महाराष्ट्र विधानसभा
पहहले अधधिेशन, २०१८
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
सोमिार, हदनाांि ०५ माचच, २०१८ / फाल्गन
ु १४, १९३९ ( शिे )
(१)

महसल
ू , मदत ि पन
ु िचसन, सािचजननि बाांधिाम

(२)

पररिहन, खारभम
ू ी वििास मांत्री

(३)
(४)
(५)

(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री
िृषी, फलोत्पादन मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांत्री
पशस
ां धचन, दग्ु धवििास ि मत््यवििास मांत्री
ु ि
-------------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६९
-------------------------------------

महाभूलेख सांिेत्थळािरील ७/१२ उतारा ि ई-फेरफारची
ऑनलाईन नोंदणी बांद झाल्याबाबत

(१)

*

१०४८२७

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशर्डी), श्री.विजय िर्डेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू
शहर), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण),
प्रा.िषाच गायििार्ड (धारािी), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे

(आिी), श्री.अ्लम शेख (मालार्ड पश्श्चम), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा),
र्डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोर्ड), श्री.सांग्राम थोपटे

(भोर), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.योगेश (बाप)ू
घोलप (दे िळाली), श्री.अननल बाबर (खानापरू ), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर),
श्री.सत्यजीत पाटील-सरुर्डिर (शाहूिार्डी), श्री.महे श चौघल
ु े (शभिांर्डी पश्श्चम) :
सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) डिजि्ल इींडिया लॅ न्ि रे कॉिडस मॉिनाडयझेशन कायडक्रमातींगत
ड ऑनलाईन
सातबारा, ई-फेरफार इत्यादी विविध कामाींसाठी राषरीय माहिती ि सच
ू ना
केंद्रामाफडत "मिाभल
ू ेख" सींकेतस्थळ तयार करण्यात आले आिे , िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, ठाणे जिल््यातील प्रशासनाचे या सींकेतस्थळाकिे दल
ड
ु क्ष

झाल्यामळ
ु े ठाण्यासि शिापरू , मरु बाि, कल्याण, भभिींिी, उल्िासनगर ि
अींबरनाथ

तसेच

साींगली

जिल््यातील

तलाठी

ि

अन्य

शासकीय

कायाडलयातील सर्विडरमध्ये दोष ननमाडण िोऊन ऑनलाईन नोंदणी बींद झाल्याने

ऑनलाईन सातबारा भमळण्याचे, असींख्य फेरफार नोंदविण्याचे ि सातबारा
सींगणकीकरणाचे काम बींद झाल्याचे मािे डिसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्या
दरम्यान ननदशडनास आले, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ड त करुन नागररकाींना
ु ार उक्त सींकेतस्थळ पि
ु ि

ऑनलाईन सातबारा ि ई-फेरफारची सवु िधा उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) डिजि्ल इींडिया लॅ न्ि रे कॉिडस मॉिनाडयझेशन
प्रोग्रॅम अींतगडत राबविण्यात येणाऱ्या “ई-फेरफार” ि सींगणकीकृत गा.न.नीं.

७/१२ या करीता “मिाभल
ू ेख” िे सींकेतस्थळ राषरीय सच
ू ना विज्ञान केंद्राकिून
तयार करण्यात आले आिे .

(२), (३) ि (४) स््े ् िा्ा सें्र, मब
ुीं ई येथील सींसाधने अपरू ी पिल्यामळ
ु े
तसेच

सर्विडसच
ड ा

िेग

मींदािल्याने

ऑनलाईन

फेरफार

नोंदीच्या

कामात

राज्यातील कािी जिल््यात कािी प्रमाणात अिचणी आल्या िोत्या िी बाब

खरी आिे . मात्र, गा.न.नीं.७/१२ उताऱ्याींच्या सींगणकीकरणाचे ि ऑनलाईन
फेरफार नोंदीचे काम बींद झाले आिे , अशी िस्तजु स्थती नािी.

सर्विडर विषयक अिचणीींचे ननिारण करण्यासाठी हद.१३.१०.२०१७ ते

हद.२४.१०.२०१७

या

काळात

ठाणे

जिल््यातील

गा.न.नीं.७/१२

चा

िा्ा

बीएसएनएल या कींपनीच्या क्लाऊििर स्थलाींतरीत करण्यात आला आिे . िा्ा

स्थलाींतराच्या कालािधीत कािी काळ सर्विडर बींद िोते. मात्र, हद.२५.१०.२०१७
पासन
ू बीएसएनएल या कींपनीच्या क्लाऊििर ठाणे जिल््याचा गा.न.नीं.७/१२
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उताऱ्याींचा सींगणकीकृत िा्ा स्थलाींतरीत झाल्यानींतर ई-फेरफार विषयक
ऑनलाईन र्वयििार सरु
ु आिे त.

तसेच साींगली जिल््यातील बिुताींश तालक्
ु यात ऑनलाईन कामे सरु
ु
असन
ू भमरि ि ित तालक्
ु यामधील काम िेगाने ि अचक
ू िोण्यासाठी या

दोन तालक्
ु याींचा िा्ा हद.०९.०२.२०१८ पासन
ू लोकल सर्विडसड िर उपलब्ध
करुन दे ण्यात आलेला आिे .

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

ननळिांर्डे ि धचतळिेढे (ता.अिोले, श्ज.अहमदनगर) येथील शेतिऱयाांच्या
जशमनीचे भस
ू ांपादन रद्द िरण्याबाबत
(२)

*

१०७१२३

श्री.िैभि वपचर्ड (अिोले), श्री.अश्जत पिार (बारामती),

श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्री.पाांर्डुरां ग बरोरा
(शहापरू ), श्री.श्जतें द्र आव्हार्ड (मब्र
ांु ा िळिा) :
सन्माननीय महसल
ू मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ननळिींिे ि चचतळिेढे (ता.अकोले, जि.अिमदनगर) येथील शेतकऱ्याींची
िमीन ननळिींिे धरण-१ साठी सींपाहदत करण्यात आली असन
ू सदरचे धरण
रद्द झाले असताना ि न्यायालयाने आदे श हदले असतानािी या सींपाहदत
केलेल्या िभमनीचे भस
ीं ादन रद्द करण्यात आले नसल्याचे ननदशडनास आले,
ू प
िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय,

(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार ननळिींिे ि चचतळिेढे या गािातील शेतकऱ्याींच्या

िभमनीचे केलेले भस
ीं ादन रद्द करुन िभमनी शेतकऱ्याींना परत करण्याबाबत
ू प
तसेच न्यायालयाच्या आदे शाची अींमलबिािणी न करणाऱ्या अचधकाऱ्याींिर

कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत
आिे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िे अींशत: खरे आिे . कािी ननिाियाींतील क्षेत्र
िगळण्यात आले असन
ू उिडररत प्रकरणी कायडिािी चालू आिे .
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(२), (३) ि (४) प्रश्नाधीन ननळिींिे धरण-१ साठी सींपाहदत िभमनीसींबध
ीं ी
ननिािाननिाय
औरीं गाबाद

िेगिेगळया

येथे

दाखल

याचचकाकत्याांनी
केलेल्या

मा.उच्च

िेगिेगळया

न्यायालय,

याचचकाींमध्ये

खींिपीठ

मा.उच्च

न्यायालयाने हदलेल्या आदे शाींच्या अनष
ीं ाने कायडिािी सरू
ु ग
ु आिे . दरम्यान

मा.सिोच्च न्यायालयाने हद.८.२.२०१८ रोिी हदिाणी अिड क्र.२०२८२/२०१७
मध्ये हदलेल्या आदे शाींच्या अनष
ीं ाने जिल्िाचधकारी, अिमदनगर याींच्याकिून
ु ग
सरकारी

िकील,

उच्च

न्यायालय,

औरीं गाबाद

खींिपीठ

याींचे

अभभप्राय

मागविण्यात आले आिे त. सदर अभभप्राय प्राप्त िोताच त्याप्रमाणे त्िररत
कायडिािी करण्याची तििीि जिल्िाचधकारी, अिमदनगर याींनी ठे िली आिे .
-----------------

(३)

*

मुांबई-गोिा महामागाचच्या चौपदरीिरणाबाबत
१०५११३

श्री.श्जतें द्र आव्हार्ड (मब्र
ांु ा िळिा), श्री.अश्जत पिार

(बारामती), श्री.जयांत पाटील (इ्लामपरू ), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि),
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पाांर्डुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.हदपि चव्हाण
(फलटण),

श्री.िैभि

वपचर्ड

(अिोले),

श्री.हसन

मश्र
ु ीफ

(िागल),

श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्री.सरु े श लार्ड (िजचत), श्री.किसन

िथोरे (मरु बार्ड), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल जगताप
(श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्री.राजन साळिी (राजापरू ), श्री.पांिज
भज
ु बळ (नाांदगाि), श्री.शामराि ऊफच बाळासाहे ब पाटील (िरार्ड उत्तर),

श्री.विजय भाांबळे (श्जांतरू ), श्री.हनम
ां र्डोळस (माळशशरस), श्री.सांजय िदम
ु त

(दापोली), र्डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां र्डोल), श्री.िालीदास िोळां बिर
(िर्डाळा), श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी),

श्री.मिरां द जाधि-पाटील (िाई), श्री.जयदत्त क्षीरसागर (बीर्ड), श्रीमती सम
ु न

पाटील (तासगाि - ििठे महाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.सनु नल प्रभू
(हदांर्डोशी), श्री.ननतेश राणे (िणििली), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर),
श्री.ओमप्रिाश ऊफच बच्चू िर्डू (अचलपरू ), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपर्डा),

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण), श्री.िैभि नाईि (िुर्डाळ), श्री.शशिाजीराि
िर्र्डचले (राहुरी), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.नारायण िुचे (बदनापरू ) :
सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) मब
ींु ई-गोिा मिामागाडच्या चौपदरीकरणासाठी िमीन सींपादन करण्याचे
काम अत्यींत
हदलेल्या

सींथगतीने सरु
ु असन
ू मिामागाडच्या चौपदरीकरणासाठी िभमनी

कणकिली

ि

कुिाळ

प्रकल्पबाचधताींच्या

िभमनीींचे

मा.मख्
ु यमींत्री

मा.सािडिननक

असल्यामळ
ु े

तसेच

एकींदरीत

मल्
ू याींकन चक
ु ीच्या पद्धतीने

फेरमल्
ू याींकन

ि

शिरातील

करण्याबाबतचे

करण्यात

ननिेदन

बाींधकाम

मींत्री

कोकणातील

येत

लोकप्रनतननचधींनी

याींच्याकिे

हदले

असन
ू

प्रकल्पग्रस्ताींनी हदनाींक १० िानेिारी, २०१८ पासन
ु आमरण उपोषण करण्याचा

इशारािी प्राींत अचधकारी, कणकिली (जि.भसींधुदग
ु )ड याींना हदल्याचे ननदशडनास
आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त मिामागाडसाठी अद्यापपयांत ककती शेतकऱ्याींच्या िभमनी

सींपाहदत करण्यात आल्या आिे त ि त्याींना कोणत्या दराने मोबदला दे ण्यात
आला आिे,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय,
(४)

असल्यास,

चौकशीच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

प्रकल्पबाचधताींच्या

िभमनीींचे

फेरमल्
ू याींकन करून त्याींना योग्य मोबदला दे ण्याबाबत तसेच मब
ुीं ई-गोिा
मिामागाडचे काम तातिीने पण
ू ड करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली
िा करण्यात येत आिे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१)

मब
ुीं ई-गोिा मिामागाडचे चौपदरीकरणासाठी िमीन

सींपादन करण्याचे काम अत्यींत सींथगतीने सरू
ू आिे, िे खरे नािी.
भसींधद
ु ग
ू ड

कणकिली

जिल्िातील

भस
ीं ादन
ू प

प्रस्ताि

कणकिली

नगरपींचायत

क्र.६०/२०१४

उपोषणाबाबत ननिेदन हदले िोते. िे खरे आिे .

मधील

क्षेत्रातील

७

मौिे

प्रकल्पग्रस्ताींनी

(२) उक्त मिामागाडसाठी अद्याप पयांत सम
ू ारे ५६,१६३ शेतकऱ्याींच्या िभमनी
सींपादीत करण्यात आल्या असन
ू त्याींना राषरीय मिामागड अचधननयम, १९५६
मधील तरतद
ू ीस अनस
ु रून मोबदला दे ण्यात आला/ येत आिे .
(३)

ि

(४)

राषरीय

मिामागड

अचधननयम,

१९५६

चे

तरतद
ु ीनस
ु ार

प्रकल्पग्रस्ताींना मोबदला मान्य नसल्यास लिादाकिे अवपल करण्याची तरतद
ु
आिे .

6
मौिे कणकिली येथील िभमनीचा मोबदला रू. २६३३/- प्रनत चौ मी.

या दराने दे ण्यात आलेला असन
सदरचा दर मान्य नसल्याने कािी
ू
खातेदाराींनी जिल्िाचधकारी, भसींधुदग
ु ड तथा लिाद राषरीय मिामागड याींचे

न्यायालयात अवपल अिड दाखल केलेले आिे त. सदर अवपलािर सन
ु ािणी
घेऊन आिश्यक असल्यास उपविभागीय अचधकारी तथा CALA कणकिली
याींना फेर मल्
ु याींकनाचे आदे श पाररत करण्यात आलेले आिे त. त्याींचा अििाल

प्राप्त करून घेऊन न्यायननणडय दे ण्याची कायडिािी जिल्िाचधकारी, भसींधुदग
ु ड
तथा लिाद राषरीय मिामागड याींचे स्तरािर सरू
ु आिे .
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

मुखेर्ड (श्ज.नाांदेर्ड) तालुक्यातील पशुिैद्यिीय दिाखानयाांच्या इमारतीांची
दरु
ु ्ती िरुन ररक्त पदे भरण्याबाबत

(४)

*

१०९१५३

श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.िसांतराि चव्हाण

(नायगाांि), श्री.र्डी.पी.सािांत (नाांदेर्ड उत्तर) :

सन्माननीय पशस
ां धचन मांत्री
ु ि

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मख
ु ेि (जि.नाींदेि) तालक्
ु यात पशप
ु ालन र्वयिसाय मोठ्या प्रमाणािर
करण्यात

येत

असताना

येथील

सम
ु ारे

९६

ििार

८९०

पशध
ु नाच्या

उपचारासाठी फक्त ३५ कमडचारी उपलब्ध असन
ू ९ पदे ररक्त असल्यामळ
ु े
पशध
ु नाच्या आरोग्यविषयक सेिा भमळत नसल्याचे हदनाींक ३० डिसेंबर, २०१७
रोिी िा त्यासम
ु ारास ननदशडनास आले आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, येथील पशि
ै यकीय दिाखान्याींच्या इमारती िीणड झाल्या
ु द
असन
ू पािसाळ्यात या इमारतीत गळती िोत असल्याचे तसेच दिाखान्याींना
सींरक्षक भभींतीिी नसल्याचे ननदशडनास आले आिे , िे िी खरे आिे काय,
(३)

असल्यास, याबाबत

चौकशी करुन

पशध
ु नाच्या

तल
ु नेत आिश्यक

मनषु यबळ उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत ि येथील पशि
ै यकीय दिाखान्याींच्या
ु द
इमारतीींची दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात
येत आिे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्री. महादे ि जानिर : (१) िे खरे नािी.

मख
ै यकीय दिाखान्याींसाठी पशध
ु ेि तालक्
ु यात एकुण १४ पशि
ु द्
ु न

विकास अचधकारी सींिगाडतील ८ मींिूर पदाींपक
ै ी ७ पदे भरलेली असन
ू , १ पद
ररक्त, पशध
ै ी १० पदे भरलेली असन
ु न पयडिेक्षक सींिगाडतील १३ मींिरू पदाींपक
ू

फक्त ३ पदे ररक्त, व्रणोपचारक सींिगाडतील ७ मींिूर पदाींपक
ै ी ५ पदे भरलेली
असन
ै ी १४ पदे
ू , २ पदे ररक्त आणण पररचर सींिगाडतील १७ मींिूर पदाींपक

भरलेली असन
ू , ३ पदे ररक्त आिे त. सदर ररक्त पदाींचा कायडभार नजिकच्या
सींस्था प्रमख
ु ाींकिे हदलेला असल्याने पशध
ु नाच्या आरोग्य विषयक सेिा
उपलब्ध करुन हदल्या िात आिे त.
(२) िे खरे नािी.

मख
ै यकीय दिाखाने असन
ु ेि तालक्
ु यात एकुण १४ पशि
ु द्
ू , त्यापैकी

१३ पशि
ै यकीय दिाखान्याींना स्ित:ची इमारत आिे . पशि
ै यकीय दिाखाना
ु द्
ु द्

श्रेणी-१ चे िािूर, बा-िाळी, ि श्रेणी-२ चे चाींिोळा, सेिती, पाळा, रािूरा असे
एकुण ०६ पशि
ै यकीय दिाखान्याींना सींरक्षण भभींती आिे त. तसेच
ु द्
पशि
ै यकीय दिाखाना श्रेणी-१ िािुर, मख
ु द्
ु ेि, बा-िाळी, श्रेणी-२ बे्मोगरा,
पाळा, रािूरा या हठकाणच्या इमारती कािी प्रमाणात पािसाळ्यात गळतात.
सदरील इमारती जिल्िा पररषद उपकरातन
दरू
ू
ु स्त करण्याची
करण्यात येत आिे .

कायडिािी

(३) मख
ै यकीय अचधकारी / कमडचारी याींच्या ररक्त
ु ेि तालक्
ु यातील पशि
ु द्
पदाींचा अनतररक्त कायडभार नजिकच्या सींस्था प्रमख
ु ाींकिे सोपविण्यात आलेला
आिे .

ननयतकालीक बदल्या-२०१८, पदोन्नती, पशध
ु न विकास अचधकाऱ्याींची

सरळसेिा भरती इत्यादी बाबतची कायडिािी करताना मख
ु ेि तालक्
ु यातील उक्त
ररक्त पदे भरण्याबाबतची कायडिािी प्राधान्याने करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

-----------------
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िारां जा ि रमजानपूर (ता.बाळापूर, श्ज.अिोला) प्रिल्पबाधीताांना
भूसांपादनाचा मोबदला दे ण्याबाबत

(५)

*

१०९९६१

श्री.गोिधचन शमाच (अिोला पश्श्चम) :

महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कारीं िा

ि

प्रकल्पबाधीताींच्या

रमिानपरू

(ता.बाळापरू ,

न्यायिक्काचे

४५

जि.अकोला)

को्ी

रुपये

सन्माननीय

प्रकल्पाच्या

शासनाने

१०८

भस
ीं ादन
ू प

अचधकाऱ्याींकिे िगड केले असतानािी सींबचीं धत प्रकल्पबाधीताींना अद्यापपयांत

भमळाले नसल्याचे मािे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशडनास
आले आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, या प्रकल्पबाधीताींना तातिीने मोबदला न हदल्यास प्रकल्पाचे

काम थाींबविण्याचा ि आींदोलन करण्याचा इशारा सदर प्रकल्पबाधीताींनी हदला
आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आिे काय,

(४) असल्यास, चौकशीअींती प्रकल्पबाींधीताींना मोबदला दे ण्याबाबत ि विलींब
लािणाऱ्या अचधकाऱ्याींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी
केली िा करण्यात येत आिे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िोय, िे खरे आिे . परीं त,ु प्रकरणात अचधननयम
२०१३ मधील तरतद
ु ीनस
ु ार कलम २१ ची कायडिािी सरु
ु असन
ू , तद्नींतर
ननयमानस
ु ार

अींनतम ननिािा

करण्यात येईल.

पारीत

करुन,

पढ
ु ील िा्पाची कायडिािी

(२) िोय, िे खरे आिे परीं तु बाधीत भध
ु ारक याींचे आक्षेपािर प्रकरणाींत
सन
ु ािणी करीता प्रलींबीत असन
ू , तद्नींतर अींनतम ननिािा पारीत करण्याची
कायडिािी करण्यात येत आिे .

(३) प्रस्तत
ु विषयामध्ये मा.पालकमींत्री याींचे िनता दरबारात प्राप्त झालेल्या
तक्रार अिाडचे अनष
ीं ाने तत्काळ कायडिािी करणेबाबत भस
ीं ादन अचधकारी
ु ग
ु प
बाळापरू याींना ननदे शीत केले आिे .
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(४) अचधननयम २०१३ मधील तरतद
ु ीींप्रमाणे कायडिािी सरु
ु असल्यामळ
ु े,
कारिाई करण्याचा प्रश्न उद््ाित नािी.
(५) लागू नािी.

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

गर्डधचरोली श्जल््यातील िैनगांगा नदी पात्रातन
ू
होत असलेले अिैध िाळू उत्खनन

(६)

*

१०९२१४

श्री.िृष्ट्णा

गजबे

(आरमोरी),

श्री.राजेश

िाशीिार

(सािोली), र्डॉ.दे िराि होळी (गर्डधचरोली), श्री.चरण िाघमारे (तम
ु सर) :
सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गिचचरोली जिल््यातील मौिा-आमगाि ि मौिा-सािींगी (ता.दे साईगींि) ि
मौिा-अरसोिा (ता.आरमोरी) येथील िैनगींगा नदी पात्रातील रे ती घा्ाींिरून
तसेच गिचचरोली शिरालगतच्या कठाणी नदीपत्रातन
ू मोठ्या प्रमाणात िाळू

उत्खनन करून िाितक
ू करण्यात येत असल्याचे मािे िानेिारी, २०१८ मध्ये
िा त्यादरम्यान ननदशडनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय,

(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार उक्त रे तीघा्ािरून िाळू तस्करी करणाऱ्या िाळू
माकफयाींिर कारिाई करून िाळू तस्करी न िोण्यासाठी प्रनतबींधक उपाययोिना
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) ि (३) मौिा आमगाि ि मौिा सािींगी
(ता.दे साईगींि) आणण मौिा अरसोिा (ता.आरमोरी) येथील रे तीघा्ाींचा भललाि

करुन त्याचा ताबा भललािधारकास अनक्र
ु मे हद.०२/१२/२०१७, हद.१७/१०/२०१७
ि हद.१३/१०/२०१७ रोिी दे ण्यात आलेला आिे . तसेच मौिा कठाणी नदीिरील

रे तीग्ाचा ई-भललाि करुन त्याचा ताबा हद.२९/०१/२०१८ रोिी दे ण्यात आलेला
आिे . सदर हठकाणािरुन िाळूचे अिैध उत्खनन िोत असल्याचे हदसन
ू आले

नािी. तथावप, िाळूचे अिैध उत्खनन ि िाितक
ू रोखण्यासाठी भरारी पथक ि
पोलीस विभागामाफडत िेळोिेळी तपासणी करण्यात येत.े अिैध गौण खननि
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िाितक
पासिर यनु नक ईनिाईस
ू ीला आळा घालण्यासाठी बारकोि िाितक
ू
कोि ्ाकणे बींधनकारक करण्यात आले आिे .
(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

औरां गाबाद शहरातील र्त्याांची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत
(७)

*

१०७४३३

श्री.अतल
सािे (औरां गाबाद पि
ु
ू )च :

सन्माननीय

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

(१) औरीं गाबाद शिरातील नगर नाका ते मिािीर चौक, मक
ु ींु दिािी चौक ते

विमानतळ, हदल्ली दरिािा ते िसल
ुड ्ी पॉईं्, क्राींती चौक ते रामचगरी

भसग्नल, भसिको बसस्थानक ते िसल
ुड ्ी पॉईं् या रस्त्याींचे िाींबरीकरण तीन
िषाडपि
ू ी करण्यात आले िोते, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सद्य:जस्थतीत या रस्त्याींिर मोठ्या प्रमाणात खड्िे पिले
असन
ू रस्त्याच्या िरचा पषृ ठभाग उखिून खालचा थर उघिा पिला आिे , िे
िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, या रस्त्याींचा दोष दायीत्ि कालािधी सींपला नसताना
सािडिननक

बाींधकाम

विभागाचे

अचधकारी

लोकसिभागातन
ू

रस्त्यािरील

खड्ड्यात भर ्ाकून प्याचिकडचे काम करत आिे, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, उक्त रस्ते दोष दायीत्ि कालािधीच्या आत असल्यामळ
ु े
सींबचीं धत ठे कदारकिून रस्त्याींची दरु
ु स्ती करून घेणे आिश्यक असताना
लोकसिभागातन
ू दरु
ु स्ती करण्याची कारणे काय आिे,

(५) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन उक्त रस्त्याींच्या दरु
ु स्तीची कामे न

करणाऱ्या ठे केदारािर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली
िा करण्यात येत आिे,

(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िोय. िे खरे आिे .

(२) प्रश्नाधीन रस्त्यािर कािी हठकाणी खड्िे पिल्याचे ऑक््ोबर, २०१७
मध्ये ननदशडनास आले िोते.
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(३) ि (४) िे खरे नािी. दोष दानयत्ि कालािधी मे, २०१७ मध्ये समाप्त
झाला िोता. सबब सािडिननक बाींधकाम विभागामाफडत खड्िे भरण्यात आले
असन
ू सद्य:जस्थतीत रस्ते सजु स्थतीत आिे त.
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.
(६) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

औरां गाबाद येथील ग्रीन गोल्र्ड सीड्स िांपनीच्या बीटी िपाशी
बबयाण्याांचा साठा जप्त िेल्याबाबत
(८)

*

१०४९४२

श्री.सांजय साििारे (भस
ु ािळ) :

सन्माननीय िृषी मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद येथील ग्रीन गोल्ि सीड्स कींपनीच्या बी्ी कपाशी ि बीिी-्ू

बबयाण्याींचा १२७९ जक्िीं्ल साठा मािे डिसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान
िप्त करण्यात आला असल्याचे ि त्याची ककीं मत सम
ु ारे २४ को्ी रुपये

असन
ू त्यामधील २ लाख ८४ ििार पाकक्े िी मद
ु त सींपलेली असल्याचे
ननदशडनास आले आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त घ्नेची शासनाने चौकशी केली आिे काय,

(३) असल्यास, चौकशीच्या अनष
ीं ाने दोषी आढळणाऱ्या र्वयक्तीींिर फौिदारी
ु ग
कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत
आिे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. पाांर्डुरां ग फुांर्डिर : (१) मे. ग्रीन गोल्ि भसड्स भल. औरीं गाबाद िी बी.्ी.

कापस
ू बबयाणाींचे उत्पादन, प्रकक्रया, पॅकीींग ि विक्री करणारी परिानाधारक
कींपनी आिे . सदर कींपनीच्या परिान्यात समाविषठ नसलेल्या भलींबेिळगाींि,
ता. गींगापरू , जि. औरीं गाबाद येथील अनचधकृत गोदामाची हदनाींक ०३ डिसेंबर,

२०१७ रोिी तपासणी केली असता गोदामात सम
ु ारे २३.०२ को्ी रूपये

ककीं मतीची एकूण २.८४ लाख पाकक्े आढळून आलेली आिे त. यापैकी १.९६
लाख पाकक्ाींची िैधता मद
ु त सींपलेली िोती.
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(२) ि (३) हदनाींक ०३ डिसेंबर, २०१७ रोिी गोदामाच्या तपासणी दरम्यान

काढण्यात आलेले नमन
ु े पढ
ु ील चाचण्याींसाठी प्रयोगशाळे त पाठविण्यात आलेले
आिे त. सदर गोदामातील बबयाणे साठ्याला विक्रीबींद आदे श दे ण्यात आलेले

आिे त. सदर गोदाम परिान्यात समाविषठ नसताींना बबयाणे साठिणक
ू

केल्याप्रकरणी सींबचीं धत उत्पादकाविरूद्ध पोलीस स््े शन, िाळींु ि, औरीं गाबाद येथे
गन्
ु िा दाखल करण्यात आलेला आिे .
(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

मुांबई उपनगरातील िाांद्रे ते दहहसर या र्त्याच्या
िामात झालेला गैरव्यिहार

(९)

*

१०४७८४

श्री.सनु नल प्रभू (हदांर्डोशी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ई उपनगरातील िाींद्रे ते दहिसर या ५४ कक.मी. लाींबीच्या राषरीय
द्रत
ु गती मिामागाडच्या सन २००४-०८ या कालािधीत सींयक्
ु तपणे केलेल्या
रस्ता रुीं दीकरणाच्या कामात सािडिननक बाींधकाम विभाग ि एमएमआरिीए

याींनी रस्त्याची िािी ४० एमएम ऐििी २० एमएम ठे िन
ू को्यिधी रुपयाींचा
गैरर्वयििार केल्याचे ननदशडनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय,

(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषड काय आिे ि त्यानस
ु ार सदरिू रस्त्याचे
काम करणाऱ्या सबींचधत अचधकारी ि कींत्रा्दाराविरुध्द शासनाने कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आिे आिे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे िेंद्र फर्डणिीस : (१) प्रश्नाचधन कामाबाबत सन २०१४ मध्ये मा.
लोकप्रनतननधीींनी तक्रार केली िोती.

