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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
बुधिार, हदनाांि ०८ माचच, २०१७ / फाल्गुन १७, १९३८ ( शिे )
(१)

महसल
ू , पन
ु िचसन ि मदत िायच, सािचजननि

(२)

पररिहन, खारभूमी वििास मांत्री

(३)
(४)
(५)

बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री
िृषी आणि फलोत्पादन मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांत्री
पशुसांिधचन, दग्ु धवििास ि मत््यवििास मांत्री
-------------------------------------

प्रश्नाांची एिूि सांख्या - ५०
-------------------------------------

िोच्छी बॅरेज (जज.नागपूर) प्रिल्पातील प्रिल्पग्र्ताांच्या पुनिचसनाबाबत
(१)

*

७९४२९

श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी),

श्री.अमर िाळे (आिी) :

सन्माननीय पन
ु िचसन ि मदत िायच मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सावनेर (जि.नागपूर) तालुक्यातील कोच्छी, खैरी, ढालगाव व िुनी रायवाडी
ही गावे कन्हान नदीवरील कोच्छी बॅरेि प्रकल्पामळ
ु े पाण्याखाली येणार असल्याने

या पररसरातील सवव शेतकरी व कामगाराींचे पन
ु ववसन पारडी (ररठी) व रायवाडी
येथे करण्याची कायववाही सरू
ु असन
ू या पन
ु ववसनास शेतकऱयाींसह कामगाराींनी

ववरोध दशवववला असल्याचे ददनाींक ३१ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास
ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या पररसरातील शेतकऱयाींचे हत्तीसार व कामगाराींचे पारडी (ररठी)

येथे पन
ु ववसन करण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींसह शेतकरी व कामगाराींनी केली
आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीच्या अनष
ु ींगाने शेतकऱयाींचे हत्तीसार व कामगाराींचे पारडी

(ररठी) येथे पन
ु ववसन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

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

(३) व (४) या प्रकरणी सींबधीत ग्रामपींचायतीस ग्रामसभेचा ठराव सादर
करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे . ग्रामसभेचा ठराव प्राप्त झाल्यावर पन
ु ववसन
आराखडा व भस
ीं ादन प्रस्ताव तयार करुन त्यानस
ू प
ु ार पन
ु ववसनाची कायववाही
करण्यात येईल.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

नाशशि महसूल विभागात सरु
ु असलेले अिैध िाळू उत्खनन
(२)

*

७४३७१

श्री.िुिाल पाटील (धुळे ग्रामीि), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा),

डॉ.सतीश (अण्िासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.विजय औटी (पारनेर), श्रीमती
दे ियानी फराांदे (नाशशि मध्य), श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम),

श्री.जयांत पाटील (इ्लामपूर), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.राहुल मोटे (पराांडा),
श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.रािाजगजीतशसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्री.योगेश
(बापू)

घोलप

(ननफाड) :

(दे िळाली),

श्री.किशोर

पाटील

(पाचोरा),

श्री.अननल

िदम

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

(१) धळ
ु े जिल्हयातील पाींझरा व तापी नदीपात्रातन
ू ददवसरात्र अवैध वाळू उत्खनन
करुन दस
ु े शासनाच्या महसुलाचे
ु ऱया जिल््यात वाहतूक केली िात असल्यामळ

तसेच पयाववरणाचे नक
ु सान होत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच िळगाींव जिल््यात महसूल, पोललस आणण पररवहन अधधकाऱयाींच्या

सींगनमताने अवैधररत्या वाळू वाहतूक होत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ च्या
दस
ु ऱया आठवड्यात ननदशवनास आले, हे ही खरे आहे काय,
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(३) तसेच अहमदनगर जिल््यातील श्रीगोंदा तालुक्यातील भीमा नदी पात्रातन
ू

औ्ीवाडी तलावातन
ू , पारनेर तालुक्यातील मळ
ु ा नदीच्या शेिारील दे सवडे,
माींडवा, तास व ढवळपूरी व सींगमनेर तालुक्यातील िाींबत
ू व साकूर या भागातन
ू

मोठ्या प्रमाणात बेकायदा वाळू उपसा होत असन
ू सींबींधधत अधधकारी त्याकडे
दल
व करीत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास
ु क्ष
आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) तसेच नालशक शहरातील गोदावरी नदीच्या पात्रातन
ू बेकायदे शीरपणे वाळू
उपसा होत असल्याने नव्याने बाींधण्यात आलेल्या टा्ाींचेही नक
ु सान होत आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास,
करणाऱयाींवर

उक्त

व

प्रकरणी

त्यास

चौकशी

िबाबदार

करुन

बेकायदे शीर

असणाऱया अधधकाऱयाींवर

वाळू

कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

उपसा

शासनाने

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) धुळे, िळगाव, अहमदनगर व
नालशक जिल््यात गौण खननिाच्या अवैध उत्खनन वाहतक
ु ीची काही प्रकरणे
दृष्ोत्पत्तीस आली आहे त.

तथावप, धुळे, िळगाींव, अहमदनगर व नालशक या जिल्हयाींमध्ये गौण

खननिाींच्या

अवैध

उत्खनन/वाहतूक

रोखण्यासाठी

जिल्हास्तरावर

व

तालक
ु ास्तरावर भरारी पथकाींची ननयुक्ती करण्यात आली आहे .

धळ
ु े जिल्हयातील भरारी पथकाींनी माहे एवप्रल, २०१६ ते िानेवारी, २०१७

या कालावधीत केलेल्या तपासणीत गौण खननिाच्या अवैध उत्खनन

व

वाहतूकीच्या ३१९ प्रकरणात रु. ५६,१२,४३६/- एवढा दीं ड वसूल करून शासनिमा
करण्यात आलेला आहे . तसेच २५ गन्
ु हे दाखल करण्यात आले आहे त.

िळगाव जिल्हयातील भरारी पथकाींनी माहे एवप्रल, २०१६ ते िानेवारी,

२०१७ या कालावधीत केलेल्या तपासणीत गौण खननिाच्या अवैध उत्खनन व
वाहतूकीच्या

१९३४

प्रकरणात

रु.

२,६५,०५,०००/-

एवढा

दीं ड

वसूल

करून

शासनिमा करण्यात आला आहे . तसेच ४० गन्
ु हे दाखल करण्यात आले आहे त.
िळगाींव जिल््यात महसूल, पोलीस व पररवहन अधधकाऱयाींच्या सींगनमताने
वाळूची अवैध वाहतक
ू होत असल्याचे ननदशवनास आले नाही.

4
अहमदनगर जिल््यातील श्रीगोंदा तालुक्यातील लभमा नदी, औ्ीवाडी

तलावातून, पारनेर तालुक्यातील मळ
ु ा नदीच्या शेिारी दे सवडे, माींडवा, तास व
ढवळपूरी व सींगमनेर तालुक्यातील
दरम्यान

साकूर या भागातन
ू माहे डडसेंबर, २०१६ च्या

बेकायदा वाळू उपसा होत असल्याचे ननदशवनास आलेले नाही. तथावप,

सींगमनेर तालुक्यातील मौिे िाींबत
येथे वाळूच्या अवैध वाहतक
ू
ू ीच्या चार
वाहनाींवर कारवाई करून रु. ३,१९,१८०/- एवढा दीं ड वसल
ू केला आहे . तसेच

अहमदनगर जिल््यातील भरारी पथकाींनी एवप्रल २०१६ ते िानेवारी, २०१७ या
कालावधीत गौण खननिाच्या अवैध उत्खनन व वाहतूकीच्या ७७५ प्रकरणात
रु. २,३१,०६,९९१/- एवढा दीं ड वसूल करून शासनिमा करण्यात आलेला आहे .
तसेच ६७ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे त.

नालशक जिल्हयातील भरारी पथकाींनी माहे एवप्रल, २०१६ ते िानेवारी,

२०१७ या कालावधीत केलेल्या तपासणीत गौण खननिाच्या अवैध उत्खनन व

वाहतूकीच्या ७३१ प्रकरणात रु. ४,३६,६२,०००/- एवढा दीं ड वसूल करून शासनिमा
करण्यात आलेला आहे . तसेच १९ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे त. नालशक
शहरातील गोदावरी नदीच्या पात्रातन
ू

वाळू उपसा होत असल्याने नव्याने

बाींधण्यात आलेल्या टा्ाींचे नक
ु सान झाल्याचे ननदशवनास आले नाही.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

पनिेल-सायन महामागाचिरील शसमेंट िााँक्रीटीिरि ि
भुयारी मागाांचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत

(३)

*

७५०६६

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुिािार (हहांगिघाट),

अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदिली पि
ू )च , श्रीमती
मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.तुिाराम िाते (अिश
ु क्ती नगर), श्री.सांदीप नाईि
(ऐरोली),

श्री.शशशिाांत

शशांदे

(िोरे गाि),

श्री.किसन

िथोरे

(मुरबाड) :

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

(१) पनवेल-सायन महामागाववरील २३ कक.मी. लसमें् कााँक्री्ीकरण करण्याच्या

कामातील बहुताींश काम प्रलींबबत असताना ्ोल वसुलीची परवानगी दे ण्यात आली
असून ्ोल सुरू होवन
ीं रही कामोठे वसाहतीलगत बाींधण्यात आलेले
ू २ वषावनत

5
पाच भय
ु ारी मागव प्रवाशाींसाठी सुरू करण्यात आले नसल्याचे माहे िानेवारी, २०१७
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त महामागाववरील पयावयी मागावचे व पाच भय
ु ारी मागावचे काम
अधवव् असल्यामळ
ु े यामध्ये पाणी साचन
ू मोठ्या प्रमाणावर डासाींची उपत्ती
होऊन पररसरातील नागररकाींचे आरोग्य धोक्यात आले आहे , तसेच कामोठे

वसाहतीतन
मींब
ू
ु र्वकडे िाण्यासाठी नागररकाींना मोठा वळसा टालावा लागत

असल्यामळ
ु े त्याींना आधथवक व मानलसक त्रास सहन करावा लागत आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नागररकाींना महामागव ओलाींडण्यासाठी पयावय उपलब्ध नसल्याने
महामागव ओलाींडताना कळीं बोली व कामोठे पररसरातील नागररकाींच्या िीवाला
धोका ननमावण झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशीकरुन भय
ु ारी मागव व पयावयी रस्ता सुरु

करण्याबाबत तसेच याकडे दल
व
करणाऱया सींबधीं धत अधधकाऱयाींवर कारवाई
ु क्ष
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) होय,

एकूण १३ भय
ते पूणव करण्याबाबत
ु ारी मागावचे काम अपूणव असन
ू

उदयोिकास आदे लशत

करण्यात आले आहे . वन ववभागाकडून ना-हरकत

प्रमाणपत्र प्राप्त झालेनत
ीं र उववररत काम उदयोिकाने न केल्यास त्याच्या खचावने
व िबाबदारीवर ववभागामार्वत पण
ू व करण्यात येईल.
कामोठे

येथे

मब
ींु ई

ददशेकडे

िाणा-या

सेवा

रस्त्याचे

काम

पूणव

करण्यासाठी वनिमीन वळती करण्याचा प्रस्ताव वन ववभागास सादर केला असून
मींिूरी प्राप्त होताच सदरचे काम करण्यात येईल.
(३) नागररकाींना महामागव ओलाींडण्यासाठी
आहे .

कळीं बोली

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही

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

येथे पादचारी पल
ू उपलब्ध
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मोशी (जज.अमरािती) तालक्
ु यात मरु
ु म ि रे तीचे
होत असलेले अिैध उत्खनन

(४)

*

७९१४७

प्रा.विरें द्र जगताप (धामिगाि रे ल्िे), श्री.हषचिधचन सपिाळ

(बल
ु ढािा) : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रािुरवाडी (ता.मोशी,जि.अमरावती) येथील सवे क्र. ६५ मधील शासकीय
िलमनीवर ठे केदाराने मरु
ु माचे अवैधरीत्या उत्खनन करून शासनाचा महसल
ू
बुडववला असल्याचे ददनाींक

आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) तसेच

वधाव

नदी

१६ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदशवनास

पात्रातील

अींतोरा,

धचींचोली (जि.वधाव)

व

ननभाणी

(जि.अमरावती) येथील रे ती टा्ामधन
ू पोकलेन मलशनच्या सहाय्याने अवैधररत्या

रे ती उपसा होत असल्याचेही ददनाींक १६ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास
ननदशवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले व त्यानस
ु ार रे ती व मरु
ु माचे अवैध

उत्खनन करून शासनाचा महसूल बुडववणाऱयाींववरुद्ध शासनाने कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) मौिे रािुरवाडी, ता. मोशी येथील

सवे नींबर ६५ मधन
ू ४४ ब्रास मुरुम अवैधररत्या उत्खनन केल्याचे ननदशवनास
आल्यानस
त्याींचे म्हणणे
ु ार सींबधीं धतास दीं डात्मक कारवाईची नो्ीस बिावन
ू
मागववण्यात आले आहे .

वधाव जिल््यातील मौिे अींतोरा व धचींचोली येथील रे तीटा्ातन
आणण
ू

अमरावती जिल््यातील ननभाणी येथील रे तीटा्ातन
ू पेाकलेन मलशनदवारे अवैध
रे ती उपसा होत असल्याचे ननदशवनास आले नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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मौजे हररपरु (ता.शमरज, जज.साांगली) या गािाच्या हद्दीत
अिैध िाळू उपसा होत असल्याबाबत

(५)

*

७९१७७

श्री.धनांजय (सध
ु ीर) गाडगीळ (साांगली) :

सन्माननीय

महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जिल्हयातील ठे केदार मौिे हररपुर (ता.लमरि, जि.साींगली) या
गावाच्या हद्दीतील वाळू अवैधरीत्या ववना ननववदा प्रकक्रया उपसा करीत असल्याचे
माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, लशरोळ (जि.कोल्हापूर) तालुक्यातील कोथळी व दानोळी या

गावामधील वाळू उपशाचे ठे के दे ण्यात आले असताना सदरहू ठे केदाराींनी साींगली
जिल्हयाच्या हद्दीतील वाळू उपसा केला आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मौिे हरीपूर व अींकली येथे मोठया प्रमाणात करण्यात आलेल्या
वाळू उपशामुळे त्या भागातील शेती खचन
ू मोठया प्रमाणात नक
ु सान झाले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(५) असल्यास, चौकशीच्या अनष
ु ींगाने अवैध वाळू उपसा करणाऱया ठे केदाराींवर
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची काय कारणे आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) अशा बाबी ननदशवनास आल्या नाहीत.

(४) कोल्हापूर जिल््यातील लशरोळ तालुक्यातील मौिे कोथळी येथील २ वाळूग्
लललावात गेले असन
ू , सींबधीं धत लललावधारकाींना वाळूग्ाचे ताबे दे ण्यात आले
असून, त्याींच्यामार्वत मींिूर वाळूग्ातन
ू उत्खनन करण्यात येत आहे .
(५) व (६) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

खेड, दापोली, मांडिगड ि धचपळूि (जज.रत्नाधगरी) या चार तालक्
ु याांना
जोडिाऱ्या िाशशष्ट्ठी खाडीिरील पूल बाांधण्याबाबत
(६)

*

७३८३६

श्री.भा्िर जाधि (गुहागर) :

सन्माननीय सािचजननि

बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-
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(१) खेड, दापोली, मींडणगड व धचपळूण (जि.रत्नाधगरी) या चार तालक्
ु याींना
भौगोललकदृष्या िोडणाऱया वालशषठी खाडीवर मौिे करीं बवणे ते बदहरवली

दरम्यान पल
ू बाींधण्याची ननताींत आवश्यकता असल्याने सदर पुलासाठी ननधी
उपलब्ध करून

दे ण्याबाबतची

मागणी स्थाननक

ननवेदनादवारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

लोकप्रनतननधीींनी

सातत्याने

(२) असल्यास, सदर पल
ू बाींधल्यामळ
ु े उक्त मागव या चारही तालक्
ु यातील प्रवासी
तसेच पयव्काींना सोयीचा व आधथवक बचतीचा ठरणार आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास,

चौकशीच्या

अनुषींगाने

उक्त

पुलाच्या

बाींधकामासाठी

ननधी

उपलब्ध करून दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

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

(३), (४) व (५) ववषयाींककत पुलाचे बाींधकाम करण्याचे काम ननकष, मींिुरी व
ननधीच्या उपलब्धतेच्या अधीन राहून हाती टेण्याचे ननयोिन आहे .
-----------------

(७)

*

नाशशि-पुिे महामागाचिरील सज्हचस रोडचे िाम पूिच िरण्याबाबत
७८६३९

श्री.राजाभाऊ

(पराग)

िाजे

(शसन्नर) :

सन्माननीय

सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :(१) नालशक-पुणे महामागाववरील गोंदे र्ा्ा (ता. लसन्नर) येथील उड्डाणपुलाचे
काम पूणव होऊन एक वषावपेक्षा िास्त कालावधी होऊन दे खील सजव्हवस रोडचे
काम अदयापपावेतो पूणव झाले नसल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर सजव्हवस रोडचे काम अपण
ू व असल्यामळ
ु े उक्त दठकाणी
वारीं वार अपटात होत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास,
तातडीने

पूणव

सदर अपटाताींना आळा टालण्यासाठी सजव्हवस

करण्याबाबतची

मागणी

स्थाननक

रोडचे

लोकप्रनतननधीींनी

काम

पत्रादवारे

कायवकारी अलभयींता, सावविननक बाींधकाम ववभाग याींच्याकडे ददनाींक ६ िानेवारी,
२०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायववाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

गोंदे येथील ४ बािच्
ू या सजव्हवस रोडपैकी र्क्त एकाच बािच्
ू या सजव्हवस

रोडचे काम एका ग् क्रमाींकाच्या तपशीलाअभावी भूसप
ीं ादन प्रलींबबत असल्याने
अपूणाववस्थेत आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे आहे .

