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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांी यादी
सोमिार, हदनाांि २६ माीच, २०१८ / ीैत्र ५, १९४० ( शिे )
(१)

महसल
ू , मदत ि पन
ु िचसन, सािचजननि बाांधिाम

(२)

पररिहन, खारभम
ू वििास मांत्र

(३)
(४)
(५)

(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्र

याांीे प्रभारी विभाग

िृष , फलोत्पादन मांत्र

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

प्रश्नाांी एिूण सांख्या - ४१
-------------------------------------

गांगाखेड ते राण सािरगाि (ता.गांगाखेड, जज.परभण ) या
र्त्याी दरु
ु ्त िरण्याबाबत
(१)

*

१०७६९९

श्र .अ्लम

शेख

(मालाड

पजश्ीम),

श्र .राधािृष्ट्ण

विखे-पाटील (शशडी), श्र .विजय िडेट्ट िार (ब्रम्हपरू ी), श्र .अशमत विलासराि
दे शमख
(लातरू शहर), श्र .सनु नल िेदार (सािनेर), श्र .अमर िाळे (आिी),
ु

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्र .ड .प .सािांत (नाांदेड उत्तर), श्र मत ननमचला
गावित (इगतपरू ी), अॅड.यशोमत ठािूर (नतिसा), प्रा.िषाच गायििाड (धाराि ),
श्र .िुणाल पाटील (धुळे ग्राम ण), श्र .हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्र .भारत

भालिे (पांढरपरू ), श्र .अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्र .आशसफ शेख (मालेगाांि
मध्य), श्र .बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर) :

सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम

(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) गींगाखेड ते राणीसावरगाव (ता.गींगाखेड, जि.परभणी) या रस्त्याची दरु वस्तथा

झाल्यामळ
ु े रस्त्यावरून प्रवास करणे गैरसोयीचे झाले असल्याचे ननदर्शनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्याची र्ासनाने पाहणी केली आहे काय,

(३) असल्यास, ्यानस
ु ार उक्त रस्त्याचे डाींबरीकरण करण्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . ीांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) प्रश्नाधीन रस्त्यावरील खड्डे भरण्याचे

काम पण
ू श करण्यात आले असन
ू वाहतक
ू सरु ळीत चालु आहे . दरू
ु स्ततीची आवश्यक
कामे मींिुरी, ननधी, ननकष व प्राधान्यक्रमानस
ु ार हाती घेण्याचे ननयोिन आहे .
सद्यजस्तथतीत रस्त्यावरून वाहतक
ू सरु ळीत सरू
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

औरां गाबाद, शसल्लोड ि पैठण (जज.औरां गाबाद) या तालक
ु याांत ल
र्त्याांच्या िामात झालेला गैरव्यिहार

(२)

*

१०५०६९

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

(मल
ु ड
ुां ), श्र .अमर िाळे

(आिी) :

सन्माननीय सािचजननि

बाांधिाम

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

(१) औरीं गाबाद, ससल्लोड व पैठण (जि.औरीं गाबाद) या तालक्
ु याींतील १००

रस्त्याींसाठी जिल्हा ननयोिन मींडळाने सन २०१६-१७ या आर्थशक वषाशसाठी २०
को्ी ५५ लाख रुपयाींचा ननधी मींिूर केला असल्याचे ददनाींक २० नोव्हें बर, २०१७
रोिी वा ्या सम
ु ारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननधीतील काही को्ी रुपयाींची कामे न करताच कामे पण
ू श
झाल्याचे

दर्शवन
ू

ननधीचा

अपहार

केल्याबाबतच्या

करण्यात

आलेल्या

तक्रारीनस
ु ार मा.मख्
ु यमींत्री व मा.वव्त मींत्री याींनी दक्षता व गण
ु ननयींत्रण मींडळास

याबाबत चौकर्ी करण्याचे आदे र् ददले असन
ू यातील दोषीींवर कारवाई करण्यात
येईल असे आश्वासन सींबर्ीं धत अधीक्षक असभयींता, बाींधकाम ववभाग याींनी ददले
आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, या प्रकरणी सरु
ु असलेली चौकर्ी पण
ू श झाली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकषश काय आहे व ्यानस
ु ार उक्त प्रकरणातील
दोषीींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . ीांद्रिाांत पाटील : (१) अींर्त: खरे आहे .

जिल्हा ननयोिन ससमतीने औरीं गाबाद जिल््यातील सवश तालक्
ु याींसाठी

सदर प्रमाणे ननधी ववतररत केला आहे .

(२) र्ासनाच्या ननदे र्ानस
ु ार मख्
ु य असभयींता, सावशिननक बाींधकाम प्रादे सर्क
ववभाग, औरीं गाबाद याींचे मार्शत अर्धक्षक असभयींता, दक्षता व गण
ु ननयींत्रण

मींडळ, औरीं गाबाद याींना सदर प्रकरणी चौकर्ी करण्याचे आदे र् दे ण्यात आले

आहे त. तसेच, ववभागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाद याींनी दे खील याप्रकरणी चौकर्ी
करण्याचे आदे र् ददले आहे त.

(३), (४) व (५) सदर प्रकरणी चौकर्ीची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणावर असल्याने
चौकर्ीची कायशवाही सरू
ु आहे . चौकर्ीअींतीच्या ननषकषाशनस
ु ार समर्ु चत कायशवाही
करण्याचे ननयोिन आहे .

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

िल्याण (जज.ठाणे) तालुकयात ल २७ गािाांमध ल शेतिऱयाांना
िृष विभागाच्या योजनाांीा लाभ दे ण्याबाबत

(३)

*

१०५२९२

श्र .राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), श्र .विजय िडेट्ट िार

(ब्रम्हपरू ी), श्र .नस म खान (ीाांहदिली), श्र .अशमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू
शहर), श्र .अशमन पटे ल (मब
ांु ादे ि ), श्र .त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्राम ण), प्रा.िषाच

गायििाड (धाराि ), श्र .सनु नल िेदार (सािनेर), श्र .अमर िाळे (आिी),
श्र .अ्लम शेख (मालाड पजश्ीम), श्र .हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), डॉ.सांतोष
टारफे (िळमनरु ी), श्र .अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्र .सांग्राम थोपटे (भोर),
श्र .राहुल बोंद्रे (धीखली), श्र .भारत भालिे (पांढरपरू ) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िृष मांत्र
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(१) कल्याण (जि.ठाणे) तालक्
ु यातील २७ गावाींचा समावेर् कल्याण डोंबबवली
महानगरपासलकेत ददनाींक १ िून, २०१५ रोिी वा ्या सम
ु ारास केला आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, महानगरपासलकेत समावेर् केल्यामळ
ु े माहे िून, २०१५ ते २०१७
अखेरपयंतच्या कालावधीत या २७ गावातील र्ेतकऱयाींना बी-बबयाणे, खते,

र्ेतीची अविारे यासारख्या र्ेतीपरू क सादह्याींच्या लाभापासन
ू वींर्चत ठे वण्यात
आले असन
ू किशमार्ीचाही र्ायदा दे ण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, र्ेतकऱयाींना पॉली हाऊस, र्ेत नाींगरणीचे यींत्र, ट्रॅ क््र

खरे दीकररता दे ण्यात येणारे अथशसहाय्य मागील तीन वषाशपासन
ू बींद करण्यात
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी ददनाींक ११ िुल,ै २०१७ रोिी मा.ववरोधी पक्षनेता
ववधानसभा याींनी मा.कृषी मींत्री याींना पत्र पाठवन
ू या २७ गावातील र्ेतकऱयाींना
मदत करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय
आढळून आले व ्यानस
ु ार या २७ गावातील र्ेतकऱयाींना कृषी ववभागाच्या

योिनाींचा लाभ दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्र . पाांडुरां ग फुांडिर : (१) दद. १४ मे, २०१५ च्या अर्धसच
ू नेन्वये समावेर्
करण्यात आला आहे .
(२) नाही

(३) नाही.

(४) मा. ववरोधी पक्षनेता याींचे पत्र मा. मींत्री (कृषी) याींचे कायाशलयात प्राप्त
झाल्याचे आढळून येत नाही.
(५)

महानगरपासलकेत

समाववषठ

केलेल्या

गावाींना

कृषी

राबववण्यात येणाऱया ववववध योिनाींचा लाभ दे ण्यात आला आहे .
-----------------

ववभागाींतगशत
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िाशशम-ररसोड (जज.िाशशम) या र्त्यािरील धीांीबापेन
येथ ल पुलाी दरु
ु ्त िरण्याबाबत
(४)

*

११५८८८

श्र .अशमत झनि (ररसोड) :

सन्माननीय सािचजननि

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

(१) वासर्म-ररसोड (जि.वासर्म) या मह्वाच्या रस्त्यावरील र्चींचबापेन येथील

पल
ु ाची दरु वस्तथा झाल्यामळ
ु े अपघात घडण्याची र्क्यता ननमाशण झाली असन
ू या
पल
श झाले असल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे
ु ाच्या दरु
ु स्ततीकडे प्रर्ासनाचे दल
ु क्ष
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकर्ीनस
ु ार सदर पल
ु ाची तातडीने दरु
ु स्तती करण्याबाबत तसेच

याकडे दल
श करणाऱया अर्धकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती
ु क्ष
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,

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

(२), (३) व (४) प्रश्नाींककत रस्तता बेलखेड- मसलापेन-सोना्ी प्रजिमा २४ चा भाग
आहे . र्चींचाबेन गावािवळ या रस्त्यावर पल
ू नसन
ू दगडी ढापा (panel dip)

आहे . तो पण
श णे बींद झाला आहे .यामळ
ू प
ु े रस्त्यास व रस्त्यावरील वहातक
ू ीस
कोणताही अडथळा येत नाही.

सदर ढाप्याच्या (panel dip) दठकाणी नववन पाईप मोरी बाींधण्याचे

काम मींिूरी, ननधी, ननकष व प्राधान्यक्रमानस
ु ार हाती घेण्याचे ननयोिन आहे .
-----------------

शाहुिाड , राधानगरी ि िागल (जज.िोल्हापूर) या
तालुकयाांत ल अिैध उत्खननाबाबत
(५)

*

११०६९४

डॉ.सजु जत शमणीेिर (हातिणांगले) :

महसल
ू मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) र्ाहुवाडी, राधानगरी व कागल (जि.कोल्हापरू ) या तालक्
ु याींतील डोंगराळ
भागात मरु
ु म, खडी व दगडाींचे अवैध उ्खनन करण्यात येत असल्याचे माहे
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकर्ीनस
ु ार उक्त तालक्
ु याींत अवैध उ्खनन करणाऱयाींवर
कारवाई

करून

अवैध

उ्खननास

प्रनतबींध

करण्यासाठी

उपाययोिना

करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्र . ीांद्रिाांत पाटील : (१) कोल्हापरू जिल््यात र्ाहुवाडी, राधानगरी व कागल
तालक्
ु यात गौण खननिाच्या अवैध उ्खनन व वाहतक
ू ीची काही प्रकरणे
दृष्ो्प्तीस आली आहे त.

(२) व (३) कोल्हापरू जिल््यामध्ये गौण खननिाचे अवैध उ्खनन व वाहतक
ू ीस

प्रनतबींध करण्यासाठी तालक
ु ास्ततरावर पथके स्तथापन करण्यात आली आहे त. सदर
पथकामार्शत जिल््यात गस्तती घालण्यात येत असन
ू गौण खननिाच्या अवैध
उ्खनन व वाहतक
ू ीवर ननयींत्रण ठे वण्यात येत.े

कोल्हापरू जिल््यातील र्ाहुवाडी, राधानगरी व कागल तालक्
ु यात दद. १
एवप्रल, २०१७ ते ३१ िानेवारी, २०१८ या कालावधीत गौण खननिाचे अवैध

वाहतक
ू ीच्या ४३ प्रकरणाींमध्ये दीं डा्मक कायशवाही करुन रुपये ५,०६,६९५/- इतकी
रक्कम वसल
ू करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

तुळजापूर (जज.सोलापूर) शहर िळण र्त्यासाठी शेतिऱयाांच्या सांपाहदत
(६)

*

िेलेल्या जशमन ीा िाढीि मोबदला दे ण्याबाबत

११३१७२

श्र .मधुिरराि ीव्हाण (तळ
ु जापरू ) :

सन्माननीय महसल
ू

मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सोलापरू -नाींदेड या रा.म.मा.क्र.३६१ च्या चौपदरीकरणाच्या कामामधील
तळ
ु िापरू र्हर वळण रस्त्याच्या कामासाठी तळ
ु िापरू , हगरगा तळ
ु , ससींदर्ळ,

मोडाश, तडवळा, काक्ररीं बा या गावातील र्ेतकऱयाींच्या र्ेतिसमनी रुपये ८ ते १३
हिार प्रती गठ
ींु ा दराने सींपाददत करण्यात आल्या आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, वास्ततववकतः या भागातील र्ेतिसमनी बागायती असल्यामळ
ु े
िास्तत दर समळणे आवश्यक असताना अ्यल्प दर दे ण्यात आला आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीनस
ु ार उक्त िसमनीींसाठी र्ेतकऱयाींना वाढीव मोबदला
दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . ीांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे .

सदर प्रकरणी राषट्रीय महामागश अर्धननयम, १९५६ चे तरतद
ु ीस

अनस
ु रून ननयमानस
ु ार मोबदला ननजश्चत करण्यात आला आहे .
(२) हे खरे नाही.

राषट्रीय महामागश अर्धननयम, १९५६, नस
ु ार सदरील गावाींचे ननवाडे

िाहीर करण्यात आले असन
ननयमानस
ु
ु ार दर ननजश्चत करण्यात आले
आहे त.

