
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१७ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बुधिार, हदनाांि ०५ एवप्रल, २०१७ / चैत्र १५, १९३९ ( शिे ) 
  

(१) महसूल, पनुिवसन ि मदत िायव, सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 

 

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

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

प्रश्नाांची एिूि सांख्या - ३३ 
------------------------------------- 

  
सातपाटी (ता.जज.पालघर) गािातील खाडीत नौिानयनाच्या  

मागावत साचलेला गाळ िाढण्याबाबत 
  

(१) *  ७८५१९   श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सातपा्ी (ता.जि.पालघर) गावातील खाडीत नौकानयनाच्या मागाात मोठया 
प्रमाणात गाळ साचला असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गाळामुळे मासेमारी नौका खाडीतनू समुद्रात िाऊ र्कत 
नसल्याने गाळाच्या चचखलातून २०० मी्र अींतरावरुन बो्ीत डडझेल, बर्ा  
चढववणे व मासळी ककनाऱ्यावर उतरववणे मजच्िमाराींना गैरसोयीचे होत असल्याने 
त्याींचे लाखो रुपयाींचे नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त ठठकाणचा गाळ काढण्याबाबत व नुकसानग्रस्त मच्िीमार 
व्यावसानयकाींना आचथाक मदत देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडििीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) अींर्त: खरे आहे. 

सदर कामे करताना भरतीच्या वेळेला गैरसोय होत नाही परींत ु
ओहो्ीच्या वेळी गैरसोय होते. सद्यजस्थतीत सातपा्ी येथील गाळ उपसणी 
करणे या कामाची ननववदा प्रकिया सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

शशिेिाडी-िडसर (ता.िेल्हे, जज.पुिे) या र्त्याची झालेली दरुि्था 
  

(२) *  ८१५१९   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) शर्केवाडी-वडसर (ता.वेल्हे, जि.पुणे) या रस्त्याची दरुवस्था झाली असल्याने 
वाहतूक करणे धोकादायक झाल्याने अपघातात िीववत व ववत्त हानी होत 
असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने सदर रस्त्याची दरुुस्ती करण्याबाबत तसेच 
रस्याच्या दरुुस्तीकड ेदलुाक्ष करणाऱ् या सींबींचधताींवर कारवाक करण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही 

प्रश्नाींककत रस्ता प्रजिमा १४० असून लाींबी ३६.२०० कक.मी. इतकी आहे. 
या रस्त्यावर अपघाताची, जिवीत व ववत्तहानी झाल्याबाबतची कोणतीही नोंद 
पानर्ेत पोशलस ठाण्याच्या दप्तरी नाही.  रस्त्याच्या डाींबरी पषृठभागावरील खड्ड े
भरुन सद्यजस्थतीत रस्ता वाहतुकीसाठी सुजस्थतीत आहे. 
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रस्त्याच्या काही लाींबीत मिबतूीकरण व डाींबरीकरण करणे आवश्यक 

आहे. ही कामे मींिूरी, ननधी, ननकष व प्राधान्यिमानुसार हाती घेण्याचे ननयोिन 
आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िाटोल ि नरखेड (जज.नागपूर) तालुक्यात सोयाबीन वपिाांच्या  
झालेल्या निुसानाची भरपाई शमळण्याबाबत 

  

(३) *  ८३४०५   डॉ.आशशष देशमुख (िाटोल) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नागपूर जिल््यातील का्ोल तालुक्यात सोयाबीन वपकाींचे एकूण खरीप क्षेत्र 
१९३२१ हेक््र तर नरखेड तालुक्यात १४१४४ हेक््र आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, का्ोल व नरखेड तालुक्यातील सोयाबीनच्या एकूण खरीप 
क्षेत्रापकैी वपवळा मोझॅक या रोगाच्या प्रादभुाावामुळे ७५ ्क्के, अपऱु् या व खींडीत 
पावसामुळे २० ्क्के क्षेत्र उध्वस्त झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासनाने याबाबत पाहणी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानषुींगाने का्ोल व नरखेड तालुक्यातील सोयाबीन वपकाींचे 
नुकसान झालेल्या रे्तकऱ् याींना आचथाक मदत देण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) सन २०१६ च्या खरीप हींगामात का्ोल तालुक्यात 
१४७९४ हेक््र व नरखेड तालुक्यात १२४८४ हेक््र क्षेत्रावर सोयाबीन वपकाची 
पेरणी झाली आहे. 
(२) व (३) का्ोल व नरखेड तालुक्यात नैसचगाक आपत्तीमुळे ककीं वा ककडरोगामुळे 
वपकाचे नकुसान झालेले नाही. 

सोयाबीन पीक दाणे भरण्याचे अवस्थेत असताींना रसर्ोषक ककडीचा 
प्रादभुााव ठदसून येताच कृषी ववद्यापीठाचे र्ास्त्रज्ञ व कृषी ववभागामार्ा त 
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स्थाननक वतृ्तपत्र, गाव बैठका व प्रत्यक्ष भे् यामार्ा त वपवळा मोझॅक रोगाचे 
ननयींत्रणाकररता मागादर्ान करण्यात आले. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

ििी, मारेगाांि ि झरीजामिी (जज.यितमाळ) तालुक्यात  
रेतीचा अिैध उपसा होत असल्याबाबत 

 

(४) *  ८४३७६   श्री.सांजजिरेड्डी बोदिुरिार (ििी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वणी, मारेगाींव व झरीिामणी (जि.यवतमाळ) या तालुक्यातील रेतीघा्ावरुन 
र्ासनाच्या अ्ी व र्तीना डावलून दररोि रे्कडो टॅ्रक््र रेतीचा अवैध उपसा 
करण्यात येत असल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अवैध रेती उपर्ामुळे र्ासनाचा लाखो रुपयाींचा महसूल 
बुडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनुसार रेतीचा अवधै उपसा करणाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती 
कारवाक केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) सन २०१६-१७ या वषााकरीता 
यवतमाळ जिल््यातील वणी तालुक्यातील ५, मारेगाींव तालुक्यातील ३ व 
झरीिामणी तालुक्यातील ३ वाळूग्ाींचा शललाव झाला असून, सींबींचधत 
शललावधारकाकडून र्ासनाच्या अ्ी व र्ती डावलून रेतीचा अवधै उपसा 
करण्यात येत असल्याचे ननदर्ानास आले नाही. 
       तथावप, झरीिामणी तालुक्यातील शललाव न झालेल्या मौिे दभुाा या 
वाळूग्ातनू अवैध उत्खनन सुरू असल्याचे ननदर्ानास आल्यावरून, १८  टॅ्रक््र 
मालकाींववरूध्द गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच सदर टॅ्रक््र तेलींगणा 
राज्यातील असल्याने, त्याववरुध्द कारवाक करण्याबाबत उपप्रादेशर्क पररवहन 
अचधकारी, आठदलाबाद याींना कळववण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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हहांगिघाट (जज.िधाव) तालुक्यातील प्रिल्पग्र्त  
शेतिऱयाांना जशमनीचा मोबदला देण्याबाबत 

  

(५) *  ८१४६९   श्री.समीर िुिािार (हहांगिघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल) :  
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ठहींगणघा् (जि.वधाा) तालुक्यातील लाल नाला, पोथरा व ठदींदोडा प्रकल्पातील 
प्रकल्पग्रस्त र्तेकऱ्याींना त्याींच्या िशमनीचा मोबदला अद्यापही शमळालेला नाही, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यात काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, तद्नुसार उक्त र्तेकऱ्याींना त्याींच्या िशमनीचा मोबदला 
देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 

ठहींगणघा् (जि.वधाा) तालुक्यातील लाल नाला प्रकल्प, पोथरा प्रकल्प या 
प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्त र्तेकऱ्याींना िशमनीचा मोबदला देण्यात आलेला आहे. 

