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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
बुधिार, हदनाांि २९ माचच, २०१७ / चैत्र ८, १९३९ ( 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 - ४१
-------------------------------------

मोळाचा ओढा ते गोडोली (जज.सातारा) र्त्याच्या चौपदरीिरिाचे
िाम अपूिच असल्याबाबत

(१)

*

८३१५२

श्री.जयिुमार गोरे (माि), श्री.अममन पटे ल (मब
ुां ादे िी) :

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

(१) मोळाचा ओढा ते गोडोली (जि.सातारा) रस्त्याच्या चौपदरीकरणाच्या कामास

तीन वर्ाापव
ू ी मींिूरी ममळाली असून यातील मोळाचा ओढा ते करीं िीनाका व
महालक्ष्मी ते गोडोली पयंतच्या रस्त्याचे काम अपण
ू ा असल्याचे माहे नोव्हें बर,
२०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यातील करीं िे गावातन
ू िाणारा रस्तता अरीं द असून या रस्त्यावर

मोठ्या प्रमाणात वाहनाींची वदा ळ असल्याने र्ाळे तील मुले व िेषठ नागररकाींना

रस्तता ओलींडता येत नसल्यामुळे अपघात होण्याची र्क्यता ननमााण झाली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने सदर रस्त्याचे काम पूणा करण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) व (४) प्रशनाींककत प्रकल्पाचे कामास र. २३.२० को्ी इतक्या रकमेस मान्यता
प्राप्त झाली आहे . प्रस्ततत
ु काम मे.ऐ.एस.दे साई, सातारा या कींत्रा्दारामार्ात

प्रगती पथावर आहे . आिपयंत कामासाठी र.२१.२० को्ी इतका खचा करण्यात
आला आहे .

याकामापैकी करीं िे गावामध्ये रस्त्याच्या रीं दीकरणासाठी आवशयक िागा

नगरपररर्द सातारा याींनी उपलब्ध करन दे णे आवशयक आहे . सदर िागा
अदयाप सावािननक बाींधकाम ववभागास प्राप्त झाली नसल्याने काम हाती घेणे

र्क्य झालेले नाही. यासाठी आवशयक िममनीचा ताबा प्राप्त करन घेण्यासाठी
जिल्हाधधकारी, सातारा नगरपररर्द, सातारा याींच्यामार्ात कायावाही प्रगतीत
आहे . भूसींपादन

प्रकिया

होवून

िममन

ताब्यात

आल्यावर करीं िे

रस्त्याचे काम व इतर उवाररत कामे पूणा करण्याचे ननयोिन आहे .
(५) प्रशन उद्ावत नाही.

गावातील

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

रामपूर (ता.राजूरा, जज.चांद्रपूर) येथील सिे िमाांि ६६/२ या
जागेच्या गैरव्यिहाराबाबत

(२)

*

७८७३५

श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :

सन्माननीय महसूल मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) रामपूर (ता.रािूरा, जि.चींद्रपूर) येथील सवे कमाींक ६६/२ आरािी १.२२ हे .आर
या

िागेतील

२९

प्लॉ्

र्ासनाची

पूवप
ा रवानगी

न

घेता

अवैधरर्या

गैरआददवासीींना ववकण्यात आल्याचे ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपववभागीय अधधकारी रािूरा याींनी उक्त िागेतील सवा िमीन
र्ासनिमा करण्यात येत असल्याचे आदे र् काढले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, या प्रकरणी १०० को्ीहून अधधक रपयाींचा भख
ीं गैरव्यवहार
ू ड
झाल्याचे ननदर्ानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी करन सदर गैरव्यवहारास िबाबदार
असणाऱयाींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) श्री. गणपत मभवा ्े काम या

आददवासीधारकाची मौिा रामपूर ता.रािूरा, जि.चींद्रपूर येथील सव्हे ि. ६६/२

आरािी २.४४ हे .आर पैकी १.२२ हे .आर कृवर्क िमीन ननवासी प्रयोिनाथा
अकृवर्क

करण्याबाबत

जिल्हाधधकारी,

चींद्रपूर याींनी

आदे र्ान्वये काही अ्ी व र्तीसह परवानगी ददली होती.
उक्त

िममनीचे

श्री. ्े काम याींनी

प्लॉ्

दद. १०.१०.१९९७

पाडून

गैरआददवासी

च्या

याींना

नोंदणीकृत खरे दीखत करन ददल्याचे ददसन
ू आले, ्यामळ
ु े महाराषर िमीन
महसल
ू

सींदहता

जिल्हाधधकारी,

१९६६

चींद्रपूर

चे

कलम

याींच्या

३६

व

३६अ

दद.२४.०६.२०१३

चे

च्या

उल्लींघन

झाल्यामळ
ु े

आदे र्ान्वये

उक्त

दद.१०.१०.१९९७ चे अकृवर्क परवानगीबाबतचे आदे र् रद्द करण्याचे व महाराषर
अनुसधू चत

िमातीींना

महाराषर िमीन

िममनी

प्र्यावपात

महसूल (िनिातीच्या

करण्यासाठी

अधधननयम

१९७४

व

व्यक्तीींनी िनिाती्तर व्यक्तीींकडे

भोगाधधकार हस्तताींतररत करणे) ननयम १९७५ अन्वये पढ
ु ील कायावाही करण्याचे
उपववभागीय अधधकारी, रािूरा याींना ननदे र् दे ण्यात आले.

वरील ननदे र्ानुसार उपववभागीय अधधकारी, रािूरा याींच्या दद.२५.०४.२०१६

च्या आदे र्ान्वये उक्त िमीन सरकार िमा करण्यात आली आहे .

उक्त िमीन मूळ आददवासीधारकास ननयमानुसार प्र्यावपात करण्याबाबत

जिल्हाधधकारी, चींद्रपरू याींना सधू चत करण्यात आले आहे .
-----------------

डोमिानी ि खड
ु ािे (ता.साक्री, जज.धळ
ु े ) येथे अनतिष्ट्ृ टीमळ
ु े
वपिाांचे ि घराांचे झालेले नि
ु सान

(३)

*

८३४१०

श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) :

सन्माननीय पुनिचसन ि मदत

िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) सािी (जि.धळ
ु े ) तालक्
ु यातील डोमकानी व खड
ु ाणे या भागात माहे ऑक््ोबर,

२०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान झालेल्या अनतवषृ ्ीमुळे डोमकानी मर्वारातील
घा्बारी पाझर तलाव र्ु्ल्याने सुमारे ४०० ते ५०० एकर िममनीवरील वपकाींचे
तसेच ननिामपरू येथील ४० ते ५० घराींचे परु ामळ
ु े नक
ु सान झाले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त नक
ु सानग्रस्तत र्ेतकऱयाींनी नक
ु सान भरपाई ममळण्याबाबत

तसेच पाझर तलावाचे पुन्हा बाींधकाम करण्याबाबत अनेकदा पाठपुरावा करनही
अदयाप कोणतीच कायावाही करण्यात आली नसल्यामळ
ु े ददनाींक ८ र्ेब्रुवारी,
२०१७ रोिी वा ्यासुमारास आींदोलन करण्याचा स्तथाननकाींनी इर्ारा ददला आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वपकाींचे व घराींचे नक
ु सान झालेल्या र्ेतकऱयाींना यो य मोबदला

दे ण्याबाबत व सदरहू पाझर तलावाचे बाींधकाम करण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींर्त: खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) परु ामळ
ु े नुकसान झालेल्या २६ घराींकररता प्रचमलत ननयमानुसार र.९८८००/
इतकी

मदत

अपदग्रस्तताींना

नुकसानीबाबतचा अहवाल

वा्प

ववभागीय

करण्यात
आयुक्त,

आलेली

नामर्क

आहे .

र्ेतवपकाींच्या

याींच्याकडून

प्राप्त

झाल्यावर र्ासन ननकर्ाप्रमाणे ननधी ववतरणाची तिवीि ठे वली आहे . तसेच

सदर पाझर तलावाच्या दर
ु स्ततीबाबत लघमु सींचन ववभाग, जिल्हा पररर्द, धुळे
याींच्यामार्ात कायावाही सर
ु आहे .
(४) प्रशन उद्ावत नाही.

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

सांगमेश्िर ि धचपळूि (जज.रत्नाधगरी) तालक्
ु यातील
र्ता ि पुलाची झालेली दरु ि्था

(४)

*

८३३६९

श्री.सदानांद चव्हाि (धचपळूि) :

सन्माननीय सािचजननि

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

5

(१) सींगमेशवर (जि.र्नाधगरी) तालक्
ु यातील आरवली-माखिन या रस्त्याची
दरु वस्तथा झाल्यामळ
ु े नागररकाींची वाहतक
ु ीसाठी मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत

असल्याने रस्त्याची दर
ु स्तती करन डाींबरीकरण करण्याबाबत वारीं वार मागणी
करनही ्याकडे दल
ा करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,
ु क्ष
(२)

तसेच,

धचपळूण

(जि.र्नाधगरी)

तालुक्यातील

ताींबी

नदीवरील

पुलाची

दरु वस्तथा झाल्यामळ
ु े सदर पल
ु ावरन वाहतक
ू करणे धोकादायक झाल्याने सदर

पुलाची पन
ु बांधणी करण्याची मागणी नागरीकाींनी करनही अदयापपयंत कोणतीही
कायावाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

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

(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने आरवली-माखिन या रस्त्याची दर
ु स्तती व
ताींबी नदीवर नवीन पल
बाींधण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा
ू
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) प्रशनाींककत रस्तता आरवली-माखिन-करिव
ु े-डडींगणी-

सींगमेशवर प्रजिमा ४३ चा भाग आहे . प्रशनाींककत रस्त्याच्या भागाची लाींबी १०
कक.मी. आहे . रस्त्याच्या डाींबरी पषृ ठभागावर

पडलेले खड्डे डाींबरममधश्रत खडीने

भरण्यात आले आहे त. रस्त्यावरन वाहतूक सुरळीतपणे सर
ु आहे .
(२) नाही.

पूलाचे स्तरक्चरल ऑडी् करण्यात आले आहे . पल
ू वाहतूकीसाठी सुरक्षक्षत

आहे . पल
ू ाच्या ककरकोळ दर
ु स्ततीची

घेवन
ू पूणा करण्याचे ननयोिन आहे .

कामे करणे आवशयक आहे . ही कामे हाती

(३) व (४) प्रशनाींककत रस्त्याच्या लाींबीपैकी काही लाींबीत मिबत
ू ी करणे व
डाींबरीकरण करणे आवशयक आहे .

तसेच ताींबी नदीवरील पूलाची ककरकोळ

दर
ु स्तती करणे आवशयक आहे . ही कामे मींिूरी,ननधध, ननकर् व प्राधान्यिमानुसार
हाती घेण्याचे ननयोिन आहे .
(५) प्रशन उद्ावत नाही.