(४) केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतक
ू व महामागव मींत्रालयाने ददनाींक ३०/०१/२०१७

रोिी त्या ग्ाच्या भूसप
ीं ादनासाठी राषरीय महामागव अधधननयमाच्या कलम ३ D
ची अधधसच
ू ना प्रलसध्द केली असल्याने प्रलींबबत िोडरस्त्याचे काम प्राधान्याने

पूणव करण्यात येणार असल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागव
प्राधधकरण, नालशक याींनी कळववले आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

ठािे ि पालघर जजल््यातील सािचजननि बाांधिाम विभागाच्या
अधधिाऱ्याांनी िेलेला गैर्यिहार

(८)

*

७४२१८

श्री.शरददादा

श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड),
सोनाििे

(जुन्नर) :

सन्माननीय

सािचजननि

बाांधिाम

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

(१) मे. जििाऊ कींस्रक्शऩ कींपनीने पालटर जिल््यातील सावविननक बाींधकाम
ववभागाच्या अधधकाऱयाींशी व ठाणे येथील अधधक्षक अलभयींता याींच्याशी सींगनमत

करुन ७० को्ी रुपयाींची दे यके काढून गैरव्यवहार केला असल्याचे माहे िानेवारी,
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोने-अटई (ता.वाडा, जि.पालटर) या रािमागावच्या साडे आठ
कक.मी.च्या ्प्प्यासाठी तसेच सावविननक बाींधकाम ववभागाने तयार केलेल्या

रुपये ९ को्ी, ७९ लाख रुपयाींच्या अींदािपत्रकाच्या २५ ्क्के अधधक दराने
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मे. जििाऊ कन्स्रक्शन या कींपनीला काम ददल्याने शासनाचे रुपये ४ को्ी, ७८
लाखाींचे नक
ु सान झाल्याचे ददनाींक १३ डडसेंबर, २०१६ रोिी ननदशवनास आले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास,

कुडुस-कींचाड,

सापरोंडे-उचा्,

कुडुस-कोंडले

या

रस्त्याींचे

अींदािपत्रकही िास्त रकमेचे करुन ननकृष् दिाांची कामे केल्यामळ
ु े उक्त चारही
प्रकरणी एसआय्ी मार्वत चौकशी करण्यात यावी अशी लेखी मागणी श्रमिीवी
सींट्नेचे सींस्थापक याींनी मा.मुख्यमींत्री याींचेकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर गैरव्यवहार प्रकरणी जिल्हाधधकारी याींनी ववशेष पथकामार्वत
(एसआय्ी)

तपासणी

करुन

दोषीींवर

र्ौिदारी

कारवाई

अहवाल शासनास सादर केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

करण्याबाबतचा

(५) असल्यास, सदर अहवालाच्या अनष
ु ींगाने सदर कींपनीच्या मालकासह सींबधीं धत
दोषी अधधकाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) शासनाकडे तक्रार प्राप्त झाली आहे .

तक्रारीतील बाबीींची तपासणी करण्यासाठी मख्
ु य अलभयींता, सावविननक बाींधकाम
प्रादे लशक ववभाग, मुींबई याींना दद. १५/२/२०१७ रोिी सुचना ददल्या आहे त.
(५) व (६) चौकशी प्रगतीत आहे .

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

नाांदेड ते भोिर फाटा (जज.नाांदेड) या मागाचसाठी
पयाचयी िाहतूि ्यि्था िरण्याबाबत

(९)

*

७६२२३

श्रीमती अशमता च्हाि

(भोिर),

धचखलीिर (लोहा), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर) :

श्री.प्रतापराि

पाटील

सन्माननीय सािचजननि

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

(१) सोलापरू -नागपरू ,

नाींदेड-अकोला

व

कल्याण-ननमवल

या

वेगवेगळया

महामागावना िोडणारा नाींदेड ते भोकर र्ा्ा हा दहा ककलोमी्रचा मागव असून या
नतन्ही मागाववरील सवावत िास्त वाहतूक याच १० कक.मी. मागाववरून होते, हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर मागाववर आसना नदीवर एकच पूल असल्याने उक्त दठकाणी
वारीं वार वाहतक
ू ठप्प होत असते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नववषावच्या सुरुवातीलाच सदर मागाववर िड वाहनाच्या भीषण
अपटातात चार िण मत्ृ यम
ु ख
ू ी पडल्याचे ददनाींक २ िानेवारी, २०१७ रोिी
त्या सुमारास ननदशवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

वा

(४) असल्यास, अधावपरू -नाींदेड रस्त्यावरील आसना नदीवर नव्याने बाींधण्यात
आलेला पूल हा गैरसोयीचा असल्याने

पयावयी वाहतूक व्यवस्था करण्यात यावी

अशी मागणी नागररक व वाहनचालक करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करुन पयावयी मागव बाींधण्याबाबत शासनाने
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय.
(२) हे खरे नाही.

तथावप पल
ू ाच्या एका बािूचा राषरीय

वदव ळीच्या वेळी वाहतक
ू धीम्या गतीने होते.

महामागव दप
ु दरी असल्याने

(३) हे खरे आहे .

(४) सदर प्रकरणी पदाधधका-याींनी तोंडी मागणी केलेली आहे .

(५) भारतीय रािमागव प्राधधकरण (NHAI) मार्वत राषरीय महामागव क्र.३६१ या
रस्त्याचे, नवीन पुलासह चौपदरीकरण करण्याचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल
(DPR) तयार करण्याचे काम प्रगतीत आहे .
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

यशिांतराि च्हाि द्रत
ु गती महामागाचिरील टोल िसुली बांद िरण्याबाबत
(१०)

*

७७३५०

श्री.शरददादा सोनाििे (जुन्नर), श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड),

श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.जयप्रिाश मद
ांु डा (बसमत), श्री.हदपि
च्हाि (फलटि) :

सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) यशवींतराव चव्हाण द्रत
ु ी
ु गती महामागाववरील आयआरबी कींपनीला ्ोल वसल

करण्याचा ददलेला अधधकार तातडीने काढून टेऊन सदर महामागावची सन २०१९
पयांतची दरु
ु स्ती व दे खभाल या कींपनी व ठे केदाराकडून करुन टेण्याबाबतची
मागणी सिग नागरी मींचचे अध्यक्ष श्री.वववेक वेलणकर व ्ोल ववषयाचे
अ्यासक

श्री.

सींिय

लशरोडकर

याींनी

मादहती

अधधकारातन
ू

लमळालेल्या

मादहतीची सवव कागदपत्रे िोडून मा.मख्
ु यमींत्री याींना पत्रादवारे केल्याचे ददनाींक २६
डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर आयआरबी कींपनीला सन २०१९ पयांत २८६७ को्ी रुपये
लमळणे अपेक्षीत असताना ददनाींक

८ नोव्हें बर, २०१६ पयांत

२८७६ को्ी रुपये

लमळाले असल्याने सदर कींपनीला ्ोल वसुलीचा कोणताही अधधकार करारानुसार
उपलब्ध होत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनुसार यशवींतराव चव्हाण द्रत
ु गती मागाववरील ्ोलवसुली
तातडीने बींद करण्याबाबत व सदर कींपनीकडून महामागावची सन २०१९ पयांत
दे खभाल व दरु
ु स्ती करून टेण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) होय.

(२) सन २००४ मध्ये याबाबत झालेल्या करारनाम्यात ९१८ को्ी रुपये आगाऊ
ककीं मत ददल्यावर ददनाींक ८ ऑगस्् २०१९ पयांत पथकरादवारे लमळणाऱया कमी
अथवा िादा पथकर उत्पन्नाचे अधधकार हे कींत्रा्दाराचे राहतील असे नमद
ु केले
आहे .

(३), (४) व (५) सदरहू दठकाणी करारनाम्यानुसार पथकर वसूली सरु
ु आहे .
तथावप या ववषयाच्या अनष
ीं ाने या पुवी मब
ु ग
ुीं ई शहराच्या प्रवेशदवारावरील पाच
पथकर नाके व मींब
ु ई पण
ु े मागाववरील पथकर सींदभावत नेमलेल्या अप्पर मख्
ु य
सधचव

(सा.बाीं.)

याींचे

अध्यक्षतेखालील

सलमतीचा

अहवाल

शासनास

दद.

२७.०४.२०१६ रोिी सादर झाला असन
ू सदर अहवाल शासनाच्या ववचाराधीन आहे .
-----------------
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सािनेर (जज.नागपरू ) तालक्
ु यामधील दध
ु ाळ जनािरे
(११)

*

उपचाराविना दगाित असल्याबाबत

७८५१५

श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पजश्चम) :

सन्माननीय

पशुसांिधचन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सावनेर (जि. नागपूर) येथील तालक
ु ा लटु पशव
ु ैदयकीय धचकीत्सालयात
उपचार व शस्त्रकक्रयेकरीता येणाऱया दध
ु ाळ िनावराींची सींख्या सवावधधक आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या लटु पशुवैदयकीय धचकीत्सालयात उपायुक्त दिावचा एक
अधधकारी, वगव दोन श्रेणीचे दोन पशध
ु न ववकास अधधकारी व अन्य कमवचाऱयाींची
ननयक्
ु ती करण्यात आली आहे परीं तु कायवरत डॉक््र व कमवचारी मख्
ु यालयी राहत
नसल्याने तसेच ते कायावलयात वेळेवर हिर राहत नसल्यामुळे दध
ु ाळ िनावरे
उपचाराववना दगावत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, लटु पशव
ु ैदयकीय धचकीत्सालयामधील दध
ु ाळ िनावराींचा उपचार
व शस्त्रकक्रयेकडे दल
व करणाऱया डॉक््र कमवचाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई
ु क्ष
केली वा करण्यात येत आहे ,

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

लटु

आयुक्त पशुसींवधवन,

पशव
ै यकीय
ु द

सववधचकीत्सालय

सावनेर येथे सहाय्यक

पशुधन ववकास अधधकारी, पशुधन पयववेक्षक, वररषठ

ललपीक आणण पररचर याींची प्रत्येकी एक पद मींिूर आहे .

मींिूर पदाींपक
ै ी पशध
ु न पयववेक्षक हे पद ररक्त असन
ू र्तर सवव पदे

भरलेली आहे त. कायवरत अधधकारी व कमवचारी सावनेर येथे मख्
ु यालयी राहतात व

कायावलयीन वेळेत उपजस्थत राहून कायवक्षेत्रातील िनावराींना पशव
ै यककय सेवा
ु द
दे त आहे त. तसेच, उपचाराववना दध
ु ाळ िनावरे दगावत असल्याबाबतची बाब
माहे िानेवरी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशवनास आलेली नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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हिेली (जज.पुिे) येथील बािधन रामनदी पात्रात
अिैध उत्खनन होत असल्याबाबत

(१२)

*

७४१५२

श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) :

सन्माननीय महसल
ू

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) हवेली (जि.पुणे) येथील बावधन रामनदी पात्रात व पात्रालगत सन २०१० ते
२०१६ या कालावधीत उत्खनन करण्याची उपववभागीय अधधकारी कायावलय, हवेली
याींची

परवानगी नसताींना बाींधकाम

व्यावसानयकाींनी सदर नदी

पात्रात

व

पात्रालगत उत्खनन केल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर बाींधकाम व्यावसानयींकाकडून नदीच्या दोन्ही बािूस बाींध
्ाकून नदीचा प्रवाह अडवण्यात आला असल्याने नदीचे ओढ्यात रुपाींतर झाले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी प्रशासनाच्या दल
व ामुळे शासनाला उत्खनना पो्ी
ु क्ष
लमळणाऱया महसुलाचे नक
ु सान झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सींबींधधत दोषीींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) अशा बाबी ननदशवनास आलेल्या नाहीत.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

(४) रामनदीपात्रातील अनतक्रमणाबाबत मा. राषरीय हरीत न्यायाधधकरण येथे अिव

क्रमाींक ३९/२०१५ दाखल करण्यात आला आहे . महसूल ववभाग, पा्बींधारे ववभाग,
भूलमअलभलेख

ववभाग

व

पुणे

महानगरपाललकेच्या

अधधकाऱयाींनी

सदर

नदीपात्रातील अनतक्रमणाची सींयुक्त पाहणी केली असन
ू , ददनाींक ३०/०९/२०१५
रोिी सदर अनतक्रमण ह्ववण्यात आले आहे . मा. राषरीय हररत न्यायाधधकरणाने

उक्त अिावमध्ये िलसींपदा ववभाग व सवव सींबधीं धत खात्यास परू ननयींत्रण रे षेचे

नकाशे ननजश्चत करण्याचे आदे श ददले असन
ू , त्यानुसार सींबधीं धत ववभागाकडून
कायववाही सरु
ु आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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जातेगाांि ते टें भि
ू ी (ता.िरमाळा, जज.सोलापरू ) या र्त्याच्या बाांधिामाबाबत
(१३)

*

७९५१८

श्री.नारायि पाटील (िरमाळा) :

सन्माननीय सािचजननि

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

(१) िातेगाींव

ते

्ें भूणी

(ता.करमाळा,

जि.सोलापूर) या

रस्त्याचे

बाींधकाम

बी.ओ.्ी. तत्वावर मे.सुप्रीम र्न्रास्रक्चर या खासगी कींपनीला ददले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्याचे बाींधकाम सींथगतीने सुरु असन
ू कींपनीस ददलेला
अवधी पूणव होऊनही अदयाप रस्त्याचे काम पूणव झालेले नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, शासनाने सदर कींपनीस पुन्हा रस्त्याच्या कामासाठी वाढीव मद
ु त
ददली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ददलेल्या मद
ु तीत काम पूणव न करणाऱया सदर कींपनीवर कारवाई
करण्याबाबत व सदर रस्त्याचे काम पण
ू व करण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(३) सदर उदयोिकास वाढीव मुदत दे ण्यात आलेली नाही.