(२), (३) ि (४) सदर तक्रारीच्या अनष
ीं ाने मब
ु ग
ुीं ई मिानगर प्रदे श विकास
प्राचधकरणाने सल्लागाराकिून अििाल घेतला असता सदर कामािर मास््ीक
अस्फाल््ची िािी ४० मी.मी. असल्याचे आढळून आले आिे .
-----------------
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(१०)

*

मल
ु ांर्ड
ु (मांब
ु ई) येथील चौधरी ड्रायश्व्हां ग ्िुलने बनािट
िाहन चालि परिाने बनविल्याबाबत
१०४८५२

श्री.अतल
भातखळिर (िाांहदिली पि
ु
ू )च , श्री.शरददादा

सोनािणे (जुननर), श्री.सरदार ताराशसांह (मल
ु र्ड
ुां ), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ),
श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.रुपेश म्हात्रे (शभिांर्डी पि
ू )च , श्री.सांतोष दानिे
(भोिरदन), श्री.सनु नल शशांदे (िरळी), अॅर्ड.भीमराि धोंर्डे (आष्ट्टी), श्री.विजय
औटी (पारनेर), श्री.महे श चौघल
ु े (शभिांर्डी पश्श्चम), श्री.नारायण िुचे
(बदनापरू ), श्री.शशिाजीराि िर्र्डचले (राहुरी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली),

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशर्डी), श्री.विजय िर्डेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), र्डॉ.पतांगराि
िदम (पलस
ू िर्डेगाि), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), प्रा.िषाच गायििार्ड
(धारािी), श्री.अ्लम शेख (मालार्ड पश्श्चम), श्री.अमर िाळे (आिी),
श्री.जयप्रिाश मद
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ुां र्डा (बसमत) :
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :(१)

ठाणे

ि

मब
ुीं ईतील

शासकीय

प्रादे भशक

पररििन

कायाडलयातील

अचधकाऱ्याींच्या बनाि् सिी-भशक्क्याींसि ७०० स्मा्ड कािड िािन परिाने मल
ींु
ु ि
(मब
ुीं ई) येथील चौधरी ड्रायजर्विीं ग स्कूलने हदले असल्याची बाब हदनाींक १५
िानेिारी, २०१८ रोिी िा त्या सम
ु ारास ठाणे पोलीसाींच्या ननदशडनास आली, िे
खरे आिे काय,

(२) असल्यास, मल
ु ि
ुीं (मब
ुीं ई) येथील चौधरी ड्रायजर्विीं ग स्कूलचे सनु नल

भीमराि चौधरी याींनी बनाि् स्मा्ड कािड िािन परिाने तयार करुन १० ते
२० ििार रुपयात ि इतर प्रमाणपत्रे ५ ते १० ििार रुपयात हदली असल्याचे
ठाणे पोलीसाींनी केलेल्या तपासात ननदशडनास आले आिे , िे िी खरे आिे
काय,

(३) असल्यास, ठाणे पोलीसाींनी मल
ु ि
ुीं येथील चौधरी ड्रायजर्विीं ग स्कुलिर छापा
्ाकला असता अनेक बनाि् प्रमाणपत्र, प्रादे भशक पररििन कायाडलयाचे सिी

ि भशक्के, लेझर वप्रीं्र, कलर वप्रीं्र, लॅ भमनेशन मशीन ि सींगणक सापिले

असन
ू , आर्ीओ, पोलीस ि मिसल
ू इत्यादी शासकीय कायाडलयाींचे भशक्के
तयार करणे, बनाि् स्मा्ड कािड तयार करणे याचे एक पथक चौधरी याींच्या

ननिासस्थानी ि कायाडलयामध्ये कायडरत असल्याचे तसेच सदर प्रकरणात
पररििन

कायाडलयातील

कमडचारी

ि

अचधकारीिी

ननदशडनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय,

सिभागी

असल्याचे
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(४) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आिे काय,

(५) असल्यास, त्यानस
ु ार सदरचे बनाि् स्मा्ड कािड िािन परिाने रद्द

करण्याबाबत ि सींबचीं धत दोषीींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे ,

(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. हदिािर रािते : (१) ि (२) िे खरे आिे .

(३) ते (५) मल
ींु येथील चौधरी मो्ार ड्रायर्विीींग स्कुल या हठकाणी पोभलस
ु ि
विभागार्वदारे केलेल्या कारिाईत श्री.सन
ु ील भीमराि चौधरी िे आर्ीओ,

पोलीस ि मिसल
इत्यादी शासकीय कायाडलयाचे भशक्के, बनाि् मो्ार
ू
ड्रायजर्विीं ग स्मा्ड कािड तयार करीत असल्याचे पोभलस तपासात ननषपन्न

झाल्यािरुन हद.१६.०१.२०१८ रोिी श्रीनगर पोलीस स््े शन, ठाणे शिर येथे
गन्
ु िा रजि. नीं. ०७/२०१८, भा.द.वि. कलम १७१, ४०६, ४२०, ४६४, ४६७, ४६८,

४७१ दाखल करण्यात येिन
ू श्री.सन
ु ील भीमराि चौधरी याींना हद.१६.०१.२०१८

रोिी अ्क करण्यात आलेली आिे . चौधरी मो्ार ड्रायजर्विीं ग स्कूलचा परिाना

सन २०११ मध्येच रद्द करण्यात आलेला आिे . सदर गन्ु ्याचा तपास पोलीस
विभागामाफडत अन्िेषणाचधन आिे .
(६) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

रायगर्ड ि शसांधद
ु ग
ु च श्जल््यातील भात शेतीचे समुद्राच्या
(११)

*

पाण्यामुळे झालेले नुिसान

१०५९६०

श्री.मांगेश िुर्डाळिर (िुलाच), श्री.सरु े श धानोरिर (िरोरा),

श्री.भरतशेठ गोगािले (महार्ड), श्री.धैयश
च ील पाटील (पेण), श्री.मनोहर भोईर

(उरण), श्री.िैभि नाईि (िुर्डाळ), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर

िुणािार (हहांगणघाट), अॅर्ड.आशशष शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), श्री.अशमत साटम
(अांधेरी पश्श्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.अतल
भातखळिर
ु

(िाांहदिली पि
ू )च , श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्रीमती तप्ृ ती सािांत (िाांद्रे पि
ू )च ,
श्री.सभ
ु ाष उफच पांर्र्डतशेठ पाटील (अशलबाग), श्री.योगेश सागर (चारिोप),
श्रीमती मांदा म्हात्रे (बेलापरू ) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय खारभम
ू ी वििास मांत्री पढ
ु ील
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(१) केळिणे, पन
ू ािे ि िशेणी (ता.उरण, जि.रायगि) गािातील शेकिो एकर

भात शेतीत समद्र
ु ाचे पाणी िाऊ नये यासाठी खारभम
ू ी विकास विभागाने

बाींधलेले बींधारे ननकृष् दिाडचे असल्यामळ
ु े सदर बींधारे िािून िाऊन समद्र
ु ाचे
पाणी शेतात गेल्याने गािातील शेकिो एकर भात शेतीचे नक
ु सान िोऊन
िभमनी नावपक झाल्या आिे त, िे खरे आिे काय,

(२) तसेच अभलबाग, पेण आणण पनिेल (जि.रायगि) तालक्
ु यातिी गत सिा
ते सात महिन्यात समद्र
ु ि खािी सींरक्षक बींधारे फु्ून ििारो एकर
भातशेतीत समद्र
ु ाचे खारे पाणी भशरल्याने शेतिभमनी नापीक झाल्या असन
ू

अनेक शेतातील भात वपकाींचे सींपण
ू ड नक
ु सान झाले असतानािी याबाबतची
माहिती जिल्िा कृषी अचधक्षक कायाडलयातील कृवष अचधकारी आणण पेण
येथील खारभम
ू ी सिेक्षण ि अन्िेषण विभागाचे अभभींयता याींच्याकिे उपलब्ध

नसल्याचे मािे िानेिारी, २०१८ मध्ये ननदशडनास आले असन
ू खािी सींरक्षक

बींधारे फु्ल्यामळ
ु े ििळपास ४५०० शेतकऱ्याींिर उपासमारीची िेळ आलेली
आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) तसेच भसींधुदग
ु ड जिल््यातील सिेको्, दे िबाग, आचरा या गािातील
शेकिो एकर भात शेतीत समद्र
ु ाचे पाणी भशरु नये यासाठी खारभम
ू ी विकास

विभागाने बाींधलेले बींधारे ननकृष् दिाडचे असल्यामळ
ु े खार बींधारे िारीं िार
फु्ून समद्र
ु ाचे पाणी शेतात भशरुन गािातील शेकिो एकर भात शेतीचे
नक
ु सान िोऊन िभमनी नावपक झाल्या आिे त, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, रायगि ि भसींधुदग
ु ड जिल््यातील खार भम
ु ी बींधाऱ्याींची, नावपक
झालेल्या िभमनीींची ि शेतकऱ्याींच्या नक
ु सानाची पािणी शासनाने केली आिे
काय,
(५)

असल्यास,

त्यानस
ु ार

नक
ु सानग्रस्त

शेतकऱ्याींना

नक
ु सान

भरपाई

दे ण्याबाबत, या भागात खार बींहदस्तीचे काम तातिीने करण्याबाबत ि ननकृष्
दिाडचे बींधारे बाींधणाऱ्या ठे केदाराींिर ि या ननकृष् दिाडच्या बींधाऱ्याींच्या
कामाकिे

दल
ड
ु क्ष

करणाऱ्या

खारभम
ू ी

विकास

विभागाच्या

अचधकाऱ्याींिर

कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत
आिे,

(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्री. हदिािर रािते : (१) नािी.

उरण (जिल्िा रायगि) तालक्
ु यातील केळिणे, पन
ु ािे, िशेणी या

खािगी खारभम
ू ी योिना असल्याने खारभम
ू ी विकास विभागाने या योिनाींची

बाींधकामे केलेली नािीत. सदर योिनाींना ककनारा ननयमन क्षेत्र (CRZ)
अींतगडत अद्याप मान्यता न भमळाल्याने िी कामे िाती घेणे शक्य झालेले

नािी. उरण तालक्
ु यातील मागील ४ िषाडत एकूण १०५७.९२ िे क््र शेतीचे
४०६९ शेतकऱ्याींचे नक
ु सान झाले आिे .

(२) पेण आणण पनिेल (जिल्िा रायगि) तालक्
ु यातील मागील सिा ते सात
महिन्यात एकूण १६४० शेतकऱ्याींच्या ७८६.९६ िे क््र क्षेत्राचे नक
ु सान झाल्याचे

ननदशडनास आले आिे . तसेच हदनाींक ०४.१२.२०१७ ि हदनाींक ०५.१२.२०१७
रोिी झालेल्या ओखी िादळामळ
ु े अभलबाग तालक्
ु यातील भोनींग ि मनोरीं िन

या खारभम
ू ी योिनाींतगडत शेतीचे ि रचलेल्या मळण्याचे (भाताचे उििे)
नक
ु सान झाले आिे .
(३) नािी.

मौिे सिेको् ि दे िबाग, तालक
ु ा

मालिण या गािात खारभम
ू ी

यींत्रणेमाफडत एकिी खारभम
ू ी योिना बाींधण्यात आलेली नािी अथिा प्रस्तावित
नािी.

मौिे आचरा, तालक
ु ा मालिण या गािामध्ये खारभम
ू ी विभागामाफडत

एकूण ७ खारभम
ू ी योिना बाींधलेल्या असन
ू सिड योिना सजु स्थतीत आिे त ि
त्याद्िारे एकूण २७२ िेक््र क्षेत्र सींरक्षक्षत केलेले आिे .
(४) िोय.

मिसल
ू ि कृषी विभागाने सींयक्
ु त पींचनामे केलेले आिेत.

(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

उरण (जिल्िा रायगि) तालक्
ु यातील केळिणे, पन
ु ािे, िशेणी आणण

भसींधद
ु ग
ु ड जिल््यातील सिेको् ि दे िबाग, तालक
ु ा

मालिण या योिना बि
ृ त

आराखियात समाविष् नािीत. या खािगी खारभम
ू ी योिना आिे त. सदर
योिनाींिर शासनामाफडत खचड करण्यात येत नािी.
(६) प्रश्न उद््ाित नािी.

-----------------
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पुणे विभागातील िाळू टां चाई दरू िरण्याबाबत
(१२)

*

१०७७५४

श्री.अननल बाबर (खानापरू ), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर),

श्री.सत्यजीत पाटील-सरुर्डिर (शाहूिार्डी), श्री.गणपतराि दे शमख
ु (साांगोले) :
सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पण
ु े विभागातील साींगली, सातारा, कोल्िापरू , सोलापरू ि पण
ु े या
जिल््यातील िाळू उपशाींिर राषरीय िररत लिादाने पण
ड : बींदी घातल्यामळ
ू त
ु े
बाींधकामाकरीता िाळूची ्ीं चाई ननमाडण झाली आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सोलापरू जिल््यात िाळू अभािी शासकीय योिनेतील घरकुले

ि शासनाची ननरननराळी विकास कामे बींद पिली असल्याने त्यासाठी
शासनाने िाळू उपलब्ध करुन दे ण्याबाबतची मागणी लोकप्रनतननधीींनी जिल्िा

ननयोिन सभमतीच्या बैठकीमध्ये हदनाींक २ िानेिारी, २०१८ रोिी िा
त्यासम
ु ारास केली आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, खानापरू , आ्पािी ि किेगाींि (जि.साींगली) तालक्
ु यात िाळू
्ीं चाईमळ
ु े बाींधकाम र्वयिसाय प्रभावित िोऊन शेकिो कामगाराींिर उपासमारीची

िेळ आली असल्याचे तसेच शेकिो बाींधकामे ठप्प झाल्याचे मािे डिसेंबर,
२०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशडनास आले आिे , िे िी खरे आिे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय,

(५) असल्यास, चौकशीनस
ु ार पण
ु े विभागातील िाळू उपशािरील बींदी उठिन
ू

ि िाळू घा्ाींचे भललाि करून िाळूची ्ीं चाई दरू करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) मा.िररत न्यायाचधकरणाने िाळू उपशािर पण
ड :
ू त
बींदी

घातल्याची

बाब

खरी

नािी.

तथावप,

मा.िररत

न्यायाचधकरणाने

हद.३०/०५/२०१७ च्या आदे शान्िये पाण्याखालील िाळूचे याींबत्रक साधनाींच्या
सिाय्याने उत्खनन करण्यास प्रनतबींध केला आिे .

पण
ु े विभागातील पाण्याखालील िाळूचे याींबत्रक साधनाींच्या सिाय्याने

उत्खनन करता येत नसल्याने कािी प्रमाणात िाळूच्या उपलब्धतेमध्ये कमी
ननमाडण झाल्याचे हदसन
ू आले आिे .
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(२)

शासकीय

विकासकामाींसाठी

िाळू

उपलब्ध

करुन

दे ण्याची

मागणी

हद.२.१.२०१८ रोिी झालेल्या सोलापरू जिल्िा ननयोिन सभमतीच्या बैठकीत
लोकप्रनतननधीींनी केली आिे .

(३) साींगली जिल््यात िाळू र्वयािसानयक अन्य हठकाणािून िाळू उपलब्ध
करुन विक्री करीत असल्याने तसेच कृबत्रम िाळूचा िापर बाींधकामासाठी िोत
असल्याने बाींधकामे ठप्प झाल्याची बाब ननदशडनास आलेली नािी.

(४) ि (५) हदनाींक ३ िानेिारी, २०१८ च्या सध
ु ाररत िाळू / रे ती ननगडती

धोरणातील तरतद
ीं ाने िाळू ग्ाींचे भललाि करण्याची कायडिािी सरु
ू ीींच्या अनष
ु ग
ु
आिे .

(६) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

लोणार, दे ऊळगािराजा ि शसांदखेर्डराजा (श्ज.बुलढाणा) तालुक्यातील
(१३)

*

अिैध िाळू उपशाबाबत

१०६४६२

र्डॉ.शशशिाांत

रायमल
ु िर (मेहिर) :
करतील काय :-

खेर्डि
े र

(शसांदखेर्ड

राजा),

र्डॉ.सांजय

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

(१) लोणार (जि.बल
ु ढाणा) तालक्
ु यात अनेक हठकाणी िािनाींच्या क्षमतेपेक्षा

िास्त रे ती िाितक
ू िोत असन
ू या अिैध रे ती िाितक
ु ीमळ
ु े शासनाच्या लाखो
रुपयाींच्या मिसल
ू ाचे नक
ु सान िोत असल्याचे तसेच लोणार शिरात अनेक
हठकाणी अनेक महिन्याींपासन
ू शेकिो ब्रास रे तीचा अिैध साठा करण्यात आला

असन
ू या साठ्याचा मींिळ अचधकारी याींनी पींचनामा करुन २०० ब्रास रे तीचा
साठा असल्याची नोंद केली असन
ू प्रत्यक्षात तेथे ४०० ब्रासपेक्षा िास्त रे ती
साठा असल्याचे ि

त्यािर मिसल
ू विभागाकिून कोणतीिी कारिाई करण्यात

आली नसल्याचे मािे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशडनास आले,
िे खरे आिे काय,

(२) तसेच ननमगाि गरु
ु (ता.दे ऊळगािरािा, जि.बल
ु ढाणा) येथे बेकायदा रे ती
उपसा करणाऱ्या १५ िािनाींिर हदनाींक ६ डिसेंबर, २०१७ रोिी िा त्या
सम
ु ारास तिभसलदार, दे ऊळगािरािा याींनी कारिाई केली असन
ू कारिाईत
िप्त

करण्यात

आलेले

ह्प्पर

हदनाींक

१३

डिसेंबर,

२०१७

रोिी

िा
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त्यासम
तोिून पळिन
नेल्याचे
ु ारास तिभसल कायाडलयाच्या गे्चे कुलप
ू
ू
ननदशडनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) तसेच भसींदखेिरािा (जि.बल
ु ढाणा) तालक्
ु यातील खिकपण
ू ाड नदी ि अन्य

नद्याींमधन
ू रे तीचे अिैधररत्या उत्खनन करण्यात येत असल्याचे मािे डिसेंबर,
२०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशडनास आले, िे िी खरे आिे काय,
(४) असल्यास, या सिड प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय,

(५) असल्यास, चौकशीचे ननषकषड काय आिे ि त्यानस
ु ार लोणार तालक्
ु यात
िािने क्षमतेपक्ष
े ा िास्त भरून रे ती िाितक
करणाऱ्या ि रे तीची अिैध
ू
साठिणक
ू करणाऱ्या कींत्रा्दारािर, िाळू चौकशीचा चक
ु ीचा अििाल दे णाऱ्या

मींिळ अचधकाऱ्यािर, ननमगाि गरु
ु येथे अिैध िाळू उपसा करणाऱ्या िािनािर

तसेच तिसील कायाडलयातन
ू ह्प्पर पळिन
ू नेणाऱ्या सींबचीं धतािर कारिाई
करुन भसींदखेिरािा तालक्
ु यात अिैध रे ती उपसा करणाऱ्या रे ती माकफयाींिर
कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत
आिे,

(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) ि (५) हद.१/४/२०१७ ते
हद.३१/०१/२०१८ या कालािधीमध्ये लोणार तालक्
े ा िास्त ि
ु यात क्षमतेपक्ष

अिैध िाळू िाितक
ू करण्याची ५५ प्रकरणे ननदशडनास आली असन
ू या पो्ी
रु.१३,८५,१००/- इतका दीं ि सींबचीं धताींकिून िसल
ू करण्यात आला आिे .

लोणार शिरात अनेक हठकाणी रे तीचा अिैध साठा केल्याची बाब

ननदशडनास आलेली नािी. मात्र एका प्रकरणात तलाठी याींनी २०० ब्रास िाळूचा

पींचनामा केला िोता. चौकशीअींती सदर िाळूसाठा िैध असल्याचे ननषपन्न
झाले आिे .
येथील

डिसेंबर २०१७ मध्ये दे ऊळगाि रािा तालक्
ु यातील ननमगाि गरु
ु
खिकपण
ू ाड

नदीपात्रातन
ू

अिैध

िाळू

िाितक
ु ीच्या

प्रकरणात

अ्कािलेल्या िािनाींपक
ै ी एक िािन पळविल्याचे ननदशडनास आल्यानींतर सदर

िािनाच्या मालकाविरुध्द गन्
ु िा दाखल करण्यात आला असन
ू सदर िािन
पन्
ु िा ताब्यात घेण्यात आले आिे .
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भसींदखेिरािा

(जि.बल
ु ढाणा)

तालक्
ु यातील

खिकपण
ू ाड

ि

अन्य

नद्याींमधून िाळूचे अिैध उत्खनन िोत असल्याची बाब डिसेंबर, २०१७ िा
त्या दरम्यान ननदशडनास आलेली नािी.

हद.१/४/२०१७ ते हद.३१/१/२०१८ या कालािधीत बल
ु ढाणा जिल््यामध्ये

अिैध गौण खननि उत्खनन ि िाितक
ू ीच्या ७४६ प्रकरणाींमध्ये दीं िात्मक

कारिाई करुन रक्कम रु.१,३९,५६,११५/- इतका दीं ि िसल
ू करण्यात आला
आिे . तसेच ५ प्रकरणात गन्ु िे दाखल करण्यात आले आिे त.
(६) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

िेसरी - दाणोली - फणसिर्डे - चौिुळ - नेनेिार्डी (ता.सािांतिार्डी,
श्ज.शसांधद
ु ग
ु च) या र्त्यास मांजुरी दे ण्याबाबत
(१४)

*

११२४६३

श्री.ननतेश राणे (िणििली) :

सन्माननीय सािचजननि

बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :(१)

आींबोली

घा्

(ता.सािींतिािी,

जि.भसींधुदग
ु )ड

मागाडिर

दरिषीच्या

पािसाळ्यात िारीं िार दरिी कोसळत असल्यामळ
ु े घा् रस्ता िाितक
ु ीसाठी
अनेक हदिस बींद ठे िण्यात येत असल्याचे ननदशडनास आले आिे , िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, या घा् मागाडला पयाडय म्िणन
केसरी-दाणोली-फणसििेू
चौकुळ-नेनेिािी असा १० कक.मी. लाींबीचा नविन रस्ता तयार करण्याबाबतची
मागणी पररसरातील ग्रामस्थाींनी गत

२० िषाांपासन
ू सातत्याने मा.मख्
ु यमींत्री,

मा.सािडिननक बाींधकाम मींत्री, कायडकारी अभभयींता, सािडिननक बाींधकाम
विभाग,

सािींतिािी,

जिल्िाचधकारी,

ननिेदनाद्िारे केली आिे , िे िी खरे आिे काय,

भसींधद
ु ग
ु ड

याींच्याकिे

लेखी

(३) असल्यास, दरिषीच्या रस्ते आराखियात या पयाडयी मागाडचा समािेश

करण्यात येत असतानािी सदरिू पयाडयी मागाडस मींिूरी दे ण्यात आली नािी
आिे, िे िी खरे आिे काय,
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(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून आींबोली घा् मागाडला पयाडयी
असणाऱ्या

उक्त

रस्त्यास

मींिूरी

दे ऊन

तातिीने

रस्त्याचे

काम

पण
ू ड

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िे खरे नािी.
(२) िोय.

(३), (४) ि (५) आींबोली घा्ातील रस्त्यासाठी पयाडयी रस्ता म्िणन
ू दाणोलीकेसरी-फणसििे-नेनेिािी चौकुळ रस्ता प्रजिमा ६० चा िापर करण्याचे

ननयोिन आिे . या रस्त्याच्या कक.मी. ९/४०० ते कक.मी. १९/४०० या १०
कक.मी.

लाींबीत

रस्ता

अजस्तत्िात

नािी.

या

लाींबीतील

रस्त्याच्या

बाींधकामासाठी आिश्यक िभमनीचे सींपादन करण्याचे काम प्रगतीत आिे .

भस
ीं ादन झाल्यािर या लाींबीत रस्त्याचे बाींधकाम ि इतर लाींबीतील
ू प

रस्त्याची सध
ु ारणा करण्याची कामे मींिूरी, ननधी, ननकष ि प्राधान्यक्रमानस
ु ार
िाती घेण्याचे ननयोिन आिे.

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

िाांद्री-फुटाळा (ता.मोहार्डी, श्ज.भांर्डारा) या र्त्यासाठी सांपाहदत िरण्यात
आलेल्या जशमनीचा मोबदला दे ण्याबाबत

(१५)

*

१०७९८८

श्री.चरण िाघमारे (तम
ु सर) :

सन्माननीय सािचजननि

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

(१) मौिा फु्ाळा (ता.मोिािी, जि.भींिारा) येथील काींद्री–फु्ाळा या रस्त्याच्या
बाींधकामाकररता सींपाहदत करण्यात आलेल्या शेतकऱ्याींच्या िभमनीचा मोबदला
सन १९८७ पासन
ू प्रलींबबत आिे, िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

शेतकऱ्याींना

तातिीने

मोबदला

दे ण्यासाठी

ननधी

मागणीचे पत्र कायडकरी अभभयींता, सािडिननक बाींधकाम विभाग, भींिारा याींनी
हदनाींक ०६ नोर्विें बर, २०१७ रोिी शासनाकिे हदले आिे, िे िी खरे आिे काय,
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(३) असल्यास, उक्त पत्राच्या अनष
ीं ाने या प्रकरणी ननधी उपलब्ध करून
ु ग
शेतकऱ्याींना तातिीने मोबदला दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा
करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िे खरे आिे .
(२) िे िी खरे आिे .

(३) प्रस्तत
ीं ादनाबाबत िभमनीची सींयक्
ु प्रकरणी भस
ु प
ु त मोिणी करण्यात
येऊन, सविस्तर भस
ीं ादन प्रस्ताि भस
ीं ादन अचधकारी, भींिारा याींची मींिूरी
ु प
ु प
प्राप्त झाल्यािर ननधीबाबत पढ
ु ील कायडिािी करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

अहमदनगर - िोल्हार या र्त्याच्या दे खभाल दरु
ु ्तीच्या िामाबाबत
(१६)

*

११००८४

श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर) :

सन्माननीय

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

(१) अिमदनगर - कोल्िार या रस्त्याचे दे खभाल दरु
ु स्तीचे काम उद्योिक
करीत नसल्यामळ
ु े सींबचीं धत कायडकारी अभभयींता, अचधक्षक अभभयींता, मख्
ु य
अभभयींता याींनी या रस्त्यािरील

्ोलनाका तात्परु त्या स्िरुपात बींद करण्याचा

प्रस्ताि शासनास सादर केला िोता, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सींबचीं धत उद्योिकामाफडत िरील रस्त्याची दे खभाल दरु
ु स्ती न
करतािी शासनाने या ्ोलनाक्यािर पथकर चालू करण्याची परिानगी हदली
आिे, िे िी खरे आिे काय,

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

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार उक्त रस्त्याची दे खभाल दरु
ु स्ती न करता ्ोल
िसल
ु ी करणाऱ्या उद्योिकािर कारिाई करून ्ोल िसल
ु ी बींद करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िोय.
(२) िे अींशतः खरे आिे .

उद्योिक नत
ु नीकरणाचे काम करीत नसल्याने मागील िषी शासनाने

पथकर िसल
ु ी बींद केली िोती. त्याविरुध्द उद्योिकाने मा.उच्च न्यायालय,

मब
ुीं ई येथे याचचका दाखल केली िोती. मा. उच्च न्यायालयाच्या आदे शानस
ु ार
उद्योिकास रस्त्याचे नत
ु नीकरण हद.३१.०३.२०१८ पयांत पण
ू ड करण्याचे ननदे श
दे ऊन पथकर िसल
ू ी सरु
ु ठे ऊन सदर रक्कम Escrow Account मध्ये िमा
करण्यात येत आिे .

(३) अधीक्षक अभभयींता, दक्षता ि गण
ु ननयत्रींक मींिळ, नाभशक याींच्या माफडत
कामाची तपासणी करण्यात आली आिे .

(४) रस्त्याचे नत
ु नीकरणाचे काम सा.बाीं.विभागामाफडत स्िींतत्र ननविदा मागिन
ू

उद्योिकाच्या िबाबदारीिर ि खचाडने (Risk &amp; Cost) करून त्यासाठी
लागणारी खचाडची रक्कम उद्योिकास कार, िीप ि िलकी िािने तसेच

एस.्ी. ि स्कूल बसेस याींना पथकरातन
ू स्
ू हदल्याने शासनाकिून दे य
असणाऱ्या रक्कमेतन
ू

िसल
ु ी करण्याची ि दै नहीं दन पथकर िसल
ु ीची रक्कम

Escrow Account मध्ये िमा करण्याची तरतद
ू करण्यात आली आिे .
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

(१७)

*

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

राज्यातील ्ियांचशलत हिामान िेंद्र सरु
ु िरण्याबाबत
१०६४२३

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

सपिाळ (बल
ु ढाणा), अॅर्ड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अशमत झनि (ररसोर्ड),

श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.रणजीत िाांबळे (दे िळी), श्रीमती अशमता चव्हाण
(भोिर),

श्री.प्रशाांत

ठािूर

(पनिेल),

श्री.समीर

िुणािार

(हहांगणघाट),

अॅर्ड.आशशष शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्रीमती
मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.र्डी.पी.सािांत (नाांदेर्ड उत्तर), र्डॉ.सनु नल दे शमख
ु
(अमरािती) :
काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) शेतकऱ्याींना ििामानाची अचुक माहिती भमळण्याकरीता सिा महिण्यापि
ू ी

राज्यातील २ ििार ६५ मिसल
मींिळामध्ये स्ियींचभलत ििामान केंद्र
ू
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उभारण्यात आले असन
सदर ििामान केंद्राचे उद्घा्न झाले नसल्याने
ु

एकािी केंद्रािरुन शेतकऱ्याींना ििामानाविषयी माहिती भमळत नसल्याचे
हदनाींक ९ िानेिारी, २०१७ रोिी िा त्या सम
ु ारास ननदशडनास आले आिे, िे
खरे आिे काय,

(२) असल्यास, अमरािती जिल््यात ८९ केंद्र उभारण्यात आली असन
ु सदर
केंद्रिी अद्यापी सरु
ु करण्यात आली नसल्याचे हदनाींक ९ िानेिारी, २०१७
रोिी िा त्या सम
ु ारास ननदशडनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील शेतकऱ्याींना या स्ियींचभलत ििामान केंद्राींचा लाभ
भमळण्यासाठी सदरची केंद्र सरु
ु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली
िा करण्यात येत आिे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. पाांर्डुरां ग फुांर्डिर : (१) ि (२) नािी.