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

6
चाांगेिाडी (ता.खालापरू , जज.रायगड) या आहदिासी िाडीतील
पूरग्र्त िुटुांबाांना नि
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत

(५)

*

७९३४६

श्री.मनोहर भोईर (उरि) :

सन्माननीय पुनिचसन ि मदत

िायच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चाींगेवाडी (ता.खालापूर, जि.रायगड) या आददवासी वाडीत माहे िुल,ै २०१६
मध्ये आलेल्या परू ामध्ये नक
ु सान झालेल्या आददवासी कु्ुींबाींना अदयापपयात

नुकसान भरपाई दे ण्यात आली नसल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा
्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

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

असल्यास,

्यानुसार

पूरग्रस्तत

आददवासी

कु्ुींबाींना

नुकसान

भरपाई

दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) दद.१८.७.२०१६ रोिी पिान्यामळ
ु े एकूण ३ कच्चे घराींचे नक
ु सान
झालेले आहे . नक
ु सानग्रस्तत घराींकररता दद.१३.५.२०१५ च्या र्ासन ननणायान्वये

अनुज्ञय
े
असलेले प्रती घर रक्कम र.५२००/- याप्रमाणे आपदग्रस्तताींना वा्प
करण्यात आले आहे .

(४) प्रशन उद्ावत नाही.

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

नाांदेड जजल््यातील िेळी उत्पादिाांना पीि विमा
परताव्याची रक्िम न ममळाल्याबाबत

(६)

*

८३००२

श्री.राधािृष्ट्ि

विखे-पाटील

(मशडी),

श्री.विजय

िडेट्टीिार

(ब्रम्हपूरी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्लोड), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.सुननल

िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अममत विलासराि दे शमुख (लातूर
शहर) :

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

(१) नाींदेड जिल््यातील ८ हिार १८८ केळी उ्पादक र्ेतकऱयाींनी सन २०१५-१६
करीता ६९ को्ी ९२ लाख ५२ हिार रपयाींच्या पीक ववम्यासाठी ४ को्ी १९

लाख ६१ हिार १३० रपयाींचा हप्ता भरला असताींना र्ेतकऱयाींना नुकसान
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भरपाईसाठी ववमा कींपन्याींनी केवळ २ हिार ८८१ र्ेतकऱयाींनाच ३ को्ी २४ लाख
८० हिार ८१ रपये ददले असून ५ हिार ३०७ र्ेतकऱयाींना पीक ववमा परतावा
नाकारला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी मा.कृर्ी राज्यमींत्री याींनी ददनाींक १० िानेवारी, २०१७
रोिी वा ्यासुमारास सवा सींबींधीत कृर्ी अधधक्षक, सींबींधधत र्ेतकरी व ववमा
कींपन्याींचे अधधकारी याींची बैठक घेवन
ू यासींदभाात चौकर्ी करन एक मदहन्यात
अहवाल तयार करण्याचे ननदे र् ददले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त ननदे र्ानुसार याबाबतचा अहवाल प्राप्त झाला आहे काय व
अहवालातील ननषकर्ा काय आहे त,

(४) असल्यास, तदनुसार नक
ु सानग्रस्तत र्ेतकऱयाींना नुकसान भरपाई दे ण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१) हवामान आधारीत पीक ववमा योिना सन २०१५-१६
मधील आींबबया बहार हीं गामात नाींदेड जिल्हयातील ८१८८ र्ेतकऱयाींनी केळी
वपकाचा ववमा केलेला होता. ्याकररता र.६९.९३ को्ी ववमा सींरक्षीत रक्कम
होती.

दद.०३/१२/२०१५ रोिीच्या र्ासन ननणायान्वये व २२/०१/२०१६ रोिीच्या

र्ासन पररपत्रकान्वये अधधसूधचत केलेली हवामानाची प्रमाणके व सींदभा हवामान

आकडेवारीनुसार पात्र २८८१ र्ेतकऱयाींना केळी पीकासाठी र.३.२५ को्ी नक
ु सान

भरपाई भारतीय कृवर् ववमा कींपनी मार्ात सींबधीं धत बँकाींच्या खा्यावर ददनाींक १०
ते १३ ऑक््ोबर २०१६ रोिी िमा करण्यात आलेली आहे . उवारीत ५३०७ र्ेतकरी
योिनेच्या मागादर्ाक सच
ू नानुसार नक
ु सान भरपाईस पात्र ठरत नसल्याने ववमा
कींपनीकडून नक
ु सान भरपाई दे ण्यात आलेली नाही.
(२) हे खरे आहे .

(३), (४) व (५) अहवाल अदयाप प्राप्त झालेला नाही.
-----------------

िळिि (जज.नामशि) येथील बस्थानिाच्या नत
ु नीिरिाचे
(७)

*

िाम ननिृष्ट्ट दजाचचे असल्याबाबत

८१६९८

श्रीमती सीमाताई हहरे (नामशि पजश्चम) :

पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) कळवण (जि.नामर्क) येथील बसस्तथानकाच्या नत
ु नीकरणाचे काम सर
ु असन
ू
या नत
ा प्रवार्ी र्ेड बाींधणे, बसस्तथानकावर र्रर्ी बसववणे व
ु नीकरणातींगत

र्ेडच्या मभींतीचे बाींधकाम करणे इ्यादी कामे करण्यात येत आहे त. सदरहू कामे
ननकृष् दिााची करण्यात येत असल्याबाबतची बाब माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये
वा ्या दरम्यान ननदर्ानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननकृष् दिााच्या कामाींबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे
काय,

(३) असल्यास, ्यानुर्ींगाने ननकृष् दिााचे काम करण्यास िबाबदार असणा-याींवर
र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हदिािर रािते : (१) सदर बसस्तथानकाचे नुतणीकरणाचे काम सर
ु असन
ू
काम ननकृष् दिााचे नाही.

(२), (३) व (४) प्रशन उद्ावत नाही.

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

अमरािती (जज.अमरािती) तालक्
ु यातील महापरु ाांमळ
ु े
बाधीत झालेल्या िुटुांबाांचे पुनिचसन िरण्याबाबत

(८)

*

७७०२५

अॅड.यशोमती

ठािूर

(नतिसा),

श्री.अममन

पटे ल

(मुांबादे िी) : सन्माननीय पन
ु िचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) अमरावती (जि.अमरावती) तालक्
ु यातील पस
ु दा, दे वरी, सालोरा, ब.ु दे वरा,
रे वसा, मर्राळा, ्ें भा, र्ािलपुर, थुगाव, वलगाव या गावाींत सन २००७ मध्ये

आलेल्या महापुराींमळ
ा : पन
ु े बाधीत झालेल्या कु्ुींबाींचे अदयापही पूणत
ु वासन झालेले
नाही, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

या

गावाींमध्ये

नागरी

सुववधाींची

कामे

अपूणा

असन
ू

पन
ु वासनाकररता १३.६२ को्ी रपये एवढ्या ननधीची आवशयकता असल्याने

लोकप्रनतननधीींनी मा.राज्यमींत्री सावािननक बाींधकाम, उदयोग, पयाावरण याींना

प्र्यक्ष भे्ून ददनाींक १३ मे, २०१६ रोिी वा ्यासम
ु ारास यासींदभाात लेखी
ननवेदन ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, या ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने पुनवासनाकररता १३.६२ को्ी रपये

ननधी मींिुर करन या गावाींतील नागरी सवु वधाींची कामे पूणा करण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, अींर्त: खरे आहे .

(३) ववभागीय आयुक्त, अमरावती याींचेकडून ननधी मागणीचा प्रस्तताव प्राप्त
होताच ननधी ववतरणाची तिवीि ठे वण्यात आली आहे .
(४) प्रशन उद्ावत नाही.

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

उ्मानाबाद जजल््यातील तळ
ु जाभिानी जजल्हा दध
ु सांघाचे
(९)

*

अिसायि याांनी िेलेला गैरव्यिहार

८२५६७

श्री.ज्ञानराज चौगुले (उमरगा) :

सन्माननीय दग्ु धवििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उस्तमानाबाद जिल््यातील तळ
ु िाभवानी जिल्हा दध
ु सींघावर र्ासनाकडून

नेमलेल्या अवसायक याींनी केलेल्या गैरव्यवहाराबाबत उमरगा-लोहारा येथील
लोकप्रनतननधीींनी मा.द ु धववकास मींत्री याींना ददनाींक ०३ ऑगस्त्, २०१६ रोिी वा
्यासुमारास लेखी ननवेदन दे ऊन तिार केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त तिारीच्या अनुर्ींगाने र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, तदनुसार गैरव्यवहार करणाऱया सींबींधधताींवर कारवाई करण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे ि जानिर : (१) होय.

(२) सदर प्रकरणी अवसायक याींनी सींघाची कोणतीही िींगम अथवा स्तथावर

मालम्ता ववकण्यासींदभाात परस्तपर कोणताही व्यवहार केलेला नाही. तसेच
ववभागीय उपननबींधक सहकारी सींस्तथा (द ु ध), औरीं गाबाद ववभाग, औरीं गाबाद
कायाालयाने यासाठी कोणतीही मान्यता ददलेली नाही.
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सदर सींघाचे सन २०१५-१६ चे लेखापररक्षण प्रलींबबत आहे . तळ
ु िाभवानी

जिल्हा दध
सींघाच्या दद.२५.१०.२०१६ रोिीच्या पत्राच्या अनर्
ु ींगाने ववभागीय
ु
उपननबींधक

सहकारी

सींस्तथा

(द ु ध),

दद.२.१२.२०१६ रोिीच्या पत्रान्वये

औरीं गाबाद

ववभाग,

औरीं गाबाद

याींनी

ववर्ेर् काया अधधकारी, लेखापररक्षण मींडळ

(पदम
ु ), महाराषर राज्य, मुींबई याींना लेखापररक्षक ननयुक्तीबाबत कळववलेले आहे .

दद. ६.११.२०१५ रोिीच्या पत्रान्वये श्री. एस. आर. नाईकवाडी, याींची अवसायक

म्हणन
ू ननयुक्ती केलेली असन
ू ्याींनी दद.१०.१०.२०१६ रोिी पदभार जस्तवकारलेला
आहे . दध
ू कळीं ब
ू सींघाकडे असलेली उस्तमानाबाद येथील इमारत सुजस्तथतीत असन

व पराींडा येथील मालकीच्या िागेत बसववलेले धचमलींग प्लँ ् मर्नरी सींघाचे

मालकीच्या िागेत बसववलेले आहे . सदयजस्तथतीत महाराषर राज्य सहकारी दध
ू

महासींघाकडून प्राप्त लाभाींर् रक्कम र. ६.७१ लाख या ननधीतन
ू दोन्ही सें्रची

मर्नरी सुमारे ६ लाख रपये खचन
ुा अदययावत करन घेतली आहे . पराींडा येथील

सें्र पूणप
ा णे सजु स्तथतीत करन लवकरच कायााजन्वत होणार आहे . कळीं ब येथील

प्लाीं्साठी आणखीन सुमारे ३ लाख रपये खचा अपेक्षक्षत असन
ू ते काम पूणा
करन लवकरच तोही प्लाीं् सुर करण्याबाबतची कायावाही करण्यात येत आहे .
सींघाचे लेखापररक्षण सन २०१४-१५ पयंत पण
ू ा झाले असन
ू

अखेर सींघाच्या
आहे .

दद.३१.३.२०१५

कमाचाऱयाींचे व सींस्तथा ठे केदार याींचे एकूण ३.७५ को्ी रपये दे णे

(३) अवसायकाकडून गैरव्यवहार झाल्याने ननदर्ानास आलेले नाही. ्यामळ
ु े
अवसायकाववरध्द कायावाही करण्याचा प्रशन उद्ावत नाही.
(४) प्रशन उद्ावत नाही.

