
महाराष्ट्र विधानसभा 
तिसरे अधधिेशन, २०१७ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

गरुुिार, ददनाांि ०३ ऑगस्ट, २०१७ / श्रािण १२, १९३९ ( शिे ) 
  
(१) महसूल, मदि ि पुनिवसन, सािवजतनि बाांधिाम 

(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री 

 

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५६ 
------------------------------------- 

  
चांद्रभागा नदी (िा.पांढरपूर, जज.सोलापूर) पात्रािील अिैध िाळू उपशामुळे 

चार शाळिरी मुलाांचा झालेला मतृ्यू 
  

(१) *  ८६२६९   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) चींद्रभागा नदी (ता.पींढरपरू, जि.सोलापरू) पात्रातील अवधै वाळू उपशा 
ववरोधात ववववध सींघ्नाींनी ददनाींक १४ िून, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास प्ाींत 
कायाालयावर मोचाा काढला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अवधै वाळू उपशामळेु चींद्रभागा नदीच्या पात्रात मोठे खड्ड े
पडले असनू या खडयात पडून चार शाळकरी मलुाींचा मतृ्य ू झाल्याच ेमाहे 
िून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या प्करणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, त्यानसुार चींद्रभागा नदी पात्रात अवधै वाळू उपसा करणाऱ्या 
वाळू माफियाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) सोलापरू जिल््यातील पींढरपरू तालकु्यातील चींद्रभागा 
नदीपात्रात दद.१०/०६/२०१७ रोिी पाण्यात पोहत असताना ४ बालकाींचा बडूुन 
मतृ्य ुझाला असल्याची बाब ननदशानास आलेली आहे. तथावप, सदरची घ्ना 
घडलेल्या दठकाणी वाळूचे उत्खनन झाल्याचे ननदशानास आलेले नाही. 

सोलापरू जिल््यात गौण खननिाचे अवधै उत्खनन व वाहतकूीस 
प्नतबींध घालण्याकरीता उपववभागीय स्तरावर तसेच तहसील स्तरावर महसलू 
ववभाग व पोलीस ववभागाचा समावेश असलेली भरारी पथके गदठत करण्यात 
आली आहेत. सदर भरारी पथकाींमािा त पींढरपरू तालकु्यात माहे एवप्ल, २०१७ 
त े माहे िून, २०१७ या कालावधीत वेगवेगळ्या प्करणाींत कारवाई करून 
रू.१८,७८,७७१/- एवढा दींड वसलू करून शासनिमा करण्यात आला आहे. 
तसेच १७ गनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
(५) प्श्न उद् ावत नाही. 

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

अललबाग (जज.रायगड) समुद्र किनाऱ्यालगिची शासि य जमीन 
मजछिमार बाांधिाांना हस्िाांिरीि िरण्याबाबि 

  

(२) *  ८८१९२   श्री.सभुाष उफव  पांडडिशठे पाटील (अललबाग) :   
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अललबाग (जि.रायगड) समदु्र फकनाऱ्यालगतच्या सवे नीं.१९३ मधील 
िागेचा वापर अललबाग कोळीवाड्यातील मजच्िमार बाींधव व्यवसायासाठी 
समुारे २०० वर्ाापासनू करीत असनू तथेील घराींना घरपट्टी, पाणीपट्टी, वीि 
िोडणी देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िलमनीवरील मजच्िमाराींना िवळपास २०० वर्ाानींतर 
िागा खाली करण्याबाबत नो्ीसा देण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, समदु्र व खाडी फकनाऱ्यालगत असलेल्या शासकीय िागा 
मजच्िमार बाींधवाींच्या मजच्िमार व्यवसायासाठी हस्ताींतरीत करण्याचा शासन 
ननणाय असतानाही त्याची अींबलबिावणी करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्करणाची चौकशी करुन समदु्र फकनाऱ्यालगतची शासकीय 
िमीन मजच्िमार बाींधवाींना हस्ताींतरीत करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) मौिे अललबाग, ता.अललबाग जि.रायगड येथील 
स.नीं.१९३ क्षेत्र ६-३५.२७ हे-आर या िमीन लमळकतीींचे गा.न.नीं.७/१२ च े
कब्िेदार सदरी “कस््म व सेंट्रल डडपा ा्में्” याींचे नावे दाखल आहे. उक्त 
िमीन ही अललबाग नगर पररर्द हद्दीमध्ये येत असनू कस््म ववभागाच्या 
नाींवे असलेल्या िलमनीवर मजच्िमार बाींधवाींनी बाींधलेल्या घराींबाबत नगर 
पररर्द अललबाग याींचेकडून असेसमें् मध्ये ‘अनधधकृत’ नोंदी दाखल करुन 
त्याींच्याकडून घरपट्टी व पाणीपट्टी वसलू केली िात असल्याचे ददसनू येत.े 
(२) उक्त िलमनीवरील अनधधकृत घर धारकाींना सदरील िागा खाली 
करण्याबाबत कस््म ववभाग, अललबाग याींनी नो्ीसा बिावल्या आहेत. 
(३) शासन पररपत्रक ददनाींक ०४.०२.१९८३ मधील तरतदुीनसुार मजच्िमाराींच्या 
गावालगतच्या/वसाहती लगतच्या खुल्या सरकारी िागा मजच्िमाराींना 
व्यवसायाकररता तसेच मासे सकुववणे, िाळे सकुववणे, िाळे ववणणे, बो्ी 
दरुुस्ती करणे, बो्ी शाकारणे इ.कररता ननहीत करण्यात येतात. अशा 
िागाींची मालकी शासनाचीच असत,े परींत ु स्थाननक लोकाींना अशा िागेचा 
वापर िक्त उक्त सावािननक कारणासाठीच करता येत.े त्यानरु्ींगाने रायगड 
जिल््यात अींमलबिावणी करण्यात येत असनू जिल््यातील समदु्र फकनारी 
असलेल्या एकूण ११ तालकु्यातील १६६ गावाींपकैी २४ गावाींची एकूण क्षेत्र 
४५.३९१३ हे.आर क्षेत्राच े अधधकार अलभलेखात शासन पररपत्रक ददनाींक 
०४.०२.१९८३ अन्वये इतर हक्काींमध्ये नोंदी घेण्यात आलेल्या आहेत.  
(४) व (५) प्श्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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ललगांदरी िे आडगाि माऊली (जज.औरांगाबाद) या घाट रस्त्याछया 
िामाि झालेला गैरव्यिहार 

 

(३) *  ९०७९८   श्री.अिलु सािे (औरांगाबाद पिूव) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ललगींदरी त ेआडगाव माऊली (जि.औरींगाबाद) या घा् रस्त्याच ेकाम सन 
२०१३ त े २०१६ या कालावधीत कुशल बेरोिगार सींस्थाींना न देता ५ मिूर 
सहकारी सींस्थाींना ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ई- े्ंडररींग मध्ये िेवढी रक्कम या कामाींसाठी मींिूर होती 
त्यापेक्षा अधधक रक्कम धनादेशादवारे देण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, प्त्यक्षात या रस्त्याचे काम केले नसताना कामाची देयके 
अदा करण्यात आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्करणाची चौकशी करून दोर्ी अधधकाऱ् याींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. हे खरे आहे. प्श्नाधीन कामाच्या ननववदाना 
दोन वेळेस प्नतसाद लमळाला नाही. ततृीय ननववदेस १४ ननववदाकाराींनी 
प्नतसाद ददला. यामध्ये सवाात कमी दर ददलेल्या ननववदाकारास अनामत 
रक्कम भरण्याबाबत कळववले होत.े तथावप, त्याने अनामत रक्कम भरली 
नाही. सबब, सदर ननववदा प्फिया पणूा झाली नाही. दरम्यानच्या 
कालावधीमध्ये कामाचे ६ भाग पाडून मिूर सहकारी सींस्थाींना काम देण्यात 
आले.    
(२), (३) व (४) मिूर सहकारी सींस्थाींनी केलेल्या करारनाम्या पेक्षा िास्त 
रक्कम अदा करण्यात आललेी नाही. 

परींत ु कामासींदभाात प्ाप्त तिारीच्या अनरु्ींगाने सदर कामासींदभाात 
दक्षता व गणु ननयींत्रण मींडळामािा त चौकशी  करण्यात येत आहे. 
(५) प्श्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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फलटण-लोणांद-लशरिळ (जज.सािारा) या राज्य मागावच ेचौपदरीिरणाच े
िाम अपूणव असल्याबाबि 

  

(४) *  ८६४६६   श्री.अिलु भािखळिर (िाांददिली पिूव), श्री.विलासराि 
जगिाप (जि) :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िल्ण-लोणींद-लशरवळ (जि.सातारा) या राज्यमागा िमाींक ७० च्या 
चौपदरीकरणाचे सन २०१० मध्ये सरुु झालेले काम अदयापपयतं पणूा झाले 
नसल्याचे माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्यावर अनेक खड्ड े पडले असल्याने सन २०१० 
पासनू आतापयतं २०० हून अधधक अपघात झाल्याचेही ननदशानास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागााचे काम माहे ऑक््ोबर, २०१२ पासनू पणूातः बींद 
असनू बहुताींशी यींत्रसामग्री व मनषुयबळ स्थलाींतररत केले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, या रस्त्याच्या कीं त्रा्दाराींनी चौपदरीकरणाच ेकाम अदयापपयतं 
पणूा न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, या प्करणी चौकशी करून सदर रस्त्याचे चौपदरीकरणाचे 
काम तातडीने पणूा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) सदर रस्ता एकूण ५६ 
फक.मी. लाींबीचा असनू, त्यापकैी ४३ फक.मी.लाींबीचे चौपदरीकरण भागश: पणूा 
झाले आहे. उवाररत १३ फक.मी. लाींबीतील काम भसूींपादना अभावी अपणूा आहे. 
       सवासाधारणपणे अपघात हे रस्त्याच्या पररजस्थतीकड े लक्ष न देता 
भरधाव वेगाने वाहन चालववल्यामळेु होत आहेत. 
       भसुींपादनामळेु  कामास ववलींब झाला आहे. िल्ण-लोणींद ही लाींबी 
राषट्रीय महामागा ि.९६५ म्हणून घोर्ीत झाली आहे. लोणींद-लशरवळ ही लाींबी 
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राषट्रीय महामागा म्हणून तत्वत: मींिूर आहे. सदर लाींबी राषट्रीय महामागा 
ववभागास हस्ताींतरीत करण्याची कायावाही प्गतीत आहे. 
(६) प्श्न उद् ावत नाही. 

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

नागपूर जजल््यािील गोपीनाथ मुांड ेशिेिरी विमा योजनेछया 
लाभार्थयाांच ेप्रस्िाि प्रलांबबि असल्याबाबि 

  

(५) *  ८५०६४   श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्चम), श्री.वििास िुां भारे 
(नागपरू मध्य) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) नागपरू जिल््यातील ३५७ शतेकऱ् याींनी गोपीनाथ मुींड े शतेकरी ववमा 
योिनेच्या लाभाकरीता कृर्ी ववभागाकड े सादर केलेल्या प्स्तावाींपकैी ८६ 
लाभार्थयांचे प्स्ताव प्लींबबत असल्याचे माहे म,े २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योिनेच्या अींमलबिावणीकरीता सींबींधधत ववमा सल्लागार 
कीं पनीने जिल््यातील प्लींबबत प्करणाची यादी व मालसक प्गती अहवाल 
कृर्ी आयकु्त, ववभागीय कृर्ी सहसींचालक, सींबींधधत जिल्हा अधधक्षक कृर्ी 
अधधकारी व तालकुा कृर्ी अधधकारी याींच्याकड ेदरमहा पाठवावा असे स्पष् 
ननदेश ददले असतानाही सदर अहवाल पाठववला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त योिनेच्या प्लींबबत प्स्तावामधील अपणूा कागदपत्राींची 
पतूाता करण्याची िबाबदारी ववभागीय कृर्ी सहसींचालक, जिल्हा अधधक्षक 
कृर्ी अधधकारी व तालकुा कृर्ी अधधकारी याींची असताींनाही त्याींनी मागील ५ 
वर्ाापासनूची ४३ प्करणे अदयापपयतं प्लींबबत ठेवलेली आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, या प्करणी चौकशी करुन या योिनेतील ८६ लाभार्थयांच े
प्स्ताव प्लींबबत ठेवणाऱ् या ववमा सल्लागार कीं पनीवर व त्रृ् ीींची पतूाता न 
करणाऱ् या कृर्ी ववभागाच्या अधधकाऱ् याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) नागपरू जिल््यात २०१२-१३ त े२०१६-१७ या पाच 
वर्ाात शतेकरी अपघात ववमा योिनेअींतगात एकूण ३७५ ववमा प्स्ताव प्ाप्त 
झालेले आहेत. त्यापकैी २३५ प्स्ताव सींबींधधत ववमा कीं पन्याींकडून मींिूर 
झालेले असनू ८८ प्स्ताव ववदहत अ्ी व शतीत बसत नसल्यामळेु नामींिूर 
करण्यात आलेले आहेत. ४५ प्स्ताव ववमा कीं पनीकड े तर ७ प्स्ताव कृवर् 
ववभागाकड ेप्लींबबत आहेत, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) अपऱु्या कागदपत्राींची पतूाता करण्याची िबाबदारी ववमा दावेदाराची आहे. 
ववमा दावा तयार करुन तो ववमा कीं पनीकड ेररतसर दाखल करणे, त्याबाबत 
पाठपरुावा करुन तो मींिरू करुन घेणे, ही िबाबदारी कृवर् ववभागातील 
सींबींधधत अधधकाऱ्याींची आहे. मागील ५ वर्ाातील ५२ दाव ेप्लींबबत आहेत. हे 
खरे आहे. 
(४) प्लींबबत ववमा प्स्तावाींबाबत कृवर् आयकु्तालयाकडून वेळोवळी आढावा 
घेऊन ववमा कीं पन्याींकड ेपाठपरुावा केला िातो. 
(५) प्श्न उद् ावत नाही. 

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

अहमदनगर जजल््याि सुत्र िृमी किडीछया प्रादभुाविाने डाळीांब ि पेरु 
वपिाांच ेझालेले नुिसान 

  

(६) *  ८५५६३   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (लशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अब् दलु सत्िार (लसल्लोड), 
श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर जिल््यातील पेरु, डाळीींब व ववववध भािीपाला वपकाींवर सन 
२०१६-१७ मध्ये सतु्र कृमी या फकडीचा (रु् नॉ् ननमॅ्ोड) मोठ्या प्माणात 
प्ादभुााव झाल्याचे माहे माचा, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याप्करणी िळपीक लागवड धारकाींनी केलेल्या तिारीनसुार 
शासनाने केलेल्या सवेक्षणामध्ये प्ामखु्याने अहमदनगर जिल््यातील राहाता, 
साकुरी, बाभळेश्वर, लोकगाव, कोळणेवाडी, लश ींगणापरू, धरणगाव या दठकाणी 
या फकडीचा सवााधधक प्ादभुााव झाल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, फकडीमळेु झालेल्या नकुसानीचे आधथाक सहाय्य लमळण्याबाबत 
सींबींधधत शतेकरी तसेच स्थाननक लोकप्नतननधीींनी मा.कृर्ी मींत्री, कृर्ी 
आयकु्त, पणेु व जिल्हा कृर्ी अधधकारी, अहमदनगर याींच्याकड े वारींवार 
मागणी करुनही अदयाप कोणतीही कायावाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, अहमदनगर जिल््यातील नकुसानग्रस्त शतेकऱ्याींना तातडीने 
अथासहाय्य देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
       अहमदनगर जिल््यातील राहाता, साकुरी, बाभळेश्वर, लोहगाव, 
काळपेवाडी, लश ींगणापरू, धरणगाव या दठकाणी सतु्र कृमी (रु् नॉ् ननमॅ्ोड) 
या कीडीचा १० त े२० ्क्के प्ादभूााव आढळून आला आहे. 
(३) व (४) महात्मा िुले कृवर् ववदयावपठ राहूरी येथील वनस्पती ववकृती 
शास्त्रज्ञ, उपववभागीय कृवर् अधधकारी, कृवर् आयकु्तालय, तालकुा कृवर् 
अधधकारी राहाता व इतर क्षेबत्रय अधधकारी याींनी राहता, लोहगाव, साकुरी या 
गावाींना भे् देवनू, शतेकऱ् याींना, पाणी व खत व्यवस्थापन, ननरोगी 
कलम/रोपाींची ननवड, और्धाींचा वापर, झेंडू या सापळा वपकाची लागवड, 
वेलवगीय आींतर वपक न घेणे, वपकाींच्या बुींध्याभोवती आच्िादन करणे 
इत्यादीबाबत मागादशान करण्यात आले आहे. 

