 
वा्प करण्यात आले होत े व त्याची ९०० हे. क्षेत्रावर लागवि झाली होती 
तथावप, कणसामध्ये ज्वारीचे दाणे पणुच न भरल्याबाबत केवळ एका 
शतेकऱ्याची तक्रार तालकुा कृवष अधधकारी, भमू ज . उस्मानाबाद याींच्याकि े
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प्राप्त झाली होती. सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने तालकुास्तरीय सशमतीच्या 
चौकशीअींती सींबींधधत शतेकऱ्याच्या शतेामध्ये कमी ओलावा रादहल्यामळेु 
ज्वारीच ेदाणे कमी प्रमाणात भरल्याच े ददसनू आले. बबयाणे ननकृष् द ाचच े
असल्याबाबत सींबींधधत शतेकऱ्याच्या तक्रारीत तर्थय नसल्याने नकुसान भरपाई 
देण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

महाड ि पोलादपूर (जज.रायगड) िालुक्यािील दरडग्रस्ि गािाांच े
पुनिवसन िरण्याबाबि 

  

(३४) *  ८८२०५   श्री.सभुाष उफव  पांडडिशठे पाटील (अललबाग), श्री.िालीदास 
िोळांबिर (िडाळा), श्री.धयैवशील पाटील (पणे) :   सन्माननीय मदि ि 
पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाि व पोलादपरू (ज .रायगि) तालकु्यासह ८४ गावाींवर पावसाळयात 
दरि कोसळण्याची शक्यता असल्याच े भवूजै्ञाननक आणण भ ूल सवेक्षण 
ववभागाने त्याींच्या अहवालात नमदू केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाि व पोलादपरू (ज .रायगि) तालकु्याींमध्ये  ुई दासगाव, 
कोंिीवाले, रोहण इत्यादी गावाींवर दरिी कोसळून ववत्त व ज ववत हानी झाली 
असनू नकुसान झालेल्या कु्ुींबाच ेअदयापही पनुवचसन झाले नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार उक्त दरिग्रस्त गावाींचे पनुवचसन करुन 
दघुच् नाग्रस्ताींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत व या भागात दरि कोसळू नये 
यासाठी उपाययो ना करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे.      
(२) नाही.  ुई दासगाव, कोंडिवाल,े रोहण इत्यादद गावाींचे पनुवचसन पणूच झाले 
आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही 

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

भांडारा ि पिनी (जज.भांडारा) िालुक्याि अिैध रेिी िाहिूि िरणाऱया 
रिने मुलीचा झालेला मतृ्यू 

  

(३५) *  ९१७९५   श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भींिारा व पवनी (ज .भींिारा) तालकु्यातील वनैगींगा नदीपात्रातनू अवधै 
रेतीचे उत्खनन होत असनू अवधै रेती वाहतकू करणाऱ्या रकने बोरगाव 
येथील प्राची मोतीलाल माींिवकर या मलुीचा मतृ्य ू झाला असल्याच े
ननदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तालकु्यात वाहनाच्या क्षमतपेेक्षा  ास्त रेतीची वाहतकू 
केल्यामळेु रस्त ेनादरुुस्त झाले असनू सदरच्या अवधै रेती वाहतकू करणाऱ्या 
रक मालकाकिून अधधकारी व कमचचारी प्रती रक ह ार रुपये घेऊन रक 
सोिून देत असल्याचे ननदशचनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,   
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार उक्त तालकु्यात अवधै रेती उपसा करून 
वाहनाच्या क्षमतपेेक्षा  ास्त रेतीची वाहतकू करणाऱ्या रेती माक्रफयाींवर तसेच 
यास मदत करणाऱ्या अधधकारी व कमचचाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) ददनाींक २२/०६/२०१७ रो ी मौ  े
बोरगाव वळ एका रेतीने भरलेल्या वाहनाने प्राची मोतीलाल माींिवकर या 
शाळकरी मलुीस धिक ददल्याने नतचा मतृ्य ूझाला असल्याची बाब ननदशचनास 
आली आहे. 
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भींिारा ज ल्ह्यातील भींिारा व पवनी तालकु्यात माहे एवप्रल, २०१७ त े
 ून, २०१७ या कालावधीत वाहन क्षमतपेेक्षा  ास्त रेतीची अवधै वाहतकू 
करताना ननदशचनास आलले्या एकूण २६ प्रकरणाींपकैी १४ प्रकरणाींमध्ये 
उपप्रादेशशक पररवहन अधधकारी भींिारा याींनी कारवाई करून रू. ४,३५,९४०/- 
एवढा दींि वसलू करुन शासन मा केला आहे. तसेच उवचरीत प्रकरणाींमध्ये 
उपप्रादेशशक पररवहन अधधकारी भींिारा याींच्या स्तरावर कायचवाही सरुू आहे. 

अवधै रेती वाहतकू करणाऱ्या रक मालकाींकिून अधधकारी/कमचचारी 
पसेै घेऊन सोिून देत असल्याची बाब ननदशचनास आलेली नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

भोिरदन (जज.जालना) िालुक्याि तनिृष्ट्ट दजावच्या िपाशी 
बबयाण्यामुळे शिेिऱयाांच ेझालेले नुिसान 

  

(३६) *  ९४२९३   श्री.सांिोष दानिे (भोिरदन), श्री.नारायण िुच े
(बदनापरू) :  सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१)  मौ े तळणी, बर ळा लोखींि,े सोयगाव देवी, दगिवािी, दानापरु, आन्वा, 
वाकिी, शसरसगाव, कुीं भारी, नाीं ा, क्षक्षरसागर (ता.भोकरदरन, ज . ालना) 
गावाींतील शतेकऱ् याींनी मजल्लका नावाच्या कपाशीच्या बबयाण्याींची लागवि 
केली असनू लागवि केलेले बबयाणे उगवले नसल्याने कीं पनीवर फसवणूकीचा 
गनु्हा दाखल करून कारवाई करण्याची मागणी कृषी अधधकारी, पीं.स. 
भोकरदन, ज . ालना याींच्याकि े माहे  ून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
शतेकऱ्याींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार सदरहू कीं पनीवर कारवाई करण्याबाबत तसेच 
नकुसानग्रस्त शतेकऱ् याींना नकुसानभरपाई देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 



43 

श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) अींशत: खरे आहे. 
न्यणूझवीिू सीडस या कीं पनीच्या मल्लीका या वाणाच्या बी.्ी.कापसू 

बबयाणाींची कमी उगवण झाल्याबाबत,  ालना ज ल्ह्यातील भोकरदन 
तालकु्यातील मौ े बरीं ळा लोखींि े या गावातील २ शतेकऱ्याींच्या तक्रारी 
पींचायत सशमती, भोकरदन कायाचलयास ददनाींक १९  ून,२०१७ रो ी प्राप्त 
झालेल्या आहेत. तथावप, मौ े तळणी, सोयगाव देवी, दगिवािी, दानापरु, 
आन्वा, वाकिी, शसरसगाव, कुीं भारी, नाीं ा, क्षक्षरसागर या गावातील 
शतेकऱ्याींच्या  कापसू बबयाणाींच्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या नाहीत. 
(२) होय. 
(३) तक्रारदार शतेकऱ्याींच्या क्षते्राची ज ल्हास्तरीय तक्रार ननवारण सशमतीने 
पाहणी केलेली आहे. सदर पाहणी नींतर शतेकऱ्याींनी परेलेल्या लॉ्चे बबयाणे 
बी  पररक्षण प्रयोगशाळा, परभणी येथ े पाठववण्यात आललेे होत.े बबयाणे 
नमनूा उगवण क्षमता तपासणीत पास झालेला असनू, उगवण कमी होण्यास 
बबयाणे कारणीभतू नसल्याचे ननदशचनास आलेले आहे. नकुसान भरपाई 
अनजु्ञेय ठरत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

गुहागर (जज.रत्नाधगरी) िालुक्याच्या किनारी भागाि धपूप्रतिबांधि 
बांधारे बाांधण्याबाबि 

  

(३७) *  ८५३५४   श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(िडाळा), श्री.सांिोष दानिे (भोिरदन), श्री.नारायण िुचे (बदनापरू) :   
सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मौ े अीं नवेल-भोईवािी (ता.गहुागर, ज .रत्नाधगरी) येथील लोकवस्तीला 
समदु्राच्या उधाणाच्या भरतीच्या पाण्यामळेु धोका ननमाचण झाल्यामळेु या 
दठकाणी बाह्य वळण मागच क्रकवा धूपप्रनतबींधक बींधारा बाींधण्यात यावा अशी 
मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी शासनाकि ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच गहुागर (ता.गहुागर, ज .रत्नाधगरी) शहराच्या क्रकनारी भागातील 
 शमनीची समदु्राच्या ला्ाींमळेु धूप होवनू बागा व लोकवस्तीचे नकुसान होत 
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असल्याने गहुागर-वरचापा्, बा ारपेठ आणण गहुागर बाग या दठकाणी 
धूपप्रनतबींधक बींधारे बाींधण्याची मागणी लोकप्रनतननधी याींच्याकिून करण्यात 
येत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, शमऱ् या (ज .रत्नाधगरी) गावात दोन वषाचपवूी बाींधलेल्या 
धूपप्रनतबींधक बींधारा फु्ून दगि समदु्रात वाहून गेल्याने शमऱ् या गावाला 
पावसाळयात धोका ननमाचण झाल्याचे माहे  ून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशचनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त मागण्याींच्या अनषुींगाने गहुागर तालकू्यातील उपरोक्त 
दठकाणी धूप प्रनतबींधक बींधारे बाींधण्याबाबत व शमऱ्या गावातील धूप 
प्रनतबींधक बींधाऱ्याची दरुुस्ती करून सींबींधधत कीं त्रा्दारावर कारवाई 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय.     
(२) होय. 
(३) शमऱ् या (ज .रत्नाधगरी) गावात सन २०१४ मध्ये मेरी्ाईम बोिाचमाफच त 
बाींधलेला बींधारा ववस्कळीत झालेला आहे ही बाब खरी आहे. 
(४) गहुागर तसेच गहुागर-वरचापा् या दोन दठकाणच्या समदु्र क्रकनाऱ् यावर 
धूप्रनतबींधक बींधारे बाींधण्याचे अनकु्रमे रु. १ को्ी व रु.१.८० को्ी अींदाज त 
क्रकींमतीची कामे सन २०१७-१८ च्या अथचसींकल्पात अींतभूचत करण्यात आली 
आहेत. शमऱ् या गावातील धूपप्रनतबींधक बींधाऱ् याच्या बाींधकामाबाबत महाराषर 
मेरी्ाईम बोिच याींना उधचत कायचवाहीसाठी कळववण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
अमराििी जजल््यािील शिेिऱयाांची प्रधानमांत्री िृषी लसांचन योजनेिील 

लसांचन सादहत्य खरेदीि झालेली फसिणूि 
  

(३८) *  ९३०२५   प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्िे) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) अमरावती ज ल्ह्यातील शतेकऱ्याींची प्रधानमींत्री कृषी शस ींचन यो नेतील 
राषरीय सकु्ष्म शसींचन अशभयानाींतगचत ववववध सकु्ष्म शसींचन सादहत्य खरेदीत 
कीं पन्याींकिून आधथचक फसवणूक केली  ात असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार शतेकऱ् याींची फसवणूक करणाऱ् या कीं पन्याींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावन नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
लभिांडी (जज.ठाणे) येथील तनिासी नायब िहलसलदार याांनी गौण खतनज 