हद.०८ माचड, २०१७ रोिी राज्यातील प्रत्येक मिसल
मींिळामध्ये
ू

सािडिननक

-

खािगी

भागीदारीतन
ू

स्ियींचभलत

ििामान

केंद्र

स्थापन

करण्यास (मिािेध प्रकल्पास) मींिूरी हदली असन
ू स्कायमे् िेदर सजर्विडसेस
प्रा.भल याींची सेिा परु िठादार सींस्था म्िणन
ु ननयक्
ु ती केली आिे . या प्रकल्पाचे
भम
ू ीपि
ू न ि उद्घा्न मािे, एवप्रल-२०१७ मध्ये पार पिलेले आिे .
हद.१६ फेब्रि
ु ारी, २०१८ अखेर २०६५ पैकी २०५७

मिसल
ु मींिळामध्ये

स्ियींचभलत ििामान केंद्राची उभारणी पण
ु ड झाली असन
ू सदर केंद्र कायाडजन्ित

झालेले आिे त ि त्यार्वदारे प्रत्येक मिसल
ू मींिळातील तापमान, पिडन्यमान,
सापेक्ष आद्रड ता, िाऱ्याचा िेग आणण हदशा या ििामान विषयक घ्काची दर

१० भमनी्ाींनी Real Time माहिती उपलब्ध िोत आिे . यामध्ये अमरािती
जिल््यातील ८९ मिसल
ु मींिळाींचा दे खील समािेश आिे.
(३)

राज्यातील

२०६५

मिसल
ु

मींिळापैकी

२०५७

मिसल
ु

मींिळामध्ये

स्ियींचभलत ििामान केंद्राची उभारणीचे काम पण
ु ड झाले असन
ु या केंद्रािरुन
ििामान विषयक माहिती उपलब्ध िोत आिे .

सदर माहिती ननयभमतपणे

जिल्िा अचधक्षक कृवष अचधकारी याींच्या कायाडलयाींना ऑनलाईन पो्ड लर्वदारे

उपलब्ध करुन दे ण्यात येत आिे . सद्यजस्थतीत, या माहितीचा ििामान
आधारीत फळ वपक विमा योिना, प्रधानमींत्री फसल बबमा योिनेच्या
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कामाकररता उपयोग करण्यात येत आिे . त्याचप्रमाणे, सदर माहिती आधारे

शेतकऱ्याींना भविषयात कृवष ििामान सल्ला ि मागडदशडन तसेच अन्य
मल्
ु यिधीत सवु िधा कशाप्रकारे उपलब्ध करुन दे ता येईल याचे ननयोिन
करण्यात येत आिे .

(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

शशरुर ि आांबेगाि (श्ज.पुणे) तालक्
ु यातील
(१८)

*

र्त्याांची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत

१०९७८७

(इ्लामपरू ),

श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांत पाटील

श्री.िैभि

वपचर्ड

(अिोले),

श्री.पाांर्डुरां ग

बरोरा

(शहापरू ),

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि) : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि
उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) भशरुर ि आींबेगाि (जि.पण
ु े) तालक्
ु यातील कान्िूर-मेसाई-माींदळिािी,
तळे घर-भीमाशींकर, भोरिािी-मींचर, कळीं ब-साकोरे -चास ि कळीं ब ते लौकी
(ता.आींबेगाि) या रस्त्यािर मोठया प्रमाणात खड्िे पिून रस्त्याची दरु िस्था

झाली असन
ू रस्ते िाितक
ु ीसाठी ननरुपयोगी झाल्याने नागररकाींना तसेच िािन
चालकाींना प्रिास करणे गैरसोयीचे झाले असल्याचे ननदशडनास आले आिे , िे
खरे आिे काय,
(२)

असल्यास,

करण्याबाबतची

उक्त

मागणी

रस्त्याींची

स्थाननक

पािसाळयापि
ू ी

लोकप्रनतननधीनी

तातिीने

सािडिननक

दरु
ु स्ती

बाींधकाम

विभाग ि जिल्ियाचे मा.पालकमींत्री तसेच मा.सािडिननक बाींधकाम मींत्री
याींचेकिे केली आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सदर रस्त्याींची शासनाने पािणी केली आिे काय,

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार भशरुर ि आींबेगाि तालक्
ु यातील उक्त रस्त्याींची
दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत
आिे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अशींत खरे आिे .
प्रश्नाींककत

िकळीं ब-साकोरे

रस्त्याींपक
ै ी

तळे घर-भभमाशींकर

रस्ता

रा.मा.

११२

ि

रस्ता प्रजिमा १३ सा.बाीं.विभागाच्या अखत्याररत आिे त.

कान्िूर – मेसाई – माींदळिािी ग्रा.मा.१२४ साकोरी ते किेिािी ग्रा.मा.७
जि.प.पण
ु े याींच्या अखत्याररत, भोरिािी – मींचर रस्ता रा.म. ५० केंद्र
शासनाच्या अखत्याररत आिे . या रस्त्याींच्या कािी भागात रस्ता क्षनतग्रस्त
झाला िोता. तथावप रस्त्यािरुन िाितक
ू सरु ळीत चालू आिे .
(२) िोय.

(३), (४) ि (५) सा.बाीं.विभागाच्या अखत्यारीतील रस्त्यािरील खड्िे भरुन
रस्ते

िाितक
ु ीस

सरु ळीत

ठे िण्यात

आले

आिे . जि.प.

पण
ु े

याींच्या

अखत्याररतील रस्त्यािर कमी िेगाने िाितक
िोत आिे . राषरीय मिामागड
ु
असलेला रस्ता केंद्र शासनाच्या अखत्याररत असन
ू त्याींच्या माफडत सजु स्थतीत
ठे िण्यात येत आिे .

सिड रस्त्यािरील कािी लाींबीत कराियाची आिश्यक कामे मींिरू ी

ननधी

ननकष

ननयोिन आिे .

ि

प्राधान्यक्रमानस
ु ार

सींबचीं धत

यींत्रणामाफडत िाती

घेण्याचे

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

महाराष्ट्र राज्य बबयाणे महामांर्डळाच्या ठाणे श्जल््याच्या श्जल्हा
(१९)

*

व्यि्थापिाांनी िेलेला गैरव्यिहार
१०६५५५

र्डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सांदीपानराि भम
ु रे

(पैठण), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्रीमती सम
ु न पाटील (तासगाि
- ििठे महाांिाळ), र्डॉ.सांजय रायमल
ु िर (मेहिर), श्रीमती सीमाताई हहरे

(नाशशि पश्श्चम), र्डॉ.सश्ु जत शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.अननल िदम
(ननफार्ड), श्री.सांजय साििारे

(भस
ु ािळ), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मिाराषर

राज्य

बबयाणे

मिामींिळाच्या

लेखापररक्षकाींनी

ननलींबबत

तत्काभलन जिल्िा र्वयिस्थापक अरविींद तपासे याींच्या विरोधात सन २०१४ ते
२०१६

या

कालािधीत

४२६

जक्िीं्ल

बबयाण्याींचा

अपिार

करून

रुपये

१४,९०,५९८ इतक्या रक्कमेचा गैरर्वयििार केल्याची तक्रार िागळे इस््े ्
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पोभलस ठाण्यात हदनाींक ८ िानेिारी, २०१७ रोिी िा त्यासम
ु ारास दाखल केली
आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार दोषीींिर कोणत्या

कलमान्िये गन्
ु िा दाखल करण्यात आला तसेच पढ
ु े कोणती कारिाई
करण्यात आली िा येत आिे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. पाांर्डुरां ग फांु र्डिर : (१) मिाराषर राज्य बबयाणे मिामींिळाचे ननलींबबत
तत्काभलन जिल्िा र्वयिस्थापक, ठाणे याींनी आचथडक िषड २०१४-१५

ते २०१५-

१६मध्ये एकुण ७५४ जक्िीं्ल भात बबयाण्याींबाबत, तसेच, अन्य प्रकारे भमळून
एकुण रु. ५९ लक्ष रकमेचा गैरर्वयििार केल्याचे आढळून आल्याने त्याींच्या

विरुध्द िागळे ईस््े ्, पोलीस ठाणे (ठाणे शिर) येथे हदनाींक ०७.०१.२०१८
रोिी फौिदारी गन्
ु िा नोंदविण्यात आलेला आिे िे खरे आिे .

(२) मिामींिळातील अींकेक्षण विभागाकिून सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी
करण्यात आलेली आिे .

(३) चौकशीमध्ये उपविभागीय कायाडलय, ठाणे येथे आचथडक िषड २०१४-१५ ि
२०१५-१६ मध्ये मोठ्या प्रमाणािर आचथडक अननयभमतता ि गैरर्वयििार
झाल्याची बाब आढळून आली. तसेच, भात पायाभत
ू / प्रमाणणत बबयाणेचा
मोठया प्रमाणािरील साठा गिाळ झाल्याची बाब ननदशडनास आली. याबाबत

श्री. तपासे ननलींबबत तत्कालीन जिल्िा र्वयिस्थापक, ठाणे मिाबीि याींचे

विरुध्द िागळे इस््े ् पोलीस ठाणे, (ठाणे शिर) येथे भा.दीं .वि. कलम ४०९
खाली फौिदारी गन्
ु िा दाखल करण्यात आलेला असन
ू श्री. ए.एल. तपासे ि
श्री.

एस.एस.

पारधे,

सिायक

क्षेत्र

अचधकारी,

२०.८.२०१६ पासन
ू ननलींबबत करण्यात आलेले आिे .

मिाबीि

याींना

हदनाींक

त्याींचे विरुध्द म.ना.से.

(भशस्त ि अपील) ननयम १९७९ च्या ननयम १२ अन्िये सींयक्
ु तररत्या
विभागीय चौकशी करण्यात येत आिे .
(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

-----------------
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जुनोना, गुर्डग
े ाि ि येनोळा (ता.पिनी, श्ज.भांर्डारा) येथील रे तीघाटािरून
होत असलेले अिैध रे ती उत्खनन

(२०)

*

१०८६५२

श्री.रामचांद्र अिसरे (भांर्डारा) :

सन्माननीय महसल
ू

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िुनोना, गि
े ाि ि येनोळा (ता.पिनी, जि.भींिारा) येथील रे तीघा्ािरून
ु ग
पयाडिरण विषयक तरतद
ु ीचे पालन न करता िेसीपी, पोकलॅ न्ि मभशनद्िारे

अिोरात्र अिैध रे ती उत्खनन करून िाितक
करण्यात येत असल्यामळ
ू
ु े
शासनाच्या को्यिधी रुपयाींच्या मिसल
ू ाचे नक
ु सान िोत असल्याबाबतची
तक्रार

हदनाींक

१५

िानेिारी,

२०१८

रोिी

स्थाननक

जिल्िाचधकारी भींिारा याींचेकिे केली आिे , िे खरे आिे काय,

लोकप्रनतनीधीींनी

(२) असल्यास, उक्त रे तीघा्ाींिर सध
ु ारीत िाळू धोरणानस
ु ार मोक्याच्या

हठकाणी चेक नाके, भसभस्ीर्विी कॅमेरे (िाळू ग्ाच्या हठकाणी) बसविण्यात न
आल्याचे तसेच याकिे मिसल
ड झाल्याचे ननदशडनास आले
ू विभागाचे दल
ु क्ष
आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार सदर रे ती घा्ािरून अिैध रे ती िाितक
ू
करणाऱ्या

ि

निीन

िाळू

धोरणातील

तरतद
ु ीींचा

अिलींब

न

करणाऱ्या

कींत्रा्दाराविरूद्ध तसेच याकिे दल
ड
करणाऱ्या अचधकाऱ्याींविरूद्ध शासनाने
ु क्ष
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अशी तक्रार जिल्िाचधकारी, भींिारा याींचक
े िे
करण्यात आली आिे .

(२), (३) ि (४) पिनी तालक्
ु यातील मौिा िुनोना येथील रे तीघा् भललािात
गेला

असन
ू

करारनाम्यातील

अ्ी

ि

शतीप्रमाणे

भललािधारक

मानिी

पध्दतीने रे ती उत्खनन करुन रॅ क््रद्िारे रे तीची उचल करतात. सदर
रे तीघा्ािर सीसी्ीर्विी कॅमेरे बसविण्यात आलेले आिेत. सदर रे तीसाठ्याची,

रे ती िाितक
पासेस, रे तीघा्ािरील असलेले रजिस््र, ऑनलाईन तपासणी
ू
दररोि तलाठी याींचेकिून करण्यात येत.े तसेच महिन्यातन
ू दोन िेळा मींिळ
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अचधकारी तर प्रत्येक महिन्याला तिसीलदार याींचेकिून प्रत्यक्ष रे तीघा् ि
रे तीसाठ्याची पािणी केली िाते.

मौिे गि
े ाि ि मौिा येनोळा िे रे तीघा् भललािात गेले आिे त.
ु ग

तथावप, भललािधारकाींनी सदर रे तीघा्ाच्या भललािाची सींपण
ू ड रक्कम भरली
नसल्यामळ
ु े भललािधारकाींना उक्त रे तीघा्ाचा करारनामा करुन ताबा दे ण्यात
आलेला नािी. उक्त रे तीघा्ातन
ू अिैध उत्खनन केल्याचे ननदशडनास आले
नािी.

हद.१/४/२०१७ ते हद.३१/१/२०१८ या कालािधीत भींिारा जिल््यामध्ये

अिैध िाळू उत्खनन/िाितक
ू ीच्या ८१० प्रकरणाींमध्ये दीं िात्मक कारिाई करुन

रक्कम रु.४,०३,९५,२६५/- इतका दीं ि िसल
ू करण्यात आला आिे . तसेच ०७
प्रकरणात गन्ु िे दाखल करण्यात आले आिे त.
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

मौजे दाभार्डी (ता.मालेगाांि, श्ज.नाशशि) येथे बनािट िागदपत्राांच्या
(२१)

*

आधारे प्लॉटची विक्री िेल्याबाबत

१०६९३५

श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पश्श्चम) :

सन्माननीय

महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे दाभािी (ता.मालेगाींि, जि.नाभशक) येथील ग् नीं. १५२७/१ मधील
भख
ू ींि

धारकाींनी

बनाि्

कागदपत्रे

तसेच

खोट्या

माहितीच्या

आधारे

तसेच

मींिूर केलेला तात्परु ता अभभन्यास ि बबनशेती आदे शातील २७

सिकब्िेदाराची स्िमालकीची १ ििार २०० चौ. मी. िागा ििप केल्याचे
प्लॉ्ची विक्री करुन अिीच को्ीिून अचधक रकमेची फसिणूक केल्याचे मािे
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशडनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर अभभन्यास मींिुर िोिन
ू १३ िषे िोऊनिी अ्ी ि

शतींच्या अधीन रािून भख
ू ींि विकभसत करण्यात आलेला नसल्याचे तसेच
मींिरु अभभन्यासातील ६ ि ९ मी्र रस्त्याचे क्षेत्र प्रत्यक्षात १ ििार ६४०
चौ.मी. असताना भख
ू ींिधारकाींनी ते क्षेत्र अिघे ३२६ चौ. मी. असल्याचे
दशडिन
ू तसा सातबारा उतारा तयार करुन अपिार केला आिे, िे िी खरे आिे
काय,
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(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आिे काय,

(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषड काय आिे त ि त्यानस
ु ार या प्रकरणातील
दोषीींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) मौिे दाभािी (ता.मालेगाींि जि.नाभशक) येथील ग्
नीं.१५२७/१ क्षेत्र १.०० िे क््र या ग्ाचा श्री.सभ
ु ाष आसाराम चोरिीया ि इतर

याींनी अभभन्यास मींिरू करून घेतला िोता. त्यानस
ु ार उपविभागीय अचधकारी,
मालेगाींि याींनी सदर क्षेत्रास रहििास प्रयोिनासाठी तात्परु त्या रे खाींकनास

हद.२९.०४.२०११ च्या आदे शान्िये अकृवषक परिानगी हदली. ग् नीं.१५२७/२

क्षेत्र ०.१२ आर िे क्षेत्र श्री. ियेश शाींताराम िाघ याींच्या मालकीचे असन
ू सदर
ग्ाला

अद्याप

बबनशेती

परिानगी

दे ण्यात

आलेली

नािी.

मात्र

ग्

नीं.१५२७/१ ि १५२७/२ याींचे क्षेत्र लगत असल्याने अभभन्यास मींिरू करताना
१५२७/२ चे क्षेत्र अभभन्यासामध्ये दशडविण्यात आलेले आिे . श्री. चोरिीया याींनी

त्याींच्या १ िे क््र क्षेत्राच्या मयाडदेत मात्र अींनतम अभभन्यास/बबनशेती आदे श

प्राप्त करून घेण्यापि
ू ीच तात्परु त्या अभभन्यासानस
ु ार भख
ू ींिाींची विक्री केलेली
आिे .

(२) सिाय्यक सींचालक, नगर रचना, नाभशक याींनी हद.८.०४.२००४ रोिी मींिूर
केलेल्या

अभभन्यासानस
ु ार सर्विीस

रोि खालील क्षेत्र

१४५०.००

चौ.मी.,

ॲभमनन्ी स्पेसचे क्षेत्र १०२७.०४ चौ.मी ि रस्त्याखालील क्षेत्र ३२६.३५ चौ.मी.

याप्रमाणे असन
ू त्यानस
ु ार फेरफार क्र.१३८७१,हद.२९.०४.२०११ अन्िये तलाठी
याींनी गाि न.नीं. ७/१२ उतारे तयार केले आिे त.

(३) ि (४) सदर प्रकरणी अींनतम अभभन्यास मींिूरीचे आदे श प्राप्त करून
घेण्यापि
ू ीच

तात्परु त्या

अभभन्यासानस
ु ार

भख
ू ींि विक्री

करण्यात

आलेली

असल्याने तसेच भख
ू ींिाचे गाि न.नीं ७/१२ उतारे तयार करण्यात आले
असल्याने उपविभागीय अचधकारी, मालेगाींि उपविभाग, मालेगाींि याींच्या

आदे श हद.११.१०.२०१७ अनस
ु ार सदर क्षेत्राचा हद.२९.०४.२०११ चा तात्परु ता
बबनशेती आदे श रद्द करण्यात आला असन
फेरफार नोंद क्र.१३८७१ रद्द
ू
करण्यात आली आिे . तसेच प्लॅ ा् खरे दी विक्री र्वयििाराबाबतच्या नोंदीींचा
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अींमल इतर िक्कात घेणेबाबत ि दोषी असणाऱ्या तलाठी ि मींिळ अचधकारी
याींच्याविरूद्ध भशस्तभींगाची कारिाई करणेबाबत आदे श दे ण्यात आले आिे त.
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

नागपरू विभागातील िाळू घाटाांचे शललाि न झाल्याने
िाळू टां चाई ननमाचण झाल्याबाबत

(२२)

*

१०६१६७

(िोल्हापरू उत्तर) :
करतील काय :-

र्डॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्तर), श्री.राजेश क्षीरसागर
सन्माननीय महसल
मांत्री पढ
ू
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्य पयाडिरण मल्
ु याींकन सभमतीने िाळू उपशाबाबत कठोर ननकषाींचा
अिलींब केला असन
ू त्यामळ
ु े या िषी नागपरू विभागाच्या ६ जिल्ियातील रे ती

घा्ाींचा भललाि दामदप
ु ्ीने करण्यात आल्याने अध्याडच रे तीघा्ाींचा भललाि
झाल्याचे मािे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशडनास आले, िे खरे
आिे काय,

(२) असल्यास, या विभागाच्या सिड जिल््यातील िाळू घा्ाींचे भललाि न

झाल्यामळ
ु े कींत्रा्धारकाींनी कृत्रीम रे ती ्ीं चाई ननमाडण केली असन
ू त्यामळ
ु े
सामान्य नागरीकाींना रे ती खरे दीसाठी अचधक पैसे मोिािे लागत असल्याने
घर बाींधणी र्वयिसाय अिचनीत आला आिे, िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार राज्य पयाडिरण मल्
ु याींकन सभमतीने िाळू

उपशाबाबत केलेले ननकष भशचथल करण्याबाबत ि नागपरू विभागातील सिड
रे ती घा्ाींचा भललाि करून िाळूची ्ीं चाई दरू करण्याबाबत तसेच िाळूची

कृबत्रम ्ीं चाई ननमाडण करणाऱ्या िाळू कींत्रा्दारािर कारिाई करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) ि (४) सन २०१७-१८ च्या िाळू/ रे तीघा्
भललािाकररता नागपरू विभागातील नागपरू जिल््यात ननजश्चत करण्यात

आलेल्या २१ रे तीघा्ाींचे अींनतम सिेक्षण न करता भललाि करण्यात आल्याने
तसेच जिल्िा खाणकाम आराखिा न करता पयाडिरण अनम
ु ती मींिरू केल्याने

मा.उच्च न्यायालय, खींिपीठ नागपरू याींनी रर् याचचका क्र.६१६३/२०१७ ि
६१४७/२०१७ मध्ये हद.२/२/२०१८ रोिीच्या आदे शान्िये भललाि प्रकक्रया रद्द
केली आिे . चींद्रपरू जिल््यात एकूण ५८ रे तीघा्, िधाड जिल््यात १० रे तीघा्,

गोंहदया जिल््यात २६ रे तीघा्, भींिारा जिल््यात ३० रे तीघा्, गिचचरोली

जिल््यात ५६ रे तीघा् भललािात गेले िोते. मा.उच्च न्यायालय, खींिपीठ

नागपरू येथे दाखल रर् याचचका क्र.८१५१/२०१७, ८०४१/२०१७ ि ८१३९/२०१७
मध्ये

राज्यातील

सिड

जिल््याींमध्ये

हद.२१/१२/२०१७

च्या

आदे शान्िये

पयाडिरण आघात मल्
ु याींकन ि पयाडिरणीय र्वयिस्थापन योिना नसलेल्या

रे तीघा्ाींच्या भललािास स्थचगती हदल्यामळ
ु े चींद्रपरू जिल््यात ६५, भींिारा

जिल््यात द्वितीय फेरीतील सिड रे तीघा्, गिचचरोली जिल््यातील १९
रे तीघा् याींचे भललाि िोऊ शकले नािीत. त्यामळ
ु े भींिारा जिल््यामध्ये कािी

प्रमाणात रे ती्ीं चाई ननमाडण िोऊन नागररकाींना मागील ३ िषाडच्या तल
ु नेत

िास्त ककीं मत मोिािी लागत असल्याचे ननदशडनास आले आिे . आता
मा.उच्च न्यायालयाने हद.२१/०२/२०१८ रोिीच्या आदे शान्िये सदर याचचका

खारीि केल्याने निीन िाळू ननगडती धोरण हद.३/१/२०१८ मधील तरतद
ू ीनस
ु ार
राज्यातील िाळू ग्ाची प्रकक्रया सरु
ु करण्यात येत आिे .
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

िािण-पाली-खोपोली (श्ज.रायगर्ड) या राज्यमागाचसाठी
सांपाहदत िेलेल्या जशमनीच्या मोबदल्याबाबत
(२३)

*

१०५०३४

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय सािचजननि

बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-
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(१) िाकण-पाली-खोपोली (जि.रायगि) या राज्यमागाडच्या रुीं दीकरणामध्ये
अनेक

शेतकऱ्याींच्या

शेतिमीनी

गेल्या

असन
ू

अनेक

लिान-मोठ्या

उद्योगधींद्याचे नक
ु सान झाले असल्याने नक
ु सानग्रस्ताींना योग्य तो मोबदला

दे ण्यात यािा अन्यथा बेमद
ु त उपोषण करण्यात येईल असा इशारा सध
ु ागि

तालक
ु ा शेतकरी समन्िय सींघषड सभमतीने तिभसलदार, पाली याींना हदनाींक १७
डिसेंबर, २०१७ रोिी िा त्यासम
ु ारास लेखी ननिेदनाद्िारे हदला आिे , िे खरे
आिे काय,

(२) असल्यास, या मागाडचे सरु
ु असलेले रुीं दीकरणाचे काम धोकादायक ि

असरु क्षक्षतररत्या िोत असल्याचेिी मािे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदशडनास आले, िे िी खरे आिे काय,

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

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार उक्त मागाडसाठी शेतकरी ि लिान-मोठ्या
उद्योिकाींच्या

सींपाहदत

करण्यात

आलेल्या

िभमनीचा

योग्य

मोबदला

दे ण्याबाबत तसेच रस्त्याचे काम सरु क्षक्षतरीत्या करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िोय, िे खरे आिे .
(२) िे खरे नािी.

(३) सदर रस्ता िा रोिा, पाली ि खालापरू या ३ तालक्
ु यामधून िात असन
ू
भम
ू ी अभभलेख कायाडलयाकिून प्रमाणणत मोिणी नकाशानस
ु ार सिडसाधारणपणे

३० मी. रुीं दीपयांत सािडिननक बाींधकाम विभागाची िद्द असल्याचे हदसन
ू येत.े

मिाराषर राज्य रस्ते विकास मिामींिळाने आजस्तत्िातील रस्त्याच्या िद्दीचे
सीमाींकन करणेसाठी रु. २३.९८ लक्ष मोिणी शल्
ु क पाली येथील भम
ू ी
अभभलेख

कायाडलयामध्ये

िमा

करण्यात

आले

आिे .

तसेच

तिभसल

प्रकल्पाचे

बाींधकाम

कायाडलयातफे गािाींमध्ये कॅंप घेऊन मालकी िक्काींची दरु
ु स्तीची कायडिािी
प्रगतीपथािर आिे .
(४)

सद्यजस्थतीत

शासनाच्या

मालकीच्या

रुीं दीतच

करण्यात येत असन
ू भौभमनतक / अभभयाींबत्रकी सध
ु ारणा, बस थाींबा, पाकींग
सवु िधा इ.

बाबीींसाठी

लागणाऱ्या सम
ु ारे

५ िे . अनतरीक्त िागेसाठी
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भस
ीं ादनाचा प्रस्ताि तयार करण्याचे काम प्रगती पथािर असन
ू प
ू त्या सींदभाडत

राषरीय मिामागड १९५६ नस
ीं ादनाची कायडिािी पण
ु ार मािेिा िा्पासि भस
ू प
ू ड
केल्यानींतरच सदर हठकाणी काम िाती घेण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

िसई (श्ज.पालघर) खार्डीतून अनधधिृत रे ती उपसा होत असल्याबाबत
(२४)

*

११०१०४

श्री.पा्िल धनारे (र्डहाणू) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िसई (जि.पालघर) खािीतन
ू यींत्राच्या सिाय्याने अनचधकृतपणे रे ती उपसा

केला िात असल्याचे तसेच यामळ
ु े ककनारपट्टी खचन
ू ककनाऱ्याची धप
ू िोत
असल्याचे हदनाींक १३ िानेिारी, २०१८ रोिी िा त्या सम
ु ारास ननदशडनास
आले आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदरच्या रे ती उपशाकिे सींबचीं धत अचधकाऱ्याींकिून िाणीिपि
ड
ू क

दल
ड
केले िात असन
ु क्ष
ू या अिैध रे ती उपशाविरोधात कोणतीिी कारिाई
करण्यात आली नािी आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार सदर हठकाणी अनचधकृत रे ती उपसा करण्या-या

रे ती माकफयाींिर तसेच त्याकिे दल
ड
करणाऱ्या सींबचीं धत अचधकाऱ्याींिर
ु क्ष
कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत
आिे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िे खरे नािी. तथावप, दै ननक लोकमत या
ित्ृ तपत्रामध्ये हद.१३/१/२०१८ रोिी अशा आशयाची बातमी प्रभसध्द झाली
िोती. या बातमीच्या अनुषग
ीं ाने

तिसीलदार, िसई याींचे अचधनस्त मींिळ

अचधकारी, िसई ि तलाठी, मालोंिे याींनी नमद
ु हठकाणी पािणी केली असता
त्याहठकाणी अनचधकृत रे ती उत्खनन केल्याचे त्याींना आढळून आलेले नािी.
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(२), (३) ि (४) हद.१/४/२०१७ ते हद.३१/१/२०१८ या कालािधीत पालघर

जिल््यामध्ये अिैध गौण खननि उत्खनन ि िाितक
ू ीच्या ४८८ प्रकरणाींमध्ये
दीं िात्मक कारिाई करुन रक्कम रु.२,२१,१६,७६२/- इतका दीं ि िसल
ू करण्यात

आला असन
ू ३३ प्रकरणात गन्
ु िे दाखल करण्यात आले आिे त. तसेच अिैध

िाितक
ू ीसाठी िापरण्यात आलेली ४३ िािने, ३९ डिझेल पींप, ७५ डिझेल
इींजिन, २२ सक्शन पींप, ९ फायबर बो्ी, १० बो्ी, १२ लोखींिी पाईप, २५
रे ती चाळण्या ि १ िे.सी.बी. िे सािीत्य िप्त करण्यात आले आिे त.
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

हारुर-गरजगाांि (ता.आजरा, श्ज.िोल्हापरू ) दरम्यान
(२५)
पाटील

हहरण्यिेशी नदीिर पल
ू बाांधण्याबाबत

*

१०७१४९
(इ्लामपरू ),

श्रीमती सांध्यादे िी दे साई-िुपेिर (चांदगर्ड), श्री.जयांत
श्री.हसन

(तासगाि - ििठे महाांिाळ) :

मश्र
ु ीफ

(िागल),

श्रीमती

सम
ु न

पाटील

सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि

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

(१) िारुर-गरिगाींि (ता.आिरा, जि.कोल्िापरू ) दरम्यान हिरण्यकेशी नदीिर

असलेला कोल्िापरू बींधारा कमकुित झाल्याने अििि िाितक
ु ीस धोकादायक
झालेला आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर कोल्िापरू बींधाऱ्यास समाींतर पल
बाींधण्याबाबतची
ु

मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा.सािडिननक बाींधकाम मींत्री याींच्याकिे
हदनाींक २८ िल
ु ,ै २०१७ ि २४ ऑगस््, २०१७ रोिी ननिेदनाद्िारे केली आिे ,
िे िी खरे आिे काय,

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

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार ि लोकप्रनतननधीच्या मागणीनस
ु ार उक्त हठकाणी
पल
ु बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िोय.
(२) नािी.
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(३) प्रश्न उद््ाित नािी.