राहूरी तालकु्यात प्ादभूाावाची तीव्रता कमी आहे. शतेकऱ् याींना सींदेश 
पाठववण्यात आला असनू, प्ादभूाावाच े प्माण वाढू नये म्हणून मागादशान 
करण्यात आले आहे. कोपरगाव तालकु्यात सतु्र कृमीचा प्ादभूााव होव ू नये 
म्हणून शतेकऱ् याींना मागादशान करण्यात येत आहे. 
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राहता, कोपरगाव, राहूरी येथील शतेकऱ् याींना, आधूननक तींत्रज्ञानाचा 
वापर करून िास्त उत्पादन घेणेबाबत, तसेच डाळीींब, पेरू याींना िास्तीत 
िास्त बािार भाव कसा लमळवता येईल याबाबत क्षबेत्रय अधधकारी व कृवर् 
ववज्ञान कें द्र, बाभळेश्वर येधथल शास्त्रज्ञ वेगवेगळया माध्यमातनू मागादशान 
करीत आहेत. 
(५) प्श्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
िोल्हापूर जजल््यािील शेििऱ्याांछया जलमनीांिर ‘स्िामी शांिराचायव मठ’ 

याांनी बेिायदेलशरररत्या अधधिार दाखविल्याबाबि 
  

(७) *  ८७०५०   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापरू जिल््यातील दगुाम व डोंगराळ भागातील शतेकऱ्याींच्या अींदाि े
२५ त े ३० हिार एकर िलमनीींवर ‘स्वामी शींकराचाया मठ’ याींनी 
बेकायदेलशरररत्या अधधकार दाखववल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय,   
(२) असल्यास, उक्त िलमनी शतेकऱ्याींना पनु्हा कसण्यास देण्याची मागणी 
शतेकऱ्याींनी केली असनू िलमनी शतेकऱ्याींना परत लमळवनू देण्याबाबत 
मा.महसलू राज्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक १८ एवप्ल, २०१७ रोिी 
बठैक आयोजित करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्करणाची चौकशी करुन सदर िलमनी शतेकऱ्याींना परत 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) असे ननदशानास आल ेनाही. 
(२) व (३) मौिे कोनोली तिा  असींडोली ता.राधानगरी जि.कोल्हापरू येथील 
ग्रामस्थाींनी लोकप्नतननधीींना यासींदभाात ददलेल्या ननवदेनाच्या अनरु्ींगाने 
लोकप्नतननधीींनी मा.राज्यमींत्री (महसलू) याींना या ववर्यी बठैक आयोजित 
करण्याची ववनींती केलेली होती. त्यानरु्ींगाने “स्वामी शींकराचाया मठ, कोल्हापरू 
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याींनी कोल्हापरू जिल््यातील शतेकऱ्याींच्या िलमनीींवर बेकायदेलशरररत्या 
अधधकार दाखववल्याबाबत” या ववर्यावर मा. राज्यमींत्री (महसलू) याींचेकड े
ददनाींक १८.०४.२०१७ रोिी बठैक आयोजित करण्यात आली होती. सदर 
बठैकीत सदरचा ववर्य व्यापक स्वरुपाचा असल्याने या ववर्यी मा. मींत्री 
(महसलू) याींचेकड ेश्री. स्वामी शींकराचाया मठ, कोल्हापरू याींचे प्नतननधीसह 
पनुश्च: बठैक आयोजित करण्याचे ठरले आहे. 
(४) प्श्न उद् ावत नाही. 

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

घनसािांगी (जज.जालना) िालुक्याि िृषी विभागािडून िुरीच ेतनिृष्ट्ट 
दजावच ेबबयाणे िाटप िेल्याबाबि 

  

(८) *  ९२१९७   श्री.अजजि पिार (बारामिी), श्री.ददलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), श्री.शलशिाांि लश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापरू) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) घनसावींगी, भायगव्हाण, लश ींदेवडगाींव, दहाळगाींव, श्रीपत धामणगाींव, 
लल ींबी, जिरडगाींव (ता.घनसावींगी, जि.िालना) येथील शतेकऱ्याींना सन    
२०१६-१७ या वर्ाात कृर्ी ववभागाकडून २४७० िातीचे तरू या वपकाचे सींकरीत 
बबयाणे वा्प करण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शतेकऱ्याींनी सदर बबयाण्याींची लागवड केली असनू व्यवजस्थत 
िोपासना करुन व वेळोवेळी खतपाणी देऊनसधु्दा वपकाला शेंगा न 
लागल्यामळेु शतेकऱ्याींच ेलाखो रुपयाींचे नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार शतेकऱ्याींना ननकृष् दिााचे बबयाणे वा्प करणाऱ्या 
सींबींधधताींवर कारवाई करुन शतेकऱ्याींना नकुसानभरपाई देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 



11 

श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) नाही.  तथावप, २,७४० शतेकऱ्याींना समुारे ५९.८० 
जक्वीं बबयाणे परुवठा केला होता व त्याची ११९६ हे. क्षेत्रावर लागवड झाली 
होती. सदर तरुीला िुलाींची धारणा होऊनही अल्प प्माणात शेंगा 
लागल्याबाबत ३५५ शतेकऱ्याींच्या तिारी प्ाप्त झाल्या असनू त्याींचे समुारे 
२१०.८० हे. क्षते्र आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) व (४) सदर बाधीत क्षेत्राची उपववभागीय कृवर् अधधकारी याींच्या 
अध्यक्षतखेाली तालकुास्तरीय तिार ननवारण सलमतीने पाहणी केली आहे. 
त्याींनी सन २०१६-१७ मध्ये माहे सप् े्ंबर-ऑक््ोंबर मध्ये अधधक पाऊस 
झाल्यामळेु िलमनीत ओलावा िास्त काळ रादहल्याने अनकूुलन अक्षमतमेळेु 
वरचेवर िुलाींचा बहर येत गेला तथावप, त्याचे शेंगात रुपाींतर झालेले 
नसल्याचे सकृत दशानी अनमुाननत केलेले आहे. सबब, सींबींधधत बबयाण्याींची 
GOT व DNA फिीं गरवप् ी्ं ीग तपासणी करण्यात येत असनू त्यातील 
ननषकर्ाानसुार पढुील कायावाही केली िाईल त्याचप्माणे, नकुसानग्रस्त 
शतेकऱ्याींनी जिल्हा ग्राहक तिार ननवारण मींच, िालना येथ े तिार 
नोंदववलेल्या आहेत. 
(५) प्श्न उद् ावत नाही. 

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

िामठी (जज.नागपूर) िालुक्याि विनापरिाना  
विटभट्टय्ा सुरू असल्याबाबि 

  

(९) *  ८९३१९   श्री.वििास िुां भारे (नागपरू मध्य) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कामठी (जि.नागपरू) तालकु्यात मोठ्या प्माणात ववनापरवाना वव्भट्टय्ा 
सरुू असल्याने शासनाचा कोट्यावधी रुपयाींचा महसलू बडुत असल्याचे माहे 
एवप्ल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या वव्भट्टय्ाींसाठी मोठ्या प्माणात पाण्याचा वापर केला िात 
असल्यामळेु सामान्य नागररकाींना पाण्याची ी्ंचाई ननमााण होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्करणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार सदर बेकायदेशीर वव्भट्टय्ा बींद करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) नागपरू जिल््यातील कामठी 
तालकु्यात ५८ वव्भट्टया ववनापरवाना चाल ू असल्याचे ननदशानास आले. 
त्यानसुार सींबींधधत मींडळ अधधकारी व तलाठी याींच्यामािा त सदर वव्भट्टयाींची 
चौकशी करून त्या बींद करण्यात आल्या असनू, महाराषट्र िमीन महसलू 
सींदहता, १९६६ मधील कलम ४८ (७) नसुार सदर वव्भट्टयाींवर कारवाई 
करण्याची कायावाही तहलसलदार कामठी याींच्यास्तरावर सरुू आहे. 
     सदर वव्भट्टयामळेु सामान्य नागरीकाींना पाण्याची ी्ंचाई ननमााण 
झाल्याची बाब ननदशानास आलेली नाही. 
(५) प्श्न उद् ावत नाही. 

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

जळगाि जजल््यािील शिेिरी पांिप्रधान वपि विमा योजनेछया 
लाभापासून िांधचि असल्याबाबि 

  

(१०) *  ९२२८३   श्री.हरीभाऊ जािळे (रािेर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िळगाव जिल््यातील एक लक्ष सत्तर हिार शतेकऱ्याींनी पींतप्धान वपक 
ववमा योिनेंतगात सन २०१६ मध्ये ६० लक्ष रुपये भरले असतानाही केवळ 
कपाशी व तरू या वपकाींचा ववमा सोडून इतर वपके घेतलेल्या केवळ २१० 
शतेकऱ् याींना वपक ववम्याची भरपाई देण्यात आल्याचे माहे िून, २०१७ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती वपक ववम्यापासनू वींधचत असलेल्या उवाररत 
शतेकऱ् याींना वपक ववम्याचा लाभ लमळवनू देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) हे खरे नाही.  
(२) व (३) िळगाव जिल््यामध्ये प्धानमींत्री वपक ववमा योिना भारतीय 
कृवर् ववमा कीं पनी मािा त राबववण्यात आली. खरीप हींगाम २०१६ मध्ये सदर 
योिनेअींतगात िळगाव जिल््यातील १.८६ लाख शतेकऱ्याींनी रु ४३.६२ को्ी 
ववमा हप्ता भरुन २.४७ लाख हे. क्षेत्र ववमा सींरक्षीत केले. योिनेच्या 
मागादशाक सचुनेनसूार ९,०५९ पात्र शतेकऱ्याींना रु ४.०५ को्ी नकुसान भरपाई 
भारतीय कृवर् ववमा कीं पनी मािा त ननजश्चत करण्यात आली असनू पात्र 
शतेकऱ्याींच्या बँक खात्यावर िमा करण्यासाठी सींबींधीत बँकाींकड ेवगा करण्यात 
आलेली आहे. 
(४) प्श्न उद् ावत नाही. 

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

मौजे हांगेिाडी (िा.श्रीगोंदा, जज.अहमदनगर) येथे जांगल पोखरुन  
िाळूची िस्िरी होि असल्याबाबि 

  

(११) *  ८७७८४   श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौिे हींगेवाडी (ता.श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर) येथील िींगलातील झाड े
तोडून व िींगल पोखरुन वाळूचा अवधै उपसा व तस्करी करण्यात येत असनू 
याकड ेसींबींधधत अधधकारी व कमाचारी दलुाक्ष करीत असल्याचे माहे िानेवारी, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्करणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार उक्त दठकाणी वाळूची तस्करी करणाऱ्या वाळू 
माफियाींवर तसेच याकड े दलुाक्ष करणाऱ्या अधधकारी व कमाचारी याींच्यावर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) मौिे हींगेवाडी, ता.श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर येथ े
डडसेंबर, २०१६ मध्ये घोड नदी काठावरील िींगल पोखरुन वाळू उपसा 
केल्याबाबतची तिार वन ववभागाच्या ्ोल फ्री कॉल से्ं रवर दरुध्वनीदवारे 
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नोंदववण्यात आली असनू वनपररक्षेत्र अधधकारी, श्रीगोंदा (रोहयो) याींनी वाळू 
नेण्याच्या उद्देशाने माती उत्खनन प्करणात अज्ञात इसमा ववरुद्ध वनगनु्हा 
दाखल केला आहे. याप्करणात झाडाींची तोड झाल्याचे ननदशानास आलेले 
नाही.   
(२) होय, याप्करणी वनपररक्षेत्र अधधकारी (सींरक्षण व अनतिमण ननमूालन), 
अहमदनगर याींनी चौकशी केलेली आहे.  
(३) सदर वाळू तस्करी प्करणी माहे डडसेंबर, २०१६ नींतर एकूण तीन 
वनगनु्हे नोंदववण्यात आले आहेत. यालशवाय वाळू तस्करी रोखण्यासाठी सदर 
वनक्षेत्रात तात्परुत्या स्वरुपात असलेले रस्त े उध्वस्त करण्यात आले आहे. 
तसेच नदीकाठी गस्ती वाढवनू वाळू तस्करी रोखण्यासाठी दक्षता घेण्यात 
आलेली आहे.  

तसेच चौकशी अहवालानसुार सदर प्करणात दलुाक्ष केलेल्या 
वनअधधकारी व कमाचाऱ्याींना कारणे दाखवा नो्ीस िारी करण्यात आली आहे 
तसेच सींबींधधत वन पररक्षेत्र अधधकारी व वनरक्षकाची बदली करण्यात आलेली 
आहे.       
(४) प्श्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
उमरेड (जज.नागपूर) िालुक्यािील भूलम अलभलेख िायावलयािून आखखि 

पबत्रिेचा रेिॉडव गहाळ झाल्याबाबि 
  

(१२) *  ९०५४८   डॉ.लमललांद माने (नागपरू उत्िर) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) उमरेड (जि.नागपरू) तालकु्यातील उपअधधक्षक, भलूम अलभलखे 
कायाालयातील आखखव पबत्रकेचा रेकॉडा अधधकाऱ्याींच्या ननषकाळिीपणामळेु 
माहे म,े २००७ मध्ये गहाळ झाल्याची बाब ननदाशनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कायाालयातील आखखव पबत्रकेचा रेकॉडा गहाळ झाल्याने 
तालकु्यातील शतेकऱ्याींना शासकीय कामाननलमत्त लागणाऱ् या आखखव पबत्रका 
लमळण्यास ववलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्करणी चौकशी करून या कायाालयातील गरैिबाबदार 
अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत व शतेकऱ्याींना आखखव पबत्रका तातडीने 
लमळण्याबाबत शासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) ववववध काळात करण्यात आलले्या 
कायाालयीन ननरीक्षणात उपअधीक्षक भलूम अलभलेख, उमरेड या 
कायाालयातनू एकूण ४२ आखीव पबत्रका गहाळ झाल्याचे ननदशानास आल े
आहे. या सींदभाात उपअधीक्षक भलूम अलभलेख, उमरेड याींनी दद. १८ मे, २०१७ 
रोिी पोलीस स््ेशन, उमरेड येथे तिार दाखल केली आहे. गहाळ झालेल्या 
सदरहू ४२ आखीव पबत्रकाींचे पनुगाठन करण्याची कायावाही सरुु आहे. सदरहू 
कायाालयातील ४२ मळु आखीव पबत्रका गहाळ झाल्या असल्या तरी सदर 
कायाालयातील आखीव पबत्रकाींच्या सींगणकीकरणाचे काम पणुा झालेले असनू 
तपासनू कायम केलेल्या सींगणकीकृत आखीव पबत्रका उपलब्ध आहेत व 
त्यामळेु नागररकाींना आखीव पबत्रकाींच्या नकला लमळण्यास अडचण होत नाही. 

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

राष्ट्रीय िृषी वििास योजनेंिगवि जस्िडनछया िांत्रज्ञानािर आधाररि 
दगु्धजन्य पदाथव ियार िरणारा प्रिल्प िायावजन्िि िरण्याबाबि 

  

(१३) *  ८९१३२   श्री.सतुनल प्रभ ू (ददांडोशी) :   सन्माननीय दगु् धवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महानींद डअेरीकड े दही, ताक, लस्सी, मसाला दधू आदी दगु्धिन्य 
पदाथांची मोठया प्माणात मागणी असल्याने डअेरी प्शासनाने कें द्र 
सरकारच्या राषट्रीय कृर्ी ववकास योिनेंतगात २० को्ी रुपये खचा करुन 
जस्वडनच्या तींत्रज्ञानावर आधाररत २० ्न क्षमतचेा दही, ताक, लस्सी तयार 
करणारा सह उत्पादन प्कल्प उभारला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्कल्प अदयाप कायााजन्वत झालेला नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरहू प्कल्प तातडीने कायााजन्वत करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेि जानिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

महाराषट्र राज्य सहकारी दधू महासींघ म.(महानींद) याींना दधू व 
दगु्धिन्य पदाथा ननलमाती प्कल्पाच्या आधुननकीकरणासाठी रु.१६.०० को्ी 
रक्कमेचा प्कल्प राषट्रीय कृर्ी ववकास योिने अींतगात मींिूर करण्यात आला 
आहे. सदर प्कल्पातील मशीनरी बसवण्याच ेकाम माचा, २०१७ अखेरीस पणुा 
करण्यात आलेले असनू, प्कल्पाच ेऑ्ोमेशनच ेकाम पणुा करुन मशीनरी सरुु 
करणे, मशीनचे सींपणूा  जक्लनीींग (CIP) करणे व ट्रायल रन घेणे ही काम े
माहे एवप्ल, २०१७ मध्ये पणूा करण्यात आली. सदर प्कल्पातनू पदहल्या 
्प्प्यात लस्सी व ताकाच े उत्पादन सरुु केले असनू माहे मे, २०१७ मध्ये 
४७.५ मे.्न ताक व १९ मे.्न लस्सीचे उत्पादन असे एकूण ६६.५ मे.्न 
उत्पादन घेण्यात आले आहे. 
(३) प्श्न उद् ावत नाही. 
(४) प्श्न उद् ावत नाही. 

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

राज्याि िीज पडून जजिीिहानी होण्याच ेप्रमाण िाढि असल्याबाबि 
 

(१४) *  ८९०१९   श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपरूी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जयांि पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.शलशिाांि लश ांदे (िोरेगाि), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), 
श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), डॉ.सांजय रायमलुिर 
(मेहिर), श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर), श्री.सरदार िारालस ांह (मलुुांड), 
श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मदि ि पनुिवसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यामध्ये गेल्या काही वर्ाापासनू मान्सनू कालावधीमध्ये वीि पडून 
मतृ्यमूखुी पडणाऱ् या लोकाींच्या सींख्येत वाढ झाली असनू ववशरे्त: नाींदेड 
जिल््यात मागील तीन वर्ाात वीि पडून ५४ िणाींच ेमतृ्य ूझाले असल्याच े
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माहे म,े २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, वीि अ्काव यींत्रणा उभारणीचा प्स्ताव ननधी उपलब्ध 
नसल्याने आपत्ती व्यवस्थापन ववभागात सन २०१५ पासनू प्लींबबत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्स्तावाला ननधी उपलब्ध करुन वीि अ्काव यींत्रणा 
उभारण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. 
(२), (३) व (४) गेल्या काही वर्ांपासनू राज्यामध्ये मान्सनू कालावधीमध्ये 
वीि पडून मतृ्यमुखुी पडणाऱ्या लोकाींच्या सींख्येत वाढ झाली आहे. वीि पडून 
मतृ्य ु रोखण्यासाठी आखण त्यासींदभाातील ठोस उपायोिना ठरववण्यासाठी 
शासन ननणाय दद.२.२.२००८ अन्वये अ्यास ग्ाची स्थापना करण्यात आली 
होती. 

