
महाराष्ट्र विधानसभा 
चौथ ेअधधिेशन, २०१७ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांच  यादी 
  

शकु्रिार, ददनाांि १५ डिसेंबर, २०१७ / अग्रहायण २४, १९३९ ( शिे ) 
  

(१) महसलू, मदत ि पनुिवसन, सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्र  

 

याांचे प्रभारी विभाग 
(२) पररिहन, खारभमू  वििास मांत्र  
(३) िृष , फलोत्पादन मांत्र  
(४) सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्र  
(५) पशसुांिधवन, दगु्धवििास ि मत््यवििास मांत्र  

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

प्रश्नाांच  एिूण सांख्या - ७९ 
------------------------------------- 

  
साखरगाि (ता.िेल्हे, जज.पुणे) या गािाजिळ ल गुांजिण  नदीिरील पूल 

धोिादायि झाल्याबाबत 
  

(१) *  ९७९२४   श्र .सांग्राम थोपटे (भोर), श्र .जयिुमार गोरे (माण), श्र .राहूल 
िुल (दौंि), श्र .अममन पटेल (मुांबादेि ), श्र .अममत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्र .अ्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्र मत  ननमवला गावित (इगतपरूी), 
िॉ.पतांगराि िदम (पलसू ििगेाि), श्र .बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साखरगाव (ता.वेल्हे, जि.पणेु) या गावािवळील रािगड ककल्ल्यावर 
िाण्यासाठीच्या मागाावरील गुींिवणी नदीवर असललेा कमी उींचीचा पलू 
धोकादायक झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पावसाळ्याच्या कालावधीत व गुींिवणी धरणातनू पाण्याचा 
ववसगा झाल्यानींतर गुींिवणी नदीच्या पात्रात पाण्याची वाढ होऊन हा पलू 
पाण्याखाली िात असल्याच ेननदर्ानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनसुार या ठठकाणी नवीन पलू बाींधण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३), (४) व (५) ववषयाींककत आजततत्वातील बडुीत पलुाच्या ठठकाणी उींच पलुाच े
बाींधकाम ननकष, मींिूरी व ननधी उपलब्धततचे्या अधीन राहून हाती घेण्याचे 
ननयोिन आहे. 

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

मुांब्रा (जज.ठाणे) येथ ल बाह्यिळण मागावच  दरुि्था झाल्याबाबत 
  

(२) *  ९५८८९   श्र .जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्र .अजजत पिार (बारामत ), 
श्र .शमशिाांत मश ांदे (िोरेगाि), श्र .जयांत पाटील (इ्लामपरू), श्र .सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्र .किसन िथोरे (मरुबाि), श्र मत  ददवपिा चव्हाण (बागलाण), 
श्र .नरहरी झझरिाळ (ददांिोरी), श्र .पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), श्र .िभैि वपचि 
(अिोल)े, श्र .सभुाष भोईर (िल्याण ग्राम ण), श्र .प्रिाश फातपेिर 
(चेंबरू) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींब्रा (जि.ठाणे) येथील मुींब्रा बाह्यवळण मागााची दरुवतथा झाली असनू 
मागाावर रठहवार्ाींच्या सरुक्षिततसेाठी आवश्यक उपाययोिना केल्या नसल्यामळेु 
नागररक, प्रवासी व वाहनचालकाींच्या िीवाला धोका ननमााण झाल्याने र्केडो 
नागरीकाींनी ठदनाींक ०९ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी मुींब्रा त ेपनवेल दरम्यान मोचाा 
काढून सावािननक बाींधकाम ववभाग, पनवेल याींच्याकड ेतक्रारी केल्या आहेत, हे 
खरे आहे काय, 



3 

(२) असल्यास, मुींब्रा येथील रेती बींदर त ेभारत गगअसा (वाय िींक्र्न) असा मुींब्रा 
बाह्यवळण रतत्यावरुन उन्नत मागा (एललव्हे्ेड रोड) बनववण्याचा प्रतताव 
सावािननक बाींधकाम ववभाग, रायगड याींनी मींिुरीसाठी र्ासनाला माहे सप् े्ंबर, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या दोन्ही प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार मुींब्रा बाह्यवळण मागााची दरुुतती करून मागाावर 
प्रवार्ाींच्या सरुक्षिततसेाठी आवश्यक त्या उपाययोिना करण्याबाबत तसेच रेती 
बींदर त ेभारत गगअसा या उन्नत मागाास मींिुरी देण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) व (३) मुींब्रा बाहयवळण रतत्यावर उन्नतमागााचे बाींधकाम “बाींधा, वापरा व 
हतताींतररत करा” या तत्वावर घेण्याच्या दृष्ीन े नव्याने वाहतकु गणना 
(कार,िीप व तत्सम हलकी वाहने एस.्ी.तकूल बसेस वगळुन) घेऊन ससुाध्यता 
अहवाल तयार करण्याच ेकाम सरुु आहे. 
(४) मुींब्रा बाह्यवळण रतत्याच्या डाींबरी पषृठभागाचे कााँक्री्ीकरण, दभुािक 
नसलेल्या लाींबीत दभुािक बसववणे, दरडप्रवण लाींबीत दरड प्रनतबींधक िाळी 
बसववणे, रेल्वे उडडाणपलुाच े बेअररींग बदलणे व पलुाची दरुुतती करणे, या 
कामास मींिूरी प्राप्त असनू सदर कामाची ननववदा प्रकक्रया पणूा करुन काम े
करण्यात येणार आहेत 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
सेन्ट्रल लायब्ररी एमशयाटीि सोसायटी येथे छतामधून पाण  गळत  होऊन 

शिेिो दमुमवळ पु्तिे मभजल्याबाबत 
  

(३) *  ९६०१०   श्र .अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूव) :   सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) सने्रल लायब्ररी एलर्याठ्क सोसाय्ी, मुींबई या वाततचूे ६ मठहन्यापवूी 
करण्यात आलेले नतुनीकरणाचे काम ननकृष् दिााचे केल्याने पावसाच्या 
कालावधीत छतामधून पाणी गळती होऊन र्केडो दलुमाळ पतुतके लभिल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल े व तदनसुार उक्त वाततचूे ननकृष् दिााचे काम करणाऱ्या ठेकेदारावर व 
त्याकड ेदलुाि करुन अप्रत्यिररत्या सहकाया करणाऱ्या अगधकाऱ्याींवर र्ासनाने 
कोणती कारवाई केली तसेच दलुमाळ पतुतके सरुक्षित राहतील यासाठी कोणती 
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) अींर्त: खरे आहे. 
सेंरल लायब्ररी एलर्याठ्क सोसाय्ी, मुींबई या इमारतीतील गळती झालेल्या 
भागातील गळतीप्रनतबींधक काम े ्प्पा-१ दरुूतती अींतगात ५ वषाापवूी पणूा 
करण्यात आली आहेत. 
     सन २०१७ मधील पावसाळयात अनतवषृ्ी व िोराच्या वा-याने एलर्याठ्क 
ग्रींथालय इमारतीत िुन्या ऑफीसवरील व सेंरल हॉलच्या छताच्या Valley 
Gutter व Water spout मधून व इमारतीतील मोठया उघडया दरवािातनू 
पावसाचे पाणी आत आल्याने लाकडी फ्लोररींगवर पाणी साचल्याचे ननदार्नास 
आल्यामळेु या भागातील पतुतके अन्यत्र हलववण्यात आली. 
(२) सन २०१७ च्या पावसाळ्यात सेंरल हॉलमधील व िुन्या ऑफीसच्या Valley 
Gutter व Water Spout मधून गळती होत असल्याचे ननदर्ानास आल्याने 
सदरची गळती तात्परुत्या तवरूपात थाींबववण्यात आली आहे व गळती 
कायमतवरूपी थाींबववण्याचे ननयोिन करण्यात येत आहे.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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अिोला शहरात ल भूखांि भूममअमभलेख िायावलयात ल अधधिारी ि 
िमवचाऱ याांन  बळिाविल्याबाबत 

  

(४) *  ९५३७२   श्र मत  स माताई दहरे (नामशि पजश्चम), श्र .रणध र सािरिर 
(अिोला पिूव), श्र .गोिधवन शमाव (अिोला पजश्चम), श्र .हररष वप ांपळे (मनुत वजापरू), 
िॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर), श्र .सरदार तारामस ांह (मलुुांि) :   सन्माननीय 
महसलू मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अकोला र्हरातील लर्् नीं. ३७बी प्लॉ् नीं. १२१/१ व लर्् नीं. ३७बी १२१/१अ 
हा सींतोषी माता मींठदरािवळचा ३७१७.१७ चौरस मी्र िेत्रफळ असलेला भखूींड 
र्ासनाच्या नाव ेअसनू या भखूींडाचे हततललखखत दततावेि नसताना तालकुा 
भलूमअलभलेख कायाालयातील अगधकारी आखण कमाचाऱ् याींनी सींगनमताने 
भखूींडातील लर्् नीं. ३७ बी प्लला् नीं. १२१ मध्ये पकैी असा र्ब्दप्रयोग करुन व 
एका व्यक्तीच्या नाव ेऑनलाईन नोंद करुन हा २० को्ी रुपये ककींमतीचा भखूींड 
कागदोपत्री बळकाववला असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये ननदर्ानास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त भखूींड अवधैरीत्या बळकाववल्याबाबत तथाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी तक्रार केली असतानाही अदयावप कोणतीही कारवाई 
करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच े ननषकषा काय आहे व त्यानसुार उक्त भखूींड 
बेकायदेर्ीररीत्या बळकावणाऱ्या तालकुा भलूमअलभलेख कायाालयातील अगधकारी 
आखण कमाचाऱ् याींवर तसेच इतर सींबींगधताींवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) अकोला येथील लर्् नीं.३७ बी, प्लॉ् नीं.१२१/१ व 
१२१/१अ हे भखूींड र्ासनाच्या मालकीच ेआहेत. तथावप, सदर लमळकतीींबाबत 
सींगणकात “१२१ पकैी” असा र्ब्दप्रयोग करुन गिराि गडुदमल मारवाडी याींच्या 
नावाची मळू लमळकत पत्रत्रका अलभलेखात नसताना सींगणकात ती  बनाव् 
तयार करण्यात आली असल्याचे ननदर्ानास आल ेआहे.  
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(२), (३) व (४) या प्रकरणी  उप अधीिक, भलूमअलभलेख, अकोला या 
कायाालयाने लस्ी कोतवाली पोलीस त्ेर्न येथे ठद.१८.१०.२०१७ रोिी 
एफ.आय.आर. दाखल करण्यात आला आहे. सदरच े प्रकरण आगथाक गनु्हे 
र्ाखेकड ेवगा करण्यात आल ेअसनू त्यानसुार पढुील तपास सरुु आहे. 

सदर प्रकरणात बनाव् नक्कल तयार केल्याप्रकरणी श्री. एच. डी. 
कातड,े मखु्यालय सहायक, श्रीमती एस. व्ही. धारपवार, नगर भमूापन ललपीक 
व श्री. एम. बी. मगर, तत्कालीन नगर भमूापन ललपीक याींना उप सींचालक, 
भलूम अलभलखे, अमरावती प्रदेर्, अमरावती याींचे ठद.१५.०९.२०१७ रोिीच्या 
आदेर्ान्वये ननलींत्रबत करण्यात आलेले आहे. 
       तसेच या प्रकरणी कायाालयीन अननयलमततकेरीता उप सींचालक, भलूम 
अलभलेख, अमरावती प्रदेर्, अमरावती याींनी जिल्हा अधीिक भलूम अलभलखे, 
अकोला, उपअधीिक, भलूम अलभलेख, अकोला याींना ठदनाींक २६.१०.२०१७ रोिी 
व तत्कालीन उप अधीिक, भलूम अलभलखे, अकोला याींना ठदनाींक ३०.११.२०१७ 
रोिी कारणे दाखवा नो्ीस देण्यात आलेल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मौजे नाांगरगाि (ता.मािळ, जज.पुणे) येथ ल नि न शतीच्या जममन ांच  
अिैधररत्या खरेदीविक्री झाल्याबाबत 

(५) *  ९७०९४   श्र .मधुिरराि चव्हाण (तळुजापरू), श्र .सभुाष भोईर (िल्याण 
ग्राम ण) :   सन्माननीय महसलू मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौिे नाींगरगाव (ता.मावळ, जि.पणेु) येथील स.नीं. ३०/४, ३०/५ व ३०/६ 
मधील नवीन र्तीच्या िलमनीींची र्ासकीय अगधकाऱ्याींर्ी सींगनमत करून 
अवधैररत्या खरेदीववक्री करण्यात आल्याच े माहे ऑगत्, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्ानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाींगरगाव येथील स.नीं. ३०/५ मधील २१.०६ हे.िेत्राची खरेदी 
श्री.इींदकुुरी याींनी दतत क्र.२७९८/२०१३, ठदनाींक २८ िून, २०१३ रोिी केली असनू 
सदर खरेदीची नोंद फेरफार क्र.२५६२ अन्वये अलभलेखामध्ये घेण्यात आली आहे. 
परींत ुसदर िमीन नवीन र्तीची असल्याने व िलमनीच्या खरेदी ववक्रीसाठी 
सिम प्रागधकाऱ्याची पवुापरवानगी नसल्याने सदरची फेरफार नोंद रद्द करण्यात 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त फेरफार नोंद रद्द केलेली िमीन र्ासनिमा करण्यात आली 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने सदर िलमनीींची अवधैररत्या खरेदीववक्री 
करणाऱ्या सींबींगधत अगधकारी व कमाचारी याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत तसेच 
फेरफार नोंद रद्द केलेली िमीन र्ासनिमा करण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) मौि ेनाींगरगाव, ता. मावळ, जि. पणेु येथील स.नीं. 
३०/५ मधील नवीन र्तीच्या िमीनीची त्रबनापरवानगी खरेदी ववक्री झाल्याच े
ननदर्ानास आल ेआहे. तथापी, सदर व्यवहार र्ासकीय अगधका-यार्ी सींगनमत 
करून झाल्याचे ननदर्ानास आलेले नाही. 
(२), (३), (४) व (५)  सदर प्रकरणी स.नीं. ३०/५ मधील ० हे. २१.३ आर मधील 
नवीन र्तीच्या िलमनीच्या बाबतीतील व्यवहारासींबींधी झालेला फेरफार क्र. 
२५६२, ठद.२०/०७/२०१३ ची नोंद मींडल अगधकारी याींनी रद्द केली असनू 
िलमनीच्या उपरोक्त र्ताभींगाबाबत “मुींबई कननषठ ग्राम वतने नष् करणे 
अगधननयम, १९५८” अन्वये व त्यानषुींगाने र्ासनाने वेळोवेळी िाहीर केलेल्या 
धोरणातील तरतदुीनसुार जिल्हागधकारी, पणेु याींच ेततरावर ननयमोगचत कायावाही 
करण्यात येत आहे.  
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

आब टगाि (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) येथ ल ओढयाकिनारी त न 
युििाांचा झालेला मतृ्यू 

  

(६) *  ९५१५४   श्र .भा्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय मदत ि 
पनुिवसन मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आबी्गाव (ता.गचपळूण, जि.रत्नागगरी) येथे ओढयाककनारी गणपती 
ववसिानतथळाची साफसफाई करताना ओढयाचे पाणी अचानक वाढून आलेल्या 
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परुात १४ त े२४ वयोग्ातील तीन यवुक वाहून िाऊन त्याींचा मतृ्य ूझाल्याची 
घ्ना ठदनाींक २८ ऑगत्, २०१७ रोिी वा त्या समुारास घडली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मतृ्य ूझालले ेयवुक अत्यींत गरीब कु्ुींबातील असल्याने आखण 
त्याींच्या कु्ुींत्रबयाींना सदयजतथतीत कोणताही आधार नसल्याने र्ासनाने त्याींच्या 
कु्ुींत्रबयाींना आगथाक सहाय्य करावे अर्ी मागणी तथाननक लोकप्रनतननधी याींनी 
माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान मा. मखु्यमींत्री याींचेकड ेकेली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, लोकप्रनतननधीच्या मागणीच्या अनषुींगाने मतृ्य ू झालेल्या 
यवुकाींच्या कु्ुींत्रबयाींना आगथाक मदत देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) र्ासन ननणाय ठदनाींक १३.०५.२०१५ अन्वये, सदर दघुा् नेमध्ये मतृ झालेल्या 
तीन यवुकाींच्या वारसाींना प्रत्येकी ४ लि रुपये मदत ठदनाींक १५.०९.२०१७ रोिी 
अदा करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

गाज पूर (ता.जज.अिोला) येथ ल आददिास ांच्या जममन  बबगर 
आददिास ांन  बेिायदेश रररत्या खरेदी िेल्याबाबत 

(७) *  ९९४८१   श्र .हररष वप ांपळे (मनुत वजापरू) :   सन्माननीय महसलू मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गािीपरू (ता.जि.अकोला) येथील आठदवासीींच्या िलमनी त्रबगर आठदवासीींनी 
खरेदी करुन या िलमनीवर बेकायदेर्ीरररत्या त्ोन क्रर्र उभारल्याचे माहे 
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आल े व तदनसुार या िलमनीवर 
बेकायदेर्ीरररत्या उभारलेले त्ोन क्रर्र बींद करुन आठदवासीींच्या िलमनी 
आठदवासीींना परत करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) होय, ठद.२९/०९/२०१७ च्या तथाननक 
वतृ्तपत्रामध्ये मा. लोक आयकु्त, महाराषर राज्य, मुींबई याींच्या कायाालयाकड े
प्रलींत्रबत असलले्या अको् तालकु्यातील गािीपरू येथील अवधै त्ोन क्रर्र 
उभारणी सींबींधीच्या तक्रारीबाबतचा अहवाल सादर करण्यात आल्याची बातमी 
प्रलसध्द झाली आहे. मौि ेगािीपरू, ता.अको्, जि. अकोला येथील त्ोन क्रर्र 
उभारणीबाबत चौकर्ी जिल्हागधकारी, अकोला याींनी केली आहे.   

सदरहू त्ोन क्रर्र सरुु करण्यासाठी सींबींगधताींनी महाराषर प्रदषुण 
ननयींत्रण मींडळ, अमरावती प्रादेलर्क कायाालय, अमरावती याींचेकडून 
ठद.१८/०१/२०१७ रोिी कायाचालन करण्यास सींमती प्राप्त केली आहे.   

सदरहू त्ोन क्रर्र ज्या िलमनीवर उभारण्यात आल ेआहे ती र्ते सव्हे 
नीं. ३६, मधील २.०२ हे. आर िमीन श्री. महेंद्र तरडिेा या त्रबगर आठदवासी 
व्यक्तीस आठदवासी खातदेाराकडून ववक्रीने हतताींतरीत करण्यास र्ासनाने ठद. 
२४/०२/२०१० च्या  ज्ञापनाने मींिुरी ठदली असनू सध्या सदर त्ोन क्रर्र हा 
त्याच िलमनीवर कायााजन्वत असल्यामळेु या प्रकरणी कायावाही करण्याचा प्रश्न 
उद् ावत नाही. 

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

सोनगाि मशिन  (ता.चाांदरु रेल्िे, जज.अमराित ) येथ ल  
खदान त अिैध उत्खनन झाल्याबाबत 

  

(८) *  ९५८७२   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सोनगाव लर्वनी (ता.चाींदरु रेल्व,े जि.अमरावती) या तालकु्याच्या 
ठठकाणापासनू अत्यींत कमी अींतरावर असलेल्या व र्ासनास लाखोंचा महसलू 
देणाऱ्या खदानीतनू अवधै उत्खनन करण्यात आल्याचे ठदनाींक ६ 
ऑक््ोंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्ानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच धामक (ता.नाींदगाव खींडशे्वर, जि.अमरावती) या गावात प्रवेर् 
करणाऱ् या रतत्यावर रेतीच्या अवधै वाहतकुीमळेु खड्ड ेपडले असनु रतत्याची 
दरुवतथा झाल्यामळेु रतत्याचे नतुणीकरण व उींची वाढववण्याचे २ वषाापासनू सरुु 
असलेले काम अपणूा जतथतीत असल्याचे ठदनाींक २४ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्या 
समुारास ननदर्ानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या दोन्ही प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनसुार सोनगाव लर्वनी येथील खदानीत अवधै उत्खनन 
करणाऱ्याींवर व या अवधै उत्खननाकड ेदलुाि करणाऱ्या अगधकाऱ्याींवर कारवाई 
करण्याबाबत तसेच धामक या गावात प्रवेर् करणाऱ् या मखु्य रतत्यावर रेतीची 
अवधै वाहतकु करणाऱ् याींवर कारवाई करून सरुु असलले ेरतता दरुुततीच ेकाम 
तातडीने पणूा करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) ठदनाींक ०४/१०/२०१७ रोिी सोनगाींव लर्वनी येथील 
गगट्टी खदानीत गौणखननिाच्या अवधै वाहतकूीसाठी आलेल्या दोन वाहनाींवर 
दींडात्मक कायावाही करुन प्रत्येक वाहनमालकाकडून रुपये ६,४००/- इतका दींड 
वसलू करण्यात आला आहे. 
(२), (३) व (४) बेंबळा प्रकल्पामळेु बागधत होत असलेल्या मौिे धामक गावाच े
पनुवासनाचे काम सरुु आहे. नागरी सवुवधाअींतगात मौि ेिूने धामक त ेनवीन 
धामक िोडणाऱ्या रतत्याचे काम सरुु असनू सदर काम माचा, २०१८ पयतं पणूा 
करण्याचे ननयोिन आहे. मौिे धामक गावात प्रवेर् करणाऱ्या रतत्यावरुन गौण 
खननिासह इतर वाहतकूही सरुु आहे. त्यामळेु सदर रतता नादरुुतत झाला आहे.   

मौिे धामक गावातनू अवधै रेती वाहतकू होत असल्याची बाब 
ननदर्ानास आलेली नसनू, सोनगाव लर्वनी येगथल खदानीतनू होणाऱ्या अवधै 
गौण खननि उत्खननाकड ेअगधकारी  दलुाि करत असल्याचे देखील ननदर्ानास 
आलेले नाही. 
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अमरावती जिल्ह्यात माहे एवप्रल, २०१७ त े ऑक््ोबर, २०१७ या 
कालावधीत अवधै गौणखननि वाहतकूीच्या २७८ प्रकरणात दींडात्मक कारवाई 
करुन रक्कम रु.८८.३९ लि इतका दींड वसलू करण्यात आला आहे. तसेच अवधै 
गौणखननि वाहतकूीप्रकरणी एकूण २२ प्रकरणात गनु्हे दाखल करण्यात आल े
आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

बुलढाणा-धाि-औरांगाबाद र्त्याच  दरुि्था झाल्याबाबत 
  

(९) *  ९६४२३   श्र .हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(मशिी) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बलुढाणा-धाड-औरींगाबाद या मागाावरील बलुढाणा त ेिाींब या ् प्प्यातील ३८ 
कक.मी. लाींबीच्या रतत्याची दरुवतथा झाली असनू रतत्यावर मोठ्या प्रमाणात 
खड्ड ेपडल्याने रतता वाहतुकीस अयोग्य झाल्याचे ननदर्ानास आल ेआहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु प्रवार्ाींची तसेच बलुढाणा येथून औरींगाबाद येथे 
उपचाराकरीता िाणाऱ् या रुग्णाींची गरैसोय होत असल्याचे ठदनाींक ५ ऑक््ोबर, 
२०१७ रोिी व त्या समुारास ननदर्ानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकषा काय आहे व त्यानसुार 
बलुढाणा-धाड-औरींगाबाद रत त् याचे नतुनीकरण, रुीं दीकरण व डाींबरीकरण 
करण्यासाठी आवश्यक ननधी मींिूर करुन तातडीने रतत्याची दरुुतती 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्र . चांद्रिाांत पाटील :(१) हे खरे नाही. 
       रतत्याच्या डाींबरी पषृठभागावर काही ठठकाणी पडलेले खड्ड ेभरून रतता 
वहातकूीस सजुतथतीत ठेवण्यात आला आहे. 
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(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्नाींककत रतता बलुढाणा-धाड-औरींगाबाद राज्यमागा दिााचा 
आहे. रतत्याची लाींबी ४० कक.मी. आहे रतत्याच्या लाींबीपकैी बलुढाणा-दधुा या १८ 
कक.मी. लाींबीत अन्यईु्ी योिनेंतगात रतता सधुारण्याच े काम मींिूर असनू 
ननववदा ततरावर आहे. दधुा त ेधाड या लाींबीतील भाग कें द्र र्ासनाने राषरीय 
महामागा म्हणून घोषीत केला आहे. या रतत्याच्या हतताींतरणाची कायावाही 
प्रगतीत असनू रतता सधुारणा करण्याचे काम कें द्र र्ासनामाफा त होणे अपेक्षित 
आहे. 
       सदयजतथतीत रतत्याच्या पणूा लाींबीतील डाींबरी पषृठभागावरील खड्ड े
भरून रतता वहातकूीसाठी सजुतथतीत ठेवण्यात आला आहे. 

