महाराष्ट्र विधानसभा
दस
ु रे अधधिेशन, २०१८
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
बध
ु िार, ददनाांि ११ जुल,ै २०१८ / आषाढ २०, १९४० ( शिे )
(१) महसल
ू ,

मदत

ि

पन
ु िवसन,

सािवजननि

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून), िृषी
आणि फलोत्पादन मांत्री

(२) पररिहन, खारभम
ू ी वििास मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

(३) सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री
(४) पशस
ां धवन, दग्ु धवििास ि मत््यवििास मांत्री
ु ि
-------------------------------------

प्रश्नाांची एिूि सांख्या - ७३
-------------------------------------

उसगाि, चाांदीप (ता.िसई, जज.पालघर) येथील तानसा नदीच्या पात्रात
(१)

*

िाळू उपशामळ
ु े दोन मजुराांचा झालेला मत्ृ यू
१२३६१८

श्री.क्षितीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.दहतें द्र ठािूर (िसई),

श्री.विलास तरे (बोईसर) :
करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) उसगाव, चाींदीप (ता.वसई, जि.पालघर) येथील तानसा नदीच्या पात्रात
सक्शन पींपाद्वारे वाळू काढणाऱ्या दोन मिुराींचा वाळूच्या ढढगाऱ्याखाली दबन
ु

मत्ृ यू झाल्याचे ढदनाींक ४ िून, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वसई तालक्
ु यात रे ती माफिया आणण महसल
ू ववभागातील

सींबधीं ित अधिकारी याींच्या सींगनमताने मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा केला
िात आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार या प्रकरणातील
दोषी अधिकारी व वाळू माफियाींववरुद्ध कारवाई करण्याबाबत तसेच मत
ृ
मिुराींच्या कु्ुींबबयाींना आधथशक मदत दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) ढद.१/६/२०१८ रोिी मौिे उसगाव,
ता.वसई, जि.पालघर येथे तानसा नदीपात्रात अनधिकृतपणे सक्शन पींपाद्वारे

वाळू काढताना तानसा नदीपात्रात वाळूच्या ढढगाऱ्याखाली दबन
ू एका इसमाचा
मत्ृ यू झाल्याचे ननदशशनास आले आहे .

याप्रकरणी ढद.२/६/२०१८ रोिी ववरार पोलीस ठाणे येथे गन्
ु हा दाखल

करण्यात आला आहे .

सदर मत
ृ व्यक्ती अनधिकृतपणे वाळू उपसा करीत असताींना नदीपात्रात

वाळूच्या ढढगाऱ्याखाली दबन
मत
पावली असल्याने त्याच्या कु्ुींबबयास
ू
ृ
आधथशक मदत दे ण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.

वसई तालक्
ु यात रे ती माफिया आणण महसल
ू ववभागातील अधिकारी

याींच्या सींगनमताने रे तीचे अवैि उत्खनन होत असल्याचे ननदशशनास आले
नाही.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

अ्िली्टे शन (ता.इगतपरु ी, जज.नाशशि) जिळील ब्रिटीशिालीन
दगडी पल
ु ाची पन
ु बाांधिी िरण्याबाबत

(२)

*

१२३१२३

श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे (शसन्नर) :

सन्माननीय

सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-
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(१) अस्वलीस््े शन (ता.इगतपरु ी, जि.नाशशक) िवळील बि्ीशकालीन दगडी
पल
ु ाची दरु वस्था झाली असन
ू अविड वाहनाींच्या वाहतक
ु ीमळ
ु े पल
ु ाला हादरे

बसत असल्याने पल
ू वाहतक
ू ीसाठी िोकादायक झाल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पल
ु ाचा सद्यजस्थतीदशशक अहवाल तातडीने शासनास
पाठववणेबाबत

स्थाननक

लोकप्रनतननिीींनी

सींबधीं ित

अधिकाऱ्याींस

करूनही कोणतीही कायशवाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

सधू चत

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

(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषश काय आहे व त्यानस
ु ार सदर ढठकाणी

नवीन पल
ू बाींिण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. प्रश्नािीन पल
ू सजु स्थतीत आहे .
तथावप, अविड वाहनाींच्या वाहतक
ू ीमळ
ु े पल
ु ास कींपने ननमाशण होत आहे त.
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही. तथावप, प्रश्नािीन पल
ू ाच्या रूींदीकरणाचे काम
मींिूर असन
ू ननववदा ननजश्चती व ननिी उपलब्ितेच्या अिीन राहून करण्याचे
ननयोिन आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यातील पुनिवशसत गािठािातील भूखड
ां ाांच्या मालिीबाबत
(३)

*

१२३८६५

श्री.सरु े श गोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय मदत ि

पन
ु िवसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील पा्बींिारे व इतर प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीींचे गावठाण

ननमाशण करून या पन
ु वशशसत गावठाणामध्ये बाधित कु्ुींबाींना घर बाींिण्यासाठी
त्याींनी पव
ू ी िारण केलेल्या िशमनीच्या भोगव्ा जस्थतीसह भख
ू ींड मींिूर
करण्यात येतात, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीस पन
ु वशशसत गावठाणा मध्ये वा्प केलेला

भख
ू ींड हा त्याच्या मालकीचा असणे आवश्यक असताना भोगव्दार वगश-२
म्हणन
ू भख
ू ींड वा्प करण्यात येत असल्यामळ
ु े शेतकऱ्याींवर अन्याय होत

असल्याने भोगव्दार वगश-२ च्या भख
ू ींडाचे भोगव्दार वगश-१ मध्ये रुपाींतर
करण्याबाबत आणण सदर भख
ू ींडाच्या हस्ताींतरण व्यवहारावर असलेले ननबंि

उठववण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी लेखी मागणी मा.महसल
मींत्री
ू

याींच्याकडे ढदनाींक ०६ िेिव
ु ारी, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास केली आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननिीींच्या मागणीच्या अनष
ीं ाने भोगव्दार
ु ग
वगश-२ च्या भख
ू ींडाचे भोगव्दार वगश-१ मध्ये रुपाींतर करून भख
ू ींडाच्या
हस्ताींतरण व्यवहारावरील ननबंि उठववण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) महाराषर प्रकल्पबधित व्यक्तीींचे पन
ु वशसन
अधिननयम

१९९९

मिील

कलम

१६(१)

(ब)

नस
ु ार

पव
ू ी

िारण

केलेल्या

केवळ

पा्बींिारे

िशमनीच्या

भोगव्ा

प्रकल्पाींमळ
ु े बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीींना पन
ु वशशसत गावठाणा मध्ये
घर

बाींिण्यासाठी

त्याींनी

जस्थतीसह नवीन गावठाणात भख
ू ींड मींिूर करण्यात येतात.
(२),

(३)

व

(४)

होय.

पा्बींिारे

प्रकल्पामळ
ीं ादनामळ
ु े /भस
ु प
ु े

ववस्थावपत

झालेल्या बाधित व्यक्तीस पन
ु वशशसत गाठाणामध्ये भोगव्ादार वगश-२ म्हणुन

वा्प झालेल्या भख
ु ींडाचे भोगव्ादार वगश-१ मध्ये रुपाींतर करण्याबाबत व
सदर भख
ु ींडाच्या

हस्ताींतरण

व्यवहारावर

असलेले ननबंि

उठववण्याबाबत

मा.मख्
त्यानस
ु यमींत्री महोदय याींनी ननदे श ढदले असन
ु
ु ार शासन ननणशय

क्रमाींक आरपीए-२०१८/प्र.क्र. १५७/र-१, ढद १८.५.२०१८ ननगशशमत करण्यात
आला आहे .