ददनाींक ०९.०५.२००८ च्या शासन ननणायान्वये वीिप्वण भागामध्ये 
प्ायोधगक तत्वावर वीि अ्काव यींत्रणा उभारण्याबाबत आदेश ननगालमत 
करण्यात आले आहेत. त्यासाठी प्त्येक जिल््यात दोन वीि अ्काव यींत्रणा 
उभारण्यासाठी प्त्येकी रू.१,००,०००/- (रूपये एक लाख िक्त) एवढा ननधी 
सवा जिल््याींना उपलब्ध करण्यात आला आहे. 

वीि पडून होणाऱ्या मतृ्यचुे प्माण कमी करण्यासाठी जिल्हा 
प्शासनामािा त वीि पडत असताींना लोकाींनी काय करावे आखण काय करू 
नये याबाबत िनिागतृी करण्यात येत.े 

वीि अ्काव यींत्रणा वीि कोसळण्यास प्नतबींध करू शकत नाही, तर 
ती कोसळणाऱ्या वीिेला वीि अ्काव यींत्रणेच्या माध्यमातच शोर्नू घेत.े 
सदय:जस्थतीत नाींदेड जिल््यात मखुेड, तालकुा मखुेड, मरखेड, तालकुा 
देगलरू, येवली, तालकुा हदगाींव आखण बाचो्ी, तालकुा कीं धार या दठकाणी 
वीि अ्काव यींत्रणा कायारत आहे. 

----------------- 
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साक्र  (जज.धळेु) िालुक्याि अतििषृ्ट्टीमुळे पाझर िलाि  
फुटून झालेले नुिसान 

  

(१५) *  ९०२४७   श्री.डी.एस.अदहरे (साक्र ), श्रीमिी तनमवला गाविि 
(इगिपरूी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), 
श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अस्लम शखे 
(मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय मदि ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सािी (जि.धळेु) तालकु्यातील माळमाथा पररसरातील खुडाणे, डोमकानी, 
ननिामपरू व िैताणे लशवारातील पाझर तलाव गतवर्ीच्या अनतवषृ्ीमळेु 
िु्ल्याने झालेल्या नकुसानाची भरपाई देऊन तलावाचे नव्याने बाींधकाम 
करण्याची मागणी येथील ग्रामस्थाींनी वन अधधकाऱ्याींकड े ननवेदनादवारे केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननवदेनाच्या अनरु्ींगाने ग्रामस्थाींना नकुसान भरपाई 
देण्याबाबत व सदर तलावाचे नव्याने बाींधकाम करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) राज्यात माहे िून त े ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये अनतवषृ्ीमळेु 
शतेीवपके/िळवपके याींच्या झालेल्या नकुसानाबाबत बाधधत शतेकऱ्याींना वपक 
नकुसानीवर आधाररत दद.०९ िानेवारी, २०१७ रोिीच्या शासन ननणायान्वये 
मदत देण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे. तसेच पाझर तलावाच्या 
दरुुस्तीबाबतचा प्स्ताव जिल्हाधधकारी, धुळे याींच्या कायाालयाकड ेप्ाप्त झाला 
आहे. तदननींतर खुडाणे गावातील ग्रामस्थाींनी सदरच्या पाझर तलावाचे 
दरुुस्तीचे काम लोकसहभागातनू पणूा केले आहे. 
(३) प्श्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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दौंड (जज.पुणे) िालुक्यािील लभमा नदीिरील पुलाला िाळू उपशामुळे 
धोिा तनमावण झाल्याबाबि 

  

(१६) *  ९१३२७   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) दौंड (जि.पणेु) तालकु्यातील लभमा नदीवरील बि्ीश कालीन अठ्ठावीस 
दगडी पलुालगत मोठ्या प्माणावर वाळू उपसा केल्याने उक्त पलुास धोका 
ननमााण झाला असनू मोठा अपघात होण्याची शक्यता ननमााण झाल्याच े 
ददनाींक २० मे, २०१७ रोिी वा त्या समुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर पलुास ननमााण झालेल्या धोक्याबाबत शासनाने कें द्र 
शासनाच्या रेल्वे ववभागास अवगत केलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून सदर पलुालगतचा वाळू उपसा 
रोखण्याबाबत व पलुाच े सींरक्षण करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अशी बाब ननदशानास आली नाही. 
(२) प्श्न उद् ावत नाही. 
(३) पणेु जिल््यातील दौंड तालकु्यातील लभमा नदीवरील बि्ीशकालीन 
अठ्ठावीस दगडी पलुालगतच्या वाळूचा अवधै उपसा रोखण्याकरीता तहलसलदार 
दौंड याींच्यास्तरावर भरारी पथके गदठत करण्यात आली असनू, सदर पलुाच्या 
दोन्ही बािूलगत कोणत्याही प्कारचे वाळू उत्खनन होत असल्याच ेननदशानास 
आले नाही. 
(४) प्श्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िन्हान नदी (जज.नागपूर) पात्रािील अिैध िाळू उपसा 
  

(१७) *  ९२९८६   प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्िे) :   सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) नागपरु जिल््यातील कन्हान नदी पात्रातनू मोठ्या प्माणात अवधै वाळू 
उपसा करून सदर वाळू अमरावती जिल््यात तस्करी केली िात 
असल्याच ेमाहे म,े २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे 
आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर दठकाणी २ िास वाळू उपशाची रॉयल््ी असताींना 
अवधैरीत्या १२ िास वाळू उपसा करून वाहतकू करण्यात येत असल्याचेही 
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार अवधै वाळू उपसा करून तस्करी करणाऱ्याींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) माहे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान नागपरू जिल््यातील कन्हान नदीपात्रातनू वाळूचा अवधै उपसा 
करुन, अमरावती जिल््यातील नतवसा तालकु्यात अवधैररत्या क्षमतपेेक्षा 
िास्त वाहतकू होत असल्याबाबतची ७ प्करणे ननदशानास आली आहेत. सदर 
प्करणाींमध्ये तहलसलदार नतवसा याींनी कारवाई करून सींबींधधताींववरूद्ध रु. 
९,४१,३५२/- एवढ्या दींडात्मक रकमेबाबत आदेश पाररत केले असनू, 
सींबींधधताींववरूध्द पाललस स््ेशन, नतवसा येथे गनु्हे दाखल करण्यात आले 
आहे. सदर दींडाची रक्कम सींबींधधताींनी शासनिमा केली नसल्याने सदर 
प्करणी िप्त केलेली वाहने पोललस स््ेशन नतवसा येथ ेिमा केली आहेत. 

नागपरू जिल््यातील कन्हान नदीपात्रातनू  वाळूचा अवधै उपसा 
करुन अमरावती जिल््यातील धामणगाींव रेल्वे तालकु्यात वाहतकू होत 
असल्याबाबतची २ प्करणे ननदशानास आली आहेत. त्यापकैी ०१ प्करणात 
तहलसलदार, धामणगाींव रेल्वे याींनी सींबींधधताींववरुध्द रुपये २,४४,०००/- 
एवढ्या  दींडात्मक रकमेबाबत आदेश पारीत केले आहेत. तसेच १ प्करणाींत 
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पोलीस उपननररक्षक, पोलीस स््ेशन तळेगाव दशासर याींनी सींबींधधत ट्रक 
चालक व मालकाींववरुध्द गनु्हे दाखल केले आहेत. 
(५) प्श्न उद् ावत नाही. 

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

बाळापूर (जज.अिोला) िालुक्यािून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामागव क्र.६ 
साठी सांपादीि िेलेल्या जलमनीचा मोबदला शिेिऱ् याांना देण्याबाबि 

  

(१८) *  ९०४३३   श्री.बळीराम लसरसिार (बाळापरू) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) बाळापरू (जि.अकोला) तालकु्यातनू िाणाऱ् या राषट्रीय महामागा ि. ६ च्या 
चौपदरीकरणासाठी शतेकऱ् याींच्या सींपादीत केलेल्या िलमनीचा उवाररत मोबदला 
शतेकऱ् याींना गत दोन वर्ाापासनू लमळाला नसल्याच े माहे फे्रबवुारी, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या महामागााचे काम सींथ गतीने सरुु असल्याने अनेक 
शतेकऱ् याींना शतेी उत्पन्न घेण्यात अडचणी येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्करणी शतेकऱ् याींना त्याींच्या िलमनीचा मोबदला अदा 
करुन महामागााचे काम तातडीने पणूा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही, चौपदरीकरणासाठी शतेकऱ्याींची िेवढी िमीन सींपादीत 
करण्यात आली आहे तवेढ्याच िमीनीवर काम सरुू करण्यात आले आहे. 
त्यामळेु शतेकऱ्याींना शतेी उत्पन्न घेण्यास अडचणी येण्याचा प्श्न उद् ावत 
नाही. 
(३) अदयाप पयतं महामागा प्ाधधकरणाकडून रू. २१.५१ को्ी इतका ननधी 
प्ाप्त झाला असनू त्यापकैी आत्तापयतं रू. १५.५५ को्ी इतक्या ननधीच े
वा्प झाले असनू उवारीत ननधी रू. ५.९६ को्ी वा्पाचे काम सरुू आहे. 
काही शतेकऱ्याींचे आपसात वाद तसेच वारस हक्क लसध्द करू शकत 
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नसल्याने व काही प्करणाींमध्ये शतेकऱ्याींना नो्ीस बिावनूही सनुावणी 
करीता शतेकरी उपजस्थत राहत नसल्यामळेु ननधी वा्पास ववलींब होत आहे. 
उवाररत मोबदला त्वरीत अदा करण्याची दक्षता जिल्हाधधकारी, अकोला याींच्या 
कायाालयाकडून घेण्यात येत आहे. 
(४) प्श्न उद् ावत नाही. 

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

मराठिाड्यासह साांगली ि सोलापूर जजल््याि  
अतििषृ्ट्टी ि गारवपटीमुळे झालेले नुिसान 

  

(१९) *  ८७९५७   श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.नरहरी खझरिाळ (ददांडोरी), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), 
श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), श्री.िुणाल पाटील 
(धुळे ग्रामीण), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.राणाजगजीिलसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.त्र्यांबिराि लभसे (लािरू ग्रामीण) :   सन्माननीय मदि ि 
पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठवाड्यातील लातरू, बीड व उस्मानाबाद जिल््याींसह साींगली व 
सोलापरू जिल््यामध्ये वादळीवाऱ्यासह झालेल्या पाऊस व गारवप्ीमळेु 
शतेकऱ्याींच्या शतेवपकाींसह िळबागाींचे मोठ्या प्माणात नकुसान झाल्याच े
माहे माचा व एवप्ल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच, मौिे थेरगाव, हर्ी व पाचोड (ता.पठैण, जि.औरींगाबाद) पररसरात 
ददनाींक १७ िून, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास झालेल्या अनतवषृ्ी व 
चिीवादळामळेु शतेकऱ्याींच्या घराींसह डालळींब व मोसींबी िळबागाींच,े बबयाणे, 
खत ेव इतर सादहत्याींचे नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, मौिे येल्लोरी (ता.औसा, जि.लातरू) येथ े माहे िेिवुारी, २०१७ 
मध्ये वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पावसामळेु शतेकऱ्याींच्या िळबाींगा व 
वपकाींच्या झालेल्या नकुसानाची पाहणी मा.पालकमींत्री लातरू, मा.कृर्ी 
राज्यमींत्री याींनी करून शतेकऱ्याींना नकुसान भरपाई देण्याचे आश्वासन ददले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, मराठवाड्यासह साींगली व सोलापरू जिल््यातील 
नकुसानग्रस्ताींना नकुसानभरपाई देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) व (३) हे खरे आहे. 
       मौिे येल्लोरी (ता.औसा, जि.लातरू) येथे माहे िेिवुारी, २०१७ मध्ये 
पाऊस झालेला नाही. तथावप, दद.१५ माचा,२०१७ रोिी वादळी वाऱ्यासह 
झालेल्या पावसामळेु शतेीवपके व िळवपकाींच ेनकुसान झालेले आहे. 
(४) सदर कालावधीत ३३६ घराींच्या झालेल्या नकुसानीबाबत पींचनामे करण्यात 
येवनू दद. १३ मे, २०१५ रोिीच्या शासन ननणायातील तरतदूीनसुार 
आपदग्रस्ताींना वा्प करण्याची कायावाही सरुु आहे.  

राज्यात माहे माचा, २०१७ या कालावधीत झालले्या 
शतेीवपके/िळवपकाींच्या नकुसानीवर बाधधत शतेकऱ्याींना ददनाींक ६ मे, २०१७ 
रोिीच्या शासनननणायान्वये मदत देण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे. 
       तसेच माहे िेिवुारी, एवप्ल, मे व िून, २०१७ मध्ये अवेळी पाऊस व 
गारवप्ीमळेु शतेीवपकाींची नकुसान भरपाई देण्यासाठी, झालेल्या नकुसानीची 
आकडवेारी क्षेत्रीय कायाालयाींकडून अचूक पींचनामे करुन मागववण्यात आली 
आहे. 
       सदर मादहती सींकलीत करण्याचे काम प्गतीपथावर आहे. यासींदभाात 
प्ाप्त होणाऱ्या मादहतीच्या अनरु्ींगाने नकुसानग्रस्ताींना आधथाक मदत 
देण्याबाबचा ननणाय घेण्याची बाब प्गतीपथावर आहे. 
(५) प्श्न उद् ावत नाही. 

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

िां जुले पठार (िा.सांगमनेर, जज.अहमदनगर) येथे मोन्टोिालो या 
िां पनीने अिैधररत्या गौण खतनजाच ेउत्खनन िेल्याबाबि 

  

(२०) *  ८६५७२   श्री.सरदार िारालस ांह (मलुुांड) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नालशक-पणेु महामागााच्या चौपदरीकरणाचे काम करणाऱ्या मोन््ोकालो या 
कीं पनीने कीं िुले पठार येथील ग् नीं. ६३/०३ मधुन रुपये ११,००९५ िास गौण 
खननिाचे उत्खनन केल्याबद्दल सदर कीं पनीवर लावललेा रुपये ८ को्ी, ८० 
लाखाींचा दींड सदर कीं पनीने वारींवार मागणी करुनही न भरल्याने सदर 
कीं पनीची स्थावर व िींगम मालमत्ता िप्त करण्याचे आदेश तहसीलदार 
याींनी  तलाठी व मींडल अधधकाऱ्याींना ददल्याची बाब ददनाींक ०९ मे, २०१७ 
रोिी व त्यासमुारास ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तहसीलदाराींच्या आदेशावरुन लशबलापरुचे मींडल अधधकारी 
याींनी कीं पनीची मालमत्ता िप्त करुन कीं पनी कायाालयाला सील लावले असनू 
घारगाव पोललस ठाण्यात तिार दाखल करुन िप्त केलेले सादहत्य िमा केल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कीं पनीने कोणतीही परवानगी घेतली नसल्याचे महसलू 
ववभागाच्या सींबधधत अधधकारी व कमाचाऱ्याींना मादहती असनूही महसलू 
ववभागाच्या भरारी पथकाने बेकायदेशीर सरुु असलेले उत्खननाचे काम 
थाींबववलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्करणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने सदर कीं पनीकडून दींडाची रक्कम वसलू 
करण्याबाबत तसेच गौण खननि उत्खननाकड ेदलुाक्ष करणाऱ्या अधधकारी व 
कमाचाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) खेड-लसन्नर राषट्रीय महामागा 
ि.५० या महामागााच्या चौपदरीकरणाचे काम मे. मोन््ोकालो या कीं पनीमािा त 
करण्यात येत असनू, सदर कामासाठी लागणाऱ्या दगडाचे उत्खनन 
करण्यासाठी मौि े कीं िलेु पठार, ता. सींगमनेर, जि.अहमदनगर येथील ग् 
नीं.६३/०३ मधून परवाने देण्यात आले आहेत. 
    सदर ग्ाची दद.२८/१२/२०१६ रोिी मोिणी केली असता, एकूण मींिूर 
परवानगीपेक्षा ११०९५ िास िादा दगडाचे अनधधकृत उत्खनन केल्याच े
ननदशानास आल्याने उपववभागीय अधधकारी सींगमनेर भाग, सींगमनेर याींनी 
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दद.२८/४/२०१७ रोिी मे. मोन््ोकालो कीं पनीववरूध्द रू.८,८०,९९,३००/- एवढ्या 
दींडात्मक रकमेबाबत आदेश पाररत केले. सदर दींडात्मक रक्कम मे. 
मोन््ोकालो कीं पनीने शासनिमा न केल्याने तहलसलदार सींगमनेर याींनी 
दद.३/५/२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये सींगमनेर तालकु्यातील सवा मींडळ 
अधधकाऱ्याींना कीं पनीची स्थावर व िींगम मालमत्ता ताब्यात घेऊन सदर 
मालमत्ता सील करण्याबाबत सचूना ददल्या. त्यानसुार मींडळ अधधकारी 
लशबलापरू व धाींदरिळ याींनी मे. मोन््ोकालो कीं पनीचे कायाालय सील करून 
सदर कीं पनीची ६ वाहने िप्त केली आहेत. त्यापकैी ५ वाहने पोललस ठाणे, 
घारगाींव व १ वाहन उपववभागीय अधधकारी सींगमनेर याींच्याकड ेिमा केली 
आहेत. तथावप, सदर कीं पनीववरूध्द पोललस ठाणे, घारगाींव येथे तिार दाखल 
केलेली नाही. 
(६) प्श्न उद् ावत नाही. 