(३) व (४) घोवषत ननवाड्यामधील दराबाबत तक्रार असल्यास ्यासाठी राषट्रीय
महामागश अर्धननयम, १९५६ अींतगशत लवादाकडे (Arbitrator) दाद मागण्याची
तरतद
ु आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

उमापूर (ता.गेिराई, जज.ब ड) येथ ल शेतिऱयाांना
प ि विम्याी रकिम दे ण्याबाबत

(७)

*

११०१२६

श्र .लक्ष्मण पिार (गेिराई) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िृष मांत्र

(१) उमापरू , (ता.गेवराई, जि.बीड) येथील र्ेतकऱयाींच्या खा्यातन
ू प्रधानमींत्री
वपक ववमा योिनेंतगशत कापस
पीकाच्या ववम्याची सन २०१६-२०१७ च्या
ू

हप््याची रक्कम भारतीय स्त्े ् बँकेने कपात केली असतानाही अद्यापपयंत
र्ेतकऱयाींना वपक ववम्याची रक्कम समळाली नसल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उमापरू मींडळाच्या पीक ववम्यात झालेल्या चक
ु ाींची दरु
ु स्तती करून
पीक ववम्याची रक्कम र्ेतकऱयाींना दे ण्याची मागणी स्तथाननक लोकप्रनतननधी

याींनी मा.कृषी मींत्री याींच्याकडे ददनाींक ८ सप््ें बर, २०१७ रोिी वा ्यासम
ु ारास
ननवेदनान्वये केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, लोकप्रनतननधीींच्या ननवेदनाच्या अनष
ीं ाने सन २०१६-२०१७ च्या
ु ग
कापस
ू पीकाच्या ववम्याची रक्कम र्ेतकऱयाींना दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,

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

भारतीय स्त्े ् बँक र्ाखा उमापरू याींनी खरीप हीं गाम २०१६ मध्ये

प्रधानमींत्री पीक ववमा योिनेंतगशत सहभाग घेतलेल्या कापस
ू वपकाच्या १५६२
र्ेतकऱयाींचे महसल
ू मींडळ उमापरू ऐविी बीड असे चक
ु ीने नमद
ु केल्यामळ
ु े
उमापरू महसल
ू मींडळातील या र्ेतकऱयाींना नक
ु सान भरपाई दे य झाली नाही.
(२) होय, हे खरे आहे .

श्री.लक्ष्मण पवार, वव.स.स. याींचे दद.८ सप््ें बर, २०१७ चे पत्र मा.मींत्री

(कृवष) याींना प्राप्त झालेले आहे .

(३) स्त्े ् बँक ऑर् इींडडया र्ाखा उमापरू याींना कृवष आयक्
ु तालयाचे पत्र क्र.
एच.डी/स्त्ॅ ्-८/वपएमएर्बीवाय/६४ दद. ३०.०१.२०१८ अन्वये पात्र र्ेतकऱयाींना

नक
ु सान भरपाई अदा करणे बाबत सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त. तसेच मा.अपर

मख्
ु य सर्चव (कृवष) याींच्या स्ततरावरुन दद.८.०३.२०१८ च्या पत्रान्वये सच
ू ना
ननगशसमत करण्यात आलेल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पालघर शहर ते िसई-विरार उपविभाग (जज.पालघर) याांना जोडणाऱया
मख्
ु य र्त्याच्या बाांधिामाबाबत
(८)

*

११०३९८

श्र .क्षित ज ठािूर (नालासोपारा), श्र .हहतें द्र ठािूर (िसई),

श्र .विलास तरे (बोईसर) :

सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि

उपक्रम िगळून) मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) पालघर जिल््याची स्तथापना ददनाींक १ ऑगस्त्, २०१४ रोिी झाली असन
ू ही

अद्यापपयंत पालघर र्हर ते वसई-ववरार उपववभाग (जि.पालघर) याींना
िोडणारा मख्
ु य रस्तता बाींधला नसल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या रस्त्याचे तातडीने बाींधकाम करण्याबाबतचे ननवेदन स्तथाननक

लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ९ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा ्या सम
ु ारास मा.सावशिननक
बाींधकाम मींत्री याींना ददले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनष
ीं ाने याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली
ु ग
आहे काय,

(४) असल्यास, ्यानस
ु ार सदर रस्त्याचे बाींधकाम करण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . ीांद्रिाांत पाटील : (१) होय.
(२) होय.
(३) होय.

(४) प्रस्ततत
ु रस्त्याचे काम ननकष, मींिूरी व ननधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून
हाती घेण्याचे ननयोिन आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िायांगण मसुरा (ता.मालिण, जज.शसांधद
ु ग
ु च) गािात ल िालािल
खाड पात्रात ल अिैध उत्खननाबाबत

(९)

*

११५७६९

श्र .िालीदास िोळां बिर (िडाळा) :

मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

वायींगणी

मसरु ा

(ता.मालवण,

जि.ससींधद
ु ग
ु )श

सन्माननीय महसल
ू
गावातील

कालावल

खाडीपात्रातील ग् क्र. ८१ आणण ८४ या दोन्ही ग्ात अवैधरी्या करण्यात येत
असलेल्या वाळू उ्खननाबाबत वायींगणी-धामणवाडी येथील ग्रामस्तथाींनी तसेच
ग्रामपींचायतीने

तहसीलदार,

मालवण,

खननकमश

अर्धकारी,

ससींधद
ु ग
ु श

व

जिल्हार्धकारी, ससींधुदग
ु श याींच्याकडे ददनाींक २४ िानेवारी, २०१८ रोिी व त्पव
ु ी
वारीं वार ननवेदनाद्वारे तक्रारी करुन सींबर्ीं धत वाळू माकर्याींवर कारवाई करण्याची
मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, याबाबत कोणतीही कायशवाही न केल्याने ददनाींक ६ र्ेब्रव
ु ारी,

२०१८ रोिी वायींगणी येथील ग्रामस्तथाींनी धामणवाडी रस्त्यावर मोठ मोठे दगड
ठे वन
ू रास्तता रोको आींदोलन केले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीनस
ु ार सदरहू दठकाणी अवैधरी्या वाळू उपसा करणाऱया
वाळू माकर्याींवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . ीांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) वायींगणी/मसरु ा गावामधील कालावल खाडी

पात्रातील वाळूपट्टा ग् क्र.सी-१ आणण सी-४ मधून वाळूचे अवैध उ्खनन व
वाहतक
ू , वाळू वाहतक
ू करणाऱया वाहनाींमळ
ु े होणारा धळ
ु ीचा त्रास, रात्रीचे वेळी

वाहतक
होत असल्याबाबतची तक्रार सरपींच, ग्रामपींचायत वायींगणी याींनी
ू

जिल्हार्धकारी, ससींधुदग
ू श याींचेकडे दद.२४/१/२०१८ रोिी केली आहे . तथावप,

वायींगणी येथील ग्रामस्तथाींनी रस्ततारोको आींदोलन केल्याची बाब ननदर्शनास आली
नाही.

(३) व (४) कालावल खाडीपात्रातील वाळूग् क्र.बी-३, बी-४, सी-१, सी-४ व डी-१
मधून

एकूण

१०

वाळू

परवानाधारकाींना

६१,७८७

ब्रास

पररमाणाच्या

उ्खननासाठी परवानगी दे ण्यात आली असन
ू सदर दठकाणी वाळूचे अवैध
उ्खनन झाल्याची बाब ननदर्शनास आलेली नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

नांदरू बार जजल््यात गौण खननजाांी अिैध िाहतूि सुरु असल्याबाबत
(१०)

*

१०८४१७

श्र मत स माताई हहरे (नाशशि पजश्ीम) :

सन्माननीय

महसल
ू मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात वाळू उ्खनन करताना पयाशवरण सींवधशनाची काळिी घेतली िात

नसल्याने वाळू घा्ाींचे सललाव स्तथर्गत करण्याचे आदे र् मा.उच्च न्यायालयाच्या
नागपरु खींडपीठाने ददले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, न्यायालयाने स्तथर्गती ददली असतानासद्ध
ु ा नींदरू बार जिल््यात
मोठ्या प्रमाणात अवैध गौण खननिाींची वाहतक
ु करण्यात येत असल्याचे माहे
िानेवारी, २०१८ मध्ये व ्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीनस
ु ार नींदरू बार जिल््यात अवैधरी्या गौण खननिाींची

वाहतक
ु करणाऱया वाळू माकर्याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्र . ीांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे .

मा.मब
ुीं ई उच्च न्यायालय, खींडपीठ नागपरू याींनी दद.२१/१२/२०१७ रोिी

पयाशवरण आघात मल्
ु याींकन (EIA) व पयाशवरणीय व्यवस्तथापन योिना (EMP)

यासर्वाय वाळू सललावाची सरु
ु असलेली प्रकक्रया करण्यास न्यायालयाच्या पढ
ु ील
आदे र्ापयंत स्तथर्गती ददली होती.

(२), (३) व (४) नींदरू बार जिल्हा गि
ु रात राज्याच्या सीमेलगत असल्याने गि
ु रात
राज्यातन
ू वाळूची वाहने नींदरू बार जिल््यात वाहतक
ू करीत असल्याचे ननदर्शनास
आले. ्यानष
ीं ाने माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये अवैध वाहतक
ु ग
ू करणाऱया ५६

वाहनाींवर दीं डा्मक कायशवाही करुन रुपये ९,५३,२९५/- एवढी दीं डाची रक्कम वसल
ू
करण्यात आली आहे . तसेच नींदरू बार जिल््यामध्ये गौण खननिाचे अवैध

उ्खनन व वाहतक
ू ीस प्रनतबींध करण्यासाठी तालक
ु ास्ततरावर पथके स्तथापन
करण्यात आली आहे त. सदर पथकामार्शत जिल््यात गस्तती घालण्यात येत
असन
ू गौण खननिाच्या अवैध उ्खनन व वाहतक
ू ीवर ननयींत्रण ठे वण्यात येत.े

नींदरू बार जिल््यात दद.१ एवप्रल, २०१७ ते २८ र्ेब्रव
ु ारी, २०१८ या

कालावधीत गौण खननिाचे अवैध उ्खनन व वाहतक
ू ीच्या २७२ प्रकरणाींमध्ये

दीं डा्मक कायशवाही करुन रुपये ७०,९३,६२०/- इतकी रक्कम वसल
ू करण्यात
आली आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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मालिण-िसाल (जज.शसांधुदग
ु )च या र्त्यािर
अनधधिृतररत्या िेबल टािल्याबाबत

(११)

*

११२२१५

अॅड.भ मराि धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय सािचजननि

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

(१) मालवण-कसाल (जि.ससींधुदग
ु )श राज्य महामागश क्र. ११७ च्या लगत ्ाकण्यात
आलेली ओ.एर्.सी. केबल सदरहू रस्त्याच्या मध्यापासन
ू १५ मी्रच्या आत
्ाकुन सींबध
ीं ीत कींपनीने अ्ी व र्तींचा भींग केल्याने सदरहू केबल ३

मदहन्याींच्या आत काढून ्ाकण्याचे ननदे र् कायशकारी असभयींता, सावशिननक

बाींधकाम ववभाग, सावींतवाडी याींनी माहे ऑगस्त्, २०१७ मध्ये वा ्यादरम्यान
ददले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू ननदे र्ानस
ु ार या रस्त्यावरील ओ.एर्.सी. केबल
अद्यापपयंत काढून ्ाकण्यात आलेली नाही आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकषश काय आहे व ्यानस
ु ार सींबर्ीं धत िबाबदार
अर्धकारी व कींपनीवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . ीांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे .
(२) हे ही खरे आहे .

(३) व (४) मे.ररलायन्स जिओ इन्र्ोकॉम प्रा.सल. या कींपनीने स्तवखचाशने

आप््ीकल र्ायबर काढुन घेण्यात यावी, अन्यथा कींपनीवर कायदे र्ीर कारवाई
करण्यात येईल, अर्ी दद.२२.०८.२०१७ च्या पत्रान्वये नो्ीस दे ण्यात आली.

तसेच, दद.२२.०२.२०१८ रोिी कींपनीस अींतीम नो्ीस दे ण्यात आली आहे . सदर
कींपनीने ववहीत मद
ु तीत केबल न काढल्यास ववभागामार्शत उर्चत कारवाई
करण्यात येईल.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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पारनेर (जज.अहमदनगर) येथ ल राज्य पररिहन महामांडळाच्या आगारात
विद्याथी पास विक्रीत झालेला गैरव्यिहार
(१२)

*

१०६५६२

श्र .विजय औटी (पारनेर) :

सन्माननीय पररिहन मांत्र

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पारनेर (जि.अहमदनगर) येथील राज्य पररवहन महामींडळाच्या आगारात
ववद्याथांच्या सवलतीच्या पासाींची परस्तपर ववक्री करुन सम
ु ारे २ लाख ६० हिार

रुपयाींचा अपहार केल्याचे ददनाींक १७ िानेवारी, २०१८ रोिी वा ्या सम
ु ारास
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी दोन कमशचाऱयाींना ननलींबबत करण्यात आले असन
ू या
गैरव्यवहारामध्ये आणखी ककती कमशचारी व इतर व्यक्तीींचा समावेर् आहे,
(३) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीअींती या प्रकरणातील सींबर्ीं धत दोषीींववरुध्द र्ासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . हदिािर रािते : (१) होय. सदर अपहार दद.३०.१०.२०१७ रोिी पास तपासणी
दरम्यान ननदर्शनास आला आहे .

(२), (३) व (४) सदर अपहार प्रकरणी राज्य पररवहन महामींडळाद्वारे प्र्यक्ष

दोषी असणाऱया श्री.नानेकर व श्री.सातपत
ु े या दोन्ही वाहकाींना ननलींबबत
करण्यात येवन
ू , ्याींना आरोपपत्र दे ण्यात आले आहे .

तसेच, यामध्ये वेळोवेळी तपासणी न केल्यामळ
ु े आगारातील लेखाकार,

वाहतक
ु ननरीक्षक व रोखर्ाखेत काम करणाऱया दोन वाहकाींना चौकर्ीअींती

िबाबदार धरण्यात आले असन
ू , ्याींच्यावर खा्यामार्शत प्रमाददय कारवाई चालू
आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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खानापूर ि तासगाि (जज.साांगली) तालुकयात ल
द्राि बागाांीे झालेले नुिसान

(१३)

*

१०८४८१

श्र .अननल बाबर (खानापरू ) :

सन्माननीय िृष मांत्र

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खानापरू व तासगाव (जि.साींगली) तालक्
ु याींतील दोन हिार हे क््रहून अर्धक
द्राक्ष बागाींचे बदलेल्या नैसर्गशक वातावरणामळ
ु े नक
ु सान झाले असतानाही या

द्राक्षाच्या बागाींचे पींचनामे करुन द्राक्ष बागायतदाराींना मदत दे ण्यात आली
नसल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या द्राक्ष बागाींच्या नक
ु सानीची पाहणी र्ासनाने केली आहे काय,
(३) असल्यास, ्यानस
ु ार द्राक्ष बागायतदाराींना नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्र . पाांडुरां ग फुांडिर : (१) व (२) अींर्त: खरे आहे .