-----------------
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पुगाि (ता.रोहा, जज.रायगड) हद्दीतील नम्रता ढाबा ते िाांदले या
र्त्याची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत

(४)

*

१२२७५७

श्री.धैयश
व ील पाटील (पेि) :

सन्माननीय सािवजननि

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

(१) मब
ींु ई-गोवा महामागाशलगतच्या पग
ु ाव (ता.रोहा, जि.रायगड) हद्दीतील
नम्रता ढाबा ते काींदले हा पररसरातील १९ गावाींना िोडणारा व रहदारीसाठी
महत्वाचा असलेला रस्ता असन
ू हा रस्ता मोठ्या प्रमाणात उखडून रस्त्याची
दरु वस्था झाल्यामळ
ु े वाहतक
ू ीस िोकादायक झाला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच याच मागाशवरील ऐनवहाल पल
ु ाचीही दरु वस्था झाल्यामळ
ु े गत
वषीपासन
पल
मोडकळीस आलेल्या अवस्थेत असन
या १९ गावातील
ू
ू
ू

नागररक सदर पल
ू व रस्त्यावरून िीवाचा िोका पत्करून प्रवास करत आहे,
हे ही खरे आहे काय,

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

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार नम्रता ढाबा ते काींदले या रस्त्याची दरु
ु स्ती
करून रस्त्यावरील ऐनवहाल पल
ु ाची पन
ु बांिणी करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे . सदर रस्त्याचा डाींबरी पषृ ठभाग
क्षनतग्रस्त झाला आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३), (४) व (५) प्रश्नाींकीत रस्त्याच्या एकूण २३.४०० फक.मी. लाींबीपैकी
क्षतीग्रस्त

लाींबीमध्ये

(फक.मी.१२/००

ते

फक.मी.२०/५००)

लहान

पल
ु ाच्या

पन
ु बांिणीसह रस्त्याची सि
ु ारणा करण्याचे काम मींिूर आहे . सदर कामाची

ननववदा प्रक्रीया पण
ू श झाल्यानींतर काम हाती घेऊन पण
ू श करण्याचे ननयोिन
आहे .

-----------------
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महाराष्ट्र िृवष उद्योग वििास महामांडळात प्रिाश सापळ्याच्या
ननविदा प्रकक्रयेत झालेला गैरप्रिार

(५)

*

११७४५०

श्री.सनु नल शशांदे (िरळी) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर कृवष उद्योग ववकास महामींडळ, मब
ुीं ई याींच्याकडून प्रकाश
सापळ्यासाठी मागववण्यात आलेल्या ननववदा प्रफक्रयेत झालेल्या गैरप्रकाराची
चौकशी करण्याची मागणी एका सामाजिक कायशकत्याशने लेखी ननवेदनाद्वारे

मा.कृषी मींत्री याींच्याकडे ढदनाींक १० माचश, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास केली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीत
काय आढळून आले,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार ननववदा प्रफक्रयेस स्थधगती दे ऊन गैरप्रकार करणाऱ्या
सींबधिताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय.

(२) महामींडळाच्या फक्कनाशके ववभागाची ववक्री वाढववण्याच्या दृष्ीने खल्
ु या
बािारातील

ववक्रीकरीता

प्रकाश

सापळे ,

महामींडळाच्या

“कृवष

उद्योग”

छाप्याखाली उत्पाढदत करुन घेण्याकरीता महामींडळाने ढदनाींक ६ माचश, २०१८
रोिी Expression of Interest (EOI) प्रशसध्द केलेले होते. EOI मध्ये

सहभागी होण्याची अींनतम तारीख ढद. १५ माचश, २०१८ अशी होती. सदर
ननववदा

प्रफक्रये

मध्ये

एकूण

६

उत्पादकाींनी

सहभाग

घेतलेला

आहे .

उत्पादकाींच्या उत्पादन केंद्ाींची तपासणी अद्याप प्रलींबबत असन
ू , ताींबत्रक
ननकष तपासन
ू पण
ू श झालेले नसल्यामळ
ु े दरपत्रके उघडण्यात आलेली नाहीत.

EOI बाबत एका सामाजिक कायशकत्याशने ढदनाींक १०/०३/२०१८ च्या

ई-मेल द्वारे केलेली तक्रार प्राप्त झालेली आहे . सदर तक्रारीच्या अनष
ीं ाने
ु ग
तक्रारदारास

महामींडळाच्या

मब
ुीं ई

येथील

मख्
ु य

कायाशलयास

भे्

दे वन
ू

शहाननशा करण्यासाठी ढदनाींक २६/०३/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये बोलाववण्यात
आलेले होते. परीं त,ु अद्याप तक्रारदाराने महामींडळाच्या कायाशलयास भे्
ढदलेली नाही.
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(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

बागमळागाि (ता.दे िगड, जज.शसांधद
ु ग
ु व) येथील धप
ू प्रनतबांधि
बांधाऱ्याच्या बाांधिामाबाबत

(६)

*

११६६७६

श्री.ननतेश रािे (ििििली) :

सन्माननीय सािवजननि

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

(१) बागमळागाव (ता.दे वगड, जि.शसींिुदग
ु )श येथील िूप प्रनतबींिक बींिाऱ्याच्या
बाींिकामास आदे श क्र. प्लॉन २०१६/सीआर/५७५/ प्लॉन-३ ढदनाींक १६ िेिव
ु ारी,
२०१६ अन्वये शासनाने मींिुरी ढदली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासाठी १ को्ी रुपयाींच्या अींदाजित खचाशला मींिुरी दे ऊन सन
२०१६-२०१७ च्या अथशसक
ीं ल्पात २१ लाख ७४ हिार रुपयाींची तरतद
ू केली
असतानाही अद्यावप सदरहू िूप प्रनतबींिक
हे ही खरे आहे काय,

बींिाऱ्याचे काम सरु
ु झाले नाही,

(३) असल्यास, सदरहू बींिाऱ्याच्या बाींिकामास सरु
ु वात न होण्याची कारणे
काय आहे त,

(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून सदरहू िूप प्रनतबींिक बींिाऱ्याचे काम
तातडीने पण
ू श करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

(२) व (३) होय. हे खरे आहे . सदर कामाला रु.१.०० को्ी रक्कमेस
प्रशासकीय मान्यता ढदली असन
ीं ल्पात रु.२१.७४
ू सन २०१६-१७ च्या अथशसक
लक्ष, सन २०१७-१८ च्या अथशसक
ीं ल्पात रु.१७.२१ लक्ष एवढी तरतद
ू करण्यात
आली होती व सन २०१८-१९ च्या अथशसक
ीं ल्पात रु.३.८१ लक्ष इतकी तरतद
ु
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करण्यात आलेली आहे . तथावप, महाराषर राज्य फकनारपट्टी व्यवस्थापन

प्राधिकरण (MCZMA) याींचेकडून फकनारपट्टी क्षेत्र अधिननयम २०११ नस
ु ार
CRZ मींिूरी अप्राप्त असल्याने पढ
ु ील कायशवाही करण्यात आलेली नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