ठहींगणघा् (जि.वधाा) ठदींदोडा प्रकल्प या प्रकल्पातील २६ भूसींपादन 
प्रकल्पापकैी १५ भूसींपादन प्रकरणातील ३७७ भूधारकाींना सन १९९८ ते सन २००४ 
या कालावधीत मोबदल्याचे वा्प करण्यात आलेले आहे. उवाररत ११ 
प्रकरणासींदभाातील कायावाही व्यपगत झालेली आहे. 
(२) व (३) याबाबत जिल्हाचधकारी, वधाा याींनी ठदनाींक ५.११.२०१६ रोिी बैठक 
आयोजित केली होती. तथापी सदर बैठकीस सींपादक सींस्थेचे अचधकारी उपजस्थत 
नसल्यामुळे कोणताही ननणाय होऊ र्कलेला नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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अशलबाग ि पेि (जज.रायगड) तालुक्यातील खारेपाटातील गाि ि भातशेतीला 
समुद्राच्या भरतीच्या पाण्यामुळे धोिा ननमावि झाल्याबाबत 

 

(६) *  ८१३१२   श्री.धैयवशील पाटील (पेि), श्री.सुभाष उफव  पांडडतशेठ पाटील 
(अशलबाग) :  सन्माननीय खारभूमी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) अशलबाग व पेण (जि.रायगड) तालुक्यातील खारेपा्ातील माणकुळे, 
बठहरीचापाडा, धेरींड, र्हापूर आदी गावाींना व भातरे्तीला समुद्रातील उधाणाच्या 
भरतीच्या पाण्याचा नेहमीचाच धोका ननमााण झाला असून उधाणाच्या भरतीचे 
पाणी अनेक वेळा खारेपा्ील गावाींमध्ये व भातर्तेीमध्ये शर्रल्याने गावाींचे व 
भातरे्तीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अशलबाग तालुक्यातील (जि.रायगड) ३ हिार १६ हेक््र र्ेत 
िमीन समुद्राच्या उधाणाच्या भरतीच्या पाण्यामुळे कायमचीच नावपक झालेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या भागातील अजस्तत्वात असलेले बाींधबींठदस्त बींधारे रु््ले असून 
अनेक वषाापासून त्याची दरुूस्ती अथवा बाींधबींठदस्त बींधारे बाींधण्यात आलेले 
नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अशलबाग व पेण (जि.रायगड) तालुक्यातील खारेपा् ववभागातील 
गावाींचे व भातरे्तीचे नुकसान होऊ नये यासाठी र्ासनाने कोणती उपाययोिना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदिािर रािते : (१) अींर्त: खरे आहे, 
(२) हे अींर्त: खरे आहे, 

अशलबाग तालुक्यातील एकूण पाच योिनाींचे ११८२ हेक््र क्षेत्रापकैी 
१०५० हेक््र क्षेत्र बाधीत झाले आहे. 
(३) हे अींर्त: खरे आहे, 
(४) मानकुले व बठहरीचापाडा ही गावे मानकुले या र्ासकीय खारभूमी योिनेमध्ये 
समाववष् आहेत. मानकुले ही योिना मोठया प्रमाणावर कमकुवत झाली असून 
मानकुले व सोनकोठा हाशर्वरे या दोन योिनाींचे एकत्रत्रत सींपूणा नतुनीकरणाचे 
अींदािपत्रक प्रर्ासकीय मान्यतेच्या प्रकियेत आहेत. तसेच धेरींड व धाक्ापाडा 
र्हापूर या र्ासकीय खारभूमी योिनाींच्या बाींधाच्या सन २०१६ मधील उधाणामुळे 
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व पुराींमुळे झालेल्या नुकसानीची दरुुस्तीची कामे तातडीने हाती घेऊन पूणा 
करण्यात आली असून, पनु:प्रावपत क्षेत्र बाधीत होणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
आली आहे. तसेच मोठापाडा र्हापूर ही खािगी योिना असल्यामुळे, सदर 
योिनाींचे काम र्ासनामार्ा त केले िात नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िडिी (ता.राळेगाांि, जज.यितमाळ) येथील अिैध िाळू उपशाबाबत 
 

(७) *  ८४४२३   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वडकी (ता.राळेगाींव, जि.यवतमाळ) येथील ठहरापूर रेती घा्ाचा शललाव झाला 
असून सदर रेतीघा्ावरुन अहोरात्र अवैधररत्या टे्रझर बो्ीच्या व िेशसबी मशर्नने 
रेतीमार्ीया रेतीचा उपसा करीत असल्याचे ठदनाींक २२ रे्ब्रवुारी, २०१७ रोिी वा 
त्यासुमारास ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ठठकाणी रेतीमाकर्या दहा ब्रास रेतीची रॉयल््ी भरून र्ींभर 
ब्रास रेतीचा उपसा करत असल्याने र्ासनाच्या लाखो रुपयाींच्या महसूलाचे 
नुकसान होत असून याबाबत महसूल ववभागाच्या अचधकाऱ्याींनी अद्यापपयतं 
कोणतीही कारवाक केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,   
(४) असल्यास, चौकर्ीनुसार अवधै रेती उपसा करणाऱ्या रेतीमाकर्याींवर तसेच 
याकड े दलुाक्ष करणाऱ्या अचधकाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती कारवाक केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अर्ी बाब ननदर्ानास आली नाही. 
(२), (३) व (४) राळेगाींव तालुक्यातील मौिे ठहरापूर येथील रेतीघा्ातील ५३७१ 
ब्रास वाळूचा शललाव रू.३२.४३ लाख एवढ्या सवोच्च बोलीस मींिूर करण्यात 
आला असून, सींबींचधत शललावधारकाने ठद.२२/०३/२०१७ पयतं सदर रेतीघा्ातून 
११५८ ब्रास वाळूचे उत्खनन केले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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माझगाांि (मुांबई) येथील शासनाच्या मालिीच्या भूखांडाची िच्छी लोहाना  
ननिासी र्टने बेिायदा विक्री िेल्याबाबत 

  

(८) *  ७७१६०   श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.प्रिाश सुिे (मागाठािे), 
श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा), श्री.मांगेश 
िुडाळिर (िुलाव), अॅड.गौतम चाबिु्िार (वपांपरी), श्री.रुपेश म् हात्र े(शभिांडी पूिव), 
श्री.सुननल शशांदे (िरळी), श्री.राजन साळिी (राजापूर) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) माझगाींव (मुींबक) येथील र्ासनाच्या मालकीच्या २०० को्ी रुपये 
ककीं मतीच्या भूखींडाची कच्िी लोहाना ननवासी ट्रस््ने एका ववकासकाला केवळ 
साडतेीने को्ी रुपयाींमध्ये र्ासनाची पवूा परवानगी न घेता बेकायदा वविी 
केल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी जिल्हाचधकारी याींनी र्ासनास पाठववलेल्या 
अहवालात भूखींड परत घेऊन ट्रस््च्या ववश्वस्ताींवर र्ौिदारी गुन्हे दाखल 
करण्याची मागणी केली असून त्यानुसार भायखळा पोशलसाींनी ववकासकाववरुध्द 
गुन्हा दाखल केला असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनसुार सदर भूखींड परत घेण्याबाबत व ट्रस््च्या 
ववश्वस्ताींवर र्ौिदारी गुन्हे दाखल करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) माझगाींव येथील नवीन सव्हे नीं.२/३६०५ मधील 
र्ासकीय िमीन भाडपेट्टाकराराने  ठद.१.९.१९०३ पासून ठद वुमेन्स र्ॉरेन शमर्नरी 
सोसाय्ी ऑर् ठद मेथॉडीस्् ऑवपस्कोपल चचा याींना ९९ वषांकरीता भाडपेट्टयाने 
देण्यात आलेली होती. सदर िमीन ठद.२३.८.१९१८ रोिी ठद वुमेन्स र्ॉरेन 
शमर्नरी सोसाय्ी ऑर् ठद मेथॉडीस्् ऑवपस्कोपल चचा याींनी श्री. कच्िी 
लोहाना ननवास गहृ ट्रस्् याींना भाडकेराराद्वारे (Deed of Assignment) ठदली. 
त्याच ठदवर्ी एका स्वतींत्र खरेदीखताद्वारे उक्त सोसाय्ीने नवीन सव्हे ि. 
१/३६०५ व ३/३६०५ हे भूखींड देखखल श्री.कच्िी लोहाणा ननवास गहृ ट्रस्् याींना 
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ववकले. नगर भूमापनाच्यावेळी उक्त नवीन सव्हे ि.२/३६०५ याचे सव्हे 
ि.१/३६०५ व ३/३६०५ याींच्यासह रुपाींतरण भूकर ि.१२६ मध्ये झाले व  श्री. 
कच्िी लोहाना ननवास गहृ ट्रस्् याींनी सदर भूकर ि. १२६ मे. गोल्ड प्लाझा 
डवे्हलपसा याींना ठद.२४.५.२०१० च्या खरेदी खताने ववकल्याचे ननदर्ानास आलेले 
आहे. त्यावेळी मुळ सव्हे नीं.२/३६०५ याची भाडपेट्टयाची मुदत सींपलेली होती. 
(२), (३), (४) व (५) जिल्हाचधकारी, मुींबक र्हर याींचे कायाालयाकडून श्री. कच्िी 
लोहाना ननवास गहृ ट्रस्् व मे. गोल्ड प्लाझा डवे्हलपसा याींचे ववरुद्ध भायखळा 
पोशलस स््ेर्न येथे गुन्हा नोंद केलेला आहे. 