----------------- 
  
खालापूर फाटा ते खोपोली ि खोपोली विश्रामगहृ ते बोरघाट पायथा या 

र्त्याच्या चौपदरीिरणाच्या िामाबाबत 
(१०) *  ९६२५८   श्र .िालीदास िोळांबिर (ििाळा), श्र .अममन पटेल 
(मुांबादेि ), श्र .अ्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्र .राणाजगज तमसांह पाटील 
(उ्मानाबाद), श्र .सरेुश लाि (िजवत), श्र .शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील 
(िराि उत्तर) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई-पणेु महामागाावरील खालापरू फा्ा त े खोपोली तसेच खोपोली 
ववश्रामगहृ त ेबोरघा् पायथा या रतत्याचे ४५ को्ी रुपये खचा करुन सरुु केललेे 
चौपदीकरणाच ेकाम गत सहा मठहन्यापासनू बींद करण्यात आल्याचे ननदर्ानास 
आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अधाव् जतथतीत काम सोडलले्या रतत्यावर सचूना फलक 
अथवा सींरिक बलररकेडस न उभारल्याने वारींवार अपघात होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाात र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनसुार सदर रतत्याच े उवाररत काम तातडीने पणूा 
करण्याबाबत तसेच अधाव् जतथतीत काम सोडणाऱ्या सींबींगधत ठेकेदारावर 
कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . एिनाथ मशांदे : (१) खरे नाही. 
       मुींबई-पणेु महामागा क्र. ४ वरील खालापरू फा्ा त ेखोपोली व बोरघा् 
त े खोपोली ववश्रामगहृ या एकूण ७.८० कक.मी. लाींबीच्या रतत्याच्या 
चौपदरीकरणाच्या कामाचा कायाारींभ आदेर् ठद.२३.१२.२०१६ रोिी देण्यात आला 
असनू सध्या काम प्रगतीपथावर आहे. 
(२) सदर काम प्रगती पथावर असनू रतत्यावर सरुक्षितसेाठी सींरिक बलरीकेड्स 
लावण्यात आल ेआहे. 
       पोलीसाींच्या अहवालानसुार खालापरू भागात सन २०१६ मध्ये ०७ 
अपघात व सन २०१७ मध्ये ०६ अपघात झाल े आहे. सदर अपघात 
वाहनचालकाींच्या चुकीमळेु झाललेे आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) ननववदेनसुार सदर काम पणूा करण्याचा कालावधी १८ मठहने असनू 
ठद.२२.०७.२०१८ पयतं काम पणूा करावयाच ेआहे. आतापयतं ४७.४२ % काम पणूा 
झालेले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

खििपूणाव (ता.देऊळगाांिराजा, जज.बुलढाणा) नदीपात्रात  
अिैध िाळू उपसा होत असल्याबाबत 

(११) *  ९८६५४   िॉ.शमशिाांत खेििेर (मस ांदखेि राजा) :   सन्माननीय 
महसलू मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खडकपणूाा (ता.देऊळगाींवरािा, जि.बलुढाणा) नदीपात्रात रलक््रवर आधुननक 
यींत्र तयार करुन त ेनदीपात्रात बसवनू मोठया प्रमाणात अवधैररत्या वाळू उपसा 
केला िात असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास 
आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकषा काय आहे व त्यानसुार उक्त नदीपात्रात अवधै 
वाळू उपसा करणाऱ्या वाळू माकफयाववरुद्ध कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) मौि ेडडग्रस ब.ु ता. देऊळगाव रािा येथील 
नदीपात्रात रलक््रवर यींत्र बसवनू त्यादवारे अवधै वाळू उत्खनन होत असल्याच े
ठद. २/१०/२०१७ रोिी ननदर्ानास आल्याने सींबींगधताींववरूध्द अींढेरा पोलीस ठाणे 
येथे गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नावपिी ि िजवबाजारीपणामुळे शतेिऱयाांन  िेलेल्या आत्महत्या 
  

(१२) *  ९५००२   श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशिी), श्र .विजय ििटे्ट िार 
(ब्रम्हपरूी), श्र .नस म खान (चाांददिली), श्र .अममत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्र .अममन पटेल (मुांबादेि ), श्र .त्र्यांबिराि मभसे (लातरू ग्राम ण), 
श्र .सनुनल िेदार (सािनेर), श्र .हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), श्र .अ्लम शखे 
(मालाि पजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्र .प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्र .सम र िुणािार (दहांगणघाट), अॅि.आमशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्र .अममत 
साटम (अांधेरी पजश्चम), श्र .िुणाल पाटील (धुळे ग्राम ण), प्रा.विरेंद्र जगताप 
(धामणगाि रेल्िे), श्र .अमर िाळे (आिी), श्र मत  ददवपिा चव्हाण (बागलाण), 
श्र .अजजत पिार (बारामत ), श्र .शमशिाांत मश ांदे (िोरेगाि), श्र .जयांत पाटील 
(इ्लामपरू), श्र .जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्र मत  ननमवला गावित 
(इगतपरूी), श्र .सभुाष भोईर (िल्याण ग्राम ण), श्र .सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्र .किसन िथोरे (मरुबाि), श्र .भारत भालिे (पांढरपरू), श्र .पाांिुरांग बरोरा 
(शहापरू), श्र .िभैि वपचि (अिोल)े, श्र .नरहरी झझरिाळ (ददांिोरी), श्र .सांजय 
साििारे (भसुािळ), श्र .प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्र .सांजय पोतन स (िमलना), 
श्र .सदा सरिणिर (मादहम), िॉ.राहूल पाटील (परभण ), श्र .शाांताराम मोरे 
(मभिांि  ग्राम ण), श्र .प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा), श्र .बबनराि मशांदे 
(माढा), श्र .हसन मशु्र फ (िागल), श्र .सांदीपानराि भमुरे (पठैण), श्र .अननल 
बाबर (खानापरू), िॉ.सत श (अण्णासाहेब) पाटील (एरांिोल), श्र .सनुनल मशांदे 
(िरळ ), श्र .आमसफ शखे (मालेगाांि मध्य), श्र .भाऊसाहेब िाांबळे (श्र रामपरू), 
अॅि.यशोमत  ठािूर (नतिसा) :   सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात पावसाने ओढ ठदल्याने येणारी नावपकी व किाबािारीपणामळेु 
आतापयतं समुारे ५० हिार र्तेकऱ् याींनी आत्महत्या केल्याच े कें द्रीय कृषी 
मींत्रालयाने ठदलेल्या माठहतीनसुार माहे सप् े्ंबर, २०१७ च्या पठहल्या सप्ताहात 
ननदर्ानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे िानेवारी, २०१७ पासनू ठदनाींक १५ ऑगत्, २०१७ पयतं 
मराठवाडयातील एकूण ५८० र्तेकऱ् याींनी आत्महत्या केल्या असनू बीड 
जिल्ह्यामध्ये सवाागधक १०७ र्तेकऱ् याींनी आत्महत्या केल्या आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, मराठवाड्यात यावषी पावसाळ्याच्या सरुुवातीला मगृ नित्रामध्ये 
चाींगला पाऊस झाल्याने लागवड केलेली खररपाींची वपके िोमदार आली, मात्र 
िूनच्या र्वे्च्या आठवड्यापासनू ऑगत्च्या १५ तारखेपयतं पावसाने ओढ 
ठदल्याने र्तेकऱ्याींच्या र्तेातील कापसू, सोयाबीन, मका, बािरी, तरू, मगू, उडीद 
इत्यादी ५ लाख ७९ हिार ३०९ हेक््र िेत्रावरील वपके करपनू गेल्याचे तसेच 
दबुार पेरणी करता येणार नसल्याने हतबल झालेल्या र्तेकऱ्याींनी गचींततेनू व 
ननरार्तेनू आत्महत्या केल्याचे ननदर्ानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील आत्महत्याग्रतत र्तेकऱ्याींच्या कु्ुींत्रबयाींना ठदलासा 
देण्यासाठी आत्महत्याग्रतत कु्ुींबातील एका व्यक्तीला र्ासकीय नोकरी देण्याचा 
ननणाय र्ासनाने ठदनाींक १३ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास घेतला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करुन आत्महत्या केलेल्या र्तेकऱ् याींच्या 
कु्ूींत्रबयाींना आगथाक मदत व आत्महत्याग्रतत कु्ुींबातील एका व्यक्तीला 
र्ासकीय नोकरी देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) राज्य र्ासनाकडील माठहतीनसुार सन २००१ त े
ऑक््ोबर, २०१७ अखेर पयतं राज्यात एकूण २६३३९ इतक्या र्तेकऱ्याींनी 
आत्महत्या केल्या असनू त्यापकैी नावपकी, किाबारीपणा आखण किावसलुीचा 
तगादा या तीन कारणाींमळेु झालेली १२८०५ प्रकरणे ही पात्र प्रकरणे आहेत. 
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(२) १ िानेवारी, २०१७ त े१५ ऑगत्, २०१७ अखेर पयतं मराठवाडयात एकूण 
५८० तसेच बीडमध्ये ११५ इतक्या र्तेकरी आत्महत्याींची प्रकरणे 
ननदर्ानासआली आहेत. 
(३) नाही. 
(४) भतूपवूा दयु्यम सेवा ननवड मींडळाच्या किेतील (महाराषर लोकसेवा 
आयोगाच्या किे बाहेरील) ग्-ब (अरािपत्रत्रत) व ग्-क पदाींच्या भरती 
प्रकक्रयेत िर उमदेवाराींना समान गणु लमळाल ेतर कोणत्या उमेदवारास प्राधान्य 
दयावे याबाबत र्ासन ननणाय, सा.प्र.वव.,ठद.०५/१०/२०१५ मधील पररच्छेद-१ 
अन्वये ववठहत करण्यात आलेल्या प्राधान्य क्रमामध्ये आत्महत्याग्रतत 
र्तेकऱ्याींच्या पाल्याींचा समावेर् करण्यास र्ासनाची मान्यता प्राप्त झालेली 
आहे. 
(५) पात्र प्रकरणी रु.१.०० लिची मदत देण्यात आली आहे. र्ासन ननणाय, 
सा.प्र.वव.,ठद.०५/१०/२०१५ मधील पररच्छेद-१ अन्वये ववठहत करण्यात आलले्या 
प्राधान्य क्रमामध्ये आत्महत्याग्रतत र्तेकऱ्याींच्या पाल्याींचा समावेर् करण्यास 
र्ासनाची मान्यता प्राप्त झालेली आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

फाटििाि  प्रिल्पात ल वि्थाप त शतेिऱयाांच्या ७/१२ उताऱयािरील 
प्रिल्प शरेा िाढणेबाबत 

(१३) *  ९६९२१   श्र मत  सांध् यादेि  देसाई-िुपेिर (चांदगि) :   सन्माननीय 
मदत ि पनुिवसन मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींदगड आखण गडठहींग्लि (जि.कोल्हापरू) तालकु्यातील फा्कवाडी मध्यम 
प्रकल्पातील ववतथापीताींच े १० वषाापवूी पनुवासन होऊनही अनेक 
गावातील  र्तेकऱ्याींच्या ७/१२ उताऱ्यावर  प्रकल्प लाभिेत्राचा र्रेा असल्याने 
र्तेकऱ्याींना अनेक अडचणीींना सामोरे िाव ेलागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर र्रेा काढण्यासाठी गडठहींग्लि आखण चींदगड तालकु्यातील 
अनेक गावातील र्तेकऱ्याींनी र्ासनाकड े वारींवार मागणी केली 
असनू त्याबाबत अदयापी कोणतीही कायावाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार उक्त मागणी पणूा करण्याबाबत र्ासनाने  कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) कोल्हापरू जिल्ह्यातील पा्बींधारे प्रकल्पातील बाधीत प्रकल्पग्रतताींच ेसींपणुा 
पनुवासन झालेले नसल्यामळेु सदयजतथतीत गाव नमनुा नीं. ७/१२ वरील र्रेे 
सरसक् कमी करता येणार नाहीत.  

(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
----------------- 

  

जलसार टेंभ खोिािे (जज.पालघर) या जोिर्त्यािरील  
पूल अपूणावि्थेत असल्याबाबत 

(१४) *  ९९११३   श्र मत  मननषा चौधरी (ददहसर), अॅि.आमशष शलेार (िाांदे्र 
पजश्चम), श्र .अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूव), श्र .विलास तरे (बोईसर), 
श्र .क्षित ज ठािूर (नालासोपारा), श्र .दहतेंद्र ठािूर (िसई), श्र .पा्िल धनारे 
(िहाण)ू :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सफाळे (पजश्चमकेडील) िलसार े्ंभीखोडाव े(जि.पालघर) या िोडरतत्यावर 
सावािननक बाींधकाम ववभागाने १५ लाख रुपये खचा करुन बाींधलेला पलू अपणूा 
अवतथेत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पलूाचा वापर दारर्तेपाडा येथील अींगणवाडीतील १०० व 
प्राथलमक र्ाळेतील ५०० ववदयाथी, र्तेकरी व गावकरी दररोि करीत असनू 
सदर पलू अपणूाावतथेत असल्यामळेु त्याींना प्रवास करणे गरैसोयीचे होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने सदर पलूाच ेअपणूा काम पणूा करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
       साकवाचे काम पणूा झाललेे आहे. तथावप िोडरतत्याचे काम भसूींपादन 
न झाल्याने अपणूा अवतथते आहे. तथावप साकव व िोडरतत्यावरुन वाहतकू 
सरुळीत चाल ूआहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) साकवासाठी आवश्यक िोडरतत्यासाठी िमीन ताब्यात नसल्याने 
िोडरतत्याच्या कामास िमीन मालकाींनी ववरोध केला आहे. त्यामळेु काम अपणूा 
अवतथेत आहे. 

िमीन मालकाींर्ी ववचारववननमय करुन उपलब्ध िागेत रतत्याच ेकाम 
पणूा करण्याची कायावाही प्रगतीत आहे. 

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

सदोष ब याणे ि बोंि अळ मुळे िापूस उत्पादिाांचे झालेले नुिसान 
  

(१५) *  ९५२३४   श्र .अजजत पिार (बारामत ), श्र .जयांत पाटील (इ्लामपरू), 
श्र .शमशिाांत मश ांदे (िोरेगाि), श्र .जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्र .सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्र .सांतोष दानिे (भोिरदन), श्र .नारायण िुचे (बदनापरू), श्र .रमेश 
बुांदीले (दयावपरू), श्र .पांिज भजुबळ (नाांदगाि), िॉ.सत श (अण्णासाहेब) पाटील 
(एरांिोल), अॅि.भ मराि धोंि े(आष्ट्टी), िॉ.राहूल पाटील (परभण ), श्र .पथृ् ि राज 
चव्हाण (िराि दक्षिण), श्र .सांजजिरेड्ि  बोदिुरिार (िण ), श्र .राज ु तोिसाम 
(अणी) :   सन्माननीय िृष  मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) राज्यात कृवष ववभागाने नकुत्याच केलेल्या पाहणीत कापसू पट्टय्ातील ५७१ 
गावातील तब्बल १ लाख ७७ हिार हेक््र वरील बी्ी २ कापसाच ेपीक बाधीत 
झाल्याचे माहे ऑक््ोबर २०१७ च्या पठहल्या सप्ताहात ननदर्ानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ववदभा आखण मराठवाड्यातील समुारे ४० लाख हेक््रमधील 
बी.्ी. कपार्ीचे उभ े पीक गलुाबी बोंड अळीच्या प्रादभुाावाने नष् झाल्याने 
र्तेकऱ् याींच्या कापसाच्या वपकाचे ककमान दहा हिार को्ी रुपयाींच ेनकुसान झाल े
असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आल ेआहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, राज्यातील कृषी ववदयापीठाींत बी्ी कपार्ीच्या सधुाररत 
प्रनतकारक वाण ननलमातीसाठी सींर्ोधन करण्याची मागणी अनेक 
लोकप्रनतननधीींनी गत वषी कृषी ववभागाच्या अप्पर मखु्य सगचवाींकड ेकेली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्सानाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, त्यानसुार  र्तेकऱ्याींना सदोष त्रबयाींण्याींची ववक्री करणाऱ्याींवर 
कारवाई करण्याबाबत, सदोष त्रबयाणे व गलुाबी बोंड अळीच्या प्रादभुाावामळेु 
नकुसान झालले्या र्तेकऱ्याींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत तसेच बोंडअळी 
प्रनतकारक वाण ववकलसत करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . पाांिुरांग फुां ििर : (१) व (२) अींर्त: खरे आहे. 
       राज्यात खरीप हींगाम २०१७ मध्ये समुारे ४२.०६ लाख हेक््र िते्रावर 
कापसू वपकाची लागवड करण्यात आलेली होती. त्यापकैी ठदनाींक ०५/१२/२०१७ 
पयतं समुारे १,००,३१७ हेक््र िेत्रावर बोंड अळीचा प्रादभुााव झाल्याबाबतच्या 
तक्रारी १,०२,२१२ र्तेकऱ्याींकडून प्राप्त झालेल्या आहेत. 
(३) राज्यात कृवष ववदयापीठे तसेच महाबीि माफा त नवीन कापसू 
बी.्ी.त्रबयाणाींच ेवाण ववकसीत करण्याचे काया प्रगतीपथावर असनू लवकरच त े
र्तेकऱ्याींना उपलब्ध करून देण्यात येईल. 
(४) होय. 
(५) बोंड अळीचा प्रादभुााव झालेल्या िेत्रात ककड रोग सवेिण व सल्ला प्रकल्प 
(क्रॉपसलप) योिनेंतगात ककड व रोगाच े सवेिण करून मोफत 
एसएमएस,वातााफलक,घडीपत्रत्रका, गावभे्ी, वतामानपत्र, आकार्वाणी व मळेाव े
इत्यादी  मागााने िनिागतृी करुन र्तेकऱ्याींना मागादर्ान करण्यात येत आहे.  
   मठहको मॉनसाँन््ो कीं पनीच्या मदतीने कापसू उत्पादक र्तेकऱ्याींना बोंड अळी 
सींदभाात मागादर्ान करण्याकरीता प्रलर्िण देण्यात आललेे आहे.  
   महाराषर कापसू बी-त्रबयाणे (परुवठा, ववतरण, ववक्री व ववक्रीच्या ककमतीच े
ननजश्चतीकरण याींचे ववननयमन) ननयम,२०१०. या कायदयातील तरतदुीींनसुार 
त्रबयाणे उत्पादक कीं पनीकडून र्तेकऱ् याींना नकुसान भरपाई लमळवनू 
देण्यासींदभाात कायावाही चाल ूआहे. 
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   तसेच, बोंड अळीच्या प्रादभुाावामळेु बागधत झालले्या कापसू वपकाखालील 
िेत्राचे पींचनामे करण्याचे आदेर् मदत व पनुवासन ववभागामाफा त 
जिल्हागधकाऱ्याींना देण्यात आलेले आहेत. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पुणे-अहमदनगर मागावच ेसहापदरीिरण िरण्याबाबत 
  

(१६) *  ९९०६९   श्र .बाबरुाि पाचणे (मशरुर) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) पणेु-अहमदनगर मागाावर लोणीकीं द (ता.हवेली, जि.पणेु) िवळ ठदनाींक ३ 
िुल,ै २०१७ रोिी झालले्या लभषण अपघातात सात नागररकाींचा िागीच मतृ्य ू
झाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राींिणगाव, सपुा व वाळुींि येथील एम.आय.डी.सी. तसेच ववदभा 
व मराठवाड्यातील मोठी वाहतकू या मागाावरून होत असनू या रतत्यावरील 
वाघोली, लोणीकीं द, कोरेगाव लभमा व लर्क्रापरू येथे वारींवार वाहतकू कोंडी होऊन 
अनेक अपघात झाल ेआहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनसुार या मागााचे सहा पदरीकरण करणेबाबत व आवश्यक 
त्या ठठकाणी उड्डाणपलू बाींधण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
    तथावप अपघात रतत्याच्या दोषामळेु झाला असल्याची नोंद पोलीस दप्तरी 
नाही. 
(२) होय. 
    तथावप वाहतकू कोंडीमळेु अनेक अपघात होतात अर्ी बाब नसल्याचे 
पोलीस दप्तरीच्या नोंदीवरुन ठदसनू येत.े   
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(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्नाककीं त रतता कें द्र र्ासनाने राषरीय महामागा म्हणून घोवषत केला 
आहे. रतत्याचे कें द्र र्ासनाकड ेहतताींतरण करण्याची कायावाही प्रगतीत आहे. 
रतत्याची सधुारणा व रुीं दीकरणाच ेकाम कें द्र र्ासनामाफा त करण्याचे अपेक्षित 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यात ल बाांधिाम िां त्राटदाराांच  देयिे थिीत असल्याबाबत 
  

(१७) *  ९८९०६   श्र .अममत झनि (ररसोि), श्र .सांदीपानराि भमुरे 
(पठैण) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील बाींधकाम कीं त्रा्दाराींची रतत्याची दरुुतती व देखभाल 
करण्याबाबतची ३६०० को्ी रुपयाींची देयके थकीत असल्यामळेु नवीन कामाींना 
कीं त्रा्दाराकडून प्रनतसाद लमळत नसल्याचे व त्यामळेु नववन काम े रखडली 
असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आल ेआहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मराठवाड्यातील १८ हिार की.मी.रतत्याींपकैी ५ हिार 
की.मी.रतत्याींची दरुवतथा झाली असनू केवळ औरींगाबाद जिल्ह्यातील १९९४ 
की.मी.रतत्याींच्या दरुुततीसाठी ४३ को्ी रुपये व सींपणूा मराठवाडा ववभागातील 
रतत्याींसाठी २०० को्ी रुपये लागणार असताना कीं त्रा्दारानी १८ ्क्के 
िी.एस.्ी. मळेु या दरुुततीच्या कामाींवर बठहषकार ्ाकला आहे, हे ही खरे आहे 
काय,  
(३) असल्यास, या दोन्ही प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास,  चौकर्ीनसुार बाींधकाम कीं त्रा्दाराींची थकीत देयके देऊन नवीन 
बाींधकाम सरुु करण्यासाठी उपाययोिना करण्याबाबत तसेच मराठवाडा 
ववभागातील रतत्याींची दरुुतती करण्याबाबत र्ासनाने कोणती  कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) प्रलींत्रबत देयके, GSTची अींमलबिावणी, DSR 
बाबतचे अगधकार इत्यादी सींदभाात कीं त्रा्दाराींच्या मागण्या होत्या. त्या अनषुींगाने 
र्ासनाने ठद. १९/९/२०१७, २१/९/२०१७ व २३/१०/२०१७ च्या पररपत्रकान्वये 
सववततर सचूना ननगालमत केल्यानींतर कीं त्रा्दाराींकडून ननववदेस प्रनतसाद प्राप्त 
झाला आहे. 
(२) औरींगाबाद प्रादेलर्क ववभागात एकूण  १९३०० कक.मी. रतत्याींपकैी 
साधारणत: ६०% ्क्के रतत े िनतग्रतत असनू त्यापैंकी सदयजतथतीत 
राज्यमागाावरील ८६.४६% व  प्रमखु जिल्हा मागाावरील ४८.४१% खड्ड ेभरण्यात 
आल ेआहेत. र्ासनाच्या  ठद.१५/७/२०१७ च्या र्ासन पत्रान्वये रतत ेदरुुततीच्या 
दवववावषाक कायाक्रमासाठी आगथाक मयाादा ननजश्चत करण्यात आली असनू 
त्यानसुार औरींगाबाद प्रादेलर्क ववभागास रतत ेदरुुतती दवववावषाक कायाक्रमासाठी 
रु.१९५ को्ी इतकी आगथाक मयाादा ननजश्चत करण्यात आली आहे. 
(३) व (४) कीं त्रा्दाराींच्या मागणीची दखल घेऊन ठद.१९/९/२०१७, २१/९/२०१७ व 
ठद.२३/१०/२०१७ च्या र्ासन पररपत्रकान्वये सववततर सचूना ननगालमत करण्यात 
आल्या आहेत. त्यानसुार कीं त्रा्दाराींनी रतत ेदरुुततीच्या ननववदेस प्रनतसाद ठदला 
असनू आता औरींगाबाद प्रादेलर्क ववभागातील रतत्याींची दरुुतती करण्यात येत 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबई-नागपूर समधृ्दी महामागावबाबत 
  

(१८) *  ९५७२३   श्र .अममन पटेल (मुांबादेि ), श्र .सनुनल िेदार (सािनेर), 
श्र .विजय ििटे्ट िार (ब्रम्हपरूी), श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशिी), अॅि.यशोमत  
ठािूर (नतिसा), श्र .अ्लम शखे (मालाि पजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .अममत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), 
श्र .बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), िॉ.पतांगराि िदम (पलसू ििगेाि), श्र .नस म 
खान (चाांददिली), अॅि.गौतम चाबिु्िार (वप ांपरी), श्र मत  तपृ्त  सािांत (िाांदे्र 
पिूव), श्र .मांगेश िुिाळिर (िुलाव), श्र .हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), 
श्र .त्र्यांबिराि मभस े (लातरू ग्राम ण), िॉ.शमशिाांत खेििेर (मस ांदखेि राजा), 
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श्र .पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), श्र .जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्र .िभैि वपचि 
(अिोल)े, श्र .राहुल जगताप (श्र गोंदा), श्र .योगेश सागर (चारिोप), श्र .आमसफ 
शखे (मालेगाांि मध्य), श्र .भाऊसाहेब िाांबळे (श्र रामपरू), श्र .िुणाल पाटील (धुळे 
ग्राम ण), श्र .भारत भालिे (पांढरपरू) : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम) मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई-नागपरू समधृ्दी महामागाासाठी ववववध जिल्ह्यातील र्तेकऱ्याींची २० 
हिार ८२० हेक््र िमीन सींपाठदत करण्यात येणार असनू र्तेकऱ् याींनी िलमनी 
देण्यास ववरोध केल्यामळेु केवळ साडसेहा ्क्केच िमीन ताब्यात आल्याने १० 
हिार को्ी रूपये खचा करून थे् वा्ाघा्ीच्या माध्यमातनू िलमनी सींपादीत 
करण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पासाठी ननधी उभारण्यास म्हाडा, लसडको आखण 
एसआरए याींनी असमथाता दर्ाववल्याने  रतत ेववकास महामींडळाच्या ताब्यातील 
वाींदे्र नेवपयन सी रोड आखण मुींबई-पणेु द्रतूगती महामागाावरील िलमनीच्या 
ववल्हेवा्ीतनू  ननधी उभारण्यात येणार असनू तरीही ननधीची कमतरता 
पडल्यास महामागा ज्या १० जिल्ह्यातनू  िातो त्या जिल्ह्यातील पेरोल व 
डडझेलवर अगधभार लावनू ननधी उभारला िाणार आहे तसेच वाींदे्र वसोवा, सागरी 
सेत,ू मुींबई-पणेु द्रतूगती महामागाावरील खींडाळा घा्ातील लमलसींग लेनचे 
बाींधकाम, लभवींडी-कल्याण लर्ळफा्ा रतत्याचे सहापदरीकरण, ठाणे खाडीवरील 
नतसरा पलू, ठाणे घोडबींदर उन्नत मागा या  रुपये १४ हिार को्ी ककींमतीच्या 
प्रकल्पाींची काम ेथाींबवनू केवळ समधृ्दी महामागााच्या कामाला प्राधान्य देण्यात 
येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ठाणे जिल्ह्यातील र्हापरू तालकु्यातील २७ गावाींतील र्तेकरी, 
आठदवासी व इतर भधूारकाींनी राज्य सरकारने पाररत केलेला महाराषर महामागा 
(दरुुतती) अगधननयम, २०१६ व त्यातील तरतदूीींना आव्हान ठदले असनू या 
तालकु्यातीलच काही र्तेकऱ्याींच्या सींपाठदत केलेल्या िमीनीचा मोबदला जिल्हा 
मध्यवती सहकारी बाँकेच्या खडी र्ाखेत िमा झाल्याींनतरसधु्दा ती रक्कम 
काढण्यास र्ासनाने मनाई केली असल्याचे व श्री.रामदास ववठोबा वाघ, 
म.ुिळगाींव पो.वप ींपळगाींव ब.ु(ता.लस ींदखेड रािा,जि.बलुढाणा) याींच्या िलमनीचा 
पींचनामा करूनही पररलर्ष् १६ मध्ये त्याची नोंद झाली नाही आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(४) असल्यास, या महामागाासाठी मा.मखु्यमींत्रयाींनी राषरीयकृत बाँकाच्या 
अगधकाऱ्याींची ठदनाींक १३ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी  मुींबईत बठैक बोलववली होती 
परींत ु बाँकाींनी अपेक्षित प्रनतसाद न ठदल्यामळेु या महामागाासाठी दक्षिण 
कोररयाची आगथाक मदत घेण्याचा ननणाय माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये र्ासनाने 
घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या महामागाासाठी आवश्यक असणारी िमीन ताब्यात घेऊन व 
ननधीची तरतदू करून महामागााचे काम तातडीने सरुु करण्याबाबत व या 
महामागाासोबत राज्यातील इतरही महत्वपणूा प्रकल्पाींची कामे पणूा करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . एिनाथ मशांदे : (१) मुींबई-नागपरू समधृ्दी महामागाासाठी ववववध 
जिल्ह्यातील ९३३०.०४ हे आर िमीन सींपादीत करण्यात येणार आहे. खािगी 
वा्ाघा्ीदवारे आिपावेतो २६.६४ % िमीन ताब्यात घेण्यात आली आहे. 
यासाठी आिपयतं १६३१.८२ को्ी खचा आला आहे. भसूींपादनासाठी १०००० को्ी 
अींदाजित खचा अपेक्षित आहे. 
(२) सदर प्रकल्पाच्या भसुींपादनासाठी महाराषर राज्य रतत ेववकास महामींडळास 
किा उपलब्ध करुन देण्यासाठी महाराषर औदयोगगक ववकास महामींडळ, लसडको, 
झापेडपट्टी पनुववाकास प्रागधकरण, महाराषर गहृ ननमााण व िते्र ववकास 
प्रागधकरण व मुींबई महानगर प्रदेर् ववकास प्रागधकरण याींना ननदेर् देण्यात आल े
असनू सदर प्रागधकरणाकडून ठद.२४.११.२०१७ अखेरीस रु.२,४०० को्ी इतका 
ननधी दयु्यम किा तवरुपात महामींडळास प्राप्त झाला आहे. 

सदर प्रकल्पाच्या आखणीतील १० जिल्ह्यातील परेोल व डडझेल वर 
अगधभार लावण्याचा ननणाय घेण्यात आला नाही. 