उत्खननाि रेिी माकफयाांना मदि िेल्याबाबि 
(३९) *  ९३२०९  श्री.शाांिाराम मोरे (लभिांडी ग्रामीण), श्री.रुपेश म् हात्र े(लभिांडी 
पिूव) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौ े अनगाींव (ता.शभवींिी, ज .ठाणे) येथील गौणखनन  उत्खननाचा 
शासनाचा महसलू बिूवनू रेतीमाफीयाींना मदत करणारे शभवींिीचे ननवासी 
नायब तहशसलदार याींची चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याच े आदेश 
ज ल्हाधधकारी याींनी उपववभागीय अधधकारी याींना माहे  ुल,ै २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अहवाल उपववभागीय अधधकारी याींनी सादर केला आहे 
काय,   
(३) असल्यास, सदर अहवालाचे अनषुींगाने सींबींधधत नायब तहशसलदार 
याींच्यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) आददवासी महादेव कोळी सामाज क 
सींस्थेच्या या सींदभाचत तक्रारव ा ननवेदनात नमदू केलेल्या मदु्दयाींच्या 
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अनषुींगाने चौकशी करुन तसा अहवाल सादर करण्याच ेननदेश ज ल्हाधधकारी, 
ठाणे याींनी उपववभागीय अधधकारी, शभवींिी याींना ददले होत.े त्यास अनसुरुन 
उपववभागीय अधधकारी याींनी याबाबतचा अहवाल ददनाींक १७/७/२०१७ रो ी 
ज ल्हाधधकारी, ठाणे याींना सादर केला आहे. 
(३) यासींदभाचत उपववभागीय अधधकारी, शभवींिी याींनी ज ल्हाधधकारी, ठाणे 
याींना सादर केलेल्या अहवालात ननवासी नायब तहशसलदार याींच्यावर 
करण्यात आलेल्या आरोपाबाबत तक्रारदार ठोस परुावे देव ू शकलेले नाहीत, 
असे नमदू करण्यात आलेले आहे. तसेच अनधधकृत रेती या गौणखनन ाबाबत 
ननयमानसुार कायचवाही करण्यात आल्याचे प्रथमदशचनी ददसत असनू तक्रारदार 
याींनी केलेली तक्रार शसध्द होत नसल्याचे नमदू करुन तक्रारअ च ननकाली 
काढण्याबाबत उपववभागीय अधधकारी, शभवींिी याींनी ज ल्हाधधकारी, ठाणे याींना 
शशफारस केली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मौजा धानोरा बु. (िा.नाांदरुा, जज.बुलढाणा) येथे  

पुर सांरक्षि लभांि बाांधण्याबाबि 
(४०) *  ८९१११   श्री.चैनसखु सांचेिी (मलिापरू) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौ ा धानोरा ब.ु (ता.नाींदरुा, ज .बलुढाणा) येथ ेनदीपात्राला सींरक्षक शभींत 
नसल्यामळेु परू पररजस्थतीत नदीतील पाणी गावात घसुनू ग्रामस्थाींचे दैनींददन 
 ीवन ववस्कळीत होत असल्याचे माहे  ून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशचनास आले असनू उक्त दठकाणी परू सींरक्षक शभींतीचे बाींधकाम 
करण्यासाठी २० लक्ष रुपयाींच्या ननधीची आवश्यकता आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त सींरक्षण शभींत बाींधण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधी 
याींनी कायचकारी अशभयींता सावच ननक बाींधकाम ववभाग, खामगाव याींना 
वेळोवेळी सधूचत केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार या दठकाणच्या नदीपात्राला परू सींरक्षक शभींत 
बाींधण्यासाठी ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही, धानोरा गावाला लागनू परु सींरक्षक शभींतीचे 
बाींधकाम  माचच, १७ मध्ये पणूच करण्यात आलेले आहे. 
(२) व (३) सींरक्षक शभींतीचे काम ज्ञानगींगा नदीपात्रातील असल्यामळेु 
 लसींपदा ववभागाच्या सींबींधीत क्षबेत्रय अधधकाऱ्याींनी ज ल्हा ननयो न सशमती, 
बलुढाणा याींच्याकिून प्राप्त झालेल्या ननधीतनू हाती घेऊन माचच, २०१७ पयतं 
पणूच करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

लशिडी (मुांबई) येथील जलदगिी न्यायालयाच्या इमारिीमधील  
छिाचा िाही भाग िोसळल्याबाबि 

  

(४१) *  ८९९७३   श्री.सतुनल प्रभ ू (ददांडोशी) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) शशविी (मुींबई) येथील  लदगती न्यायालयाच्या इमारतीमधील १५ 
क्रमाींकाच्या न्यायदालनातील छताच्या काँक्रक्र्चा काही भाग ददनाींक ३१ मे, 
२०१७ रो ी वा त्यासमुारास कोसळल्याचे ननदशचनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त घ्नचेी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषच काय आहेत व त्यानसुार सदर इमारतीचे 
स्रक्चरल ऑडि् करून इमारतीची पनुबांधणी करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय.    
(२) व (३) शशविी, मुींबई येथील  लदगती न्यायालयाच्या इमारतीतील १५ 
क्रमाींकाच्या न्यायालयीन दालनाची दरुुस्ती त्वररत करण्यात आली आहे. 
ददनाींक ८/६/२०१७ रो ी मा.उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व या ववभागाच े
अधधकारी याींच्या सींयकु्त पाहणी नींतर आय. आय. ्ी. पवई किून स्रक्चरल 
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ऑिी् करण्यात आले आहे. सदर स्रक्चरल ऑिी् अहवालानसुार 
इमारतीच्या इतर दरुुस्तीचे काम हाती घेण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पुणे येथील ससून रुग्णालयाि पाणीगळिी होि असल्याबाबि 
  

(४२) *  ८५२००   श्री.लभमराि िापिीर (खडििासला), श्री.योगेश दटळेिर 
(हडपसर) :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ससनू रुग्णालय, पणेु येथे वववीध दठकाणी पाणीगळती होत असनू    
बी.  े. वदैयकीय महाववदयालयातील मलुीींच्या वसनतगहृातील खोल्या पाणी 
गळतीमळेु कायमस्वरूपी बींद करण्यात आल्याची बाब माहे  ून, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशचनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रुग्णालयात गभचवती तपासणीच्या कें द्रापासनू त े
प्रयोगशाळेपयतं वेगवेगळ्या दठकाणी पाणीगळती होत असनू याचा त्रास 
रुग्णाींना सहन करावा लागत असल्याच ेननदशचनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर रुग्णालयाच्या दरुुस्तीसाठी सन २०१६-२०१७ या आधथचक 
वषाचत ननधी शमळाला नसल्यामळेु या रुग्णालयाची व वसनतगहृाची दरुुस्ती 
होऊ शकली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर रुग्णालय व वसनतगहृाची तातिीने दरुुस्ती करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) ससनू रूग्णालय पणेु येथे  ागो ागी पाणीगळती 
होत असल्याची बाब खरी आहे. बी.  े. वदैयकीय महाववदयालयातील 
मलुीींच्या वसनतगहृातील होणाऱ् या पाणीगळतीमळेु वसनतगहृ कायमस्वरूपी बींद 
करण्यात आल्याची बाब खरी नाही. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
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सन २०१६-१७ या आधथचक वषाचत रुपये २३०.५७ लक्ष क्रकींमतीची कामे 
करण्यात आली असनू त्यामध्ये प्रामखु्याने नसेस होस््ेलच्या दोन म ल्याींच े
नतुनीकरण, पररसराचे आवार शभ ींतीच ेकाम, छताची गळती प्रनतबींधक कामे 
याींचा समावेश आहे. या कामामध्ये रूग्णालय प्रसतूीगहृाच्या इमारतीचे काम 
समाववष् नर्व्हत.े  
(४) रूग्णालय व वसनतगहृाची तातिीने दरुूस्ती करण्याच्या अनषुींगाने रुपये 
१२८ लक्ष क्रकींमतीच्या कामास मीं ूरी देण्यात आली असनू ननववदा प्रक्रीया 
प्रगतीपथावर आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
िाांदे्र पूिव (मुांबई उपनगर) येथील शासिीय िसाहिीमधील शासिीय 

िमवचाऱ याांच्या विविध मागण्याांबाबि 
 

(४३) *  ८७५४३   श्रीमिी िपृ्िी सािांि (िाांदे्र पिूव) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) वाींदे्र पवूच (मुींबई) येथील शासकीय वसाहतीमधील ५०-६० वष े  ुन्या 
असलेल्या इमारतीींच्या झालेल्या पिझिीची दरुुस्ती करण्यासाठी शासन दरवषी 
सावच ननक बाींधकाम ववभागाला ननधी ववतरीत करत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननधीतनू करण्यात येणारी कामे ननकृष् द ाचची होत 
असल्याने सदर इमारती पािून त्याींची पनुबांधणी करण्यात यावी व शासकीय 
कमचचाऱ् याींना तथेचे माफक दरात मालकी हक्काची घरे देण्यात यावी, अशी 
मागणी अनेक वषाचपासनू स्थाननक आमदार, नगरसेवक व शासकीय कमचचारी 
रदहवाशी सींघ्ना याींनी मा.मखु्यमींत्री, मा.सावच ननक बाींधकाम मींत्री व 
मा.महसलू मींत्री याींच्याकि ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीच्या अनषुींगाने इमारत क्र.२५ त े ३५ या तीन 
वषाचपासनू ररकाम्या असलले्या इमारतीींच्या  ागेवर शासकीय कमचचाऱ् याींना 
मालकी हक्काची घरे बाींधुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. 
(२) शासकीय कमचचाऱ्याींना तथेेच माफक दरात घरे देणेबाबत 
गर्व्हचमे् क्वा च्स, रेशसिें् असोशसएशन याींनी दद. २६.०४.२०१० व ननयोज त 
शासकीय रदहवाशी गहृननमाचण सींस्था/सींघीय सींस्था याींचे  दद. ०४.०४.२०१३ च े
ननवेदन तसेच मा. लेाकप्रनतननधी, स्थाननक आमदार याींनी वेळोवेळी 
ववधीमींिळात याबाबत मागणी केलेली आहे.  
(३) व (४) वाींदे्र येथील शासकीय वसाहतीचे पनुननचमाण करण्याचे काम हाती 
घेतले आहे. शासकीय कमचचाऱ्याींना मालकी हक्काने घरे देण्याबाबत 
सा.बाीं.ववभागाकि ेधोरण नाही.  

----------------- 
राशी िां पनीच े‘राशी ६५९ बीजी-२’ िापूस बबयाणे  

विक्री परिान्यािून रद्द िेल्याबाबि 
  

(४४) *  ८६२७२   श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शवेगाव (ज .अहमदनगर) शहरातील एका कृषी सेवा कें द्रावर कृषी 
ववभागीय आयकु्त कायाचलयाने छापा ्ाकून अप्रमाणणत व बाद ठरवलेल्या 
राशी कीं पनीच्या ६५९ वाणाींचे पाक्रक्े  प्त केल्याचे ददनाींक १५  ून, २०१७ 
रो ी वा त्यासमुारास ननदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, मराठवाडयातील शतेकऱ् याींना ननकृष् द ाचचे कापसाच े बबयाणे 
ववकल्याबद्दल राशी सीिस कीं पनीच्या ‘राशी ६५९’ या वाणावर कृषी ववभागाने 
बींदी घालनू २२६ शतेकऱ् याींना ३६ लाख रुपये नकुसान भरपाई देण्याचे आदेश 
कृषी सींचालकाींनी ददल्याच ेमाहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार शतेकऱ्याींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत व 
सींबींधधत कीं पनीवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) कृवष आयकु्त कायाचलयाने ववक्री परवान्यातनू 
ननलींबीत केलले्या, राशी कीं पनीच्या राशी ६५९ बी ी-२ या कापसू बबयाणे 
वाणाींची ३४७ पाक्रक्े अहमदनगर ज ल्ह्यातील शवेगाव तालकु्यातील ३ कृवष 
सेवा कें द्राींकि े आढळून आली. त्यानषुींगाने, सदर वाणाींबाबत ददनाींक 
११.५.२०१७ रो ी ववक्री बींदचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. 
(२) मे.राशी सीडस प्रा.शलशम्ेि, औरींगाबाद उत्पाददत राशी ६५९ बी ी-२ हे 
कापसू बबयाणे वाण कृवष सींचालकाींनी ववक्री परवान्यातनू रद्द करून २२६ 
शतेकऱ्याींना रूपये ३६.८४ लक्ष नकुसान भरपाई रक्कम देण्याबाबत ददनाींक 
५.५.२०१७ रो ी आदेश काढलेले आहेत, हे खरे आहे. 
(३) होय. 
(४) कृवष सींचालकाींच्या आदेशाववरूद्ध कीं पनीने कृवष आयकु्त याींच्याकि ेअवपल 
केलेले होत.े सदर अवपल कृवष आयकु्त याींनी ददनाींक २३.५.२०१७ रो ी 
फे्ाळले. त्या ववरूद्ध कीं पनीने मा.उच्च न्यायालय, मुींबई  येथे रर् वप्ीशन 
दाखल केलेले आहे. मा.उच्च न्यायालयाने रर् वप्ीशन दाखल करून 
घेण्यापवूी नकुसान भरपाईची रक्कम न्यायालयात  मा करण्याचे आदेश 
कीं पनीला ददलेले होत.े त्यानषुींगाने कीं पनीने सदर रक्कम न्यायालयात  मा 
केलेली असनू प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

घोडबांदर (ठाणे) िे बोरीिली (मुांबई उपनगर)  
भुयारी मागव ियार िरण्याबाबि 

 

(४५) *  ८५०१२   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), 
श्री.शलशिाांि लश ांदे (िोरेगाि), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापरू), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड) :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ठाण्यातील घोिबींदर मागाचवरून मुींबईतील पजश्चम उपनगराकि े  ाताना 
होणारी वाहतकुीची कोंिी दरू करण्यासाठी घोिबींदर त ेबोरीवली असा भयुारी 
मागच तयार करण्याच्या प्रस्तावाला शासनाने अनकूुलता दशचववली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त भयुारी मागाचचे काम लवकरात लवकर पणूच होण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथ लशांदे : (१) होय. 
(२) सदर प्रकल्प महामींिळामाफच त हाती घेण्याबाबत मींत्रीमींिळाच्या पायाभतु 
सवुवधा सशमतीच्या दद.३०.११.२०१५ रो ीच्या बठैकीत चचाच होवनू सदर 
प्रकल्पासाठी महामींिळास कायाचन्वयीन यींत्रणा म्हणून घोवषत करण्यात आले 
आहे. 