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

शशरिळ (ता.खांडाळा, जज.सातारा) येथील सज्हवस रोडचे िाम अपूिव असल्याबाबत 
  

(९) *  ८४५२०   श्री.सुभाष भोईर (िल्याि ग्रामीि), श्री.जयिुमार गोरे 
(माि) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) शर्रवळ, (ता.खींडाळा, जि.सातारा) येथील पुणे-सातारा रस्त्यावरील (एमएच-४) 
शर्के कीं पनी ते पींढरपूर र्ा्ा या दरम्यानच्या रस्त्याच्या दोन्ही बािूला 
असलेल्या सजव्हास रोडचे काम अपूणा असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अपघात होत 
असल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ठठकाणच्या सजव्हास रोडचे काम पूणा करण्याबाबत स्थाननक 
ग्रामस्थाींनी गत ७ ते ८ वषाापासून मागणी करुन व मोचे काढूनसुद्धा सदर 
सजव्हास रोडचे काम अपूणा आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी करुन सदर ठठकाणच्या सजव्हास रोडचे काम 
पूणा करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) हे अींर्त: खरे आहे. 

भारतीय राषट्रीय रािमागा प्राचधकरणामार्ा त प्रगतीत असलेल्या पुणे ते 
सातारा राषट्रीय महामागााच्या सहापदरीकरणाच्या प्रकल्पामध्ये शर्के कीं पनी  ते 
पींढरपूर र्ा्ा हया ४ कक.मी. लाींबीमध्ये रस्त्याच्या दोन्ही बािुच्या सेवा 
रस्त्याच्या बाींधकामाचा समावेर् आहे. एकूण ८.०० कक.मी. सेवा रस्त्याींपकैी ४.५८ 
कक.मी.चे बाींधकाम पूणा झालेले असून ०.७२ कक.मी. चे काम प्रगतीत आहे. 
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उवाररत २.७ कक.मी. सेवा रस्त्याचे काम हाती घेण्यात येत असून ते लवकरात 
लवकर पूणा करण्याच्या सूचना सवलतकाराला देण्यात आल्या आहेत, 

तसेच शर्के कीं पनी ते पींढरपरू र्ा्ा हया भागामध्ये सन २०१५ मध्ये ३ 
व सन २०१६ मध्ये ४ अपघात झाल्याची नोंद असून सदरील अपघात सेवा 
रस्त्याींच्या अपूणा कामामुळे झाले नसल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषट्रीय 
रािमागा प्राचधकरण, पुणे याींनी कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अमरािती जजल््यातील दषु्ट्िाळग्र्त शेतिऱयाांना आधथवि मदत देण्याबाबत 
  

(१०) *  ८३०००   डॉ.अननल बोंड े (मोशी), श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू िडू 
(अचलपूर) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) अमरावती जिल््यातील र्ासनाने दषुकाळ िाहीर केलेल्या गावातील १ लाख 
९८ हिार र्तेकऱ् याींना १०९ को्ी ३६ लाख ५९ हिार १५० रुपयाींची मदत 
अद्यापपयतं र्ासनाने ठदलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सोयाबीन व कापूस उत्पादक दषुकाळग्रस्त रे्तकऱ् याींना आचथाक 
मदत न शमळाल्यामुळे रे्तकऱ् याींना या वषी पेरणी करण्यामध्ये अडचणी ननमााण 
झाल् या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दषुकाळग्रस्त रे्तकऱ् याींना अद्यापपयतं मदतीची रक्कम न 
देण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, दषुकाळ िाहीर केलेल्या गावातील रे्तकऱ्याींना आचथाक मदत 
तातडीने देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) खरीप २०१५ मध्ये बाधीत झालेल्या कापूस व सोयाबीन या 
पीकाींच्या नुकसानीकररता अमरावती जिल््यासाठी एकूण रु.१०९.३६ को्ी इतका 
ननधी ववतरीत करण्यात आलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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नागपूर महानगरपाशलिा क्षेत्रातील हॉटेल्सनी िरमििू शुल्ि न भरल्याबाबत 
  

(११) *  ७७८४५   डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर र्हरातील अनेक ताराींककत व अताराींककत हॉ्ेल्सनी गत अनेक 
मठहन्यापासुन करमणकू रु्ल्क र्ासनाकड ेभरला नसल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपूर र्हरातील ज्या हॉ्ेल्समध्ये वाद्य व सींगीत कायािम 
आयोिीत केले िातात त्या हॉ्ेल्सनी ५० हिार रूपये प्रनत माह करमणकू रु्ल्क 
भरणे अननवाया आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने करमणकू रु्ल्क न भरणाऱ्या हॉ्ेल्सवर 
र्ासनाने कोणती कारवाक केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) महाराषट्र करमणकू रु्ल्क 
अचधननयमातील तरतदूीींनूसार राज्यातील सवा महानगरपाशलका क्षेत्रामध्ये जस्थत 
असलेल्या वाद्यवदृाींसह  मद्यालयाींवर रु.५०,०००/- प्रनत माह व उवाररत क्षेत्रामध्ये 
जस्थत असलेल्या वाद्यवदृाींसह  मद्यालयाींवर रु.२५,०००/- प्रनत माह याप्रमाणे 
करमणकू रु्ल्क आकारण्यात येतो. 

