महाराष्ट्र विधानसभा
चौथे अधधिेशन, २०१६

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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
सोमिार, ददनाांि ०५ डिसेंबर, २०१६ / अग्रहायण १४, १९३८ ( शिे )
(१)

महसूल, पन
ु िवसन ि मदत िायव, सािवजननि

(२)

पररिहन, खारभम
ू ी वििास मांत्री

(३)
(४)
(५)

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री
िृषी आणण फलोत्पादन मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री
पशुसांिधवन, दग्ु धवििास ि मत््यवििास मांत्री
-------------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ८७
-------------------------------------

राज्यातील मध्यम ि मोठ्या पुलाांचे ्रक्चरल ऑिीट िरण्याबाबत
(१)

*

६५२०४

श्री.भा्िर जाधि (गह
ु ागर), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी),

श्री.सांजय पोतनीस (िललना), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जजतें द्र आव्हाि
(मुांब्रा िळिा), श्री.राणाजगजीतलसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्री.सुभाष उफव पांडितशेठ

पाटील (अललबाग), श्री.सुननल लशांदे (िरळी), अॅि.भीमराि धोंिे (आष्ट्टी), श्री.अजय
चौधरी (लशििी), श्री.भरतशेठ गोगािले (महाि), श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेिासा),

श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (लशिी), श्री.अलमन पटे ल

(मांब
ु ादे िी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू ), श्री.मांगेश िुिाळिर (िुलाव), श्री.अ्लम
शेख (मालाि पजश्चम), श्री.विजय ििेट्टीिार (ब्रम्हपूरी), प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि
रे ल्िे), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण),

श्री.िालीदास िोळां बिर (ििाळा), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयांत पाटील
(इ्लामपूर), श्री.सुरेश लाि (िजवत), श्री.पाांिुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.हनुमत
ां िोळस
(माळलशरस), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाि), श्री.शामराि ऊफव बाळासाहे ब पाटील

2

(िराि उत्तर), श्री.मिरां द जाधि-पाटील (िाई), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा),
श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.मांगलप्रभात

लोढा (मलबार दहल), श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्री.िैभि नाईि (िुिाळ),

श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे (लसन्नर), िॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.सांजय िदम
(दापोली), श्री.सुरेश गोरे (खेि आळां दी), श्रीमती सांध्यादे िी दे साई-िुपेिर (चांदगि),
श्री.ति
ु ाराम िाते (अणश
ु क्ती नगर), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजििा),

श्री.प्रिाश सि
ु े (मागाठाणे), श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेि), श्री.मनोहर भोईर (उरण),
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), अॅि.आलशष शेलार (िाांद्रे
पजश्चम), श्री.विजय िाळे (लशिाजीनगर), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली पि
ू )व ,

श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुि), श्री.धैयश
व ील
पाटील (पेण), अॅि.गौतम चाबुि्िार (वपांपरी) : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई - गोवा राषरीय महामागाावरील महाड (जि.रायगड) येथील साववत्री

नदीवरील पूल कोसळून ४० हून अधिक व्यक्ती,प्रवासी व कमाचारी मत्ृ यू झाल्याची
घ्ना ददनाींक २ ऑगस््, २०१६ च्या मध्यरात्री घडली असन
ू सदर पुल वाहतक
ु ीसाठी
िोकादायक असतानाही स्रक्चरल ऑडी्मध्ये सजु स्थतीत असल्याचे दर्ावव्यात
आले होते परीं तु पुलाींची रचना तपासणी (स्रक्चरल ऑडी्) कर्यासाठी आवश्यक
असणारे राज्यातील एकमेव ननररक्षण यींत्र रत्नाधगरी येथे बींद अवस्थेत असल्याचे
माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) तसेच, अललबाग, मुरूड व रोहा (जि.रायगड) तालक्
ु यातील अनेक रस्ते, पूल व
साकव हे िुलै ते सप््ें बर, २०१६ मध्ये पडलेल्या अनतवषृ ्ीमळ
ु े नादरू
ु स्त होऊन

खचले गेल्याने वाहतक
ू ीस मोठ्या प्रमाणात अडथळा ननमााण होत असल्याने तेथील

ग्रामस्थाींनी व स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी सावािननक बाींिकाम ववभाग, अललबाग
तसेच राज्य र्ासनाकडे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये लेखी ननवेदन ददले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, कोकणातील रत्नाधगरी व लसींिद
ु ग
ू ी
ू ा जिल््यातील सुमारे ८० ते ८५ वर्ाांपव
बाींिलेल्या १७ ब्रि्ीर्कालीन पल
ु ाींचे आयम
ु ाान सींपले असन
ू ही अद्यापही सदर
पुलाींवरून वाहतक
ू सुरु असल्याची गींभीर बाब माहे ऑक््ोबर, २०१६ च्या नतसऱ्या
सप्ताहात ननदर्ानास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, प्रश्न भाग १ मिील घ्नेची उच्च न्यायालयाच्या ननवत
ृ
न्यायािीर्ाींमार्ात चौकर्ी कर्याचे व राज्यातील मध्यम व मोठ्या अर्ा सुमारे

२२०० पुलाींचे स्रक्चरल ऑडी् कर्याचे काम राज्य र्ासनाने सरु
ु केले असन
ू

वर्ाातन
ू दोन वेळा िन्
ु या पुलाींचे सवेक्षण करणे, सवेक्षणाची मादहती सींकेतस्थळावर
्ाकणे सावािननक बाींिकाम ववभागाला बींिनकारक केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, र्ासनाने माहे नोव्हें बर, २०१६ पयांत राज्यातील ककती पल
ु ाींचे
स्रक्चरल ऑडी् केले असन
ककती पूल िोकादायक आढळून आले आहे त,
ू

िोकादायक पुलाींचे मिबत
ू ीकरण ककीं वा नवीन पूल बाींि्यासाठी व प्रश्न भाग २ व
३ मिील पुलाींच्या व रस्त्याींच्या दरु
ु स्तीचे काम व यींत्राची तातडीने दरु
ु स्ती करुन
ते कायााजन्वत कर्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत
आहे ,

(६) तसेच, महाड प्रकरणातील पुलाचे स्रक्चरल ऑडी् सुजस्थतीत दर्ाववणाऱ्या

दोर्ी अधिकाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली, तसेच मत
ृ व्यक्ती, प्रवासी व
कमाचारी याींच्या कु्ुींबाला नक
ु सान भरपाई दे ्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही
केली वा कर्यात येत आहे ,

(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींर्त: खरे आहे .

२४ मे ते २३ िून, २०१६ याकालाविीमध्ये पूल पाहणी सींयींत्राच्या सहाय्याने

रत्नाधगरी व लसींिद
ु ग
ु ाींची सवाकर् पाहणी पण
ू ा
ू ा जिल््यातील एकूण २३ मोठ्या पल
कर्यात आली. त्यानींतर पावसामुळे पुलाींच्या पाहणीचे काम स्थधगत करुन सींयींत्र
रत्नाधगरी येथील ववश्रामगह
ृ ाचे आवारात ठे व्यात आले होते. त्यानींतर िुलै, २०१६

अखेर सदरील यींत्र नादरु
ु स्त झाल्याचे ननदर्ानास आले. दद.१८/९/२०१६ रोिी सदरील
यींत्र पुवव
ा त कर्यात आले असून पूल पाहणीसाठी उपयोगात आण्यात येत आहे .
(२) होय.

(३) मुींबई गोवा राषरीय महामागाावर रत्नाधगरी व लसींिद
ु ग
ू ा जिल््यामध्ये १७ मोठ्या
पुलाींपक
ै ी १४ पूल ब्रि्ीर्कालीन आहे त. १७ पुलाींपक
ै ी १० पुलाींना पयाायी चौपदरी

पुलाचे बाींिकाम प्रगतीत असन
ू ३ पुलाींना पयाायी पुलाींच्या बाींिकामासाठी कायाारींभ
आदे र् दे ्यात आलेले आहे त. उवारीत ४ पुलाींना पयाायी पल
ु बाींि्यासाठी ननववदा
प्रक्रीया प्रगतीत आहे .
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(४) साववत्री नदीवरील पुल पड्याच्या दघ
ा नेची उच्च न्यायालयाच्या ननवत
ु ्
ृ

न्यायिीर्ाींमार्ात चौकर्ी कर्याचा र्ासन ननणाय दद. १ आक््ोबर, २०१६ रोिी
ननगालमत केला आहे .

राज्यातील पुलाींचे आवश्यकतेनुसार स्रक्चरल ऑडी् कर्याचे काम हाती

घेतले आहे . तसेच प्रत्येक पल
ु ाची पावसाळ्यापव
ू ी व पावसाळ्यानींतर पाहणी करणे
बींिनकारक आहे .

(५) ऑक््ोबर, २०१६ अखेर ३०६ पुलाचे स्रक्चरल ऑडी् पुणा केले आहे . उवारीत
पुलाींचे स्रक्चरल ऑडी् बाबत कायावाही सुरू आहे . त्यामिील ननषकर्ाांनुसार पुलाींची
दरू
ा ाींिणीची कामे ननिीच्या उपलब्ितेनुसार कर्यात येत आहे त.
ु ब
ु स्ती अथवा पन

अललबाग, मुरूड व रोहा (जि. रायगड) तालुक्यातील रस्ते, पुल व साकव

याींच्या दरू
ु स्तीची कामे ननिी, ननकर् व प्रािान्यक्रमानुसार कर्यात येतील.

(६) साववत्री नदीवरील पुल पड्याच्या दघ
ा नेची उच्च न्यायालयाच्या ननवत
ु ्
ृ

न्यायिीर्ाींमार्ात चौकर्ी कर्याचा र्ासन ननणाय दद. १ आक््ोबर, २०१६ रोिी
ननगालमत केला आहे .

राज्य पररवहन मींडळाच्या बसमिील प्रत्येक मत
ृ प्रवार्ाींच्या वारसाींना रु.१४

लक्ष व तसेच खािगी वाहनातील प्रत्येक मत
ृ प्रवार्ाींच्या वारसाींना रु.१० लक्ष मदत
दद. १९ ऑगस््, २०१६ च्या र्ासन ननणायानुसार घोवर्त कर्यात आली आहे .
(७) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िोल्हापूर जजल््यातील ऊस पीिाचा पीि विमा
योजनेमध्ये समािेश िरण्याबाबत

(२)

*

६७६६६

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जिल््यामध्ये माहे िुल,ै २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान झालेल्या
अनतवषृ ्ीमुळे दोनवेळा नदयाींना महापूर येवन
ू पीके पा्याखाली गेली असताना,

कृर्ी ववभागाने केलेल्या पीक हमीच्या पींचनाम्याच्या अहवालानुसार जिल््यातील
२ हिार ५० हे क््र क्षेत्रावरील र्ेतीपीके व र्ळवपकाींचे पूणप
ा णे नुकसान झाले असे
नोंदव्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर क्षेत्रामध्ये सवााधिक ८८६ हे क््र ९३ आर इतके क्षेत्र ननव्वळ
ऊस वपकाचे असल्याचे ननदा र्नास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, पीक ववमा योिनेमध्ये ऊस पीकाींचा समावेर् कर्यात आलेला
नसल्याने ऊस उत्पादकाींना नुकसान भरपाईपासन
ू वींधचत रहावे लागणार आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ऊस पीकाचा पीक ववमा योिनेमध्ये समावेर् कर्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांिुरां ग फांु ििर : (१) व (२) िल
ु ै व ऑगस्् २०१६ मध्ये कोल्हापरू जिल््यात
झालेल्या अनतवषृ ्ी व पुरामळ
ु े एकूण ५०८३.६८ हे क््र क्षेत्रावरील

र्ेतीपीके व

र्ळपीकाींचे नक
ु सान झाले असल्याचे ददसन
ू येते तसेच २६२७.११ हे क््र क्षेत्रावरील
ऊस वपकाचे नुकसान झाले असल्याचे ददसन
ू येते.

(३) राषरीय कृवर् ववमा योिनेमध्ये ऊस पीकाचा समावेर् होता. परीं त,ु मागील ५
ते १० वर्ााची आकडेवारी पाहता ऊस वपकासाठी ववमा सींरक्षण घे्याचे प्रमाण

अत्यींत कमी आहे . त्यामळ
ु े खरीप २०१६ पासन
ू राबवव्यात येत असलेल्या
प्रिानमींत्री पीक ववमा योिनेत ऊस वपकाचा समावेर् कर्यात आलेला नाही.

तथावप, कोल्हापूर जिल्हयाींमध्ये िुलै व ऑगस््, २०१६ मध्ये अनतवषृ ्ी/पुर

यामळ
ु े बाधित क्षेत्रापैकी ऊस वपकाखालील क्षेत्र २६२७.११

हे क््र इतके असन
ू या

बाधित क्षेत्रात नैसधगाक आपत्ती म्हणन
ू मदतीचा प्रस्ताव महसूल व वन ववभागाकडे
पाठवव्यात आला आहे .
(४)

राषरीय कृवर् ववमा योिनेमध्ये ऊस पीकाचा समावेर् होता. परीं त,ु मागील

९ वर्ाामध्ये ऊस वपकाखालील सवासािारण क्षेत्र १०.०० लाख हे . असून दरवर्ी
सािारणपणे ५०० हे . क्षेत्र (०.०५ ्क्के) ववमा सींरक्षीत कर्यात येते. ऊस वपकासाठी

योिनेत घे्यात येणारा कमी सहभाग, ऊस वपक बागायती असल्याने लमळणारी

अत्यल्प नक
ु सान भरपाई तसेच राषरीय कृवर् ववमा योिना किादार र्ेतकऱ्याींना

ऐजच्िक करणेबाबत न्यायालयाने ददलेले ननणाय या सवा बाबीींचा ववचार करुन मींत्री
मींडळाच्या बैठकीमध्ये तसेच मा.मुख्य सधचव, महाराषर राज्य याींचे अध्यक्षतेखालील
राज्यस्तरीय पीक ववमा समन्वय सलमतीच्या बैठकीमध्ये प्रिानमींत्री वपक ववमा

योिनेमिून ऊस हे वपक वगळ्याबाबत ननणाय घे्यात आला आहे . त्यामळ
ु े खरीप
हीं गाम २०१६ पासन
ू प्रिानमींत्री वपक ववमा योिनेमिून ऊस हे वपक वगळ्यात
आले आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
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सोलापरू जजल््यातील शेतिऱयाांना अनतिष्ट्ृ टीमळ
ु े
झालेल्या नि
ु सानीची भरपाई लमळण्याबाबत

(३)

*

७१३०२

श्री.बबनराि लशांदे (माढा) :

सन्माननीय पन
ु िवसन ि मदत

िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) माढा, पींढरपूर, माळलर्रस, बार्ी, मींगळवेढा व साींगोले (जि. सोलापूर) सह

सवाच तालक्
ु याींमध्ये अनतवषृ ्ीमळ
ु े र्ेतात पाणी लर्रुन खरीप वपके वाहुन गेली
तसेच र्ेतात पाणी साचन
ु रादहल्यामुळे वपके पा्याखाली िाऊन अतोनात नक
ु सान
झाले असल्याचे माहे ऑक््ोंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) तसेच दारर्ळ, माढा व कुडावाडी (ता.माढा) या तीन मींडळामध्ये एकाच ददवसात

६५ लम.लम. पेक्षा अधिक पाऊस झाल्यामळ
ु े तुर, सोयाबीन, उडीद या वपकाींसह इतर
वपकाींचेही मोठ्या प्रमाणात नक
ु सान झाले असून अनेक गावाींमिील घराींची पडझड
व इतर हानी होऊन र्ेतकऱ्याींचे ३ को्ी ६० लाख रुपयाींचे नक
ु सान झाल्याचे
पींचनामे करुन तसा अहवाल स्थाननक प्रर्ासनाकडून ददलेला असल्याचे माहे

नोव्हें बर, २०१६ च्या पदहल्या सप्ताहात ननदर्ानास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीअींती उक्त प्रकरणी नक
ु सानग्रस्त र्ेतकऱ्याींना नक
ु सान
भरपाई दे ्यासाठी र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(५)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .

(३) व (४) अनतवषृ ्ीमळ
ु े र्ेतीवपकाींची नुकसान भरपाई दे ्यासाठी, झालेल्या
नुकसानीची आकडेवारी क्षेत्रीय कायाालयाींकडून अचूक पींचनामे करुन मागवव्यात
आली आहे . सदर मादहती सींकलीत कर्याचे काम प्रगतीपथावर आहे . यासींदभाात

प्राप्त होणाऱ्या मादहतीच्या अनर्
ु ींगाने नक
ु सानग्रस्ताींना आधथाक मदत दे ्याबाबतचा
ननणाय घे्याची बाब प्रगतीपथावर आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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उदगीर (जज.लातरू ) येथील बस्थानिाच्या नत
ु नीिरणाबाबत
(४)

*

७१६५७

श्री.सध
ु ािर भालेराि (उदगीर) :

सन्माननीय पररिहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उदगीर (जि.लातूर) येथील बस आगार मागील ४० वर्ाापूवी बाींि्यात आले

असून दरु वस्था झालेल्या आगाराची िन
ु ी इमारत िोकादायक झाल्यामुळे कनाा्क,

आींध्र प्रदे र् व तेलींगणा राज्यातन
ू येणाऱ्या लाखो पया्काींना तसेच प्रवार्ाींना व
कमाचाऱ्याींना त्रास सहन करावा लागत असल्याचे ननदर्ानास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, लभींतीला तडे गेलेल्या व ितातून पाणी गळत असलेली ही

िोकादायक इमारत पाडून या दठकाणी नवीन इमारत बाींि्यात यावी अर्ी मागणी

स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी माहे िुल,ै २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान र्ासनाकडे
केली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्या अनर्
ु ींगाने ही िोकादायक इमारत पाडून या दठकाणी नवीन
इमारत बाींि्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ददिािर रािते : (१), (२) व (३) उदगीर येथील बसस्थानकावर उपहारगह
ृ ,

िनरल स््ोअसा, पस्
इ. वाणणज्य
ु तक दक
ु
ु ान, र्ळाचे दक
ु ान, ्े ललर्ोन बथ
आस्थापना कायारत आहे त. तसेच सुलभ र्ौचालय, वप्याचे पाणी, प्रनतक्षालय,
बस्यासाठी बाके, नतकक् आरक्षण व्यवस्था, लाई्-पींखे अर्ा मुलभत
ु सवु विा
परु वव्यात आलेल्या आहे त. वाहनतळ सजु स्थतीत असन
प्रवार्ाींसाठी एकूण
ू
१४ फ्लॅ ्र्ामा
येते.

सदर

आहे त.

आगाराची दै नदीं दन स्वच्िता खािगी सींस्थेमार्ात कर्यात

बसस्थानकाबाबत

लोकप्रनतननिीींकडून

ननवेदन

प्राप्त

झाले

असून, सध्याच्या बसस्थानकाचे नत
ु नीकरण/दिाावाढ व वाहनतळाचे डाींबरीकरण
कर्याच्या कामास प्रर्ासकीय मान्यता दे ्यात आली असन
ू बसस्थानकाच्या

नुतनीकरणाच्या ननववदा मागववणेची कायावाही राज्य पररवहन महामींडळाच्या
स्तरावर सुरु आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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मराठिाड्यातील चारा छािण्याांची थिीत रक्िम दे ण्याबाबत
(५)

*

६५८००

श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.राणाजगजीतलसांह पाटील

(उ्मानाबाद), श्री.जजतें द्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा),
श्री.िैभि वपचि (अिोले), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पाांिुरां ग बरोरा (शहापरू ),
श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाि), श्री.भा्िर जाधि (गुहागर), श्री.सुरेश लाि (िजवत),

श्री.शामराि ऊफव बाळासाहे ब पाटील (िराि उत्तर), िॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील

(एरां िोल), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण),

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.राहुल मोटे (पराांिा),
श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसल्लोि), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि) : सन्माननीय
पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मराठवाडयात चौथ्या वर्ी दषु काळ असन
ू गत वर्ााच्या चारा िाव्याींचे १५०
को्ी रुपये थकीत असताना यावर्ी िनावराींसाठी चारा िाव्या सरु
ु कर्याची वेळ
आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनामार्ात चौकर्ी कर्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकर्ीअींती गत वर्ााच्या चारा िाव्याींचे १५० को्ी रुपये

दे ्याबाबत व यावर्ी चारा िाव्या सरु
ु कर्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही
केली वा कर्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अर्ींत: खरे आहे .

मराठवाड्यातील बीड जिल््याच्या चारा िाव्याींकररता रु.६४.९५ को्ीची

दे यके प्रलींब्रबत आहे त.
(२) होय.

(३) मराठवाड्यातील बीड जिल््याच्या चारा िाव्याींकररता थककत असलेले रु.६४.९५
को्ी इतका ननिी ववतरीत कर्याबाबत कायावाही सरु
ु आहे .

तसेच चालू वर्ी

औरीं गाबाद ववभागातील कोणत्याही जिल््याकडून चारा िावणी सरु
ु कर्याबाबतची
मागणी कर्यात आलेली नाही. त्यामळ
ु े चारा िाव्या सरु
ु कर्याचा प्रश्न उद््ावत
नाही.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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िजवत-मरु बाि (ता.िजवत, जज.रायगि) राज्य मागावचे
(६)

*

िाम ननिृष्ट्ट दजावचे झाल्याबाबत

६९८९१

श्री.सुरेश लाि (िजवत), श्री.जजतेंद्र आव्हाि (मब्र
ुां ा िळिा),

श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि

उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) किात-मरु बाड (ता.किात, जि.रायगड) राज्य मागााचे रुीं दीकरणाचे काम तीन

वर्ाापूवी ठाकूर इन्रा प्रोिेक््र लल.या कींपनीने केले असन
ू काही दठकाणी अनतर्य
ननकृष् दिााचे काम केल्याने रस्ता खचल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या मागाावरील तीनही मोठे पूल िीणा अवस्थेत असन
ू मोडकळीस
आल्याने, या पल
ू ाींच्या िागी नवे पल
ू बाींि्याबाबतचा अहवाल किात सावािननक
बाींिकाम ववभागाने राज्य र्ासनाकडे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान
सादर केला आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने नवे पल
ू बाींि्याबाबत व रस्त्याची दरु
ु स्ती
कर्याबाबत तसेच रस्त्याचे ननकृष् दिााचे काम करणाऱ्या कींपनीवर कारवाई
कर्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.

(२), (३) व (४) प्रश्नाींकीत ३ पूल सुजस्थतीत आहे त. या पूलाचे स्रक्चरल ऑडी्
करुन घे्यात येत आहे . प्राप्त ननषकर्ााप्रमाणे कायावाही कर्याचे ननयोिन
आहे .
ो़
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

बल
ु ढाणा ि िालशम जजल््यातील ब्रब्रटीशिालीन पल
ू ाांची झालेली दरु ि्था
(७)

*

६८०७७

श्री.हषविधवन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे िी),

श्री.अ्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), िॉ.सांतोष
टारफे (िळमनरु ी), श्री.अलमत झनि (ररसोि), प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि रे ल्िे),

श्री.विजय ििेट्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्रीमती ननमवला गावित (इगतपूरी), श्री.बाळासाहे ब
थोरात (सांगमनेर) :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम

िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) बल
ु ढाणा जिल््यातील आमना नदीवरील धचखली, दे ऊळगाींवरािा पूल,
खडकपुणाा नदीवरील धचखली, पैनगींगा नदीवरील धचखली व मेहरक पूल हे

ब्रि्ीर्कालीन असन
ू सवा पूल अनतिोकादायक झाले असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ररसोड (जि.वालर्म) वाकद-गोहोगाव मागाावरील खरा्ी नाल्यावरील िन
ू ा पूल
पा्याच्या अनतप्रवाहाने ददनाींक २७ िल
ु ै २०१६ रोिी त्
ु ल्यामळ
ु े वाकद तथा अन्य
गावाींचा सींपका त्
ु ला असन
ू गोहोगाव ते बोरी या मागाावरील पूल ही त्
ु ल्याने
र्ालेय ववद्याथी आणण रुगणाींचे हाल होत आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) मासरुळ ते तराडखेड (ता.जि.बुलढाणा) या रस्त्यावर मागील २-३ मदह्यापव
ु ी

नव्याने बाींि्यात आलेल्या पुलाच्या कामात मोठया प्रमाणात अननयलमतता झाली
असून पुलाचे काम ननषकृष् दिााचे झाल्याने पुलावर मोठे खड्डे पडल्याची बाब
माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, बुलढाणा जिल््यात ववववि दठकाणी नद्याींवर ब्रि्ीर्ाींनी २० हून
अधिक पूल बाींिले असन
ू त्याींची दरु वस्था झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणाींची र्ासनाने चौकर्ी करुन प्रश्न भाग १ ते ३ मिील

दरु वस्था झालेल्या पुलाची दरु
ु स्ती व नवीन पुल बाींि्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायावाही केली व मासरुळ ते तराडखेड पल
ु ाच्या कामात गैरव्यवहार करणाऱ्या
अधिकाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.

राषरीय महामागा क्र.७५३अ वर खडकपूणाा व आमना हया दोन िन्
ु या पुलालगत
नवीन पूल बाींि्यात आलेले आहे त.
(२) अींर्त: खरे आहे .

वाकद गोहोगाव हया इतर जिल्हा मागा क्र.२४ वरील या रस्त्याच्या

कक.मी.१/१०० मिील पाइप कल्व्ा दद.२५ िुल,ै २०१६ व त्यासुमारास अनतवषृ ्ीमळ
ु े

क्षतीग्रस्त झाला होता. तसेच गोहोगाव ते बोरी ्या रस्त्यावरील कक.मी. ६/४००
मिील पाईप कल्व्ा क्षतीग्रस्त झाली होती. त्या दोन्ही पाईप कल्व्ा ची तात्पुरती

दरु
ू वाहतूक सुरळीत कर्यात आल्याचे ग्रामववकास
ु स्ती कर्यात आली असन
ववभागाने कळववले आहे .
(३) हे खरे नाही.
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(४) बल
ु ढाणा अींतगात एकुण ४ ब्रि्ीर्कालीन पल
ू असन
ू , सदयजस्थतीत सदर पूल
सुजस्थतीत आहे त.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िोल्हापूर जजल््यातील पूलाांची ि र्त्याांची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत
(८)

*

६५८२९

श्री.सत्यजीत पाटील-सरुििर (शाहूिािी), श्री.उल्हास पाटील

(लशरोळ), िॉ.सजु जत लमणचेिर (हातिणांगले), श्रीमती सांध्यादे िी दे साई-िुपेिर
(चांदगि) :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जिल्हयातील कानसा नदीवरील ववरळे -िाींभरू पुलालगतचा रस्त्याची

दरु वस्था, र्ाहुवाडी-करीं िोर्ी व वारणा नदीवरील ननलेवाडी-ऐतवडे या पुलाींना मोठे
खड्डे व सींरक्षक कठड्याची दरु वस्था, हे रे पुलावरील कठडयाची दरु वस्था, नेसरी
कोवाड वळण रस्त्यावर सातत्याने होत असलेले अपघात, नेसरी-डोणेवाडीकराींना
घ्प्रभा डोणेवाडी दरम्यान घ्प्रभा नदीवरील पल
ु वाहतक
ु ीच्या ष्ष्ीने िोकादायक
अवस्थेत असल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास
आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) गडदहींगलि व चींदगड या तालक्
ु याींना िोडणाऱ्या साींबरे -माणगाव रस्त्याींचे
रूींदीकरण कर्याची मागणी गडदहींगलि व चींदनगडचे लोकप्रनतननिी व ग्रामस्थाींनी
मा.मख्
ु यमींत्री, मा.सावािननक बाींिकाम मींत्री व जिल्हाधिकारी याींचेकडे सातत्याने
केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच कोल्हापूर-रत्नाधगरी या अत्यींत महत्वाच्या महामागाावरील वारूळ येथील

१२५ वर्े िन्
ु या एस आकाराच्या पुलाच्या सींरक्षक कठड्याची दरु वस्था झाली असन
ू
वाहतुकीच्या ष्ष्ीने िोकादायक बनत चालला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) तसेच लर्रोळ (जि.कोल्हापरू ) तालक्
ु यातील ११ पल
ु ाींचे स्रक्चरल ऑडी्
(ननयतकाललक पररक्षण) माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान कर्यात आले
असून त्याचा अहवाल र्ासनाकडे पाठवव्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरणाींची र्ासनाने चौकर्ी करुन जिल््यातील नवीन पल
ू
बाींि्याबाबत व रस्ते दरु
ु स्तीसाठी र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात
येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींर्त: खरे आहे .
आहे .

