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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
सोमिार, हदनाांि १२ माचच, २०१८ / फाल्गन
ु २१, 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 - ४७
-------------------------------------

सटाणा-मळगाि (ता.बागलाण, जज.नाशशि) येथील पुलाला अिैध
उत्खननामळ
ु े ननमाचण झालेला धोिा

(१)

*

११३२८०

श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरू ी) :

सन्माननीय

महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) स्ाणा-मळगाव (ता.बागलाण, जि.नाशिक) येथील पल
ु ािवळ मोठ्या
प्रमाणात अवैधररत्या वाळू उपसा करण्यात येत असयायाचे व या अवैध

उपिाकडे सींबधीं धत अधधकारी दल
ल करीत असयायामळ
ु क्ष
ु े पल
ु ाला धोका ननमालण
झायायाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिलनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असयायास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,
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(३) असयायास, चौकिीचे ननषकर्ल काय आहे व त्यानस
ु ार सदर पल
ु ािवळ
अवैध

वाळू

उपसा

करणाऱयाींवर

व

याकडे

दल
ल
ु क्ष

करणाऱया

सींबधीं धत

अधधकाऱयाींवर कारवार करण्याबाबत िासनाने कोणती कायलवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) नाशिक जिया्यातील बागलाण
तालक्
ु यात

आरम

नदीवर

स्ाणा

िहरानजिक

उभारण्यात

आलेयाया

स्ाणा-मळगाींव पल
ु ािवळ नदीपात्रातन
ू वाळूचे अवैध उत्खनन केयायाबाबत
दद.०२/०२/२०१८ रोिी स्थाननक वत्ृ तपत्रामध्ये बातमी प्रशसध्द झाली होती.

सदरचे उत्खनन बऱयाच कालावधीपव
ू ीचे असन
ू या उत्खननामळ
ु े सदर

पल
ु ास ताींत्रत्रकदृष्या धोका नसयायाचे उपववभागीय अशभयींता, जियाहा पररर्द,
नाशिक उपववभाग स्ाणा याींनी केलेयाया चौकिीमध्ये आढळून आले आहे .

आरम नदीपात्रात वाळूचे अवैध उत्खनन व वाळू साठे करणाऱया

व्यक्तीींना नो्ीस दे ण्यात आयाया असन
त्याींच्याववरुध्द दीं डात्मक कारवार
ू
करण्यात येत आहे .

वाळूचे अवैध उत्खनन व वाहतक
ू ीस प्रनतबींध करण्यासाठी बागलाण

तालक्
ु यासह नाशिक जिया्यात भरारी पथके स्थापन केली असन
ू या भरारी

पथकाने माहे एवप्रल,२०१७ ते िानेवारी, २०१८ या कालावधीत बागलाण

तालक्
ु यात गौणखननिाचे अवैध उत्खनन व वाहतक
ू ीच्या ११९ प्रकरणी
दीं डात्मक कायलवाही करुन रक्कम रु.८३,२८,४८०/- इतका दीं ड वसल
ू केला आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

रायगाांि-िीट-झरे -पोपळज (ता.िरमाळा, जज.सोलापूर)
या र्त्याची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत

(२)

*

१०७४३९

श्री.नारायण

पाटील

(िरमाळा) :

सन्माननीय

सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-
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(१) रायगाींव-वी्-झरे -पोपळि (ता.करमाळा, जि.सोलापरू ) प्रजिमा-१२६ या
रस्त्यावरील

कक.मी.

१०/००

ते

२१/००

मधील

रस्त्याचे

खडीकरण

व

डाींबरीकरण करण्यासाठी रुपये ३ को्ी ननधी शमळण्याची व रस्त्याचा समावेि
ग्-ब (ए.एम.सी.) मध्ये करण्याबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी

मा.सावलिननक बाींधकाम मींत्री याींचक
े डे ददनाींक १९ सप््ें बर, २०१७ रोिी वा
त्या सम
ु ारास केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, सदर काम ग्-ब अींतगलत समाववष् करण्याबाबतचे आदे ि

मा.सावलिननक बाींधकाम मींत्री याींनी सधचव, रस्ते, सावलिनीक बाींधकाम ववभाग
याींना ददले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, उक्त आदे िाच्या अनर्
ीं ाने रस्त्यासाठी ननधी मींिूर करून
ु ग

रस्त्याचा समावेि ग्-ब (ए.एम.सी) अींतगलत करण्याबाबत िासनाने कोणती
कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(३) व (४) प्रश्नाींककत रस्त्याच्या दे खभाल दरू
ु स्तीच्या कामाींसाठी ठे केदारी
ननजश्चत करण्यात आली आहे . रस्त्याच्या डाींबरी पषृ ठभागावरील खड्डे भरुन
रस्ते वाहतक
ु ीसाठी सजु स्थतीत ठे वण्यात आले आहे .
रस्त्याच्या

लाींबीपैकी

काही

लाींबीत

रस्त्याचे

मिबत
ु ीकरण

व

डाींबरीकरण करणे व इतर काम करणे आवश्यक आहे . ही कामे मींिूरी, ननधी,
ननकर् व प्राध्यन्यक्रमानस
ु ार हाती घेण्याचे ननयोिन आहे .
-----------------

औसा (जज.लातरू ) तालक्
ु यातील तेरणा ि तािरजा नदीपात्रातन
ू
होत असलेल्या अिैध िाळू उपशाबाबत

(३)

*

११३३०६

श्री.बसिराज पाटील (औसा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री
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(१) औसा (जि.लातरू ) तालक्
ु यातील तेरणा व तावरिा नदीपात्रातील केवळ
दहप्परसोगा वाळू घा्ाचा शललाव होऊन उवलररत ८ वाळू घा्ाींचा शललाव न

झायायाने या रे तीघा्ावरून मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू उपसा होत असयायाचे
ददनाींक १३ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदिलनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असयायास, सदरच्या अवैध

वाळू उपिामळ
ु े िासनाच्या को्यवधी

रुपयाींच्या महसल
ू ाचे नक
ु सान होत असन
ू या अवैध वाळू उपिाकडे सींबधीं धत
तलाठी व मींडळ अधधकारी दल
ल करीत आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष
(३) असयायास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(४) असयायास, चौकिीनस
ु ार तेरणा व तावरिा नदीपात्रातील वाळू घा्ावरून

अवैध वाळू उपसा करणाऱया वाळू माकियाींवर तसेच याकडे दल
ल करणाऱया
ु क्ष
सींबधीं धत अधधकाऱयाींवर कारवार करण्याबाबत िासनाने कोणती कायलवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) औसा तालक
ु ा, जि.लातरू येथील
तेरणा, तावरिा व माींिरा नदीपात्रातील एकूण ७ वाळूघा्ाींचे सवेक्षण
केयायानींतर पयालवरण मींिरू ीअींती केवळ दहप्परसोगा हा एकच वाळूघा्

शललावयोग्य ठरववण्यात आला होता. तथावप, शललावाच्या तीन िेऱया पार
पडयायानींतरही दहप्परसोगा या वाळूग्ास बोली प्राप्त झालेली नाही. औसा
तालक्
ु यात वाळूचे अवैध उत्खनन व वाहतक
ू ीस प्रनतबींध करण्यासाठी नायब

तहसीलदार, मींडळ अधधकारी व तलाठी याींचे भरारी पथक स्थापन करण्यात

आले असन
ू औसा तालक्
ु यात माहे एवप्रल, २०१७ ते िानेवारी, २०१८ या

कालावधीत १४४ प्रकरणात दीं डात्मक कायलवाही करुन रु.१४,१९,९५०/- इतकी
रक्कम िासनिमा करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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मौजे शमठमुांबरी-बागिाडी (ता.दे िगड, जज.शसांधद
ु ग
ु )च येथे
धप
ू प्रनतबांधि बांधारा बाांधण्याबाबत

(४)

*

११३९९५

श्री.िालीदास

िोळां बिर

(िणििली), श्री.सनु नल शशांदे (िरळी) :

(िडाळा),

श्री.ननतेश

राणे

सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम

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

(१) मौिे शमठमब
ुीं री-बागवाडी (ता.दे वगड, जि.शसींधुदग
ु )ल येथील धूप प्रनतबींधक

बींधाऱयाचे काम राज्य स्तरीय योिना-४७११ परू ननयींत्रण प्रकयाप यावरील
भाींडवली खचल अींतगलत २०१६-२०१७ च्या अथलसक
ीं यापात समाववष् करण्यात

आले असन
ू सदर कामाच्या रूपये १.०० को्ी रकमेच्या अींदािपत्रकासह
प्रिासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, सदरहू धप
ू प्रनतबींधक बींधाऱयाच्या कामासाठी सन २०१६-२०१७
च्या अथलसक
ीं यापात रूपये १.०० को्ीची तरतद
ू करण्यात आली असतानाही
अदयापपयंत सदरहू कामास सरू
ु वात करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे
काय,
(३) असयायास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४)

असयायास,

चौकिीनस
ु ार

शमठमब
ींु री-बागवाडी

येथील

धप
ू

प्रनतबींधक

बींधाऱयाचे काम सरु
ु करून तातडीने पण
ू ल करण्याबाबत िासनाने कोणती
कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) होय. हे अींित: खरे आहे . सदर कामाला रु.१.०० को्ी रक्कमेस
प्रिासकीय मान्यता ददली असन
ीं यापात रु.२१.७४
ू सन २०१६-१७ च्या अथलसक
लक्ष व सन २०१७-१८ च्या अथलसक
ीं यापात रु.१७.२१ लक्ष इतकी तरतद
ु

करण्यात आलेली आहे . तथावप पयालवरण ववभागाची CRZ मींिूरी अप्राप्त
असयायाने पढ
ु ील कायलवाही करण्यात आलेली नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
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(४) पयालवरण ववभागाची CRZ मींिरु ी शमळताच पढ
ु ील कायलवाही करण्यात
येत आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

अमरािती जजल््यातील २८ धगट्टी खदानाांना अिैध परिाने हदल्याबाबत
(५)

*

१०६४६९

प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि रे ल्िे), अॅड.यशोमती ठािूर

(नतिसा) : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अमरावती जिया्यातील र-क्लास िासकीय िागेवरील धगट्टी खदानाींना
िासनाने

अवैध

ठरववले

असन
ू

सन

२०११

पासन
ू

नवीन

परवाने

न

दे ण्याबाबतचा अध्यादे ि काढला असताना व न्यायालयाने दे खील तसे ननदे ि
ददले असताना सदर अध्यादे िाची अींमलबिावणी न करता अमरावती जियाहा

प्रिासनाने २८ धगट्टी खदानाींना परवाने ददयायाचे ददनाींक ९ िानेवारी, २०१७
रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदिलनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(३) असयायास, चौकिीचे ननषकर्ल काय आहे व त्यानस
ु ार अवैधररत्या उत्खनन
कररत असलेयाया या धगट्टी खदानाींवर तसेच िासनाचे ननयम डावलन
ू

परवानगी दे णाऱया सींबधीं धत अधधकाऱयाींवर िासनाने कोणती कारवार केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

चांद्रिाांत

पाटील

:

(१),

(२)

व

(३)

जियाहाधधकारी,

अमरावती

कायाललयामािलत र-क्लास/गायरान िशमनीवर ११ प्रकरणाींमध्ये नवीन खानपट्टे

मींिरू करण्यात आले होते. तसेच ८ प्रकरणाींमध्ये खाणपट्टा नत
ु नीकरणाची
कायलवाही करण्यात आली होती. सदर खाणपट्टे िासकीय र-क्लास/गायरान

िशमनीवर असयायाने िासनाच्या दद.१२/७/२०११ च्या िासन ननणलय व िासन
अधधसच
ू ना दद.२६/४/२०१७ नस
ु ार महाराषर अधधननयम क्रमाींक ३४/२०१७

अन्वये महाराषर िशमन महसल
ू सींदहता, १९६६ मध्ये समाववष् कलम २२ अ
मधील तरतद
ु ीनस
ु ार सींबधीं धत खाणपट्टाधारकाींना खाणपट्टा करारनामा सींपषु ्ात
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आणण्याबाबत जियाहाधधकारी, अमरावती याींचेकडून दद.२१/०९/२०१७ रोिी
नो्ीसा दे ण्यात आयाया. सदर नो्ीसीववरुध्द ८ खाणपट्टाधारकाींनी मा.मब
ुीं र

उच्च न्यायालय, खींडपीठ नागपरू येथे दाखल केलेयाया याधचकेमध्ये मा.उच्च

न्यायालयाने जियाहाधधकारी, अमरावती याींच्या दद.२१/९/२०१७ च्या नो्ीसीस
स्थधगती ददली असन
ू सदरचे ८ खाणपट्टे सदयजस्थीत सरु
ु आहे त. उवलररत ११
खाणपट्टे जियाहाधधकारी, अमरावती याींनी त्याींच्या दद.३/११/२०१७ रोिीच्या
आदे िान्वये रद्द केले आहे त. तसेच िासकीय िी-वगल िमीनीवरील ५ व एिक्लास िशमनीवरील २ असे एकूण ७ खाणपट्टे सरु
ु आहे त.
अमरावती

गौणखननि

जिया्यामध्ये

उत्खननाकरीता

िासकीय

ददनाींक

र-क्लास/गायरान

०३/११/२०१७

नींतर

िशमनीवर

खननपट्टे

तसेच

तात्परु ते परवाने मींिूर करण्यात आलेले नाहीत. या पाश्वलभम
ू ीवर प्रस्तत
ु
प्रकरणी कोणत्याही अधधकाऱयाववरुध्द कारवार करण्यात आली नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

राणसािरगाांि ते पालम मागे शसरसम (ता.पालम, जज.परभणी)
या र्त्याची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत
(६)

*

१०७४२१

श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-

पाटील (शशडी), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु
(लातरू शहर), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), डॉ.सांतोष

टारफे (िळमनरु ी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे
ग्रामीण), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा),

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरू ी), अॅड.यशोमती
ठािूर (नतिसा) :

सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम

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

(१) राणसावरगाींव ते पालम मागे शसरसम (ता.पालम, जि.परभणी) या

रस्त्याची दरु वस्था होऊन रस्ता वाहतक
ु ीस अयोग्य झायायाने रस्त्याची दरु
ु स्ती
व

डाींबरीकरण

करण्याबाबतची

मागणी

स्थाननक

रदहवािाींनी

व

लोकप्रनतननधीनी मा.सावलिननक बाींधकाम मींत्री, जियाहाधधकारी, परभणी व
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कायलकारी अशभयींता व सधचव (रस्ते) सावलिननक बाींधकाम ववभाग याींच्याकडे
ददनाींक ३० ऑगस््, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास केली आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असयायास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(३) असयायास, चौकिीनस
ु ार व लोकप्रनतननधीच्या मागणीनस
ु ार राणसावरगाींव

ते पालम या रस्त्याची दरु
ु स्ती व डाींबरीकरण करण्याबाबत िासनाने कोणती
कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. अिा आियाचे ननवेदन िासनास प्राप्त झाले
आहे .

(२) व (३) प्रश्नाधीन रस्त्यावरील खड्डे भरण्याचे काम पण
ू ल करण्यात आले
असन
ू वाहतक
ू सरु ळीत चालू आहे . दरू
ु स्तीची आवश्यक कामे मींिरू ी, ननधी,
ननकर् व प्राधान्यक्रमानस
ु ार हाती घेण्याचे ननयोिन आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

चाांदिड ि दे िळा (जज.नाशशि) येथील बस ्थानिाांचे
नुतनीिरण िरण्याबाबत
(७)

*

११४०२३

डॉ.राहूल आहे र (चाांदिड) :

सन्माननीय पररिहन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाशिक जिया्यातील चाींदवड व दे वळा ही महत्वाची बसस्थानके असन
ू
ती मोडकळीस आली असयायाचे तसेच बसस्थानकात मोठ्या प्रमाणात कचरा

पसरयायाने या कचऱयापासन
दग
ं ी ननमालण होऊन प्रवासी तसेच इतर
ू
ु ध

नागररकाींना त्याचा त्रास सहन करावा लागत असयायाचे ननदिलनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, चाींदवड व दे वळा येथे दे िाच्या ववववध भागातन
ू मोठ्या
प्रमाणात पयल्क येत असन
ू येथील मोडकळीस आलेयाया बसस्थानकाचा व
कचऱयाचा त्याींनाही मोठ्या प्रमाणात त्रास होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असयायास, उक्त बस स्थानकातील अस्वच्छता दरू करुन तातडीने

इमारतीचे नत
ु नीकरण करण्याबाबत िासनाने कोणती कायलवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते : (१) व (२) नाही.