खडििासला (ता.हिेली, जज.पुिे) येथील शशििे ते नाांदेड शसटीला
(७)

*

जोडिारा नदीिरील पुल धोिादायि झाल्याबाबत

११६६१९

श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) :

सन्माननीय

ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खडकवासला (ता.हवेली, जि.पण
ु े) येथील शशवणे ते नाींदेड शस्ीला
िोडणारा नदीवरील पल
ु िोकादायक झाल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या नादरु
ु स्त पल
ु ावरून अविड वाहनाींची मोठ्या प्रमाणात

वाहतक
ू सरु
ु असन
ू पल
ु अनतशय िुना आणण िीणश झाल्याने पावसाळ्यात
पाण्याखाली िाऊन कोणत्याही क्षणी दघ
श ना घडून िीववत व ववत्त हानी
ु ्
होण्याची शक्यता ननमाशण झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू पल
ु ाची पन
ु बांिणी करण्याबाबतचा प्रस्ताव सावशिननक
बाींिकाम दक्षक्षण ववभाग, पण
ु े कायाशलयाकडून शासनाला सादर केला आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या पल
ु ाबाबत चौकशी तसेच पल
ु ाचे स्रक्चरल ऑडी्
शासनाने केले आहे काय,

(५) असल्यास, चौकशी व स्रक्चरल ऑडी्च्या अनष
ीं ाने सदर पल
ु ग
ु ाची
पन
ु बांिणी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ांु े : (१) हे खरे नाही.

(२) अींशत खरे आहे . सदर कमी उीं चीचा कािवे हा आठमाही वाहतक
ू ीकरीता
सींकल्पन केलेला आहे . त्यामळ
ु े पावसाळ्यात िादा पाणी आल्यास कािवे

9
पाण्याखाली िातो. हा कािवे शहरालगत असल्याने िादा वाहनाींची सींख्या

झाल्याने शसींगल लेन कािवे वाहतक
ू ीस अपरू ा पडतो. सदर कािवे कमकुवत
नाही

(३) होय, हे खरे आहे .
(४)

व (५)

कािवे

कमकुवत झालेला नसल्याने जिल्हा पररषदे मािशत

स्रक्चरल ऑडी् करणेत आलेले नाही.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

अमरािती जजल््यात बोंड अळीमुळे िापूस वपिाच्या झालेल्या
नुिसानाची नुिसान भरपाई दे ण्याबाबत

(८)

*

१२३४९३

अॅड.यशोमती

ठािूर

(नतिसा),

प्रा.विरें द्र

जगताप

(धामिगाि रे ल्िे), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.अ्लम शेख (मालाड
पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील

(१) अमरावती जिल्हयातील अमरावती, भातकुली व इतर तालक्
ु यातील ४६

महसल
ू मींडळाचे उत्पन्न वपक कापणी प्रयोगात ५ वषाशची सरासरी िास्त
दशशववण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामळ
ु े बोंडअळीने कापस
ू वपकाींचे नक
ु सान होऊनही येथील
शेतकरी नक
ु सान भरपाईपासन
ू वींधचत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या ४६ मींडळातील शेतकऱ्याींचा समावेश बोंडअळीमळ
ु े झालेल्या
वपकाींच्या नक
ु सान भरपाईत करावा यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी जिल्हा

कृषी अधिक्षक, अमरावती याींना ढदनाींक १५ माचश, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास
लेखी पत्र ढदले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या अनष
ीं ाने सदर मींडळातील शेतक-याींना बोंडअळीने कापस
ु ग
ु
वपकाच्या झालेल्या नक
ु सानाची नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(४) अमरावती जिल्हयातील कापस
वपकाखालील ३३ ्क्के पेक्षा अधिक
ू
बाधित झालेले एकूण क्षेत्र १९९१७३ हे . इतके असन
ू ते सींयक्
ु त पींचनामा
अहवालानस
ु ार ननजश्चत करण्यात आलेले आहे . बाधित शेतकऱ्याींना महसल
ू व

वन (मदत व पन
ु वशसन) ववभागाच्या शासन ननणशय क्र. शसएलएस २०१७/- प्रक्र
३२०/म-३ ढद. १७/३/२०१८ अन्वये मदत दे ण्याचा ननणशय घेण्यात आलेला आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

रुई-िबनूर (ता.हातििांगले, जज.िोल्हापूर) या र्त्याची
दरु
ु ्ती िरण्याबाबत

(९)

*

१२११९९

डॉ.सजु जत शमिचेिर (हातििांगले) :

सन्माननीय

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

रुई-कबनरू

(ता.हातकणींगले,

जि.कोल्हापरू )

या

रस्त्याची

दरु वस्था

झाल्यामळ
त्यामळ
ु े रस्ता वाहतक
ू ीस िोकादायक झाला असन
ू
ु े रस्त्यावर

अपघात घडून अद्यापपयंत तीन नागररकाींचा िीव गेला असल्याचे माहे माचश,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, या रस्त्यावर स्री्

लाई्

नसल्यामळ
ु े

रात्रीच्या वेळी

ल्
ू मारीच्या घ्ना घडण्यात वाढ होऊन त्या प्रकारच्या अनेक घ्ना घडल्या
आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार या रस्त्याची तातडीने दरु
ु स्ती करून रस्त्यावर

स्री् लाई् लावण्याबाबत तसेच रस्त्यावर ल्
ु मार करणाऱ्याींना आळा
बसण्यासाठी उपाययोिना करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(२), (३) व (४) प्रश्नाींकीत ववकासवाडी हलसवडे साींगवडे पट्टकोडोली इींगळी

रुई कबनरु हा रस्ता प्रजिमा २१ असा आहे . सदर रस्ता सजु स्थतीत असन
ू
या

रस्त्यावर कोणताही गींभीर अपघात होऊन िीवीतहानी झाल्याची तसेच

ल्
ु मार

झाल्याच्या

गन्
ु हयाींची

नोंद

पोलीस

दप्तरी

नाही.

हा

रस्ता

आले

आहे .

ग्रामपींचायत हद्दीतन
िात असल्याने स्री् लाई् बसवण्याची कायशवाही
ू
करण्याबाबत

ग्रामपींचायतीस

ववभागामािशत

कळववण्यात

सद्य:जस्थतीत रुई कबनरु रस्ता सजु स्थतीत असन
रस्त्यावरील वाहतक
ू
ू
सरु ळीत सरु
ु आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

नाांदेड जजल््यातील गारपीटग्र्ताांना नुिसान भरपाई दे ण्याबाबत
(१०)

*

११८५६२

श्रीमती अशमता चव्हाि (भोिर), श्री.िसांतराि चव्हाि

(नायगाांि), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.विजय िडेट्टीिार (िम्हपरू ी),
श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष
टारफे (िळमनरु ी) :

खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत ि पन
ु िवसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) नादें ड जिल्हयातील ढहमायतनगर व नाींदेड या तालक्
ु याींसह अनेक

तालक्
ु याींत माहे िेिव
ु ारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान वादळी वाऱ्यासह
झालेल्या गारवप्ीमळ
ु े शेतकऱ्याींचे व नागरीकाींचे मोठ्या प्रमाणात नक
ु सान
झाले असल्याचे ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

या

भागातील

नक
ु सानग्रस्ताींचा

सवे

करताना

चक
ु ीच्या

पध्दतीने पींचनामे केल्यामळ
ु े सवेक्षणात ववसींगती ननमाशण होऊन अनेक
शेतकऱ्याींना

नक
ु सान

भरपाईच्या

लाभापासन
ू

ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

वींधचत

राहावे

लागल्याचे
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(३) असल्यास, या सवेक्षणातील ववसींगती दरू करुन मदतीपासन
वींधचत
ू
राढहलेल्या गारपी्ग्रस्त शेतकऱ्याींना नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाींदेड जिल््यातील ढहमायतनगर व नाींदेड
तालक्
ु याींसह

गारपी्ीमळ
ु े

अनेक
या

तालक्
ु याींत

भागातील

माहे

शेतकऱ्याींचे

असल्याची बाब ननदशशनास आली आहे .