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

राष्ट्रीय डालळांब सांशोधन (जज.सोलापूर) िें द्राने डालळांबाची  
सांिररि जाि वििलसि िेल्याबाबि 

  

(२१) *  ८५८४८   श्री.गणपिराि देशमखु (साांगोले) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील डालळींबाच्या वपकाींवर पडणारे तलेक् डाग व मर सारख्या 
रोगापासनू मकु्तता देणारी डालळींबाची एन.आर.सी.पी.एच-०६ ही नवीन 
सींकररत िात राषट्रीय डालळींब सींशोधन (जि.सोलापरू) कें द्राने ववकलसत केल्याच े
माहे एवप्ल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ववकलसत डालळींबाचा वाण शतेकऱ्याींना लागवडीसाठी 
केव्हापासनू उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, या नवीन ववकलसत सींकररत िातीचा प्सार करण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) होय. 
(२) िानेवारी - िेिवुारी, २०१८ पासनू सदरहू ववकलसत डालळींबाचा वाण 
शतेकऱ् याींना लागवडीसाठी उपलब्ध होऊ शकेल. 
(३) राषट्रीय डालळींब सींशोधन कें द्र सोलापरू, राज्यातील सवा कृवर् ववदयापीठे, 
कृवर् ववज्ञान कें दे्र तसेच कृवर् ववभागामािा त प्सार करण्यात येईल. 
(४) प्श्न उद् ावत नाही. 

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

दहांगोली जजल््यािील शिेिऱ्याांच ेतनिृष्ट्ट दजावछया  
भूईमुग बबयाण्याांमुळे झालेले नुिसान 

  

(२२) *  ९२५०४   श्री.िानाजी मटुिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) दहींगोली जिल््यातील अनेक दठकाणच्या भईूमगुाला ननकृष् दिााच्या 
भईूमगु बबयाण्याींमळेु शेंगा न लागल्याने शतेकऱ्याींचे मोठ्या प्माणात आधथाक 
नकुसान झाले असल्याचे माहे िून, २०१७ वा त्यादरम्यान ननदशानास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या जिल््यातील नकुसानाची पाहणी शासनाने केली आहे 
काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार नकुसानग्रस्त शतेकऱ्याींना नकुसान भरपाई 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) ननकृष् दिााच्या भईुमगू बबयाण्याींमळेु भईुमगूाला 
शेंगा न लागल्याबाबतच्या दहींगोली जिल््यातील शतेकऱ्याींच्या तिारी माहे 
माचा, एवप्ल व मे, २०१७ मध्ये प्ाप्त झालले्या आहेत, हे खरे आहे. 
(२) सदर तिारीींच्या अनरु्ींगाने तालकुास्तरीय तिार ननवारण सलमतीमािा त 
चौकशी करण्यात आलेली आहे. 
(३) उप ववभागीय कृवर् अधधकारी याींच्या अध्यक्षतखेालील तालकुा तिार 
ननवारण सलमतीने तिारीींच्या अनरु्ींगाने केलेल्या पाहणीत वपक 
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व्यवस्थापनातील दोर् ज्यामध्ये अनतप्माणात रासायननक खताचा वापर व 
पाणी िास्त प्माणात देण्यात आल्यामळेु वपकाची कायीक वाढ िास्त 
झाल्याबाबत, तसेच, उन्हाळी हींगामामध्ये ४० अींश सेजल्सयस पके्षा िास्त 
तापमानामळेु शेंगा कमी लागल्या असल्याचा ननषकर्ा, सलमतीने काढलेला 
आहे, नकुसान भरपाई अनजु्ञेय नाही. 
(४) प्श्न उद् ावत नाही. 

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

मौजे िापसी (िा.अिोट, जज.अिोला) येथील ई-क्लास जलमनीिून 
मािीच ेअिैध उत्खनन िेल्याबाबि 

  

(२३) *  ९१८६२   श्री.हररष वप ांपळे (मतुि वजापरू) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पोप्खेड (ता.अको्, जि.अकोला) धरण ्प्पा ि.२ च्या बाींधकामाकररता 
या धरणाच्या कीं त्रा्दारानी कापसी येथील ई-क्लास िलमनीतनू मातीचे अवधै 
उत्खनन केले असल्याच ेननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्करणी तहलसलदार, अको् याींनी उक्त कीं त्रा्दाराींववरुध्द 
कारवाई करण्याबाबतचा प्स्ताव उपववभागीय अधधकारी याींच्याकड ेददनाींक १५ 
मे, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्स्तावाच्या अनरु्ींगाने सींबींधधत कीं त्रा्दाराींववरुध्द 
कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) व (३) अकोला जिल््यातील मौिे पोप्खेड 
येथील लघपुा्बींधारे ववस्तारीत लघ ु प्कल्पासाठी मौिे कापसी, ता. अको् 
येथील ग् नीं.११५ या ई-क्लास िलमनीतनू सींबींधधत कीं त्रा्दाराींनी समुारे १६६ 
िास मातीच ेअवधै उत्खनन केल्याच ेननदशानास आले. त्यानसुार तहलसलदार 
अको् याींनी सींबींधधत कीं त्रा्दाराींववरूध्द महाराषट्र िमीन महसलू सींदहता, 
१९६६ मधील कलम ४८ (७) व (८) मधील तरतदूीींनसुार कारवाई 
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करण्याबाबतचा प्स्ताव दद.१५ मे, २०१७ रोिी उपववभागीय अधधकारी, अको् 
याींच्याकड ेसादर केला. सदर प्स्तावाच्या अनरु्ींगाने उपववभागीय अधधकारी, 
अको् याींनी ददलेल्या ननदेशानसुार तहलसलदार अको् याींनी दद.२० मे, २०१७ 
रोिी सींबींधधत कीं त्रा्दाराींववरूध्द रू.८,५६,५६०/- एवढ्या दींडात्मक रकमेबाबत 
आदेश पाररत केले असनू, सदर  रक्कम सक्तीच्या उपाययोिनाींनी वसलू 
करण्याची कायावाही तहसीलदार, अको् याींनी सरुू केली आहे. 
(४) प्श्न उद् ावत नाही. 

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

औरांगाबाद-जळगाि महामागाविरील अजजांठा गािाजिळील िाघूर 
नदीिरील पूलाची दरुुस्िी िरण्याबाबि 

  

(२४) *  ८८८६२   श्री.अब् दलु सत्िार (लसल्लोड), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), डॉ.सांिोष टारफे 
(िळमनरुी), श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपरूी) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) औरींगाबाद-िळगाव महामागाावरील अजिींठा गावािवळील वाघरू नदीवरील 
पलुाची दरुवस्था झाली असल्याने पलू कोसळून मोठी जिवीतहानी होण्याची 
शक्यता ननमााण झाल्याच ेमाहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पलुाची शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पाहणीचे ननषकर्ा काय आहेत व त्यानसुार या पलुाची दरुुस्ती 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय. 
(३) औरींगाबाद िळगाव राषट्रीय महामागाावरील अजिींठा गावािवळील वाघरु 
नदीच्या उपनदीवरील ३७ मी. लाींबीच्या पलुाचे काँफि्चे कठड ेकाही िागी 
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तु् लेले आहेत, तथावप सदयजस्थतीत पलू वाहतकूीसाठी सजुस्थतीत असनू 
पलुावरुन वाहतकू सरुळीत सरुु आहे. वाहतकू वदाळीचा ववचार करता पलुाची 
रुीं दी मानकाप्माणे नसल्याने तसेच पलुाच े खाींब दगडी बाींधकामामध्ये 
असल्याने अजस्तत्वातील पलुाच्या दठकाणी नवीन पलू बाींधण्याच े काम 
लसल्लोड त ेिदाापरू हया ३९ फक.मी. महामागााच्या सधुारणेच्या प्कल्पामध्ये 
समाववष् आहे. 
(४) प्श्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
सागरी किनारपट्टीिर मिृ ि मिृ:प्राय अिस्थेि येणाऱ् या दलुमवळ जीिाांिर 

सांशोधन िरण्याची यांत्रणा उपलब्ध नसल्याबाबि 
  

(२५) *  ८५२२८   श्री.सतुनल लशांदे (िरळी), श्रीमिी िपृ्िी सािांि (िाांदे्र पिूव), 
श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :   सन्माननीय 
मत्स्यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील िुहुतारा रस्त्यािवळील व नरीमन पॉइं्  फकनाऱ् यावर, 
रत्नाधगरीमधील दाबोली व गहुागरच्या फकनाऱ् यावर, ितैापरू िवळील माडबन 
गावा निीकच्या फकनाऱ् यावर व वसईिवळील भगूाींव फकनाऱ् यावर ददनाींक १९ 
िानेवारी, २०१६ त े २५ िेिवुारी, २०१७ या कालावधीत व्हेल, डॉलफिन, 
्ायगर शाका , दलुमाळ शॉ-फिश, ऑललव्ह ररडले कासव, सनफिश आदी दलुमाळ 
सागरी िीव मतृावस्थेत सापडले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील सागरी फकनारपट्टीवर मतृ फकीं वा मतृःप्ाय अवस्थेत 
येणाऱ् या या दलुमाळ िीवाींचे पयाावरण सींरक्षण कायदयाींतगात सींशोधन 
करण्याची यींत्रणा शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय ववभागाकड ेउपलब्ध नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन सदर सींशोधन यींत्रणा मत्स्यव्यवसाय 
ववभागास उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. महादेि जानिर : (१) दद. १९ िानेवारी, २०१६ त े२५ िेिवुारी २०१७ या 
कालावधीत मुींबईतील िुहुतारा, नररमान पॉईन्् तसेच रत्नाधगरीमधील 
दापोली व िैतापरू या दठकाणच्या सागरी फकनाऱ्यावर व्हेल व ब्ल्य ु व्हेल 
मासे मतृ वा मतृप्ाय अवस्थेत आढळून आले आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) पयाावरण सींरक्षण अधधननयम-१९८६ च्या कलम १२(१) (अ) अन्वये 
पयाावरण प्योगशाळा स्थापना करण्याची बाब कें द्र शासनाच्या अखत्याररत 
आहे. परींत,ु महसलू व वन ववभागाच्या दद. ०१.१२.२०१६ रोिीच्या 
अधधसचुनेन्वये वन्य िीव (सींरक्षण) अधधननयम, १९७२ नसुार मत्स्यव्यवसाय 
ववभागाच्या अधधननस्त सहाय्यक आयकु्त मत्स्यव्यवसाय मुींबई शहर, मुींबई 
उपनगर, ठाणे, रायगड, रत्नाधगरी, लस ींधुदगुा याींना त्याींच्या सींबींधधत अधधकार 
क्षेत्रात “प्ाधधकृत अधधकारी” म्हणून काया करण्यास प्ाधधकृत केले आहे. 
(४) प्श्न उद् ावत नाही. 

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

खडिपूणाव (जज.बुलढाणा) प्रिल्पािररिा सांपादीि िेलेल्या जलमनीांचा 
मोबदला न लमळाल्याबाबि 

  

(२६) *  ९१३९९   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बलुढाणा जिल््यातील धचखली येथील खडकपणूाा प्कल्पाकरीता 
शतेकऱ् याींकडून थे् खरेदीन े सींपादीत केलेल्या िलमनीींचा मोबदला महसलू 
ववभागाच्या ददनाींक १२ मे, २०१५ रोिीच्या शासन ननणायान्वये 
लमळण्याबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्नतननधीींनी मा.महसलू मींत्री याींना 
ददनाींक १० मे, २०१७ रोिी वा त्या समुारास पत्रान्वये केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीनसुार शतेकऱ्याींना मोबदला देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  



31 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
       अशा प्कारचे पत्र प्ाप्त झाल्याच े तपासणीअींती आढळून आलेले 
नाही. 
(२) शासन ननणाय ददनाींक १२.०५.२०१५ नसुार बलुढाणा जिल््यातील धचखली 
येथील खडकपणूाा प्कल्पाींतगात १५१ भधूारकाींकडून २०.४३ हे.आर िमीन 
खरेदी करावयाची असनू आतापयतं १०५ भधूारकाींकडून १४.१० हे.आर िमीन 
खरेदी केली आहे व त्यासाठी रू.४.९५ को्ी इतका मोबदला त्याींना अदा 
केलेला आहे. उवारीत ४६ भधूारकाींकडून ६.३३ हे.आर िमीनीचे ्प्या-्प्याने 
खरेदी करण्यात येत असनू त्याप्माणे सींबींधधत भधूारकाींस िमीनीचा मोबदला 
अदा करण्याची कायावाही जिल्हाधधकारी, बलुढाणा याींचे कायाालयाकडून 
करण्यात येत आहे.    
(३) प्श्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
िालसांद-वपिळी-िाांबारे (िा.शहापूर, जज.ठाणे) या राज्यमागावछया दरुुस्िी 

िामामध्ये झालेला गैरव्यिहार 
  

(२७) *  ९१५८४   श्री.रुपेश म् हात्र े(लभिांडी पिूव) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) वालस ींद-वपवळी-काींबारे (ता.शहापरू, जि.ठाणे) या राज्यमागााच्या दरुुस्ती 
कामाींमध्ये कीं त्रा्दाराने सींबींधधत अधधकारी व कमाचारी याींच्याशी सींगनमत 
करुन करोडो रुपयाींचा गरैव्यवहार केल्याचे माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त राज्यमागााचे काम अत्यींत ननकृष् दिााचे केल्यामळेु 
रस्त्याची दरुवस्था होऊन नागररक, शालेय ववदयाथी व वाहनचालकाींची 
गरैसोय होत असल्याचेही ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्करणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
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(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकर्ा काय आहे व त्यानसुार सदर राज्यमागााच्या 
कामात गरैव्यवहार करणाऱ्या कीं त्रा्दारावर तसेच त्यास मदत करणाऱ्या 
अधधकारी व कमाचाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्श्न उद् ावत नाही 

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

धामणगाांि बढे िे िाघजाळ फाटा (िा.मोिाळा, जज.बुलढाणा) या 
मागाविरील पुलाची दरुूस्िी िरण्याबाबि 

  

(२८) *  ८७१५३   श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) धामणगाींव बढे त े वाघिाळ िा्ा (ता.मोताळा, जि.बलुढाणा) या 
मागाावरील पलू कालबा्य झाल्यामळेु पलुाची दरुवस्था झाली असनू पलू 
धोकादायक झाल्यामळेु वाहनचालक तसेच प्वाशाींच् या जिववतास धोका 
ननमााण झाला असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त् यादरम्यान ननदशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या पलूाची शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, त्यानसुार सदर पलुाची पनुबांधणी करण्याबबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) पलुाची तपासणी करण्यात आली आहे व पलू सजुस्थतीत आहे असे 
प्माणपत्र तपासणी करणाऱ् या तज्ञाींनी ददले आहे. 
(३) व (४) प्श्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मेळघाट (जज.अमराििी) या दगुवम भागािील रस्ि ेिामाांछया  
तनधीचा झालेला दरुुपयोग 

  

(२९) *  ९२५२५   श्री.प्रभदुास लभलािेिर (मेळघाट) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मेळघा् (जि.अमरावती) या दगुाम भागातील रस्त्याींच्या दरुुस्तीकररता 
प्नतवर्ी कोट्यवधी रुपये खचा करण्यात येऊन सधु्दा येथील रस्त्याींची 
सधुारणा झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अमरावती जिल््यातील परतवाडा त े धारणी, भोकरबडी त े
धारणी, धारणी त े ससुदाा, सावलीखेडा त े धुलघा् रेल्वेय, ्ेिसुोंडा त े
परसापरु, धारणी त ेमोगदाा, द् ी्ंबा त ेउतावली, चाकदाा त ेहलदा, चोराकुीं ड, 
हररसाल आदी दगुाम रस्त ेहे धारणी तालकु्याला िोडण्याकररता आतापयतं ५० 
को्ी रुपये मळेघा्ाकररता प्ाप्त झाले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त दठकाणच्या सावािननक बाींधकाम ववभागातील अधधकारी 
रस्याची कामे ननकृष् दिााची करुन ननधीचा दरुुपयोग करत असनू 
मखु्यालयातही उपजस्थत राहत नसल्याचे आरोप मेळघा्ातील नागररकाींकडून 
करण्यात येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्करणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने रस्त्याची कामे ननकृष् दिााची करुन 
ननधीचा दरुुपयोग करणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत व या दगुाम 
भागातील रस्त े दरुुस्त करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्श्नाींफकत रस्त्याच्या कामाच्या वेळोवेळी क्षेत्रीय तपासण्या तसेच 
कामात वापरण्यात आलेल्या सामग्रीचे दक्षता व गणुननयत्रण मींडळाकडून 
तपासण्या करण्यात आल्या असनू कामात कोठेही ननकृष् दिााचे साहीत्य 
वापरल्याची बाब ननदशानास आलेली नाही. 
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       सावािननक बाींधकाम ववभागातील अधधकारी मखु्यालयातही उपजस्थत 
राहत नसल्याचे कोणतीही तिार प्ाप्त नाही. 
(४), (५) व (६) प्श्न उद् ावत नाही. 