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

उदगीर-बबदर (ता.उदगीर, जज.लातूर) या आांतरराज्य मागाचला जोडिा-या उदगीरनळे गाि-आष्ट्टा-मोड या र्त्याच्या दरु
ु ्तीबाबत

(१०)

*

८२४२८

श्री.सुधािर भालेराि (उदगीर) :

सन्माननीय सािचजननि

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

(१) उदगीर-बबदर (ता.उदगीर, जि.लातूर) या आींतरराज्य मागााला िोडणाऱया
उदगीर-नळे गाव-आष्ा-मोड या ३५ ककलोमी्रच्या रस्तयाची दरु वस्तथा झाली असून
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रस्त्याच्या साईड पट्टय
् ाही खचलेल्या असल्याने वाहनचालकाींना वाहने चालववणे
अडचणीचे ठरून अपघाताच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे ननदर्ानास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्तयाचे खडीकरण तसेच डाींबरीकरण करण्याबाबत तेथील

ग्रामस्तथाींनी मा.सावािननक बाींधकाम मींत्री व मा.पालकमींत्री याींच्याकडे गत ३
वर्ाापासन
सात्याने मागणी करनही अदयाप कोणतीही कायावाही करण्यात
ू
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ग्रामस्तथाींच्या मागणीच्या अनर्
ु ींगाने या रस्त्याचे खडीकरण व
डाींबरीकरणाचे काम करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

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

प्रशनाींककत रस्तता रामा २४५ आहे .या रस्त्याच्या डाींबरी पषृ ठभागावर काही

दठकाणी खड्डे पडले होते. ते आता डाींबर ममश्रीत खडीने भरण्यात आले आहे त.

या रस्त्याच्या क्षनतग्रस्तत लाींबीपैकी १.५० ककमी लाींबीतील मिबत
ू ीकरण व
डाींबरीकरणाचे

काम पूणा करण्यात

आले

आहे . १३.९०० ककमी लाींबीतील

मिबत
ू ीकरण व डाींबरीकरणाचे काम मींिूर असून हाती घेण्याचे ननयोिन आहे .

सदय:जस्तथतीत रस्त्यावरून वाहतक
ू सुरळीत सुरू आहे . रस्त्यावरील अपघाताींच्या
सींख्येत वाढ झालेली नाही.
(२) नाही.

(३) प्रशनाींककत रस्तता राषरीय महामागा ि.६३ म्हणन
ू घोवर्त झाला आहे . या
रस्त्याची सुधारणा व दरू
ु स्तती केंद्र र्ासनामार्ात होणे अपेक्षक्षत आहे . केंद्र

र्ासनाकडे रस्तता हस्तताींतरीत (entrustment) होत नाही तोपयंत रस्त्याची
दे खभाल व दरू
ु स्तती सा.बाीं.ववभागामार्ात करण्याचे ननयोिन आहे .
(४) प्रशन उद्ावत नाही.

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

तळे गाि-बळे गाि (ता.उमरी, जज.नाांदेड) येथे मरु
ु माचे
(११)

*

अिैधररत्या उत्खनन होत असल्याबाबत

८१६९२

श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री
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(१) तळे गाव-बळे गाव (ता.उमरी, जि.नाींदेड) या रस्त्यावरील तळे गाव मर्वारातील
सवे

नीं.१६०

ला

लागन
ू

असलेल्या

पवाताचे

िे.सी.बी.मर्ीनच्या

सहाय्याने

अवैधरी्या खोदकाम केले िात असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ च्या तीसऱया
आठवड्यात ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर दठकाणी केवळ १०० ब्रास मर
ु माच्या उ्खननाची रॉयल््ी
असताना हिारो ब्रास मर
ु माचे उ्खनन स्तथाननक प्रर्ासनाच्या सींगनमताने
करण्यात येत असल्याचेही ननदर्ानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने सदर दठकाणी अवैध उ्खनन करणाऱयाींवर
तसेच ्यास मदत करणाऱया सींबधीं धत अधधकाऱयाींवर र्ासनाने कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) “मरू
ु मासाठी अवैधरर्या डोंगर
पोखरला” अर्ा आर्याची बातमी एका व्ृ तपत्रात दद. १९.०१.२०१७ रोिी प्रमसध्द
झाली

होती.

सदर

बातमीच्या

अनर्
ु ींगाने

चौकर्ी

केली

असता,

तळे गाव

मर्वारातील डोंगराचे खोदकाम होत असल्याचे तसेच १०० ब्रास मुरूमाच्या
उ्खननाच्या परवानगीवर हिारो ब्रास मुरूम उ्खनन करण्यात येत असल्याचे
ननदर्ानास आले नाही.

(५) प्रशन उद्ावत नाही.

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

लोिार-मेहिर (जज.बुलढािा) येथील र्त्याांची िामे ननिृष्ट्ट दजाचची असल्याबाबत
(१२)

*

८१४३७

डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :

सन्माननीय सािचजननि

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

(१) लोणार-मेहकर (जि.बुलढाणा) येथील सावािननक बाींधकाम ववभागाींतगात सर
ु

असलेल्या रस्त्याींची कामे ननकृष् दिााची करण्यात येत असल्याबाबतची तिार

स्तथाननक लोकप्रनतननधीींनी सींबींधधत अधधकाऱयाींकडे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा
्यादरम्यान केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने ननकृष् दिााची कामे करणाऱया ठे केदारावर
व सींबधीं धत अधधकाऱयाींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) तिार प्राप्त नाही.

तथावप, स्तथाननक व्ृ तपत्रात प्रशनाींककत कामे ननकृष् दिााची होत असल्याची
बातमी प्रमसध्द झाली आहे .

(२), (३) व (४) प्रशनाींककत बाबी बाबत तपासणी करण्याचे आदे र् अधधक्षक
अमभयींता, दक्षता व गुण ननयींत्रण मींडळ, अमरावती याींना दे ण्यात आले आहे त.
-----------------

पुिे जजल््यात मुरुम ि रे तीचे अिैध उत्खनन होत असल्याबाबत
(१३)

*

८३०७५

श्री.मभमराि तापिीर (खडििासला) :

सन्माननीय महसल
ू

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) हवेली (जि.पण
ु े) तालक्
ु यातील ववववध दठकाणच्या र्ासकीय िममनीवर

ठे केदाराींनी तसेच व्यावसानयकाींनी मर
ु माचे अवैधरी्या उ्खनन करून र्ासनाचा
महसूल बुडववल्याचे ददनाींक १६ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा ्यासुमारास ननदर्ानास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पुणे जिल््यातील पाचगाव पवाती, वाघोली केसनींद, बावधन,
वारिे, चाींदणी चौक या भागात पोकलेन ममर्नच्या सहाय्याने अवैधरर्या रे ती

उपसा होत असल्याचेही ददनाींक १६ िानेवारी, २०१७ रोिी वा ्यासुमारास
ननदर्ानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

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

(४) असल्यास, चौकर्ीत काय ननषपन्न झाले व ्यानुसार रे ती व मर
ु माचे अवैध

उ्खनन करून र्ासनाचा महसल
ू बड
ु ववणाऱयाींववरद्ध र्ासनाने कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) हवेली तालुक्यातील ववववध
दठकाणच्या र्ासकीय िममनीवर ठे केदाराींनी तसेच व्यावसानयकाींनी मुरूमाचे

अवैधरर्या उ्खनन करून र्ासनाचा महसल
बुडववल्याची बाब ननदर्ानास
ू
आलेली नाही.

तथावप,

माहे

डडसेंबर,

२०१६

ते

िानेवारी,

२०१७

दरम्यान

हवेली

तालक्
ु यातील ववववध दठकाणच्या खािगी िममनीवर गौण खननिाच्या अवैध
उ्खननाची ०७ प्रकरणे ननदर्ानास आली आहे त. ्यापैकी ६ प्रकरणाींमध्ये
तहमसलदार,

हवेली

याींच्यास्ततरावर

कायावाही

सुरू

असून,

१

प्रकरणामध्ये

र.४,२९,९०६/- एवढा दीं ड वसल
ू करण्यात आलेला आहे . तसेच हवेली तालुक्यामध्ये

माहे डडसेंबर, २०१६ ते िानेवारी, २०१७ दरम्यान गौण खननिाच्या अवैध

वाहतक
ु ीबाबत आढळून आलेल्या १४ वाहनाींवर कारवाई करून र.४,७६,२२०/- एवढा
दीं ड वसूल करण्यात आलेला आहे .

पुणे जिल््यातील मौिे पाचगाव, पवाती, वाघोली, केसनींद, ता. हवेली व

मौिे बावधन, वारिे, चाींदणी चौक, ता. मुळर्ी येथे पोकलेन ममर्नच्या
सहाय्याने रे तीचा अवैधरर्या उपसा होत असल्याचे दद.१६ िानेवारी, २०१७ रोिी
वा ्यासम
ु ारास ननदर्ानास आलेले नाही.
(५) प्रशन उद्ावत नाही.

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

ििौशी-सांगलट-िोरे गाि (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) या र्त्याचे
िाम ननिृष्ट्ट दजाचचे िेल्याबाबत

(१४)

*

८२६८३

श्री.सांजय िदम (दापोली) :

सन्माननीय सािचजननि

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

(१) वणौर्ी-सींगल्-कोरे गाव (ता.खेड, जि.र्नाधगरी) या रस्त्याच्या डाींबरीकरणाचे

काम चुकीच्या पद्धतीने केल्यामुळे रस्त्यावरील खडी पूणत
ा : उखडली असन
ू
रस्त्यावरन प्रवास करने वाहनचालकाींना अडचणीचे ठरन अपघात होऊन िीववत

व वव्त हानी होत असल्याचे माहे र्ेब्रुवारी, २०१७ मध्ये वा ्यादरम्यान
ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, र्ासनाकडून उक्त कामासाठी प्राप्त झालेल्या ५० लाख रपयाींच्या

ननधीचा ठे केदाराकडून यो य प्रकारे ववननयोग करण्यात आला नसल्याने सदर
कामाच्या दिााची चौकर्ी करण्याची मागणी सींगल् येथील सामाजिक कायाकते
याींनी र्ासनाकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४)

असल्यास,

चौकर्ीच्या

अनर्
ु ींगाने

सदर

रस्त्याच्या

कामाचा

दिाा

सुधारण्याबाबत तसेच रस्त्याचे ननकृष् दिााचे काम करणाऱया ठे केदारावर कारवाई
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही.

तथावप प्रशनाींककत रस्त्याच्या काही लाींबीमध्ये मिबत
ू ीकरण व डाींबरीकरणाचे

काम प्रगतीत असताना, रस्त्यावरील वाहनाींच्या वाहतक
ू ीमुळे बी.बी.एम. काही
दठकाणी क्षनतग्रस्तत झाला होता. तो ठे केदाराींनी

दर
ु स्तत केला होता. बी.बी.एम.चे

काम स्तवीकृत ननववदे तील ववननदे र्ाप्रमाणे पूणा करण्यात आले आहे . काम
प्रगतीपथावर आहे . रस्त्यावरन वाहतक
सुरळीतपणे चालू आहे . या भागातील
ू
अपघातात कोणतीही िीववत हानी झालेली नाही.
(२) ननवेदन प्राप्त आहे .