(४) प्रस्तत
ू पल
ू ाचे काम ननकष, मींिूरी ि ननधीच्या अधीन रािून िाती
घेण्याचे ननयोिन आिे .
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

शशिर्डाि-थळिरिार्डी, तळीनजीि (ता.िणििली, श्ज.शसांधद
ु ग
ु )च
आग लागून झालेले नुिसान

(२६)

*

१०५६०१

श्री.िैभि नाईि (िुर्डाळ) :

सन्माननीय मदत ि

पन
ु िचसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कनेिी (ता.कणकिली, जि.भसींधुदग
ु )ड पररसरातील भशििाि – थळकरिािी,

तळीनिीक हदनाींक ०१ िानेिारी, २०१८ रोिी िा त्या सम
ु ारास नैसचगडक

ररत्या लागलेल्या भीषण आगीत २४ एकराींिरील कािू कलमाींची बाग ि आींबा
कलमे तसेच सागाची झािे िळून खाक िोऊन बागायतदाराींचे ५७ लाख २१
ििार रुपयाींचे नक
ु सान झाल्याचे ननदशडनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) तसेच चचपी, परुळे – कुशेिािा (ता.िें गल
ु ,े जि.भसींधुदग
ू )ड ि किठी, चें दिण
माळरानािर (ता.कुिाळ, जि.भसींधुदग
ु )ड हदनाींक ०३ िानेिारी, २०१८ रोिी िा

त्या सम
ु ारास नैसचगडक िणर्वयामळ
ु े लागलेल्या आगीच्या ताींििात ३ शेत
नाींगर, आींबा ि कािच्
ु या बागाींसि गिताच्या गींिी िळून करोिो रुपयाींचे
नक
ु सान झाले, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, या नैसचगडक ररत्या लागलेल्या आगीत झालेल्या नक
ु सानीचे
पींचनामे शासनाने केले आिेत काय,

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार नक
ु सानग्रस्त शेतकरी ि बागायतदाराींना आचथडक
मदत दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आिे .

आपदग्रस्त श्री. वििय गािकर याींनी त्याींच्या िबाबात अज्ञात

इसमाने मद्द
ु ाम आग लािल्याचे नमद
ू केले आिे .
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(२) िानेिारी महिन्यात भसींधद
ु ग
ु ड जिल््यातील िें गल
ु ाड तालक्
ु यातील चचपी

विमानतळ निीक आग लागन
ू ७ बागायतदाराींच्या एकूण १००६ आींबा ि
कािू कलमाींचे सम
ु ारे
ननदशडनास आले.

रु १०,१३,०००/- एिढे

नक
ु सान झाले असल्याचे

तथावप, भसींधुदग
ु ड जिल््यातील कुिाळ तालक्
ु यातील किठी, चें दिण

माळरानािर हदनाींक ०३ िानेिारी, २०१८ रोिी िा त्या सम
ु ारास नैसचगडक
िणर्वयामळ
ु े लागलेल्या आगीच्या ताींििात ३

शेत नाींगर,

आींबा कािुच्या

बागाींसि गिताच्या गींिी िळून करोिो रुपयाींचे नक
ु सान झाले असल्याची बाब
ननदशडनास आलेली नािी.
(३) िोय.

(४) शासन ननणडय हदनाींक १३.०५.२०१५ अन्िये शेतातील वपकाींना आग

लागल्याची बाब नैसचगडक आपत्तीमध्ये येत नसल्याने सदर आगीत नक
ु सान
झालेल्या आपदग्रस्ताींना मदत दे ण्यात आलेली नािी.
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

नाशशि श्जल््यातील शेतिऱयाांचे ओखी चक्रीिादळामुळे झालेले नुिसान
(२७)

*

१०६०२०

श्री.अननल िदम (ननफार्ड), श्री.छगन भज
ु बळ (येिला),

श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरू ी),
श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे (शसननर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत ि पन
ु िचसन मांत्री

(१) नाभशक जिल््यातील १ ििार ५०० शेतकऱ्याींच्या तब्बल १३०० िे क््र
क्षेत्रातील वपकाींचे मािे डिसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान आलेल्या ओखी
चक्रीिादळामळ
ु े नक
ु सान झाले असल्याचे ननदशडनास आले आिे, िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, जिल्िा प्रशासनाने नक
ु सानीचे पींचनामे करुन शेतकऱ्याींना

आचथडक भरपाई दे ण्यासाठी २ को्ी ३३ लक्ष रुपयाींचा प्रस्ताि शासनाकिे
सादर केला आिे, िे िी खरे आिे काय,
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(३) असल्यास, सदर प्रस्ताि मींिरू करुन शेतकऱ्याींना तात्काळ नक
ु सान
भरपाई दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ि (२) िोय.
(३)

राज्यात हदनाींक

४ ते ६

डिसेंबर,

२०१७ या कालािधीत ओखी

चक्रीिादळामळ
ु े ि त्यामळ
ु े आलेल्या अिेळी पािसामळ
ु े शेतीवपके / फळवपके

याींचे झालेल्या नक
ु सानीबाबत सींयक्
ु त पींचनामे करुन सविस्तर प्रस्ताि

पाठविण्याबाबतच्या सच
ू ना सिड क्षेबत्रय कायाडलयाींना शासनपत्र हदनाींक ७
डिसेंबर, २०१७ अन्िये दे ण्यात आल्या आिे त. सदर माहिती सींकभलत

करण्याचे काम सरु
ीं ाने
ु असन
ू या सींदभाडत प्राप्त िोणाऱ्या माहितीच्या अनष
ु ग
नक
ु सानग्रस्ताींना आचथडक मदत दे ण्याबाबतचा ननणडय घेण्याची बाब प्रस्तावित
आिे .

(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

शहापरू (श्ज.ठाणे) तालक्
ु यातील पल
ु ाांची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत

(२८)

*

१०७२८९

श्री.पाांर्डुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.अश्जत पिार (बारामती),

श्री.जयांत पाटील (इ्लामपरू ), श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि),
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्री.श्जतें द्र आव्हार्ड (मब्र
ांु ा िळिा), श्री.राहुल

जगताप (श्रीगोंदा), श्री.िैभि वपचर्ड (अिोले), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ) :
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शिापरू (जि.ठाणे) तालक्
ु यातील लािे मोिूळ पािा पल
ू , काळू नदीिरील
गि
ूीं -े िेिणे कोचरे पल
ू नादरु
ु स्त झाले असल्याने पािसाळ्यात या पल
ु ािरून

प्रिास करणे अिचणीचे िोऊन अनेक गािाींचा एकमेकाींशी सींपकड त्
ु त

असल्याचे तसेच याबाबत िारीं िार पत्रर्वयििार करुनिी अद्याप या पल
ू ाींची
दरु
ु स्ती करण्यात आली नसल्याचे ननदशडनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, शिापरू तालक्
ु यातील धोकादायक पल
ु ाींचे सिेक्षण करून
त्याींच्या दरु
ु स्तीस मींिुरी दे ण्याबाबतची मागणी शिापरू चे लोकप्रनतननधी याींनी

मा. सािडिननक बाींधकाम मींत्री याींच्याकिे हदनाींक २१ ऑगस््, २०१७ रोिी िा
त्यासम
ु ारास केली आिे , िे िी खरे आिे काय,
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार शिापरू तालक्
ु यातील लािे मोिूळ पािा पल
ू ि
काळू

नदीिरील

धोकादायक

गि
ूीं -े िेिणे

पल
ु ाींचे सिेक्षण

कोचरे

करून

पल
ु ाींची

त्याींच्या

दरु
ु स्ती

दरु
ु स्तीस

शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे ,

करण्याबाबत
मींिरु ी

तसेच

दे ण्याबाबत

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िे खरे नािी,
(२)

विषयाींककत पल
ू िे सा.बाीं. विभागाच्या अखत्यारीत रस्त्याींिर नािी.

िे खरे आिे .

लोिे मि
या रस्त्यािर
ुीं ू ळ पािा रस्ता ग्रामीण मागड २६२ असन
ु

कोणतािी पल
नािी. तथावप लािे मींिुळ पािा येथे खािगी िभमनीतन
ू
ू

िाणाऱ्या ननयोिन बा्य रस्त्यािर िुना लोखींिी पल
ू असन
ू तो नादरु
ु स्त
आिे . या पल
ींु िेिणे पल
ू ाचा िापर पादचारी िाितक
ु ीसाठी करण्यात येतो. गि
ू
ि

कोचरे

पल
ू

सािडिननक

िाितक
ू ीसाठी सजु स्थतीत आिे त.

बाींधकाम

विभागाच्या

अखत्यारीत

असन
ू

(३) प्रश्न उद््ाित नािी.

(४) शिापरू तालक्
ु यामध्ये प्रश्नाींककत ननिेदनामध्ये एकुण २३ पल
ु ाींची पािणी
करुन आिश्यक कायडिािी करण्याची मागणी करण्यात आली आिे . या

पल
सािडिननक बाींधकाम विभागाच्या ि ९ पल
जिल्िा
ु ाींमधील १४ पल
ू
ू
पररषद, ठाणे याींच्या अखत्यारीत आिे . सा.बाीं.विभागाच्या अखत्यारीतील

पल
ू ाींचे सिेक्षण करुन आिश्यक दरु स्तीची कामे मींिरु ी ननधी, ननकष ि
प्राधान्यक्रमानस
ु ार िाती घेण्याचे ननयोिन आिे . जिल्िा परीषद, ठाणे याींच्या
अखत्यारीतील ९ पल
ू ाींबाबत आिश्यक कामे िाती घेण्याचे ननयोिन आिे .
सद्यजस्थतीत या पल
ू ािरुन िाितक
ु सरु ळीत चालू आिे .
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

िरमाळा (श्ज.सोलापूर) तालक्
ु यातील र्त्याांची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत
*

(२९)
१०७४३४
श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :
सन्माननीय
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-
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(१) करमाळा (जि.सोलापरू ) तालक्
ु यातील पारे िािी-रािरू ी-वििाळ-अींिनिोि-केम

ते दिीिली िा सोलापरू जिल््यातील प्रमख
ु जिल्िामागड क्र. ४ असन
ू सदर
रस्त्याची दरु िस्था झाली असन
ू रस्त्यािर ठीक हठकाणी खड्िे पिून रस्ता

िाितक
अयोग्य झाल्याने या रस्त्याची तातिीने दरु
ू
ु स्ती करण्याबाबतची
मागणी स्थाननक लोकप्रननधीींनी मा.सािडिननक बाींधकाम मींत्री याींचेकिे लेखी
ननिेदनार्वदारे केली आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त तालक्
ु यातील बाभळ
ू गाि ते जिींती, पाींिे शेलगाींि ते केम

इत्यादी गािाींतील ३९० कक.मी. लाींबीचे रस्ते सोलापरू जिल्िा पररषदे ने सन
२०१३ मध्ये सािडिननक बाींधकाम विभागाकिे िगड केले असन
ू सदर रस्त्याींची
दरु
ु स्ती

करण्याची

मागणी

ग्रामस्थाींनी

ि

लोकप्रनतननधीींनी

सािडिननक

बाींधकाम विभागाकिे िारीं िार केली आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, या तालक्
ु यातील करमाळा-बोरगाि-घारगाींि-प्रजिमा-०५, ०९/००

ते १३/०० या रस्त्याचे ि कुगाि-चचखलठाण-शे्फळ-िेऊर प्रजिमा-११ ककमी
००/००

ते

०७/००

ि

१२/८००

ते

१५/००

या

रस्त्याचे

खिीकरण

ि

िाींबरीकरणासाठी ननधी भमळािा म्िणून या रस्त्याींचा समािेश ग्-ब अींतगडत
(ए.एम.सी.) करण्याबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.सािडिननक

बाींधकाम मींत्री याींचेकिे हदनाींक १९ सप््ें बर, २०१७ रोिी िा त्यासम
ु ारास केली
आिे, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, या सिड प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय,

(५) असल्यास, चौकशीनस
ु ार पारे िािी-रािूरी-वििाळ-अींिनिोि-केम ते दिीिली
ि बाभळ
ू गाि ते जिींती, पाींिे शेलगाींि ते केम या रस्त्याची दरु
ु स्ती
करण्याबाबत

तसेच

करमाळा-बोरगाि-घारगाींि-प्रजिमा-०५

ि

कुगाि-

चचखलठाण-शे्फळ-िेऊर प्रजिमा-११ या रस्त्याींचा समािेश ग्-ब अींतगडत
(ए.एम.सी.) करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत
आिे,

(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िोय.
(२) िोय.
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जिल्िा पररषद सोलापरू याींच्याकिून सम
ु ारे ३८३ कक.मी.लाींबीचे रस्ते

सा.बाीं.विभागाकिे िस्ताींतरीत करण्यात आले आिे त.
(३) िोय.

(४), (५) ि (६) प्रश्नाककीं त रस्त्याींच्या दरु
ु स्ती दे खभालीसाठी र्वदीिावषडक
करारनाम्यार्वदारे ननविदा ननयभमत करण्यात आल्या आिे त. रस्त्याच्या िाींबरी

पषृ ठभागािरील खड्िे भरुन रस्ते िाितक
ू ीसाठी सजु स्थतीत ठे िण्यात आले
आिे त.

या रस्त्याच्या कामी क्षनतग्रस्त लाींबीत मिबत
ू ीकरण ि िाींबरीकरण

करणे आिश्यक आिे . िी कामे मींिरू ी ननधी ननकष ि प्राधान्याक्रमानस
ु ार
िाती घेण्याचे ननयोिन आिे.

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

येल्लोरी (ता.औसा, श्ज.लातूर) पररसरात गारवपटीने झालेल्या
(३०)

*

नुिसानाची भरपाई दे ण्याबाबत

११११५८

श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण) :

सन्माननीय

मदत ि पन
ु िचसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) येल्लोरी (ता.औसा, जि.लातरू ) पररसरात हदनाींक १५ एवप्रल, २०१७ रोिी
झालेल्या प्रचींि गारवप्ीत शेतकऱ्याींच्या शेतीवपकाींसि फळबागाींचे शींभर ्क्के

नक
सदर नक
ु सान झाले असन
ू
ु सानीच्या मदतीचा प्रस्ताि जिल्िाचधकारी
लातरू याींनी शासनास सादर केला असतानािी सदर शेतकऱ्याींना अद्यापी
नक
ु सान भरपाई मींिूर करण्यात आली नसल्याचे ननदशडनास आले आिे, िे
खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर शेतकऱ्याींना नक
ु सान भरपाई दे ण्याची मागणी लातरू
ग्रामीणचे स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा.मख्
ु यमींत्री याींच्याकिे मािे एवप्रल,
२०१७ मध्ये िा दरम्यान केली आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सदर आपत्तीत ककती शेतकऱ्याींचे नक
ु सान झाले असन
ू
नैसचगडक

आपत्ती

अींतगडत

ककती

रुपये

नक
ु सान

जिल्िाचधकारी, लातरू याींनी शासनास केली आिे,

भरपाईची

मागणी

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार उक्त शेतकऱ्याींना नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ि (२) िे खरे नािी.

(३), (४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नािी.
-----------------

िल्याण-र्डोंबबिली महानगरपाशलिा क्षेत्रामधील २७ गािाांतील घराांची
अनधधिृतपणे नोंदणी िेल्याबाबत
*

(३१)
१०५४०१
श्री.विजय िर्डेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील
(शशर्डी), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अ्लम शेख
(मालार्ड पश्श्चम), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), अॅर्ड.यशोमती ठािूर
(नतिसा), र्डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.र्डी.पी.सािांत (नाांदेर्ड उत्तर),
श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अशमत विलासराि
दे शमख
ु (लातरू शहर), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू
ग्रामीण), प्रा.िषाच गायििार्ड (धारािी), श्री.अब्दल
सत्तार (शसल्लोर्ड),
ु
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.विजय औटी (पारनेर),
र्डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.शरददादा सोनािणे (जुननर), श्री.सरदार
ताराशसांह (मल
ु र्ड
ुां ), श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.ति
ु ाराम िाते
(अणश
क्ती
नगर),
श्री.प्रताप
सरनाईि
(ओिळा
माश्जिर्डा),
श्री.सरु े श
ु
धानोरिर (िरोरा) :
सन्माननीय महसल
मांत्री पढ
ू
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :(१) शासनाने अनचधकृत बाींधकामाची नोंदणी बींद केली असताना कल्याणिोंबबिली मिानगरपाभलका क्षेत्रातील २७ गािामधील घराींची सींबचीं धत दय्ु यम
ननबींधकाने प्रत्येक घरासाठी ३० ते ७० ििार रुपये घेऊन नोंदणी केल्याचे ि
सदरच्या नोंदणीसाठी बनाि् एन.ए. (अकृषक दाखले) ि मिानगरपाभलकेचे
आराखिे िोिले असल्याचे ननदशडनास आले आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, येथे उभारण्यात येणाऱ्या इमारतीींच्या विकास प्रस्तािािर ठाणे
येथील तत्कालीन जिल्िाचधकारी अजश्िनी िोशी याींची सिी ि भशक्के मारलेले

अिैध बबनशेती परिाने (एनए) तसेच कल्याण-िोंबबिली मिानगरपाभलकेतील

अचधकाऱ्याींच्या बनाि् स्या करुन विकास प्रस्ताि मींिरू असल्याचे दशडिन
ू
मोठ्या प्रमाणािर इमारती उ्या केल्या िात असल्याचेिी हदनाींक ५
िानेिारी, २०१८ रोिी मानपािा पोलीसाींच्या ननदशडनास आले, िे िी खरे आिे
काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी गत तीन महिन्यातील नोंदणी झालेल्या सिड
सदननकाींच्या दस्तऐििाची तपासणी करण्याचे आदे श जिल्िाचधकारी, ठाणे
याींनी तिभसलदार, कल्याण याींना हदले आिे त, िे िी खरे आिे काय,
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(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय,

(५) असल्यास, चौकशीचे ननषकषड काय आिे ि त्यानस
ु ार या प्रकरणातील
सींबचीं धत दोषी अचधकारी ि इतर सींबचीं धताींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे ,

(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) ि (४) कल्याण-िोंबबिली मिापाभलका
क्षेत्रातील २७ गािाींमधील

अनचधकृत बाींधकामाची नोंदणी करू नये असे

आदे श शासनस्तरािरून दे ण्यात आलेले नािीत. तसेच उक्त भागात पैसे
घेऊन दय्ु यम ननबींधक
आले नािी.

अनचधकृत घराींची नोंदणी करीत असल्याचे हदसन
ू

तथावप, दय्ु यम ननबींधक, कल्याण ३ कायाडलयात नोंदलेला दस्त क्र.

४९९०/२०१७ सोबत िोिलेला अकृषक आदे श बनाि् असल्याचे जिल्िाचधकारी,

ठाणे याींनी हद.०७ डिसेंबर, २०१७ रोिी तिभसलदार, कल्याण याींना कळिन
ू

त्याची प्रत सि जिल्िा ननबींधक, ठाणे शिर याींना अिगत केल्यािरुन दय्ु यम
ननबींधक, कल्याण क्र.३ याींची फसिणक
ू करुन दस्त नोंदणी करुन घेतली
आणण नोंदणी कायदा १९०८ चे कलम ८२ चा भींग केला

म्िणन
ू सींबचीं धत

पक्षकार मे.बल्लाळे श्िर कन्स्रक्शनचे भागीदार श्री. सभ
ु ाष पा्ोळे याींचे

विरोधात मानपािा पोलीस स््े शन, िोंबबिली पि
ू ,ड ता.कल्याण येथे गन्ु िा
दाखल करण्यात आला आिे . दय्ु यम ननबींधक कल्याण ३ कायाडलयातील
दस्ताींची तपासणी केली असता मे.बल्लाळे श्िर कन्सट्र्कक्शन िे पक्षकार
असलेल्या एकूण १३ करारनाम्याींची नोंदणी बनाि् एन.ए. आदे शाच्या आधारे
करण्यात आल्याची बाब ननदशडनास आली आिे .

(५) बनाि् कागदपत्र िोिून नोंद केलेल्या १३ दस्तऐििाींच्या बाबतीत दय्ु यम
ननबींधक, कल्याण ३ याींची फिसणक
झाल्यािरुन सींबचीं धताींिर मानपािा
ू
पोलीस स््े शन, िोंबबिली पि
ू ड येथे गन्
ु िा दाखल करण्यात आलेला आिे .
(६) प्रश्न उद््ाित नािी.

-----------------
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(३२)

*

प्रादे शशि पररिहन िायाचलयािर्डे पीयस
ू ीची
रक्िम जमा होत नसल्याबाबत
१०५८२०

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुर्ड), श्री.शभमराि

तापिीर (खर्डििासला), श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिचती) :
पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) पण
ु े शिरातील प्रादे भशक पररििन विभागातफे पीयस
ू ी प्रमाणपत्र छपाईचा
परिाना ननविदा पद्धतीने आयकॉन वप्रीं् भसजस््म कींपनीकिे हदला असल्याचे
मािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशडनास आले आिे , िे खरे
आिे काय,

(२) असल्यास, सदरिू आयकॉन वप्रीं् भसजस््म कींपनीकिून २०० प्रमाणपत्राींचे
एक पािती पस्
ु तक २०० रुपयाींना विकले िाते मात्र या २०० प्रमाणपत्राींिर
पीयस
हदलेल्या दराच्या
ू ी केंद्रचालक प्रादे भशक पररििन विभागाने ठरिन
ू
दप
ु ्ीने आकारणी करून सम
ु ारे १५ ते २० ििार रुपयाींची कमाई करत आिे त,
िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, प्रादे भशक पररििन विभागाकिे यातील कोणतीिी रक्कम िमा
िोत नािी, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय,

(५) असल्यास, चौकशीअींती पीयस
ू ीची रक्कम प्रादे भशक पररििन विभागाकिे
िमा

िोण्याबाबत

ि

गैरर्वयििार

करणाऱ्या

सींबचधत

अचधकारी/कमडचारी

याींच्यािर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात
येत आिे,

(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. हदिािर रािते : (१) िे खरे आिे .

(२) ते (५) िािन प्रकार ननिाय िायू प्रदष
ू ण ननयींत्रण प्रमाणपत्राींचे दर
प्रादे भशक पररििन कायाडलय पण
ु े याींच्यामाफडत ननजश्चत करण्यात आले असन
ू
खालीलप्रमाणे आिे त.

45
िाहनाचे प्रिार

दर रु.

दच
ु ाकी िािन

३५

पेरोलिरील तीनचाकी िािन

७०

पेरोल/सीएनिी/एलपीिी िर चालणारे चार चाकी िािन

९०

डिझेल िर चालणारे चाकी िािन

११०

िायप्र
ू दष
ू ण तपासणी करणाऱ्या केंद्राने िायप्र
ू दष
ू ण तपासणी केल्याचे

कोणतेिी शल्
ु क पररििन कायाडलयात िमा करणे अभभप्रेत नािी.
(६) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

अांबेजोगाई (श्ज.बीर्ड) तालुक्यातील अनतिष्ट्ृ टी वपर्डीत
शेतिऱयाांना पीि विमा शमळण्याबाबत

(३३)

*

१०८९६७

श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेज) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

अींबि
े ोगाई

(जि.बीि)

तालक्
ु यातील

बँकाींनी

सन्माननीय िृषी मांत्री
पींतप्रधान

पीक

विमा

योिनेंतगडत त्र्
ु ीचे प्रस्ताि सादर केल्याने सन २०१६ च्या खरीप िीं गामातील
पीक

विम्यापासन
ू

अींबेिोगाई

तालक्
ु यातील

ननदशडनास आले आिे, िे खरे आिे काय,

शेतकरी

िींचचत

राहिल्याचे

(२) असल्यास, अींबेिोगाई तालक्
ु यातील मािे ऑगस्् ि सप््ें बर, २०१६ मध्ये
अनतिषृ ्ीने ििारो िेक््र क्षेत्रािरील मग
ु , सोयाबीन, कापस
ू , बािरी, तरू या
वपकाींचे नक
ु सान झाले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, कृषी विभागाकिे िेळोिेळी लोकप्रनतननधीींनी मागणी केली
असता मिाराषराचे कृषी आयक्
ु ताींनी पीक विमा फेर प्रस्ताि सादर करण्याचे

ननदे श जिल्िाचधकारी, बीि याींना दे िन
ू िी प्रस्ताि सादर करण्यात हदरीं गाई
करण्यात येत असल्याचे ननदशडनास आले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणाची चौकशी करुन अींबेिोगाई तालक्
ु यातील अनतिषृ ्ी

वपिीत शेतकऱ्याींना पीक विमा भमळण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी
केली िा करण्यात येत आिे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्री. पाांर्डुरां ग फांु र्डिर : (१) अींशत: खरे आिे .

पींतप्रधान वपक विमा योिना सन २०१६ अींतगडत बँक ऑफ मिाराषर,

शाखा अींबेिोगाई, जि. बीि याींनी मािलगाि तालक्
ु यातील ननत्रि
ु मींिळातील
सोयाबीन वपकाचा विमा घेतलेल्या एका शेतकऱ्याचे मिसल
ु मींिळ “ननत्रि
ु ”

ऐििी “अींबेिोगाई” असे नमद
केल्याने सदर शेतकरी विमा नक
ु
ु सान
भरपाईपासन
ू िींचचत राहिलेला आिे .

(२) मािे ऑक््ोबर २०१६ अखेर “अनतिषृ ्ी” ि “परु पररजस्थतीमळ
ु े ” बीि

जिल्ियातील विविध वपकाखालील एकुण ४.५२ लाख िे . क्षेत्र बाधीत झालेले
िोते. यामध्ये अींबेिोगाई तालक्
ु यातील विविध वपकाखालील ५७ ििार िे .
बाचधत क्षेत्राचा समािेश आिे .
(३) िे खरे नािी.

(४) अींबेिोगाई तालक्
ु यातील ७५३०८ शेतकऱ्याींनी पींतप्रधान पीक विमा योिना

खरीप २०१६ मध्ये सिभाग घेतला िोता. त्यापैकी ४०२९ शेतकऱ्याींना रु.
५५.४५ लाख नक
ु सान भरपाई एचिीएफसी इन्शरु न्स विमा कींपनीमाफडत अदा
करण्यात आलेली आिे .

(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

टािळी ढोिेश्िर (ता.पारनेर, श्ज.अहमदनगर) येथील शेतिऱयाांचे
औषधाांच्या फिारणीमळ
ु े झालेले नि
ु सान
*

(३४)
१०६८४९
श्री.विजय औटी (पारनेर) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) ्ाकळी ढोकेश्िर (ता.पारनेर, जि.अिमदनगर) येथील शेकिो शेतकऱ्याींनी
काींदा वपकाला बरु शी नाशक म्िणून पा्ड नर औषधाींची फिारणी केल्यामळ
ु े

शेतकऱ्याींचे काींद्याचे पीक िळून लाखो रुपायाींचे नक
ु सान झाल्याचे हदनाींक ३
िानेिारी, २०१८ रोिी िा त्या सम
ु ारास ननदशडनास आले आिे , िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, शेतकऱ्याींना बाधक असलेल्या या बरु शी नाशक औषध
कींपनीची शासनाने चौकशी केली आिे काय,
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(३) असल्यास, चौकशीअींती सींबचीं धत शेतकऱ्याींना नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. पाांर्डुरां ग फुांर्डिर : (१) िोय.
(२)

िोय.

काींदा

वपकाकरीता

सदरचे

कक्कनाशक

भशफारस

नसताना

शेतकऱ्याींना विक्री केल्याबद्दल बरु शीनाशक उत्पादक मे. सफेक्स केभमकल्स

इीं.प्रा.भल. ि वितरक मे. भाग्यश्री कृवष सेिा केंद्र, ्ाकळी ढोकेश्िर, बबरोबा

कृवष सेिा केंद्र, राळे गण थेरपाळ याींना कारणे दाखिा नो्ीस बिाविण्यात
आलेली आिे .