हे रे पुलाचे रे लीींग क्षनतग्रस्त झाले

कोवाड वळण रस्त्यावर सातत्याने अपघात घडत असल्याची नोंद पोलीस

दप्तरी नाही.

घ्प्रभा नदीवरील पुल सजु स्थतीत आहे .

(२) ननवेदन प्राप्त नाही.
(३) नाही हे खरे नाही.

(४) नाही. ८ पूलाींचे ऑडी् पूणा कर्यात आले असन
ू ५ पूलाींचे ऑडी् कर्याचे
काम प्रगतीत आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यातील िृषी सेििाांच्या परीक्षामध्ये झालेला गैरव्यिहार
(९)

*

६५५०४

श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली पूि)व , श्री.अलमत साटम (अांधेरी

पजश्चम), अॅि.आलशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.अजय
चौधरी (लशििी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसल्लोि), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (लशिी),
श्री.अलमन

पटे ल

(मुांबादे िी),

श्री.बाबुराि

पाचणे

(लशरुर),

(धामणगाि रे ल्िे), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पि
ू )व :
पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

प्रा.विरें द्र

जगताप

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) राज्यातील कृर्ी आयुक्तालयाींतगात कृर्ी सेवकाच्या ७३० पदाींसाठी ददनाींक ०६
ऑगस््, २०१६ रोिी घे्यात आलेल्या परीक्षेचा ननकाल ददनाींक ७ सप््ें बर, २०१६

रोिी लागल्यानींतर परीक्षेतील ननकालात एकच ववद्याथीं दोन वेळा उत्तीणा होणे ,

मािी सैननकासाठीींच्या राखीव िागेत मुलीींची ननवड करणे, परीक्षाथी दोन भावाींना
सारखेच गुण लमळणे, इतरमागासवगीय प्रवगाात परीक्षाथींनी पदासाठी अिा केलेले
असताना काही उमेदवाराींना खल्
ु या प्रवगाासाठी वयाची अ् उल्ून गेलेली

असतानाही त्याींना पात्र ठरवव्यात आल्याने कृर्ी सेवक पदाींच्य भरतीत झालेल्या
गैरव्यवहाराची चौकर्ी कर्याचे आदे र् मा.कृर्ी मींत्री याींनी कृर्ी आयुक्ताींना ददले
आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, याप्रकरणाची चौकर्ी कृर्ी आयक्
ु ताींनी पण
ू ा केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानुसार झालेल्या सेवाभरतीतील

गैरव्यवहारास िबाबदार असणा-या सींबींधित दोर्ी व्यक्तीींववरुध्द र्ासनाने कोणती
कारवाई केली वा कर्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांिुरां ग फुांििर : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) कृर्ी आयुक्तालयाच्या अधिनस्त ववभागीय कायाालयाींतगात ग्-क
सींवगाातील कृवर् सहाय्यकाींची ७३० ररक्त पदे कृर्ी सेवक म्हणन
ू ननजश्चत वेतनावर
सरळसेवेने भर्यासाठी महाराषर राज्य परीक्षा पररर्दे तर्े ददनाींक ६/८/२०१६ रोिी

घे्यात आलेल्या परीक्षेचा ननकाल ददनाींक ६/९/२०१६ रोिी घोवर्त कर्यात आला
आहे . सदर ननकालाच्या अनर्
ु ींगाने तक्रारी प्राप्त झाल्यामुळे कृर्ी सेवक भरती
प्रकक्रया सखोल चौकर्ी पयांत स्थधगत कर्यात आलेली आहे . आयक्
ु त (कृर्ी)
याींच्या दद.२४.१०.२०१६ च्या चौकर्ी अहवालाप्रमाणे त्यावर अनतररक्त मादहती
मागवव्यात आली आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यातील शेतिऱयाांना हरभरा ब्रबयाणाांचा पुरेसा
(१०)

*

पुरिठा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

६७५१४

श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (लशिी),

श्री.अलमन पटे ल (मब
ांु ादे िी) :
करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) पजश्चम ववदभााच्या पाच जिल््यात ९ लाख हे क््रवर कृर्ी ववभागाने रब्बी
हीं गामाचे ननयोिन केले असन
ू त्यासाठी लागणाऱ्या हरभरा या वपकाींचे ब्रबयाणे

उपलब्ि नसल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास
आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, खािगी कींपन्याींनी ब्रबयाणाींचे दर वाढववल्याने र्ेतकऱ्याींनी यावर्ी
महाब्रबिकडे हरभऱ्याच्या ब्रबयाणाींची मागणी नोंदववली असून राज्याची गरि दोन
लाख जक्वीं्ल ब्रबयाणाींची असताना महाब्रबिकडे केवळ १ लाख २० हिार जक्वीं्ल

ब्रबयाणे उपलब्ि असन
ू हरभरा ब्रबयाणे खरे दी कर्यासाठी नतसऱ्याींदा ननववदा
काढ्यात आली, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीअींती र्ेतकऱ्याींना हरभरा ब्रबयाणाींचा पुरेसा पुरवठा उपलब्ि
करुन दे ्याच्या ष्ष्ीने र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांिुरां ग फुांििर : (१) होय.

(२), (३) व (४) मागणीनुसार ब्रबयाणे पुरवठा कर्यासाठी महामींडळाने दोन वेळा
ई ्ें डर काढले होते. परीं तु ननववदे मिील प्राप्त दर व त्यावेळेसचे हरभरा वाणाचे

बािारभाव व बािारभावातील चढ उतार या बाबीींचा ववचार करता ननववदे मिील

प्राप्त दरानुसार ब्रबयाणे खरे दी करणे र्क्य झाले नाही. मात्र सध्या महाबीिकडे
हरभरा ब्रबयाणाींची रब्बी हीं गामाकरीता १,९०,९२६ जक्वीं्ल अपेक्षक्षत ब्रबयाणे उपलब्िता

असून त्यानुसार पुरवठा ननयोिन कर्यात आले आहे . त्यापैकी १,७९,८९० जक्वीं्ल
ब्रबयाणे पुरवठा महामींडळामार्ात पूणा कर्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

माळिािी (ता.इगतपरू ी, जज.नालशि) येथे आददिासी
उपयोजनेतांगत
व मांजूर झालेल्या र्त्याबाबत

(११)

*

७१७४५

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम

(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) इगतपुरी (जि.नालर्क) तालुक्याच्या पूवा भागातील राज्यमागा २१ ते माळवाडी

(खेड) येथे आददवासी उपयोिनेतींगत
ा दोन वस्त्या िोड्यासाठी मींिूर झालेला रस्ता
ठे केदार व अधिकारी याींनी सींगनमत करुन दस
ु ऱ्याच दठकाणी रस्ता नेवून आददवासी
बाींिवाींची र्सवणक
ू केल्याचे माहे माचा, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आददवासी उपयोिनेतींगत
ा मींिूर झालेला रस्ता माळवाडी येथे न
करता रस्ता दस
ु ऱ्या दठकाणी नेल्याने सींबींधित माळवाडी येथील आददवासी

ग्रामस्थाींनी तहलसलदार, इगतपुरी, मुख्य कायाकारी अधिकारी, जि.प.नालर्क,
कायाकारी अलभयींता, सावािननक बाींिकाम ववभाग, नालर्क, उप अलभयींता, पींचायत
सलमती, इगतपुरी व जिल्हाधिकारी, नालर्क याींचेकडे तक्रार केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने ठे केदार व अधिकारी याींच्याववरुध्द र्ासनाने
कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.

(२) असे ननवेदन सावािननक बाींिकाम ववभागाच्या क्षेब्रत्रय कायाालयात प्राप्त नाही.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

नागपूर विभागात ननिृष्ट्ट दजावच्या ननविष्ट्ठाचे शेतिऱयाांना िाटप िेल्याबाबत
(१२)

*

६९५७०

श्री.विजय रहाांगिाले (नतरोिा) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपूर ववभागात र्ेतकऱ्याींना अनद
ु ानावर ननववषठा (ब्रबयाणे, िैववक व
रासायननक खते आणण की्कनार्के) वा्प कर्यासाठी कोट्यविी रुपयाींची खरे दी
महाराषर कृर्ी ववकास महामींडळ व कृर्ी ववभाग याींनी केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, महाराषर कृर्ी ववकास महामींडळ व कृर्ी ववभागाने सन २०१५-१६

्या वर्ाात ज्या कींपन्याकडून ननववषठा खरे दी केलेली होती त्याच कींपनीमार्ात सन
२०१६-१७ मध्येसद्ध
ु ा खरे दी केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, खरे दी केलेली ननववषठा र्ेतकऱ्याींना वा्प करताना त्यामध्ये

गैरप्रकार झाला असन
ू र्ेतकऱ्याींना वा्प कर्यात आलेली ननववषठा अत्यींत ननकृष्
दिााची होती, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणाची चौकर्ी करुन सींबधीं िताींवर र्ासनाने कोणती कारवाई
केली वा कर्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांिुरां ग फुांििर : (१) व (२) कृर्ी ववभागाच्या ववववि योिनाींतगात

ब्रबया्याींकररता ‘महाबीि, राषरीय बीि ननगम व दहींदस्
ु थान ईन्सेक््ीसाईड लल.
याींची आणण अन्य ननववषठाींच्या (िैववक व रासायननक खते व की्कनार्काींसह)
पुरवठयासाठी महाराषर कृर्ी उद्योग ववकास महामींडळाची राज्य र्ासनाने

16

परु वठादार सींस्था म्हणन
केली आहे . नागपरू ववभागाकररता ववववि
ू नेमणक
ू
योिनाींतगात प्राप्त लक्षाींकाच्या मयाादेत सदर पुरवठादार सींस्थाींकडून ननववषठाींची
खरे दी कर्यात आली आहे . सदर पुरवठादार सींस्थाींनी र्ासनाने ववहीत केलेल्या

खरे दी प्रकक्रयेचा अवलींब करुन ननववषठाींचा पुरवठा केलेला आहे तसेच, सदर खरे दी
प्रकक्रयेमध्ये सवाांना सहभागी हो्याची सींिी दे ्यात आली होती.

(३) हे खरे नाही. ववववि योिनेंतगात परु वठा कर्यात आलेल्या ननववषठाचे नमन
ु े

काढुन ते तपासणीसाठी पाठवुन नमन
ु े प्रमाणणत असल्यास दे यकाींची अदायगी
कर्यात येते.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

ददहसर (पि
ू )व , मुांबई येथील िेतिीपािा ि चेिनािा बस्थानिाांजिळ
अनधधिृत रे ती साठा िेल्याबाबत

(१३)

*

७१६०५

श्री.प्रिाश सि
ु े (मागाठाणे) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ददहसर-पव
ू ,ा मुींबई येथील के.एन.र्ेख क्वॉरी (खदान) केतकीपाडा व चेकनाका

बसस्थानकाींिवळ अनेक रे ती व्यवसायीकाींनी केलेला अनधिकृत रे ती साठा व वाहन

क्षमतेपेक्षा िास्त भाराचा रे ती माल वाहून नेणाऱ्या गाडयाींवर कारवाई कर्याकररता
स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक २८ ऑगस््, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास
तहलसलदार कायाालय, बोरीवली याींच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने उक्त खदान मालकाींवर व रे ती साठा
करणाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय.

(२) व (३) तहलसलदार बोरीवली याींच्या अधिनस्थ पथकाने मौिे ददहसर, ता.
बोरीवली येथील सवे नीं ९५, ९७, ९८, ९९ व १०० या दठकाणी ददनाींक २०.०७.२०१६
रोिी भे् ददली असता, तेथे ववनापरवानगी ३४८

िास रे तीसाठा केल्याचे ननदर्ानास
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आले. त्यानस
ु ार तहलसलदार बोरीवली याींच्याकडून सींबधीं िताींववरुध्द महाराषर िमीन

महसूल सींदहता, १९६६ च्या कलम ४८ अन्वये, दीं डात्मक कारवाई कर्यात आली
असून, दीं डाच्या रकमेच्या वसल
ू ीच्या अनर्
ु ींगाने सींबींधिताींच्या लमळकतीच्या अधिकार

अलभलेखावर बोिा चढवव्याच्या सूचना तहलसलदार बोरीवली याींनी तलाठी सिा
ददहसर याींना ददल्या आहे त.
िास्त

तसेच, मींब
ु ई उपनगर जिल््यात रे तीच्या अवैि वाहतक
ु व वहनक्षमतेपेक्षा
भाराच्या

लोडडींग

वाहतुकीच्या

प्रकरणात

वेळोवेळी

कारवाई

करुन,

सींबींधिताींकडून रुपये ५,८७,४५५/- एवढी दीं डाची रक्कम वसल
ू कर्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िणििली-आचरा (जज.लसांधुदग
ु )व या राज्य महामागावची झालेली दरु ि्था
(१४)

*

६५३२४

श्री.ननतेश राणे (िणििली) : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम

(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कणकवली-आचरा (जि.लसींिद
ु ग
ु )ा या सुमारे ३२ कक.मी. अींतराच्या राज्य

महामागााची अत्यींत दरु वस्था झाली असन
ू सींपण
ू ा रस्ताला खड्डे पडले असन
ू या

रस्त्याींवरून प्रवास करणाऱ्या प्रवार्ाींना त्रास होत असल्याचे ननदर्ानास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मोठया प्रमाणात अपघात होत असल्याने सदरहू रस्त्याचे तातडीने
दरु
ू तेथील ग्रामस्थाींनी मागील दोन वर्ाापासन
ू कायाकारी
ु स्ती कर्यात यावी म्हणन

अलभयींता, सावािननक बाींिकाम ववभाग, कणकवली, अधिक्षक अलभयींता, सावािननक
बाींिकाम मींडळ, रत्नाधगरी, मा.पालकमींत्री, लसींिुदग
ू ा जिल्हा, मा.सावािननक बाींिकाम

मींत्री आदीींकडे लेखी ननवेदनाद्वारे मागणी केलेली असतानाही सदरहू रस्त्याच्या
दरू
ा करीत आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु स्तीच्या कामाकडे र्ासन दल
ु क्ष
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची र्ासनाचे चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, सदरहू रस्त्याच्या मिबत
ू ीकरण, खडीकरण व डाींबरीकरण कर्याचे
काम पूणा हो्याच्या दष् ्ीने र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा दोन वर्ाापासन
ू
याकडे दल
ा करणाऱ्या अधिकाऱ्याींवर र्ासनाने काय कारवाई केली वा कर्यात
ु क्ष
येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.

प्रश्नाींककत रस्ता रा.मा. १८१ असन
ू कणकवली-आचरा या दरम्यानची लाींबी

३६.८०० कक.मी. आहे . या लाींबीपैकी ७.८ कक.मी. लाींबीच्या रस्त्याचा डाींबरी पषृ ठभाग
काही प्रमाणात क्षनतग्रस्त झाला आहे .
(२)

हे खरे नाही.

रस्त्याच्या डाींबरी पषृ ठभागावरील खड्डे िाीं्या दगड खडीने

आहे त. रस्त्यावरील खड्डे डाींबर लमधश्रत खडीने
रस्त्यावरील वाहतूक सुरळीत सुरु आहे .
(३)

भर्यात आले

भर्याचे काम प्रगतीत आहे .

प्रश्न उद््ावत नाही.

(४) व (५) रस्त्याच्या क्षनतग्रस्त लाींबीतील मिबूतीकरण व डाींबरीकरणाचे काम व

अन्य आवश्यक कामे र्ासनाच्या ववववि योिनातींगत
ा मींिूरी, ननिी, ननकर् व
प्रािान्यक्रमानुसार हाती घे्याचे ननयोिन आहे .

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

अहमदनगर जजल््यातील शेतिऱयाांना ननिृष्ट्ट दजावचे सोयाबीन ब्रबयाणे
महाबीजतफे पुरविण्यात आल्याबाबत

(१५)

*

६५७६४

िॉ.लमललांद माने (नागपूर उत्तर) :

सन्माननीय िृषी मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) श्रीरामपूर, राहता, राहुरी (जि.अहमदनगर) या तालुक्यातील र्ेतकऱ्याींना िे.एस.
९३०५ या वाणाचे ननकृष् दिााचे ब्रबयाणे महाबीि सींस्थेकडून परु वव्यात आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तक्रार ननवारण सलमतीने ब्रबयाणे कायदयानुसार र्ौिदारी कारवाई
कर्याची प्रकक्रया सुरू केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ननकृष् ब्रबयाणे पुरववणाऱ्या कींपनीववरूदि कारवाई कर्याबाबत
तसेच बाधित र्ेतकऱ्याींना आधथाक मदत कर्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही
केली वा कर्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांिुरां ग फुांििर : (१) अींर्त: खरे आहे .

(२) व (३) महाराषर राज्य ब्रबयाणे महामींडळ मयाादीत, अकोला याींचे मार्ात खरीप

२०१६ हीं गामात अहमदनगर जिल््यातील श्रीरामपूर, राहता व राहुरी या तालुक्याींत
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महात्मा र्ुले कृवर् ववद्यापीठ, राहुरी याींनी उत्पादीत केलेले व ब्रबयाणे कायद्यानस
ु ार
बीि प्रमाणणकरणाचे ककमान मानकानुसार पात्र असलेले सोयाबीन िे.एस.९३०५ या
वाणाची

पायाभत
ु

दिााचे

ब्रबयाणे

ब्रबिोत्पादन

कायाक्रमाींतगात

एकूण

७७

ब्रबिोत्पादकाींना वा्प कर्यात आले होते. त्यापैकी ३७ ब्रबिोत्पादकाींनी ब्रबयाणाींची

उगवण कमी झाल्याच्या तक्रारी महामींडळाकडे केल्या होत्या. सवा तक्रारग्रस्त
र्ेतकऱ्याींच्या र्ेताींना भे्ी दे ऊन नक
ु सानग्रस्त र्ेतीची पाहणी कर्यात

आलेली

आहे . तसेच या अनुर्ींगाने महाराषर राज्य ब्रबयाणे महामींडळास कारणे दाखवा

नो्ीस दे ्यात आलेली आहे . यासींदभाात महाबीि ब्रबयाणे महामींडळाने ९
ब्रबिोत्पादकाींना दस
ु ऱ्या लॉ्चे प्रमाणणत -१ दिााचे ब्रबयाणे ब्रबिोत्पादन क्षेत्रात

त्वरीत पन
ु :पेरणी करता उपलब्ि करून ददलेले आहे . तसेच उवाररत ब्रबिोत्पादकाींना
पायाभुत ब्रबयाणे मात्रेची ककीं मत रूपये २,१६,२४०/- दे ्याचा ननणाय घेतला आहे .
राहुरी तालुक्यातून या सींदभाात तक्रार प्राप्त नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------

अहमदनगर जजल््यात अनतिष्ट्ृ टी ि नदयाांना आलेल्या पुरामुळे नुिसान झालेल्या
शेतिऱयाांना आधथवि मदत दे ण्याबाबत

(१६)

*

६६८४३

श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेिासा) :

सन्माननीय पन
ु िवसन ि

मदत िायव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

अहमदनगर जिल््यातील सम
ु ारे २२० तर नेवासा तालक्
ु यातील १५ गावाींमध्ये

अनतवषृ ्ी व नद्याींना आलेल्या पुरामळ
ु े जिल््यात सुमारे १५ हिार हे क््र तर
नेवासा तालुक्यात १७०० हे क््र र्ेताींचे १००% नक
ु सान झाले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याबाबतची पाहणी र्ासनाने केली आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार नक
ु सानग्रस्त र्ेतकऱ्याींना नक
ु सान भरपाई दे ्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे .

(२) व (३) अनतवषृ ्ीमळ
ु े र्ेतीवपकाींची नुकसानभरपाई दे ्यासाठी, झालेल्या
नुकसानीची आकडेवारी क्षेत्रीय कायाालयाींकडून अचूक पींचनामे करुन मागवव्यात
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आली आहे . सदर मादहती सींकलीत कर्याचे काम प्रगतीपथावर आहे . यासींदभाात

प्राप्त होणा-या मादहतीच्या अनुर्ींगाने नुकसानग्रस्ताींना आधथाक मदत दे ्याबाबतचा
ननणाय घे्याची बाब प्रगतीपथावर
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

आहे .

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

राज्यात ९१ प्रिारच्या सामग्रीिर मद्र
ु ाांि शल्
ु ि िसुलीबाबत
(१७)

*

६७७२४

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.अलमन पटे ल (मब
ांु ादे िी),

प्रा.िषाव गायििाि (धारािी), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.अ्लम शेख (मालाि
पजश्चम),

(इगतपरू ी) :

श्री.िुणाल

पाटील

(धुळे

ग्रामीण),

श्रीमती

ननमवला

गावित

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात कापूस खरे दी, कच्चे सूल, तेलबीया, डाळी, र्ेअर खरे दी व ववक्री, िातू
आदी ९१ प्रकारच्या सामग्रीवर मुद्ाींक र्ुल्क वसल
ू कर्याची ननयमावली असताना
सन २००७ पासून हे र्ल्
ु क वसूल कर्यात आले नसल्याने मद्
ु ाींक र्ल्
ु काचे
कोट्यविी रुपये थकीत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुर्ींगाने थकीत असलेले मद्
ु ाींक र्ल्
ु क वसूल
कर्यासाठी र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही.

(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मनोर-िािा-लभांििी (जज.ठाणे) र्त्याचे ठे िेदार याांनी गौण खननजाच्या
्िालमत्िधनाची रक्िम शासनाला ददली नसल्याबाबत

(१८)

*

६९७१६

श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर) :

सन्माननीय महसूल मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मनोर-वाडा-लभींवडी (जि.ठाणे) रस्त्याचे ठे केदार सुवप्रम इन्रास्रक्चर याींनी माती,
खडी व रे ती या खननिाची ७ लाख ५० हिार िास गौण खननिाच्या स्वालमत्विनाची
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सम
ु ारे २९ को्ी इतकी रक्कम र्ासनाला न दे ता त्याचा अपहार केल्याबाबतच्या

तक्रारीच्या अनुर्ींगाने कोकण ववभागीय आयुक्त याींनी उपायुक्ताींमार्ात चौकर्ी
कर्याचे आदे र् ददनाींक १८ िुल,ै २०१६ रोिी ददले असल्याचे ननदर्ानास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने उपायक्
ु ताींनी कोकण आयुक्ताींना सादर
केलेल्या चौकर्ी अहवालामध्ये नमद
ू कर्यात आलेल्या प्रमख
ु बाबी कोणत्या,
तसेच सींबि
ीं ीत कींपनी व ठे केदाराींकडून पाचप्ीच्या दीं डासह गौण खननिाच्या
स्वालमत्विनाची २९ को्ी इतकी रक्कम वसुल करावी अर्ा आदे र्ाचे पत्र ववभागीय

आयुक्ताींकडून पालघर व ठाणे जिल्हाधिकारी याींना माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान प्राप्त झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पालघर व ठाणे जिल््याच्या जिल्हाधिकारी याींनी ववभागीय
आयुक्ताींच्या आदे र्ानुसार सींबींिीत कींपनीकडून दीं डाची रक्कम वसल
ू कर्याबाबत

व सींबींिीत कींपनीववरुध्द कारवाई कर्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा
कर्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) मनोर-वाडा-लभवींडी या रस्त्याच्या कामासाठी

गौण खननिाच्या स्वालमत्विनाची चोरी झाल्यासींबि
ीं ी र्ासनास प्राप्त झालेल्या

ववववि ननवेदनाींच्या अनुर्ींगाने ववभागीय आयुक्त कोकण ववभाग याींना त्याींच्या
कायाालयातील वररषठ अधिकाऱ्यामार्ात सखोल चौकर्ी करुन कायावाही कर्याच्या

सूचना दे ्यात आल्या होत्या. त्यानुसार ववभागीय आयुक्त, कोकण ववभाग याींनी

सदर प्रकरणाची उप आयुक्त (रोहयो) याींच्यामार्ात केलेल्या चौकर्ीत एकूण
७,५०,००८ िास गौण खननिाचे स्वालमत्विन र्ासनिमा केले नसल्याचे ननषपन्न
झाले. त्यानुसार ववभागीय आयुक्त कोकण ववभाग याींनी

ददनाींक १८/०७/२०१६

रोिीच्या पत्रान्वये जिल्हाधिकारी ठाणे व जिल्हाधिकारी पालघर याींना पढ
ु ील
कायावाही कर्याच्या सूचना ददल्या आहे त.

त्यानुसार तहलसलदार पालघर व वाडा याींनी दीं डाचे आदे र् पारीत केले असन
ू ,

तहलसलदार लभवींडी याींनी दे खील सींबींिीताींना अवैि उत्खननाबाबत दीं डात्मक
कारवाईची नोद्स बिावली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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रत्नाधगरी ि लसांधद
ु ग
ु व जजल््यातील होिीसेिा बांद िेल्याबाबत
(१९)

*

६६१०९

श्री.सभ
ु ाष उफव पांडितशेठ पाटील (अललबाग) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोकणातील काही खाडयाींना व नद्याींना पूल अथवा ये - िा कर्याकरीता
अन्य कोणताही मागा नसल्यामळ
ु े तेथील ग्रामस्थ, ववद्याथी व रूगण हे होडीने

प्रवास कररत असन
ू कोकण ककनारपट्टीतील मेरर्ाइाम बोडााने ज्या गावाींमध्ये सरु
ु

केलेली होडीसेवा माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान बींद कर्यात आली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लसींिुदग
ू ,
ु ा जिल्हयातील आरोसबाग वाडीत सुमारे ८४० कु्ुींबे असन

गावातून दररोि सुमारे १५० ववद्याथी र्ाळा व कॉलेिला िा्यासाठी पयाायी मागा
नसल्यामळ
ु े होडीतून प्रवास करतात, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रत्नाधगरी व लसींिद
ु ग
ु ा जिल्हयातील बाींदा-आरोसबाग, र्ेले-बाींदा,

नाइाबाग, लर्रवळ-हडपीड, बेळणे-बावर्ी, तोंडावळी-वपयाळी या गावाींना मल
ु भत
ू
गरिेसाठी पयाायी मागा नसल्याने होडीनेच प्रवास करावा लागत असन
ू ही गावे

पूलापासून वींधचत असून तेथील ग्रामस्थ ४० वर्ाांपासन
ू पूल बाींि्याची मागणी
करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी व पाहणी केली आहे काय,

(५) असल्यास, त्यानर्
ु ींगाने पल
ू बाींि्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा
कर्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (1) व (2) होय

(3) बाींदा-आरोसबाग, र्ेले बाींदा, नाईबाग या गावाींना िोडणारा पूल नाबाडा-21
अींतगात मींिूर आहे . लर्रगाींव, हडपीड, बेळणे बावर्ी, तोंडवळी वपयाळी ही गावे
रस्त्याने

िोडली गेली आहे त. या दठकाणी पल
ू ाची मागणी नाही. रत्नाधगरी

जिल््यातील प्रमुख जिल्हा मागा क्र.4 वर दाभोळ खाडीवर व ियगड खाडीवर
पूलाचे बाींिकाम प्रस्ताववत असून सदर पूलाींचे सवेक्षणाचे काम प्रगतीत आहे .

(4) बाींदा -र्ेले आणण बाींदा- आरोसबाग दरम्यान होडीने प्रवासी वाहतुक होत होती.
त्याची आकजस्मक तपासणी केली असता, प्रवार्ाींच्या सुरक्षक्षतेच्या ष्ष्ीकोनातन
ू
इनलॅ ्ड व्हे सल ॲक््, 1917 मिील तरतुदीप्रमाणे त्यात कोणतीही िीवरक्षक

सािने आढळली नाही. त्यामुळे महाराषर मेरी्ाईम बोडाामार्ात सदर दठकाणची
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प्रवासी वाहतक
ु बींद कर्यात आली असन
ू सींबधीं िताींना सरु क्षक्षत प्रवासी वाहतक
ु

कर्याच्या अनुर्ींगाने आवश्यक बाबीींची पत
ा ा कर्याबाबत कळवव्यात आले
ु त
आहे .

(5) सदर पल
ू ाच्या अींदािपत्रकास ताींब्रत्रक मींिूरी प्राप्त झाली असून ननववदा प्रकक्रयेची
कायावाही सुरु आहे .