सदर प्रकल्पाचा सववस्तर ससुाध्यता अहवाल व सववस्तर प्रकल्प 
अहवाल तयार करणेसाठी तज्ञ सल्लागार म्हणून मे. ऐइकॉम एशशया कीं पनी 
शलशम्ेि याींची नेमणकू करण्यात आली असनू या प्रकल्पासाठी आवश्यक 
असलेल्या ववववध ववभागाींच्या परवानग्या शमळववणे प्रगतीपथावर आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

साांगली जजल््यािील घरतनिी (िा.आटपाडी) ि घोटी बु.(िा.खानापूर) 
येथील घाट रस्त्याची दरुुस्िी िरण्याबाबि 

 

(४६) *  ९१५३८   श्री.अतनल बाबर (खानापरू) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) घरननकी (ता.आ्पािी, ज .साींगली) व घो्ी ब.ु (ता.खानापरू, ज .साींगली) 
येथील घा् रस्ता अत्यींत धोकादायक झाल्याने रस्त्यावर होणाऱ्या अपघाताींचे 
प्रमाण वाढल ेअसल्याचे ननदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू घा् रस्त्याची दरुुस्ती करण्याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी मा.सावच ननक बाींधकाम मींत्री याींना लेखी ननवेदन ददले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर घा् रस्त्याची शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, पाहणीनसुार सदर घा् रस्त्याची दरुुस्ती करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) ननवेदन प्राप्त झाल्याच ेआढळून येत नाही. 
(३) होय. 
(४) व (५) घा् रस्त्याच्या दरुुस्तीचे काम ननकष, मीं ूरी व ननधी 
उपलब्धततचे्या अधधन राहून हाती घेण्याचे ननयो न आहे. 

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

मुांबई-पुणे द्रिुगिी महामागाविरील अपघािाांबाबि 
  

(४७) *  ९०१२४   श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१) मुींबई-पणेु द्रतुगती महामागाचवर आिोशी बोगदया वळ ददनाींक १५ एवप्रल, 
२०१७ रो ी झालेल्या अपघातात दोन नागररकाींचा मतृ्य ूझाला, ददनाींक १९ 
एवप्रल, २०१७ रो ीच्या दरम्यान भातान बोगदया वळ झालले्या अपघातात 
तीन  णाींचा मतृ्य ू झाला, ददनाींक ७ मे, २०१७ रो ी कामशते बोगदयात 
झालेल्या अपघातात चार  णाींचा मतृ्य ूझाला व ददनाींक ३  ून, २०१७ रो ी 
लोणावळया वळ झालेल्या अपघातात चार  णाींचा मतृ्य ू झाला असल्याच े
तसेच या महामागाचवर अनेक वेळा वाहतकू कोंिीही होत असल्याचे ननदशचनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महामागाचवर वारींवार होणारे अपघात रोखण्यासाठी        
मा.मखु्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतखेाली माहे  ून, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
बठैक घेण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बठैकीत घेतलेल्या ननणचयानसुार महाराषर राज्य रस्त े
ववकास महामींिळाचे उपाध्यक्ष व र्व्यवस्थापकीय सींचालक याींच्या 
अध्यक्षतखेाली वाहतकू पोलीस, पररवहन व मादहती तींत्रज्ञान ववभागाच े
सदस्य असलेली सशमती गठीत करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त सशमतीने त्याबाबतचा अहवाल सादर केला आहे काय, 
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(५) असल्यास, या अहवालात कोणत्या बाबी नमदू करण्यात आल्या आहेत व 
त्यानसुार सदर महामागाचवरील अपघात रोखण्यासाठी व होणारी वाहतकू कोंिी 
कमी करण्यासाठी शासनाने कोणत्या उपाययो ना केल्या वा करण्यात येत 
आहेत, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे : (१) होय. परींत ुमुींबई-पणेु द्रतुगती महामागाचवर झालेल्या 
अपघाताींच्या नोंदीनसुार दद.१५.०४.२०१७ रो ी १ र्व्यक्ती मतृ, १ र्व्यक्ती 
गींभीर  खमी, दद.१९.०४.२०१७ रो ी ३ र्व्यक्ती मतृ, १ गींभीर  खमी, १ 
क्रकरकोळ  खमी, दद.०७.०५.२०१७ रो ी  ५ र्व्यक्ती मतृ, ४ क्रकरकोळ  खमी 
व दद.०३.०६.२०१७ रो ी १ र्व्यक्ती मतृ, ५ गींभीर  खमी झाल्या आहेत. 
       अपघातामळेु काही कालावधीसाठी वाहतकू कोंिी होत असत.े 
(२), (३) व (४) होय.    
(५) सदर गदठत सशमतीने शासनास इीं्ेशल न्स राफीक मॉनन्रीींग शसस््ीम 
मीं ुरीसाठी ववचार करावा म्हणून दद.२७ एवप्रल, २०१७ च्या पत्रान्वये 
खालीलप्रमाणे शशफारशी केल्या आहेत :- 
       (i) महाराषर राज्य रस्त ेववकास महामींिळ क्रकीं वा पररवहन आयकु्त 
याींना प्रकल्प कायाचन्वयीन यींत्रणा म्हणून नेमण्यात यावे. 
       (ii) प्रकल्प कायाचन्वीत करण्यासाठी MSRDC, Motor Vehicle 
Department, ADGP, (Traffic) and DIT याींची प्रकल्प मॉनन्रीींग 
कशम्ी करावी. 
       (iii) KPMG याींची या प्रकल्पाकरीता सल्लागार म्हणून नेमणकू 
करावी. 
       (iv) प्रकल्प कायाचन्वनासाठी योग्य तींत्रज्ञान शमळववण्यासाठी 
Expression of Interest मागवनू त्यानींतर Request for Proposal 
मागवावे. 
           सदर शशफारशी शासनाच्या ववचाराधीन आहेत. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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जळगाांि जजल्हा पररषदेि अिजार खरेदीि झालेला गैरव्यिहार 
 

(४८) *  ९२९८५   श्री.बाबरुाि पाचणे (लशरुर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१)  ळगाव ज ल्हा पररषदेचे अनतररक्त मखु्य कायचकारी अधधकारी याींनी 
कोट्यवधी रूपयाींची अव ार खरेदीची बनाव् कीं त्रा्े वा्प केल्याच े ददनाींक  
२ एवप्रल, २०१७ रो ी वा त्यासमुारास ननदशचनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या अव ाराींची कृषी ववदयापीठाींकिून पवूच तपासणीही करण्यात 
आली नसनू सदरचा पवुच तपासणी अहवाल कृषी ववदयापीठाींकिून घेण्याऐव ी 
कीं त्रा्दाराने स्वतःच ददला आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार  ळगाव ज ल्हा पररषदेच्या अनतररक्त मखु्य 
कायकाचरी अधधकारी याींच्यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) नाही, अनसुधूचत  ाती/ नवबौध्द शतेकऱ्याींसाठी 
राबववण्यात येणारी ववशषे घ्क यो ना व आददवासी शतेकऱ्याींसाठी 
राबववण्यात येणारी आददवासी उपयो ना (क्षते्राींतगचत/क्षते्राबाहेरील) मधून खरेदी 
करावयाच्या अव ाराींची/ सादहत्याींची खरेदी  ळगाव ज ल्हा पररषदेने, 
महाराषर कृषी उदयोग ववकास महामींिळ या एकमेव परुवठादार सींस्थकेिून 
केली होती. 
(२) व (३) याबाबत महाराषर कृषी उदयोग ववकास महामींिळाचे म्हणणे प्राप्त 
झाले असनू चौकशी सरुु आहे. 
(४) अनतररक्त मखु्य कायचकारी अधधकारी,  ळगाींव याींनी ववदहत पध्दतीने 
अव ाराींची खरेदी केली असल्याने कारवाई करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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औरांगाबाद अप्पर िहलसल िायावलयाच्या नुितनिरणाची  
िामे तनिृष्ट्ट दजावची झाल्याबाबि 

  

(४९) *  ९०८०१   श्री.अिलु सािे (औरांगाबाद पिूव) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 

(१) औरींगाबाद शहराच्या ज ल्हा वावषचक यो नेच्या सन २०१५-२०१६ च्या 
ननधीतनू अप्पर तहसील कायाचलयाच्या इमारतीच्या काही कामाींना मीं ुरी 
देण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कामापकैी सावच ननक स्वछतागहृ, रो गार हमी यो ना 
आधार भवन, मतदान नोंदणी व सीं य गाींधी ननराधार यो नेच्या कायाचलयाचे 
काम, ववभागीय आयकु्त कायाचलय त ेतहसील कायाचलय पेर्व्हर ब्लॉक बसवणे, 
वायर फेजन्सींग ही कामे अदयाप पणूच झाली नसनू पणूच झालेली कामे ननकृष् 
द ाचची झाली असल्याचे ननदशचनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषच काय आहे व त्यानसुार सदर दठकाणी 
ननकृष् द ाचची कामे करणाऱ्या कीं त्रा्दारावर कारवाई करून उवचररत कामे 
गणुवत्तापणूचररत्या पणूच करून घेण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे आहे. 

ज ल्हा वावषचक यो ना सन २०१५-२०१६ अींतगचत औरींगाबाद अप्पर 
तहसील कायाचलयाच्या इमारत व पररसर नतूनीकरणाची एकूण रुपये ५३.८९ 
लक्ष क्रकींमतीची ९ कामे मीं रू झालेली आहेत. 
(२) औरींगाबाद अप्पर तहसील कायाचलयाच्या इमारतीच्या व पररसरातील 
नतुनीकरणाच्या कामाबाबत तहशसलदार, औरींगाबाद याींनी दद.२२/११/२०१६ 
रो ीच्या पत्रान्वये तक्रार केली आहे. अदयाप ही ९ कामे पणूच झाली नसनू 
सदयजस्थतीत प्रगतीत आहे. 
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(३) तक्रारीच्या अनषुींगाने अधीक्षक अशभयींता, दक्षता व गणुननयींत्रण मींिळ, 
औरींगाबाद याींना सववस्तर चौकशी करून अहवाल सादर करण्याबाबत 
कळववले असनू त्यानषुींगाने कायचवाही प्रगतीत आहे. 
(४) अधीक्षक अशभयींता, दक्षता व गणुननयींत्रण मींिळ, औरींगाबाद याींचा 
चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर  बाबदार अधधकारी/कमचचारी/ कीं त्रा्दार 
याींच्यावर योग्य ती कारवाई करण्याचे ननयो न आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िोस्िे बुद्रिु (िा.माणगाांि, जज.रायगड) गािाजिळ असणारी  
क्िारी बांद िरण्याबाबि 

  