मदत व पन
ु वशसन ववभागाच्या दद. ३०/११/२०१७ च्या ननदे र्ानस
ु ार माहे

एवप्रल, २०१७ ते ऑक््ोंबर, २०१७ अखेरच्या र्ेती व र्ळवपकाच्या नक
ु सानीचे

पींचनामे करुन जिल्हार्धकारी, साींगली याींनी ववभागीय आयक्
ु ताींना अहवाल सादर
केला आहे .

तसेच हवामान आधाररत र्ळवपक ववमा योिनेतील ननकषानस
ु ार

खानापरू व तासगाव तालक्
ु यातील सम
ु ारे ५ महसल
ु मींडळामध्ये अवेळी पाऊस हा
हवामान धोका लागू झाला आहे .

(३) व (४) स्तवयींचसलत हवामान यींत्रावरील प्राप्त हवामान नोंदीनस
ु ार हवामान
धोका लागू झाल्यावर ववमा धारक पात्र र्ेतकऱयाींना दे य भरपाईची रक्कम
सींबर्ीं धत ववमा कींपन्याकडून अदा करण्याची कायशवाही चालू आहे .
-----------------
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मौजे भामाठाण (ता.श्र रामपूर, जज.अहमदनगर) येथ ल पूरग्र्त
शेतिऱयाांना नुिसान भरपाई दे ण्याबाबत

(१४)

*

११५८१९

श्र .भाऊसाहे ब िाांबळे (श्र रामपरू ) :

सन्माननीय िृष

मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे भामाठाण (ता.श्रीरामपरू , जि.अहमदनगर) येथील गोदावरी नदीला माहे

ऑगस्त्, २०१६ मध्ये आलेल्या परू ामळ
ु े २०० र्ेतकऱयाींच्या वपकाींच्या झालेल्या

नक
येथील
ु सानीबाबत तहससलदार, श्रीरामपरू याींनी पींचनामे केले असन
ू

ववमाधारक र्ेतकऱयाींची यादी एचडीएर्सी इन्र्रु न्स कींपनीला सादर करुनही
सदर कींपनीकडून र्ेतकऱयाींना अद्याप नक
ु सान भरपाई समळाली नाही, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत र्ेतकऱयाींनी र्ासनाने हस्ततक्षेप करुन सदर कींपनीकडून
पीक नक
ु सान भरपाई समळवन
ू दे ण्यासाठी स्तथाननक प्रर्ासनाकडे सात्याने
पाठपरु ावा केला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करुन परू ग्रस्तत र्ेतकऱयाींना सदर ववमा
कींपनीकडून पीक नक
दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती
ु सान भरपाई समळवन
ू
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . पाांडुरां ग फुांडिर : (१) अींर्त: खरे आहे . भामाठाण येथील सदर नक
ु सानग्रस्तत
२०० र्ेतकऱयाींपक
ै ी प्र्यक्षात ५६ र्ेतकऱयाींनी एचडीएर्सी इगो कींपनीकडे ववमा

हप्ता भरुन ववमा सींरक्षण घेतलेले होते. ववमा कींपनीने १८ र्ेतकऱयाींचे ववमा दावे
मींिूर करुन नक
ु सान भरपाई बाधीत र्ेतकऱयाींच्या बँक खा्यात वगश केलेली

आहे . नक
ु सानीची सच
ू ना ववमा कींपनीस उर्ीरा समळाल्याने र्ासन ननणशयातील

तरतद
ू ीनस
ु ार उवशररत ३८ र्ेतकऱयाींना ववमा कींपनीने नक
ु सान भरपाई ददलेली
नाही.

(२) होय, हे खरे आहे .

(३) प्रधानमींत्री वपक ववमा योिनेच्या मागशदर्शक सच
ु नाींनस
ू ार परु ाचे पाणी र्ेतात

सर्रुन झालेल्या नक
ु सानीस स्तथाननक नैसर्गशक आप्ती या िोखीमीच्या बाबी

अींतगशत ववमा सींरक्षण दे ण्यात येत.े तथावप, सदरचे नक
ु सानीबाबत ववमा

16
कींपनीस नक
ु सान झाल्यापासन
ू ४८ तासाींचे आत कळववणे बींधनकारक आहे . माहे

ऑगस्त्, २०१६ मध्ये परु पररजस्तथतीमळ
ु े मौिे भामाठाण येथील पीक ववमा
योिनेंतगशत सहभागी झालेल्या ५६ र्ेतकऱयाींपक
ै ी १८ र्ेतकऱयाींनी नक
ु सानीची
सच
ु ना ववमा कींपनीस ४८ तासाच्या आत कळववल्याने सदर १८ र्ेतकऱयाींना

नक
ु सान भरपाई ववमा कींपनीने मींिूर केलेली असन
ू नक
ु सान भरपाई रक्कम
्याींच्या बँक खा्यामध्ये िमा केलेली आहे . नक
ु सानीची सच
ू ना ववमा कींपनीस
उर्ीरा समळाल्याने उवशररत ३८ र्ेतकऱयाींना नक
ु सान भरपाई दे य होत नाही अर्ी

भसू मका ववमा कींपनीने घेतलेली होती.तथावप, आयक्
े डे झालेल्या
ु त (कृवष) याींचक
बैठकीत आता ववमा कींपनीने नक
ु सान भरपाई दे ण्यास सहमती दर्शववलेली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मुांबईत ल त न हजार सहिारी गह
ृ ननमाचण सां्थाांन
शासिीय शुल्ि भरले नसल्याबाबत

(१५)

*

१०९८१७

श्र .अतल
ु भातखळिर (िाांहदिली पि
ू )च :

सन्माननीय

महसल
ू मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील तीन हिार सहकारी गह
ु क भरले
ृ ननमाशण सींस्तथाींनी र्ासकीय र्ल्
नसल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, जिल्हार्धकारी, मब
ींु ई उपनगर याींनी याबाबत सहकारी गह
ृ ननमाशण
सींस्तथाना नो्ीसा पाठववल्या असन
सींस्तथाींच्या पदार्धकाऱयाींना सदननकेचे
ू

हस्तताींतरण, भाडेत्वावर दे णे अथवा गहाण ठे वण्यासाठी कोण्याही प्रकारची ना
हरकत प्रमाणपत्रे दे ऊ नये असेही आदे र् ददले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीनस
ु ार उक्त सींस्तथाींकडून सदर र्ल्
ु क वसल
ू करण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

17
श्र . ीांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) प्रदान केलेल्या अथवा भाडेपट्टय
् ाने ददलेल्या
र्ासकीय िसमनीींवरील मब
ुीं ई उपनगर जिल््यातील काही सहकारी गह
ृ ननमाशण
सींस्तथाींमधील काही सदननकाधारकाींनी सदननकाींच्या हस्तताींतरण, तारण व इतर

बाबीींसाठी र्ासनास दे य असलेले आकार, र्ल्
ु क, अर्धमल्
ु य र्ासन िमा केले
नसल्याचे ननदर्शनास आले आहे .

प्रदान केलेल्या अथवा भाडेपट्टयाने ददलेल्या र्ासकीय िसमनीींवरील

सहकारी गह
ृ ननमाशण सींस्तथाींमधील सदननका, गाळे हस्तताींतरीत करताींना, तारण

ठे वताींना अथवा पो्भाड्याने दे ताना सक्षम प्रार्धकाऱयाची पव
श रवानगी आवश्यक
ू प

असन
श रवानगी न घेता व आवश्यक र्ल्
ू अर्ी पव
ु प
ु क, आकार, र्ी न भरता

केलेला असा व्यवहार अवैध ठरतो ही बाब सवश सींबध
ीं ीताींच्या ननदर्शनास
आणण्याच्या दृष्ीने याबाबतचे प्रचसलत ननयम, धोरणे जिल्हार्धकारी, मब
ुीं ई

उपनगर याींनी सींबध
ीं ीत सहकारी गह
ृ ननमाशण सींस्तथाींना पत्रान्वये कळववली आहे त.

तसेच जिल्हार्धकारी कायाशलयाचे पव
श रवानगीसर्वाय व ववदहत र्ल्
ू प
ु क र्ासन
िमा झालेसर्वाय कोण्याही सभासदास सदननका/गाळे हस्तताींतरण करणे,
भाड्याने दे णे, वव्तीय सींस्तथेस तारण ठे वणे या प्रयोिनाकरीता ना-हरकत
प्रमाणपत्र दे ऊ नये असे कळववले आहे .

(३), (४) व (५) र्ासनाने प्रदान केलेल्या िसमनीींवरील सहकारी गह
ृ ननमाशण
सींस्तथाींमधील सदस्तयास सदननका/गाळा हस्तताींतरीत करावयाचा असल्यास, तारण

ठे वावयाचा असल्यास अथवा पो्भाड्याने द्यावयाचा असल्यास ्यासाठी

परवानगी दे ताींना प्रचसलत तरतद
ु ीींप्रमाणे आकार, र्ल्
ु क, र्ी भरुन घेऊनच
परवानगी ददली िाते. पव
श रवानगीसर्वाय झालेले सदननकाींचे असे व्यवहार
ु प
ननदर्शनास आल्यानींतर ्याींचेकडून प्रचसलत तरतद
ु ीींप्रमाणे वसल
ू ीची कायशवाही
केली िाते.

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

मळिांड ठुले (ता.मािळ, जज.पुणे) येथ ल प्रिल्पग्र्त शेतिऱयाांना पयाचय
जशमन सह भु-भाडे ि उदरननिाचह भत्ता दे ण्याबाबत

(१६)

*

११६४४३

(खडििासला) :

करतील काय :-

श्र .सरु े श गोरे (खेड आळां दी), श्र .शभमराि तापिीर
सन्माननीय मदत ि पन
ु िचसन मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

18
(१) मळवींडी ठुले (ता.मावळ, जि.पण
ु े) येथील प्रकल्पासाठी १९९७ साली सींपाददत

केलेल्या िसमनीींसाठी पयाशयी िमीन, भ-ु भाडे व उदरननवाशह भ्ता सींबर्ीं धत

प्रकल्पबार्धत र्ेतकऱयाींना मागील २१ वषांपासन
ू दे ण्यात आला नसल्याचे
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकल्पग्रस्तताींसाठी स्तवतींत्र लाभ क्षेत्र नसल्याने ्याींचे

पन
ु वशसन चासकमान क्षेत्रात करण्यात यावे असा ननणशय त्कालीन मख्
ु यमींत्री
महोदयाींनी ददनाींक ३० ऑगस्त्, २००० रोिी ददला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकल्पग्रस्तताींना र्ासनाकडून मींिूर करण्यात आलेली
िमीनही

चासकमान

प्रकल्पाच्या

मींिरू

आराखड्यातील

असन
ू

सदर

आराखड्यातील िमीन मळवींडी ठुले प्रकल्पासाठी दे ण्यास यापव
ू ीच मान्यता
दे ण्यात आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर चासकमान प्रकल्पातील पन
ु वशसनग्रस्तताींना मौिे डडग्रिवाडी,

(ता.सर्रूर) येथील पन
ु वशसनासाठी राखीव िसमन वा्पासाठी िी कब्िे हक्काची
रक्कम

आकारण्यात

आली

तीच

कब्िेहक्काची

रक्कम

मळवींडी

प्रकल्पग्रस्तताींसाठी आकारणे आवश्यक आहे, हे ही खरे आहे काय,

ठुले

(५) तसेच, सदर प्रकल्प बाधीताींना महाराषट्र प्रकल्प बार्धत व्यक्तीींचे पन
ु वशसन
अर्धननयम, १९८६ लागू असल्याने व सदर धरणग्रस्तत र्ेतकऱयाींच्या बड
ु ीत

सींपादीत झालेल्या र्ेतिसमनी वगश-१ च्या असल्याने पन
ु वशसनामध्ये दे खील
्याींना वगश-१ िसमनी वा्प होणे आवश्यक आहे , हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्यास, सदर प्रकल्पग्रस्तताींना ददनाींक ०५ डडसेंबर, २०१७ च्या पत्रानस
ु ार
चासकमान प्रकल्पातील मौिे डडग्रिवाडी (ता.सर्रूर) येथील िमीन ग् न.२३९
मधील क्षेत्र प्रकल्पग्रस्तताींचे पात्रतेनस
ु ार अनज्ञ
ु ेय असलेल्या क्षेत्र वा्पाची

कायशवाही यथासर्घ्र करण्याबाबतचा र्ासन आदे र् होऊन तीन मदहन्याींचा
कालावधी उल्ूनही अद्याप क्षेत्रवा्पाचे आदे र् व ताबा दे ण्यात आलेला नाही,
हे ही खरे आहे काय,

(७) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करुन सदर प्रकल्पग्रस्तताींना िसमनीचा ताबा

दे ण्याबाबत तसेच पव
ू ीच्या सींपादन दराप्रमाणे कब्िेहक्काची रक्कम वसल
ू

करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास,
ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्र . ीांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) हे खरे नाही. तथावप, अिशदार श्रीमती. ससींधुबाई मारुती ठुले व इतर याींची

प्रकल्पग्रस्तत म्हणन
ू पात्रता तपासन
ू मौिे डडग्रिवाडी, ता. सर्रुर जि. पण
ु े येथील

ग् नीं २३९ मधील अनज्ञ
ु ेय क्षेत्र वा्पास दद. ५.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये र्ासन
मान्यता दे ण्यात आली असन
ू अप्पर जिल्हार्धकारी, पण
ु े याींनी दद. १४.३.२०१८
रोिीच्या आदे र्ान्वये अनज्ञ
े पयाशयी िमीनीचे वा्प केले आहे .
ु य

(४) मळवींडी ठुले प्रकल्पग्रसताींना वा्प झालेल्या िसमनी सींदभाशत अप्पर

जिल्हार्धकारी, पण
ु े याींच्या दद. १४.३.२०१८ च्या आदे र्ान्वये कायशवाही करण्यात
येत आहे .
(५)

यासींदभाशत

दद.

२०.७.२०१२

च्या

र्ासन

पररपत्रकानस
ु ार

कायशवाही

करण्याबाबतच्या सच
ू ना सवश जिल्हार्धकाऱयाींना दे ण्यात आल्या आहे त.