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

आिी (िा.आिी, जज.िधाव) या शहराछया बाहेरून िळण रस्त्याच े
बाांधिाम िरण्याबाबि 

  

(३०) *  ९१४७१   श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांिोष टारफे 
(िळमनरुी) :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आवी (ता.आवी, जि.वधाा) या शहरातनू गेलेल्या आमला त ेपलुगाव या 
रस्त्यावर मोठया प्माणात िड वाहनाींची वाहतकू होत असल्याने अनेक 
अपघात होऊन ननपराध लोकाींचा मतृ्य ूझाल्याच ेननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्यावरील वाहतकुीचा भार कमी करण्यासाठी शहराच्या 
बाहेरून वळण रस्त्याचे बाींधकाम करण्याबाबत लोकप्नतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री 
याींना ददींनाक १७ िून, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ननवेदन ददले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. 
(२) ननवेदनाची प्त प्ाप्त नाही. 
(३) व (४) आवी बा्य वळण रस्त्याचे भसुींपादनाचे काम अथासींकल्पात 
समाववष् करण्यात आले आहे. भसूींपादन पणूा झाल्यावर बा्यवळण रस्त्याच े
प्त्यक्षात बाींधकाम हाती घेता येईल. 

----------------- 
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डोंगस्िे (िा.िाडा, जज.पालघर) येथील दगडखाण ि स्टोन क्रशरमुळे 
नागररिाांछया आरोग्यािर पररणाम होि असल्याबाबि 

  

(३१) *  ८५९८९   श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांि पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.शलशिाांि लश ांदे 
(िोरेगाि), श्री.राणाजगजीिलसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापरू), श्री.नरहरी खझरिाळ (ददांडोरी), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.िभैि 
वपचड (अिोल)े, श्री.सरेुश लाड (िजवि), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड) :   
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) डोंगस्त े (ता.वाडा, जि.पालघर) येथील दगडखाण व स््ोन िशरमळेु 
पररसरात धुळीचे लो् पसरत असनू या खाणीतील ब्लाजस् ी्ंगच्या आवािामळेु 
पररसरातील नागररकाींच्या आरोग्यावर घातक पररणाम होत असल्याच े
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्करणी सामाजिक सींघ्ना व नागररकाींनी तहसीलदार, 
वाडा याींचेकड ेददनाींक १० एवप्ल, २०१७ रोिी व त्यानींतर अनेक वेळा तिार 
करून कीं पनीववरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या प्करणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार सदर कीं पनीववरुद्ध कारवाई करून या पररसरातील 
नागररकाींच्या आरोग्याची समस्या सोडववण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) पालघर जिल््यातील वाडा 
तालकु्यातील मौिे डोंगस्त े येथील स््ोन िशरमळेु त्या पररसरातील िमीन 
मालकाींना त्रास होत असल्याने, सदर स््ोन िशर बींद करण्याबाबतची 
दद.३०/०३/२०१७ रोिीची तिार उपववभागीय अधधकारी, वाडा याींना प्ाप्त 
झाली आहे. सदर पत्राच्या अनरु्ींगाने तहलसलदार, वाडा याींनी चौकशी केली 
असता सींबींधधत िशर मालक आखण सींबींधधत िलमन मालक याींच्यातील 
तिारीचे त्याींचे स्तरावर ननवारण झाल्याच ेननदशानास आले आहे. 
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       मौिे डोंगस्त े येथील दगडखाण व स््ोन िशरमळेु पररसरात 
धुळीच्या लो्ामळेु व खाणीतील ब्लास््ीींगच्या आवािामळेु पररसरातील 
नागररकाच्या आरोग्यावर घातक पररणाम होत असल्याचे ननदशानास आलेले 
नाही. 
(५) प्श्न उद् ावत नाही. 

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

अिोला जजल्हा पररषदेमध्ये विशषे घटि योजनेि झालेला गैरव्यिहार 
 

(३२) *  ९२०८४   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूव) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला जिल्हा पररर्देच्या कृर्ी सलमतीच्या ददनाींक २३ िून, २०१७ रोिी 
झालेल्या सभेत कृर्ी ववभागाच्या ववशरे् घ्क योिनेत ३ को्ी, ७५ लक्ष 
रुपयाींचा गरैव्यवहार झाला असल्याचे ननदशानास आले असनू या सभेमध्ये 
जिल्हा पररर्देच्या पदाधधकाऱ्याींनी सींबींधधत अधधकाऱ्याींची चौकशी करून 
िौिदारी कारवाई करण्याची मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववशरे् घ्क योिनेतील सादहत्याचे वा्प अवधैपणे करण्याचा 
व एकाच कु्ुींबाींतील अनेक सदस्याींना योिनेचा लाभ देण्याचा गरैप्कार 
अधधकाऱ्याींनी केला असल्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्करणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार दोर्ी अधधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१), (२), (३) व (४) जिल्हा पररर्देच्या कृर्ी 
सलमतीच्या सभेमध्ये गरैव्यवहाराबाबत कोणतीही चचाा झालेली नाही. तथावप, 
मा.सभापती, कृर्ी व पशसुींवधान सलमती, जिल्हा पररर्द, अकोला याींनी, 
मखु्य कायाकारी अधधकारी, जिल्हा पररर्द, अकोला याींना ददनाींक २७.६.२०१७ 
रोिी पत्र देवनू, ववशरे् घ्क योिनेमध्ये अननयलमतता व भ्रष्ाचार झाल्याची 
तिार केली आहे व सवा पींचायत सलमतीननहाय आढावा घेवनू सींबींधधत दोर्ी 
अधधकारी कमाचारी याींच्यावर ननयमानसुार आवश्यक ती कायावाही 
करण्याबाबत कळववले आहे. 
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     सदर पत्रास अनसुरुन, प्स्ततु प्करणी अकोला जिल्हा पररर्द 
कायाालयातील जिल्हा कृर्ी अधधकारी (ववघयो) याींना चौकशी करुन अहवाल 
सादर करण्याबाबत सधूचत करण्यात आले आहे. जिल्हा कृर्ी अधधकारी 
(ववघयो) याींनी अको् तालकु्यातील सन २०१५-१६ मध्ये लाभ ददलेल्या 
लाभार्थयांची रँडम पध्दतीने ननवड करुन ७ गावातील १८ लाभार्थयांची 
तपासणी केली. सदर तपासणीमध्ये लाभार्थयांकड े वा्प केलेल्या बाबी 
असल्याचे ददसनू आले. तसेच एकाच कु्ुींबातील अनेक सदस्याींना योिनेचा 
लाभ ददल्याचे ददसनू आले नाही. उवाररत पींचायत सलमत्याींमध्ये तपासणी 
करण्यात येत आहे. 
(५) प्श्न उद् ावत नाही. 

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

नाांदरुा ि मलिापूर (जज.बुलडाणा) िालुक्यािील  
पुलाांच ेबाांधिाम िरण्याबाबि 

  

(३३) *  ८८४२०   श्री.चैनसखु सांचेिी (मलिापरू) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 

(१) नाींदरुा (जि.बलुडाणा) तालकु्यातील वडनेर - मेंढळी - शेंबा रा. मा. २६६ 
या रस्त्यावरील कोकलवाडी गावािवळ पलू नसल्यामळेु व राषट्रीय महामागा 
ि. ६ त े खुमगाव (ता.नाींदरुा, जि.बलुडाणा) या रस्त्यावर  केदार नदीवर 
ददहवडी गावािवळ पलु नसल्यामळेु पररसरातील ग्रामस्थ व  वाहन धारकाींना 
दळणवळण करणे गरैसोयीचे होत असल्याचे  माहे  िून,  २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले,हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, मलकापरू (जि.बलुडाणा) तालकु्यातील हरसोडा - काळेगाव 
रस्त्यावर व घसुर - भाड्गणी - वप ींपळखु्ा रस्त्यावर ववश्वगींगा नदीवर पलू 
नसल्यामळेु तसेच कोलासर त े शलेगाव मकुुीं द रस्त्यावरील नाल्यावर स्लॅब 
ड्रनेेि अभावी पावसाळ्यात मोठ्या प्माणात पाणी साचत असल्यामळेु 
पररसरातील ग्रामस्थ व वाहन धारकाींची गरैसोय होत असल्याचेही माहे िून, 
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त चारही दठकाणच्या पलुाच्या व कोलासर त ेशलेगाव 
मकुुीं द रस्त्यावरील नाल्यावर स्लॅब ड्रनेेिच्या बाींधकामासाठी स्थाननक 
लोकप्नतननधीनी कायाकारी अलभयींता सावािननक बाींधकाम ववभाग खामगाव 
याींच्याकड ेवेळोवेळी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्करणी चौकशी करुन उपरोक्त चारही रस्त्यावर पलू 
तसेच कोलासर त े शलेगाव मकुुीं द रस्त्यावरील नाल्यावर स्लॅब ड्रनेेि 
बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) अींशत:  खरे आहे. 
       कोकलवाडी गावािवळ राज्यमागा ि.२७७ वर रप्ा अजस्तत्वात आहे. 
तसेच हरसोडा काळेगाव रस्त्यावर (इजिमा-२६) तसेच घसुर भाडगणी 
वप ींपळखु् ा (इजिमा-३५) यादठकाणी मोरीचे बाींधकाम अजस्तत्वात आहे. 
यादठकाणी पावसाळ्यात दळणवळणाची गरैसोय होत.े 
(३) प्श्नामध्ये नमदू कोकलवाडी गावािवळील पलू (रामा-२७७), हरसोडा त े
काळेगाव इजिमा २६ रस्त्यावर ववश्वगींगा नदीवर पलू, घसुर भाडगणी 
वप ींपळखु् ा इजिमा-३५ रस्त्यावर ववश्वगींगा नदीवर पलू या तीन दठकाणी 
पलूाच्या बाींधकामाची मागणी लोकप्नतननधीच्या पत्रामध्ये आहे. 
(४) व (५) प्स्ततू प्करणी हरसोडा त े काळेगाव इजिमा-२६ वर ववश्वगींगा 
नदीवर, घसुर भाडगणी वप ींपळखु्ा इजिमा-३५ ववश्वगींगा नदीवर, राषट्रीय 
महामागा ि.६ ददहवडी केदार खुमगाव इजिमा ४२ येथ ेपलूाचे बाींधकाम करणे 
तसेच कोलासर त ेशलेगाव मुींकुद इजिमा-४२ वर स्लॅब ड्रनेचे बाींधकाम करणे 
ही प्श्नाींफकत कामे जिल्हास्तरीय रस्त्यावरील असनू सदरचा रस्ता देखभाल 
व दरुुस्तीसाठी जिल्हा पररर्द, बलुढाणा याींचे अखत्याररत आहे. प्श्नाधीन 
पलूाचे काम ननकर्, मींिूरी व ननधी उपलब्धतचे्या अधीन राहून प्धानमींत्री 
ग्राम सडक योिने अींतगात  हाती घेण्याची कायावाही जिल्हा पररर्द, बाींधकाम 
ववभाग, बलुढाणा याींचेमािा त सरुु आहे.       

कोकलवाडी गावािवळील रामा-२७७ वरील पलुाचे काम ननकर्, मींिूरी 
व ननधी उपलब्धततचे्या अधीन हाती घेण्याचे ननयोिन आहे. 

----------------- 
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बािनथडी (जज.नागपूर) प्रिल्पािील विस्थावपि गािाांच े 
पुनिवसन िरण्याबाबि 

  

(३४) *  ९२०१५   श्री.डड मल्लीिाजूवन रेड्डी (रामटेि) :  सन्माननीय मदि 
ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मध्यप्देश व महाराषट्र शासनाने सींयकु्तपणे नागपरू जिल््यातील 
बावनथडी प्कल्पाच्या कामाला १९८४-८५ मध्ये सरुुवात केली असनू १९८१ 
पासनू १९८३ पयतं प्कल्पाच्या बडुीत क्षेत्रात येणाऱ् या पसुदा, वप ींडकापार, 
मरुझोड, धचकनापरू या गावाींतील घरे व िलमनीच्या सींपादनाची प्फिया पणूा 
करण्यात आली मात्र २५ वर्ाानींतरही या गावाींचे पनुवासन करण्यात आल े
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बावनथडी प्कल्पाच्या ४४७ ववस्थावपत शतेकऱ् याींना २५ वर् े
झालेली असतानाही त्याींच्या शतेिलमनीींचा मोबदला अदयापही लमळालेला 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्करणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार बावनथडी प्कल्पाच्या ववस्थावपताींचे पनुवासन करून 
त्याींना तातडीने मोबदला देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) हे खरे नाही. 

सदयजस्थतीत बावनथडी प्कल्पाींतगात नागपरू जिल्हयातील राम्ेक 
तालकु्यातील मौिा  पसुदा, धचकनापरू, वप ींडकेपार, मरुझड व लसतपेार ्ोला 
या बाधधत गाींवाच ेपनुवासन मौिा धचचदा, रमिान घो्ी, ्ाींगला व वप ींडकेपार 
येथे करण्यात आलेले आहे. बाधधत गावातील अनिुमे २३९,३०,१५२,२३ व ३ 
अश्या एकूण ४४७ बाधधत कु्ुींबापकैी ४४४ बाधधत कु्ुींबाचे पयाायी गावठाणात 
स्थलाींतरीत करण्यात आललेे आहे आखण इतर ३ कु्ुींबाचे इतरत्र स्थलाींतरीत 
झालेले आहेत. पयाायी गावठाणात शासनाच्या प्चललत धोरणानसुार सवा 
प्कारच्या नागरी सवुवधा त्याींना परुववण्यात आलेल्या आहेत. 
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     पॅकेि १ अींतगात रोिगार प्लशक्षणाकररता, घरकुल बाींधकामाकररता, 
व्यापार सींकुल बाींधकामाकररता, ववभक्त कु्ुींबबयाच्या वारसदाराींनी स्वतींत्र 
नव्याने बाींधलेल्या घराींचा मोबदला इ.बाबीींसाठी रु.४०७.६४ लक्ष कायाकारी 
अलभयींता, मध्यमप्कल्प ववभाग, गोंददया याींनी वा्प केलेला आहे. कायाकारी 
अलभयींता मध्यम प्कल्प ववभाग, गोंददया याींचेकडून पॅकेि २ चा पनुवासन 
अनदुान उपववभागीय अधधकारी, मौदा याींना रु.६२१ लक्ष प्ाप्त झाले असनू 
त्यापकैी रु.५,९३,९४,२५६/ मोबदला वा्प करण्यात आललेा आहे. 
(५) प्श्न उद् ावत नाही. 

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

ठाणे जजल््यािील दगडखाणी बांद िेल्याबाबि 
  

(३५) *  ८६४९४   अॅड.आलशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.सांजय िेळिर 
(ठाणे), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), 
अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.शलशिाांि लश ांदे (िोरेगाि), श्री.जयांि पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.नरहरी 
खझरिाळ (ददांडोरी), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.अिलु भािखळिर 
(िाांददिली पिूव), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.िभैि वपचड (अिोले), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.अशोि पाटील 
(भाांडूप पजश्चम), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.गणपि गायििाड (िल्याण 
पिूव) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) महाराषट्र प्दरू्ण ननयींत्रण मींडळाच्या ननयमाींचे उल्लींघन करणाऱ्या 
दगडखाणीवर हररत लवादाने बींदी आणली असनू कोणतीही पयाायी व्यवस्था 
न करता सदर दगडखाणी बींद केल्यामळेु मुींबई शहराला होणारा खडीचा 
परुवठा बींद झाला असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठाणे जिल्हयातील दगडखाणीींचा कीं त्रा् कालावधी सींपल्यामळेु 
जिल्हाधधकारी याींनी १०४ खाणी बींद केल्याने हिारो खाण कामगाराींवर 
उपासमारीची वेळ आली असनू बाींधकाम व्यवसायावर त्याचा ववपरीत 
पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, खडी अभावी मुींबई शहर व उपनगरातील ५३८ रस्त्याींची काम े
बींद पडली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्करणाची चौकशी करुन मुींबई शहर व उपनगरातील 
रस्त्याींची कामे तातडीने होण्यासाठी खडीचा परुवठा करण्याबाबत व सदर 
दगडखानीींचे पनुमुाल्याींकन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) मा. राषट्रीय हररत 
न्यायाधधकरणाने दगडखाणीवर बींदी आणल्याची बाब ननदशानास आलेली 
नाही. तथावप, ठाणे जिल््यातील ७८ दगडखाणीींची मदुत सींपल्यामळेु व वन 
ववभागाच्या िलमनीवरील २५ दगडखाणीींना कें द्र शासनाकडून पयाावरण 
अनमुती न लमळाल्यामळेु बींद आहेत. त्यामळेु मुींबई शहरात होणारा खडीचा 
परुवठा एवप्ल व म,े २०१७ मध्ये ववस्कळीत झाला होता. मुींबईमध्ये सरुू 
असलेल्या एकूण ८१५ रस्त्याींच्या कामाींपकैी ३८९ रस्त्याींची कामे िुन २०१७ 
अखेरपयतं पणूा झाली आहेत. उवारीत रस्त्याींच्या  कामाच्या ननवेदेनसुार 
रस्त्याची कामे करण्याचा कालावधी अदयाप सींपलेला नसनू, पावसाळ्याच्या 
कालावधीत सदर कामे स्थधगत करण्यात आली आहेत. पावसाळ्यानींतर सदर 
रस्त्याींची कामे सरुू करण्यात येईल. 
         ठाणे जिल््यात सदयजस्थतीत ५८ दगडखाणी सरुू आहेत. त्यामळेु 
खाणपटे्ट बींद असल्यामळेु खाण कामगाराींवर उपासमारीची वेळ आली असनू 
बाींधकाम व्यवसायावर त्याचा पररणाम झाल्याचे ननदशानास आलेले नाही. 
(५) प्श्न उद् ावत नाही. 