(6) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िरां जविहीरे -आसखेि, चािण-तळे गाि (ता.खेि, जज.पण
ु े) येथे क्षमतेपेक्षा जा्त
िाहनाांच्या िाहति
ु ीमळ
ु े र्ता धोिादायि झाल्याबाबत

(२०)

*

७१२२७

श्री.सुरेश गोरे (खेि आळां दी) : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम

(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चाकण-गडद-वाींद्े या प्रमुख जिल्हा रस्त्यावर करीं िववहीरे -आसखेड (ता.खेड,
जि.पण
ु े) येथे सदर रस्ता १० ते १२ ्न विन क्षमतेच्या वाहतक
ु ीचा असताना
त्यावरून ४० ्न क्षमतेपेक्षा िास्त विनाची वाहतूक केली िात असल्याने सदरच्या
रस्त्याची दरु वस्था झाल्याने रस्ता वाहतक
ु ीस िोकादायक झाला असल्याच्या तक्रारी
स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी व नागररकाींनी सावािननक बाींिकाम ववभागाचे र्ाखा

अलभयींता (चाकण) याींच्याकडे माहे ऑगस्् २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान वारीं वार
लेखी ननवेदनाद्वारे केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच चाकण - तळे गाव रस्ता रा.मा.क्र,५५ हा रस्ता औद्योधगक वसाहत व
चाकण र्हरालगत असन
ू वदा ळ व अविड वाहनाींची मोठ्या प्रमाणात वाहतक
ू होत

असून सन २०१६ मध्ये झालेल्या अनतवषृ ्ीमुळे रस्त्याचा पषृ ठभाग खराब झाल्याने
गाव मौिे खालम्
ु िे, म्हाळींु गे, खराबवाडी व चाकण या दठकाणी मोठ्या प्रमाणात

वाहतूक कोंडी होऊन वारीं वार अपघात व िीववत हानी होत असल्याने स्थाननक

लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक ९ ऑक््ोबर, २०१६ वा त्यासुमारास सदर रस्त्याच्या ववर्ेर्

रस्ते दरु
ु स्ती कायाक्रमाींतगात दरु
ु स्ती व्हावी असे ननवेदन मा.सावािननक बाींिकाम
मींत्री याींना ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने या रस्त्याींची दरु
ु स्ती कर्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही, हे खरे नाही.

तथावप लोकप्रनतननिीींनी सावािननक बाींिकाम ववभागाच्या क्षेब्रत्रय अधिकाऱ्याींना या
सींदभााने मौणखक मागणी केली आहे .
(२) होय.

श्री. सुरेर् नामदे व गोरे , वव.स.स. याींचे दद. ९/१०/२०१६ रोिीचे ननवेदन प्राप्त

झाले आहे .

(३), (४) व (५) प्रश्नाींककत रस्ता प्रजिमा १७ लाींबी ७०.९० कक.मी. व रा.मा. ५५
लाींबी २३ कक.मी. या दोन रस्त्याींचा भाग आहे . या रस्त्यावरुन अविड वाहनाींची

वाहतूक मोठ्या प्रमाणात आहे . रस्ता काही प्रमाणात क्षनतग्रस्त झाला आहे .
रस्त्याींच्या काही भागात रुीं दीकरण, मिबत
ू ीकरण व डाींबरीकरणाचे काम करणे

आवश्यक असन
ू ही कामे ननकर् मींिूरी ननधि व प्रािान्यक्रमानुसार हाती घे्याचे

ननयोिन आहे . रस्त्याींच्या डाींबरी पषृ ठभागाचे नत
ू नीकरणाचे ९७० मी. लाींबीसाठी
एक काम मींिरू असन
काम हाती घे्यात येत आहे . रस्त्याच्या डाींबरी
ू
पषृ ठभागावरील खड्डे डाींबरलमधश्रत खडीने भर्याचे काम प्रगतीत आहे . रस्त्यावरुन
वाहतूक सुरळीत चालू आहे .

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

आिरे (ता.उरण, जज.रायगि) येथील धचत्रा जहाजाच्या दघ
व नेमुळे झालेल्या
ु ट
नुिसानाची भरपाइव लमळण्याबाबत

(२१)

*

६५९९८

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.विजय िाळे (लशिाजीनगर),

अॅि.आलशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददिली पि
ू )व , श्री.समीर
िुणािार (दहांगणघाट) :
करतील काय :-

सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) आवरे (ता.उरण, जि.रायगड) येथील कडापे मजच्िमार ववकास सींस्थेच्या ५२
सदस्याींना रायगड जिल्हयाच्या समद्
ा नेमुळे झालेल्या
ु ककनारी धचत्रा िहािाच्या दघ
ु ्

नक
ु सानाची तातडीने भरपाइा लमळावी अर्ी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी

माहे ऑगस््, २०१६ वा त्या दरम्यान आयक्
ु त, मत्स्य व्यवसाय ववभाग याींच्याकडे
ननवेदनाद्वारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, धचत्रा िहाि बुडाल्यामुळे सींपूणा ककनारपट्टीवर पसरलेल्या तेल
तवींगामुळे मत्स्य उत्पादन कमी झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, मत्स्य उत्पादन कमी झाल्याने मत्स्य व्यवसायावर पररणाम होवन
ू
जिल्हयातील बहुसख्
ीं यीक मजच्िमाराींच्या उपजिवीकेचे सािन नष् झाले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीअींती मजच्िमाराींना त्वररत भरपाइा लमळ्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे ि जानिर : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) होय, अींर्त: खरे आहे .

समुद् ककनारपट्टीवरील मासेमारीवर काही कालाविीकरीता तेल तवींग नष्

होईपयात मजच्िमाराींना मासेमारी करणे र्क्य झाले नाही. पररणामी या कालाविीत
मजच्िमाराींच्या प्रमुख दै नदीं दन उपजिववकेच्या सािनाींवर मयाादा आली होती.

(४) अपघात ग्रस्त िहाि मालक कींपनीकडून नक
ु सान भरपाईची मागणी कर्यात

आली होती. त्यास प्रनतसाद न लमळाल्यामळ
ु े सींबधीं ित कींपनी ववरुध्द मा. उच्च
न्यायालय, मुींबई येथे रु. ८.०५ को्ी इतक्या रकमेचा दावा र्ासनाच्या वतीने दाखल
कर्यात आला आहे . प्रकरण सध्या न्यायप्रववषठ आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िहाणू (जज. पालघर) तालुक्यात अनतिष्ट्ृ टीमुळे
बागायतदाराांचे नुिसान झाल्याबाबत

(२२)

*

६६८२७

श्री.अलमत घोिा (पालघर) :

सन्माननीय पन
ु िवसन ि मदत

िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

डहाणू (जि.पालघर) तालुक्यात ददनाींक १ ऑगस््, २०१६ रोिी अनतवषृ ्ी

होऊन बागायती मिील धचकू र्ळाींची पडझड होऊन बागायतदाराींचे मोठया प्रमाणात
नुकसान झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, डहाणू तालुक्यात धचकू हे प्रमुख र्ळ वपक असून साडेचार हिार
हे क््र क्षेत्र बागायतीने व्यापलेले असन
ू बागायदाराींनी किा काढून ववववि खते व

और्िे इत्यादीकररता मोठी आधथाक गत
ींु वणक
ू केलेली असताना अनतवषृ ्ीमळ
ु े धचकू

र्ळाचे व बागेचे नक
ु सान झाल्यामळ
ु े नक
ु सानभरपाई लमळ्याबाबत कृवर् ववभाग,
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डहाणू याींच्याकडे ददनाींक ५ ऑगस््, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननवेदन ददले, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्या अनर्
ीं ाने प्रत्यक्ष िागेवर िाऊन पींचनामे करुन धचकू
ु ग

बागायतीचे नक
ु सान झालेल्या र्ेतकऱ्याींना नुकसान भरपाई दे ्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे आहे .

तथावप, दद.८ ऑगस््,२०१६ रोिी डहाणू तालुक्यात धचकू र्ळवपकाींवर

बरु र्ीिन्य रोगाचा प्रादभ
ू र्ळगळ होत असलेबाबतचे ननवेदन प्राप्त झाले
ु ााव होवन
आहे .

(३) ऑगस््, २०१६ च्या पदहल्या आठवड्यात पडलेल्या सततच्या पावसामळ
ु े
हवेतील आद्तेत वाढ होवन
ू र्ाय्ोप्थोरा या बुरर्ीिन्य रोगाची लागण झाल्यामुळे
धचकू या र्ळाची र्ळगळ झाल्याचे ददसन
ू आहे . त्यामुळे सदर रोगाच्या अनर्
ु ींगाने

कृवर् ववभागाकडून उपाययोिना कर्यात आल्या असन
ू त्यानस
ु ार कक्कनार्के ५०
्क्के अनद
ु ानावर र्ेतकऱ्याींना पुरवठा कर्यात आली आहे . तसेच हवामानावर

आिारीत र्ळवपक ववमा योिनेंतगात धचकू र्ळवपकाींचे वपक ववमा योिनेत ४५३
र्ेतकऱ्याींनी १०२८.६३ हे क््रवर ववमा रक्कम रु.२५,७५,०७५/- बँकेमार्ात भरणा केली
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पण
ु े शहरातील विदयार्थयाांची िाहति
ू िरणाऱया ्िूलबस
परिान्यालशिाय चालविण्यात येत असल्याबाबत

(२३)

*

७१४६५

श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुि) :

सन्माननीय पररिहन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे र्हरातील ववद्याथ्याांची वाहतक
ू करणाऱ्या सम
ु ारे एक हिार स्कूलबस
परवान्यालर्वाय चालवव्यात येत असल्याची मादहती माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये
वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, प्विानबाग पररसरात याच मदहन्यात दहा ववद्याथ्याांना घेऊन

िाणाऱ्या स्कूल व्हॅनमिील सीएनिीने पे् घेतला पींरतु चालकाने वेळीच या
ववद्याथ्याांना बाहे र काढल्याने र्ार मोठी दघ
ा ना ्ळली, हे ही खरे आहे काय,
ु ्
(३) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीअींती र्ालेय ववद्याथीच्या वाहतुक व्यवस्थेच्या िोरणाच्या
अींमलबिावणीबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ददिािर रािते : (1) दै . पढ
ु ारी या वत्ृ तपत्रात दद. 08.10.2016 रोिी स्कूल
बस िावताहे त तपासणीववनाच या मथळयाखाली वत्ृ त प्रलसध्द झाले आहे .
(2)

होय.

(3) व (4) प्रादे लर्क पररवहन कायाालय, पुणे याींनी चौकर्ीअींती सदर वाहनाचा
परवाना व नोंदणी रद्द केली आहे .
र्ालेय

ववदयाथ्यााच्या

वाहतुकीचे

ननयमन

कर्यासाठी

र्ासनाने

दद. 22.03.2011 च्या अधिसूचनेप्रमाणे महाराषर मो्ार वाहन (स्कूल बस कररता
ववननयम) ननयम 2011 प्रमाणे िारी केले आहे . सदर स्कूल बस िोरणाची राज्यात
का्े कोर अींमलबिावणी कर्यात येत असते.
(5) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यात विदभव ि मराठिाड्यासह अनतिष्ट्ृ टीमळ
ु े झालेले नि
ु सान
(२४)

*

६५१६४

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (लशिी), श्री.विजय ििेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसल्लोि), श्री.सनु नल प्रभू (ददांिोशी), श्री.राहुल मोटे
(पराांिा), श्री.राणाजगजीतलसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्री.जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा

िळिा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे िी), िॉ.पतांगराि िदम
(पलूस ििेगाि), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.जयांत पाटील (इ्लामपूर),

श्री.पाांिुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.भा्िर जाधि (गुहागर), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल),
श्री.सरु े श

लाि

(िजवत),

श्री.शलशिाांत

लशांदे

(िोरे गाि),

श्री.हनम
ां
ु त

िोळस

(माळलशरस), श्री.बाळासाहे ब सानप (नालशि पि
ू )व , श्री.मिरां द जाधि-पाटील (िाई),

श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), िॉ.सतीश
(अण्णासाहे ब) पाटील (एरां िोल), श्री.अ्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्रीमती ननमवला

28

गावित

(इगतपरू ी),

श्री.शाांताराम

मोरे

(लभिांिी

ग्रामीण),

श्री.उन्मेश

पाटील

(चाळीसगाि), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.िैभि वपचि (अिोले), श्री.अजजत

पिार (बारामती), श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरां जी), श्री.शामराि ऊफव बाळासाहे ब
पाटील (िराि उत्तर) :

खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) राज्यात ववदभा व मराठवाड्यासह सोयाबीन, कापस
ू , कडिान्ये आणण इतर

वपकाींचे माहे सप््ें बर-ऑक््ोबर २०१६ च्या झालेल्या अनतवषृ ्ीमुळे सुमारे ५०
्क्क्यापेक्षा अधिक नक
ु सान झाले असन
ू मराठवाड्यातील सुमारे २५ लाख हे क््र

वपकाींची नासिूस झाल्याची मादहती मा.कृर्ी मींत्री याींनी ददनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१६
रोिी वा त्यासुमारास ददली, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच पराींडा, भूम व वार्ी (जि.उस्मानाबाद) तालक्
ु यात ददनाींक २१ सप््ें बर ते

३ ऑक््ोबर, २०१६ या दरम्यान झालेल्या अनतवषृ ्ीमळ
ु े २६ हिार र्ेतकऱ्याींच्या
िलमनीचे भस्
ू खलन होऊन सम
ु ारे ३ लाख ८ हिार हे क््र िलमनीवरील सोयाबीन,
तूर, बािरी, मुग, उडीद, कापूस व मका या वपकाींसह भािीपाला व र्ळबागाींचे
मोठया प्रमाणात नक
ु सान झाले आहे , हे खरे आहे काय,
(३) त्याचप्रमाणे

मराठवाडयात

परतीच्या

पावसाने

ननमााण

झालेल्या

पूर

पररजस्थतीमळ
ु े या भागातील र्ेती वपकाींसह घरे , स्थावर मालमत्ता व िीववत हानी
झाल्याचे ननदर्ानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनामार्ात पाहणी केली आहे काय,

(५) असल्यास, पाहणीचे ननषकर्ा काय आहे त व तद्नुसार नुकसानग्रस्ताींना तसेच
मत
ृ ाींच्या कु्ूींब्रबयाींना आधथाक मदत दे ्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली
वा कर्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) अींर्त: खरे आहे .

(३) अनतवषृ ्ीमुळे र्ेतीवपकाींची नक
ु सानभरपाई दे ्यासाठी, झालेल्या नक
ु सानीची
आकडेवारी क्षेत्रीय कायाालयाींकडून अचूक पींचनामे करुन मागवव्यात आली आहे .
सदर मादहती सींकलीत कर्याचे काम प्रगतीपथावर आहे . यासींदभाात प्राप्त होणाऱ्या

मादहतीच्या अनुर्ींगाने नुकसानग्रस्ताींना आधथाक मदत दे ्याबाबतचा ननणाय घे्याची
बाब प्रगतीपथावर आहे .

(४), (५) व (६) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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िल्याण ते शीळफाटा (जज.ठाणे) या उन्नत मागावचा
वि्तार लभिांिीपयवत िरण्याबाबत

(२५)

*

६७६४९

प्रा.िषाव गायििाि (धारािी), श्री.अ्लम शेख (मालाि पजश्चम),

श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे िी), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती ननमवला गावित
(इगतपूरी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर) :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम

(सािवजननि उपक्रम) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठाणे - कल्याण- नवी मब
ींु ई या ब्रत्रकोणातील वाहतूक व्यवस्थेत सुिारणा व्हावी

यासाठी कल्याण ते र्ीळर्ा्ा या मागाावर उन्नत मागा उभार्याच्या महत्वाकाींक्षी
प्रकल्पाचा ववस्तार थे् लभवींडीपयांत कर्याचा ननणाय राज्य र्ासनाने माहे ऑगस््,
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला असल्याचे ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने राज्य र्ासनाच्या महत्वाकाींक्षी प्रकल्पाबाबत
घेतलेल्या ननणायाींची अींमलबिावणी कर्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली
वा कर्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ लशांदे : (१) अींर्त: खरे आहे ,

मींत्रीमींडळाच्या पायाभत
ु सुवविा सलमतीने दद. ३०.११.२०१५ रोिीच्या बैठकीत

लभवींडी-कल्याण-लर्ळर्ा्ा या रस्त्यावर उन्नत मागााचे बाींिकाम कर्याच्या

प्रकल्पाचा सुसाध्यता अ्यास व सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार कर्यासाठी
तसेच

म.रा.र.वव.महामींडळाला

कर्यासाठी

मान्यता ददली आहे .

कायाान्वयीन

यींत्रणा

म्हणन
ू

घोवर्त

सदर मान्यतेस अनस
ु रुन ददनाींक १९ ऑगस््,

२०१६ चा र्ासन ननणाय ननगालमत कर्यात आला आहे . त्यामध्ये लर्ळर्ा्ा ते
लभवींडी वळण रस्त्यापयांत एकुण २१.० ककमी लाींबीचा वाव प्रस्ताववत आहे .

(२), (३) व (४) प्रकल्प अहवाल तयार कर्यासाठी सल्लागाराची ननयुक्ती कर्यात
येवन
ू सववस्तर प्रकल्प अहवालाचे काम पूणा कर्यात आले आहे .

सदर रस्त्याचे सींपूणा लाींबीत सहापदरीकरण व बदलापूर िींक्र्न ते पत्रीपुल

लाींबीत उन्नत मागााचे बाींिकाम कर्याचे प्रस्ताववत असुन ननिीचे उपलब्िते
नुसार प्रकल्प हाती घे्यात येईल.

-----------------
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िािा (जज.पालघर) तालक्
ु यातील शेतिऱयाांचे पॉिर दटलर ि मोठे रॅ क्टर याांचे
अनद
ु ान प्रलांब्रबत असल्याबाबत

*

(२६)
(िसई) :

६९९५६

श्री.विलास

तरे

(बोईसर),

श्री.दहतेंद्र

ठािूर

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वाडा (जि.पालघर) तालक्
ु यातील सुमारे ४०४ र्ेतकऱ्याींचे पॉवर द्लर व मोठे

रॅ क््र याींचे अनद
ु ान गेल्या ५ वर्ाापासन
ू प्रलींब्रबत असल्याची बाब स्थाननक
र्ेतकऱ्याींच्या लर्ष्मींडळाने ददनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१६ वा त्या सम
ु ारास जिल््याचे
मा.पालकमींत्री याींच्या ननदर्ानास आणन
ू ददलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकर्ीअींती र्ेतकऱ्याींना प्रलींब्रबत अनद
ु ान दे ्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांिुरां ग फुांििर : (१) ददनाींक ३० सप््ें बर,२०१६ रोिीच्या पत्रान्वये मा.मींत्री
आददवासी ववकास ववभाग याींना ननवेदन ददलेले आहे .

(२) व (३) कृर्ी याींब्रत्रकीकरण योिनेंतगात जिल््यास उपलब्ि झालेल्या अनद
ु ानाच्या
मयाादेत पव
ा ींमती दे ्यात येते. पव
ा ींमती प्राप्त र्ेतकऱ्याींनाच अनद
ू स
ू स
ु ान दे य आहे .

पालघर जिल््यातील र्ेतकऱ्याींनी कोणत्याही प्रकारची पव
ा ींमती नसताींना
ू स

परस्पर कृर्ी उद्योग ववकास महामींडळाकडून खरे दी केलेली आहे व अनद
ु ानासाठीचे

प्रस्ताव कृर्ी ववकास अधिकारी, जिल्हापररर्द, ठाणे याींचेकडे सादर केले आहे त.
सदर र्ेतकरी अनद
ु ानासाठी पात्र नाहीत.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पणज (ता.अिोट, जज.अिोला) महसूल मांिळ ि लगतच्या पररसरातील
शेतिऱयाांची विमा रक्िम अदयाप अदा न िेल्याबाबत

(२७)

*

६७८६३

श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पूि)व :

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री
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(१) पणि (ता.अको्, जि.अकोला) महसल
मींडळ व लगतच्या पररसरातील
ू

र्ेतकऱ्याींना सन २०१३-२०१४ मिील केळी वपक नक
ु सानाच्या ववम्याची रक्कम
अदयाप दे ्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या र्ेतकऱ्याींना ववम्याची रक्कम लमळवव्यासाठी ग्राहक मींचाकडे

िावे लागत असून पररसरातील केळी वपकाच्या नक
ु सानीचा वस्तुननषठ पींचनामा न
केल्याने आधथाक मोबदला लमळ्यास अपात्र ठरवव्यात आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीअींती र्ेतकऱ्याींना वपक नुकसान भरपाई दे ्याबाबत व

भववषयात अर्ी पुनारावत्ृ ती होणार नाही यासाठी र्ासनाने कोणती कायावाही केली
वा कर्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांिुरां ग फुांििर : (१) हे खरे नाही.

(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िरमाळा (जज. सोलापूर) तालक्
ु यातील उजणी जलाशयामळ
ु े पुनिवलसत झालेल्या
गािाांना नागरी मुलभूत सुविधा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(२८)

*

७०००१

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.बबनराि लशांदे (माढा),

श्री.जजतेंद्र आव्हाि (मब्र
ांु ा िळिा) :

सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापूर जिल््यातील उिनी िरणास मींिूरी लमळून प्रत्यक्ष िरण अजस्तत्वात

येऊन ४५ वर्ााचा कालाविी उल्ून गेलेला असतानाही सोलापूर, पुणे आणण
अहमदनगर या जिल््यातील सम
ा मतेने
ु ारे १३५० िरणग्रस्ताींचे अद्याप पण
ू क्ष
पुनवासन कर्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच करमाळा (जि. सोलापूर) तालक्
ु यातील उिणी िलार्यामुळे पुनवालसत
झालेल्या ३० गावाींना अद्यापपयात नागरी मुलभत
ू सवु विा उपलब्ि करुन दे ्यात

आलेल्या नसन
ू मौिे रर्े गाव या गावास िोडला िाणारा िोडरस्ताही अद्याप तयार
कर्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, िरणग्रस्ताींचे तातडीने पन
ु वासन कर्याची मागणी मा.मख्
ु यमींत्री व
मुख्य सधचव, महाराषर र्ासन याींना स्थाननक लोकप्रनतननिी व प्रकल्प दहतविात

क्राींतीकारी सींघ्ना याींचेमार्ात ददनाींक २८ िन
ू , २०१६ रोिी वा सुमारास कर्यात
आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उिनी िरणामुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पगींस्ताींचे पूणक्ष
ा मतेने

पन
ु वासन व मौिे रर्े गाव या गावास िोडला िाणारा िोडरस्ताही तयार
कर्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींर्त: खरे आहे .
(२) हे अींर्त: खरे आहे .

सोलापूर जिल्हयातील करमाळा तालक्
ु यातील ३० गावाींना दे य एकूण ५४०

नागरी सवु विाींपैकी

३८७ सवु विा पुरवव्यात आल्या असन
ू , मौिे रर्े वाडी येथील

पोहोच रस्ता या नागरी सुवविेसह उवारीत १५३ नागरी सुवविा पुरववणे बाकी आहे .
(३) व (४) हे खरे आहे .

उिनी प्रकल्पाींतगात सोलापरू , पण
ु े व अहमदनगर जिल्हयातील बाधित

एकूण १०,१६१ प्रकल्पग्रस्ताींपक
ै ी पात्र ४९८७ प्रकल्पग्रस्ताींना पयाायी िलमनीचे वा्प
कर्यात आले असून, प्रकल्पग्रस्ताींना ११०६८ भूखड
ीं ाचेही वा्प कर्यात आले
आहे .

रर्े वाडी या गावास िोडणा-या रस्त्याची अींदािपत्रके ववभागीय आयुक्त

याींच्याकडून प्राप्त झाल्यानींतर पढ
ु ील कायावाही कर्याचे ननयोजित आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पूणाव (जज.परभणी) तालुक्यातील गोदािरी नदीतन
ू
अिैधररत्या िाळू उपसा होत असल्याबाबत

(२९)

*

७०५८९

िॉ.राहूल पाटील (परभणी) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पण
ू ाा (जि.परभणी) तालक्
ु यातील ओझरू व खरवाडा या पररसरातील गोदावरी
नदीतन
ू मोठया प्रमाणात अवैि ररत्या वाळू उपसा होत असल्याची तक्रार ग्रामस्थ
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व र्ेतक-याींनी ददनाींक ४ िल
ु ,ै २०१६ व २२ िल
ु ,ै २०१६ रोिी जिल्हाधिकारी
कायाालयाकडे ननवेदनाव्दारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुर्ींगाने अवैि वाळू उपसा करणाऱ्याींववरुध्द र्ासनाने
कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ददनाींक ०४/०७/२०१६ रोिी वझर, ता. पूणाा, जिल्हा
परभणी येथील रे ती तस्कराीं सींदभाात एक ननवेदन जिल्हाधिकारी परभणी याींना
प्राप्त झाले

आहे .

(२) व (३) सदर ननवेदनाच्या अनर्
ु ींगाने केलेल्या कारवाईत मौिे वझूर व मौिे

खरबडा, ता. पूणाा येथील एकूण २० वाळूसाठे िप्त कर्यात आले असन
ू , त्याबाबत
सींबींधिताींववरुध्द पोलीसात गन्
ु हे दाखल कर्यात आले आहे त व सींबधीं िताींववरुध्द
दीं डात्मक कारवाईची प्रकक्रयादे खील हाती घे्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पण
ु े-िात्रज-गोगलिािी फाटा महामागाविरील
र्त्याची खड्ड्याांमळ
ु े झालेली दरु ि्था

(३०)

*

६७३२५

श्री.लभमराि

तापिीर

(खिििासला) :

सन्माननीय

सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) पण
ु े, कात्रि ते गोगलवाडी र्ा्ा महामागाावरील रस्त्याची खड्ड्याींमळ
ु े दरु वस्था
झाली असल्याने अपघाताींमध्ये मोठया प्रमाणात वाढ होत असल्याची गींभीर बाब
ददनाींक ३ सप््ें बर, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदर्ानास आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्याची दरु वस्था झाल्याने वाहन चालकाींना वाहने चालवताना
त्रास होत असल्याच्या तक्रारी मख्
ु य अलभयींता, सावािननक बाींिकाम ववभाग
याींच्याकडे करुनही अधिकारी याकडे दल
ा करीत असल्याचे ननदर्ानास आले आहे ,
ु क्ष
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
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(४)

असल्यास,

चौकर्ीच्या

अनर्
ु ींगाने

पण
ु े,

कात्रि

ते

गोगलवाडी

र्ा्ा

महामागाावरील रस्त्याची दरु
ु स्ती कर्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा
कर्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.

रस्त्याचा डाींबरीपषृ ठभाग अनतवषृ ्ीमुळे काही प्रमाणात क्षनतग्रस्त झाला आहे .
पोलीस दप्तरीच्या मादहतीवरुन रस्त्यावरील अपघाताींच्या सींख्येत वाढ झाली
नसल्याचे ददसून येते.
(२) अर्ी बाब नाही.

(३), (४) व (५) प्रश्नाींककत रस्ता रा.मा. १२६ असन
ू , कात्रि- लर्ींदेवाडी दरम्यान

रस्त्याींची लाींबी ८.२०० कक.मी. आहे . रस्त्याच्या डाींबरी पषृ ठभागावर पडलेले खड्डे
डाींबरलमश्रीत खडीने भर्याचे काम प्रगतीत आहे . रस्त्याच्या २ कक.मी. लाींबीतील
मिबत
ू ीकरण व डाींबरीकरणाचे काम मींिूर असून ननववदा स्तरावर आहे . उवारीत
लाींबीतील आवश्यक कामे मींिरू ी ननिी ननकर् व प्रािान्यक्रमानस
ु ार हाती घे्याचे
ननयोिन आहे . सद्यजस्थतीत रस्त्यावरील वाहतक
ू सुरळीतपणे सुरु आहे .
-----------------

साांगली जजल्हयातील शेतिऱयाांची बनािट सांजीििे ि खताांमुळे
(३१)

*

फसिणि
ू होत असल्याबाबत

७००८३

श्री.धनजांय (सध
ु ीर) गािगीळ (साांगली) :

सन्माननीय िृषी

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) साींगली जिल्हयातील सींिीवके व खताींच्या पँकीींगवरती ददलेले प्रमाण व

प्रत्यक्षात त्यामिील घ्क यामध्ये मोठया प्रमाणात तर्ावत आढळून येत असून
बनाव् सींिीवके व खते ववकून र्ेतकऱ्याींची र्सवणक
ू होत असल्याची बाब माहे
ऑक््ोंबर २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याींचा उत्पादन खचा अत्यींत कमी असन
ू ही ववक्री करताना मात्र
िास्त ककीं मत आकारुन मोठया प्रमाणात नर्ा लमळव्यासाठी र्ेतकऱ्याींची
र्सवणक
ू केली िात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यामध्ये जिल्हयातील काही कृर्ी ववक्री केंद् व कृर्ी अधिकारी हे
दे खील या सींिीवके व खत कींपन्याींना मदत करीत असल्याचे ननदर्ानास आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी करुन सींबींधित कृर्ी ववक्री केंद्,
कृर्ी अधिकारी व र्सवणक
ू करणा-या कींपन्याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली
वा कर्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांिुरां ग फुांििर : (१) अींर्त: खरे आहे .