(६) हे खरे नाही. अिशदार श्रीमती ससींधुबाई मारुती ठुले व इतर याींची प्रकल्पग्रस्तत
म्हणन
ू पात्रता तपासन
ू मौिे डडग्रिवाडी, ता. सर्रुर जि. पण
ु े येथील ग् नीं २३९

मधील अनज्ञ
ु ेय क्षेत्र वा्पास दद. ५.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये र्ासन मान्यता
दे ण्यात आली असन
ू अप्पर जिल्हार्धकारी, पण
ु े याींनी दद. १४.३.२०१८ रोिीच्या
आदे र्ान्वये अनज्ञ
ु ेय पयाशयी िमीनीचे वा्प केले आहे .
(७) उपरोक्त प्रमाणे कायशवाही करण्यात येत आहे .
-----------------

ठाणे जजल््यात ल खाणपट्टाधारिाांन मांजुर पररमाणापेिा
(१७)

*

जा्त गौण खननजाांीे उत्खनन िेल्याबाबत

११४३१०

श्र .महे श ीौघल
ु े (शभिांड पजश्ीम), श्र .जजतें द्र आव्हाड (मब्र
ुां ा

िळिा), श्र .अजजत पिार (बारामत ), श्र .जयांत पाटील (इ्लामपरू ), श्र .हदलीप
िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्र .शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्र .पाांडुरां ग बरोरा

(शहापरू ), श्र .भा्िर जाधि (गह
ु ागर), श्र .हदपि ीव्हाण (फलटण), श्र .िैभि

वपीड (अिोले), श्र .हसन मश्र
ु फ (िागल), श्र .राणाजगज तशसांह पाटील
(उ्मानाबाद), श्र .सरु े श लाड (िजचत), श्र .किसन िथोरे (मरु बाड), श्र .राहुल

जगताप (श्र गोंदा), श्र .दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्र मत सम
ु न पाटील (तासगाि
- ििठे महाांिाळ), श्र मत हदवपिा ीव्हाण (बागलाण) :
मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू
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(१) ठाणे जिल््यातील ७० दगडखाण पट्टाधारकाींनी पररमाणापेक्षा िास्तत उ्खनन
करुन र्ासनाचा कोट्यवधी रुपयाींचा महसल
ू बड
ु ववला असल्याची मादहती माहे

डडसेंबर, २०१७ च्या र्ेव्च्या आठवड्यात ननदर्शनास आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी जिल्हार्धकारी ठाणे याींनी उक्त दगडखाण
पट्टाधारकाींवर नो्ीसा बिावन
ू ्याींच्याकडून २३ को्ीींचा दीं डही वसल
ू केला आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केलेली आहे काय व चौकर्ीचे
ननषकषश काय आहे त,

(४) असल्यास, ्यानस
ु ार उक्त दगड्खाण पट्टाधारकाींवर कारवाई करून
भववषयात असे प्रकार घडू नये याची दक्षता घेण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . ीांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) ठाणे जिल््यातील एकूण ८९
दगडखाणीींची

मोिणी

भवू वज्ञान

व

खननकमश

सींचालनालय

याींचेमार्शत

दद.२०/५/२०१७ ते २५/५/२०१७ या कालावधीत प्र्यक्ष सवेक्षण करण्यात आले

असता, सदरील तपासणीमध्ये ४३ खाणपट्टाधारकाींनी मींिूर पररमाणापेक्षा िास्तत
गौण खननिाचे उ्खनन केल्याचे आढळून आले.

याकरीता जिल्हा खननकमश अर्धकारी, ठाणे याींनी माहे डडसेंबर, २०१७

मध्ये ४३ खननपट्टाधारकाींना रू.२३.९३ को्ी एवढ्या दीं डाची नो्ीस बिावली.
सदर नो्ीसीच्या अनष
ीं ाने खाणपट्टाधारकाींनी सादर केलेले परु ावे व खल
ु ग
ु ासे
ववचारात घेवन
२२ खाणपट्टाधारकाींकडून रू.४०,५९,१४९/- एवढी अनतरीक्त
ू
स्तवासम्वधनाची

रक्कम

वसल
ू

करण्यात

आली

आहे .

उवशरीत

२१

खाणपट्टाधारकाींनी सादर केलेले परु ावे व लेखी यक्
ु तीवाद छाननी करून अींनतम
आदे र् पारीत करण्याची कायशवाही करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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मौजे शशिणे (ता.मािळ, जज.पुणे) येथ ल शासिीय
जागेिर अनतक्रमण िेल्याबाबत

(१८)

*

११४०६९

श्र .शभमराि तापिीर (खडििासला) :

सन्माननीय

महसल
ू मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे सर्वणे (ता.मावळ, जि.पण
ु )े येथील सव्हे नीं. ८९, ९०, ९१ व ९२ मधील

र्ासकीय िागेवर वॉल कींपाऊींड बाींधून अनर्धकृतपणे अनतक्रमण करण्यात
आल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरच्या अनतक्रमणाकडे सींबर्ीं धत प्रर्ासन िाणीवपव
श दल
श
ू क
ु क्ष
करीत आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

(४) असल्यास, चौकर्ीनस
ु ार सदर िागेवर अनतक्रमण करणाऱयाींवर तसेच

्याकडे दल
श
करणाऱया अर्धकाऱयाींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा
ु क्ष
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . ीांद्रिाांत पाटील : (१) मौिे सर्वणे, ता.मावळ, जि.पण
ु े येथील सव्हे नीं. ८९,

९०, ९१ व ९२ ही िमीन खािगी मालकीची असन
ू सदर िागेवर वॉल कींपाऊींड
बाींधून अनर्धकृतपणे अनतक्रमण करण्यात आल्याचे ननदर्शनास आलेले नाही.
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

घटप्रभा ि ताम्रपणी (जज.िोल्हापूर) नदीिर पूल बाांधणेबाबत
(१९)

*

१०७२५१

श्र मत सांध्यादे ि दे साई-िुपेिर (ीांदगड), श्र .जयांत पाटील

(इ्लामपरू ), श्र .हसन मश्र
ु फ (िागल), श्र मत सम
ु न पाटील (तासगाि ििठे महाांिाळ) :

सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम

िगळून) मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) डोणेवाडी (ता.गडदहींग्लि, जि.कोल्हापरू ) येथे घ्प्रभा नदीवर पल
ू नसल्याने

र्ालेय ववद्यार्थयांना तसेच रुग्णाींना व इतर नागररकाींना तरर्ावरुन अथवा
होडीने दस
ु ऱया गावाींतील र्ाळा व रुग्णालयात िावे लागत असल्याचे ननदर्शनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच चींदगड (जि.कोल्हापरू ) तालक्
ु यातील ताम्रपणी नदीवरील पल
ू
पावसाळयात परु ाच्या पाण्याखाली िात असल्यामळ
ु े तीन ते चार ददवस वाहतक
ू
ठप्प होत असते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या दोन्ही दठकाणी पल
ू बाींधण्याबाबत स्तथाननक लोकप्रनतननधीींनी

मा.सावशिननक बाींधकाम मींत्री याींच्याकडे गत २ वषाशपासन
ू सात्याने मागणी
केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करून घ्प्रभा व ताम्रपणी नदीवर उक्त
दठकाणी पल
ू बाींधण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . ीांद्रिाांत पाटील : (१) होय.
(२) होय.
(३) होय.

घ्प्रभा नदीवरील पल
ू ाबाबत दद.२१.७.२०१७ व दद.१४.१२.२०१७ रोिीची

ननवेदने तसेच ताम्रपणी नदीवरील पल
ू ाबाबत दद.२५.४.२०१७ व दद.२८.१२.२०१७
रोिीची ननवेदने प्राप्त झाली आहे त.

(४) घ्प्रभा नदीवरील पल
ू हा ग्रामीण मागश दिाशच्या रस्त्यावर असन
ू पल
ू ाच्या

िोडरस्त्यासाठी िसमनीचे भस
ीं ादन आवश्यक आहे . प्रस्ततत
ू प
ु पल
ु ाचे काम नाबाडश
अींतगशत ननकष, मींिूरी व ननधीच्या उपलब्धतेच्या अधीन राहून हाती घेण्याचे
ननयोिन राहील.

ताम्रपणी नदीवरील पल
ू हा राज्यमागश दिाशच्या रस्त्यावर असल्याने

प्रस्ततत
ु पल
ु ाचे काम ननकष, मींिूरी व ननधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून हाती
घेण्याचे ननयोिन राहील.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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पैठण (जज.औरां गाबाद) तालुकयात ल गोदािरी नदी पात्रातून
होत असलेला अिैध िाळू उपसा

(२०)

*

११५९११

श्र .सांतोष दानिे (भोिरदन) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्र

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पैठण (जि.औरीं गाबाद) तालक्
ु यातन
ू वाहणाऱया गोदावरी नदी पात्रातन
ू
बैलगाड्याींचा वापर करून अवैधरी्या वाळू तस्तकरी सरू
ु असन
ू या वाळू
माकर्याींनी गोदावरी नदीकडे िाणाऱया रस्त्यावर महसल
ू प्रर्ासनाने वाळू चोराींना
रोखण्याकररता खोदलेले चर बि
ु ववले असल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकर्ीनस
ु ार उक्त तालक्
ु यातील गोदावरी नदीच्या पात्रात अवैध

उ्खनन करणाऱया वाळू माकर्याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . ीांद्रिाांत पाटील : (१) अर्ी बाब ननदर्शनास आली नाही.

(२) व (३) वाळूचे अवैध उ्खनन व वाहतक
ू ीस प्रनतबींध करण्यासाठी पैठण

तालक्
ु यात भरारी पथकाची स्तथापना करण्यात आली असन
ू सदर पथकामार्शत
पैठण तालक्
ु यात माहे १ एवप्रल, २०१७ ते २८ र्ेब्रव
ु ारी, २०१८ या कालावधीत
वाळूच्या

अवैध

वाहतक
ू ीच्या

२०

प्रकरणात

दीं डा्मक

कायशवाही

करुन

रु.६,८८,०४०/- इतकी रक्कम र्ासनिमा करण्यात आली असन
ू २ प्रकरणात ८
व्यक्तीींववरुध्द गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

नाांदगाि खांडश्े िर (जज.अमराित ) तालक
ु यात ल शमलम ली नदी पात्रातन
ू
अिैध िाळू उपसा होत असल्याबाबत
(२१)

*

११३७८६

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

(नतिसा), श्र .रणज त िाांबळे (दे िळ ) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्र पढ
ु ील
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(१) नाींदगाव खींडश्े वर (जि.अमरावती) तालक्
ु यातील अमरावती व यवतमाळ या

दोन्ही जिल््याच्या सीमेवरील समलसमली नदीपात्रात अवैध उ्खनन करुन
वाळूची मोठ्या प्रमाणात वाहतक
ू सरु
ु असल्याचे ददनाींक २ र्ेब्रव
ु ारी, २०१८ रोिी
वा ्या सम
ु ारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर अवैध उ्खनन व वाळूच्या वाहतक
ु ीकडे महसल
ू प्रर्ासन
िाणीवपव
श दल
श करीत असल्यामळ
ू क
ु क्ष
ु े तसेच एक ट्रक वाळूच्या रॉयल््ीवर चार

ट्रक वाळूची वाहतक
ू करण्यात येत असल्यामळ
ु े र्ासनाच्या लाखो रुपयाींच्या
महसल
ू ाचे नक
ु सान होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकषश काय आहे व ्यानस
ु ार उक्त नदीपात्रात अवैध

वाळू उपसा करणाऱया वाळूमाकर्याींवर व याकडे दल
श
करणाऱया सींबर्ीं धत
ु क्ष

अर्धकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . ीांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) अर्ा आर्याची बातमी दद. २
र्ेब्रव
ु ारी, २०१८ रोिीच्या व्ृ तपत्रामध्ये प्रससध्द झाली होती.

वाळूचे अवैध उ्खनन व वाळूच्या वाहतक
ु ीवर प्रनतबींध करण्यासाठी

पथके गठीत करण्यात आली असन
ू चेकपोस्त् दे खील स्तथापन करण्यात आले

आहे त. ्याींच्या माध्यमातन
ू गौण खननिाच्या अवैध उ्खनन व वाहतक
ू ीवर
ननयींत्रण ठे वले िाते. वाहतक
पासवर नमद
ू
ु पररमाणापेक्षा िादाच्या गौण
खननिाची वाहतक
ू वाहनाींमधून होत असल्याचे ननदर्शनास आलेले नाही.

नाींदगाींव खींडश्े वर तालक्
ु यात ददनाींक १ एवप्रल, २०१७ ते २८ र्ेब्रव
ु ारी,

२०१८ या कालावधीत गौण खननिाचे अवैध उ्खनन व वाहतक
ू ीच्या २६

प्रकरणात दीं डा्मक कायशवाही करुन रु.६,१७,१००/- इतकी रक्कम वसल
ू करण्यात
आली आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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जामनेर ि ीोपडा (जज.जळगाि) तालुकयात ननयमबा्यररत्या राबविण्यात
आलेल्या ननविदा प्रकक्रयेबाबत

(२२)

*

१०४८९८

श्र .सांजय साििारे (भस
ु ािळ) :

सन्माननीय सािचजननि

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

(१) िामनेर (जि.िळगाव) तालक्
ु यातील रस्त्यावरील खड्डे बि
ु ववण्यासाठीच्या

सात कामाींची ननववदा प्रकक्रया राबववण्यात आल्यानींतर उक्त कामाींची पन
ु :श्च

ननववदा प्रकक्रया (रर्ें डरीींग) काढून पदहल्या ननववदे पेक्षा िास्तत दराच्या ननववदा
स्तवीकारल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) तसेच चोपडा (जि.िळगाव) तालक्
ु यातील ५ को्ी रुपयाींची ननववदाही
ननयमबा्यररतीने बनाव् कागदपत्राच्या आधारे मींिुर करण्यात आली आहे, हे
ही खरे आहे काय,

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

(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनष
ीं ाने या प्रकरणातील दोषी अर्धकारी व सींबर्ीं धत
ु ग
ठे केदारावर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्र . ीांद्रिाांत पाटील : (१) नमद
ीं त नाही. काही
ू केलेली बाब वस्ततजु स्तथतीर्ी सस
ु ग
कामाींच्या ननववदाींना प्रनतसाद न समळाल्याने पन
ु :ननववदा बोलावण्यात आल्या.
प्राप्त

ननववदामधील

ननम्नतम

स्तवीकारण्यात आल्या आहे त.