त्यानुसार, नागपूर महानगरपाशलका क्षेत्रामधील  वाद्यवृींदासह मद्यालय 
असलेल्या एकूण आठ हॉ्ेल्सपकैी दोन हॉ्ेल्स हे उक्त  तरतूदीींनूसार देय 
होणाऱ्या करमणकू रु्ल्काचा  ननयमीत भरणा र्ासनाकड ेकरीत असून उवाररत 
सहा हॉ्ेल्सकडून देय होणाऱ्या करमणकू रु्ल्काची थककत रक्कम जिल्हाचधकारी, 
नागपूर याींचेद्वारे महाराषट्र करमणकू रु्ल्क अचधननयमातील तरतदूीींनूसार वसूल 
करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िौढर िाळसूर-श्रृांगारतळी (ता.गुहागर, जज.रत्नाधगरी)  
र्त्यािरील नदीिर पूल बाांधण्याबाबत 

  

(१२) *  ८३९४४   श्री.भा्िर जाधि (गुहागर) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) कौढर काळसूर-श्रृींगारतळी (ता.गुहागर, जि.रत्नाचगरी) या मुख्य रस्त्यावरील 
गुरववाडी येथील नदीवर असलेली र्रर्ी खचल्यामुळे प्रवास करताना 
नागररकाींच्या जिववतास धोका सींभवण्याची र्क्यता ननमााण झाली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ठठकाणी पुलाच्या बाींधकामासाठी ननधी उपलब्ध व्हावा अर्ी 
मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी माहे नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
र्ासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी करून सदर पलुाच्या बाींधकामास ननधी 
उपलब्ध करून देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) प्रश्नाधीन पूल हा ग्रामीण मागा-२० या जिल्हास्तरीय रस्त्यावरील 
असून सदरचा रस्ता देखभाल व दरुुस्तीसाठी जिल्हा पररषद, रत्नाचगरी याींचे 
अखत्याररत आहे. प्रश्नाधीन पूलाचे काम ननकष, मींिूरी व ननधी उपलब्धतेच्या 
अधीन राहून  हाती घेण्याचे ननयोिन आहे. 

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

गोंहदया जज्यातील नैसधगवि आपदग्र्ताांना निुसान भरपाई देण्याबाबत 
  

(१३) *  ८०४४२   श्री.सांजय पुराम (आमगाि) :   सन्माननीय पनुिवसन ि 
मदत िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गोंठदया जि्यातील देवरी, सालेकसा, आमगाव व सडक-अिुानी या तालुक्यात 
नैसचगाक आपत्तीमुळे  सन २०१६-१७ मध्ये ८ हिार ६५ घराींचे आखण १ हिार 
२६४ गोठ्याींचे नुकसान झालेल्या ९३३४ आपदग्रस्ताींसाठी २ को्ी ७० लाख २१ 
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हिार ५०० रुपयाींची आचथाक मदतीची मागणी र्ासनाकड े करूनही अद्यापही 
र्ासनाकडून आपदग्रस्ताींना मदत शमळाली नसल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय,    
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यात काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, तदनसुार नकुसानग्रस्त रे्तक-याींना नुकसान भरपाक देण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) गोंठदया जिल्हयातील देवरी, सालेकसा, 
आमगाव व सडक-अिुानी तालुक्यात वादळी वाऱ्यामुळे सन २०१६-१७ मध्ये ८ 
हिार ६५ घराींचे आखण १ हिार २६४ गोठ्याींचे नकुसान झालेल्या ९३३४ 
आपदग्रस्ताींसाठी २ को्ी ७० लाख २१ हिार ५०० रुपयाींची र्ासनाकड ेआचथाक 
मदतीची मागणी जिल्हाचधकारी, गोंठदया याींनी केली आहे. नैसचगाक आपत्तीच्या 
ननकषामध्ये वादळी वारा यासाठी मदत अनुजे्ञय नसल्यामुळे मींत्रत्रमींडळ उप 
सशमतीच्या ठदनाींक १६ सप् े्ंबर, २०१६ रोिीच्या बठैकीत झालेल्या चचेनुसार 
रुपये २.७० को्ी एवढी ववर्ेष मदत उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव कें द्र 
र्ासनाकड े पाठववण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार ठदनाींक १५ 
डडसेंबर, २०१६ रोिीच्या पत्रान्वये कें द्र र्ासनास प्रस्ताव पाठववण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
 
चाळीसगाि (ता.चाळीसगाि, जज.जळगाि) येथील िाली घाटाच्या िामाबाबत 

  

(१४) *  ८४२६२   श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) चाळीसगाव (ता.चाळीसगाव, जि.िळगाव) येथील राषट्रीय महामागा ि. २११ 
वरील कन्नड ऊर्ा  काली घा्ाचे काम ननकृष् दिााचे होत असल्यामुळे 
नागररकाींनी उक्त कामाची  चौकर्ी करुन सींबींचधत ठेकेदाराववरोधात कारवाक 
करण्याची मागणी ननवेदनाद्वारे केली असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनषुींगाने र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने सींबींचधत ठेकेदाराींववरोधात र्ासनाने कोणती 
कारवाक केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) भारतीय राषट्रीय रािमागा प्राचधकरण याींचेमार्ा त औरींगाबाद ते धळेु ्या 
राषट्रीय महामागााच्या डाींबरी नुतनीकरणाचे काम पूणा करण्यात आले असून 
त्यामध्ये कन्नड/काली घा्ातील रस्त्याच्या नतुनीकरणाचे काम पूणा केले 
असल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषट्रीय रािमागा प्राचधकरण याींनी कळववले 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

दौंड (जज.पुिे) तालुक्यात अिधै िाळू उपसा होत असल् याबाबत 
  

(१५) *  ८४६८५   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुणे जिल््यात वाळू उपर्ाचे शललाव करण्यात आले नसल्याने दौंड व 
शभगवण भागातनू रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा केला िात 
असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरच्या अवैध वाळू उपर्ामुळे र्ासनाच्या लाखो रुपयाींच्या 
महसूलाचे नुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने अवैध वाळू उपसा करणाऱ्याींवर र्ासनाने 
कोणती कारवाक केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) पुणे जिल््यात सन २०१६-१७ या 
वषााकरीता ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये केलेल्या शललावात व त्यानींतर केलेल्या 
रे्रशललावात एकूण ८ वाळूग्ाींचा शललाव झाला आहे. त्यामध्ये दौंड तालुक्यातील 
५ वाळूग्ाींचा समावेर् आहे. 

दौंड तालुक्यात तसेच इींदापूर तालुक्यात गौण खननिाच्या अवैध 
उत्खनन व वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी दक्षता पथके गठीत करण्यात आली 
असून, सदर पथकाींनी केलेल्या तपासणीत वाळूच्या अवैध वाहतुकीची काही 
प्रकरणे दृष्ोत्पत्तीस आलेली आहेत. त्यानुसार एवप्रल, २०१६ ते रे्ब्रवुारी, २०१७ 
या कालावधीत दौंड तालुक्यात अवैध वाळू वाहतकुीच्या ३५२ वाहनाींवर दींडात्मक 
कारवाक करून रू. २,३६,९६,१८४/- एवढी रक्कम वसूल करण्यात आली असून, ३९ 
वाहनाींवर दींडात्मक कारवाक करण्यात येत आहे. इींदापूर तालुक्यात वाळूच्या अवधै 
वाहतुकीच्या ५१ वाहनाींवर दींडात्मक कारवाक करून रू. ४२,७२,१२०/- एवढा दींड 
र्ासनिमा करण्यात आला असून, ५ वाहनाींवर दींडात्मक कारवाक करण्यात येत 
आहे. तसेच वाळूच्या अवैध वाहतूक प्रकरणी १० गुन्हे दाखल करण्यात आले 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नाशशि विभागातील महसूल विभागाच्या २७ अधधिाऱ याांविरु   
िारिाई िरण्याबाबत 

  

(१६) *  ७७८४८   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देिळाली) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) नाशर्क ववभागातील महसूल ववभागाच्या २७ अचधकाऱ् याींववरुद्ध केलेल्या 
तिारीींची चौकर्ी करण्याचे आदेर् महसूल ववभागाच्या सचचवाींनी माहे नोव्हेंबर-
डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ववभागीय आयकु्ताींना ठदले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त आदेर्ाींच्या अनषुींगाने चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानुसार सींबींचधताींववरुद्ध 
र्ासनाने कोणती कारवाक केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?  
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाींदगाव (जि.नाशर्क) तालुक्यातील नवीन अववभाज्य 
र्तीच्या भोगव्दार वगा-२ िशमनीचा निराणा न भरता  ननयमबा्य खरेदी-
वविी झाल्याच्या प्रकरणात महसूल ववभागातील ११अचधकारी/कमाचारी याींच्यासह 
काही खािगी व्यक्ती अर्ा एकूण २३ व्यक्तीींववरुद्ध लाचलुचपत प्रनतबींधक 
ववभागाकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.  