(२) उत्पादन खचा व ववक्री कीींमत यावर या ववभागाचे ननयींत्रण नसते.
(३) हे खरे नाही.

(४) एकुण ४० अप्रमाणणत आलेल्या खत साठयास ववक्री बींद आदे र् दे वन
ू उत्पादक
व ववक्रेते याींचेवर खत ननयींत्रण आदे र् १९८५ मिील तरतुदी नुसार कारवाई कर्यात
येत आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

चांदपूर जजल््यात िपाशीच्या वपिाांिर कििरोगचा झालेला प्रादभ
ु ावि
(३२)

*

६६७२१

श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

चींदपूर, भद्ावती, वरोरा व कोरपना (जि.चींद्पूर) तालुक्यात मोठया प्रमाणात

घेतलेल्या कपार्ीच्या वपकाींना ककडीची लागन होऊन रोगाींचा प्रादभ
ु ााव झाल्याचे माहे
ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या तालुक्यात कपार्ीचे पीक उदध्वस्त होऊन र्ेतकऱ्याींचे आधथाक
नुकसान होणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याची पाहणी र्ासनाने केली आहे काय,

(४) असल्यास, कपार्ीच्या वपकाींवर रोगप्रनतबींिक उपाययोिना कर्याच्याष्ष्ीने

व वपक ववमा योिनेतन
ू नक
ु सानग्रस्त र्ेतकऱ्याींना आधथाक मदत दे ्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. पाांिुरां ग फांु ििर : (१) होय.

(२) व (३) चींद्पूर, भद्ावती, वरोरा व कोरपना तालक्
ु याींमध्ये प्रादभ
ु ाावाची तीव्रता
अनक्र
ु मे ०.९९%, २.३९%, २.३२% व ०.९९% एवढी असन
ू १००% क्षेत्र उपचाररत
केले आहे .

(४) कृवर् ववभागाच्या कमाचाऱ्याींच्यामार्ात प्रत्यक्ष र्ेतावर िावन
ू र्ेतकऱ्याींना

मागादर्ान कर्यात आले. ककडीच्या ननयींत्रणाकररता क्रॉपसॅप प्रकल्पाींतगात व ववववि
योिनाींतगात प्रत्येक तालुक्यास रायझोर्ॉस २० लल., सायपरमेथीन ५० लल. या
और्िाींचा पुरवठा ५०% अनुदानावर कर्यात आला आहे .

वेळीच उपायोिना कर्यात आल्याने ककडरोग ननयींत्रणात आला. ककड रोगाींचा

प्रादभ
ु सान सींकेत पातळीच्या खाली आढळून आला आहे .
ु ााव आधथाक नक
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

जळगाि जजल्हयातील तापमानात झालेल्या बदलामुळे
िेळी शेतिऱयाांचे झालेले नि
ु सान

(३३)

*

६८२४९

श्री.सांजय साििारे (भुसािळ) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िळगाव जिल््यातील हवामान आिाररत र्ळवपक ववमा योिनेत सहभागी

झालेल्या केळी उत्पादकाींना सींरक्षण कालाविी सींपला तरी अद्याप माहे सप््ें बर,
२०१६ पयांत नुकसान भरपाईचे वा्प झाले नसल्याची बाब ननदर्ानास आली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ददनाींक १ डडसेंबर, २०१५ ते २९ र्ेिुवारी, २०१६ तर ददनाींक १ माचा,

२०१६ ते ३१ िल
ु ,ै २०१६ या कालाविीत तापमानात बदल झाल्याने केळी र्ेतकयाींचे प्रचींड नक
ु सान झाले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४)

असल्यास,

चौकर्ीच्या

अनुर्ींगाने

नक
ु सानग्रस्त

र्ेतकऱ्याींना

लमळ्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांिुरां ग फुांििर : (१) हे खरे नाही.

(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

भरपाई
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मांब
ु ई येथील पजश्चम द्रत
ु गती महामागव ि सायन - पनिेल नव्याने बनविलेल्या
टोलमागावची झालेली दरु ि्था

(३४)

*

७०३३५

श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पि
ू )व , श्री.ति
ु ाराम िाते (अणश
ु क्ती

नगर), श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि

उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मींब
ु ईतील वाींद्े ते ददहसर पजश्चम द्त
ु गती महामागा तसेच सायन - पनवेल

्ोल महामागाावरील सवाच उडडाणपूल व मख्
ु य मागाांवर खडडे असल्याचे माहे
ऑगस्् व सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) सायन - पनवेल महामागाावरील मानखद
ु ा येथील रस्त्याच्या झालेल्या दयनीय

अवस्थेमळ
ु े व पडलेल्या मोठ मोठया खडडयाींमुळे अपघात होऊन िीवीत हानी

हो्याच्या प्रमाणात वाढ झालेली असल्याने ददनाींक १ ऑगस््, २०१६ रोिी
मा.सावािननक बाींिकाम मींत्री याींच्याकडे स्थाननक लोकप्रनतननधिींनी पत्रव्यवहार
करुनही अदयाप कोणतीच कायावाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पजश्चम द्त
ु गती महामागा, सेवामागा व सायन - पनवेल
महामागाावरील रस्त्याींची पावसाळ्या अगोदर पन
ु बाांिणी ककीं वा डाींबरीकरण कर्यात

यावे अर्ी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी सावािननक बाींिकाम ववभागाकडे
करुनही सींबधीं ित अधिकाींऱ्याींनी दल
ा केले आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(५) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने सींबधीं ित अधिकारी व कींत्रा्दाराींववरुध्द

कारवाई कर्याबाबत तसेच खडडे बि
ू वन
ू आगामी पावसाळयात पन्
ु हा खडडे पडू
नयेत याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींर्त: खरे आहे .

पजश्चम द्त
ु गती महामागा व सेवा रस्ता तसेच सायन- पनवेल महामागाावर

पावसाळयात पडलेले खड्डे या ववभागामार्ात भरून महामागा व सेवा रस्ता
वाहतुकीसाठी सजु स्थतीत ठे व्यात आला आहे .

(२) सायन पनवेल महामागाावरील मानखद
ु ा येथील रस्त्यावरील सवा खड्डे भर्यात
आलेले असन
ू रस्ता वाहतुकीस सुजस्थतीत आहे .
(३), (४), (५) व (६) नाही.
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सावािननक बाींिकाम ववभागामार्ात पजश्चम द्त
ु गती महामागा, सेवा रस्ता हे

रस्ते वाहतक
ु ीसाठी सजु स्थतीत ठे व्याची कायावाही कर्यात आली आहे .

सायन-पनवेल रस्ता हा खािगीकरणातींगत
ा पूणा कर्यात आला असल्याने

सवलत

कालाविीमध्ये

रस्त्याच्या

सींपूणा

दे खभाल

दरू
ु स्तीची

िबाबदारी

उद्योिकाची आहे . तथावप उद्योिक दे खभाल दरू
ु स्तीचे काम पूणरा ीत्या करीत

नसल्याने सावािननक बाींिकाम ववभागामार्ात उद्योिकाच्या ‘Risk and Cost’
वर पावसाळयात तातडीने दरू
ू , सध्या रस्ता सजु स्थतीत
ु स्तीची कामे केली असन
आहे .

पजश्चम द्त
ु ीकरण आणण
ु गती मागााच्या मिबत

ननकर् व प्राथम्यक्रमाने हाती घे्याचे ननयोिन आहे .

डाींबरीकरणाचे काम ननिी,

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

सातारा ते पुणे दरम्यान असलेल्या महामागावच्या सहापदरीिरणाचे िाम अनतशय
(३५)

*

सांथगतीने ि ननिृष्ट्ट दजावचे होत असल्याबाबत

६९१३७

श्री.सरदार तारालसांह (मुलुांि), श्री.शरददादा सोनािणे (जन्
ु नर),

श्री.जयिुमार गोरे (माण) :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि

उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे - बेंगलोर राषरीय महामागाावरील सातारा ते पुणे दरम्यानच्या महामागााचे
सहापदरीकरणाचे काम अनतर्य सींथगतीने व ननकृष् दिााचे करुन सदर कींपनीने
ननयमाींचे उल्लींघन केल्याने या कींपनी ववरोिात तातडीने कारवाई कर्यात यावी

अर्ी मागणी पुणे ववभागाच्या आयोजित केलेल्या बैठकीत सातारा लोकसभा

मतदारसींघाचे मा.खासदार याींनी मा.केंद्ीय भप
ू षृ ठ वाहतक
ु मींत्री याींचेकडे ददनाींक १७
ऑगस््, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सातारा ते पुणे हया महामागााचे सहापदरीकरणाचे काम पूणा
कर्याचा कालाविी ककती, या कालाविीत कींपनी मार्ात ्ोलवसुली कर्यात येत
होती त्यानुसार कींपनीने ककती रूपयाची वसूली केली असून या कामाला अींदािे
येणारा खचा ककती को्ी रूपये होता याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने या कींपनीने केलेल्या कराराप्रमाणे काम न

केल्यामळ
ु े त्याींचेववरोिात कारवाई कर्याबाबत तसेच मा.केंद्ीय भप
ू षृ ठ वाहतक
ु
मींत्री याींच्या सच
ु नेनुसार र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) होय हे खरे आहे .

भारतीय राषरीय रािमागा प्राधिकरण याींचे मार्ात खािगी करणातन
ू पुणे ते सातारा
हया १४० कक.मी.महामागााचे
होणे

अपेक्षक्षत

होते.

परवानगी,वनिमीनीचे

सहापदरीकरणाचे काम दद.३१/१२/२०१५ पयांत पूणा

तथावप

िुने

हस्ताींतरण,कामाच्या

भुसप
ीं ादन
वावात

प्रकरणे,

बदलाची

वादहन्याींचे स्थलाींतर हया कारणामळ
ु े ववलींब झालेला आहे .

वक्ष
ृ

मागणी,

िा्णी

सेवा

हया प्रकल्पाला रु.१७२४.२५ को्ी खचा अपेक्षक्षत आहे . हया महामागााच्या पथकर

नाक्यावर दद.१०.११.२०१६ अखेर चौपदरीकरणाच्या प्रकल्पासाठी सरु
ु असलेल्या

पथकरापो्ी रु.१०५७.९३ को्ी वसूली झाली असून त्यापैकी रु.६३३.७५ को्ी
सवलतकाराने केंद् र्ासनाकडे िमा केले आहे असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय
राषरीय रािमागा प्राधिकरण, पुणे याींनी कळववले आहे .
-----------------

मुांबई नालशि मागाविर गॅमन इांडिया िांपनीने हॉटे ल मालिाांना
दभ
ु ाजि तोिून र्ता ददल्याबाबत

(३६)

*

७०६८१

श्री.अननल िदम (ननफाि) :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम

(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िन्
ींु ई - नालर्क महामागाावर होणारी वाहतक
कोंडीमळ
ु या मब
ू
ु े व वाढत्या
अपघाताचे प्रमाण कमी कर्यासाठी र्ासनाने सदर महामागाावर लभवींडी येथील

वडपे णखींड ते इगतपरू ी तालक्
ु यातील गोंदे दरम्यान रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम
ददलेल्या गॅमन इींडडया कींपनीने या महामागाावरील १३ हॉ्े ल मालकाींना सोयीचे

व्हावे यासाठी रस्त्याच्यामध्ये असलेले दभ
ू रस्ता ददला असल्याचे
ु ािक तोडून मिन
ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दभ
ु ािक तोडल्याने अपघाताचे प्रमाण वाढले असल्याने वाहतूकदार
व प्रवार्ी याींनी र्ासनाच्या सावािननक बाींिकाम ववभागाकडे गॅमन इींडडया कींपनी
व महामागा प्रर्ासन याींच्या ववरोिात गुन्हा दाखल करावा अर्ी मागणी अनेक
वेळा लेखी ननवेदनाद्वारे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुर्ींगाने गॅमन इींडडया कींपनी ववरुध्द र्ासनाने कोणती
कारवाई केली वा कर्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२)
अनधिकृतपणे
नोंदववल्याचे

कळववले आहे .

दभ
ु ािक

तोडले

हे खरे नसन
ू

असल्याने

काही हॉ्े ल मालकाींनी

त्याींचेववरुध्द

पोलीसाींत

तक्रार

प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागा प्राधिकरण,नालर्क याींनी

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

चाांदरु रे ल्िे ि नतिसा (जज.अमरािती) तालुक्यातील र्त्याांची झालेली दरु ि्था
(३७)

*

६७१७५

प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि रे ल्िे) :

सन्माननीय महसूल

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) विाा नदीतन
ू रे ती माकर्याींनी क्षमतेपेक्षा िास्त रे ती उपसा करुन चाींदरु रे ल्वे,
नतवसा (जि.अमरावती) तालक्
ु यातील रस्त्याने रे तीची अनतभारक्षमतेने वाहतुक
केल्याने रस्त्याींची दरु वस्था होऊन रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खडडे पडल्याने
रस्त्यावर अपघात होवन
ू अनेकाींना आपले प्राण गमवावे लागले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने सदर रस्त्याची दरु
ु स्ती करुन रे ती उपसा
करणा-या माकर्याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अमरावती जिल््यातील चाींदरु रे ल्वे व नतवसा तालक्
ु यात
अर्ी बाब ननदर्ानास आली नाही.

(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

41

आांबेगाांि (जज.पण
ु े) तालक्
ु यातील अनतिष्ट्ृ टीमळ
ु े नि
ु सान झालेल्या
वपिाांचे पांचनामे न िेल्याबाबत

(३८)

*

(शहापूर) :

६९०४०

श्री.ददलीप

िळसे-पाटील

(आांबेगाि),

श्री.पाांिुरां ग

बरोरा

सन्माननीय पन
ु िवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) आींबेगाींव (जि.पण
ु े) तालक्
ु यातील ४९ गावामध्ये माहे िल
ु ै-ऑगस््, २०१६ मध्ये

झालेल्या अनतवषृ ्ीमुळे वपकाींच्या नुकसानीबाबत पींचनामे कर्याचे जिल्हाधिकारी,
पुणे याींनी आदे र् दे ऊनसुध्दा नुकसानीबाबतचे पींचनामे केले नसल्याची बाब ददनाींक

५ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी जिल्हाधिकारी, पुणे याींचे सोबत
घेतलेल्या आढावा बैठकीमध्ये त्याींच्या ननदर्ानास आणली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अनतवषृ ्ी झाल्यानींतर त्वरीत ४८ तासात पीक नुकसानीबाबत
पींचनामे करणे बींिनकारक असतानाही पींचनामे न केल्याने सदर बैठकीमध्ये

सींबींधित अधिकाऱ्याींनी नक
ु सानीबाबत त्वरीत पींचनामे करुन अहवाल सादर
कर्याबाबत जिल्हाधिकारी याींनी आदे र् ददले होते, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने तात्काळ पींचनामे कर्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायावाही केली व या प्रकरणी पींचनामे कर्यास हलगिीपणा करणाऱ्या
अधिकाऱ्याींवर र्ासनाने काय कारवाई केली वा कर्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. अींर्त: खरे आहे .
(२) होय.

(३) व (४) आींबेगाव तालुक्यातील अनतवषृ ्ीने बाधित ४९ गावामध्ये र्ेतातील
बाींिाची र्ु्त्
ु ीचे पींचनामे कर्याचे काम पूणा कर्यात आले असन
ू नुकसानीचा
अहवाल कृवर् सींचालक, ववस्तार व प्रलर्क्षण, कृवर् आयक्
ु तालय, महाराषर राज्य
याींचेकडे जिल्हाधिकारी पुणे याींनी पाठववला आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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पण
ु े जजल््यातील दठबि लसांचनाचे प्रलांब्रबत अनद
ु ान दे ण्याबाबत
(३९)

*

६६९०४

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अलमन पटे ल (मांब
ु ादे िी), श्री.अ्लम

शेख (मालाि पजश्चम) :
काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) पुणे जिल््यातील सन २०१२-१३ या वर्ाातील दठबक लसींचन अनुदान योिनेच्या
प्रस्तावातील सम
ु ारे १२२७ लाभाथ्याांचे रु.३६४.६२ लाख प्रस्तावाींची रक्कम प्रलींब्रबत

असून प्रस्तत
ु चा ननिी तातडीने लमळावा याकररता लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक १०
ऑगस््, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास जिल्हा अधिक्षक कृवर् अधिकारी, पण
ु े
याींचेकडे पत्रान्वये मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पुणे जिल््यातील सन २०१२-१३ या वर्ाातील दठबक लसींचनाचे
प्रलींब्रबत अनद
ु ान तात्काळ दे ्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांिुरां ग फुांििर : (१) व (२) जिल्हा अधिक्षक कृर्ी अधिकारी, पुणे याींच्या
मागणीनस
ु ार सन २०१२-१३ या वर्ाातील प्रलींब्रबत प्रस्तावाींसाठी रु.२१.५५ को्ी एवढा

ननिी सन २०१४-१५ या वर्ाात उपलब्ि करुन दे ्यात आला होता. तथावप, जिल्हा
अधिक्षक कृर्ी अधिकारी, पण
ु े याींनी पुन्हा सन २०१२-१३ या वर्ाातील रु. ३६४.६२

लाख रकमेचे प्रस्ताव प्रलींब्रबत असल्याचे कृर्ी आयुक्तालयास कळववले आहे व
सदर रकमेची मागणी केलेली आहे . सदर प्रस्तावाींची िाननी करुन अनद
ु ान
दे ्याबाबत आवश्यक कायावाही कर्यात येईल.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

न्हािरे -तळे गाि ढमढे रे - लशक्रापूर (जज.पुणे) या र्त्याच्या दरु
ु ्तीबाबत
(४०)

*

६७२६८

श्री.बाबुराि पाचणे (लशरुर) :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम

(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) न्हावरे -तळे गाव, ढमढे रे-लर्क्रापरू (जि.पण
ु े) हा रस्ता बीय्
ु ी तत्वाखाली बाींिकाम
कर्यासाठी ४४१ को्ी रुपयाींच्या अींदािपत्रकास सावािननक बाींिकाम ववभागाने
मान्यता ददली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, माचा २००९ पासन
ू या रस्त्याचे बाींिकाम बीय्
ु ी तत्वाखाली होणार
असल्याने दरु
ू
ु स्ती कर्यात न आल्याने रस्त्यावर दठकदठकाणी खड्डे पडले असन

रस्त्याच्या दोन्ही बािूच्या साईडपट्टया खचल्याने रस्ता वाहतूकीस िोकादायक झाला
असल्याने नागरीकाींना वाहतक
ू ीस त्रास होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने रस्त्याची दरु
ु स्ती व नवीन रस्त्याच्या
बाींिकामाबाबत र्ासनाने काय कायावाही केली वा कर्यात येत आहे
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय
(२) नाही.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

(४) र्ासनामार्ात रस्त्याची दरू
ु स्ती कर्यात येत आहे .
महामागा याींचेकडून होईल.

पुढील कायावाही राषरीय

(५) नवीन भस
ू ींपादन कायद्यातील बदलामळ
ु े व केंद् र्ासनाच्या मागादर्ाक
सूचनाप्रमाणे (MCA) ९०% भूसींपादन झाल्याखेरीि रस्त्याचे चौपदरीकरण करता
येऊ र्कत नसल्याने मींिूर काम कायााजन्वत हो्यास ववलींब झाला आहे . प्रस्तत
ु

रस्ता तत्वत: राषरीय महामागा घोवर्त झाल्याने पढ
ु ील कायावाही राषरीय महामागा
याींचेकडून होईल.

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

दहांगोली जजल्हयातील प्रिल्प उपसांचालि (आत्मा) याांच्या गैरिारभाराबाबत
(४१)

*

६५२६४

िॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दहींगोली जिल्हयातील प्रकल्प उपसींचालक (आत्मा) याींच्या गैरकारभाराबाबत

त्याींच्याववरुध्द त्वरीत प्रर्ासकीय कारवाई कर्याबाबतचे ननवेदन अध्यक्ष, ककसान
ददर्ा र्ेतकरी उत्पादक कींपनी लल. दहींगोली याींनी जिल्हाधिकारी, दहींगोली याींना
ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्या अनर्
ु ींगाने या प्रकरणाची चौकर्ी कर्यासाठी ववभागीय कृवर्

सहसींचालक, लातरू ववभाग या कायाालयाकडून ददनाींक ६ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी
चौकर्ी पथक पाठवव्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकर्ी करुन र्ासनाने सींबींिीत दोर्ीींवर कोणती
कारवाई केली वा कर्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांिुरां ग फुांििर : (१) होय.

(२) दद. ६.९.२०१६ व दद.६.१०.२०१६ रोिी ववभागीय कृवर् सहसींचालक, लातूर
ववभाग, लातूर या कायाालयाकडून चौकर्ी पथक पाठवव्यात आले होते.

(३) प्राथलमक चौकर्ी अहवालानुसार श्री.एम.डी.िािव प्रकल्प उपसींचालक (आत्मा)
व

श्री. पी.एस.डहाळे

पुढील

कायावाही

हे

दोर्ी

आढळून

कर्यात येत आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

येतात. त्याींच्यावरील आरोपानस
ु ार

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

नेिासा (जज.अहमदनगर) तालक्
ु यातील िृवष िायावलयात
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत झालेला गैरव्यिहार

(४२)

*

६६३५२

श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.िैभि वपचि (अिोले),

श्री.जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्री.पाांिुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.ददपि चव्हाण
(फलटण) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नेवासा (जि.अहमदनगर) तालक्
ु यातील कृर्ी कायाालयात राषरीय अन्न सरु क्षा

योिनेत लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार झाल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६ च्या दस
ु ऱ्या
आठवड्यात ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकर्ीअींती सदर गैरव्यवहार करणाऱ्या सींबींधित व्यक्तीींवर
र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. पाांिुरां ग फांु ििर : (१) व (२) याप्रकरणी तालक
ु ा कृर्ी अधिकारी, नेवासा याींनी

भ्रष्ाचार केल्याबाबतची तक्रार जिल्हा अधिक्षक कृर्ी अधिकारी, अहमदनगर
याींच्याकडे प्राप्त झाली आहे . त्यानर्
ु ींगाने चौकर्ीची कायावाही सरु
ु कर्यात आली
असून चौकर्ी अधिकाऱ्याींचा चौकर्ी अहवाल प्रनतक्षेत आहे .
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(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

धचखली (जज.बुलिाणा) येथे अधधिाऱयाांची बनािट ्िाक्षरीिरुन
जलमनी अिृषि िरण्यात आल्याबाबत

(४३)

*

७१०५३

श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.विजय

ििेट्टीिार (ब्रम्हपूरी) :
काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) धचखली (जि.बुलडाणा) येथील तलाठी, मींडळ अधिकारी, नायब तहलसलदार
आणण भख
ीं मार्ीयाींनी सींगनमत करुन ददनाींक २२ नोव्हें बर, २०१० ते ददनाींक २४
ू ड

नोव्हें बर, २०१५ या कालाविीत १९ र्ेतमालकाच्या िमीनीचे अकृर्क कर्याकरीता
उपववभागीय अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरी व लर्क्क्यासह बनाव् आदे र् तयार करुन

ववतररत केल्याची िक्कादायक मादहती ददनाींक १० ऑक््ोंबर, २०१६ रोिी वा
त्यासुमारास ननदर्ानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने बनाव् आदे र् तयार करणाऱ्या सींबधीं ित
आधिकाऱ्याींवर भूखड
ीं मार्ीयाींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) धचखली (जि. बुलढाणा) र्हरामध्ये मोठ्या
प्रमाणात बनाव् अकृवर्क परवानगीचे आदे र् ननगालमत झाल्याववर्यी प्राप्त
झालेल्या

तक्रारीींच्या

अनर्
ु ींगाने

जिल्हाधिकारी,

बुलढाणा

याींनी

अप्पर

जिल्हाधिकारी, बुलढाणा याींच्या अध्यक्षतेखाली दद. २४/११/२०१५ च्या आदे र्ान्वये
चौकर्ी

सलमती गठीत केली होती. या सलमतीने तपासणी केलेली २९६ प्रकरणे

तसेच तलाठी दप्तर तपासणीमध्ये लमळालेली १२८ प्रकरणे अर्ा एकूण

४२४

प्रकरणाींचे पन
ु रीक्षण कर्यात येत आहे . त्यापैकी आतापयांत १४ प्रकरणात
पुनरीक्षणाची कायावाही

पुणा कर्यात

आली आहे . सदर कायावाहीत आढळून

आलेल्या अननयलमतता प्रकरणी दद.०८/१०/२०१६ रोिी पोलीस स््े र्न, धचखली येथे
अपराि क्र. ४९६/२०१६ अन्वये सींबधीं ित तत्कालीन तलाठी, तत्कालीन मींडळ
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अधिकारी व तत्कालीन नायब तहलसलदार व इतर १६ सींबींधित भि
ू ारक अर्ा एकूण
१९ व्यक्तीींववरुध्द र्ौिदारी गुन्हा दाखल कर्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

श्रीरामपूर (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील राष्ट्रीय मागासिगीय खल
ु े िृषी

महाविदयालयात िृषी पदवििा अभ्यासक्रमात विदयार्थयाांची झालेली फसिणि
ू
(४४)

*

६६४१७

श्री.विजय औटी (पारनेर) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) श्रीरामपूर (जि.अहमदनगर) तालुक्यात “राषरीय मागासवगीय खल
ु े कृर्ी
महाववद्यालय” येथे कृर्ी पदववका अ्यासक्रमात पींचायत राज्य मींत्रालयाचा कृवर्

व्यावसानयक ग्रामीण ववकासाचा उपक्रम असल्याचे भासवन
ू ववद्याथ्याांना प्रवेर्ासाठी
प्रोत्सादहत करुन बनाव् कृर्ी ववद्यापीठात सन २०१४ मध्ये पदहल्या वर्ी ४९
ववद्याथ्याांनी व दस
ु ऱ्या वर्ी ३८ ववद्याथ्याांना प्रवेर् दे ्यात आला होता, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, या कृर्ी महाववदयालयात पींचायत राज्य व्यवस्थेच्या नावाचा,
बोिधचन्हाींचा व सींस्थेचे नाव तीन वेळा बदलणे इत्यादी बाबत गैरकारभार केल्याचे

ननपाणी वाडगाव येथील ववद्याथ्याांनी स्थाननक पोलीस स््े र्न व महाराषर कृर्ी

लर्क्षण व सींर्ोिन पररर्दे कडे तक्रार दाखल केल्याची मादहती ददनाींक ८ सप््ें बर,
२०१६ रोिी वा त्या सुमारास ननदर्ानास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या र्सवणक
ू ी ववरोिात सींबधीं िताींववरुध्द पोलीसात गन्
ु हा दाखल
करुन र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीअींती सवा सींबधीं ित दोर्ीींववरुध्द र्ासनाने कोणती कारवाई
केली वा कर्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .

(२), (३) व (४) सदर प्रकरणी ननपाणी वडगाव येथील ववद्याथी स्वानींद िािव

याींनी दद. १९/११/२०१६ रोिी ददलेल्या कर्याादीनस
ु ार आरोपी रववींद् साळवे याींच्या

ववरुध्द श्रीरामपूर र्हर, पोलीस स््े र्न येथे गु.र.नीं. २७९/२०१६, भा.दीं .वव. कलम
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४२०, ४६५ प्रमाणे दद. १९/११/२०१६ रोिी गन्
ु हा दाखल कर्यात आलेला आहे .
सदरचा गुन्हा तपासावर आहे .
(५) ववलींब झालेला नाही.