(३) महाराषर राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसेस, बसस्थानके, कायाललये,
ननवासस्थानाींची

सामारक

िागा,

चालक/वाहक

ववश्ाींतीगह
ृ ,

अनतथीगह
ृ ,

पाण्याच्या ्ाक्या इ. ची स्वच्छता प्रभावीपणे होण्यासाठी राज्य स्तरावर

त्रिक्स इींडडया शल. या सींस्थेची अलीकडेच नेमणूक करण्यात आली असन
ू ,

त्याींनी स्वच्छतेचे काम चालू केले आहे . तसेच, चाींदवड व दे वळा येथील
बसस्थानके िुनी झायायामळ
ु े तेथे अदययावत बसस्थानके बाींधण्यासाठी तज्ञ
वास्तवु विारद याींची नेमणक
ू करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

दहीिडी (ता.माण, जज.सातारा) येथील माणगांगा
(८)

*

नदीिरील पुलाचे रुां दीिरण िरण्याबाबत
११२४९६

श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर),

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :

सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि

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

(१) दहीवडी (ता.माण, जि.सातारा) येथील माणगींगा नदीवरील पल
ू अरुीं द
असन
ू पल
ू ािवळ धोकादायक वळण असयायामळ
ु े यादठकाणी अनेकदा लहान
मोठे अपघात होऊन त्यात अनेक नागररकाींचा बळी िात असयायाचे माहे
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिलनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असयायास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(३) असयायास, चौकिीनस
ु ार माणगींगा नदीवरील पल
ु ाचे रुीं दीकरण करून
येथील

धोकादायक

वळणावर

अपघात

घडू

नये

म्हणून

उपाययोिना

करण्याबाबत िासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.

या पल
अरुीं द व वळण धोकादायक असयायाने
ू ाच्या दठकाणी पल
ू

अपघात झायायाची नोंद पोशलस दप्तरी नाही

(२), (३) व (४) प्रश्नाककीं त पल
हा अहमदनगर-मठे वडगाव-काष्ी-दौंडू
बारामती-िल्ण-ददहवडी-मायणी-वव्ा-तासगाव

साींगली

अींकली

रस्ता

रा.मा.६० वर कक.मी.१७८/८०० मध्ये आहे . पल
ू वाहतक
ू ीसाठी सजु स्थतीत आहे .
प्रस्तत
ु रस्ता केंद्र िासनाने रा.म.क्र.१६० म्हणून घोवर्त केला आहे . या

रस्त्याचे हस्ताींतरण केंद्र िासनाकडे करण्यात येणार असन
ू रस्त्याची सध
ु ारणा
करण्याचे काम केंद्र िासनामािलत होणे अपेक्षक्षत आहे .
-----------------

ठाणे जजल््यातील रे ती ि भूमाकफयाांिर िारिाई िरण्याबाबत

(९)

*

१०७६४९

श्री.रुपेश म्हात्रे (शभिांडी पि
ू )च , श्री.सनु नल प्रभू (हदांडोशी),

श्री.महे श चौघल
ु े (शभिांडी पजश्चम) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ठाणे

जिया्यातील

शभवींडी,

सन्माननीय महसल
मांत्री
ू

कयायाण,

मि
ींु ा

व

डोंत्रबवली

पढ
ु ील

येथील

खाडीककनाऱयावर रे ती व भम
ू ाकियाींकडून सीआरझेडचे उयालींघन करुन रे तीचा
उपसा करणे, मोठ्या प्रमाणात भर ्ाकून खाडी बि
ु वन
ू बेकायदा बाींधकामे
करणे तसेच खाडी ककनाऱयावरील खारिु्ीची मोठ्या प्रमाणात तोड करण्यात
येत असयायाचे ननदिलनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, उक्त दठकाणच्या बेकायदा बाींधकामावर कारवार करून रे ती व
भम
ू ाकिया याींचे ववरुध्द एमपीडीए आणण मोक्कासारख्या कायदयाींतगलत गन्
ु हे

दाखल करण्याचे ननदे ि मा.पालकमींत्री, ठाणे याींनी महसल
ववभागाच्या
ू

अधधकाऱयाींना ददयायाचे ददनाींक १० िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास
ननदिलनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(४) असयायास, चौकिीनस
ु ार ठाणे जिया्यातील ववववध खाडी ककनारी अवैध

उत्खनन तसेच भराव ्ाकून खाडी बि
ु ववणाऱया रे ती व भम
ू ाकियाींवर
एमपीडीए

आणण

मोक्का

कायदयाींतगलत

कारवार

कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

करण्याबाबत

िासनाने
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ठाणे जिया्यातील काही दठकाणी खाडी ककनाऱयावर
अवैध

रे ती

उत्खननाची

तसेच

बेकायदे िीर

बाींधकामाींची

काही

प्रकरणे

दृष्ोत्पत्तीस आली असन
ू अवैध रे ती उत्खनन करणाऱयाींवर तसेच अिा
बेकायदे िीर बाींधकामाींवर वेळोवळी कायलवाही करण्यात आली आहे . मात्र खाडी

ककनाऱयावर खारिु्ीची मोठ्या प्रमाणात तोड करण्यात येत असयायाची बाब
ननदिलनास आली नाही.
(२) हे खरे आहे .

(३) व (४) एवप्रल २०१७ ते िानेवारी २०१८ या कालावधीत ठाणे तालक्
ु यातील
अवैध रे ती वाहतक
ु ीच्या २१८ प्रकरणाींत दीं डात्मक कारवार करून रू. ५८.८९

लाख रक्कम वसल
करण्यात आली असन
अवैध रे ती उत्खननाच्या ६
ू
ू

प्रकरणात गन्
ु हे दाखल करण्यात आले आहे त. मि
ुीं ा खाडी ककनाऱयालगत खाडी
बि
ु वन
ू केलेली ८३७ बेकायदा बाींधकामे ननषकाशसत करण्यात आली आहे त.

कयायाण तालक्
ु यातील अवैध रे ती वाहतक
ु ीच्या १०० प्रकरणाींमध्ये

दीं डात्मक कारवार करून रू.१९.७७ लाख रक्कम वसल
ू केली व अवैध रे ती
उत्खनन प्रकरणी १९ गन्
ु हे दाखल करण्यात आले आहे त. मौिे गावदे वी येथे
खाडी

ककनाऱयाच्या

गरु चरण

िशमनीवर

असलेयाया

पाच

चाळीतील

३८

अनधधकृत खोयाया व ५ कच्चे पायाचे बाींधकाम ननषकाशसत करण्यात आले
आहे त. तसेच कयायाण तालक्
ु यात काींदळवन नष् केयायाप्रकरणी ४ गन्
ु हे
दाखल करण्यात आले आहेत.

शभवींडी तालक्
ु यात रे तीच्या अवैध उत्खननाच्या १२ प्रकरणाींत गन्
ु हे

दाखल करण्यात आले असन
गौण खननिाच्या अवैध वाहतक
ू
ु ीच्या १३७

प्रकरणात दीं डात्मक कारवारदवारे रू.३९.३६ लाख रक्कम वसल
करण्यात
ू
आली आहे . शभवींडी तालक्
ु यात काींदळवनाचा ऱहास रोखण्यासाठी मौिे किेळी

व मौिे ददवे (अींिूर) येथील खािण िशमनीच्या हद्दीलगत सींरक्षक शभींत
बाींधण्यात आली आहे .

ठाणे जिया्यात माहे एवप्रल २०१७ ते २५ िेिव
ु ारी २०१८ या

कालावधीत

अवैध

गौण

खननि

वाहतक
ू ीच्या

२२१४

प्रकरणी

दीं डात्मक

कारवारदवारे रू.५४१.१२ लाख रक्कम वसल
करण्यात आली असन
ू
ू गौण

खननिाचे अवैध उत्खनन प्रकरणी ३७ गन्ु हे दाखल करण्यात आले आहे त.
तसेच एका वाळू तस्कराववरूध्द महाराषर झोपडपट्टी दादा, हातभट्टीवाले,
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और्धीद्रव्य ववर्यक गन्
ु हे गार व धोकादायक व्यक्ती याींच्या ववघातक कृत्याींना
आळा घालण्याबाबत अधधननयम, १९८१ अींतगलत कारवार करण्यात आली
आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

ठाणे येथील शासिीय भूखड
ां भूमाकफयाांनी बळिाविल्याबाबत
(१०)

*

१११६२२

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जियाहाधधकारी, ठाणे याींच्या कायलकक्षेतील व अधीक्षक, भम
ू ी अशभलेख,

ठाणे, नगर भम
ू ापन अधधकारी, ठाणे याींच्या दप्तरी नोंद असलेली ्ीका नीं.
न.भ.ू क्र. ६०, ६१ व ६२ या शमळकतीच्या मध्ये असलेला िासनाचा एल
आकाराचा दहा को्ी रुपये ककीं मत असलेला भख
ीं येथील भम
ू ड
ू ाकियाींनी

बळकावन
ू त्यावर महापाशलकेकडून डी.पी. प्लान मींिरू करून घेतला असयायाचे
ननदिलनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, येथील नागररकाींनी भ-ू मापन अधधकारी व जियाहाधधकारी
याींच्याकडे तक्रार करूनही त्याकडे िाणीवपव
ल दल
ल केले िात आहे, हे ही
ू क
ु क्ष
खरे आहे काय,

(३) असयायास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(४) असयायास, चौकिीचे ननषकर्ल काय आहे व त्यानस
ु ार उक्त भख
ू ींड

बळकाववणाऱया भम
ल
करणाऱया अधधकाऱयाींवर
ू ाकियाींवर तसेच याकडे दल
ु क्ष
कारवार करण्याबाबत िासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) अिा आियाची तक्रार

अिलदार श्ी.िमील अहमद अब्दल
ु रब िेख या व्यक्तीकडून उप सींचालक भशू म
अशभलेख, कोकण प्रदे ि याींच्याकडे प्राप्त झाली होती. सदर तक्रार पढ
ु ील
आवश्यक त्या कायलवाहीसाठी जियाहा अधधक्षक भशू म अशभलेख, ठाणे याींना
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प्राप्त झाली. उक्त तक्रारीच्या अनर्
ीं ाने नव्याने महाराषर िमीन महसल
ु ग
ू

सींदहता, १९६६ च्या कलम २०(२) अन्वये सखोल चौकिी करुन गण
ु वत्तेवर
ननणलय

घेण्याचे

आदे ि

नगर

भम
ू ापन

अधधकारी,

ठाणे

याींना

ददनाींक

२७/०९/२०१७ रोिी जियाहा अधधक्षक भशू म अशभलेख, ठाणे याींनी ददले आहे त.
त्यानर्
ीं ाने नगर भम
ु ग
ू ापन अधधकारी, ठाणे याींच्यामािलत उक्त कलम २०(२)

ची चौकिी सरु
ु असन
ू चौकिी पण
ू ल झायायानींतर पढ
ु ील कायलवाही करण्याचे
सींकजयापत आहे .

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

मौजे विजयपूर ि धचखले (ता.िाडा, जज.पालघर) येथे मे. ग्रासीम
इांड्रीज शल. िांपनीने अनधधिृत बाांधिाम िेल्याबाबत

(११)

*

११३२७०

श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.ओमप्रिाश ऊफच

बच्चू िडू (अचलपरू ), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा) :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू

(१) मौिे ववियपरू व मौिे धचखले (ता.वाडा, जि.पालघर) या दोन्ही गावाींच्या

हद्दीतील (ववियपरू ) सव्हे नीं.९४/१, ९५/३, ९५/५, (धचखले), सव्हे नीं.६१/१,
६१/२ मधील नैसधगलक नायायावर मे. ग्रासीम इींडस्रीि शल. (मे. अयारा्े क

शसमें ् शल.) कींपनीने माती भरणा करून अनधधकृतपणे इमारतीचे बाींधकाम

केयायामळ
ु े येथील िेतकऱयाींनी मा.राज्यमींत्री, महसल
ू याींना ददलेयाया तक्रारविा

ननवेदनाच्या अनर्
ीं ाने जियाहाधधकारी, पालघर याींनी चौकिी करून तात्काळ
ु ग
कायलवाही करण्याचे आदे ि माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ददले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, तहशसलदार, वाडा याींनी स्थळपाहणी केली असता नायायामध्ये

अनधधकृत व बेकायदे िीरपणे मातीचा भरणा केयायाचे आढळून आयायामळ
ु े

रुपये ७,६४,४०,२०० दीं ड आकारून आठ ददवसाच्या आत अनधधकृत बाींधकाम
ननषकासीत करुन नाला पव
ल त करण्याबाबत आदे ि ददले होते, हे ही खरे आहे
ू व
काय,
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(३) असयायास, उक्त आदे िाच्या अनर्
ीं ाने सदरचे अनधधकृत बाींधकाम
ु ग
ननषकासीत करुन कींपनीकडून दीं डाची रक्कम वसल
करण्याबाबत तसेच
ू

सींबधीं धत िेतकऱयाींना नक
ु सान भरपार दे ण्याबाबत िासनाने कोणती कायलवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(३) सदर कींपनीने तहसीलदार, वाडा याींच्या नो्ीसीववरुध्द मा.ददवाणी
न्यायालय,

शभवींडी

येथे

दावा

क्र.१८०/२०११

दाखल

केला

असता.

मा.न्यायालयाने “िैसे थे” पररजस्थती ठे वण्याबद्दल आदे ि दद.८/४/२०११ रोिी
ददले आहे त. सदर प्रकरण मा.न्यायालयात न्यायप्रववषठ आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

राज्यातील बांद पडलेल्या औद्योधगि प्रिल्पाांच्या
(१२)

*

जशमनीांिर परिडणारी घरे बाांधण्याबाबत

१०५००४

श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.सनु नल शशांदे (िरळी),

अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.सांजय पोतनीस
(िशलना), श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदिली पि
ू )च , श्री.सरदार ताराशसांह (मल
ु ड
ुां ),

श्री.सांदीपानराि भम
ु रे (पैठण), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्री.िैभि नाईि
(िुडाळ), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.राजु तोडसाम (अणी),

श्री.सांजय परु ाम (आमगाि), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्रीमती तप्ृ ती
सािांत (िाांद्रे पि
ू )च , श्री.सरु े श हाळिणिर (इचलिरां जी), श्री.शरददादा सोनािणे

(जुन्नर), श्री.अबू आजमी (मानखूदच शशिाजीनगर), डॉ.राहूल पाटील (परभणी),
श्री.सरु े श धानोरिर (िरोरा), श्री.नरें द्र महे ता (शमरा भाईंदर), अॅड.पराग

अळिणी (विलेपाले), श्री.वििास िांु भारे (नागपरू मध्य), श्री.अशमत साटम
(अांधेरी

पजश्चम),

श्री.अमर

िाळे

(आिी),

श्री.सनु नल

िेदार

(सािनेर),

श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि), श्री.जजतें द्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.जयांत
पाटील (इ्लामपरू ), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ),
श्री.िैभि

वपचड

(अिोले),

श्री.राणाजगजीतशसांह

पाटील

(उ्मानाबाद),

श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय
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भरणे

(इांदापरू ),

श्री.रणधीर

सािरिर

(अिोला

पि
ू )च ,

श्री.नसीम

खान

(चाांहदिली), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी),
श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.हदपि चव्हाण

(फलटण), श्री.शामराि ऊफच बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.अशमत
झनि

(वपांपरी),

(ररसोड), श्री.नारायण
प्रा.िषाच

पाटील (िरमाळा),

गायििाड

(धारािी),

श्री.विजय

अॅड.गौतम चाबि
ु ्िार
िाळे

(शशिाजीनगर),

श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी), श्री.प्रशाांत ठािूर
(पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम),
श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.सरु े श गोरे

(खेड आळां दी), श्री.डड

मल्लीिाजन
ूच रे ड्डी (रामटे ि), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.क्षितीज ठािूर
(नालासोपारा), श्री.हहतें द्र ठािूर (िसई), श्रीमती मांदा म्हात्रे (बेलापरू ), श्री.सरु े श
(राजम
ू ामा)

भोळे

(जळगाि

शहर),

श्री.राधािृष्ट्ण

विखे-पाटील

(शशडी),

श्री.अशमत विलासराि दे शमख
(लातरू शहर), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू
ु
ग्रामीण), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा),
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.सांग्राम थोपटे

(भोर), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पि
ू )च ,
श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पजश्चम) : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा

करतील

काय

:- (१)

राज्यातील

बींद

पडलेयाया

औदयोधगक

प्रकयापाींच्या ववनावापर असलेयाया िशमनीींवर परवडणारी घरे बाींधण्याबरोबरच

त्या दठकाणी रोिगार ननशमलतीलाही प्राधान्य दे ण्याचा ननणलय ददनाींक ८
िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास िासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असयायास, ववववध कींपन्याींनी िासनाच्या माध्यमातन
ू स्वखचालने सन
१८९४ च्या भस
ीं ादन अधधननयमानस
ू प
ु ार िशमनी सींपाददत करुन त्यावर सन

१९७० अथवा त्यापव
ु ीपासन
ू उदयोग सरु
ु केले आहे त, मात्र सदर उदयोग

ववववध कारणामळ
ु े बींद पडले असन
ू प्रदर्
ु णामळ
ु े अनेक उदयोग िहराबाहे र
स्थलाींतरीत झाले असयायामळ
ु े या कींपन्याींनी घेतलेयाया ववत्तीय सींस्थाींची
किे, कामगाराींची दे णी, िशमनीींच्या ववक्री, गहाण, दान, भाडेपट्टा ककीं वा
हस्ताींतराबाबतचे प्रस्ताव िासनाकडे ननणलयासाठी प्रलींत्रबत आहे त, हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असयायास, सदर बींद पडलेयाया कींपन्याींच्या िशमनीींचा योग्य वापर
होण्यासाठी

िासनाने

अप्पर

मख्
ु य

सधचव,

ववत्त

अध्यक्षतेखाली सशमती नेमली होती, हे ही खरे आहे काय,

ववभाग

याींच्या

(४) असयायास, उक्त सशमतीचा अहवाल िासनास प्राप्त झाला आहे काय,

असयायास, सदर अहवालाच्या अनर्
ीं ाने िासनाने कोणती कायलवाही केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

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

(२) सदयजस्थतीत, िासन स्तरावर असे कोणतेही प्रस्ताव प्रलींत्रबत नाहीत.
(३) व (४) होय, हे खरे आहे .