ननववदा

ववदहत

ननयमाींचे

पालन

करुन

(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------

मौजे हे त (ता.िैभििाड , जज.शसांधद
ु ग
ु )च येथ ल
अिैध गौण खननज उत्खननाबाबत

(२३)

*

११५३३०

श्र .ननतेश राणे (िणििली) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्र
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(१) मौिे हे त (ता.वैभववाडी, जि.ससींधद
ु ग
ु )श येथील श्री.रववींद्र रा.र्ोंडके याींच्या
खािगी मालकीच्या सवे क्र. १७१, दह.क्र.६ मध्ये तसेच अन्य २० र्ेतकऱयाींच्या

खािगी िसमनीतन
ू र्ेतकऱयाींची र्सवणूक करून कोणताही मोबदला न दे ता २
वषाशपासन
ू मे.महालक्ष्मी ववकासक कींपनीने महसल
ू प्रर्ासनाच्या सींगनमताने
गौण खननिाींचे उ्खनन केले असल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदरच्या उ्खननामळ
ु े र्ासनाच्या करोडो रूपयाींच्या महसल
ु ाचे
नक
ु सान

झाले

असन
ू

श्री.रववींद्र

रािाराम

र्ोंडके

याींनी

मा.मख्
ु यमींत्री,

मा.िलसींपदा मींत्री, मा.महसल
ववभाग, प्रधान
ू मींत्री, प्रधान सर्चव, महसल
ू
सर्चव, िलसींपदा ववभाग, जिल्हार्धकारी, ससींधद
ु ग
ु ,श तहससलदार, वैभववाडी,
कायशकारी सींचालक, कोकण पा्बींधारे ववकास महामींडळ व मख्
ु य असभयींता,

कोकण प्रदे र्, िलसींपदा ववभाग याींच्याकडे ददनाींक ४ सप््ें बर, २०१७ रोिी वा

्यासम
ु ारास लेखी ननवेदनाद्वारे तक्रार करून न्याय समळण्याबाबत मागणी केली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीनस
ु ार मे.महालक्ष्मी ववकासक कींपनीवर कारवाइश करून
्याींच्याकडून

गौण

खननिाींच्या

महसल
ु ाची

वसल
ू ी

करण्याबाबत

तसेच

र्ेतकऱयाींना नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . ीांद्रिाांत पाटील : (१) अर्ी आर्याची तक्रार श्री.रववींद्र रा.र्ोंडके याींनी केली
आहे .

(२) हे खरे आहे .

(३) व (४) िलसींपदा ववभागामार्शत बाींधण्यात येत असलेल्या धरणाच्या

दठकाणाहून मौिे मौदे गावात िाणेसाठी सवे नीं.१७१/०६ या क्षेत्रामधन
ू रस्तता
प्रस्तताववत असन
ू सदर क्षेत्र सींपादनाखाली आहे . सदर रस्त्याच्या कामासाठी
ववकासक कींपनीने उ्खनन केलेल्या गौण खननिाचा वापर रस्त्याच्या व

धरणाच्या कामासाठी केलेला आहे . तसेच ्यासाठी सन २०१० पासन
ू सदर
कींपनीने रु.६,९७,००,५४७/- इतकी स्तवामी्वधनाची रक्कम र्ासनिमा केलेली
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आहे . उक्त काम करीत असताींना सवे नीं.१७१/०६ चे समळकतदार याींच्या सींमतीने
ववकासक कींपनीने दद.१२/०१/२०१५ पासन
ू रस्त्याचे काम सरु
ु केले आहे . तसेच

रस्त्याकरीता सींपादीत केलेल्या समळकतीचा योग्य मोबदला समळकतदाराींना
दे ण्यात येईल असे ववकासक कींपनीने मान्य केले आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मुांबई येथ ल एम.ई.प . इन्रा्रकीर िांपन ीे
टोल िांत्राट रद्द िरण्याबाबत

(२४)

*

(आांबेगाि),

१०६४८०

(इ्लामपरू ) :

श्र .अजजत पिार (बारामत ), श्र .हदलीप िळसे-पाटील

श्र .जजतें द्र

आव्हाड

(मब्र
ुां ा

िळिा),

श्र .जयांत

पाटील

सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांत्र

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई येथील एम.ई.पी. इन्रास्तट्रक्चर कींपनीचे ्ोल नाक्याींचे कींत्रा् रद्द
करण्याबाबत मा.सावशिननक बाींधकाम मींत्री याींनी अनतररक्त मख्
ु य सर्चव,
सावशिननक बाींधकाम ववभाग याींच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या ससमतीचा अहवाल
अद्याप अप्राप्त आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

कींत्रा्दारावर

अद्याप

कोणतीही

ठोस

कारवाई

र्ासनामार्शत करण्यात आली नाही अर्ी तक्रार मा.ववरोधी पक्ष नेता
ववधानपररषद याींनी माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान केली होती, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनष
ीं ाने उक्त ससमतीचा अहवाल तातडीने
ु ग

सादर करून एम.ई.पी. इन्रास्तट्रक्चर कींपनीचे ्ोल कींत्रा् रद्द करण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही.

(२) अर्ी तक्रार सावशिननक बाींधकाम ववभागास प्राप्त झाल्याचे ददसन
ू येत नाही.
(३) मब
ुीं ई प्रवेर्द्वार व मब
ुीं ई-पण
ु े द्रत
ु गती महामागाशवर हलक्या वाहनाींना स्
ू

दे ण्याबाबत आर्थशक सस
ु ाध्यता तपासण्यासाठी अप्पर मख्
ु य सर्चव याींचे
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अध्यक्षतेखाली ससमती स्तथापन केली असन
ू ्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे .

ससमतीने र्ासनास सादर केलेल्या अहवालावरील ननणशय र्ासनाच्या ववचाराधीन
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर िृष ्िािलांबन योजनेत ल
किमान िेत्राी अट शशथ ल िरण्याबाबत

(२५)

*

११५५३६

श्र .पथ्
ृ ि राज ीव्हाण (िराड दक्षिण) :

सन्माननीय

िृष मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अनस
ु र्ू चत िाती आणण नवबौद्धाींना कृषी योिनाींचा लाभ दे ण्यासाठी सरु
ु

करण्यात आलेल्या डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर कृषी स्तवावलींबन योिनेमधील
लाभार्थयांकडे ककमान १ एकर (४० गठ
ुीं े ) क्षेत्र असण्याची अ् असल्यामळ
ु े अनेक
र्ेतकरी अपात्र ठरले असल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ्यामळ
ु े कराड (जि.सातारा) तालक्
ु यातील सम
ु ारे ५ हिार
अनस
ु र्ू चत िातीमधील र्ेतकरी सदर योिनेच्या लाभापासन
ू वींर्चत आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अनस
ु र्ू चत िातीमध्ये अल्पभध
ू ारक र्ेतकऱयाींची सींख्या िास्तत

असल्याने सदर योिनेमधील ककमान क्षेत्राची अ् काढण्यासाठी र्ासनाकडे
ननवेदने प्राप्त होऊनही ्यावर कायशवाही केली िात नसल्याचे ननदर्शनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त योिनेचा लाभ अनस
ु र्ू चत िाती आणण नवबौद्धाींमधील

अर्धकार्धक र्ेतकऱयाींना होण्याकररता ककमान क्षेत्राची अ् काढून ्ाकण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्र . पाांडुरां ग फांु डिर : (१) अींर्त: खरे आहे . अनस
ु र्ु चत िाती/नवबौध्द
र्ेतकऱयाींना डॉ. बाबासाहे ब आींबेडकर कृवष स्तवावलींबन योिनेंतगशत ववर्ेष

घ्काींचा लाभ घेण्यासाठी ककमान १ एकर (४० गठ
ुीं े ) क्षेत्र असणे आवश्यक
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असल्याची अ् र्ासन ननणशय क्रमाींक: ववघयो-२०१६/प्र.क्र.१७६/४अे, ददनाींक ५
िानेवारी, २०१७ मध्ये समाववष् आहे .

(२) कराड तालक्
ु यातील ४५८४ अनस
ु र्ू चत िातीमधील र्ेतकरी लाभापासन
ू वींर्चत
आहे त.

(३) (४) व (५) यासींदभाशतील अ् सर्थील करण्याची कायशवाही र्ासन स्ततरावर
ववचाराधीन आहे .

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

लातूर जजल््यात ल र्त्याांच्या दरु
ु ्त ी िामे
ननिृष्ट्ट दजाची झाल्याबाबत

(२६)

*

११४९११

श्र .त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्राम ण) :

सन्माननीय

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

(१) लातरू जिल््यातील औसा-लातरू राषट्रीय महामागश, राज्य मागश व प्रमख
ु

जिल्हामागाशची दरु
ु स्ततीची कामे करण्यात आली असन
ू सदर दरु
ु स्ततीची कामे
अ्यींत ननकृष् दिाशची करण्यात आल्याने रस्तते पन
ु :श्च खड्डेमय तसेच

वाहतक
ु ीस गैरसोयीचे होऊन अनेक अपघात घडत असल्याचे माहे िानेवारी,
२०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या रस्तते दरु
ु स्तती कामाींची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकषश काय आहे व ्यानस
ु ार या रस्त्याींची दरु
ु स्तती
करण्याबाबत तसेच रस्त्याींची ननकृष् दिाशची कामे करणाऱयाींवर कारवाई
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . ीांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.

लातरू जिल््यातील सावशिननक बाींधकाम ववभागाच्या अख्याररतील

रस्त्याच्या डाींबरी पषृ ठभागावरील खड्डे भरून रस्तते वाहतक
ु ीसाठी सजु स्तथतीत

ठे वण्यात आले आहे त. राषट्रीय महामागश दे खील आवश्यक दरू
ु स्त्या करून
वाहतक
ू ीस सजु स्तथतीत ठे वण्यात आले आहे त. रस्त्याच्या दोषामळ
ु े अपघात
झाल्याची नोंद पोलीस दफ्तरी आढळून येत नाही.
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(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

बुलढाणा जजल््यात ल ्ि.गोप नाथ मुांढे अपघात
विमा योजनेीे प्र्ताि प्रलांब त असल्याबाबत

(२७)

*

११३४१४

(सांगमनेर) :

श्र .हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्र .बाळासाहे ब थोरात

सन्माननीय िृष मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बल
ु ढाणा जिल््यातील स्तव.गोपीनाथ मढ
ुीं े अपघात ववमा योिनेचे ११५
प्रस्तताव मागील सहा मदहन्याींपासन
प्रलींबीत असल्याची बाब ददनाींक २०
ू

िानेवारी, २०१८ रोिी वा ्या सम
ु ारास ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्यास, ्यानस
ींु े ववमा योिनेचे प्रलींबीत प्रस्तताव मींिरू
ु ार स्तव.गोपीनाथ मढ
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . पाांडुरां ग फांु डिर : (१) हे अींर्त: खरे आहे .

(२) व (३) प्रस्तताव सर्घ्र गतीने मींिूर होणेसाठी जिल्हास्ततरावर तसेच

आयक्
ु तालय स्ततरावर ववमा कींपनी व सल्लागार कींपनीचे प्रनतननधी याींच्या बैठका
घेऊन प्रकरणे ननकाली काढणेस्ततव सच
ू ना दे ण्यात आल्या असन
ू , ्याबाबत

सात्याने पाठपरु ावा चालू आहे . तसेच जिल्हा अर्धक्षक कृवष अर्धकारी स्ततरावर
कागदपत्राींच्या पत
श स
े ाठी कायशवाहीत असलेल्या प्रस्ततावाींची पत
श ा ता्काळ करुन
ू त
ू त
घेऊन, ववमा कींपनीकडे मींिरु ीसाठी सादर करण्यात येत आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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धीपळूण (ता.धीपळूण, जज.रत्नाधगरी) येथ ल ‘सांक्रमण ननिास’
इमारत ी दरु
ु ्त िरण्याबाबत

(२८)

*

१०५९६८

श्र .भा्िर जाधि (गह
ु ागर) :

सन्माननीय सािचजननि

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

र्चपळूण

(ता.र्चपळूण,

जि.र्नार्गरी)

येथील

सावशिननक

बाींधकाम

ववभागाच्या अख्यारीत असलेली “सींक्रमण ननवास” ही इमारत अ्यींत

धोकादायक झाली असन
ू या इमारतीत उपववभागीय अर्धकारी, तहसीलदार व
इतर महसल
ू ववभागातील कमशचारी कु्ुींबासहीत राहत असल्याने या इमारतीच्या
दरु
ु स्ततीसाठी ननधी उपलब्ध करून दे ण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी माहे मे,
२०१७ मध्ये वा ्यादरम्यान र्ासनाकडे केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या इमारतीचे स्तट्रक्चरल ऑडी् करण्यात आले असन
ू ्यामध्ये
इमारतीची तातडीने दरु
ु स्तती करण्याबाबत सच
ु ववले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनष
ीं ाने सदर इमारतीची स्तट्रक्चरल ऑडी्मध्ये
ु ग

सच
ु ववल्याप्रमाणे दरु
ु स्तती करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . ीांद्रिाांत पाटील : (१) होय, खरे आहे .
(२) खरे आहे .

(३), (४) व (५) सदर इमारतीचे कामाला मख्
ींु ई
ु य असभयींता, सा. बाीं. प्रा. वव., मब

याींचे मार्शत २९ लक्ष इतक्या रकमेस ववववक्षक्षत दरु
ु स्तती कायशक्रमातन
ू मींिूरी

दे ण्यात आली आहे . तथावप, प्रस्ततत
ु इमारतीच्या स्तट्रक्चरल ऑडी् अहवालामध्ये
सदर इमारतीचा पाया सरु क्षक्षत नसल्याचे नमद
ू करण्यात आले आहे .

्यामळ
ु े सदर इमारतीची दरु
ु स्तती न करता पन
ु बांधणी करणे योग्य ठरे ल.