मुींबई-पणेु द्रतुगती महामागाावरील खींडाळा घा्ातील लमसीींक लल ींकच े
बाींधकाम, लभवींडी-कल्याण लर्ळफा्ा रतत्याचे रुीं दीकरण, ठाणे खाडीवरील नतसरा 
पलूाच ेबाींधकाम व ठाणे घोडबींदर उन्नत मागा बाींधकाम याबाबत ठद.२४.११.२०१७ 
रोिी प्रर्ासकीय मान्यतचेे र्ासन ननणाय ननगालमत करण्यात आल ेआहे. तसेच 
वाींदे्र-वरळी सागरी सेत ुप्रकल्पाचा सवलत कालावधी वाढववणे व वसोवा-वाींदे सी 
लल ींकच्या कामाची प्रर्ासकीय मान्यता ठद.०४.१२.२०१७ रोिी ननगालमत करण्यात 
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आली आहे. महामींडळामाफा त ननधी उभारण्याचे काम प्रगतीपथावर असनू 
राषरीयकृत बाँका व हुडकोमाफा त समुारे रु.३५१८ को्ी ननधी मींिुरीच े पत्र 
महामींडळास प्राप्त झाल ेआहे. 
(३) र्तेकरी सींघषा सलमती, ता.र्हापरू, जि.ठाणे व इतर याींनी सदर प्रकल्पाबाबत 
मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ मुींबई येथे रर् यागचका (त ल्म्प) क्र.२७९४८/२०१७ 
दाखल केली आहे. सदर प्रकरणी महामींडळाच्या वतीने प्रनतज्ञापत्र दाखल 
करण्यात येत आहे. र्हापरू तालकु्यामध्ये ठदनाींक २३.११.२०१७ अखेर २०९ 
खरेदीखताींची नोंदणी करण्यात आली आहे. खरेदीखत नोंदववल्यानींतर त्यापकैी ६ 
प्रकरणामध्ये काही हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. सदर हरकतीबाबत िेत्रीय 
ततरावर महसलू ववभागामाफा त चौकर्ीअींती ननणाय होताच पढुील कायावाही 
करण्यात येत आहे. तसेच भोगव्ादार वगा-२ या सत्ता प्रकारातील िलमनीींच्या 
२ प्रकरणामध्ये एकूण देय मोबदला रकमेतनू विा करावयाच्या अनजिात 
रकमेबाबत ननणाय घेण्याततव कायावाही र्ासनततरावर प्रगतीपथावर आहे. 
त्यामळेु अर्ा एकूण ८ प्रकरणामध्ये खरेदीखतापो्ी देय रक्कम ततूा तथगगत 
करण्यात आली आहे. 
(४) महाराषर समधृ्दी महामागा बाींधण्यासाठी ठद.०८.०३.२०१७ व ठद.१३.०९.२०१७ 
रोिी बाँका व ववत्तीय सींतथा समवेत बठैकी घेण्यात आल्या असनू, यामध्ये 
प्रकल्प उभारणीच्या अनषुींगाने चचाा करण्यात आली. तसेच दक्षिण कोरीया 
र्ासनासमवेत दववपिीय करारनामा करण्यात आला असनू, ननधी 
उपलब्धतचे्या  अनषुींगाने चचाा करण्यात येत आहे.  
(५) महाराषर समधृ्दी महामागाासाठी ४६००० को्ीचा खचा अपके्षित असनू 
यामध्ये ११००० को्ी महामींडळाचे भागभाींडवल (Equity) असनू, ३५००० को्ी 
किे देण्याचे ननयोिन आहे. महामींडळाचे (एम.आय.डी.सी., म्हाडा, एस.आर.ए., 
एम.एम.आर.डी.ए., लसडको) भागभाींडवल हे र्ासनाच्या सावािननक 
उपक्रमाींतगातचे / दयु्यम किे, तसेच महामींडळाच्या तवत:च्या उत्पन्नातनू उभा 
करण्याचे ननयोिन आहे. किााची रक्कम खुल्या बािारामधून उभी करण्याच े
ननयोिन आहे. तसेच दिीण कोरीया समवेत अथासहाय्याबाबत चचाा करण्यात 
येत आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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गोराई (मुांबई) येथ ल जम न विध  विद्याप ठाच्या  
उभारण साठी देण्याबाबत 

(१९) *  १००७२९   श्र .मांगेश िुिाळिर (िुलाव), श्र मत  तपृ्त  सािांत (िाांदे्र 
पिूव) :   सन्माननीय महसलू मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्य र्ासनाने दोन वषाापवूी महाराषर राषरीय ववधी ववदयापीठ कायदा 
केल्यानींतर ववदयापीठाच्या उभारणीसाठी गोराई (मुींबई) येथील १४० एकर 
िलमनीपकैी ६० एकर िमीन देण्याचा ननणाय महसलू ववभागाने ठदनाींक १० िून, 
२०१६ रोिी वा त्या समुारास घेतला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गोराई येथील ६० एकर िमीन अदयापपयतं ववधी 
ववदयापीठाच्या उभारणीसाठी देण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनसुार उक्त िमीन ववधी ववदयापीठाच्या उभारणीसाठी 
देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
 
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) मौिे गोराई, ता. बोरीवली येथील 
न.भ.ूक्र. ११५/अ या समुारे १२० एकर र्ासकीय भखूींडापकैी  र्ासन ज्ञापन, 
महसलू व वन ववभाग ठद. १०/०६/२०१६ अन्वये ६० एकर िमीन महाराषर 
राषरीय ववधी ववदयावपठासाठी मींिूर करण्यात आललेी आहे. परींत,ु सदर 
िलमनीच्या मोिणीसाठी तथेील तथाननक नागररकाींचा तीव्र ववरोध असल्यामळेु 
िलमनीची मोिणी होव ू र्कली नाही. त्यामळेु सदर िलमनीच्या चतुुःलसमा 
ननजश्चत करण्यात आलेल्या नाहीत.  
      दरम्यानच्या कालावधीत त्याच न.भ.ूक्र. ११५/अ र्ासकीय िलमनीपकैी 
४० एकर िमीन ररमो् ररलसव्हीींग त्ेर्न उभारण्यासाठी “भारतीय ववमान 
पत्तन प्रागधकरणास” देण्याच्या अनषुींगाने िमीन हतताींतरणासाठी राज्य र्ासन, 
भारतीय ववमान पत्तन प्रागधकरण व मुींबई महानगर प्रदेर् ववकास प्रागधकरण 
याींच्यामध्ये त्रत्रपिीय करार करण्यात आला आहे. 

मा. उच्च न्यायालयात ववधी ववदयावपठास सत्वर ननवेध र्ासककय 
िमीन लमळण्याबाबत िनठहत यागचका क्र. ०७/२०१७ दाखल करण्यात आली 
आहे. सदर िनठहत यागचकेच्या अनषुींगाने मा. उच्च न्यायालयाने पोलीस 
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बींदोबततात मोिणी करण्याचे आदेर् पाररत केल.े त्यानसुार ठद. १२/०७/२०१७ 
रोिी सदरहू िलमनीच्या मोिणी कायावाही पणूा करण्यात आली आहे. 

महाराषर राषरीय ववधी ववदयापीठ व भारतीय ववमान पत्तन प्रागधकरण 
याींना प्रदान करण्यात येणारी िमीन ही एकाच नगर भमूापन क्रमाींकामधील 
असल्याने या दोन्ही बाबीींसाठीच्या प्रदान िलमनीींची तथळ ननजश्चती व लसमा 
ननजश्चती करणे आवश्यक आहे. या सींदभाात मा. उच्च न्यायालयाने िनठहत 
यागचका क्र. ७/२०१७ मध्ये ठदनाींक २६/०९/२०१७ रोिी ठदलले्या ननदेर्ाच्या 
अनषुींगाने प्रधान सगचव (महसलू) याींचे अध्यितखेाली ठदनाींक ०३/१०/२०१७ 
रोिी सींबींगधताींची बठैक घेण्यात आली होती. सदर बठैकीत ववधी ववदयापीठास 
प्रदान करण्यात येणाऱ्या िागेच्या तथळननजश्चतीकररता ववववध पयााय 
ववदयापीठाच्या प्रनतननधीस उपलब्ध करून देण्यात आल.े 

तदनींतर याबाबत मा.मुींबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमतु्च्या अध्यित े
खालील महाराषर राषरीय ववधी ववदयापीठ, मुींबई याींच्या पायाभतू ववकास 
सलमतीची ठद. १०/१०/२०१७ रोिी बठैक झाली. सदर बठैकीत सगुचत केल्याप्रमाणे 
ठद. १७/१०/२०१७ रोिी ववदयावपठाचे प्रनतननधी, मखु्य वातत ु ववर्ारद याींच े
प्रनतननधी व भारतीय ववमान पत्तन प्रागधकरणाचे प्रनतननधी याींनी सदरहू 
र्ासकीय िलमनीची  तथळ पाहणी केलेली आहे. 

न.भ.ूक्र.११५/अ मधील सयुोग्य ६० एकर िमीन लसमाींककत करून 
महाराषर राषरीय ववधी ववदयापीठाच्या ताब्यात देण्याच्या दृष्ीने प्रयत्न चाल ू
आहेत. ----------------- 
 

मौजे मरोळ (ता.अांधेरी, जज.मुांबई उपनगर) येथ ल  
तलािाच ेसुशोभ िरण िरण्याबाबत 

(२०) *  १०२२७२   श्र .रमेश लटिे (अांधेरी पिूव) :   सन्माननीय ननयोजन 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौि ेमरोळ (ता.अींधेरी, जि.मुींबई उपनगर) येथील न. भ.ूमा. क्र.१४२१, सवे 
क्र.१३३/५ व ११७/१ या िागेवरील र्ासकीय तलावाचे तथाननक 
लोकप्रनतननधीींच्या ननधीतनू सौंदयीकरण करण्याकररता ठदनाींक १९ माचा, २०१२ 
रोिी जिल्हागधकारी, मुींबई उपनगर याींनी मान्यता ठदली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, कायाकारी अलभयींता (प.) मुींबई झोपडपट्टी सधुार मींडळ 
याींच्यामाफा त सौंदयीकरणाच ेआराखड ेतयार करून कामास सरुुवात करण्यावळेी 
GVK.Co. (मुींबई इीं्रनलर्नल एअरपो ा् प्रा.लल.) याींनी सदर सौंदयीकरणाचे काम 
त्याींच्या ननधीतनू करून देण्याचे मान्य केल ेहोत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, GVK.Co. (मुींबई इीं्रनलर्नल एअरपो ा् प्रा.लल.) याींनी सदर 
तलावार्िेारी असलेल्या मुींबई इीं्रनलर्नल एअरपो ा्च्या भखूींडावर भरणी ्ाकून 
तलावाचे िेत्र कमी केल ेअसल्याचे व सन २०१२ पासनू अदयापपयतं र्ासनाच्या 
तलावाच्या सौंदयीकरणाच्या कामास सरुुवात केली नसल्याचे ननदर्ानास आल े
आहे ,हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त तलावाची िागा जिल्हागधकारी याींनी ताब्यात घेऊन 
तथाननक लोकप्रनतननधीींनी मागणी केल्यानसुार जिल्हा ननयोिनाच्या 
सौंदयीकरणाच्या ननधीतनू सदर तलावाच ेसरु्ोभीकरण करण् याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . सधु र मनुगांटीिार : (१) मौि ेमरोळ (ता.अींधेरी, जि.मुींबई उपनगर) येथील 
र्ासकीय िागेवर तलावाच ेसौंदयीकरण तथाननक लोकप्रतीनीधीींच्या ननधीतनू 
करण्याकरीता जिल्हागधकारी, मुींबई उपनगर याींनी  ठदनाींक १९ माचा, २०१२ 
रोिी काही अ्ी-र्त्वर मान्यता ठदली होती. तथावप, या ननधीतनू खचा 
करण्यासाठी जिल्हागधकारी याींनी अदयाप प्रर्ासकीय मींिूरी ठदलेली नाही.   
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) जिल्हा वावषाक योिना सौंदयीकरण योिनेंतगात जिल्हागधकारी, मुींबई 
उपनगर कायाालयाकड े मोठया प्रमाणात लर्फारर्ी प्राप्त झाल्या आहेत. सदर 
कामास जिल्हा ननयोिन सलमतीने मान्यता ठदल्यास ननधी उपलब्ध करून 
देण्यात येईल.  
(५) ननरींक. 

----------------- 
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यितेश्िर (जज.सातारा) घाटात ल र्ता खचल्याबाबत 
  

(२१) *  ९५८५३   श्र .शमशिाांत मश ांदे (िोरेगाि), श्र .जयांत पाटील (इ्लामपरू), 
श्र .जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्र .मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्र .अजजत 
पिार (बारामत ), श्र मत  ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्र .पाांिुरांग बरोरा 
(शहापरू), श्र .िभैि वपचि (अिोल)े, श्र .हनमुांत िोळस (माळमशरस), श्र .नरहरी 
झझरिाळ (ददांिोरी), श्र .राणाजगज तमसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्र .शामराि ऊफव  
बाळासाहेब पाटील (िराि उत्तर), श्र .ददपि चव्हाण (फलटण) :   सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) यवतशे्वर (जि.सातारा) घा्ातील रतता ठदनाींक २ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा 
त्यासमुारास खचला असल्यामळेु नसैगगाक सौंदयााचे वारसा तथळ असलले्या कास 
पठाराकड ेिाणारी वाहतकू ठप्प झाली असल्याचे ननदर्ानास आल ेआहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीनसुार कास पठाराकड े िाणारी वाहतकू सरुळीत 
करण्यासाठी पयाायी उपाययोिना करण्याबाबत तसेच या घा् रतत्याची तातडीने 
दरुुतती करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) घा्ातील सींरिक लभींत िनतग्रतत झाल्याने काही 
भागात रतता खचला होता. 
(२) होय. 
(३) रतत्याच्या खचलले्या भागातील वाहतकू ननयलमत करुन एक पदरी वाहतकू 
सरुु ठेवण्यात आली आहे. सींरिक लभींतीचे व रतता दरुुततीचे काम हाती घेण्यात 
आल ेआहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.         

----------------- 
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चांद्रपूर आझण गिधचरोली जजल्ह्यात ल धान वपिािर  
िीि रोगाचा झालेला प्रादभुावि 

  

(२२) *  ९५०५४   श्र .विजय ििटे्ट िार (ब्रम्हपरूी), श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(मशिी), श्र .सनुनल िेदार (सािनेर), श्र .अमर िाळे (आिी), अॅि.यशोमत  ठािूर 
(नतिसा), श्र .अ्लम शखे (मालाि पजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
श्र .हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), श्र .सरेुश धानोरिर (िरोरा), श्र .सांजय परुाम 
(आमगाि), िॉ.देिराि होळ  (गिधचरोली), श्र .रणज त िाांबळे (देिळ ), प्रा.विरेंद्र 
जगताप (धामणगाि रेल्िे) :   सन्माननीय िृष  मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) चींद्रपरू आखण गडगचरोली जिल्ह्यातील तसेच सालेकसा (जि.गोंठदया) 
ववर्षेत: कडोती्ोला धान वपकावर करपा, मावा, तडुतडुा पाने गुींडाळणारी अळी, 
पेरवा, फीं गीसाई् रस र्ोषणारा ताींबडा आखण पाींढरा यासह ववववध कीड रोगाींचा 
मोठ्या प्रमाणात प्रादभुााव झाल्यामळेु धान वपक पणूात: नष् होऊन या दोन्ही 
जिल्ह्यातील र्तेकऱ् याींचे आगथाक नकुसान झाल्याचे ठदनाींक ५ नोव्हेंबर, २०१७ 
रोिी वा त्या समुारास ननदर्ानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कीड रोगाच्या प्रादभुाावामळेु होत असलेल्या नकुसानाबाबत 
तातडीने सवेिण करुन आगथाक मदत तसेच वपक ववमा लमळण्याबाबतच ेननवेदन 
या दोन्ही जिल्हयातील हिारो र्तेकऱ्याींसह लोकप्रनतननधीींनी सींबगधत 
जिल्हागधकारी, तहलसलदार, उपववभागीय अगधकारी, कृषी अगधकारी याींना ठदल े
असताींना अदयापही सवेिण करण्यात आल ेनसल्याच ेननदर्ानास आल ेआहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार सवेिण करून या दोन्ही जिल्ह्यातील धान उत्पादक 
र्तेकऱ्याींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . पाांिुरांग फुां ििर : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
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जिल्हागधकारी, चींद्रपरू याींनी ग्रामततरीय सवेिण सलमती तथापन करुन 
तपकीरी तडुतडुमेळेु नकुसान झालेल्या िेत्राचे प्रत्यि तथळ पींचनामे करुन 
सवेिण करण्याच ेआदेर् ठदले होत.े तसेच गडगचरोली जिल्ह्यातील आरमोरी, 
वडसा कुरखेड, गडगचरोली, चामोर्ी, धानोरा व भामरागड तालकु्यात ककड 
रोगाच्या प्रादभुाावामळेु झालले्या धान वपकाच्या नकुसानाच ेसवेिणाच ेआदेर् 
तहसीलदार याींनी ठदलेले असनू त्यानसुार नकुसानाबाबत पींचनामे व सवेिणाची 
काम ेसरुु आहेत. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. ----------------- 
  

ठाणे शहरात ल रतनज  प्रेमज  चॅररटी र्टच्या जममन च्या  
विक्रीत झालेली अननयममतता 

(२३) *  १००९०४   श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .विजय ििटे्ट िार (ब्रम्हपरूी), 
श्र .अ्लम शखे (मालाि पजश्चम), अॅि.यशोमत  ठािूर (नतिसा), श्र .सनुनल 
िेदार (सािनेर), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी) :   सन्माननीय महसलू मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ठाणे र्हरातील रतनिी प्रेमिी चलरर्ी रत्च्या िलमनीच्या ववक्रीत 
अननयलमतता झाली असनू या िलमनीपकैी र्केडो एकर िलमन र्ासनाची 
परवानगी न घेता परतपर ववकासकाला ववकली असल्याच ेमाहे िुल,ै २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकषा काय आहेत व त्यानसुार उक्त िलमनीची 
परतपर ववक्री करणाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) अस ेननदर्ानास आल ेनाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. ----------------- 
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ठाणे जजल्ह्यात ल जममन ांच ेअधधिार अमभलेख गहाळ झाल्याबाबत 
  

(२४) *  १०१३२७   श्र .प्रशाांत बांब (गांगापरू) :   सन्माननीय महसलू मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे जिल्ह्यातील र्केडो एकर िलमनीचे अगधकार अलभलखे गहाळ 
झाल्याच ेमाहे नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त जिल्ह्यातील िलमनीच्या अगधकार अलभलेख्यामध्ये हेरफेर 
केल्याप्रकरणी माहे नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तक्रारी प्राप्त झाल्या 
असनू या प्रकरणी सींबींगधताींववरुद्ध फौिदारी गनु्हेही दाखल झाले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनसुार ठाणे जिल्ह्यातील सदर अलभलेख पनु्हा प्राप्त 
करण्याबाबत व िलमनीींच्या अगधकार अलभलखेाींमध्ये फेरफार करणाऱ्या दोषीींवर 
कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) अस ेननदर्ानास आल ेनाही. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
मेहिर ते चायगाि (जज.बुलढाणा) र्त्यािरील पूल नादरुु्त झाल्याबाबत 
  

(२५) *  ९८०९२   िॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मेहकर- खामगाींव (जि.बलुढाणा) रतत्याची माहे सप् े्ंबर-ऑक््ोबर, २०१७ 
मध्ये झालेल्या पावसामळेु दरुवतथा झाली असनू मेहकर त े चायगाव 
(जि.बलुढाणा) रतत्यावर असलेला पलू या पावसामळेु नादरुुतत झाला असल्याच े
ननदर्ानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यामळेु वाहतकूीस अडथळा ननमााण झाला असनू र्ाळकरी 
ववदयाथी व नागररकाींना प्रवास करणे अडचणीचे झाल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनसुार मेहकर-खामगाव या रतत्याची व मेहकर-चायगाव 
या रतत्यावरील पलूाची तातडीने दरुूतती करण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र मत  पांिजा मुांि े: (१) व (२) अींर्त   खरे आहे. मेहकर त ेचायगाव या 
रतत्यावरील सा.क्र. १/२०० मध्ये पलू नसनू पाईप मोरी आहे. 
(३) प्रश्नाींककत रतत्याची व मोरीची पाहणी जिल्हा पररषदेमाफा त करण्यात आली 
आहे. 
(४) अनतवषृ्ीमळेु पाईप मोरी नादरुुतत झाली होती. तथापी सदर ठठकाणी 
तात्परुती दरुुतती करण्यात आली असनू वाहतकु सरुळीत करण्यात आली आहे. 

मेहकर-चायगाव-वडगाव माळी या रतत्याच्या सधुारण्याच े काम 
मखु्यमींत्री ग्रामसडक योिनेच्या कोअर ने्वका मध्ये घेण्यात आल ेआहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र राज्य मागव पररिहन महामांिळात ल  
िमवचाऱयाांन  िेलेल्या सांपाबाबत 

  

(२६) *  ९५४११   श्र .जयांत पाटील (इ्लामपरू), श्र .अजजत पिार (बारामत ), 
श्र .िभैि वपचि (अिोल)े, श्र .शमशिाांत मश ांदे (िोरेगाि), श्र .जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा 
िळिा), श्र .सांदीप नाईि (ऐरोली), श्र .मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्र .हसन 
मशु्र फ (िागल), श्र .दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्र .किसन िथोरे (मरुबाि), 
श्र .सांजय िेळिर (ठाणे), श्र .सनुनल िेदार (सािनेर), श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(मशिी), श्र .विजय ििटे्ट िार (ब्रम्हपरूी), अॅि.यशोमत  ठािूर (नतिसा), 
श्र .अ्लम शखे (मालाि पजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
श्र .राणाजगज तमसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्र मत  ददवपिा चव्हाण (बागलाण), 
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श्र .पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), श्र .हनमुांत िोळस (माळमशरस), श्र .नरहरी झझरिाळ 
(ददांिोरी), श्र .अममत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्र .बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर), श्र .अममन पटेल (मुांबादेि ), िॉ.पतांगराि िदम (पलसू ििगेाि), 
श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .नस म खान (चाांददिली), प्रा.विरेंद्र जगताप 
(धामणगाि रेल्िे), श्र .भाऊसाहेब िाांबळे (श्र रामपरू), श्र .ददपि चव्हाण 
(फलटण), िॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर), श्र .किशोर पाटील (पाचोरा), श्र .योगेश 
दटळेिर (हिपसर), श्र .सांजय िदम (दापोली), श्र .सांतोष दानिे (भोिरदन), 
अॅि.भ मराि धोंि े(आष्ट्टी), श्र .सनुनल मशांदे (िरळ ), श्र .उल्हास पाटील (मशरोळ), 
श्र .विजय रहाांगिाल े(नतरोिा), श्र .चरण िाघमारे (तमुसर), श्र .राजेश िाश िार 
(सािोली), श्र .िृष्ट्णा गजब े (आरमोरी), प्रा.िषाव गायििाि (धाराि ), श्र मत  
ननमवला गावित (इगतपरूी), श्र .ि .प .सािांत (नाांदेि उत्तर), श्र .भा्िर जाधि 
(गहुागर), श्र .रणध र सािरिर (अिोला पिूव), श्र मत  सांध् यादेि  देसाई-िुपेिर 
(चांदगि), श्र .िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्र .राहुल जगताप (श्र गोंदा), 
िॉ.सत श (अण्णासाहेब) पाटील (एरांिोल), श्र .सदा सरिणिर (मादहम), 
श्र .प्रिाश सिेु (मागाठाणे), श्र .भारत भालिे (पांढरपरू), श्र .राजाभाऊ (पराग) 
िाज े(मसन्ट्नर), श्र .सदानांद चव्हाण (धचपळूण), श्र .चांद्रिाांत सोनिणे (चोपिा), 
श्र .राजेश टोप े (घनसािांग ), श्र .अब् दलु सत्तार (मसल्लोि), प्रा.(श्र मत ) मेधा 
िुलिणी (िोथरुि), श्र .उन्ट्मेश पाटील (चाळ सगाि), श्र .अननल बाबर 
(खानापरू), श्र .धैयवश ल पाटील (पणे), श्र .सरेुश हाळिणिर (इचलिरांज ), 
श्र .सरेुश (राजमूामा) भोळे (जळगाि शहर) :   सन्माननीय पररिहन मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) महाराषर राज्य मागा पररवहन महामींडळातील कमाचाऱ्याींनी 
सेवाज्येषठतनेसुार पदननहाय सातव्या वेतन आयोगातील वेतनशे्रणी, 
वेतनननजश्चती र्ासकीय कमाचाऱ्याींप्रमाणे लमळण्यासह त्याींच्या अन्य 
मागण्याींसाठी ठदनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१७ रोिीपासनू बेमदुत सींप पकुारला 
होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील एस्ी महामींडळाच्या कमाचाऱ्याींना देर्ातील अन्य 
राज्यातील एस्ी महामींडळाच्या कमाचाऱ्याींच्या तलुनेत कमी वेतन ठदल ेिात,े हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त सींप पाच ठदवसाींनी माग ेघेतल्यानींतर कमाचाऱ्याींचा ३६ 
ठदवसाींचा पगार कापण्याचा ननणाय र्ासनाने घेतला असनू एस्ी महामींडळाच्या 
कमाचाऱ्याींकडून पकुारण्यात आलले्या सींपाबाबत यवतमाळ आखण िळगाव 
जिल्ह्यामध्ये कारवाई करण्याबाबतचे आदेर् देण्यात आल ेअसनू तर्ा नो्ीस 
कमाचाऱ्याींना देण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, एस्ी महमींडळाच्या कामगाराींच्या वेतनशे्रणीत वाढ करण्याबाबत 
र्ासनाने एक उच्च्यततरीय सलमती नेमली असनू एस्ी कामगाराींच्या 
वेतनवाढीबाबतचा अहवाल सलमतीने र्ासनास सादर केला आहे काय, 
(५) असल्यास, अहवालाच्या अनुींषगाने एस्ी महामींडळाच्या कामगाराींच्या 
वेतनवाढीबाबत, कमाचाऱ् याींवर कारवाई न करण्याबाबत तसेच कमाचाऱ् याींचा ३६ 
ठदवसाींचा पगार न कापण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . ददिािर राित े: (१) होय. 

ठद.१७.१०.२०१७ त ेठद. २०.१०.२०१७ या ४ ठदवसाच्या कालावधीत सींप 
पकुारला होता. 
(२) देर्ातील एकूण १९ राज्यातील पररवहन महामींडळाींपकैी पाच राज्यातील 
महामींडळाींच्या वेतनशे्रणीचा अ्यास करण्यात आला असनू, त्यापकैी ४ 
राज्याींमधील पररवहन महामींडळातील कमाचाऱ्याींना महाराषर राज्य मागा 
पररवहन महामींडळापेिा तलुनेने वेतन िातत आहे. 
(३) ठद.२९.०१.२००५ रोिीच्या सींचालक मींडळाच्या बठैकीत झालले्या 
ननणायानसुार ठद.३०.१०.२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये ३६ ठदवसाींच े वेतन कपात 
करण्याच्या सचुना देण्यात आल्या होत्या. 
(४) होय. 

उच्च न्यायालयाच्या आदेर्ाप्रमाणे सलमती नेमण्यात आली असनू, 
न्यायालयास अहवाल सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे ननदेर् आहेत. 
(५) राज्य पररवहन महामींडळातील कमाचाऱ्याींनी केलेल्या सींपाबाबत 
महामींडळाच्या ठद.०१.११.२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये, ि ेकमाचारी ठद.१७.१०.२०१७ 
त ेठद.२०.१०.२०१७ या कालावधीत सींपात सहभागी असतील त्याींचे ४ ठदवसाींसाठी 
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“ना काम ना दाम” या तत्वाप्रमाणे दर मठहन्याला १ ठदवस या प्रमाणे ४ ठदवसाींच े
वेतन कपात करण्यात येईल. ककीं वा कामगाराींनी प्रत्येक ठदवसासाठी २ ठदवस 
याप्रमाणे ८ ठदवसाींची सरासरी वेतन रिा समवपात केल्यास वेतन कपात 
करण्यात येणार नाही अर्ा सचूना देवनू नकुसान भरपाईपो्ी वेतन कपातीच्या 
ननणायाला तथगगती देण्यात आली. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 
                        ----------------- 
  
खानापूर ि तासगाांि (जज.साांगली) येथे िाऊन  रोगाचा प्रादभुावि होऊन 

द्रािबागाांच ेझालेले नुिसान 
  

(२७) *  ९५२४५   श्र .अननल बाबर (खानापरू) :   सन्माननीय िृष  मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) खानापरू व तासगाींव (जि.साींगली) येथे व बहुताींर् ठठकाणी अवकाळी 
पावसामळेु सकाळी दव, धुके, दपुारी कडक ऊन आखण रात्री थींडी पडत 
असल्यामळेु द्रािबागावर डाऊनी रोगाचा मोठ्या प्रमाणात प्रादभुााव झाला 
असल्याच ेमाहे आक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आल ेआहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बदलत्या हवामानामळेुही डाऊनी रोगाचा प्रादभुााव होऊन द्राि 
बागायतदाराींचे आगथाक नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या द्रािबागाींची र्ासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार डाऊनी रोगाचा प्रादभुााव रोखण्यासाठी व द्राि 
बागायतदाराींना आगथाक मदत देण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . पाांिुरांग फुां ििर : (१) साींगली जिल्ह्यातील २१६८२ हे. द्राि लागवडीच्या 
िेत्रापकैी १७७२ हे. िेत्रावर डाऊनी रोगाचा प्रादभुााव आढळून आला आहे. 
(२) अींर्त: खरे आहे. लर्फारस कालावधीत छा्नी केलले्या बागाींमध्ये डाऊनी 
लमतडू रोगामळेु आगथाक हानीकारक नकुसान झाल्याच ेआढळून आलेले नाही. 
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(३) होय. 
(४) द्रािावरील डाऊनी रोगाचा प्रादभुााव रोखण्यासाठी िेत्रीय ततरावर र्तेकरी 
मेळावे, प्रलर्िण घेवनू ककड व रोग ननयींत्रणाची माठहती  ठदली गेली. राषरीय 
द्राि सींर्ोधन कें द्र माींिरी, महाराषर राज्य द्राि बागायतदार सींघ व कृवष ववभाग 
याींच्या सींयकु्त ववदयमाने ठद. २७.१०.२०१७ रोिी वपक सींरिणाबाबत कायार्ाळा 
घेण्यात येवनू मागादर्ान करण्यात आल ेआहे. हवामानावर आधाररत फळवपक 
ववमा योिनेंतगात सहभाग घेतलेल्या द्राि बागायतदाराींना ववमा सींरिण ठदली 
िात.े ठद. १५.१०.२०१७ अखेर साींगली जिल्हयातील ३१९६ द्राि बागायतदार 
र्तेकऱ्याींनी २९२३.७५ हेक््र िते्रासाठी रु. ४०९.३२ लाख ववमा हप्ता भरुन रु. 
८१८६ लाख ववमा सींरक्षित रक्कमेसाठी सहभाग नोंदववला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
                        ----------------- 
  

िोल्हापूर जजल्ह्यात ल िॉ.बाबासाहेब आांबेििर िृष  ्िािलांबन 
योजनेबाबत 

  