औदयोधगक प्रयोिनासाठी सींपाददत केलेयाया िशमनीची ववक्री, गहाण,

दान, भाडेपट्टा ककीं वा हस्ताींतरण करणे तसेच िशमनीच्या ववक्री / वापरात

बदल करणे यासाठी सींबधीं धत दठकाणाचा झोन बदल होणे ककीं वा कींपनी

डबघारस येणे या व इतर कारणाींमळ
ु े ववक्री व इतर कारणाींसाठीचे प्रस्ताव

िासनास प्राप्त होत असतात. त्यानर्
ीं ाने घ्यावयाच्या ननणलयाींमध्ये सस
ु ग
ु त्र
ू ता

राहण्यासाठी यासींदभालत भस
ीं ादन अधधननयम,१८९४ मधील भाग-सात खाली
ू प
औदयोधगक प्रयोिनासाठी सींपाददत िशमनीच्या ववक्री / वापर बदलाच्या
अनर्
ीं ाने
ु ग

सवलकर्

धोरण

ननजश्चत

करण्यासाठी

िासनास

शििारस

करण्याबाबत अपर मख्
ु य सधचव (ववत्त) याींच्या अध्यक्षतेखाली िासन
ननणलय, दद.२६.१२.२०१६ दद.११.०१.२०१७ अन्वये सशमती गदठत करण्यात
आली होती.

सदर सशमतीने िासनास सादर केलेयाया शििारिी अहवालाचा सवंकर्

ववचार करुन िासन ननणलय, दद.११.०१.२०१८ नस
ु ार धोरण ननजश्चत करण्यात
आलेले आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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जळिोट (जज.लातूर) तालुक्यातील शेतिऱयाांना अनतिष्ट्ृ टीमुळे
झालेल्या नुिसानाची भरपाई दे ण्याबाबत

(१३)

*

११३३७९

श्री.अशमत

विलासराि

दे शमख
ु

(लातरू

शहर),

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमती
ठािूर (नतिसा), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी),
श्री.अ्लम

शेख

(मालाड

पजश्चम),

श्री.िुणाल

पाटील

(धळ
ु े

श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी) :

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

ग्रामीण),

सन्माननीय

(१) िळको् (जि.लातरू ) तालक्
ु यात ददनाींक ३० सप््ें बर, २०१६ रोिी वा त्या

सम
ु ारास अनतवषृ ्ी होवन
ू नदीकाठची हिारो हे क््र िमीन वपकाींसह वाहून
गेली असन
त्याबाबतचे पींचनामे करुनही त्या िेतकऱयाींना अदयापही
ू
िासनाची मदत शमळालेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, या पररसरातील मींगरूळ येथील एक पाझर तलाव िु्ून िेतीचे
मोठ्या प्रमाणात नक
ु सान झायायाचे दे खील ननदिलनास आले, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असयायास, याबाबत चौकिी करुन सींबधीं धत िेतकऱयाींना तात्काळ नक
ु सान
भरपार

दे ण्याबाबत

व

नक
ु सान

भरपार

दे ण्यास

्ाळा्ाळ

करणाऱया

अधधकाऱयाींवर कारवार करण्याबाबत िासनाने कोणती कायलवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे अींित: खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) िासन ननणलय ददनाींक ९ िानेवारी, २०१७ अन्वये राज्यात माहे िन
ू ते
ऑक््ोबर, २०१६ च्या अनतवषृ ्ीमळ
ु े बाधधत झालेयाया िेतकऱयाींना प्रधानमींत्री
पीक ववमा योिनेंतगलत मींडळननहाय भरपारची िी रक्कम दे य असेल त्या

रकमेच्या ५० ्क्के रक्कम प्रधानमींत्री पीक ववमा योिनेत सहभागी न

झालेयाया िेतकऱयाींना २ हे क््रच्या मयालदेत मदत म्हणून दे ण्याचा ननणलय
घेण्यात आलेला आहे .
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सदर िासन ननणलयाच्या अनर्
ीं ाने क्षेत्रत्रय कायाललयाींकडून ननधी
ु ग

मागणीबाबतचा एकत्रत्रत प्रस्ताव सींकलीत करण्याचे काम प्रगतीपथावर असन
ू ,
सदर

प्रस्तावाींच्या

अनर्
ीं ाने
ु ग

बाधधत

झालेयाया

दे ण्यासींबध
ीं ीची कायलवाही करण्याची बाब ववचाराधधन आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

िेतकऱयाींना

मदत

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

नाांदेड जजल््यातील १०७ गािाांतील शेतिरी पीि
विम्यापासून िांचीत असल्याबाबत
(१४)

*

११३४७१

श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर) :

सन्माननीय िृषी

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदेड जिया्यात राज्य िासनाच्या पींतप्रधान पीक ववमा योिनेंतगलतच्या

पो्ल लवर १०७ गावाींची नावे नसयायाने ५० हिार िेतकरी पीक ववम्यापासन
ू
वींधचत रादहले असयायाची बाब माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदिलनास आली आहे, हे खरे आहे काय.

(२) असयायास, यादीत नसलेयाया १०७ गावाींच्या िेतकऱयाींचा वपक ववमा बनकेने
ववमा कींपनीला पाठववलेला असतानाही ववमा कींपनीकडून याबाबत कोणतीही
कायलवाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(४) असयायास, त्यानस
ु ार उक्त १०७ गावाींतील िेतकऱयाींना वपक ववमा मींिरु
करुन वपक ववम्याची रक्कम दे ण्याबाबत तसेच सींबधीं धत ववमा कींपनीवर
कारवार करण्याबाबत िासनाने कोणती कायलवाही केली व करण्यात येत आहे .
(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

(४) वपक ववमा पो्ल लवर नसलेयाया नाींदेड जियाहयातील १०७ गावातील
िेतकऱयाींचे ववदहत मद
ु तीत प्राप्त झालेले ववमा प्रस्ताव बँकाींमािलत स्वीकारुन

19
वपक ववमा पो्ल लवर अपलोड करण्यात आले आहे त व ववमा कींपनीमािलत
जस्वकारण्यात आले आहे त.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

बोरीबेल-रािणगाि, नानगाि-गार-दौंड ि यित ्टे शन-ताांबेिाडी
(१५)

*

(ता.दौंड, जज.पुणे) या र्त्याांची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत

श्री.शरददादा

११२००१
सोनािणे

श्री.राहूल

िुल

(जुन्नर) :

(दौंड),

श्री.सांग्राम

सन्माननीय

थोपटे

सािचजननि

(भोर),
बाांधिाम

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

बोरीबेल-रावणगाव,

नानगाव-गार-दौंड,

यवत

स््े िन-ताींबेवाडी

(ता.दौंड, जि.पण
ु े) या रस्त्याींची दरु वस्था झाली असयायाचे माहे डडसेंबर, २०१७
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिलनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, नानगाव-गार-दौंड हा रस्ता अष्ववनायक पररक्रमा मागालत

समाववष् असलेला रस्ता असन
ू त्यासाठी ननधी मींिरू झालेला असतानाही
अदयाप रस्त्याचे काम सरु
ु झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असयायास,

बोरीबेल-रावणगाव

व

यवत

स््े िन-ताींबेवाडी

रस्त्याच्या

दरु
ु स्तीची मागणीही स्थाननक लोकप्रतीननधीींनी केली आहे, हे ही खरे आहे
काय,
(४)

असयायास,

दौंड

तालक्
ु यातील

उक्त

रस्त्याींची

तातडीने

करण्याबाबत िासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

दरु
ु स्ती

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

प्रश्नाींककत रस्त्याच्या डाींबरी पषृ ठभागावर पडलेले खड्डे भरुन रस्ते

वाहतक
ु ीसाठी सजु स्थतीत ठे वण्यात आले आहे त.
(२) होय, हे खरे आहे .

सध
ु ारणेच्या कामाच्या ननववदा बोलावण्यात आयाया असन
ू ननववदा

अींनतम ्प्प्यात आहे . ननववदा स्वीकृत करुन काम हाती घेण्याचे ननयोिन
आहे .

20
(३) अिा प्रकारची ननवेदने सा.बाीं.ववभाकडे प्राप्त नाहीत.

प्रश्नाींककत रस्ता ग्रा.मा.२८ असन
ू रस्ता जि.प.पण
ु े याींच्या अखत्यारीत

आहे .

(४) व (५) प्रश्नाींककत रस्त्यापैकी रावणगाव बोरीवेल दे ऊळगारािा रस्ता
प्रजिमा

८०

असन
लाींबी १६.२००
ू

कक.मी.आहे .

नानगाव-गार-दौंड

रस्ता

रा.मा.६८ असन
ू लाींबी २९.५०० कक.मी. आहे . हे दोन्ही रस्ते सा.बाीं.ववभागाच्या

अखत्यारीत असन
रस्त्याींच्या डाींबरी पषृ ठाभागावरील खड्डे भरुन रस्ते
ू
वाहतक
ु ीसाठी सजु स्थतीत ठे वण्यात आले आहे त. या रस्त्याच्या काही लाींबीत
मिबत
ू ीकरण व डाींबरीकरणाची कामे मींिरू असन
ू हाती घेण्यात येत आहे त.

यवत स््े िन ते ताींबेवाडी रस्ता ग्रा.मा.२८ आहे . रस्ता जि.पण
ु े याींच्या

अखत्यारीत आहे .

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

िौठुळी (ता.आटपाडी, जज.साांगली) येथील
माण नदीिर पल
ू बाांधण्याबाबत

(१६)

*

१०९३२७

श्री.अननल बाबर (खानापरू ) :

सन्माननीय सािचजननि

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

(१) कौठुळी (ता.आ्पाडी, जि.साींगली) येथील माण नदी ओलाींडण्याकररता
नदीवर पल
ू नसयायाने ग्रामस्थाींना नदी ओलाींडणे गैरसोयीचे झाले आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असयायास, या नदीवर उक्त दठकाणी पल
ू बाींधयायास ग्रामस्थाींचे प्रवासाचे
अींतर कमी होऊन प्रवास करणे सोरचे होणार असयायाने त्याबाबतची मागणी
ग्रामस्थाींनी अनेक वर्ांपासन
ू केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असयायास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(४) असयायास, चौकिीनस
ु ार कौठुळी येथे माण नदीवर पल
ू बाींधण्याबाबत
िासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय.
(२) होय.

(३) होय.

(४) प्रस्तत
ू पल
ू ाचे काम ननकर्, मींिूरी व ननधीच्या अधीन राहून हाती
घेण्याचे ननयोिन आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

िडाि बाजारहाटी (जज.रायगड) गािातील िजचत-मुरबाड राज्यमागाचिरील
अनतक्रमण ननष्ट्िासीत िरण्याबाबत

(१७)

*

११३९७४

श्री.सरु े श लाड (िजचत), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ) :

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

(१) किलत-मरु बाड राज्यमागालवरील कडाव बािारहा्ी (जि.रायगड) गावाच्या
बािारपेठेत दत
ु िाल अनतक्रमण झाले असयायाने तसेच या मागालवर होणाऱया

अविड वाहनाींच्या वाहतक
ु ीमळ
ु े उक्त दठकाणी सतत वाहतक
ु ीची कोंडी तसेच
अपघात होत असयायाचे ननदिलनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, या रस्त्यावरील अनतक्रमण ननषकासीत करण्याबाबत स्थाननक

नागररकाींनी तसेच लोकप्रनतननधीनी सावलिननक बाींधकाम ववभाग, अशलबाग
याींच्याकडे वारीं वार तक्रारी केयाया असतानाही कोणतीही कायलवाही करण्यात
आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(४) असयायास, चौकिीनस
ु ार सदर रस्त्यावरील कडाव बािारहा्ी गावाच्या
हद्दीतील अनतक्रमण ननषकासीत करण्याबाबत िासनाने कोणती कायलवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

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

सदर राज्यमागालवर वाहतक
ु कोंडी होते, ही बाब खरी आहे . परीं तु त्या

दठकाणी अनतक्रमण झालेले नाही.
(२) हे खरे नाही.

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

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

पालघर जजल््यातील अनधधिृत ररसॉटच बांद िरण्याबाबत
(१८)

*

१०५१६१

श्री.जजतें द्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.अजजत पिार

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

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.भा्िर जाधि
(गह
ु ागर), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.हसन

मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्री.सरु े श लाड
(िजचत), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण),

श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्रीमती सम
ु न
पाटील (तासगाि - ििठे महाांिाळ) :
सन्माननीय महसल
मांत्री पढ
ू
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालघर जिया्याच्या ववववध भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधधकृत
ररसॉ्ल

सरु
ु

असन
ु

सदर

बेकायदे िीर

ररसॉ्ल

बींद

करण्याचे

आदे ि

जियाहाधधकारी, पालघर याींनी ददनाींक ३० डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास
सवल प्राींताधधकाऱयाींना ददले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, उक्त आदे िाच्या अनर्
ीं ाने याबाबत चौकिी करून पालघर
ु ग
जिया्यातील अनधधकृत ररसॉ्ल बींद करण्याबाबत िासनाने कोणती कायलवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे व याबाबतची सदय:जस्थती काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) पालघर जिया्यातील अनधधकृत ररसॉ्ल
च्या

अनर्
ीं ाने
ु ग

जियाहाधधकारी,

पालघर

याींनी

आयक्
ु त,

वसर-ववरार,
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महानगरपाशलका,

अपर

पोलीस

अधधक्षक,

वसर

तसेच

उप

ववभागीय

अधधकारी, वसर याींना याबाबत चौकिी करुन कारवार करण्याबाबत ननदे ि

डडसेंबर, २०१७ मध्ये ददले आहे त. वसर-ववरार उपप्रदे िातील २१ महसल
ु ी
गावाींकररता

वविेर्

ननयोिन

प्राधधकरण

म्हणन
ू

वसर-ववरार

िहर

महानगरपाशलकेची ननयक्
ु ती िासनाने केलेली आहे . सदर भागातील अनधधकृत

ररसॉ्ल स सींदभालत महाराषर प्रादे शिक व ननयोिन अधधननयम, १९६६ अींतगलत
कारवार सरु
ु आहे .