िेिव
ु ारी,
व

२०१८

नागरीकाींचे

मध्ये

झालेल्या

नक
ु सान

झाले

(२) नाही.

(३) माहे िेिव
ु ारी, २०१८ मध्ये नाींदेड जिल््यात गारपी्ीमळ
ु े झालेल्या
शेतीवपके व िळवपकाींच्या नक
ु सानीसाठी आपदग्रस्त शेतकऱ्याींना मदत वा्प
करण्याकरीता शासन ननणशय ढदनाींक ०३.०३.२०१८ अन्वये

रु.१८.६८को्ी एवढे

अनद
ु ान मींिूर करण्यात आले. त्यानस
ु ार रु. १३.९० को्ी इतकी रक्कम
आपदग्रस्त शेतकऱ्याींना तहशसलस्तरावरुन वा्प करण्यात आली असन
ू
उवशररत ननिी शासनास समवपशत करण्यात आलेला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

शसांदी रे ल्िे (ता.सेल,ू जज.िधाव) येथे उड्डािपुलाच्या
बाांधिामात अननयशमतता झाल्याबाबत

(११)

*

१२२८६६

श्री.मधुिरराि चव्हाि (तळ
ु जापरू ) :

सन्माननीय

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

(१) शसींदी रे ल्वे (ता.सेल,ू जि.विाश) येथे उड्डाणपल
ु ाच्या सरु
ु असलेल्या

बाींिकामात ढदनाींक २६ िुल,ै २०१६ रोिीच्या सावशिननक बाींिकाम ववभागाच्या

शासन ननणशयान्वये फ्लाय ॲशच्या वव्ा वापरणे बींिनकारक असताना
िनावराींच्या दवाखान्यासमोरील बाींिण्यात येणाऱ्या उड्डाणपल
ु ाच्या शभींतीमध्ये
(वॉल कम्पाऊींडमध्ये) मातीच्या वव्ाींचा वापर करण्यात आला आहे, हे खरे
आहे काय,
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(२)

असल्यास,

सदर

गैरप्रकार

करून

कायशकारी

अशभयींता,

सावशिननक

बाींिकाम ववभाग, विाश व उपववभागीय अशभयींता, सावशिननक बाींिकाम

ववभाग, सेलू याींनी शासन ननणशयाचे उल्लींघन केले असन
ु ननयमाप्रमाणे काम
केले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी स्थाननक नागररकाींनी ढदनाींक १६ एवप्रल, २०१८
रोिी वा त्यासम
ु ारास कायशकारी अशभयींता याींच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करुन दोषी अधिकाऱ्याींववरुध्द
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे .

सदर वॉल कींपाऊींडच्या पन
ु बांिणीचे काम उड्डाणपल
ु ाचे बाींिकामाचे

कामात समाववष् नाही.

(२), (३) व (४) स्थाननक नागरीकाींनी याबाबत ढदनाींक १६/०४/२०१८ रोिी
तक्रार केली होती.

सदर ढठकाणी ३०.०० मी्र लाींबीच्या कींु पन शभींतीचे पन
ु बांिकाम

कींत्रा्दाराने मातीच्या वव्ाींचा वापर करून काम सरू
ु केले होते. तथावप,

सदरहू बाींिकाम काढण्यात आले असन
सदर बाींिकाम फ्लाय ॲशच्या
ू
वव्ाींचा वापर करून करण्यात आले आहे . त्यामळ
ु े चौकशीचा प्रश्न उद््ावत
नाही.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

नागपूर-ताडोबा या र्त्याला राज्यमागावचा दजाव दे ऊन
र्ता दजोन्नत िरण्याबाबत

(१२)

*

११८५११

(इ्लामपरू ),
श्री.भा्िर

श्री.जजतें द्र आव्हाड (मि
ुां ा िळिा), श्री.जयांत पाटील

श्री.शशशिाांत

जाधि

शशांदे

(गह
ु ागर),

(िोरे गाि),

श्री.हसन

श्री.रािाजगजीतशसांह

मश्र
ु ीफ

पाटील

(िागल),

(उ्मानाबाद),
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श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांडोरी), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.िैभि वपचड
(अिोले), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.सरु े श लाड (िजवत) :

सन्माननीय

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

(१) ववदभाशतील प्रमख
ु पयश्न स्थळ असलेल्या ताडोबा-अींिारी व्याघ्र प्रकल्पात

येणा-या पयश्क, भाववक व नागरीकाींच्या सोयीसाठी नागपरू -ताडोबा या ८७
फक.मी.

लाींबीच्या

करण्याबाबतची

मागाशला

मागणी

राज्यमागाशचा

लोकप्रनतननिीींनी

दिाश

दे ऊन

मा.मख्
ु यमींत्री

रस्ता

व

दिोन्नत

मा.सावशिननक

बाींिकाम मींत्री याींचक
े डे ढदनाींक ०२ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास केली
आहे, हे खरे आहे काय,

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

(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषश काय व त्यानस
ु ार नागपरू -ताडोबा या
रस्त्याला राज्यमागाशचा दिाश दे ऊन रस्ता दिोन्नत करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(३) मख्
ु य अशभयींता, सा.बाीं.प्रा. ववभाग, नागपरू याींचेकडून प्रस्ताव प्राप्त
झालेला आहे . सदर प्रस्तावामिील त्र्
श ा पण
ु ीींची पत
ू त
ू श करुन ननयम व
ननकषाींच्या अिीन राहून ववषयाींफकत रस्ता दिोन्नत करण्याववषयी कायशवाही
करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मांडिगड ते खेड (जज.रत्नाधगरी) या र्त्याची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत
(१३)

*

१२३४८३

श्री.सांजय िदम (दापोली) :

सन्माननीय सािवजननि

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-
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(१) परु ार-खेड (ता.मींडणगड, जि.रत्नाधगरी) या राज्यमागाशवरील मींडणगड ते
खेड या ्प्प्यातील रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडून रस्त्याची दरु वस्था
झाली असल्याने रस्त्यावरून प्रवास करणे गैरसोयीचे झाल्याचे माहे एवप्रल,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू रस्त्याच्या दरु
ु स्तीचे काम तीन मढहन्याींपव
ू ीच केले
असतानाही मींडणगड ते खेड या रस्त्यावर खड्डे पडल्याने सदर काम ननकृष्
दिाशचे झाल्याचा ननषकषश ननघत असन
खड्ड्यामळ
ू
ु े रस्त्यावर अपघात
घडण्याची शक्यता ननमाशण झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीच्या अनष
ीं ाने या रस्त्याची दरु
ु ग
ु स्ती करून ननकृष्

दिाशचे काम करणाऱ्या ठे केदारावर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,

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

(२) प्रश्नाींफकत रस्त्यावर डडसेंबर २०१७ मध्ये खड्डे भरण्यात आले होते. या

रस्त्याच्या काही लाींबीत नव्याने पडलेले खड्डे माहे एवप्रल २०१८ मध्ये
भरण्यात आले आहे त.