(३) तालक
ु ा तक्रार ननिारण सभमतीने तक्रारदार शेतकऱ्याींच्या वपक क्षेत्रास भे्

दे ऊन एकुण ५२ शेतकऱ्याींना सभमतीचा अििाल दे ऊन नक
ु सान भरपाई
भमळणेसाठी ग्रािक मींचात दािा दाखल करणेबाबत मागडदशडन केलेले आिे .
(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

लातूर श्जल्हा पररषदे च्या पशुसांिधचन विभागात औषध आणण फननचचर
(३५)

*

श्री.राधािृष्ट्ण

खरे दीत झालेला गैरव्यिहार

११३११९

श्री.अशमत

विखे-पाटील

(शशर्डी),

विलासराि

दे शमख
ु

र्डॉ.पतांगराि

िदम

(लातरू
(पलस
ू

शहर),
िर्डेगाि),

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), प्रा.िषाच गायििार्ड (धारािी), अॅर्ड.यशोमती

ठािूर (नतिसा), िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्री.नसीम खान
(चाांहदिली), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.अ्लम शेख (मालार्ड पश्श्चम),

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.विजय िर्डेट्टीिार
(ब्रम्हपरू ी),
ग्रामीण) :
काय :-

र्डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनरु ी),

श्री.त्र्यांबिराि

शभसे

(लातरू

सन्माननीय पशस
ां धचन मांत्री पढ
ु ि
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) लातरू जिल्िा पररषदे च्या पशस
ीं धडन विभागात औषध आणण फननडचर
ु ि

खरे दीत मोठा गैरर्वयििार झाला असल्याचे मािे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा
त्या दरम्यान ननदशडनास आले, िे खरे आिे काय,
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(२) असल्यास, हदि िषाडत ४० लाखाची औषधे आणण त्यापेक्षा अचधक

ककीं मतीचे फननडचर खरे दी करताना ररतसर परिानग्या घेण्यात आल्या नसन
ू
शासकीय ननयमाींचे पालन दे खील केलेले नािी, िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय,
(४)

असल्यास,

चौकशीअींती

उक्त

गैरर्वयििार

करणाऱ्या

अचधकाऱ्याींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे ,

सींबचीं धत

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. महादे ि जानिर : (१) लातरू जिल्िा पररषदे च्या पशस
ीं धडन विभागात
ु ि
औींषध आणण फननडचर खरे दीमध्ये गैरर्वयििार झाल्याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त
झालेल्या आिे त.

(२) ि (३) फननडचर खरे दी सींदभाडत सविस्तर चौकशी करण्याचे आदे श मख्
ु य

कायडकारी अचधकारी, जिल्िा पररषद, लातरू याींना हदले असन
ू , औषधी खरे दी
सींदभाडत चौकशी करण्याचे आदे श शासनस्तरािरून दे ण्यात आले आिे त.

(४) ि (५) चौकशी अििाल प्राप्त झाल्यानींतर पढ
ु ील कारिाई करण्यात येईल.
-----------------

बह
ु ईतील बांद श््थतीतील आरे च्या ्टॉलचे िाटप सशु शक्षक्षत
ृ नमांब
(३६)

*

बेरोजगार तरुणाांना िरण्याबाबत

१०४७८८

श्री.सनु नल शशांदे (िरळी), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन),

अॅर्ड.भीमराि धोंर्डे (आष्ट्टी), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :
दग्ु धवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) मब
ींु ई शिर ि उपनगरात सम
ु ारे १,८११ आरे सररता आणण आरे िेअरीचे

स््ॉल अजस्तत्िात असन
ू त्यापैकी अनेक स््ॉल िषाडनि
ु षे बींद असन
ू त्याचा
ताबा सद्यजस्थतीत आरे िेअरीकिे आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, मब
ींु ई शिर ि उपनगरातील अनेक बींदािस्थेत असलेल्या
स््ॉलबाबत शासनाने आितागायत कोणतेिी धोरण स्िीकारलेले नािी, िे िी
खरे आिे काय,

(३) असल्यास, मब
ुीं ई ि उपनगरात सभु शक्षक्षत बेरोिगाराींचे प्रमाण हदिसेंहदिस
िाढत चालले असल्याने सदरिू बींदािस्थेत असलेल्या आरे स््ॉलचे िा्प
सभु शक्षक्षत बेरोिगार तरुणाींना करण्याची मागणी मा. दग्ु धविकास मींत्री, आणण
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मा.राज्यमींत्री,

दग्ु धविकास,

याींिकिे

मा.लोकप्रनतननधी

याींनी

लेखी

ननिेदनाद्िारे मािे डिसेंबर, २०१७ च्या नतसऱ्या आठिड्यात केली आिे , िे
खरे आिे काय,

(४) असल्यास, सदर मागणीच्या अनष
ीं ाने मब
ींु ई शिर ि उपनगरातील
ु ग
बींदािस्थेत असलेल्या आरे च्या स््ॉलचे िा्प सभु शक्षक्षत बेरोिगार तरुणाींना
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. महादे ि जानिर : (१) अींशत: खरे आिे . सद्य:जस्थतीत ९२ आरे विक्री
केंद्र बींद असन
ू ते िा्पासाठी उपलब्ध आिे त.

(२) िे खरे नािी. आरे दध
ू विक्री केंद्र िा्पाबाबतचे धोरण हद.७/७/२०११
अन्िये ननजश्चत करण्यात आलेले आिे .
(३) िे खरे आिे .

(४) बि
ीं गडत शासनाच्या ताब्यात असलेली ि िा्पास
ुीं ई दध
ू योिनेअत
ृ न्मब
योग्य असलेली ९२ आरे दध
ू विक्री केंद्र िा्पाची कायडिािी विचाराधीन आिे .
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

बाशलांगे (श्ज.िोल्हापूर) येथील भोगािती नदीिरील
(३७)

*

पुलाला पयाचयी पूल बाांधण्याबाबत

११२२७५

श्री.सरु े श हाळिणिर (इचलिरां जी) :

सन्माननीय

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

(१) बाभलींगे (जि.कोल्िापरू ) येथील भोगािती नदीिर बाींधण्यात आलेला
बब्र्ीशकालीन पल
ू िीणड झाला असन
ू कोणत्यािी क्षणी कोसळण्याची शक्यता

ननमाडण झाल्याचे मािे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशडनास
आले आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, या िीणड पल
ु ािरून अनेक अििि िािनाींची तसेच ४ साखर
कारखान्याींची ऊस िाितक
ू सद्यजस्थतीत सरू
ु असल्यामळ
ु े कोणत्यािी क्षणी
पल
ू कोसळून िीवित ि वित्त िानी िोण्याची शक्यता ननमाडण झाली आिे , िे
िी खरे आिे काय,
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(३) असल्यास, या पल
ु ाबाबत शासनाने चौकशी तसेच पल
ु ाचे स्रक्चरल
ऑडि् केले आिे काय,

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार या पल
ु ाला पयाडयी पल
ू बाींधण्याबाबत शासनाने
कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची करणे काय आिे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नािी.
(२) नािी

(३) ि (४) प्रश्नाींककत पल
ू विियदग
ु ड – तलेरा – गगनबाििा कोल्िापरू रस्ता

रा.मा. १७७ च्या कक.मी. १३५/५०० मध्ये आिे . पल
बब्र्ीशकालीन आिे .
ू
पल
ू ाचे स्रक्चरल ऑडि् करण्यात आले आिे .

या स्रक्चरल ऑडि्च्या

ननषकषाडनस
ु ार पल
ू िाितक
ु ीसाठी सजु स्थतीत असन
ू कािी आिश्यक दरु
ु स्तीची
कामे करणेची आिे त. िी कामे ननविदा स्तरािर असन
ू ननविदा ननजश्चती
करुन काम िाती घेण्याचे ननयोिन आिे . सदयजस्थतीत पल
ू ािरुन िाितक
ु

सरु ळीत चालू आिे . प्रश्नाींककत रस्ता केंद्र शासनाने रा.म. म्िणून घोवषत केला
आिे . त्यामळ
ु े रस्त्याचे िस्ताींतरण केंद्र शासनाकिे करण्याची कायडिािी

प्रगतीत असन
ू िस्ताींतरणानींतर रस्त्याची सध
ु ारणा करणे ि दरु
ु स्ती दे खभाल
केंद्र शासनामाफडत िोणे अपेक्षक्षत आिे .
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

िेश्िी (ता.उरण, श्ज.रायगर्ड) ग्रामपांचायत हद्दीतील शेतिऱयाांच्या मच्छी
प्रिल्पाच्या इमारतीचे िाम अपूणच असल्याबाबत
(३८)

*

१०५१५०

श्री.प्रशाांत

ठािूर

(पनिेल),

श्री.समीर

िुणािार

(हहांगणघाट), अॅर्ड.आशशष शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी

पश्श्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदिली
पि
ू )च :

काय :-

सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
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(१)

िेश्िी

(ता.उरण,

जि.रायगि)

ग्रामपींचायत

िद्दीतील

शेतक-याींच्या

िभमनीिर रािमाता मच्छीमार सिकारी सोसाय्ीच्या अींतगडत लाखो रूपयाींचा

ननधी उपलब्ध असतानािी गेल्या १० िषाडपासन
ू मच्छीप्रकल्पाच्या इमारतीचे

काम अपण
ू ड अिस्थेत असल्याचे मािे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदशडनास आले आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, समद्र
ु ात मासेमारी करणाऱ्या कोळी बाींधिाना तसेच मच्छीमार

सोसाय्याींना सब
ु कता यािी म्िणून मासळी प्रक्रीया प्रकल्पासाठी रािमाता
मजच्छमार सिकारी सोसाय्ीच्या अींतगडत मच्छी प्रकल्पाच्या इमारतीसाठी
लाखो रूपयाींचा ननधी मींिरू िोिन
ू सद्ध
ु ा प्रकल्पाचे काम प्रलींबबत आिे, िे िी
खरे आिे काय,

(३) असल्यास, शासनाच्या मत्स्य र्वयिसाय विभागातील अचधकाऱ्याींच्या
दल
ड ामळ
ु क्ष
ु े शासनाचे लाखो रूपयाींचे नक
ु सान िोणार आिे , िे िी खरे आिे
काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून प्रकल्प उभारण्यासाठी

दल
ड
करणाऱ्या सींबचीं धत विभागाच्या अचधकाऱ्याींिर कारिाई करण्याबाबत
ु क्ष

तसेच उक्त मच्छीप्रकल्पाच्या इमारतीचे काम तातिीने पण
ू ड करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. महादे ि जानिर : (१) अींशत: खरे आिे .

रािमाता विकास मजच्छमार सिकारी सींस्थेच्या रू. २३.०७ को्ी

इतक्या रकमेच्या मत्स्य प्रकक्रया प्रकल्प खचाडस मान्यता हदली आिे . त्यापैकी

९० ्क्के रू. २०.७६ को्ी रकमेपक
ै ी बफड कारखाना ि शीतगि
ृ उभारणी

कररता रू. ३.४२ को्ी इतकी रक्कम मींिूर करण्यात आलेली आिे . सदर

मींिूर ननधीतन
ू सींस्थेने बफड कारखाना ि शीतगि
ू ड
ृ इमारतीचे बाींधकाम पण
केले असन
ू मासळी प्रकक्रया प्रकल्पाचे बाींधकाम अपण
ू ड आिे .
(२) अींशत: खरे आिे .

मासळी प्रकल्प, बफड कारखाना ि शीतगि
ृ उभारणी प्रकल्पाची ककीं मत

िाढल्यामळ
ु े सींस्थेने सादर केलेल्या रू. ४६.७४ को्ी इतक्या रकमेच्या

सध
ु ाररत प्रस्तािास रा.स.वि.नि. ने मान्यता हदलेली आिे . परीं तु सन २००६
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मध्ये रासविनन ने हदलेल्या अथडसिाय्यातन
ु मींिरू केलेल्या १० नौका बाींधकाम
अपण
ू ड असल्यामळ
ु े ि सन २००९ मध्ये मत्स्य प्रकक्रया प्रकल्पासाठी मींिूर

केलेल्या रकमेतन
ू बाींधकाम अपण
ू ड असल्यामळ
ु े सींस्थेस उिडरीत तरतद
ू अदा
केलेली नािी.

(३) िे खरे नािी.

(४) प्रश्न उद््ाित नािी.
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

अमरािती विभागातील शेतिऱयाांची विमा
िांपनयाांिर्डून झालेली फसिणूि
(३९)

*

१०६९९८

अॅर्ड.यशोमती

ठािूर

(नतिसा),

प्रा.विरें द्र

जगताप

(धामणगाि रे ल्िे), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर),
श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :
सन्माननीय िृषी मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सन २०१६-१७ च्या खरीप िीं गामात अमरािती विभागातन
विविध
ू

वपकाींसाठी ३६० ते १८०० रुपयाींप्रमाणे १७ लाख शेतकऱ्याींकिून १३५ को्ी
रुपयाींचा विमा िप्ता िसल
ु करण्यात आला असन
ू राज्य ि केंद्र सरकारच्या

िाट्यातील ७८६ को्ी आणण शेतकऱ्याींचा िप्ता भमळून ९२१ को्ी रुपये विमा
कींपन्याींना दे ण्यात आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, अमरािती मधील शेतकऱ्याींना केिळ ५६ को्ी रुपयाींचीच

नक
ु सानभरपाई विमा कींपन्याकिून भमळाली असन
ू विमा कींपन्याना ८६५ को्ी
रुपयाींचा लाभ झाला, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आिे काय,
(४)

असल्यास,

त्यानस
ु ार

शेतकऱ्याींची

करोिो

रुपयाींची

फसिणक
ू

करणाऱ्या विमा कींपन्याींिर कारिाई करण्याबाबत ि शेतकऱ्याींना विम्याची
रक्कम भमळण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत
आिे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्री. पाांर्डुरां ग फांु र्डिर : (१) खरीप िीं गाम २०१६ मध्ये अमरािती विभागातील

१७.०२ लाख शेतकऱ्याींनी रु.१३५.८१ को्ी विमा िप्ता भरुन प्रधानमींत्री पीक
विमा योिनेत सिभाग घेतलेला िोता.

विमा िप्ता अनद
ु ानातील राज्य ि

केंद्र शासनाचा हिस्सा प्रत्येकी रु ३९३.३३ को्ी असन
ू एकुण विमा िप्ता रु
९२२.४७ को्ी इतका िोता.

(२) अमरािती विभागातील योिनेत सिभागी शेतकऱ्याींपक
ै ी १.२७ लाख

शेतकरी नक
ु सान भरपाईस पात्र ठरले. पात्र शेतकऱ्याींना रु. ५६ को्ी नक
ु सान
भरपाई रक्कम ररलायन्स िनरल इींशरु न्स
आलेली आिे .

विमा कींपनीमाफडत अदा करण्यात

(३) िोय.

(४) केंद्र शासनाने वििीत केलेल्या प्रधानमींत्री वपक विमा योिनेच्या मागडदशडक
सच
ू नाींनस
ु ार सदर योिना राबविण्यात येत.े
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

शसल्लोर्ड (श्ज.औरां गाबाद) तालुक्यातील पूलाांची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत
(४०)

*

१०७८२७

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोर्ड), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील

(शशर्डी), श्री.विजय िर्डेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू
शहर), श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे िी), श्री.अ्लम शेख (मालार्ड पश्श्चम),

श्री.नसीम खान (चाांहदिली), प्रा.िषाच गायििार्ड (धारािी), श्रीमती ननमचला
गावित (इगतपरू ी), अॅर्ड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.र्डी.पी.सािांत (नाांदेर्ड
उत्तर),

श्री.भारत

भालिे

(पांढरपरू ),

र्डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनरु ी) :

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

(१) भसल्लोि (जि.औरीं गाबाद) तालक्
ु यातील िुन्या ि मोिकळीस आलेल्या
पल
ू ाींची तातिीने दरु
ु स्ती करण्याबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी
सींबचीं धताकिे िारीं िार ननिेदनाद्िारे
कायडिािी

करण्यात

आली

केली असन
ू

नसल्याचे

मािे

त्यादरम्यान ननदशडनास आले, िे खरे आिे काय,

अद्यापी याबाबत कोणतीिी

िानेिारी,

२०१८

मध्ये

िा
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(२)

तसेच,

बनककन्िोळा

(ता.भसल्लोि)

येथे

स्मशानभम
ू ीकिे

िाणाऱ्या

नदीपात्रािरील रस्त्यािर पल
ु ाच्या कामाचा सिे करण्यात आला िोता परीं तु

उक्त हठकाणी पल
ू न बाींधता रस्त्याच्या बािुला दस
ु ऱ्याच हठकाणी पल
ू बाींधून
मोठ्या प्रमाणात गैरर्वयििार केल्याचे मािे

िानेिारी, २०१८ मध्ये िा

त्यादरम्यान ननदशडनास आले, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, या दोन्िी प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार भसल्लोि तालक्
ु यातील िुन्या ि मोिकळीस

आलेल्या पल
ू ाींची तातिीने दरु
ु स्ती करण्याबाबत तसेच बनककन्िोळा येथे पल
ू
बाींधण्याच्या कामात गैरर्वयििार करणाऱ्याींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िे खरे नािी.

भसल्लोि तालक्
ु यात सािडिननक बाींधकाम विभागाच्या रस्त्याींिर ३८

पल
ू आिे त. या पल
ु ाींिरून िाितक
ू सरु ळीत चालू आिे .पल
ू ाींच्या कािी दरू
ु स्त्या

करणे आिश्यक असन
ू सदर कामे मींिूरी, ननधी, ननकष ि प्राधान्यक्रमानस
ु ार
िाती घेण्याचे ननयोिन आिे.
(२) िे खरे नािी.

प्रश्नाींककत पल
ू िलसींपदा विभागामाफडत बाींधण्यात आला आिे .

(३) प्रश्न उद््ाित नािी.
(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

हदघी-म्हसळा-माणगाांि या र्त्यािरील हदघी पोटच ते माणगाांि
(श्ज.रायगर्ड) या टप्प्यातील र्त्याची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत
(४१)

*

१०६३००

श्रीमती तप्ृ ती सािांत (िाांद्रे पि
ू )च :

सन्माननीय

सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-
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(१) हदघी-म्िसळा-माणगाींि (ता.श्रीिधडन, जि.रायगि) या रस्त्यािरील हदघी

पो्ड ते माणगाींि या ्प्प्यात िोणाऱ्या अििि िािनाींच्या िाितक
ु ीमळ
ु े
रस्त्याची दरु िस्था िोऊन रस्ता उखिला असल्याचे ि त्यामळ
ु े पयड्क तसेच

नागररकाींना रस्त्यािरून प्रिास करणे गैरसोयीचे िोऊन अनेक अपघात ि
िाितक
ू कोंिी िोत असल्याचे ननदशडनास आले आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, याबाबत नागररकाींनी हदघी पो्ड प्रशासनाकिे मािे डिसेंबर,

२०१७ मध्ये ि तत्पि
ू ी अनेक िेळा तक्रारििा ननिेदने दे ऊनिी त्याबाबत

कोणतीिी कायडिािी न केल्याने हदनाींक ०८ डिसेंबर, २०१७ रोिी िेळास या
गािाििळ ग्रामस्थाींनी खेड्िेखोदो आींदोलन करुन श्रीिधडन तिभसलदाराींकिे
तात्काळ कायडिािी करण्याची मागणी केली आिे, िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार या रस्त्याची दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अशी बाब ननदशडनास आलेली नािी.
(२) िोय, िे खरे आिे .

(३) ि (४) सदर रस्त्याचे दिु े रीकरणाचे काम मिाराषर राज्य रस्ते विकास
मिामींिळाद्िारे प्रगतीत असन
ु सदर रस्ता बाींधकामादरम्यान कींत्रा्दारामाफडत
िेळोिेळी खड्िे भरण्याचे काम केलेले आिे .
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

नसी नामदे ि ते िर्डती (श्ज.हहांगोली) र्त्यािरील ियाधू
(४२)

*

नदीिरील बांधाऱयािर पूल बाांधण्याबाबत

११२५८३

श्री.तानाजी

मट
ु िुले

(हहांगोली) :

सन्माननीय

ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नसी नामदे ि ते किती (जि.हिींगोली) रस्त्यामधील कयाधू नदीिरील

बींधाऱ्यािरील पल
ू अरुीं द ि मोिकळीस आला असन
ू पल
ु ाला सींरक्षक कठिे
नसल्याचेिी मािे नोर्विें बर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशडनास आले
आिे, िे खरे आिे काय,
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(२) असल्यास, या पल
ू ािरुन अििि िािनाींची तसेच िाळुचे रक इत्यादीींची

मोठ्या प्रमाणात रिदारी असल्यामळ
ु े कोणत्यािी क्षणी अपघात घिून िीवित
ि वित्त िानी िोण्याची शक्यता ननमाडण झाली आिे, िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार उक्त हठकाणी सींरक्षक कठड्यासि निीन पल
ू
बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे कोणती आिे त ?

श्रीमती पांिजा मर्ड
ांु े : (१) ि (२) अींशत: खरे आिे .
बींधाऱ्यािरील

अखत्याररत आिे .

पल
ु

दरु
ु स्तीची

कायडिािी

पा्बींधारे

विभागाच्या

(३), (४) ि (५) मख्
ीं गडत सदर पल
ु यमींत्री ग्रामसिक योिनेअत
ु ाचे तपशीलिार
अींदािपत्रक

(DPR)

सादर

करण्यास

शासनाने

अचधक्षक

अभभयींता,

(प्र.मीं.ग्रा.स.यो.) औरीं गाबाद याींना कळविले असन
ू त्याींचेकिून सिेक्षणासाठी
कायडिािी सरु
ु आिे .

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

राज्यातील बस आगाराांच्या ्िच्छतेसाठी हदलेल्या िांत्राटाबाबत
(४३)

*

१०६५८०

श्री.िालीदास िोळां बिर (िर्डाळा), श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण

(िरार्ड दक्षक्षण), श्री.नसीम

खान (चाांहदिली),

श्री.अ्लम

शेख

(मालार्ड

पश्श्चम), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), अॅर्ड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.सरदार
ताराशसांह (मल
ांु ), श्री.शरददादा सोनािणे (जुननर), श्री.अमर िाळे (आिी),
ु र्ड
प्रा.िषाच गायििार्ड (धारािी), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर
(नालासोपारा), श्री.हहतें द्र ठािूर (िसई), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.प्रशाांत
ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), अॅर्ड.आशशष शेलार (िाांद्रे
पश्श्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर),
श्री.अतल
भातखळिर (िाांहदिली पि
ु
ू )च , श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन),
श्री.सध
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ािर दे शमख
ु (नागपरू पश्श्चम) :
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मिाराषर

राज्य मागड पररििन मिामींिळाने

मब
ींु ई,

पण
ु े, नाभशक,

औरीं गाबाद, अमरािती ि नागपरू या विभागातील ३१ आगाराींसि राज्यातील
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सिड बस स्थानकाींची सफाई करण्याचे तीन िषाांकरीताचे कींत्रा् ४४७ को्ी

रुपयाींना एका खािगी कींपनीला हदल्याचे हदनाींक ८ डिसेंबर, २०१७ रोिी िा
त्या सम
ु ारास ननदशडनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, ज्या कींपनी बरोबर िा करार करण्यात आला आिे त्या

कींपनीचे नाि ि करारातील अ्ी ि शती कोणत्या आिे त तसेच त्याकरीता
काढलेल्या ननविदे मध्ये ककती कींपन्याींनी सिभाग घेतला िोता,

(३) असल्यास, राज्यातील ३१ आगाराींसि सिड बस स्थानकाींची सफाई
करण्याचे काम करणाऱ्या एस्ी मिामींिळाच्या १८०० सफाई कामगाराींना
अन्य कामात सामािन
ू घेणे िा पयाडयी नोकरीमध्ये सफाई कामगार िा

स्िच्छक या पदािर नेमणक
ू दे ण्याची तरतद
ू असतानािी, खाते प्रमख
ु ाींच्या
झालेल्या बैठकीत या धोरणाला स्थचगती दे ण्यात आली आिे , िे िी खरे आिे
काय,

(४) असल्यास, सदरिू १८०० सफाई कामगार कायमचे बेरोिगार िोणार असन
ू
या सफाई कामगाराींना एस्ी मिामींिळात अन्य कोणत्या विभागात सामािन
ू
घेण्यात येणार आिे िा त्याींच्यासाठी कोणती पयाडयी र्वयिस्था करण्यात येणार
आिे,

(५) असल्यास, या सींदभाडत शासनाने चौकशी केली आिे काय,

(६) असल्यास, चौकशीअींती ज्या कींपनी बरोबर एस्ी मिामींिळाने सफाईचा

करार केला आिे त्या कींपनीला या बेरोिगार िोणाऱ्या १८०० कामगाराींना
सफाई कामात समाविष् करुन घेण्याबाबत ि आगाराींत अचधक कमडचारी
ननयक्
ु त करुन स्िच्छता मोिीम राबविण्यासोबतच या बस आगाराींच्या
स्िच्छतेकिे दल
ड
करणाऱ्या कींत्रा्दारािर कारिाई करण्याबाबत शासनाने
ु क्ष
कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे ,

(७) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. हदिािर रािते : (१) िोय.
(२)

ननविदा

मिामींिळाद्िारे
पररििन

प्रक्रीयेद्िारे

मे.बब्रस्क

इींडिया

प्रा.भल.

या

कींपनीसोबत

करार करण्यात आलेला असन
ू , सदर करारामध्ये राज्य

मिामींिळाच्या

बसेस,

बसस्थानके,

कायाडलये,

ननिासस्थानाींची

सामाईक िागा, चालक/िािक विश्राींतीगि
ृ , अनतथीगि
ृ , पाण्याच्या ्ाक्या इ.
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ची स्िच्छता, तसेच, कक्क, िास, िाळिी ि ढे कूण प्रनतबींधक औषधे ि धरू
फिारणी इ. कामे सेिापरू िठादाराने कराियाची आिेत. सदर ननविदे मध्ये
बी.र्विी.िी.इींडिया

भल.,

बब्रस्क

इींडिया

भल.,

सीआयएस

ब्यरु ोि

भसभल्ी

सर्विीसेस प्रा.भल., सभु मत फॅभसभल्ी प्रा.भल., ए ्ु झेि इन्रा सर्विीसेस भल.,
्ॅ ाप्स सेक्यरु र्ी भल. या ६ ननविदाकाराींनी सिभाग घेतला िोता.
(३) िोय.

राज्य पररििन मिामींिळाच्या हद.०७.११.२०१७ च्या पत्रान्िये स्िच्छक

पदामध्ये अनक
ु ीं पा तत्िािर अथिा पयाडयी नोकरी

दे ण्याच्या नेमणूका, तसेच

लाि-पागे सभमतीच्या ननणडयानस
ु ार असलेली प्रकरणे िगळून अनक
ु ीं पा तत्िािर
अथिा पयाडयी नोकरी सफाईगार पदी नेमणूका दे ण्यास तात्परु ती
दे ण्यात आली आिे .

स्थचगती

(४), (५) ि (६) राज्य पररििन मिामींिळामध्ये सध्या कायडरत असलेल्या

सफाईगार ५०८ ि स्िच्छक १३१४ असे एकूण १८२२ कमडचारी असन
ू , सदर
कमडचाऱ्याींना पयाडयी काम दे ण्याबाबतची कायडिािी अींनतम ्प्प्यात आिे .

तसेच, साफसफाईसाठी ननयक्
ु त सेिापरु िठादाराने त्याच्या कामात

दल
ड
ु क्ष

अथिा

कामचुकारपणा

केल्यास

त्याच्यािर

करण्याबाबत करारात तरतद
ू करण्यात आली आिे .
(७) प्रश्न उद््ाित नािी.

दीं िात्मक

कारिाई

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

सातारा शहरातील शशिराज पेरोलपांप चौिात नव्याने
(४४)

*

उभारण्यात आलेल्या उड्र्डाणपूलाबाबत

१०६७७०

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्री.श्जतें द्र आव्हार्ड (मब्र
ुां ा

िळिा), श्री.िैभि वपचर्ड (अिोले), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.पाांर्डुरां ग
बरोरा (शहापरू ), श्री.पांिज भज
सन्माननीय सािचजननि
ु बळ (नाांदगाि) :
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :(१)

सातारा

शिरातील

(जि.सातारा)

पण
ु े-सातारा राषरीय

मिामागाडिरील

भशिराि पेरोलपींप चौकात दोन महिन्यापि
ू ी नर्वयाने उभारण्यात आलेला

उड्िाणपल
हदनाींक १२ डिसेंबर, २०१७ रोिी खचला असन
ू
ू पल
ु ािर मोठा
खड्िा पिला असल्याचे ननदशडनास आले आिे, िे खरे आिे काय,
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(२) असल्यास, सदर उड्िाण पल
ू खचल्याने िा मागड िाितक
ू ीकरीता बींद
ठे िण्यात आला असन
ू त्यामळ
ु े िािनचालकाींची गैरसोय िोत आिे , िे िी खरे
आिे काय,

(३) असल्यास, या पल
ू ाच्या बाींधकामाबाबत शासनाने चौकशी केली आिे
काय,

(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार या पल
ू ाची दरु
ु स्ती
करण्याबाबत तसेच पल
ु ाचे ननकृष् दिाडचे बाींधकाम करणाऱ्याींिर कारिाई
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िे

खरे

नािी, भारतीय राषरीय रािमागड

प्राचधकरणाच्या अखत्यारीत असलेल्या पण
ु े ते सातारा राषरीय मिामागाडिरील
भशिराि

पेरोल

पींपाििळील

प्रसारमाध्यमामध्ये बातमी

भय
ु ारी

मागाडसब
ीं ध
ीं ी

हद.२८/१२/२०१७

रोिी

प्रभसध्द झाल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय

राषरीय रािमागड प्राचधकरण, पण
ु े याींनी कळविले आिे .

(२) स्थाननक िाितक
पोलीसाींनी प्रभसध्द झालेली बातमी विचारात घेऊन
ू

भय
थाींबिली िोती िे खरे आिे . तथावप भारतीय
ु ारी मागाडिरील िाितक
ू
राषरीय

रािमागड

प्राचधकरणाच्या

अचधकाऱ्याींनी

भय
ु ारी

मागाडची

पािणी/

तपासणी केल्यानींतर भय
तातिीने पन्
ु ारीमागाडिरील िाितक
ू
ु िा सरु
ु केली
असल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागड प्राचधकरण, पण
ु े याींनी
कळविले आिे .