या बाबतीत अर्धक्षक असभयींता, सींकल्प र्चत्र मींडळ (इमारती) सा. बाीं. कोकण

भवन, नवी मब
ुीं ई याींचेकडून मागववलेले अींनतम असभप्राय प्राप्त करवन
ू ्यानस
ु ार
पढ
ु ील कायशवाही करण्यात येईल.
-----------------
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राजुरा, िोरपना, जजित ि गोंडवपपरी (जज.ीांद्रपुर) तालुकयाांत ल
भोगिटदार िगच-२ जशमन िगच-१ िरण्याबाबत

(२९)

*

११५६१४

अॅड.सांजय धोटे (राजूरा) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्र

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रािुरा, कोरपना, जिवती व गोंडवपपरी (जि.चींद्रपरु ) तालक्
ु याींतील भोगव्दार

वगश-२ िसमनी वगश-१ करण्याची मागणी सात्याने करण्यात आली असल्याचे
माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदश र्नास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त तालक्
ु यातील र्ेतकरी उक्त िसमनीवर अनेक वषाशपासन
ू
र्ेती करत असताींना व सदर र्ेतकऱयाींनी आवश्यक कागदपत्राींची पत
श ा
ु त
केल्यानींतरही सदर वगश-२ िसमनी वगश-१ करण्यास ववलींब करण्यात येत आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीनस
ु ार उक्त तालक्
ु यातील भोगव्दार वगश-२ िसमनी
वगश-१ करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्र . ीांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) चींद्रपरू जिल््यातील रािुरा

उपववभागातील जिवती, रािुरा व कोरपना हे तालक
ु े स्तवातींत्रपव
ू श काळात ननिाम
स्त्े ् मध्ये होते. सदर उपववभागातील महसल
ु ी असभलेखात असलेली ‘पट्टे दार’ ही
नोंद ववचारात घेऊन अर्ा स्तवरूपाच्या िसमनी भोगव्ादार वगश-१ या स्ता

प्रकारातील असल्याने र्ासन पररपत्रक क्र.िमीन-२०१२/प्र.क्र.१८३/ि-८, ददनाींक
१४ ऑगस्त्, २०१३ अन्वये उक्त िसमनीच्या सींदभाशत सातबारा उताऱयावर योग्य
तो स्ता प्रकार असभसलणखत करण्याबाबत ननदे र् दे ण्यात आले आहे त.

्यानष
ीं ाने सदर तीनही तालक्
ै ी
ु ग
ु यात ववर्ेष मोदहम राबवन
ू ५,१६३ अिांपक
४,२०७ अिश ननकाली काढण्यात आले असन
ू , तद्नस
ु ार अर्धकार असभलेख

अद्ययावत करण्यात आले आहे त. उवशररत ९५६ प्रकरणाींमध्ये आवश्यक
असभलेख/कागदपत्रे उपलब्ध न झाल्याने सदर प्रकरणे प्रलींबबत आहे त.
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चींद्रपरू जिल््यातील गोंडवपपरी तालक्
ु यात १८३९ प्रकरणात भोगव्ादार

वगश-२ (भसू मधारी) िसमनी भोगव्ादार वगश-१ (भसू मस्तवामी) करण्याची कायशवाही
करण्यात आली आहे .

(५) प्रश्नच उद््ावत नाही.

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

हहांगोली जजल््यात ल िाळू घाटाांच्या शललािाबाबत
(३०)

*

११२५९२

श्र .तानाज मट
ु िुले (हहांगोली) :

सन्माननीय महसल
ू

मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दहींगोली जिल््यात सन २०१७-१८ या वषाशसाठी वाळू घा्ाींचे सललाव ववलींबाने

झाले असन
ु काही घा्ाींचे सललाव झाले नसल्यामळ
ु े वाळूची ्ीं चाई ननमाशण होऊन
र्ासकीय व खािगी बाींधकामे रखडली असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा
्या दरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर वाळू घा्ाींचे सललाव न झाल्यामळ
ु े र्ासनाच्या लाखो
रुपयाींच्या महसल
ू ाचेही नक
ु सान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकषश काय आहे व ्यानस
ु ार दहींगोली जिल््यातील

वाळू घा्ाींचे सललाव करुन वाळूची ्ीं चाई दरू करण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . ीांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) दहींगोली जिल््यात २३ वाळूग्ाींकरीता
माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये घेण्यात आलेल्या सललावाच्या प्रकक्रयेमध्ये र्क्त १

वाळूग् सललावात गेला. ्यामधून रू.१६,०५,४००/- एवढा महसल
ू प्राप्त झाला
आहे . अन्य वाळूग्ाींसाठी सललावाची दस
ु री व नतसरी र्ेरी घेण्यात आली.
तथावप, सललावास प्रनतसाद समळाला नाही.
तसेच,

मा.

मब
ुीं ई

उच्च

न्यायालय,

खींडपीठ

नागपरू

याींनी

दद.२१/१२/२०१७ रोिी पयाशवरण आघात मल्
ु याींकन (EIA) व पयाशवरणीय
व्यवस्तथापन योिना (EMP) यासर्वाय वाळू सललावाची सरू
ु असलेली प्रकक्रया
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करण्यास न्यायालयाच्या पढ
ु ील आदे र्ापयंत स्तथर्गती ददली होती. यामळ
ु े वाळूची

काही प्रमाणात ्ीं चाई ननमाशण झाली असली तरी मागील वषी साठवन
ू ठे वलेली
वाळू व िप्त साठ्याच्या सललावातन
ू उपलब्ध झालेली वाळू व कृत्रीम वाळू
वापरून काही बाींधकामे झाली आहे त.

मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ नागपरू याींच्या दद.२१/०२/२०१८ रोिीच्या

आदे र्ानस
ु ार सललाव प्रकक्रयेतील स्तथर्गती आदे र् खारीि केले असन
ू ्यानस
ु ार

पयाशवरण आघात मल्
ु याींकन (EIA) व पयाशवरणीय व्यवस्तथापन योिना (EMP)
तयार करून वाळू ग्ाींचे र्ेर सललाव घेण्यात येत आहेत.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

महाराष्ट्र िृष उद्योग वििास महामांडळ रत्नाधगरी याांन डडझेल इांजजन
पांप िाढीि दराने खरे दी िेल्याबाबत

(३१)

*

११४५०१

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िृष मांत्र

(१) महाराषट्र कृषी उद्योग ववकास महामींडळ र्नार्गरी याींनी सन २०१५-२०१६

मध्ये नॅपसॅक पॉवर डडझेल इींजिन पींप खरे दीच्या ननववदाींमध्ये पींप खरे दीचे दर

कमी आले असतानाही महामींडळाने ्यामध्ये अनावश्यक वाढ करुन ननववदे तील
दरापेक्षा वाढीव दराने सदर पींप खरे दी केले असल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

या

सींदभाशत

व्यवस्तथापकीय

सींचालक

याींनी

ववभागीय

व्यवस्तथापक, र्नार्गरी याींच्याकडे ददनाींक ०५ िून, २०१७ रोिीच्या पत्रान्वये
खुलासा मार्गतला आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

(४) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व ्यानष
ीं ाने वाढीव दराने खरे दी
ु ग

करुन र्ासनाचे आर्थशक नक
ु सान करणाऱया सींबर्ीं धत दोषीींववरुद्ध र्ासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्र . पाांडुरां ग फुांडिर : (१) अींर्त: खरे आहे .

नॅपसॅक पॉवर डडझेल इींजिन पींप अर्ा प्रकारचे कोणतेही उपकरण नसन
ू

नॅपसॅक पॉवर स्तप्रेअर व डडझेल इींजिन पींप अर्ी वेगवेगळी उपकरणे आहे त.
नॅपसॅक पॉवर स्तप्रेअर ऐविी नॅपसॅक पॉवर स्तप्रेअर (आय्म कोड-२३) व हाय

प्रेर्र नॅपसॅक स्तप्रेअर (आय्म कोड-४०) या दोन्ही वववरण उपकरणाच्या ननववदा
महामींडळास प्राप्त झाल्या हो्या. या दोन्ही आय्मचे ताींबत्रक मापदीं डामध्ये

र्रकाची मादहती महामींडळ अथवा कृवष आयक्
ु तालयाकडन उपलब्ध झालेली
नाही. वरील नमद
ू दोन्ही आय्म पैकी नॅपसॅक पॉवर स्तप्रेअरसाठी रु. ११,०३७/-

ते रु. २३,६००/- प्रनत नग व हाय प्रेर्र नॅपसॅक स्तप्रेअरसाठी रु. ६,६००/- ते रु.

९,१५०/- प्रनत नग असे दर प्राप्त झाले होते. तथावप, महामींडळाने र्क्त नॅपसॅक

पॉवर स्तप्रेअर कररता रु. १२,८०६/- प्रनत नग अर्ा दराची सर्र्ारस केली व
त्कासलन कृवष सींचालक (ननवगनु न) याींच्या अध्यक्षतेखालील ताींबत्रक ससमती

याींनी कोणतीही तपासणी न करता ्याप्रमाणे प्राप्त दराची राज्यस्ततरीय
ससमतीस सर्र्ारस केली. ्यासअनस
ु रुन राज्यस्ततरीय दर ननजश्चती ससमती ने
प्रस्तताववत दरास मान्यता ददली.

सन २०१५ -१६ मध्ये या दोन्ही उपकरणाींची खरे दी झालेली नाही. सन

२०१६-१७ मध्ये महामींडळाने ्याींच्या स्ततरावर हाय प्रेर्र नॅपसॅक स्तप्रेअर चे

रु. ७,७७०/- या प्रमाणे दर असल्याचे पत्र ननगशसमत केले व ्याप्रमाणे खरे दी
केली. अर्ीच वस्ततजु स्तथती डडझेल इींजिन पींपाच्या बाबतीत ददसन
ू येत.े
(२) होय.
(३) होय.

(४) सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली असन
महामींडळातील कृवष
ू
असभयाींबत्रकी ववभाग व लेखा ववभागाचे प्रमख
ु व ननववदा छाननीचे इतर सदस्तय
तसेच कृवष आयक्
ु तालय येथील कृवष सींचालक (ननवगनु न) याींनी सींगनमताने

परु वठादार कींपन्याींना गैर आर्थशक लाभ समळवन
ू दे ण्याचे ननयोिन केले

असल्याचे प्रथमदर्ी ददसन
ू येत.े महामींडळ याींनी िरी सध
ु ारीत दर िारी केला व
कमी दराने सादह्याची खरे दी केली असेल तरी खरे दी केलेले आय्मचा आय्म
कोड बदलेला आहे व ्या आय्मचे दर ननववदा प्रकक्रयेत प्राप्त ककमान दरापेक्षा
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िास्तत असल्याचे ददसन
ु येत.े म्हणन
ु आयक्
ु त (कृवष) याना सहायक सींचालक
लेखा याींच्या मदतीने प्राथसमक चौकर्ी करणे चे आदे र् दे ण्यात येत आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मौजे मानमोड, घानमोड आणण पाांढरदे ि (ता.धीखली, जज.बुलढाणा) या
गािाांीे पुनिचसन िरण्याबाबत

(३२)

*

१११९८९

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड राजा) :

सन्माननीय

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

(१) मौिे मानमोड, घानमोड आणण पाींढरदे व (ता.र्चखली, जि.बल
ु ढाणा) या

नतन्ही गावाींमधील िसमनीचे पेन्ाकळी प्रकल्पासाठी भस
ीं ादन होऊनही अद्याप
ू प
या गावाींचे पन
ु वशसन झाले नसल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा ्या
दरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच मौिे पाींढरदे व या गावाचे अींर्तः पन
ु वशसन मींिूर झालेले असताना
उक्त प्रकल्प सन २०१० मध्ये पण
ू श होऊनही प्रकल्प बार्धताींच्या पन
ु वशसनाची
कायशवाही अदयाप झालेली नसल्याचेही ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, या गावाींचे ता्काळ पन
ु वशसन व्हावे याकररता ग्रामस्तथाींनी
सींबर्ीं धताींकडे ननवेदने दे ऊन पाठपरु ावा करुनही याबाबत कोणतीही कायशवाही होत

नसल्याने प्रकल्पबार्धत जिल्हार्धकारी कायाशलयासमोर आमरण उपोषण करुन
आींदोलन करणार आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करुन उपरोक्त गावाींचे तातडीने पन
ु वशसन
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . ीांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींर्त: खरे आहे .

(२), (३) व (४) पेन्ाकळी प्रकल्पाच्या पश्चिलामळ
ु े अर्ींत बार्धत झालेल्या
पाींढरदे व (ता.र्चखली, जि.बल
ु ढाणा) या गावाचे अींर्त: पन
ु वशसन खास बाब

म्हणून करण्यास सन २०१० मध्ये मींिूरी दे ण्यात आली असन
ू सदर गावाचे
पन
ु वशसन प्रगतीपथावर आहे .
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मौिे मानमोड, घानमोड या पण
श : बार्धत गावाींचे पन
ू त
ु वशसन करतवाडी

येथील “ई” क्लास िसमनीमध्ये करणात येत असन
सदर िसमनीवरील
ू
अनतक्रमण काढण्याबाबत कायशवाही करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पालघर जजल््यात ल आहदिास ांन भूसांपादनाविरोधात
िाढलेल्या मोीाचबाबत

(३३)

*

११३६३८

श्र .विलास तरे (बोईसर), श्र .क्षित ज ठािूर (नालासोपारा),

श्र .हहतें द्र ठािूर (िसई) :
करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

(१) पालघर जिल््यातील आददवासीींच्या िसमनी ववववध प्रकल्पाींसाठी (वाढवण

बींदर, अहमदाबाद-डहाणू चौपदीकरण, पालघरमधून िाणारी बल
े ट्रे न) सींपाददत
ु ्

केल्या िाणार असल्यामळ
ु े हिारो आददवासीींनी माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा
दरम्यान जिल्हार्धकारी कायाशलयावर मोचाशचे आयोिन केले होते, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकर्ीनस
ु ार पालघर जिल््यातील आददवासीींच्या िसमनी ववववध
प्रकल्पाींसाठी सींपाददत न करण्याबाबत तसेच आददवासीींच्या इतर समस्तया
सोडववण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . ीांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) पालघर जिल््यामध्ये वाढवण बींदर या प्रकल्पाकरीता िमीन सींपादन

करण्याबाबत कोणताही प्रस्तताव जिल्हार्धकारी, पालघर याींचेकडे प्राप्त झालेला
नाही. अहमदाबाद-डहाणू चौपदरीकरण प्रकल्प कायाशजन्वत नसन
ू ववरार-डहाणू

रे ल्वे चौपदरीकरण प्रकल्प कायाशजन्वत आहे . सदर प्रकल्पाींतगशत पालघर
जिल््यातील पालघर, डहाणू व वसई या तालक्
ु यातील एकूण २८ गावातील

४१.०४.८८ हे . आर. इतकी िमीन सींपाददत करण्यात येत आहे . तसेच

38
मब
ींु ई-अहमदाबाद हाय स्तपीड रे ल्वे (बल
ु े् ट्रे न) करीता पालघर जिल््यातील
एकूण ६४ गावाींचा प्रस्तताव जिल्हार्धकारी, पालघर कायाशलयास प्राप्त झालेला

असन
ू सदर प्रकल्पाींतगशत पालघर जिल््यातील एकूण २०७.१२.८८ हे . आर.
इतकी खािगी िमीन सींपाददत करण्यात येत आहे .