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

नरखेड (जज.नागपूर) तालुक्यातील सांत्रा उत्पादि
(१९)

*

शेतिऱयाांना नुिसान भरपाई दे ण्याबाबत

१०५२३८

श्री.सांजय साििारे (भस
ु ािळ) :

सन्माननीय िृषी मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नरखेड (जि.नागपरू ) तालक्
ु यातील सींत्रा वपकाचे पावसाची अननयशमतता व
रोगाचा

प्रदभ
ु ालव

झायायाने

मोठ्या

प्रमाणात

नक
ु सान

झाले

असन
ु

या

िेतकऱयाींनी िळपीक ववमा काढलेला असतानाही त्याींना ववम्याची रक्कम
शमळाली नसयायाचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिलनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, या तालक्
ु यातील िळपीकाींची पाहणी करुन पींचनामे िासनाने
केले आहे त काय,
(३)

असयायास,

त्यानस
ु ार

नक
ु सानग्रस्त

िेतकऱयाींना

नक
ु सान

दे ण्याबाबत िासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

भरपार

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

(२) व (३) पन
ु रल धचत हवामान आधाररत िळवपक ववमा योिना सन २०१७-१८

मध्ये ववमा कींपनीला ववम्याची राज्य दहस्याची रक्कम अदा केलेली असन
ू
लागू झालेले हवामान धोके ववचारात घेवन
ू ववमा कींपनीची नक
ु सान भरपार
वा्पाची कायलवाही प्रगतीपथावर आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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पांढरपूर ि मांगळिेढा (जज.सोलापूर) तालुक्यात र्ते दरु
ु ्तीच्या
ननविदे त झालेला गैरव्यिहार

(२०)

*

११०८९७

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :

सन्माननीय सािचजननि

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

(१) पींढरपरू व मींगळवेढा (जि.सोलापरू ) तालक्
ु यातील रस्त्यावरील खड्डे
बि
ु ववण्याच्या
ननववदे मध्ये

कामाींबाबत

अनेक

सावलिननक

अननयशमतता

व

बाींधकाम

गैरव्यवहार

ववभागाने

काढलेयाया

झायायाबाबतची

तक्रार

लोकप्रनतननधी, पींढरपरू याींनी अप्पर मख्
ु य सधचव, सावलिननक बाींधकाम
ववभाग, याींच्याकडे ददनाींक ०१ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास पत्रादवारे
केली आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असयायास,

उपरोक्त

रस्त्याींच्या

ननववदे तील

गैरव्यवहाराबाबत

लोकप्रतीननधीींनी तक्रार करून सद्ध
ु ा उक्त प्रकरणी अदयापी चौकिी करण्यात
आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, या प्रकरणी चौकिी न करण्याची कारणे काय आहे त,

(४) असयायास, याबाबत तातडीने चौकिी करुन दोर्ी असणाऱया सींबधीं धत

अधधकारी व कींत्रा्दारावर कारवार करण्याबाबत िासनाने कोणती कायलवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(३)

व

(४)

प्रस्तत
ु

प्रकरणी दक्षता

व गण
ु ननयींत्रण

मींडळ

पण
ु े

याींच्यामािलत चौकिी प्रगतीत आहे . चौकिी अहवाल प्राप्त झायायानींतर
त्यातील ननषकर्ालनस
ु ार उधचत कायलवाही करण्याचे ननयोिन आहे .
(५) प्रश्नच उद्ावत नाही.

-----------------
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िोल्हापरू जजल््यातील श्रीिेत्र जोनतबा घाट र्त्याला
(२१)

*

सांरिि िठडे बाांधण्याबाबत

१११७३२

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर

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

(सािचजननि

(१)

रस्त्यावर

कोयाहापरू

जिया्यातील

श्ीक्षेत्र

िोनतबा

घा्

उपक्रम

असलेयाया

धोकादायक वळणामळ
ु े व रस्त्यावर सींरक्षक कठडे नसयायामळ
ु े रस्त्यावरून
प्रवास करणे गैरसोयीचे झाले असन
ू अपघात घडून अनेक नागररकाींचा मत्ृ यू
होत असयायाचे ननदिलनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(३) असयायास, चौकिीनस
ु ार या घा् स्त्याच्या धोकादायक वळणावर अपघात
घडू नये म्हणून उपाययोिना करण्याबाबत तसेच घा् रस्त्याला सींरक्षक
कठडे बाींधण्याबाबत िासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.

प्रश्नाींककत घा्ात रस्त्याच्या दोर्ामळ
ु े अपघात झायायाची नोंद पोशलस

दप्तरी नाही.

(२), (३) व (४) प्रश्नाींककत घा् रस्ता रा.मा. २०४ (केली) ते िोनतबा-धगरोली
रस्ता प्रजिमा ११ चा भाग आहे . घा्ातील वळणावरच्या सींरक्षक शभींती

दरु
ु स्ती करणे नवीन शभींती बाींधणे, क्रॅि बॅरीयर बसवण्याचे काम प्रगतीपथावर
आहे . सदर काम ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार पण
ू ल करण्याचे ननयोिन आहे .
सदय:जस्थतीत रस्ता वाहतक
ु ीसाठी सजु स्थतीत आहे .
-----------------

नेिासा फाटा ते ज्ञानेश्िर मांहदर (ता.नेिासा, जज.अहमदनगर)
(२२)

*

या र्त्याची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत
१०७९२५

श्री.बाळासाहे ब

मरु िुटे

(नेिासा) :

सन्माननीय

सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-
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(१) दे हू, आळीं दी व पींढरपरू तीथलक्षेत्र ववकास कायलक्रमाींतगलत नेवासा िा्ा ते
ज्ञानेश्वर मींददर (ता.नेवासा, जि.अहमदनगर) रस्त्याचे काम पण
ू ल होऊन केवळ

दोन वर्ालचा कालावधी झाला असताना या रस्त्यावर खड्डे पडले असन
ू
तातडीने रस्त्याची दरु
ु स्ती न केयायास तेथील ग्रामस्थाींनी तीव्र आींदोलन
करण्याचा इिारा उपववभागीय अशभयींता, सावलिननक बाींधकाम ववभाग, नेवासा
याींना माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ददला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असयायास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(३) असयायास, चौकिीनस
ु ार उक्त रस्त्याची तातडीने दरु
ु स्ती करण्याबाबत
िासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय.

(२) व (३) प्रश्नाधीन रस्त्यावर अनतवषृ ्ीमळ
ु े काही प्रमाणात खड्डे पडले
होते. सदर रस्त्याच्या कामाचा दोर्दानयत्व कालावधी सरू
ीं ीत
ु असयायाने सींबध

कींत्रादारामािलत खड्डे त्याींच्या खचालने भरण्यात आले असन
ू वाहतक
ु सरु ळीत
आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

रायगड ि रत्नाधगरी जजल््यातील सावित्रीनदी बाणिोट खाडीपात्रातील
अिैध िाळू उत्खननामळ
ु े आांबेत-म्हप्रळ पल
ु ाला

(२३)

*

िळिा),

धोिा ननमाचण झाल्याबाबत

१११४१५

श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड), श्री.जजतें द्र आव्हाड (मब्र
ांु ा

श्री.जयांत

पाटील

(इ्लामपरू ),

श्री.शशशिाांत

शशांदे

(िोरे गाि),

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.राणाजगजीतशसांह

पाटील (उ्मानाबाद), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल जगताप
(श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्रीमती सम
ु न पाटील (तासगाि ििठे महाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा),
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श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), प्रा.िषाच

गायििाड (धारािी), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरू ी), अॅड.यशोमती ठािूर
(नतिसा), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), डॉ.सांतोष

टारफे (िळमनरु ी), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.बाळासाहे ब थोरात
(सांगमनेर),

श्री.हषचिधचन

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली),
श्री.नारायण िुचे (बदनापरू ), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.शशिाजीराि
िडडचले (राहुरी) :
काय :-

सपिाळ

(बल
ु ढाणा),

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) रायगड व रत्नागरी जिया्यातील साववत्रीनदी बाणको् खाडीपात्रातील
सींयक्
ु त रे ती ग्ात वाळू माकियाींमािलत सीसी्ीव्ही यींत्रणा बींद करुन अहोरात्र

ड्रेिसलदवारे मोठ्या प्रमाणात अनधधकृतपणे वाळू उत्खनन सरु
ु असयायाने
रत्नाधगरी व रायगड जिया्याींना िोडणाऱया आींबेत-म्हप्रळ खाडी पल
ू ाला धोका
ननमालण झाला असन
ू त्यामळ
ु े पल
ू कोसळून िीववत व ववत्त हानी होण्याची
िक्यता

ननमालण

झायायाचे

तसेच

याबाबत

छावा

मराठा

सींघ्नेच्या

सींस्थापकाींनी प्राींत अधधकारी याींच्याकडे तक्रार केयायाचे ननदिलनास आले आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, येथील वाळू माकिया ववना रॉयया्ी रे तीची वाहतक
ू व ववक्री
करत असयायामळ
ु े िासनाच्या लाखो रुपयाींच्या महसल
ू ाचे नक
ु सान होत

असतानाही महसल
प्रिासनाकडून अदयापपयंत त्यावर कोणतीही कारवार
ू
करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, येथील वाळू माकियाींववरोधात कारवार करण्याची मागणी
ग्रामस्थाींनी मा.मख्
ु यमींत्री, मा.महसल
ू मींत्री, ववभागीय आयक्
ु त, जियाहाधधकारी,

रत्नाधगरी जियाहाधधकारी, रायगड याींच्याकडे लेखी ननवेदनादवारे मागील ६
मदहन्याींपासन
ू

सातत्याने

केली

असतानाही

अदयापपयंत

सींबधीं धताकडून

कोणतीही कारवार केली नसयायाने म्हप्रळ तरीबींदर येथे बेमद
ु त साखळी

उपोर्णाला बसण्याचा इिारा ग्रामस्थाींनी ददला असयायाचे माहे िेिव
ु ारी, २०१८
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिलनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(४) असयायास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
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(५) असयायास, चौकिीनस
ु ार बाणको् खाडीपात्रातील सींयक्
ु त रे ती ग्ात
अवैध

उत्खनन

करणाऱयाींवर

तसेच

त्याकडे

दल
ल
ु क्ष

करणाऱया

सींबधीं धत

अधधकाऱयाींवर कारवार करण्याबाबत िासनाने कोणती कायलवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(६) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) असे ननदिलनास आले नाही.

(३) साववत्रीनदी/बाणको् खाडीमध्ये झालेयाया शललावाचा शललावधारक अ्ी व
ितींचा भींग करुन रे ती उत्खनन व वाहतक
ू करत असयायाने त्याचेववरुध्द

कायलवाही करण्याची मागणी करणारे व अिी मागणी मान्य झाली नाही तर

बेमद
ु त साखळी उपोर्णास बसणार असयायाबाबतचे दद.२५/०१/२०१८ रोिीचे
ननवेदन ववभागीय आयक्
ु त, कोकण ववभाग याींना प्राप्त झाले आहे .

(४) सदरचे ननवेदन जियाहाधधकारी, रायगड व रत्नाधगरी याींना ननवेदनाच्या

अनर्
ीं ाने आवश्यक कायलवाहीसाठी व ननवेदनकत्यांना उपोर्णापासन
ु ग
ू परावत्ृ त
करण्यासाठी पाठववले आहे .

ननवेदनकत्यालने दद.४/२/२०१८ रोिी त्याींनी सदरचे उपोर्ण स्थधगत

केयायाचे पोलीस ननरीक्षक, मींडणगड आणण तहसीलदार, मींडणगड याींना
कळववले आहे .

(५) बाणको् खाडीपात्रातील सींयक्
ु त रे तीग्ातन
ू रे तीचे अवैध उत्खनन होत
असयायाची बाब ननदिलनास आलेली नाही.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

एलईडी लाईटचा िापर िरुन मासेमारी िरणाऱयाांिर
(२४)

*

िारिाई िरण्याबाबत
११००८०

श्री.सांजय िदम (दापोली), डॉ.भारती लव्हे िर (िसोिा),

श्री.ननतेश राणे (िणििली), श्री.सभ
ु ाष उफच पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग),

श्री.नारायण िुचे (बदनापरू ), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.राज परु ोहहत
(िुलाबा), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.हहतें द्र ठािूर (िसई), श्री.क्षितीज ठािूर
(नालासोपारा),

श्री.सनु नल

शशांदे

(िरळी),

श्री.सांतोष

दानिे

(भोिरदन),
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अॅड.भीमराि

धोंडे (आष्ट्टी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

मत््यवििास

मांत्री

पढ
ु ील

(१) केंद्र िासनाने दे िाच्या ककनारपट्टीवर एलइलडी लाइल्चा वापर करून केयाया

िाणाऱया मासेमारीवर ददनाींक १० नोव्हें बर, २०१७ रोिी बींदी घातली असन
ु
राज्याींच्या ककनारपट्टीवर राज्य मत्स्य ववभागास, समद्र
ु ात १२ नॉद्कल
मैलाच्या बाहे र सरू
ु असलेयाया एलइलडी लाइल् मासेमारीवर कारवाइलचे अधधकार
कोस्् गाडलला दे ण्यात आले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, मच्छीमार सींस्थेचे सदस्य असणाऱया ग्ाकडून एलइलडी
लाइल्चा वापर करून मासेमारी होत असयायास सींबधीं धत सींस्थेने त्यावर

कारवाइल करून एलइलडी लाइल् मासेमारी बींद करावी अन्यथा ज्या मच्छीमार

सींस्थेच्या ग्ाकडून एलइलडी लाइल्चा वापर सरू
ु आहे त्या सींस्थेवर कारवाइल
करण्यासींबध
ीं ीचे आदे ि मत्स्य आयक्
ु ताींनी काढले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, रत्नाधगरी जिया्यात एलरडी लार् वापरुन मासेमारी सरु
ु
असयायाने स्थाननक लोकप्रनतननधीच्या नेतत्ृ वाखाली पारीं पाररक मच्छीमारी

करणाऱया मच्छीमाराींनी मत्स्यव्यवसाय कायाललयावर ददनाींक १० िानेवारी,
२०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास मोचाल काढला, हे ही खरे आहे काय,

(४) असयायास, शसींधद
ु ग
ु ल जिया्याच्या ककनारपट्टीवर एलइलडी लाइल्चा वापर
करून मासेमारी करत असलेयाया गोवा राज्यातील तीन पसलसीन नौका

मालवण येथील स्थाननक मच्छीमाराींनी ददनाींक १४ िेिव
ु ारी, २०१८ रोिी
पकडून ककनारपट्टीवर आणयाया, हे ही खरे आहे काय,

(५) असयायास, कोकणातील मजच्छमारीवर उदरननवालह करणाऱया मजच्छमाराींना

सींरक्षण दे ण्याबाबत व सागरी सींपत्तीवर पररणाम करणाऱया धोकादायक

एलइलडी लाइल्चा वापर करून पसलसीन बो्ीदवारे मासेमारी करणाऱयाींना

प्रनतबींध करण्याबाबत िासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(६) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे ि जानिर : (१) हे खरे आहे .

(२) ज्या मच्छीमार सींस्थेच्या ग्ाकडून एलरडी लार् वापरून मासेमारी सरु
ु
आहे त्या सींस्थेवर कारवार करण्याबाबत सवल मजच्छमार सहकारी सींस्थाींना
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आयक्
ु त, मत्स्य याींच्या दद. १६.०१.२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये अवगत करण्यात
आले आहे .

(३) हे खरे आहे .

(४) हे खरे आहे .

(५) एलरडी लार्चा वापर करून बेकायदे िीर पशसलसीन बो्ीदवारे मासेमारी
करणाऱया

मजच्छ

व्यवसायाला

प्रनतबींध

करण्यासाठी

जियाहा

सयालागार

सशमतीचे अशभप्राय घेण्यासाठी जियाहाधधकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली सभा
घेण्याची कायलवाही सरु
असन
ु
ू , त्यापैकी शसींधुदग
ु ,ल मब
ुीं र-िहर या दोन

जिया्यातन
आवश्यक ठराव प्राप्त झालेले आहे त. उवलरीत जिया्याींमधन
ु
ु
सयालागार सशमत्याींची सभा आयोजित करणेबाबत कायलवाही चालू आहे .
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

शमरज (जज.साांगली) येथील बा्यिळण र्त्यासाठ ननयमबा्यररत्या
(२५)

*

जशमनीांचे अधधग्रहण सुरु असल्याबाबत

१०७३२७

श्रीमती सम
ु न पाटील (तासगाि - ििठे महाांिाळ),

श्री.जयांत पाटील (इ्लामपरू ), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्री.हसन मश्र
ु ीफ
(िागल) : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शमरि (जि.साींगली) येथून िाणाऱया रत्नाधगरी राषरीय महामागालवरील
बा्यवळण रस्त्यासाठी येथील िेतकऱयाींच्या िशमनीींचे ननयमबा्यररत्या

अधधग्रहण सरु
ु असयायाचे माहे िानेवारी, २०१८ च्या पदहयाया सप्ताहात
ननदिलनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(३) असयायास, चौकिीच्या अनर्
ीं ाने िमीन अधधग्रहण करताना िेतकऱयाींचे
ु ग
नक
ु सान न होण्याबाबत िासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

िमीन अधधग्रहणाचे काम राषरीय महामागल अधधननयम १९५६ मधील

तरतद
ु ीनस
ु ार करण्यात येत आहे .
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(२) प्रश्न उद्ावत नाही.