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

लशरपूर जैन (जज.िालशम) येथील पशि
ु ैदयिीय दिाखान्याची झालेली दरु ि्था
(४५)

*

६८०६६ श्री.अलमत झनि (ररसोि), श्री.अलमन पटे ल (मब
ांु ादे िी), िॉ.सांतोष

टारफे (िळमनुरी), श्री.अ्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.बाळासाहे ब थोरात
(सांगमनेर) : सन्माननीय पशस
ु ांिधवन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय:-

(१) लर्रपरू िैन (जि.वालर्म) येथे र्ासनाने उभारलेल्या पर्व
ु ैद्यकीय दवाखान्याची
दरु वस्था झाली असून सदर दवाखाना मोडकळीस आला असल्याचे माहे िुल,ै २०१६
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पर्ुवद्
ै यकीय दवाखाना मोडकळीस आल्याने मागील वर्ी िनतेच्या

मागणीवरुन जि.प.पररर्दे च्या मार्ात २५ लक्ष खचा करुन सावािननक बाींिकाम
उपववभाग, मालेगाव अींतगात बाींिकाम कर्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पर्ुवद्
ै यकीय दवाखान्याचे काम ठे केदाराने अत्यींत ननषकृष् दिााचे
केले असून या दवाखान्याच्या इमारतीला तडे गेले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सदर दवाखान्याची दरु
ु स्ती
कर्याबाबत तसेच ननकृष् काम केलेल्या ठे केदारावर कारवाई कर्याबाबत कोणती
कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे ि जानिर : (१) हे खरे नाही.

पर्ुवद्
ै यकीय दवाखाना लर्रपूर िैन या दवाखान्याच्या नववन इमारतीचे

बाींिकाम

दद.३०/११/१५

रोिी

पूणा

होऊन,

सध्या

पर्ुवद्
ै यकीय दवाखान्याचे दै नींददन कामकाि सुरू आहे .

या

नवीन

इमारतीमध्ये

(२) नवीन इमारतीच्या बाींिकामासाठी सन २०१४-१५ मध्ये जिल्हा पररर्द, वालर्म
मार्ात उपलब्ि करुन दे ्यात आलेला रु. २१.०० लक्ष
आहे .

ननिी खचा कर्यात आलेला
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(३) वव् बाींिकाम व आर.सी.सी. कॉलम याींचे िोडावर असलेल्या प्लास््रच्या
पषृ ठभागावर भेगा पडलेल्या आहे त.

(४) सदर इमारतीचे बाींिकाम दोर् दानयत्व ननवारण कालाविीत असल्यामळ
ु े
उपअलभयींता, जिल्हा पररर्द, बाींिकाम उपववभाग, मालेगाव याींनी सींबधीं ित

ठे केदारास बाींिकामामध्ये उद्भवलेल्या त्र्
ा ा करुन दे ्यासींदभाात
ु ीींची त्वरीत पत
ु त
ददनाींक. २१.१०.२०१६ च्या पत्रान्वये सच
ू ीत केलेले आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मौजा िापस
ू तळणी (ता.जज.अमरािती) येथे अनतिष्ट्ृ टीमळ
ु े
(४६)

*

पेरणी िेलेल्या ब्रबयाण्याांचे झालेले नि
ु सान

६७९३०

अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.विजय ििेट्टीिार (ब्रम्हपूरी),

श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.अ्लम शेख (मालाि पजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे
(िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :

िायव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पन
ु िवसन ि मदत

(१) मौिा कापूसतळणी (ता.जि.अमरावती) येथे ददनाींक २७ व २८ िुल,ै २०१६ रोिी
झालेल्या अनतवषृ ्ीमुळे र्ेत िमीन खरडून गेल्यामुळे पेरणी केलेली ब्रबयाणे वाहून
गेल्याने र्ेतकऱ्याींचे आधथाक नुकसान झाले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरील बाधित र्ेतकऱ्याींना र्ासनाच्या नैसधगाक आपत्ती मदत
योिनेअींतगात

आधथाक

मदत

लमळ्याबाबत

स्थाननक

लोकप्रनतननिी

जिल्हाधिकारी, अमरावती याींना ननवेदन ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,

याींनी

(३) असल्यास, या अनर्
ु ींगाने र्ेतक-याींना आधथाक मदत लमळ्यासाठी र्ासनाने
कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.
(२)

हे खरे आहे .

(३) सींयुक्त पाहणी अहवालानुसार र्ेतीवपकाींचे व खरडून गेलेल्या र्ेतिमीनीचे

३३% पेक्षा कमी नक
ु सान झाले असल्याने र्ासन ननयमानुसार नक
ु सान भरपाई
दे य ठरत नाही.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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(४७)

*

विरसई (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) येथे पशुिद
ै यिीय
दिाखाना मांजूर होण्याबाबत
७०८६४

श्री.सांजय िदम (दापोली) :

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पशस
ु ांिधवन मांत्री

(१) ववरसई (ता.दापोली, जि.रत्नाधगरी) हे आदर्ा गाव असन
ू या दठकाणी पर्ुिनाची
काळिी

घे्याकररता

पर्व
ु ैद्यकीय

दवाखाना

मींिरू

हो्याबाबत

स्थाननक

लोकप्रनतनीिीींनी माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान मा.पर्ुसव
ीं िान
मींत्रयाींना ननवेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ग्रामीण व दग
ा भागात पर्ुिनासाठी आरोगयाच्या सोयीसुवविा
ु म
लमळाव्यात म्हणन
ै यकीय दवाखाना श्रेणी-१ मींिूर होणे आवश्यक असल्याने
ू पर्ुवद्
याबाबत जिल्हा पर्व
ु ैद्यकीय अधिकारी याींनी दोन वेळा प्रस्ताव पाठवन
ू ही र्ासनाने
अद्याप कोणताही ननणाय घेतला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ववरसई येथे पर्ुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-१ मींिूर हो्याबाबत तसेच
ग्रामीण व दग
ा भागात पर्ुिनासाठी आरोगयाच्या सोयीसवु विा लमळ्यासाठी
ु म
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे ि जानिर : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) मौिे ववरसई (ता.दापोली, जि.रत्नाधगरी) या गावाच्या प्रस्ताववत

कायाक्षेत्रातील एकुण पर्ुिन घ्क सींख्या केवळ १,४९८ एवढी असन
ू , र्ासन ननणाय

क्रमाींक जिवायो-२०१०/प्र.क्र.२९१/पदम
ु ४, दद. ०१.०७.२०११ अन्वये, डोंगरी भागात
व ब्रबगर डोंगरी भागात नवीन पर्ुवद्
ै यकीय दवाखाना श्रेणी-१ स्थापनेसाठी अनक्र
ु मे
ककमान ३,००० व ५,००० पर्ि
ु न घ्क सींख्या असावी, असा ननकर् आहे .

त्यामुळे, मौिे ववरसई (ता. दापोली, जि. रत्नाधगरी) येथे नवीन पर्ुवद्
ै यकीय

दवाखाना श्रेणी-१ स्थापन करणे ननकर्ात बसत नाही. सद्यजस्थतीत आदर्ा गाव

ववरसई हे पर्व
ु ैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-२, केळर्ी या सींस्थेच्या कायाक्षेत्रात असून,

सदर सींस्थेमार्ात या गावास ननयलमतपणे पर्व
ु ैद्यकीय व पर्आ
ु रोगय सेवा
पुरवव्यात येत आहे त. तसेच, पर्ुवद्
ै यकीय दवाखाना श्रेणी-२, केळर्ी या
दवाखान्यामार्ात

ववरसई या गावास आठवडी भे् केंद् (Fix visit center) सुरु

करुन, गावातील पर्ि
ु नास पर्व
ु ैद्यकीय सेवा परु वव्यात येत आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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अमरािती ि नागपरू विभागातील शेतिऱयाांना वपि विम्याची ननम्मी रक्िम
(४८)

*

मदत म्हणन
ू दे ण्याचा घेतलेला ननणवय

६६५४९

िॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि

रे ल्िे), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (लशिी), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे िी), िॉ.अननल
बोंिे (मोशी), श्री.ओमप्रिाश ऊफव बच्चू ििू (अचलपूर) :

ि मदत िायव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पन
ु िवसन

(१) अमरावती व नागपूर ववभागातील पीक ववमा न काढलेल्या र्ेतकऱ्याींकडे
पेरणीसाठी सुध्दा पैसे नसल्याने कापूस व सोयाबीन उत्पादक र्ेतकऱ्याींना पीक
रक्कमेच्या ५० ्क्के रक्कम मदत स्वरुपात दे ्याचा ननणाय र्ासनाने माहे र्ेिुवारी,
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यानस
ु ार बल
ु ढाणा जिल््यातील सोयाबीन उत्पादक व पीक ववमा
न काढलेल्याींना ही मदत दे ्यासाठी प्रर्ासनाने पीक ववमा न काढलेल्या सोयाबीन

उत्पादक र्ेतकऱ्याींची मादहती दे णे अपेक्षक्षत असताना महसूल व कृर्ी ववभागाकडून
अद्यापपयांत जिल््यातील पीक न काढलेल्या सोयाबीन उत्पादक र्ेतकऱ्याींची

मादहती र्ासनाला पाठवव्यात न आल्यामळ
ु े तीन लाख र्ेतकरी र्ासकीय

मदतीपासन
ू वींधचत असल्याची बाब माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदर्ानास आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अमरावती जिल््यातील मोर्ी व वरुड तालक्
ा ा
ु यातील ननकर्ाींची पत
ू त
करणा-या र्ेतक-याींना ८ को्ी २८ लक्ष रुपयाींची मदत दे णे आवश्यक असतानाही

अद्यापपयांत र्ेतक-याींना मदत दे ्यात आलेली नसल्याने अमरावती जिल््यातील

सवाच र्ेतक-याींना तातडीने मदतीची रक्कम द्यावी अर्ी मागणी लोकप्रतीननधिनी
मा. कृर्ी मींत्री, याींचेकडे ददनाींक ८ सप््ें बर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास केली, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, त्यानुसार र्ेतकऱ्याींना तातडीने मदत दे ्याच्या ष्ष्ीने व ददरीं गाई
करणाऱ्या सींबधीं ितावर कारवाई कर्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा
कर्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१)

होय.

ददनाींक २ माचा, २०१६ च्या र्ासन ननणायान्वये खरीप २०१५ मिील

औरीं गाबाद, नालर्क ववभागातील कापस
ू , अमरावती ववभागातील कापस
ू व सोयाबीन
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व नागपरू ववभागातील कापस
ू , सोयाबीन व िान पीकाींच्या नक
ु सानीसींदभाात ववर्ेर्
मदत कर्याबाबत ननणाय घे्यात आला आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) होय.

(४) अमरावती व नागपूर ववभागातील बािीत र्ेतक-याींना अथासहाय्य दे ्याची बाब
उच्च

न्यायालयात

न्यायप्रववषठ

असन
ू

त्या

अनर्
ु ींगाने

आदे र्ाप्रमाणे पढ
ु ील कायावाही कर्याची तिवीि ठे वली आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

मा

न्यायालयाच्या

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

मांत्रालयाच्या मख्
ु य इमारतीचे दरु
ु नीिरणाचे
ु ्ती आणण नत
िाम ननिृष्ट्ट दजावचे झाल्याबाबत

(४९)

*

६६५७३

श्री.अजय चौधरी (लशििी) :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम

(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सन २०१२ मध्ये मींत्रालयाच्या मुख्य इमारतीला लागलेल्या लभर्ण आगीमध्ये

झालेल्या पडझडीची तातडीने दरु
ु नीकरण कर्यासाठी र्ासनाने
ु स्ती आणण नत

युनन्ी कन्स्रक्र्न कींपनीच्या माध्यमातन
ू २२५ को्ी रुपये खचा करुन दरु
ु स्ती
केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर दरु
ु नीकरणाचे काम ठे केदाराने ननकृष् दिााचे
ु स्ती व नत
केल्याने मींत्रालयात होणाऱ्या पडझडीमळ
ु े व अडचणीमळ
ु े मींत्रालयाच्या मख्
ु य व

ववस्ताररत इमारतीच्या दरु
ु नीकरणासाठी २२५ को्ी तसेच वाहन तळ व
ु स्ती व नत
अन्य कामाींसाठी ८० को्ी रुपयाींचा प्रस्ताव र्ासनाने नेमलेल्या आरकी्े क्् रािा
अडरी याींनी मा.सावािननक बाींिकाम मींत्री याींच्याकडे सादर केला आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सदर नत
ु नीकरण व दरु
ु स्ती प्रस्तावास मान्यता दे ऊन यापूवी
ननकृष् दिााचे काम करणाऱ्या ठे केदारावर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा
कर्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींर्त: खरे आहे .
मींत्रालय

मख्
ु य

इमारतीच्या

कन्स्रक्र्नच्या माध्यमातन
ू

दरू
ु स्ती

व

नत
ु नीकरणासाठी

रू.१५३.६४ को्ी खचा झालेला आहे .

युनन्ी
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(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िृषी विभागाने राज्यभरातन
ू दय्ु यम लमश्र खताांच्या घेतलेल्या नमुन्याांबाबत
(५०)

*

(भुसािळ) :

७०९९३

श्री.हरीभाऊ

जािळे

(रािेर),

श्री.सांजय

साििारे

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कृर्ी ववभागाने माहे िल
ु ै - ऑगस््, २०१६ या दरम्यान राज्यभर मोदहम

राबवन
ू दय्ु यम लमश्र खताचे तब्बल ५४४ नमन
ु े घेवन
ू प्रयोगर्ाळाींमध्ये तपासणीसाठी
पाठवव्यात आल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१६ वा त्या दरम्यान ननदर्ानास
आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ५४१ नमन्
ु याींचे प्राप्त अहवालात ५०८ नमुन्याींचे अहवाल नकारात्मक
आले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीअींती दोर्ी आढळणा-या व्यक्तीींवर र्ासनाने कोणती कारवाई
केली वा कर्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांिुरां ग फांु ििर : (१)
(२)
(३)

होय.

होय.

व (४) कृर्ी आयक्
ु तालयाच्या गुणवत्ता ननयींत्रण कामाच्या मागादर्ाक सुचना

सन २०१६-१७ अन्वये सुक्ष्म अन्नद्व्ये लमश्र खते, सरळ सुक्ष्म अन्नद्व्ये खते व

दय्ु यम अन्नद्व्ये लमश्र खताचे नमन
ु े काढ्याींचे लक्षाींक क्षेत्रीय स्तरावर दे ्यात
आले होते.

या अनर्
ु ींगाने िन
ू , २०१६ ते िल
ु ,ै २०१६ या कालाविीत राबवव्यात

आलेल्या मोदहमेअत
ीं गात ५४४ नमन
ु े काढ्यात आले होते. त्यापैकी ५०८ नमन
ु े

अप्रमाणणत आढळून आले. सदर प्रकरणी खत ननयींत्रण आदे र् १९८५ मिील
तरतुदीींचे उल्लींघन झाल्याने सींबींिीताींना कारणे दाखवा नो्ीस दे वून त्याींच्याववरुध्द
खत ननयींत्रण आदे र् १९८५ मिील तरतूदी नस
ु ार कारवाई कर्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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विदभावत ननिृष्ट्ट दजावच्या ब्रबयाण्याांची विक्री िरणाऱया
िांपन्याविरुध्द िारिाई िरण्याबाबत

(५१)

*

६५२४८

श्री.विजय ििेट्टीिार (ब्रम्हपूरी) :

सन्माननीय िृषी मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुवा ववदभाातील र्ेतकऱ्याींनी यींदाच्या खरीप हीं गामात ननकृष् दिााच्या ब्रबयाणे

ववक्री करणाऱ्या कींपन्याववरुध्द कृर्ी ववभागाकडे तक्रार केली असता नागपरू येथील

कृर्ी ववभागाने सोयाब्रबन, कापूस, िान या तीन वपकाींच्या ब्रबया्याींचे एकूण १
हिार २०६ नमूने काढून ७३२ नमन्
ु याींची प्रयोगर्ाळे त तपासणी केली असता यर्ोदा
हायब्रिड लसडस प्रा.लल, महाब्रबि, अींकूर लसडस प्रा.ली., बसींत ॲग्रो्े क प्रा.लल., ईगल

लसडस ॲन्ड बायो, र्ामा इनपु् रे डडींग, महागुिरात लसडस, ननमाल लसडस, अजित

लसडस, बायर बायो सायन्स प्रा.लल., कावेरी लसडस, कृर्ी िन लसडस, ककतीमान
ॲग्रो िेनेद्क्स, ननणझववडू लसडस, नवकर हायब्रिड, श्री सत्या ॲग्री बायो्े क प्रा.लल,
सोलर अगाा्र्े क प्रा.लल., लाया लसडस प्रा. ली., दर्तरी ॲग्रो लसडस प्रा.लल., केर्व

खनक लसडस, रायणझींग सन लसडस, माणणक्य लसडस, श्री गोकूल ववश्वरुप लसडस
या कपींन्याचे १०७ नमन
ु े अहवाल अप्रमाणीत (र्ेल) आले असल्याची मादहती
ददनाींक १७ ऑक््ोंबर, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास ननदर्ानास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३)

तसेच

चौकर्ीअींती

सदर

कींपन्याववरुध्द

कारवाई

कर्याबाबत

तसे च

नुकसानग्रस्त र्ेतकऱ्याींना नुकसान भरपाई लमळ्याकररता र्ासनाने कोणती
कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांिुरां ग फुांििर : (१) नागपूर ववभागात माहे ऑक््ोबर, २०१६ अखेर सोयाबीन,

कापूस व िानाचे एकूण २२३९ नमुने काढ्यात आले असन
ू २११० नमन
ु े तपासले
आहे त. त्यापैकी १४३ नमन
ु े अप्रमाणणत आढळून आले आहे त.

(२) व (३) यासींदभाात प्रयोगर्ाळे कडून अहवाल प्राप्त झाले आहे . अप्रमाणणत

नमुनेबाबत सींबींधित कींपनीला व ववक्रेत्याींना कारणे दाखवा नो्ीस बिाव्यात

आली आहे . को्ा केस पात्र नमुन्यावर ब्रबयाणे कायद्याींतगात ननयमानुसार कायावाही

सुरू आहे . मे.यर्ोदा हायब्रिड लसडस ा्, दहींगणघा् व मे.रायणझींग लसडस ा्, नागपूर याींचे

54

तक्रार प्राप्त वाणाींवर ननलींबनाची कारवाई केलेली आहे . तसेच इतर अप्रमाणणत

ब्रबयाणे नमन
ु ेववर्यक न्यायालयीन प्रकरणे न्यायालयात दाखल कर्याची कायावाही
सुरू आहे . र्ेतकऱ्याींना नक
ु सान भरपाई लमळ्याच्या ष्ष्ीने ग्राहक मींचात
िा्याबाबत सधु चत केलेले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

सांपूणव राज्यभर “आरे ” या दध
ु ाचा एिच ब्रॅण्ि वििलसत िरण्याबाबत
(५२)

*

६५३६०

अॅि.आलशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर

(िाांददिली पि
ू )व , श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.मधुिरराि
चव्हाण (तळ
ांु ादे िी),
ु जापरू ), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (लशिी), श्री.अलमन पटे ल (मब
श्री.अ्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :
दग्ु धवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) राज्यभरातील दि
ु ग्राहकाींना कमी दरात दि
ु उपलब्ि करुन दे ्यासाठी गोकुळ,
वारणा, कात्रि या सींस्थाच्या मदतीने महाराषरात “आरे ” या दि
ु ाचा एकच िॅं्ड

ववकलसत कर्याचा ननणाय राज्य सरकारने ददनाींक ११ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा
त्यासुमारास घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच राज्यातील २६ दि
ु उत्पादक सींघ सदर ननणाय रोखावा याकररता
गुिरातला स्वस्त दरात दि
ू व्यवहार कररत असल्याचे ददनाींक ११ सप््ें बर,
ु दे वन
२०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदर्ानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास जिल्हा दि
ु सींघाकडून महानींदला दि
ु ववतरण होत नसल्याने

महानींदला बाहे रून दि
ू ववतरण करावे लागते, त्यामुळे राज्यातील र्ेतकरी
ु घेवन
आणण ववतरकाींचे नुकसान होत असल्याचे ननदर्ानास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीअींती सदर दि
ु उत्पादकाींनी सहकारी सींस्थाींच्या र्ेडरे र्नला
कोणतीच मादहती न दे ता व्यवहार करणाऱ्या दि
ु सींघाींवर कारवाई कर्याबाबत व
राज्यातील दि
ु उत्पादन वाढीस प्रोत्साहन दे ्याच्या ष्ष्ीने र्ासनाने कोणती
कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. महादे ि जानिर : (१) असा प्रस्ताव सद्य:जस्थतीत र्ासनाच्या ववचाराधिन
नाही.

(२) हे खरे नाही,

(३) दद.१ एवप्रल, २०१६ ते ३१ ऑक््ो, २०१६ या कालाविीत सदस्य सींघाकडुन दि
ु
महासींघास अपुरा दि
ु ाचा पुरवठा झाल्याने काही वेळा बाहे रुन दि
ु खरे दी करुन
ववतरण करावे लागले हे खरे आहे .

सदर दि
ु
ु खरे दीवर िादा झालेला खचा हा दि
ु महासींघास सोसावा लागलेला असन
यामध्ये राज्यातील र्ेतकरी व ववतरकाींचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही.

(४) महाराषर राज्य सहकारी दि
ू महासींघास ननयलमत दि
ू पुरवठा कर्यासाठी

व्यवस्थापकीय सींचालक, महानींद, मुींबई याींनी दद.१३.१०.२०१६ रोिी महासींघास दि
ू
पुरवठा न करणा-या सदस्य सींघाींना पत्र ददले आहे .

तसेच राज्यातील दगु ि उत्पादन वाढीस प्रोत्साहन दे ्याच्या ष्ष्ीने राज्यातील

प्रत्येक गावात अथवा लहान गाव समह
ू ासाठी बल्क लमल्क कुलर उपलब्ि करुन

दे ्याकररता दगु ि ववकास दगु िव्यवसाय ववभागामार्ात सवेक्षण कर्यात येणार
आहे . यालर्वाय ज्या गावात दि
ू सींस्था नाहीत तेथे त्या स्थापन कर्यासाठी ककीं वा
अवसायनातील
ववचाराधिन

दि
ू

आहे .

सींस्था

पन
ु रुज्िीववत

कर्यासाठी

दे खील

कायावाही

ववदभा व मराठवाडा ववभागामध्ये उवाररत महाराषराचे तल
ु नेत दगु िव्यवसाय

ववकास क्षेत्रातील प्रगती कमी असल्याने सदर ववभागातील दगु िव्यवसाय क्षेत्रास
चालनादे ्यासाठी मराठवाडा ववभागातील नाींदेड,लातुर,उस्मानाबाद व िालना या
चार जिल्हयाींमध्ये व ववदभाातील अमरावती,अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, विाा व
नागपुर या सहा जिल्हयाींमध्ये राषरीय दगु ि ववकास महामींडळाच्या सहभागाने
राषरीय कृवर् ववकास योिने अींतगात उपलब्ि होणा-या अथासहायाने
राबवव्यात येणार आहे .

ववर्ेर् प्रकल्प

सदर प्रकल्प अींमलबिावणीमुळे येत्या तीन वर्ााच्या कालाविीमध्ये २ लाख

लल्र प्रनतददन इतकी दि
ु उत्पादन वाढ
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

अपेक्षक्षत आहे .

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

56

नागपूर येथील राज्य पररिहन महामांिळाच्या आगारातील रोिि आणण
(५३)

*

नतिीट विभागात झालेला गैरव्यिहार

६९६४४

श्री.सध
ु ािर िोहळे (नागपरू दक्षक्षण) :

सन्माननीय पररिहन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपूर येथील राज्य पररवहन महामींडळाच्या आगारातील रोकड आणण नतकी्
ववभागात ्ोल ्ॅ क्समध्ये लाखो रुपयाींचा आधथाक गैरव्यवहार झालेला असल्याची
बाब ददनाींक २३ सप््ें बर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदर्ानास आली, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, ्ोल ्ॅ क्स नसलेल्या रस्त्यावर ्ोल ्ॅ क्स भर्यात येत

असल्याचे आगारातील अधिकारी व कमाचाऱ्याींच्या सींगनमताने कागदोपत्री
दाखवव्यात येवन
ू गैरव्यवहार कर्यात आला, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीअींती गैरव्यवहार करणाऱ्या सींबींधिताींवर र्ासनाने
कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददिािर रािते : (१) होय.
(२) नाही.

(३) व (४) नागपूर आगारामिील रोकड आणण नतकी् ववभागात झालेल्या
गैरव्यवहार प्रकरणाच्या प्राथलमक चौकर्ीत दोर्ी आढळलेले आगारातील रोखपाल

श्री. के. िी. सोन्क्के याींना ददनाींक २४.०९.२०१६ पासन
ू ननलींब्रबत कर्यात आले
आहे .

सदर प्रकरणी राज्य पररवहन महामींडळाच्या स्तरावर चौकर्ी पथकाद्वारे

स्वतींत्र चौकर्ी कर्यात येत असून चौकर्ी अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर सींबींधिताींवर
कारवाई कर्यात येईल.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------

नागपूर ननमवल या राष्ट्रीय महामागावची खड्ियाांमुळे झालेली दरु ि्था
(५४)

*

६७९४०

श्रीमती अलमता चव्हाण (भोिर), श्री.िी.पी.सािांत (नाांदेि उत्तर),

श्री.अ्लम शेख (मालाि पजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी) :
सन्माननीय
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

57

(१) नागपरू ननमाल या राषरीय महामागाावर खडडे पडल्यामळ
ु े महामागााची दरु वस्था
झाल्याचे ददनाींक २९ ऑगस््, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदर्ानास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, राषरीय महामागाातन
ू नाींदेड जिल््यातील हदगाव, अिाापूर, मुदखेड,

भोकर या तालुक्यातील प्रवार्ाींना तसेच िड-अविड वाहनाींना खड्डयातन
ू िावे
लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने रत्यावरील पडलेले खड्डे बि
ु वून रस्त्याचे
मिबत
ू ीकरण कर्याबाबत र्ासनाने काय कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१)

होय

(२) अींर्त: खरे आहे . तथावप वेळोवेळी तात्पुरत्या स्वरुपात खड्डे भरले आहे त.

पावसाळा लाींबल्यामळ
ु े कायम स्वरुपी खड्डे भर्यास ववलींब झाला असन
ू , खड्डे
भर्याचे काम प्रगतीपथावर आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

(४) सदयजस्थतीत खड्डे कायमस्वरुपी भर्याचे काम प्रगतीपथावर असन
ु १५
डडसेंबर, २०१६ पुवी काम पूणा कर्याचे ननयोजित आहे .

(५) पावसाळा लाींबल्यामळ
ु े खड्डे भर्यास ववलींब झाला आहे .
-----------------

शहापरू (जज.ठाणे) तालक्
ु यातील भातसा प्रिल्पग्र्ताांचे पन
ु िवसन िरण्याबाबत
(५५)

*

(शहापूर) :

६७३६२

श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.पाांिुरां ग बरोरा

सन्माननीय पन
ु िवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) र्हापूर (जि.ठाणे) तालुक्यातील भातसा प्रकल्पाच्या कामास सन १९६७ मध्ये

सुरुवात करुन प्रकल्पाचे काम सन १९८८ मध्ये पण
ू ा झाले मात्र अद्याप
प्रकल्पग्रस्ताींचे पूणा क्षमतेने पुनवासन झालेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकल्पग्रस्ताींचे पुनवासन व्हावे म्हणन
ू ४५ वर्ाात मा.मुख्यमींत्री
व मा.िलसींपदा मींत्री याींना २७७ ननवेदने स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी दे वन
ू ही अद्याप
पुनवासन झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, भातसा प्रकल्पग्रस्ताींचे तातडीने पन
ु वासन कर्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींर्त: खरे आहे .

(२) व (३) भातसा प्रकल्पग्रस्ताींच्या पुनवासनाबाबत लोकप्रनतननिीींकडून र्ासनास
ननवेदने प्राप्त झाली आहे त.

भातसा प्रकल्पासाठी भूसींपादनाची कायावाही सन १९६८-६९ मध्ये

कर्यात आली होती. पूणा बुडीत क्षेत्रातील प्रकल्पबाधिताींनी पन
ु वासनासाठी

प्रस्ताववत वन िमीन न जस्वकारता स्वत:चे पन
ु वासन स्वत:हून करुन घेतले आहे .
तसेच भातसा प्रकल्पग्रस्ताींनी पयाायी िमीन लमळ्यासाठी कब्िेहक्काची रक्कम
भरुन ननयमानुसार अिा केलेले नाहीत.