(४) ददलेल्या मद
ु तीत काम पूणव न केल्याने उदयोिकास दद.२७.१२.२०१६ च्या

पत्रान्वये Preliminary Termination Notice दे ण्यात आलेली आहे . व त्यानुसार
पुढील कायववाही करण्यात येत आहे . केंद्र शासनाच्या दद.०३.०१.२०१७ च्या

रािपत्रानस
ु ार सदरहू रस्ता हा राषरीय महामागव म्हणन
ू टोवषत करण्यात आलेला
आहे . सदरहू रस्त्याची सध
ु ारणा करणेबाबतची कायववाही (DPR र्.) महाराषर
राज्य रस्ते ववकास महामींडळ याींचेकडून करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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मरु बाड (जज.ठािे) तालक्
ु यातील अभयारण्यात ि नदीपात्रात डबर ि खडीचा
(१४)

*

अिैधररत्या उपसा होत असल्याबाबत

७६६२१

शशिाजीनगर),

श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.अबू आजमी (मानखद
ू च

श्री.अशमत

साटम

(अांधेरी

पजश्चम),

श्रीमती

मननषा

चौधरी

(दहहसर), श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), श्री.चरि िाघमारे (तुमसर),
डॉ.भारती ल्हे िर (िसोिा), श्री.ननतेश रािे (ििििली), श्रीमती सीमाताई हहरे
(नाशशि पजश्चम), श्रीमती दे ियानी फराांदे (नाशशि मध्य) :

सन्माननीय

महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मरु बाड (जि.ठाणे) तालक्
ु यातील भीमाशींकर, कळसब
ु ाई व हररश्चींद्रगड या तीन
अभयारण्याच्या हद्दीत व मरु बाडी, काळू, डोईर्ोडी व कणकवीरा या नदयाींच्या
गावालगतच्या पात्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात ब्लाजस््ीं ग करून रस्त्याच्या कामासाठी

लागणारे डबर व खडी याींचा बाींधकाम व्यावसानयक अवैधररत्या वापर करत

असल्याचे ददनाींक २ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदशवनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बारवी नदीच्या पात्रातील सासणे गावाच्या हद्दीत तसेच महसल
ू

ववभागाच्या सरळगाव, धसई, म्हसा, लशवाळे , ्ोकावडे, न्याहाडी, मरु बाड या
मींडळाच्या

हद्दीत

डबर

व

खडीचा

बेकायदे शीरपणे खदाणी असल्याचेही
काय,

उपसा

करणाऱया

५०

च्या

िवळपास

ननदशवनास आले आहे , हे ही खरे आहे

(३) असल्यास, सदर खदाणीमध्ये रोि ब्लास्् होत असल्यामुळे वन्य प्राण्याींना
व िवळपासच्या वाड्या वस्त्याींना धोका ननमावण झाला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, सदरप्रकरणी चौकशी करून बेकायदे शीर खदाण मालकाींवर तसेच
डबर व खडीचा अवैध उपसा करणाऱया व्यावसानयकाींववरुद्ध शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अशी बाब ननदशवनास आली नाही.

(२) प्रश्नात नमद
ू दठकाणी बेकायदे शीर खदाणी असल्याचे ननदशवनास आले नाही.
तथावप, मुरबाड तालुक्यातील सरळागाींव मींडळाच्या हद्दीत मौिे माल्हे ड येथे

जिल्हाधधकारी ठाणे याींच्याकडून ररतसर खाणपट्टा मींिूर करण्यात आला आहे .
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तसेच सासणे गावाच्या हद्दीत अवैध वाहतक
ू झाल्याचे ननदशवनास आल्यानस
ु ार
सींबींधधताींववरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे .

(३) व (४) सींबधीं धत खाणपट्टाधारकाने खाणप्यातील उत्खननासाठी स्र्ो्क

वापराचा परवाना सींबधीं धत प्राधधकाऱयाकडून टेतला आहे . सदर खाणप्यातील
ब्लाजस््ीं गमुळे िवळपासच्या वाड्या वस्त्याींना धोका ननमावण झाल्याचे ननदशवनास
आले नाही. तसेच सदर खाणपट्टा लभमाशींकर अभयारण्यापासन
ू ३० ककलोलम्र
अींतरावर आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

धळ
ु े , नांदरु बार, जळगाांि, औरां गाबाद ि अहमदनगर जजल््यात गल
ु ाबी बोंडअळीचा
प्रादभ
ु ाचि होऊन िपाशीच्या उत्पादनात घट झाल्याबाबत
(१५)

*

७५६४०

श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.अ्लम शेख (मालाड

पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), डॉ.राहूल
पाटील (परभिी), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी),

श्री.राजन साळिी (राजापूर), श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा), श्री.किशोर पाटील
(पाचोरा) : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील धुळे, नींदरु बार, िळगाींव, औरीं गाबाद जिल्हात व श्रीरामपूर
(जि.अहमदनगर) तालक्
ु यात िनुकबदल कपाशीची (बी्ी) प्रनतकार क्षमता कमी
झाल्याने यावषी गुलाबी बोंड अळीचा प्रादभ
ु ावव होऊन कपाशीच्या उत्पादनात
मोठया प्रमाणावर ट् झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ च्या शेव्च्या आठवड्यात
ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यासींदभावत शासनामार्वत पाहणी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, पाहणीच्या अनष
ु ींगाने याप्रकरणी नक
ु सान झालेल्या शेतकऱयाींना
आधथवक मदत दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फांु डिर : (१) धळ
ु े , नींदरु बार, िळगाींव, औरीं गाबाद जिल््यात
बी.्ी.कापसाच्या ववववध वाणाींवर गुलाबी बोंड अळीचा प्रादभ
ु सान
ु ावव झाल्याने नक

झाल्याचे आढळून आलेले आहे . अहमदनगर जिल््यातील श्रीरामपूर तालुक्यात
बोंड अळीचा प्रादभ
ु ावव झाल्याचे आढळून आलेले नाही.
(२) होय.

18
सदर पाहणीमध्ये िळगाव जिल््यात अींकुर, नि
ु ीववडू, ग्रीन गोल्ड,

कीनतवमान, र्. कींपनीच्या सींकरीत वाणाींच्या BG II कापूस वपकावर गल
ु ाबी बोंड
अळीचा प्रादभ
ु ावव आढळून आलेला आहे .

तर औरीं गाबाद जिल््यात नि
ु ीववडू, राशी, बायर, झायालाम, मदहको या

कींपनीच्या सींकरीत वाणाींच्या BG II कापूस वपकावर गुलाबी बोंड अळीचा प्रादभ
ु ावव
आढळून आलेला आहे . र्तर जिल््याींत या सींदभावत तक्रारी प्राप्त नाहीत. कीड व
रोग सवेक्षण प्रकल्पाींतगवत (क्रॉप सॅप) शेतकऱयाींना आवश्यक ते मागवदशवन
करण्यात आलेले आहे .

(३) महाराषर कापूस बी बबयाणे (पुरवठा, ववतरण, ववक्री व ववक्रीच्या ककमतीचे
ननजश्चतीकरण याींचे ववननयमन) अधधननयम २००९ व ननयम २०१० अींतगवत प्राप्त
तक्रारीींची

सन
ु ावणी

टेण्याबाबत

कायववाही

सरू
ु

आहे .

यामध्ये

कींपनीच्या

बबयाणाींमध्ये दोष आढळून आल्यास कायदयानस
ु ार नक
ु सान भरपाई दे ण्यासींदभावत
आवश्यक ती कायववाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मुांबई-गोिा महामागाचचे चौपदरीिरिाचे िाम पूिच िरण्याबाबत
(१६)

*

७६१२०

श्री.सुननल शशांदे (िरळी), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना),

अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी), श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड), श्री.राजन साळिी
(राजापूर), श्री.भा्िर जाधि (गुहागर), श्री.शाांताराम मोरे (शभिांडी ग्रामीि),

श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.धैयश
च ील
पाटील (पेि), डॉ.बालाजी कििीिर (अांबरनाथ), श्री.ननतेश रािे (ििििली) :

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

(१) मब
ींु ई-गोवा राषरीय महामागव क्र.६६ च्या चौपदरीकरणासाठी केंद सरकारकडून

मींिूरी लमळून सदर प्रकल्पासाठी ३ हिार ८०० को्ी रुपयाींच्या खचावची तरतद
ू
केंद सरकारकडून करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर महामागावच्या पळस्पे ते र्ींदापूर या पदहल्या ्प्प्यातील ८४
कक.मी. च्या कामाला २०११ मध्ये मींिूरी दे ण्यात आली असून सदर काम माहे

एवप्रल, २०१४ अखेर पयांत पण
ू व होणे अपेक्षक्षत असताना २०१६ वषव सींपले तरीही
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या महामागावचे ५० ्क्केही काम पूणव झालेले नसून पदहल्या ्प्प्यातील काम
पूणव झाल्यानींतर दस
ु करण्यात येणार होते परीं तु दस
ु ऱया ्प्प्यातील काम सरु
ु ऱया
्प्प्यातील कामही अदयाप सुरु झाले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मब
ींु ई-गोवा राषरीय महामागाववरील र्ींदापरू ते पनवेल मागावचे गत

६ वषाांपासन
ू अधवव् जस्थतीत रखडलेले चौपदरीकरणाचे काम माहे डडसेंबर, २०१६
पयांत

पण
ू व

करण्यात

येईल,

असे

आश्वासन

मा.

मख्
ु यमींत्री

याींनी

करतानाच

सदर

ददनाींक ११ एवप्रल, २०१६ रोिी ददले असून तब्बल ९ मदहने उल्ूनही हे काम
िैसे थे अवस्थेतच आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास,

मुींबई-गोवा

महामागव

आींतरराषरीय

दिावचा

महामागाांवर अपटातातील िखमीींना तातडीची वैदयकीय सुववधा उपलब्ध करून

दे ण्यासाठी हॅलीपॅड उभारण्याचा व िवळपास १३०० सवु वधा दे ण्यात येणार
असल्याचा प्रस्तावही शासनाच्या ववचाराधीन आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, मुींबई-गोवा महामागावचे चौपदरीकरणाचे काम पूणव करण्याबाबत,
सदर कामात ददरीं गाई करणाऱया सींबधीं धत ठे केदाराववरूध्द कारवाई करण्याबाबत,
महामागाववर हॅलीपॅड उभारण्याबाबत व िवळपास १३०० सुववधा दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) मुींबई-गोवा ्या ४७५.२१ कक.मी.

राषरीय महामागव

क्र.६६ पैकी पनवेल ते र्ींदापूर ्या ८४ कक.मी. महामागावच्या चौपदरीकरणाचा
प्रकल्प भारतीय राषरीय रािमागव प्राधधकरणाकडून खािगीकरणामधन
ू प्रगतीत
आहे .

सन २०१६-१७ मध्ये त्यापढ
ु ील र्ींदापूर ते झाराप ्या ३६६.१७ कक.मी.च्या

महामागावपक
ै ी

३१८.०७ कक.मी. महामागावच्या चौपदरीकरणासाठी केंद्र शासनाकडून

रुपये ९५०१.१८ को्ीच्या कामाींना मींिूरी प्राप्त झालेली आहे . उववररत ४८.१

कक.मी. लाींबीच्या कामाचा मींिरू ी प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात आला

आहे . सदरची कामे हायब्रीड ॲन्युर््ी पध्दतीने करण्यात येणार असन
ू केंद्र
शासनाने मींिरू रकमेच्या ४० % (रु. ३ हिार ८०० को्ी) तरतद
ू केली आहे .

(२) भारतीय राषरीय रािमागव प्राधधकरण (NHAI) याींच्याकडून प्रगतीत असलेले

पळस्पे (०/००) ते र्ींदापूर (८४/००) पदहल्या ्प्प्याचे बाींधकाम अिूनही अपूणव
आहे हे खरे आहे .
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र्ींदापूर ते झाराप हया ३६६.१७ कक.मी.दस
ु -या ्प्प्याच्या चौपदरीकरणाचे

काम

१०

पॅकेिमध्ये

हाती

टेण्यात

आले

असन
ू

त्यापैकी

२५४.०७

कक.मी.महामागावच्या ६ पॅकेिसाठी कींत्रा्दार ननयुक्त करण्यात आले असून ६४.००
कक.मी. महामागावच्या दोन भागाींसाठी ननववदा प्रकक्रया प्रगतीत आहे .
(३) हे

काम

केंद्रशासनाच्या

अखत्याररत

असलेल्या

भारतीय

रािमागव

प्राधधकरणामार्वत केले िात असन
ू सवलतकाराने चौपदरीकरणाचे काम वेगाने

करण्याच्या दृष्ीने अनतररक्त मलशनरी व मनुषयबळ लावण्यात आले आहे .
त्यानुसार पदहल्या ्प्प्यातील काम माचव २०१८ पयांत पूणव करण्याचे ननयोिन
असल्याचे प्रकल्प सींचालक, पनवेल याींनी कळववले आहे .

(४) हा प्रकल्प पूणव झाल्यानींतर ॲम्बल
ु न्स, प्रथमोपचार सुववधा, प्रसाधन गह
ृ े,
वाहनाींसाठी पाकींग र्. सवु वधा उपलब्ध होणार आहे त.
(५)

पनवेल

ते

र्ींदापूर

हया

८४

कक.मी.राषरीय

महामागावच्या

रें गाळलेल्या

कामाींसब
ीं ींधी सींपूणव ननणवय प्रकक्रया व कायावन्वयन हया बाबी केंद्रशासनाच्या
अखत्यारीत आहे .

(६) पनवेल ते र्ींदापूर ्या ८४ कक.मी. राषरीय महामागावच्या चौपदरीकरणास
पनवेल कनावळा पक्षी अभयारण्यामध्ये असलेल्या २० कक.मी. लाींबीसाठी पयाववरण
व वन ववभागाची

मींिूरीस ववलींब,

मौिे काराव, नागोठाणे व कोले्ी येथील

भूसींपादनास ववलींब आणण उदयोिकाच्या आधथवक अडचणी या बाबीींमळ
ु े प्रकल्पाचे

काम रें गाळले असल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागव प्राधधकरण,
पनवेल याींनी कळववले आहे .

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

डोंगरिडा (ता.िळमनुरी, जज.हहांगोली) येथे िांद अळीच्या प्रादभ
ु े
ु ाचिामळ
िेळीच्या वपिाांचे झालेले नि
ु सान

(१७)

*

७७१०३

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) डोंगरकडा (ता.कळमनुरी, जि.दहींगोली) या गावात व पररसरात केळीच्या

वपकाींवर मोठया प्रमाणात कींद अळीचा प्रादभ
ु ावव झाल्याने केळी वपकाींचे लाखो
रुपयाींचे नक
ु सान झाले असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने पाहणी केली आहे काय,
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(३) असल्यास, त्यानुसार केळी वपकाींवर होत असलेला कींद अळीचा प्रादभ
ु ावव
रोखण्याबाबत व नुकसानग्रस्त केळी बागायतदाराींना नुकसान भरपाई दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. पाांडुरां ग फांु डिर : (१), (२), (३) व (४) अींशत: खरे आहे .

डोंगरकडा (ता.कळमनुरी, जि.दहींगोली) व पररसरात अल्प प्रमाणात केळी

वपकावर कींद अळीचा प्रादभ
ु ावव ददसून आला आहे .

डोंगरकडा गावाींस कृवष

ववभागातील अधधकारी, कृवष ववज्ञान केंद्र, तोंडापूर व मराठवाडा कृवष ववदयापीठ,

परभणी येथील शास्त्रज्ञ याींनी भे् ददली असून, कींदअळीच्या ननयींत्रणासाठी
शेतकऱयाींना मागवदशवन व प्रचार प्रलसद्धी करण्यात आली आहे .
-----------------

अशलबाग, मरू
ु ड ि रोहा (जज.रायगड) तालक्
ु यातील
पूल ि सािि नादरु
ु ्त असल्याबाबत

(१८)

*

७६५११

श्री.सुभाष उफच पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग), श्री.अजजत पिार

(बारामती), श्री.धैयश
च ील पाटील (पेि), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.हदलीप िळसे-

पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांत पाटील (इ्लामपूर), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),
श्री.शशशिाांत

शशांदे

(िोरे गाि),

श्रीमती

हदवपिा

च्हाि

(बागलाि) :

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

(१) रायगड जिल्हयातील अललबाग, मुरूड व रोहा तालुक्यातील अनेक रस्ते, पूल
व साकव माहे िुल,ै २०१६ ते सप््ें बर, २०१६ या कालावधीत झालेल्या
अनतवॄष्ीमुळे नादरु
ु स्त होऊन काही प्रमाणात खचले असल्याचे ननदशवनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तळा (जि.रायगड) तालुक्यातील तळा - रोहा या राज्यमागाववरील
पढवण नदीवरील पूलाची एक बािू ढासळली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर पूल व साकव वाहतक
ु ीस योग्य नसल्यामुळे प्रवाशाींनाही
त्रासदायक ठरत आहे तसेच सदर पूल व साकव पूणप
व णे पडल्यास अनेक गावाींचे
सींपकव त्
ु ण्याची तसेच मनषु य व ववत्तहानी होण्याची शक्यता आहे , हे ही खरे
आहे काय,
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(४) असल्यास, सदर तालुक्यातील पुलाींचे व साकवाींचे सींबधीं धत ववभागाकडून
स्रक्चरल ऑडड् करून नादरू
ू व साकव याींची दरू
ु स्त पल
ु स्ती करण्याबाबत व
काही पुलाींचे नवीन बाींधकाम करण्याबाबत तसेच रस्त्याींची दरु
ु स्ती करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे .

रायगड जिल्हयातील रोहा तालुक्यामध्ये अनतवषृ ्ीमळ
ु े अललबाग रोहा

कणटर वावे रामा ९१ वरील कक.मी. ४१/४१० येथील लहान पल
ू क्षनतग्रस्त झाला
आहे .

(२) व (३) अींशत: खरे आहे .

तळा व रोहा तालुक्यातून िाणाऱया अललबाग रोहा कणटर वावे रस्त्याचे

साखळी क्र. ६४/२५० मधील सदर पूलाची रर्नवची एक बािू खचली असन
ू त्याची
तात्पुरती दरु
ु स्ती करुन पुलावरुन वाहतूक सुरु आहे .

(४) व (५) अललबाग रोहा रस्त्यावरील ककमी ४१/४१० मधील पुलाच्या दठकाणी
तात्परु त्या वळण रस्त्याचे काम त्वरीत करण्यात आले आहे .

सदर दठकाणी नवीन पुलाचे पुनबाांधणीचे काम प्रगतीत आहे .

रोहा तालुक्यातील अललबाग कणटर वावे या रस्त्यावरील लहान पुलाींची

प्राथलमक तपासणी करण्यात आली आहे .

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

(१९)

*

िजचत-िल्याि-मुरबाड या राज्यमागाचची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत
७७९५१

श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर) :

सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) किवत (जि.रायगड) तालुक्यातील किवत-कल्याण-मरु बाड या राज्यमागाववर
मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडल्याने हा मागव
झाला आहे , हे खरे आहे काय,

वाहतुकीसाठी अत्यींत धोकादायक

(२) असल्यास, सदर मागाववरून अविड वाहनाींची सतत वाहतक
होत असन
ू
ू
ववदयाथी, कामगार व नागररकाींना सदर

मागाववरून ननयलमत िाणे येणे करावे

लागत असल्याने मागाववरील खड्ड्याींमळ
ु े अपटात होऊन अनेक नागररकाींना प्राण
गमवावे लागत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, याबाबत स्थाननक लोकप्रनतनीधीींनी सावविननक बाींधकाम ववभाग,
किवत याींना चार मदहन्यापव
ू ी लेखी ननवेदने दे ऊनही अदयापपयांत कोणतीच
कायववाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर मागाववरील खड्डे बि
ु ववले नाही तर तीव्र आींदोलन करण्याचा
ननणवय तेथील िनतेने टेतला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, चौकशी करून सदर मागव दरु
ु स्त करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

रस्त्याच्या डाींबरी पषृ ठभागास काही दठकाणी पडलेले खड्डे डाींबर लमधश्रत

खडीने भरुन रस्ता वाहतक
ु ीसाठी सजु स्थतीत ठे वण्यात आला आहे .
(२), (३) व (४) हे खरे नाही.

(५) व (६) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

राज्यातील दष्ट्ु िाळग्र्त गािाांतील शेतिऱ्याांना आधथचि मदत शमळण्याबाबत
(२०)

*

७४२८९

श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सािनेर),

श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ि विखेपाटील (शशडी), श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे िी), श्री.अब्दल
सत्तार (शसल्लोड),
ु
श्री.अशमत विलासराि दे शमख
(लातूर शहर) :
ु

सन्माननीय पन
ु िचसन ि मदत

िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील दषु काळग्रस्त म्हणन
ू मदत दे ण्यात येणाऱया गावाींच्या यादीतन
ू

वगळण्यात आलेल्या ११ हिार ८६२ गावाींना शासनाने ददनाींक २३ माचव, २०१६
रोिी पुन्हा शासकीय अधधसच
ू ना काढून दषु काळग्रस्त म्हणन
ू टोवषत केले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त गावाींच्या किव वसल
ू ीस स्थधगती दे ऊन दषु काळग्रस्ताींना

आधथवक मदत, शैक्षणणक सवलती, वीि बबलात ३३.५ ्क्के स्
ू तसेच कोरडवाहू
आणण बागायतदार शेतकऱयाींना लमळणारी मदत माहे डडसेंबर, २०१६ अखेर ननधी
अभावी दे ण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, याप्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीचे
ननषकषव काय आहे त,

(४) असल्यास, त्यानुसार िबाबदार असणाऱया सींबधीं धताींवर कारवाई करण्याबाबत

व दषु काळग्रस्त शेतकऱयाींना मदत लमळण्यासाठी शासनाने कोणती कायववाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) दद. २३ माचव, २०१६ रोिीच्या शासन ननणवयान्वये

अमरावती व नागपूर ववभागातील खरीप हीं गामातील अींनतम पैसेवारी ५० पैशाींपेक्षा
कमी असलेल्या ११८६२ गावाींमध्ये दषु काळ िाहीर करण्यात आला आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

खोट्या रॉयल्टी पाित्या छापन
ू शासनाचा िोटयिधी
रुपयाांचा महसूल बुडविल्याबाबत

(२१)

*

७८२६९

श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी) :

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पवई

(मुींबई)

येथील

न.भू.क्र.

१६

या

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

भूखड
ीं ावर

बाींधण्यात

येणाऱया

र्मारतीच्या बाींधकामास लागणारी रे ती, खडी व र्तर माल याींचा पुरवठा
मे. ए.के. र्न््रप्रायिेस व मे. एस. िे.र्न््रप्रायिेस या कींपन्या करत आहे त, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रत्येक कींपनीला कॉरीच्या दठकाणी रॉयल््ी भरणे बींधनकारक
असताींना खडी मशीन मालक व उक्त कींपन्याींनी रॉयल््ी न भरता खो्या
रॉयल््ी पावत्या छापून शासनाचा को्यवधी रुपयाींचा महसूल बुडववला आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीच्या अनष
ु ींगाने उक्त खडी मशीन मालक व कींपन्याींवर
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) मौिे पवई, ता. कुलाव येथील न.भू.क्र. १६ पै येथील
र्मारतीच्या बाींधकामास प्रश्नात नमद
ू कींपन्याींमार्वत खडीचा पुरवठा करण्यात
येतो, हे खरे आहे .

(२), (३) व (४) प्रश्नाधीन र्मारतीसाठी परु वठा होणाऱया खडीच्या खननपट्टयाचे

दठकाण ठाणे व रायगड जिल्हयात असल्याने सदर खडीच्या वाहतक
ु ीसाठी
वापरण्यात

आलेल्या

वाहतक
ू

पावत्याींची

तपासणी

जिल्हाधधकारी ठाणे व रायगड याींना दे ण्यात आल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

करण्याच्या

सच
ू ना

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

ज्हार (जज.पालघर) तालुक्यातील सािचजननि बाांधिाम विभागात
झालेला गैर्यिहार

(२२)

*

७९७११

श्री.रुपेश म्हात्रे (शभिांडी पि
ू )च , श्री.किसन िथोरे (मरु बाड) :

सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सन

२००२ ते २००७ व सन

२००९ ते २०१२ या कायवकाळात श्री. हे मत
ीं

भानश
ु ाली, शाखा अलभयींता, सावविननक बाींधकाम उपववभाग, िव्हार (जि.पालटर)
याींनी

मींिूरी

ददलेल्या

कामाींच्या

दे यकाींच्या

प्रती

व

मोिमाप

पजु स्तका

कायावलयातन
ू गहाळ करुन करोडो रुपयाींचा गैरव्यवहार केला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास,

उक्त प्रकरणी चौकशी करुन कारवाई करण्याबाबत लेखी मागणी

लशवक्राींती सींट्नेने मा. मुख्यमींत्री, जिल्हाधधकारी, पालटर व अधधक्षक अलभयींता,
सावविननक बाींधकाम मींडळ, ठाणे याींच्याकडे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास,

मादहतीच्या अधधकारान्वये श्री. हे मत
ीं भानुशाली, शाखा अलभयींता

याींच्याबाबत मादहती माधगतली असता सदर कायावलयात त्याींच्याबाबत कोणतीही
मादहती उपलब्ध

नसल्याचे सावविननक

बाींधकाम

कायावलयाने त्याींच्या िा.क्र. सा.बाीं./उपवव.ि./१२५६/२०१६
पत्रादवारे कळववले

आहे , हे ही खरे आहे काय,

उपववभाग,

िव्हार

या

ददनाींक १७/११/२०१६ या

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
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(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार मोिमाप पजु स्तका व

कामाींच्या दे यकाींच्या प्रती गहाळ करणाऱया शाखा अलभयींत्यावर शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) ववषयाधीन प्रकरणी अध्यक्ष, लशवक्राींती

सामाजिक सींट्ना, वाडा, जि.पालटर याींच्याकडून शासनास तक्रार प्राप्त झाली
आहे .

(३) श्री.हे मींत भानुशाली, शाखा अलभयींता याींच्या सा.बाीं.उप ववभाग, िव्हार येथील

सन २००२ ते दद.३१.०१.२००५ व दद.०५.०६.२००८ ते दद.२२.०७.२०१२ या कतवव्य
कालावधीत त्याींच्या अखत्यारीत असलेल्या कामाींच्या दे यकाींच्या प्रती व मोिमाप

पुजस्तका दे यके अदा करण्यासाठी िव्हार ववभागीय कायावलयाकडे सादर करण्यात
आल्या होत्या. यास्तव, सदर कागदपत्रे उप ववभागात उपलब्ध नसल्याने तसे उप

अलभयींता, सा.बाीं. उपववभाग, िव्हार याींनी त्याींचे पत्र क्र. सा.बाीं./उपवव.ि./
१२५६/२०१६, ददनाींक १७.११.२०१६ अन्वये कळववले आहे .

(४) व (५) प्राप्त तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने मख्
ु य अलभयींता, मींब
ु ई (सा.बाीं.) प्रादे लशक
ववभाग, मुींबई याींच्याकडून अहवाल मागववण्यात आला आहे .
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

िल्याि–डोबबांिली (जज.ठािे) शहरात अनधधिृत ररक्षा चालिाांमुळे
िाहतूि िोंडी होत असल्याबाबत

(२३)

*

७४५७९

श्री.नरें द्र पिार (िल्याि पजश्चम), अॅड.पराग अळििी

(विलेपाले), अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम) :
पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पररिहन मांत्री

(१) कल्याण-डोंबबवली (जि.ठाणे) शहरात २५ ते ३० हिार ररक्षा रस्त्यावर
चालववण्यात येत असून हिारो अनधधकृत ररक्षा चालकाींनी त्याींच्या सोईसाठी

मनमानीपणे ररक्षा थाींबे तयार करुन रस्त्याच्या दत
ु र्ाव ररक्षा उ्या करत

असल्याने शहरात मोठ्या प्रमाणात वाहतक
ू कोंडी होत असल्याची तक्रार वारीं वार

करूनही या ररक्षा चालकाींवर कोणतीही कारवाई केली िात नसल्याचे ननदशवनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, अनधधकृत ररक्षा स्थानकाींवर कारवाई करण्यापव
ू ी ररक्षाींसाठी
अधधकृत थाींबे तयार करण्याचा प्रस्ताव महापाललकेकडे प्रलींबबत असल्याचे
स्पष्ीकरण प्रादे लशक पररवहन कायावलयाकडून ददले िात आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास,

अनधधकृत ररक्षा

चालकाींवर कारवाई करुन अधधकृत

ररक्षा

थाींब्याच्या प्रस्तावास मींिरू ी दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते : (१), (२), व (३) कल्याण-डोंबबवली येथील अधधकृत ररक्षा

थाींब्याबाबत उप प्रादे लशक पररवहन कायावलय कल्याण याींच्याव्दारा सवेक्षण
करण्यात येऊन कल्याण शहरासाठी ररक्षा स््ॅ ण्डचा प्रस्ताव दद. ०८.०९.२०१५ व
डोंबबवली येथील ररक्षा स््ॅ ण्डचा प्रस्ताव दद.०९.०८.२०१६ रोिी कल्याण - डोंबबवली
महानगरपाललकेकडे पाठववण्यात आलेला आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मांचर (ता.आांबेगाि, जज.पुिे) येथील शसांजेटा िांपनीने शेतिऱ्याांना टोमॅटो ि
फुलिोबी या वपिाांचे ननिृष्ट्ट दजाचचे बबयािे ि रोपे हदल्याबाबत

(२४)

*

७६८९९

श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि) :

सन्माननीय िृषी मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ननटो्वाडी, मींचर (ता.आींबेगाव, जि.पुणे) येथील लसींिे्ा कींपनीने शेतकऱयाींना
्ॉमे्ो व फ्लॉवर भािीचे ननकृष् दिावचे बबयाणे व रोपे ददल्याची तक्रारी कृषी

ववभाग (ता.आींबेगाव, जि.पण
ु े) याींच्याकडे व लसींिें्ा कपींनीकडे माहे डडसेंबर,
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी स्वरुपात शेतकऱयाींनी केल्या आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदभावत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २ िानेवारी, २०१७
रोिी वा त्या सुमारास मा.कृवष मींत्री याींच्याकडे ननवेदन ददले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
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(४) असल्यास,चौकशीच्या

अनष
ु ींगाने

लसींिें्ा

बबयाणे

कींपनीवर

कारवाई

करण्याबाबत तसेच शेतकऱयाींना नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फांु डिर : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) होय.
(३) होय.

(४) स्नोहा्व या लसींिें्ा कींपनीच्या र्ुलकोबी वपकाच्या बबयाणाबाबत एका

शेतकऱयाची तक्रार प्राप्त झाली होती. सदर तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने तालक
ु ा तक्रार
ननवारण सलमतीने सींबधीं धत शेतकऱयाच्या शेतावर िाऊन वपकाची पाहणी केली,

सदर सलमतीने बबयाणाींमध्ये कोणताही दोष आढळून न आल्याबाबतचा अहवाल

ददल्यामळ
ु े लसींिें्ा कींपनीवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. ्ोमॅ्ो
बबयाणाींसद
ीं भावत या हीं गामात कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मालिि-दे िगड सागरी महामागाचिरील िोळां ब (ता.मालिि, जज.शसांधद
ु ग
ु )च
या पुलाची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत

(२५)

*

७८७१४

श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), श्री.ननतेश रािे (ििििली),

श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटील (इ्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे
(िोरे गाि),

श्री.प्रशाांत

ठािूर

(पनिेल),

श्री.समीर

िुिािार

(हहांगिघाट),

अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.हदलीप
िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.िैभि वपचड (अिोले) :

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

(१) मुींबर्व-गोवा राषरीय महामागाववरील महाड िवळील साववत्री नदीवरील पूल

ददनाींक २ ऑगस््, २०१६ रोिी कोसळल्यानींतर सावविननक बाींधकाम ववभागाने

राज्यातील सवव पूलाींचे सवेक्षण केले असता मालवण-दे वगड सागरी महामागाववरील
कोळीं ब पल
ू अविड वाहतक
ू ीसाठी धोकादायक असल्याचे उटड झाल्यानींतर मागील
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७ मदहन्याींच्या कालावधीत सदरहू पूलाच्या पुनब
व ाींधणी ववषयी शासनाने कोणतीही
कायववाही न करता आता या पल
ु ाचे स््ील अनेक दठकाणी सडले असन
ू
खाडीपात्रातील खाींब आणण पूल याींना िोडणाऱया भागामध्ये असलेल्या लोखींडी
पट्टय
ु े पल
ू अविड वाहनाींसाठी बींद केल्यामळ
ु े
् ाही कमकुवत झाल्या असल्यामळ

त्या पररसरातन
ू वाहतूक करणाऱया ग्रामीण िनतेस तसेच अन्य प्रवाशाींना अनेक

समस्याींना सामोरे िावे लागत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पयावयी व्यवस्था म्हणन
ू सध्या सुरू असलेल्या कातवड-ओझर
मागे एस्ी बस सेवा वाहतक
ू ीमुळे सिेको्-मीऱयाबाींदा,काींदळगाव, ह्ी, कोळीं ब,

रे वींडी या गावातन
ू मालवण येथे ये-िा करणाऱया िेषठ नागरीक, शाळा-कॉलेिचे

ववदयार्थयाांसह प्रवाशाींना नाहक आधथवक भद
ु ां ड सहन करावा लागत आहे तसेच
सदरहू पयावयी वाहतक
मागव खड्डयामुळे धोकादायक बनला असन
ू
ू कोणत्याही
क्षणी अपटात होऊन मोठी जिवीत व ववत्त हानी होण्याची शक्यता ननमावण
झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त पल
ु ाची दरु
ु स्ती करण्याबाबतचा अडीच को्ी रुपयाींचा
प्रस्ताव शासनाकडे पाठववण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदरहू प्रस्तावास मींिूरी दे ऊन सदर पुलाची तातडीने दरु
ु स्ती
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय.