(३) सदरील काम भारतीय राषरीय रािमागड प्राचधकरणाच्या अखत्यारीत
असल्याने त्याींचेमाफडत पािणी करण्यात आली आिे .

(४) सदरील हठकाणी दोन्िी बािूच्या पल
ु ाींच्या मध्यभागी असलेल्या २०
भम.मी. प्रसरण साींधा असन
ू भय
ु ारीमागड िाितक
ु ीसाठी सरु क्षक्षत असल्याचे

प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागड प्राचधकरण, पण
ु े याींनी कळविले
आिे .

(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

-----------------
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आष्ट्टारामपुर आणण पाचखेर्ड (ता.बाभुळगाांि, श्ज.यितमाळ) येथील िधाच
नदीच्या रे ती घाटािरून होत असलेला अिैध रे ती उपसा

(४५)

*

११०७७८

र्डॉ.अशोि उईिे (राळे गाि) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आष्ारामपरु आणण पाचखेि (ता.बाभळ
ु गाींि, जि.यितमाळ) येथील िधाड
नदीच्या रे ती घा्ािरून रक ि रॅ क््रर्वदारे अिैधरीत्या रे तीचा उपसा िोत
असल्याचे तसेच सदर रे ती िािनाच्या क्षमतेपेक्षा िास्त भरून िाितक
ु

केल्याने या भागातील रस्त्याींची दरु िस्था झाल्याचे हदनाींक ५ िानेिारी, २०१८
रोिी िा त्यासम
ु ारास ननदशडनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदरच्या अिैध रे ती उपशामळ
ु े शासनाच्या मिसल
ु ाचे मोठ्या

प्रमाणात नक
ु सान िोत असन
ू रस्त्याींच्या झालेल्या दरु िस्थेमळ
ु े रस्त्यािरून
प्रिास करणे नागररकाींना गैरसोयीचे झाले आिे , िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार आष्ारामपरु आणण पाचखेि येथील िधाड
नदीच्या रे ती घा्ािरून रे तीचा अिैध उपसा करणाऱ्या रे ती माकफयाींिर
शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ि (२) अशी बाब ननदशडनास आलेली नािी.
(३) प्रश्न उद््ाित नािी.

(४) सन २०१७-१८ या िषाडकरीता िाळू भललाि प्रकक्रया करण्यात आली असन
ू
मौिे

आष्ारामपरू

ि

मौिे

पाचखेि

येथील

रे तीघा्धारकाींशी

ररतसर

करारनामे करण्यात येऊन रे तीघा्ाींचा ताबा दे ण्यात आलेला आिे . मौिे

आष्ारामपरू ि मौिे पाचखेि येथील रे तीघा्ात अिैध उत्खनन झाल्याची
बाब ननदशडनास आलेली नािी.
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

-----------------
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बुलढाणा येथील प्रादे शशि पररिहन िायाचलयात बेसल ्टे ज ३ च्या
िाहनाांची नोंदणी िेल्याबाबत

(४६)

*

११०९४०

श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय पररिहन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात हदनाींक ३१ माचड, २०१७ रोिी पासन
ू बेसल स््े ि ३ च्या दोन ि
तीन चाकी िािनाींच्या नोंदणीिर बींदी घातली असताींना प्रादे भशक पररििन

कायाडलय, बल
ु ढाणा येथे मािे सप््ें बर ते नोर्विें बर, २०१७ या कालािधीत
बेसल स््े ि ३ च्या िािनाींची नोंदणी केली असल्याचे हदनाींक २० िानेिारी,
२०१८ रोिी ि त्या सम
ु ारास ननदशडनास आले आिे, िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय,

(३) असल्यास, चौकशीअींती बींदी घालण्यात आलेल्या बेसल स््े ि ३ च्या दोन
ि तीन चाकी िािनाींची गैरमागाडने नोंदणी करून गैरर्वयििार करणाऱ्या

प्रादे भशक पररििन अचधकाऱ्याींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. हदिािर रािते : (१) िे खरे नािी.

(२) ि (३) उप प्रादे भशक पररििन कायाडलय, बल
ु ढाणा येथे मािे सप््ें बर ते
नोर्विें बर २०१७ मध्ये एकूण ४ बी.एस.-III तीनचाकी िािनाींची ि १३ दच
ु ाकी

िािनाींची नोंदणी करण्यात आलेली आिे . सदरची नोंदणी िी पररििन आयक्
ु त
कायाडलयाच्या हद.३०.०३.२०१७ च्या पररपत्रकात नमद
ू असलेल्या सच
ु नेनस
ू ार
करण्यात आलेली आिे . सदर िािनाींची विक्री हद.३१.०३.२०१७ रोिी िा
त्यापि
ु ी करण्यात आलेली आिे .
(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

सोलापूर श्जल््यातील पशुसांिधचन विभागाला हदलेला
(४७)

*

ननधी अखधचचत राहहल्याबाबत

११०९२९

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशस
ां धचन
ु ि
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(१)

सोलापरू

जिल््यातील

जिल्िा

ननयोिन

सभमतीने

जिल्िापररषद

सोलापरू च्या पशस
ीं धडन विभागाला पींढरपरू ि मींगळिेढा तालक्
ु ि
ु याींसाठी ७०

लक्ष रूपयाींचा ननधी हदला असताना प्रशासनाच्या िलगिीपणामळ
ु े उक्त ननधी
अखचचडत राहिल्याचे हदनाींक १४ डिसेंबर, २०१७ रोिी िा त्यासम
ु ारास
ननदशडनास आले आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त ७० लक्ष ननधीमधून पशन
ुीं ा िेळोिेळी उद््ािणाऱ्या
आिाराींचे

ननदान

तसेच

औषधे

खरे दी

करण्याबरोबर

पशि
ै यकीय
ु द्

दिाखान्याींना लागणारे प्राथभमक साहित्य खरे दी करण्याची तरतद
ु असताना
सींबचीं धत अचधकाऱ्याींकिून याकिे दल
ड
केल्यामळ
ु क्ष
ु े ननधी अखचचडत राहिला
असल्याचेिी ननदशडनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आिे काय,
(४)

असल्यास,

चौकशीअींती

उपरोक्त

घ्नेला

िबाबदार

असणाऱ्या

पशि
ै यकीय अचधकारी ि कमडचारी याींच्यािर कारिाई करण्याबाबत शासनाने
ु द्
कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. महादे ि जानिर : (१) िे खरे नािी.

(२) िे खरे नसन
सन २०१७-१८ या आचथडक िषाडमध्ये जिल्िा िावषडक
ू
योिनेअत
ीं गडत विविध पशि
ै यकीय दिाखान्याींना औषधीींचा परु िठा करणे या
ु द्

योिनेसाठी रु. ७०.०० लक्ष ननधी प्राप्त झालेला िोता. सदर रकमेच्या खरे दीस

ताींबत्रक मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर या रकमेतन
ु औषधी खरे दी करण्यासाठी

हद. ०५/१२/२०१७ रोिी नऊ विविध औषधी कींपन्याींना परु िठा आदे श दे ण्यात
आलेले आिे त.

(३), (४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नािी.
-----------------

शसांहगर्ड (ता.हिेली, श्ज.पुणे) रोर्डिरील नाांदेर्ड फाटा

(४८)

*

येथील पुलाची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत

१०४८८१

श्री.शभमराि तापिीर (खर्डििासला) :

सन्माननीय

सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-
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(१) भसींिगि (ता.ििेली, जि.पण
ु े) रोििरील नाींदेि फा्ा येथील पल
ु ाची
दरु िस्था झाली असन
ू पल
ु िाितक
ु ीसाठी धोकादायक झाला असल्याचे मािे
िानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशडनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, या नादरु
ु स्त पल
ु ािरून अििि िािनाींची मोठ्या प्रमाणात
िाितक
ड ना घिून िीवित ि वित्त िानी
ू सरु
ु असल्याने कोणत्यािी क्षणी दघ
ु ्
िोण्याची शक्यता ननमाडण झाली आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, शासनाने या पल
ु ाबाबत चौकशी तसेच स्रक्चरल ऑिी् केले
आिे काय,

(४) असल्यास, चौकशीच्या ि स्रक्चरल ऑिी्च्या अनष
ीं ाने सदर पल
ु ग
ु ाची
दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िे खरे नािी.

तथावप प्रश्नाींककत पल
ू रस्त्यािरील िाितक
ू िदड ळीचा विचार करता

अरुीं द असल्याने चार पदरी निीन पल
ू ाचे बाींधकामाची ननविदा अींनतम ्प्प्यात
आिे . ननविदा ननजश्चती करुन काम िाती घेण्याचे ननयोिन आिे .
(२) िे खरे नािी.

(३), (४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नािी
-----------------

पाल-मोरव्हाल-श्जनसी-रसलपूर-रािेर (ता.रािेर, श्ज.जळगाि) या
(४९)

*

र्त्याचे र्डाांबरीिरण िरण्याबाबत

१०९५२०

श्री.हरीभाऊ जािळे (रािेर) :

सन्माननीय सािचजननि

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

(१) पाल-मोरर्विाल-जिन्सी-रसलपरू -रािेर (ता.रािेर, जि.िळगाि) प्रजिमा-१७

ककमी-२२/०० ते २३/५० या रस्त्याची दरु िस्था िोऊन रस्ता िाितक
ु ीसाठी

गैरसोयीचा झाल्याने या रस्त्याचे मिबत
ु ीकरण ि िाींबरीकरण करण्याचे काम
िावषडक

दे खभाल

योिनेंतगडत

(अॅन्यअ
ु ल

में ्नन्स)

मींिूर

करण्यासाठी

हदनाींक १ िून, २०१७ रोिी िा त्यासम
ु ारास पत्राद्िारे सींबचीं धताकिे मागणी
करण्यात आली आिे , िे खरे आिे काय,
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(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय,
(३)

असल्यास,

चौकशीनस
ु ार

उक्त

रस्त्याचे

काम

िावषडक

दे खभाल

योिनेंतगडत मींिूर करून तातिीने रस्त्याची दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िोय.

(२) ि (३) प्रश्नाधीन रस्त्याच्या दरू
ु स्तीचे काम प्रगतीपथािर असन
ू ि
ननविदे तील अ्ी शती ि ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार पण
ू ड करण्याचे ननयोिन
आिे .

(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

तासगाांि (श्ज.साांगली) येथील येरळा नदी पात्रातून
(५०)

*

होत असलेला बेिायदा िाळू उपसा

१०७३२५

श्रीमती सम
ु न पाटील (तासगाि - ििठे महाांिाळ),

श्रीमती सांध्यादे िी दे साई-िुपेिर (चांदगर्ड) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील

(१) तासगाींि (जि.साींगली) येथील येरळा नदी पात्रातन
ू मोठ्या प्रमाणात िाळू
उपसा िोत असल्याचे मािे डिसेंबर, २०१७ च्या शेि्च्या आठिड्यात
ननदशडनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदरच्या िाळू उपशामळ
ु े शासनाच्या मिसल
ु ाचे नक
ु सान िोत
आिे आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून सदरचा अिैध िाळू उपसा बींद करून
िाळू

उपसा

करणाऱ्याींिर

तसेच

याकिे

दल
ड
ु क्ष

करणाऱ्या

अचधकारी

ि

कमडचाऱ्याींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा
करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) ि (३) येरळा नदीपात्रात िाळूचे अिैध
उत्खनन िोत असल्याची कािी प्रकरणे ननदशडनास आली आिे त.
तासगाींि तालक्
ु यात हद.१/४/२०१७ ते ३१/१२/२०१७

या कालािधीत

िाळूचे अिैध उत्खनन ि िाितक
ू ीच्या एकूण ८३ प्रकरणी रु.७२,५७,७७२/-

एिढ्या रक्कमेच्या दीं िाचे आदे श पाररत करण्यात आले असन
ू त्यापैकी ५३
प्रकरणी रु.३१,५४,२३६/- इतकी रक्कम िसल
ू करण्यात आली आिे . उिडररत
३० प्रकरणाींपक
ै ी १५ प्रकरणात सींबचीं धत र्वयक्तीच्या मालकीच्या िभमनीच्या

अचधकार अभभलेखामध्ये दीं िाच्या रकमेचा बोिा चढविण्यात आला असन
ू

उिडररत १५ प्रकरणी दीं िाची रक्कम िसल
करण्याची कायडिािी सरु
ू
ु आिे .
तसेच याच कालािधीत गौण खननिाचे अिैध उत्खनन/ िाितक
ू ीच्या ०७

प्रकरणात सींबध
ीं ीताींविरुध्द गन्
“मिाराषर
ु िे दाखल करण्यात आले असन
ू
झोपिपट्टी दादा, िातभट्टीिाले, औषधीद्रर्वय विषयक गन्ु िे गार ि धोकादायक
र्वयक्ती याींच्या विघातक कृत्याींना आळा घालण्याबाबत अचधननयम,१९८१”
अन्िये एका प्रकरणात कायडिािी प्रस्तावित करण्यात आली आिे .

िाळूचे अिैध उत्खनन ि िाितक
ू ीकिे तलाठी, मींिळ अचधकारी याींनी

दल
ड केल्याची बाब ननदशडनास नािी.
ु क्ष
(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

टें बलाई िार्डी (ता.िरिीर, श्ज.िोल्हापूर) येथील इनामी जशमनीिर
आिारलेली दां र्डात्मि रक्िम िमी िरण्याबाबत

(५१)

*

१०७०१०

श्री.अमल महार्डीि (िोल्हापरू दक्षक्षण) :

महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

्ें बलाई

िािी

(ता.करिीर,

जि.कोल्िापरू )

येथील ि

सन्माननीय
आिूबािूच्या

पररसरातील नागररकाींनी इनामी िभमनी विकत घेिन
ू सदर िभमनीिर घरे

बाींधली असन
सदरच्या घराींना रहििासी दाखला दे ताना करिीर तिभसल
ू
कायाडलयाकिून सध्याच्या बािारभािाच्या ७५ ्क्के दराने दीं िात्मक रक्कम

आकारली िात असल्याचे मािे िानेिारी, २०१८ च्या पहिल्या आठिियात
ननदशडनास आले, िे खरे आिे काय,
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(२) असल्यास, सदरची दीं िात्मक रक्कम बािारभािाप्रमाणे न आकारता
ज्यािेळी

िभमनी

विकत

घेतल्या

त्यािेळच्या

बािाभािाप्रमाणे

आकारण्याबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी सींबचीं धताकिे केली आिे ,
िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय,
(४)

असल्यास,

दीं िात्मक

चौकशीनस
ु ार

रक्कम तत्कालीन

ि

लोकप्रनतननधीच्या

बािारभािाप्रमाणे

मागणीनस
ु ार

आकारण्याबाबत

कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे ,

सदर

शासनाने

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ्ें बलाई िािी (ता.करिीर, जि.कोल्िापरू ) येथील
इनाम िभमनीींचे िस्ताींतरण अकृवषक कारणासाठी झालेले असन
सदरचे
ू

िस्ताींतरण सक्षम प्राचधकाऱ्याच्या पि
ड रिानगीभशिाय झालेले असल्याने ि
ु प
त्याबाबत

मा.

मिालेखापाल

कायाडलयाच्या

पथकाने

उपजस्थत

केलेल्या

शकानस
ु ार तिभसलदार, करिीर याींनी सदरच्या ईनाम िभमनीतील एकूण ११५
खातेदाराींना मिाराषर ग्राम कननषठ ितने नाहिशी करणे अचधननयम, १९५९
च्या

कलम

५(३)(ब)

मधील

परीं तक
ु ान्िये

ि

शासन

पररपत्रक

०९.०७.२००२ मधील तरतद
ू ीनस
ु ार िस्ताींतरण विनापरिानगी असल्याने

हदनाींक

चालू

बािारभािाच्या ५० % निराणा ि निराणा रक्कमेच्या ५० % दीं ि अशी
एकूण ७५ % रक्कम भरण्याबाबत नेा्ीसा दे ण्यात आल्या िोत्या. या एकूण

११५ खातेदाराींपक
ै ी ७३ खातेदाराींनी रुपये १,६६,७८,९८०/- इतकी रक्कम

शासकीय कोषागारात भरली आिे . उिडररत ४२ खातेदाराींनी िाढीि मद
ु तीत
निरणा ि दीं िाची रक्कम भरली नसल्याने ४२ भमळकतधारकाींच्या गा.न.नीं.
७/१२ पत्रकी मिाराषर शासनाचे नाि दाखल करण्यात आले आिे .
(२)

या प्रकारची

िभमनीच्या
ज्यािेळी

मागणी लोकप्रनतननधीींनी केली आिे . तथावप, इनाम

विनापरिाना

िभमनी

िस्ताींतरणापो्ी

विकत

घेतल्या

निराणा

ि

त्यािेळच्या

दीं िात्मक

रक्कम

बािारभािानस
ु ार

आकारण्याबाबतची तरतद
ू उक्त अचधननयमात नसल्याने त्याप्रमाणे कायडिािी
करता येत नािी.

(३), (४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नािी.
-----------------
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रत्नाधगरी श्जल््यातील खेर्ड-खारी दे िनाधगरी
(५२)

*

पुलाचे िाम पूणच िरण्याबाबत
१०५६४९

श्री.भा्िर जाधि (गह
ु ागर) :

सन्माननीय सािचजननि

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

(१) रत्नाचगरी जिल््यातील खेि-खारी दे िनाचगरी पल
ु ाचे काम अपण
ू ाडिस्थेत

असन
ू दोन िषाडपासन
ू काम बींद असल्यामळ
ु े खारी, नाींदगाींि ि कोरे गाींि
येथील

सम
ु ारे

दीिशे

विदयाथी

आणण

दोनशेिून

अचधक

कामगार

ि

नोकरदाराना िीणड ि धोकादायक झालेल्या लोखींिी पल
ु ािरून प्रिास करािा
लागत असल्याचे ननदशडनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर पल
ु ाचे काम तातिीने पण
ू ड करण्याबाबत स्थाननक
ग्रामस्थाींनी सींबचीं धताकिे िारीं िार तक्रार करूनिी कोणतीिी कायडिािी करण्यात
आली नािी, िे िी खरे आिे काय,

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

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार सदर पल
ु ाचे काम तातिीने पण
ू ड करून दोन
िषाांपासन
ू काम बींद ठे िणाऱ्या ठे केदार ि सींबचीं धत अचधकाऱ्याींिर कारिाई
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आिे .

(२) प्रश्नाींककत पल
ू ाचे काम खेि तालक्
ु यातील िणौशी-आगरिायींगणी-सींगल्-

कोरे गाि खेि प्रजिमा १३ िर कक.मी.३६/५०० मध्ये काम प्रगतीत आिे . पल
ू ाचे
काम िगबि
ु ी ि सींगमा या दोन मोठया नद्याींच्या सींगमाििळ असन
ू या
हठकाणी भरती ओिो्ीचािी पररणाम िोत असल्याने काम करताना कािी
विलींब झाला आिे . काम लिकरात लिकर पण
ू ड करण्याचे ननयोिन आिे .

या पल
ू ाचे िरील बािूस सध्या िापरात असलेला पादचारी लोखींिी

साकि आिे . या साकिाच्या दरु
ु स्तीचे काम मींिरू ी, ननधी ननकष ि
प्राधान्यक्रमानस
ु ार िाती घेण्याचे ननयोिन आिे .
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नािी.
-----------------
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राज्यातील जनािराांना लाळ खरु िुत रोगापासन
प्रनतबांध िरण्यासाठी
ू
दे ण्यात येणाऱया एफएमर्डी लसीबाबत
(५३)

*

१०५३२२

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशर्डी), श्री.विजय िर्डेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू
शहर), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण),
प्रा.िषाच गायििार्ड (धारािी), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे
(आिी), श्री.अ्लम शेख (मालार्ड पश्श्चम), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा),
र्डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोर्ड), श्री.सांग्राम थोपटे

(भोर), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), र्डॉ.पतांगराि
िदम (पलस
ू िर्डेगाि), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), अॅर्ड.यशोमती ठािूर

(नतिसा), श्री.अश्जत पिार (बारामती), श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि),
श्री.जयांत पाटील (इ्लामपरू ), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्री.श्जतें द्र

आव्हार्ड (मब्र
ांु ा िळिा), र्डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सनु नल प्रभू
(हदांर्डोशी), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण),
श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे (शसननर), िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापरू शहर
मध्य), श्री.सरदार ताराशसांह (मल
ु र्ड
ुां ), श्री.शरददादा सोनािणे (जुननर),
श्री.बाळासाहे ब

मरु िुटे

(नेिासा),

श्री.गोिधचन

शमाच

(अिोला

पश्श्चम),

श्री.पथ्
ु भातखळिर (िाांहदिली पि
ू )च ,
ृ िीराज चव्हाण (िरार्ड दक्षक्षण), श्री.अतल
श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरू ी), र्डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.सांतोष
दानिे (भोिरदन), श्री.नारायण िुचे (बदनापरू ), श्री.शशिाजीराि िर्र्डचले
(राहुरी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ), श्री.सरु े श गोरे (खेर्ड आळां दी) :
सन्माननीय पशस
ां धचन मांत्री पढ
ु ि
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात सम
ु ारे दोन को्ी दिा लाख िनािरे असन
ू त्याींना लाळ खुरकुत

रोगापासन
सींरक्षण भमळण्याकररता साधारणत: दरिषी सप््ें बर महिन्यात
ू
त्याींचे लसीकरण केले िाते परीं तु यािषी िनािराींना लाळ खुरकुत या

रोगापासन
सींरक्षण दे णारी एफएमिीची लस हदली नसल्याचे हदनाींक २१
ू
िानेिारी, २०१८ रोिी िा त्या सम
ु ारास ननदशडनास आले आिे , िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, केंद्र शासनाने पाळीि िनािराींचे सींसगडिन्य रोगाींपासन
ू
सींरक्षण करण्याकरीता, लसीकरण करण्यासाठी, दरिषी ७५ ्क्के प्रमाणे
दे ण्यात येणाऱ्या ननधीला स्थचगती हदल्यामळ
ु े लभसकरण झाले नसन
ू त्यामळ
ु े
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या प्राण्याींचे आरोग्य धोक्यात येिन
ू दग्ु ध र्वयिसायािरिी त्याचा अननष्
पररणाम झाला असल्याचे ननदशडनास आले आिे , िे िी खरे आिे काय,
(३)

तसेच,

पशस
ीं धडन
ु ि

विभागाींतगडत

एफएमिी

लस

खरे दी

प्रकरणी

ननयमबा्य ननविदाप्रकक्रया राबिन
ू ठराविक ननविदाकारास फायदा भमळिन
ू
दे ण्यासाठी

राज्यातील

पशध
ु नाचे

आरोग्य

िेठीस

धरुन

कोट्यिधीचा

गैरर्वयििार करण्यात आल्याची बाब नक
ु तीच ननदशडनास आली आिे, िे िी
खरे आिे काय,

(४) असल्यास, याबाबत विभागाचे प्रधान सचचि, सचचि, उद्योग सींचालक,
आयक्
ु त या सिाांचे अभभप्राय िािलन
ू मे. बॉयोिे् प्रा.भल. या कींपनीची ननविदा
मींिूर करण्यात आली, िे िी खरे आिे काय,

(५) असल्यास, याप्रकरणाची चौकशी सक्षम यींत्रणेमाफडत शासनाने केली आिे
काय,

(६) असल्यास, चौकशीनस
ु ार सींबचीं धत ननविदा प्रकक्रयेत गैरर्वयििार करणाऱ्या
दोषीींिर कारिाई करण्याबाबत, केंद्र शासनाकिून ननधी भमळविण्याबाबत ि
राज्यात पशध
ु नाींची एफएमिी लसीकरण मोहिम तातिीने राबविण्याबाबत
शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(७) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे ?
श्री. महादे ि जानिर : (१) िे खरे आिे .

राज्यात सन २०१२ च्या १९ र्वया पशग
ु णनेनस
ु ार गाय िगीय ि म्िै स

िगीय एकुण २,०८,७८,३७८ इतके पशध
ु न आिे . एफएमिी सीपी या केंद्र

परु स्कृत योिने अींतगडत सन २०१०-११ पासन
सींपण
ू
ू ड राज्यात दर ६

महिन्याींच्या अींतराने लाळखुरकुत रोग प्रनतबींधक लसीकरण राज्यातील सिड
गाय िगीय ि म्िै स िगीय िनािराींना केले िाते. १२ िी लसीकरण फेरी मािे

िुलै - ऑगस््, २०१७ मध्ये प्रस्तािीत िोती. त्या अनष
ीं ाने एफएमिी लस
ु ग

खरे दीसाठी ई ननविदा प्रकक्रया हद. ०४/०५/२०१७ पासन
ू सरु
ू करण्यात आली
तथावप, ताींबत्रक अिी अिचणीमळ
ु े ननविदे स विलींब िोत आिे ि त्यामळ
ु े
लसीकरण िोिू शकले नािी.

सन २०१७-१८ मध्ये मािे ऑक््ोबर ि नोर्विें बर या महिन्यात बीि,

उस्मानाबाद, सोलापरू ि कोल्िापरू जिल््यातील साखर कारखाने क्षेत्र, उस
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तोिीसाठी स्थलाींतरीत िोणारी िनािरे तसेच, राज्याच्या सीमािती भागातील
िनािराींना लसीकरण करण्यासाठी एकूण ५,२३,००० लस मात्रा उपलब्ध करून

दे ण्यात आलेल्या िोत्या. तसेच, अिमदनगर जिल््यात जिल्िा पररषद
स्िननधीमधन
ू एकूण ८४,७१० लाळ खरु कुत रोग प्रनतबींधक लस मात्रा
करण्यात आलेल्या आिे त.
(२) िे खरे नािी.

खरे दी

सन २०१७-१८ या आचथडक िषाडत सदर योिने अींतगडत पहिल्या

ि

दस
ु -या िप्त्याींतगडत केंद्र शासनाचा ६० ्क्के हिश्याचा एकूण ननधी रु.२४.२८
को्ी

राज्यास

प्राप्त

झालेला

आिे .

केंद्र

शासनाने

या

कायडक्रमाच्या

अींमलबिािणीसाठी ननधी वितरणास कोणतीिी स्थचगती हदलेली नािी.
रोग

लसीकरणास झालेल्या विलींबामळ
ु े राज्यातील पशध
ु नास लाळखुरकुत

प्रादड भ
ु ाि

झाल्याचे

आढळुन

आलेले

र्वयिसायािर कोणतािी पररणाम झालेला नािी.

नािी.

तसेच,

त्यामळ
ु े

दग्ु ध

(३) ि (४) िे खरे नािी.

शासनाच्या धोरणानस
ु ार रु. ३ लाखाच्या िर खरे दी असल्यास ई

ननविदे र्वदारे उद्योग, उिाड ि कामगार विभाग शासन ननणडय हद. ०१/१२/२०१६
अन्िये तसेच, िेळोिेळी शासनाने हदलेल्या ननदे शाप्रमाणे लाळखरु कुत लस
खरे दी प्रक्रीया राबविली िात असन
ू अद्याप ननविदा प्रकक्रया अींनतम झालेली
नसल्याने,

लसमात्राींची

प्रत्यक्ष

िोण्याचा प्रश्न उद््ाित नािी.

खरे दी

झालेली

नसल्यामळ
ु े

गैरर्वयििार

(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

(६) लस खरे दी प्रकक्रयेमध्ये कोणतािी गैरर्वयििार झालेला नसल्यामळ
ु े तसेच,

केंद्र शासनाकिून ६० ्क्के केंद्र हिश्याचा एकूण ननधी रू.२४.२८ को्ी
राज्यास प्राप्त झाल्यामळ
ु े दोषीींिर कारिाई करण्याचा प्रश्न उद्भित नािी.

लसीकरण मोिीम तातिीने राबविण्यासाठी हद.१२.०२.२०१८ पासन
ू फेर ननविदा
प्रकक्रया सरू
ु करण्यात आलेली आिे .
(७) प्रश्न उद््ाित नािी.

-----------------
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पार्डळी ि धामणी (श्ज.साांगली) येथील शेतिऱयाांच्या सातबाऱयािरील
टें भू पुनिचसनासाठी भुसांपादनास पात्र असल्याचा शेरा िाढण्याबाबत
(५४)

*

१०५१२९

श्री.श्जतें द्र आव्हार्ड (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.अश्जत पिार

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

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पाांर्डुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.हदपि चव्हाण
(फलटण),

श्री.िैभि

वपचर्ड

(अिोले),

श्री.हसन

मश्र
ु ीफ

(िागल),

श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्री.सरु े श लार्ड (िजचत), श्री.किसन

िथोरे (मरु बार्ड), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल जगताप
(श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ) :
सन्माननीय मदत ि पन
ु िचसन
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पािळी ि धामणी (जि.साींगली) येथील शेतकऱ्याींच्या शेतिमीनीींच्या

सातबाऱ्यािरील इतर िक्कात ्ें भु पन
ीं ादनास पात्र असे शेरे
ु िडसनासाठी भस
ू प
सम
ु ारे १५ िषाडपेक्षा िास्त कालािधीपासन
ु असल्याने शेतक-याींना त्रासदायक

अिचणीींना सामोरे िािे लागत असन
ु सदरचे शेरे कमी करण्यासाठी हदनाींक

०५ िानेिारी,२०१८ रोिी तसेच िारीं िार आयक्
ु त (पन
ु िडसन), पण
ु ,े उपायक्
ु त
(पन
ु िडसन),

पण
ु े

जिल्िाचधकारी,

उपजिल्िाचधकारी

ननिेदनर्वदारे मागण्या केलेल्या आिे त, िे खरे आिे काय,

(पन
ु िडसन)

याींचक
े िे

(२) तसेच सदर प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्ताींचे इतरत्र पन
ु िडसन झालेले असल्याने
्ें भच
ीं ादन (साींगली) विभागाने
ू ा सींपण
ू ड प्रस्ताि रद्द झालेला असल्याचे भस
ू प
उपजिल्िाचधकारी (पन
ु िडसन) याींना यापि
ू ीच कळविलेले आिे, िे िी खरे आिे
काय,
(३)

असल्यास,

(४)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

थोिक्यात स्िरुप काय आिे,

त्यानष
ीं ाने
ु ग

सादर

केलेल्या

शेतकऱ्याींच्या

ननिेदनातील

सातबाऱ्यािर

मागण्याींचे

असलेले

्ें भू

पन
ीं ादनास पात्र असे शेरे काढण्याबाबत शासनाने कोणती
ु िडसनाच्या भस
ु प
कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िोय, असे ननिेदन प्राप्त झाले आिे .