त्याचबरोबर नाशर्क जिल््याच्या नाींदगाव तालुक्यातील २० गावामध्ये 
नवीन अववभाज्य र्तीच्या भोगव्दार वगा-२ िशमनीचा ववठहत निराणा भरुन न 
घेता ननयमबा्य खरेदी-वविीस अनाचधकाराने परवानगी देण्याची अननयशमतता 
केल्याचे ननदर्ानास आल्यामुळे तत्का.तहसीलदार नाींदगाव याींच्याववरुद्ध 
ठद.१६.०३.२०१६ रोिीच्या ज्ञापनान्वये शर्स्तभींगववषयक कायावाही सुरू करण्यात 
आली आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

जळगाि जजल््यातील पारोळा-अमळनेर, पारोळा-भडगाांि या र्त्यासह  
अनेि र्ते सहा महहन्यात नादरुु्त झाल्याबाबत 

  

(१७) *  ७७४००   डॉ.सतीश (अण्िासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) िळगाव जिल््यातील पारोळा-अमळनेर, पारोळा-भडगाींव या रस्त्यासह  
अनेक रस्ते बाींधकाम केल्यानींतर सहा मठहन्यात नादरुुस्त झाले असून या  
रस्त्याींवर खड्ड ेपडल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सींबींचधत ठेकेदारावर तसेच कामाच्यावेळी कामाच्या 
दिााची पाहणी न करणाऱ्या अचधकाऱ्याींवर कारवाक करण्याच्या सुचना 
मा.पालकमींत्री याींनी ठदल्या होत्या परींतु सींबींचधतावर अद्यापपावेतो कोणतीही 
कारवाक करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,  
(४) असल्यास, चौकर्ीनुसार रस्त्याींचे काम ननकृष् दिााचे करणाऱ्या ठेकेदारावर 
तसेच कामाच्या दिााची पाहणी न करणाऱ्या अचधकाऱ्याींवर कारवाक करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
प्रश्नाींककत रस्त्यावर करण्यात आलेली कामे ननववदेतील तरतदूीप्रमाणे 

पूणा करण्यात आली आहेत व कामे सुजस्थतीत आहेत. 
सद्य:जस्थतीत रस्त्याच्या डाींबरी पषृठभागावरील खड्ड े डाींबरशमश्रीत 

खडीने भरण्यात आले आहेत. रस्त्यावरून वाहतकू सुरळीत चालू आहे. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

वपि ि मलिाडा (ता.िाडा, जज.पालघर) या गािातील  
वप ांजाल नदीच्या पात्रातील अिैध िाळू उपसा 

  

(१८) *  ७६८२०   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.बळीराम शसरसिर 
(बाळापूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वपक व मलवाडा (ता.वाडा, जि.पालघर) या गावाींच्या हद्दीतील वपींिाल या 
नदीपात्रातनू वाळू माकर्याींकडून महसूल ववभागाच्या अचधकाऱ्याींर्ी सींगनमत 
करून अवधैपणे वाळू उपसा सुरु असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान  ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरच्या अवैध वाळू उपर्ामुळे नदीच्या नैसचगाक वळणाींना 
बाधा पोहचत असल्यामुळे परुाचा धोका सींभवनू नदीचे नैसचगाक सौंदया धोक्यात 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकषा काय आहे व त्यानसुार अवैध वाळू उपसा 
करून र्ासनाचा लाखो रुपयाींचा महसूल बुडववणाऱ्याींवर तसेच त्यास मदत 
करणाऱ्या महसूल ववभागाच्या अचधकाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती कारवाक केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) मौिे वपक (ता. वाडा) येथील 
ग्रामस्थाींचे ठद.३/०१/२०१७ रोिीचे वाडा व मलवाडा गावाच्या हद्दीतील वपींिाळ 
नदीतील अनचधकृत रेती उपसा रोखण्याबाबतचे ननवेदन जिल्हाचधकारी पालघर 
याींना प्राप्त झाले होते. तसेच याच ववषयाबाबत ठद.०३/०१/२०१७ रोिी एका 
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वतृ्तपत्रात बातमी प्रशसध्द झाली होती. सदर ननवेदनाच्या / बातमीच्या अनषुींगाने 
वाडा व वविमगड तहशसल कायाालयाच्या सींयकु्त पथकाकडून वपक व मलवाडा 
हद्दीतील वपींिाळ नदीपात्रात ठद. १७/०२/२०१७ रोिी तपासणी करून रेती उपसा 
करणाऱ्या आठ पत्राहोडी पकडण्यात आल्या आहेत. 

वप ींिाळ नदीतील अनचधकृत रेती उपर्ामुळे नदीच्या नसैचगाक वळणाींना 
बाधा पोहचून पुराचा धोका ननमााण झाल्याचे ननदर्ानास आले नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मानोरा (जज.िाशशम) तालुक्यातील आडि प्रिल्पातील  
पुनिवशसत गािाांमध्ये मुलभूत सुविधा देण्याबाबत 

  

(१९) *  ८२४११   श्री.राजेंद्र पाटिी (िारांजा) :   सन्माननीय पनुिवसन ि मदत 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मानोरा (जि.वाशर्म) तालुक्यातील आडण प्रकल्पासाठी घो्ी, वाघोला, 
म्हसणी, तोरणाला आखण ठदघी या पाच गावाींचे पनुवासन करण्यात आले असुन 
अद्यापही या गावाींमध्ये मुलभूत सुववधा देण्यात आलेल्या नाहीत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाात र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तद्नसुार आडण प्रकल्पातील पनुवासीत गावाींमध्ये मुलभूत सुववधा 
देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) सदर प्रकल्प १९७६ पवूीचा असल्याने त्या वेळी १३ नागरी सुववधा 
पुरववण्यात आलेले असून, त्या जिल्हापररषदेकड े हस्ताींतरीत करण्यात आलेल्या 
आहेत. महाराषट्र प्रकल्पबाचधत व्यक्तीींचे पनुावसन अचधननयम १९९९ नुसार १८ 
नागरी सुववधा पुरववण्याबाबत तरतदु असल्याने नमूद ५ गावात उवाररत ५ नागरी 
सुववधा पुरववण्याबाबत प्रस्ताव ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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गोसेखदुव (जज.भांडारा) प्रिल्पग्र्ताांना नागरी सुविधा ि आधथवि मदत देण्याबाबत 
  

(२०) *  ८१९९४   श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा), श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू िडू 
(अचलपूर) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) गोसेखदुा प्रकल्पामुळे भींडारा जिल््यातील ३४ गावाचे पुनवासन करण्यात आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुनवासनाच्या नवीन गावठाणात १८ नागरी सुववधाींचा अभाव 
असल्याने प्रकल्पग्रस्त अद्यापपयतं गावठाणात राहावयास गेले नसल्यामुळे 
धरणाच्या कामात अडथळा ननमााण झाला असून पाणी साठववण्यास ववलींब होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गोसेखदुा प्रकल्पबाचधत गावाींकररता १२०० को्ी रूपयाींचे पॅकेि 
देण्यात आले आहे परींतु काही कु्ुींबाना अद्यापपयतं वाढीव पॅकेि व भूखींड 
देण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रकल्पबाधीत कु्ुींबाना भूखींड व नोकरी ऐविी २ लक्ष ९० हिार 
रुपयाचे पॅकेि देण्याबाबत व सदरहू पनुवासनाच्या नवीन गावठाणात १८ नागरी 
सुववधाींचे कामकाि पूणा करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अर्त: खरे आहे. 