प्रश्नाींफकत रस्त्याच्या फक.मी ००/०० ते फक.मी. ३४/४०० या लाींबीमध्ये

सि
ु ारणा करण्याचे काम हायिीड ॲन्य्
ु ी अींतगशत
ननववदा

बोलावण्यात

शमळालेला नाही.

आली

असता,

मींिूर असन
ू सदर कामाची

कींत्रा्दाराकडून

अद्याप

प्रनतसाद

रस्त्याच्या क्षनतग्रस्त झालेल्या काही लाींबीतील सि
ु ारणा करण्याच्या

कामास ववशेष दरु
श मींिूरी प्राप्त असन
ु स्ती कायशक्रमातींगत
ू , कामाची ननववदा
प्रफक्रया प्रगतीत आहे . ननववदा ननजश्चती झाल्यावर पावसाळयानींतर काम हाती
घेण्याचे ननयोिन आहे .

(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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अांमळनेर (जज.जळगाांि) येथे ननिृष्ट्ट दजावचे ब्रबयािे जप्त िेल्याबाबत
(१४)

*

१२१५०१

श्री.सांजय

साििारे

(भस
ु ािळ),

(नाांदगाि), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.पांिज

भज
ु बळ

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील

(१) अींमळनेर (जि.िळगाींव) शहरात ननकृष् दिाशचे बबयाणे ववक्रीसाठी येत
असल्याच्या शमळालेल्या माढहती आिारे कृषी ववभाग व पोलीस पथकाने

सींयक्
ु त कारवाई करुन चार िणाींना अ्क केली असन
ु त्याींच्याकडून २ लाख
२४ हिार दोनशे वीस रुपयाींचे ननकृष् दिाशचे बबयाणे ढदनाींक २७ मे, २०१८
रोिी वा त्यासम
ु ारास िप्त केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, तसेच अ्क
करण्यात आलेल्या आरोपीींकडून अधिक मद्द
ु ेमाल िप्त करण्यात आला आहे
काय,

(३) असल्यास, चौकशीच्या अनष
ीं ाने सींबधीं िताींचे ववक्री परवाने रद्द करण्यासह
ु ग
त्याींच्यावर

कारवाई

करण्यात येत आहे ,

करण्याबाबत

शासनाने

कोणती

कायशवाही

केली

वा

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

(२) होय, सदर घ्नेची चौकशी करण्यात आलेली आहे . तसेच, अ्क

करण्यात आलेल्या आरोपीींकडून बनाव् कापस
ू बबयाणाींची ३०४ पाकी्े िप्त
करण्यात आलेली आहे त.

(३) सदर प्रकरणी अींमळनेर, पोलीस स््े शन येथे नोंद क्रमाींक ११२/२०१८

अन्वये ववववि अधिननयमाींखाली गन्
ु हा दाखल करण्यात आलेला असन
ू
पोलीस यींत्रणेमािशत पढ
ु ील तपास सरू
ु आहे . सदर प्रकरणातील आरोपी हे

परवानािारक कृवष केंद् चालक नसल्याने परवाना रद्द करण्याची कारवाई
करण्यात आलेली नाही.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

17
रत्नाधगरी जजल्हयातील मच् ीमाराांना ओखी चकक्रिादळात
झालेल्या नुिसानाची नुिसान भरपाई दे ण्याबाबत
(१५)

*

११७३६६

श्री.भा्िर जाधि (गह
ु ागर) :

सन्माननीय मदत ि

पन
ु िवसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोकण फकनारपट्टीवर माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान आलेल्या
ओखी

चफक्रवादळात

नक
ु सानग्रस्त

नक
ु सान

मच्छीमाराींच्या

७२

झालेल्या
लाख

करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

रत्नाधगरी

रूपयाींच्या

जिल्हयातील

नक
ु सानीचे

७५

पींचनामे

(२) असल्यास, या मच्छीमाराींना सहा मढहन्याींचा कालाविी उल्ून गेला
तरीही भरपाईची रक्कम शासनाकडून अदा करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सदर मच्छीमाराींना नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(३) ढदनाींक २१ िेिव
ु ारी, २०१८ च्या शासन ननणशयान्वये मच्छीमार बो्ीींचे व
िाळीच्या

नक
ु सानीसाठी

मदत

िाहीर

केली

असन
ू ,

त्यानस
ु ार

बाधित

मच्छीमाराींना मदत दे ण्यासाठी रु. ७५.४१ लाख इतका ननिी ववतरीत
करण्याची बाब प्रस्ताववत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

बल
ु ढािा जजल््यात िादळी िारा ि गारपीटीमळ
ु े
शेतिऱ्याांचे झालेले नि
ु सान

(१६)

*

श्री.विजय

१२०११६
िडेट्टीिार

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे िी),
(िम्हपरू ी),

श्री.अ्लम

शेख

(मालाड

पजश्चम) :

सन्माननीय मदत ि पन
ु िवसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) बल
ु ढाणा जिल््यात माहे िेिव
ु ारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान झालेल्या
गारवप्ीमळ
ु े शेतकऱ्याींचे नक
ु सान झाले असन
ू त्याींना शासनाकडून कोणतीही
मदत दे ण्यात आली नसल्याचे ढदनाींक १२ मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास
ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी कृषी ववभागाच्या कमशचाऱ्याींनी नक
ु सानीचा
सवे करुन अहवाल सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या अहवालाच्या आिारे शासनाने कोणता ननणशय घेतला आहे

व त्यानस
ु ार शेतकऱ्याींना मदत दे ण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(३) माहे िेिव
ु ारी २०१८ मध्ये बल
ु ढाणा जिल््यात गारपी्ीमळ
ु े झालेल्या

शेतीवपके व िळवपकाींच्या नक
ु सानीसाठी आपदग्रस्त शेतकऱ्याींना मदत वा्प
करण्याकरीता शासन ननणशय ढदनाींक ०३.०३.२०१८ अन्वये रु.४४.६६ को्ी एवढे

अनद
ु ान मींिूर करण्यात आले. त्यानस
ु ार रु.३९.४६ को्ी इतकी रक्कम

आपदग्रस्त शेतकऱ्याींना तहशसलस्तरावरुन ववतरीत करण्यात आली असन
ू
उवशररत ननिी शासनास समवपशत करण्यात आलेला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

परभिी जजल््यातील शेतिरी पांतप्रधान पीि विमा
योजनेपासून िांधचत असल्याबाबत
(१७)

*

१२३५०९

डॉ.राहूल पाटील (परभिी) :

सन्माननीय िृषी मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परभणी जिल््यातील ६ लाख ९१ हिार शेतकऱ्याींनी पींतप्रिान पीक ववमा