(२८) *  ९५४८५   श्र .प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्र .हसन मशु्र फ (िागल), 
श्र .जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय िृष  मांत्र  पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील अनसुचूीत िाती व नवबोद्ध र्तेकऱ्याींच ेउत्पन्न वाढववण्यासाठी 
सरुू करण्यात आलेल्या डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर कृषी तवावलींबन योिनेतील 
िाचक अ्ीमळेु कोल्हापरू जिल्ह्याकरीता या योिनेच े१३५ लाभार्थयांचे उठदष् 
असताना केवळ १४ लाभाथी पात्र झाल्याच ेननदर्ानास आल्याने र्ासनाची सदरहू 
योिना असफल झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासनाने पवुीची अनसुचूीत िाती उपयोिना व ववर्षे घ्क 
योिना बींद करून नवीन सदर योिना सरुू केल्याने या नवीन योिनेचा 
र्तेकऱ्याींना कोणताही लाभ झाला नसल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर कृवष तवालींबन योिनेच्या अ्ी व 
र्तीमध्ये लर्गथलता आणून िाततीत िातत लाभार्थयाापयतं योिना 
पोहचववण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . पाांिुरांग फुां ििर : (१) व (२) डॉ. बाबासाहेब आींबडेकर कृवष तवावलींबन 
योिनेस ठदनाींक ०५.०१.२०१७ च्या र्ासन ननणायान्वये प्रर्ासकीय मान्यता 
देण्यात आली. राज्यातील तथाननक तवराज्य सींतथाींची ननवडणूक आचारसींठहता 
ठद.१७.१०.२०१६ पासनू ठद.२१.०२.२०१७ पयतं लाग ू होती. सदर योिना ही 
वयैजक्तक लाभाची असल्याने आचारसींठहता कालावधीमध्ये अिा मागववता आल े
नाहीत. आचारसींठहता सींपल्यानींतर ठद. २२.०२.२०१७ त ेठदनाींक ३१.०३.२०१७ या 
अल्प कालावधीत योिना राबववण्यात आल्याने त्यानसुार ४२ लाभार्थयांची ननवड 
करण्यात आली. त्यामळेु योिना असफल झाली अस ेम्हणता येणार नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबईत ल मांत्रालयाच्या पररसरात मसमेंट िााँकक्रटीिरणाच्या  
िामात झालेला गैरव्यिहार 

(२९) *  ९५०४५   श्र मत  ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्र .अजजत पिार 
(बारामत ), श्र .जयांत पाटील (इ्लामपरू), श्र .शमशिाांत मश ांदे (िोरेगाि), 
श्र .जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्र .राजेश ि रसागर (िोल्हापरू उत्तर), 
श्र .शरददादा सोनािणे (जुन्ट्नर), श्र .अममत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), 
श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशिी), श्र .बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्र .अममन 
पटेल (मुांबादेि ), अॅि.यशोमत  ठािूर (नतिसा), िॉ.पतांगराि िदम (पलसू 
ििगेाि), श्र .विजय ििटे्ट िार (ब्रम्हपरूी), श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .नस म खान 
(चाांददिली), श्र .सनुनल राऊत (विक्रोळ ), श्र .प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), 
श्र .नरेंद्र महेता (ममरा भाईंदर), श्र .सरदार तारामस ांह (मलुुांि), श्र .सनुनल िेदार 
(सािनेर), श्र .सांजय साििारे (भसुािळ), श्र .उदेमस ांग पािि  (शहादा), श्र .ददपि 
चव्हाण (फलटण), श्र .सनुनल मशांदे (िरळ ) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 



39 

  

(१) मुींबईतील मींत्रालयाच्या आवारात एस आकाराच्या रींगीत व र्ोभननय पेव्हर 
ब्लॉक बसववण्याचा ननणाय सावािननक बाींधकाम ववभागाने घेवनू त्यासाठी एकाच 
िागेवर ववववध नावाने कायाादेर् काढले असनू २४ लाख ६५ हिार ८३७ रूपयाींची 
देयके कोणतहेी काम न करता सींबगधत कीं त्रा्दाराला ठदनाींक २२ मे, २०१५ व 
ठदनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी अदा करून या कामात मोठा गरैव्यवहार 
केल्याचे माठहतीच्या अगधकारातनू ठदनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदर्ानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मींत्रालयाच्या ६ व्या मिल्यावरील दालन क्र.६१८ च्या 
नतुनीकरणासाठी व परुवावयाच्या १४ सवुवधाींसाठी ई-ननववदा न काढता १२ 
कायाादेर् काढून बकेायदेर्ीरररत्या ४५ लाख १८ हिार ६८४ रुपये खचा करण्यात 
आल्याचे तसेच सचुना मींत्रालयामध्ये १०९६ सचुना फलक लावल्याचे मोिमाप 
पतुतकेत नमदु करून २६ लाख ८९ हिार ९५ रुपयाींची बनाव् देयके सावािननक 
बाींधकाम ववभागाने अदा केल्याने या प्रकरणी चौकर्ी करण्याचे आदेर् प्रधान 
सगचव, सावािननक बाींधकाम ववभाग याींनी ठदल्याचेही ठदनाींक १६ ऑक््ोबर, 
२०१७ रोिी वा त्या समुारास ननदर्ानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सवा गरैव्यवहाराबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकषा काय आहे व त्यानसुार या सवा कामात 
गरैव्यवहार करणाऱ्या सावािननक बाींधकाम ववभागाच्या अगधकारी व 
कमाचाऱ्याींवर तसेच सींबींगधत कीं त्रा्दारावर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या 
असनू, सदर तक्रारीींची तातडीने दखल घेण्यात आली आहे. तक्रारीत नमदू 
मदुयाींच्या अनषुींगाने अधीिक अलभयींता, सावािननक बाींधकाम दिता पथक 
मींडळ, मुींबई याींना सखोल चौकर्ी करुन सववततर अहवाल सादर करण्याबाबत 
ननदेर् देण्यात आल ेआहेत. त्यानषुींगाने याबाबत चौकर्ी सरुु आहे. 

----------------- 
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जजल्हा पररषदेच्या शाळाांमध्ये ्िूल सेफ्टी  
प्रोग्रामच  अांमलबजािण  िरण्याबाबत 

  

(३०) *  ९६६२३   श्र मत  ननमवला गावित (इगतपरूी), श्र .विजय ििटे्ट िार 
(ब्रम्हपरूी), श्र .अ्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्र .अममन पटेल (मुांबादेि ), 
श्र .बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परूपररजतथती, भकूीं प इत्यादी सारख्या आपात्कालीन जतथतीत पररजतथती 
कर्ी हाताळायची याचे प्रलर्िण जिल्हा पररषदेच्या र्ाळाींतील ववदयार्थयांना 
र्ाळेतच लमळाव ेयासाठी ‘तकूल सेफ््ी प्रोग्राम' तयार करण्यात आला असनु 
त्यास सींबींगधताींची मींिूरी लमळुनही त्याची अींमलबिावणी करण्यात आली 
नसल्याचे ठदनाींक २६ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्या समुारास ननदर्ानास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कायाक्रमासाठी ७ को्ीच्या ननधीची तरतदूही करण्यात 
आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जिल्हा पररषदेच्या र्ाळाींमध्ये तकूल सफे््ी प्रोग्रामची 
अींमलबिावणी करण्याबाबत र्ासनाने  कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२), (३) व (४) महाराषर राज्य र्ालेय सरुिा कायाक्रम राज्यातील ३,५०० 
र्ाळाींमध्ये (प्रत्येक जिल्ह्यात १०० र्ाळा) राबववण्याची बाब र्ासनाच्या 
ववचारागधन आहे. हा कायाक्रम राबववण्यासाठी प्रलर्िण , प्रलर्िण साठहत्य, 
माठहती प्रसारण, सींगणककय प्रणालीचा वापर आखण प्रर्ासकीय बाबीींवरील खचा 
याकरीता दोन वषााच्या कालावधीसाठी समुारे रु.८.०० को्ी एवढा खचा अपिेीत 
आहे हा कायाक्रम राबववण्यासाठी सींतथचेी ननवड करण्यासाठी ननववदा कागदपत्र े
तयार करण्याचे काम सरुु असनू सदर काम अींनतम ्प्प्यात आहे. 

----------------- 
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दयावपूर (जज.अमराित ) येथ ल शतेिऱयाांच्या  
खरीप हांगामात ल प ि विम्याबाबत 

  

(३१) *  १००५१८   श्र .रमेश बुांदीले (दयावपरू) :   सन्माननीय िृष  मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दयाापरू (जि.अमरावती) मतदारसींघात सन २०१५-१६ या खरीप हींगामामध्ये 
उडीद वपकाची मोठ्या प्रमाणात लागवड करण्यात आली असनू अनेक र्तेकऱ्याींच े
उडीद वपकाच ेप्रत्यि नकुसान होऊनसदु्धा सींबींगधत ववमा कीं पन्या र्तेकऱ् याींना 
नकुसान भरपाई देण्याकड ेदलुाि करीत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सन २०१६-१७ या खरीप हींगामामध्ये मगु, उदीड व सोयाबीन या 
र्तेकऱ्याींच्या वपकाींच ेमोठ्या प्रमाणात नकुसान झाल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार र्तेकऱ्याींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत तसेच 
र्तेकऱ् याींना नकुसानभरपाई देण्याकड ेदलुाि करीत असलेल्या ववमा कीं पनीवर 
कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . पाांिुरांग फुां ििर : (१) खरीप हींगाम २०१५ मध्ये राषरीय कृवष ववमा योिना 
राज्यात भारतीय कृवष ववमा कीं पनीमाफा त राबववण्यात आली. खरीप हींगाम २०१५ 
मध्ये उडीद वपकासाठी दयाापरू तालकु्यातील कोणत्याही र्तेकऱ्याींनी ववमा 
सींरिण घेतलेल ेनव्हत.े 
(२) मगु, उडीद व सोयाबीन वपकाींचे ज्या प्रमाणात नकुसान झाल ेआहे त्या 
प्रमाणात योिनेच्या मागादर्ाक सचुनानसुार नकुसान भरपाई ववमा कीं पनीमाफा त 
अदा करण्यात आली आहे. 
(३) खरीप २०१६ मध्ये प्रधानमींत्री वपक ववमा योिना राज्यात राबववण्यात आली. 
अमरावती जिल्हयात योिना ररलायन्स इीं. कीं . लल. या ववमा कीं पनीमाफा त 
राबववण्यात आली. दयाापरू तालकु्यातील मगु, उडीद व सोयाबीन वपकाकररता 
सहभागी ४०८९६ र्तेकऱ्याींपकैी १७५ र्तेकऱ्याींना योिनेच्या मागादर्ाक 
सचुनानसुार नकुसान भरपाई देय झाली असनू ववमा कीं पनीमाफा त र्तेकऱ्याींच्या 
बाँक खात्यावर िमा करण्यात आलेली आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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सातारा-मुांबई महामागाविरील अनतक्रमणे हटविण्याबाबत 

  

(३२) *  ९५१७६   श्र .मभमराि तापिीर (खिििासला), श्र .सांग्राम थोपटे 
(भोर), श्र .जयिुमार गोरे (माण), श्र .अममत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), 
श्र .अममन पटेल (मुांबादेि ), श्र .अ्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्र मत  ननमवला 
गावित (इगतपरूी), श्र .बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), िॉ.पतांगराि िदम (पलसू 
ििगेाि), श्र .जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्र .अजजत पिार (बारामत ), 
श्र .जयांत पाटील (इ्लामपरू), श्र .शमशिाांत मश ांदे (िोरेगाि), श्र .किसन िथोरे 
(मरुबाि), श्र मत  ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्र .नरहरी झझरिाळ (ददांिोरी), 
श्र .राणाजगज तमसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्र .पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), श्र .िभैि 
वपचि (अिोले) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु येथ ेसातारा-मुींबई महामागाावर र्ौयाश्री लॉन्स समोर अनगधकृत बस 
थाींबा व खासगी नतकी् ववक्री र्डे उभे करून आिूबािूच्या पररसरात अनतक्रमण 
करण्यात आल्यामळेु अपघाताींमध्ये लिणीय वाढ झाली असनू या महामागाावर 
माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये कै.सदुाम वरपे व कै.कुीं दा वपे याींचा भीषण अपघात 
होऊन मतृ्य ू झाल्याच े तसेच या महामागाावरील अनतक्रमणावर सींबींगधत 
प्रर्ासनाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१७ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पणेु-सातारा महामागाावरील लर्ींदेवाडी त े सारोळा दरम्यान 
अपघाताींचे प्रमाण वाढल ेव महामागाावरील खेड-लर्वापरू येथील सपु्रलसध्द दगाा 
फा्ा, चेलाडी (नसरापरू) फा्ा आखण सारोळा या ठठकाणी सवाागधक अपघात 
घडत असल्याचे सींबींगधत ववभागाींनी केलेल्या पाहणीत ननदर्ानास आल ेआहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पणेु सातारा या महामागााचे काम िलदगतीने पणूा होण्यासाठी 
तथापन करण्यात आलेल्या सलमतीने आपला अहवाल र्ासनास सादर केला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करून या महामागाावर पणेु येथ ेअनगधकृतररत्या 
उभारलेला बस थाींबा व खासगी नतकी् ववक्री र्डेसह इतरत्र झालेली अनतक्रमणे 
ह्ववण्याबाबत तसेच पणेु सातारा दरम्यान अपणूा असलेल्या उड्डाणपलूाच्या व 
रतत्याींच्या कामासोबतच पणेु सातारा महामागााच े काम तातडीने पणूा 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
 
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) पणेु-सातारा राषरीय महामागाावर पणेु र्हराच्या हद्दीत 
र्ौयाश्री लॉन्स समोर सदयजतथतीत बस थाींबा वा नतकी् ववक्री र्डे उभ ेकेलेले 
नसनू सप् े्ंबर २०१७ मध्ये साताराहून पणेुच्या ठदर्नेे नवले पलूाच्या 
सरुुवातीच्या ठठकाणी श्री.लसध्दीववनायक आींगण को-ऑप.सोसाय्ीसमोर सव्हीस 
रोडवर झालले्या अपघातात सदुाम वपे व कुीं दा वपे याींचा मतृ्य ूझाललेा असल्याच े
अप्पर पोलीस महासींचालक (वा), महाराषर राज्य,मुींबई याींनी कळववले आहे. 
(२) पणेु सातारा महामागाावरील लर्ींदेवाडी त ेसारोळा हया भागात सन २०१६ 
मध्ये १०५ अपघात व २०१७ मध्ये ऑक््ोबर अखेर ७६ अपघात झाल्याची नोंद 
असल्याचे अप्पर पोलीस महासींचालक (वा.) महाराषर राज्य,मुींबई याींनी कळववले 
आहे. यावरुन अपघाताच े प्रमाण सवासाधारणपणे पवूीइतकेच असल्याचे 
ननदर्ानास येत.े 
(३) हे खरे नाही. 
(४) पणेु व वप ींपरी-गच ींचवड महानगरपाललकेच्या वाहतकू ववभागार्ी पाठपरुावा 
करण्यात येत असनू महामागाावरील ९ बस थाींब्यापकैी ७ बस थाींबे सेवा रतत्यावर 
तथलाींतररत करण्यात आललेे असनू उवारीत २ बस थाींबे तथलाींतरणाबाबत 
कायावाही प्रगतीत असनू ह्याबाबत सवलतकारानी सींबींगधत यींत्रणेर्ी पाठपरुावा 
करण्याबाबत सचूना देण्यात आलचेे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागा 
प्रागधकरण, पणेु याींनी कळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िेळिद-सािनेर-बाजारगाांि-येरणगाांि (जज.नागपूर) र्त्याच्या दरुु्त च े
िाम ननिृष्ट्ट दजावच ेझाल्याबाबत 

  

(३३) *  १०११६७   श्र .सममर मेघे (दहांगणा) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) केळवद-सावनेर-बािारगाींव-येरणगाींव (जि.नागपरू) या ठहींगणा ववधानसभा 
मतदारसींघातनू िाणाऱ् या रतत्याच्या दरुुततीचे काम अनतर्य ननकृष् दिााच े
झाल ेअसल्याचे ननदर्ानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कामाबाबत चौकर्ी करण्याची मागणी तथाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी मखु्य अलभयींता, सावािननक बाींधकाम ववभाग, नागपरु 
याींच्याकड ेठदनाींक ०९ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रतत्याच्या बाींधकामाबाबत चौकर्ी करण्यात आली आहे 
काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनसुार उक्त रतत्याच े ननकृष् दिााच े काम करणाऱ्या 
कीं त्रा्दारावर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
 
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) प्रश्नाींककत रतता राज्यसीमा त ेकेळवद-सावनेर-मोहवा-डोलो-दाभा- 
बािारगाींव-येरणगाींव रा.मा. ३३६ चा भाग आहे. या रतत्याच्या बािारगाव त े
येरणगाव या दरम्यानच्या ५ कक.मी. लाींबीतील मिबतूीकरण करण्याचे काम 
िवळिवळ पणूा करण्यात आल ेआहे. ग्ारे दरुूतती,मोरीचे बाींधकाम व इतर 
काही सींककणा काम ेप्रगतीत आहेत. या भागात राषरीय महामागााच्या सधुारणेच े
काम करणाऱ् या कीं त्रा्दाराींच्या िड वाहनाच्या वहातकूीमळेु रतता काही भागात 
िनतग्रतत झाला होता होता. सींबींधीत कीं त्रा्दारानी त्याींच्या खचााने आवश्यक 
दरुूतती केली आहे. रतता वहातकुीसाठी सजुतथतीत आहे.  
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मखु्य अलभयींता, नागपरू याींनी या कामाची तपासणी दिता व 
गणुननयींत्रण मींडळ नागपरू याींना करण्याबाबत आदेलर्त केले आहे. तपासणी 
अहवाल प्राप्त  व्हावयाचा आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
धाररूपूर (प्ररामा-२) त ेधाररूपूर मसध्देश्िर िॅम्प सािळ  ते िेळ ताांिा 

(प्रजजमा-२०) ह्या र्त्याच  दरुु्त  िरण्याबाबत 
  

(३४) *  १००२१५   श्र .जयप्रिाश मुांदिा (बसमत) :   सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१) धाररूपरू (ता.औींढा, जि.ठहींगोली) रतता (प्ररामा-२) त ेधाररूपरू लसध्देश्वर 
कल म़् सावळी त े केळीताींडा (प्रजिमा-२०) ह्या लसध्देश़्र धरणाकड ेिाणाऱ्या 
रतत्याची दरुवतथा झाली असल्याने सदरचा रतता दरुूतत करण्याबाबत 
लोकप्रनतननधीींनी ठदनाींक ६ िुल,ै २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ननवेदन ठदले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या अनषुींगाने उक्त रतत्याची 
दरुूतती  करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) प्रश्नाधीन रतता प्रजिमा-२० पासनू लाींबी १२.५० कक.मी. आहे. 
रतत्याच्या डाींबरी पषृठभागावर पडलेले खडड े भरण्याचे काम प्रगतीत असनू 
डडसेंबर २०१७ अखेर पणूा करण्याचे ननयोिन आहे. रतत्याच्या काही िनतग्रतत 
लाींबीतील दरुुततीच े व सधुारणेचे काम मींिरूी, ननधी, ननकष व 
प्राधान्यक्रमानसुार हाती घेण्याचे ननयोिन आहे. सदयजतथतीत रतत्यावरुन 
वाहतकू सरुळीतपणे सरुु आहे. 

----------------- 
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देगलूर ि बबलोली (जज.नाांदेि) तालुक्यात ल गोदािरी, माांजरा ि लेंि  
नद्यािरील रेत  घाटािरुन अिैध रेत  िाहतूि होत असल्याबाबत 

  

(३५) *  १००१३३   श्र .सभुाष साबणे (देगलरू) :   सन्माननीय महसलू मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) देगलरू व त्रबलोली (जि.नाींदेड) या तालकु्यातील गोदावरी, माींिरा व लेंडी या 
प्रमखु नदयावरील रेती घा्ावरुन रेती ठेकेदार प्रमाणापिेा िातत रेती उत्खनन 
करून िातत िमतचे्या वाहनाने वाहतकू करत असल्याचे व या रेती उपर्ामळेु 
पयाावरण धोक्यात आल्याने पयाावरण सींरिण कायदयानसुार ठेकेदारावर 
कारवाई करण्याची मागणी लोकप्रनतननधीनी जिल्हागधकारी, नाींदेड याींच्याकड े
ठदनाींक १ िुल,ै २०१७ रोिी वा त्यासमुारास केली असल्याचे ननदर्ानास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तालकु्यातील अवधै रेती उपर्ामळेु र्ासनाच्या महसलुाच े
मोठ्या प्रमाणात नकुसान होऊन पयाावरण धोक्यात आल्याने व सवोच्च 
न्यायालय तसेच हररत न्यायागधकरणाच्या ननदेर्ाींची अींमलबिावणी होत 
नसल्याने उक्त तालकु्यातील रेती लललाव प्रककयेस तथगगती देण्याबाबत 
लोकप्रनतननधीनी र्ासनाकड ेठदनाींक १५ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास 
मागणी  केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच े ननषकषा काय आहे व त्यानसुार उक्त नदयावरील 
रेतीघा्ावरून अवधै रेती वाहतकू करणाऱ्या ठेकेदारावर तसेच याकड े
िाणीवपवूाक दलुाि करणाऱ्या अगधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच 
लोकप्रनतननधीींच्या मागणीप्रमाणे उक्त तालकु्यातील रेती लललाव प्रककयेस 
तथगगती देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) तथाननक लोकप्रनतननधी याींच े
याबाबतचे ठद.१० िुल,ै२०१७ रोिीच ेपत्र जिल्हागधकारी, नाींदेड याींचकेड ेप्राप्त 
झाल ेआहे. 
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       देगलरू व त्रबलोली तालकु्यातील ५ लललावधारकाींनी मींिूर पररमाणापेिा 
अगधक उत्खनन केल्याबाबत त्याींना रु.१,३१,९७,८००/- इतक्या दींडाची नो्ीस 
बिावण्यात आली आहे. 
       गौण खननिाच्या अवधै उत्खनन व वाहतकूीवर ननयींत्रण ठेवणेसाठी 
तलाठी /नायब तहसीलदार/मींडळ अगधकारी याींच े पथकामाफा त त्रबलोली 
तालकु्यात सन २०१६-१७ या वषाात अवधै गौण खननि वाहतकू करणाऱ्या ६८ 
वाहनाींवर दींडात्मक कारवाई करुन रक्कम रु.२३,७३,३००/- इतका दींड वसलू 
करण्यात आला असनू १४ प्रकरणात गनु्हे नोंदववण्यात आल ेआहेत. त्रबलोली 
तालकु्यात िप्त केलेल्या अवधै रेतीसाठ्याच्या लललावातनू रु.२,१६,०००/- इतका 
महसलू प्राप्त झाला आहे.  
       देगलरू तालकु्यात सन २०१६-१७ या वषाात अवधै गौणखननि वाहतकू 
करणाऱ्या ५३ वाहनाींवर दींडात्मक कारवाई करुन रक्कम रु.२३,१३,१०४/- इतका 
दींड वसलू करण्यात आला असनू १ प्रकरणामध्ये गनु्हा नोंदववण्यात आला आहे. 
देगलरू तालकु्यात िप्त केलले्या अवधै रेतीसाठ्याच्या लललावातनू रु.८,७०,०००/- 
इतका महसलू प्राप्त झाला आहे. 
       अवधै गौणखननि वाहतकूीकड ेअगधकारी िाणीवपवुाक दलुाि करीत 
असल्याची बाब ननदर्ानास आली नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
उजन  (जज.सोलापूर) धरणाच्या प्रिल्पग्र्त गािात ल र्त्याांचा समािेश 

र्ते वििास योजनेमध्ये िरण्याबाबत 
  

(३६) *  ९९८२८   श्र .नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) उिनी धरणासाठी करमाळा (जि.सोलापरू) तालकु्यातील २९ गावाींनी िलमनी 
ठदल्या असनू सन १९७६ या वषी तालकु्यातील ३० गावाींचे धरणाच्या दोन्ही 
बािूींना पनूवासन करण्यात आल ेपरींत ुपनुवासीत गावाींना दळण-वळणासाठी रतत े
न लमळाल्याने येथील रतत े रतत े ववकास योिना सन २००१ त े २०२१ या 



48 

आराखड्यामध्ये अींतभुात करण्याबाबतचे मागणी करणारे पत्र तथाननक 
लोकप्रनतननधीींनी ठदनाक २० िून, २०१७ रोिी वा त्या समुारास मा.सावािननक 
बाींधकाम मींत्री याींना ठदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथील प्रकल्पग्रतत गावातील ग्रामतथाींनी लोकसहभागातनू 
र्ासनाच्या मदतीलर्वाय दळणवळणासाठी दीड को्ी रुपये खचा करुन उभारलेला 
पलू यावषी उिनी धरण १०० ्क्क्याहून अगधक भरल्याने पाण्याखाली गेला 
असल्याने सदर पलू सींरिीत करण्याबाबतची मागणीही तथाननक 
लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री आखण मा.सावािननक बाींधकाम मींत्री याींच्याकड े
पत्राव्दारे वारींवार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या दोन्ही प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनसुार करमाळा तालकु्यातील उक्त गावातील रतत्याींचा 
समावेर् रतत ेववकास योिना सन २००१ त े२०२१ मध्ये करण्याबाबत तसेच या 
प्रकल्पग्रतत ग्रामतथाींनी लोकसहभागातनू उभारलेला पलू पवुावत वाहतकू योग्य 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३), (४) व (५) ववषयाींककत पलुाचे काम ननकष, मींिूरी व  ननधी उपलब्धततचे्या 
अधीन राहून हाती घेण्याचे ननयोिन आहे. 

करमाळा तालकु्यातील उिनी धरणामळेु बागधत झालले्या गावातील 
वाड्या रतत्याींना िोडणाऱ् या रतत्याींचा ननकष, मींिूरी अग्रक्रमानसुार रतत ेववकास 
योिना २००१-२१ मध्ये समाववष् करण्याचे ननयोिन आहे. 

----------------- 
  
पेण (जज.रायगि) तालुक्यात ल शतेिऱ याांच्या जममन  अॅरो इांजजननअररांग 

प्रा.मल. िां पन ने गैरमागावने खरेदी िेल्याबाबत 
  

(३७) *  ९६५९२   श्र .सांजय साििारे (भसुािळ) :   सन्माननीय महसलू मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पणे (जि.रायगड) तालकु्यातील  र्तेकऱ् याींच्या १५४५ एकर िलमनी खरेदी 
करुन सन २००७ साली अलरो इींजिननअररींग प्रा.लल. कीं पनीने अलरोलस्ी मलनहल् हा 
हिारो को्ी रुपयाींचा  प्रकल्प सरुु केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पासाठी घेतलेल्या िलमनीपकैी ७० ्क्के िमीन 
खारभमूी (सॉल््) ववभागाच्या अखत्याररत येत असनू या १५४५ एकर िागेपकैी 
केवळ ३२७ एकर िमीन ववक्रीयोग्य (सेलेबल) असल्याचा दाखला नगर 
रचनाकार, अललबाग याींनी सन २०११ साली ठदला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनसुार गरैमागााने िमीन खरेदी करणाऱ्या उक्त कीं पनीवर 
र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) तालकुा पेण, जि. रायगड येथे ववर्षे 
वसाहत  प्रकल्पासाठी ५९८-५२.४० हे-आर. एवढी र्तेिमीन खरेदी करण्यासाठी 
र्ासन ननणाय क्रमाींक: ठ्एनसी २००८/प्र.क्र.२२/ल-९, ठदनाींक १६.१०.२००८ 
अन्वये ॲरो इींजिननअररींग लल. याींना परवानगी ठदली आहे. 
(२) सहायक सींचालक नगर रचना, रायगड अललबाग याींनी सी.आर.झेड. बाधीत 
िेत्र वगळता ३२७ एकर िते्रास फेि १ म्हणून लोकेर्न जक्लअरन्स देण्यास 
हरकत नसल्याचा अहवाल सींचालक, नगर रचना महाराषर राज्य, पणेु याींना 
ठदनाींक १.८.२००९ अन्वये सादर केला होता. तथावप, सदरहू कीं पनीने प्रततावाच्या 
छाननी साठीची आवश्यक कागदपत्र ेसींचालक, नगररचना, महाराषर राज्य पणेु 
याींचे कायाालयाकड ेसादर केली नसल्याच्या कारणाततव र्ासनाच्या नगरववकास 
ववभागाने ठदनाींक २८.११.२०११ च्या पत्रान्वये सदरहू प्रतताव दप्तरी दाखल 
केल्याचे कीं पनीस कळववल ेआहे. 
(३) व (४) सदर कीं पनीने गरैमागााने िमीन खरेदी केल्याचे ननदर्ानास आल े
नाही. मे.ॲरो इींजिननअररींग कीं पनीच्या िमीन खरेदी सींदभाात अगधकार 
अलभलेखात नोंद घेण्यासाठी दाखल केलेल्या फेरफार नोंदीवर कोणतीही तक्रार 
प्राप्त झालेली नाही. मात्र सदर कीं पनीच्या खार िलमनीवरील अनगधकृत 
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कृत्यामळेु सदर कीं पनीववरुध्द कें द्र र्ासनाच्या सॉल्् ववभागाकडून गनु्हा दाखल 
करण्याची कायावाही करण्यात आली होती. सदर कपींनीने फसवणूक केली आहे, 
या कारणाततव काही खािगी व्यक्तीींनी सदर कीं पनीववरुध्द गनु्हे दाखल केल े
आहेत.   
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मभिांि -िसारा-इगतपरुी-घोटी या र्त्याच्या बाांधिाम सादहत्याच   
मे.गॅमन िां पन ने चोरी िेल्याबाबत 

  

(३८) *  ९९८२६   श्र .रुपेश म् हात्र े(मभिांि  पिूव) :   सन्माननीय महसलू मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लभवींडी-कसारा-इगतपरुी-घो्ी या रतत्याच्या कामासाठी वापरण्यात आलले्या 
माती, मरुुम, खडी, दगड, रेती या ४० त े ५० को्ी रुपयाींच्या बाींधकाम 
साठहत्याची मे.गलमन कीं पनीने चोरी केल्याबाबतची तक्रार लोकप्रनतननधी 
पालघर/ठाणे याींनी मा.मखु्यमींत्री व महसलू मींत्री याींच्याकड ेमाहे नोव्हेंबर, २०१७ 
मध्ये वा त्या दरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कामासाठी केलेल्या उत्खननाच ेबनाव् रॉयल््ीचे चलान 
मे.गलमन व इतर खािगी कीं पन्याींनी जिल्हागधकारी कायाालयात िमा केल ेअसनू 
याप्रकरणी त्याींच्याकडून चौकर्ी करण्यास ववलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त दोन्ही प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकषा काय आहे व त्यानसुार र्ासनाची कोणतीही 
परवानगी न घेता अवधैरीत्या गौणखननिाींची चोरी करणाऱ्या उक्त कीं पनीववरुध्द 
व त्याींना सहकाया करणाऱ्या अगधकारी व कमाचारी याींच्याववरुध्द र्ासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे व या प्रकरणाबाबतची सदयजतथती काय आहे ? 
 