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

िृष्ट्णा (जज.िोल्हापूर) नदी िाठािरील मािीच ेउत्खनन रोखण्याबाबि 
 

(३६) *  ८८७६८   डॉ.सजुजि लमणचिेर (हाििणांगले) :   सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कृषणा (जि.कोल्हापरू) नदी काठावरील माती सवुपक असल्यामळेु वी्भट्टी 
कामाकररता या मातीचे मोठ्या प्माणात उत्खनन होत असल्याचे ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरच्या उत्खननामळेु कृषणा नदी काठावरील गावाींना परुाचा 
धोका ननमााण झाला असनू तथेील मळीघा् नामशरे् होत असल्याचे माहे मे, 
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार सदर दठकाच्या मातीच े उत्खनन रोखण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) कोल्हापरू जिल््यातील मौि े
उदगाींव येथील कृषणा काठची माती अवधैररत्या उत्खनन करून वी्भट्टीसाठी 
वापरत असल्याबाबतची तिार दद.१८/०४/२०१७ रोिी काही स्थाननक 
रदहवाशाींनी जिल्हाधधकारी कोल्हापरू याींच्याकड ेददली आहे. 
     सदर तिारीच्या अनरु्ींगाने मींडळ अधधकारी ियलसींगपरू व गाव 
कामगार तलाठी, उदगाव व धचींचवाड याींच्यामािा त चौकशी केली असता, मौिे 
उदगाींव व धचींचवाड येथ े मींिूरीपेक्षा ३३,४८७ िास िादा मातीचे अवधै 
उत्खनन केल्याचे ननदशानास आले. सदर प्करणी तहलसलदार लशरोळ याींनी 
सींबींधधत िमीन मालकाींववरूध्द  महाराषट्र िमीन महसलू सींदहता, १९६६ 
मधील कलम ४८ (७) व (८) नसुार दींडात्मक नो्ीसा बिावल्या आहेत. 
त्यानसुार सींबींधधताींचा खुलासा प्ाप्त होताच तहसीलदार याींचेकडून 
ननयमानसुार कारवाई करण्याची तिवीि ठेवलेली आहे. 
       मातीच्या उत्खननामळेु कृषणा नदीपात्राच्या पररसरातील गावाींना 
परुाचा धोका ननमााण झाला असनू तथेील मळीघा् नामशरे् होत असल्याचे 
माहे म,े २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आलेले नाही. 
(५) प्श्न उद् ावत नाही. 

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

नेरळ-िशळेे (जज.रायगड) या राज्य मागावची दरुुस्िी िरून       
उरण-भीमाशांिर या मागावच ेिाम पूणव िरण्याबाबि 

 

(३७) *  ८८१७६   श्री.सरेुश लाड (िजवि), श्री.सरेुश गोरे (खेड आळांदी) :   
सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) किात (जि.रायगड) तालकु्यातील नेरळ-कशळेे या राज्यामागाावरील 
भीमाशींकर येथील रस्ता िेसीबी लावनू उखडल्याने रस्त्यावर तीन 
मदहन्यापासनू वारींवार अपघात होत असनू त्याबाबत स्थाननक 
लोकप्नतननधीनी सावािननक बाींधकाम ववभाग, अललबाग,  रायगड याींच्याकड े
तिारी केल्या असल्याचे माहे माचा, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, मुींबई वरून तीथाक्षते्र भीमाशींकरला िाण्यासाठीच्या रस्त्याच्या 
लाींबी पेक्षा १०० फक.मी. कमी लाींबी असणारा उरण-भीमाशींकर हा १७० फक.मी. 
चा राषट्रीय महामागा ५४ प्स्ताववत करण्यात आला असनू या रस्त्याच्या 
कामाला सन २००८-०९ च्या अथासींकल्पात मींिूरी लमळाली असतानाही रस्ता 
अदयाप पणूा झाला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या दोन्ही प्करणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने नेरळ-कशळेे या राज्यमागााची दरुुस्ती 
करण्याबाबत तसेच उरण-भीमाशींकर या राषट्रीय महामागा ि. ५४ चे काम 
तातडीने पणूा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) प्श्न उद् ावत नाही. 
(४) प्श्नाींकीत रस्ता हा उरण-पनवेल-लभमाशींकर रस्ता रा.मा.१०३ चा भाग 
आहे. या रस्त्याची किात तालकु्यातील लाींबी २०.०८१ फक.मी. आहे. 

या लाींबीपकैी ०/७०० त े१/५०० व २/२०० त े४/५०० या ३.१०० फकमी. 
लाींबीतील रस्त्याची सधुारणा करण्याचे काम प्गतीत आहे. सदर काम 
करताना रस्त्याच्या डाींबरी पषृठभागाचे वपकीींग करण्यात आले होत.े 
सदयजस्थतीत रस्त्याचे मिबतूीकरण व डाींबरीकरणाचे काम पणूा करण्यात 
आले आहे. या भागातील रस्त्यावरुन वाहतकू सरुळीत चाल ूआहे.  रस्त्याच्या 
कोठीींबे त े रायगड जिल्हा हद्द या फक.मी. ८४/९३० त े ९०/३८१ या ५.४५१ 
फक.मी. लाींबीत रस्त्याची सधुारणा करण्याच्या कामास सन २००५ मध्ये 
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मींिुरी देण्यात आली होती.  या लाींबीपैंकी १ फक.मी. लाींबीतील रस्त्याच ेकाम 
पणूा करण्यात आले आहे. उवाररत ४.४५१ फक.मी. लाींबीतील रस्त्याच्या 
बाींधकामासाठी वनिलमनीच े सींपादन करणे आवश्यक आहे. वन िलमनीचे 
भसूींपादनासाठी NGT राषट्रीय हररत लवादाची मान्यता लमळववण्याची 
कायावाही प्गतीत आहे. भसूींपादन झाल्यावर रस्त्याच ेकाम हाती घेवनू पणूा 
करण्याचे ननयोिन आहे. 
(५) प्श्न उद् ावत नाही. 

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

िल्याण (जज.ठाणे) येथील रेिीबांदर पररसरािील अिैध रेिी उत्खनन 
  

(३८) *  ८७४५८   श्रीमिी िपृ्िी सािांि (िाांदे्र पिूव), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(लशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अब् दलु 
सत्िार (लसल्लोड), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), 
श्री.अमर िाळे (आिी) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कल्याण (जि.ठाणे) येथील रेतीबींदर पररसरात ददनाींक ६ एवप्ल, २०१७ 
रोिी वा त्या समुारास महसलू ववभागामािा त घातलेल्या सींयकु्त धाडीमध्ये 
समुारे ७२ को्ी पके्षा िास्त फकींमतीची अवधै रेती उत्खनन यींत्र,े ट्रक व 
अवधैररत्या साठववललेा रेतीसाठा इत्यादी माल िप्त केल्याचे माहे एवप्ल, 
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कल्याण रेतीबींदराचे मुींिा पारशी रेतीबींदराप्माणे उत्तमररत्या 
सशुोलभकरण करुन चौपा्ी तयार करण्याचा प्स्तावही जिल्हाधधकाऱ्याींच्या 
ववचाराधीन असनू त्याबाबतच्या कायावाहीची सदयजस्थती काय आहे,  
(३) असल्यास, या दोन्ही प्करणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने उक्त दठकाणच ेअवधै उत्खनन रोखून 
अवधै उत्खनन करणाऱ्याींववरुध्द कारवाई करण्याबाबत तसेच कल्याण 
रेतीबींदराचे सशुोलभकरण करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) ठाणे जिल््यातील कल्याण 
येथील रेतीबींदर पररसरात जिल्हाधधकारी ठाणे, अपर जिल्हाधधकारी ठाणे, 
आयकु्त, कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका, पोललस उपायकु्त, कल्याण 
पररमींडळ-३ तसेच उपववभागीय अधधकारी कल्याण, तहलसलदार कल्याण व 
इतर अधधनस्थ अधधकारी याींनी दद.५/०४/२०१७ रोिी आकजस्मकपणे भे् 
देऊन पाहणी केली असता, याींबत्रक साधनाींच्या सहाय्याने रेतीचे अवधै 
उत्खनन व साठा केल्याचे ननदशानास आले. त्यानसुार सदर प्करणी 
दद.०५/०४/२०१७ त ेदद.०९/०४/२०१७ या कालावधीत कारवाई करून १४ सक्शन 
पींप, १४ बािेस, ३४ िेनवर ननयमानसुार कारवाई करून २२ हौद समतल 
करण्यात आले आहेत. तसेच रेतीचे ३५ साठे सपा् करण्यात आले आहेत. 
तसेच सदरच्या कारवाईमध्ये महाराष् र मेरी्ाईम बोडा याींच्यामािा त 
दद.६/०४/२०१७ रोिी एकूण ४३ व्यक्तीींवर पोलीस स््ेशन बािारपेठ येथे १८ 
गनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 

कल्याण रेतीबींदराचे मुींिा पारशी रेतीबींदराप्माणे सशुोलभकरण करून 
चौपा्ी तयार करण्याचा प्स्ताव जिल्हाधधकारी ठाणे याींच्या कायाालयात 
ववचाराधीन नाही. 
(५) प्श्न उद् ावत नाही. 

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

माळीण (िा.आांबेगाि, जज.पुणे) या पुनिवलसि गािाच े 
पािसाने झालेले नुिसान 

 

(३९) *  ९१४२४   श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), श्री.उन्मशे पाटील 
(चाळीसगाि), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सतुनल लशांदे (िरळी), डॉ.राहूल 
पाटील (परभणी), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), श्री.शलशिाांि लश ांदे 
(िोरेगाि) :   सन्माननीय मदि ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) माळीण (ता.आींबेगाव, जि.पणेु) ्या ददनाींक ३० िुल,ै २०१४ रोिी डोंगर 
कोसळून िलमनदोस्त झालेल्या गावाचे सवा सवुवधाींनी कायमस्वरुपी पनुवासन 
करुन त्याच ेलोकापाण मा.मखु्यमींत्री याींच ेहस्त ेमाहे एवप्ल, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान करण्यात आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, माहे िनू, २०१७ मध्ये झालले्या पदहल्याच पावसात या 
पनुवासीत गावात ्ाकलेल्या भरावाची माती खचल्याने रस्त ेव ड्रनेेि खचून 
घराींच्या लभ ींतीींना तड े गेले असनू अींगणवाडी िवळील मोठी लभ ींत पडल्याने 
गावातील शाळेला धोका ननमााण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन माळीण गावाच ेयोग्य प्कारे पनुवासन 
करण्याबाबत व या गावाचे ननकृष्प्कारे पनुवासन करणारे कीं त्रा्दार, 
अधधकारी, सींबींधधत अलभयींत े व कमाचारी याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
पावसामळेु भराव खचल्याच ेअींशत: खरे आहे. तथावप कोणत्याही घराींना तड े
गेलेले नाहीत अथवा कोणत्याही बाींधकामास Structural नकुसान झालेले 
नाही.  
(३) सदर नकुत्याच झालेल्यास कामास ननववदा शतीनसुार दोर्दानयत्व 
ननवारण कालावधीची अ् लाग ू आहे. त्यानसुार ठेकेदाराच्या खचााने 
ठेकेदाराकडून अींशत: खचलेल्या दठकाणी भराव पवूावत करण्याच ेकाम हाती 
घेतले आहे. 
(४) प्श्न उद् ावत नाही. 

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

पराांडा (जज.उस्मानाबाद) िालुक्यािील शिेिऱ्याांच े 
ररलायन्स िां पनीिडून झालेले नुिसान 

 

(४०) *  ९१९३६   श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौिे रािुरी (ता.पराींडा, जि.उस्मानाबाद) व आिूबािूच्या पररसरात 
ररलायन्स कीं पनीकडून पाईपलाईनच्या कामासाठी मोठ्या प्माणावर खोदकाम 
करण्यात आले असनू खोदकाम करताना केलेल्या ब्लास््ीींगमळेु शतेकऱ्याींच्या 
बोअरवेलमध्ये माती िाऊन अनेक बोअरवेल बींद पडल्याचे ननदशानास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर बोअरवेल बींद पडल्यामळेु शतेकऱ्याींच्या शतेातील पाणी 
बींद होऊन शतेातील वपके व िळबागा याींच ेनकुसान झाल ेआहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्करणी स्थाननक लोकप्नतननधीनी ददनाींक २८ िून, २०१७ 
रोिी वा त्यासमुारास मा.मखु्यमींत्री व मा.महसलू मींत्री याींना ननवेदन देऊन 
सदर बाब त्याींच्या ननदशानास आणली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्करणी चौकशी करून सदर दठकाणी अवधै ब्लाजस् ी्ंग 
करणाऱ्या ररलायींस कीं पनीवर कारवाई करण्याबाबत तसेच नकुसान झालेल्या 
शतेकऱ्याींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) “पराींडा-भमू-वाशी मतदार 
सींघामध्ये ररलायन्स कीं पनीकडून शतेकऱ्याींच ेनकुसान झाले असण्याबाबत” या 
ववर्याबाबतचे लोकप्नतननधी याींचे दद.२७/०६/२०१७ रोिीचे पत्र मा. मखु्यमींत्री, 
मा. मींत्री (महसलू) याींना प्ाप्त झाले आहे. 
    सन २००७-२००८ साली ररलायन्स कीं पनीदवारे उस्मानाबाद जिल््यातील 
पराींडा तालकु्यातील मौि े रािुरी व आिूबािूच्या पररसरातील िमीन 
पेट्रोललयम ॲण्ड लमनरल्स पाईपलाईन्स (ॲक्वीझीशन ऑि राई् ऑि यिुर 
इनलॅन्ड) ॲक््, १९६२ मधील तरतदूीन्वये तात्परुत्या स्वरूपात सींपाददत 
करून, सदर दठकाणी नसैधगाक वायवुादहनी ्ाकण्याच े काम करण्यात आल े
आहे. सदर कामादरम्यान करण्यात आलेल्या ब्लास््ीींगमळेु वायवुादहनीच्या 
क्षेत्रातील िमीन हादरून बोअरवेलमध्ये माती िाऊन बोअरवेल बींद पडल्याने 
बोअरवेलचे पाणी बींद होऊन शतेातील वपके व िळबागा याींचे नकुसान 
झाल्याचे ननदशानास आले. त्यानसुार झालेल्या नकुसानीचे मलु्याींकन करून 
सींबींधधताींना ररलायन्स कीं पनीमािा त नकुसान भरपाई देण्यात आलेली आहे. 
(५) प्श्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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बािधन (िा.हिेली, जज.पुणे) येथील स्टारगेज या बाांधिाम 
व्यािसातयिाने विनापरिाना गौण खतनजाांच ेउत्खनन िेल्याबाबि 

  

(४१) *  ९०३८५   श्री.लभमराि िापि र (खडििासला) :   सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बावधन (ता.हवेली, जि.पणेु) येथील स््ारगेि या बाींधकाम व्यावसानयकाने 
ववनापरवाना गौण खननिाींचे उत्खनन करून बाींधकामे केल्याचे तसेच 
अवधै वकृ्षतोड केल्याचे व याकड े सींबींधधत अधधकाऱ्याींनी िाणीवपवूाक दलुाक्ष 
केल्याचे माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच, बावधन (ता.हवेली, जि.पणेु) येथील गींगा लेिींड या बाींधकाम 
प्कल्प ववकासकाने बाींधकामे करताींना सन २०१० त े२०१७ या कालावधीमध्ये 
गौण खननिाींचे उत्खनन करून शासनाच्या महसलुाचे नकुसान केले असनू 
सदर उत्खननासाठी त्याींनी परवानगी घेतली नसल्याचे व बाींधकामाचा 
राडारोडा लगतच्या राम नदी मध्ये ्ाकून पयाावरणाची हानी केल्याच े
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या दोन्ही प्करणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच े ननषकर्ा काय आहे व त्यानसुार स््ारगेि व गींगा 
लेिींड या बाींधकाम व्यावसानयकावर तसेच त्याींनी केलले्या अवधै उत्खननाकड े
िाणीवपवूाक दलुाक्ष करणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) सदर बाब ननदशानास आललेी नाही. 
(२), (३) व (४) पणेु जिल््यातील हवेली तालकु्यातील मौिे बावधन येथ े
“गींगा लेिींड” या बाींधकाम प्कल्प ववकासकाने उक्त दठकाणी बाींधकामासाठी 
खोदकाम करताना गौण खननिाचे उत्खनन केल्याचे ननदशानास आलेले आहे. 
तथावप, महाराषट्र गौण खननि उत्खनन (ववकास व ववननयमन) (सधुारणा) 
ननयम, २०१५ ननयम ४६ मधील सधुारणेनसुार ज्यावेळी एखादया भखूींडाचा 
ववकास करताना मातीच े उत्खनन करून ती माती त्याच भखूींडाच्या 
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सपा्ीकरणाकरीता वापरली िाईल फकीं वा ती अशा भखूींडाच्या ववकास 
प्फियेतील कोणत्याही कामासाठी वापरली िाईल, त्यावेळी अशा मातीवर 
स्वालमत्वधन भरले िाणार नाही. 

मात्र, सदर ववकासकाने बाींधकामाचा राडारोडा लगतच्या रामनदी 
पात्रात ्ाकल्यासींदभाात मा. राषट्रीय हररत लवाद, खींडपीठ पणेु येथे याधचका 
दाखल करण्यात आली असनू, सदर याधचका प्लींबबत आहे. 
(५) प्श्न उद् ावत नाही. 