योिनेंतगशत ररलायन्स िनरल इन्शरु न्स कींपनीकडे ३१ को्ी ५९ लाख
रुपयाींचा ववमा हप्ता भरला आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या शेतकऱ्याींच्या पीकाींचे नक
ु सान होऊनही ररलायन्स िनरल
इन्शरु न्स

कींपनीने

या

शेतकऱ्याींचा

परतावा

नामींिूर

केल्यामळ
ु े

या

कींपनीववरुध्द िनसन
ु ावणी घेण्याबाबत मागणी शेतकरी सींघषश सशमतीने

भारतीय ववमा ननयामक प्राधिकरणाकडे (आयआरडीए) माहे मे, २०१८ मध्ये
वा त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी व इतर अधिकारी याींनी या
जिल््यातील
केली

शेतकऱ्याींच्या पीक ववम्यासींदभाशतील कायशवाही योग्य प्रकारे

नसल्यामळ
ु े

शेतकऱ्याींना

नक
ु सान

भरपाईपासन
ू

वींधचत

रहावे

लागल्यामळ
ु े त्याींच्यावर कारवाई करण्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी, परभणी
याींनी कृषी आयक्
ु त याींच्याकडे पाठववला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले,

(५) असल्यास, चौकशीच्या अनष
ीं ाने सींबधीं ित दोषीींवर कारवाई करण्यासह
ु ग
पीक ववम्याची रक्कम शेतकऱ्याींना तात्काळ दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) परभणी जिल्हयातील खरीप हीं गाम २०१७ मध्ये ७
लाख शेतकऱ्याींनी रुपये ३१.३७ को्ी ववमा हप्ता भरुन प्रिानमींत्री वपक ववमा
योिनेत सहभाग घेतलेला होता.
(२) हे खरे आहे .

(३) जिल्हाधिकारी, परभणी याींनी जिल्हा अधिक्षक कृवष अधिकारी परभणी,
याींची चौकशी करणेबाबतचा अहवाल आयक्
ु त (कृवष) याींचेकडे पाठववला आहे,
हे खरे आहे .

(४) या प्रकरणी चौकशी करणेबाबत ववभागीय कृवष सह सींचालक लातरु याींना

शासन स्तरावरुन कळववण्यात आलेले असन
ू , त्याींचा चौकशी अहवाल अद्याप
अप्राप्त आहे .

(५) चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर त्यातील वस्तजु स्थती ववचारात घेवन
ू
दोषीींवर उधचत कारवाई करण्यात येईल.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

20
औरां गाबाद जजल्हाधधिारी िायावलय पररसरातील इमारतीांच्या
(१८)

*

बाांधिामात झालेला गैरव्यिहार
१२३३९५

श्री.अतल
सािे (औरां गाबाद पि
ु
ू )व :

सन्माननीय

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

औरीं गाबाद

जिल्हाधिकारी

कायाशलयाच्या

पररसरातील

नोंदणी

कायाशलयासमोरील सींिय गाींिी ननरािार योिना कायाशलय व आिार भवन या

दोन इमारतीच्या बळक्ीकरणासाठी सावशिननक बाींिकाम ववभागाने ढदनाींक २
िुन, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास ताींबत्रक मान्यता ढदली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या दोन्ही कामाींची प्रत्येकी फकीं मत २ लाख ९९ हिार रुपये
असन
ू ढदनाींक २७ िुन, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास या दोन्ही कामाींची
ननववदा प्रकाशशत करण्यात आली आहे व ननववदा प्रकाशशत झाल्याच्या

दस
ु ऱ्याच ढदवशी सदरची दोन्हीही कामे पण
ू श झाल्याबाबत मोिमाप पजु स्तकेत
नोंद घेण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जिल्हाधिकारी कायाशलय पररसरातील सींिय गाींिी ननरािार

योिना कायाशलय व आिार भवन या दोन्हीही इमारती एकच असन
ू केवळ
त्याींची नावे वेगळी आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करून या प्रकरणातील सबींधित दोषीीं
अधिकारी व इतर सींबधीं िताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

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

शहरी भागासाठी सींिय गाींिी ननरािार योिना ही आिार भवन येथे कायशरत

आहे आणण ग्रामीण भागासाठी सींिय गाींिी ननरािार योिना ही तहशसल

कायाशलय इमारतीच्या एका भागात कायशरत आहे . आिार भवन आणण
तहशसल कायाशलय हया दोन वेगळया इमारती आहे त.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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ब्रबयािे पुरिठ्यािरीता शेतिरी उत्पादि
(१९)

िांपन्याांना अग्रक्रम दे ण्याबाबत

*

११७६३९

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

(िम्हपरू ी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू
शहर), श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे िी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीि),

प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हषविधवन
सपिाळ

(बल
ु ढािा),

डॉ.सांतोष

टारफे

(शसल्लोड), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(िळमनरु ी),

श्री.अब्दल
ु

सत्तार

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील

(१) शेतकरी उत्पादक कींपन्याींच्या बाबतीत कृषी ववभागात वररषठ स्तरावर
ताठर

व

असहकाराची

भशू मका

माहे

िानेवारी,

२०१७

पासन
ू

घेण्यात

आल्यामळ
ीं या तत्वावर काम करणाऱ्या या सींस्थाींची
ु े सहकार व परस्पर सींबि

व्यावसानयक गती मींदावल्याचे माहे माचश, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शेतकरी उत्पादक कींपन्या या सामाजिक उद्यमशीलता

िोपासणाऱ्या व्यावसानयक सींस्था असल्याने शासनाच्या चुकीच्या िोरणामळ
ु े
आधथशकदृष्या अडचणीत आल्या असन
आपल्या मागण्या सनदशीर व
ु

कायदे शीर मागाशने पण
ू श होत नसल्याने त्याींनी मा.कृषी मींत्री याींच्या घरासमोर
ढदनाींक ३१ माचश, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास आींदोलन केले, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सन २०१६-१७ या वषाशपयंत शासनाच्या महामींडळाप्रमाणे

शेतकरी उत्पादक कींपन्याींना उत्पादन व ववतरण अनद
ु ान ढदले िात असताना

सदरचे अनद
ु ान सन २०१७-१८ पासन
ू बींद करण्यात आले असन
ू ते केवळ
शासकीय महामींडळानाच दे ण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्याचे ननषकषश
काय आहे त,

(५) असल्यास, त्यानस
ु ार शेतकरी उत्पादक कींपन्याींना ढदलासा दे ण्याच्या
दृष्ीने शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. वस्तत
ु : केंद् शासनाच्या सींबधीं ित योिनाींच्या

मागशदशशक सच
ू नेमध्ये वपक प्रात्यक्षक्षकाींतगशत बबयाणे परु वठयाकरीता शेतकरी
उत्पादक कींपन्याींना अग्रक्रम दे ण्याची कोणतीही तरतद
ू नसताींना, सन २०१५१६ व २०१६-१७ मध्ये तत्काशलन कृषी सींचालकाींनी त्याींच्या स्तरावरुन
ननगशशमत

केलेल्या

मागशदशशक

सच
ू नाींमध्ये

शेतकरी

उत्पादक

कींपन्याींना

अग्रक्रम दे ण्याची तरतद
ू समाववष् केली होती, िी योिनेच्या मळ
ू मागशदशशक
सच
ू नेशी ववसींगत होती. बऱ्याच शेतकरी उत्पादक कींपन्याींनी त्याींचे सभासद

नसलेल्या शेतकऱ्याींकडून कींत्रा्ी पध्दतीने बबयाणे उत्पादन करुन घेतलेले
होते.