(३), (४) व (५) ठे केदाराींनी केलेले काम स्तवीकृत ननववदे तील तरतद
ू ीप्रमाणे केले
आहे . काम सुजस्तथतीत असन
ू वाहतूक सुरळीत चालू आहे .
-----------------

उ्मानाबाद जजल्हयातील शेतिऱयाांचे प्रलांबबत अनद
ु ान ममळण्याबाबत
(१५)

*

८३४५८

श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.ज्ञानराज चौगुले (उमरगा) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उस्तमानाबाद जिल्हयातील र्ेतकऱयाींवर दषु काळी पररजस्तथती असताना सुध्दा
र्ेतकऱयाींनी पैसे उसनवारी घेऊन व किा काढून र्ासनाच्या हरीतगह
ृ , र्ेडने्,

र्ेततळे , स्तपील, पॅक हाऊस, काींदा चाळ, याींबत्रकीकरण, िरबेरा लागवड इ्यादी
योिना सन २०१५-१६ या वर्ाात राबववल्या आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, योिना सक्षमपणे राबवूनही अदयापपयंत या ववववध योिनाींचे

र्ासनाकडे प्रलींबबत असलेले एकूण १८ को्ी रपयाींचे अनद
ु ान र्ेतकऱयाींना
ममळालेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू अनद
ु ान र्ेतकऱयाींना लवकरात लवकर दयावे अर्ी ववनींती
लोकप्रनतननधीींनी माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा ्यादरम्यान मा.मख्
ु यमींत्री व
मा.कृर्ी मींत्री याींच्याकडे ननवेदनादवारे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ्यानुर्ींगाने र्ेतकऱयाींचे प्रलींबबत अनद
ु ान दे ण्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१), (२), (३), (४) व (५) उस्तमानाबाद जिल्हयात सन
२०१५-१६ मध्ये,

राषरीय कृवर् ववकास योिना व

एकाज्मक र्लो्पादन

ववकास अमभयान राबववण्यात आलेले असन
ा
ू , राषरीय कृवर् ववकास योिनेतींगत
र.८०६.१० लाख

व एकाज्मक र्लो्पादन ववकास अमभयान अींतगात र.८८४.३६

लाख ननधीचे ववतरण करण्यात आले आहे .

उस्तमानाबाद जिल्हयातील ववववध कृर्ी योिनाींचे सम
ु ारे र.१८ को्ी प्रलींबबत

अनद
ु ान

अदा

करण्याबाबत

मा.लोकप्रनतननधीींनी,

दद.२०.०२.२०१७ रोिी ववनींती केली आहे .

मा.कृर्ी

मींत्री

महोदयाींना

उस्तमानाबाद जिल्हयातील प्रलींबबत अनद
ु ानाकरीता एकाज्मक र्लो्पादन

ववकास अमभयान अींतगात र.३०५.८६ लाख ननधी ववतरीत करण्यात आलेला
असून,

राषरीय

कृवर्

ववकास

योिनेतींगत
ा

ननयींबत्रत

र.१०४७.०० लाख ननधी ववतरीत करण्यात येत आहे .

र्ेती

या

घ्कासाठी

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

नाांदरु ा (ता.नाांदरु ा, जज.बुलडािा) शहरासाठी बा्य
िळिर्ता (बायपास) बाांधण्याबाबत

(१६)

*

८०७४६

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :

सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम

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

(१) नाींदरु ा (ता.नाींदरु ा, जि.बल
ु डाणा) र्हरातन
ू िाणाऱया राष्ीय महामागा िमाींक
सहासाठी बा्य वळणरस्तता (बायपास) अदयापपयंत न करण्यात आल्यामुळे या
महामागाावरील वाहतक
ू र्हराच्या मध्यवती भागातन
ू होते, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त महामागाावर मोठ्या प्रमाणात अविड तसेच इतर वाहनाींची

वाहतूक होत असल्यामळ
ु े र्हरातील अपघाताींच्या प्रमाणात वाढ होऊन अनेक
नागररक गींभीर िखमी तर अनेकाींना आपला जिव गमवावा लागला असल्याचे
माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदर्ानास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

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

(४) असल्यास, चौकर्ीनस
ु ार नाींदरु ा र्हरातून िाणाऱया राष्ीय महामागा िमाींक

सहासाठी बा्य वळणरस्तता (बायपास) बाींधण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) नाींदरु ा र्हरामध्ये राषरीय महामागा ि. ६ वर सन २०१६ मध्ये ७ अपघात
झाले असन
ू ३ गींभीर िखमी तर

४ व्यक्ती मयत झाले असल्याचे पोलीस

अधीक्षक, बुलडाणा याींनी कळववले आहे .

सदयजस्तथतीत गावातील रस्त्यावरन वाहतक
होत असल्याचे प्रकल्प
ू

सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागा प्राधधकरण, अमरावती याींनी कळववले आहे .

(३) व (४) भारतीय राषरीय रािमागा प्राधधकरण याींचेमार्ात अमरावती ते धचखली
या १९४ कक.मी. लाींबीच्या चौपदरीकरणाचे काम प्रगतीत आहे . सदर लाींबीत
नाींदरु ा बाहयवळण ६ कक.मी.लाींबीचा समावेर् आहे . तसेच सदरचा प्रकल्प मे

२०१९ पव
ू ी पूणा करण्याचे ननयोिन असल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय
रािमागा प्राधधकरण, अमरावती याींनी कळववले आहे .
(५) प्रशन उद्ावत नाही.

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

ििििली (जज.मसांधद
ु ग
ु )च तालुक्यातील आजरा (बांदर) िरिडे-ििििली-िनेडीफोंडा-उां बडे या र्त्याच्या िामाबाबत

(१७)

*

७३८८१

श्री.ननतेश रािे (ििििली) :

सन्माननीय सािचजननि

बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-
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(१) कणकवली (जि.मसींधद
ु ग
ु यातील आिरा (बींदर)-वरवडे-कणकवली-कनेडीु )ा तालक्

र्ोंडा-उीं बडे या राज्यमागा ि. ८१ वरील साखळी िमाींक ३३/८०० ते ३६/८०० या
रस्त्याच्या कामासाठी सन २०१६-२०१७ च्या अथासींकल्पात ४ को्ी ९५ लाख ८
हिार रपयाींची तरतद
ू करण्यात येऊनसद्ध
ु ा अदयाप सदर रस्त्याचे काम सर
ु झाले

नसल्याचे ददनाींक ३० िानेवारी, २०१७ रोिी वा ्यासम
ु ारास ननदर्ानास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रस्त्याच्या कामास ननधी प्राप्त होऊनही काम सुरू न
होण्याची कारणे काय आहे त,

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

(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने उक्त रस्त्याचे काम सुर करण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही.

प्रशनाींककत साखळी ि. ३३/८०० ते ३६/८०० या रस्त्याच्या बाींधकामाकरीता

भूसींपादनाच्या प्रिीयेसाठी र.३२१ लक्ष रकमेचे काम मींिरू असून ्यापैकी सन
२०१६-१७ च्या अथासक
ीं ल्पात

भूसींपादनाच्या कामासाठी र. ६३.४४ लक्ष एवढी

तरतूद आहे . भस
ू ींपादनाची कायावाही प्रगतीत आहे . भूसींपादन झाल्यावर रस्त्याचे
काम ननधी, ननकर् व प्राधान्यिमानस
ु ार हाती घेण्याचे ननयोिन आहे .
(२), (३), (४) व (५) प्रशन उद्ावत नाही.

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

महाड (ता.महाड, जज.रायगड) येथील राज्य पररिहन महामांडळाच्या
बस्थानिाची झालेली दरु ि्था

(१८)

*

७७६३४

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

अॅड.आमशष

शेलार

(िाांद्रे

(१)

(ता.महाड,

पजश्चम),

श्रीमती

मननषा

चौधरी

सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :महाड

जि.रायगड)

येथील

राज्य

पररवहन

(दहहसर) :
महामींडळाच्या

बसस्तथानकाची दरु वस्तथा झाली असन
ू या इमारतीचे अनेक ठीकाणी बाींधकाम

पडल्याचे व खखडक्याींची तावदाने त्
ु ल्याचे तसेच मोठया प्रमाणात छतातन
ू पाणी
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खझरपत असल्याने छत धोकादायक झाले असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये
वा ्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कमाचारी व प्रवार्ाींच्या जिवीताला धोका ननमााण झाला असल्याने
बसस्तथानक

कमाचारीवगााने

या

इमारतीच्या

दरु वस्तथेबाबत

आींदोलन

करनही

सींबींधधत प्रर्ासनाच्या अधधकाऱयाींकडून कोणतीच कायावाही करण्यात आली नाही,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त बसस्तथानकाच्या इमारतीची पाहणी करून इमारतीची

ता्काळ दरू
ु स्तती करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते : (१) महाड येथील आगाराची इमारत िुनी झाली असन
ू ,
इमारतीची वेळोवेळी आवशयकतेनुसार दर
ू पाण्याची
ु स्तती करण्यात येते. छतातन
गळती होत नाही.
(२)

व

(३)

महाड

आगारातील

कमाचाऱयाींनी

ज्या-ज्या

वेळी

दर
ु स्ततीबाबत

ननदर्ानास आणले, ्या-्या वेळी प्रर्ासनाने इमारतीची दर
ु स्तती केलेली आहे .
महाड येथे अदययावत सोयी - सवु वधाींनी युक्त असे नवीन बस स्तथानक
बाींधण्याबाबत ननववदा प्रकिया राज्य पररवहन महामींडळाच्या कायावाहीखाली
आहे .

(४) प्रशन उद्ावत नाही.

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

अांमळनेर (जज.जळगाांि) तालक्
ु यातील बोरी नदीिरील पुलाचे
बाांधिाम ननिृष्ट्ट दजाचचे िेल्याबाबत

(१९)

*

७७४०१

डॉ.सतीश (अण्िासाहे ब) पाटील (एरां डोल) :

सन्माननीय

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

(१) अींमळनेर (जि.िळगाींव) तालुक्यातील बोरी नदीवरील पुलाचे बाींधकाम
ठे केदाराने ननकृष् दिााचे केल्याने पल
ु ाला नतसऱयाींदा मोठा खड्डा पडल्याचे माहे
ऑक््ोबर, २०१६ च्या चौथ्या आठवड्यात ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने बोरी नदीवरील पल
ु ाची दर
ु स्तती गुणदर्ाक
त्वानुसार करण्याबाबत

तसेच

पुलाचे

ननकृष् दिााचे

बाींधकाम करणाऱया

ठे केदारावर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

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

(२), (३) व (४) प्रशनाींककत पल
ु ाचे निीक असलेल्या िन्
ु या पल
ु ाचे आयषु यमान
१०० वर्े झाले आहे .

या पुलाचे दठकाणी नवीन पूल बाींधण्यात आला आहे .

नवीन पूल सन २०१५ मध्ये बाींधण्यात आला आहे .

सप््ें बर २०१६ मध्ये

तामसवाडी धरणातन
ू पाण्याचा ववसगा केल्याने नदीला मोठा पूर येवन
ू पुलाच्या
िोडरस्त्या मधील मोरी व भराव काही दठकाणी क्षनतग्रस्तत झाला होता.