(३) याबाबत नॅिनल हायवेने िी अलाइनमें ् (नकािा) सादर केलेला आहे ,
त्यानस
ीं ादनाची कायलवाही
ु ार राषरीय महामागल अधधननयम, १९५६ अन्वये भस
ू प
करण्यात येत आहे .
राषरीय

महामागल

अधधननयम,

१९५६

च्या

कलम

३(G)

नस
ु ार

भस
ीं ादन होणाऱया गावातील िशमनीची नक
ू प
ु सानभरपार ननजश्चत करण्याची
कायलवाही प्रचशलत ननयमानस
ु ार सरू
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

(२६)

*

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

अन्
ु िुरा (ता.शाहुिाडी, जज.िोल्हापरू ) घाट र्त्याला
सांरिि िठडे बसविण्याबाबत
११३४९९

श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी) :

सन्माननीय

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

(१) अनस्
ु कुरा (ता.िाहुवाडी, जि.कोयाहापरू ) घा् रस्ता तळकोकणाला िोडणारा
महत्वाचा घा् रस्ता असन
या तीव्र उताराच्या घा् रस्त्यावर दरडी
ू
कोसळण्याचे प्रमाण वाढले असयायाचे तसेच रस्त्यावरील सींरक्षक कठडेही
त्
ु यायामळ
ु े रस्ता धोकादायक झाला असयायाचे ननदिलनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असयायास, या रस्त्याची दरु वस्था झायायामळ
ु े नागररकाींना प्रवास करणे
गैरसोयीचे झाले असन
ू सींरक्षक कठड्याअभावी अपघात घडून िीववत व ववत्त
हानी होण्याची िक्यता ननमालण झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असयायास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(४) असयायास, उक्त घा् रस्त्यावर दरडी कोसळू नये म्हणून उपाययोिना
करण्याबाबत तसेच रस्त्याला सींरक्षक कठडे बसववण्याबाबत िासनाने कोणती
कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

प्रश्नाींककत

घा्

ववठापेठ-मलकापरू -अनस्
ु कुरा-ओणी-सा्वली

पावस रस्ता रा.मा. १५० चा भाग आहे . घा् रस्त्याची लाींबी ७.६ कक.मी.
आहे . पावसाळयात काही दठकाणी अत्ययाप प्रमाणात दरडी कोसळतात. त्या

तातडीने दरु करण्यात येतात. घा् रस्ता सदय:जस्थतीत वाहतक
ु ीस सजु स्थतीत
आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

म्हातिली (ता.उरण, जज.रायगड) येथे बेिायदे शीर बाांधिाम िेल्याबाबत
(२७)

*

१०६१०४

श्री.शरददादा सोनािणे (जन्
ु नर), श्री.अमर िाळे (आिी),

श्री.सरदार ताराशसांह (मल
ु ड
ुां ), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर) :
महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) म्हातवली (ता.उरण, जि.रायगड) ग्रामपींचायत क्षेत्रातील भम
ू ीहीनाींना
पींतप्रधान अनद
ु ान योिनेंतगलत दे ण्यात आलेयाया िागाींचे तसेच ग् क्रमाींक
९० ते ९५ चे बनाव् ७/१२ उतारे बनवन
या िागेवर बाींधकामे सरु
ू
ु

केयायामळ
बनाव् सातबारे तयार
ु े सदर बाींधकामे बेकायदे िीर ठरवन
ू
करणाऱया भम
ू ाकियाींववरुध्द कारवार करणेबाबत तहशसलदाराींनी ददनाींक २५

डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास सींबधीं धत उपसधचवाींना लेखी कळववले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, उक्त बाींधकाम बेकायदे िीर असयायाबाबतचा अहवाल सींबींधधत
ग्ववकास अधधकारी व तहशसलदाराींनी सादर केला असतानाही मींत्रालयातील
वररषठ पातळीवरुन या भम
ू ाकियाींना रद्द करण्यात आलेयाया बेकायदे िीर ७/१२
च्या

उताऱयावरील

िागेवर

बाींधकामास

पन्
ु हा

परवानगी

असयायाचे ननदिलनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

दे ण्यात

आली

(३) असयायास, तहशसलदार व ग्ववकास अधधकारी याींनी सादर केलेयाया
अहवालात म्हातवली ग्रामपींचायती प्रमाणेच अन्य ककती ग्रामपींचायतीींनी अिा
बेकायदे िीर बाींधकामाींववरोधात कारवार करण्याबाबत िासनाला कळववले आहे ,
(४) असयायास, उक्त प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(५)

असयायास,

चौकिीच्या

अनर्
ीं ाने
ु ग

बनाव्

सातबारे

तयार

करुन

बेकायदे िीर बाींधकामे करणाऱयाींवर व या बेकायदे िीर बाींधकामाींवर िासनाने
कोणती कारवार केली वा करण्यात येत आहे,

(६) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

33
श्री.

चांद्रिाांत

पाटील

:

(१)

तहशसलदाराींकडून

कळववण्यात आयायाचे ददसन
ू येत नाही.

अिा

प्रकारे

िासनाला

(२), (३), (४), (५) व (६) सन १९९६-९७ साली मौिे म्हातवली ता.उरण
येथील गा.न.नीं ७/१२ चे पन
ु लेखन करताना िन
ु ा गोसपाडा गावठाणाचे सहा

ऐविी सात दहस्से निर चुकीने शलदहले असयायाचे आढळ्लयायाने तहसीलदार,

उरण याींनी महाराषर महसल
ू िमीन सींदहता १९६६ चे कलम १५५ नस
ु ार
सींबधीं धत

स.नीं.९५/०

चा

गा.न.नीं

७/१२

रदय

करण्याचे

आदे ि

ददनाींक

१०.११.२०१७ रोिी पारीत केले आहे त. त्यानस
ु ार मौिे म्हातवली येथील सवे
नीं ९५/० हा गा.न.नीं ७/१२ उतारा रद्द करण्यात आला असन
ू सदरचे क्षेत्र हे
ग्रामपींचायतीच्या

गावठाण

क्षेत्रात

येत

असयायाने

त्यावर

करावयाच्या

बाींधकामाकरीता ग्रामपींचायतीने ददलेला ना-हरकत दाखला व त्यावर सरु
ु
असलेले

बेकायदे िीर

कळववले

आहे .

बाींधकाम

याबाबत

ग्ववकास

अधधकारी,

पींचायत

सशमती, उरण याींना तातडीने कायलवाही करण्याबाबत तहशसलदार याींनी
त्या

२४.०४.२०१७

रोिी

तहसीलदार,

उरण

अनर्
ीं ाने
ु ग

बाींधकामासाठी

ग्रामपींचायत,
ददलेला

म्हातवली

ना-हरकत

याींनी

ददनाींक

दाखला

ददनाींक

ववकासकाने

ददनाींक

२८.११.२०१७ रोिी रद्द केला आहे . सदरचे क्षेत्र हे गावठाणात येत असयायाचे
याींनी

कळववयायानस
ु ार

सींबधीत

३०.११.२०१७ रोिी ग्रामपींचायतीस केलेयाया अिालवरुन ग्रामपींचायत म्हातवली
येथील

माशसक

सभा

ददनाींक

०८.१२.२०१७

रोिीच्या

ठरावानस
ु ार

सदर

ववकासकास G+२ इमारत बाींधण्यास ना-हरकत दाखला ददला आहे, अिी
वस्तजु स्थती आहे .

ग् ववकास अधधकारी, पींचायत सशमती, उरण याींनी त्याींच्या ददनाींक

०३.०३.२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये सवे नीं ९५/० हा रद्द झायायाने सींबधीत
ववकासकाने िे बाींधकाम केले आहे ती िागा शस्ी सवे कडून मोिून घेऊन व
िागेच्या मालकीसींबधी खात्री होरपयंत इमारतीचे बाींधकाम थाबववण्याबाबतची

कायलवाही करण्यात यावी असे सरपींच / ग्रामसेवक ग्रामपींचायत म्हातवली
याींना कळववलेले आहे .

-----------------
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सांग्रामपूर (जज.बुलढाणा) तालुक्यात सन २०१४-२०१५ मध्ये झालेल्या
गारपीटीची नुिसान भरपाई शमळण्याबाबत

(२८)

*

१०५३३६

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.विजय िडेट्टीिार

(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 गायििाड (धारािी), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे

(आिी), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा),
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.सांग्राम थोपटे
(भोर), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :
मदत ि पन
ु िचसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) सींग्रामपरू (जि.बल
ु ढाणा) तालक्
ु यात सन २०१४-१५ मध्ये वादळ-वाऱयासह
गारपी् झायायाने एकलारा, बानोदा बद्र
ु क
ू व का्ोलसह बहुसींख्य गावातील
उ्या वपकाींचे प्रचींड नक
ु सान झायायाने महसल
ू ववभागादवारे पींचनामे करुन
वररषठाींकडे अहवाल पाठववण्यात आला, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, पींचनामा केलेयाया एकलारा, बानोदा बद्र
ु क
ू व का्ोल येथील
िेतकऱयाींना गारपी्ीची मदत न शमळायायाने येथील िेतकऱयाींनी ददनाींक २८
डडसेंबर, २०१७ पासन
ू तहशसल कायाललयासमोर महामक्
ु काम आींदोलन सरु
ु केले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(४) असयायास, चौकिीअींती उपरोक्त गावातील तसेच नक
ु सान झालेयाया इतर

गावातील नागररकाींना गारपी्ीने झालेयाया नक
ु सानाची मदत दे ण्याबाबत
िासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) होय.

(३) व (४) िासन ननणलय दद.११.०३.२०१६ व दद.०१.०६.२०१७ अन्वये, राज्यात
सन २०१४ व सन २०१५ मध्ये झालेयाया अवेळी पऊस व गारपी्ीमळ
ु े बाधधत
झालेयाया

िेतकऱयाींना

अथलसहाय्य

करण्यासाठी

ननधी

ववतरीत

करण्यात
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आलेला आहे . त्यानस
ु ार बल
ु डाणा जिया्यास उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेयाया
अनद
ु ान वा्पाची कायलवाही तहशसल स्तरावर सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

(२९)

*

(महाड) :

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

रायगड, रत्नाधगरी ि शसांधदग
ु च जजल््यातून
जाणाऱया सागरी महामागाचबाबत
१०५६६७

श्री.भा्िर जाधि (गह
ु ागर), श्री.भरतशेठ गोगािले

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

(१) रायगड, रत्नाधगरी व शसींधदग
ु ल जिया्यातन
ू िाणाऱया ५७० ककलोमी्र
लाींबीच्या

सागरी

महामागालचे

काम

रखडले

असन
ू

सदर

रस्त्याबाबत

वर्लभरापव
ू ी ड्रोन कॅमेऱयाच्या माध्यमातन
ू सवेक्षण करण्यात आलेले असताींनाही
अदयाप या रस्त्याचा ववकास आराखडाही तयार झाला नसयायाचे ननदिलनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, उक्त रस्त्यासाठी िासनाकडून ननधी उपलब्ध करून ददला
िात नसयायामळ
ु े रस्त्याचे काम रखडले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असयायास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(४) असयायास, चौकिीनस
ु ार सदर रस्त्याच्या कामासाठी ननधीची तरतद
ू
करून तातडीने सागरी महामागालच्या कामास सरु
ु वात करण्याबाबत िासनाने
कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) केंद्रीय रस्ते वाहतक
ू व महामागल

मींत्रालयाने रे वस बींदर ते आरोंदा ्या रायगड, रत्नाधगरी व शसींधुदग
ु ल
जिया्यातन
िाणाऱया ५४० कक.मी. लाींबीच्या सागरी महामागालला राषरीय
ू
महामागल म्हणून तत्वत: मान्यता ददली आहे .

त्यानींतर केंद्रीय रस्ते वाहतक
ू

व महामागल मींत्रालयाच्यावतीने सा.बाीं.ववभागाकडून ्या ५४० कक.मी. लाींबीच्या
सागरी महामागालच्या सध
ु ारणेसाठी सववस्तर प्रकयाप अहवाल तयार करण्याचे
काम सन २०१६-१७ मध्ये चार भागात सयालागाराींमािलत हाती घेतलेले असन
ू

रस्त्याचे सवेक्षणाचे काम पण
ू ल झाले आहे . सदयजस्थतीत सयालागाराींमािलत

सववस्तर प्रकयाप अहवाल तयार करण्याचे काम अींनतम ्प्प्यात असन
ू
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त्याच्या छाननीनींतर सववस्तर प्रकयाप अहवाल केंद्रीय रस्ते वाहतक
व
ू
महामागल

मींत्रालयाला

मींिरु ीसाठी

सादर

करण्यात

येरल.

त्यानींतर

िासनाची मींिुरी प्राप्त झायायानींतर पढ
ु ील कायलवाही करण्यात येरल.

केंद्र

तथावप, केंद्रीय रस्ते वाहतक
ु व महामागल मींत्रालयाच्या ‘भारतमाला

पररयोिना िेि १” मध्ये या सागरी महामागालचा समावेि असन
ू त्याची
अींमलबिावणी भारतीय राषरीय रािमागल प्राधधकरण याींचेमािलत करण्यात
येणार आहे .

उपरोक्त बाब ववचारात घेता उपरोक्त रस्त्यासाठी िासनाकडून ननधी

उपलब्ध करुन ददला िात नसयायामळ
ु े रस्त्याचे काम रखडले आहे , हे म्हणणे
वस्तजु स्थतीला धरुन नसयायाचे स्पष् होते.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

(३०)

*

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

पालम (जज.परभणी) तालक्
ु यातील शेतिऱयाांना ररलायन्स
विमा िांपनीने विमा नािारल्याबाबत
११००६२

डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) पालम (जि.परभणी) तालक्
ु यातील १०६७ िेतकऱयाींनी ददनाींक ३१ िल
ु ,ै
२०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास राषरीयकृत बँकाींसह जियाहा मध्यवती बँकेच्या

िाखेत खरीप हीं गामातील पीक ववमा भरलेला असताींना ररलायन्स ववमा
कींपनीने त्याींचा ववमा नाकारला असयायाचे ननदिलनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असयायास, िासनाने मद
ु तवाढ ददलेली असतानाही उक्त िेतकऱयाींचा

ववमा ररलायन्स कींपनीकडून स्वीकारण्यात न आयायाने िेतकऱयाींना ववमा
योिनेपासन
ू वींधचत रहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, उक्त तालक्
ु यातील या िेतकऱयाींना ववमा नाकारण्याची कारणे
काय आहे त,

(४) असयायास, सदरचे िेतकरी वपक ववमा योिनेपासन
ू वींधचत राहू नये
यासाठी िासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. पाांडुरां ग फांु डिर : (१) अींित: खरे आहे .

ददनाींक ३१ िुलै २०१७ पयलन्त सादर केलेले सवल ववमा प्रस्ताव ववमा

कींपनीकडून जस्वकारण्यात आले आहे त. तथावप, १ ऑगस्् २०१७ रोिी वाढीव
मद
ु तीत बँकेने जस्वकारलेले प्रस्ताव ववमा कींपनीने जस्वकारले नाहीत.
(२) हे खरे नाही.

िासन ननणलय क्र. प्रवपववयो/२०१७/प्रक्र.१/११-अे दद. १/८/२०१७ अन्वये

प्रधानमींत्री वपक ववमा योिना अींतगलत िेतकरी सहभागाची मद
ु त ५ ऑगस््,

२०१७ पयलत वाढववण्यात आली होती व या कालावधीत बँकाींनी िेतक-याींचे

ववमा प्रस्ताव स्वीकारुन त्याची नोंदणी स्वतींत्र ठे वणेबाबत कळववण्यात आले.
त्यानस
ु ार १ ऑगस्् २०१७ रोिी परभणी व दहींगोली जियाहयात बँकाींनी
िेतकऱयाींकडून ववमा प्रस्ताव जस्वकारले होते. त्यानींतर वरील नमद
ु िासन

ननणलय अधधक्रशमत करुन सध
ु ाररत समक्रमाींकाचा िासन ननणलय दद. १/८/२०१७
रोिी ननगलशमत करण्यात आला. त्यानस
ु ार सहभागाची मद
ु त ४ ऑगस््
पयलन्त वाढववण्यात आली व या कालावधीत िक्त ऑनलारन पध्दतीने

आपले सरकार सेवा केंद्रामािलत ककीं वा स्वत: िेतकऱयाींनी थे् भरलेले अिल
मान्य करण्यात यावेत अिा सच
ू ना दे ण्यात आयाया त्यानस
ु ार प्राप्त प्रस्ताव

ववमा कींपनीने जस्वकारले आहे त. दद. १ ऑगस्् २०१७ रोिी बँकामािलत
स्वीकारण्यात आलेयाया ववमा प्रस्तावाींचा एकत्रत्रत अहवाल जियाहाधधकारी
परभणी याींचक
े डुन मागववण्यात आलेला आहे .