सबब,

शेतकरी

उत्पादक

कींपन्याींना

अग्रक्रम

दे ण्याची

योिनेच्या

मागशदशशक सच
रद्द
ू नेशी ववसींगत असलेली तरतद
ू सन २०१७-१८ पासन
ू
करण्यात आली आहे .

(२) काही शेतकरी उत्पादक कींपन्याींच्या प्रनतननिीींनी तत्काशलन मा.मींत्री
(कृषी) याींच्या घरासमोर ढदनाींक ३१ माचश,२०१८ रोिी आींदोलन केले आहे .

(३) मल
ू त: सन २०१७-१८ मध्ये योिनेंतगशत शेतकऱ्याींना ववतरीत करावयाच्या
बबयाण्याींच्या लक्षाींकापेक्षा अधिक बबयाण्याींची शासकीय सींस्थाींकडे (राषरीय
बबि ननगम (NSC), ढहींदस्
ु थान इन्सेक््ीसाईड शल. कृभको) उपलब्िता
असल्याने अन्य कोणत्याही सींस्थेमािशत बबयाणे ववतरणाचा प्रश्न उपजस्थत
झाला नाही.
(४)

चौकशी करण्याचा

प्रश्न

उद््ावत नाही.

तथापी,

योिनेच्या

मळ
ू

मागशदशशक सच
ू नेशी ववसींगत कृषी आयक्
ु तालयाने ववहीत केलेली तरतद
ू बींद
करण्यात आली आहे .

(५) शेतकरी उत्पादक कींपन्याींना आपल्या सभासदाींमािशत बबयाणे उत्पादन
करुन त्याींनी त्याींची गरि भागववणे व अनतररक्त बबयाणे बािारपेठे मध्ये
ववक्री करण्यास पण
ू श मभ
ू ा आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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मौजे लाहे (ता.शहापूर, जज.ठािे) पररसरातील पयाविरि सांिेदनशील ि
हररत िेत्रामध्ये अनधधिृत उत्खनन िेल्याबाबत

(२०)

*

११८०५८

श्री.रुपेश म्हात्रे (शभिांडी पि
ू )व :

सन्माननीय महसल
ू

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे लाहे (ता.शहापरू , जि.ठाणे) पररसरातील ग् नींबर ५०१, ४८० ब

पैकी ४९१, ४८१, ४९७ या पयाशवरण सींवेदनशील व हररत क्षेत्रामध्ये ववकासक
अनधिकृत उत्खनन करीत असल्याबाबत मा.महसल
मींत्री तसेच सधचव,
ू

महसल
ू ववभाग याींना स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी ढदनाींक ७ माचश, २०१८ रोिी
वा त्यासम
ु ारास लेखी ननवेदन ढदले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीच्या व उक्त ननवेदनाच्या अनष
ीं ाने मौिे लाहे येथील
ु ग
पयाशवरण सींवेदनशील व हररत क्षेत्रामध्ये अनधिकृत उत्खनन करणाऱ्या
ववकासकावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ढद.७/३/२०१८ रोिी सदर आशयाचे ननवेदन
लोकप्रनतननिीनी मा.मींत्री (महसल
ू ) याींना ढदले आहे .

(२) व (३) मौिे लाहे, ता.शहापरू , जि.ठाणे येथील ग् नीं. ४९१ या
िशमनीमिून

खुलाश्यामध्ये

गौण

सदर

खननिाचे

उत्खननाप्रकरणी

उत्खननामिील

गौण

खननि

सींबधीं िताींनी
त्याच

केलेल्या

िशमनीच्या

सपा्ीकरणाकरीता वापरल्याचे नमद
ु केले आहे . हा खुलासा मान्य करुन
तहसीलदार, शहापरू याींनी दीं डात्मक कारवाईची नो्ीस रद्द केली आहे . तसेच

मौिे लाहे येथील ग् नीं.५०१, ४८०/ब, ४८१, ४९१ व ४९७ या िशमनीमिन
ू
झालेल्या

उत्खननाबाबत

आपले

सरकार

पो्श लद्वारे

प्राप्त

तक्रारीच्या

अनष
ीं ाने मींडळ अधिकारी, शहापरू याींनी केलेल्या चौकशीमध्ये ग् नीं.५०१,
ु ग

४८०/ब पैकी ४८१, ४९१ व ४९७ िशमनीमिन
ू केलेल्या उत्खननामिील गौण
खननि त्याच िशमनीच्या सपा्ीकरणाकरीता वापरल्याचे आढळूल आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

24
शभिांडी (जज.ठािे) येथील िृषी अधधिाऱ्याांना लाच
लुचपत प्रनतबांधि विभागाने िेलेली अटि

(२१)

*

१२१४५५

श्री.विजय औटी (पारनेर) :

सन्माननीय िृषी मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शभवींडी (जि.ठाणे) येथील भातशेती दरु
ु स्तीचे काम करणाऱ्या एका
ठे केदाराचे ३० लाख रुपयाींचे दे यक काढण्यासाठी साडे तीन लाख रुपयाींची

लाच घेताना कृषी ववभागातील दोन कृषी अधिकाऱ्याींना लाच लच
ु पत
प्रनतबींिक ववभागाने ढदनाींक २६ मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास
पकडले, हे खरे आहे काय,

रीं गेहात

(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले,

(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार सींबधीं िताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे . आरोपी लोकसेवक श्री.आबासाहे ब

महाद ू वाकचौरे , मींडळ कृवष अधिकारी, अींबाडी तथा प्रभारी तालक
ु ा कृवष
अधिकारी, शभवींडी, जि.ठाणे याींना ढदनाींक २५.५.२०१८ रोिी रु.२,४०,०००/- व

रु.१,००,०००/- चा कोरा िनादे श घेताना लाचलच
ु पत प्रनतबींिक ववभागाने

रीं गेहात पकडले आहे . तद्नींतर श्री.आबासाहे ब महाद ू वाकचौरे , मींडळ कृवष
अधिकारी, अींबाडी तथा प्रभारी तालक
ु ा कृवष अधिकारी, शभवींडी, जि.ठाणे व
श्री.नवनाथ रावण गरड, कृवष पयशवेक्षक, चाववींद्ा, तालक
ु ा कृवष अधिकारी,
शभवींडी, जि.ठाणे याींना ढदनाींक २६.५.२०१८ रोिी अ्क केली आहे .

(२) व (३) प्रस्तत
ु प्रकरणी सींबधीं िताींववरुध्द लाचलच
ु पत प्रनतबींिक अधिननयम,
१९८८ अन्वये गन्
ीं ाने आरोपी लोकसेवक
ु हा दाखल झाला आहे . त्याअनष
ु ग
श्री.नवनाथ रावण गरड, कृवष पयशवेक्षक, चाववींद्ा, तालक
ु ा कृवष अधिकारी,

शभवींडी, जि.ठाणे याींना ववभागीय कृवष सहसींचालक, ठाणे याींचे आदे श ढदनाींक
२९.५.२०१८

अन्वये

शासनसेवेतन
ू

ननलींबबत

केले

आहे .