क्षनतग्रस्तत भराव व मोरीची दरू
ु स्तती ठे केदाराींकडून ्याींच्या खचााने करून घेण्यात
आली आहे . पूल सजु स्तथतीत असून पूल व रस्त्यावरून वाहतूक सुरळीत सुरू आहे .
-----------------

मौजे िापसाळ (ता.धचपळूि, जज.रत्नाधगरी) या गािातील
(२०)

*

नदीिर पल
ू बाांधण्याबाबत

७४९२०

श्री.भा्िर जाधि (गुहागर) :

सन्माननीय सािचजननि

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

(१) मौिे कापसाळ (ता.धचपळूण, जि.र्नाधगरी) या गावातील र्णसवाडी,
पायरवाडी व गायकरवाडी या वाडयाींची वस्तती नदीपलीकडे असल्याने पावसाळयात

नदीच्या पाण्याची पातळी वाढल्यानींतर ग्रामस्तथाींना िीणा व धोकादायक झालेल्या
लोखींडी साकवावरून नदी ओलाींडावी लागत असल्याचे ननदर्ानास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पावसाळ्यातील अनतवषृ ्ीमध्ये सदर लोखींडी साकवावरून पाणी
वाहत असल्यामळ
ु े ग्रामस्तथाींना पूल ओलाींडता येत नसन
ू या गावाचा इतर गावाींर्ी

असलेला सींपका तु्त असल्यामळ
ु े उक्त दठकाणी पूल बाींधण्याबाबतची मागणी
स्तथाननक लोकप्रनतननधीींनी र्ासनाकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने उक्त दठकाणी पूल बाींधण्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही.

(३), (४) व (५) ववर्याींककत साकव जिल्हा पररर्द, र्नाधगरी याींचे अख्याररतील
असून साकव दर
ु स्तती कायािमाींतगात सदर साकवाचे दर
ु स्ततीचे काम मींिूर आहे .
-----------------

भारतीय कक्रिेट ननयामि मांडळ खेळाांडूबरोबरच्या िराराांची नोंदिी मद्र
ु ाांि
िायाचलयात िरत नसल्याबाबत

(२१)

*

७४३६१

श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम) :

सन्माननीय महसूल

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यामध्ये कोणताही करार झाल्यानींतर तो नोंदणी व मद्र
ु ाींक ववभागाकडे
नोंदववणे व ्यापो्ी मद्र
ु ाींक र्ल्
ु क भरणे बींधनकारक असताींना भारतीय किके्

ननयामक मींडळ (बीसीसीआय) किके् स्तपधांसाठी खेळाींडूबरोबर केलेले करार
नोंदववत नसल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदर्ानास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त करार नोंदणी व मद्र
ु ाींक ववभागाकडे नोंदववण्यात येत
नसल्यामुळे र्ासनाचा कोट्यवधी रपयाींचा महसूल बुडत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

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

असल्यास,

व्यवस्तथापनावर

चौकर्ीनस
ु ार

कारवाई

र्ासनाचा

करण्याबाबत

महसल
ू

तसेच

बड
ु वणाऱया

करारापो्ीचा

महसूल

करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?

बीसीसीआय
वसुल
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) भारतीय नोंदणी अधधननयम १९०८

च्या कलम १८ मधील तरतद
ीं रोबर
ू ीनुसार, किके् स्तपधेसाठी खेळणाऱया खेळाडूब
भारतीय किके् ननयामक मींडळ याींनी केलेल्या करारनाम्याींची नोंदणी वैकजल्पक
स्तवरपाची असल्याने, असे करार नोंदणी ववभागाकडे नोंदववणे अननवाया नाही.

मात्र महाराषर मद्र
ु ाींक अधधननयमातील तरतद
ू ीनुसार अर्ा ा़ करारास मद्र
ु ाींक

र्ल्
ु क लावणे बींधनकारक आहे . ्यामळ
ु े भारतीय किके् ननयामक मींडळ याींनी
किके्प्ू

व इतर सींस्तथा/व्यक्ती याींचेबरोबर केलेल्या कराराींचे दस्तत भारतीय

किके् ननयामक मींडळाकडून हस्ततगत करण्याची कायावाही मुद्राींक जिल्हाधधकारी,
अींमलबिावणी ि.२ याींचे स्ततरावर सुर आहे .

यासाठी अपर मुद्राींक ननयींत्रक,

मुींबई तसेच मद्र
ु ाींक जिल्हाधकारी, अींमलबिावणी ि.२ याींनी भारतीय किके्
ननयामक

मींडळ

याींना

उक्त

दस्तत

मद्र
ु ाींक

र्ल्
ु काच्या

अनर्
ु ींगाने

तपासणी

करण्यासाठी नोंदणी व मद्र
ु ाींक कायाालयास सादर करण्याबाबत कळववले आहे .
(५) प्रशन उद्ावत नाही.

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

मराठिाड्यातील शेतिऱयाांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाययोजना िरण्याबाबत
(२२)

*

७६२३०

श्रीमती अममता चव्हाि (भोिर), श्री.अममत विलासराि

दे शमुख (लातूर शहर), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे िी),

श्री.जयिुमार गोरे (माि), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.बसिराज पाटील (औसा),
डॉ.राहूल पाटील (परभिी), श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांत पाटील
(इ्लामपूर), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाि), श्री.िैभि
वपचड (अिोले) :

सन्माननीय पन
ु िचसन ि मदत िायच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात माहे िानेवारी ते डडसेंबर, २०१६ या कालावधीत एकूण १००३

र्ेतकऱयाींनी आ्मह्या केल्या असन
ु ्यापैकी सवााधधक आ्मह्या ववर्ेर्त:
मराठवाड्यातील बीड मध्ये २१४ झाल्या असन
ू नाींदेड मध्ये १७०, उस्तमानाबाद

मध्ये १५३, औरीं गाबाद मध्ये १४५, लातूर मध्ये १०८, िालना, परभणी व दहींगोली
या जिल््याींमध्येही र्ेतकऱयाींच्या आ्मह्येचे प्रमाण अधधक असल्याचे माहे
डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
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(३) असल्यास, ्यानर्
ु ींगाने ददवसेंददवस र्ेतकऱयाींच्या आ्मह्येत होत असलेली

वाढ रोखण्यासाठी उपाययोिना करण्याबाबत तसेच आ्मह्याग्रस्तत र्ेतकऱयाींच्या
कु्ुींबाींना आधथाक मदत दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

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

(२) व (३) सदर प्रकरणी जिल्हास्ततराींवरून चौकर्ी करून पात्र प्रकरणी ददनाींक
२३ िानेवारी, २००६ र्ासन ननणायातील तरतद
ू ीींनस
ु ार र.१.०० लक्ष इतकी आधथाक
मदत अदा करण्यात आली आहे . तसेच र्ेतकरी आ्मह्या रोखण्यासाठी पथदर्ी

ववर्ेर् कायािम उस्तमानाबाद व यवतमाळ जिल््याींत राबववण्यात येत आहे व
कै.वसींतराव नाईक र्ेती स्तवावलींबन ममर्नची पन
ु रा चना करण्यात आली आहे .
(४) प्रशन उद्ावत नाही.

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

िृषी उद्योग महामांडळाची िृषी विभागािडे िोट्यिधी
रुपयाांची थिबािी असल्याबाबत

(२३)

*

(भुसािळ) :

८००५५

श्री.हषचिधचन

सपिाळ

(बल
ु ढािा),

श्री.सांजय

साििारे

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

(१) र्ेतकऱयाींना अनद
ु ानावर पुरववण्यात येणाऱया अविाराींसाठी लाभाथी दहस्तसा

म्हणन
ू र्ेतकऱयाींकडून कृर्ी ववभागाकडे भरण्यात आलेली ९८ को्ी रूपयाींची
रक्कम कृर्ी ववभागाकडे थकीत असल्याची बाब माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा
्यादरम्यान ननदर्ानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कृर्ी उदयोग महामींडळाने थकीत रक्कमेबाबत वारीं वार र्ासनाकडे
मागणी करूनही र्ासनाने दल
ा केले आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, थकीत रक्कमेमुळे महामींडळास आपली ववकास कामे करता येत

नसल्यामळ
ु े महामींडळाची थकीत रक्कम ता्काळ दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१) कृवर् ववभागाकडे अनुदानाची र.२२.६४ को्ी व लाभाथी

दहशशयाची र.३३.२४ को्ी अर्ी एकूण र.५५.८८ को्ी एवढ्या रक्कमेची महाराषर
कृर्ी उदयोग महामींडळाची थकबाकी आहे .

(२) व (३) आयक्
ु त (कृर्ी) याींनी सींबधीं धत जिल्हा अधधक्षक कृर्ी अधधकारी,

उपववभागीय कृर्ी अधधकारी, तालक
ु ा कृर्ी अधधकारी व कृर्ी ववकास अधधकारी

जिल्हापररर्द तसेच परु वठा सींस्तथेचे प्रनतननधी याींचेसमवेत ता्काळ मोदहम हाती
घेवन
ू सवा थकीत रक्कमाींचा ताळमेळ ता्काळ घालन
ू प्रलींबबत दे यकाींची अदायगी

करण्याचे ननदे र् सवा ववभागीय कृर्ी सहसींचालकाींना ददले आहे त. ्यानुसार
कायावाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रशन उद्ावत नाही.

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

आग्री-वपपरा-झारली (ता.तुमसर, जज.भांडारा) येथील शेतिऱयाांच्या
(२४)

*

जममनीचा मोबदला दे ण्याबाबत

८०४७४

श्री.चरि िाघमारे (तुमसर) :

सन्माननीय सािचजननि

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

(१) आग्री-वपपरा-झारली (ता.तुमसर, जि.भींडारा) या रस्त्याच्या व रस्त्यावरील
पुलाच्या

बाींधकामासाठी

सन

२००१

मध्ये

सींपाददत

केलेल्या

र्ेतकऱयाींच्या

िममनीचा मोबदला र्ेतकऱयाींना अदयाप ममळाला नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६
मध्ये वा ्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

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

असल्यास,

चौकर्ीच्या

अनर्
ु ींगाने

र्ेतकऱयाींच्या

िममनीचा

दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

मोबदला

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

(२) व (३) याबाबत प्रस्तताव तयार करण्यात आला असून, सदर िममनीच्या

भुसींपादनाचा मोबदला सींबध
ीं ीत र्ेतकऱयाींना अदा करण्याबाबतची कायावाही सुरू
आहे .

(४) प्रशन उद्ावत नाही.

-----------------
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मुांबइच ि जन्
ु नर तालुक्याला जोडिाऱया दऱया घाटातील र्त्याच्या बाांधिामाबाबत
(२५)

*

७५६४९

श्री.शरददादा सोनाििे (जुन्नर) :

सन्माननीय सािचजननि

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

(१) मींब
ु इा व िन्
ु नर तालक्
ु याला िोडणारा दऱया घा् र्ोडून रस्तता तयार करण्यात

यावा अर्ी पररसरातील नागररकाींची मागणी असून सन १९९५ मध्ये त्कालीन

मुख्यमींत्री मनोहर िोर्ी व उपमुख्यमींत्री याींच्या उपजस्तथतीत या रस्त्याींचे
भूमीपूिनही झाले होते परीं तु अदयापी सदर रस्त्याच्या कामास सुरूवात झालेली
नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्यामळ
ु े मींब
ु इापासन
ू िन्
ु नर अवघ्या ६० ककमी अींतरावर
येणार असून सदर रस्तता नगर, नामर्क व पुणे जिल्हयाला िोडणारा पयाायी
रस्तता ठरणार असल्याने सदर रस्त्याचे काम तातडीने पूणा करण्याची मागणी
स्तथाननक

लोकप्रनतननधीनी

ददनाींक

२५

मे,

२०१६

रोिी

मा.मख्
ु यमींत्री,

मा.पालकमींत्री, पुणे याींच्याकडे लेखी ननवेदनादवारे केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदर रस्त्याच्या कामाचे भूमीपूिन होवन
ू २१ वर्ााचा कालावधी
झाल्यानींतरही सदर रस्त्याच्या कामास सुरूवात न होण्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, सदर रस्त्याचे काम तातडीने पूणा करण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

दऱयाघा् कृती सममतीचे अध्यक्ष याींनी १९ र्ेब्रुवारी २०१६ रोिीच्या

पत्राव्दारे ननवेदन सादर केले आहे .