(३) िेतकऱयाींचा ववमा नाकारण्यात आला नसन
ु दद. १ ऑगस्् २०१७ रोिी
बँकामािलत

स्वीकारण्यात

आलेयाया

ववमा

प्रस्तावाींचा

जियाहाधधकारी परभणी याींचक
े डुन मागववण्यात आलेला आहे .

एकत्रत्रत

अहवाल

(४) दद. १ ऑगस््, २०१७ रोिी बँकामािलत स्वीकारण्यात आलेयाया ववमा

प्रस्तावाींचा एकत्रत्रत अहवाल जियाहाधधकारी परभणी याींचेकडुन मागववण्यात
आलेला

आहे .

करण्यात येरल.

अहवाल

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

प्राप्त

झायायानींतर

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

िासन

स्तरावरुन

कायलवाही
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भातिुली ते िुमागढ (ता.भातिुली, जज.अमरािती)
या र्त्याचे िाम पूणच िरण्याबाबत

(३१)

*

११४८५१

अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील

(शशडी), श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), प्रा.विरें द्र

जगताप (धामणगाि रे ल्िे), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्रीमती ननमचला
गावित (इगतपरू ी), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.अ्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.राहुल
बोंद्रे (धचखली) :
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम
िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भातकुली ते कुमागढ (ता.भातकुली, जि.अमरावती) या ५ कक.मी. रस्त्याचे

बाींधकाम अधलव् जस्थतीत असयायाचे माहे िेिव
ु ारी, २०१८ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदिलनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, या रस्त्याचे काम अपण
ू ल असयायामळ
ु े रस्त्यावरून प्रवास करणे
गैरसोयीचे

झाले

असन
ू रस्त्याअभावी

पावसाळ्लयामध्ये

अनेक

गावाींतील

नागररकाींचा एकमेकाींिी होणारा सींपकल त्
ु णार आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असयायास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(४) असयायास, चौकिीनस
ु ार उक्त रस्त्याचे काम तातडीने पण
ू ल करण्याबाबत
िासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) हे खरे नाही.

(३), (४) व (५) प्रश्नाींककत रस्त्याच्या पन
ु बांधणीच्या कामास मींिूरी प्राप्त
असन
ू कामासाठी ननववदा ननजश्चतीची प्रकक्रया अींनतम ्प्प्यात आहे . ननववदा
ननजश्चत करून रस्त्याचे काम हाती घेण्याचे ननयोिन आहे .
-----------------

मौजे नेरे (ता.मुळशी, जज.पुणे) येथील जशमनीच्या गैरव्यिहाराबाबत
(३२)

*

११२१३०

श्री.सांग्राम

थोपटे

(भोर),

श्री.राहूल

श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर) :

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

िुल

(दौंड),

सन्माननीय
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(१) मळ
ु िी (जि.पण
ु े) तालक्
ु यातील कासारसार प्रकयापाच्या लाभक्षेत्रातील

प्रकयापग्रगस्ताींना पयालयी िमीन म्हणून मौिे नेरे येथील िमीन मींिूर
करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, सदरहू िमीन तत्कालीन अनतररक्त जियाहाधधकारी याींच्या
बनाव् स्वाक्षरी आणण चलनाींदवारे बनाव् प्रकयापग्रस्ताींना दे ण्यात आयायाचे
ननषपन्न झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(४) असयायास, त्यानस
ु ार सदर िमीन ताब्यात घेवन
ू सींबधीं धत दोर्ी बनाव्
प्रकयापग्रस्त व सींबधीं धत अधधकारी याींच्यावर कारवार करण्याबाबत िासनाने
कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(३) याबाबत सींबधीं धत आदे ि, चलन, स्वाक्षरी व इतर कागद पत्राींबाबत
सािींकता असलेन,े िहाननिा करणेचे काम चालू आहे .
(४)

सदर

िशमनीबाबत

प्रकरणमध्ये
अपर

सकृतदिलनी

जियाहाधधकारी,

तथ्य

पण
ु े

आढळून

याींनी

दद.

आयायाने,

०५.०१.२०१८

सदर

च्या

आदे िान्वये सदर िशमनीबाबतचे सींददग्ध आदे ि रद्द केले असन
ू ७/१२ चे

अधधकार अशभलेखामध्ये जियाहाधधकारी तथा उपसींचालक पन
ु वलसन (िशमन),
पण
ु े याींचे नावे दाखल करणेत आलेले आहे .

सदर प्रकरणाबाबत चौकिी सरु
ु आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

लातूर जजल््यातील भूिांपग्र्त ‘ि’ िगचिारीच्या गािातील घरे ि
गायरान भूखड
ां ननयशमत िरण्याबाबत

(३३)

*

१११७७२

श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण) :

महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

40
(१)

लातरू

जिया्यातील

भक
ू ीं पग्रस्त

‘क’

वगलवारीच्या

गावातील

गावठाणालगतचे खािगी व िासकीय गायरान भख
ीं ननयशमत करण्याच्या
ू ड
प्रस्तावास मान्यता शमळण्यासाठीचा प्रस्ताव जियाहाधधकारी, लातरू याींनी

ददनाींक १६ नोव्हें बर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास सधचव, महसल
ू ववभाग
याींच्याकडे सादर केला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, सदर गावातील तत्कालीन आपत्कालीन जस्थतीत घराला तडे
गेयायाने नागररकाींनी अनोंदणीकृत पद्धतीने अनेक खरे दी व्यवहार केयायामळ
ु े

भोगव्ा असन
ू ही मालकी नसयायामळ
ु े या कु्ुींबाींना िासनाच्या आवास योिना
तसेच बँकेचे किल मींिरू होत नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, उक्त प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(४) असयायास, चौकिीच्या अनर्
ीं ाने जिया्यातील ‘क’ वगलवारीच्या गावातील
ु ग
गावकऱयाींचे घरे व गायरान भख
ू ींड वविेर् बाब म्हणून ननयशमत करण्याबाबत
िासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय.

(२), (३) व (४) लातरू जिया्यातील भक
ू ीं पग्रस्त ‘क’ वगलवारीच्या गावातील
गावठाणालगतच्या खािगी िशमनीतील अनोंदणीकृतपणे झालेले व्यवहार
महाराषर

गठ
ुीं े वारी

अधधननयम,

२००१

ववकास

मधील

(ननयमानक
ु ु लन,
तरतद
ू ीनस
ु ार

उन्नतीकरण

ननयमानक
ु ूल

व

ननयींत्रण)

करण्याववर्यी

जियाहाधधकारी, लातरू याींनी दद. ३१.०१.२०१८ रोिी आदे ि पाररत केलेले असन
ू
असे भख
ू ींड ननयमानक
ु ू ल करण्याची कायलवाही सरु
ु करण्यात आली आहे .

जियाहाधधकारी, लातरू कायाललयाकडून सरकारी गायरान िशमनीवरील

अनतक्रमण ननयशमत करण्यासाठी दद. १६.११.२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये प्राप्त
झालेयाया

प्रस्तावाच्या

अनर्
ीं ाने
ु ग

ववहीत

नमन्
ू यात

व

ववहीत

केलेयाया

कायलपध्दतीनस
ु ार सवल अनर्
ु धीं गक कागदपत्राींसह ननयमाप्रमाणे सववस्तर प्रस्ताव
सादर करण्याबाबत जियाहाधधकारी, लातरू याींना कळववण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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समद्र
ु परू (जज.िधाच) तालक्
ु यातील र्त्याांची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत
(३४)

*

११०८२१

श्री.समीर

िुणािार

(हहांगणघाट) :

सन्माननीय

सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :(१) समद्र
ु परू (जि.वधाल) तालक्
ु यातील कोरा-नींदोरी, कोरा-धगरड, कोरा-धचमरू
आणण कोरा-खापरी या रस्त्याींची अत्यींत दरु वस्था झायायामळ
ु े या रस्त्यावर

होणाऱया अपघाताींच्या प्रमाणात वाढ झाली असयायाचे माहे नोव्हें बर, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिलनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, प्रदीघल कालावधीपासन
ू या रस्त्याींची दरु
ु स्ती करण्यात आली
नसन
ल
ू या रस्त्याींच्या दरु
ु स्तीकडे सींबधीं धत ववभागाचे अधधकारी िाणीवपव
ू क

दल
ल करीत असयायाने येथील नागररकाींकडून सींताप व्यक्त केला िात आहे,
ु क्ष
हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(४) असयायास, चौकिीच्या अनर्
ीं ाने कोरा-नींदोरी, कोरा-धगरड, कोरा-धचमरू
ु ग
आणण कोरा-खापरी या रस्त्याींची तातडीने दरु
ु स्ती करण्याबाबत िासनाने
कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

प्रश्नाींककीं त लाींबीत कोणताही अपघात रस्त्याींच्या दोर्ामळ
ु े झालेला

नाही, अिी नोंद पोशलस दप्तरी आहे .
(२) अिी बाब नाही.

रस्त्याच्या डाींबरी पषृ ठभागावरील खड्डे भरुन रस्ता वाहतक
ु ीसाठी

सजु स्थतीत आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

(४) व (५) प्रश्नाींककत रस्ता नाींदोरी-कोरा-धगरड रा.मा. ३२२ व धगरड-कोरा-

खापरी प्रजिमा २५ चा भाग आहे . या दोन्ही रस्त्याच्या डाींबरी पषृ ठभागावरील
खड्डे भरुन रस्ता वाहतक
ु ीसाठी सजु स्थतीत ठे वण्यात आला आहे . रस्त्याच्या

इतर आवश्यक दरु
ु स्तीची कामे दह ननधीच्या उपलब्धते नस
ु ार व आवश्यकते
प्रमाणे करण्याचे ननयोिन आहे .
-----------------
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धचखली (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील पैनगांगा नदीच्या पुरामुळे बाधीत
झालेल्या गािाांचे पुनिचसन िरण्याबाबत

*

(३५)

१०७६८४

श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-

पाटील (शशडी), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी),

श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमत विलासराि दे शमख
(लातरू
ु
शहर),

श्री.डी.पी.सािांत

(नाांदेड

उत्तर),

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनरु ी) :

सन्माननीय मदत ि पन
ु िचसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

धचखली

(जि.बल
ु ढाणा)

तालक्
ु यातील

पैनगींगा

नदीच्या

पररसरातील

गावाींमध्ये परु ाचे पाणी मोठ्या प्रमाणात शिरत असयायाने या परू बाधधत
गावाींच्या पन
ु वसलनाचा प्रश्न सन २००६ पासन
ू िासनाकडे प्रलींत्रबत आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असयायास, सदरील गावातील ग्रामस्थाींनी िासनाकडे वारीं वार मागणी
करुनही पन
ल करीत आहे, हे ही खरे आहे काय,
ु वलसनाकडे िासन दल
ु क्ष
(३) असयायास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(४) असयायास, त्यानस
ु ार ११ वर्ालपासन
ू प्रलींत्रबत असलेयाया पैनगींगा नदीच्या

पररसरातील परू बाधधत गावाींच्या पन
ु वलसनाबाबत िासनाने कोणती कायलवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) िासन ननणलय ९ िानेवारी,

२००६ च्या अनर्
ीं ाने सन २००५ मधील अनतवषृ ्ी व परू यामळ
ु ग
ू े बाधधत

गावाींचे पन
ल ाींधणी, नागरी सवु वधा इ. बाबत
ु वलसन, घरदरु
ु स्ती, घराींची पन
ु ब
धोरण ननजश्चत केले आहे . त्यानस
ु ार सवल प्रस्ताव हे सींपण
ु ल पन
ु वलसन
लाभधारकाींना िक्त घरबाींधणी अनद
ु ान दे ऊन करण्याचे धोरण आहे . परीं तु

बल
ु ढाणा जिया्यातील पैनगींगा नदीला आलेयाया परु ामळ
ु े बाधधत झालेयाया ४
गाींवाचे पन
ु वलसन करावयाचा प्रस्तावावर िासनाचे धोरण ठरलेले नाही. सवलकर्
धोरण तयार करणे िासनस्तरावर ववचाराधधन आहे .
-----------------
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धळ
ु े शहरातील िापडणे फाट्यापयचतच्या चौपदरी र्त्यासाठ सव्हीस
रोड ि दे िमाने फाटयािर उड्डाणपूल बाांधण्याबाबत

(३६)

*

१०५७८४

(इगतपरू ी),

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्रीमती ननमचला गावित

प्रा.िषाच

गायििाड

(धारािी),

अॅड.यशोमती

ठािूर

(नतिसा),

प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि रे ल्िे), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण),

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.भारत
भालिे

(पांढरपरू ),

(सांगमनेर) :

श्री.डी.पी.सािांत

सन्माननीय

(नाांदेड

सािचजननि

उत्तर),

बाांधिाम

िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.बाळासाहे ब
(सािचजननि

थोरात

उपक्रम

(१) धुळे िहरातील सोनगीर ्ोल नाक्यापासन
ू कापडणे िा्यापयंत चौपदरी
रस्त्याचे काम पण
ू ल होऊन आठ वर्े झाली असताना अदयापपयंत या

रस्त्यासाठी सव्हीस रोड व दे वमाने िा्यावर उड्डाणपल
ू बाींधला नसयायाने

येथे अनेक अपघात होऊन या अपघाताींमध्ये ४५ नागरीकाींचे मत्ृ यू झायायाचे
ननदिलनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, याबाबत चौकिी करण्यात आली आहे काय,

(३) असयायास, चौकिीनस
ु ार उक्त रस्त्यावरील अपघात थाींबववण्यासाठी

सव्हीस रोड तसेच दे वमाने िा्यावर उड्डाणपल
ु ाचे बाींधकाम करण्याबाबत
िासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे .
(२)

सदर

चालकाींववरुध्द

अपघाताची

कायदे िीर

सववस्तर

कारवार

चौकिी

करण्यात

करुन

आली

अपघातातील
असयायाचे

दोर्ी

पोलीस

उपअधीक्षक, ननयींत्रण कक्ष, अप्पर पोशलस महासींचालक (वा.) महाराषर राज्य,
मब
ींु र याींनी कळववले आहे .

(३) केंद्र िासनाच्या रस्ते, वाहतक
व महामागल मींत्रालय याींच्या वतीने
ू
भारतीय राषरीय रािमागल प्राधधकरण याींच्यामािलत महाराषर ते मध्य प्रदे ि
सीमा

राषरीय

महामागालच्या

चौपदरीकरणाचे

काम प्रगतीत आहे .

सदर

प्रकयापातील सोनगीर ते कापडणे लाींबीतील काम पण
ू ल झालेले असन
ू कापडणे/
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दे वमाने येथील उड्डाणपल
ू व सजव्हलस रोडचे बाींधकाम सदर महामागालच्या

सहापदरीकरणाच्या प्रकयापात प्रस्ताववत करण्यात आयायाचे प्रकयाप सींचालक,
भारतीय राषरीय रािमागल प्राधधकरण,धुळे याींनी कळववले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

निेदर निगाि ि राऊतआळी (जज.रायगड) येथे
(३७)

*

धप
ू प्रनतबांधि बांधारा बाांधण्याबाबत
१०८५६७

श्री.सभ
ु ाष उफच पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग), श्री.सांजय

िदम (दापोली), श्री.भा्िर जाधि (गह
ु ागर) :

सन्माननीय सािचजननि

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

(१) रत्नाधगरी, रायगड व शसींधुदग
ु ल जिया्यातील समद्र
ु ककनाऱयावरील अनेक
गावाींमध्ये सागरी धप
प्रनतबींधक बींधारे
ू

बाींधण्याबाबत िासनाची मींिरू ी

शमळाली असताना सीआरझेड कायदयातील िाचक तरतद
ु ीमळ
ु े या बींधाऱयाींचे

बाींधकाम रखडले असयायाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदिलनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, नवेदर नवगाव (ता.अशलबाग, जि.रायगड) येथे २ कक.मी.