भातसा प्रकल्पातील ९६ प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीींना र्ासन सेवेत सामावन
ू

घे्यात आले आहे . तसेच मा. उच्च न्यायालयाच्या आदे र्ाींनुसार प्रकल्पग्रस्ताींच्या
नेमणक
ू ा स्पिाा परीक्षेद्वारे व गण
ु वत्तेनस
ु ार कर्यात येतात.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

सािनेर (जज.नागपूर) तालुक्यातील िन्हान आणण िोलार नदीिरील रे तीघाट
रे तीमाफीयाांना दे ण्यात आल्याबाबत

(५६)

*

६९२२३

श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पजश्चम) :

सन्माननीय महसूल

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सावनेर (जि.नागपरू ) तालक्
ु यामिील कन्हान आणण कोलार नदीवरील एकूण

३२ रे तीघा्ाचे लललाव कर्यात आले असून त्यातील बहुताींर् घा् हे रे तीमार्ीयाींना
दे ्यात आल्याचे व त्याींनी र्ासनाच्या सन २०१२ पासूनचा ३५ लाखाींचा महसूल
िमा केला नसल्याची बाब माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास
आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रे तीमार्ीया व महसल
ू ववभागाच्या वरीषठ अधिकाऱ्याींमध्ये आधथाक
व्यवहार झाले आल्याच्या अनेक तक्रारी आल्या असून त्यावर र्ासनाने कुठलीही
कारवाई केली

नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
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(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने कोट्यविी रुपयाींचा महसल
ू बड
ु ववणाऱ्या
रे तीमाकर्याींवर व

त्याींना पाठीर्ी

घालणाऱ्या

महसूल

ववभागाच्या

अधिकाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आहे ,

वरीषठ

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) सन २०१६-२०१७ या वर्ााकरीता सावनेर
तालुक्यातील (जि.नागपूर) कन्हान व कोलार नदीवरील एकूण १० रे तीग्ाचे लललाव
कर्यात आले असता, त्यापैकी ६ रे तीग् लललावात गेले आहे त.

मौिे नींदापरू -ब, ता. सावनेर येथील रे तीग्ात अवैि उत्खनन केल्याप्रकरणी

तहलसलदार सावनेर याींनी ददनाींक ३१/०३/२०१२ रोिी रुपये ३२,५८,८४६/- एवढ्या
दीं डाच्या रकमेचे आदे र् पारीत केले होते. सींबींधिताींनी सदर आदे र्ाववरुध्द
उपववभागीय अधिकारी सावनेर याींच्याकडे दाखल केलेल्या अवपलामध्ये उपववभागीय

अधिकारी सावनेर याींनी सदर प्रकरणाची र्ेरचौकर्ी करुन, आदे र् पाररत कर्याचे

आदे र् ददले. त्यानुसार तहलसलदार सावनेर याींनी सदर प्रकरणाची र्ेरचौकर्ी करुन,

रुपये १७,४३,९०६/- एवढ्या दीं डाच्या रकमेचे आदे र् दद. ८/११/२०१६ रोिी पारीत
केले आहे त.

वरीलप्रमाणे दीं डात्मक कारवाई कर्यात आलेल्या एका व्यक्तीने मौिे

साहोली-ब, ता. पारलर्वनी येथील कन्हान नदीवरील वाळूग् या वर्ााच्या लललावात
सवोच्च बोली लावन
ू प्राप्त केला आहे .

वाळूचोरी करणाऱ्या व महसूल ववभागाच्या वररषठ अधिकाऱ्याींमध्ये आधथाक

गैरव्यवहार झाले असल्याच्या तक्रारी र्ासनाकडे प्राप्त झाल्याचे ननदर्ानास आले
नाही.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मुरुि-जांजजरा (जज.रायगि) शहरातील र्त्याांच्या िामात झालेला गैरव्यिहार
(५७)

*

६६७०१

श्री.भरतशेठ गोगािले (महाि) :

सन्माननीय सािवजननि

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय:(१) मुरुड-िींजिरा (जि.रायगड) र्हरातील ववववि भागातील रस्त्याींचे ननयमबाहय व

सदोर् डाींबरीकरण करुन मोठया प्रमाणात गैरव्यवहार केल्याचे नक
ु तेच माहे ऑगस््,
२०१६ मध्ये वा त्यासुमारास ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त ननकृष् दिााच्या कामासींदभाात र्ासनाने चौकर्ी केली आहे
काय,

(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने गैरव्यवहार करणाऱ्या सींबधीं िताींववरुध्द
र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

नालशि जजल््यातील अनतिष्ट्ृ टीमळ
ु े नुिसान झालेल्या
शेतिऱयाांना आधथवि मदत दे ण्याबाबत

(५८)

*

६५२५१

श्री.सांदीपानराि भुमरे (पैठण), श्रीमती सीमाताई दहरे (नालशि

पजश्चम), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पन
ु िवसन ि मदत िायव

(१) नालर्क जिल््यातील गोदावरी नदी पररसरात ददनाींक २ ऑगस््, २०१६ रोिी
वा त्या सुमारास प्रचींड पाऊस पडल्याने प्रवरासींगम येथील घ्े श्वर, लसद्धेश्वर,
रामेश्वर आदी अनेक मींददरे पा्याखाली गेली तसेच प्रवरासींगम पासन
ू पैठण पयांत
हिारो एकर िमीन पा्याखाली गेली त्यामुळे अनेक वीि पींप व वपकेही वाहून
गेली, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच इगतपुरी, त्रयींबकेश्वर व लसन्नर (जि.नालर्क) या तालुक्याींमध्ये

अनतवषृ ्ीमुळे सुमारे ११०० हे क््र क्षेत्रावरील र्ेती वपकाींचे मोठया प्रमाणत नुकसान

झाल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीअींती नुकसानग्रस्ताींना आधथाक मदत दे ्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) होय. अींर्त: खरे आहे .

(३) व (४) अनतवषृ ्ीमळ
ु े र्ेतीवपकाींची नुकसानभरपाई दे ्यासाठी झालेल्या
नुकसानीची आकडेवारी क्षेत्रीय कायाालयाींकडून अचूक पींचनामे करुन मागवव्यात
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आली आहे . सदर मादहती सींकलीत कर्याचे काम प्रगतीपथावर आहे . यासींदभाात

प्राप्त होणा-या मादहतीच्या अनर्
ु ींगाने नक
ु सानग्रस्ताींना आधथाक मदत दे ्याबाबचा
ननणाय घे्याची बाब प्रगतीपथावर
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

आहे .

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

नायगाि (पुि)व येथील सोपारा खािीिरील लोखांिी
पूल मोििळीस आल्याबाबत

(५९)

*

७१३६८

श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा) :

सन्माननीय सािवजननि

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय:-

(१) नायगाव (पव
ु )ा येथील सोपारा खाडीवरील असलेल्या लोखींडी पल
ू ाची मद
ु त
कालबा्य
केव्हाही

पुल

झाली

कोसळून

असल्याने

पावसाच्या

पा्याच्या

प्रवाहामळ
ु े

अपघात हो्याचा िोका ननमााण झाला असल्याचे

ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक नागररकाींनी सींबधीं ित अधिकाऱ्याींकडे वारीं वार
तक्रारी करुनही अधिकारी त्याकडे दल
ा करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुर्ींगाने दल
ा
करणाऱ्या अधिकाऱ्याींवर कोणती
ु क्ष
कारवाई कर्यात आली तसेच सदरहू पुलाची तातडीने दरु
ु स्ती कर्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय.

पूल रे ल्वे ववभागाने बाींिला असन
ू तो महानगरपाललका क्षेत्रात आहे . पूल

कमकुवत असन
त्यावरील वाहतूक बींद कर्याबाबत सावािननक बाींिकाम
ू
ववभागाच्या क्षेब्रत्रय अधिकाऱ्याींनी महानगरपाललकेस कळववले आहे .

(२), (३), (४) व (५) प्रश्नाींकीत पूलाचे बािूला नवीन पूलाचे बाींिकाम कर्याचे
काम सावािननक बाींिकाम ववभागामार्ात प्रगतीपथावर आहे .
-----------------
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खेि (जज.रत्नाधगरी) तालक्
ु यात धरण प्रिल्पाचे पाणी सोिण्यात आल्यामळ
ु े
झालेल्या अपररलमत हानीबाबत

(६०)

*

६५८९५

श्री.भा्िर जाधि (गुहागर) :

सन्माननीय पन
ु िवसन ि मदत

िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रत्नाधगरी जिल्हयातील खेड र्हर व तालुक्यात ददनाींक २१ व २२ सप््ें बर,
२०१६ रोिी अनतवषृ ्ी व पव
ा च
ू स
ू ना न दे ता नातव
ू ाडी मध्यम िरण प्रकल्पाचे पाणी

सोड्यात आल्यामळ
ु े पूरपररजस्थती ननमााण होवून व्यापारी, नागररक व र्ेतकरी
याींची अपररलमत हानी झाली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २००५ मिील अनतवषृ ्ीमध्ये झालेल्या नक
ु सानीपेक्षा अधिक
नुकसान या अनतवषृ ्ीमध्ये झाल्याने नक
ु सानग्रस्ताींना सन २००५ च्या ननकर्ाप्रमाणे
भरपाई दे ्यात यावी, अर्ी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी ददनाींक ४
ऑक््ोबर, २०१६ रोिी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीअींती नुकसानग्रस्ताींना भरपाई दे ्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) हे खरे आहे .

(३) व (४) र्ासन ननणाय दद.२७ ऑक््ोबर, २०१६ अन्वये ददनाींक २२ ते २४ सप््ें बर,
२०१६

रोिीच्या

अनतवषृ ्ीमुळे

खेड,

धचपळूण,

सींगमेश्वर

या

तालक्
ु याींच्या

बािारपेठाींमध्ये दक
ू
ु ानदार, ्परीिारक, हातगाडीिारक याींना एक ववर्ेर् बाब म्हणन
अथासहाय्य मींिूर कर्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

लभिांिी (जज.ठाणे) तालुक्यातील माणिोली ि राजणोली
उड्िाणपुलाचे िाम अपूणव असल्याबाबत

(६१)

*

६६२८७

श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.राणाजगजीतलसांह पाटील

(उ्मानाबाद), श्री.रुपेश म्हात्रे (लभिांिी पि
ू )व , श्रीमती सीमाताई दहरे (नालशि
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पजश्चम), श्री.शाांताराम मोरे (लभिांिी ग्रामीण), श्री.लशरीषदादा चौधरी (अमळनेर),
श्री.गणपत गायििाि (िल्याण पि
ू )व :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) लभवींडी (जि.ठाणे) तालुक्यातील माणकोली व रािणोली उड्डाणपुलाींच्या कामाींची
सुरुवात कर्याच्या आदे र्ाला दोन वर्ा होऊनही मे.सुप्रीम इन्रा. कींपनीच्या

गैरकारभारामळ
ु े सदर उड्डाण पल
ु ाचे काम पण
ू ा झाले नसन
ू अिाव् झालेले काम
अनतर्य ननकृषठ असल्याने याप्रकरणी चौकर्ी कर्याबाबतची मागणी स्थाननक
लोकप्रनतननिीींनी मा. मख्
ु यमींत्री व मुख्य सधचव, महाराषर राज्य याींच्याकडे माहे
ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी ननवेदनाव्दारे केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, मे. सुप्रीम इन्रा. कींपनीने बाींिकाम ववभागातील अधिकाऱ्याींच्या
सींगनमताने र्ासनाने ठरवन
ू ददलेल्या ननयमाींचे उल्लींघन करुन मोठया प्रमाणावर
र्ासनाचे करोडो रुपयाींचे आधथाक नक
ु सान केले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त

प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने मे. सुप्रीम इन्रा. कींपनीववरुध्द व त्याींना
मदत करणाऱ्या सींबधीं ित अधिकाऱ्याींववरुध्द र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा
कर्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय.

(२), (३), (४) व (५) मुींबई महानगर प्रदे र् ववकास प्राधिकरणामार्ात ठाणे लभवींडी
वळण रस्त्यावरील माणकोली व रािणोली येथील उड्डाणपुलाच्या बाींिकामाचा
कायाादेर् ददनाींक १०.०५.२०१३ रोिी दे ऊन काम पूणा कर्याकररता २१ मदहन्याींची

मुदत दे ्यात आली होती. सदर ननववदे तील र्तीनुसार ३+३ वादहन्याींचे पुल व
दोन्ही बािस
ू प्रत्येकी ७ मी. रुीं दीचे सेवा रस्ते व जस्लप रस्ते याींचे बाींिकाम करणे

अींतभत
ूा होते. सदर काम राषरीय महामागा ६० मी. रस्त्याींच्या रुीं दीत पूणा करावयाचे
होते. तथावप, सदर कामास परवानगी दे ताींना भप
ू षृ ठ मींत्रालयाने ३+३ ऐविी ४+४

वादहन्याींचे उड्डाणपल
ू बाींि्याचे ननदे र् ददले त्यामळ
ु े रस्त्याच्या दोन्ही बािूस ५

मी. रुदीचे अनतररक्त भूसप
ीं ादन करणे आवश्यक ठरले. तसेच या भागात असलेल्या
ववववि सेवा वादहन्या याींचे स्थलाींतर करणे तसेच रस्त्यावर असलेल्या मोठया

प्रमाणावरील अविड वाहनाींच्या वाहतुकीमुळे एकाचवेळी काम करणे र्क्य नसणे

इ. कारणामळ
ु े उड्डाणपल
ु ाचे बाींिकाम पण
ू ा कर्यास अपेक्षक्षत कालाविीपेक्षा अधिक
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कालाविी लागत आहे . सदर उड्डाणपल
ु ाच्या कामाची गण
ु वत्ता समािानकारक
असून

याची

पडताळणी

वेळोवेळी

प्राधिकरणामार्ात घे्यात आली आहे .

दक्षता

मब
ींु ई

महानगर

प्रदे र्

ववकास

माणकोली येथील उड्डाणपुलाच्या र्ेिारचे सेवा व स्लीप रस्त्याचे काम

पूणा झाले असन
ू सदर उड्डाणपुलाचे काम ७०% पूणा झाले असून सदर पुलाच्या
चार वादहन्याचे काम माहे डडसेंबर, २०१६ अखेर पण
ू ा करुन तो वाहतक
ु ीसाठी खल
ु ा
कर्याचे प्रस्ताववत आहे .

तसेच रािणोली येथील सेवा व जस्लप रस्त्याचे डाव्या बािच
ू े काम पूणा

झाले असून उिव्या बािच
ू े काम प्रगतीपथावर आहे . सदर पुलाच्या चार वादहन्याींचे
काम माहे मे, २०१७ पयांत पण
ु ा कर्याचे ननयोजित असन
ू दोन्ही ददर्ेकडील वाहतूक

सोडून उवारीत चार वादहन्याींचे काम माहे डडसेंबर, २०१७ पयांत पूणा कर्याचे मब
ुीं ई
महानगर प्रदे र् ववकास प्राधिकरणामार्ात ननयोजित आहे .
-----------------

िजवत (जज. रायगि) तालक्
ां े, मेचिरिािी
ु यातील िोठ ब
र्त्याची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत

(६२)

*

िळिा) :

६९८९९

श्री.सुरेश

लाि

(िजवत),

श्री.जजतेंद्र

आव्हाि

(मब्र
ांु ा

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) किात (जि. रायगड) तालुक्यातील कोठीींबे, मेचकरवाडी रस्त्याची अनतर्य
दयननय व िोकादायक अवस्था झाली असल्याने या मागाावरील एस.्ी.ची वाहतक
ू
बींद कर्याचा ननणाय एस.्ी महामींडळाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागाावरील एस.्ी मागाावर िामणी, आींब्रबवली मेचकरवाडी व
किात गावाींतील गावकऱ्याींची एस.्ी वाहतक
ू बींद झाल्यास तेथील िनतेची मोठया
प्रमाणात गैरसोय होणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त रस्त्याच्या दरु
ू ी ५० लाख
ु स्तीसाठी र्ासनाने तीन मदहन्यापव

इतका ननिी खचा करुनही दरु
ु स्तीचे काम चाींगल्याप्रतीचे न करता त्यात मोठया
प्रमाणात गैरव्यवहार केल्याची तक्रार गावकऱ्याींनी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
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(५) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने सदर रस्त्याची तत्काळ दरु
ु स्ती कर्याबाबत
व रस्त्याच्या कामात गैरव्यवहार करणाऱ्याींववरुध्द र्ासनाने कोणती कारवाई केली
वा कर्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) हे खरे नाही.

प्रश्नाींककत रस्त्यावर कोठीींबे ते िामणी पयात एस.्ी. वाहतूक सुरु आहे .

िामणी ते मेचकरवाडी या रस्त्याच्या दरु
ु स्तीचे काम प्रगतीत असल्याने तात्पुरत्या
स्वरुपात एस.्ी. वाहतक
ू बींद कर्यात आली आहे .
(३) हे खरे नाही.

(४), (५) व (६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मोताळा (जज. बुलिाणा) तालक्
ु यातील शेतिऱयाांच्या
खरीप हां गामातील प्रलांबीत अनुदानाबाबत

(६३)

*

७०२०९

श्री.हषविधवन सपिाळ (बुलढाणा) :

सन्माननीय पन
ु िवसन ि

मदत िायव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मोताळा (जि. बुलडाणा) तालक्
ु यातील र्ेतकऱ्याींना खरीप हीं गाम सन २०१५-

१६ चे सुमारे रुपये १ को्ीचे अनद
ु ान अद्यापही प्रलींबीत असल्याची बाब माहे
सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकर्ीअींती र्ेतकऱ्याींना अनुदान त्वरीत अदा कर्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. हे खरे आहे .

(२) व (३) याबाबत ववभागीय आयुक्त, अमरावती याींच्याकडून ववदहत नमुन्यात
प्रस्ताव

मागवव्यात

येत

आहे . सुिारीत

ववतरणाबाबतची कायावाही कर्यात येईल
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

प्रस्ताव प्राप्त

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

झाल्यानींतर मदत
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सातारा जजल््यातील लशरिळ-बारामती चौपदरीिरणाचे
िाम सहा िषावपासून बांद असल्याबाबत

(६४)

*

७०७२३

श्री.जयिुमार गोरे (माण) :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम

(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सातारा जिल््यातील लर्रवळ-बारामती चौपदरीकरणाचे काम सहा वर्ाापासून
बींद असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, भादे , अींदोरी व लोणींद एमआयडीसीतील असलेला हा रस्ता अत्यींत

खराब व िोकादायक झाला असल्यामुळे या हद्दीत वारीं वार अपघात होत असल्यामळ
ु े

या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम िलद गतीने चालू करावे अर्ी मागणी येथील
पररसरातील नागरीक व वाहनचालकाींकडून होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम िलद गतीने
कर्याबाबत र्ासनाने काय कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय.
(२) होय.

(३) व (४) भूसींपादनाची प्रकक्रया तातडीने पूणा कर्यात येत असन
ू , उपलब्ि िागेत

त्वरीत काम हाती घेऊन, उवाररत रस्ता रस्ते वाहतक
ू ीसाठी सरु क्षक्षत स्तरावर
ठे व्याच्या सच
ू ना उद्योिकास दे ्यात आल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

औरां गाबाद शहरातील छािणी पररसरात आठििी
बाजारात गाय ि बैलाांचा झालेला मत्ृ यु

(६५)

*

७१७६४

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :

सन्माननीय पशुसांिधवन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद र्हरातील िावणी पररसरात आठवडी बािारात अधिकारी व

ठे केदाराच्या ननषकाळिीपणामळ
ु े आठवडी बािारासाठी आणलेल्या २३ गायी व
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बैलाींचा मत्ृ यु झाला व ३० िनावरे अत्यवस्थ असल्याचे ननदर्ानास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, िावणी पररर्दे ने िनावराींची दे खभाल कर्यासाठी बाींिलेल्या

गोठ्यालगतच िनावराींचा कत्तलखाना असन
ू या कत्तलखान्यात िनावराींची कत्तल

केली िाते अर्ी तक्रार असन
ू ही ठे केदार व िावणी पररर्दे च्या अधिकाऱ्याींनी त्याकडे
दल
ा केले, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीअींती दोर्ी व्यक्तीींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा
कर्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे ि जानिर : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) होय.

(४) िावणी पररर्दे मिील कत्तलखाना ददनाींक १८.३.२०१६ पासून बींद असल्यामुळे

अधिकाऱ्याींवर कारवाई कर्याचा प्रश्न उदभवत नाही. तथावप, सदर प्रकरणी पोलीस
स््े र्न िावणी, औरीं गाबाद येथे गु. र. नीं.३६९/२०१६ कलम ९.११
प्रा्याींना

क्रुरतेने

वागव्यास

प्रनतबींि

अधिननयम,१९६०

सह,

(च) (झ) (ि)
प्राणी

रक्षणे

अधिननयमाचे कलम ५(ब), सह ४२९, ३४ भा.दीं .वव. प्रमाणे सींबींिीत ठे केदार याींच्यावर
गुन्हा दाखल कर्यात आला असन
ू ,
(५) प्रश्न उद्वभवत नाही.

पुढील तपास पोलीसाींमार्ात चालु आहे .

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

िािा (जज.पालघर) येथील िैतरणा, तानसा, वपांजाळ या नदयाांिरील रे ल्िे पल
ू ाांना
िाळू उपसामळ
ु े धोिा ननमावण झाल्याबाबत

(६६)

*

६५७२९

श्री.ननतेश राणे (िणििली), श्री.नसीम खान (चाांददिली),

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (लशिी), श्री.अलमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.अ्लम शेख
(मालाि

(िहाण)ू :

पजश्चम),

श्री.शाांताराम

मोरे

(लभिांिी

ग्रामीण),

श्री.पा्िल

धनारे

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) वाडा (जि.पालघर) येथील वैतरणा, तानसा, वपींिाळ आदद नद्याींवरील रे ल्वे

पूलाच्या पररसरात मागील अनेक वर्ाापासन
ू रािरोसपणे बेसुमार रे ती उपर्ामुळे

वैतरणा नदीवरील पूलाला िोका ननमााण झाला असल्याचे पजश्चम रे ल्वेने २०१२
पासून राज्य र्ासनाकडे लेखी पत्राद्वारे या वाळू उपर्ावर कायमस्वरूपी बींदी
आण्याची मागणी केली असून वाळू उपर्ावरील ननबािाचे आदे र् मा.उच्च
न्यायालयाकडून दे ्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वैतरणा, तानसा, वपींिाळ आदद नद्याींमिून महसूल ववभागाच्या
अधिकाऱ्याींनी सींगनमत करुन अवैि रे ती उपसा चालू असल्याचे माहे ऑगस््,
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अललकडेच पन्
ु हा ददनाींक ६ िून २०१६ रोिी स्मरणपत्र पाठवून

वैतरणा आणण सर्ाळे ९२ आणण ९३ क्रमाकाींचा पूल अवैि वाळू उपर्ामळ
ु े

िोकादायक झाला असल्याचे पजश्चम रे ल्वेचे मख्
ु य अलभयींता के.सी.स्वामी याींनी
प्रिान सधचव, महसल
ू ववभाग याींना पाठववलेल्या पत्रात नमद
ू केले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) तसेच, वैतरणा पल
ु ािवळ होत असलेल्या वाळू उपर्ामळ
ु े पुलाला िोका ननमााण
झाल्याने राज्य र्ासनाने दल
ा केल्यामळ
ु े सेक्र्न २० अींतगात १९८९ नस
ु ार प्रिान
ु क्ष

सधचव, महसूल व जिल्हा प्रर्ासनाला ददनाींक ४ िन
ू , २०१६ रोिी नो्ीस
बिाव्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(५) असल्यास, र्ासनाने उक्त प्रकरणाची चौकर्ी केली आहे काय व चौकर्ीच्या

अनर्
ु ींगाने वाळु उपर्ामुळे पल
ु ाला िोका ननमााण होऊन अपघात होऊ नये म्हणन
ू
वाळू उपसा करणा-याींवर व त्याींना मदत करणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्याींवर र्ासनाने
कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१)

होय.

(२) अर्ी बाब ननदर्ानास आलेली नाही.

(३) व (४) पजश्चम रे ल्वेचे मख्
ु य अलभयींता याींच्याकडून दद. ६ िन
ू , २०१६ रोिीचे
पत्र प्राप्त झाल्याचे ददसन
ू येत नाही. तथावप, त्याींच्याकडून दद. ०४/०६/२०१६ च्या

पत्रान्वये यासींदभाात रे ल्वे अधिननयम, १९८९ च्या कलम २० खालील नो्ीस प्राप्त
झाली होती.
(५)

रोिी

मुख्य

सधचव

महाराषर

र्ासन

याींचेकडे

यासींदभाात दद.

२०.८.२०१६

प्रिान सधचव (महसल
ू ), ववभागीय आयक्
ु त कोकण ववभाग, जिल्हाधिकारी
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व पोलीस अधिक्षक पालघर, धचर् िीि इींजिननयर (पजश्चम रे ल्वे) याींची बैठक

आयोजित करुन सदर बैठकीत उक्त रे ल्वे पुलािवळील रे तीचे अवैि उत्खनन

थाींबवव्याबाबत ववववि उपाययोिना कर्याचा ननणाय घे्यात आला असन
ू , जिल्हा
प्रर्ासनाला व इतर सींबधीं िताींना त्यानुसार कायावाही
आहे त.