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) अस ेननवेदन प्राप्त झाल्याच ेआढळून आल ेनाही. 
(२) अस ेननदर्ानास आल ेनाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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पालघर जजल्ह्यात ल र्त्याांच  दरुु्त  िरण्याबाबत 
(३९) *  १०००१८   श्र .विलास तरे (बोईसर), श्र .क्षित ज ठािूर (नालासोपारा), 
श्र .दहतेंद्र ठािूर (िसई) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पालघर (जि.पालघर) तालकु्याच्या ग्रामीण भागातील नाननवली-नागझरी 
रतत्यासह गचल्हार-बोईसर आखण मनोर-पालघर या रतत्यावर मोठ्या प्रमाणात 
खड्ड ेपडून  रतत्याची दरुवतथा झाल्यामळेु वारींवार अपघात होत असनू या 
रतत्याचे खडीकरण व डाींबरीकरण करण्याबाबतचे ननवेदन तथाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये  वा त्या दरम्यान मा.सावािननक 
बाींधकाम मींत्री याींना ठदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यावषीच्या पावसामळेु पालघर जिल्ह्यातील अनेक रतत े
नादरुुतत झाल्यामळेु या रतत्यावरील वाहतकू बींद करण्यात आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार पालघर जिल्ह्यातील नाननवली-नागझरी, 
गचल्हार-बोईसर आखण मनोर-पालघर या रतत्याींसह इतर नादरुुतत रतत्याींची 
दरुुतती करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) पालघर तालकु्यातील प्रजिमा क्र. ३० त ेबोईसर, 
महागाव, आकेगवान, बऱ्हाणपरू रतत्याचे मिबतुीकरण व रुीं दीकरणाबाबत     
ठद. १३/९/२०१७ च ेलोकप्रनतननधीींच ेननवेदन प्राप्त झाल ेआहे. 
(२) नाही. 
     मनोर-पालघर रा.मा.३४ नानवली-रावत ेप्रजिमा क्र. ३० हे रतत ेसावािननक 
बाींधकाम ववभागाच्या अखत्यारीत असनू डाींबरी पषृठभागावरील खड्ड ेभरण्यात 
आल ेआहेत. 
     रावत ेत ेनागझरी, इजिमा ७० हा रतता जिल्हा पररषद, पालघर याींच्या 
अखत्यारीत आहे. हा रतता िनतग्रतत झाल्याने काही कालावधीसाठी वाहतकू बींद 
झाली होती. तथावप आता तात्परुत्या दरुुतत्या करुन रतत्यावरुन वाहतकू सरुु 
आहे. 
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     गचल्हार-बोईसर रतता महाराषर औदयोगगक महामींडळाच्या अखत्यारीत 
आहे. रतत्यावरुन वाहतकू सरुळीत चाल ूआहे. 
(३), (४) व (५) सावािननक बाींधकाम ववभागाच्या, ग्रामववकास ववभागाच्या व 
उदयोग ववभागाच्या अखत्यारीतील रतत्याच्या काही लाींबीत डाींबरीकरण व 
सधुारणा करण्याची काम ेकरणे आवश्यक आहे. ही काम ेमींिूरी, ननधी, ननकष व 
प्राधान्यक्रमानसुार हाती घेण्याचे ननयोिन आहे. 
     सदयजतथतीत रतत्याच्या डाींबरी पषृठभागावरील खड्ड े भरुन व इतर 
आवश्यक दरुुततीची काम ेकरुन रतत े वाहतकुीस सजुतथतीत ठेवण्यात आल े
आहेत. 

----------------- 
  
िोल्हापूर प्रादेमशि पररिहन िायावलयाने मॅक्स िॅबच ेपरिाने ददल्याबाबत 
  

(४०) *  ९८४४०   श्र .राजशे ि रसागर (िोल्हापरू उत्तर), श्र .उल्हास पाटील 
(मशरोळ) :  सन्माननीय पररिहन मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मलक्सीकल बला परवानगी नसताींना कोल्हापरू प्रादेलर्क पररवहन 
कायाालयाने ५० मलक्सीकल बच े परवाने ठदल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्ानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीनसुार मलक्सीकल बला परवानगी नसताींना कोल्हापरू 
प्रादेलर्क पररवहन कायाालयातनू मलक्सीकल बचे परवाने देणाऱ् या सींबींगधताींवर 
र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . ददिािर राित े: (१) खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िसोिा अांधेरी (मुांबई) येथ ल श्र .साई गहृननमावण सां्थेने मुद्राांि ि नोंदण  
शुल्ि न भरता सदननिा विक्री िेल्याबाबत 

  

(४१) *  ९५९२१   श्र .अ्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्र .विजय ििटे्ट िार 
(ब्रम्हपरूी), श्र .सनुनल िेदार (सािनेर), श्र .अममन पटेल (मुांबादेि ), अॅि.यशोमत  
ठािूर (नतिसा), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी) :   सन्माननीय महसलू मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) वसोवा अींधेरी येथील श्री.साई गहृननमााण सींतथा मयााठदत (प्लॉ् नीं.१६ अींधेरी 
(प.), मुींबई-५३) या सींतथेतील अनेक सभासदाींनी सदननका ववक्री केल्या असनू 
त्यावरचा र्ासनाचा मदु्राींक व नोंदणी र्लु्क न भरता या सदननका सींतथेन े
सींबींगधताींच्या  नावावर केल्या असल्याचे ननदर्ानास आल ेआहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सींतथेच्या सभासदाींनी व प्रर्ासकाींनी सींबींगधताकडून र्ासनाचा 
मदु्राींक व नोंदणी र्लु्क वसलू करण्याबाबतची मागणी ठदनाींक १७ िून, २००८ व 
८ फेब्रवुारी, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास मदु्राींक जिल्हागधकारी, मुींबई 
याींच्याकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय,   
(३) असल्यास, मदु्राींक जिल्हागधकारी, (अींमलबिावणी-२) मुींबई याींनी ज्या 
सभासदाींनी मदु्राींक व नोंदणी र्लु्क भरले नाही, त्या सभासदाींची यादी ठदनाींक ८ 
फेब्रवुारी, २०१७ रोिी वा त्या समुारास र्ासनास सादर केली असनू त्यानींतरही 
सदर र्लु्क सींबींगधताींनी भरल ेनाही आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त मदु्राींक व नोंदणी र्लु्क सींबींगधताींकडून वसलू करण्याबाबत 
तसेच र्लु्क न भरता सदननका सींबींगधताींच्या नावावर करणाऱ्याींवर कारवाई 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) या सींदभाातील ठदनाींक ०८ फेब्रवुारी २०१७ रोिीच ेपत्र मदु्राींक जिल्हागधकारी 
(अींमलबिावणी-१) याींना प्राप्त झाल ेआहे. 
(३) व (४) मदु्राींक जिल्हागधकारी, अींमलबिावणी-१ याींनी ठदनाींक २३/११/२०१७ 
रोिीच्या पत्रान्वये श्री.साई सहकारी गहृननमााण सींतथेच्या अध्यिाींना पत्र देऊन 
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त्याबाबतची माठहती १५ ठदवसाींत सादर करावी अन्यथा महाराषर मदु्राींक 
अगधि॑ननयमाचे कलम ६८ व ६८A नसुार आवश्यक कायावाही करण्यात येईल अस े
कळववले आहे. दतत सादर केल्यावर त ेतपासनू त्यात मदु्राींक र्लु्क चुकववले 
आहे अथवा कमी पडल ेआहे हे ननधााररत करून त्याप्रमाणे कायावाही करण्याच े
सींकजल्पत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
धमावबाद (जज.नाांदेि) तालुक्यात ल पशुिैद्यिीय दिाखान्ट्याांना औषधाांचा 

पुरिठा बांद असल्याबाबत 
(४२) *  ९८१८७   श्र .िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्र .ि .प .सािांत (नाांदेि 
उत्तर), श्र मत  अममता चव्हाण (भोिर), श्र मत  ननमवला गावित (इगतपरूी), 
श्र .िुणाल पाटील (धळेु ग्राम ण), अॅि.यशोमत  ठािूर (नतिसा), श्र .विजय 
ििटे्ट िार (ब्रम्हपरूी), श्र .अममन पटेल (मुांबादेि ), श्र .अ्लम शखे (मालाि 
पजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्र .नस म खान (चाांददिली), श्र .अमर 
िाळे (आिी), श्र .बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय पशसुांिधवन 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धमााबाद (जि.नाींदेड) तालकु्यातील ५ पर्वुदैयकीय दवाखान्याींना गत दीड 
वषाापासनू र्ासनाच्या दलुािामळेु औषधाींचा परुवठा बींद असनू त्यामळेु 
तालकु्यातील समुारे ३१ हिार ८५ पर्धुनाचे आरोग्य धोक्यात आल ेअसल्याच े
माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आल ेआहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, येथील पर्वुदैयकीय दवाखान्यातील कमाचाऱ् याींची अनेक पदे 
ररक्त असल्याने पर्वुदैयकीय आरोग्य यींत्रणावर त्याचा पररणाम झालेला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार पर्धुनाच्या ववववध रोगाींवर लागणारी लसीकरणाची 
लस व औषधाींचा परुवठा या दवाखान्याींना करण्याबाबत व या दवाखान्यातील 
ररक्त पदे भरण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . महादेि जानिर : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
किटिनाशिाच्या फिारण मुळे विषबाधा होऊन शतेिऱयाांचा झालेला मतृ्यू 
(४३) *  ९५०७८   श्र .शरददादा सोनािणे (जुन्ट्नर), श्र .विजय ििटे्ट िार 
(ब्रम्हपरूी), श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशिी), श्र .सनुनल िेदार (सािनेर), 
श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .अ्लम शखे (मालाि पजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनरुी), श्र .हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), श्र .ि .प .सािांत (नाांदेि उत्तर), 
श्र .रणध र सािरिर (अिोला पिूव), श्र .सनुनल राऊत (विक्रोळ ), श्र .सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्र .अममन पटेल (मुांबादेि ), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), 
अॅि.यशोमत  ठािूर (नतिसा), श्र .अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूव), श्र .अजय 
चौधरी (मशिि ), श्र मत  स माताई दहरे (नामशि पजश्चम), श्र .छगन भजुबळ 
(येिला), श्र .सांजय साििारे (भसुािळ), श्र .ज्ञानराज चौगलेु (उमरगा), श्र .प्रिाश 
फातपेिर (चेंबरू), श्र .अब ूआजम  (मानखदूव मशिाज नगर), श्र .पाांिुरांग बरोरा 
(शहापरू), श्र .िभैि वपचि (अिोल)े, श्र .दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्र .राहुल 
जगताप (श्र गोंदा), िॉ.मममल ांद माने (नागपरू उत्तर), िॉ.सत श (अण्णासाहेब) 
पाटील (एरांिोल), श्र .पांिज भजुबळ (नाांदगाि), श्र .िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), 
श्र मत  अममता चव्हाण (भोिर), श्र मत  ननमवला गावित (इगतपरूी), श्र .िुणाल 
पाटील (धुळे ग्राम ण), श्र .नस म खान (चाांददिली), श्र .डि मल्लीिाजूवन रेड्ि  
(रामटेि), श्र .ददलीप िळस-ेपाटील (आांबेगाि), श्र .अजजत पिार (बारामत ), 
श्र .जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्र मत  ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्र .सरेुश 
धानोरिर (िरोरा), श्र .सरदार तारामस ांह (मलुुांि), श्र .प्रताप सरनाईि (ओिळा 
माजजििा), श्र .सनुनल प्रभ ू(ददांिोश ), अॅि.िारीस पठाण (भायखळा), श्र .हररष 
वप ांपळे (मनुत वजापरू), श्र .सांतोष दानिे (भोिरदन), श्र .नारायण िुचे (बदनापरू), 
श्र .सांदीपानराि भमुरे (पठैण), श्र .प्रिाश सिेु (मागाठाणे), श्र .चांद्रिाांत सोनिणे 
(चोपिा), िॉ.राहूल पाटील (परभण ), श्र .नारायण पाटील (िरमाळा), िॉ.आमशष 
देशमखु (िाटोल), श्र .अममत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्र .त्र्यांबिराि 
मभस े(लातरू ग्राम ण), श्र .जयांत पाटील (इ्लामपरू), श्र .किसन िथोरे (मरुबाि), 
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श्र .सांजय िेळिर (ठाणे), श्र .शमशिाांत मश ांदे (िोरेगाि), श्र .हनमुांत िोळस 
(माळमशरस), श्र .नरहरी झझरिाळ (ददांिोरी), श्र .ददपि चव्हाण (फलटण), 
श्र .जयदत्त ि रसागर (ब ि), श्र .जयप्रिाश मुांदिा (बसमत), िॉ.सांजय 
रायमलुिर (मेहिर), श्र .मशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्र .गणपत गायििाि 
(िल्याण पिूव), श्र .सदा सरिणिर (मादहम), श्र .शाांताराम मोरे (मभिांि  ग्राम ण), 
श्र .भारत भालिे (पांढरपरू), श्र .मांगेश िुिाळिर (िुलाव), श्र .प्रिाश आबबटिर 
(राधानगरी), श्र .राजाभाऊ (पराग) िाजे (मसन्ट्नर), श्र .सनुनल मशांदे (िरळ ), 
अॅि.भ मराि धोंि े(आष्ट्टी), प्रा.(श्र मत ) मधेा िुलिणी (िोथरुि), श्र .प्रतापराि 
पाटील धचखलीिर (लोहा), श्र .उल्हास पाटील (मशरोळ), श्र .बबनराि मशांदे 
(माढा), श्र .राजेश टोप े (घनसािांग ), श्र .मोहन फि (पाथरी), श्र .विनायिराि 
जाधि-पाटील (अहमदपरू), श्र .अब् दलु सत्तार (मसल्लोि), प्रा.िषाव गायििाि 
(धाराि ), श्र .आमसफ शखे (मालेगाांि मध्य), श्र .सांजजिरेड्ि  बोदिुरिार (िण ), 
श्र .ि .एस.अदहरे (साक्री), श्र .नानाज  शामिुळे (चांद्रपरू), िॉ.पतांगराि िदम 
(पलसू ििगेाि), श्र .बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्र .हसन मशु्र फ (िागल), 
श्र .शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराि उत्तर), श्र .योगेश सागर (चारिोप), 
श्र .बाबरुाि पाचणे (मशरुर), श्र .सत्यज त पाटील-सरुििर (शाहूिाि ), श्र .चांद्रदीप 
नरिे (िरि र), श्र .अममत झनि (ररसोि), िॉ.शमशिाांत खेििेर (मस ांदखेि राजा), 
श्र .राहूल िुल (दौंि), श्र .सांग्राम थोपटे (भोर), श्र .बळ राम मसरसिार 
(बाळापरू) :  सन्माननीय िृष  मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववदभाातील यवतमाळ, अकोला, नागपरू व अमरावती जिल्ह्याच्या 
पररिेत्रातील कापसू वपकावर ननयलमत फवारणीसाठी वापरल्या िाणाऱ्या 
‘प्रोफेसर सपुर’ या की्कनार्काच्या फवारणीमळेु समुारे ३५ कापसू उत्पादक 
र्तेकऱ्याींचा ववषबाधेमळेु मतृ्य ूझाल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१७  मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदर्ानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अकोला येथील औदयोगगक वसाहतीमधील दोन गोदामातनू ववना 
परवाना कक्कनार्काींचा साठा गणु ननयींत्रण ववभागाने िप्त केला असल्याची 
बाब ठदनाींक १० ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्ानास आली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त कक्कनार्क बनववणाऱ् या कीं पन्याींची र्हाननषा न 
करता  त्याींना मींिुरी देणारे आखण त्याचे प्रमाणीकरण न तपासताच त्याचा 
उपयोग करू देणारे अगधकारी दोषी असनू कक्कनार्क व्यवतथापन कायदा 
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मींिूर करण्याची मागणी राज्य र्ासनच्या वसींतराव नाईक र्तेकरी तवावलींबन 
लमर्नच्या अध्यिाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, की्कनार्काच्या फवारणीमळेु बागधत झालेल्या ववदभाातील 
र्तेकरी व र्तेमिूर याींची कका रोग तपासणी करण्यात यावी व ननदान कराव े
अर्ी मागणी सावािननक सींतथा व सींघ्नाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरणाची चौकर्ी करुन आपदग्रतताींना आगथाक मदत 
देण्याबाबत, कक्कनार्के ववकणाऱ्या उक्त कीं पन्याींवर तसेच िबाबदार 
अगधकारी याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत, कक्कनार्क व्यवतथापन कायदा 
मींिूर करण्याबाबत व बागधत झालेल्या र्तेकरी/र्तेमिूर याींची कका रोग 
तपासणी करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . पाांिुरांग फुां ििर : (१) ववदभाातील सदर नमदू जिल्हयाींच्या पररिेत्रात ३८ 
र्तेकरी व र्तेमिूराींच ेझालेले मतृ्य ूहे “प्रोफेसर सपुर” या कक्कनार्काच्या 
फवारणीमळेु ववषबाधा होऊन झाल्याचे आढळून आलले ेनाही. सदरच ेमतृ्य ूहे 
वेगवेगळया कक्कनार्काींची हाताळणी करताना ववषबाधा होऊन झालेले आहेत. 
(२) अकोला येथील औदयोगगक वसाहतीमधील दोन गोदामाींमधून केमीनोवा 
कीं पनीचा खत ेव कक्कनार्काींचा २८.५० ् नाचा व रु. २.६८ को्ी रकमचेा ववना 
परवाना साठा गणु ननयींत्रण ववभागाने िप्त केलेला आहे, हे खरे आहे. 
(३) यासींदभाात, वसींतराव नाईक र्तेकरी तवावलींबन लमर्नच्या अध्यिाींचे पत्र 
प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(४) र्तेकरी व र्तेमिूर याींची कका रोग तपासणी करण्यासींदभाात, सावािननक 
सींतथा व सींघ्ना याींच्या मागणीचे पत्र प्राप्त झाल्याच ेआढळून येत नाही.  
(५) ववषारी कक्कनार्काींची फवारणी करताना ववषबाधा होऊन मतृ झालेल्या 
र्तेकऱ्याींच्या कु्ुींत्रबयाींना गोपीनाथ मुींड ेर्तेकरी अपघात ववमा योिने अींतगात 
रु.२ लाखाची ववमा रक्कम लमळवनू देण्याचा आखण मतृ र्तेमिूराींच्या 
कु्ुींत्रबयाींना मखु्यमींत्री सहाय्यता ननधीतनू रु. २ लाखाची आगथाक मदत देण्याचा 
ननणाय घेण्यात आलेला आहे. त्यानषुींगाने कायावाही चाल ूआहे.  

कक्कनार्क कायदयातील तरतदुीींच्या उल्लींघनाबाबत दोषी 
कक्कनार्क उत्पादक कीं पन्या, ववतरकाींवर व ववके्रत्याींवर कायदेर्ीर कारवाया 
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करण्यात आलेल्या आहेत. कृषी ववकास अगधकारी तथा परवाना अगधकारी, 
जिल्हा पररषद, यवतमाळ याींना ननलींत्रबत करण्यात आलेले आहे. 

ककडनार्क व्यवतथापन ववधेयक, २०१७ सींसदेमध्ये सादर करण्याचा 
प्रतताव कें द्र र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे. 

यवतमाळ जिल्हयात महसलू, आरोग्य व कृषी या ववभागाींच्या सींयकु्त 
ववदयमाने ९ तालकु्याींमध्ये र्तेकरी व र्तेमिूराींच्या आरोग्याची तपासणी 
करण्याकरीता आरोग्य लर्त्रबरे घेण्यात आलेली आहेत.  
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

जव्हार ि िहाणू (जज.पालघर) तालुक्यात ल बेिायदेश र िोळांब  
प्रिल्पाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(४४) *  १००३४९   िॉ.भारत  लव्हेिर (िसोिा) :   सन्माननीय महसलू मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िव्हार व डहाण ू(जि.पालघर) तालकु्याच्या ककनारपट्टीवरील अनेक कोळींबी 
प्रकल्पाींनी ननयमबाहयररत्या अनतक्रमण करुन नतवराींची झाड े तोडल्याने 
पयाावरणाची हानी झाली असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदर्ानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िव्हार व डहाण ू(जि.पालघर) तालकु्याच्या ककनारपट्टीवर १०४ 
बेकायदेर्ीर कोळींबी प्रकल्प असनू त्याींनी वा्प केलेल्या िेत्रापिेा सोयीच्या 
ग्ात अनतक्रमण केल्याने खार् पाण्याची पातळी वाढू लागल्याचे ननदर्ानास 
आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकषा काय आहे व त्यानसुार या बेकायदेर्ीर कोळींबी 
प्रकल्पावर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) ,(३), (४) व (५) पालघर जिल्हयातील िव्हार 
तालकु्यात कोळींबी प्रकल्प कायारत नाहीत. मात्र डहाण ूतालकु्यात एकूण १०४ 
कोळींबी प्रकल्पधारकाींना भाडपेट्टयाने िलमनी मींिरू करण्यात आलले्या 
आहेत. एकूण १०४ कोळींबी प्रकल्पाींपकैी ८५ प्रकल्प सदय:जतथतीत सरुु आहेत. 
सदर प्रकल्पाींची तपासणी पथका दवारे तपासणी करण्यात येत असनू, एकूण ८५ 
पकैी ७० प्रकल्पाींची तपासणी पणूा झाली आहे. सदर ७० प्रकल्पाींपकैी ४३ 
प्रकरणाींत र्ताभींग झाल्याचे आढळून आल ेआहे.  तसेच सदर तपासणी दरम्यान 
ववनापरवाना ५० कोळींबी प्रकल्प कायारत असल्याच ेआढळून आल ेहोत.े प्रतततु 
प्रकरणी र्ताभींग झालेल्या ४३ प्रकरणाींत तातडीने आदेर् पारीत करुन सत्वर 
अींमलबिावणी करणेबाबत सहा.जिल्हागधकारी, डहाण ू याींना तसेच तपासणी 
दरम्यान आढळून आलेल्या ५० ववना परवाना कोळींबी प्रकल्प धारकाींना त्ीय 
िलकृषी प्रागधकरण अगधननयम २००५ मधील तरतदुीनसुार कारवाई करणेबाबत 
सहा.आयकु्त मत्तयव्यवसाय ठाणे (पालघर) याींना सचूना देण्यात आल्या आहेत. 
तपासणी झालले्या प्रकल्पाींमध्ये पटे्टधारक याींनी सोयीच्या ग्ात अनतक्रमण 
केल्याचे तसेच खारफु्ी व काींदळवनाची तोड झाल्याचे आढळून आलेले नसनू, 
सदर प्रकल्पाींमळेु खार् पाण्याची पातळी वाढू लागली, अर्ी बाब ननदर्ानास 
आली नाही. 

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

तुळश  ि पाले (जज.रत्नाधगरी) ग्रामपांचायत हद्द त ल बाणिोट-पांढरपूर 
राज्य मागावच  झालेली दरुि्था 

  

(४५) *  १००४३९   श्र .सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) तळुर्ी व पाले (जि.रत्नागगरी)  ग्रामपींचायत हद्दीतील बाणको्-पींढरपरू 
राज्य मागााची दरुवतथा झाली असल्याने अपघाताींच्या प्रमाणात ठदवसेंठदवस वाढ 
होत असल्याचे ठदनाींक १० ऑगत्, २०१७ रोिी वा त्या समुारास ननदर्ानास 
आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मींडणगड र्हरापासनू पाले गावापयतंच्या सहा ककमीच्या 
अींतरातील रतत्याच्या दरुुततीच्या कामाकड े बाींधकाम ववभागाने गत अनेक 
वषाापासनू दलुाि केल े असनू या रतत्याच्या बािुपट्टय्ा खचलले्या असनू 
पावसाच्या पाण्याचा ननचरा होण्यासाठी ग्ाराींचा अभाव असल्याने रतत्यावर 
पाणी साचून वाहनाींना रतत्याचा अींदाि येत नसल्याने वाहनाींच्या अपघाताींची 
र्क्यता वाढली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रतत्याच्या दपुदरीकरणासह तातडीने रतत्याची दरुुतती 
करण्याबाबतचे ननवेदन ग्रामतथाींनी बाींधकाम ववभागाच्या कायाालयात ठदल ेआहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर ननवेदनानसुार उक्त रतत्याच्या दपुदरीकरणासह रतत्याची 
दरुुतती करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्नाींककत रतता प्रमखु राज्य मागा  क्र. १५ चा भाग आहे. तळुर्ी त े
पाले या गावादरम्यान या रतत्याची लाींबी ८.२० कक.मी. आहे. 

रतत्याच्या डाींबरी पषृठभागावरील खड्ड ेभरण्याच ेकाम व इतर आवश्यक 
दरुुततीची काम े हाती घेण्यात आली आहेत. रतता वाहतकुीसाठी सजुतथतीत 
ठेवण्यात आला आहे. 