पूलाची ताींबत्रक सल्लागाराींकडून पाहणी केल्यानींतर

झाल्याचे ननषपन्न झाले. पल
ू ावरुन
पासून बींद करण्यात आली आहे .

पल
ू

क्षनतग्रस्त

अविड वाहनाींची वाहतूक दद.१३.१.२०१७

(२) होय.

पयावयी मागव जिल्हा पररषद, रत्नाधगरी याींच्या अखत्यारीत आहे . या

रस्त्याच्या डाींबरी

पषृ ठभागावरील खड्डे भरुन

रस्ता वाहतूकीस

ठे वण्यात आला आहे . या रस्त्याच्या काही क्षनतग्रस्त

सुजस्थतीत

लाींबीतील दरु
ु स्तीचे काम

मींिूरी, ननधी, ननकष व प्राधान्यक्रमानुसार हाती टेण्याचे ननयोिन आहे .
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(३), (४) व (५) पूलाच्या दरु
ु स्तीच्या रु.३५० लक्ष रकमेच्या कामास मान्यता
प्रदान करण्यात आली आहे . पूलाच्या दरु
ु स्तीच्या कामाचे सववस्तर अींदािपत्रकास
ताींबत्रक मान्यता प्रदान करुन कामासाठी ठे केदारी ननजश्चत करण्याची कायववाही
प्रगतीत आहे .

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

बागलाि (जज.नाशशि) तालुक्यातील शेतिऱ्याांना दष्ट्ु िाळसदृश्य
पररज्थतीचे अनुदान दे ण्याबाबत

(२६)

*

७४३८०

श्रीमती हदवपिा च्हाि (बागलाि) :

सन्माननीय पुनिचसन

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

(१) बागलाण (जि.नालशक) या तालक्
ु यास सन २०१५-२०१६ यावषावत शासनाने

मान्य केलेले दषु काळ सदृश्य पररजस्थतीबाबतचे अनद
ु ान अदयाप शेतकऱयाींना
लमळाले नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

दषु काळाचे

अनद
ु ान

शेतकऱयाींना

तातडीने

दे ण्याची

मागणी

स्थाननक लोकप्रनतननधीनी ददनाींक १६ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास
मा.महसल
ू मींत्री याींचेकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी शासनाने केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनस
ु ार बागलाण येथील
शेतकऱयाींना दषु काळसदृश्य पररजस्थतीचे अनद
ु ान दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(३) व (४) बागलाण तालक्
ु यातील एकूण ९८४५१ शेतक-याींना रु.५०.१४ को्ी
र्तकी मदत वा्प करण्यात आलेली आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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राष्ट्रीय महामागच क्र.३ िरील उड्डािपल
ु ाचे बाांधिाम जलदगतीने िरण्याबाबत
(२७)

*

७७४९०

श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम), श्रीमती दे ियानी

फराांदे (नाशशि मध्य), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.विलास तरे (बोईसर),
श्री.हहतेंद्र

ठािूर

(मागाठािे) :

(िसई),

श्री.रुपेश

म्हात्रे

(शभिांडी

पि
ू )च ,

श्री.प्रिाश

सि
ु े

सन्माननीय मुख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राषरीय महामागव क्र.३ या महामागाववरील अणिुर र्ा्ा व कल्याण र्ा्ा
यादठकाणी

सरु
ु

असलेले उडडाणपुलाचे बाींधकाम अनतशय

सींथ

गतीने

असल्यामळ
ु े मोठया प्रमाणात वाहतुकीची कोंडी होत आहे , हे खरे आहे काय,

सरु
ु

(२) असल्यास, मींब
बींद करण्यात
ु ई अहमदाबाद महामागाववरील वसोवा पल
ू

आल्याने सदर महामागाववरील सवव वाहतूक राषरीय महामागव क्र.३ वर वळववण्यात
आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर उड्डाणपुलाींचे बाींधकाम त्वररत पुणव करण्याबाबतची मागणी
ॲडव्हान््े ि नालशक या सींस्थेने

सावविननक बाींधकाम ववभागाकडे माहे सप््ें बर,

२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास,
िलदगतीने

सदर

पण
ू व

मागणीच्या

करून

राषरीय

अनष
ु ींगाने

महामागव

सदर

क्र.३

उड्डाणपुलाींचे

वरील

वाहतक
ू

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

बाींधकाम
सरु ळीत

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडििीस : (१) व (२) होय.
(३) नाही.

(४) रािणोली नाका व माणकोली येथील सेवा वादहन्याींचे सींरक्षण व मिबत
ु ी

करणाचे काम पुणव करण्यात आले आहे . त्यामळ
ु े ३१ माचव, २०१७ अखेर रािणोली
नाका येथील सेवा रस्त्याचे काम पुणव करण्याचे व वाहतुक सेवा रस्त्यावर

वळववण्याचे मब
ींु ई महानगर प्रदे श ववकास प्राधधकरणामार्वत ननयोजित आहे .

तसेच माणकोली येथील उड्डाणपल
ू ाचा उिव्याबािच्
ु या वाहनमागावचे ८०% काम
पूणव झाले असून या पूलाच्या चार वादहन्याींचे काम

ददनाींक ३१ माचव, २०१७

अखेर पूणव करुन वाहतक
ींु ई महानगर प्रदे श ववकास
ु ीसाठी खल
ु ा करण्याचे मब
प्राधधकरणामार्वत ननयोजित आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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राष्ट्रीय महामागच क्र.२२२ या महामागाचचे चौपदरीिरि िरण्याबाबत
(२८)

*

७६३४६

श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे िी),

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

सन्माननीय

सािचजननि

बाांधिाम

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

(१) कल्याण-नगर या २२२ क्रमाींकाच्या राषरीय महामागावच्या चौपदरीकरणाच्या

कामासाठी भूसप
ीं ादन केले िात असून उक्त भूसप
ीं ादनाची कायववाही अदयापही
पण
ू व झालेली नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशवनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

उक्त

महामागावच्या

चौपदरीकरणासाठी

िमीन

दे ण्यास

ग्रामस्थाींकडून तीव्र ववरोध केला िात असन
ू रास्ता रोको आींदोलन करण्याचा
र्शाराही ग्रामस्थाींनी ददला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, भूसींपादनाची कायववाही िलद गतीने करून उक्त महामागावच्या
चौपदरीकरणाचे काम तातडीने पण
ू व करण्याबाबत व ज्या शेतकऱयाींच्या िलमनीचे
भूसींपादन केले त्याींना त्याींच्या िलमनीचा योग्य मोबदला दे ण्याबाबत

शासनाने

कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१)

कल्याण – नगर या राषरीय महामागव क्र.२२२ (नवीन

६१) पैकी शहाड ते मुरबाड हया २८ कक.मी. महामागावच्या चौपदरीकरणासाठी

तसेच मुरबाड ते मढ जि.पण
ु े हया ६३ कक.मी. महामागावच्या पेव्हड शोल्डरसह
दप
ु दरीकरणासाठी भूसींपादनाची कायववाही पूणव झाली नाही, हे खरे आहे .
तसेच

मढ

ता.िुन्नर

जि.पुणे

ते

अहमदनगर

हया

११०

कक.मी.

महामागावच्या पेव्हड शोल्डरसह दप
ु े जिल्हयातील ६ गावाींमध्ये
ु दरीकरणासाठी पण
४.३५ हे .भूसप
ीं ादनाची कायववाही प्रगतीत आहे .
(२)

होय,

ठाणे

जिल्हयामधील

कल्याण

तालुक्यामधील

रायता

गावामध्ये

भूधारकाींचा महामागावच्या आखणीस ववरोध असल्याने सींयुक्त मोिणी होऊ
शकली नाही.

(३) हा प्रकल्प केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतक
व महामागव
ू

मींत्रालयामार्वत

राबववला िात असन
राज्य शासनाचा सावविननक बाींधकाम ववभाग र्क्त
ू
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कायावन्वयन यींत्रणा म्हणन
ू कायवरत होता. केंद्र शासनाने िुलै, २०१६ मध्ये हया
प्रकल्पाचे कायावन्वयन भारतीय राषरीय रािमागव प्राधधकरण याींचेकडे सोपववले
आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

महाराष्ट्र िृषी उदयोग वििास महामांडळािडून ननिृष्ट्ट दजाचच्या
ि्तुांचा पुरिठा िेल्याबाबत
(२९)

*

७७७०७

श्री.बाबुराि पाचिे (शशरुर) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात महाराषर कृषी उदयोग ववकास महामींडळाकडून दे ण्यात येणाऱया
बैलगाडया, र्लेक्रीक पींप, डडझेल र्ींजिन व पाईप या सववच वस्तू ननकृष्
दिावच्या असल्याच्या अनेक तक्रारी लाभार्थयाांनी केलेल्या आहे त, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, पींचायत सलमती, नेवासा (जि.अहमदनगर) येथे ववशेष ट्क
योिने

अींतगवत अनस
ु धू चत िाती िमातीच्या लाभार्थयाांना ददल्या िाणाऱया

बैलगाडया या ननकृष् दिावच्या असल्याने लाभार्थयाांनी त्या टेण्यास नकार
ददल्याची बाब ददनाींक ९ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशवनास आली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अहमदनगर जिल्हा पररषद व नेवासा पींचायत सलमतीच्या

अधधकाऱयाींनी बैलगाडयाींची पाहणी केल्यानींतर त्या ननकृष् व हलक्या दिावच्या
असल्याचे ननदशवनास आल्यानींतर लाभार्थयाांनी भरलेले पैसे त्याींना परत ददले
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय
आढळून आले,

(५) असल्यास, राज्यातील कृषी ववभागामार्वत अनद
ु ानावर दे ण्यात येणाऱया
वस्तऐ
ूीं विी थे् अनुदान लाभार्थयाांच्या खात्यात िमा करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१) अींशत: खरे आहे .

(२) व (३) बैलगाडया ननकृषठ दिावच्या असल्याने लाभार्थयाांनी त्या टेण्यास नकार
ददलेला नाही.

अनतररक्त मख्
ु य कायवकारी अधधकारी, जिल्हापररषद, अहमदनगर याींनी

रु.१७,८५०/- एवढ्या दराने बैलगाड्याींचे परु वठा आदे श ददलेत. ववशेष ट्क
योिनेंतगवत बैलगाडीसाठी दे य अनद
ु ान रु.१५,०००/- एवढे असल्याने उववररत

लाभाथी दहश्श्याची रक्कम रु.२,८५०/- १८ लाभार्थयाांनी भरणा केली. बैलगाड्याींचे
ववतरणादरम्यान,

वा्प

करण्यात

येत

असलेल्या बैलगाडीचे

दर स्थाननक

पातळीवरील बैलगाडीपेक्षा िास्त असल्याने लाभाथी दहस्सा िादा असलेल्या

गाड्या लाभार्थयाांनी ताब्यात टेवू नये असे पदाधधकाऱयाींनी लाभार्थयाांना सच
ु ववले.
त्यामुळे लाभार्थयाांनी बैलगाड्या ताब्यात टेतलेल्या नाहीत. १८ लाभार्थयाांकडून
टेण्यात आलेले रु.२८५०/- र्तक्या लाभाथी दहश्श्याची रक्कम परत करण्यात
आली आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

(५) ननयोिन ववभागाच्या ददनाींक ५.१२.२०१६ तसेच कृषी ववभागाच्या ददनाींक
२१.१.२०१७ च्या शासन ननणवयानस
ु ार अनद
ु ानाची रक्कम थे् लाभार्थयाांच्या बाँक
खात्यावर िमा करण्याबाबत सूचना दे ण्यात आल्या आहे त.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

महाराष्ट्र दध
ू उत्पादि िृती सशमतीने दध
ु ाच्या विक्री दरात िाढ िेल्याबाबत
(३०)

*

७५२४१

श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.विजय िडेट्टीिार

(ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.सुननल िेदार
(सािनेर), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरू ी), श्री.डड मल्लीिाजन
ूच रे ड्डी (रामटे ि),

श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट्ि विखे-पाटील (शशडी),
डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनुरी),

डॉ.तुषार

राठोड

(मुखेड) :

दग्ु धवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) महाराषर

राज्य

सहकारी

दग्ु ध

महासींटातील

लशखर

सन्माननीय

सींस्था

असलेल्या

महानींदला बैठकीसाठी न बोलवता परस्पर महाराषर दध
ू उत्पादक कृती सलमतीने
दध
ू ववक्रीवर २ ते ३ रुपयाींची वाढ केल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, नोंदणीकृत नसलेल्या सींस्थेने दध
ू
ू दरवाढ करणे अयोग्य असन
दध
ू ककीं मतीचा भार ग्राहकाींवर ्ाकणे बेकायदा असल्याचे मुींबई ग्राहक पींचायतीने
स्पष् केले आहे , हे ही खरे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, त्यानुसार सदरची बेकायदे शीर दध
ू दर वाढ करणाऱयाींवर शासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे ि जानिर : (१) महाराषर राज्य सहकारी कृनत सलमतीने राज्यातील
खािगी व सहकारी दध
सींटाींची ददनाींक ८.१.२०१७ रोिी पुणे येथे बैठक
ू
आयोजित केली असल्याचे पत्र महासींटास दद.११.१.२०१७ रोिी प्राप्त झाले होते.

त्यामुळे सदर बैठकीस महानींदचे प्रनतननधी अनप
ु जस्थत होते. तथावप बैठकीत दध
ू
ववक्री दरामध्ये रु.२ ते ३ र्तकी वाढ केल्याची बातमी प्रसारमाध्यमातन
ू प्रसारीत
झाल्यामळ
ु े ननदशवनास आली, हे खरे आहे .

(२) व (३) अशाप्रकारची कोणतीही स्पष्ता महासींटास अथवा शासनास प्राप्त
झाल्याचे आढळून आलेले नाही. राज्यात खािगी, सहकार व शासन या तीन

क्षेत्रादवारे दध
ू हाताळणी केली िाते. शासन केवळ शासकीय दध
ु ाकरीता खरे दी व
ववक्री दर ननजश्चत करीत

असते.

शासनाचा दध
ू खरे दी दर सहकारी दध
ू सींटानीही दध
ू उत्पादकाींना दयावा

यासाठी दद.१०.७.२०१५ रोिी महाराषर राज्य सहकारी सींस्था अधधननयम १९६१
च्या कलम ७९ अ अन्वये ननदे श ननगवलमत केले आहे त. सहकारी व खािगी दध
ू
ववक्री दरावर शासनाचे ननयींत्रण नाही. त्यामुळे शासनाने यासींदभावत चौकशी
करण्याचा प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

सेलू (जज. िधाच) तालक्
ु यातील र्ते बाांधिामात झालेला गैर्यिहार
(३१)

*

७४१६२

डॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्तर) :

सन्माननीय सािचजननि

बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-
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(१) सेलू

(जि.वधाव)

तालुक्यातील

रस्ता

ववस्तारीकरण,

मिबुतीकरण

व

डाींबरीकरणाच्या कामात सावविननक बाींधकाम ववभागाच्या अधधकाऱयाींनी ननकृष्
दिावचे काम करून २६ को्ी

रूपयाींचा

गैरव्यवहार केल्याचे माहे िानेवारी,

(२) असल्यास,

सींबधीं धत

दोषी

२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
उक्त

प्रकरणी

अधधकाऱयाींवर वधाव बाींधकाम

ववभागाचे मख्
ु य अलभयींता याींनी कोणतीही कारवाई केलेली नाही आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सदर गैरव्यवहार प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास,

चौकशीअींती गैरव्यवहार करणाऱया

शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

सींबींधधत

अधधकाऱयाींवर

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) अशी बाब ननदशवनास आलेली नसल्यामुळे
कारवाई करण्यात आलेली नाही

(३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही

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

भोिरदन (जज.जालना) तालुक्यात शेंदरी बोंड अळीच्या प्रादभ
ु ाचिामुळे
िपाशीच्या वपिाांचे झालेले नि
ु सान

(३२)

*

७८५९८

श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) भोकरदन

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील

(जि.िालना) तालुक्यातील कपाशीच्या

वपकाींमध्ये

शेंदरी

बोंड

अळीच्या प्रादभ
ू वपकाींचे नक
ु सान झाल्याची बाब माहे
ु ाववाने २५० एकर कापस
िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कृषी ववभागाकडे ददनाींक ११ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्या
सुमारास १० गावाींतील एकूण २३० शेतकऱयाींनी कापसाचे बबयाणे ननकृष् दिावचे
असल्याबाबतच्या तक्रारी केल्या आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त तक्रारीनुसार सदरहू नुकसानग्रस्त शेतक-याींच्या वपकाींचे
पींचनामे शासनाने केले आहे त काय,
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(४) असल्यास, त्यानुसार नक
ु सानग्रस्त शेतकऱयाींना नुकसान भरपाई दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१) भोकरदन तालुक्यातील कापूस वपकाचे शेंदरी बोंड
अळीमळ
ु े सम
ु ारे ३७२ एकर क्षेत्राचे नक
ु सान झाल्याचे ननदशवनास आलेले आहे .
(२) भोकरदन

तालक्
ु यातील

२०

गावातील

बबयाणाींबाबत तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहे त.