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

कर्याचे ननदे र् दे ्यात आले

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

अिोला जजल्हयातील औदयोधगि िसाहतीमधील गोदामामध्ये
बनािट खताचा साठा जप्त िेल्याबाबत

(६७)

*

६५७७५

िॉ.लमललांद माने (नागपूर उत्तर) :

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अकोला

जिल्हयातील

औद्योधगक

वसाहतीमिील

सन्माननीय िृषी मांत्री
पचाींगे

बींिु

याींच्या

गोदामामध्ये बनाव् खते, अवैि वपक सींविाके व १९:१९:१९ ववद्ाव्य खताींचा साठा
कृर्ी ववभागाने ददनाींक १० ऑगस््, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास िप्त केला आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणाची चौकर्ी करून अवैि ररत्या बनाव् खताींचा साठा
केलेल्या सींबधीं िताींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. पाांिुरां ग फुांििर : (१) व (२) होय. एम.आय.डी.सी. अकोला पररसरात अवैि
कृर्ी उत्पादन सींदभाात पोललस स््े र्न एम.आय.डी.सी.- २ अकोला याींच्या पत्रान्वये

कृर्ी ववभागास लमळालेल्या मादहतीच्या अनुर्ींगाने श्री.गिानन सखाराम पाचींगे
एम.आय.डी.सी. र्ेि-३ मिील फ्लॉ् नीं. एन-१३९ व श्री. रमेर् सखाराम पाचींगे

याींचे एम.आय.डी.सी. र्ेि-४ मिील फ्लॉ् नीं. एम-२२/२ येथे त्याींच्या गोडाऊन

मध्ये कृर्ी ववभागाच्या जिल्हास्तरीय भरारी पथकाने िाड ्ाकून दद. ९ व १०
ऑगस््, २०१६

रोिी तपासणी केली. सदर तपासणीत गोडाऊन मध्ये वपक वाढ

सींिीवके, ववद्ाव्य खते व कक्कनार्के अवैिररत्या पॅककीं ग साठवणक
ू व ववक्री करत
असल्याचे आढळले. सदर अवैि कृर्ी ननववषठाींच्या साठयाचा पोललसासमक्ष
पींचनामा कर्यात आलेला आहे . श्री. रमेर् सखाराम पाचींगे प्रो.प्रा.एस.आर.पी. ॲग्रो
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प्रॉडक्् याींचे ववरुध्द एर्.आर.आय. क्र. ६२ दद. १०.०८.२०१६ व श्री. गिानन

सखाराम पाचींगे प्रो. प्रा. एस.आर.पी. ॲग्रो प्रॉडक्् याींचे ववरुध्द एर्.आर.आय. क्र.
६३, दद. १०.०८.२०१६ अन्वये कक्कनार्क अधिननयम १९६८, ननयम १९७१ व

कक्कनार्क आदे र् १९८६ तसेच खत ननयींत्रण आदे र् १९८५ व जिवनावश्यक वस्तु

कायदा १९५५ मिील तरतद
ु ीचे उल्लींघन बाबत पोललस स््े र्न, एम.आय.डी.सी.
र्ेि-२ अकोला येथे गन्
ु हा दाखल कर्यात आलेला आहे . सद्यजस्थतीत प्रकरण
पोललस तपासत आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मुांबई-गोिा महामागावची मोठया प्रमाणात झालेली दरु ि्था
(६८)

*

६६०३०

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट),

अॅि.आलशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.विजय िाळे (लशिाजीनगर), श्री.अतल
ु
भातखळिर (िाांददिली पूि)व , श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.िैभि वपचि
(अिोले),

श्री.पाांिुरां ग

बरोरा

(शहापूर),

श्री.जजतें द्र

आव्हाि

(मुांब्रा

िळिा),

श्री.राणाजगजीतलसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.भरतशेठ
गोगािले (महाि), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (लशिी),

श्री.अलमन पटे ल (मब
ांु ादे िी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.भा्िर जाधि
(गुहागर), श्री.सुरेश लाि (िजवत), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांिोरी), श्री.शलशिाांत लशांदे

(िोरे गाि), श्री.शामराि ऊफव बाळासाहे ब पाटील (िराि उत्तर), श्री.मिरां द जाधिपाटील

(िाई),

(उमरखेि) :

श्री.िैभि

नाईि

(िुिाळ),

श्री.राजेंद्र

नजरधने

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून)

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई - गोवा महामागााची मोठया प्रमाणात झालेली दरु ावस्था, दठकदठकाणी
पडलेले खडडे व यामळ
ु े वाढलेले अपघाताींनाचे प्रमाण यात अनेकाींचे िात असलेले

बळी, ही सवा कारणे लक्षात घेऊन र्ासनाने महामागा प्राधिकरण, ठे केदाराींवर सदोर्
मनुषयविाचे गुन्हे दाखल करावेत अर्ी मागणी पळस्पा इींदापूर राषरीय महामागा
रुीं दीकरण प्रकल्पग्रस्त कृती सलमतीने केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) मुींबई - गोवा महामागााच्या पळस्पे ते इींदापूर या ८२ कक.मी. अींराच्या ्प्प्याच्या
चौपदरीकरणाच्या कामास इन्रास्रक्चसा प्रा.लल. व महावीर इन्रास्रक्चरसा प्रा.लल.
या दोन्ही कींत्रा्दार कींपन्या अपयर्ी ठरल्या असून, त्याींना चार ते पाच वेळा
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मद
ु तवाढ दे वन
ू ही गेल्या पाच वर्ाापासन
ू चौपदीकरणाचे काम पण
ू ा केलेले नसल्याची
बाब ददनाींक २९ ऑगस््, २०१६ रोिी जिल्हाधिकारी रायगड याींच्या कायाालयाच्या
सभागह
ृ ात महामागााववर्यी झालेल्या बैठकीत ननदर्ानास आली, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, काम पूणा न झाल्याने महामागााच्या ्प्प्यात यापूढे होणारे अपघात

आणण त्यातील मानवी हाणीस राषरीय महामागा प्राधिकरणास िबाबदार िरुन पढ
ु ील
कारवाई कर्याचा इर्ारा रायगडचे पालकमींत्रयाींनी वरील बैठकीत गोवा राषरीय
महामागा प्राधिकरणाींचे मख्
ु य कायाकारी अलभयींता याींना ददला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) तसेच मब
ींु ई गोवा महामागााच्या चौपदरीकरणासाठी सींपादीत करावयाचा
िलमनीचा मोबदला आदी िाहीर करुन तो सींबधित र्ेतक-याींना अदा करावा तसेच

िमीनी १०० र्ु्ा ऐविी ५० र्ु्ावर नीस मारुन भूिारकाींना िमीनीची हदद

ननश्चीतीमध्ये सस्
ु पष्ता आणावी अर्ी मागणी ब्रबबवणे वपींगुळीतील र्ेतक-याींनी

महामागा ववभागातील कायाकारी अलभयींता याींचेकडे माहे ऑक््ोबर २०१६ मध्ये केली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(६) असल्यास, चौकर्ीच्या नुसार र्ासनाने ददनाींक ३० नोव्हें बर, २०१६ अखेर
झालेल्या अपघाताच्या अनर्
ु ींगाने सींबधीं िताींवर कोणती कारवाई केली असन
ू
महामागााचे काम सरु
ु कर्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात
येत आहे ,

(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे .

अिादार श्री.वप्रतम सागने व श्री.माका सेल्वीन याींनी

ददनाींक २३.०८.२०१६

रोिीच्या पत्रान्वये मब
ींु ई-गोवा महामागााच्या झालेल्या दरु वस्थेबाबत िबाबदार
असणा-या कींन्स्रक्र्न कींपनीववरुद्ध कायदे र्ीर कारवाई करावी असा तक्रार अिा

पेण पोलीस ठाणे, रायगड याींना प्राप्त झाला असल्याचे अपर पोलीस महासींचालक
(वा.), महाराषर राज्य मब
ींु ई याींनी कळववले आहे .
(२) खरे आहे .

(३) ही बाब राज्य र्ासनाच्या अखत्यारीत नाही.

(४) माहे ६/२०१५ मध्ये वपींगळ
ु ी ता.कुडाळ मिील ग्रामस्थाकडून ६०.०० मी्र ऐविी
४५.०० मी्र रुीं दीने भूसप
ीं ादन करावे व िलमनीचा मोबदला लमळावा अर्ा स्वरुपाची
ननवेदने प्राप्त झाली आहे .

72

(५) इींदापरू ते झाराप राषरीय महामागााचे चौपदरीकरणासाठी गावाबाहे र ६० मी. व
गावामध्ये ४५ मी. साठी भूसप
ीं ादन कर्याचा ननणाय केंद् र्ासनाच्या रस्ते वाहतक
ू
व महामागा मींत्रालयाने घेतलेला आहे . त्यामध्ये बदल कर्याची बाब राज्य
र्ासनाच्या अखत्यारीत नाही.

(६) व (७) उपप्रश्न क्र. १ मिील तक्रार अिाात मागणी केल्यानुसार मनुषयविाचा

गन्
ींु ई
ु हा दाखल होत नाही असे अपर पोलीस महासींचालक (वा.), महाराषर राज्य मब
याींनी कळववले आहे .

भारतीय राषरीय रािमागा प्राधिकरणाकडे असलेल्या पनवेल ते इींदापूर ्या

८४.०० कक.मी. महामागााच्या चौपदरीकरणाचे काम खािगीकरणामिन
ू मे. सवु प्रम
पनवेल इींदापूर ्ोलवेि प्रा. लल. या सवलतकारामार्ात दद.१९.१२.२०११ पासून
प्रगतीत असन
ू ,

कनााळा पक्षी अभयार्य क्षेत्रामिील महामागा रुीं दीकरणासाठी

पयाावरण व वन ववभागाची मींिुरी, िलवाहीन्याींचे स्थलाींतर तसेच मौ. काराव,

नागोठणे व कोले्ी येथील भस
ू ींपादन या बाबीींना ववलींब झाल्याने तसेच,
उद्योिकाकडून ददरीं गाई झाल्याने कामास ववलींब झालेला आहे ही वस्तजु स्थती आहे .

सद्यजस्थतीत र्ासनाच्या सहकायााने सवा बाबी मागी लागल्या असन
ू प्रकल्प

पुन:जिवीत कर्यासाठी केंद् र्ासनाकडून प्रकल्पाला ननिी (One time fund
infusion) उपलब्ि कर्यास

तत्वत: मान्यता दे ्यात आली असून पळस्पे ते

इींदापरू ्या ८४ कक.मी. राषरीय महामागााचे चौपदरीकरण माचा २०१८ पयांत हो्याचे

ननयोजित असल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागा प्राधिकरण, पनवेल
याींनी कळववले आहे .

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

पालघर जजल््यातील नदयाांिरील पूल नादरु
ु ्त ि मोििळीस आल्याबाबत
(६९)

*

६६८४०

श्री.अलमत घोिा (पालघर), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर),

श्री.पा्िल धनारे (िहाण)ू :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि

उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पालघर जिल्हयातील सय
ु ाा, वैतरणा, तानसा, दे हिें, वपिाींळ, दमणगींगा या
नदयाींवरील आणण इतर नदयाींवरील अनेक पूल मोडकळीस आले असन
ू िोकादायक
जस्थतीत आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) तसेच मोयाापाडा व दसकोड (ता.िव्हार, जि.पालघर) नदीवरील िोकादायक पल
ू

गेली २० वर्ाापासन
ू नादरु
ु े ववद्याथी व नागररकाींना या
ु स्त व मोडकळीस आल्यामळ
िोकादायक पूलावरुन प्रवास करावा लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िीणा होऊन मोडकळीस आलेल्या पूलाचे दरु
ु स्तीचे काम हो्याकररता
तेथील ग्रामस्थाींनी सन १९९६ पासून सतत सावािननक बाींिकाम ववभाग,िव्हार

याींच्याकडे लेखी तक्रारी दे ऊनही अदयाप कोणतीही कायावाही कर्यात आली नाही,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, र्ासनामार्ात उक्त पल
ु ाींबाबत पाहणी व चौकर्ी कर्यात आली
आहे काय,

(५) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने पालघर जिल्हयातील िोकादायक पुलाींची
दे खभाल व दरु
ु स्ती कर्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात
येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही.

सदर पल
ु िन
ु े व कमकुवत झाले असल्याने
आहे .

दरु
ु बाांिणी आवश्यक
ु स्ती व पन

(२) व (३) सदरचा पुल िन
ु ा लोखींडी प्रकारचा र्क्त पादचारी वाहतक
ू ीकरीता
बाींिलेला साकव आहे .

हा रस्ता स्थाननक क्षेत्राकडील ग्रा.मा. ४० असा आहे . या रस्त्यावर

प्रश्नाींकीत पल
ु ाचे दठकाणी

सावािननक बाींिकाम ववभागातर्े माचा-२०१६ च्या

अथासक
ीं ल्पात पुलाचे काम मींिूर असन
ू हाती घे्याचे ननयोिन आहे .

(४) पालघर जिल्हयातील सावािननक बाींिकाम ववभागाच्या अखत्यारीतील पुलाींची
पाहणी कर्यात आली आहे .

(५) पालघर जिल्हयातील पल
ु ाींच्या दरु
ु स्ती व पुनबाांिणीची कामे मींिुरी, ननिी,
ननकर् व प्रािान्याने हाती घे्याचे ननयोिन आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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पण
ु े जजल््यातील भीमा ि मल
ु ा नदीिरील पूल, पण
ु े ते पौि आणण मळ
ु शी
र्त्याच्या दरु ि्थेमुळे अपघातात झालेली िाढ

(७०)

*

७१७४०

श्री.लभमराि

श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुि), श्री.सरु े श गोरे (खेि आळां दी),

तापिीर

(खिििासला) :

सन्माननीय

सािवजननि

बाांधिाम

(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चास (ता.खेड, जि.पण
ु े) येथील भीमा नदीवर असलेल्या चास-कडूस दरम्यानचा
पुल वाहतक
ु ीस िोकादायक झाला असून िागोिागी कौन्क्री् ननघाले असल्याने

सदर पल
ु ाची तत्काळ दरु
ु स्ती कर्याची आवश्यकता असल्याचे ननदर्ानास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच पुणे ते पौड आणण मुळर्ी मागे तमानी कडे िा्याच्या रस्त्याला खड्डे
पडले असन
ू रस्त्याच्या दरु वस्थेमळ
ु े अपघातामध्ये वाहन पल्ी होऊन अनेक िन
िखमी हो्याच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाली असून याकडे

सावािननक

बाींिकाम ववभागाचे दल
ा होत असल्याची बाब माहे , ऑगस््, २०१६ मध्ये वा
ु क्ष
त्यादरम्यान ननदर्ानास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या रस्त्यामिील मालेर्ा्ा ते र्ेदानी भागाला िोडणारा सींभवे

येथील मुला नदीवरील दरु वस्थेत असलेल्या पुलाची दरु
ू
ु स्ती न झाल्यास हा पल
कोसळून मोठी दघ
ा ना होऊन ३० ते ३५ गावाींचा सींपका त्
ु ू न नागरीकाींची गैरसोय
ु ्
होणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(५) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुर्ींगाने पुणे ते पौड मख्
ु य रस्त्याची दरु
ु स्ती व भीमा
नदीवरील पुलाची तत्काळ दरु
ु स्ती कर्याच्या ष्ष्ीने र्ासनाने कोणती कायावाही
केली वा कर्यात येत आहे

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही.
काही दठकाणी खड्डे पडले होते.
सुरळीत सरु
ु आहे .
(२) नाही.

पूल सुरक्षक्षत आहे .

पूलाच्या वेअरीींग को्ला

ते आता भर्यात आले आहे त. पल
ू ावरुन वाहतक
ू
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या रस्त्यावरील अपघाताींच्या सींख्येत वाढ झाल्याची नोंद पोलीस दप्तरी

नाही. रस्त्याच्या डाींबरी पषृ ठभागावर पडलेले खड्डे डाींबरलमधश्रत खडीने भर्याचे
काम प्रगतीत आहे . रस्त्यावरुन वाहतूक सुरळीत सरु
ु आहे .
(३) नाही अर्ी बाब नाही

(४), (५) व (६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

सािवजननि बाांधिाम विभागाने ई ननविदे त िेलेला गैरव्यिहार
(७१)

*

६५१७६

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (लशिी), श्री.विजय ििेट्टीिार

(ब्रम्हपूरी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसल्लोि), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.नरें द्र पिार
(िल्याण

पजश्चम),

श्री.जजतेंद्र

आव्हाि

(मुांब्रा

िळिा),

अॅि.पराग

अळिणी

(विलेपाले), अॅि.आलशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.अलमन पटे ल (मब
ांु ादे िी), प्रा.विरें द्र

जगताप (धामणगाि रे ल्िे), श्री.अ्लम शेख (मालाि पजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे
(िळमनुरी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण),
श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.धैयश
व ील पाटील (पेण) :

सन्माननीय सािवजननि

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय:(१) सावािननक बाींिकाम खात्याच्या मींत्रालय, आमदार ननवास आणण इतर सरकारी

इमारतीतील ववद्यत
ु दरु
ु स्त्याींसाठी ददनाींक २७ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी काढलेल्या
ववववि प्रकारच्या ११२ ई ननववदासाठी नो्ीस काढ्यात येऊन ननवेदेतील ९९

क्रमाींकाच्या १ को्ी १६ लाख ककीं मतीच्या ननववदे साठी ठे केदाराींना ९ नोव्हें बर ते २६
नोव्हें बर, २०१५ इतका कालाविी दे ्यात आला होता, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

सावािननक

बाींिकाम

ववभागाच्या

अधिकाऱ्याींकडून

आपल्या

मिीतल्या कींत्रा्दाराला आपले म्हणणे सादर करता यावे याकररता “सुपर हॅर्” या
वेळापत्रकाला िे द दे णारी प्रकक्रया ९ डडसेंबर, २०१५ च्या रात्री १० वािून ४७ लमन्ाींनी
कर्यात आली, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, “सुपर हॅर्” प्रककयेनत
ीं र १५ ते २० लमनी्ाच्या अविीत मिीतील
तीन

कींत्रा्दाराींनी

अधिकाऱ्याींच्या

सींगणकावरुनच

आपले

म्हणणे

केल्यानींतर ननववदे ची मद
ु त सींपवव्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय,

अपलोड

(४) असल्यास, याप्रकरणी मुख्य सधचव, प्रिान सधचव याींच्यासह सायबरसेल,

लाचलच
ु पत प्रनतबींिक ववभागाकडे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तक्रार
कर्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(६) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने “सुपर हॅर्” या वेळापत्रकाला िे द दे णाऱ्या
अधिकाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आहे ,
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. हे खरे आहे .
(२) अींर्त: खरे आहे .
(३) अींर्त: खरे आहे .

(४), (५) व (६) या प्रकरणी मुख्य सधचव, प्रिान सधचव (सा.बाीं) व सधचव
(बाींिकामे) याींच्याकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या आहे त. सदर तक्रारीींची सखोल चौकर्ी
करुन अहवाल सादर कर्याबाबत व्यवस्थापकीय सींचालक, महाराषर राज्य रस्ते
ववकास महामींडळ, मुींबई याींना कळवव्यात आले आहे .
(७) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मुांबई एांरी पॉइांट िरुन सुरु असलेला इांधन उपिर बांद िरण्याबाबत
(७२)

*

६७६५४

प्रा.िषाव गायििाि (धारािी), श्री.विजय ििेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी),

श्री.अलमन पटे ल (मांब
ु ादे िी), श्री.अ्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.बाळासाहे ब थोरात
(सांगमनेर),

(इगतपूरी) :

िॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनुरी),

श्रीमती

ननमवला

गावित

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई, ठाणे आणण नवी मुींबईत रस्ते ववकास मींडळाने १०६५.२५ को्ी रुपये

खचा करुन ३८ उड्डाणपल
ू े बाींिली असन
ू पल
ू ाींचा खचा वसल
ू कर्यासाठी ्ोल,

िादहरातीवर आणण इींिनावर उपकाराच्या पेरोलवर १ ्क्का आणण डडझेलवर ३
्क्के आकरुन सदरचा झालेला खचा वसूल कर्याचा ननणाय झाल्यानींतर मब
ुीं ई
एींरी पॉइीं् दे ्यात आले होते, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, सन १९९९-२००० पासन
ू सरु
ु झालेल्या या ्ोलवसूलीतून ठे केदाराला

माहे ऑक््ोबर, २०१० मध्येच १०५८.६६ को्ी रुपये वसल
ू झाल्याचे ननदर्ानास
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मींब
ींु ईत इींिनावर आकार्यात येणाऱ्या
ु ई, ठाणे आणण नवी मब

उपकराच्या माध्यमातून राज्य र्ासनाने ८२२ को्ीींची वसूल केल्याची मादहती
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ननदर्ानास आल्याने उड्डाणपल
ु बाींिणी खचा या आिीच वसल
ू झाल्याने हा उपकर
बींद कर्याची लर्र्ारस भारताचे ननयींत्रक आणण महालेखपरीक्षकाने (कॅग) ने राज्य
सरकारला केली होती, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(५) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने मुींबई एींरी पॉइीं् वरुन सरु
ु असलेला इींिन
उपकर कर बींद कर्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत
आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ लशांदे : (१) होय.

मुींबई, उपनगरे , ठाणे व नवी मब
ुीं ई पररसरात बाींि्यात आलेल्या ववववि

उड्डाणपूल व इतर कामाींवर एकूण रु. १२५८.९९ को्ी इतका खचा झालेला आहे .
पथकरातील तू् भरुन काढ्यासाठी

मुींबई, ठाणे व नवी मुींबई पररसरातील

पेरोलवर १ ्क्का व डडझेलवर ३ ्क्के उपकर लाव्यात आला आहे .
(२) नाही.

पथकरातन
ू ऑक््ोबर २०१० पयांत महामींडळास रु. १०६९.२८ को्ी इतकी

रक्कम प्राप्त झाली आहे . तदनींतर लसक्युरी्ायझेर्न पद्वतीने रु.२१०० को्ी एवढे

एकरकमी अधग्रम घेउन उद्योिकास ददनाींक १९.११.२०२६ पयांत पथकर वसूलीचे
कींत्रा् दे ्यात आले आहे .
(३) होय.

(४), (५) व (६) याबाबतचा महामींडळाचा स्पष्ीकरणात्मक अहवाल र्ासनास प्राप्त
झाला असून त्यानुसार या प्रकल्पावरील खचााची वसुली अद्याप बाकी असल्याने
इींिन उपकर सुरु ठे वणे आवश्यक असल्याचे नमद
ु केले आहे .
-----------------

पुणे-मुांबई महामागाविरील टोल िसुलीचे उदिष्ट्ट
अिीच िषे आधीच पूणव झाल्याबाबत

(७३)

*

६७३४३

श्री.लभमराि तापिीर (खिििासला), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली),

श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (लशिी), श्री.विजय ििेट्टीिार
(ब्रम्हपूरी),

(मागाठाणे) :

श्री.अब्दल
ु

सत्तार

(लसल्लोि),

श्री.प्रिाश

सि
ु े

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) पण
ींु ई महामागाावरील (एक्सप्रेसवे) ्ोल वसल
ु े - मब
ु ीचे उदद्दष् अडीच वर्े

आिीच पूणा झाले असल्याची मादहती माहे ऑक््ोबर २०१६ रोिी वा त्या दरम्यान
ननदर्ानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या महामागाावरील ्ोल वसुलीचे काम तातडीने थाींबन
ू कींत्रा्ातील

अ्ी-र्तीनुसार पुढील दोन वर्ा केवळ रस्त्याींच्या दे खभाल दरु
ु स्तीची िबाबदारी
कींत्रा्दार

कींपनीवर

दे ्यात

यावी

अर्ी

मागणी

मा.मुख्यमींत्रयाींकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

सिग

नागररक

मींचाने

(३) असल्यास, या याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुर्ींगाने र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ लशांदे : (१) नाही.
(२) होय.

(३) चौकर्ी कर्याचा प्रश्न उदभवत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पुणे जजल््यातील लभमा नदी ि सातारा जजल््यातील िृष्ट्णा नदीिरील
पुलाची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत

(७४)

*

६७२७१

श्री.बाबरु ाि पाचणे (लशरुर), श्री.अननल बाबर (खानापूर),

श्री.जयिुमार गोरे (माण) :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि

उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे जिल्हयातील पुणे-नगर महामागाावरील कोरे गाव लभमा तालुका लर्रुर येथील
लभमानदीवरील ब्रि्ीर्कालीन १०२ वर्ााच्या दगडी पुलावर खड्डे पडल्याने व या
पुलाचा भराव खचलेला असल्याने हा पूल वाहतूकीस िोकादायक झाला असल्याने

या पल
ु ाचे स्रक्चरल ऑडी् होऊन आवश्यक ती दरु
ु स्ती व्हावी अर्ी मागणी
ग्रामस्थाींनी कायाकारी अलभयींता िागनतक बॅंक प्रकल्प याींच्याकडे ददनाींक ४ ऑगस््
२०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) तसेच सातारा जिल््यातील सातारा-पींढरपरू राज्य मागाादरम्यान क्षेत्र व सींगम

माहुलीच्या मध्यावर असलेल्या कृषणा नदीवरील ब्रि्ीर्कालीन ववललींगडन अथाात
कृषणा पुलाने र्ींभरी पार केली असल्याने व पुलावरील डागडुिीमळ
ु े पुलाच्या
मिबत
ु ीवर पररणाम होऊन पुलाच्या कठड्याींची उीं ची कमी झाली असल्याने

कोणत्याही क्षणी दघ
ा ना हो्याचा सींभव ननमााण झाला असल्याचे माहे ऑगस््,
ु ्
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) आ्पाडी (जि.साींगली) तालुक्यातील ददघची येथील माण नदीवरचा पुलाच्या

खालून होणारा वाळूचा उपसा, ववदहरीसाठी होणारे ब्लाजस््ीं ग, वाढत्या वाहनाच्या

सींख्येमुळे ३७ वर्ा िन
ु ा पुल िोकादायक असल्याचे नुकतेच माहे सप््ें बर, २०१६
रोिी वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(५) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने माण, लभमा व कृषणा नदीवरील पूलाची
मिबत
ू ी द्कवव्यासाठी पल
ु ाची तातडीने दरु
ु स्ती व स्रक्चरल ऑडी् कर्याबाबत
र्ासनाने काय कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) खरे नाही.

पूलाच्या िोडरस्त्याचा भराव काही लाींबीत क्षनतग्रस्त झाला होता तो आता

दरु
ु वाहतक
ु ीसाठी सजु स्थतीत आहे .
ु स्त कर्यात आला आहे . सदयजस्थतीत सदर पल
पल
ू ाचे स्रक्चरल ऑडड् कर्याचे काम प्रगतीपथावर आहे .

(२) नाही.
(३) नाही.

पूलाच्या स्तींभ क्र.१, २ व ३ भोवती वाळू उपश्यामुळे काही प्रमाणात

स्कॉअरीींग झाले आहे .

(४), (५) व (६) प्रश्नाींककत पल
ू ाचे स्रक्चरल ऑडी् करुन घे्याचे ननयोिन
आहे . ननषकर्ा

प्राप्त

झाल्यावर

प्राप्त

ननषकर्ाानुसार

कायावाही

येईल. सद्यजस्थतीत पूलाींवरुन वहातूक सुरळीतपणे चालू आहे .
-----------------

कर्यात
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पारनेर (जज.अहमदनगर) तालक्
ु यातील िुििी नदीिरील
झुलता पूल धोिादायि झाल्याबाबत

(७५)

*

६६४५७

श्री.विजय औटी (पारनेर) :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम

(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पारनेर (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील ननघोि येथील कुकडी नदीवरील
राींिणखळगे कींु ड पया्न स्थळी बाींि्यात आलेल्या झल
ु त्या पल
ु ाची अवस्था

अनतर्य दयनीय झाली असन
ू माहे िुल,ै २०१६ मध्ये कुकडी नदीला आलेल्या ३५

हिार क्यूसेकच्या पूराच्या पा्याच्या दाबाने पूल रहदारीसाठी िोकादायक झाला
असून किीही कोसळून मोठया प्रमाणात िीववत व ववत्तहानी हो्याची र्क्यता

असल्याची बाब ददनाींक ९ सप््ें बर, २०१६ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदर्ानास आली
आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, सन २०११ साली बाींिलेल्या पूलाचे सध्याजस्थतीत न्बोल्ड तु्ले

असन
ू दभ
ू
ु ींगलेल्या अवस्थेत एका लोखींडी पट्टीवर तग िरुन असल्याने सदरहू पल
वाहतूकीस िोकादायक झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने पुलाींचे स्रक्चरल ऑडड् करुन भाववकाींच्या

सुरक्षक्षततेच्या ष्ष्ीने सदरहू पूलाची तत्काळ दरु
ु स्ती कर्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) प्रश्नाींककत पूल लर्रुर तालुक्यातील ्ाकळीहािी
(ननघोिकींु ड) या पया्न स्थळी २०१३ मध्ये बाींि्यात आला आहे . िुलै २०१६ मध्ये

कुकडी नदीला आलेल्या पुरामुळे पूल क्षनतग्रस्त झाला होता. सदयजस्थतीत पूलाची

तात्पुरत्या दरु
ू ा कर्यात आले आहे . पूल भाववक व पया्काींच्या
ु स्तीचे काम पण
वाहतक
ु ीसाठी सरु क्षक्षत असन
ू वापरात आहे .

(४) व (५) पूलाच्या कायमस्वरुपी दरु
ु स्तीचे काम क वगा पया्ना अींतगात जिल्हा

ननयोिन सलमती याींच्याकडून मींिूरी ननिी, ननकर् व प्राथाम्यक्रमानुसार हाती
घे्याचे ननयोिन आहे .

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

81

िालशम जजल््यातील बागायतदाराांना आधथवि मदत दे ण्याबाबत
(७६)

*

६८०७०

श्री.अलमत झनि (ररसोि), श्री.अलमन पटे ल (मांब
ु ादे िी), िॉ.सांतोष

टारफे (िळमनुरी), श्री.अ्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.बाळासाहे ब थोरात
(सांगमनेर) :

करतील काय :-

सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) वालर्म जिल््यात डाळीींब लागवडीसाठी दे ्यात येणारे अनुदान मागील तीन

वर्ााचा कालाविी होवन
ू ही अद्याप न लमळाल्याने र्ेतकऱ्याींना दषु काळाबरोबरच

आधथाक झळ सहन करुन बागा ितन करावे लागत असल्याचे माहे मे, २०१६ वा
त्या दरम्यान ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच जिल््यात पा्याची तीव्र ्ीं चाई ननमााण झाल्यामुळे केळी व डाळीींब या
र्ळबागाींचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले असल्याचेही माहे मे, २०१६ मध्ये वा
त्या दरम्यान ननदर्ानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, र्ेतकऱ्याींना डाळीींबाचे अनद
ु ान व नुकसान झालेल्या र्ळबागाींचे

पींचनामे करुन आधथाक मदत दे ्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा
कर्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) मागील ३ वर्ाापासन
ू वालर्म जिल््यामध्ये डाळीींब वपकाचे
लागवडीसाठीचे अनुदान प्रलींब्रबत नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

रत्नाधगरी ि रायगि या दोन जजल््याला जोिणाऱया
विन्हे रे र्त्याची झालेली दरु ि्था

(७७)

*

(िणििली) :

७०९६४

श्री.सांजय

िदम

(दापोली),

श्री.ननतेश

राणे

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून)

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) रत्नाधगरी व रायगड या दोन जिल््याला िोडणाऱ्या कर्ेडी घा्ात सतत दरडी

कोसळत असन
ू याला पयाायी मागा म्हणन
ू वापर्यात येणारा ववन्हे रे रस्त्याची
अत्यींत दरु वस्था झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या पयाायी मागाावर रािरोसपणे सरु
ु असणाऱ्या वाळू वाहतक
ु ीमळ
ू े
या मागाावर

खड्डे पडले असल्याने वाहनचालकाींच्या

िीवाला िोका ननमााण झाला

असन
ू या मागााच्या दरु
ु स्तीसाठी र्ासनाने लाखो रुपये खचा करुनही या मागााची
दरु वस्था झाली असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदर्ानास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कर्ेडी मागाावर दरड कोसळल्यास पयाायी असलेल्या मागााची
तात्काळ दरु
ु स्ती करावी अर्ी मागणी तेथील ग्रामस्थाींकडून वारीं वार होत आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(५) असल्यास,

चौकर्ीच्या

अनर्
ु ींगाने

सदरहू रस्त्याची तात्काळ
कर्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,

दरु
ु स्ती

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, अींर्त: खरे आहे .
(२) प्रश्नाींकीत

रस्त्यावर पावसाळयात वाळूच्या अविड वाहतुकीमळ
ु े

पषृ ठभागाला खड्डे पडलेले आहे हे खरे आहे .
सद्यजस्थतीत सदर खड्डे, खडी

सजु स्थतीत ठे व्यात आला आहे .