हा रतता राषरीय मागा म्हणून कें द्र र्ासनाने घोवषत केला आहे. या 
रतत्याचे हतताींतरण कें द्र र्ासनाकड ेकरण्याची कायावाही प्रगतीत आहे. रतत्याची 
सधुारणा करणे व इतर आवश्यक कामे कें द्र र्ासनामाफा त होणे अपेक्षित आहेत. ----------------- 
 

उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथे बनािट सनद तयार िरून  
भूखांिाच  खरेदी िेल्याबाबत 

(४६) *  ९५७४६   श्र .किसन िथोरे (मरुबाि), श्र .जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा 
िळिा), श्र .शरददादा सोनािणे (जुन्ट्नर), श्र .सरदार तारामस ांह (मलुुांि), श्र .सनुनल 
िेदार (सािनेर), िॉ.बालाज  किण िर (अांबरनाथ), श्र मत  ज्योत  िलान  
(उल्हासनगर) :   सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) उल्हासनगर, चोपडा को ा् येथील प्लॉ् नीं.१२८, १३०, ६२०, ६२१ चालता 
क्र.२१८, २१९, लर्् क्र.७६, भ.ूक्र.८८७२ या महाराषर र्ासनाच्या िलमनीची 
सेवलदास वररयलदास त्रबिलानी याींच्या नावाने  बनाव्  सनद तयार करुन हे 
भखूींड हडप करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी घनश्यामदास प्रेमचींद तनुीया, रािेर् 
गरुुदासमल दधुानी, मकेुर् दधुानी, चींदर लालचींद, ककर्नचींद करमचींद लाहोरी, 
उपववभागीय कायाालयाच े वररषठ ललवपक पी.आर.गायकवाड, श्रीमती 
आर.के.पमनानी इत्यादी ९ भमूाकफयाींववरोधात जिल्हागधकारी, ठाणे याींनी गनु्हा 
दाखल करण्याचे आदेर् उपववभागीय अगधकारी, उल्हासनगर याींना ठदल्याच े
ठदनाींक ३० ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्या समुारास ननदर्ानास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, तत्कालीन उपववभागीय अगधकारी याींनी र्ासनास सादर केलेल्या 
अहवालामध्ये तपष्पणे खो्ी कागदपत्र े तयार करुन हा भखूींड गरैव्यवहार 
केल्याचे नमदू केल ेअसतानाही या अहवालाची सींबींगधताींनी हेतपुरूतपर दखल 
घेतली नाही आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जिल्हागधकारी याींच्या उक्त आदेर्ाप्रमाणे ककती ठदवसाींनी व 
कोणत्या पोलीस त्ेर्नमध्ये या ९ िणाींववरुध्द लखेी गनु्हा दाखल करण्यात 
आला आहे, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून या भखूींड गरैव्यवहारास 
सहाय्य करणाऱ्या सींबींगधत अगधकारी व कमाचाऱ्याींवर तसेच इतर सींबींगधताींवर 
कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) जिल्हागधकारी, ठाणे याींनी ठद. २६/१०/२०१७ च्या पत्रान्वये ठदलेल्या 
आदेर्ानसुार ७ िणाींववरुद्ध मध्यवती पोलीस ठाणे, उल्हासनगर  येथे ठद. 
१०/११/२०१७ रोिी गनु्हा नोंद करण्यात आला आहे. 
(४) दोन कमाचाऱ् याींववरुद्ध ववभागीय चौकर्ी प्रतताववत करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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ममहान प्रिल्प, नागपूर येथ ल शासिीय अमभयाांबत्रिी महाविद्यालयाच्या 
वििास िामामध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(४७) *  ९८३९४   श्र .सनुनल प्रभ ू (ददांिोश ) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) लमहान प्रकल्प, नागपरू येथील र्ासकीय अलभयाींत्रत्रकी महाववदयालयाच्या 
ववकास कामासाठी ननववदा न काढता मिीतील कीं त्रा्दाराींना काम ेदेता यावी 
यासाठी कायाकारी अलभयींता याींनी १.२५ को्ीच्या कामाचे ४२ तकुड े करुन 
कागदोपत्री ३ लाखाच्या आत काम दर्ाववल्याचे ठदनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी 
वा त्या समुारास ननदर्ानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कायाकारी अलभयींता, सावािननक बाींधकाम ववभाग, नागपरू याींना 
५० लाखापयतंच्या कामाच े कायाादेर् देण्याचा अगधकार असल्याने त्याींनी 
आपल्या अगधकार पदाचा दरुुपयोग करुन व कीं त्रा्दारार्ी सींगनमत 
करुन  गरैव्यवहार  केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची  र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यात काय आढळून आल ेव त्यानसुार सदरहू बेकायदा मींिूरी 
ठदलेल्या ववकास कामाची मान्यता त्वरीत रद्द करुन सबींगधत अगधकारी व 
कीं त्रा्दार याींचे ववरुध्द कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) लमहान प्रकल्प, नागपरू येथील र्ासकीय अलभयाींत्रत्रकी 
महाववदयालयाच्या ववकास कामासाठी कायाकारी अलभयींता, सा. बाीं. (ववदयतु) 
ववभाग, नागपरू याींनी रुपये ४५.१५ लि इतक्या रकमेची १६ अींदािपत्रके केलेली 
आहेत. त्यापकैी उपभोक्ता ववभागाकडून प्राप्त तातडीच्या ननकडीनसुार फक्त ८ 
कामाींची ननववदा प्रकक्रया पणूा करून कायाारींभ आदेर् देण्यात आल ेअसनू, सदर 
काम ेप्रगनतपथावर आहेत. 
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(२) मखु्य अलभयींता(ववदयतु), सा. बाीं. ववभाग, मुींबई याींनी इींिीननयरीींग कॉलेि, 
नागपरू येथील ववदयतुीकरणाच्या कामाच्या ननववदेबाबतच्या तक्रारीच्या 
अनषुींगाने चौकर्ी करणेबाबत अधीिक अलभयींता, सा. बाीं. प्रादेलर्क (ववदयतु) 
मींडळ, पणेु याींना आदेर्ीत केल ेआहे व त्यानषुींगाने पढुील कायावाही प्रगतीत 
आहे.  
(३), (४) व (५) या प्रकरणाची र्ासनाने अदयाप चौकर्ी केलेली नाही. ----------------- 
  

िागल, शाहूिाि  ि राधानगरी (जज.िोल्हापूर) तालुक्याांमध्ये अिैध 
गौणखननज उत्खनन सुरु असल्याबाबत 

(४८) *  १००७६४   िॉ.सजुजत ममणचिेर (हातिणांगले) :   सन्माननीय 
महसलू मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कागल, र्ाहूवाडी व राधानगरी (जि.कोल्हापरू) तालकु्याींमध्ये मरुूम, दगड, 
माती याींचे ववनापरवाना उत्खनन सरुु असल्याने र्ासनाच्या महसलुाचे मोठ्या 
प्रमाणात नकुसान होत असल्याचे ननदर्ानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीनसुार उक्त तालकु्यात अवधै उत्खनन करणाऱ्याींवर 
कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) कागल, र्ाहूवाडी व राधानगरी या 
तालकु्याींमध्ये अवधै गौणखननि उत्खनन व वाहतकूीची काही प्रकरणे 
दृष्ोपत्तीस आलेली आहेत. गौण खननिाच्या अवधै उत्खनन/ वाहतकुीवर 
प्रभावीपणे ननयींत्रण राखण्याकरीता भरारी पथके तथापन करण्यात आली असनू 
या पथकाींदवारे आकजतमक तपासणी करुन गौण खननिाच्या अवधै उत्खनन व 
वाहतकू प्रकरणी दींडात्मक कायावाहीदवारे कागल, र्ाहूवाडी व राधानगरी या 
तालकु्याींत ठद.१/४/२०१७ त े ठद.३१/१०/२०१७ अखेर २२ प्रकरणाींमध्ये 
रु.२,१७,७३०/- इतका दींड वसलू करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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त थविेत्र आळांदी (ता.खेि, जज.पुणे) येथे नि न  
बस ्थानि मांजूर िरण्याबाबत 

  

(४९) *  १००३७४   श्र .सरेुश गोरे (खेि आळांदी) :   सन्माननीय पररिहन 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तीथािते्र आळींदी (ता.खेड, जि.पणेु) येथे एस.्ी महामींडळाच्या मालकीची ०२ 
हेक््र मोकळी िागा ववनावापर पडून आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मोकळ्या िागेत अनतक्रमण न होण्यासाठी तसेच सींपणूा 
राज्यातनू तीथािेत्रात येणाऱ्या र्केडो भाववकाींच्या सोयीसाठी ससुज्ि अस ेनवीन 
बस तथानक बाींधण्यास मींिुरी लमळण्याबाबत लेखी मागणी तथाननक 
लोकप्रनतननधीींनी ठदनाींक २४ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्या समुारास मा.पररवहन 
मींत्री याींचेकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तथाननक लोकप्रनतननधीींनी केलेल्या मागणीच्या अनषुींगाने 
आळींदी येथे नवीन बस तथानक मींिूर करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . ददिािर राित े: (१) नाही. 

सदरची िागा यात्रा कालावधीत वापरली िात.े 
(२) होय. 
(३) लोकप्रनतननधीींनी केलले्या मागणीच्या अनषुींगाने तपासणी करुन कायावाही 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
                         ----------------- 
  
नामशि जजल्ह्यात ल मौज ेसुळेिाि  (ता.मसन्ट्नर) ि मौजे भरि र बु. ि 
भांिारदरािाि  (ता.इगतपुरी) या गािाांना ्ितांत्र महसुली दजाव देण्याबाबत 
  

(५०) *  ९५९८८   श्र .राजाभाऊ (पराग) िाज े (मसन्ट्नर) :   सन्माननीय 
महसलू मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौिे सळेुवाडी (ता.लसन्नर, जि.नालर्क) हे तवतींत्र महसलुी गाव 
होण्यासाठी ग्रामपींचायत सळेुवाडी व तथाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे िुल,ै २०१७ 
मध्ये वा त्या दरम्यान तहलसलदार लसन्नर व जिल्हागधकारी नालर्क याींचकेड े
लेखी ननवेदनादवारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, मौि ेभरवीर ब.ु व भींडारदरावाडी (ता.इगतपरुी, जि.नालर्क) ठह 
तवतींत्र महसलुी गावे होणेबाबत ग्रामतथाींची व लोकप्रनतननधीींची मागणी असनू 
सदर गावाींच े ववभािन करण्यासाठी ववठहत नमनु्यातील 
प्रतताव  जिल्हागधकारी नालर्क याींचेकड ेमाहे ऑगत्, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मौि ेसळेुवाडी (ता.लसन्नर) व मौि ेभरवीर ब.ु व भींडारदरावाडी 
(ता.इगतपरुी) या गावाींना तवतींत्र महसलुी दिाा देण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायावाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
     तहलसलदार, लसन्नर जि.नालर्क याींचकेड ेननवेदन प्राप्त झाल ेआहे. 
(२) प्रमाखणत नोंदीनसुार मौिे भरवीर ब.ु या महसलूी गावाचे ववभािन करुन 
भींडारदरावाडी (ता.इगतपरुी, जि.नालर्क) या नावाींने तवतींत्र महसलूी गाव घोवषत 
करण्यात आल ेआहे. 
(३) मौिे सळेुवाडी (ता.लसन्नर, जि.नालर्क) हे तवतींत्र महसलुी गाव  घोवषत 
करण्याबाबत तहलसलदार, लसन्नर याींचकेडून जिल्हागधकारी, नालर्क याींना 
प्रतताव प्राप्त झाल्यावर महाराषर िमीन महसलू सींठहता, १९६६ मधील 
तरतदूीनसुार जिल्हागधकारी, नालर्क याींचेकडून पढुील आवश्यक कायावाही 
करण्याचे सींकजल्पत आहे. 
(४)  प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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शहापूर (जज.ठाणे) तालुक्यात ल र्त्याांच ेननिृष्ट्ट  
दजावच ेबाांधिाम िेल्याबाबत 

  

(५१) *  ९६१८६   श्र .मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) र्हापरू (जि.ठाणे) तालकु्यात ववववध फीं डातनू सावािननक बाींधकाम ववभाग 
व जिल्हा पररषदेमाफा त बाींधण्यात आलेले मखु्य रतत े व अींतगात रतत्याींचे 
ननकृष् दिााचे बाींधकाम केल्यामळेु रतत्याींची दरुवतथा झाल्याचे माहे सप् े्ंबर, 
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आल,े हे  खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रतत्याींच्या ननकृष् बाींधकामाींची तक्रार वररषठ अगधकाऱ् याींसह 
मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड ेसी्ू सींघ्नेने ठदनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्या 
समुारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या तक्रारीनसुार अदयाप  कोणतीही  कारवाई करण्यात आली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकर्ी करून दोषीींवर तातडीने कारवाई करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) अस ेननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

अिोला जजल्ह्यात नाविन्ट्यपूणव योजनेंतगवत प्रोजेक्टर पुरविण्याच्या 
िामात झालेला गैरव्यिहार 

  

(५२) *  ९८८१७   श्र .गोिधवन शमाव (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय 
महसलू मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अकोला जिल्ह्यात नाववन्यपणूा योिनेअींतगात सवा उपववभागीय कायाालयाींना 
१४ प्रोिेक््र परुववण्याबाबत जिल्हागधकारी, अकोला याींचेकडून ठदनाींक २२ िून, 
२०१६ रोिी कळववले असताींनादेखील प्रत्यिात ३ मठहन्यापवूीच म्हणिेच 
ठदनाींक २५ एवप्रल, २०१६ रोिी बी.बी.एीं्रप्रायझेस कीं पनीने प्रोिेक््र परुववल्याच े
माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योिनेअींतगात परुववण्यात आलेल्या प्रोिेक््रबाबत परुवठा 
आदेर् देण्याची नोंद नसताींनादेखील देयक काढण्यासाठी ठदनाींक ११ माचा, २०१६ 
रोिीचा उल्लखे करण्यात येऊन ठदनाींक ४ मे, २०१६ रोिी बी.बी. एीं्रप्रायिेसला 
देयकाींची नोंद घेण्यात आल्याचे ननदर्ानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकषा काय आहे व त्यानसुार उक्त प्रकरणातील 
दोषीींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) असे ननदर्ानास आल ेनाही. अकोला जिल्ह्यात 
सवा उपववभागीय अगधकारी कायाालये व तहलसल कायाालये याींच्यासाठी प्रत्येकी 
१ व जिल्हागधकारी कायाालयासाठी ३ अस ेएकूण १४ एल. सी. डी. प्रोिेक््र 
परुववण्याबाबत मे. बी. बी. एीं्रप्रायिेस, नाींदेड याींना जिल्हागधकारी 
कायाालयाच्या ठद.११.०३.२०१६ च्या पत्रान्वये आदेर् देण्यात आल ेहोत.े सदर 
परुवठादाराने ठद. ०४.०५.२०१६ रोिी देयक कायाालयास सादर केल्यानींतर 
आयकर वसलुीची रक्कम कपात करुन उवारीत रक्कम परुवठा धारकास 
ठद.२७.०५.२०१६ रोिी आर. ्ी. िी. एस दवारे अदा करण्यात आली आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नागपूर-जबलपूर या राष्ट्रीय महामागाविरील िन्ट्हान  
नदीिरील पुलाच्या बाांधिामाबाबत 

(५३) *  १००६९१   श्र .डि मल्लीिाजूवन रेड्ि  (रामटेि) :   सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) नागपरू-िबलपरू या राषरीय महामागाावरील कन्हान नदीवरील त्रब्र्ीर्कालीन 
पलुाला पयााय म्हणून नवीन पलुाच्या बाींधकामाला सरुूवात करण्यात आली 
असनू सदर पलुाच ेबाींधकाम अत्यींत सींथगतीने सरुू असल्याचे ननदर्ानास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदयजतथतीत अनतररक्त िमतनेे भरलेल्या िड वाहनाींची 
वाहतकू ही िुन्या पलुावरून सरुू असनू तो पलु िीणा झाला असल्यामळेु केव्हाही 
अपघात होण्याची  र्क्यता ननमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनसुार सदर पलुाचे बाींधकाम तातडीने पणूा करण्याबाबत 
तसेच सींथगतीने बाींधकाम  करण्याऱ्या सींबींगधत अगधकाऱ् याींवर कारवाई 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे,  पलूाच्या ८ गाळयाींपकैी ३ गाळयाींच े
डकेतललबपयतं काम पणूा झाल ेअसनू २ गाळयाींचे डकेतललबचे बाींधकाम प्रगतीत 
आहे.सदयजतथतीत पलुाच े५३% बाींधकाम पणूा झाल ेअसनू फेब्रवुारी २०१८ अखेर 
काम पणूा करण्याचे उठद्दष् आहे. 
(२) सदरील पलूावरुन िड वाहतकू बींद करण्यात आली असनू पोलीस उपायकु्त, 
वाहतकु, नागपरू याींनी पयाायी मागााने वाहतकू वळववली आहे.िुन्या पलुाच्या 
दरुुततीच ेकाम हाती घेण्यात आल ेआहे. 
(३) व (४) कामाची गती सींथ असल्याने कीं त्रा्दारास कीं त्रा् सींपषु्ात आणण्याची 
नो्ीस ठदल्यानींतर कीं त्रा्दाराकडून काम पणूा करण्याचा कालबध्द कायाक्रम 
घेण्यात आला व त्यानसुार ठद. २८ फेब्रवुारी, २०१८ पयतं बाींधकाम पणूा करण्यात 
येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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ठाणे येथ ल तहमसलदाराांना लाचलुचपत प्रनतबांधि विभागाच्या 
अधधिाऱयाांन  िेलेली अटि 

  

(५४) *  ९५२०४   अॅि.आमशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्र .सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्र .किसन िथोरे (मरुबाि), श्र .जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्र .अजजत पिार 
(बारामत ), श्र .जयांत पाटील (इ्लामपरू), श्र .शमशिाांत मश ांदे (िोरेगाि), श्र मत  
ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्र .पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), श्र .िभैि वपचि 
(अिोल)े, श्र .हनमुांत िोळस (माळमशरस), श्र .नरहरी झझरिाळ (ददांिोरी), 
श्र .राणाजगज तमसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्र .मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
श्र .शरददादा सोनािणे (जुन्ट्नर), श्र .योगेश सागर (चारिोप), श्र .सरदार तारामस ांह 
(मलुुांि), श्र .सनुनल िेदार (सािनेर), िॉ.भारत  लव्हेिर (िसोिा), श्र .राज 
परुोदहत (िुलाबा) :   सन्माननीय महसलू मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) ठाणे येथील तहलसलदार श्री.भदाणे याींनी कार्ीलमरा गावातील सव्हे क्र. ५६ 
आखण ५९ या िलमनीला अकृषक परवानगी देण्यासाठी व त्याबाबतचा आदेर् 
काढण्यासाठी सींबींगधताकड े दहा लाख रुपयाींची मागगतलेली लाच त्याींच्या 
चालकामाफा त जतवकारताींना लाचलचुपत प्रनतबींधक ववभागाच्या अगधकाऱ्याींनी 
पकडल्याच े माहे ऑक््ोबर, २०१७ च्या नतसऱ्या सप्ताहात ननदर्ानास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी  केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आल ेव तदनसुार सदर तहलसलदारावर 
कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही  केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) मौिे कार्ी, लमरारोड, जि.ठाणे येथील सव्हे 
नीं ५६ व ५९ चा ठहतसा नीं ३, ४ व ६ या िलमनीच्या अकृवषक परवानगीसाठी 
लाचेची मागणी करुन लाच मध्यतथामाफा त तवीकारल्याप्रकरणी  श्री.ककसन 
भदाणे, तत्का. तहसीलदार ठाणे याींच्याववरुध्द लाचलचुपत  प्रनतबींधक कायदा, 
१९८८ चे कलम ७, १२, १३(१) (ड) सह १३ (२) अन्वये  ठदनाींक १८.१०.२०१७ 
रोिी गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. उक्त प्रकरणी श्री. भदाणे याींना ठदनाींक 
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१८.१०.२०१७ रोिी अ्क करण्यात आली. श्री. भदाणे याींना र्ासन ठदनाींक 
३१/१०/२०१७ रोिीच्या आदेर्ान्वये अ्केच्या ठदनाींकापासनू र्ासन सेवेतनू 
ननलींत्रबत करण्यात आल ेआहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िोंढिा सासिि (जज.पुणे) मागाविरील बोपदेि घाटात ल 
र्त्याच ेरुां दीिरण िरण्याबाबत 

  

(५५) *  ९८९४०   प्रा.(श्र मत ) मधेा िुलिणी (िोथरुि) :   सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कोंढवा सासवड (जि.पणेु) मागाावरील बोपदेव घा्ातील रतता अरुीं द व 
नागमोडी वळणाचा असनू ठठसळू झालले्या दरडी व तु् लेले सरुिा कठड ेयामळेु 
रतत्याची दरुवतथा होऊन रतता वाहतकुीस अत्यींत धोकादायक झाल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मागाावर मोठ्या प्रमाणात वदाळ राहत असनू घा्ातील 
धोकादायक वळणामळेु तसेच दरडी कोसळून मागाावर अनेक अपघात झाल्याच े
ननदर्ानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनसुार या रतत्याचे रुीं दीकरण करण्याबाबत व मागाावर 
सरुिा कठड ेबसववण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) रतत्याच्या वाहतकू वदाळीचा ववचार करता रतता रुीं दीकरण करण्याची 
आवश्यकता नाही. प्रश्नाींककत बोपदेव घा्ाच्या लाींबीत सरुिा कठड ेबसववण्याचे 
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काम मींिूरी प्राधान्यक्रम व ननधीच्या उपलब्धतनेसुार हाती घेण्याचे ननयोिन 
आहे. सदयजतथतीत रतत्याच्या डाींबरी पषृठभागावरील खड्ड ेभरुन रतत्यावरुन 
वाहतकू सरुळीत चाल ूआहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िैनगांगा (जज.भांिारा) नदीच्या प्रिाहात िाहून गेलेल्या सुप ि जममन चा 
मोबदला शतेिऱयाांना ममळण्याबाबत 

(५६) *  १०१२१२   श्र .चरण िाघमारे (तमुसर) :   सन्माननीय मदत ि 
पनुिवसन मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भींडारा जिल्ह्यातील वनैगींगा नदीच्या पात्रात परूाने वाहून गेलेल्या र्केडो 
एकर सपुीक र्तेिलमनीींचा मोबदला लमळण्याबाबत तथाननक लोकप्रनतनीधीनी 
माहे िुल,ै २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान मा.महसलू मींत्री याींना ननवेदन ठदल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार वैनगींगा नदीच्या पात्रात परूाने वाहून गेलेल्या र्केडो 
एकर सपुीक र्तेिलमनीींचा मोबदला र्तेकऱ्याींना लमळण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रिाांत पाटील :  (१) सदर बाब ननदर्ानास आललेी नाही. 
(२) (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िोल्हापूर जजल्ह्यात ल क्रशरद्िारे िाळू तयार िरणाऱया  
िारखान्ट्याांमुळे होत असलेले प्रदषुण 

(५७) *  ९५९३२   श्र .हसन मशु्र फ (िागल), श्र .जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा 
िळिा) :   सन्माननीय महसलू मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापरू जिल्ह्यातील ऐनी पकैी करींिींवाडी (ता.र्ाहूवाडी) धाऊरवाडा, 
काळम्मावाडी व लल ींगाचीवाडी (ता.राधानगरी) येथ े पाींढऱ्या व तपककरी 
दगडापासनू क्रर्रदवारे वाळू तयार करण्याचे कारखान ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, क्रर्रदवारे वाळू तयार करण्यासाठी घातक रसायने वापरण्यात 
येत असनू  तयार केलेली वाळू धुतल्यामळेु दवुषत होणारे पाणी ओढयातनू थे् 
दधूगींगा नदीपात्रात सोडल ेिात असल्यामळेु या दवुषत पाण्यामळेु िलचर प्राणी, 
नदीकाठावरील नागररक व पाळीव िनावरे याींच्या आरोग्याला धोका ननमााण 
झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,  
(४) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकषा काय आहे व त्यानसुार सींबींगधत कीं पन्याींच्या 
व्यवतथापकाींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) मौि े ऐनी पकैी धाऊरवाडी 
(करींिवाडी),ता.राधानगरी येथे सव्हे नीं.२४१ वर ४.९५ हे.आर.िेत्र याठठकाणी 
लसललका सलन्ड या खननिाचा खाणपट्टा २० वषााच्या कालावधीसाठी उदयोग, ऊिाा 
व कामगार ववभागाच्या ठद.२१/११/२००९ रोिीच्या आदेर्ान्वये मींिूर करण्यात 
आला असनू ही मदुत ठद.८/३/२०३० पयतं आहे. तसेच सदर खाणपट्टयास 
महाराषर प्रदषुण ननयींत्रण मींडळ याींची मींिूरी प्राप्त असनू त्याची मदुत 
ठद.३१/३/२०१८ पयतं आहे. याठठकाणी पाींढऱ्या व तपककरी दगडापासनू क्रर्रदवारे 
वाळू तयार करण्याचा कारखाना सरुु होता. सदर कारखान्यासाठी क्रर्रदवारे वाळू 
तयार करण्यासाठी वापरले िाणारे पाणी हे ्ाक्याींमध्ये साठववले िात होत.े 
सदर ् ाक्याींमधून पाण्याची गळती झाल्याने पाणी ओढ्यामाफा त नदीला लमळाल.े 
नदीला लमळालेल्या पाण्याचे नमनेु उपप्रादेलर्क अगधकारी, प्रदषुण ननयींत्रण 
महामींडळ, कोल्हापरू याींच्याकड ेतपासणीसाठी पाठववण्यात आले असनू तपासणी 
अहवाल अदयाप अप्राप्त आहे. 
     सदर खाणपट्टाधारकास देण्यात आलेले वाहतकू पास व पाणी उपसा 
करणारी दोन यींत्र े िप्त करण्यात आलेले असनू कारखान्यातनू पाींढऱ्या व 
तपककरी दगडापासनू क्रर्रदवारे तयार वाळूच ेधुण्याचे काम बींद करण्यात आल े
आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िृष्ट्णा ि िारणा (ता.िाळिा, जज.साांगली) नदीिाठािरील हजारो एिर ऊस 
िेत्रािर हुमण  अळ चा  झालेला प्रादभुावि  

  

(५८) *  ९८९७०   िॉ.पतांगराि िदम (पलसू ििगेाि), श्र .अननल बाबर 
(खानापरू) :   सन्माननीय िृष  मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कृषणा व वारणा (ता.वाळवा, जि.साींगली) नदीकाठावरील हिारो एकर ऊस 
िेत्रावर हुमणी अळीींचा प्रादभुााव झाल्यामळेु ऊसाच े पीक धोक्यात आल े
असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आल ेआहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच वादळी वाऱ् यासह झालेल्या पावसामळेुही येथील ऊस पीकाींच ेनकुसान 
झाल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार उस वपकाींच्या नकुसानीच े पींचनामे करुन बाधीत 
र्तेक-याींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . पाांिुरांग फुां ििर : (१) या भागातील एकुण २४,४२३ हेक््र िेत्रापकैी केवळ 
४१३ हेक््र िेत्रावर हुमणी अळीचा प्रादभुााव झाला असल्याचे आढळून आल े
असनू सदरच ेसींपणूा िते्र उपचाररत करण्यात आल ेआहे. तसेच सदर ककडीच्या 
प्रादभुाावाची तीव्रता ही ५-१० ्क्के असल्याने पीक धोक्यात आल ेनाही. 
(२) नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यात ल आददिास  ि अनुसूधचत जात च्या शतेिऱयाांना  
िाटप िरण्यात आलेल्या गाई-म्हश ांबाबत 

(५९) *  ९७१६४   श्र .सभुाष उफव  पांडितशठे पाटील (अमलबाग), श्र .धैयवश ल 
पाटील (पणे) :   सन्माननीय पशसुांिधवन मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) राज्याच्या पर्सुींवधान ववभागाकडून सन २००१ पासनू आठदवासी व 
अनसुगूचत िातीच्या र्तेकऱ् याींना रोिगारासाठी ववर्षे घ्क योिने अींतगात 
गाई-म्हर्ी वा्प करण्यात आलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१६ पयतं २ हिार ३७२ गाई-म्हर्ीींचे वा्प करण्यात आल े
असनू या योिनेसाठी आतापयतं ११ को्ीींचा ननधी खचा करण्यात आलेला आहे, 
तसेच सदर योिनेअींतगात वा्प करण्यात आलेल्या गाई-म्हर्ी या ५ त े७ वष े
वयाच्या असल्याने त्याींची दधू देण्याची िमता घ्त आलेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर योिनेची कल गने माहे िुल,ै २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तपासणी केली असता यामध्ये अनेक गरैव्यवहार झाल े असल्याच े
ननदर्ानास आल ेआहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकर्ीनसुार सींबींगधत दोषीींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली 
वा  करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . महादेि जानिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नसनू, सदर योिनेअींतगात सन २००१ त े२०१६ पयतं राज्यात एकूण 
७३,२८० दधुाळ िनावराींच े (गाई व म्हर्ी) वा्प करण्यात आलेले असनू 
त्यासाठी रू.१४१.१२ को्ी ननधी खचा करण्यात आलेला आहे. 