२६०

शेतकऱयाींच्या

बी.्ी.कापूस

(३) प्राप्त तक्रारीींच्या अनुषींगाने तक्रार ननवारण सलमतीने पाहणी केली. भोकरदन
तालुक्याच्या पाहणीमध्ये राशी, नुिीववडू, मॉन्सॅन््ो, बायर, िे.के.सीड्स, कावेरी,
र्. कींपनीच्या कापस
ू वपकाच्या

BG II वाणावर शेंदरी बोंड अळीचा प्रादभ
ु ावव

आढळून आलेला आहे . शेंदरी बोंड अळीच्या ननयींत्रण व्यवस्थापनाकरीता क्रॉपसॅप
प्रकल्पाींतगवत शेतकऱयाींना आवश्यक ते मागवदशवन करण्यात आलेले आहे .

(४) महाराषर कापूस बी बबयाणे (पुरवठा, ववतरण, ववक्री व ववक्रीच्या ककमतीचे
ननजश्चतीकरण याींचे ववननयमन) अधधननयम २००९ व ननयम २०१० अींतगवत प्राप्त
तक्रारीींची

सन
ु ावणी

टेण्याबाबत

कायववाही

सरू
ु

आहे .

यामध्ये

कींपनीच्या

बबयाणाींमध्ये दोष आढळून आल्यास कायदयानस
ु ार नक
ु सान भरपाई दे ण्यासींदभावत
आवश्यक ती कायववाही करण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

िागल, शाहूिाडी, राधानगरी (जज.िोल्हापूर) या तालुक्याांमध्ये मरु
ु म, दगड,
मातीचे अिैधररत्या उत्खनन सुरु असल्याबाबत
(३३)

*

७७८६१

डॉ.सुजजत शमिचेिर (हातििांगले) :

सन्माननीय महसूल

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कागल, शाहूवाडी, राधानगरी (जि.कोल्हापूर) या तालक्
ु याींमध्ये मुरुम, दगड,
माती याींचे ववनापरवाना उत्खनन सरु
ु असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा
त्या दरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
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(३) असल्यास, चौकशीच्या अनष
ु ींगाने सदरचे अवैध उत्खनन करणाऱयाींववरुद्ध
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) कोल्हापूर जिल््यातील कागल, शाहूवाडी व
राधानगरी तालक्
ु यामध्ये गौण खननिाींच्या अवैध उत्खनन व वाहतक
ु ीच्या काही

ट्ना दृष्ोत्पत्तीस आलेल्या आहे त, ही वस्तजु स्थती आहे . तथावप, कोल्हापूर
जिल्हयात गौण खननिाचे

अवैध उत्खनन/वाहतूकीवर ननबांध टालण्यासाठी

तालक
ु ास्तरावर भरारी पथके गठीत करण्यात आली असून,

सदर पथकाींमार्वत

कागल, शाहूवाडी, राधानगरी या तालक्
ु याींमध्ये माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये गौण
खननिाच्या अवैध वाहतक
ू ीच्या १८ प्रकरणाींमध्ये सींबींधधताींववरूध्द दीं डात्मक
कारवाई करण्यात येऊन रु. ९२,२५०/- एवढा दीं ड वसूल करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मौजे िडद (ता.औांढा-नागनाथ, जज.हहांगोली) येथील शेतिऱ्याांना
अनतिष्ट्ृ टीचे अनद
ु ान शमळण्याबाबत

(३४)

*

७३९८४

श्री.जयप्रिाश मद
ांु डा (बसमत) :

सन्माननीय पन
ु िचसन ि

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

(१) मौिे वडद (ता.औींढा-नागनाथ, जि.दहींगोली) येथील शेतकऱयाींना सन २०१३-१४

मधील अनतवषृ ्ी अनद
ु ानाचा लाभ लमळण्याकररता अनद
ु ानाची यादी तलाठी याींनी
ववलींबाने सादर केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तत्कालीन तहलसलदार, औींढा याींनी अनतवषृ ्ी अनुदानाचे रुपये

९,३४,०००/- र्तक्या रकमेचा धनादे श पी.डी.सी.सी. बाँक, औींढा-नागनाथ शाखेत
िमा केल्याबाबत ददनाींक २० नोव्हें बर, २०१४ रोिीच्या पत्रान्वये कळववले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, खात्यावर िमा झालेले अनद
ु ान टेण्यासाठी शेतकऱयाींनी बाँकेत
सींपकव

केला

असता

अशा

प्रकारचा

कुठलाही

धनादे श

बाँकेत

िमा

झाला

नसल्याबाबत पी.डी.सी.सी. बाँक, औींढा-नागनाथ याींनी कळववले आहे , हे ही खरे
आहे काय,
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(४) असल्यास,

सदर

अनतवषृ ्ी

अनुदान

न

लमळाल्यामुळे

शेतकऱयाींमध्ये

र्सवणक
ू झाल्याची भावना व सींभ्रमावस्था ननमावण झाल्यामळ
ु े सदर प्रकरणाची
चौकशी करुन शेतकऱयाींना प्रींलबबत अनतवषृ ्ी अनुदान लमळण्याची मागणी
स्थाननक लोकप्रनतनीधीींनी ददनाींक १८ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास
शासनाकडे पत्रान्वये केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करुन दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत व

प्रलींबबत अनतवषृ ्ी अनद
ु ान शेतकऱयाींना लमळण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) व (३) तहलसलदार, औींढा-नागनाथ याींनी मौिे वडद या गावातील अनतवषृ ्ी
बाधीत

शेतकऱयाींसाठी

अनद
ु ान

दे ण्याकररता

रु.९,३४,०००/-

र्तक्या

धनादे श पी.डी.सी.सी. बाँक, औींढा-नागनाथ शाखेत िमा केलेला नाही.

रकमेचा

(४) हे खरे आहे .

(५) सदर प्रकरणी उपववभागीय अधधकारी, वसमत याींच्यामार्वत चौकशी करण्यात
आली. सदर प्रकरणात उलशराने यादी सादर करणारे तलाठी श्री. ए.व्ही. कोर्कर
व श्री. मेहत्रे याींच्यावर सींयक्
ु त ववभागीय चौकशी चालू करण्यात आली आहे .
प्रलींबबत अनद
ु ान ववतरीत करण्याची बाब ववचाराधीन आहे .
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मुांबई-नागपूर समध्
ृ दी महामागाचसाठी जमीन दे ण्यास
शेतिऱ्याांचा विरोध असल्याबाबत

(३५)

*

७३८९८

श्री.जयांत पाटील (इ्लामपरू ), श्री.मिरां द जाधि-पाटील (िाई),

श्री.सनु नल प्रभू (हदांडोशी), श्री.ननतेश रािे (ििििली), श्री.अशमत विलासराि

दे शमुख (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट्ि विखे-पाटील (शशडी), श्री.सुननल शशांदे
(िरळी),

श्री.अजय

चौधरी

(शशिडी),

श्रीमती

तप्ृ ती

सािांत

(िाांद्रे

पूि)च ,

श्री.राजन साळिी (राजापूर), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.डड मल्लीिाजन
ूच
रे ड्डी (रामटे ि), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड),
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श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे िी), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी),
श्री.भारत

भालिे

(पांढरपूर),

श्री.शाांताराम

मोरे

(शभिांडी

ग्रामीि),

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.विनायिराि
जाधि-पाटील (अहमदपूर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.सांजय िेळिर (ठािे),

श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.एिनाथराि खडसे (मुक्ताईनगर), डॉ.अननल बोंडे
(मोशी),
राजा) :

श्री.हदलीप

िळसे-पाटील

(आांबेगाि),

डॉ.शशशिाांत

खेडि
े र (शसांदखेड

सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई-नागपूर या ७१० ककलोमी्र लाींबी असलेल्या समध्
ृ दी महामागावसाठी

अकरा जिल््यातील शेकडो हे क््र िमीन सींपाददत करण्यात येणार असन
ू शहापूर
(जि.ठाणे)

तालक्
ु यातील

२७

गावातील

तसेच

नगर,

रहाता

(जि.अहमदनगर) तालक्
ु यातील १० गावातील शेतकऱयाींच्या
सींपाददत

करण्यात

येणार

असल्याने

सींतप्त

झालेल्या

व

कोपरगाव

बागायती िमीनी

बागायतदाराींनी

व

शेतकऱयाींनी शासनाकडे िलमनीींचे सींपादन करु नये अशी मागणी माहे िल
ु ,ै २०१६
पासून अनेक वेळा केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त महामागावसाठी कल्याण तालक्
ु यातील र्ळे गाव, दानबाव,

उलशद, नडगाींव, धचींचवली, गुरवली, रुीं दे , उतणे, आींबबवली, राये, गुरवली येथील
शेतक-याींच्या िलमनीही सींपाददत करण्यात येणार असल्याने या गावातील
ग्रामस्थाींच्या

सींटषव

सलमत्याींनी

िमीन

दे ण्याबाबत

ववरोध केल्याचे

माहे

िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) तसेच वडखा (जि.औरीं गाबाद) गावातील शेंद्रा एमआयडीसी िवळील सेझ
प्रकल्पासाठी

सींपाददत केलेली िमीन

शेतक-याींना परत करण्यात आलेली

असताना सदर िमीन मब
ींु ई-नागपूर समद्ध
ृ ी महामागावसाठी सींपाददत करण्याबाबत

शासनाने शेतक-याींना ददनाींक २५ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास नो्ीसी
ददलेल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून शेतकऱयाींच्या मागण्या
मींिरू करण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. एिनाथ शशांदे : (१) होय.
(२) होय.

(३) नाही.

(४) व (५) महाराषर महामागव (सध
ु ारणा) अधधननयम, २०१६ मधील िमीन
एकत्रीकरण योिनेच्या तरतद
ु ीनुसार या महामागावसाठी िलमनी प्राप्त करण्यात

येत आहे त. शासन ननणवय दद. ५ िल
ु ,ै २०१६ व दद. ४ िानेवारी, २०१७ प्रमाणे
सींबींधधत भूधारकाींना लाभ दे य आहे त.

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

पांढरपूर (जज.सोलापूर) येथील चांद्रभागा नदीच्या पात्रातन
ू
अिैधररत्या िाळू उपसा िरण्यात येत असल्याबाबत

(३६)

*

७५८६६

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पींढरपूर (जि.सोलापूर) येथील चींद्रभागा नदीच्या पात्रातन
ू अहोरात्र वाळूचा
बेसुमार उपसा सरु
ु असन
ू रॅ क््र व गाडयाींच्या माध्यमातन
ू अवैध वाळूची वाहतूक
केली िात आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर वाळू चोरीकडे स्थाननक महसल
व
ू व पोलीस प्रशासन दल
ु क्ष
करीत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा दरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर वाळू मार्ीयाींवर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) सोलापूर जिल््यातील पींढरपूर तालुक्यात
वाळूच्या अवैध उत्खनन व वाहतक
ु ीची काही प्रकरणे दृष्ोत्पत्तीस आली आहे त.

तथावप, पींढरपूर तालुक्यात गौण खननिाचे अवैध उत्खनन व वाहतूक

रोखण्यासाठी मींडळ अधधकारी/तलाठी/कोतवाल याींचे

पथक तयार करण्यात आले

असून, सदर पथकाने माहे एवप्रल, २०१६ ते र्ेब्रव
ु ारी, २०१७ या कालावधीमध्ये

केलेल्या तपासणीत वाळूच्या अवैध वाहतक
ू ीच्या एकूण १३३ प्रकरणाींत कारवाई

करून रु. १,५६,२५,३३०/- र्तकी दीं डाची रक्कम वसूल करण्यात आली आहे . तसेच
१६ प्रकरणाींमध्ये गन्
ु हे दाखल करण्यात आले आहे त.
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वाळूच्या अवैध उत्खनन व वाहतूकीबाबत स्थाननक महसूल व पोलीस

प्रशासन दल
व करीत असल्याचे ननदशवनास आले नाही.
ु क्ष
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मोताळा (जज.बल
ु डािा) तालक्
ु यातील नळगांगा प्रिल्पा अांतगचत िाल्यािरीता
गेलेल्या जशमनीच्या नोंदी ७/१२ उताऱ्यािर न िेल्याबाबत
(३७)

*

७९७६३

श्री.हषचिधचन सपिाळ (बुलढािा) :

सन्माननीय महसूल

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मोताळा (जि.बुलडाणा) तालुक्यातील नळगींगा प्रकल्पाअींतगवत कालव्याकरीता

गेलेल्या िागेच्या क्षेत्रर्ळाची नोंद ५० वषावनत
ीं रही शेतकऱयाींच्या ७/१२ उतारावर
को् खराब म्हणन
ु न केल्याने शेतकऱयाींना त्याचा शेतसारा भरावा लागत असन
ू
त्यामळ
ु े शेतकऱयाींचे आधथवक नक
ु सान होत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये
वा त्या दरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास,

चौकशीनस
ु ार

शेतकऱयाींच्या

िमीनीचे

७/१२

उतारे

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

दरू
ु स्त

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) स्थाननक दै ननकाींमध्ये प्रलसध्द

झालेल्या वत्ृ ताींच्या अनष
ु ींगाने उप ववभागीय अधधकारी तथा भूसींपादन अधधकारी,
मलकापूर

याींच्या

अध्यक्षतेखाली

एकुण

७

सदस्याींची

चौकशी

सलमती

जिल्हाधधकारी, बुलढाणा याींनी ननयुक्त केली आहे . सदर चौकशी सलमतीचा

अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर नळगींगा प्रकल्पासाठी सींपाददत केलेल्या खािगी

िलमनीचे कमी-िास्त पत्रक तयार करण्यात येवन
ू सींपाददत िलमनीच्या गा.न.
नीं.७/१२ उता-यामध्ये आवश्यक ती सुधारणा करण्याची कायववाही करण्याचे
सींकजल्पत आहे .