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

िोडोली-िाखे-मोहरे, अमिृनगर-तनलेिाडी-ऐििड ेि अमिृनगर-धचिुड े
(िा.पन्हाळा, जज.िोल्हापूर) या रस्त्याांची दरुुस्िी िरण्याबाबि 

 

(४२) *  ८५५५६   श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कोडोली-काख-ेमोहरे (ता.पन्हाळा, जि.कोल्हापरू) हा रस्ता कोल्हापरू व 
साींगली या दोन जिल््याींना िोडणारा प्मखु रस्ता असनू या रस्त्यावर अनेक 
दठकाणी मोठे खड्ड ेपडल्याने रस्ता वाहतकुीच्या दृष्ीने पणूापणे ननरुपयोगी 
झाला असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अमतृनगर-ननलेवाडी-ऐतवड े (ता.पन्हाळा, जि.कोल्हापरू) या 
हातकणींगल,े पन्हाळा व वाळवा या तीन तालकु्याींना िोडणाऱ्या रस्त्याची व 
अमतृनगर-धचकुड ेया रस्त्याची दरुवस्था झाली असनू सदरहू रस्त ेवाहतकुीस 
धोकादायक झाल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त नतन्ही रस्त्याींची शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, पाहणीच्या अनरु्ींगाने कोडोली-काख-ेमोहरे, अमतृनगर-
ननलेवाडी-ऐतवड ेव अमतृनगर-धचकुड ेया नतन्ही रस्त्याींची दरुुस्ती करून रस्त े
वाहतकुीसाठी सरुळीत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) नाही. 
       प्श्नाींफकत रस्ता हा डोणोली चरण सदैापरू सावड ेसातवे मोहेरे काखवे 
त े कोडोली प्जिमा ६ चा भाग आहे. तसेच जिल्हा पररर्द, कोल्हापरू या 
अखत्याररतील रा.मा.१९२ त ेकाखे याींच्या ग्रा.मा.४ दिााच्या रस्त्याची काही 
लाींबी प्श्नाींफकत रस्त्यात समाववषठ आहे. या रस्त्याचा काही भाग क्षनतग्रस्त 
झाला होता. या क्षनतग्रस्त भागातील रस्त्याची दरुुस्ती व डाींबरी 
पषृठभागावरील खड्ड ेभरुन या रस्त्यावरील वाहतकू सरुळीत ठेवण्यात आली 
आहे.   
(२) अींशत: खरे आहे. 
    प्श्नाींफकत रस्त ेहातकणींगले तालकुयातील इजिमा - २६ त े ननल्लेवाडी 
तालकुा हद्द रस्ता ग्रा.मा.८९ व अमतृनगर त े धचकुड े इ.जि.मा.१९५ चे भाग 
आहेत. या रस्त्याींपकैी इ.जि.मा.१९५ या रस्त्यावर अपघात झाल्याची नोंद 
पोललस दप्तरी आहे. या रस्त्याच्या लाींबीपकैी काही लाींबीत रस्त ेक्षनतग्रस्त 
झाले आहेत. 
(३) रस्त्याची पाहणी सींबींधधत कायाकारी अलभयींता याींनी केली आहे. 
(४) सावािननक बाींधकाम ववभागाच्या अखत्याररतील व जिल्हा पररर्द, 
कोल्हापरू याींच्या अखत्याररतील रस्त्याींची आवश्यक दरुुस्ती करुन रस्त े
वाहतकुीस सरुळीत ठेवण्याची कायावाही करण्यात येत आहे.   
    या रस्त्याींच्या क्षनतग्रस्त भागातील काही दरुुस्तीची कामे मींिूर असनू 
हाती घेण्यात येत आहेत. काही दरुुस्ती / सधुारणाींची कामे सा.बाीं.वव. व 
जि.प. कोल्हापरू याींच्यामािा त मींिूरी, ननधध ननकर् व प्ाधान्यिमानसुार हाती 
घेण्याचे ननयोिन आहे. 
(५) प्श्न उद् ावत नाही. 

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

िसई, पालघर ि डहाणू (जज.पालघर) िालुक्यािील समुद्रकिनाऱ्याांिर 
धपू प्रतिबांधि बांधारे बाांधण्याबाबि 

 

(४३) *  ९२४५७   श्री.क्षििीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.दहिेंद्र ठािूर (िसई), 
श्री.विलास िरे (बोईसर), श्री.अलमि घोडा (पालघर), श्री.पास्िल धनारे 
(डहाणू), श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर) :  सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) वसई, पालघर व डहाणू (जि.पालघर) तालकु्यातील समदु्रफकनाऱ्याींवर धूप 
प्नतबींधक बींधारे बाींधण्याबाबत स्थाननक लोकप्नतननधीींनी मा. मखु्यमींत्री व 
प्धान सधचव, सावािननक बाींधकाम ववभाग याींचेकड े ददनाींक १८ नोव्हेंबर, 
२०१५ व ददनाींक ०२ नोव्हेंबर, २०१६ रोिीच्या पत्रान्वये  मागणी केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पालघर जिल्हयातील सातपा्ी, नवापरू, तारापरू, धधवलीसह 
अन्य गावाींलगतच्या फकनारपट्टीवर उभारण्यात येणारे धूप प्नतबींधक बींधारे 
बाींधण्याबाबतची मींिूरी महाराषट्र फकनारा व्यवस्थापन प्ाधधकरणाने 
(सीआरझेड) नाकारली असल्याने फकनाऱ् यावरील मजच्िमाराींच्या िीवीतास 
धोका ननमााण झाला असल्याच े माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, डहाणू फकनारपट्टीवरील ददवा-दाींडीचा सींरक्षक धूप प्नतबींधक 
बींधारा खचल्यामळेु फकनारपट्टीवरील गावाींची सरुक्षा धोक्यात आली असनू 
वसई तालकु्यातील फकनारपट्टीवरील गावाींमध्ये माहे िून, २०१७ च्या 
अखेरच्या सप्ताहामध्ये उधाणाच्या भरतीच े पाणी सरुुच्या बागाींमध्ये व 
भातशतेीमध्ये १५० त े २०० िू् आींत लशरल्यामळेु रानगाव व भईुगावच्या 
शतेकऱ्याींचे मोठ्या प्माणावर नकुसान झाले असनू मच्िीमाराींची घरे देखील 
उध्वस्त झाली आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून पालघर जिल््यातील ववववध 
दठकाणच्या धूप प्नतबींधक बींधाऱ्याींना फकनारा व्यवस्थापन प्ाधधकरणाची 
मींिरुी लमळवनू सदर दठकाणी तातडीने धूप प्नतबींधक बींधारे बाींधण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय.  
(२) होय. अींशत: खरे आहे.  
(३) हे खरे नाही. 
(४) सातपा्ी, नवापरू, तारापरू व एडवण (ता.जि.पालघर) येथे बाींधावयाच्या 
समदु्र धूपप्नतबींधक बींधाऱ्याच्या कामाचा सदर प्स्ताव महाराषट्र फकनारा 
व्यवस्थापन प्ाधधकरण (MCZMA) याींच्या दद.२८.६.२०१७ रोिीच्या बठैकीत 
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िेरसादर करण्यात आला असता प्ाधधकरणाने मींिूरीबाबत सकारात्मक 
भलूमका घेतली असनू बठैकीच े इनतवतृ्त महाराषट्र फकनारा व्यवस्थापन 
प्ाधधकरण याींचेकडून अदयाप अप्ाप्त आहे. 
(५) प्श्न उद् ावत नाही. 

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

रेिदांडा (िा.अललबाग, जज.रायगड) येथील साळाि पुलाखालील  
अिैध उत्खननाबाबि 

  

(४४) *  ९२५०१   श्री.सांजय पोिनीस (िललना), श्री.भरिशठे गोगािले 
(महाड) :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रेवदींडा (ता.अललबाग, जि.रायगड) येथील तीस वर्ा िुन्या साळाव पलुाला 
िो्ा खडडा पडला असनू उक्त पलुाखाली होणाऱ्या रेती उत्खननामळेु पलुाला 
धोका ननमााण झाला असल्याचे माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पलुाची शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पाहणीचे ननषकर्ा काय आहेत व त्यानसुार सदर पलुावरील 
खड्डा बिुवनू पलुाखाली होणारे अवधै रेती उत्खनन बींद करण्याबाबत व 
उत्खनन करणाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) नाही. 
       तथावप पलूाच्या दोन गाळयामध्ये असलेल्या स्लॅबमधील प्सरण 
साींधा क्षनतग्रस्त झाला होता. तो आता दरुुस्त करण्यात आला आहे. पलूाच े
सववस्तर सवेक्षण व सवासमावेशक तपासणी करण्याच ेकाम ननववदास्तरावर 
आहे. 
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(३) व (४) पलूाच्या प्सरण साींध्याची दरुुस्ती करण्यात आली आहे. पलूाच े
सववस्तर सवेक्षण व सवासमावेशक तपासणी करुन प्ाप्त होणाऱ्या 
अहवालातील ननषकर्ाानसुार कायावाही करण्याचे ननयोिन आहे. 
      पलूाच्या लगत रेती उत्खनन झाले नसल्याचे जिल्हाधधकारी, रायगड 
याींनी प्माखणत केले आहे. तसेच रेती उत्खनन होऊ नये यासाठी महसलू व 
पोललस यींत्रणेस सतका  राहण्याच्या सचूना जिल्हाधधकारी, रायगड याींनी ददल्या 
आहेत. पलू वाहतकुीस सरुक्षक्षत आहे. 

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

िळिड-ेखेरिाडी (जज.लसांधुदगुव) येथील पूल अत्यांि जीणव झाल्याबाबि 
 

(४५) *  ८६४०६   श्री.िभैि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) तळवड े (जि.लस ींधदुगुा) येथून बािारपेठमागे नेमळे-कुडाळ या मागाावर 
तळवड-ेखेरवाडी या दठकाणी असणारा पलू अत्यींत िीणा होऊन वाहतकुीस 
धोकादायक झाल्याने कोणत्याही क्षणी कोसळण्याची शक्यता ननमााण 
झाल्याचे माहे म,े २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदरहू पलुासाठी खासदार ननधीतनू १ को्ी, ६० लाख 
रुपयाींचा ननधी मींिूर असनू पलुाच ेभमूीपिुन झाले असताींनाही अधधकाऱ्याींच्या 
दलुाक्षामळेु उक्त पलुाच्या बाींधकामास अदयापी सरुुवात झाली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतची चौकशी करुन सदर पलुाच्या बाींधकामास तातडीने 
सरुु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 

प्श्नाधीन रस्त्यावर फक.मी. ५/१०० येथ े परू रेर्खेालील 
(submersible) पाईप कॉिवे आहे. कॉिवेच्या धावपट्टीचा काही भाग 
क्षनतग्रस्त झाला होता तो आता दरुुस्त करण्यात आला आहे. या कॉिवेवरुन 
वाहतकू सरुळीत सरुु आहे. 
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(२) व (३) प्श्नाींफकत कॉिवे परू रेर्खेालील आहे. त्यामळेु या दठकाणी उच्च 
पातळीचा (Non  submersible) पलू बाींधण्याचे काम मींिूर असनू काम सरुु 
करण्याचे आदेश मे २०१७ मध्ये कीं त्रा्दाराींना देण्यात आले आहेत. स्वीकृत 
ननववदेतील तरतदूी प्माणे व ननधीच्या उपलब्धतनेसुार काम पणूा करण्याचे 
ननयोिन आहे. 
(४) प्श्न उद् ावत नाही. 

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

मुळा ि िुिडी (िा.पारनेर, जज.अहमदनगर) नदी पात्रािील  
अिैध िाळू उपसा 

 

(४६) *  ८६५८०   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पारनेर (जि.अहमदनगर) तालकु्यातील मळुा व कुकडी नदीच्या पात्रात 
मोठ्या प्माणात अवधै वाळू उपसा होत असल्याचे ददनाींक १७ मे, २०१७ 
रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, नागापरूवाडी (पळशी) येथील मळुा नदीपात्रातील वाळूचा लललाव 
झालेला नसतानाही त्यादठकाणी अवधै वाळू उपसा चाल ूअसल्यामळेु शासनाच े
करोडो रुपयाींच्या महसलुाचे नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्करणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार अवधै वाळू उपसा करणाऱ्या वाळू माफियाींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) अहमदनगर जिल््यातील पारनेर 
तालकु्यात गौण खननिाच्या अवधै उत्खनन व वाहतकूीची काही प्करणे 
दृष्ोत्पत्तीस पडली आहेत. अहमदनगर जिल््यात गौण खननिाच्या अवधै 
उत्खनन व वाहतकूीस आळा घालण्यासाठी तालकुास्तरावर भरारी पथकाींची 
स्थापना करण्यात आली आहे. सदर भरारी पथकाींमािा त माहे मे, २०१७ मध्ये 
पारनेर तालकु्यातील मौि े पळशी येथील वाळूच्या अनधधकृत वाहतकूीच्या 
एका प्करणात कारवाई करून रू.७५,२५४/- एवढा दींड वसलू करून शासनिमा 
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केला आहे. तसेच या व्यनतरीक्त माहे मे, २०१७ मध्ये पारनेर तालकु्यातील 
वाळूच्या अवधै वाहतकूीच्या ८ प्करणाींमध्ये कारवाई करून रू.५,४४,८८६/- 
एवढा दींड वसलू करून शासनिमा करण्यात आला आहे. 
(५) प्श्न उद् ावत नाही. 

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

अललबाग (जज.रायगड) िालुक्यािील पुलाांची पुनबाांधणी िरण्याबाबि 
  

(४७) *  ८८२०८   श्री.सभुाष उफव  पांडडिशठे पाटील (अललबाग) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अललबाग (जि.रायगड) तालकु्यातील मशुते - मापगाव रस्त्यावरील मशुते 
पलुावरून रेवस, बेलवले, बदहरोळे, मापगाव, कनकेश्वर, कालेखखींड मागाावरील 
वाहनाींची सातत्याने वाहतकू होत असनू अविड वाहनाच्या वाहतकूीमळेु सदर 
पलू वाहतकूीच्या दृष्ीने धोकादायक झाला असल्याने या पलूाच्या गाळ्यावर 
१२ िू् रूीं दीचा लोखींडी पत्रा बसवनू वाहतकू करण्यात येत असल्याची तिार 
सींबींधीत ववभागाकड ेदाखल करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, अललबाग (जि.रायगड) तालकु्यातील वाघोड े गावाला िोडणाऱ्या 
नदीवरील पलूाच े सागरगड डोंगर राींगेमध्ये माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ढगिु्ी होवनू झालेल्या अनतवषृ्ीमळेु मोठ्या प्माणात नकुसान 
होवनू पलू नादरुूस्त झाला असल्याने अपघात घडून िीववत व ववत्तहानी 
होण्याची शक्यता ननमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त तालकु्यातील या दोन्ही पलुाींचे शासनाने स्ट्रक्चरल 
ऑडी् केले आहे काय, 
(४) असल्यास, स्ट्रक्चरल ऑडी्चे ननषकर्ा काय आहे व त्यानसुार या 
दोन्ही दठकाणी नवीन पलू बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) जिल्हा पररर्देकड ेअशा प्कारची तिार प्ाप्त नाही. 
तथावप, सदर पलु नादरुुस्त  झाला असनू त्यावर कोणत्याही प्कारची अविड 
वाहतकू करु नये याबाबत नामिलक लावण्यात आलेला आहे. 
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(२) वाघोड ेगावाला िोडणाऱ् या रस्त्यावर एक लहान पलु व एक स्लॅब ड्रने 
आहे. पकैी लहान पलु सुजस्थतीत असनू वाघोड े गावािवळील स्लॅब ड्रने 
नादरुुस्त झालेला आहे. अनतवषृ्ीमळेु स्लॅबड्रनेचे दगडी अॅब्में् नादरुुस्त 
झाल्याने तात्परुती डागडुिी करण्यात आलेली आहे. सदयजस्थतीत वाहतकु 
सरुु आहे. 
(३) व (४) सदर पलुाची स्ट्रक्चरल ऑडी् करण्याबाबतची कायावाही जिल्हा 
पररर्देमािा त सरुु आहे. 
(५) वाघोड े गावाला िोडणाऱ् या रस्त्यावरील स्लॅबड्रनेची पाहणी जिल्हा 
पररर्देमािा त करण्यात आली असनू प्त्यक्ष िागेवर आवश्यक असणाऱ् या 
सींरक्षक लभींती व नवीन स्लॅबड्रनेची पनुबांधणी या कामाचे रु १५.०० लक्षच े
काम सन २०१७-१८ जिल्हा ननयोिन ववभागाकड े ५०५४ साकव बाींधणे या 
कायािमातनू मींिूरीसाठी जिल्हा पररर्देमािा त पाठववण्यात आले आहे. 

तसेच मशुते पलूाचे बाींधकाम नाबाडा-२२ अींतगात सावािननक बाींधकाम 
ववभागामािा त प्स्ताववत करण्यात आले आहे. 

----------------- 
औरांगाबाद शहरािील आरोग्य सांिुल इमारिीछया  

बाांधिामाि झालेला गैरव्यिहार 
  

(४८) *  ९०८०३   श्री.अिलु सािे (औरांगाबाद पिूव) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद शहरातील महावीर चौकात आरोग्य सींकुल इमारतीच्या 
तळमिला आखण तीन मिले बाींधकामासाठी ५ को्ी, ४३ लाख रुपयाींचा 
ननधध मींिूर झाला असनू या इमारतीचे केवळ दोनच मिले बाींधण्यात आले 
असल्याने सदर कामात गरैव्यवहार झाल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर इमारतीचे उदघा्न न करताच माहे िानेवारी, २०१४ 
मध्ये आरोग्य उपसींचलाकाचे कायाालय या इमारतीत स्थलाींतरीत करण्यात 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या इमारतीच्या बाींधकामाबाबत शासनाने चौकशी केली आहे 
काय,  
(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकर्ा काय आहे व त्यानसुार सदर इमारतीच्या 
बाींधकामात गरैव्यवहार करणाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 

औरींगाबाद येथील आरोग्य सींकुल इमारतीच्या तळमिला आखण दोन 
मिले बाींधकामासाठी रु.२७० लक्ष रकमेस सावािननक आरोग्य ववभागाने 
दद.१०/११/२००६ रोिी प्शासकीय मान्यता प्दान केली आहे. प्शासकीय 
मान्यता प्ाप्त अींदािपत्रकातील वावाप्माणे सदर इमारतीचे तळमिला आखण 
दोन मिले बाींधकाम पणूा करण्यात आले आहे.   