(३), (४) व (५) प्रशनाींककत घा् रस्तता उमरोली-धसई-पळु या प्रजिमा ७८ चा भाग
आहे . घा् रस्त्याची लाींबी १९.९३ कक.मी. आहे . या लाींबीपैकी २.७६ कक.मी.
लाींबीतील काम पुणा झाले आहे . उवारीत लाींबीतील घा् रस्त्याचे सवेक्षण व

प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी र. १५० लक्ष रकमेचे काम मींिूर असून या

26
कामासाठी सल्लागार नेमणक
ु ीचे काम ननववदास्ततरावर आहे . सवेक्षण व प्रकल्प

अहवाल प्राप्त झाल्यावर काम मींिुरी, ननधी, ननकर् व प्राधान्यिमानुसार हाती
घेण्याचे ननयोिन आहे .

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

गगनबािडा (जज.िोल्हापूर) तालुक्यातील िरूळ ि भुईबािडा
घाटातील र्त्याची झालेली दरु ि्था

(२६)

*

७६४७१

श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी) :

सन्माननीय

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

(१) गगनबावडा (जि.कोल्हापूर) तालुक्यातील करूळ व भुईबावडा घा् हा
कोल्हापूर

व

तळकोकणला

िोडणारा

मह्वाचा

मागा

असन
ू

गतवर्ीच्या

पावसाळ्यात करूळ व भुईबावडा घा्ात १७ वेळा दरड कोसळली असल्याचे
ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर घा्ात अनेक नागमोडी वळणे असून घा्ातील रस्त्याचे

सींरक्षक कठडेही त्
ु लेले आहे त तसेच कड्यावरून छो्े मोठे दगड पडत असतात

्यामुळे वाहन चालकाींना वाहन चालववणे धोकादायक झाले असून प्रवार्ाींच्या
िीवालाही धोका ननमााण झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

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

(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने करळ व भुईबावडा घा्ातील रस्त्याची
दर
ू
ु स्तती करण्याबाबत तसेच सदर घा्ातील रस्त्यावर दरड कोसळू नये म्हणन
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही.

अनतवषृ ्ीमळ
ु े घा्ामध्ये काही दठकाणी दरडी कोसळल्यामळ
ु े घा् काही

तासाींसाठी बींद होतो.

कायावाही करण्यात येते.
(२) नाही.

या दरडी दरू करन वाहतक
सरु ळीत सर
ू
ु करण्याची
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(३), (४) व (५) दरडी कोसळल्यामुळे नादर
ु स्तत झालेल्या सींरक्षक मभींतीची दर
ु स्तती
करण्यात आली आहे .
काम प्रगतीत आहे .

क्षनतग्रस्तत झालेल्या डाींबरी पषृ ठभागाची दर
ु स्तती करण्याचे

प्रशनाींककत रस्त्यापैकी तरळा िींक्र्न ते कोल्हापरू

या लाींबीतील रस्तता

राषरीय महामागा म्हणन
ू केंद्र र्ासनाने त्वत: (In Principal) घोवर्त केला
आहे .

केंद्र

र्ासनाकडे

रस्तता

हस्तताींतरण

(entrustment)

ववभागामार्ात दर
ु स्तती दे खभाल करण्याचे प्रयोिन आहे .
-----------------

होईपयंत

सा.बा.

आडूर (ता.िरिीर, जज.िोल्हापूर) या गािातील गायरान
(२७)

*

जममनीिर अनतक्रमि िेल्याबाबत

७७८८६

डॉ.सुजजत ममिचेिर (हातििांगले) :

सन्माननीय महसूल

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौिे आडूर (ता.करवीर, जि.कोल्हापूर) या गावातील कोल्हापूर-गगनबावडा
मागाालगतच्या ३५ एकर गायरान िममनीवर गावचे सरपींच, ग्रामपींचायत सदस्तय

व इतर १७७ ग्रामस्तथाींकडून अनतिमण करण्यात आल्याचे माहे िानेवारी, २०१७
मध्ये वा ्यादरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय,

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

(३) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकर्ा काय आहे व ्यानुसार उक्त िममनीवर
अनतिमण करणाऱया दोर्ीींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,

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

(३) मौिे आडूर ता. करवीर येथील ग्रामस्तथ

याींनी ददनाींक १७/११/२०१६ रोिी तहमसलदार, करवीर याींचे कायाालयास ददलेल्या

तिार अिााच्या अनर्
ु ींगाने चौकर्ी करण्यात आली असन
ू मौिे आडूर येथील
गायरान ग.नीं.९ व ग.नीं.१०

मध्ये अनतिमण केल्याचे ननदर्ानास आले आहे .

्यानुसार सदर िागेतील सवा अनतिमणधारक याींचेवर कर्यााद दाखल करणेबाबत
ग्रामसेवक, आडूर याींना तहमसलदार, करवीर याींनी दद.०४/०१/२०१७ च्या पत्रान्वये

सूधचत केल्यानुसार ग्रामसेवक, आडूर याींनी गायरान िागेमध्ये अनतिमण
केलेल्या १६८ लोकाींववरूद्ध करवीर पोमलस स्त्े र्न मध्ये गन्
ु हा दाखल केला आहे .
(४) प्रशन उद्ावत नाही.

-----------------
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राज्य पररिहन महामांडळाच्या प्रत्येि बस्थानिािर
जेनेररि औषधाचे दि
ु िरण्याबाबत
ु ान सरु

(२८)

*

७४१७४

श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पि
ू )च , श्रीमती ननमचला गावित

(इगतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर
िुिािार (हहांगिघाट), अॅड.आमशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी
(दहहसर),

श्री.डी.एस.अहहरे

(साक्री),

श्री.सांजय

साििारे

(भस
ु ािळ),

प्रा.िषाच

गायििाड (धारािी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.राधािृष्ट्ि विखे-पाटील
(मशडी), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा) :
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील गरिू र णाींना स्तवस्तत और्धे उपलब्ध करन दे ण्याकरीता राज्य

पररवहन महामींडळाच्या प्र्येक बसस्तथानकावर िेनेररक और्धाींचे दक
ु
ु ान सर
करण्याचा ननणाय मा.पररवहन मींत्री तथा एस्ी महामींडळाचे अध्यक्ष याींनी माहे
डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी पररवहन ववभाग, आरो य ववभाग आखण बी.पी.पी.
आय. याींच्यात बसस्तथानकाींवर िेनेररक और्धाींची दक
ु करण्यासींदभाात
ु ाने सर
मा.मख्
ु यमींत्री याींच्या उपजस्तथतीत सामींिस्तय करार करण्यात आला, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, प्र्येक बसस्तथानकावर िेनेररक और्धाींची दक
ु
ु ाने ता्काळ सर
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते : (१) व (२) होय.

(३) राज्य पररवहन महामींडळाच्या ५९७ बसस्तथानकाींवर िेनेररक और्ध वविी सुर
करण्याबाबतच्या ननववदा मागववण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रशन उद्ावत नाही.

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

िामशम (जज.िामशम) येथील जजल्हा ्त्री रुग्िालयाचे िाम अपूिच असल्याबाबत
(२९)

*

८३२९६

श्री.अममत झनि (ररसोड) : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम

(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) वामर्म (जि.वामर्म) येथील जिल्हा स्तत्री र णालयाचे गत २ वर्ाापासन
ु सर
ु

असलेले बाींधकाम सावािनीक बाींधकाम ववभागाच्या चक
ु ीच्या धोरणामुळे अदयापी
अपूणा असल्याचे ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर र णालयाच्या बाींधकामासाठी अदयापपावेतो २० को्ी
रपायाींचा ननधी खचा करण्यात आला असून या र णालयाचे माहे माचा, २०१६
पयात लोकापाण होणे अपेक्षीत होते, हे ही खरे आहे काय,

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

(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुर्ींगाने र णालयाचे बाींधकाम तातडीने पूणा
करण्याबाबत तसेच र णालयाचे बाींधकाम अपूणा राहण्यास िबाबदार असणाऱया
अधधकाऱयाींवर

कारवाई

करण्यात येत आहे .

करण्याबाबत

र्ासनाने

कोणती

कायावाही

केली

वा

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

(२) सदर कामावर र.२१.२६ को्ी आिपावेतो खचा झाला आहे . परीं तु माचा-२०१६
पयंत लोकापाण होणे अपेक्षक्षत होते हे खरे नाही.
(३), (४) व (५) प्रशन उद्ावत नाही.

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

भोर (जज.पुिे) तालुक्यात अिैधरीत्या गौि खननजाांचे उत्खनन होत असल्याबाबत
(३०)

*

८२३२९

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे-सातारा महामागाावरील कींरदी, खेडब
े ारे (ता.भोर, जि.पुणे) येथील माळरान
व छो्या ्े कडयाींवर तसेच नीरादे वधर व भा्घर धरण पररसरात मोठया

प्रमाणात अवैधरी्या गौण खननिाींचे उ्खनन होत असल्याचे ददनाींक १३
िानेवारी, २०१७ रोिी वा ्यासुमारास ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, र्ासनाच्या ननबंधामळ
ु े नागररक, र्ेतकरी, मिरु ाींना घराींसाठी व
र्ेतीच्या

बाींधासाठी

लागणारा

मर
ु म-माती

ममळणे

कठीण

झाले

असताना

गौणखननि माकर्या मात्र अवैधररतीने रॉयल््ीपेक्षा िादा मालाची वाहतक
व
ू
उ्खनन करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, वाढ्या नागररकरणामळ
ु े गौण खननिाींना अवािवी भाव ममळत
असल्याने

महसूल

यींत्रणा

ऑनलाईन

कामात

व्यस्तत

असल्याचा

र्ायदा

वाळूमाकर्या घेत असल्यामळ
ु े र्ासनाचा लाखो रपयाींचा महसूल बुडत असन
ू सदर
अवैध उ्खाननाकडे महसल
ा होत आहे , हे ही खरे
ू ववभागातील अधधकाऱयाींचे दल
ु क्ष
आहे काय,

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

(५) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने सदर दठकाणी अवैध उ्खनन करणाऱयाींवर

तसेच या अवैध उ्खननाकडे दल
ा करणाऱया सींबधीं धत अधधकाऱयाींवर र्ासनाने
ु क्ष
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) भोर तालुक्यातील नीरादे वधर व

भा्घर धरण पररसरात गौण खननिाींचे अवैध उ्खनन होत असल्याचे दद.१३
िानेवारी, २०१७ रोिी वा ्यासम
ु ारास ननदर्ानास आलेले नाही.