-----------------
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भांडारा ि गोंहदया जजल््यात ननिृष्ट्ट दजाचच्या धान बबयािाांची
विक्री िरुन शेतिऱ्याांची िेलेली फसििि
ू

(३८)

*

७५४४१

श्री.चरि िाघमारे (तुमसर), श्री.विजय रहाांगडाले (नतरोडा),

श्री.राजेश िाशीिार (सािोली) :
करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) भींडारा व गोंददया जिल््यात यशोदा सीड्स व रायणझींग सन सीड्स या

कींपनीने शेतकऱयाींना ववक्री केलेले धान बबयाणे उगववलेच नसल्याने २१ कृषी
केंद्रातन
ू ११ लाख रुपयाचे ४०.२० जक्वीं्ल बबयाणे कृषी ववभागाने िप्त केले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शेतकऱयाींनी केलेल्या तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने कृषी ववभागातील
अधधकाऱयाींनी ददनाींक २४ िन
ू , २०१६ रोिी वा त्या सम
ु ारास या ननकृष् दिावच्या
बबयाण्याींची ववक्री करणाऱया कींपनीची चौकशी केलेली असतानाही अदयाप
कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास,चौकशीच्या अनुषींगाने शासनाने सबींधधत कींपनीवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) तक्रारीच्या अनष
ीं ाने मे.यशोदा हायब्रीड सीड्स, दहींगणटा् व रायणझींग
ु ग
सन सीड्स, नागपूर याींच्या तक्रार प्राप्त भात बबयाणे वाणाींवर ननलींबनाची

कारवाई करण्यात आलेली आहे . तसेच अप्रमाणणत बबयाणे नमुन्याींसद
ीं भावत कींपनी
ववरोधात न्यायालयात दावे दाखल करण्यात आलेले आहे त.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

नाशशि अहमदनगर ि जळगाांि जजल््यात शेतिऱ्याांच्या
(३९)

*

आत्महत्याचे प्रमाि िाढत असल्याबाबत

७४१३७

श्री.अशमत विलासराि दे शमुख (लातरू शहर), श्री.राधािृष्ट्ि

विखे-पाटील (शशडी), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), श्री.सांजय साििारे
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(भुसािळ), श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे िळाली),
श्री.हरीभाऊ जािळे (रािेर), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमन पटे ल
(मुांबादे िी) :
सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) नालशक जिल्हयातील ववववध तालक्
ु यात माहे िानेवारी ते डडसेंबर, २०१५ या
कालावधीत ८५ तर माहे िानेवारी ते डडसेंबर, २०१६ या कालावधीत ८४
शेतकऱयाींनी आत्महत्या केल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान

ननदशवनास आल्याचे तसेच दहींगणदे हरे (ता.नाींदगाव, जि.नालशक) येथील शाींताराम

तानािी बच्छाव या शेतकऱयाने नावपकी व किवबािारीपणाला कीं्ाळून शेतात
गळर्ास टेवन
ू आत्महत्या केली असल्याचे माहे िानेवारी २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) तसेच अहदमनगर जिल्हयात गत वषावत सुमारे १३६ शेतकऱयाींनी आत्महत्या

केल्याबाबतची मादहती ददनाींक १९ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्या सम
ु ारास
ननदशवनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच िळगाव जिल््यात गत वषावत १७१ शेतक-याींच्या आत्महत्या झाल्या

असून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱयाींच्या वारसाींनी दाखल केलेल्या मदतीसाठीचे ९०
प्रस्ताव जिल्हास्तरीय सलमतीने अपात्र ठरववले आहे त व ३० प्रस्ताव प्रलींबबत
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, नावपकी, अनतवषृ ्ी, किवबािारीपणा आणण शेतमालाींचे पडणारे
भाव

हीच

येथील

शेतकऱयाींच्या

आत्महत्येमागील

ननदशवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

प्रमुख

कारणे

असल्याचे

(५) असल्यास, या प्रकरणाींची चौकशी करुन आत्महत्याग्रस्त कु्ूींबाला आधथवक
मदत

करण्याबाबत

व

या

जिल्हयातील

शेतकऱयाींच्या

वाढत्या

रोखण्यासाठी शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

आत्महत्या

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

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

(३) िळगाींव जिल््यात सन २०१६ या वषावत एकूण १७१ शेतकऱयाींनी आत्महत्या

केल्या असून त्यापैकी जिल्हास्तरीय सलमतीमार्वत ५५ प्रकरणे पात्र, तर १०४
प्रकरणे अपात्र ठरववण्यात आली असन
ू १२ प्रकरणे चौकशीस्तव प्रलींबबत आहे त.
(४) अींशत: खरे आहे .
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(५) शासन ननणवय दद.२३.१.२००६ अन्वये शेतकरी आत्महत्याींच्या प्रकरणाींमध्ये

रू.१ लक्ष र्तकी आधथवक मदत आत्महत्याग्रस्त कु्ूींबाला दे ण्यात येते. वाढत्या
शेतकरी

आत्महत्या

रोखण्यासाठी

यवतमाळ

व

उस्मानाबाद

जिल््यामध्ये

प्रायोधगक तत्वावर बळीरािा चेतना अलभयान राबववण्यात येत असन
ू कै.वसींतराव
नाईक शेतकरी स्वावलींबन लमशन अींतगवत अमरावती व मराठवाडा ववभागातील
सवव जिल्हे व नागपरू ववभागातील वधाव जिल्हा अशा १४ जिल््याींमध्ये शेतकरी
आत्महत्या रोखणेबाबतच्या उपाययोिना राबववण्याबद्दल कायववाही करण्यात येत
आहे .

(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

(४०)

*

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

जयगड (जज.रत्नाधगरी) येथील मे. जजांदल उदयोग समूहाने
मजच्छमाराांची िेलेली फसििि
ू
७४१७८

श्री.भा्िर जाधि (गुहागर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) ियगड (ता.जि.रत्नाधगरी) येथील मत्स्यव्यवसाय सहकारी सींस्थेने मे. जिींदल

पो्व च्या वाढीव ब्रेकवॉ्र वॉलच्या वाढीव बाींधकामामळ
ु े मच्छीमार हे आधथवक

नुकसानीपासन
ू वींधचत रादहल्याने त्याींना सन २०१४ पासूनची नुकसान भरपाई
लमळावी, कींपनीने मान्य केल्याप्रमाणे प्रकक्रया केलेले गरम पाणी खोल समद्र
ु ात
सोडण्यात यावे, कींपनीतन
ू उडणाऱया राखेमळ
ु े नागररकाींना श्वसनाचे ववकार िडले
असन
ू या राखेचा बींदोबस्त करण्यात यावा, छो्या मजच्छमाराींना मान्य केलेली
नक
ु सान भरपाई दे ण्यात यावी यासह अशा ववववध ११ मागण्याींचे ननवेदन
मे. जिींदल उदयोग समह
ू ाला सन २०१४ मध्ये ददले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कींपनीकडून मान्य केलेल्या मागण्याींची पत
व ा न झाल्याने ियगड
ू त
मत्स्यव्यवसाय सहकारी सींस्थेने माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
आमरण उपोषणाचा र्शारा ददला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय
आढळून आले,

(४) असल्यास,

चौकशीच्या

अनुषींगाने

सववसामान्य

मजच्छमाराींची

र्सवणक
ू

करणाऱया मे. जिींदल उदयोग समुहावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडििीस : (१) सदर ननवेदन महाराषर मेरी्ाईम बोडावस प्राप्त झालेले
नाही.

(२) होय
(३),

(४)

व

(५)

मजच्छमाराींना

नक
ु सान

भरपाई

दे ण्यासींदभावत

अ्यास

करण्यासाठी मेससव िेएसडब्ल्यू ियगड पो्व लललम्े ड याींच्यामार्वत सेंरल मरीन

कर्शरीि ररसचव र्न्स््ी्य्
ु (CMMRI) कोचीन या सींस्थेची ननयक्
ु ती करण्यात
आली आहे . हया सींस्थेकडून अ्यास अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर त्याबाबत
जिल्हाधधकारी, रत्नाधगरी याींच्या अध्यक्षतेखालील सलमतीत ननणवय टेण्यात येईल.
त्यामुळे करारनामा रद्द करण्याचा प्रश्न उद्ावत नाही.
-----------------

घोटी-शसन्नर-शशडी-औरां गाबाद या र्त्यािररता सांपादीत िेलेल्या जशमनीांचा
शेतिऱ्याांना िाढीि मोबदला दे ण्याबाबत

(४१)

*

७८६४६

श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे (शसन्नर) :

सन्माननीय

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

(१) मौिे वावी व आगासणखींड तसेच कृषी उत्पन्न बािार सलमती (ता. लसन्नर
जि.नालशक) येथील सुमारे

१४ शेतकऱयाींच्या शेतिलमनी टो्ी-लसन्नर-लशडी-

औरीं गाबाद या रस्त्याकररता सींपाददत करण्यात आल्या
वाढीव मोबदला अदयापपावेतो त्याींना

असन
ू सदर िलमनीींचा

दे ण्यात आला नसल्याचे माहे िानेवारी,

२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सींबधीं धताना वाढीव मोबदला लवकरात लवकर
दे ण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा. सावविननक बाींधकाम मींत्री
याींचेकडे लेखी पत्रादवारे ददनाींक

केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

२५ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास

(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने शासनामार्वत कोणती कायववाही
करण्यात आली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
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(३) व (४) मा.न्यायालयाच्या आदे शानुसार प्रस्तत
ु प्रकरणी भुसींपादनापो्ी वाढीव
मोबदला सींबध
ीं ीताींना लवकरात लवकर अदा करण्याची कायववाही करण्यात येत
आहे .

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

नाांदेड जजल्हयात नि
ु सानग्र्त शेतिऱ्याांना एनडीआरएफच्या ननिषानुसार
ननविष्ट्ठा अनद
ु ान शमळण्याबाबत

(४२)

*

७६२२७

श्रीमती अशमता च्हाि (भोिर) :

सन्माननीय पन
ु िचसन ि

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

(१) नाींदेड जिल्हयात पेरणीनींतर पडलेला पावसाचा खींड आणण नींतर सततच्या

पावसाने उत्पादनाच्या ्प्प्यातील वपकाींचे नक
ु सान झाल्याने या वषीही खरीप
वपकाींचे उत्पादन ट्ल्याचे िादहर करण्यात आलेल्या आणेवारीवरुन माहे डडसेंबर,
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नक
ु सानग्रस्त शेतकऱयाींना एनडीआरएर्च्या ननकषानस
ु ार ननववषठा

अनद
ु ान लमळण्याची तरतूद असल्याने ३३ ्क्के शेती वपकाींचे नक
ु सान झालेल्या

नुकसानग्रस्त शेतकऱयाींना नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) महसुल व वन ववभाग शासन ननणवय क्र. सीएलएस-२०१६/प्र.क्र.३२४/म-३
ददनाींक ९ िानेवारी, २०१७ अन्वये अनतवषृ ्ीमळ
ु े बाधधत
मदत िाहीर करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

(४३)

*

झालेल्या शेतक-याींना

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

विदभाचतील अप्पर िधाच धरि प्रिल्पग्र्ताांचे पन
ु िचसन िरण्याबाबत
७५६४२

श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे िी), श्री.राधािृष्ट्ि विखे-पाटील (शशडी),

श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), डॉ.सांतोष
टारफे (िळमनरु ी), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :

िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पन
ु िचसन ि मदत
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(१) ववदभावतील तीन जिल्हयातील हिारो एकर िलमनीवर व्यापलेल्या अप्पर वधाव

धरण प्रकल्पामध्ये प्रकल्पग्रस्ताींना कोणताही लाभ लमळालेला नसन
ू त्याींची शेती

गेल्याने आणण त्याींना टरे ही लमळाली नसल्याने त्याींचे मोठे आधथवक नक
ु सान
झाले

असन
ू

प्रकल्पग्रस्ताींचे

योग्यप्रकारे

पन
ु ववसन

शासनाने

करावे

यासाठी

प्रकल्पग्रस्ताींनी आझाद मैदानात बेमद
ु त दठय्या आींदोलन सरु
ु केले असल्याचे
माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याबबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, त्याअनुषींगाने प्रकल्पग्रस्ताींना योग्य मोबदला दे ऊन याींचे पन
ु ववसन

करण्याबाबत व ववलींबास िबाबदार असणाऱया सींबधीं धत अधधकाऱयाींवर कारवाई
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय

(२) अप्पर वधाव प्रकल्पाींतगवत सवव प्रकल्पग्रस्ताींचे पुनववसन करण्यात आले आहे .
पन
ु ववलसत गावठाणातील नागरी सवु वधा जिल्हा पररषदे कडे हस्ताींतररत केलेल्या
आहे त. पात्र प्रकल्पग्रस्ताींना लाभक्षेत्रातील दे य पयावयी िलमनीचे वा्प करण्यात
आलेले आहे .

(३) अप्पर वधाव प्रकल्पग्रस्ताींचे पन
ु ववसन यापव
ु ीच करण्यात आले आहे . त्यामुळे
अधधकाऱयाींवर कायववाही करण्याचा प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

(४४)

*

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

विदभाचतील शेतिऱ्याांच्या आत्महत्या रोखण्यािरीता
प्रभािी उपाययोजना िरण्याबाबत
७४२९४

श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर),

श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सुधािर दे शमुख
(नागपूर पजश्चम), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बुलढािा), श्री.राधािृष्ट्ि विखे-पाटील
(शशडी), श्री.अब्दल
सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमत विलासराि दे शमुख (लातूर
ु
शहर), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.राहुल
बोंद्रे (धचखली) :
सन्माननीय पन
ु िचसन ि मदत िायच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) ववदभावतील १४ हिार २०२ आत्महत्याींपक
ै ी केवळ ६ हिार ८५२ प्रकरणेच
मदतीसाठी पात्र ठरववण्यात आली असन
ू उववररत ७ हिार, ३५० आत्महत्याग्रस्त
शेतकरी कु्ूींबाींना शासनाच्या अ्ी व शतीमळ
ु े मदतीपासून वींधचत राहावे
लागल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशवनास आली, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उववररत अपात्र आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कु्ूींबाींना तातडीने मदत
दे ण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १२ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास
मा.महसूल मींत्री याींना पत्रादवारे ववनींती केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यावषी अमरावती जिल्हयात ३६० ददवसात ३४० शेतकऱयाींनी
आत्महत्या केल्याबाबत तसेच अमरावती ववभागासह वधाव जिल्हयात सन २००१
ते २०१६ या कालावधीत १३ हिार ४५६ शेतकऱयाींनी आत्महत्या केल्या असुन
त्यामधील ५ हिार ९१६ प्रकरणे पात्र व ७ हिार ४४२ प्रकरणे अपात्र, ९९ प्रकरणे

चौकशीसाठी प्रलींबबत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशवनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(४) तसेच, बुलढाणा जिल््यात

माहे िानेवारी, २०१६ ते नोव्हें बर, २०१६ या

कालावधीत २१७ शेतकऱयाींनी आत्महत्या केल्या असन
ू त्यापैकी ६१ शेतकऱयाींनी
नावपकीमुळे,

६१

शेतकऱयाींनी

किवबािारीपणामुळे

व

८७

शेतकऱयाींनी

र्तर

कारणास्तव आत्महत्या केल्याबाबतचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाने शासनास सादर
केला आहे , हे ही खरे आहे
(५)

असल्यास,

ववदभावतील

शेतकऱयाींना

आधथवक

मदत

दे ण्याबाबत

तसेच

शेतकऱयाींच्या आत्महत्या रोखण्याकरीता शासनाने कोणती कायववाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

अमरावती ववभागामध्ये १२०८१ शेतकरी आत्महत्याींची प्रकरणे झाली

असून त्यापैकी ५२४८ प्रकरणे पात्र व ६८०५ प्रकरणे अपात्र ठरववण्यात आली
आहे त.

नागपूर ववभागामध्ये ३६८ शेतकरी आत्महत्याींची प्रकरणे झाली असून

त्यापैकी २०४ प्रकरणे पात्र व १३७ प्रकरणे अपात्र ठरववण्यात आली आहे त.
(२) हे खरे नाही.

(३) हे अींशत: खरे आहे .

50
अमरावती जिल््यात ३६० ददवसाींत ३४० शेतकऱयाींनी आत्महत्या केलेल्या

असून अमरावती ववभागासह वधाव जिल््यात सन २००१ ते २०१६ या कालावधीत

आितागायत १३५१७ शेतकऱयाींनी आत्महत्या केल्या असून त्यापैकी ५९५०
प्रकरणे पात्र व ७५०५ प्रकरणे अपात्र तर ६२ प्रकरणे चौकशीकररता प्रलींबबत
आहे त.

(४) बल
ु ढाणा जिल््यात माहे िानेवारी, २०१६ ते नोव्हें बर, २०१६ या कालावधीत
२१९ शेतकऱयाींनी केलेल्या आत्महत्याींपैकी ६४ शेतकऱयाींनी नावपकीमुळे तर ६०
शेतकऱयाींनी किवबािारीपणामळ
ु े आत्महत्या केलेल्या आहे त.