(२) भस
ीं ादन अचधकाऱ्याींनी याबाबत पन
ू प
ु िडसन अचधकाऱ्याींशी पत्र र्वयििार
केलेला आिे .

(३) सदर गािातील िैयक्तीक स्लॅ बपात्र खातेदार याींचे ७/१२ च्या इतर
िक्कात असलेले “ तबहदलीस मनाई ” / भस
ीं ादनास पात्र इ. शेरे कमी करणे
ू प
बाबतची मागणी करण्यात आली आिे .

(४) या सींदभाडत छाननी करुन कायडिािी करािी ि त्याचा अििाल शासनास
सादर करण्याच्या सच
ू ना विभागीय आयक्
ु त, पण
ु े याींना हदल्या आिे त.
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

राज्यातील सुक्ष्म शसांचन सांचाचे अनुदान वितरीत िरण्याबाबत
(५५)

*

१०५०१४

श्री.सांजय साििारे (भस
ु ािळ), िुमारी प्रणणती शशांदे

(सोलापरू शहर मध्य), श्री.जयांत पाटील (इ्लामपरू ), श्री.शशशिाांत शशांदे

(िोरे गाि), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.राहुल मोटे (पराांर्डा), श्री.राहुल
जगताप (श्रीगोंदा), श्रीमती सम
ु न पाटील (तासगाि - ििठे महाांिाळ), श्रीमती
सांध्यादे िी दे साई-िुपेिर (चांदगर्ड), र्डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां र्डोल),

श्री.अश्जत पिार (बारामती), श्री.श्जतें द्र आव्हार्ड (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.भा्िर
जाधि (गह
ु ागर),

श्री.सांदीप

नाईि

(ऐरोली),

श्री.िैभि

वपचर्ड

(अिोले),

श्री.पाांर्डुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्री.सरु े श लार्ड
(िजचत),

श्री.मिरां द

जाधि-पाटील

(िाई),

श्री.हदपि

चव्हाण

(फलटण),

श्री.हनम
ां र्डोळस (माळशशरस), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उ्मानाबाद),
ु त

श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन
मश्र
ु ीफ (िागल) :
काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) राज्यात सक्ष्
ु मभसींचन योिनेच्या अींमलबिािणीसाठी केंद्र शासनाकिून
राज्याला मींिूर झालेल्या ३८० को्ी रुपये अनद
ु ानापैकी पहिल्या ्प्प्यात १९०
को्ी अनद
ु ान राज्य सरकारला प्राप्त झाले असन
ू राज्याच्या हिस्स्याचे १२६
को्ी

असे एकूण ३१६ को्ी रुपये अनद
ु ान शासनाकिे उपलब्ध आिे, िे खरे

आिे काय,
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(२) असल्यास, उक्त उपलब्ध ननधीपैकी ६० ्क्के ननधी शेतकऱ्याींना वितरीत

करण्याबाबतचे आदे श कृषी आयक्
ु ताींनी मािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा
त्यादरम्यान
प्रककयेतील

हदले

असतानािी

गोंधळामळ
ु े

गत

६

कृषी

विभागातील

महिन्याींपासन
ू

ऑनलाईन

सक्ष्
ु म

अनद
ु ानाचे वितरण प्रलींबबत आिे, िे िी खरे आिे काय,

भसींचन

सींगणकीय
सींचाच्या

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

(४) असल्यास, चौकशीअींती शेतकऱ्याींना सक्ष्
ु म भसींचन सींचाच्या अनद
ु ानाचे
वितरण तातिीने करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात
येत आिे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. पाांर्डुरां ग फुांर्डिर : (१) िोय.
(२), (३) ि (४) नािी.

सक्ष्
ु म भसींचन सींचाची उभारणी करुन अनद
ु ानासाठी प्रस्ताि सादर

केलेल्या १९७६२९ शेतकऱ्याींपक
ै ी १२३५२५ शेतकऱ्याींची मोका तपासणी करुन

१०२८८१ शेतकऱ्याींच्या बँक खात्यािर अनद
ु ानाची रक्कम रु. २५५.७९ को्ी
आर्ीिीएस द्िारे िमा करण्यात आली आिे . उिडरीत शेतकऱ्याींची मोका
तपासणी करुन अनद
ु ान दे ण्याची कायडिािी प्रगतीपथािर आिे .
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

िसई (श्ज.पालघर) तहशसल िायाचलयातन
ू अिैध अधधिास दाखले
वितरीत झाल्याबाबत

(५६)

*

१०४८५९

श्री.सनु नल प्रभू (हदांर्डोशी) :

सन्माननीय पररिहन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िसई (जि.पालघर) तिभसल कायाडलयातन
ू ररक्षा ि बॅच परिान्यासाठी
परप्राींतीयाींना

अिैध

अचधिास

दाखले

दे ण्यात

आले

प्रकरणी शासनाने हदनाींक २२ डिसेंबर, २०१७ रोिी

असन
ू

उपरोक्त

िा त्या सम
ु ारास

चौकशीचे आदे श हदले असल्याचे ननदशडनास आले आिे, िे खरे आिे काय,
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(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय,

(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषड काय आिे ि त्यानस
ु ार सदरचे अिैध
अचधिास दाखले तसेच या दाखल्याच्या आधारे भमळविलेले ररक्षा ि बॅच

परिाने रद्द करण्याबाबत तसेच अिैध दाखले दे णाऱ्या सबींचधत अचधकाऱ्याींिर

कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत
आिे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. हदिािर रािते : (१), (२) ि (३) ऑ्ोररक्षा बॅिसाठी स्थाननक रहििासी
दाखले सादर करणे अननिायड आिे . अिडदारास इरादापत्र भमळणे करीता
ऑनलाईन पध्दतीने अिड सादर केले िातात. सदर अिडदाराच्या कागदपत्राींची

तपासणी मो्ारिािन ननररक्षक ि सिायक मो्ार िािन ननररक्षक याींच्याकिून
केल्यानींतरच सदर अिडदारास इरादापत्र िारी केले िाते. इरादापत्राकरीता अिड

घेताना अिडदाराकिून त्यानी िोिलेल्या कागदपत्राींच्या सत्यतेबाबत प्रनतज्ञापत्र
घेतले िाते.

विहित

नमन्
ू यातील

अचधकारपत्र

भमळण्यासाठी

मिाराषर

मो्ार

ननयम, १९८९ चे ननयम ४ (२) मधील तरतद
ू ीनस
ु ार सक्षम प्राचधकरणाकिून
म्िणिेच

मिसल
ू

विभागाकिून

अिडदारास

एस.ई.सी.

स्थाननकत्िाचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून सादर करणे आिश्यक आिे .

नमन्
ू यातील

अचधिास दाखले िे तिभसलदार कायाडलयाकिून ननगडभमत केले िातात.

उपरोक्त कालािधीत अिैध ननिासी दाखल्या आधारे परिाना भमळविल्याचे

प्रकरणाविषयीची बाब उप प्रादे भशक पररििन कायाडलय, िसई कायाडलयाच्या
ननदशडनास आलेली नािी.
(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

दष्ट्ु िाळ व्यि्थापन सांहहतेतील ननिषाांमध्ये सध
ु ारणा िरण्याबाबत
(५७)

*

१०४९६०

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदिली पि
ू )च , श्री.भा्िर जाधि

(गह
ु ागर), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशर्डी), श्री.विजय िर्डेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी),

श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.अशमत विलासराि
दे शमख
ु (लातरू शहर), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), प्रा.िषाच गायििार्ड
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(धारािी), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अ्लम शेख
(मालार्ड

पश्श्चम),

श्री.हषचिधचन

सपिाळ

(बल
ु ढाणा),

र्डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनरु ी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोर्ड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.राहुल
बोंद्रे (धचखली), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना),

श्री.बांटी भाांगर्र्डया (धचमरू ), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), श्री.सांदीपानराि

भम
ु रे (पैठण), श्रीमती तप्ृ ती सािांत (िाांद्रे पि
ू )च , र्डॉ.शमशलांद माने (नागपरू
उत्तर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.पांिज
भज
ु बळ (नाांदगाि), श्रीमती सम
ु न पाटील (तासगाि - ििठे महाांिाळ),

श्री.राहुल मोटे (पराांर्डा), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.हदपि चव्हाण
(फलटण), श्री.शामराि ऊफच बाळासाहे ब पाटील (िरार्ड उत्तर), श्री.विजय

भाांबळे (श्जांतरू ), श्री.जयदत्त क्षीरसागर (बीर्ड), श्री.मिरां द जाधि-पाटील (िाई),
र्डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां र्डोल), श्री.हनम
ां
र्डोळस (माळशशरस),
ु त
र्डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), र्डॉ.सांजय
रायमल
ु िर (मेहिर), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्रीमती अशमता चव्हाण

(भोिर), श्री.र्डी.पी.सािांत (नाांदेर्ड उत्तर), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि),

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे गलरू ), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.सनु नल राऊत
(विक्रोळी), श्री.र्डी.एस.अहहरे (साक्री), र्डॉ.पतांगराि िदम (पलस
िर्डेगाि),
ू

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरू ी), प्रा.विरें द्र

जगताप (धामणगाि रे ल्िे), अॅर्ड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अश्जत पिार
(बारामती), श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांत पाटील (इ्लामपरू ),

श्री.श्जतें द्र आव्हार्ड (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.िैभि वपचर्ड
(अिोले),

श्री.पाांर्डुरां ग

श्री.राणाजगजीतशसांह

बरोरा

पाटील

(शहापरू ),

(उ्मानाबाद),

श्री.सरु े श

श्री.प्रदीप

लार्ड

नाईि

(िजचत),

(किनिट),

श्री.मांगेश िुर्डाळिर (िुलाच), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्रीमती सांध्यादे िी

दे साई-िुपेिर (चांदगर्ड), श्री.िालीदास िोळां बिर (िर्डाळा), श्री.िुणाल पाटील
(धुळे ग्रामीण), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि मध्य), श्री.गणपतराि दे शमख
ु

(साांगोले), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.ओमप्रिाश ऊफच बच्चू िर्डू
(अचलपरू ),

श्री.चांद्रिाांत

सोनिणे

(चोपर्डा),

अॅर्ड.भीमराि

धोंर्डे

(आष्ट्टी),

श्री.सनु नल शशांदे (िरळी), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.राहूल िुल (दौंर्ड),
श्री.शरददादा सोनािणे (जन
ु नर), श्री.सरु े श धानोरिर (िरोरा), िुमारी प्रणणती
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शशांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्री.जयप्रिाश मद
ुां र्डा (बसमत), श्री.किसन िथोरे

(मरु बार्ड), श्री.नरें द्र महे ता (शमरा भाईंदर), अॅर्ड.आशशष शेलार (िाांद्रे पश्श्चम),
र्डॉ.शशशिाांत खेर्डि
े र (शसांदखेर्ड राजा), श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापरू ) :
सन्माननीय मदत ि पन
ु िचसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात सन २०१७ च्या खरीप िीं गामात ९ ििार गािाींमधील वपकाींची

आणेिारी ५० पैशापेक्षा कमी आढळून आली असन
ू केंद्र शासनाच्या दषु काळ
र्वयिस्थापन सींहितेतील ननकषानस
ु ार पैसेिारीचा ननकष कालबा्य ठरल्याने
या ९ ििार गािातील शेतकऱ्याींना शासनाची कोणतीिी मदत भमळत
नसल्याचे मािे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशडनास आले, िे
खरे आिे काय,

(२) असल्यास, मराठिाड्यात यािषी अपेक्षीत पािसाच्या तल
ु नेत कमी पाऊस

झाल्याने मराठिाड्यातील ८ ििार ५२५ पैकी तब्बल ३ ििार ५७७ गािाींची
अींनतम पैसेिारी ५० ्क्क्यापेक्षा कमी आली असन
ू या गािाींमध्ये पाणी ्ीं चाई
ननमाडण िोण्याची शक्यता असल्याने ि अपेक्षक्षत पािसाअभािी ननमाडण

झालेल्या पररजस्थतीिर उपाययोिना करण्यासाठी यािषी दषु काळ र्वयिस्थापन
सींहितेतील मदतीचे ननकष बदलण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आिे ,
िे िी खरे आिे काय,

(३) तसेच विदभाडच्या बिुताींश जिल््यातील ग्रामीण भागात पािसाचे प्रमाण
कमी झाल्याने वपके नष् झाली असन
ू कापस
ू उत्पादक भागात वपकाींना कीि
लागन
ू

शेतकऱ्याींचे

मोठ्या

प्रमाणात

नक
ु सान

झाले

आिे

तसेच

या

जिल््यातील ग्रामीण भागात ५० ्क्के पेक्षा कमी आणेिारी आल्याचा

अििाल शासनास सादर करण्यात येत असल्याचे मािे िानेिारी, २०१८ मध्ये
िा त्यादरम्यान ननदशडनास आले आिे , िे िी खरे आिे काय,
(४)

असल्यास,

सींक्ाींच्या

केंद्रशासनाच्या

कोणत्याच

दषु काळ

पररजस्थतीत

र्वयिस्थापन

सस
ीं त
ु ग

नसल्याने

सींहितेतील
त्यात

सध
ु ारणा

ननकषाींमध्ये

सध
ु ारणा

करण्याबाबत शासनाकिे मागणी केली आिे , िे िी खरे आिे काय,
(५)

असल्यास,

दषु काळ

र्वयिस्थापन

सींहितेतील

ननकष

करण्याबाबत ि पाणी ्ीं चाई दरू करुन दषु काळग्रस्ताींना मदत करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) राज्यात सन २०१७ च्या खरीप िीं गामात १४६७९
गािाींमध्ये अींतीम पैसेिारी ५० पैशाींपेक्षा कमी आलेली आिे . केंद्र शासनाच्या

दषु काळ र्वयिस्थापन सींहिता मधील ननकषानस
ु ार या गािाींमध्ये दषु काळ
िािीर

करण्यात आला नािी. सदर गािाींमध्ये दषु काळाची मदत अनज्ञ
ु ेय

नािी.

(२) मराठिाड्यात या िषी सरासरी ७२.९० ्क्के पाऊस झाला आिे . सन

२०१७ च्या खरीप िीं गामात ३५७७ गािाींची अींतीम पैसि
े ारी ५० पैशाींपेक्षा कमी
आलेली असन
ू

औरीं गाबाद विभागात १११ गािाींना ि ३ िाड्याींना एकूण १३८

्ँ करद्िारे पाणी परु िठा करण्यात येत आिे . दषु काळामध्ये दे ण्यात येणाऱ्या
मदतीचे ननकष बदलण्याचा प्रस्ताि विचाराधीन नािी.

(३) सन २०१७ च्या िीं गामात विदभाडतील एकूण ९७९९ गािाींची अींनतम
पैसेिारी ५० पैशाींपक्ष
े ा कमी आलेली आिे .

(४) ि (५) केंद्र शासनाच्या दषु काळ सींहिता २०१६ च्या ननकषाबाबत राज्य
शासनाचे अभभप्राय केंद्र शासनास कळविण्यात आले आिे त.

राज्यात आिश्यक तेथे ्ँ करद्िारे पाणी परु िठा करण्यात येत असन
ू

एकूण २५७ गािे ि ४ िाड्याींना एकूण २३८ ्ँ करद्िारे पाण्याचा परु िठा
करण्यात येत आिे .

(६) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

उरण (श्ज.रायगर्ड) येथील वपरिार्डी समद्र
ु किनाऱयाचे
(५८)

*

समद्र
ु ाच्या लाटाांमळ
ु े झालेले नि
ु सान

१०६११६

श्री.मांगेश िुर्डाळिर (िुलाच), श्री.िैभि नाईि (िुर्डाळ),

श्रीमती तप्ृ ती सािांत (िाांद्रे पि
ू )च :

सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम

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

(१) नारळी फोफळीच्या बागा आणण विजस्तणड समद्र
ु ककनारा यामळ
ु े उरणचा

(जि.रायगि) ’मरीन ड्रॉईर्वि’ म्िणन
ू ओळखला िाणारा वपरिािी समद्र
ु ककनारा
समद्र
ु ाच्या ला्ाींमळ
ु े खचला आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, समद्र
ु ाींच्या ला्ाींपासन
ू सदर ककनारपट्टीचे सींरक्षण करण्यासाठी
बाींधण्यात आलेल्या ननकृष् धुपप्रतीबींधक बींधाऱ्यामळ
ु े ककनाऱ्याचे नक
ु सान
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झाले असन
ू ककनाऱ्यािर दगि ि मातीचा खच पिल्याने पयड्काींना चालणेिी
गैरसोयीचे झाले आिे , िे िी खरे आिे काय,

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

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार सदर ननकृष् धप
ु प्रनतबींधक बींधाऱ्याचे बाींधकाम
करणाऱ्या कींत्रा्दाराविरूद्ध तसेच िबाबदार अचधकाऱ्याींविरुद्ध कारिाई करून

ककनारपट्टीचे सींरक्षण करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा
करण्यात येत आिे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) वपरिािी ते नागाि या भागातील समद्र
ु

ककनाऱ्यापैकी नागाि ििळील ककनाऱ्याची समद्र
ु ाच्या ला्ाींमळ
ु े कािी प्रमाणात
धूप िोत असल्याचे ननदशडनास आले आिे .

(२) ि (३) सािडिननक बाींधकाम विभागामाफडत वपरिािी समद्र
ु ककनारी
कोणतेिी समद्र
ु धप
ु प्रनतबींधक बींधाऱ्याचे काम करण्यात आलेले नािी. तथावप,
वपरिािी ककनाऱ्यािर ONGC माफडत बाींधण्यात आलेला दगिी बींधारा कािी
प्रमाणात क्षनतग्रस्त झाल्याचे ननदशडनास आले आिे .

(४) ONGC िी केंद्र शासनाची अींगीकृत सींस्था असल्याने सींबचीं धत सींस्थेस
कायडिािीसाठी ककनारी अभभयींता याींचेमाफडत कळविण्यात आले आिे .

तसेच वपरिािी ककनाऱ्यािर ४०० मी्र लाींबीचा समद्र
ु धूपप्रनतबींधक

बींधारा बाींधणे िे काम अथडसक
ीं ल्प २०१७-१८ मध्ये समाविष् करण्यात आले
असन
ू ककनारपट्टी क्षेत्र अचधननयम २०११ नस
ु ार मींिूरी (C.R.Z. Clearance)

प्राप्त झाल्यानींतर ननविदा प्रकक्रया पण
ू ड करुन ननधी उपलब्धतेनस
ु ार बींधाऱ्याचे
काम िाती घेण्याचे ननयोिन आिे .
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

सांगमेश्िर - दे िरूख - साखरपा (श्ज.रत्नाधगरी)
(५९)

*

या राज्यमागाचच्या िामाबाबत

११२४६६

श्री.ननतेश राणे (िणििली) : सन्माननीय सािचजननि

बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-
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(१) सींगमेश्िर - दे िरूख - साखरपा (जि.रत्नाचगरी) िा ३४ कक.मी.लाींबीचा
प्रमख
ु राज्यमागड असन
ू तो साखरपा नतठा येथे रत्नाचगरी - कोल्िापरू - नागपरू

मिामागाडला तर सोनिी नतठा येथे तो मब
ुीं इड - गोिा राषरीय मिामागड क्र.६६
(पि
ू ीचा रा.मिा.क्र.१७) िोिला िात असन
ू या सींपण
ू ड मागाडच्या रूींदीकरण ि
मिबत
ु ीकरणासाठी मािे एवप्रल, २०१६ मध्ये विशेष योिनेतन
ू ३२ को्ीींचा
ननधी मींिूर करण्यात आला आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदरचा ३२ को्ीींचा ननधी मींिूर िोऊनसद्ध
ु ा सदरिू रस्त्याच्या
रूींदीकरण ि मिबत
ु ीकरणाच्या कामास सरु
ु िात झाली नािी, िे िी खरे आिे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय तसेच अद्यापी

सदरिू कामास सरू
ु िात न िोण्याची कारणे काय आिे त,
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनष
ीं ाने सदर राज्यमागाडच्या रूींदीकरण ि
ु ग
मिबत
ु ीकरणाच्या कामास तातिीने सरु
ु िात करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िोय, खरे आिे .

प्रस्तत
ु कामास शासनाने रु. ३२ को्ी इतक्या रकमेस प्रशासकीय

मान्यता प्रदान केली आिे . काम अथडसक
ीं ल्पात समाविष् आिे .

(२), (३) ि (४) कामाच्या ननविदा बोलािण्यात आल्या आिे त. ननविदा
ननजश्चती करुन काम िाती घेण्याचे ननयोिन आिे .
-----------------

मुांबई-पुणे महामागाचिर खालापूर येथे व्यािसानयिाांनी अनधधिृतपणे
(६०)

*

मेर्डीयन िहटांग िरुन िळण र्ते तयार िेल्याबाबत

१०५०३६

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय सािचजननि

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

(१) मब
ुीं ई-पण
ु े मिामागाडिर खालापरू येथे अनेक िॉ्े ल, ढाबे, पेरोलपींप, िान्स
बार ि लॉि असन
ू त्याींच्या मालकाींनी त्याींच्या सोयीप्रमाणे मेिीयन कह्ींग
करुन िळण रस्ते तयार केल्याचे मािे डिसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान
ननदशडनास आले, िे खरे आिे काय,
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(२) असल्यास, या अनचधकृतपणे केलेल्या मेिीयन कह्ींगकिे प्रशासनाचे
दल
ड झाले असन
ु क्ष
ू त्यामळ
ु े येथे अनेक अपघात घित आिे त, िे िी खरे आिे
काय,

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

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार उक्त मिामागाडिर अनचधकृतपणे मेडियन कह्ींग
करणाऱ्या सींबचधत र्वयािसानयकाींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िोय, िे अींशत: खरे आिे .

(२), (३) ि (४) पण
ु े मब
ुीं ई राषरीय मिामागड क्र.४ िर खालापरू येथे ज्या

र्वयािसानयकाींनी त्याींच्या सोयीसाठी अनचधकृतररत्या मेिीयन क्ीींग करुन
िळण रस्ते तयार केले िोते, त्या सिड र्वयािसानयकाींना भविषयात कोणत्यािी
प्रकारचे गींभीर अपघात झाल्यास त्याबाबत ते सिडस्िी िबाबदार राितील

अशा आशयाच्या नो्ीसा सिलतकारामाफडत तात्काळ बिािण्यात आल्या.
तसेच

अनचधकृतररत्या

तयार

करण्यात

आलेल्या

मेिीयन

क्ीींगसध्
ु दा

सिलतकारामाफडत बींद करण्यात आलेल्या आिे त. याबाबत पोलीस स््े शन

खालापरू याींचेकिे चौकशी करण्यात आली असन
ु सदर लेन क्ीींगमळ
ु े च त्या
हठकाणी अपघात झाल्याचे अभभलेख्यािरुन हदसन
ू येत नािी.
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

माांजरा मत््यबीज उत्पादन िेंद्र (ता.िेज, श्ज.बीर्ड) बांद असल्याबाबत
*

(६१)
१०८९७९
श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेज) :
सन्माननीय
मत््यवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) माींिरा मत्स्यबीि उत्पादण केंद्र (ता.केि, जि.बीि) सन २०१२ पासन
ू बींद
असल्याचे मािे िानेिारी, २०१८ च्या दस
ु ऱ्या आठिियात ननदशडनास आले
आिे, िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, सदर केंद्र मराठिाड्यातील सिाडत मोठे मत्स्यबीि उत्पादन

केंद्र असन
सन २०१२ पासन
िे केंद्र बींद असल्याने अनेक तरुणाींचे
ू
ू

मत्स्यपालन उद्योग ि शेतकरी िगाडचा िोिधींदा बींद झाल्याने अनेक तरुण
बेरोिगार झाल्याची बाब ननदशडनास आली आिे , िे िी खरे आिे काय,
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(३) असल्यास, माींिरा मत्स्यबीि उत्पादन केंद्र सरु
ु करण्याबाबत मिाराषर
शासनाच्या

मत्स्यविकास

विभागाकिे

लोकप्रनतननधीनी

िेळोिेळी

मागणी

करूनिी िाणीिपि
ड दल
ड करण्यात येत असल्याचे ननदशडनास आले आिे, िे
ू क
ु क्ष
िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणाची चौकशी करुन माींिरा मत्स्यबीि उत्पादन केंद्र

पि
ड त सरु
ु ि
ु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत
आिे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. महादे ि जानिर : (१) बीि जिल््यात सन २०११-१२ पासन
ू अिषडण
पररजस्थती असल्यामळ
ु े माींिरा मत्स्यबीि उत्पादन केंद्राचे कायड थाींबले िोते.
(२)

मराठिाड्यातील

बेरोिगार

तरूणाींना

ि

शेतकऱ्याींना

मत्स्यपालन

उद्योगासाठी आिश्यक असलेले मत्स्यबीि मराठिाड्यातील ९ शासकीय
मत्स्यबीि उत्पादन केंद्र, ४ शासकीय मत्स्यबीि सींिधडन केंद्र ि ५ खािगी
मत्स्यबीि केंद्रे अशा एकूण १८ केंद्राद्िारे परु िठा करण्यात येत आिे .
(३) िे खरे नािी.

(४) शासन ननणडय क्र. मत्स्यवि २०१३/ सीं.क्र. ३३४/प्र. क्र. ९५/पदम
ु १३, हद.
१८.०१.२०१४ अन्िये मत्स्यबीि केंद्र भािेपट्टीने दे ण्याचा

ननणडय घेण्यात

आला. केंद्र भािेपट्टीने दे ण्याकररता ७ िेळा ई-ननविदा प्रभसद्ध केल्या आिे त.

परीं तु प्रनतसाद न भमळाल्यामळ
ु े नर्वयाने पन्
ु िा ई-ननविदा हद. १४.०२.२०१८
रोिी काढणेत आल्या आिेत.
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

रसायनी (ता.पनिेल, श्ज.रायगर्ड) येथील एचओसी िांपनीची जमीन
(६२)

*

प्रिल्पग्र्त शेतिऱयाांना परत िरण्याबाबत
१०५१६०

श्री.प्रशाांत

ठािूर

(पनिेल),

श्री.समीर

िुणािार

(हहांगणघाट), अॅर्ड.आशशष शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी

पश्श्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदिली
पि
ू )च , श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
मांत्री पढ
ू
ु ील
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(१) रसायनी (ता.पनिेल, जि.रायगि) येथील एचओसी कींपनीच्या प्रकल्पासाठी

िस्ताींतरीत केलेल्या परीं तु विनािापर असलेल्या शेतिभमनी प्रकल्पग्रस्त
शेतकऱ्याींना परत करार्वयात अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मािे

िानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान जिल्िाचधकारी, रायगि याींच्याकिे
ननिेदनाद्िारे केली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त पररसरातील मौिे पोसरी, सािळे , तरु ािे, दावपिली,
आींबबिली,

परािे,

िासाींबे

ि

दे िळोली

गािातील

एचओसी

कींपनीच्या

प्रकल्पासाठी िस्ताींतरीत करण्यात आलेल्या १६०० एकर िभमनीपैकी ४४२
एकर िभमन विना िापर पिून आिे त, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, विनािापर असलेली िभमन प्रकल्पग्रस्ताींना परत करण्याबाबत

शासनाचे धोरण असन
ू या धोरणाप्रमाणे एचओसी कींपनीने उक्त ४४२ एकर
िभमन प्रकल्पग्रस्ताींना परत करणे बींधनकारक आिे , िे िी खरे आिे काय,
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय,

(५) असल्यास, चौकशीनस
ु ार एचओसी कींपनीची विनािापर असलेली उक्त
४४२ एकर िभमन प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याींना परत करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे ,

(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िे खरे आिे .
(२) िे खरे आिे .

(३), (४) ि (५) मा.सिोच्च न्यायालयाने सींपादन प्रयोिनासाठी िापरून

अनतररक्त झालेल्या िभमनीच्या सींदभाडत हदिाणी अपील क्र.३६२८/१९९७
(विशेष अनम
ु ती याचचका क्र.२६०४/१९९२) केरळ राज्य विरुद्ध एम. भास्करन
वपल्लाई ि इतर या प्रकरणात हद.५.५.१९९७ रोिी न्यायननणडय हदलेला आिे .