डाींबरी

व डाींबराने भरुन रस्ता वाहतक
ु ीसाठी

(३) नाही.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

(५) र्ासनाच्या ववववि योिनाींतगात सदर रस्त्याच्या दरु
ु स्तीचे काम मींिुरी, ननिी,
ननकर् व प्राथाम्यक्रमानुसार हाती घे्याचे ननयोिन आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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मेहिर (जज. बल
ु ढाणा) तालक्
ु यातील शेतिऱयाांना नि
ु सान भरपाई लमळण्याबाबत
(७८)

*

६६६११

िॉ.सांजय रायमल
ु िर (मेहिर) :

सन्माननीय पन
ु िवसन ि

मदत िायव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मेहकर (जि. बुलढाणा) तालुक्यातील बागायती, र्ळबागा, बहुवावर्ाक वपकाींचे
माहे ऑक््ोबर व नोव्हें बर, २०१५ मध्ये पावसाचे प्रमाण कमी झाल्याने नुकसान

झाल्याचा अहवाल मेहकर तहलसल कायाालयाकडून वररषठाींकडे माहे डडसेंबर, २०१५
मध्ये पाठवन
ू ही अद्यापपयात या र्ेतक-याींना नक
ु सान भरपाई लमळालेली नाही, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३)

असल्यास,

चौकर्ीअींती

नुकसानग्रस्त

र्ेतकऱ्याींना

नक
ु सान

लमळ्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,

भरपाई

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींर्तः खरे आहे .

(२) व (३) अमरावती व नागपूर ववभागातील बािीत र्ेतक-याींना अथासहाय्य
दे ्याची बाब न्यायप्रववषठ असन
त्या अनर्
ू
ु ींगाने मा. उच्च न्यायालयाच्या
आदे र्ाप्रमाणे पढ
ु ील कायावाही कर्याची तिवीि ठे वली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

शेतिऱयाांच्या आत्महत्याांच्या प्रमाणात झालेली िाढ
(७९)

*

६५२७८

श्री.विजय ििेट्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली),

श्री.अ्लम शेख (मालाि पजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.योगेश (बापू)
घोलप (दे िळाली), श्री.छगन भज
ु बळ (येिला) :

िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पन
ु िवसन ि मदत

(१) राज्य सरकारकडून राबवव्यात येत असलेल्या ववववि उपाययोिनाींमुळे
वर्ाभरात

राज्यातील

र्ेतक-याींच्या

आत्महत्याींमध्ये

लक्षणीय

घ्

झाल्याचे

र्ासनाकडून ननदर्ानास आणले िात आहे परीं तु माहे िानेवारी ते सप््ें बर, २०१६
या कालाविीमध्ये पण
ु े ववभागात ५९, नागपरू ववभागात २५५, नालर्क ववभागात
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३७०, अमरावती ववभागात ८०२ व औरीं गाबाद ववभागात ८३६ अर्ाप्रकारे या
ववभागात किाामळ
ु े िवळपास २३२२ र्ेतक-याींनी आत्महत्या केली असल्याची
मादहती ददनाींक २० ऑक््ोंबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदर्ानास आली, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गतवर्ीच्या तुलनेत यावर्ी र्ेतक-याींच्या आत्महत्ये मध्ये प्रचींड
प्रमाणात वाढ झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

र्ेतकऱ्याींच्या

आत्महत्या

उपाययोिना केली वा कर्यात येत आहे

रोख्याबाबत

र्ासनाने

कोणती

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींर्तः खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) र्ासनाकडून ववववि उपाययोिना व उपक्रम राबववले िात आहे त. त्याचप्रमाणे

उस्मानाबाद आणण यवतमाळ या जिल््यामध्ये बळीरािा चेतना अलभयान पथदर्ी

प्रकल्प राबवव्यात येत आहे व कै. वसींतराव नाईक र्ेतकरी स्वावलींबन लमर्नची
पन
ु राचना कर्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

ठाणे जजल््यातील खािीतील बेिायदा िाळू उपसामळ
ु े रे ल्िे पुल ि
रे ल्िेमागावला धोिा ननमावण झाल्याबाबत

(८०)

*

६५३६१

अॅि.आलशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल),

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली पूि)व , श्री.जजतेंद्र आव्हाि
(मुांब्रा िळिा), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.पाांिुरां ग
बरोरा (शहापूर), श्री.राणाजगजीतलसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्री.सांदीप नाईि
(ऐरोली), श्री.रुपेश म्हात्रे (लभिांिी पि
ू )व , श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण),
श्री.लशरीषदादा

चौधरी

(अमळनेर),

श्री.गणपत

गायििाि

(िल्याण

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

पि
ू )व :

(१) लभवींडी (जि.ठाणे) तालुक्यातील हायवे-ददवेलगतच्या खाडीत बािा व सक्र्न

पींपाव्दारे अनधिकृतररत्या रे तीचे उत्खनन होत असन
ू याप्रकरणी जिल्हाधिकारी
कायाालयाच्या महसूल दक्षता पथकाने ्ाकलेल्या िाडीत २० िास रे तीसह रुपये १
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को्ी ८० लाख ककमतीचे ६ बािा व ६ सक्र्न पींप िप्त केल्याचे माहे सप््ें बर,
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कल्याण, डोंब्रबवली, वेहळे , वपींपळास, मुींिा, कर्ेळी, गायमुख
खाडीच्या पात्रात सक्र्न पींप ककीं वा याींब्रत्रकी मलर्नने रे ती उत्खनन कर्यास बींदी
असताींनाही रािरोसपणे अनधिकृतपणे रे ती उत्खनन सरु
ु आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३)

तसेच ठाणे, मुींिा, ददवा, कोपर (जि.ठाणे) या खाडी ककना-यालगत होणा-या

बेकायदा वाळू उपर्ामळ
ु े रे ल्वे पुल, रे ल्वेमागााला िोका ननमााण झालेला आहे आणण

पयाावरणाचा –हास होत असल्याने सबींधिताींवर कारवाई कर्याची लोकप्रनतननिीींनी
दद.०८ ऑगष्, २०१६ रोिी तसेच वारीं वार मा.जिल्हाधिकारी,ठाणे याींचेकडे तक्रारी
केलेल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, पुल कोसळल्यास मोठ्या प्रमाणात िीववतहानी हो्याची र्क्यात

असल्याने याबाबत रे ल्वे प्रर्ासनाने ठाणे महापाललका व जिल्हाधिका-याींना गेल्या
दोन वर्ाापासन
ू वारीं वार पत्र पाठवूनही रे ती उपसा करणाऱ्याींवर र्ासनामार्ात

कोणतीच कारवाई कर्यात येत नसल्याचे दद. ५ ऑगस््र, २०१६ रोिी वा त्या
सुमारास ननदर्ानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन अवैि वाळू उपसा करणाऱ्या
वाळू मार्ीयाींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे .

(२) सदर दठकाणी रे तीच्या अवैि उत्खननाची काही प्रकरणे ननदर्ानास आलेली
आहे त.

(३) लोकप्रनतननिी याींनी जिल्हाधिकारी ठाणे याींना ददनाींक ६.८.२०१६ रोिी अर्ा
आर्याचे ननवेदन ददले आहे .

(४) सहायक मींडळ अलभयींता (रे .प.) मध्य रे ल्वे ठाणे याींनी दद.०८/०८/२०१६ रोिीच्या
पत्रान्वये उपजिल्हाधिकारी ठाणे याींना, मुींिा ते ददवा या स्थानकाींमिील रे ल्वेच्या
कक.मी. ३८/५-७ या क्षेत्राच्या पव
ु ेकडे, रे ल्वे मागाासाठी केलेल्या भरावािवळ होत

असलेल्या अवैि उत्खननामळ
ु े रे ल्वे मागाास िोका ननमााण होत असल्याबाबत
कळववल्याचे ननदर्ानास आले आहे .

(५) अपर जिल्हाधिकारी ठाणे याींचेकडे यासींदभाात दद.१०/०८/२०१६ रोिी रे ल्वे,

महसल
ू , पोलीस, महाराषर मेरी्ाईम बोडा, त्रक्षक दल व प्रादे लर्क पररवहन
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ववभागातील अधिकाऱ्याींची सींयक्
ींु ा-कोपर
ु त बैठक आयोिीत करून सदर बैठकीत मि
खाडीलगत होत असलेल्या अवैि रे ती उत्खननावर प्रनतबींि घाल्याच्या ष्ष्ीने

ववववि उपाययोिना कर्याचा ननणाय घे्यात आला असून सींबींधित ववभागाींना
त्यानुसार कायावाही कर्याचे ननदे र् दे ्यात आले आहे त.

ठाणे जिल््यातील खाडीपात्रातील रे तीच्या अवैि उत्खननाबाबत महसूल

ववभागामार्ात वेळोवेळी कारवाई कर्यात आली असन
ू , माहे एवप्रल, २०१६ ते
ऑक््ोंबर, २०१६ या कालाविीत एकूण १०५ गन्
ु हे

नोंदवव्यात आले आहे त व

उत्खननासाठी वापर्यात आलेली यींत्रसामग्री िप्त कर्यात आली आहे . तसेच

अवैि वाहतक
ू करणाऱ्या १९२१ वाहनाींकडून रुपये ५.१६ को्ी इतकी दीं डाची रक्कम
वसूल कर्यात आली आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही

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

मुरबाि (जज.ठाणे) येथील साखरे गािाच्या हिीत बेिायदे शीर माती उत्खनन िरुन
आरसीसी बाांधिाम िरण्यात आल्याबाबत

(८१)

*

६६७३९

श्री.भरतशेठ गोगािले (महाि) :

सन्माननीय महसूल मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुरबाड (जि.ठाणे) येथील साखरे गावाच्या हदीतील १६ एकर म्हणिे सहा
हे क््रपेक्षा िास्त िागेमध्ये को्याविी रुपयाींचे बेकायदे र्ीर माती उत्खनन करुन

आरसीसी बाींिकाम कर्यात आल्याचे नुकतेच माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू बाींिकाम व माती उत्खनन करताींना ग्रामपींचायत व महसूल
ववभागाची कोणतीच परवानगी घेतलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदभाात ग्रामपींचायत उपसरपींच व नागररकाींनी ददनाींक ६ एवप्रल

२०१६ रोिी तहलसलदार, मुरबाड तसेच जिल्हाधिकारी, ठाणे याींच्याकडे तक्रार
करुनही अदयाप कोणतीच कायावाही कर्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(५) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने दोर्ी व्यक्तीवर र्ासनाने कोणती कारवाई
कर्यात आली वा येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) मौिे साखरे , ता. मरु बाड येथील स. नीं. ४३ व

४४ मध्ये सुमारे ६३४ िास माती व डबराचे अनधिकृत उत्खनन, तसेच २००० चौ.
र्ु्ाचे अनधिकृत आरसीसी बाींिकाम केल्याचे मे, २०१६ मध्ये ननदर्ानास आले
आहे .

(३) यासींदभाात ग्रामपींचायत उपसरपींच व नागररकाींनी ददनाींक ६ एवप्रल, २०१६ रोिी
तहलसलदार, मरु बाड तसेच जिल्हाधिकारी, ठाणे याींच्याकडे तक्रार केल्याचे ददसन
ू

आले नाही. तथावप, एका वत्ृ तपत्राच्या प्रनतननिीने ददनाींक ०३/०६/२०१६ च्या
पत्रान्वये जिल्हाधिकारी ठाणे याींच्याकडे सदर अवैि उत्खननाबाबत तक्रार केली
आहे .

(४) व (५) तहलसलदार मुरबाड याींनी मौिे साखरे , ता. मरु बाड येथील स. नीं. ४३
व ४४ मिील २००० चौ. र्ु्ाच्या अनधिकृत आरसीसी बाींिकामाबाबत दीं डात्मक
कारवाई कर्याचा प्रस्ताव अपर तहलसलदार कल्याण याींना पढ
ु ील कायावाहीस्तव

पाठववला आहे . सदर दठकाणच्या सम
ु ारे ६३४ िास माती व डबराचे अनधिकृत
उत्खननाबाबत आवश्यक र्ेरतपासणी करुन ननयमातील तरतद
ु ीनुसार दीं डात्मक
कारवाई कर्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी ठाणे याींना दे ्यात आल्या आहे त.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही

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

राज्य पररिहन महामांिळाने रायमॅक्स िांपनीचा िरार
सरू
ु च ठे िल्याने झालेला गैरव्यिहार

(८२)

*

श्री.अ्लम

६५८१७

(इगतपरू ी) :

शेख

श्री.ननतेश राणे (िणििली), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे िी),
(मालाि

पजश्चम),

श्रीमती

ननमवला

गावित

सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य पररवहन महामींडळाने २००९ साली प्रवार्ाींना नतकी् दे ्यासाठी ५ वर्ाांच्या
करारावर वाहकाींना रायमॅक्स कींपनीचे इलेक्राननक मलर्न दे ्यात आले असन
ू ५
वर्ाांचा करार करताना एस्ी प्रर्ासन आणण रायमॅक्स कींपनीत झालेल्या
करारानुसार वर्ााला ७५ को्ीपेक्षा अधिक नतकक्े

ववकली गेल्यास प्रत्येक

नतकक्ाींमागे २१ पैसे दराने रायमॅक्सला पैसे लमळणार होते तसेच ७५ को्ीपेक्षा
कमी नतकक्े ववकली गेल्यास भरपाइा म्हणन
ू ही एस्ी प्रर्ासन रायमॅक्सलाच पैसे
दे इाल असे त्यात नमद
ू कर्यात आले होते हा करार करताना राज्य पररवहन
महामींडळाने त्याींच्या नफ्याचा ववचार केला नाही, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, ५ वर्े पण
ू ा झाल्यानींतरही राज्य पररवहन महामींडळाने ही सेवा
पुढील २ वर्ाासाठी आपल्या ताब्यात घे्याऐविी पुन्हा रायमॅक्सला दे ्याचा ननणाय

घेतला यात नतकी्ाींमागे २१ पैसे हा दर वाढवन
ू ३३ पैसे एवढा दर ठे व्यात आला,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू सींर्यास्पद कराराबाबत एस्ीच्या मुख्य सुरक्षा व दक्षता
ववभागाने लाचलच
ु पत प्रनतबींिक ववभागामार्ात त्याची चौकर्ी कर्याची मागणी

राज्य र्ासनाकडे केली असतानाही राज्य र्ासनाने आिलमतीस ५ मदहन्याींचा
कालाविी लो्लेला असूनही त्याकडे दल
ा केले आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी करून सींबधीं िताींववरुद्ध र्ासनाने कोणती
कारवाई केली वा कर्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददिािर रािते : (1) राज्य पररवहन महामींडळाने सन 2008-09 मध्ये

राबववलेल्या ननववदा प्रकक्रयेमिील ननववदा अिाामध्ये वावर्ाक 75 को्ी पयांतच्या

नतकी्ाींसाठी, 75 ते 90 को्ी पयांतच्या नतकक्ाींसाठी तसेच 90 को्ी पढ
ु ील
नतकक्ाींसाठी

ननववदाकाराींनी

दर

भर्याची

तरतद
ू

कर्यात

आली

होती.

महामींडळामार्ात वावर्ाक अींदािे 120 ते 125 को्ी नतकक् ववक्री होत असल्याने
ककमान

75

को्ी

नतकक्

आश्वासीत

करुन

त्यानस
ु ार

तीन

्प्प्यात

ननववदाकाराींकडून दर मागववलेले होते. यामध्ये राज्य पररवहन महामींडळाने त्याींच्या
नफ्याचा ववचार केला नाही, असे म्हणता येणार नाही.

(2), (3) व (4) सदर प्रकल्पाचा 5 वर्ा कालाविी सींपल्यानींतर ददलेल्या
मुदतवाढीमध्ये प्रनत नतकक्ामागे 21 पैसे एवढा दर दे ्यात आला आहे . महामींडळाने

मे.रायमॅक्स कींपनीच्या प्रकल्पास ददलेल्या मद
ु तवाढीबाबत मख्
ु य सरु क्षा व दक्षता

अधिकारी याींनी सादर केलेल्या अहवालावर, सदर प्रकरणी राज्य पररवहन
महामींडळाने सींचालक मींडळस्तरावर ववचार करुन आवश्यकतेनुसार महालेखापाल
याींचेकडून ववर्ेर् लेखापररक्षण करुन घे्याबद्दल कळवव्यात येत आहे .
(5) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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िहाणू (जज.पालघर) तालक्
ु यात झालेल्या अनतिष्ट्ृ टीमळ
ु े
ग्राम्थाांच्या मालमत्तेचे झालेले नि
ु सान

(८३)

*

६६८८४

श्री.अलमत घोिा (पालघर) :

सन्माननीय पन
ु िवसन ि मदत

िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) डहाणू (जि.पालघर) तालक्
ु यात धचींचणी, तारापूर, िाक्ी डहाण,ू घाधचया आगर,
धचींचणी भा्ीपाडा, सागरी महामागा येथील लर्पाई नगर, लर्पाई मोहल्ला येथे
ददनाींक २१ सप््ें बर, २०१६ रोिी झालेल्या अनतवषृ ्ीमळ
ु े र्ेकडो घरात पाणी िाऊन

ग्रामस्थाींच्या मालमत्तेचे नक
ु सान होउन कोळीं बी प्रकल्पाला मोठा र््का बसला
तसेच धचींचणी िोबी तलावाच्या पूलावरुन एक मुलगा वाहून गेला, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, याबाबतची चौकर्ी र्ासनाने केली आहे काय,

(३) असल्यास, पूरग्रस्ताींना त्वररत आधथाक मदत दे ्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे .
(२) होय.

(३) अनतवषृ ्ीमुळे र्ेतीवपकाींची नक
ु सानभरपाई दे ्यासाठी, झालेल्या नक
ु सानीची
आकडेवारी क्षेत्रीय कायाालयाींकडून अचूक पींचनामे करुन मागवव्यात आली आहे .
सदर मादहती सींकलीत कर्याचे काम प्रगतीपथावर आहे . यासींदभाात प्राप्त होणाऱ्या

मादहतीच्या अनर्
ु ींगाने नक
ु सानग्रस्ताींना आधथाक मदत दे ्याबाबचा ननणाय घे्याची
बाब प्रगतीपथावर आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

दठबि ि तुषार लसांचनाचे सांच लािण्यास शेतिऱयाांना मद
ु तिाढ दे ण्याबाबत
(८४)

*

६५१७७

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (लशिी), श्री.विजय ििेट्टीिार

(ब्रम्हपूरी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसल्लोि), िॉ.पतांगराि िदम (पलूस ििेगाि),
श्री.अलमन पटे ल (मब
ांु ादे िी) :
करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
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(१) दठबक व तर्
ु ार लसींचनासाठी कृर्ी ववभागाकडून अनक्र
ु मे प्रनत हे क््र १८ हिार
व ५७ हिार रुपयाींचे अनद
ु ान दे ्यात येते त्याकररता र्ेतकऱ्याींनी स्व:खचााने दठबक

व तर्
ु ार लसींचनाचे सींच खरे दी करावे लागत असून त्याींचे प्रस्ताव कृर्ी ववभागाच्या
मींिुरीनींतर अनद
ु ानासाठी र्ासनाकडे पाठववले िात होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या वर्ाापासन
ू यामध्ये बदल कर्यात येऊन दठबक व तर्
ु ार

लसींचनासाठी ऑनलाईन अिा मागवन
ू कृर्ी ववभागाच्या मींिरु ीनींतरच सींच लाव्याची
परवानगी दे ्यात येते, तसेच या सींदभाात सप््ें बर, २०१६ च्या र्ेव्च्या आठवडयात

आयुक्त कृर्ी कायाालयाने पत्रक काढून ज्या र्ेतकऱ्याींचे अिा अनद
ु ानासाठी पात्र
ठरले त्यानी आठ ददवसात सींच लावावेत त्यानींतर सींच लावणाऱ्या र्ेतकऱ्याींना
अनद
ु ान लमळणार नसल्याचे साींग्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सप््ें बर मध्ये खररप हीं गाम सुरु असून सवाच र्ेतामध्ये वपकाची
लागवड कर्यात आली असल्याने उभा वपकात दठबक व तुर्ारचे सींच लावल्यास
वपकाींची हानी होणार असल्याने खररपाचे पीक कापणी झाल्यानींतर सींच लाव्याची

परवानगी दयावी त्याकररता कृर्ी ववभागाने तीन मदहन्याींची मद
ु त दयावी, अर्ी
मागणी र्ेतकऱ्याींनी केली, असून याबाबत मा.ववरोिी पक्षनेता वविानसभा याींनी

ददनाींक ३० सप््ें बर, २०१६ रोिीच्या पत्रान्वये मा.कृर्ी मींत्री याींना ववनींती केली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(५) तसेच चौकर्ीच्या अनुर्ींगाने र्ेतकऱ्याींनी व मा. ववरोिी पक्षनेता याींनी केलेल्या
मागणीनुसार र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. पाांिुरां ग फुांििर : (१) दठबक लसींचनसाठी प्रनत हे क््री रु.१४,१०० ते ६०,०००
मयाादेत व तुर्ार लसींचनासाठी रु.१२,००० ते ५१,१२० या मयाादेत अनुदान दे ्यात
येते. अनुदानासाठीचे प्रस्ताव तालक
ु ा कृर्ी अधिकारी याींचेकडून जिल्हा अधिक्षक
कृर्ी अधिकारी याींचेकडे मींिरू ीसाठी पाठवव्यात येतात.

(२) पव
ा ींमती ददल्यानींतर सूक्ष्म लसींचन सींच बसवव्यासाठी र्ेतकऱ्याींना १
ू स
मदहन्याचा कालाविी दे ्यात आला आहे .

(३), (४) व (५) ऑक््ोबर, २०१६ चे मा.ववरोिी पक्ष नेता याींचे पत्र प्राप्त झाले
आहे .
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सक्ष्
ू म लसींचन सींच बसवव्याच्या कालाविीमध्ये सि
ु ारणा कर्याचा प्रस्ताव

र्ासनाच्या ववचारािीन आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

अहमदनगर जजल्हयात शेतिऱयाांच्या जनािराांना आधार दे णाऱयासाठ शासनाििून
मांजूर झालेल्या अनद
ु ानाचे िाटप झाले नसल्याबाबत

(८५)

*

६६५६०

श्री.विजय औटी (पारनेर) :

सन्माननीय पन
ु िवसन ि मदत

िायव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अहमदनगर जिल्हयात सन २०१५-१६ च्या चारा ्ीं चाईच्या काळात र्ेतकऱ्याींच्या

िनावराींना आिार दे णाऱ्यासाठी र्ासनाकडून मींिरू झालेल्या १२ को्ी ७४ लाख

रुपयाींच्या अनद
ु ानाचे वा्पच झालेले नाही अर्ी मादहती ददनाींक ७ सप््ें बर, २०१६
रोिी वा त्या सुमारास ननदर्ानास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकर्ीअींती सदरहू अनद
ु ान वा्प कर्यास ननषकाळिीपणा
करणाऱ्या सींबधीं िताींववरुध्द कारवाई कर्याबाबत व र्ेतकऱ्याींना अनद
ु ानाचे तात्काळ
वा्प कर्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

खेि (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील िुळिांिी जाांभळ
ु िािी येथे
(८६)

*

अनतिष्ट्ृ टीमुळे दरि िोसळल्याबाबत

७०९७७

श्री.सांजय िदम (दापोली) : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम

(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) खेड (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यातील साताऱ्याला िोडणारा खेड-खोपी रस्ता या
मागाावरील कुळवींडी िाींभुळवाडी येथे माहे

सप््ें बर, २०१६ मध्ये झालेल्या

अनतवषृ ्ीमुळे डोंगर कोसळून या दोन वाड्यामिील बारा घराींना िोका ननमााण
झाला आहे , हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

औद्योधगक

या वदा ळीच्या मागाावर असलेल्या

क्षेत्राकडे

िाणारा

या

महत्वाच्या

सातारा जिल््यासह

मागाावर

डोंगर

लो्े

कोसळूनही

सावािननक ववभागाच्या अधिकाऱ्याींनी या घ्नेकडे िाणीव पुवक
ा दल
ा केल्याने
ु क्ष
तेथील िनतेमध्ये असींतोर् ननमााण झाला आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ा ना ्ाळ्यासाठी व
ु ींगाने भववषयात मोठी दघ
ु ट्

डोंगराच्या पायथ्यार्ी सींरक्षण लभींत व रस्त्याला मोरी ्ाकून पावसाचे पाणी अन्यत्र
दठकाणी कळवव्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) प्रश्नाींककत रस्त्यावरील कक.मी.१०/१००
(कुळवींडी

िाींभळ
ु वाडी) येथे सप््ें बर २०१६ मध्ये अनतवषृ ्ीमुळे दरड कोसळली

होती हे खरे आहे .

तथावप सदर कोसळलेली दरड तात्काळ बािूला

सरु ळीत कर्यात आली.

करुन तातडीने वाहतक
ु

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

(४) सदर दठकाणी सरीं क्षक लभींत व नवीन मोरी बाींि्याचे काम मींिूरी, ननिी ननकर्
व प्रािान्याने हाती घे्याचे ननयोिन आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

गांगापूर (जज.औरां गाबाद) तालक्
ु यातील दष्ट्ु िाळी अनद
ु ानात झालेला गैरव्यिहार
(८७)

*

६५३०४

श्री.विजय ििेट्टीिार (ब्रम्हपूरी) :

सन्माननीय पन
ु िवसन ि

मदत िायव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गींगापूर (जि.औरीं गाबाद) तालुक्यातील दषु काळी अनद
ु ानाकरीता सन २०१४-१५
आणण २०१५-१६ या आधथाक वर्ाात लाभाथ्यााच्या बनाव् यादया तयार करुन सव्वा

को्ी रुपयाींचा अनद
ु ानात अधिकारी व कमाचाऱ्याींनी गैरव्यवहार केला असल्याची

मादहती ददनाींक २० ऑक््ोंबर, २०१६ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदर्ानास आली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
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(३) असल्यास, चौकर्ीअींती सींबींधित अधिकारी व कमाचारी याींच्यावर र्ासनाने
कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींर्त: खरे आहे .
(२) होय.

(३) सदर प्रकरणी तीन तलाठी व एक अव्वल कारकून याींना ननलींबीत कर्यात
आले आहे . तसेच या प्रकरणातील िबाबदार अधिकारी व कमाचारी याींचे ववरुध्द

महाराषर नागरी सेवा (लर्स्त व अपील) ननयम १९७९ चे ननयम (१२) अन्वये
सींयुक्त ववभागीय चौकर्ी प्रस्तावीत कर्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

विधान भिन :
नागपरू .

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

िॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि,
महाराष्ट्र विधानसभा

________________________________________________________
मद्
ु णपव
ू ा सवा प्रकक्रया महाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मुद्ण: र्ासकीय मध्यवती मद्
ु णालय, नागपूर.