भोर तालक्
ु यातील मौिे करीं दी खेबा येथे मातीचे अनधधकृत उ्खनन

केल्याचे ददनाींक १७ िानेवारी, २०१७ रोिी ननदर्ानास आले आहे . ्यानुसार
तहमसलदार, भोर याींनी सींबधीं धताींना नो्ीसा बिाववल्या असन
ू , सदर प्रकरणी
चौकर्ीअींती ननयमानुसार कायावाही करण्याची तिववि ठे वली आहे .
मर
ु म-माती

उ्खननास

ववदहत

कायाप्रणालीचा

अवलींब

करन

सक्षम

प्राधधकारी परवानगी दे त असतात. भोर तालुक्यात सन २०१६-२०१७ या आधथाक
वर्ाात माती/मर
ु म उ्खननाच्या परवान्यासाठी १५२ अिा प्राप्त झाले होते.
्यापैकी १३० अिांना परवाना मींिूर करण्यात आलेला आहे .
गाव

नमन
ु ा

नींबर

७/१२

सींगणकीकरणाच्या

कामात

व्यस्तततेमळ
ु े

गौणखननिाचे अवैध उ्खनन व वाहतक
ू होत असल्याची बाब ननदर्ानास आली

नसून, पुणे जिल््यात गौण खननिाच्या अवैध उ्खनन व वाहतक
ू ीस आळा
घालण्यासाठी तालक
ु ा व जिल्हा स्ततराींवर भरारी पथके गठीत करण्यात आली
आहे त. सदर पथकाींमार्ात वेळोवेळी तपासण्या करण्यात येतात. सदर पथकाींनी

माहे , एवप्रल २०१६ ते र्ेब्रव
ु ारी, २०१७ या कालावधीत केलेल्या तपासणीत गौण
खननिाच्या अवैध उ्खनन व वाहतूकीच्या १७५१ प्रकरणाींमध्ये कारवाई करन
र.७,३४,००,०००/- एवढी दीं डा्मक रक्कम वसूल करन र्ासनिमा केली आहे .
(६) प्रशन उद्ावत नाही.

-----------------
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जळगाांि जजल््यातील तापी नदीिर निीन पूल बाांधन
ु बध
ु गाांि
जलोद येथील पुलाची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत

(३१)

*

८३६७८

श्री.चांद्रिाांत सोनाििे (चोपडा) :

सन्माननीय सािचजननि

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

(१) खेडी भोकरी (ता.चोपडा, जि.िळगाींव) येथील तापी नदीवर दरवर्ी िानेवारी

मदहन्यात हीं गामी पूल तयार करन िन
ू मदहन्यात काढण्यात येत असल्यामळ
ु े

ऊक्त नदीवर कायम स्तवरपी पूल बाींधण्याबाबत नागरीकाींनी मागणी केली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, बुधगाींव िलोद (जि.िळगाींव) येथील पल
ु ाची तातडीने दर
ु स्तती

करण्याबाबतची मागणी लोकप्रनतननधधींनी मा.मींत्री महोदयाकडे ददनाींक १५ डडसेंबर,
२०१५ रोिी वा ्यासम
ु ारास केली आहे , हे खरे आहे काय,

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

(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने खेडी भोकर येथे तापी नदीवर नवीन पूल
बाींधण्याबाबत व बुधगाींव िलोद येथील पुलाची दर
ु स्तती करण्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) प्रस्ततत
प्रकरणी बध
ू
ु गाव िलोद पुलालगतच्या रस्त्याच्या दर
ु स्ततीसींदभाात

कायाकारी सींचालक, तापी पा्बींधारे महामींडळ, िळगाव याींचेकडे दद.१४.१२.२०१५
चे पत्र प्राप्त झाले आहे .

(३), (४) व (५) तापी नदीवरील खेडी भोकर येथे पल
ु ाचे बाींधकाम करण्याचे काम
ननकर्, मींिरु ी व ननधीच्या उपलब्धतेच्या अधीन राहून हाती घेण्याचे ननयोिन
आहे .

बुधगाव िलोद येथील पूल िलसींपदा ववभागाकडून सावािननक बाींधकाम

ववभागाकडे हस्तताींतरीत करण्याची कायावाही सर
आहे . ्यानींतर िलसींपदा
ु
ववभागाने ननधी ददल्यानींतर दर
ु स्ततीचे काम हाती घेण्यात येईल.
-----------------
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आगर आणि मासोली (ता.डहाि,ू जज.पालघर) या भागात समद्र
ु ाच्या भरतीचे
क्षारयुक्त पािी मशरुन भातशेती नावपि झाल्याबाबत

(३२)

*

८२०२०

श्री.मनोहर भोईर (उरि) :

सन्माननीय खारभूमी वििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पालघर जिल्हयातील डहाणू नगरपामलका क्षेत्राींतगात आगर आखण मासोली या
क्षेत्रात मोठया भरतीच्या वेळी समद्र
ु ाचे क्षारयक्
ु त पाणी मर्रन भातर्ेती नावपक
झाल्याचे माहे र्ेब्रव
ु ारी, २०१७ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या भागाची र्ासनाने पाहणी केली आहे काय,

(३) असल्यास, तदनुसार भात र्ेतीचे नुकसान झालेल्या र्ेतकऱयाींना नक
ु सान
भरपाई दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते : (१) नाही.
(२) प्रशन उद्ावत नाही.
(३) प्रशन उद्ावत नाही.
(४) प्रशन उद्ावत नाही.

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

महाराष्ट्र राज्य शेती महामांडळात झालेला गैरव्यिहार
(३३)

*

८३००४

श्री.राधािृष्ट्ि विखे-पाटील (मशडी), श्री.विजय िडेट्टीिार

(ब्रम्हपूरी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्लोड), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.अममत
विलासराि दे शमुख (लातूर शहर), श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे
(आिी) :

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

(१) व्यवस्तथापकीय सींचालक, महाराषर राज्य र्ेती महामींडळ याींनी र्नपुरी मळा
(ता.इींदापरू , जि.पण
ु े) येथील र्ेती सींिमण र्ेती अींतगात करार पध्दतीने, खींडाने
दे ण्यामध्ये गैरव्यवहार करन करोडो रपयाींच्या महसूलाची हानी केल्याप्रकरणी

मा.ववरोधी पक्षनेता महाराषर ववधानसभा याींनी ददनाींक १८ िल
ु ,ै २०१६ रोिी व
माहे नोव्हें बर, २०१६ मध्ये मा.मुख्यमींत्री, मा.महसूल मींत्री व प्रधान सधचव,
महसूल ववभाग याींचेकडे लेखी तिार केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, याबाबत मा.महसूल मींत्री व ववभागीय आयक्
ु त, पण
ु े याींनी
व्यवस्तथापकीय सींचालकाींच्या चौकर्ीचे आदे र् ददलेले आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, मा.महसल
मींत्री व ववभागीय आयक्
ू
ु त, पण
ु े याींनी ददलेल्या
आदे र्ाच्या अनुर्ींगाने र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने व्यवस्तथापकीय सींचालक, महाराषर राज्य
र्ेती महामींडळ व इतर सींबधीं धतावर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) महाराषर राज्य र्ेती महामींडळाच्या र्नपुरी

मळयातील िमीनीच्या सींयक्
ु त र्ेती करारामध्ये गैरव्यवहार झाल्याबाबतची
तिार मा. ववरोधी पक्षनेता, महाराषर ववधानसभा याींनी ददनाींक २७/६/२०१६ व
ददनाींक

११/११/२०१६

रोिीच्या

पत्रान्वये

केलेली

आहे .

सदर

तिारीच्या

अनर्
ु ींगाने ववभागीय आयुक्त, पुणे याींना स्तवतींत्रपणे चौकर्ी करन चौकर्ी
अहवाल र्ासनास सादर करण्याचे ननदे र् दे ण्यात आले होते.

(३), (४) व (५) मा. ववरोधी पक्षनेता याींनी केलेल्या तिारीच्या अनुर्ींगाने

ववभागीय आयुक्त, पुणे याींनी चौकर्ी करून अहवाल र्ासनास सादर केलेला
आहे .

ववभागीय आयक्
ु त, पण
ु े याींनी सादर केलेला चौकर्ी अहवाल ववचारात

घेवन
ू र्ासनस्ततरावर पढ
ु ील उधचत ननणाय घेण्याच्या दृष्ीने कायावाही सुर आहे .
-----------------

िलगाांि ि रे िसा (ता.जज.अमरािती) येथील पेढी नदीिर परू
(३४)

*

प्रनतबांधि मभांतीचे बाांधिाम िरण्याबाबत

७७४६२

अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे िी) :

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

(१) वलगाींव व रे वसा (ता.जि.अमरावती) येथे सन २००७ व २०१२ मध्ये पेढी
नदीला आलेल्या महापुरामळ
ु े गावातील घराींचे व र्ेतीचे मोठया प्रमाणात नुकसान
झाले असन
ा सन पुणत
ा : होऊ र्कलेले नाही, हे
ू अदयाप येथील पुरवपडीींताचे पन
ु व
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, पेढी नदीला महापुर येण्याचा धोका कायम असल्याने रे वसा

येथील पेढी नदीवर पूर प्रनतबींधक मभतीींचे बाींधकाम व खोलीकरण करण्याबाबत
स्तथाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.राज्यमींत्री, सावािननक बाींधकाम ववभाग याींना
ददनाींक १३ मे, २०१६ रोिी वा ्यासम
ु ारास प्र्यक्ष भे्ून ननवेदन ददले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

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

(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुर्ींगाने र्ासनाने सदर दठकाणी पूर प्रनतबींधक
मभतीींचे बाींधकाम व खोलीकरण करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

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

(३), (४) व (५) प्रशन उद्ावत नाही.

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

भूम (जज.उ्मानाबाद) तालुक्यातील र्त्याची ि पुलाची झालेली दरु ि्था
(३५)

*

८३४६२

श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :

सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम

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

(१) भूम (जि.उस्तमानाबाद) तालुक्यातील ई् ते पाथरड हा रस्तता दर
ु स्ततीनींतर १५
ददवसात

नादर
ु स्तत

झाल्याने

सदर

रस्त्याचे

काम

सींबधीं धत

ठे केदाराने

अधधकाऱयाींच्या सींगनमताने ननकृष् दिााचे करून मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार
केल्याने ्याबाबत चौकर्ी करन रस्त्याची दर
ु स्तती करण्याबाबतची मागणी
लोकप्रनतननधीींनी मा.सावािननक बाींधकाम मींत्री याींच्याकडे ददनाींक २० र्ेब्रव
ु ारी,
२०१७ रोिी वा ्यासम
ु ारास ननवेदनादवारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वालवड-वाल्हा (ता.भूम, जि.उस्तमानाबाद) या रस्त्यावरील आींबेहोळ

ओढयावरील पुलाची दरु वस्तथा होऊन वाहतक
ू ठप्प होत असल्याने सदर पुलाच्या
दर
ु यमींत्री व मा.सावािननक
ु स्ततीबाबतची मागणी स्तथाननक लोकप्रनतननधीनी मा.मख्

बाींधकाम मींत्री तसेच मा.पालकमींत्री याींच्याकडे ददनाींक २० र्ेब्रव
ु ारी, २०१७ रोिी
वा ्यासम
ु ारास ननवेदनादवारे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त दोन्ही प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
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(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने ई् ते पाथरड हा रस्तता व आींबेहोळ
ओढयावरील पल
ु दर
ु स्तत करण्याबाबत तसेच ई् ते पाथरड या रस्त्याचे काम
ननकृष् दिााचे करणाऱया ठे केदार व अधधकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

ननवेदन प्राप्त आहे . मा.श्री.राहुल मो्े , वव.स.स याींनी ददनाींक २०.२.२०१७
रोिीच्या पत्रान्वये मा.मींत्री (सा.बाीं.) याींना ननवेदन सादर केले आहे .