तसेच पालघर जिल््यामध्ये मब
ुीं ई-वडोदरा राषट्रीय द्रत
ु गती महामागश

प्रकल्पासाठी एकूण क्षेत्र १०८०.२६.४ हे .आर. सींपाददत करावयाचे असन
ू पालघर
तालक्
ु यातील १२ गावाींतील ग्रामस्तथाींनी ववरोध दर्शववल्यामळ
ु े अर्धसच
ू ना
व्यपगत झाल्याने पन
ु :श्च अर्धसच
ू ना प्रससद्ध करण्याची कायशवाही सरु
ु आहे .

उक्त आवश्यक िसमनी ्या नवीन भस
ीं ादन कायदा, २०१३ तसेच
ू प

र्ासन ननणशय, दद.१२.०५.२०१५ नस
ु ार खािगी वा्ाघा्ीद्वारे थे् खरे दी पद्धतीने
करण्यात येत असन
ू ्यानस
ु ार सींबर्ीं धताींना मोबदला अदा करण्याची कायशवाही
करण्यात येत आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

धळ
ु े जजल््यात राष्ट्रीय महामागच क्र. ६ च्या ीौपदरीिरणाच्या
िामात झालेला गैरव्यिहार

(३४)

*

१०९९९५

श्र .ड .एस.अहहरे

(साक्री),

श्र मत

ननमचला

गावित

(इगतपरू ी), अॅड.यशोमत ठािूर (नतिसा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी),
श्र .िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्राम ण) : सन्माननीय महसल
ू मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१) राषट्रीय महामागश क्र. ६ च्या चौपदरीकरणासाठी र्ासनाने धळ
ु े जिल््यातील

धुळे व साक्री तालक्
ु यातील राषट्रीय महामागश क्रमाींक ६ च्या दोन्ही बािूलगत
असलेल्या िसमनी सींपाददत केल्या असन
ू सदर सींपाददत िसमनीच्या मोिणी
प्रकक्रयेत उप अर्धक्षक, भसू म असभलेख, साक्री व ्याींचे अर्धप्याखालील

मोिणीदाराींनी मोिणी र्ी् तयार करताींना स्तथाननक एिीं्च्या सहकायाशने
गैरव्यवहार केला असल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ददहवेल येथील ग् नीं.९५ चे ९५/१, ९५/२, ९५/३ व ९५/४ ची दहा
वषाशपव
ू ी वा्णी झाली असताींना सींबर्ीं धताींनी ९५ पैकी अर्ी नोंद दर्शवन
ू ९५/३ व
९५/४ इ्यादीमधील िसमनधारकाींना मोबदला ददला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
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(४) असल्यास, चौकर्ीनस
ु ार उक्त प्रकरणातील सींबर्ीं धत अर्धकारी व इतर
दोषीींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . ीांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.

मौिे ददहवेल ता. साक्री, जि. धुळे येथील ग.नीं.९५/१ व ९५/२ मधील

राषट्रीय महामागश क्र.६ साठी सींपादन मोिणी मधील घेा्ाळयाबाबत आमदार
श्री.डी.एस.अदहरे

याींनी दद.०४/०९/२०१७ व दद.०१/०१/२०१८ रोिी अनक्र
ु मे

जिल्हार्धकारी, धुळे व जिल्हा अर्धक्षक, भसु म असभलेख धुळे याींचेकडे तक्रार
केलेली आहे .

सदर प्रकरणामध्ये स्तथाननक एिीं्च्या सहकायाशने गैरव्यवहार झाल्याची

बाब ननदर्शनास आलेली नाही. तथापी सदर प्रकरणामध्ये सींयक्
ु त मोिणी
अहवालामध्ये तर्ावत आढळून आलेली आहे .
(२) हे खरे नाही.

उपअर्धक्षक, भसू मअसभलेख, साक्री ता.धुळे याींचेकडील सींयक्
ु त मोिणी

अहवाल िा.क्र.मोरनीं.३१९/२०१२ दद.२७/८/२०१२ अन्वये मौिे ददहवेल येथील

ग.नीं.९५/१ पैकी ४००० चौ.मी. व ९५/४ पैकी २००० चौ.मी. क्षेत्र राषट्रीय महामागश
क्र.६ साठी सींपादीत होत असल्याबाबत अहवाल दे ण्यात आला. ्यानस
ु ार सक्षम
प्रार्धकारी भस
ीं ादन तथा उपजिल्हार्धकारी भस
ीं ादन (सामान्य) धळ
ू प
ू प
ु े याींनी
दद.१५/५/२०१३ रोिी अींनतम ननवाडा पाररत केला व दद.१६/३/२०१६रोिी

ग.नीं.९५/१ चे कब्िेदार पड
ीं ादन मोबदला
ुीं सलक हरी कोकणी याींच्या वारसाींना भस
ु प

रक्कम रू.२०,०३,६२१/- अदा करण्यात आली. सदर ननवाडयात ग.नीं.९५/४ पैकी
२००० चौ.मी. क्षेत्र सींपादीत करण्यात आलेले होते. तथावप उपअर्धक्षक,

भसु मअसभलेख याींचेकडील दरू
ु स्तत सींयक्
ु त मोिणी पत्रक दद.११/८/२०१४ अन्वये

ग.नीं. ९५/३ व ९५/४ या ग्ामधुन कोणतेही क्षेत्र सींपाददत होत नसल्याचा
अहवाल सादर करण्यात आला. ्यामळ
ीं ादन याींनी ग.नीं.
ु े सक्षम प्रार्धकारी भस
ु प

९५/४ बाबत र्ध्
ीं ादन मोबदला रक्कम
ु दीपत्रक पाररत करून सदर ग्ाची भस
ु प
रू.९,९९,९००/- म.प्रकल्प सींचालक, राषट्रीय महामागश क्र.६ धुळे याींचक
े डे परत

केली. ्यामळ
ु े ग.नीं.९५/३ व ग.नीं.९५/४ च्या कब्िेदाराींना कोणतीही रक्कम अदा
करण्यात आलेली नाही.
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(३) या बाबत उपसींचालक भसु मअसभलेख नासर्क याींचे स्ततरावर कायशवाही सरू
ू
आहे . तसेच मळ
ू व दरू
ु स्तती सींयक्
ु त मोिणी कामाची र्ेर मोिणी व तपासणी
करण्याची कायशवाही सरू
ू आहे .

(४) प्रस्ततत
ीं ाने उपसींचालक भसू मअसभलेख, नासर्क
ु ववधानसभा प्रश्नाच्या अनष
ु ग

प्रदे र् नासर्क याींनी सींबर्ीं धत प्रकरणाींची पडताळणी करून सींयक्
ु त मोिणी
नकार्ा व पत्रकात सदोषपणे क्षेत्र दर्शववलेने ४ कमशचाऱयाींना दद.०३/०३/२०१८

रोिीच्या आदे र्ाने ननलींबीत केले आहे व ्याींचे ववरूध्द ववभागीय चौकर्ीची

कायशवाही सरू
ु करण्यात येत आहे . ्याचप्रमाणे ग् ब सींवगाशतील दोषी व
ववभागीय चौकर्ीस पात्र असलेल्या अर्धकाऱयाींववरूध्द कारवाईबाबत प्रस्तताव

उपसींचालक भसू मअसभलेख नासर्क याींचेकडून िमाबींदी आयक्
ु त, पण
ु े याींचेकडे
सादर करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मौजा भांडारा, खास (जज.भांडारा) येथ ल मात च्या अिैध उत्खननाबाबत
(३५)

*

१०८७५१

श्र .रामीांद्र अिसरे (भांडारा) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्र

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिा भींडारा, खास (जि.भींडारा) येथील ग् नीं. ३१८, ३२४, ३९२ व ४००
मधन
ु कायशकारी असभयींता गोसेखद
ु श पन
ु वशसन ववभाग, अींबाडी, भींडारा याींच्या लेखी
ननदे र्ाप्रमाणे कींत्रा्दार कींपनी मे. मे्कॅप इींजिननअरीींग, प्रा. सल. मब
ुीं ई व

उिाश्ेक ईन्रास्तट्रक्चर, सल. मब
ुीं ई याींनी अनर्धकृत मातीचे उ्खनन व वाहतक
ू
केल्याने र्ासनाची रॉयल््ी व दीं ड र्ासन िमा करण्याबाबत तहससलदार, भींडारा

याींनी ददनाींक ०७ ऑक््ोबर, २०११ रोिी वा ्या सम
ु ारास आदे र् पारीत केला
होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ्यानींतर सदर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, नागपरू याींच्या

आदे र्ाप्रमाणे तहससलदार, भींडारा याींनी र्ेर चौकर्ी करून पारीत केलेल्या
आदे र्ाववरूद्ध सदर ववभागाने उपववभागीय अर्धकारी कायाशलय, भींडारा येथे
अवपल दाखल केले होते, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर अपील उपववभागीय अर्धकारी कायाशलयाने अमान्य केले
असन
ू ्यानींतर १० ते ११ मदहन्याींचा कालावधी झाला असतानाही उपरोक्त
कींपन्याींनी रॉयल््ी व दीं ड भरला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(५) असल्यास, चौकर्ीनस
ु ार मे. मे्कॅप इींजिननअरीींग, प्रा. सल. मब
ुीं ई व उिाश्ेक

ईन्रास्तट्रक्चर, सल. मब
ुीं ई याींच्याकडून रॉयल््ी व दीं ड वसल
ू करण्याबाबत तसेच
या प्रकरणातील सींबर्ीं धत दोषी अर्धकाऱयाींववरुद्ध कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . ीांद्रिाांत पाटील : (१) मौिा भींडारा खास, जि.भींडारा येथील ग् नीं. ३१८ ते
३२४, ३९२ ते ४०० येथील गोसेखुदश प्रकल्पाींतगशत सींपादीत िसमनीतन
ू मातीचे

अवैध उ्खनन व वाहतक
ू केल्याबद्दल कायशकारी असभयींता, गोसेखद
ु श पन
ु वशसन
ववभाग,

अींबाडी,

भींडारा

याींनी

रुपये

१९,०६,७४,७४४/-

इतका

दीं ड

व

स्तवामी्वधनाची रक्कम सींबर्ीं धत कींपनीकडून वसल
ू करुन र्ासनिमा करण्याचे

तहसीलदार, भींडारा याींनी दद.७ ऑक््ोबर,२०११ रोिी दीं डा्मक आदे र् पारीत केले
आहे त.

(२) व (३) हे खरे आहे .
(४)

व

(५)

उपववभागीय

अर्धकारी,

भींडारा

याींचे

दद.२३/२/२०१७

च्या

आदे र्ाववरुध्द कायशकारी असभयींता, गोसेखुदश पन
ु वशसन ववभाग, अींबाडी, भींडारा
याींनी अपर जिल्हार्धकारी, भींडारा याींचेकडे अपील दाखल केले असता सदर

अपील खारीि करुन अवैध गौण खननि उ्खनन व वाहतक
ू ीचा दीं ड व

स्तवामी्वधनाची रक्कम भरण्याचे उप ववभागीय अर्धकारी याींचे आदे र्
दद.२९/१/२०१८ अन्वये कायम करण्यात आले आहे त.

सदरहू रक्कम ्वरीत र्ासनिमा करण्याकरीता जिल्हार्धकारी, भींडारा
याींनी कायशकारी सींचालक, ववदभश पा्बींधारे ववकास मींडळ, ससींचन सेवा भवन,
नागपरू याींना दद.१३/१२/२०१७ व दद.९/१/२०१८ च्या अधशर्ासकीय पत्रान्वये
दे खील कळववण्यात आले आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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िांु भोज-हातिणांगले (ता.हातिणांगले, जज.िोल्हापूर) या
र्त्याी दरु
ु ्त िरण्याबाबत

(३६)

*

११४२७१

डॉ.सजु जत शमणीेिर (हातिणांगले) :

सन्माननीय

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

(१) कींु भोि-हातकणींगले (ता.हातकणींगले, जि.कोल्हापरू ) हा रस्तता अ्यींत
धोकादायक झाला असन
ू या रस्त्याचे रुीं दीकरण करण्याची मागणी तेथील

नागररकाींनी वारीं वार सींबर्धत अर्धकाऱयाींकडे केल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये
वा ्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकर्ीनस
ु ार सदर रस्त्याची दरु
ु स्तती व रुीं दीकरण करण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . ीांद्रिाांत पाटील : (१) अींर्त: खरे आहे .

रस्तत वाहतक
ु ीस सजु स्तथतीत आहे . तथावप रस्त्याच्या रुीं दीकरणाची

मागणी स्तथाननक नागररकाींनी दद.२०.११.२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये केली आहे .
(२) होय.