बाधीत ३४ गावापैकी २८ गावाींचे पनुवासन करण्यात आले असून, या २८ 
बाधीत गावठाणाींचे २३ पयाायी गावठाणात पनुवासन करण्यात आले आहे. उवारीत 
६ गावाींचे पुनवासन करण्याची कायावाही प्रगतीपथावर आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

धरणाचे बाींधकाम पुणा झाले असून पाणी साठववण्यास भींडारा 
जिल््यातील प्रकल्पग्रस्ताींची अडचण  नाही. 
(३) व (४) वाढीव कु्ूींबाींना नोकरी ऐविी एकमुस्त रक्कम रुपये २.९० लक्ष 
देण्याबाबत मान्यता देण्यात आली असून पात्र कु्ूींबाींना उपरोक्त रक्कम र्ासन 
ननणाय ठद.१९.०६.२०१३ नुसार स्थावपत ववरे्ष कक्षाद्वारे ववतररत करण्याची 
कायावाही करण्यात येत आहे. 
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२३ पनुावशसत गावठाणात मींिुर अशभन्यास व महाराषट्र प्रकल्पबाधीत 
व्यक्तीींचे पनुावसन अचधननयमाचे कलम १० (३) प्रमाणे नागरी सुववधा पुरववण्यात 
आल्या होत्या. तथावप दिेदार पनुावसन करण्याच्या दृष्ीने रु. २५७.६५ को्ी 
इतक्या खचाास ववरे्ष बाब म्हणनू ठद.२९.०८.२०१६ च्या र्ासन ननणायाद्वारे 
मान्यता ठदली असून त्यानुसार कायावाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

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

रत्नाधगरी ि सातारा जजल््याांना जोडिाऱया ननिळी-नेदरिाडी घाटाच्या िामाबाबत 
 

(२१) *  ७५९७९   श्री.ननतेश रािे (ििििली), श्री.धयैवशील पाटील (पेि) :   
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रत्नाचगरी जिल््याला सातारा जिल््यार्ी िोडणाऱ्या ननवळी-नेदरवाडी 
घा्ातील रस्त्याच्या कामास सन १९९९ मध्ये मींिूरी देऊन सदरहू  कामाचे 
भूमीपूिनही करण्यात आले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त घा् रस्त्याने एकमेकाींर्ी िोडल्यामुळे रत्नाचगरी जिल्हा 
सातारा जिल््यापासून ७० ते ८० कक.मी. िवळ येणार आहे तरीही सदर घा्ाचे 
काम अद्यापी सुरु करण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर घा्ातील रस्त्याचे काम रखडण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त घा्ातील रस्त्याचे काम तातडीने पूणा करून घा् 
वाहतूकीसाठी लवकरात लवकर कायााजन्वत करण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) होय 
(३), (४) व (५) राषट्रीय महामागा ि.४ कराड-ढेबेवाडी-सणबूर-मठहींद्र-ना्ोर्ी-
मोरगीरी-पाचणी ते नेरदवाडी-नायरी सींगमेश्वर-प्रजिमा-५५ रस्ता कें द्र र्ासनाच्या 
ठद.३.१.२०१७ च्या अचधसूचनेन्वये राषट्रीय महामागा ि. १६६ क असा घोवषत 
करण्यात आला आहे. 

सद्य:जस्थतीत सींगमेश्वर येथून कराड, सातारा येथे िाण्यासाठी कुीं भाली 
घा् व आींबा घा् अजस्तत्वात असून यावरुन वाहतकू सुरळीत चालू आहे. 

----------------- 
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धचत्रपट अशभनेत्याांनी ननमावत्याांबरोबर िेलेले िरार नोंदिी ि मुद्राांि शुल्ि 
विभागािड ेनोंदविले जात नसल्याबाबत 

  

(२२) *  ७४३६०   श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील चचत्रप् अशभनेत्याींनी ननमाात्याींबरोबर केलेले करार नोंदणी व 
मुद्राींक रु्ल्क ववभागाकड े नोंदववले िात नसल्याने व त्यापो्ी मुद्राींक रु्ल्क 
भरले िात नसल्याने र्ासनाचा को्यवधी रुपयाींचा महसूल बुडत असल्याचे माहे 
िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक़् प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीनसुार र्ासनाचा महसुल बुडववणाऱ् या चचत्रप् ननमाात्याींच्या 
कीं पन्याींवर व या कीं पन्याींवर कारवाक करण्यास ्ाळा्ाळ करणाऱ् या सींबींचधत 
अचधकाऱ् याींवर र्ासनाने कोणती कारवाक केली अथवा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) नोंदणी अचधननयम १९०८ च्या कलम १८ 
मधील तरतदूीनुसार चचत्रप् अशभनेत्याींनी ननमाात्याींबरोबर केलेल्या कराराींची 
नोंदणी सक्तीची नाही मात्र अर्ा कराराींवर ववठहत दराने मुद्राींक भरणे िमप्राप्त 
आहे. 

र्ासनाने मुद्राींक व नोंदणी ववभागामध्ये चुकववलेल्या मुद्राींकाचा र्ोध व 
वसुली करणे याकररता बहृन्मुींबक मध्ये मुद्राींक जिल्हाचधकारी, अींमलबिावणी-१ व 
अींमलबिावणी-२ अर्ी दोन पदे ननमााण केली असून या दोन अचधकाऱ्याींच्या 
पथकाकडून ववववध सींस्था, कीं पन्या, र्ासकीय, ननमर्ासकीय कायाालये, 
सोसाय्या याींचेकड े होणाऱ्या दस्तऐविामध्ये मुद्राींक रु्ल्क बुडववले आहे ककीं वा 
कसे याचा र्ोध घेण्याचे काम सुरु आहे. या कायावाही अींतगात मुद्राींक 
जिल्हाचधकारी अींमलबिावणी-१ व अींमलबिावणी-२ या कायाालयाींतरे् दस्तऐवि 
व इतर कागदपत्र े सादर करण्याकररता सींबींचधताींना नो्ीसा बिावण्यात येतात 
आखण मुद्राींक रु्ल्क चकुववलेले आढळून आल्यास त्याची वसुलीची कायावाही 
ननयमानुसार करण्यात येते. याप्रमाणे कायावाही करीत असताना 
चचत्रप्सषृ्ीमधील सींबींचधत कीं पन्याींना नो्ीसा पाठवनू करारपत्राच्या प्रती सादर 
करण्यास कळववण्यात आले आहे. त्याअनुषींगाने प्राप्त दस्ताींची पडताळणी करुन 
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मुद्राींक रु्ल्क कमी भरल्याचे आढळल्यास ननयमानसुार वसुलीची कायावाही 
करण्याची तिवीि ठेवली आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

साक्री (जज.धळेु) तालुक्यातील वपांपळनेर-निेनगर-पुन्याचापाडा-िुत्तरखाांब ते  
रोहड या र्त्याची दरुु्ती िरण्याबाबत 

  

(२३) *  ७७८९१   श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) सािी (जि.धुळे) तालुक्यातील वपींपळनेर-नवेनगर-पनु्याचापाडा-कुत्तरखाींब ते 
रोहड हा १८ कक.मी. लाींबीचा रस्ता नादरुुस्त झाल्यामुळे सदर रस्त्याची दरुुस्ती 
करण्याबाबत नागरीकाींनी मागणी केली आहे, हे  खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याच्या दरुवस्थेबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने उक्त रस्ता दरुुस्त करण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अर्ींत: खरे आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्नाींककत रस्ते इजिमा ६२, इजिमा २८ व इजिमा ५९ चे भाग 
आहेत. या रस्त्याची लाींबी अनिुमे ८ कक.मी., ४ कक.मी. व ४ कक.मी. आहे. 
एकूण लाींबी १६ कक.मी. आहे. सवा रस्ते जि.प. धुळे याींच्या अखत्यारीत दरुूस्ती 
व देखभालीसाठी आहेत. रस्त्याचा डाींबरी पषृठभाग काही लाींबीत क्षनतग्रस्त झाला 
आहे. या रस्त्याींच्या लाींबीपकैी ४.१० कक.मी. लाींबीतील रस्त्याचे मिबतूीकरण व 
डाींबरीकरणाचे काम मींिूर असून हाती घेण्याचे ननयोिन आहे. 