(५) शासन ननणवय दद.२३.१.२००६ अन्वये शेतकरी आत्महत्याींच्या प्रकरणाींमध्ये

रू.१ लक्ष र्तकी आधथवक मदत आत्महत्याग्रस्त कु्ूींबाला दे ण्यात येते. वाढत्या
शेतकरी

आत्महत्या

रोखण्यासाठी

यवतमाळ

व

उस्मानाबाद

जिल््यामध्ये

प्रायोधगक तत्वावर बळीरािा चेतना अलभयान राबववण्यात येत असन
ू कै.वसींतराव
नाईक शेतकरी स्वावलींबन लमशन अींतगवत अमरावती व मराठवाडा ववभागातील

सवव जिल्हे व नागपूर ववभागातील वधाव जिल्हा अशा १४ जिल््याींमध्ये शेतकरी
आत्महत्या रोखणेबाबतच्या उपाययोिना राबववण्याबद्दल कायववाही करण्यात येत
आहे .

(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मौजे खैरे-आांबबिली (ता.िाडा, जज.पालघर) या
इिो सेजन्सटी्ह क्षेत्रातील अिैध उत्खनन

(४५)

*

७९७१३

श्री.रुपेश म्हात्रे (शभिांडी पूि)च :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौिे खैरे-आींबबवली (ता.वाडा, जि.पालटर) हे गाींव र्को सेजन्स्ीव्ह झोन
क्षेत्रात येत असतानाही

मे. वेलींकनी स््ोन क्रशर कींपनी या गावात शासकीय

ननयमाींचे उल्लींटन करुन अवैधपणे उत्खनन करीत असल्याने गावाींतील टराींना व
ववहीरीींना तडे गेले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरचे

उत्खनन खैरे या गावातील गरु चरण या िागेत सन

२००७ पासन
ू अनधधकृतपणे सरु
ु असन
ू कींपनीने शासनाच्या करोडो रुपयाींच्या
महसूलाचेही नक
ु सान केले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास,
करण्याबाबत

व

सदर

लोकप्रनतननधी-लभवींडी

कींपनीकडून

क्रशर

पूवव

महसुलाची

मालकाींववरुध्द

याींनी

वसूली

कारवाई

मा.महसूल

मींत्री

करुन

कींपनी

करण्याबाबतची

व

मा.महसूल

बींद

मागणी

राज्यमींत्री

याींच्याकडे ददनाींक १४ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार अनधधकृतपणे उत्खनन
करुन शासनाचा करोडो रुपयाींचा महसूल बुडववणाऱया सदर कींपनीववरुध्द शासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) प्रश्न भाग ३ मध्ये नमद
ू

आशयाच्या ददनाींक १४/१२/२०१६ रोिीच्या लोकप्रनतननधीींकडून प्राप्त ननवेदनाच्या
अनष
ु ींगाने चौकशी करण्यात आली आहे . सदर चौकशीत, केंद्र शासनाने ददनाींक

१० माचव, २०१४ रोिी प्रलसध्द केलेल्या प्रारुप अधधसूचनेसोबतच्या पररसींवेदनशील
गावाींच्या यादीमध्ये मौिे खैरे-आींबबवली, ता. वाडा या गावाचा समावेश असल्याचे

ननषपन्न झाले. मौिे खैरे-आींबबवली या गावामध्ये सन २००७ मध्ये १० वषव
कालावधीसाठी

५

खननपट्टे

ररतसर

मींिूर

करण्यात

आले

असन
ू ,

सदर

खननपट्टयातील उत्खननामळ
ु े टराींना तसेच ववदहरीींना तडे गेल्याचे ननदशवनास आले

नाही. तसेच सदर खाणपट्टयाची िमीन गुरचरण असल्याचे ननदशवनास आले
नाही.

सदर खननपट्टाधारकाींनी केलेल्या उत्खननाची ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये

मोिणी केली असता, खननपट्टाधारकाींनी शासनिमा केलेल्या स्वालमत्वधनापेक्षा

िास्त उत्खनन केल्याचे ननदशवनास आल्यानुसार त्याींच्याववरुध्द तहसीलदार वाडा
याींच्याकडून दीं डात्मक कारवाई करण्यात आली होती. सदर कारवाईववरुध्द
सींबींधधताींनी उप ववभागीय अधधकारी वाडा याींच्यासमोर अपील अिव दाखल केले

असता, सदर अपील अिावमध्ये उप ववभागीय अधधकारी वाडा याींनी र्ेरमोिणी
करुन, ननयमानस
ु ार योग्य ती कारवाई करण्याचे आदे श ददले आहे त.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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आांबेगाि (जज. पुिे) तालक्
ु यातील िळां ब-सािोरे -िडेिाडी-चास
(४६)

या र्त्याची झालेली दरु ाि्था

*

७६९०३

श्री.हदलीप

िळसे-पाटील

(आांबेगाि) :

सन्माननीय

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

(१) आींबेगाव (जि. पुणे) तालुक्यातील कळीं ब-साकोरे -कडेवाडी-चास या रस्त्याची
अत्यींत दरु ावस्था झाली असून रस्त्यावर अनेक दठकाणी मोठे खड्डे पडल्याने
वारीं वार अपटात होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १२ िानेवारी,
२०१७ रोिी वा त्या सुमारास मा.सावविननक बाींधकाम मींत्री याींच्याकडे ननवेदन
ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी सावविननक बाींधकाम ववभाग,

पुणे तसेच जि.प. बाींधकाम ववभाग, पुणे याींच्याकडे गत चार मदहन्याींपासून
वारीं वार तक्रारी करुनही कोणतीच कायववाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रस्ता तातडीने दरु
ु स्त
करण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

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

कळीं ब साकोरे प्रजिमा-१३ व कडेवाडी-चास प्रजिमा-४८ हे रस्ते सावविननक

बाींधकाम ववभाग अींतगवत असून सदर रस्त्यावरील खड्डे भरुन रस्ता सुजस्थतीत
आहे .

कडेवाडी साकोरे रस्ता ग्रामीण मागव क्र. ७ या रस्त्याची २.५ कक.मी. ची

लाींबी व कडेवाडी साकोरी रस्ता ग्रा.मा. ७ (अ) ही २.५० कक.मी. ची लाींबी हे
दोन्ही

रस्ते

प्रधानमींत्री

ग्राम

सडक

योिनेच्या

अखत्याररत

येत असन
ू ,

त्याबाबतची पुढील कायववाही ग्राम ववकास ववभागाकडून करण्यात येत आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) हे खरे नाही.

(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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यितमाळ येथील सािचजननि बाांधिाम विभागाच्या
अधधिाऱ्याांनी िेलेला गैर्यिहार

*

(४७)

७४३४३

डॉ.शमशलांद

माने

(नागपूर

उत्तर),

(उमरखेड), प्रा.विरें द्र जगताप (धामिगाि रे ल्िे) :

श्री.राजेंद्र

नजरधने

सन्माननीय सािचजननि

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

(१) सावविननक बाींधकाम ववभाग, यवतमाळ याींनी माहे डडसेंबर, २०१६ ते
िानेवारी, २०१७ या कालावधीमध्ये

रस्ते, र्मारती व पल
ू र्त्यादी बाींधकामाींच्या

मोठ्या कामाींचे ३ लाखाींच्या छो्या कामात रुपाींतर करून व ववनाननववदा प्रकक्रया
सदर कामे करून गैरव्यवहार केल्याचे ददनाींक

१८ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा

त्यासम
ु ारास ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच धारमोहा (जि.यवतमाळ) येथील पूलाच्या बाींधकामासाठी नाल्यातील
५०० ब्रास

ननकृष् आणण मातीलमधश्रत वाळूचा वापर करुन सदर पूलाचा पाया

भरण्याचे काम सरु
ु केले असल्याचेही ननदशवनास आले आहे ,
काय,

हे ही खरे आहे

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीच्या अनष
व
ु ींगाने शासनाच्या मागवदशवक तत्वाींकडे दल
ु क्ष
करून सदर कामे करणाऱया

सींबींधधत दोषी अधधकाऱयाींवर शासनाने कोणती

कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

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

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

राजरू (ता.भोिरदन, जज.जालना) येथे टाँ िरमधन
ू विषारी िायच
ू ी गळती
झाल्याने वपिाांचे झालेले नुिसान

(४८)

*

७८६०२

श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील
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(१) है द्राबादहून रसायनयुक्त ववषारी वायू टेऊन गि
ु रातकडे िाणा-या ्ाँ करमधन
ू

भोकरदन (जि.िालना) रस्त्यावर रािूरिवळ ददनाींक १८ िुल,ै २०१६ रोिी वा

त्यासुमारास वायू गळती झाल्याने खररपातील २०० हे क््र लागवड केलेली
कपाशी, सोयाबीन, मका, बािरी आदी वपके िळून नष् झाली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदरहू वपकाींचा पींचनामा झाल्यानींतर ७ मदहन्याींचा कालावधी
झालेला असताना अदयापही शेतकऱयाींना नक
ु सान भरपाई लमळाली नसल्याचे माहे
िानेवारी २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, नुकसानग्रस्त शेतकऱयाींना नुकसान भरपाई दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१) अींशत: खरे आहे .

क्लोरोसल्फ्यरु रक ॲलसड या केलमकलची वाहतक
करणा-या ्ाँ करमधन
ू
ू गळती
झाल्यामळ
ु े एकूण २१.३० हे . क्षेत्र बाधधत झालेले आहे .

(२) ्ाँ करमधन
ववषारी वायूची गळतीमुळे वपकाींचे झालेले नक
ू
ु सान ही बाब
नैसधगवक आपत्तीच्या (SDRF/NDRF) ननकषात बसत नाही. त्यामुळे सदर
नुकसानीस मदत अनुज्ञेय नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

खालापूर (जज.रायगड) येथील सािरोली खारपाडा मागाचिरील
दगडखाि बांद िरण्याबाबत

(४९)

*

७४५३४

श्री.जयांत पाटील (इ्लामपरू ), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि),

श्री.मिरां द जाधि-पाटील (िाई), श्री.शामराि ऊफच बाळासाहे ब पाटील (िराड
उत्तर), श्री.दत्तात्रय भरिे (इांदापूर), अॅड.गौतम चाबि
ु ्िार (वपांपरी), श्री.अजजत
पिार (बारामती), श्री.रािाजगजीतशसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्री.िैभि वपचड
(अिोले),

श्री.पाांडुरां ग

बरोरा

(शहापूर),

श्री.हदलीप

िळसे-पाटील

(आांबेगाि),

श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.ननतेश रािे (ििििली), श्री.िालीदास िोळां बिर
(िडाळा) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) खालापूर

(जि.रायगड)

तालुक्यातील

सावरोली

खारपाडा

मागाववर

माडप

गावाच्या हद्दीत असलेल्या यशोदा स््ोन सप्लाय दगडखाण व स््ोन क्रशर या

दगडखाणीतील सप्लाय व क्रशरमुळे आसपासच्या टराींच्या लभींतीला तडे गेले
असन
ू लगतची शेतिमीन नावपक झाली असल्याचे माहे िानेवारी २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

मींब
ु ई

पण
ु े

द्रत
ु गती

मागाववरील

माडप

बोगदयािवळ

सदर

दगडखाण असल्यामुळे हादरे बसन
व ना
ू सदर बोगदा खचत िावून मोठी दट
ु ्
होण्याची शक्यता ननमावण झाली आहे तसेच सदर दगडखाणीकररता महाराषर
राज्य रस्ते ववकास महामींडळाची कोणतीही परवानगी टेतली नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत माडप गावातील ग्रामस्थाींनी व सामाजिक कायवकत्याांनी
मा. मुख्यमींत्री याींना सदर दगडखाण बींद करण्याबाबत ननवेदन ददले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(५) असल्यास, सदर चौकशीच्या अनष
ु ींगाने यशोदा स््ोन सप्लाय दगडखाण व
स््ोन क्रशर याींच्या ववरुध्द कारवाई करुन दगडखाण बींद करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) मौिे माडप, ता. खालापूर
येथील ग्रामस्थाचे

मौिे माडप गावात सरु
ु असलेले बेकायदे शीर दगडखाण व

स््ोन क्रशर बींद करण्याबाबतचे ननवेदन शासनाकडे िानेवारी, २०१७ मध्ये प्राप्त
झाले आहे .

उप ववभागीय अधधकारी खालापूर ववभाग व तहलसलदार खालापूर याींनी

मुींबई-पुणे

द्रत
ु गतीमागाववरील

माडप

दगडखाणीतील प्रत्यक्ष उत्खनन क्षेत्र व

बोगदयाची

पाहणी

केली

असून,

उक्त बोगदयाचे सरु
ु वातीचे दठकाण

यामधील अींतर ५०२ मी्र असल्याचे ददसन
ू आले आहे .
सदर भागात टराींच्या लभींतीींना गेलेले तडे

दगडखाणीतील स्र्ो्ामळ
ु े

गेले ककीं वा कसे, तसेच माडप येथील बोगदयाला दगडखाणीमुळे धोका सींभवतो

ककीं वा कसे, याबाबत डायरे क््र िनरल ऑर् माईन्स सेफ््ी, जियॉलॉिीकल सवे

ऑर् र्ींडडया व महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळ याींच्याकडून अहवाल
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मागववण्यात आला आहे . सदर अहवाल प्राप्त होताच ननयमानुसार उधचत
कायववाही करण्याची तिवीि ठे वली आहे .

सदर दगडखाणीच्या आसपास डोंगराळ व पडीक िमीन असल्याने

शेतिमीन नापीक होण्याचा प्रश्न उद्ावत नाही.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

िरूड (जज.अमरािती) तालुक्यातील ७३२ शेतिऱ्याांचे
दोन िोटीचे अनद
ु ान रद्द झाल्याबाबत

(५०)

*

७६५०४

डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर), श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर

पजश्चम), डॉ.अननल बोंडे (मोशी), श्री.ओमप्रिाश ऊफच बच्चू िडू (अचलपूर) :
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वरूड (जि.अमरावती) तालुक्यातील सींत्रा उत्पादक ७३२ बगायती शेतकऱयाींना

सन २०१४-१५ मध्ये दठबक लसींचन व तष
ु ार लसींचन योिनेअींतगवत दे ण्यात आलेले
सुमारे २ को्ी रूपयाींचे अनद
ु ान कृषी ववभागाने रद्द केल्यामुळे त्याींना अनद
ु ान
लमळाले

नसल्याबाबतची

बाब

माहे

डडसेंबर

ननदशवनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

२०१६

मध्ये

वा

त्यादरम्यान

(२) असल्यास, यावषी सन २०१६-१७ मध्ये २ हिार ९१० ऑनलाईन प्रककयेतुन
आलेल्या लाभार्थयाांना ३ को्ी २१ लक्ष ५७ हिार रूपयाचे अनद
ु ान प्राप्त झाले
असून तत्पव
ू ीच्या अिव केलेल्या शेतकऱयाींचे अनद
ु ान रद्द करण्यात आले, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या सींत्रा उत्पादक बागायती शेतकऱयाींना अनद
ु ान दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१) नाही. उपलब्ध अनद
ु ानाच्या मयावदेत प्राप्त प्रस्तावाींना
प्राथम्यक्रमानस
व ींमती दे ण्यात येते. पव
व ींमती दे ण्यात आल्यानींतर ज्या
ु ार पव
ू स
ू स
शेतकऱयाींनी सुक्ष्म लसींचन सींच बसववले आहे त अशाच शेतकऱयाींना अनद
ु ान

दे ण्यात येते. वरुड तालक्
ु यासाठी सन २०१४-१५ या वषावत रु.१४३.५१ लक्ष एवढा
ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आला होता. उपलब्ध अनुदानाच्या मयावदेत ५१९
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शेतकऱयाींना पूवस
व ींमती दे वन
ू अनद
ु ानाची रक्कम शेतकऱयाींच्या बाँक खात्यावर िमा
करण्यात आली आहे .

(२) वरुड (जि.अमरावती) तालुक्यात सन २०१६-१७ या वषावत २३४२ लाभार्थयाांचे
अिव पात्र ठरले असन
ू आिअखेर रु.३२९.८७ लाख एवढा ननधी उपलब्ध करुन
ददला आहे .

सन २०१६-१७ पव
व ींमती ददल्यानींतर ज्या शेतकऱयाींनी सक्ष्
ू ी, पव
ू स
ु म लसींचन

सींच बसववलेत अशा सवव शेतकऱयाींच्या बाँक खात्यावर अनद
ु ानाची रक्कम िमा
करण्यात आली आहे . पव
व ींमती नसताींना परस्पर सक्ष्
ू स
ु म लसींचन सींच बसववलेल्या
लाभार्थयाांना अनद
ु ान दे य नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

विधान भिन :
मुांबई.

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

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि,
महाराष्ट्र विधानसभा
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