(३) सदर रस्त्याची दरू
माचश, २०१८ च्या
ु स्तती करण्यात आली असन
ू

अथशसक
ीं ल्पात सदर रस्त्याच्या मिबत
ु ीकरणाचे काम समाववष् करण्यात आलेले
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

सातपाटी-पालघर-विक्रमगड-खोडाळा-दे िगाांि-घोटी-शसन्नर-शशडी या
र्त्याीे ीौपदरीिरण िरण्याबाबत
(३७)

*

१०८८३२

श्र .क्षित ज ठािूर (नालासोपारा), श्र .हहतें द्र ठािूर (िसई),

श्र .विलास तरे (बोईसर) :

सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि

उपक्रम िगळून) मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) सातपा्ी-पालघर-ववक्रमगड-खोडाळा-दे वगाींव-घो्ी-ससन्नर-सर्डी या रस्त्याचे

चौपदरीकरण करण्याबाबतची मागणी लोकप्रतीनीधीींनी ददनाींक २१ डडसेंबर, २०१७
रोिी वा ्यासम
े डे लेखी ननवेदनाद्वारे
ु ारास मा.सावशिननक बाींधकाम मींत्री याींचक
केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ननवेदनाच्या अनष
ीं ाने र्ासनाने याबाबत चौकर्ी केली आहे
ु ग
काय,

(३) असल्यास, ्यानस
ु ार उक्त रस्त्याचे चौपदरीकरण करण्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . ीांद्रिाांत पाटील : (१) अर्ा आर्याचे ननवेदन प्राप्त झाले आहे, हे खरे आहे .
(२) होय.

(३) प्रश्नाधीन रस्त्यापैकी ससन्नर-सर्डी हा राषट्रीय महामागश १६० चा भाग आहे,

भारतीय राषट्रीय रािमागश प्रार्धकरणामार्शत ्या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचा

रु.८८० को्ी ककीं मतीचा प्रकल्प अहवाल मींिूर करण्यात आला असन
ू
चौपदरीकरणासाठी ननववदा प्रक्रीया तसेच आवश्यक अनतररक्त भस
ीं ादनासाठी
ु प

सींयक्
ु त मोिणीची कायशवाही प्रगतीत आहे . तसेच ससन्नर-घो्ी हा रस्तता रस्तते
वाहतक
ू व महामागश मींत्रालयाच्या दद.२५/१२/२०१७ च्या अर्धसच
ु नेनस
ु ार राषट्रीय

महामागश १६० अ म्हणून घोवषत झाला असन
ू भारतीय राषट्रीय रािमागश
प्रार्धकरणामार्शत भारतमाला योिनेमधून ्या रस्त्याच्या चौपदरीकरणासाठी

सववस्ततर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची कायशवाही प्रगतीत आहे, असे प्रकल्प
सींचालक, भारतीय राषट्रीय रािमागश प्रार्धकरण, नासर्क याींनी कळववले आहे .
रस्तते,

तसेच प्रश्नाींककत रस्त्याींपक
ै ी ववक्रमगड मनोर पालघर व आहुली घो्ी हे
रस्तते वाहतक
व महामागश मींत्रालयाच्या दद.०६/०२/२०१८ च्या
ू

अर्धसच
ु नेनस
ु ार वाढववलेल्या राषट्रीय महामागश १६० अ चा भाग असन
ू ्याच्या

पेव्हड र्ोल्डरसह दप
ु दरीकरणासाठी सववस्ततर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची
कायशवाही मख्
ु य असभयींता, राषट्रीय महामागश याींचेमार्शत प्रगतीत आहे . तसेच
प्रश्नाींककत रस्त्यापैकी ववक्रमगड-खोडाळा-दे वगाींव हा राज्यमागश आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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मौजे सत्पाळा (ता.िसई, जज.पालघर) येथ ल शासिीय
जशमन िरील अनधधिृत बाांधिामाबाबत
(३८)

*

११५७८०

श्र .िालीदास िोळां बिर (िडाळा) :

सन्माननीय महसल
ू

मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे स्पाळा (ता.वसई, जि.पालघर) येथील िन
ू ी भम
ू ापन क्र.३२२ अ
भम
ू ापन क्रमाींकाच्या उपववभाग १ व नवीन भम
ू ापन क्र १३६ क्षेत्र १.३४.० खिण
(सम
ु ारे साडेतीन एकर) र्ासकीय िमीन भम
ू ार्ीयाींनी बळकावन
ू या भख
ू ींडावर

मोठ्या प्रमाणावर अनर्धकृतपणे बींधारे बाींधल्याचे व मातीचा भराव ्ाकल्याचे
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, र्ासनाची ददर्ाभल
े या या
ू करुन सदरहू िागेवर केल्या गेलल्
अनर्धकृत बींधाऱयामळ
ु े भरतीचे पाणी व पावसाळी पाण्याचा होणारा नैसर्गशक
ननचरा बींद होणार असन
ु पररसरातील र्ेतकऱयाींच्या बागायती र्ेतीत भरतीचे
पाणी सर्रुन िमीनी क्षारयक्
ु त होऊन पररसरातील ववहीरीही खाऱया पाण्यामळ
ु े
दवू षत होत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच या र्ासकीय िागेला लागन
ू आददवासी एकता पाडा, सींभाळे पाडा,
भींडार आळी, तेली आळी, सोनार आळी, खलार आदी पररसरातील लोकवस्ततीला

पावसाळयात परु ाच्या पाण्याचा धोका ननमाशण होण्याची र्क्यता ननमाशण
झाल्याने

तेथील

ग्रामस्तथ व लोकप्रतीननधीींनी तलाठी, व्ार, स्पाळा,

तहससलदार, वसई, जिल्हार्धकारी, पालघर याींच्याकडे लेखी तक्रार करुन
भम
ू ाकर्याींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास याबाबत चौकर्ी करुन उक्त दठकाणचे अनर्धकृत बाींधकाम
ननषकाससत करण्याबाबत तसेच अनर्धकृत बाींधकाम करणाऱया भम
ू ाकर्याींवर
कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्र . ीांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) मौिे स्पाळा, ता.वसई
जि.पालघर येथील नवीन भम
ू ापन क्र.१३६ मधील

क्षेत्र १-३४.० हे -आर ही

खाींिण िमीन भम
ु ाकर्याींनी र्गळीं कृत केल्याबाबतची तक्रार, मािी उपसभापती
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पींचायत ससमती, वसई याींनी ददनाींक ३०.०१.२०१८ च्या पत्रान्वये तलाठी, साझा

व्ार-स्पाळा याींचेकडे केली आहे . ्यानष
ीं ाने तहससलदार,वसई याींनी ददनाींक
ु ग

०१.०३.२०१८ अन्वये स.नीं.१३६/१ या खाींिण िसमनीलगत स.नीं.१९०/अ व
१९०/२/१ पै या खािगी िसमनी असन
ू सदर िमीनधारकाींनी र्ेतिसमनीत

खारे पाणी येऊ नये म्हणून बाींधबींर्धस्तती केली आहे . तथावप सदर िागेवर बींधारा
बाींधलेला नाही. तसेच सदर दठकाणी असलेल्या आददवासी पाड्याींमध्ये
पावसाळ्यामध्ये परू जस्तथतीत पाणी सर्रत असते, मात्र र्ेत िसमनीत खारे पाणी

येऊ नये यासाठी बाींधबींर्धस्तती केली असल्याने आददवासी पाडे पाण्याखाली
िाण्याची बाब ददसन
ू येत नाही. वसई गावातील खारिसमनीचे सींरक्षणासाठी

वठार खारभम
ू ी योिना कायाशजन्वत असन
ू योिनेच्या पन
ु :प्रावपत क्षेत्रात स्पाळा
व वठार गावातील ९१ हे .आर क्षेत्राचा समावेर् असन
ू सदर योिनेमळ
ु े खारे पाणी
सर्रुन िमीन क्षारयक्
ु त होत नाही. बाींधबींददस्तती केलेली िागा र्ासकीय खाींिण

आहे ककीं वा कसे याबाबत उप अधीक्षक, भम
ू ी असभलेख, वसई याींना मोिणी

करणेबाबत तहसीलदार, वसई याींनी ददनाींक २३.०२.२०१८ च्या पत्रान्वये कळववले
असन
ू मोिणीअींती पढ
ु ील कायशवाही करणेचे सींकजल्पत आहे .
-----------------

नाांदरू मधमेश्िर (ता.ननफाड, जज.नाशशि) येथ ल गोदािरी िालव्यािररता
शेतिऱयाांच्या सांपाहदत िेलेल्या जशमन साठी पयाचय जशमन दे ण्याबाबत

(३९)

*

११४८२४

श्र मत स माताई हहरे (नाशशि पजश्ीम) :

सन्माननीय

मदत ि पन
ु िचसन मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाींदरू मधमेश्वर (ता.ननर्ाड, जि.नासर्क) येथील गोदावरी कालव्याकररता
सन १९९७ मध्ये ननर्ाड तालक्
ु यातील तास येथील र्ेतकऱयाींच्या र्ेतिसमनी

सींपाददत करण्यात आल्या असन
ू सदरहू र्ेतकरी भम
ू ीहीन होऊ नये याकरीता
र्ासनाने ्याींना पयाशयी िसमनी दे ण्याचे लेखी पत्र दे वन
ू पन
ु वशसनाची हमी ददली
होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर भस
ीं ादन होऊन प्रदीघश कालावधी झालेला असताना
ु प
व मा.उच्च न्यायालयाने याबाबत आदे र् ददले असतानाही जिल्हा प्रर्ासनाने या
र्ेतकऱयाींना पयाशयी िसमनी दे वन
ू ्याींचे पन
ु वशसन केले नाही, हे ही खरे आहे
काय,

46
(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकर्ी करुन या प्रकल्पबार्धत भम
ू ीहीन

र्ेतकऱयाींना िसमनी दे ऊन ्याींचे पन
ु वशसन करण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,

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

व

(३)

नाींदरू मध्यमेश्वर

(ता.ननर्ाड,

जि.नासर्क)

येथील

गोदावरी

कालव्याकरीता सन १९९९ मध्ये ननर्ाड तालक्
ु यातील तास येथील िसमन
भस
ीं ादनाच्या बदल्यात श्री.केर्व बबेराव तासकर व इतर २ याींचे िागा मागणी
ू प

प्रस्ततावावर मा.उच्च न्यायालय, मब
ुीं ई याींनी जिल्हार्धकारी कायाशलय नासर्क

याींनी र्ासनास सादर केलेल्या प्रस्ततावाबाबत र्ासनाने कायशवाही करण्याबाबत
ननदे र् ददले असन
ू ्याअनष
ु ाींगाने र्ासन स्ततरावर कायशवाही सरू
ू आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

घोटी ब.ु ते पारे (जज.साांगली) या घाट र्त्याी दरु
ु ्त िरण्याबाबत
(४०)

*

१०९३२९

श्र .अननल बाबर (खानापरू ) :

सन्माननीय सािचजननि

बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :(१) घो्ी ब.ु ते पारे (जि.साींगली) या दग
श डोंगराळ भागातन
ु म
ू िाणाऱया घा्
रस्त्याची दरु वस्तथा झाल्यामळ
ु े रस्त्यावर अपघाताचे प्रमाण वाढले असल्याचे
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त घा् रस्त्याची दरु
ु स्तती करण्याबाबत स्तथाननक

लोकप्रनतननधीींनी मा. मींत्री महोदयाींकडे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा ्या
दरम्यान पत्रव्यवहार करूनही कोणतीही कायशवाही करण्यात आलेली नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीनस
ु ार उक्त घा् रस्त्यासाठी ननधीची तरतद
ू करून
तातडीने रस्त्याची दरु
ु स्तती करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

(४) माचश २०१७ च्या अथशसक
ीं ल्पात द्वववावषशक दे खभाल दरू
ु स्तती अींतगशत
प्रश्नाींककत रस्त्याच्या रू.३००.०० लक्ष ककीं मतीचे मिबत
ु ीकरण व डाींबरीकरणाचे

काम मींिूर असन
ू सद्यजस्तथतीत प्रगतीत आहे तसेच सदर घा् रस्त्याची

आय.आर.सी. मानकाप्रमाणे करावयाच्या दरू
ु स्ततीचे काम ननकष, मींिरू ी व ननधी
उपलब्धतेच्या अधीन राहून हाती घेण्याचे ननयोिन आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------

सोनगाि शशिन (ता.ीाांदरु रे ल्िे, जज.अमराित ) पाटबांधारे
प्रिल्पग्र्ताांना जशमन ीा मोबदला दे ण्याबाबत
(४१)

*

११५३४१

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

(नतिसा), श्र .रणज त िाांबळे (दे िळ ) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्र पढ
ु ील

(१) सोनगाव सर्वनी (ता.चाींदरु रे ल्वे, जि.अमरावती) पा्बींधारे प्रकल्पाींतगशत

भ.ु स.प्र.क्र. ८०/४७/२०११-१२ मौिा कळमिापरू व भ.ु स.प्र.क्र. ८३/४७/२०११-१२

मौिा कळमगाव येथील भध
ु ारकाींना १.५ या गण
ु ाींकाने मोबदला समळण्याबाबत

स्तथाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १२ र्ेब्रव
ु ारी, २०१८ रोिी वा ्या सम
ु ारास
लेखी मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, येथील र्ेतकऱयाींच्या िसमनीचा मोबदला प्रलींबीत असल्यामळ
ु े
प्रकल्पाच्या मख्
ु य कालव्याचे काम गत वषाशपासन
ू रखडले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीनस
ु ार उक्त र्ेतकऱयाींना १.५ गण
ु ाींकाने िसमनीचा

मोबदला दे ऊन सोनगाव सर्वनी पा्बींधारे प्रकल्पाच्या मख्
ु य कालव्याचे काम
पण
ू श करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्र . ीांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे .

(२), (३), (४) व (५) सदर प्रकल्पासाठी सींपाददत िसमनीचा अींतीम ननवाडा
घोषीत करण्यात आला असन
ू मोबदला वा्पाची कायशवाही पण
ू श झाली आहे .

प्रकल्पाच्या मख्
ु य कालव्याचे कक.मी. १ ते ८ मधील मातीकाम व

बाींधकाम माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये सरु
ु करण्यात आले. सद्य:जस्तथतीत ५० %

कालव्याचे काम पण
ु श करण्यात आले आहे . उवशरीत काम माहे िून, २०१८ अखेर
पयंत पण
ु श करण्याचे ननयोिन आहे .मौिा कळमगाींव व कळमिापरु येथील
र्ेतकऱयाींकडून तहससलदार, चाींदरू रे ल्वे याींचेमार्शत ताबा घेण्याची कायशवाही सरु
ु

आहे . ताब्याप्रमाणे कालव्याचे काम माहे र्ेब्रव
ु ारी, २०१८ ला सरु
ु करण्यात
आलेले आहे .

विधान भिन :
मुांबई.

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

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधीि,

महाराष्ट्र विधानसभा
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