(३), (४) व (५) प्रशनाींककत प्रकरणी अधीक्षक अमभयींता, दक्षता व गुण ननयींत्रण
मींडळ, औरीं गाबाद याींनाचौकर्ी करण्याचे आदे र् दे ण्यात आले आहे त.
-----------------

दोडामागच (जज.मसांधुदग
ु यात विनापरिाना गौि खननज उत्खनन िरुन
ु )च तालक्
(३६)

*

गोिा राज्यात विक्री िरण्यात येत असल्याबाबत

७५९१०

श्री.ननतेश रािे (ििििली) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दोडामागा (जि.मसींधद
ु ग
ु )ा तालुक्यातील कळणे, करमळी, हसापूर, हणखणे या

गावात गत १५ वर्ाापासन
ू ववनापरवाना धचरे खाण व्यवसाय, खडी वाळू वाहतूक व
गौण खननि उ्खनन करन ववनापरवाना गोवा राज्यात वविीसाठी नेण्यात येत

असताना सदर गौण खननि उ्खनन करणाऱयाींववरोधात अदयापपयंत कोणतीही
कारवाइा करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गौण खननिाचे उ्खनन व वाहतूकीचा राज्याच्या महसूल
खा्यात कोण्याही प्रकारे भरणा करण्यात येत नसल्यामुळे सदर बेकायदा

धचरे खाण व्यवसाय, खडी व वाळू वाहतूक व गौण खननि उ्खननामळ
ु े र्ासनाचा
लाखो रूपयाींचा महसूल बुडत आहे , हे ही खरे आहे काय,

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

(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने बेकायदा गौण खननि उ्खनन व धचरे खाण
व्यवसाय करन व गोवा राज्यात वविी करणाऱयाींवर र्ासनाने कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) दोडामागा तालुक्यातील मौिे कळणे,

येथे दद.१२.०१.२०१७ रोिी तेथील स. नीं. ३७ दहस्तसा नीं. ६४ व ७३ मध्ये माती व

िाींभा दगडाचे अवैध उ्खनन केल्याचे ननदर्ानास आल्यानुसार, सींबींधधत िमीन
मालकाींना नो्ीसा दे ऊन खल
ु ासा मागववण्यात आला आहे . िमीन मालकाींकडून

खल
ु ासा प्राप्त होताच ननयमानुसार पढ
ु ील कारवाई करण्याची तिवीि ठे वली
आहे . तसेच मौिे कळणे येथे नोव्हें बर, २०१५ मध्ये िाींभा दगडाचे अवैध
उ्खनन

केल्याचे

ननदर्ानास

आल्यावरून,

रू.६०,०००/- वसुल करण्यात आली आहे .

सींबींधधताींकडून

दीं डाची

रक्कम

मौिे हींसापूर, हणखणे ही गावे गोवा राज्याच्या हद्दीत आहे त.

दोडामागा तालुका गौण खननिाच्या अवैध उ्खनन व वाहतक
ु ीस आळा

घालण्यासाठी जिल्हास्ततरावर व तालक
ु ास्ततरावर पथके गठीत करण्यात आली
असून, सदर पथकादवारे ननयममत व आकजस्तमकपणे तपासणी करण्यात येते.

्यानुसार दोडामागा तालक्
ु यात एवप्रल, २०१६ ते र्ेब्रुवारी, २०१७ या कालावधीत

गौण खननिाच्या अवैध वाहतुकीच्या १७ प्रकरणाींत रू.९६,३८,२००/- एवढा दीं ड
आकारण्यात आला आहे .

(५) प्रशन उद्ावत नाही.

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

मोताळा (जज.बुलडािा) तालुक्यातील नळगांगा ि पलढग धरि येथे
मत््यबीज उत्पादन िद्द्र ननमाचि िरण्याबाबत

(३७)

*

८०१९५

श्री.हषचिधचन

सपिाळ

(बुलढािा) :

सन्माननीय

मत््यवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बुलढाणा जिल््यात गोड्या पाण्यातील म्स्तय व्यवसायास पूरेसा वाव

असल्याबाबतचा जिल्हा मानव ववकास अहवाल माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा
्यादरम्यान र्ासनास प्राप्त झालेला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मोताळा (जि.बुलडाणा) तालक्
ु यातील नळगींगा व पलढग धरण
येथे म्स्तय बीि उ्पादन केंद्र ननममातीसाठी आवशयक िमीनीचे क्षेत्र उपलब्ध

करून दे ण्याबाबतचा प्रस्तताव म्स्तय व्यवसाय ववभागाकडून माहे सप््ें बर, २०१६
मध्ये वा ्यादरम्यान र्ासनास प्राप्त झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर प्रस्ततावानुसार नळगींगा व पलढग धरण येथे म्स्तयबीि
उ्पादन केंद्र ननममातीसाठी िमीनीचे क्षेत्र उपलब्ध करून दे ण्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे ि जानिर : (१) होय.

(२) म्स्तयव्यवसाय ववभागाने कायाकारी अमभयींता पा्बींधारे ववभाग, बुलडाणा
याींना सप््ें बर, २०१६ मध्ये िमीनीचे क्षेत्र उपलब्ध करून दे णेबाबत ववनींती केली
आहे , हे खरे आहे .

(३) पा्बींधारे ववभाग, बुलडाणा याींनी अधधग्रदहत केलेली िमीन ्याींना आवशयक
असून अनतररक्त िमीन उपलब्ध नसल्याचे म्स्तयव्यवसाय ववभागास माचा,
२०१७ मध्ये कळववले आहे .
(४) प्रशन उद्ावत नाही.

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

हातििांगले (जज.िोल्हापूर) तालुक्यातील र्त्याांची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत
(३८)

*

७७९७०

डॉ.सुजजत

ममिचेिर

(हातििांगले) :

सन्माननीय

ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) हातकणींगले (जि.कोल्हापरू ) तालक्
ु यातील नागाव-वडगाींव, हे रले-वडगाींव तसेच
तासगाींव-पेठवडगाव या रस्त्याींची दरु वस्तथा झाल्यामुळे अपघाताींच्या सींख्येत
मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा ्या दरम्यान
ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रस्त्याींची दर
ु स्तती करण्याबाबत स्तथाननक नागररकाींनी वारीं वार
मागणी करनही अदयापपयंत कोणतीही कायावाही करण्यात आलेली नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी करन सदर रस्त्याींची दर
ु स्तती करण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?

श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) अींर्त: खरे आहे . रस्त्याींची दरु ावस्तथा झाली आहे .
परीं तु अपघाताींच्या सींख्येत वाढ झाल्याचे ननदर्ानास आलेले नाही.
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(२) व (३) हे खरे नाही. जिल्हा पररर्द कोल्हापूरकडे कोणतीही मागणी करण्यात
आलेली नाही.तथावप, सावािननक बाींधकाम ववभागाकडे मा.आमदार डॅा.सुजित
ममणचेकर याींनी दर
ु स्तती बाबत मागणी केली आहे .

्यानुसार नागाींव ते मौिे वडगाींव ५/२८० ते ५/४०० कक.मी. व ६/३०५ ते

६/५६० कक.मी. या लाींबीतील व हे रले ते मौिे वडगाींव तसेच तासगाींव ते

पेठवडगाव ९/३०० ते १०/२०० कक.मी. लाींबीतील रस्तता दर
ु स्ततीची कामे सावािननक
बाींधकाम ववभागाकडे प्रगतीत आहे त.

तसेच हे रले ते मौिे वडगाव रस्त्यावर कक.मी. ०/८०० ते१/२०० व ८/५०० ते

९/०० ककीं .मी. लाींबीतील रस्तता दर
ु स्ततीचे काम जिल्हा पररर्दे कडे मींिूर आहे .

उवारीत खराब लाींबीतील रस्त्याचे काम ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार हाती

घेण्याचे जिल्हा पररर्दे चे ननयोिन आहे .
(४) प्रशन उद्ावत नाही.

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

जळगाांि जजल्हयातील ७४ पल
ु ाांची पुनबाांधिी िरण्याबाबत
(३९)

*

८३६८६

श्री.चांद्रिाांत सोनाििे (चोपडा) :

सन्माननीय सािचजननि

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

(१) िळगाींव जिल््यातील जिल्हा मागा आखण राज्य मागाावरील ७४ पुलाींचे
आयुषय सींपुष्ात आल्याचे सावािननक बाींधकाम ववभागाने माहे ऑगस्त्, २०१६
मध्ये वा ्यादरम्यान केलेल्या सवेक्षणात ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर ७४ पल
ु ाींची पन
ु बांधणी करणे गरिेचे असल्याचे सींबधीं धत
ववभागाने र्ासनास कळववले आहे , हे ही खरे आहे काय,

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

(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने सदर ७४ पुलाींची पुनबांधणी करण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही.
(२) प्रशन उद्ावत नाही.
(३) प्रशन उद्ावत नाही.
(४) प्रशन उद्ावत नाही.
(५) प्रशन उद्ावत नाही.

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

पराांडा (जज.उ्मानाबाद) तालक्
ु यातील नि
ु सानग्र्त शेतिऱयाांना
नुिसान भरपाई दे ण्याबाबत

(४०)

*

८३४७३

श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :

सन्माननीय पन
ु िचसन ि मदत

िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पराींडा (जि.उस्तमानाबाद) तालुक्यात माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान

हवामानात अचानक बदल होऊन काही दठकाणी पाऊस पडला असन
ू या अवेळी

पडलेल्या पावसामळ
ु े र्ेतकऱयाींचे तुर, द्राक्ष, काींदा व कापूस या वपकाींचे प्रचींड
प्रमाणात नुकसान झाले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, सदरहू र्ेतकऱयाींना नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबतची मागणी
स्तथाननक लोकप्रनतननधीनी मा.मुख्यमींत्री व पन
ु वासन व मदत काया मींत्री
याींच्याकडे ददनाींक २० र्ेब्रव
ु ारी, २०१७ रोिी वा ्यासम
ु ारास ननवेदनादवारे केली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ्यानर्
ु ींगाने र्ेतकऱयाींना नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(३) व (४) प्रशन उद्ावत नाही.
-----------------
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िोराडी मत््यबीज िद्द्र (ता.मेहिर, जज.बल
ु ढािा) येथील गैरव्यिहाराबाबत
(४१)

*

८१५६५

श्री.हषचिधचन

सपिाळ

(बुलढािा) :

सन्माननीय

मत््यवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोराडी म्स्तयबीि केंद्र (ता.मेहकर, जि.बल
ु ढाणा) येथे दे खभाल दर
ु स्तती व

सादह्य खरे दीमध्ये सन २०१४-१५ व २०१५-१६ या आधथाक वर्ाात मोठ्या
प्रमाणात

गैरव्यवहार

झाल्याची

बाब

माहे

िानेवारी,

२०१७

्यादरम्यान ननदर्ानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

मध्ये

वा

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

(३) असल्यास, तदनुसार सदर गैरव्यवहारास िबाबदार असणाऱया सींबध
ीं ीताींवर
र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे ि जानिर : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रशन उद्ावत नाही.
(३) प्रशन उद्ावत नाही.
(४) प्रशन उद्ावत नाही.

विधान भिन :
मांब
ु ई.

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

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि,
महाराष्ट्र विधानसभा
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