सद्यजस्थतीत रस्त्याच्या डाींबरी पषृठभागावरील खड्ड ेडाींबरशमश्रीत खडीने 
भरून रस्ता वाहतूकीसाठी सुजस्थतीत ठेवण्याची कायावाही जि.प. धुळे याींच्या 
मार्ा त प्रगतीत आहे. 

रस्त्याच्या क्षनतग्रस्त लाींबीतील आवश्यक मिबतूीकरण व डाींबरीकरणाची 
कामे मींिूरी, ननधी ननकष व प्राधान्यिमानुसार हाती घेण्याचे ननयोिन आहे. 

----------------- 
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णखरोदा-धचनािल-िडगाि-ननांभोरा-बालिाडी (रामा-४६) (जज.जळगाि)  
या र्त्याच्या झालेल्या दरुि्थेबाबत 

  

(२४) *  ७७८३५   श्री.हरीभाऊ जािळे (रािेर) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) खखरोदा-चचनावल-वडगाव-ननींभोरा-बलवडी (रामा-४६) (जि.िळगाव) या 
रस्त्याची दरुवस्था झाली असल्यामुळे सदर रस्ता वाहतकुीस धोकादायक झाला 
असल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागााच्या दरुवस्थेबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुषींगाने सदर रस्त्याची दरुुस्ती करणेबाबत 
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) प्रश्नाींककत रस्ता रामा ४६ आहे. रस्त्याची लाींबी १४ 
ककमी आहे. रस्त्याच्या लाींबीपैकी काही भागात रस्ता मोठया प्रमाणात क्षनतग्रस्त 
झाला आहे.  रस्त्यावरील १ पेव्हडीपही क्षनतग्रस्त झाली आहे.  उवारीत लाींबीतील 
रस्त्याच्या डाींबरी पषृठभागावरील खड्ड े भरण्यात आले आहेत.  रस्त्यावरून 
वाहतूक सुरळीत सुरू आहे. 
(२), (३) व (४) रस्त्याच्या क्षनतग्रस्त लाींबीत मिबतूीकरण व डाींबरीकरणाचे काम 
व नादरुूस्त पेव्हडीप दरुुस्तीचे काम मींिूरी, ननधी ननकष व प्राधान्यिमानुसार 
हाती घेण्याचे ननयोिन आहे. 

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

बुलढािा जजल््यात अिैध मासेमारी ्यिसाय सुरु असल्याबाबत 
  

(२५) *  ८१५६८   श्री.हषविधवन सपिाळ (बुलढािा) :   सन्माननीय 
मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बुलढाणा जिल् ्यातील तलाव, धरणावरील मासेमारी कीं त्रा् सींपुष ्ात आले 
असून तेथील मासेमारीच् या ननववदा प्रकियेवर स् थचगती असतानाही सींबींधीत 
ववभागाच् या दलुाक्षीतपणामुळे धरण, तलावावर प्रचींड प्रमाणात अवैध मासेमारी 
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व् यवसाय सुरु असल्याचे व त् यामुळे र्ासनाचे आचथाक नुकसान होत असल् याचे 
माहे रे्ब्रवुारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तदनसुार अवधै मासेमारीस आळा घालण् याबाबत व त्याकड ेदलुाक्ष 
करणाऱ् या सींबींचधताींवर कारवाक करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेि जानिर : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. सुधारीत तलाव ठेका धोरण 
ननजश्चत होकपयतं र्ासनाच्या यापुवीच्या ठद.२६.०६.२०१४ रोिीच्या र्ासन 
ननणायात ठदलेल्या स्थचगती कालावधीत बलुढाणा जिल््यातील तलाव पररसरातील 
कियार्ील मजच्िमाराींच्या मागणीनुसार र्ासनाने एकूण २१९ मजच्िमाराींना 
मासेमारी परवाने ठदले आहेत. तसेच, याप्रकरणी तलावावर प्रचींड प्रमाणात अवैध 
मासेमारी सुरु असल्याच्या तिारी तथा ननवेदन प्राप्त झालेले नाहीत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

माजगाि-पोले (ता.पन्हाळा, जज.िोल्हापूर) यादरम्यानच्या  
िासारी नदीिरील पलुाची उांची िाढविण्याबाबत 

  

(२६) *  ७६४८८   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी) :   सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) मािगाव-पोले (ता.पन्हाळा, जि.कोल्हापूर) यादरम्यानच्या कासारी नदीवरील 
पुल पन्हाळा पजश्चम व पवूा भागाला िोडणारा तसेच रत्नाचगरी राज्य मागााला 
िोडणारा अत्यींत महत्वाचा पलू आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पुलाची उींची कमी असल्यामुळे पलू पावसाळ्यात वारींवार 
पाण्याखाली िातो त्यामुळे तेथील २० ते २५ गावाच्या ग्रामस्थाींसह प्रवार्ाींची 
गैरसोय होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने सदर पुलाची उींची वाढववण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) प्रश्नाींककत पूल पूररेषेखालील पध्दतीचा (Submerssible) आहे.  पूल 
महत्तम पूराच्यावेळी पाण्याखाली  िाऊन वाहतूक खींडीत होते.  परींतू वाहतूक 
खींडीत होण्याचा कालावधी भारतीय रस्ते महासभेने प्रशसध्द केलेल्या 
ववननादेर्ानुसार अनुजे्ञय आहे. 

पूल सुरक्षक्षत असून वाहतूक सुरळीत सुरु आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

शसांधदुगूव जजल््यात आांबा ि िाज ूवपिािर भुरी ि चुरडा-मूरडा या रोगाांच्या 
प्रादभुाविाची शक्यता असल्याबाबत 

  

(२७) *  ८४१९८   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) शसींधदूगुा जिल््यात थींडी व दा् धुक्यामुळे कािू व आींबा वपकावर पररणाम 
होऊन कािू कलम व आींब्याच्या झाडावर आलेली रु्ले काळसर पडत असून 
नववन आलेली लहान र्ळे गळून पडली असल्यामुळे भुरी, चूरडा-मूरडा या 
रोगाींच्या प्रादभुाावाची र्क्यता असल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, या जिल््यात शमचीचेही उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेण्यात येत असून 
शमची वपकावर रोगाचा प्रादभुााव झालेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानषुींगाने र्ेतकऱ् याींना आचथाक मदत देण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) व  (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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वपराची िुरोली, िाडी िुरोली ि धचांचिी (ता.पांढरपुर, जज.सोलापूर)  
येथे पािसामुळे वपिाांचे झालेले निुसान 

  

(२८) *  ७६८०५   श्री.बबनराि शशांदे (माढा) :   सन्माननीय पनुिवसन ि मदत 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पींढरपुर (जि.सोलापूर) तालुक्यातील वपराची कुरोली, वाडी कुरोली व चचींचणी 
यासह काही भागामध्ये सततच्या पावसामुळे रे्तकऱ्याींच्या वपकाींचे मोठ्या 
प्रमाणात नकुसान झाल्याचे ठदनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास 
ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच वपराची कुरोली (ता.पींढरपूर, जि.सोलापूर) येथील श्री. उध्दव कौलगे या 
र्ेतकऱ् याने िमीन ववकून रे्डने् उभे केले होते, या र्ेडने्मधील काकडी, ढोबळी 
शमरची व वाींगी ही वपके पावसामुळे सींपूणापणे उध्वस्त झालेली असून त्याचे 
पींचनामे करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, तद्नुसार सींबचधत रे्तकऱ् याींना नुकसान भरपाक देण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी पींचनामे करण्याची मागणी केली, हे खरे आहे. 
(३) व (४) कृवष सहायक, तलाठी व ग्रामसवेक याींनी सींयुक्त पाहणी केली असून 
कोणतेही नुकसान झाल्याचे ननदर्ानास आले नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मौजे धोंडगेाांि (ता.जज.नाशशि) येथील धरिग्र्त आहदिासीांना  
जशमनीचा मोबदला देण्याबाबत 