लाींबीचा समद्र
या ककनाऱयावर काही दठकाणी सम
ु ककनारा असन
ू
ु ारे २०
वर्ांपव
ू ी सागरी धूप प्रनतबींधक बींधारा बाींधण्यात आला असयायाने येथे बींधारा
बाींधण्याची तसेच मौिे असगोली (ता.गह
ु ागर, जि.रत्नाधगरी) येथेही बींधारा
बाींधण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी केली आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असयायास, माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये आलेयाया ओखी चक्रीवादळामळ
ु े व
समद्र
ु ाच्या भरतीच्या ला्ाींमळ
ु े सदर बींधारा िु्यायाचे तसेच राऊतआळी या
गावात बींधारा नसयायाने समद्र
ु ाचे पाणी गावात शिरून गावकऱयाींचे मोठ्या
प्रमाणात नक
ु सान झायायाचे ननदिलनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असयायास, याबाबत स्पष्ीकरण दे ताना ककनारा अशभयींता, बाींद्रा (पव
ू )ल
मब
ुीं र याींनी स्पष् केले की पयालवरण ववभागाने अदयाप परवानगी न ददयायाने

सन २०१६-१७ च्या अथलसक
ीं यापात लेखाशिर्ल ४७११ अींतगलत रूपये ३ को्ी
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मींिरू झालेले असन
ू ही उक्त दठकाणच्या बींधाऱयाींचे बाींधकाम करता आले
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(५) असयायास, याबाबत चौकिी करून व भववषयातील धोक्याची िक्यता
लक्षात

घेऊन

नवेदर

नवगाव,

राऊतआळी

व

असगोली

येथील

तसेच

रत्नाधगरी, रायगड व शसींधद
ु ग
ु ल जिया्यातील अनेक दठकाणच्या धूप प्रनतबींधक
बींधाऱयास पयालवरण (सीआरझेड) ववभागाची मान्यता प्राप्त करून तातडीने
बींधाऱयाचे

बाींधकाम करण्याबाबत

करण्यात येत आहे ,

िासनाने

कोणती

कायलवाही

केली

वा

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

(३) राऊतआळी येथे सावलिननक बाींधकाम ववभागामािलत बींधारा बाींधण्यात

आलेला नसन
ू अजस्तत्वातील नैसधगलक मातीच्या बींधाऱयाला ओखी वादळामळ
ु े

दोन दठकाणी भगदाड पडून राऊतआळी गावातील मोकळ्लया िागेत पाणी
शिरले

होते.

गावकऱयाींचे

कोणतेही

तहशसलदार याींनी कळववले आहे .

नक
ु सान

झाले

नसयायाचे

अशलबाग

(४) नवेदर नवगाव, जि.रायगड येथे ३०० मी. लाींबीचा धूप प्रनतबींधक बींधारा

बाींधण्याचे रु.३.०० को्ी अींदाजित ककीं मतीचे काम सन २०१६-१७ च्या
अथलसक
ीं यापात समाववषठ करण्यात आले असन
ू सन २०१७-१८ मध्ये रु.५१.६३

लक्ष तरतद
ू आहे . तथावप, ककनारपट्टी ननयमन क्षेत्र अधधननयम २०११ नस
ु ार
(CRZ) मींिूरी प्रलींत्रबत असयायाने हे काम अदयाप हाती घेण्यात आलेले
नाही.

(५) सन २०१६-१७ च्या ४९ कामाींपक
ै ी ४६ कामाींचे प्रस्ताव MCZMA कडे
CRZ मींिरू ीसाठी सादर करण्यात आली असता सदर कामाींबाबत ववववध

बैठकाींमध्ये चचाल होऊन यापैकी १३ कामाींची SEIAA या सशमतीकडे शििारस
करण्यात आली. सदय:जस्थतीत CRZ मींिूरीसाठी राषरीय हरीत लवाद

(NGT) ची स्थधगती असन
ू ही स्थधगती १८ िुल,ै २०१८ पयंत लागू आहे .
त्यामळ
ु े CRZ मींिूरीअभावी एकही काम हाती घेता आलेले नाही.
समावेि

MCZMA कडे CRZ मींिूरीसाठी नवेदर नवगाव या कामाचा
असन
ू

असगोली

जि.रत्नाधगरी

हे

काम

सन

२०१८-१९

च्या
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अथलसक
ीं यापात ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार समाववषठ करण्यासाठी प्रस्ताववत
करण्यात आले आहे .

(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

सोलापरू जजल््यातील हठबि शसांचन सांचाच्या
अनुदानात झालेला गैरव्यिहार

(३८)

*

११३१९४

श्री.बाबरु ाि पाचणे (शशरुर) :

सन्माननीय िृषी मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापरू जिया्यातील िेतकऱयाींच्या नावे बनाव् कागदपत्रे तयार करून
दठबक शसींचन सींचाचे अनद
ु ान बळकावयाया प्रकरणी इींगळे सशमतीचा अहवाल

िासनाकडे माहे नोव्हें बर, २०१७ च्या िेव्च्या आठवड्यात सादर करण्यात
आला, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, दठबक शसींचन सींचाच्या अनद
ु ानामध्ये १० को्ी ५० लक्ष
रूपयाींचा

अपहार

केयायाचे

सशमतीने

ननदिलनास

आणयायाने

िासनाने

गैरव्यवहार करणाऱया अधधकाऱयाींवर ख्ले दाखल करण्याचे लेखी आदे ि
ददले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, या प्रकरणातील ३५ अधधकाऱयाींसह अन्य दोर्ी अधधकाऱयाींची

चौकिी करुन त्याींच्यावर कारवार करण्याबाबत िासनाने कोणती कायलवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१) व (२) राषरीय सक्ष्
ु म शसींचन अशभयानाींतगलत सन
२००७-०८ ते सन २०११-१२ या कालावधीत ता. माळशिरस जि.सोलापरू येथे

झालेयाया अननयशमतते प्रकरणी श्ी.इींगळे सशमतीचा अींतरीम परु क अहवाल
क्रमाींक-२ आयक्
ु त (कृवर्) याींनी दद.२९.७.२०१७ अन्वये िासनास सादर केला

आहे . त्या अहवालानस
ु ार रु.१०.५७ को्ी इतकी रक्कम आक्षेपाहल दिलववण्यात
आली आहे . सदर गैरव्यवहार प्रकरणी डॉ.स.ु ल.िाधव सशमतीचा अहवाल व

श्ी.इींगळे सशमतीचा परु क अहवाल क्र.१ व २ अनस
ु ार आढळून आलेयाया

47
अननयशमतता व गैरव्यवहारास िबाबदार सवल सींबधीं धताींववरुध्द प्रथम खबरी

अहवाल (F.I.R.) दाखल करण्यास आयक्
ु त (कृवर्) याींना दद.८.९.२०१७ अन्वये
िासनाने परवानगी ददली आहे .

(३) प्रस्तत
प्रकरणी दोर्ी आढळून आलेयाया एकूण ७ अधधकाऱयाींववरुध्द
ु

दद.२.४.२०१४ च्या ज्ञापनान्वये ववभागीय चौकिी सरु
ु करण्यात आली आहे .
उपरोक्त

दोन्ही

परु क

अहवालाींमध्ये

सकृतदिलनी

िबाबदार

अधधकारी/कमलचाऱयाींववरुध्द शिस्तभींगाची कायलवाही प्रस्ताववत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

एकूण

३३

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

िेखड
ां िाडी (ता.पाटण, जज.सातारा) येथील गािठाणाांस तारळी
प्रिल्पाच्या पुनिचसीत िसाहतीचा दजाच ि नागरी सुविधा दे ण्याबाबत
(३९)

*

१०८७८०

श्री.शांभरू ाज दे साई (पाटण) :

सन्माननीय मदत ि

पन
ु िचसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे कुिी (ता.पा्ण, जि.सातारा) या गावातील तारळी धरण प्रकयापात
बाधीत

झालेयाया

२१

प्रकयापग्रस्ताींना

मायणी

(ता.ख्ाव)

या

दठकाणी

पन
ु वलसनाकरीता भख
ू ींडाचे वा्प करण्यात आले असता या प्रकयापग्रस्ताींना हे

मान्य नसयायाने या प्रकयापग्रस्ताींनी भख
ू ींड व िशमनीचा ताबा न घेता
तालक्
ु यातीलच वेखींडवाडी यादठकाणी स्वखचालने िशमन खरे दी करुन गावठाण
वसववले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, मायणी (ता.ख्ाव) हे

दठकाण पन
ु वलसनाकरीता सोयीचे

नसयायाने आणण दे ण्यात आलेयाया िशमनी नावपक असयायाने वेखींडवाडी
(ता.पा्ण) यादठकाणी स्वखचालने िशमन खरे दी करुन वसववलेयाया गावठाणाींस

वविेर् बाब म्हणून मींिूरी व १८ नागरी सवु वधा दे ण्याबाबत प्रकयापग्रस्ताींनी
िासनाकडे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, िासनाची कोणतीही परवानगी न घेता वेखींडवाडी (ता.पा्ण)

येथे िमीन खरे दी करुन गावठाण वसववयायाने या गावठाणाींस पन
ु वलसन
गावठाण

म्हणन
ू

मींिरू ी

दे णे

योग्य

होणार

नसयायाचा

अहवाल

उपजियाहाधधकारी पन
ु वलसन सातारा याींनी उपआयक्
ु त (पन
ु वलसन), पण
ु े ववभाग,

पण
ु े याींना सादर केला असयायाने वेखींडवाडी येथील कुिी प्रकयापग्रस्ताींच्या
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गावठाणास अदयापही पन
ु वलसाहतीचा दिाल शमळाला नसयायाचे तसेच यामळ
ु े
या प्रकयापग्रस्ताींना अनेक अडचणीींचा सामना करावा लागत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असयायास, यासींदभालत िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(५) असयायास, त्यानस
ु ार वेखींडवाडी येथील गावठाण या २१ प्रकयापग्रस्ताींसाठी

वविेर् बाब म्हणून मींिूर करुन त्यास पन
ु वलसाहतीचा दिाल व १८ नागरी
सवु वधा दे ण्याबाबत िासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) पन
ु वलसनाकरीता सोयी नाहीत व िमीन नावपक आहे हे म्हणणे खरे

नाही, तथावप, वेखींडवाडी येथील २१ प्रकयापग्रस्ताींनी वसाहतीस गावठाणाचा
दिाल शमळण्याबाबत मागणी केली आहे . हे खरे आहे .

(३) सदर गावठाणाचे पन
ु वलसन ननयोिन मौिे मायणी ता. ख्ाव येथे करुन
या लाभक्षेत्र गावातच प्रकयापग्रस्ताींना पयालयी िमीन दे णे योग्य होरल. असा

अहवाल जियाहापन
ु वलसन कायाललय, सातारा याींचेकडून दद. २६.१२.२०१६ रोिी
ववभागीय आयक्
ु त, पण
ु े याींना सादर करण्यात आला आहे .

(४) व (५) ववभागीय आयक्
ु त पण
ु े याींचे कायाललयाकडील ददनाींक २८.६.२०१७
रोिीच्या पत्रान्वये वसाहतीस पन
ु वलशसत दिाल शमळणेबाबतचा प्रस्ताव अमान्य
केला आहे .

(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मेहिर (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील ४८ गािाांमध्ये
(४०)

*

बस सेिा सुरु िरण्याबाबत

११२९०८

डॉ.सांजय रायमल
ु िर (मेहिर) :

सन्माननीय पररिहन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मेहकर (जि.बल
ु ढाणा) तालक्
ु यातील ४८ गावाींमध्ये “रस्ता नतथे एस्ी” हे
िीद असलेयाया राज्य पररवहन महामींडळाची एस्ी पोहचली नसयायाचे माहे
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिलनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असयायास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३)

असयायास,

चौकिीअींती

या

गावाींमध्ये

बस

सेवा

तातडीने

करण्याबाबत िासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे,

सरु
ु

(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते : (१) नाही.

(२) व (३) मेहकर तालक्
ु यात १४० गावे असन
ू त्यापैकी बहुताींिी गावाींना
महामींडळाची थे् बससेवा उपलब्ध आहे व काही गावे महामींडळाची बससेवा
सरु
ु असलेयाया मागालवरील िा्यापासन
ू ० ते ३ कक.मी. च्या अींतरावर आहे त.

तसेच, मेहकर तालक्
ु यातील काही गावाींचे रस्ते राज्य पररवहन प्रवासी

वाहतक
ू ीस योग्य नसयायामळ
ु े सदर मागांवर वाहतक
ू सरु
ु करणे िक्य झालेले

नाही. त्यापैकी ११ गावाींना प्रवासी वाहतक
ू सरु
ु करण्याच्या दृष्ीने जियाहा
पररर्द, बल
ु ढाणा व सावलिननक बाींधकाम ववभाग याींना राज्य पररवहन
महामींडळादवारे दद.०६.०९.२०१७ च्या पत्रान्वये सदर गावाींतील रस्ते राज्य

पररवहन महामींडळाच्या प्रवासी वाहतक
ू ीस योग्य असयायाबाबतचे प्रमाणपत्र
दे ण्याची मागणी करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मौजे िानीिडे-सरिणिरिाडी (ता.दे िगड, जज.शसांधद
ु ग
ु )च येथील धप
ू
(४१)

*

प्रनतबांधि बांधाऱयाच्या बाांधिामाबाबत

११४२५५

(िणििली) :

श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), श्री.ननतेश राणे
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम

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

मौिे

वानीवडे-सरवणकरवाडी

(ता.दे वगड,

जि.शसींधुदग
ु )ल

येथील

धूप

प्रनतबींधक बींधाऱयाचे काम राज्य स्तरीय योिना ४७११ परू ननयींत्रण प्रकयाप
यावरील भाींडवली खचालअत
ीं गलत सन २०१६-२०१७ च्या अथलसक
ीं यापात समाववष्

करण्यात आले असन
ू सदर कामाच्या रूपये १ को्ी रुपयाींच्या अींदािपत्रकास
प्रिासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२)

असयायास,

सदरहू बींधाऱयाच्या कामासाठी सन २०१६-२०१७ च्या
अथलसक
ीं यापात तरतद
ू करण्यात येऊनही बींधाऱयाच्या कामास सरू
ु वात झालेली
नाही आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(४) असयायास, चौकिीचे ननषकर्ल काय आहे व त्यानस
ु ार या बींधाऱयाच्या

कामास सरू
ु वात करून तातडीने काम पण
ू ल करण्याबाबत िासनाने कोणती
कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) होय, हे अींित: खरे आहे . मौिे वानीवडे-सरवणकरवाडी येथील कामाला

रु.१.०० को्ी रक्कमेस प्रिासकीय मान्यता दे ण्यात आली असन
सन
ू
२०१६-१७

च्या

अथलसक
ीं यापात

रु.२१.७४

लक्ष

व

सन

२०१७-१८

च्या

अथलसक
ीं यापात रु.१७.२१ लक्ष इतकी तरतद
ू करण्यात आलेली आहे . तथावप,

पयालवरण ववभागाची CRZ मींिूरी प्राप्त नसयायाने पढ
ु ील कायलवाही करण्यात
आलेली नाही.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

(४) पयालवरण ववभागाची CRZ परवानगी प्राप्त होताच सदर काम करण्यात
येरल.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

िडूज-खातर-खटाि-तडािळे -बोंबले-िनपरु ी (ता.खटाि, जज.सातारा)
(४२)

*

या र्त्याची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत

११२४९९

श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर),

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :

सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि

उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

वडूि-खातर-ख्ाव-तडावळे -बोंबले-वनपरु ी

(ता.ख्ाव,

जि.सातारा)

या

रस्त्याची दरु वस्था झायायामळ
ु े रस्त्यावरून प्रवास करणे गैरसोयीचे झाले

असन
ल झाले असयायाचे
ू या रस्त्याच्या दरु
ु स्तीकडे सींबधीं धत अधधकाऱयाींचे दल
ु क्ष
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माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिलनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असयायास, ददहवाडी-मारनी या रस्त्यावरील खड्डे बझ
ु ववण्याचे काम
ननकृष् दिालचे झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, या दोन्ही रस्त्याींबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४)

असयायास,

चौकिीनस
ु ार

वडूि-खातर-ख्ाव-तडावळे -बोंबले-वनपरु ी

या

रस्त्याची तातडीने दरु
ु स्ती करण्याबाबत तसेच ददहवाडी-मारनी या रस्त्याचे
काम करणाऱया ठे केदारावर कारवार करण्याबाबत िासनाने कोणती कायलवाही
केली वा करण्यात येत आहे.