सदर योिनेअींतगात वा्प करण्यात आलेल्या गाई-म्हर्ी या ५ त े७ वष े
वयाच्या असल्याने त्याींची दधू देण्याची िमता घ्त आलेली आहे हे खरे 
नाही.      
(३) सदर योिनेच े महालखेापाल याींनी माहे िुल,ै २०१७ मध्ये आयकु्त 
पर्सुींवधान, महाराषर राज्य, पणेु कायाालय  तसेच नागपरू ववभागातील ६ 
जिल्ह्याींच ेसन २०११-१६ याकालावधीच े लेखापररिण केल ेआहे हे खरे असनू, 
लेखा पररिणामध्ये गरैव्यवहार झाला असल्याचे ननदर्ानास आलेले नाही. 
(४), (५) व (६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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ठाणे जजल्ह्यात िरमणूि शुल्िाच  थिबािी असल्याबाबत 
  

(६०) *  ९५८७३   श्र .जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्र .अजजत पिार 
(बारामत ), श्र .जयांत पाटील (इ्लामपरू), श्र .शमशिाांत मश ांदे (िोरेगाि), 
श्र .किसन िथोरे (मरुबाि), श्र मत  ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्र .पाांिुरांग 
बरोरा (शहापरू), श्र .िभैि वपचि (अिोल)े, श्र .नरहरी झझरिाळ 
(ददांिोरी) :   सन्माननीय महसलू मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ठाणे जिल्ह्यातील केबलचालक, डी्ीएच, मल््ीप्लेक्स, लस ींगल जतक्रन 
गथए्र याींचेकड े समुारे १२ को्ीींचा करमणकू कर थकीत असल्याचे माहे 
ऑक््ोबर, २०१७ च्या र्वे्च्या आठवड्यात ननदर्ानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त  प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीनसुार सदर थकीत कराची रक्कम वसलू करण्याबाबत 
तसेच कर थकववणाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) माहे ऑक््ोबर, २०१७ अखेर ठाणे 
जिल्ह्यातील डी.्ी.एच., मल््ीप्लके्स व  लस ींगल जतक्रन गथए्र याींचकेड े
करमणूक र्लु्काची थकबाकी लर्ल्लक नसनू सींबींगधत तथाननक केबल पररचालक 
(L.C.O.) याींचेकड ेरु. १३३४.६३ लि इतकी थकबाकी लर्ल्लक आहे. त्यापकैी रु. 
७५०.१९ लि इतक्या रकमेच्या प्रकरणाींसींदभाात ववभागीय आयकु्त, कोकण 
ववभाग याींचेकड े सींबींगधत  तथाननक केबल पररचालक (L.C.O.) याींनी अवपल 
दाखल केले आहे. उवारीत रु.५८४.४४ लि रकमेच्या प्रकरणाींसींदभाात सींबींगधत 
थकबाकीदार तथाननक केबल पररचालक (L.C.O.) याींच्या िोडण्या बींद 
करण्याबाबत  बहुववध यींत्रणा पररचालक (M.S.O.) याींना जिल्हागधकारी 
कायाालय, ठाणे याींनी कळववले आहे. तसेच, सींबींगधत थकबाकीदार तथाननक 
केबल पररचालक (L.C.O.) याींना महाराषर िमीन महसलू सींठहता, १९६६ च्या 
तरतदुीींन्वये नो्ीसा देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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नामशि येथ ल प्रादेमशि पररिहन िायावलयात ल ्ियांचलीत िाहन 
तपासण  प्रणाली हॅि झाल्याबाबत 

(६१) *  ९५९६३   श्र मत  स माताई दहरे (नामशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
पररिहन मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नालर्क येथील प्रादेलर्क पररवहन कायाालयातील तवयींचलीत वाहन तपासणी 
कें द्रात वाहन न आणताच योग्यतचेे प्रमाणपत्र यींत्रणा हलक करुन देण्यात येत 
असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आल ेआहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नालर्क प्रादेलर्क पररवहन कायाालयात वाहनाींच्या योग्यतचेी 
तपासणी करण्यासाठीची तवयींचलीत वाहन तपासणी कें दे्र कायाान्वीत असनू याच 
कायाालयातनू वाहनाींची चाचणी न घेता योग्यतचे ेप्रमाणपत्र देण्याचा प्रकार झाला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार दोषी आढळून आलले्या व्यक्तीींवर र्ासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . ददिािर राित े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) प्रादेलर्क पररवहन कायाालय, नालर्क येथ ेमो्ार वाहन ननररिक 
तथा सहायक मो्ार वाहन ननररिक याींच्या यिुरनेमचा वापर करून वाहन-४.० 
या प्रणालीमधील प्रोफाईलमध्ये बदल करून एकूण ६७६ वाहनाींसींबींधीची बनाव् 
योग्यता प्रमाणपत्र िारी झाल्याचे प्रथमदर्ानी ननदर्ानास आले. उक्त बनाव् 
पध्दतीने प्रमाणपत्र ेिारी केल्याचे ननदर्ानास आल्यावरून सदर ६७६ योग्यता 
प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आल ेआहेत. 
     तसेच उक्त प्रकरणाच्या अनषुींगाने सायबर क्राईम पोलीस त्ेर्न नालर्क 
येथे क्र. १९/२०१७ नसुार गनु्हा नोंदववण्यात आला असनु सदर गनु्ह्याच्या 
अनषुींगाने प्रादेलर्क पररवहन कायाालय, नालर्क येथील सींबींगधत 
ललवपक- ी्ंकलखेकास अ्क केली असनू सदर कमाचाऱ्यास ठद.२०.०९.२०१७ पासनू 
ननलींत्रबत करण्यात आल ेआहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मौजे लिेल ि गणिाल (ता.खेि, जज.रत्नाधगरी) येथ ल प्रिल्पग्र्त 
सात-बारा उताऱयापासून िांधचत असल्याबाबत 

  

(६२) *  ९५२१०   श्र .भा्िर जाधि (गहुागर), श्र .सांजय िदम 
(दापोली) :   सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) रत्नागगरी जिल्ह्यातील र्लेारवाडी लघपुा्बींधारे प्रकल्पातील प्रकल्पग्रतत 
कु्ुींबाींच ेपनुवासन मौिे लवेल व गणवाल येथे होवनू ७ वषा झाली तरी त्याींना 
भखूींडाचा सात-बारा र्ासनाकडून देण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सात-बारा नसल्याने प्रकल्पग्रतताींना घरबाींधणी, घर दरुूतती 
त्याचबरोबर अन्य र्ासकीय योिनाींचा लाभ लमळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनसुार सदर प्रकल्पग्रतताींना सात-बारा उतारा उपलब्ध 
करून देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) रत्नागगरी जिल्हयातील 
र्लेारवाडी ल.पा.प्रकल्पातील प्रकल्पग्रतत कु्ुींबाींचे पनुवासन गणुदे-गणवाल व 
लवेल येथे पनुवासीत गावठाण करण्यात आल.े पनुवासन गावठाण लवेल, 
गणुदे-गणवाल येथील गावठाण रेखाींकनास नगर रचनाकार, रत्नागगरी याींनी 
ठदलेल्या प्रारुप मींिुरीनसुार, जिल्हागधकारी रत्नागगरी याींनी प्रकल्पग्रतताींना 
भखूींडाींच े वा्प करण्यात आलेले आहे. त्यानसुार पनुवासन गावठाणातील 
भखूींडाींची पो् ठहतसा मोिणी उप अगधिक भमूी अलभलेख खेड याींच्या माफा त 
करण्यात आली, मात्र नगर रचनाकर रत्नागगरी, याींचेकडील रेखाींकनातील भखूींड 
व उप अगधिक भमूी अलभलेख, खेड याींचे कडील मोिणी नकार् ेयानसुारच े
भखूींडाींच ेिते्रामध्ये तफावत आढळून आली. सकृत दर्ानी सदर तफावत प्रकल्प 
ग्रतताींनी वा्प िेत्रापिेा कमी-िातत िेत्राचा ताबा परतपर घेतल्याने ठदसनू येत 
आहे. सदर तफावतीमळेु उप अगधिक, भमूी अलभलखे, खेड याींना आकार फोड 
पत्रक तयार करणे र्क्य झाल ेनाही व त्यामळेु  भखूींडाचे ७/१२ उतारे तयार 
झालेले नाहीत. आता वा्प केलेल्या भखूींडाींच,े लसमाींकन करुन घेऊन त्यानींतर 
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उप अगधिक, भमूी अलभलखे खेड याींचेकडून फेर मोिणी करुन घेऊन दरुुतत 
आकार फोड पत्र तयार करुन घेऊन नवीन ७/१२ उतारे प्रकल्पग्रतताींना 
परुववण्याबाबत कायावाही करण्यात येत आहे. 

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

अमराित  जजल्ह्यात ल सोयाब न, मुग ि उि द या वपिाांच ेनुिसान 
झालेल्या शतेिऱयाांना नुिसान भरपाई देण्याबाबत 

  

(६३) *  ९५९००   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्ि)े, अॅि.यशोमत  ठािूर 
(नतिसा) :   सन्माननीय िृष  मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) अमरावती जिल्ह्यातील चाींदरु रेल्व,े नाींदगाव खींडशे्वर, धामणगाव रेल्व,े 
भातकुली या तालकु्यात ववववध रोगाींच्या प्रादभुाावामळेु आखण अत्यल्प 
पावसामळेु सोयाबीन, उडीद, मगु, या वपकाींना र्ेंगाच लागल्या नसल्याचे ठदनाींक 
८ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्ानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, घइुखेड, पापळ, सालोड या गावातील र्तेकाऱ् याींनी  र्तेातील 
उ्या वपकाींवर रो्ावे्र कफरवल्याचेही ननदर्ानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, अत्यल्प पाऊस व दबुारपेरणी यामळेु हतार् झालेल्या 
र्तेकऱ् याींनी त्वरीत सवे करुन नकुसान भरपाई देण्याबाबत र्ासनाकड ेवारींवार 
मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, त्यानसुार सवे करुन र्तेकऱ् याींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . पाांिुरांग फुां ििर : (१) अमरावती जिल्ह्यातील चाींदरु रेल्व,े धामणगाव, 
भातकुली व नाींदगाव खींडशे्वर या तालकु्याींमध्ये सन २०१७-१८ च्या खरीप 
हींगामात ववववध रोगाींचा प्रादभुााव आखण अत्यल्प पावसामळेु सोयाबीन, मुींग व 
उडीद या वपकाींना र्ेंगाींच ेप्रमाण कमी झाल्याचे ननदर्ानास आलेले आहे. 
(२) भातकुली तालकु्यातील काही िेत्रावर वखरल्याचे ननदर्ानास आलेले आहे. 
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(३), (४) व (५) जिल्हागधकारी याींच्या अध्यितखेाली झालेल्या जिल्हा समन्वय 
सलमतीच्या ननणायानसुार नाींदगाव खींडशे्वर व भातकुली तालकु्यातील 
पीकाींसदींभाातील प्रतताव ववमा कीं पनीकड ेपाठववण्यात आलेले आहेत. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

अनतिषृ्ट्टीमुळे राज्यात ल शतेिऱयाांच्या वपिाांच ेझालेले नुिसान 
(६४) *  ९५०१०   श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशिी), श्र .विजय ििटे्ट िार 
(ब्रम्हपरूी), श्र .नस म खान (चाांददिली), श्र .अममत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्र .अममन पटेल (मुांबादेि ), श्र .त्र्यांबिराि मभसे (लातरू ग्राम ण), 
श्र .सनुनल िेदार (सािनेर), श्र .हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), श्र .अ्लम शखे 
(मालाि पजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्र .शांभरूाज देसाई (पाटण), 
श्र .राजाभाऊ (पराग) िाज े (मसन्ट्नर), श्र .दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्र .अजय 
चौधरी (मशिि ), श्र .िभैि नाईि (िुिाळ), श्र .हनमुांत िोळस (माळमशरस), 
श्र .पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), श्र .िभैि वपचि (अिोल)े, श्र .राहुल जगताप 
(श्र गोंदा), श्र .सरेुश लाि (िजवत), श्र .जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्र .पांिज 
भजुबळ (नाांदगाि), श्र .शाांताराम मोरे (मभिांि  ग्राम ण), श्र .योगेश (बाप)ू घोलप 
(देिळाली), श्र .अममत झनि (ररसोि), श्र .मशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), 
श्र .गणपत गायििाि (िल्याण पिूव), श्र .हरीभाऊ जािळे (रािेर), श्र .ननतशे राणे 
(िणििली), श्र .क्षित ज ठािूर (नालासोपारा), श्र .दहतेंद्र ठािूर (िसई), 
श्र .विलास तरे (बोईसर), अॅि.भ मराि धोंि े(आष्ट्टी), िॉ.राहूल पाटील (परभण ), 
श्र .उल्हास पाटील (मशरोळ), श्र .बसिराज पाटील (औसा), श्र मत  ददवपिा 
चव्हाण (बागलाण), श्र .बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), अॅि.यशोमत  ठािूर 
(नतिसा), िॉ.पतांगराि िदम (पलसू ििगेाि), श्र .अमर िाळे (आिी), 
श्र .राणाजगज तमसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्र .शमशिाांत मश ांदे (िोरेगाि), 
श्र .जयांत पाटील (इ्लामपरू), श्र .किसन िथोरे (मरुबाि), श्र .सांजय िेळिर 
(ठाणे), श्र .अजजत पिार (बारामत ), श्र .ददलीप िळसे-पाटील (आांबगेाि), 
श्र .सांदीप नाईि (ऐरोली), श्र .नरहरी झझरिाळ (ददांिोरी), श्र .ददपि चव्हाण 
(फलटण), श्र .जयदत्त ि रसागर (ब ि), श्र .धैयवश ल पाटील (पणे), श्र .अब् दलु 
सत्तार (मसल्लोि), श्र .आमसफ शखे (मालेगाांि मध्य), श्र .िुणाल पाटील (धळेु 
ग्राम ण), प्रा.िषाव गायििाि (धाराि ), श्र मत  ननमवला गावित (इगतपरूी), 
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श्र मत  मननषा चौधरी (ददहसर), श्र .सांजजिरेड्ि  बोदिुरिार (िण ), 
श्र .ि .एस.अदहरे (साक्री), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्र मत  सांध् यादेि  
देसाई-िुपेिर (चांदगि), श्र .शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराि उत्तर), 
श्र .सरेुश धानोरिर (िरोरा), श्र .सभुाष उफव  पांडितशठे पाटील (अमलबाग), 
िॉ.सत श (अण्णासाहेब) पाटील (एरांिोल), श्र .मांगेश िुिाळिर (िुलाव), 
श्र .ि .प .सािांत (नाांदेि उत्तर), श्र .भारत भालिे (पांढरपरू), श्र .सांतोष दानिे 
(भोिरदन), श्र .नारायण िुच े (बदनापरू), श्र .राजेश टोप े
(घनसािांग ) :   सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात माहे सप् े्ंबर व ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये अनेक भागात झालले्या 
अनतवषृ्ीमळेु काढणीला आलेले सोयाबीन, मगु, उडीद, कापसू, ज्वारी, बािरी, 
द्राि, मका, भईुमगु व भात वपकाींचे नकुसान होऊन उत्पादनात घ् येण्याची 
र्क्यता ननमााण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच या अनतवषृ्ीमध्ये र्तेकऱ्याींच्या पीकाींसह घराींचे व सावािननक 
मालमत्तचेेही मोठ्या प्रमाणात नकुसान झाल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्तेकऱ्याींच्या नकुसान झालेल्या वपकाींची पाहणी करुन पींचनामे 
करण्यात आल ेआहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार नकुसानग्रतत र्तेकऱ्याींना आगथाक मदत देण्याबाबत व 
सावािननक मातमत्तचेी पनुबांधणी करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) हे अींर्त: खरे आहे. 
(३) व (४) ठदनाींक १६ ऑक््ोबर २०१७ व ठदनाींक २७ ऑक््ोबर २०१७ रोिीच्या 
र्ासनपत्राींन्वये, राज्यात माहे िून त ेसप् े्ंबर २०१७ मध्ये अनतवषृ्ीमळेु व माहे 
ऑक््ोबर २०१७ मध्ये परतीच्या पावसामळेु झालेल्या र्तेी व फळवपकाींच्या 
नकुसानीचे पींचनामे करुन, वपकाींच्या नकुसानीबाबतचा अहवाल र्ासनास सादर 
करण्याबाबतच्या सचूना िेत्रीय अगधकाऱ्याींना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. ----------------- 
  



81 

माांजरी-िोलिि  (ता.हिेली,जज.पुणे) या र्त्याच  दरुि्था झाल्याबाबत 
(६५) *  ९९०८३   श्र .बाबरुाि पाचणे (मशरुर) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) माींिरी-कोलवडी (ता.हवेली, जि.पणेु) या रतत्यावर ड्रनेेि व पावसाच ेपाणी 
थे् वाहत असल्यामळेु व सावािनीक बाींधकाम ववभाग, पणेु याींच्याकडून या 
रतत्याची दरुुतती न केल्यामळेु रतत्याची दरुवतथा होऊन रतत्यावरून प्रवास 
करणे गरैसोयीच े झाल्याच ेननदर्ानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रतत्यावरील खड्ड े बझुववण् यासाठी माती लमश्रीत मरुूम 
वापरल्याने सींपणूा रतत्यावर गचखल पसरला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत येथील ग्रामतथाींनी रतत्याची दरुूतती करण्यासाठी र्ाखा 
अलभयींता, सावािननक बाींधकाम उपववभाग, हवेली याींच्याकड े तक्रार करूनही 
कोणतीही कायवााही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या रतत्याची दरुुतती करण्याबाबत तसेच ड्रनेेि व पावसाचे पाणी 
रतत्यावर वाहत न येण्यासाठी उपाययोिना करण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
     तथावप प्रश्नाींककत रतत्यावर ग्रामपींचायत माींिरी खुदा याींच्या 
अखत्याररतील ड्रनेेि लाईन व पाणी परुवठा लाईन ललक झाल्यामळेु खराब 
झालेल्या रतत्याची दरुुतती करुन वाहतकुीसाठी सजुतथतीत ठेवण्यात आला आहे. 
सींबींगधत ग्रामपचाींयतीच्या ड्रनेेि लाईन व पाणीपरुवठा लाईन्स दरुुतती 
करण्याबाबत सगूचत करण्यात आले आहे. 
(२) नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्नाींककत रतता हडपसर माींिरी कोलवडी प्र.जि.मा. ३४ आहे. रतत्याच्या 
माींिरी गावातनू िाणाऱ्या लाींबीतील िनतग्रतत भागाची दरुुतती करण्यात आली 
आहे. तसेच ग्रामपींचायतीस ड्रनेि लाईन व पाणीपरुवठा लाईन दरुुतत 
करण्याबाबत कळववण्यात आल ेआहे.   
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     या भागातील रतत्याचे मिबतूीकरण व डाींबरीकरण करण्याचे काम 
ननववदा ततरावर आहे व लवकरच हाती घेण्याचे ननयोिन आहे.   
    सदयजतथतीत रतत्यावरुन वाहतकू सरुळीत चाल ूआहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मालेगाि ते िामशम (जज.िामशम) या मागावच  दरुु्त  िरण्याबाबत 
  

(६६) *  ९९५८३   श्र .अममत झनि (ररसोि) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) मालेगाव त े वालर्म (जि.वालर्म) या मागाावर गत काही मठहन्यापासनू 
मोठया प्रमाणात खड्ड ेपडल्यामळेु व होणाऱ्या वाहतकुीच्या कोंडीमळेु ठदनाींक १२ 
सप् े्ंबर, २०१७ रोिी िाींभरुण पराींड ेफा्ा येथे अपघात होऊन दोघाींचा मतृ्य ु
झाला तसेच ठदनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी एका मो्ार सायकल तवाराचा 
अपघात होऊन मतृ्य ुझाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय , 
(३) असल्यास, चौकर्ीनसुार या रतत्याची तातडीने दरुुतती करण्याबाबत तसेच 
अपघातात मतृ्य ुपावलेल्या व्यक्तीींच्या कु्ुींत्रबयाींना आगथाक मदत देण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) मालेगाव त े वालर्म हया राषरीय 
महामागाावर  िाींभरुण पराींड ेफा्ा येथे  ठद. १२ सप् े्ंबर २०१७ रोिी अपघात 
होऊन दोघाींचा मतृ्य ूझाला असनू ठद. १५ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी अपघातात 
मो्ारसायकलवर मागे बसलेल्या इसमाचा मतृ्य ू झाला असल्याचे पोलीस 
अगधिक, वालर्म याींनी कळववल ेआहे. 
(२) मालेगाव-वालर्म महामागाावरील खड्ड े दोषदानयत्व कालावधीत सींबींधीत 
कीं त्रा्दाराकडून भरण्याची कायावाही प्रगतीत आहे. 
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(३) अपघातात मतृ्य ू पावलेल्या व्यक्तीच्या कु्ुत्रबयाींना आगथाक मदत 
लमळण्याबाबतचा सववततर अपघात अहवाल अपघात दावा प्रागधकरणाकड ेसादर 
करण्यात आल्याचे पोलीस अगधिक, वालर्म याींनी कळववल ेआहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

ब्रम्हपूरी, सािली आझण मसांदेिाही (जज.चांद्रपूर) तालुक्यात ल  
र्त्यािरील खड्ि ेबुजविण्याबाबत 

  

(६७) *  ९५२४३   श्र .विजय ििटे्ट िार (ब्रम्हपरूी), श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(मशिी), श्र .सनुनल िेदार (सािनेर), श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .अ्लम शखे 
(मालाि पजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), अॅि.यशोमत  ठािूर (नतिसा), 
श्र .हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ब्रम्हपरूी, सावली आखण लसींदेवाही (जि.चींद्रपरू) तालकु्यातील रहदारीच्या 
मखु्य रतत्याींवर मोठ्या प्रमाणात खड्ड ेपडल ेअसनू उक्त खड्ड्याींमळेु वारींवार 
अपघात होऊन नागररकाींचा बळी िात असल्याच ेतसेच अनेक नागररक िखमी 
होत असल्याचे ननदर्ानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तालकु्यातील रतत्यावरील खड्ड े बिुववण्याबाबत 
नागररकाींसह लोकप्रनतननधीींनी जिल्हागधकारी चींद्रपरू, अगधिक अलभयींता, 
सावािननक बाींधकाम ववभाग, चींद्रपरू याींच्याकड ेवारींवार ननवेदने ठदली असनू 
अगधकाऱ्याींर्ी  प्रत्यि चचाासदु्धा केली आहे तरीसदु्धा अदयाप या  रतत्यावरील 
खड्ड ेबिुववण्यात आल ेनसल्याचे ननदर्ानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करून या तीनही तालकू्यातील 
रतत्यावरील  खड्ड े बिुववण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली  वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
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     तथावप ननवेदन प्राप्त आहे. रतत्याच्या डाींबरी पषृठभागावरील खड्ड े
भरण्याचे काम प्रगतीत आहे. 
(३) व (४) सा. बाीं. ववभागाच्या अखत्यारीतील रतत्यावरील खड्ड ेभरण्याचे काम 
प्रगतीत आहे. सवा रतत ेवहातकूीसाठी सजुतथतीत ठेवण्यात आले आहेत. 

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

लखाि ते झखराळा (ता.अांजनगाि सुजी, जज.अमराित ) र्त्यािरील 
पुलाच्या बाांधिामाबाबत 

  

(६८) *  १०१६२१   श्र .रमेश बुांदीले (दयावपरू) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) लखाड त ेगचींचोना प्र.िी.मा.- ६२ (ता.अींिनगाव सिुी, जि.अमरावती) या 
रतत्यावर खखराळा येथे अरुीं द व कमी उींचीचा पलू असल्याने कधीही मोठा 
अपघात होण्याची र्क्यता ननमााण झाल्याचे तसेच पावसाळ्यामध्ये या पलुावरून 
पाणी िाऊन खखराळा, ठहरापरू, ननमखेड बा., गच ींचोना, सावरपानी इत्यादी गावाींच े
दळणवळण बींद होत असल्याने या ठठकाणी नवीन पलू बाींधण्याची मागणी 
लोकप्रतीननगधनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीनसुार उक्त ठठकाणी नवीन पलूाच ेबाींधकाम करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, नवीन पलू बाींधण्याची ववनींती प्राप्त झाली आहे. 
(२), (३) व (४) ववषयाींककत पलूाच ेकाम ननकष, मींिूरी व ननधी उपलब्धतचे्या 
अधीन राहून हाती घेण्याचे ननयोिन आहे. 

----------------- 
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पुणे येथ ल निले पूल ते िात्रज चौि या र्त्याच्या  
रुां दीिरणाच ेिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(६९) *  ९५१७८   श्र .मभमराि तापिीर (खिििासला) :   सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पणेु येथील नवले पलू त ेकात्रि चौक या रतत्याच्या रुीं दीकरणाचे काम 
प्रलींत्रबत असनू रतत्याच्या रुीं दीकरण व सरु्ोभीकरण कामाचा प्रतताव सावािननक 
बाींधकाम ववभाग, पणेु याींनी र्ासनास सादर केला असल्याचे माहे नोव्हेंबर, 
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रतत्याच्या रुीं दीकरणाचे काम प्रलींत्रबत असल्याने यामागाावर 
अपघाताींची सींख्या वाढली असनू गत सहा मठहन्याींत िवळपास ६ नागररकाींचा 
अपघातात मतृ्य ूझाल्याचे ननदर्ानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करून नवले पलू त ेकात्रि चौक या रतत्याच्या 
रुीं दीकरण व सरु्ोलभकरणाच्या प्रततावास मान्यता देऊन तातडीने काम सरुु 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) पणेु येथील नवले पलु त ेकात्रि चौक या रतत्याच्या 
रुीं दीकरणाच ेकामाचे अींदािपत्रक भारतीय राषरीय रािमागा प्रागधकरण, नवी 
ठदल्ली याींना ठद.१.६.२०१७ रोिी सादर करण्यात आल ेआहे. 
(२) मे २०१७ त ेनोव्हेंबर २०१७ पयतं ववषयाींककत रतत्यावर झालेल्या अपघातात 
४ व्यक्ती मयत झाल्या आहेत. 
(३) व (४) ववषयाींककत रतता ठद.१४.११.२०१७ च्या र्ासन ननणायान्वये अवगीकृत 
करण्यात आला आहे. 

----------------- 
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मौजे खराि े(ता.शहापूर, जज.ठाणे) येथ ल शासिीय जागेत वििासिाने 
बेिायदेमशरररत्या रेत च ेउत्खनन िेल्याबाबत 

(७०) *  ९९८४५   श्र .रुपेश म् हात्र े(मभिांि  पिूव) :   सन्माननीय महसलू मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे खराड े (ता.र्हापरू, जि.ठाणे) येथील र्ासकीय िागेत ववकासक 
श्री.चोप्रा याींनी र्ासनाची कोणतीही परवानगी न घेता रेतीचे उत्खनन केल्यामळेु 
र्ासनाच्या महसलूाच ेमोठ्या प्रमाणावर नकुसान झाल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत सहाय्यक सींचालक नगररचना ववभाग व जिल्हागधकारी, 
ठाणे कायाालयात अनेकवेळा तक्रारी करुनही श्री. चोप्रा याींनी केलेल्या अनगधकृत 
उत्खननाबाबत महसलू ववभागाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत  र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनसुार र्ासनाची कोणतीही परवानगी न घेता 
बेकायदेलर्रपणे रेतीचे उत्खनन करणाऱ्याींववरुध्द व त्याींना सहकाया करणाऱ्या 
अगधकारी/कमाचारी याींच्याववरुध्द र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) अर्ी बाब ननदर्ानास आललेी नाही. 
(२), (३) व (४) सहाय्यक सींचालक, नगररचना ववभाग, ठाणे, तहसीलदार, 
र्हापरू व जिल्हागधकारी, ठाणे याींच ेकायाालयात याबाबतचा तक्रार अिा प्राप्त 
झालेला नाही.  

मौिे खराड,े ता.र्हापरू येथील र्ासकीय िागचेी मींडळ अगधकारी व 
तलाठी याींनी तथळपाहणी केली असता सदर िागेवर उत्खनन केल्याच,े रेतीसाठा 
केल्याचे ककीं वा ववकासकाम ेकेल्याचे आढळून आल ेनाही. 