(५०) *  ९३२५३   श्री.भरिशठे गोगािले (महाड) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) कोस्त े बदु्रकु (ता.माणगाींव, ज .रायगि) गावा वळ असणाऱ् या स््ोन 
क्रशरणे उत्खनन केलेल्या क्वारी लगतच्या खडडयाींमध्ये साचलेल े पाणी 
शतेकऱ् याींच्या शतेात सोिल्यामळेु झािाींचे व भातशतेीचे नकुसान झाल्याच े
माहे  ून, २०१७ मध्ये ननदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शतेकऱ् याींनी माणगाींव तहशसलदार व प्राींत 
अधधकारी याींना ननवेदन देऊन उक्त क्वारी तात्काळ बींद करण्याची मागणी 
केली असनू क्वारी बींद न केल्यास प्राींत कायाचलयासमोर उपोषण करण्याचा 
इशारा ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार सदर क्वारी बींद करून शतेकऱ्याींना नकुसान 
भरपाई देण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) स्थाननक ग्रामस्थाींचे या आशयाचे 
ननवेदन उपववभागीय अधधकारी माणगाींव व तहशसलदार माणगाींव याींना 
ददल्याचे ननदशचनास आले आहे. सदर ननवेदनाच्या अनषुींगाने मींिळ अधधकारी, 
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नन ामपरू तसेच तलाठी साझा, नन ामपरू याींनी तपासणी करून सदर 
खाणीतनू येणारे पाण्याच े स्त्रोत बींद केले आहेत. त्याचप्रमाणे मींिळ 
अधधकारी, नन ामपरू व कृषी सहाय्यक, नन ामपरू याींनी स्थळपाहणी केली 
असता सींबींधधत शतेकऱ्याींची शतेी ओसाि असनू, झािाींचे व भातशतेीचे 
नकुसान झाल्याचे ददसनू आले नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

सािवजतनि बाधांिाम विभागाने तनयमबा्य क्िॉन्टा प्लस  
सॉफ्टिेअर खरेदी िेल्याबाबि 

  

(५१) *  ९३४०८   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), 
श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सावच ननक बाींधकाम ववभागाने क्वॉन््ा प्लस सॉफ््वेअर खरेदीबाबत 
ननववदा काढून दर करार केले नसींतानाही सावच ननक बाींधकाम ववभागातील 
प्रत्येक उपववभागाने क्वॉन््ा प्लस सॉफ््वेअर खरेदी करून त्याींची सहा लाख 
रुपयाींची देयके अदा केल्याचे माहे  ून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने सदर सॉफ््वेअरची अवधै खरेदी करून 
देयके अदा करणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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



59 

शासिीय योजनाांच ेअनुदान नव्या डी.बी.टी. धोरणानुसार शिेिऱ याांच्या 
बॅंि खात्याि जमा िरण्याचा घेिलेला तनणवय 

  

(५२) *  ८५६५६   श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्चम) :   सन्माननीय 
िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने कृषीसह इतर यो नाींच े अनदुान आणण लाभ नर्व्या िी.बी.्ी. 
धोरणानसुार शतेकऱ् याींच्या बखक खात्यात  मा करण्याचा ननणचय घेतला असनू 
या ननणचयाने मध्यम, छो्े तसेच आददवासी भागातील कोरिवाहू व लहान 
शतेकऱ् याींचे नकुसान होणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या धोरणापवूी शतेकरी शतेीपयोगी अव ाराींची ९५ ्क्के उचल 
ववना रकमेनी करीत होत ेपरींत ुनर्व्या िीबी्ी धोरणामळेु शतेक-याींना आधी 
स्वतः वळील पसेै भरावे लागणार असनू खरेदी नींतर तो ननधी त्याींच्या 
खात्यामध्ये  मा करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नर्व्या िीबी्ी धोरणामळेु शतेकऱ् याींना आधी स्वतः वळील पसै े
भरावे लागत असल्यामळेु अनेक शतेकऱ् याींना या यो नेचा लाभ घेता आला 
नसनू या यो नेकरीता प्राप्त झालेला ८ त े १० को्ी रूपयाींचा ननधी कृषी 
ववभाग व ज ल्हा पररषदेकि ेशशल्लक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या नर्व्या िीबी्ी धोरणामळेु अनदुानापासनु वींचीत राहणा-या 
लहान व आददवासी शतेकऱ् याींकरीता हा ननधी १०० ्क्के अनदुानावर 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) हे खरे नाही की नर्व्या िी.बी.्ी. धोरणानसुार 
शतेकऱ्याींच्या बँक खात्यात अनदुान रक्कम  मा करण्याच्या ननणचयामळेु 
शतेकऱ्याींचे नकुसान होणार आहे. 
(२) हे खरे नाही की या धोरणापवूी शतेकरी शतेोपयोगी औ ाराींची ९५ ्क्के 
उचल ववना रकमेने करत होत.े आता लाग ूकरण्यात आलेल्या यो नेनसुार 
लाभाथी शतेकऱ्याींनी स्वत: खुल्या बा ारातनू ववदहत द ाचचे व त्याींच्या 
पसींतीचे / बॅ्रण्िचे स्वत: वा्ाघा्ी करुन औ ार खरेदी करावयाचे असनू सेवा 
हमी कायदयाींतगचत तरतदुीींनसुार शतेकऱ्याींना अनजु्ञेय असणारे अनदुान सदर 
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शतेकऱ्याींच्या बँक खात्यामध्ये १५ ददवसाींच्या कालावधीत थे्   मा करण्यात 
येणार आहे. 
(३) हे खरे नाही. सन २०१६-१७ मध्ये थे् लाभ हस्ताींतरण यो ना (DBT) 
लाग ूकेल्यानींतरही कृवष याींबत्रकीकरण अशभयानाींतगचत ९२.४३ ्क्के ननधी खचच 
झाला असल्याचे ददसनू येत.े 
(४) नवीन धोरणानसुार अनदुानाच्या दहश्श्यामध्ये बदल करण्यात आलेला 
नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबईिील आझाद मैदान सिवसामान्य नागररिाांसाठी खलेु िरण्याबाबि 
  

(५३) *  ८८४७०   डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबरू), 
श्री.प्रिाश सिेु (मागाठाणे), श्री.सतुनल प्रभ ू (ददांडोशी), श्री.ििुाराम िाि े
(अणुशक्िी नगर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईतील आझाद मदैान सी.एस.क्र.७३० आणण १/७३० या मदैानाचा 
भािपेट्टा सींपषु्ात आला असतानाही मदैान बॉम्ब ेज मखाना या सींस्थेन े
सावच ननक वापरासाठी खुले केले नसनू उक्त सींस्थेकिून मदैानावर साखळी 
लावनू नागररकाींचा अ्काव करण्यात येत असल्याचे ननदशचनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ज ल्हाधधकारी याींनी सदरहू मदैान सवचसामान्य नागरीकाींना 
खुले करण्यात आल्याचा फलक मदैानात लावण्याबाबतचे आदेश मुींबई 
महापाशलकेस देऊनही महापाशलकेने कोणतीही कायचवाही केली नाही आहे, हे ही 
खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करून बॉम्बे ज मखाना या सींस्थेवर 
कारवाई करण्याबाबत तसेच सदर मदैान नागरीकाींना सावच ननक वापरासाठी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) मुींबईतील फो च् महसलू 
ववभागातील आझाद मदैान सी.एस.क्र.७३० आणण १/७३० मधील २५,४४३.३५ 
चौ.मी. क्षेत्रफळाची शासकीय  मीन बॉम्बे ज मखाना या सींस्थेस भािपेट्टय्ाने 
देण्यात आलेली होती. सदर  ागेचा भािपेट्टा दद.१७.१२.२००६ रो ी सींपषु्ात 
आलेला आहे. उक्त भािपेट्टयात ज मखान्याच्या ताब्यातील मदैान, ज मखाना 
सदस्याींच्या वापरात नसताना, क्रक्रके् वपच वगळता, सवचसाधारण  नतचे्या 
खेळासाठी मोकळे ठेवण्याची व त्यास कुीं पण न घालण्याची अ् आहे. 
भािपेट्टयातील सदर अ्ीचा व काही अन्य अ्ीींचा भींग झाल्याच े ननदशचनास 
आल्यावरून बॉम्बे ज मखाना याींना ज ल्हाधधकारी, मुींबई शहर याींच्या 
 दद.२८.७.२०१६ रो ीच्या शतचभींगववषयक  नो्ीसीने खुलासा सादर करणेकामी 
कळववणेत आले असता बॉम्बे ज मखाना याींचेकिील दद.११.८.२०१६ चे 
पत्रान्वये सदर मदैान  नतसेाठी खुले असल्याचे कळववले आहे.  

भािपेट्टा करारातील अ्ी व शतींचा फलक उक्त शमळकतीवर 
लावणेबाबत ज ल्हाधधकारी, मुींबई शहर याींचेकिून दद.५.४.२०१७ च े पत्रान्वये 
बॉम्बे ज मखाना शल. याींना कळववण्यात आलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िरांजी (िा.िेळापूर, जज.यििमाळ) येथे ि पररसराि अिैध गौण 
खतनज उत्खनन होि असल्याबाबि 

  

(५४) *  ९२५४४   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) करीं ी (ता.केळापरू, ज .यवतमाळ) या गावा वळ व आ ूबा ूच्या 
पररसरात ननमशासकीय कामासाठी कत्राीं्दार ववना परवानगी गौण खनन  
उत्खनन करत असनू सींबींधधत अधधकारी याकि े दलुचक्ष करीत असल्याचे 
ददनाींक ९  ून, २०१७ रो ी वा त्यासमुारास ननदशचनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
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(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषच काय आहेत व त्यानसुार सदर दठकाणी 
अवधै गौण खनन  उत्खनन करणाऱ्या कीं त्रा्दारावर व त्याकि े दलुचक्ष 
करणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) व (३) यवतमाळ ज ल्ह्यातील केळापरू 
तालकु्यातील मौ े करीं ी व पररसरात गौण खनन ाचे अवधै उत्खनन व 
वाहतकु होत असल्याबाबतची बातमी दद.१७/०६/२०१७ रो ी स्थाननक 
वतृ्तपत्रामध्ये प्रशसध्द झाली होती. सदर बातमीच्या अनषुींगाने दद.१९/०६/२०१७ 
रो ी मींिळ अधधकारी करीं ी याींनी पथकासह मौ े करीं ी व आ ूबा ूच्या 
पररसरात मोका पाहणी केली असता गौण खनन ाचे अवधै उत्खनन व 
वाहतकु होत असल्याचे ननदशचनास आले नाही. 

तथावप, तहशसलदार केळापरू याींनी माहे एवप्रल, २०१७ पासनू 
आ पयतं केळापरू तालकु्यात ननदशचनास आलेल्या गौण खनन ाच्या अवधै 
उत्खनन व वाहतकुीच्या २७ प्रकरणाींमध्ये कारवाई करून रू. २,८४,८००/- 
एवढा दींि वसलू करून शासन मा केला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मािळ (जज.पुणे) िालुक्याि दलालाांमाफव ि जलमनीांची  
अिैध खरेदी विक्री होि असल्याबाबि 

  

(५५) *  ८८४७३   श्री.विजय िाळे (लशिाजीनगर) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मावळ (ज .पणेु) तालकु्यात मोठ्या प्रमाणात  शमनीींची खरेदी ववक्री 
दलाल व महसलू ववभागातील अधधकाऱ्याींच्या सींगनमताने सरुु असल्याचे 
ननदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पावन मावळातील  ोवन या गावातील १ हेक््र, ४४ आर 
 मीन ३ वषाचत दलालाींनी महसलू ववभागातील अधधकाऱ्याींच्या सींगनमताने 
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मळु मालकाऐव ी बनाव् र्व्यक्ती उ्या करून अनेकाींना ववक्री केल्याचे व 
या र्व्यवहाराींची तक्रार करूनसदु्धा प्रशासनाने त्याकि ेदलुचक्ष केल्याचे ननदशचनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(४) असल्यास, चौकशीनसुार सदर तालकु्यात  शमनीींची अवधै खरेदी ववक्री 
करणाऱ्या दलालाींवर व त्यास मदत करणाऱ्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) प्रश्नाधीन भागात  शमनीच्या 
खरेदी ववक्री सींदभाचत दलाल व महसलू ववभागातील अधधकारी याींच े
सींगनमतासींदभाचत पोशलस ववभागाच्या अहवालानसुार मावळ तालकु्यामध्ये 
 शमनीच्या खरेदी ववक्रीबाबत २ गनु्हे दाखल आहेत. त्यापकैी एका गनु्हयात 
तत्कालीन गाव कामगार तलाठी मौ े बोर , ता.मावळ याींचेवर गनु्हा दाखल 
करण्यात आला असनू सदरची बाब अदयाप न्यायप्रववषठ आहे. त्याचप्रमाणे 
मौ े  वण, ता.मावळ येथील  मीन ग.नीं.१७६ मधील क्षेत्र १ हे. ४४ आर 
बाबत बनाव् खरेदीखत नोंदववणे प्रकरणी सींबींधधत दलालावर गनु्हा दाखल 
करण्यात आला असनू याबाबत शासकीय कमचचाऱ् याचा सहभाग आहे क्रकीं वा 
कस,े याबाबत सदय:जस्थतीत पोलीस तपास चाल ूआहे. 