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

(३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

खानिटे (ता.दौंड, जज.पुणे) येथील प्रिल्पग्र्त
िुटुांबाांचे पुनिचसन िरण्याबाबत

(४३)

*

११३३२२

श्री.राहूल

श्री.शरददादा सोनािणे (जन्
ु नर) :

िुल

(दौंड),

श्री.सांग्राम

थोपटे

(भोर),

सन्माननीय मदत ि पन
ु िचसन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खानव्े (ता.दौंड, जि.पण
ु े) येथील तलाींक ५०० ते ५०४ मधील सम
ु ारे ७०
कु्ुींबाींची घरे

िासन ननणलय क्र.३४९१/प्र.क्र.–९१/र–४ दद.०७/११/१९९४ नस
ु ार

सींपादन झालेली असन
ू सदर कु्ुींबाींना ननवासी भख
ू ींड अदयाप शमळाला नाही,
हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, याच दठकाणच्या उवलररत १२८ घराींचे तलाींक ५०४ ते ५०७
मधील पन
ु वलसनासाठी जियाहा पन
ु वलसन कायाललय, पण
ु े याींचेमािलत पत्र क्र.
जि.प.ु अ/उिनी/विी/१२९/२००० दद.२९/०१/२००१, कक्ष अधधकारी, महसल
व
ू

वन ववभाग मींत्रालय, मब
ुीं र याींना पाठववण्यात आले असन
ू त्यावर दे खील
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अदयाप कोणतीही कायलवाही झाली नसन
ू सदर कागदपत्रेच गहाळ झाली
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, पन
ु वलसनापासन
ू वींधचत रादहलेयाया ७० कु्ुींबाना ननवासी भख
ू ींड

शमळणेबाबत व १२८ कु्ुींबाींची कागदपत्रे गहाळ झायायामळ
ु े त्याींचे पन
ु वलसन
तातडीने

करण्याची

मागणी

जियाहा

पन
ु वलसन

अधधकारी

याींचेकडे

लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ६ नोव्हें बर, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास केली आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असयायास, उक्त प्रकयापग्रस्ताींचे पन
ु वलसन करण्याबाबत व ननवासी भख
ू ींड
दे ण्याबाबत िासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे अींित: खरे आहे . ७० कु्ुींबाींपक
ै ी ८
कु्ुींबाींना ननवासी कारणासाठी भख
ू ींडाचे वा्प करणेत आलेले आहे .

(२) सदरच्या पत्राववर्यीच्या सींधचकेचा अशभलेखात िोध घेतला असता सदरची
सींधचका आढळून आलेली नाही. परीं तु या पत्राची प्रत सींबधीं धत लोकप्रनतननधी
याींनी जियाहा पन
ु वलसन कायाललय, पण
ु े याींच्याकडे समक्ष ददलेली आहे .
(३) होय, हे खरे आहे

(४) सदर प्रकरणी प्रकयापग्रस्ताींची मागणी तपासन
ू कायलवाही करण्यात येत
आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

िृषी आयक्
ु तालयाच्या भरारी पथिाांनी किटिनाशिाांचा
(४४)

*

अिैध साठा जप्त िेल्याबाबत

१०५०१२

श्री.सांजय

साििारे

(भस
ु ािळ),

श्री.अब्दल
ु

सत्तार

(शसल्लोड), श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे िी), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम),
श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि मध्य), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :
िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) कोयाहापरू कृर्ी सहसींचालक कायाललयातील गण
ननयींत्रण ववभागाच्या
ु

अधधकाऱयाींनी धचकुडे (ता.वाळवा, जि.साींगली) येथील ओींकार कृर्ी सेवा
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केंद्रावर ्ाकलेयाया धाडीत बनाव् स््े प््ोसायजक्लन या िीवाणन
ू ािकाचा साठा
माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान िप्त केला आहे , हे खरे आहे
काय,
(२)

तसेच

अकोला,

साींगली,

िळगाींवसह

राज्यातील

ववववध

दठकाणी

िासनाच्या कृर्ी आयक्
ु तालयाच्या भरारी पथकाींनी धाडी ्ाकून २ को्ी २३
लाख रुपये ककीं मतीचा कक्कनािकाींचा अवैध साठा िप्त केला असयायाचे
ददनाींक २१ नोव्हें बर, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदिलनास आले आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(४) असयायास, चौकिीअींती ववनापरवाना तसेच कालबाहय कक्कनािके व
रासायननक

खते

ववक्री

करणाऱया

कींपन्यावर िौिदारी गन्ु हे

दक
ु ानाींवर

तसेच

उत्पादन

करणाऱया

दाखल करुन त्याींच्यावर दोर्ारोपपत्र दाखल

करण्याबाबत िासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
कृवर्

आयक्
ु तालयाच्या

भरारी

पथकाने

धाडी

्ाकून

साींगली

जियाहयामध्ये रासायननक खताचा रु. ३३.५९ लाख मया
ु य रक्कमेचा अवैध
साठा िप्त केलेला आहे .

तसेच, अकोला येथे कक्कनािकाींचा रु.२०२ लाख मया
ु य रक्कमेचा

अवैध साठा िप्त केलेला आहे .
(३) होय.

(४) साींगली जिया्यामध्ये िौिदारी गन्
ु हे दाखल असन
ू दोर्ारोप पत्र दाखल
करण्याची कायलवाही सरु
ु आहे . तसेच अकोला जिया्यामध्ये सहा की्कनािके
उत्पादकाींवर गण
ु वत्ता ननयींत्रण ननरीक्षकाींनी को्ल केसेस दाखल केलेयाया
असन
ू सदरची प्रकरणे न्यायप्रववष् आहे त.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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धळ
ु े जजल््यातील दगड खाणीसाठ हदलेल्या जशमनीांबाबत
(४५)

*

१०५०६८

श्री.शरददादा सोनािणे (जन्
ु नर), श्री.सरदार ताराशसांह

(मल
ु ड
ुां ), श्री.अमर िाळे (आिी) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) धुळे जिया्यातील दगड खाणीसाठी वगल असलेले २०७ हे क््र िशमनीचे
क्षेत्र महसल
ववभागातील अधधकाऱयाींनी ननयमाींचे उयालींघन करुन वा्प
ू
केयायाप्रकरणी लोकप्रनतननधीनी मा.मख्
मींत्री व सधचव,
ु यमींत्री, मा.महसल
ू
महसल
ू ववभाग याींचेकडे तक्रार केयायानींतर या प्रकरणाची चौकिी करण्याचे

आदे ि ववभागीय आयक्
ु ताींना दे ण्यात आयायाचे ददनाींक १४ िानेवारी, २०१८
रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदिलनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, उक्त चौकिीमध्ये सिारी गाडलनसाठी प्रस्ताववत असलेयाया

सवे क्र.५०१ व ५१० मध्ये ९८ को्ी ५० लाख रुपयाींचे िासनाचे नक
ु सान
झायायाचा ननषकर्ल काढण्यात आला असन
ू सन २०१२ ते २०१४ या कालावधीत
दगड

खाणीींकडे

वगल

केलेयाया

२०७

हे क््र

िशमनीचे

वा्प

बेकायदे िीरररत्या केयायाने एकूण १३५ को्ी रुपयाींचे नक
ु सान झायायाबाबतचा
अहवाल िासनास सादर करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

तसेच

धळ
ु े

जिया्यातील भम
ू ाकियाींनी राषरीय

महामागल क्र.६

च्या

रुीं दीकरणामध्ये त्याींची िमीन सींपाददत केली नसतानाही बनाव् सातबारे

तयार करुन िासनाची १३ को्ी २९ लाख रुपयाींची िसवणक
केयायामळ
ू
ु े
नवापरू ते िागणे या ११५ कक.मी. लाींबीतील िशमनी अधधग्रहणाच्या तपासाचे
आदे िही दे ण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय,

(४) असयायास, या सवल प्रकरणी चौकिी करून धळ
ु े जियाहयातील दगड
खाणीसाठी बेकायदे िीर िमीन वा्प करणाऱया अधधकाऱयाींवर तसेच राषरीय

महामागल क्र.६ च्या रुीं दीकरणामध्ये बनाव् सातबारे तयार करुन िासनाची

िसवणक
ू करणाऱया भम
ू ाकियाींवर व सींबधीं धत अधधकाऱयाींवर िासनाने कोणती
कारवार केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अिा आियाची तक्रार लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक

२७/११/२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये मा.मख्
ु यमींत्री याींना केयायानींतर ववभागीय
आयक्
ु त,नाशिक याींना स्वत: चौकिी करुन अहवाल सादर करण्याचे ननदे ि
दे ण्यात आले होते.

(२) सदर ववर्याच्या अनर्
ीं ाने ववभागीय आयक्
ु ग
ु त, नाशिक ववभाग, नाशिक
याींनी त्याींच्या ददनाींक २८/१२/२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये चौकिी अहवाल सादर

केला आहे . सदर अहवालात धुळे िहरातील स.क्र.५०१ व ५१० मधील
खातेदाराींना

वा्प

केलेली

सरकारी

िमीन

स्वत:

कसली

नाही

ककीं वा

लागवडीखाली आणली नाही, त्यामळ
ीं झायायाने ४२ खातेदार शमळून
ु े ितलभग
१११ हे . १.३६ आर क्षेत्र िासन िमा करण्यास पात्र असयायाबाबत व या सवल
िशमनीचे सध्याचे मया
ु याींकन रु. ९८,५०,११,२८८/- असन
ु सकृतदिलनी िासनास
सदर रकमेची हानी झाली असयायाबाबत अहवालात नमद
ु केले आहे .

(३) ववभागीय आयक्
ु त, नाशिक याींच्या ददनाींक २८/१२/२०१७ रोिीच्या चौकिी
अहवालानस
ु ार राषरीय महामागल क्र.६ यासाठी सव्हे नींबर ५०१ मधील १२९००
चौ.शम. इतके क्षेत्र आणण सव्हे नींबर ५१० मधील २०३३७ चौ.शम. इतके क्षेत्र

असे एकूण ३३२३७ चौ.शम. इतके क्षेत्र भस
ीं ादीत केले आहे . यासाठी
ू प
भस
ीं ादनाचे ननवाडे मींिरू झाले असन
ू प
ू सदर िमीन सींपादीत करण्यासाठी
रु.१३,२९,९२,६८७/- (अक्षरी तेरा को्ी एकोणतीस लक्ष ब्यान्नव हिार सहािे
सत्याएैंिी

रु.मात्र)

इतका

मोबदला

दे य

असयायाचे

सींबध
ीं ीत

भस
ीं ादन
ू प

अधधकारी याींनी ननधालररत केले आहे . यामध्ये सदर भस
ीं ादन हे राषरीय
ू प
महामागल अधधननयम, १९५६ अन्वये असन
ू लवाद प्रकरण केयायानींतर या
रक्कमेमध्ये वाढ होऊ िकते. त्यामध्ये अदयाप मोबदयायाचे वा्प करण्यात

आलेले नाही व त्यामळ
ु े प्रत्यक्षात चुकीच्या व्यक्तीींना मोबदला दे ण्यात आला
अिी वस्तजु स्थती नाही.

(४) ववभागीय आयक्
ु त, नाशिक याींनी ददनाींक २८/१२/२०१७ रोिी िासनास
सादर केलेयाया चौकिी अहवालाची छाननी िासनस्तरावर सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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मौजे िेळणेश्िर, िोंडिारूळ, बोऱया ि तिसाळ (ता.गुहागर,

जज.रत्नाधगरी) या गािाांना समुद्राांच्या पाण्यामुळे ननमाचण झालेला धोिा
(४६)

*

१०५८०३

श्री.भा्िर जाधि (गह
ु ागर) :

सन्माननीय सािचजननि

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

(१) मौिे वेळणेश्वर, कोंडकारूळ, बोऱया, तवसाळ (ता.गह
ु ागर, जि.रत्नाधगरी)

या गावातील िेतिशमनी व ककनाऱयावरील लोकाींच्या घराींना ददनाींक २५ िून
ते ५ िल
ु ,ै २०१७ या कालावधीत समद्र
ु ाच्या उधाणाच्या भरतीच्या ला्ाींमळ
ु े

धोका ननमालण झाला होता. तसेच भववषयात लगतच्या वेलदरू व अींिनवेल या
गावातील नागररकाींच्या जिववतासही धोका होणार असयायाची िक्यता ननमालण
झाली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, या घ्नेस ियगड बींदर (ता.रत्नाधगरी) येथील िेक वॉ्र

वॉल कारणीभत
असयायाचे स्थाननक ग्रामस्थाींचे म्हणणे असन
यासींबध
ीं ी
ू
ु
स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक १२ िुल,ै २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास
मा.मख्
ु यमींत्री तसेच मा.मदत व पन
ु वलसन मींत्री याींचेकडे पत्रव्यवहार केला
आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असयायास,

याबाबत

चौकिी

करुन

या

समस्येवर

कायमस्वरूपी

उपाययोिना करण्याबाबत िासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) याबाबतचा अहवाल सी.डब्याय.ु पी. आर.एस. पण
ु े
याींचेकडून मागववण्यात आलेला आहे . अदयाप अहवाल प्राप्त झालेला नाही.
(२) अिा आियाची पत्रे प्राप्त झाले हे खरे आहे .

(३) तवसाळ येथील २७५ मी्र लाींबीच्या व रु.८५.४८ लक्ष ककीं मतीच्या
धुपप्रनतबींधक बींधाऱयाच्या १३व्या ववत्त आयोगात मींिूर कामाची ननववदा
ननजश्चती करण्यात आली आहे .
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वेळणेश्वर

येथील

धप
ू प्रनतबींधक

बींधाऱयाच्या

कामास

ककनारपट्टी

ननयमन क्षेत्र अधधननयम २०११ नस
ु ार (CRZ) मान्यतेसाठी कायलवाही सरु
ु
असन
ू मींिूरी प्राप्त होताच कायालदेि दे ण्यात येरल.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मौजे सजेिोट-पीरिाडी (ता.मालिण, जज.शसांधुदग
ु )च येथील
(४७)

धप
ू प्रनतबांधि बांधाऱयाच्या बाांधिामाबाबत

*

११४२५६

श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा) :

सन्माननीय

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

(१) मौिे सिेको्-पीरवाडी (सव
ु णलकडा) (ता.मालवण, जि.शसींधुदग
ु )ल येथील धूप
प्रनतबींधक बींधाऱयाचे काम राज्यस्तरीय योिना ४७११ परू ननयींत्रण प्रकयाप
यावरील भाींडवली खचल अींतगलत सन २०१७-२०१८ च्या अथलसक
ीं यापात समाववष्
करण्यात आले असन
सदरहू कामाच्या रूपये १ को्ी ७५ लक्ष इतक्या
ू
रकमेच्या अींदािपत्रकास प्रिासकीय मान्यताही दे ण्यात आली आहे , हे खरे
आहे काय

(२) असयायास, सदरहू धूप प्रनतबींधक बींधाऱयाच्या कामासाठी सन २०१७-२०१८
च्या अथलसक
ीं यापात ८ लाख ७५ हिार इतक्या रकमेची तरतद
ू केलेली
असतानाही बींधाऱयाच्या कामास अदयापी सरू
ु वात करण्यात आली नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असयायास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(४) असयायास, चौकिीनस
ु ार उक्त दठकाणच्या धूप प्रनतबींधक बींधाऱयाच्या
बाींधकामास सरु
ु वात करून तातडीने काम पण
ू ल करण्याबाबत िासनाने कोणती
कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) होय. हे खरे आहे .
सिेको्–पीरवाडी या कामासाठी CWPRS

पण
ु े याींचेकडून का्छे द

मागववण्यात आले आहे त. का्छे द प्राप्त होताच पढ
ु ील कायलवाही करण्यात
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येरल. तसेच सदर कामासाठी पयालवरण ववभागाच्या मींिरू ीसाठी सयालागार
नेमणूकीसाठी ननववदा मागववण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

(४) सदर कामासाठी पयालवरण ववभागाच्या मींिरू ीसाठी ननववदा मागववण्यात
आली असन
सयालागाराची ननयक्
ू
ु ती करुन पयालवरण

ववभागाची मींिूरी

शमळताच पढ
ु ील कायलवाही करण्यात येरल.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

विधान भिन :
मुांबई.

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

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानसभा

______________________________________________________
मद्र
ु णपव
ू ल सवल प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मुद्रण: िासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, मुींबर.