  

(२९) *  ८२५२०   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देिळाली) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) मौिे धोंडगेाींव (ता.जि.नाशर्क) येथे सुमारे २५ वषाापूवी कश्यपी नदीवर धरण 
बाींधण्यात आले असून या धरणासाठी धोंडगेाव, देवरगाींव, कश्यपी नगर व 
गाळोर्ी या गावातील आठदवासीींच्या िशमनी र्ासनाने सींपाठदत केल्या आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या धरणग्रस्त आठदवासीींना िशमनीचा मोबदला अद्याप 
शमळालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, तद्नुसार उक्त धरणग्रस्ताींना मोबदला देण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) मूळ ननवाड्याप्रमाणे मोबदला वा्प करण्यात आला आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

भडगाांि (जज.जळगाांि) तालुक्यातील शेतिऱयाांना  
पीि विम्याची रक्िम देण्याबाबत 

 

(३०) *  ७७३८७   डॉ.सतीश (अण्िासाहेब) पाटील (एरांडोल) :  सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) भडगाींव (जि.िळगाींव) तालुक्यातील रे्तकऱ्याींनी राषट्रीयकृत, ननमराषट्रीयकृत 
व जिल्हा बकँाींकडून बागायती वपकाींवर हवामान आधाररत पीकववमा मुदतीपूवी 
काढला असून त्याचा लाभ अद्याप रे्तकऱ्याींना शमळालेला नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ॲग्रीकल्चर इन्सुरन्स कीं पनी ऑर् इींडडयाने काही रे्तकऱ्याींना 
हवामान अींदािानुसार (सका लनुसार) वपकववम्याची रक्कम ठदली व काही 
र्ेतकऱ्याींना अद्याप पीकववम्याची रक्कम ठदली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या नकुसानग्रस्त रे्तकऱ्याींना पीकववम्याची रक्कम देण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) व (२) हे खरे नाही. 
हवामान आधारीत पीक ववमा योिनेतींगात भारतीय कृषी पीक ववमा 

कीं पनी मार्ा त सन २०१५-१६ मधील आींत्रबया बहार हींगामात भडगाव तालुक्यातील 
१४११  र्ेतक-याींनी केळी वपकाचा ववमा केलेला होता. योिनेच्या तरतदुीनुसार 
नुकसान भरपाकस पात्र ३९९ र्तेक-याींची रक्कम रु.५३.१९ लाख सींबींचधत 
र्ेतकऱ् याींच्या बँकाींच्या खात्यावर ठद.१० ते १३ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी िमा 
करण्यात आलेली आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
अरािल ते भालोद (जज.जळगाि) या र्त्याचे िाम ननिृष्ट्ट दजावचे िेल्याबाबत 

  

(३१) *  ८१०४२   श्री.हरीभाऊ जािळे (रािेर) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) यावल-अट्रावल-भालोद-आमोदा (जि.िळगाव) रस्त्याच्या प्रजिमा-११ 
ककमी.४३/०० ते ४५/०० (भाग-अट्रावल ते भालोद) या रस्त्याचे काम अत्यींत 
ननत्कृष् दिााचे केले असल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सींबींचधत अचधकाऱ् याींनी रस्त्याच्या कामाबाबत 
कीं त्रा्दारास सूचना करुनही कीं त्रा्दाराने दलुाक्ष केल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार सदरहू रस्ता दरुुस्त करण्याबाबत व ननकृष् दिााचे 
काम करणाऱ्या कीं त्रा्दारावर कारवाक करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२)  हे खरे नाही. 

प्रश्नाधीन रस्त्याचे मिबूतीकरण व डाींबरीकरणाचे कामापैकी 
सद्य:जस्थतीत २० शममी िाडीचे कारपे् व ७५ शममी बीबीएम काम पूणा 
करण्यात आले असून कामाची क्षेत्रत्रय अचधकाऱ्याींनी वेळोवेळी पाहणी केलेली 
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आहे. तसेच रस्ते बाींधकामासाठी वापरण्यात आलेल्या साठहत्याची चाचणी 
वेळोवेळी करण्यात आली असून ते मानकाप्रमाणे असल्याचे आढळले आहे. 
(३) व (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
शशरोळ (जज.िोल्हापूर) तालुक्यातील नदीिाठची शेतमळी िाहून गेल्याबाबत 

  

(३२) *  ७६४९४   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) शर्रोळ (जि.कोल्हापूर) तालुक्यात अनेक ठठकाणी एकच ग्ात वारींवार वाळू 
उपर्ासाठी परवानगी ठदल्याने ववववध ठठकाणच्या नदीकाठची रे्तमळी वाहून 
गेल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वाळू ठेकेदाराींनी उक्त ठठकाणच्या नदीपात्रात जिले्ीन स्फो् 
केल्याने तसेच बाि या याींत्रत्रक बो्ीने वाळू उपसा केल्याने नदीच्या पात्राची 
खोली वाढून पात्रालगतची रे्तमळी वाहून गेल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त ठठकाणची रे्तमळी वाहून िाऊ नये म्हणनू उपाययोिना 
करण्याबाबत व वाहून गेलेल्या वपकाींची नकुसान भरपाक रे्तकऱ्याींना देण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) सदर बाबी ननदर्ानास आलेल्या नाहीत. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

डड ांगिे (ता.सािांतिाडी, जज.शसांधूदगुव) गािातील डोंगरािर लागलेल्या  
आगीमुळे शेतिऱयाांचे झालेले नुिसान 

  

(३३) *  ८४२८०   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय पनुिवसन ि मदत 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 



30 

(१) डड ींगणे (ता.सावींतवाडी, जि.शसींधदूगुा) गावातील डोंगरावर सुमारे ५०० एकरपेक्षा 
िास्त क्षेत्राला ठदनाींक १५ रे्ब्रवुारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास लागलेल्या 
आगीत धनगर वस्तीवरील सुमारे ९५ रे्ळ्या मतृ्यूमुखी पडल्या व आींबा, कािू या 
वपकाींसह सागवानाची झाड ेिळून रे्तकऱ्याींचे कोट्यवधी रुपयाींचे नकुसान झाले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या घ्नेची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तद्नुसार आपदग्रस्त रे्तकऱ्याींना नकुसान भरपाक देण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर आगीमध्ये एकूण ६० र्ळे्या व १० बोकड मतृ झालेल्या आहेत. 
तथावप ठद.१३.५.२०१५ च्या र्ासन ननणायानुसार ३० िो्ी दधुाळ िनावराींच्या 
मयाादेत प्रत्येकी रु.३०००/- प्रमाणे एकूण रु.९०,०००/- इतकी मदत सींबींचधत 
आपदग्रस्ताींना देण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे सदर आगीमुळे एकूण ४५ 
र्ेतकऱ् याींचे १८.८३ हे.आर क्षेत्रातील ३३७४ कािू कलम झाडाींचे नकुसान झाले 
असून, त्याबाबत ववभागीय आयुक्त, कोकण याींच्याकडून सववस्तर अहवाल 
मागववण्यात आलेला आहे. अहवाल प्राप्त होताच ननधी ववतरणाची कायावाही 
करण्यात येकल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानसभा 
________________________________________________________ 
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