सदर प्रकरणी फसवणूक केलेल्या सींबींधधत दलाल व शासकीय 
कमचचारी या दोघाींवर गनु्हे दाखल करण्यात आलेले असनू गनु्हा दाखल 
होण्याच्या पररणामी सींबींधधत तलाठी सींवगाचतील कमचचाऱ् यास दद.२३/०७/२०१५ 
रो ीच्या आदेशान्वये ननलींबबत करण्यात आले होत.े नींतर त्याींचे ववरुध्द 
ववशषे न्यायालय, पणेु येथ ेदाखल असलेला ख्ला व ववभागीय चौकशीच्या 
अधधन राहून त्याींना दद.१६/१२/२०१६ रो ीच्या आदेशान्वये शासकीय सेवेत 
पनुस्थाचवपत करण्यात आले आहे. सदर प्रकरणी तपासणीअींती मा.न्यायालयाच े
आदेशानसुार सींबींधधत कमचचारी दोषी आढळल्यास त्याचवेर योग्य ती कायचवाही 
करण्याची त वी  ठेवलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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बुलढाणा जजल् ्यास अपूरा खिसाठा उपलब् ध झाल् याबाबि 
  

(५६) *  ८५८६७   श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बलुढाणा ज ल्ह्याला खरीप हींगाम २०१७-१८ या वषाचसाठी कृवष 
ववभागाच् या ननयो नानसुार समुारे एक लक्ष ३६ ह ार मॅरीक ्न रासायनीक 
खताींची आवश् यकता असताना केवळ ३००० ह ार मॅरीक ्न रासायननक खत े
उपलब् ध झाललेी आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत चौकशी करून ननयो नानसुार शतेकऱ् याींना आवश् यक 
असलेली रासायनीक खत े व बबयाींणे उपलब् ध करून देण् याबाबत शासनाने 
कोणती कायचवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) हे खरे नाही, 
      बलुढाणा ज ल्ह्यास खरीप हींगाम २०१७ साठी मीं ूर केलेला खत साठा 
१,३६,००० मे. ्न इतका, असनू त्यापकैी  ददनाींक २०/०७/२०१७ पयतं ९३,३३६ 
मे.्न खत साठा उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. सदर मीं ूर आवी्ं न 
सरासरी खत वापराच्या ११ ्क्क्याने व खरीप हींगाम २०१६ मधील खत 
वापराच्या तलुनेत १२ ्क्क्याने अधधक आहे. 
(२) बलुढाणा ज ल्ह्यात खरीप हींगाम २०१७ कररता मीं ूर आवी्ं न व 
मागणीनसुार रासायननक खताींचा परुवठा करण्यात येत आहे. सवच प्रकारच्या 
१.३६ लाख जक्वी्ं ल बबयाणाींची मागणी असताना बलुढाणा ज ल्ह्यात १.४३ 
लाख जक्वी्ं ल बबयाणाींचा परुवठा खरीप २०१७ कररता झालेला आहे. 

साराींशाने, बलुढाणा ज ल्ह्यात खरीप २०१७ मध्ये खताींची व 
बबयाणाींची ी्ंचाई नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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लोणीपाडा (िा.डहाणू, जज.पालघर) गािािील जमीन  
आददिासीांना परि देण्याबाबि 

  

(५७) *  ९२४५८   श्री.विलास िरे (बोईसर), श्री.दहिेंद्र ठािूर (िसई) :   
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) लोणीपािा (ता.िहाण,ू ज .पालघर) गावातील ग् नीं. १६९ क्षेत्र ३-२३.७० 
आर ही  मीन महाराषर  मीन महसलू अधधननयम १९६६ चे कलम ३६, 
३६अ ला पात्र असताना तसेच सदरची  ागा घेण्यापवूी शासनाची परवानगी 
घेणे बींधनकारक असताना ररलायन्स एन ीने (पवुीची बीएसईएस) तशी 
कोणतीही परवानगी न घेता आददवासीींची सदर  मीन ताब्यात घेतली 
असल्याचे ननदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ज ल्हाधधकारी, पालघर याींनी या प्रकरणी सनुावणी घेवनु 
सदरची  ागा आददवासी कु्ुींबाची असल्याने ररलायन्स एन ीने मळू 
मालकाला मोकळी करुन देण्याचे आदेश देऊन त्याबाबत तहसीलदार िहाणू 
याींना कळववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त आदेशाच्या अनषुींगाने सदर  मीन आददवासीींना परत 
देण्याबाबत अथवा या आददवासी कु्ुींबाना आधथचक मोबदला देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय हे खरे आहे. 

मौ े लोणीपािा, ता.िहाणू, ज .पालघर येथील ग् नीं.१६९ क्षते्र     
०३-२३.७० हे.आर ही  मीन महाराषर महसलू अधधननयम १९६६ चे कलम ३६ 
व ३६ अ ला पात्र असनू सदरची  मीन ववक्री/खरेदी करण्यापवूी शासनाची 
परवानगी घेणे बींधनकारक असताना ररलायन्स एन ी (पवूीची बीएसईएस) 
याींनी तशी कोणतीही परवानगी न घेता आददवासीींच्या  शमनी  ताब्यात 
घेतल्या असल्याचे ननदशचनास आले आहे. 
(२), (३) व (४) उक्त प्रकरणी ज ल्हाधधकारी, पालघर याींनी           
ददनाींक ३१.१२.२०१५ च्या आदेशान्वये ववषयाींक्रकत  शमनीतील मे.ररलायन्स 
इन्रास्रक्चर शलमी्ेि याींची वदहवा् काढून  शमनीचा ताबा मळू मालकाींना 
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देण्याबाबत आदेशशत केले होत.े सदर आदेशाववरुध्द मे.ररलायन्स 
इन्रास्रक्चर शलमी्ेि याींनी अपर आयकु्त कोकण ववभाग याींचे न्यायालयात 
महाराषर  मीन महसलू सींदहता १९६६ मधील कलम २४७ अन्वये अवपल 
दाखल केले होत.े सदरचे अपील अपर आयकु्त कोकण याींच्या        
ददनाींक ०६.०४.२०१७ च्या आदेशान्वये फे्ाळण्यात आले आहे. प्रस्ततु 
आदेशाववरुध्द मे.ररलायन्स इन्रास्रक्चर शलमी्ेि याींनी मा.मींत्री (महसलू) 
याींचे न्यायालयात महाराषर  मीन महसलू सींदहता १९६६ च्या कलम २५७ 
नसुार फेरतपासणी अ च दाखल केले होत.े मा.मींत्री (महसलू) याींनी          
ददनाींक १९.०७.२०१७ च्या आदेशान्वये अपर आयकु्त, कोंकण याींचे     
ददनाींक ०६.०४.२०१७ च्या आदेशास स्थधगती ददली आहे. 

----------------- 
  
हिगड (िा.सुरगाणा, जज.नालशि) येथील अनधधिृि बाांधिामाबाबि 

  

(५८) *  ९३४४०   श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (देिळाली), श्रीमिी सीमािाई दहरे 
(नालशि पजश्चम) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) हतगि (ता.सरुगाणा, ज .नाशशक) ग्रामपींचायतीच्या गावठाणाच्या  ागेत 
६ म ली इमारतीचे अनधधकृत बाींधकाम करण्यात येत असल्याचे माहे मे, 
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशचनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अनधधकृत बाींधकामास ग्रामसभेने परवानगी नाकारली 
असनू महसलु ववभागातील अधधकारी याकि े दलुचक्ष करत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करून उक्त अनधधकृत बाींधकामावर 
कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत 
आहे,   
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय हे खरे आहे.        
(२) नाही. 
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महाराषर ग्रामपींचायत अधधननयमाचे कलम ५२ नसुार बाींधकाम 
परवानगी ही ग्रामपींचायतीच्या माशसक सभेच्या ठरावानसुार देण्यात येत.े 
त्यामळेु ग्रामसभेने परवानगी नाकारण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही.           
(३) सदरचे बाींधकाम ग्रामपींचायत हद्दीत असल्याने, महाराषर ग्रामपींचायत 
अधधननयमाचे कलम ५३(२) नसुार पींचायत ही सदर बाींधकाम काढून ्ाकणे 
क्रकीं वा रोखणेसाठी सक्षम आहे. त्यानसुार सदर अनाधधकृत बाींधकामाबाबत 
ग्रामपींचायतीने सींबींधीतास नो्ीस देऊन बाींधकाम तात्काळ थाींबववण्याबाबत 
माशसक सभा ददनाींक २९/९/२०१६ ठराव क्रीं .७ अन्वये नो्ीस क्रीं .१ ददनाींक 
३०/९/२०१६ देण्यात आली आहे. 

नो्ीस क्रीं .२ ददनाींक २०/४/२०१७ अन्वये नो्ीस देण्यात येवनु 
बाींधकाम बींद करणे बाबत कारवाई करण्याींत आली आहे. सदयजस्थतीत सदर 
बाींधकाम बींद आहे. 
(४) अशी बाब नाही. 

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

पुणे-बेंगळूर महामागावच ेिाम तनिृष्ट्ट दजावच ेिेल्याबाबि 
 

(५९) *  ९१२०९   श्री.जयिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) पणेु-बेंगळूर महामागाचच े शश ींदेवािी (ता.खींिाळा, ज .सातारा) हद्दीत लौकीन 
फा्यासमोर सरुु असलेल्या सहा पदरीकरणाच ेकाम ननकृष् द ाचचे करण्यात 
येत असल्याच ेमाहे माचच, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आल ेआहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर महामागाचसाठी करण्यात आलेल्या सववचस रोिचे िाींबर 
ननघनू सववचस रोिवर भेगा पिल्यामळेु वाहने चालववणे अिचणीच ेठरत आहे, 
हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने सदर महामागाचचे ननकृष् द ाचचे काम 
करणाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच सववचस रोिची दरुुस्ती करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) भारतीय राषरीय रा मागच 
प्राधधकरणामाफच त खा गीकरणामधून प्रगतीत असलेल्या पणेु त ेसातारा हया 
राषरीय महामागाचच्या सहापदरीकरणाच्या प्रकल्पामध्ये प्रश्नाधीन शश ींदेवािी 
(ता.खींिाळा, ज .सातारा) हद्दीत लौकीन फा्यासमोर मखु्य महामागाचचे 
सहापदरीकरण पणूच करण्यात आले आहे. तसेच सेवा रस्त्याींचे काम 
िी.बी.एम.पयतं करण्यात आले असनू त्यापकैी पणु्याकि े ाताना उ वीकिील 
१५० मी. लाींबीच्या सेवा रस्त्यावर भेगा पिल्या आहेत.त्याच्या कारणाींचा शोध 
घेण्यात येत असनू सततच्या पावसामळेु सेवा रस्त्याची दरुुस्ती करण्यास 
ववलींब होत आहे, उघिीप शमळाल्यानींतर क्षनतग्रस्त सेवा रस्त्याची दरुुस्ती 
करण्यात येणार असल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रा मागच 
प्राधधकरण,पणेु याींनी कळववले आहे. 

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

मौजा आजनसरा (िा.दहांगणघाट, जज.िधाव) येथील िधाव नदीिरील 
रोदहणी घाटािर पूल बाांधण्याबाबि 

(६०) *  ८८५२६   श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), श्री.प्रशाांि ठािूर 
(पनिेल) :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौ ा आ नसरा (ता.दहींगणघा्, ज .वधाच) येथील वधाच नदीवरील रोदहणी 
घा्ावर पलुाच्या बाींधकामास मीं ुरी शमळण्याबाबतची मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी माहे डिसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त दठकाणी पलू बाींधल्यास सींत भो ा ी महारा  
देवस्थानात राज्य व इतर राज्यातनू येणाऱ् या भाववकाींचे लाींबचा प्रवास 
केल्याने होणारे आधथचक नकुसान व रहदारीची समस्या ्ाळता येणार आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करून मौ ा आ नसरा त े रोदहणी या 
रस्त्याचा समावेश सावच ननक बाींधकाम ववभागाच्या यो नेत करून रस्त्यावर 
वधाच नदीवरील रोदहणी घा्ात पलू बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) मागणीकृत पलूाच्या दोन्ही बा ूला पाींदन रस्त े असनू त े
यो नाबाह्य आहेत. यो नाबाह्य रस्त्यावरील काम सावच ननक बाींधकाम 
ववभागाच्या ननकषात बसत नाही. सदर यो नाबाह्य रस्ता सन २००१-२१ 
च्या रस्त े ववकास आराखिा मध्ये समाववष् करण्याचा प्रस्ताव ववचाराधीन 
नाही. 