त्यानस
ु ार शासन ननणडय क्र.एलक्यए
ू न-३०/२०००/प्र.क्र.६७/अ-२, हद.१२/०३/२००४
चा शासन ननणडय ननगडभमत करण्यात आला आिे . सदर शासन ननणडयात
सींपादन

प्रयोिनासाठी

िापरून

अनतररक्त

झालेल्या

ककीं िा

विनािापर

असलेल्या िभमनीची अन्य सािडिननक प्रयोिनासाठी आिश्यकता नसेल तर

अशा िभमनीची केिळ िािीर भललािाद्िारे विक्री करण्यात यािी, परीं तु ती
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मळ
ू भध
ू ारकाला परत करू नये असे नमद
ू आिे . त्यामळ
ु े मळ
ू शेतकऱ्याींना
िापरात नसलेली सींपाहदत िमीन परत दे णे शक्य िोणार नािी.
(६) प्रश्न उद््ाित नािी.

(६३)

*

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

बर्डनेरा ते अिोला या मागाचची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत
१०९०५३

अॅर्ड.यशोमती

ठािूर

(नतिसा),

प्रा.विरें द्र

जगताप

(धामणगाि रे ल्िे), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा),
श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरू ी) :
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम

(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) बिनेरा ते अकोला या मागाडिर मोठ्या प्रमाणात खड्िे पिल्यामळ
ु े
िािनचालकाींना िािने चालविणे गैरसोयीचे िोऊन रस्त्यािर मािे नोर्विें बर,
२०१७ मधील
रोिीच्या

अपघातात ६ र्वयक्तीींचा तर हदनाींक २४ डिसेंबर, २०१७

अपघातात

४

र्वयक्तीींचा

मत्ृ यू

झाला

असल्याचे

तसेच

या

मिामागाडिर िोणाऱ्या अनेक अपघातात अनेक नागररक गींभीर िखमी झाले

असल्याचे हदनाींक २८ डिसेंबर, २०१७ रोिी िा त्यासम
ु ारास ननदशडनास आले
आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्यािर पिलेले खड्िे सािडिननक बाींधकाम विभागाने
बझ
ु विले नसल्याने सदर अपघात घित आिे त, िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार उक्त मागाडची दरु
ु स्ती करण्याबाबत तसेच

दरु
ु स्तीस विलींब लािणाऱ्या अचधकाऱ्याींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) प्रश्नाधीन बिनेरा ते अकोला िा रस्ता भारतीय

राषरीय रािमागड प्राचधकरणामाफडत मे.अमरािती-चचखली एक्सप्रेस िे भल. ्या
सिलतकाराकिून

खािगीकरणातन
ू

चौपदरीकरण

प्रगतीपथािर

असलेल्या

अमरािती ते चचखली ्या १९४ कक.मी. राषरीय मिामागाडचा भाग आिे .
त्या रस्त्यािर
अपघात

खड्ियामळ
ु े सदर अपघात झाल्याचे खरे नािी तसेच सदर

रस्त्यािरील

खड्ियाींमळ
ु े

झाल्याचे

पोलीस

यींत्रणेनी

कळविले
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नसल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागड प्राचधकरण,अमरािती
याींनी कळविले आिे .

(२) िा रस्ता सािडिननक बाींधकाम विभागाच्या अखत्यारीत नसन
ू भारतीय
राषरीय रािमागड प्राचधकरणाच्या अखत्यारीत आिे . रस्त्याची दे खभाल ि

दरु
ु स्तीची िबाबदारी िी सिलतदार मे.अमरािती-चचखली एक्सप्रेसिे भल.ची

असन
ू खड्ियाींची दरु
ु स्ती केलेली असन
ू आता रस्ता सजु स्थतीत आिे , तसेच

खड्िे दरु
ु स्तीचे काम िे ननयभमत दे खभाल दरु
ु स्ती अींतगडत सिलतदार

कींपनीद्िारे सरु
ु आिे , असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागड
प्राचधकरण, अमरािती याींनी कळविले आिे .

(३) सदर काम िे केंद्र शासनाच्या अखत्याररत येत असल्यामळ
ु े राज्य
शासनाचा चौकशी करण्याचा प्रश्नच उद््ाित नािी.
(४) प्रश्न उद््ाित नािी.
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

दे िगाांि रां गारी (श्ज.औरां गाबाद) पररसर ि शशिना
नदी पात्रातील अिैध िाळू उपसा
(६४)

*

१०८६९१

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोर्ड), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली),

श्री.अतल
ु सािे (औरां गाबाद पि
ू )च :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) दे िगाींि रीं गारी (जि.औरीं गाबाद) पररसरात ि भशिना नदी पात्रात मिसल
ू

ि पोलीस प्रशासनातील कािी अचधका-याींच्या सींगनमताने मोठ्या प्रमाणात

अिैध िाळू उपसा सरु
ु असल्याचे तसेच या अिैध िाळू उपशामळ
ु े भशिना
नदी पात्राचे

नक
ु सान झाले असल्याचे मािे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा

त्यादरम्यान ननदशडनास आले आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, या हठकाणी उपसा केलेल्या िाळूची अिैध मागाडने िाितक
ू
करण्यात येत असन
ड दल
ड
ू सींबचीं धत विभागाचे अचधकारी याकिे िाणीिपि
ू क
ु क्ष
करीत आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय,
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(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार दे िगाींि रीं गारी पररसरात ि भशिना नदी पात्रात

िाळू उपसा करून िाळूची िाितक
ू करणाऱ्या िाळू माकफयाींिर तसेच त्यास
सिकायड करणाऱ्या सींबचीं धत अचधकाऱ्याींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) असे ननदशडनास आले नािी.
(२), (३), (४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

शसांधद
ु ग
ु च, रत्नाधगरी ि रायगर्ड श्जल््यातील शेतिऱयाांचे ओखी
चक्रीिादळ ि अिेळी पर्डलेल्या पािसामुळे झालेले नुिसान

(६५)

*

१०६३२०

श्रीमती तप्ृ ती सािांत (िाांद्रे पि
ू )च , श्री.िालीदास िोळां बिर

(िर्डाळा), श्री.सभ
च ील पाटील
ु ाष उफच पांर्र्डतशेठ पाटील (अशलबाग), श्री.धैयश
(पेण), श्री.ननतेश राणे (िणििली), श्री.सरु े श लार्ड (िजचत), श्री.राधािृष्ट्ण
विखे-पाटील

(शशर्डी),

श्री.विजय

िर्डेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी),

श्री.नसीम

खान

(चाांहदिली), श्री.अशमत विलासराि दे शमख
(लातरू शहर), श्री.अशमन पटे ल
ु
(मब
ुां ादे िी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), प्रा.िषाच गायििार्ड (धारािी),

श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अ्लम शेख (मालार्ड
पश्श्चम), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), र्डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी),
श्री.अब्दल
ु

सत्तार

(शसल्लोर्ड),

श्री.सांग्राम

थोपटे

श्री.राहुल बोंद्रे
(धचखली), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.िैभि नाईि (िुर्डाळ), श्री.सांजय
िदम (दापोली), श्री.भा्िर जाधि (गह
ु ागर) :

(भोर),

पन
ु िचसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत ि

(१) कोकणातील भसींधद
ु ग
ु ,ड रत्नाचगरी ि रायगि जिल््यात मािे डिसेंबर, २०१७
मध्ये आलेल्या ओखी िादळ ि अिेळी पिलेल्या पािसामळ
ु े आींबा वपकाचा
मोिोर

गळून

नक
ु सान

झाल्याने

केिळ

१

बागायतदाराींना भमळणार आिे, िे खरे आिे काय,

्क्का

आींब्याचे

उत्पादन
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(२) तसेच भसींधद
ु ग
ु ड जिल््यातील मजच्छमाराींच्या बो्ीचे ि मजच्छमार िाळीचे
या

िादळामळ
ु े

प्रचींि

प्रमाणात

नक
ु सान

झाले

असन
ू

याबाबतचा

सिे

जिल्िाचधकारी, भसींधद
ु ग
ु ड याींनी करुन मािे िानेिारी, २०१८ च्या पहिल्या
आठिड्यात अििाल सादर केलेला असतानािी मजच्छमाराना आिभमतीस
नक
ु सान भरपाई भमळालेली नािी, िे िी खरे आिे काय,

(३) तसेच, रायगि जिल््यात मािे िून ते िुल,ै २०१७ या दोन महिन्याींमध्ये

पाऊस िास्त पिल्याने येथील शेतकऱ्याींिर दब
ु ार पेरणीचे सींक् ओढािले
असताना, मािे ऑक््ोबर ि डिसेंबर, २०१७ मध्ये झालेल्या िादळी पाऊस ि

अनतिषृ ्ीमळ
ु े ६ ििार ७०२.३६ िे क््र क्षेत्रातील भातवपकाींसि अन्य वपकाींचे

नक
ु सान झाले असल्याचे तसेच या नक
ु सानीमळ
ु े सम
ु ारे १८ ििार ९४६
शेतकरी बाचधत झाले असन
ू त्याींच्या नक
ु सान भरपाईसाठी शासनाकिून सम
ु ारे

१५ को्ी ९ लाख ७१ ििार ५०० रूपयाींच्या नक
ु सान भरपाईची आिश्यकता
आिे, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आिे काय,

(५) असल्यास, चौकशीनस
ु ार ओखी िादळ ि अिेळी पिलेल्या पािसामळ
ु े
नक
ु सानग्रस्त कोकणातील आींबा बागायतदार, मजच्छमार ि शेतकऱ्याींना
नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात
येत आिे,

(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) मािे डिसेंबर, २०१७ मध्ये आलेल्या ओखी िादळ
ि अिेळी पिलेल्या पािसामळ
ु े

रायगि जिल््यातील आींबा बागायतीचे

नक
ु सान झाले असल्याचे ननदशडनास आले आिे . तथावप, मािे डिसेंबर, २०१७
मध्ये आलेल्या ओखी िादळ ि अिेळी पिलेल्या पािसामळ
ु े रत्नाचगरी ि
भसींधुदग
ु ड जिल््यातील आींबा बागायतीचे नक
ु सान झाले असल्याचे ननदशडनास
आलेले नािी.
(२) िोय.

(३) रायगि जिल््यामध्ये मािे िून, २०१७ ते िुल,ै २०१७ या दोन
महिन्यामध्ये लागििीची कामे िेळीच पण
ू ड झाली असल्याने दब
ु ार पेरणीचे
सींक् ओढिले असल्याचे ननदशडनास आले नािी. तथावप रायगि जिल््यामध्ये
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मािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये झालेल्या परतीच्या पािसामळ
ु े भात ि आींबा

वपकाचे एकूण १८५४३ िे क््र क्षेत्राचे नक
ु सान झाले असल्याचे ननदशडनास
आले. तसेच मािे डिसेंबर, २०१७ मध्ये झालेल्या ओखी चक्रीिादळामळ
ु े तसेच

त्यामळ
ु े झालेल्या अिकाळी पािसामळ
ु े रायगि जिल््यात एकूण २३७४.९८
िे क््र शेतीवपकाींचे ि फळवपकाींचे ३३% च्या िर नक
ु सान झाले असल्याची
बाब ननदशडनास आलेली आिे .

(४) ि (५) शासनपत्रे हदनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१७ ि हदनाींक २७ ऑक््ोबर,
२०१७

अन्िये

अनक्र
ु मे

राज्यात मािे

िून ते सप््ें बर,

२०१७

मधील

पींचनामे

करुन

अनतिषृ ्ीमळ
ु े ि मािे ऑक््ोबर, २०१७ मधील परतीच्या पािसामळ
ु े झालेल्या
शेतीवपकाींच्या
नक
ु सानीचा

ि

फळवपकाींच्या

अििाल

शासनास

नक
ु सानीबाबत

अचधकाऱ्याींना दे ण्यात आल्या आिे त.

सादर

सींयक्
ु त

करण्याबाबतचा

सच
ू ना

क्षेबत्रय

सदर माहिती सींकभलत करण्याचे काम प्रगतीपथािर असन
ू यासींदभाडत

प्राप्त

िोणाऱ्या

माहितीच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

नक
ु सानग्रस्ताींना

दे ण्याबाबतचा ननणडय घेण्याचे प्रस्तावित आिे .

आचथडक

मदत

तसेच शासन ननणडय हदनाींक २१.०२.२०१८ अन्िये, हदनाींक ४ ते ६

डिसेंबर २०१७ या कालािधीत राज्यात आलेल्या ओखी चक्रीिादळामळ
ु े ि
त्यामळ
ु े

आलेल्या

पािसामळ
ु े

नक
ु सान

दे ण्याबाबतचा ननणडय घेण्यात आला आिे .
(६) प्रश्न उद््ाित नािी.

झालेल्या

बाचधताींना

मदत

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

हहांजिर्डी (श्ज.पुणे) येथे सक्तिसुली सांचलनालयाने (ईर्डी) जप्त िेलेल्या
भूखर्ड
ां ािर तीन इमारती बाांधल्याबाबत

(६६)

*

१०४८८८

(शशिाजीनगर) :
काय :-

श्री.शभमराि तापिीर (खर्डििासला), श्री.विजय िाळे
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) हिींिििी, पण
ु े येथे सक्तिसल
ु ी सींचलनालयाने (ईिी) िप्त केलेल्या ८३

गठ
ुीं े भख
ू ींिािर इमारत बाींधन
ू त्यातील सदननकाींची विक्री केल्याचे ि येथील
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सदननका हिींिििी माहिती तींत्रज्ञान कींपनीतील ९० सींगणक अभभयींत्याींनी
खरे दी केल्यामळ
ु े त्याींच्यािर बेघर िोण्याची िेळ आली असल्याचे मािे
िानेिारी, २०१८ मध्ये ननदशडनास आले, िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास,

या

प्रकरणी

उक्त

बाींधकाम

र्वयािसानयकासि

मळ
ु शी

तालक्
ु यातील दोन उप-ननबींधकाींिर गन्ु िे दाखल करण्यात आले आिे , िे िी
खरे आिे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आिे काय,
(४)

असल्यास,

चौकशीनस
ु ार

शासनाची

तसेच

खरे दीदाराींची

फसिणूक

करणाऱ्या उक्त बाींधकाम र्वयािसानयकािर शासनाने कोणती कारिाई केली िा
करण्यात येत आिे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे िेंद्र फर्डणिीस : (१), (२), (३) ि (४) हिींिििी, तालक
ु ा मळ
ु शी, जिल्िा

पण
ु े येथील सर्विे नींबर २२०, हिस्सा नींबर १ ि ५/५ मधील ०-८३ िे क््र
भमळकत

अींमलबिािणी

सींचालनालयाने

(इनफोसडमें्

िायरे क््रे ्)

िप्त

केलेली आिे िे मािीत असन
ू सद्ध
ु ा आरोपीींनी दय्ु यम ननबींधक कायाडलय
मळ
ु शी २ ि दय्ु यम ननबींधक कायाडलय, पौि, मळ
ु शी २ याींचेशी सींगनमत

करून स्ित:चे आचथडक फायद्याकरीता सदरची भमळकत दोन िेळा दोन

िेगिेगळ्या दय्ु यम ननबींधक कायाडलयामध्ये नोंदणी करून विकली आिे . सदर
भमळकतीिर हिींदिी स्िराज्य कॉपोरे शन प्रा.ली. कींपनी ि त्या कींपनीचे

िायरे क््र याने नमद
ु भमळकत िी ई.िी. ने िप्त केलेली आिे िे मािीत

असतानािी सदर भमळकतीिर तीन इमारती बाींधून त्यामधील सदननका
ग्रािकाींना विकून ग्रािकाींची ि शासनाची फसिणक
केली आिे , अशा
ू
तक्रारीिरून हिींिििी पोलीस स््े शन येथे ६ आरोपी,

सािील ररॲल््सड ि

हिींदिी स्िराि कॉपोरे शन प्रा.ली. याींचेविरूद्ध गन्
ु िा क्र. ३०/२०१८ भा.दीं .वि.

कलम ४२०, ४०६, ३४ सि लाच लच
ु पत प्रनतबींधक कायदा १९८८ चे कलम
१३ प्रमाणे गन्
ु िा दाखल करण्यात आला आिे . सदर गन्
ु िा तपासािर आिे .
(५) प्रश्न उद्भित नािी.

-----------------
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शासनाच्या दध
ू खरे दी दराप्रमाणे दर न दे णाऱया
(६७)

*

खाजगी दध
ू सांघाना नोटीसा पाठविल्याबाबत

१०५३७१

श्री.सनु नल

प्रभू

(हदांर्डोशी),

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांगमनेर), श्री.विजय िर्डेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु

(लातरू शहर), श्री.अ्लम शेख (मालार्ड पश्श्चम), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी),
श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.र्डी.पी.सािांत (नाांदेर्ड उत्तर), श्री.िसांतराि
चव्हाण (नायगाांि), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि

रे ल्िे), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.अशमत झनि (ररसोर्ड), र्डॉ.सांतोष

टारफे (िळमनरु ी), प्रा.िषाच गायििार्ड (धारािी), श्री.बाबरु ाि पाचणे (शशरुर),

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशर्डी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.त्र्यांबिराि
शभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी),
श्री.अब्दल
ु

(धचखली),

(शाहूिार्डी) :
काय :-

सत्तार

(शसल्लोर्ड),

श्री.चांद्रदीप

नरिे

श्री.सांग्राम

(िरिीर),

थोपटे

(भोर),

श्री.सत्यजीत

श्री.राहुल बोंद्रे
पाटील-सरुर्डिर

सन्माननीय दग्ु धवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) राज्य शासनाने दध
ू खरे दी दरात िाढ करणेबाबत ननदे श दे ऊनिी, त्याचे

पालन न करणाऱ्या ५० खासगी सिकारी दध
ू सींघाींना प्राप्त तक्रारीनस
ु ार
हदनाींक २५ डिसेंबर, २०१७ रोिी िा त्यासम
ु ारास नो्ीसा पाठविण्यात आल्या
आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, शासनाने हदनाींक २१ िून, २०१७ रोिी पररपत्रक काढून
शेतकऱ्याींना ३.५ फॅ् ि ८.५ एस.एन.एफ. इतक्या गण
ु ित्तेच्या दध
ू ाला

प्रनतभल्र २७ रुपये भाि दे णे बींधनकारक केले असतानािी प्रनतभल्र १८
रुपये भाि दे ण्यात येत असल्याचे ननदशडनास आले आिे , िे िी खरे आिे
काय,

(३) असल्यास, दध
ू ाचा रास्त उत्पादन खचड विचारात घेता गायीच्या दध
ू ाला

ककमान ५०/- रुपये ि म्िशीच्या दध
ू ाला ६५/- रुपये प्रनतभल्र भाि भमळािा
अशी मागणी दध
ू उत्पादक शेतकरी सींघषड सभमतीच्या ितीने मा.दग्ु धविकास
मींत्री याींचेकिे करण्यात आली आिे , िे िी खरे आिे काय,
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(४) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनष
ीं ाने दध
उत्पादक शेतकऱ्याींच्या
ु ग
ू

दध
ू ाला योग्य भाि दे ण्याबाबत ि खासगी दध
ू सींघाच्या मनमानीला आळा
घालण्यासाठी आणण उत्पादकाींच्या िोत असलेल्या वपळिणूकीिर ननयींत्रण
आणन
ू

खासगी

सींघाींना

राज्य

सरकारच्या

कायद्याच्या

कायडक्षेत्रात

आणण्यासाठी निीन धोरण राबविणेबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली
िा करण्यात येत आिे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. महादे ि जानिर : (१) िोय, शासनाच्या दध
ू खरे दी दराप्रमाणे दध
ू खरे दी
दर न दे णा-या ३८ जिल्िा/तालक
ु ा सिकारी सींघाींना ि मिाराषर राज्य सिकारी
दध
ू

मिासींघ

मयाड.,(मिानींद)

या

मिासींघास

मिाराषर

सिकारी

सींस्था

अचधननयम,१९६० चे कलम ७९(अ)(३) अन्िये नोह्स दे ण्यात आलेली आिे .

(२) िोय, शासनाने हद.१९ िून, २०१७ रोिीच्या शासन ननणडयान्िये ननजश्चत

केलेले गाय ि म्िै स दध
ू ाचे खरे दी दर सिकारी सींघाना बींधनकारक केलेले
असताींनािी कािी सिकारी दध
ू सींघ शासनाने ननधाडररत केलेल्या दरापेक्षा कमी

दराने दध
खरे दी करीत आिे त तसेच खािगी दध
र्वयिसाय क्षेत्रािर
ू
ू
सद्यजस्थतीत दध
खरे दी दराचे कायदे भशर बींधन नसल्याने ते त्याींच्या
ू

स्तरािर दध
ू खरे दी-विक्रीचे दर ननजश्चत करतात. पररणामी दध
ू खरे दी दरात
तफाित ननमाडण िोते.
(३) िोय.

(४) ि (५) शासनाने सातत्याने शेतकऱ्याींचे हित िोपासण्याचा प्रयत्न केला
आिे . त्याचाच एक भाग म्िणन
ू हद.१९/०६/२०१७ रोिीच्या शासन ननणडयान्िये

शासनाने, शासकीय दध
ू योिनेच्या दध
ू खरे दी दरात रु.३/- इतकी दरिाढ

हद.२१/०६/२०१७ पासन
ू लागू केली आिे . सदर दध
ू दरिाढ बािारभािाचा

आढािा ि शेतकऱ्याींचे हित या दोन्िी गोष्ी विचारात घेऊनच करण्यात
आलेल्या आिे त.

खािगी दग्ु धर्वयिसाय क्षेत्रािर कायदे भशर बींधन आणण्याच्या दृष्ीने

शग
ु र प्राईि कींरोल ॲक््च्या धतीिर दध
ू ाकररता कायदा आणण्याची कायडिािी
शासन स्तरािर सरु
ु आिे .

-----------------
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पनिेल (श्ज.रायगर्ड) महानगरपाशलिेत समाविष्ट्ट असलेल्या २९
(६८)

*

गािाांमध्ये गािठाण भुमापन न िेल्याबाबत
१०५१७९

श्री.प्रशाांत

ठािूर

(पनिेल),

श्री.समीर

िुणािार

(हहांगणघाट), अॅर्ड.आशशष शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी

पश्श्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदिली
पि
ू )च , श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पनिेल

(जि.रायगि)

सन्माननीय महसल
मांत्री पढ
ू
ु ील

मिानगरपाभलकेत

समाविष्

असलेल्या

२९

गािाींमध्ये भम
ू ी अभभलेख विभागाकिून गािठाण भम
ु ापन न केल्यामळ
ु े या
गािातील घराींना मालमत्ता कािड ि दरू
ु स्तीसाठी मिानगरपाभलकेमाफडत
परिानगी भमळत नसल्याचे तसेच
कोणाची असा

प्रश्न ननमाडण िोऊन विकासकामाींत अिथळे येत असल्याचे

मािे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा
काय,
(२)

गािालगतच्या गािठाणाींिर मालकी

असल्यास,

उक्त

गािाींचे

त्यादरम्यान ननदशडनास आले,
गािठान

भम
ु ापन

िे खरे आिे

करण्याबाबत

पनिेल

मिानगरपाभलकेने मागणी करून १ िषड झाले असतानािी भम
ू ी अभभलेख
विभागाने अद्याप गािठान भम
ु ापन केले नािी, िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार उक्त २९ गािाींचे तातिीने गािठान भम
ु ापन
करण्याबाबत तसेच यास ्ाळा्ाळ करणाऱ्या सींबध
ीं ीत अचधकाऱ्याींिर कारिाई
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली िा करण्यात येत आिे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) ि (५) प्रस्तत
ु प्रकरणी पनिेल

मिानगरपाभलकेत समाविष् असलेल्या २९ गािाींपक
ै ी ८ गािाींचे गािठाण
भम
सदरची गािे
ू ापन (भस्ी सर्विे ) मोिणीचे काम पण
ू ड झाले असन
ू

परीरक्षणास घेण्यात आलेली आिे त. नगर भम
ू ापन कामी आिश्यक असणारी
मिानगरपाभलका िद्दीतील गािठाण क्षेत्र ि भमळकतीींची

गाि ननिाय सींख्या
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याबाबतची माहिती माचड, २०१७ मध्ये भभू म अभभलेख विभागास प्राप्त झाली

आिे . त्यानष
ीं ाने उिडरीत गािाींच्या कामाबाबत लागणारा खचड रु. १ को्ी ९०
ु ग
लाख एिढी रक्कम पनिेल मिानगरपाभलकेला फेब्रि
ु ारी, २०१८ मध्ये भम
ू ी
अभभलेख विभागाकिून कळविण्यात आलेली असन
ू
करण्यास

सींमती

असल्याचा

ठराि

मींिूर

करुन

सदरचा खचड अदा

घेण्याबाबतिी

पनिेल

मिानगरपाभलकेस कळविण्यात आलेले आिे . पनिेल मिानगरपाभलकेकिून

आिश्यक तो ठराि प्राप्त झाल्यानींतर नगर भम
ू ापनाबाबत शासन पढ
ु ील
ननणडय घेईल.

प्रस्तत
ु

प्रकरणात

झालेल्या

विलींबाबाबत

िबाबदार

असणाऱ्या

कमडचाऱ्याींना उप अधीक्षक भभू म अभभलेख, पनिेल याींच्याकिून कारणे दाखिा
नो्ीस बिािण्यात आली आिे .

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

नऱहे (ता.हिेली, श्ज.पण
ु े) येथील बँि ऑफ महाराष्ट्र ते पारी िांपनी
चौि या र्त्याची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत

(६९)

*

१०४८८९

श्री.शभमराि तापिीर (खर्डििासला) :

सन्माननीय

ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नऱ्िे (ता.ििेली, जि.पण
ु े) येथील बँक ऑफ मिाराषर ते पारी कींपनी चौक

या रस्त्याची दरु िस्था झाली असल्यामळ
ु े रस्त्यािर सतत अपघात िोत असन
ू
त्यात अनेक नागररक िखमी िोत असल्याचे तसेच येथील स्मशानभम
ू ी ते
भम
ू कर नगर (काळूबाई मींहदर) पयांतचा सजर्विडस रस्ता ९० मी्र िरून १००

मी्र िाढविण्याच्या प्रस्तािास मान्यता भमळाली असताना सदर काम
अद्याप

प्रलींबबत

असल्याचे

मािे

िानेिारी,

त्यादरम्यान ननदशडनास आले, िे खरे आिे काय,

२०१८

मध्ये

िा

(२) असल्यास, या दोन्िी रस्त्याींच्या कामाबाबत सींबचीं धताकिे िेळोिेळी
पत्रर्वयििार ि पाठपरु ािा करूनसद्ध
ु ा कोणतीिी कायडिािी करण्यात आली नािी
आिे, िे िी खरे आिे काय,
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार नऱ्िे येथील बँक ऑफ मिाराषर ते पारी कींपनी

चौक या रस्त्याची दरु
ु स्ती करून स्मशानभम
ू ी ते भम
ू कर नगर या रस्त्याचे
काम सरु
ु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडिािी केली अथिा करण्यात येत
आिे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्रीमती पांिजा मर्ड
ांु े : (१)

अ) नऱ्िे

येथील बॅक ऑफ मिाराषर ते पारी

कींपनी चौक िा रस्ता खराब आिे . परीं तु त्यािर अपघात झाल्याचे ननदशडनास
आलेले नािी.

ब) तसेच स्मशानभम
ु ी ते भम
ु कर नगर (काळुबाई मींहदर) पयडतचा

सजर्विडस रस्ता िा बेंगलोर-मब
ुीं ई (रा.मा.क्र.४ ) चा बा्यिळण मागाडचा सेिा
रस्ता आिे . सदर रस्ता

भारतीय राषरीय मिामागड प्राचधकरण याींच्या

अखत्यारीत असन
ू सदरचे काम मींिूर आिे .

(२) नऱ्िे येथील बॅक ऑफ मिाराषर ते पारी कींपनी चौक या रस्त्याबाबत
जिल्िा पररषद पण
ु ेकिे कोणतािी पत्रर्वयििार झाल्याचे आढळून येत नािी.
(३) प्रश्न भाग क्र.१ च्या उत्तरातील ”अ” येथील
पररषदे माफडत पािणी करण्यात आली आिे .

रस्त्याची जिल्िा

(४) नऱ्िे येथील बॅंक ऑफ मिाराषर ते पारी कींपनी चौक िा रस्ता ग्रामीण

मागड क्र ४२९ असन
ू या रस्त्याची लाींबी ७५० मी्र आिे . मध्यभागी २५० मी.
कॅाींक्री्चा रस्ता असन
ू दोन्िी बािस
ू िाींबरी रस्ता आिे . पारी कींपनी चौकाचा

रस्ता िा इतर जिल्िा मागड क्र. १२९ चा भाग रस्ता असन
ू िाींबरी आिे . या
रस्त्याची लाींबी २०० मी. आिे . याप्रमाणे

या रस्त्याची एकूण लाींबी ९५० मी.

आिे . सदर रस्त्यािरील िि िाितक
ु ीमळ
ु े िाींबरी पषृ ठभाग खराब झालेला
आिे .

या खराब रस्त्याच्या

दरु
ु स्तीचे काम ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार

प्रस्तावित करण्याचे जिल्िा पररषदे चे ननयोिन आिे . सदर रस्त्यािर खड्िे
भरण्याचे काम जिल्िा पररषदे माफडत मींिूर करण्यात आले आिे .
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स्मशानभम
ू ी ते भम
ू कर नगर सेिा रस्ता भारतीय राषरीय मिामागड

प्राचधकरण याींच्यामाफडत पण
ू ड करण्यात येणार असल्याचे सािडिननक बाींधकाम
विभागाने कळविले आिे .

(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

विधान भिन :
मुांबई.

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

र्डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानसभा
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