नतसऱ् या मिल्याच्या बाींधकामास दद.२/११/२०११ अन्वये रु.२६३.२६/- 
लक्ष रकमेस सावािननक आरोग्य ववभागाने स्वतींत्र प्शासकीय मान्यता प्ाप्त 
असनू सदर कामावर रु.११४.१७ लक्ष खचा करण्यात आलेला असनू उवाररत 
ननधी रु.१४९.०९/- लक्ष उपलब्ध नसल्याने नतसऱ् या मिल्याच े बाींधकाम 
स्थधगत आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) प्श्न उद् ावत नाही. 

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

राधानगरी (जज.िोल्हापूर) अभयारण्याशजेारील शिेिऱ्याांछया वपिाांच े
िन्य प्राण्याांिडून नुिसान होि असल्याबाबि 

  

(४९) *  ८७०५४   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राधानगरी (जि.कोल्हापरू) अभयारण्याशिेारील शतेकऱ्याींच्या वपकाींचे गवा, 
रेड,े वानर, हत्ती, राणडुक्कर, मोर, या वन्य प्ाण्याींकडून मोठ्या प्माणात 
नकुसान होत असल्याने वन्य प्ाण्याींकडून होणाऱ्या नकुसानीचा समावेश वपक 



58 

ववमा योिनेत करण्याची मागणी मा.कृवर् मींत्री याींचकेड ेददनाींक ०३ मे, २०१७ 
रोिी वा त्यासमुारास ननवेदनाव्दारे करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वन्य प्ाण्याींकडून होणाऱ्या नकुसानीस वन ववभागाकडून 
तु् पुींिी मदत लमळत असल्याने वन्यप्ाण्याींकडून होणारी नकुसान भरपाई 
वाढववण्याची मागणी शतेकरी करत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वन्याप्ाण्याींकडून होणाऱ्या नकुसान भरपाईचा समावेश वपक 
ववमा योिनेत करण्याबाबत व नकुसान भरपाईची रक्कम वाढववण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) होय. 
(२) वन ववभागाच्या दद.२५.७.२०१७ च्या द्प्पणीनसुार अशा प्कारची ननवेदने 
वन ववभागाकड ेप्ाप्त झाली होती हे खरे आहे. 
(३) प्धानमींत्री वपक ववमा योिना ही कें द्र शासनाची योिना असनू कें द्र 
शासनाच्या मागादशाक सचूनाींनसुार खरीप हींगाम २०१६ पासनू राज्यात 
राबववण्यात येत आहे. सदर योिनेच्या मागादशाक सचूनाींनसुार 
वन्यप्ाण्याींकडून होणाऱ्या वपक नकुसानीस प्धानमींत्री वपक ववमा योिनेंतगात 
ववमा सींरक्षण अनजु्ञेय नाही. 

तथावप, महसलू व वन ववभाग शासन ननणाय दद.९.७.२०१५ व 
दद.२३.१२.२०१५ अन्वये वन्य प्ाण्याींमळेु होणाऱ्या शतेी वपकाींच्या व 
िळवपकाींच्या नकुसानी पो्ीच्या आधथाक मदतीच्या दरात वाढ करण्यात 
आलेली आहे. 
(४) प्श्न उद् ावत नाही. 

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

सािवजतनि बाांधिाम उपविभाग, पाांढरििडा (जज.यििमाळ) अांिगवि 
झालेला गैरव्यिहार 

 

(५०) *  ९०८४५   डॉ.लमललांद माने (नागपरू उत्िर) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) सावािननक बाींधकाम  उपववभाग, पाींढरकवडा  अींतगात वणी (ता.वणी, 
जि.यवतमाळ) येथील औदयोधगक प्लशक्षण सींस्थेच्या इमारतीला सींरक्षण लभींत 
बाींधणाऱ्या कीं त्रा्दाराला कायाकारी अलभयींता, उपववभागीय अलभयींता व शाखा 
अलभयींता याींनी सींरक्षण लभींतीचे बाींधकाम सरुु होण्यापवूीच ४० लाखाींची देयके 
अदा केल्याच ेमाहे एवप्ल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदाशनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गणुवत्ता ननयींत्रण पथक, सावािननक बाींधकाम ववभाग याींनी 
ददनाींक १७ एवप्ल, २०१७ रोिी सदर कामाची चौकशी करून ४० लक्ष रुपयाींचा 
गरैव्यवहार झाल्याचे ननदशानास आणले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्करणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकर्ा काय आहे व त्यानसुार बनाव् देयके 
काढणाऱ्या सींबींधधत अधधकारी तसेच कीं त्रा्दारावर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
     अधीक्षक अलभयींता, दक्षता व गणु ननयींत्रण मींडळ (सा.बाीं.) याींच्या 
अहवालावरुन बाींधकाम सरुु होण्यापवूी देयक अदा केले नसनू प्त्यक्ष 
झालेल्या बाींधकामाची फकींमत रु. १०,०४,००६/- ऐविी रु.४१,३५,४६६/- 
म्हणिेच रु.३१,३१,४६०/- इतक्या रकमचेे अनतप्दान केल्याचे ननदशानास आले 
आहे. 
(३) व (४) अधीक्षक अलभयींता, दक्षता व गणु ननयींत्रण मींडळ, अमरावती 
याींनी या प्करणी चौकशी केली असनू सींबींधधत अधधकाऱ् याींववरुध्द दोर्ारोप 
तयार करण्याची कायावाही प्गतीत आहे. तसेच सींबींधधत कीं त्रा्दाराकडून 
व्यािासदहत दद.२०/०४/२०१७ रोिी रु.३६,६५,०००/- इतकी रक्कम वसलु 
करण्यात आली आहे. 
(५) प्श्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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अांधेरी ि िुलाव (मुांबई उपनगर) येथील अिैध िाळू उपसा 
 

(५१) *  ८९९७५   श्री.सतुनल प्रभ ू (ददांडोशी) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींधेरी व कुलाा (मुींबई उपनगर) येथील वसोवा, मढ, गारोई, मावे भागात 
रात्री व पहा्ेच्या समुारास अवधै वाळू उपसा होत असल्याच्या ७२ तिारी 
जिल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर कायाालयात प्ाप्त झाल्याचे माहे एवप्ल, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले व त्या अनरु्ींगाने सदर 
तालकु्यात अवधै वाळू उपसा करणाऱ्या वाळू माफियाींवर कारवाई करुन सदर 
दठकाणचा अवधै वाळू उपसा रोखण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) सदर बाब ननदशानास आली नाही. 
(२), (३) व (४) प्श्न उद् ावत नाही. 

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

राष्ट्रीय िृषी विमा योजनेची थि ि रक्िम  
शिेिऱ्याांना वििरीि िरण्याबाबि 

  

(५२) *  ८६५९४   श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राषट्रीय कृर्ी ववमा योिने अींतगात राज्यातील २६ लाख ८८ हिार 
शतेकऱ् याींच े ८९३ को्ी रूपये थकीत असल्याची बाब ददनाींक ०७ मे, २०१७ 
रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राषट्रीय कृर्ी ववमा योिने अींतगात थकीत असललेी रक्कम 
शतेकऱ्याींना त्वररत ववतरीत करण्याबाबतची मागणी स्थाननक लोिनतननधीींनी 
ददनाींक ०९ मे, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास कृवर् सींचालक, पणेु याींच्याकड े
ननवेदनादवारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, यानसुार राषट्रीय कृवर् ववमा योिनेतनू शतेकऱ् याींची थकीत 
असलेली ८९३ को्ी रूपये त्वररत ववतरीत करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) हे खरे नाही. 
राषट्रीय कृवर् ववमा योिना रब्बी हींगाम २०१५-१६ अींतगात ३४.२६ 

लाख शतेकऱ्याींनी रु ६२.४० को्ी ववमा हप्ता भरुन योिनेत भाग घेतला 
होता. त्यापकैी २६.८८ लाख शतेकरी योिनेच्या मागादशाक सचुनेनसुार 
नकुसान भरपाईस पात्र ठरले.  रु ८९३.८३ को्ी नकुसान भरपाई भारतीय 
कृवर् ववमा कीं पनीमािा त ननजश्चत करण्यात आली. माचा २०१५ मध्ये ववमा 
कीं पनीमािा त सदरची नकुसान भरपाई रक्कम शतेकऱ्याींच्या बँक खात्यावर 
िमा करणेस्तव सींबींधीत बँकाींकड ेवगा करण्यात आलेली आहे.  
(२) होय 
(३) नकुसान भरपाईची रक्कम ववतरीत करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्श्न उद् ावत नाही. 

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

हाळफाटा िे नािांढेिाडी (िा.खालापूर, जज.रायगड)  
रस्त्याची झालेली दरुिस्था 

 

(५३) *  ८८८४०   श्री.सरेुश लाड (िजवि) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) खालापरू (जि.रायगड) तालकु्यातील हाळिा्ा त े नावींढेवाडी हा सींपणूा 
रस्ता खचुन रस्त्याची दरुवस्था झाली असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्ता खचून रस्त्याची दरुवस्था झाल्याने शाळकरी 
ववदयाथी तसेच िनतलेा प्वास करणे गरैसोयीचे होत असल्याने स्थाननक 
नागररकाींनी तसेच लोकप्नतननधीींनी सावािननक बाींधकाम ववभाग, अललबाग 
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याींच्याकड ेमाहे म,े २०१७ मध्ये तसेच यापवूी वारींवार तिारी केल्या आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रस्त्याची शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, पाहणीच्या अनरु्ींगाने रस्त्याच्या दरुुस्तीचे काम तातडीने सरुु 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) नाही. 
सदर रस्ता खचलेला नसनु रस्त्याचा डाींबरी पषृठभाग क्षनतग्रस्त 

झाला आहे. 
(२) ननवेदन प्ाप्त आहे. 
(३) प्श्नाींकीत रस्त्याची सधुारणा व मिबतुीकरणाचे काम मुींबई महानगर 
प्देश ववकास प्ाधधकरणामािा त करण्यात आल ेआहे. या कामाच्या ननववदेतील 
दोर्दानयत्व कालावधी सींपल्यावर माचा-२०१७ मध्ये रस्ता मुींबई महानगर 
प्देश ववकास प्ाधधकरण याींनी सावािननक बाींधकाम ववभागाकड े हस्ताींतरीत 
केला आहे. या रस्त्याची पहाणी सावािननक बाींधकाम ववभागाच्या क्षेबत्रय 
अधधकाऱ्याींनी केली आहे. 
(४) व (५) या पहाणीत रस्ता काही लाींबीत मोठया प्माणात क्षनतग्रस्त झाला 
असल्याचे ननषपन्न झाले. या भागातील रस्त्याची दरुुस्ती करण्याच्या कामाची 
ननववदा प्िीया सरुु आहे. सदयजस्थतीत रस्त्याची आवश्यक तातडीची दरुुस्ती 
करुन रस्त्यावरील वाहतकू सरुळीत ठेवण्यात आली आहे. 

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

उस्मानाबाद जजल््यामध्ये बळीराजा चिेना  
अलभयानाांिगवि झालेला गैरव्यिहार 

 

(५४) *  ९१९४३   श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.राणाजगजीिलसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.राजाभाऊ (पराग) िाज े(लसन्नर) :   सन्माननीय मदि ि 
पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) उस्मानाबाद जिल््याला बळीरािा चेतना अलभयानाींतगात मींिूर झालेल्या 
५५० को्ी रुपयाींच्या ननधीपकैी शतेकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी कृर्ी 
ववभागाला प्ाप्त झालेला ३ को्ी, ७५ लक्ष रुपयाींचा ननधी खचा करुनही 
मागील दोन वर्ाात उस्मानाबाद जिल््यात एकूण ३२५ शतेकरी आत्महत्या 
झालेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बळीरािा चतेना अलभयानामध्ये मोठ्या प्माणावर गरैव्यवहार 
झाल्याच्या तिारी स्थाननक शतेकऱ्याींनी केल्याचे ननदशानास आल्यामळेु 
उवाररत ननधी लवकरात लवकर ववतरीत करण्याची मागणी स्थाननक 
लोकप्नतननधीींनी मा.कृर्ी मींत्री याींचेकड े ददनाींक २८ िून, २०१७ रोिी वा 
त्यासमुारास लेखी ननवेदनादवारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बळीरािा चेतना अलभयाींनाींमध्ये झालेल्या गरैव्यवहारची 
चौकशी करुन दोर्ीींवर कारवाई करण्याबाबत व उक्त योिनेतील उवाररत ननधी 
ववतरीत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अशींत: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) ववतरीत करण्यात आलले्या ननधीच्या खचााचे सववस्तर लेखापररक्षण 
करण्यासाठी लेखाधधकारी खचा (अलेपप) याींची ननयकु्ती करण्यात आली आहे. 
(४) प्श्न उद् ावत नाही. 

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

नागोठणे (िा.रोहा, जज.रायगड) पररसरािील ररलायन्स िां पनीछया 
अनधधिृि ब्लास्टीांगमुळे ग्रामस्थाांछया मालमत्िेच ेझालेले नुिसान 

 

(५५) *  ८८२१०   श्री.सभुाष उफव  पांडडिशठे पाटील (अललबाग) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) नागोठणे (ता.रोहा, जि.रायगड) पररसरातील ररलायन्स कीं पनीच्या 
अनधधकृत ब्लास््ीींगमळेु लशहू व बेणसे (ता.पेण, जि.रायगड) येथील 
ग्रामस्थाींच्या मालमत्तचे ेनकुसान झाले असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरच्या ब्लॉस््ीींगमळेु पररसरातील ग्रामस्थाींच्या मालमत्तचे े
नकुसान झाल्याबाबतचा अहवाल सींबींधीत तलाठ्याने वररषठाींकड ेसादर केला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त अहवालाच्या अनरु्ींगाने सदर कीं पनी ववरूध्द कारवाई 
करून लशहू व बेणसे येथील ग्रामस्थाींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) सींबींधीत तलाठी याींनी अहवाल सादर केला आहे. 
(३) ग्रामस्थाींच्या मालमत्तचेे नकुसान झालेले नसल्याने भरपाईचा प्श्न 
उद् ावत नाही. 
(४) प्श्न उद् ावत नाही. 

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

राधानगरी ि भुदरगड (जज.िोल्हापूर) िालुक्यािील ऊसाछया वपिािर 
हुमणी किडीचा झालेला प्रादभुावि 

 

(५६) *  ८७४००   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राधानगरी व भदुरगड (जि.कोल्हापरू) तालकु्यातील नदी काठावरील 
ऊसाच्या वपकाींवर हुमणी फकडीचा प्ादभुााव वाढल्यामळेु शतेकऱ्याींच े मोठ्या 
प्माणावर नकुसान झाले असनू नकुसानग्रस्त शतेकऱ्याींना मदत लमळावी 
याकरीता मा.कृवर् मींत्री याींच्याकड ेददनाींक ३० मे, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास 
मागणी करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तालकु्यातील बहुताींशी वपकाींवर हुमणी फकडीचा प्ादभुााव 
होऊन शतेकऱ्याींचे मोठ्या प्माणावर नकुसान होत असताना कृवर् ववभागाने 
याबाबत कोणतीही उपाययोिना केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त तालकु्यातील हुमणी फकड बाधीत शतेकऱ्याींना नकुसान 
भरपाई देण्याबाबत व हुमणी फकडीवर ननयींत्रण आणण्याकरीता उपाययोिना 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) होय, त्याबाबतचे ननवेदन प्ाप्त झाले आहे. 
(२) व (३) नाही, तथावप भदुरगड तालकु्यात हुमणी फकडीमळेु १४५ हे क्षते्र 
प्ादभुााववत झाले आहे तसेच राधानगरी तालकु्यात हुमणी फकडीमळेु ३६० हे. 
क्षेत्र प्ादभुााववत झाले आहे. सदर दोन्ही तालकु्यातील नकुसानीची तीव्रता ५ त े
६ ्क्के आहे. 
       सदर प्ादभुााववत गावाींमध्ये शतेकरी मेळाव्याच ेआयोिन करुन कृवर् 
ववदयावपठाचे शास्त्रज्ञाींमािा त शतेकऱ्याींना हुमणी फकडीच्या प्ादभुाावाची लक्षणे, 
वेगवेगळया अवस्था व त्यावरील िैववक आखण रासायननक उपाययोिनेबाबत 
मागादशान केले आहे तसेच क्षेत्रीय कमाचाऱ्याींमािा त हुमणी फकडीवरील 
एकाजत्मक फकड व्यवस्थापन मादहतीपत्रकाच्या प्ती वा्प करण्यात आल्या 
आहेत. सदर मागादशानानसुार शतेकऱ्याींनी स्वत: हुमणी फकडीवरील और्धाींची 
खरेदीकरुन तात्काळ उपाययोिना केली आहे. 
(४) प्श्न उद् ावत नाही. 

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