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

भोर (िा.भोर, जज.पुणे) शहर आिंण पररसराि िाळू, मुरुम ि दगड 
याांची अिैधररत्या िाहिूि होि असल्याबाबि 

  

(६१) *  ९२५६४   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भोर (ता.भोर, ज .पणेु) शहर आणण पररसरातील बाींधकामासाठी वाळू, 
मरुुम व दगि याींची मोठ्या प्रमाणात अवधैररत्या वाहतकू करण्यात येत 
असल्याचे माहे  ून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरच्या अवधै वाहतकुीकि े महसलू प्रशासन  ाणीवपवुचक 
दलुचक्ष करीत असल्यामळेु शासनाच्या लाखो रुपयाींच्या महसलूाच े नकुसान 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबबत चौकशी करून उक्त तालकु्यात वाळू, मरुुम व दगि 
याींची अवधै वाहतकू करणाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) व (३) पणेु ज ल्ह्यातील भोर तालकु्यात गौण 
खनन ाच्या अवधै उत्खनन व वाहतकुीस आळा घालण्यासाठी तहशसल 
स्तरावर भरारी पथके गदठत करण्यात आली आहेत. सदर भरारी पथकाींमाफच त 
माहे एवप्रल, २०१७ त े  ून, २०१७ या कालावधीत भोर तालकु्यात 
दृष्ोत्पत्तीस पिलेल्या वाळूच्या अवधै वाहतकुीच्या १० प्रकरणाींमध्ये कारवाई 
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करून रू.१२,०३,६००/- एवढा दींि वसलू करून शासन मा करण्यात आलेला 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

घोडबांदर (जज.ठाणे) मागावलगि असलेल्या १५ एिर जागेि  
बेिायदेशीर भराि घािल्याबाबि 

  

(६२) *  ९३८७२   श्री.रुपेश म् हात्र े(लभिांडी पिूव) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) घोिबींदर (ज .ठाणे) मागाचलगत असलेल्या १५ एकर  ागेत सेर्व्हन 
ईलेर्व्हन कीं पनी, आरएनए ववकासक व मळू मालकाींनी महसलू ववभागाची 
परवानगी न घेता बेकायदेशीरपणे ७६ ह ार, ३२५ ब्रास माती व दगिाींचा 
भराव घातल्याचे माहे  ून, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशचनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच े ननषकषच काय आहे व त्यानसुार सदर  ागेत 
बेकायदेशीर भराव घालनू शासनाच्या करोिो रुपयाींच्या रॉयल््ीच े नकुसान 
करणाऱ्या ववकासक व  मीन मालकाींववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) व (३) ठाणे ज ल्ह्यातील मौ े घोिबींदर 
येथील  मीनीमध्ये मे. सेर्व्हन इलेर्व्हन बबल्िसच याींनी ७६,३२५ ब्रास मातीचा 
अनधधकृत भराव केल्याच ेतसेच ५२ ब्रास दगिाचा अनधधकृत साठा केल्याचे 
ननदशचनास आले आहे. त्यानसुार तहशसलदार, ठाणे याींनी सदर कीं पनीववरूध्द 
दद.३०/०९/२०१६ रो ी रू. ७९,४२,४२,८००/- एवढ्या दींिात्मक रकमेचे आदेश 
पाररत केले असनू, सदर रक्कम वसलू करण्याकामी सींबींधधताींच्या  मीनीच्या 
गाव न. नीं. ७/१२ वर सदर रक्कमचेा बो ाची नोंद घेण्यात आली आहे. 
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तहशसलदार ठाणे याींच्या दद.३०/०९/२०१६ रो ीच्या उक्त 
आदेशाववरूध्द सदर कीं पनीने उपववभागीय अधधकारी ठाणे याींच्याकि ेअपील 
दाखल केले असनू, सदर अपीलावर सनुावणीची कायचवाही उपववभागीय 
अधधकारी, ठाणे याींच्यास्तरावर सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िुळशी-विन्हेरे ि मुांबई-गोिा महामागावच्या नुितनिरणाच्या  
िामाि झालेला गैरव्यिहार 

  

(६३) *  ९३१७५   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), अॅड.आलशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अिलु भािखळिर 
(िाांददिली पिूव), श्री.अलमि साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमिी मतनषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-गोवा महामागाचवरील कशिेी घा्ाला पयाचय असणाऱ्या तळुशी-ववन्हेरे 
या रस्त्याचे करोिो रुपये खचच करुन केलेले म बतूीकरणाच े काम ननकृष् 
द ाचचे केल्यामळेु पावसाळयात हा रस्ता पणूचपणे उखिून रस्त्याची दरुवस्था 
झाली असल्याच ेमाहे  ून, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशचनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबइच-गोवा राषरीय महामागाचच्या नतुनीकरणाच ेकाम सींबींधीत 
अधधकाऱ्याींच्या सींगनमताने ठेकेदाराने ननकॄष् द ाचच ेकेल्यामळेु महामागाचवर 
्ाकलेला कापे् पदहल्याच पावसात उखिून महामागाचवर मोठे खडि ेपिल्याचे 
माहे  ून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, मुींबई-गोवा माहामागाचच्या चौपदरीकरणाचे काम सरुु असनू 
महामागाचवरील सकेुळी णखींि, कशिेी घा्, भोस्त ेघा्, परशरुाम घा्, ननवळी 
घा्, वाकेि घा् या घा् स्त्यावर व नागमोिी वळणे तसेच नतव्र उतार 
असलेल्या दठकाणी अपघाताच्या सींख्येमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत 
असल्याचेही माहे  ून, २०१७ मध्ये ननदशचनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, या नतन्ही प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीनसुार तळुशी-ववन्हेरे या रस्त्याचे व मुींबइच-गोवा राषरीय 
महामागाचच ेनतुनीकरणाचे काम ननकृष् द ाचच ेकरणाऱ्या सींबींधधताींवर कारवाई 
करण्याबाबत तसेच मुींबई-गोवा महामागाचवरील घा्, नागमोिी वळणे व तीव्र 
उतार असणाऱ्या दठकाणी अपघात न होता प्रवाशाींना सरुक्षक्षत प्रवास करता 
यावा म्हणून उपाययो ना करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
प्रश्नाींक्रकत काम शासनाच्या कोणत्याही ननधीतनू  करण्यात आलेले नाही. 
(३) प्रश्नाींक्रकत रस्त्याचा भाग हा िोंगराळ भागात असनू घा् रस्त्याचा आहे. 
या लाींबीत अपघात होतात ही बाब खरी आहे. तथावप रस्त्याच्या दोषाींमळेु 
अपघात झाल्याची कोणतीही घ्ना नाही. 
(४), (५) व (६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िािी िे लशडी विमानिळ (सायाळेमागव) (िा.लसन्नर, जज.नालशि)  
या रस्त्याच्या िामाबाबि 

  

(६४) *  ९३००७   श्रीमिी सीमािाई दहरे (नालशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) वावी त े शशिी ववमानतळ (सायाळेमागच) (ता.शसन्नर, ज .नाशशक) या 
रस्त्याच्या व रस्त्याला साईिप््ी तयार करण्याच्या १० को्ी रुपयाींच्या 
कामाला मीं ुरी प्राप्त झाली असनू सदर काम ननकृष् द ाचच ेकरण्यात येत 
असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त कामाकि े सावच ननक बाींधकाम ववभागातील अधधकारी 
दलुचक्ष करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय,   
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून ननकृष् द ाचच ेकामे करणाऱ्याींवर व 
कामाींकि े दलुचक्ष करणाऱ्या सींबधधत अधधकाऱ् याींवर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे,   
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही.        
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
पालघर ि िसई (जज.पालघर) िालुक्यािील िानसा नदी पात्रािून अिैध 

रेिी उपसा होि असल्याबाबि 
  

(६५) *  ८८९०४   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  पालघर व वसई (ज .पालघर) तालकु्यातील तानसा नदी पात्रातनू रेती 
माक्रफया सक्शन पींपार्व्दारे बेकायदा रेती उपसा करीत असल्याचे ददनाींक ८ 
माचच, २०१७ रो ी वा त्यासमुारास ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार सदर तालकु्यातील तानसा नदी पात्रातनू रेतीचा 
अवधै उपसा करणाऱ्या रेती माक्रफयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे,   
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) व (३) “वसईत तानसा नदीच्या पात्रात 
सक्शन पींपाने रेती उपसा” अशा आशयाची बातमी दद.०८/०३/२०१७ रो ी 
स्थाननक वतृ्तपत्रामध्ये प्रशसध्द झाली होती. सदर बातमीच्या अनषुींगाने 
तलाठी साझा पारोळ याींनी दद.२२/०३/२०१७ रो ी उसगाव पारोळच्या नदी 
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पात्रादरम्यान आकजस्मकपणे भे् ददली असता सक्शन पींपाच्या सहाय्याने 
वाळूचे अवधै उत्खनन होत असल्याच ेतसेच वाळूचा अनधधकृत साठा केल्याच े
ननदशचनास आले. त्याअनषुींगाने सींबींधधताींवर पोशलस स््ेशन, ववरार येथे गनु्हा 
दाखल करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

औरांगाबाद जजल््यािील डोंगर पोखरण्यासाठी जजल्हा प्रशासनाने 
परिाना ददल्याबाबि 

  

(६६) *  ९३७२०   श्री.अब् दलु सत्िार (लसल्लोड), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपरूी), प्रा.िषाव 
गायििाड (धारािी) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) शासकीय  मीन कोणत्याही र्व्यक्ती वा सींस्थेला देऊ नये असे सवोच्च 
न्यायालयाचे स्पष् आदेश असतानाही औरींगाबाद ज ल्ह्यातील प्रत्येक 
तालकु्यातील िोंगर पोखरण्यासाठी ज ल्हा प्रशासनातफे परवाने देण्यात आले 
असल्याचे माहे  ून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु िोंगराचे अजस्तत्व नष् होऊन  नावराींच्या चाऱ्याचा व 
वपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न ननमाचण होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करुन िोंगर पोखरण्यास मान्यता 
देणाऱ् या सींबींधधत अधधकारी व कमचचारी याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत तसेच 
िोंगराींचे सींरक्षण करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) शसर्व्हील अवपल क्र.११३२/२०११ @ एस एल पी 
(सी) ३१०९/२०११  गपाल शसींग व इतर ववरूध्द पीं ाब राज्य व इतर या 
याधचकेमध्ये ददलेल्या ननणचयान्वये मा. सवोच्च न्यायालयाकिून गायरान 
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 शमनी व सावच ननक वापराच्या  शमनी खा गी र्व्यक्ती व सींस्था याींना 
देण्यावर ननबधं घालण्यात आल े आहेत. तथावप, औरींगाबाद ज ल्ह्यात 
िोंगराळ  शमनीवर उत्खननाचे परवाने देण्यात आल ेनाहीत. 
(२) अशी बाब ननदशचनास आली नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
गािांदपाडा (िा.पेठ, जज.नालशि) येथील शिेिऱ याांच ेतनिृष्ट्ट दजावच्या 