ठाणे जिल्ह्यात माहे एवप्रल,२०१७ त ेऑक््ोबर, २०१७ अखरे अवधै 
गौणखननि वाहतकू प्रकरणी ११२४ वाहनाींवर दींडनीय कारवाई करुन रक्कम 
रु.२,६९,००,०००/-इतका दींड वसलू करण्यात आला असनू ३१ प्रकरणाींमध्ये गनु्हे 
दाखल करण्यात आल ेआहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. ----------------- 
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मुांबईत ल मनोरा आमदार ननिासाच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 
  

(७१) *  ९५०७९   श्र .शरददादा सोनािणे (जुन्ट्नर), श्र .विजय ििटे्ट िार 
(ब्रम्हपरूी), श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशिी), श्र .सनुनल िेदार (सािनेर), 
श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .अ्लम शखे (मालाि पजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनरुी), अॅि.यशोमत  ठािूर (नतिसा), श्र .हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), 
श्र .ि .प .सािांत (नाांदेि उत्तर), श्र .जयांत पाटील (इ्लामपरू), श्र .अजजत पिार 
(बारामत ), श्र .िभैि वपचि (अिोल)े, श्र .नरेंद्र महेता (ममरा भाईंदर), अॅि.पराग 
अळिण  (विलेपाले), श्र .नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्र .अममत साटम (अांधेरी 
पजश्चम), श्र .िालीदास िोळांबिर (ििाळा), श्र .अममन पटेल (मुांबादेि ), 
श्र .अजय चौधरी (मशिि ), श्र .राणाजगज तमसांह पाटील (उ्मानाबाद), 
श्र .सनुनल राऊत (विक्रोळ ), श्र .हनमुांत िोळस (माळमशरस), श्र .शामराि ऊफव  
बाळासाहेब पाटील (िराि उत्तर), श्र .राहुल जगताप (श्र गोंदा), श्र .ददपि 
चव्हाण (फलटण), श्र .नस म खान (चाांददिली), श्र .सरदार तारामस ांह (मलुुांि), 
अॅि.िारीस पठाण (भायखळा), िॉ.राहूल आहेर (चाांदिि), श्र .योगेश दटळेिर 
(हिपसर), श्र .विलास तरे (बोईसर), श्र .क्षित ज ठािूर (नालासोपारा), श्र .दहतेंद्र 
ठािूर (िसई), श्र .बाळासाहेब मरुिुटे (नेिासा), िॉ.अननल बोंि े (मोशी), 
श्र .ओमप्रिाश ऊफव  बच्च ू ििू (अचलपरू), श्र .विनायिराि जाधि-पाटील 
(अहमदपरू), श्र .सदानांद चव्हाण (धचपळूण), श्र .शमशिाांत मश ांदे (िोरेगाि), 
श्र .जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्र .मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्र मत  
ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्र .पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), श्र .नरहरी झझरिाळ 
(ददांिोरी), श्र .सांजय िेळिर (ठाणे), िॉ.सत श (अण्णासाहेब) पाटील (एरांिोल), 
श्र .रणध र सािरिर (अिोला पिूव), श्र .रुपेश म् हात्र े (मभिांि  पिूव), श्र .सरेुश 
(राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), श्र .राजेश टोप े(घनसािांग ), श्र .चरण िाघमारे 
(तमुसर), श्र .सांतोष दानिे (भोिरदन), श्र .किसन िथोरे (मरुबाि), श्र .प्रिाश 
फातपेिर (चेंबरू), श्र .राहूल िुल (दौंि), श्र .सांग्राम थोपटे (भोर), श्र .सनुनल मशांदे 
(िरळ ), श्र .महेश चौघलेु (मभिांि  पजश्चम) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) मुींबईतील मनोरा आमदार ननवास माहे ऑक््ोबर, २०१७ च्या आत ररकाम े
करुन पाडण्याची कायावाही र्ासनाने केली असनू आमदार ननवासातील 
आमदाराींची व्यवतथा घा्कोपर येथे करण्यात येणार असल्याचे व ननवासासाठी 
आमदाराींना एक लाख रुपयाींपयात ववर्षे भत्ता देण्याचा प्रतताव माींडण्यात 
आल्याचे ननदर्ानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आमदार ननवास पाडण्यात येत असतानाही या आमदार 
ननवासातील १० पिेा अगधक खोल्याींची काम ेकेल्याचे कागदोपत्री दर्ावनू त्याींची 
बनाव् देयके तयार करून तीन को्ी ७० लाख ५१ हिार रुपयाींचा अपहार 
सावािननक बाींधकाम ववभागातील अगधकाऱ्याींनी केला असल्याच े माठहती 
अगधकारातनू प्राप्त झालले्या माठहतीवरून ठदनाींक २८ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा 
त्या समुारास ननदर्ानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त गरैव्यवहाराची तक्रार लोकप्रनतननधीने मा.सावािननक 
बाींधकाम मींत्री याींच्याकड े ठदनाींक १ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी वा त्या समुारास 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मनोरा आमदार ननवासाच्या इमारतीला केवळ २० त े२२ वष े
झाली असताना ही इमारत पाडण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(६) असल्यास, त्यानसुार सदर  गरैव्यवहार करणाऱ्या अगधकाऱ्याींवर कारवाई 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) आमदार ननवास उच्चागधकार सलमतीच्या 
ठद.१२.०९.२०१७ रोिीच्या बठैकीत मनोरा आमदार ननवास ररक्त करुन 
सन्माननीय सदतयाींची उपहारगहृ व इतर सोयी-सींववधाींसह पयाायी व्यवतथा 
घा्कोपर येथील र्ासकीय इमारतीतध्ये करण्याबाबतचा ननणाय घेण्यात आला 
होता.  मात्र उच्चागधकार सलमतीच्या ठद.२४.१०.२०१७ च्या बठैकीतील चचेन्वये 
घा्कोपर येथे आमदार ननवास तथलाींतरीत करण्याबाबतची कायावाही तथगगत 
करण्यात आली आहे. त्याऐविी प्रत्येक सदतयाींना एकच कि वा्प 
करण्याबाबतचा ननणाय घेऊन उपलब्ध २२० कि २२० सदतयाींना वा्प करुन 
उवारीत सदतयाींना ननवासी भत्ता देणेबाबत उच्चागधकार सलमतीत चचाा झाली.  
(२) व (३) यासींदभाात मा. आमदार श्री. चरण वाघमारे याींनी ठद.२७.०७.२०१७, 
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ठद.१२.०९.२०१७ तसेच मा. आमदार श्री. भरतर्ठे गोगावले याींनी ठद.१९.०८.२०१७ 
च्या पत्रान्वये मा. मखु्यमींत्री महोदयाींकड ेतक्रार केली . प्रतततु प्रकरणी करण्यात 
आलेल्या प्राथलमक तपासणीमध्ये मनोरा आमदार ननवासातील काही कामाींमध्ये 
प्रर्ासकीय अननयलमतता झाल्याचे प्रथमदर्ानी ननदर्ानास आल ेआहे. त्यास 
अनसुरुन या प्रकरणी िबाबदार सींबींगधत उप अलभयींता व र्ाखा अलभयींता याींना 
र्ासन सेवेतनू ननलींत्रबत करण्यात आले आहे. तसेच सींबींगधत कायाकारी अलभयींता 
याींची अकायाकारी पदावर बदली करण्यात आली आहे. त्यालर्वाय तक्रारीतील 
नमदू बाबीींची सववततर व ननषपिपणे चौकर्ी करण्याच्या उद्देर्ाने सावािननक 
बाींधकाम दिता पथक मींडळ, मुींबई या राज्यततरीय दिता पथकास चौकर्ी 
करण्याचे आदेर् देण्यात आल ेआहेत. त्यानसुार याबाबत चौकर्ीची कायावाही 
सरुु आहे.  
(४) सदर इमारतीचे सींकल्पन भारतीय मानक सींतथचे्या तत्कालीन मानक 
IS-४५६-१९७८ मधील तरतदुीनसुार करण्यात आलले े होत.े यानींतर सदर 
मानकाींमध्ये इमारतीच्या आयषुयमान व ठ्काऊपणा च्या (life and durability) 
दृष्ीन ेसन २००० मध्ये बऱ् याच सधुारणा करण्यात आल्या आहेत (मखु्यत्वेकरुन 
कव्हर बाब). तत्कालीन मानकामध्ये कााँक्री् कव्हर १५  त े२५ मीमी. मयााठदत 
होत.े सदर इमारत समदु्राच्या लगतच्या खाऱ्या हवेच्या पररणामामळेु, कााँक्री्ला 
गेलेल्या तड्याींमळेु कॉलमची सळ्या गींिण्याची प्रकक्रया वेगाने होऊन, कााँक्री्ला 
मोठया प्रमाणात तड ेगेल्यामळेु सींरचनात्मक भाग कमकुवत झाला अस ेअनमुान 
आहे. 
      छताचा सलोह भाग, अचानकपणे ननखळून पडण्याच्या घ्ना वारींवार 
घडल्यामळेु, सन्माननीय सदतयाींची सरुक्षितता ववचारात घेऊन, इमारतीचे 
सींरचनात्मक पररिण करण्यात आले असता, सींरचनात्मक सल्लागाराींनी, ववववध 
ननरीिणासह, या इमारतीची पनुबांधणी करण्यात यावी, असे मे, २०१५ च्या 
अहवालात नमदू केल ेआहे. 
       पावसाळी अगधवेर्न २०१७ च्या काळात ठद.३१.०७.२०१७ रोिी डी-१२५ 
या किामध्ये आभासी छत व कााँक्री्च े तकुड े पडल्यामळेु सन्माननीय 
सदतयाींची सरुक्षितता ववचारात घेऊन ठद.१२.०९.२०१७ च्या उच्चागधकार 
सलमतीच्या बठैकीत मनोरा आमदार ननवास ररक्त करुन सन्मानीय सदतयाींची 
पयाायी ननवास व्यवतथा करण्याबाबत सचूना देण्यात आल्या आहेत. 
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(५) होय. 
(६) वरील प्रश्नातील मदु्दा क्र. २ व ३ च्या उत्तरामध्ये नमदू केल्यानसुार 
कायावाही करण्यात आली आहे. 
(७) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
पाली-खोपोली (जज.रायगि) राष्ट्रीय महामागाविरील जाांभूळपािा नदीिरील 

पुलाच  दरुु्त  िरण्याबाबत 
(७२) *  ९६२००   श्र .मनोहर भोईर (उरण), श्र .सभुाष उफव  पांडितशठे पाटील 
(अमलबाग), श्र .धैयवश ल पाटील (पणे) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पाली-खोपोली (जि.रायगड) राषरीय महामागा क्र. (५४८ अ) वरील िाींभळूपाडा 
नदीवरील पलू हा वाहतकूदृष्या अत्यींत महत्वपणूा असनू या पलूावरून अहोरात्र 
वाहनाींची वदाळ असत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पलू िनूा व नादरुूतत झाला असल्याने तसेच पलूाच ेमखु्य 
खाींब खचले असनू सींरिण कठडहेी तु् ले असल्याने पलू कोसळून ककीं वा वाहने 
नदीत कोसळून मोठी िीववत व ववत्त हानी होण्याची र्क्यता ननमााण झाली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या पलुाच्या दरुुतती करण्याच्या मागणीसाठी आठदवासी ववकास 
सींतथेच्या पदागधकाऱ् याींनी सींतथेच्या वतीने लखेी ननवेदन कायाकारी अलभयींता, 
रतत े ववकास महामींडळ, जिल्हागधकारी, रायगड, जिल्हा पोललस अगधिक, 
रायगड, सावािननक बाींधकाम ववभाग, पाली सधुागड, तहलसलदार, पाली 
सधुागड, पोललस त्ेर्न,पाली याींना ठदल ेआहे तसेच सींतथेच्या पदागधकाऱ् याींनी 
ठदनाींक ४ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्या समुारास या पलुार्िेारी आमरण 
उपोषणही केल ेआहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करून पलूाच ेतरक्चरल ऑडी् केल े
आहे काय, 
(५) असल्यास, त्यानषुींगाने या पलुाची तातडीने दरुुतती करण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, वाकण-पाली-खोपोली हा रतता ३ िानेवारी २०१७ 
रोिी राषरीय महामागा ५४८अ चा भाग असनू त्यावर ७४८९ पलसेंिर कार प्रनत 
ठदन (PCU) इतकी वाहतकु वदाळ आहे. 
(२) उक्त पलू िुना आहे ही वततजुतथती आहे तथावप सा.बाीं.ववभागामाफा त 
पलुाच्या तात्परुत्या दरुुततीच ेव पलुावरील नादरुुतत कठड्याींची दरुुततीचे काम 
ठद.३०.१०.२०१७ रोिी पणूा केले असल्याने पलू वाहतकुीसाठी सजुतथतीत ठेवण्यात 
आला आहे. 
(३) होय, लयभारी आठदवासी ववकास सींतथवे्दारे ठद.०४.०९.२०१७ रोिी 
पलुार्िेारी आमरण उपोषण केल ेहोत.े 
(४) होय. 
(५) सा.बाीं.ववभागामाफा त पलुाच्या तात्परुत्या दरुुततीच ेव पलुावरील नादरुुतत 
कठड्याींची दरुुततीच े काम ठद.३०.१०.२०१७ रोिी पणूा केली असल्याने पलू 
वाहतकुीसाठी सजुतथतीत ठेवण्यात आला आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
दहांगणा (ता.बाळापूर, जज.अिोला) या गािाजिळ ल मन नदीच्या पात्रातून 

बेिायदेमशरररत्या िाळू चोरी होत असल्याबाबत 
  

(७३) *  ९८८२०   श्र .गोिधवन शमाव (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय 
महसलू मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठहींगणा (ता.बाळापरू, जि.अकोला) या गावािवळील मन नदीच्या पात्रातनू 
वाळू चोरी होत असल्याबाबतचे गचत्रीकरण करणाऱ्या पत्रकार प्रनतननधीला रेती 
माकफयाींनी खींडणी मागगतल्याची खो्ी तक्रार देण्याबाबतची धमकी ठदल्याच े
ठदनाींक ३ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्ानास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पाळोदी (ता.र्गेाींव, जि.बलुढाणा) येथील तलाठी व कोतवाल 
याींच्यार्ी सींगनमत करून वाळू माकफया मन नदीच्या पात्रातनू वाळूची 
बेकायदेलर्रपणे चोरी करत असल्याचेही ननदर्ानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, उक्त दोन्ही प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकषा काय आहे व त्यानसुार सींबींगधत वाळू 
माकफयाींववरुध्द तसेच त्याींना मदत करणाऱ्या अगधकारी व कमाचारी 
याींच्याववरुध्द कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) अर्ी बाब ननदर्ानास आलेली नाही. 
(३) व (४) अकोला व बलुढाणा जिल्ह्यामध्ये अवधै गौणखननि उत्खनन व 
वाहतकुीस आळा घालण्यासाठी नायब तहसीलदार/मींडळ अगधकारी व तलाठी 
याींची तालकुाततरीय पथके तथापन करण्यात आली आहेत. अकोला 
जिल्ह्यामध्ये ठद.१/४/२०१७ त ेठद.३१/१०/२०१७ या कालावधीत अवधै गौणखननि 
उत्खनन/वाहतकूीच्या ३८४ प्रकरणाींमध्ये दींडात्मक कारवाई करुन रु.७५,७५,६४६/- 
इतका दींड वसलू करण्यात आला असनू २१ प्रकरणाींमध्ये गनु्हे दाखल केल े
आहेत. उक्त कालावधीत बलुढाणा जिल्ह्यामध्ये अवधै गौणखननि 
उत्खनन/वाहतकुीच्या ३९५ प्रकरणाींमध्ये दींडात्मक कारवाई करुन रक्कम 
रु.६६,८७,७२०/- इतका दींड वसलू करण्यात आला असनू ५ प्रकरणाींमध्ये गनु्हे 
दाखल केले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

इसाांबे (ता.खालापूर, जज.रायगि) गािाजिळ ल  
खोिर पूल नादरुू्त झाल्याबाबत 

  

(७४) *  ९७३८०   श्र .सभुाष उफव  पांडितशठे पाटील (अमलबाग) :  सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१) इसाींबे (ता.खालापरू, जि.रायगड) गावािवळ असलले्या रतत्यावरील खोकर 
पलू नादरुूतत झाला असनू वाहतकुीच्या दृष्ीन ेधोकादायक झाला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर पलूावरून मोठ्या प्रमाणात प्रवासी तसेच अविड वाहनाींची 
वाहतकू होत असल्याने अपघात घडून िीववतहानी होण्याची र्क्यता ननमााण 
झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करून पलुाच ेतरक्चरल ऑडी् केल े
आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानषुींगाने सदर पलूाची पनुबांधणी करण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायावही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३), (४)  व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

त्र्यांबिेश्िर (जज.नामशि) येथे मसांह्थ िुां भमेळा २०१५ या िालािध त 
िरण्यात आलेल्या ननिृष्ट्ट दजावच्या िामाांबाबत 

  

(७५) *  ९६५५७   श्र मत  स माताई दहरे (नामशि पजश्चम), श्र .योगेश (बाप)ू 
घोलप (देिळाली) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) त्रयींबकेश्वर (जि.नालर्क) येथील िुना आखाडा महामींडलेश्वर नगरकररता 
लस ींहतथ कुीं भमेळा कालावधीत सावािननक बाींधकाम ववभागाकडून बाींधलेल्या 
रतत्यावरील पलुावर अल्पावधीत मोठा खड्डा पडला असनू  गोलदरी या नदीवर 
उभारण्यात आलले्या पलुावर देखील अल्पावधीत मोठा खड्डा पडला असल्याने 
सदर पलुाींच े बाींधकाम सावािननक बाींधकाम ववभागामाफा त ननकृष् दिााच े
करण्यात आल्याचे तसेच या पलुावरून प्रवास करणे गरैसोयीचे झाल्याने 
नागररकाींना आपला िीव धोक्यात घालनू प्रवास करावा लागत असल्याच ेमाहे 
ऑगत्, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्री. िेत्र कावनई त े कवपलधारा तीथा (जि.नालर्क) येथील 
लसींहतथ कुीं भमेळा दरम्यान केलेली  ववकास काम ेननधी अभावी अपणूाावतथेत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, त्रयींबकेश्वर येथे लस ींहतथ कुीं भमेळा कालावधीत करण्यात आलेली 
ववकास कामे ननकृष् दिााची करण्यात आल्याने या कामाींची चौकर्ी करण्याची 
मागणी नागररकाींकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करून लसींहतथ कुीं भमेळा कालावधीत ननकृष् 
दिााची कामे करणाऱ्या अगधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच त्रयींबकेश्वर 
येथील महामींडलेश्वर नगरमधील व गोलदरी नदीवरील पलुाची दरुुतती करून श्री. 
िेत्र कावनई त ेकवपलधारा तीथा येथील ववकासकाम ेपणूा करण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 

तथावप, सन २०१६ च्या पावसाळयात मोठ्या प्रमाणात झालेल्या 
अनतवषृ्ीने त्रयींबकेश्वर बािूकडील पलुाचा रतता िनतग्रतत झाला होता. तो 
तातडीने दरुुतत करण्यात आला होता. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

 पररिहन विभागाचा िोट्यिध  रुपयाांचा मोटारिाहन ि प्रिास   
िर थकित असल्याबाबत 

  

(७६) *  ९५०१७   श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशिी), श्र .विजय ििटे्ट िार 
(ब्रम्हपरूी), श्र .नस म खान (चाांददिली), श्र .अममत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्र .अममन पटेल (मुांबादेि ), श्र .त्र्यांबिराि मभसे (लातरू ग्राम ण), 
श्र .सनुनल िेदार (सािनेर), श्र .हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), श्र .अ्लम शखे 
(मालाि पजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्र .सनुनल राऊत 
(विक्रोळ ) : सन्माननीय पररिहन मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील ६४ को्ी रुपयाींचा मो्ार वाहन कर व ३८८ को्ी रुपयाींचा 
प्रवासी कर वसलू करण्यासींदभाात प्रादेलर्क पररवहन ववभागातील अगधकाऱ्याींनी 
सींबींगधताींकड े ववचारणा केली नसल्याने अथवा सींबींगधत थकबाकीदाराींना कर 
भरण्याबाबत नो्ीसही न पाठववल्याने को्यवधी रुपयाींचा कर थककत असल्याच े
राज्यभर केलेल्या सवेिणात ठदनाींक ११ ऑगत्, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदर्ानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, १५ वष े पणूा झालेल्या वाहनाींची नोंदणी रद्द करण्याबाबत 
मा.न्यायालयाने आदेर् देऊनही त्याची अींमलबिावणी करण्यात अपयर् आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी मा.ववरोधी पिनेता, ववधानसभा याींनी मा.पररवहन 
मींत्री याींना ठदनाींक ११ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी पत्र पाठवनू कायावाही करण्याची 
मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकर्ीनसुार बडुीत कर वसलू करण्यासींदभाात तसेच याप्रकरणी 
दलुाि करणाऱ्या पररवहन ववभागातील अगधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . ददिािर राित े: (१) होय. भारताचे ननयींत्रक व महालेखापाल याींच्या सन 
२०१५-२०१६ च्या अहवालात सदर आिेप नोंदववण्यात आले आहेत. तसेच 
याबाबत ठदनाींक १६.०८.२०१७ रोिीच्या वतामानपत्रात बातमी प्रलसध्द झाली 
आहे. 
(२) मो्ार वाहन कायदयानसुार खािगी सींवगाातील वाहन नोंदणीची मदुत १५ 
वषााची असनू, त्याचे नतूनीकरण करण्यासाठी अिा करावयाची तरतदू आहे. 
यासींदभाात न्यायालयाचे कोणतहेी आदेर् नाहीत. 
(३) होय. 
(४) थककत प्रवासी कर थकबाकी वसलूीसींदभाात पररवहन उपक्रमाींना महाराषर 
िमीन महसलू कायदयाींतगात वसलूी नो्ीस पाठववण्यात आली असनू, वसलूीची 
कायावाही सरुु आहे.त्याप्रमाणे थककत मो्ार वाहन कर वसलूीची कायावाही सरुु 
असनू, थकीत रु.६४.६१ को्ी मो्ार वाहन करापकैी रु.२६.९६ को्ी इतक्या 
थककत कराची वसलूी करण्यात आली आहे. 
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उवाररत  थककत कर रक्कम रू.३७.६५ को्ी दींड व्यािासह तातडीने 
वसलू करण्याचे आदेर् र्ासनाने ठदलेले आहेत. 
(५) व (६) महानगरपाललका पररवहन उपक्रमाींकडील थकीत कर वसलुीसाठी 
महाराषर िलमन महसलु अगधननयम, १९६६ अन्वये महसलू वसलुी प्रमाणपत्र 
(RRC) पाठववण्यात आल े आहे. थककत कर वसलुीची कायावाही ननरींतर 
चालणारी असल्याने अगधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
                        ----------------- 
 

पुणे जजल्ह्यात ल शहरी भागात ल शे्रण -२ च्या पशुिैद्यिीय 
दिाखान्ट्याांच्या ्थलाांतरणाबाबत 

(७७) *  ९५१८१   श्र .मभमराि तापिीर (खिििासला) :   सन्माननीय 
पशसुांिधवन मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु जिल्ह्यातील र्हरी भागातील शे्रणी-२ ची पर्वुदैयकीय दवाखान े
तथलाींतररत झाल्यामळेु ७ हिार िनावराींच्या लसीकरणाचा, औषधोपचाराचा 
इतर वदैयकीय सेवेचा प्रश्न ननमााण झाला असल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१७ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतच्या ठदनाींक २१ िुल,ै २०१७ रोिीच्या तथलाींतरणाच्या 
ननणायामळेु खडकवासला, पर्वुदैयकीय दवाखाना (शे्रणी-२) धायरी, (ता.हवेली, 
जि.पणेु.) हा दवाखाना लर्रूर तालकु्यात तथलाींतररत केला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या दवाखान्याच्या तथलाींतरणामळेु र्तेकऱ्याींच्या िनावराींच्या 
वदैयकीय सेवेचा प्रश्न ननमााण होणार असल्यामळेु पर्वुदैयकीय (शे्रणी-२) 
धायरी, (ता.हवेली, जि.पणेु) हा दवाखाना लर्रुर तालकु्यात तथलाींतररत न 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . महादेि जानिर : (१) पणेु जिल्ह्यातील र्हरी भागातील पर्वुदैयकीय 
दवाखान ेतथलाींतरीत झाल ेअसल ेतरीही र्हरी भागातील िनावराींना जिल्हा 
पर्वुदैयकीय सवागचककत्सालयामाफा त लसीकरण, औषधोपचार व इतर 
पर्वुदैयकीय सेवा परुववण्यात येत आहेत. 
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(२) ठद.२१ िुल,ै २०१७ च्या र्ासन ननणायान्वये पर्वुदैयकीय दवाखाना शे्रणी-२, 
धायरी, ता.हवेली, जि.पणेु या सींतथेचे तथलाींतरण ननमोणे, ता.लर्रूर, जि.पणेु 
येथे करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. 
(३) व (४) पर्वुदैयकीय दवाखाना, शे्रणी-२ धायरी, ता.हवेली, जि.पणेु याच े
तथलाींतरण ननमोणे, ता.लर्रूर येथे करण्यात आल्याने प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िृष  समधृ्दी एजन्ट्स  (ता.बाळापूर, जज.अिोला) येथनू शतेिऱयाांना 
पुरविण्यात आलेले ड्युपॉन्ट्ट िोरेजन िीटिनाशि बनािट असल्याबाबत 
  

(७८) *  ९८८२२   श्र .गोिधवन शमाव (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय िृष  
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) बाळापरू (जि.अकोला) तालकु्यातील कृषी समधृ्दी एिन्सीमधून र्तेकऱ्याींना 
वपकाींवरील कीड व्यवतथापनाकररता परुववण्यात आलले े ड्यपुॉन्् कोरेिन हे 
की्कनार्क बनाव् असल्याने र्तेकऱ्याींचे मोठया प्रमाणात आगथाक नकुसान 
झाल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, र्तेकऱ्याींनी सदरचे कक्कनार्क बनाव् असनू याचा दिाा 
हलक्या प्रतीचा असल्याबाबत अनेकवेळा कृषी ववभाग, जिल्हा पररषद अकोला व 
बीि गणुननयींत्रक ववभाग याींच्याकड ेअनेकवेळा तक्रारी करुनही ववभागाकडून 
िाणीवपवूाक दलुाि करण्यात आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीअींती र्तेकऱ्याींना नकुसानभरपाई देण्याबाबत व या 
नकुसानीस कारणीभतू ठरणाऱ्या अगधकारी व कमाचारी याींच्याववरुध्द कारवाई 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . पाांिुरांग फुां ििर : (१) हे खरे नाही. 

बाळापरू तालकु्यातील कृषी समधृ्दी एिन्सी मधून र्तेकऱ्याींनी खरेदी 
केलेले डयपुॉन्् कोरेिन हे की्कनार्क बनाव् असल्याबाबतची तक्रारी 
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पींचायत सलमती, बाळापरू येथे ठदनाींक ११ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी प्राप्त झालेली 
होती. याप्रकरणी काढण्यात आलेले की्कनार्क नमनेु औरींगाबाद येथील 
प्रयोगर्ाळेत तपासले असता प्रमाखणत आढळून आलेले आहेत. सदर 
कक्कनार्कामळेु र्तेकऱ्याींचे आगथाक नकुसान झाल ेअस ेम्हणता येणार नाही.  
(२), (३) व (४) हे खरे नाही.  

तथावप, सदर प्रकरणी गणुवत्ता ननयींत्रण ननरीिकाींनी केलले्या 
तपासणीत कक्कनार्कार्ी सींबींगधत अलभलेखातील नोंदी अपणूा ठेवणे, त् यामध्ये 
ववक्रीसाठी ठेवलेल्या कक्कनार्काींच्या नोंदी न घेणे, ववक्री त्रबलावर 
र्तेकऱ्याींच्या तवािऱ्या न घेणे, इत्यादी आढळून आलले्या त्रु् ीच्या अनषुींगाने 
मे. कृषी समधृ्दी एिन्सी याींचा की्कनार्क ववक्री परवाना कायमतवरुपी रद्द 
करण्यात आलेला आहे.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

रायगि जजल्ह्यात ल महाराष्ट्र राज्य मागव पररिहन महामांिळाच्या 
बस्थानिाांच्या झालेल्या दरुि्थेबाबत 

  

(७९) *  ९८२४४   श्र .सभुाष उफव  पांडितशठे पाटील (अमलबाग), श्र .धैयवश ल 
पाटील (पणे) :   सन्माननीय पररिहन मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) रायगड जिल्ह्यातील महाराषर राज्य मागा पररवहन महामींडळाच्या रेवदींडा 
(ता.अललबाग), पेण (ता.पेण), नागोठणे (ता.रोहा), पनवेल (ता.पनवेल), पाली 
(ता.सधुागड) या बसतथानकाींसह जिल्ह्यातील अनेक बसतथानकाींची दरुवतथा 
झालेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बसतथानकाींमध्ये प्रवार्ाींसाठी आवश्यक असणाऱ् या मलुभतू 
सवुवधाींही उपलब्ध नसल्याने प्रवार्ाींची गरैसोय होत असनू बसतथानक पररसरात 
खड्ड ेपडले असल्याने प्रवार्ाींना बस पकडणे त्रासदायक व धोकादायक झालेले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, रायगड जिल्ह्यातील बसतथानकाींमध्ये प्रवार्ाींना  मलुभतू 
सवुवधा देण्याबाबत व नववन बसतथानक बाींधण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . ददिािर राित े : (१), (२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळाच्या रायगड 
ववभागातील रेवदींडा येथील बसतथानकाच्या वाहनतळावर पडलेले खड्ड ेमरुुम 
्ाकून तात्परुत्या तवरुपात बिुववण्यात आल ेआहेत व इतर आवश्यक सवुवधा 
परुववण्यात आलेल्या आहेत. 
     तसेच, पेण बसतथानकावरील खड्ड ेपावसाळी मोसमात खडी व मरुुम 
्ाकून तात्परुत्या तवरुपात बिुववण्यात आलेले आहेत.  पेण येथे राज्य 
पररवहन महामींडळातफे सवा सवुवधाींनी यकु्त अस ेनववन बसतथानक बाींधणेसाठी 
मींिुरी घेण्यात आलेली आहे व ननववदा प्रकक्रया सरुु आहे. 
     नागोठणे येथील बसतथानकावरील खड्ड ेखडी/मरुुम ्ाकून तात्परुत्या 
तवरुपात बिुववण्यात आल ेआहेत. तसेच नागोठणे बसतथानकाच्या वाहनतळाचे 
कााँकक्र्ीकरणाच्या कामास सिम प्रागधकाऱ्याींची मींिुरी प्राप्त झालेली असनू 
ननववदा प्रकक्रया सरुु आहे. सदर बसतथानकावर प्रवार्ाींसाठी प्रसाधनगहृ सवुवधा 
उपलब्ध असनू  इींडडयन ऑईल कॉपोरेर्न (IOC) तफे नववन प्रसाधनगहृाच े
काम सरुु आहे.       
     पनवेल येथील बसतथानकाच्या िागेत “आधुननक बस तळ “(Modern 
Bus Port) प्रतताववत असनू त्यासाठी ननववदा प्रकक्रया आहे व त्याबाबतची 
ताींत्रत्रक पडताळणी सरुु आहे. 
     पाली (ता.सधुागड) येथील बसतथानकावरील खड्ड ेतात्परुत्या तवरुपात 
खडी/मरुुम ्ाकून बिुववण्यात आले आहेत. तसेच, प्रवार्ाींसाठी प्रसाधनगहृ 
सवुवधाही उपलब्ध आहे.  पाली येथे सवा सोयी सवुवधाींनी यकु्त अस ेनवीन 
अदययावत बसतथानक बाींधण्याचे ननयोजित असनू त्यासाठी तज्ञ वाततवुवर्ारद 
याींची नेमणूक केली आहे व त्याींनी बसतथानकाचे नकार् ेबनववल ेआहेत व 
खचााचे अींदािपत्रक बनववण्याचे काम सरुु आहे. 
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      श्रीवधान बसतथानकाचे नतुनीकरणाचे काम सरुु असनू पढुील मठहन्यात 
काम पणुा होईल. तसेच वडखळ, अललबाग, मरुुड, रोहा, नागोठणे, तळा, इींदापरू, 
माणगाींव, पोलादपरू, अींबेत, गोरेगाींव व किात या बसतथानकाींची ककरकोळ 
दरुुतती व रींगकाम करण्यासाठी मींिूरी घेण्यात आली असनू ननववदा प्रकक्रया सरुु 
आहे. पेण, रामवाडी बसतथानकाींची दरुुतती व रींगरींगो्ी ०६ मठहन्यापवुी 
करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
                         ----------------- 
  
  
विधान भिन :   िॉ. अनांत िळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
______________________________________________________ 
मुद्रणपवूा सवा प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सगचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 

मुद्रण: र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर. 