िललांगड बबयाण्यामुळे झालेले नुिसान 
  

(६७) *  ९०४५७   श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), श्रीमिी सीमािाई दहरे 
(नालशि पजश्चम) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) गावींदपािा (ता.पेठ, ज .नाशशक) येथील आददवासी शतेकऱ् याींनी सन २०१७ 
च्या शतेी हींगामामध्ये शास्त्रशदु्ध पद्धतीने शस ींझे् ा कीं पनीच्या श्यगुर क्वीन या 
कशलींगि वपकाच्या बबयाण्याची लागवि केली असनू सदरचे बबयाणे सदोष 
असल्यामळेु वपकाच्या वेली अचानकपणे मतृ झाल्याने शतेकऱ् याींचे लाखो 
रुपयाींचे नकुसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार नकुसानग्रस्त शतेकऱ्याींना नकुसान भरपाई 
देण्याबाबत व सींबींधीत कीं पनीवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) गावींदपािा  (तालकुा पेठ, ज ल्हा नाशशक) येथील ६ 
शतेकऱ्याींनी कशलींगि वपकाच्या वाढीच्या गणुधमाचत झालेल्या 
फसवणुकीबाबतची तक्रार ददनाींक ४ मे,२०१७ रो ी कृवष ववकास अधधकारी, 
ज ल्हा पररषद, नाशशक याींच्याकि े केलेली होती, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
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शतेकऱ्याींनी केलेल्या तक्रारीींच्या अनषुींगाने उप ववभागीय कृवष 
अधधकारी, नाशशक याींच्या अध्यक्षतखेालील तालकुा तक्रार ननवारण सशमतीने 
प्रक्षेत्राची पाहणी केलेली आहे. 
(३) तालकुा तक्रार ननवारण सशमतीने केलेल्या पाहणीत कशलींगिाच्या वेलीची 
पाने वपवळी पिून वाळलेल्या अवस्थेत आढळून आली. याचा पररणाम 
फळवपकाच्या वाढीवर झाल्यामळेु उत्पादनात ८० त े ८५ ्क्के घ् येण्याची 
शक्यता असल्याचे आढळून आलेले आहे. बबयाणे सदोष होत ेक्रकीं वा कसे, ही 
बाब तपासण्यात येत आहे. सदर बाब तपासल्यानींतर कायदयानसुार उधचत 
कायचवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

अहमदनगर ि सोलापूर जजल््यािील शिेिऱयाांना  
अनुदानाच्या रिमेच ेिाटप िरण्याबाबि 

  

(६८) *  ९४०८०   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमि) :   सन्माननीय मदि ि 
पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर व सोलापरू ज ल्ह्यात सन २०१५ च्या रब्बी हींगामातील 
वपकाींची अींनतम पसैेवारी ५० पशैापेक्षा कमी असलले्या गाींवातील शतेकऱ् याींना 
पीक नकुसानीनसुार मदत देण्याचा ननणचय शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, प्रशासनाकिून २३१ को्ी रुपयाींची मागणी शासनाकि े केली 
असनू माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान शासनाने १३३ को्ी रुपयाींचे 
अनदुान प्रशासनाकि ेवगच केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शतेकऱ् याींसाठी प्राप्त झालेल्या अनदुानाची रक्कम अदयापही 
शतेकऱ् याींना देण्यात आललेी नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन नकुसानग्रस्त शतेकऱ्याींना अनदुानाची 
रक्कम वा्प करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय.        
(२) होय. 
(३) व (४) अहमदनगर ज ल्हयासाठी ददलेले एकूण अनदुान रक्कम रुपये 
१३३,१३,००,०००/-पकैी रक्कम रुपये १२,४६,५१,२८८/- बाधधत शतेकऱ्याींच्या 
खात्यावर धनादेशादवारे ववतरीत करण्यात आलेले आहेत. उवचररत अनदुान 
ववतरणाची कायचवाही सरुु आहे. 

सोलापरू ज ल्हयाला अनदुान ववतरीत करण्याची कायचवाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

माणिुळे, सोनिोठा ि हालशिरे (िा.अललबाग, जज.रायगड) खारभूमी 
योजनेला मान्यिा न ददल्याबाबि 

  

(६९) *  ८८२१२   श्री.सभुाष उफव  पांडडिशठे पाटील (अललबाग) :   
सन्माननीय खारभमूी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अशलबाग (ज .रायगि) तालकु्यातील खारेपा् भागातील भातवपकाच्या 
उत्पन्नाखाली असलेली शतेी नावपक होत असल्याने माणकुळे, सोनकोठा व 
हाशशवरे या खारभमूी यो नेचा आराखिा तयार करून प्रस्ताव मान्यतसेाठी 
शासनाकि ेसादर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चार वषाचचा कालावधी पणूच होवनूही सदर आराखियाला 
मान्यता न ददल्याने या पररसरातील शतेकऱ्याींनी आत्मदहन करण्याचा ननधाचर 
केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, खारेपा् भागातील भातवपकाखालील  शमनी पनूलाचगविीखाली 
आणण्याच्या दृष्ीने उपरोक्त यो नेला मान्यता देवनू त्यासाठी ननधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत 
आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ददिािर रािि े: (१) होय. 
(२) होय. 

प्रस्ताव शासनास ददनाींक ११.०१.२०१६ रो ी प्राप्त झालेला आहे. 
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या पररसरातील शतेकऱ्याींनी आत्महत्या करण्याचा इशारा ददलेला 
आहे. 
(३) माणकुळे खारभमूी यो ना व सोनकोठा-हाशशवरे खारभमूी यो ना या 
दोन यो ना एकबत्रत करुन त्याींचे नतुनीकरणाचे अींदा पत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची कायचवाही शासनस्तरावर प्रगतीपथावर आहे. 

ववत्त ववभागाने एकबत्रत प्रस्तावावर मदु्दे उपजस्थत केलेले आहेत. 
त्याींची पतूचता करणे क्षबेत्रयस्तरावर प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

साांगली जजल््यािील दठबि लसांचन सांचाच्या अनुदानाबाबि 
  

(७०) *  ८८६३९   श्री.अतनल बाबर (खानापरू) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली ज ल्ह्यातील कृषी ववभागाच्या अनावश्यक व  ाचक ननयमाींमळेु 
दठबक शसींचन सींचाच्या अनदुानाचा २४६ को्ी रुपयाींचा ननधी शतेकऱ्याींना 
वा्प न करता शासनाकि ेपरत  ाणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दठबक शसींचन अनदुानाचा ननधी शासनाकि े परत  ाण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन ननयमाींमध्ये शशथीलता आणून 
शतेकऱ्याींना दठबक शसींचनाचे अनदुान देण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) नाही. सन २०१६-१७ या वषाचत साींगली 
ज ल्ह्यासाठी रु.१४९८.६९ लक्ष एवढा ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आला 
होता. त्यापकैी १४९८.५० लक्ष एवढ्या रक्कमेचे अनदुान शतेकऱ्याींच्या बँक 
खात्यावर  मा करण्यात आले आहे. पवूचसींमती ददलेल्या प्रस्तावाींअभावी 
रु.१९,००० एवढा ननधी शशल्लक रादहला. 
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सन २०१३-१४ व सन २०१४-१५ या वषाचतील पवूचसींमती ददलेल्या 
प्रलींबबत अनदुानाच्या प्रस्तावाींसाठी रु.६५८.५० लक्ष एवढा ननधी साींगली 
ज ल्हयासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. त्यापकैी रु.६५०.५८ लक्ष 
एवढी अनदुानाची रक्कम पवूचसींमती ददलेल्या शतेकऱ्याींच्या बँक खात्यावर 
 मा करण्यात आली आहे. रु.७.९२ लक्ष एवढा ननधी शशल्लक आहे. 
(२) पवूचसींमती ददल्यानींतर सकु्ष्म शसींचन सींचाची उभारणी केलले्या 
लाभार्थयांनाच अनदुानाचे वा्प करण्यात येत.े पवूचसींमती ददल्यानींतर सकु्ष्म 
शसींचन सींचाची उभारणी केलेल्या सवच लाभार्थयांना अनदुानाचे वा्प 
केल्यानींतर रु.२१.५८ को्ी पकैी अत्यल्प (रु.८.११ लक्ष) ननधी शशल्लक 
रादहला आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

आांबेि खाडी (िा.माणगाांि, जज.रायगड) पररसरािील  
अिैध उत्खननाबाबि 

  

(७१) *  ९३२६३   श्री.भरिशठे गोगािले (महाड) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) आींबेत खािी (ता.माणगाींव, ज .रायगि) पररसरात सक्शन पींप, के्रन व 
 ेसीबी यासारख्या याींबत्रक उपकरनाच्या सहाय्याने मोठ्या प्रमाणात अवधै 
उत्खनन करून गौण खनन ाींची महाि व माणगाींव तालकु्यात वाहतकू केली 
 ात असल्याचे माहे  ून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरच्या अवधै उत्खननाबाबत ज ल्हाधधकाऱ् याींकि े तक्रारी 
करूनही अदयापपयतं कोणतीही कायचवाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार सदर दठकाणी रेतीचा अवधै उपसा करून 
वाहतकू करणाऱ्या वाळू माक्रफयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) रायगि ज ल्ह्यातील नदीपात्रात 
सक्शन पींपादवारे वाळूचे अवधै उत्खनन होत असल्याबाबत ज ल्हाधधकारी 
रायगि याींना प्राप्त झालेल्या तक्रार अ ांच्या अनषुींगाने मींिळ अधधकारी, 
खामगाींव, तलाठी साझा आींबेत व पोशलस कमचचारी याींनी दद.०४/०७/२०१७ 
रो ी आींबेत त े ववचारेवािी खािीमध्ये स्थळपाहणी केली असता, सदर 
दठकाणी सक्शन पींप, के्रन अथवा  ेसीबीच्या सहाय्याने वाळूचे अवधै 
उत्खनन होत असल्याचे ननदशचनास आलेले नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मोहदा िे गाांधीनगर (िा.िेळापूर, जज.यििमाळ)  
या रस्त्याची दरुुस्िी िरण्याबाबि 

  

(७२) *  ९३२७५   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मोहदा त ेगाींधीनगर (ता.केळापरू, ज .यवतमाळ) या आठ क्रकलोमी्रच्या 
रस्त्यावर मोठे खडि े पिून रस्त्याची दरुवस्था झाल्याचे ददनाींक २०  नू, 
२०१७ रो ी वा त्यासमुारास ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रस्त्यावर दोन मदहण्यापवुी पॅचेसचे काम करण्यात आले 
असतानाही अल्प कालावधीतच रस्ता नादरुुस्त झालेला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(४) असल्यास, चौकशीच े ननषकषच काय आहेत व त्यानसुार उक्त रस्त्याच्या 
दरुुस्तीचे ननकृष् द ाचचे काम करणाऱ्याींवर कारवाई करून तातिीने रस्त्याची 
दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्नाींक्रकत रस्त्याच्या िाींबरी पषृठ भागाच्या नतुणीकरणाचे काम 
सन २०१७-१८ च्या अथचसींकल्पात मीं ुर असनू ननववदा प्रक्रक्रयेचे काम पणूच 
होताच ननधी, ननकष व मीं ूरीच्या अधधन राहून रस्त्याचे काम हाती घेण्याच े
ननयो न आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज् य पररिहन महामांडळाच् या बुलढाणा विभागािील 
 वििास िामे रखडल् याबाबि 

  

(७३) *  ८६२९७   श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् य पररवहन महामींिळाच् या बलुढाणा ववभागासाठी मीं ूर असलेली 
ज ल् ह्यातील बसस् थानक, आगार सींरक्षण शभींत, शमनी बसस् ्ँि, प्रवाशी थाींब,े 
अधधकारी कमचचारी ननवासस् थान, वाहन चालकाींच े ववश्रामगहृ इत् यादी 
कोट्यवधी रूपयाींची ववकास कामे सींबींधीत अधधकाऱ् याींच् या दलुचक्षामळेु प्रलींबबत 
असल्याच े ददनाींक ०५ मे, २०१७ रो ी वा त् या समुारास ननदशचनास आली 
आहे, खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, त्यानसुार राज् य पररवहन महामींिळाच् या बलुिाणा ववभागातील 
उक्त ववकास कामे पणूच करुन उक्त कामाकि े दलुचक्ष करणाऱ्या सींबींधीताींवर 
कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ददिािर रािि े: (१), (२) व (३) राज्य पररवहन महामींिळाच्या बलुढाणा 
ववभागातील बसस्थानकाींच े आधुननकीकरण व द ाचवाढ या कामाअींतगचत 
खामगाींव, लोणार व शस ींदखेिरा ा या बसस्थानक कामाींच्या ननववदा मीं ूर 
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झाल्या आहेत. तसेच, आमिापरू बसस्थानक कामाच्या ननववदा मीं ूरीच्या 
प्रक्रीयेत आहेत. 

शस ींदखेिरा ा, देऊळगावरा ा व नाींदरूा बसस्थानकाच्या सींरक्षण 
शभींतीच्या कामाींच्या ननववदा मीं ूर झालेल्या असनू, कामाींचे कायाचदेश देण्यात 
आले आहेत. 

तसेच, बलुढाणा व शगेाींव येथील चालक-वाहक ववश्राींतीगहृाींच्या 
कामाींसाठी वास्तवुवशारदाींची ननयकु्ती करण्यात आली आहे. बलुढाणा 
ववभागातील अधधकारी ननवासस्थानाींच्या कामाला प्रशासकीय मीं ूरी देण्यात 
आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबई-अहमदाबाद महामागाविर िासा पोलीस ठाण्याच्या  
हद्दीि होि असलेल्या अपघािाांबाबि 

  

(७४) *  ९०९१२   श्री.विलास िरे (बोईसर), श्री.क्षक्षिीज ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.दहिेंद्र ठािूर (िसई), श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-अहमदाबाद महामागाचवर कासा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत वषचभरात 
झालेल्या ११५ अपघातात ७५  णाींचा मतृ्य ूझाला असनू अनेक  ण  खमी 
झाले असल्याचे माहे  ून, २०१७ मध्ये ननदशचनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या महामागाचवर अनेक दठकाणी असणारी धोकादायक वळणे 
तसेच चालकाींना सावधधगरीचा इशारा देणारे फलक नसल्याने सन २०१३ 
पासनू दीिश े त े दोनश े लोकाींना अपघातात  ीव गमवावा लागला असनू 
ह ारो प्रवाशी क्रकरकोळ व गींभीररीत्या  खमी झाल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या महामागाचच्या  वळपास रॉमा केअर से्ं र उपलब्ध 
नसल्यामळेु वेळीच उपचार न शमळाल्याने अनेक ण मतृ्यमूखुी पित आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून उक्त महामागाचवर होणारे अपघात 
रोखण्याबाबत व अपघातात  खमी झालेल्याींसाठी रामा केअर से्ं रची सवुवधा 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणत्या उपाययो ना केल्या वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, तथावप मुींबई-अहमदाबाद महामागाचवरील 
कासा पोलीस ठाणे याींच्या हद्दीत गेल्या वषचभरात ९५अपघातात ६५  णाींचा 
मतृ्य ूझाला असल्याचे पोलीस अधीक्षक, पालघर याींनी कळववले आहे. 
(२) होय, या महामागाचवर आवश्यकतपे्रमाणे सरुक्षक्षततचे्या दृष्ीने सावधानतचे े
इशारा फलक लावले असल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रा मागच 
प्राधधकरण, सरुत याींनी कळववले आहे. 
(३) या महामागाचवर मनोरच्या हद्दीमध्ये रॉमा केअर से्ं र उभारण्याबाबत 
आरोग्य ववभागामाफच त कायचवाही प्रगतीत आहे. महामागाचवर अपघात झाल्यास 
उदयो काने सवुवधा ददलेल्या रुग्णवादहकेमधून अपघातग्रस्ताना 
महामागाचपासनू समुारे १.५ क्रक.मी. येथे कासा उप ज ल्हा रुग्णालयात दाखल 
केले  ात असल्याचे पोलीस अधीक्षक, पालघर याींनी कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नालशि जजल््यािील गोदािरी नदी पात्रािून अिैध िाळूचा  
उपसा होि असल्याबाबि 

  

(७५) *  ९३९७४   श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (देिळाली) :   सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाशशक (ज .नाशशक) येथील कुीं भमेळयासाठी नर्व्याने बाींधण्यात आलेल्या 
लक्ष्मीनारायण घा्ाच्या सींरक्षण  ाळया तोिून गोदावरी नदी पात्रातील 
वाळूचा बेकायदेशीरररत्या उपसा केला  ात असल्याच ेव उपसा केलेली वाळू 
सींत गािगे महारा  पलूा वळच्या प्ाींगणात ववक्री केली  ात असल्याचे 
माहे  ून, २०१७ च्या शवे्च्या सप्ताहात ननदशचनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषच काय आहेत व त्यानसुार गोदावरी नदी 
पात्रातनू अवधै वाळू उपसा करणाऱ्या वाळू माक्रफयाींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) व (३) नाशशक ज ल्ह्यात कुीं भमेळ्यासाठी 
नर्व्याने बाींधण्यात आलेल्या लक्ष्मीनारायण घा्ाच्या सींरक्षण  ाळ्या तोिून 
गोदावरी नदीपात्रातील वाळूचा अवधै उपसा होत असल्याचे ननदशचनास आलेले 
नाही. तथावप, सींत गािगे महारा  पलूा वळील गौरी प्ाींगणात माहे एवप्रल, 
२०१७ मध्ये वाळूची अवधै ववक्री होत असल्याचे ननदशचनास आल्यानसुार 
मींिळ अधधकारी नाशशक व तलाठी नाशशक याींनी सींबींधधताींववरूध्द पोशलस 
स््ेशन पींचव्ी येथे गनु्हा दाखल केला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

येरळा (जज.सािारा) धरणाच्या सांरक्षण लभांिीलगि  
होि असलेले अिैध उत्खनन 

 

(७६) *  ९२०७९   श्री.जयिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ख्ाव (ज .सातारा) तालकु्याला पाणी परुवठा करणाऱ्या येरळवािी 
येथील येरळा मध्यम प्रकल्प धरणाच्या सींरक्षण शभींतीलगत गत काही 
मदहन्याींपासनू मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा होत असनू याकि ेप्रशासन दलुचक्ष 
करीत असल्यामळेु सदर धरणाला धोका ननमाचण झाला असल्याचे माहे मे, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार सदर धरणालगत वाळू उपसा करणाऱ्या वाळू 
माक्रफयावर तसेच सदरच्या वाळू उपशाकि े दलुचक्ष करणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर 
कारवाई करण्याबाबत तसेच धरणाच्या सरुक्षक्षततचे्या दृष्ीने उपाययो ना 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) हे अींशतः खरे आहे. अवधै वाळू उपसा ननदशचनास 
आला आहे. तथावप त्यामळेु धरणाला धोका ननमाचण झालेला नाही. 
(२) व (३) अवधै उपसा करणाऱ् याींवर कारवाई करण्याबाबत  लसींपदा 
ववभागाच्या धरण अधधका-याींमाफच त वेळोवेळी तहसीलदार, विू  व पोलीस 
ननररक्षक, विू  याींच्याशी पत्रर्व्यवहार करण्यात आला आहे. त्या अनषुींगाने 
पोलीस ठाणे, विू  येथे गनु्हा रज ष्र क्र. ११६/२०१७ भा.द.वव.क्र. ३७९ 
नसुार अज्ञात र्व्यक्ती ववरुध्द गनु्हा दाखल केला आहे. 

वाळू वाहतकू करणाऱ् या वाहनाींना अिथळा ननमाचण र्व्हावा म्हणून  े. 
सी. बी. मशीनच्या सहाय्याने ७-८ फू् खोल व ४-५ फू् रुीं द चर काढून 
महसलू ववभागाच्या क्षते्रीय अधधका-याींनी रस्त ेबींद केल े आहेत. 

अशा प्रकारचे प्रसींग उदभवल्यास तातिीने गनु्हे दाखल करणेबाबत व 
वेळीच महसलू/पोलीस यींत्रणेला दरुध्वनीर्व्दारे सधुचत करुन घ्नास्थळी 
बोलावनू घेऊन पींचनामे करणेबाबतच्या सचुना ज ल्हाधधकारी, सातारा याींचे 
स्तरावरुन कायचकारी अशभयींता/उप ववभागीय अशभयींता/शाखा अशभयींता याींना 
ननगचशमत करण्यात आल्या आहेत. 

उप ववभागीय अधधकारी, माण-ख्ाव उप ववभाग ददहविी याींच्या 
अध्यक्षतखेाली सशमती स्थापन करुन सदर सशमतीने प्रसींगी फौ दारी 
कायचवाही, दींिात्मक कायचवाही करुन येरळवािी धरण व धरण पररसरात 
कोणत्याही प्रकारच े वाळूच े अनधधकृतपणे उत्खनन व वाहतकू होणार नाही 
याकि ेज ल्हाधधकारी स्तरावर देखरेख करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
रायगड जजल््यािील िेळिणे (िा.पनिेल) ि पुनाड,े िशणेी (िा.उरण) 

येथील शिेिऱयाांच ेखार बांधारा फुटून झालेले नुिसान 
  

(७७) *  ९३४८७   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), अॅड.आलशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्रीमिी मतनषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.अलमि साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय मदि ि 
पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) रायगि ज ल्ह्यातील केळवणे (ता.पनवेल) व पनुाि,े वशणेी (ता.उरण) 
गावातील खार बींधारा फु्ून खारे पाणी शतेकऱ्याींच्या शतेीत शशरल्याने 
झालेल्या नकुसानीच े पींचनामे करून शतेकऱ्याींना नकुसान भरपाइच तातिीने 
शमळण्याची मागणी माहे  ून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तहशसलदार, 
पनवेल व उरण याींच्याकि ेननवेदनादवारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खारे पाणी  शमनीत शशरल्यामळेु  वळपास दोन त ेअिीच 
ह ार एकर  शमन नावपक होवनू शतेकऱ्याींच ेभात शतेीचे मोठया प्रमाणात 
नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करून शतेकऱ्याींना तातिीने नकुसान 
भरपाइच देण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) समदु्राच्या भरतीच्या पाण्याने शतेाचे बाींध फु्ून समदु्राचे खारे पाणी 
शतेामध्ये  ावनू रायगि ज ल्ह्यात पनवेल तालकु्यातील व उरण 
तालकु्यातील एकूण ६८२.४२ हेक््र क्षेत्राचे नकुसान झाले आहे.      
(३) नकुसानग्रस्त क्षेत्राचे पींचनामे करण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

----------------- 
  
धारगाि पाट िे खडाडिाडी (िा.इगिपुरी, जज.नालशि) या रस्त्याच्या 

बाांधिामाच्या तनधीचा गैरिापर िेल्याबाबि 
  

(७८) *  ९४३३७   श्रीमिी सीमािाई दहरे (नालशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) धारगाव पा् त े खिािवािी (ता.इगतपरुी, ज .नाशशक) या १३ लाख 
रुपयाींचे अींदा पत्रक असलले्या रस्त्याच े बाींधकाम न करताच सींबींधधतानी 
रस्त्याच्या ननधीचा गरैवापर केला असल्याचे माहे  ुल,ै २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणातील दोषीींवर कारवाई करण्यासाठी स्थाननक 
नागरीकाींनी इगतपरुी तहशसल कायाचलयावर आींदोलन काढून तहशसलचे काम 
बींद पािले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करून सदर रस्त्याच्या ननधीचा 
गरैवापर करणाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे,   
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही.        
(२) प्रश्नाधीन रस्त्याच्या कामाबाबत स्थाननक नागररकाींनी इगतपरुी येथील 
कायाचलयावर आींदोलन केल ेहोत.े तथावप, कायाचलयाच ेकाम बींद पािल ेहोत,े हे 
खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पनिेल (जज.रायगड) िालुक्यािील िडघर-िरांजाड ेपूल िाहिूिीस 
धोिादायि झाल्याबाबि 

  

(७९) *  ८८२२८   श्री.सभुाष उफव  पांडडिशठे पाटील (अललबाग) :   
सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पनवेल (ज .रायगि) तालकु्यामधील बब्र्ीशकालीन विघर-करीं ाि ेहा पलू 
८९ वष े  ूना असनू वाहतकुीस धोकादायक झाला असल्याने सावच ननक 
बाींधकाम ववभागाने माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान वाहतकूीस बींद 
केला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पलूाची कोणतीही दरुुस्ती न करता पलू वाहतकूीसाठी 
सरुू करण्यात आल्यामळेु मोठी दघुच् ना होवनू  ीवीत व ववत्त हानी होण्याची 
शक्यता ननमाचण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
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(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून सदर पलुाची दरुुस्ती करण्याबाबत व 
सदर पलूावर कोणतीही दघुच् ना घिू नये म्हणून उपाययो ना करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलबाींची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) सींबींधीत पलु वाहतकुीस धोकादायक 
असल्याने पलु वाहतकुीसाठी बींद करण्यात आला आहे. या पलुाश ेारी सन 
२००६-२००७ मध्ये नववन पलू बाींधण्यात आला आहे. सरुक्षक्षततचे्या दृष्ीने 
 ुन्या पलुावरुन वाहतकू बींद करण्यात आली आहे. सदयजस्थतीत नवीन 
पलुावरुन वाहतकू सरुु आहे. 

सदर रस्ता विघर पलुासह शसिको प्राधधकरणाकि े हस्ताींतरीत 
करण्यात आलेला आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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