तसेच

आरोपी

लोकसेवक श्री.आबासाहे ब महाद ू वाकचौरे , मींडळ कृवष अधिकारी, अींबाडी तथा
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प्रभारी तालक
ु ा कृवष अधिकारी, शभवींडी, जि.ठाणे याींना ढदनाींक ३०.६.२०१८

च्या शासन आदे शान्वये शासनसेवेतन
ू ननलींबबत करण्यात आले आहे . प्रस्तत
ु
प्रकरणी ववभागीय चौकशीची कायशवाही आयक्
ु त (कृवष), कृवष आयक्
ु तालय,
पण
ु े याींच्या स्तरावर प्रस्ताववत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

वपांपळखट
ु ी (ता.िेळापूर, जज.यितमाळ) येथील पैनगांगा नदीतून
अिैध रे ती उपसा िरण्यात येत असल्याबाबत

(२२)

*

११९७३४

श्री.राजु तोडसाम (अिी) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वपींपळख्
ु ी (ता.केळापरू , जि.यवतमाळ) येथील पैनगींगा नदीतन
ू रे तीचा
उपसा करून तेलग
ीं णा राज्यात मोठ्या प्रमाणात रे ती वाहतक
ू करण्यात येत

असन
ू याप्रकरणी महसल
ू ववभागाने कारवाई करून दोन आरोपीींववरुद्ध गन्
ु हा
दाखल केल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, यवतमाळ जिल््यातील घा्ीं िी तालक्
ु यातही मोठ्या प्रमाणात
रे तीची अवैि वाहतक
ू करण्यात येत असल्यामळ
ु े त्यावर कारवाई करण्याची
मागणी नागररकाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून वपींपळखु्ी येथील

पैनगींगा नदीतन
ू

रे तीचा उपसा करून तेलग
ीं णा राज्यात वाहतक
ू करणाऱ्या व घा्ीं िी तालक्
ु यात
रे तीची

अवैि

वाहतक
ू

करणाऱ्या

रे ती तस्कराींवर कारवाई

शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

करण्याबाबत

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अशी बाब ननदशशनास आली नाही.

(२) घा्ीं िी (जि.यवतमाळ) तालक्
ु यात अवैिररत्या रे तीउपसा होत असल्याच्या
तक्रारी नागररकाींकडून प्राप्त झाल्या आहे त.
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(३) मौिे वपींपळख्
ु ी, ता.केळापरू येथे पैनगींगा नदीतन
ू वाळूचे अवैि उत्खनन

होत असल्याबाबत ननदशशनास आले नाही. घा्ीं िी तालक्
ु यात माहे एवप्रल ते
मे, २०१८ या कालाविीत वाळूची अवैि वाहतक
ू ीच्या ७ प्रकरणाींत दीं डात्मक
कारवाई करुन रु.१,१५,६००/- इतकी रक्कम वसल
ू करण्यात आली आहे .

गौण खननिाचे अवैि उत्खनन व वाहतक
ू रोखण्यासाठी तालक
ु ास्तरावर

पथके स्थापन करण्यात आली आहे त. सदर पथकाींमािशत माहे एवप्रल ते
मे,२०१८ या कालाविीत यवतमाळ जिल््यात गौण खननिाचे अवैि उत्खन व

वाहतक
ू ीच्या ३९ प्रकरणी दीं डात्मक कारवाई करुन रु.२८,२६,८५४/- इतकी

रक्कम वसल
ू करण्यात आली आहे . तसेच ११ गन्ु हे दाखल करण्यात आले
आहे त.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िोथेरी (ता.महाड, जज.रायगड) गािातील दगड
खािीिर िारिाई िरण्याबाबत
(२३)

*

१२२९६८ श्री.नारायि िुचे (बदनापरू ), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :

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

(१) कोथेरी (ता.महाड, जि.रायगड) गावात असलेल्या दगड खाणीमध्ये सरु
ु ीं ग
लावन
ू उत्खनन करण्यात येत असन
ू या सरु
ु ीं गाच्या हाद-याींमळ
ु े गावातील
घराींना व रढहवाशाींना िोका ननमाशण झाल्याचे तसेच अनेक घराींना तडेही गेले
असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त गावातील रढहवाशाींनी सदर खाणी बींद करून खाण
मालकाींवर कारवाई करण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

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

(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषश काय आहे व त्यानस
ु ार सदर खाणी बींद
करून खाण मालकाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) मौिे कोथेरी, ता.महाड जि.रायगड

येथील दगडखाणीमध्ये होणाऱ्या सरु
ु ीं ग स्िो्ामळ
ु े तेथील तक्रारदार याींनी
त्याींच्या घराला हादरे बसन
ू तडे गेल्याची ढद.१७/०१/२०१८ रोिी

केलेल्या

तक्रारीच्या अनष
ीं ाने तहसीलदार, महाड याींनी घ्नास्थळावर प्रत्यक्ष िाऊन
ु ग
केलेल्या चौकशीमध्ये तक्रारदार याींच्या घरास तडे गेल्याचे ननदशशनास आले
नाही.

मौिे कोथेरी, ता.महाड येथील स.नीं.११९/१९ क्षेत्र ३.०४.०० हे .आर मिील

दगडखाणीतन
उत्खननास माहे िानेवारी, २०१८ नींतर परवानगी दे ण्यात
ू
आलेली नाही.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

ब्रबरदोले (ता.िजवत, जज.रायगड) पररसरात िाहिाऱ्या
उल्हास नदीिर पूल बाांधण्याबाबत
(२४)

*

१२०४५६

श्री.सभ
ु ाष

उफव

पांडडतशेठ

पाटील

(अशलबाग) :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बबरदोले (ता.किशत, जि.रायगड) पररसरात वाहणाऱ्या उल्हास नदीवर पल
ू
बाींिण्याबाबत पररसरातील पोशीर, बबरदोले, कोदीवले, अवसरे , वरइश या

गावातील ग्रामस्थाींनी गत ५ वषाशहून अधिक कालाविीपासन
कायशकारी
ू

अशभयींता, सावशिननक बाींिकाम ववभाग, रायगड, उपअशभयींता, सावशिननक
बाींिकाम

उपववभाग, किशत, मा.पालकमींत्री, रायगड, जिल्हाधिकारी, रायगड,

मा.सावशिाननक बाींिकाम मींत्री याींच्याकडे लेखी ननवेदनाद्वारे मागणी केली

असन
दहीवली ग्रामपींचायतीने ठराव पास करून शासनाकडे सादर केला
ू
असतानाही शासनाने कोणतीही कायशवाही केली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू गावातील नोकरदाराींना तसेच उद्योग व्यवसायासाठी
नागररकाींना उल्हासनगर, बदलापरू याढठकाणी िावे लागत असन
ू पल
ू ा अभावी

त्याींना बबरदोली दरम्यान उल्हास नदीवर ्ाकलेल्या शसमें ् खाींबाींवरून
िोकादायकररत्या नदी पार करावी लागत असल्याचे व रात्रीच्या वेळी
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शसींमें्च्या खाींबाींवरून ये-िा करताना अींदाि न आल्याने पाण्यात पडून
नागररक

मत्ृ यम
ू ख
ु ी

पडल्याच्या

अनेक

घ्ना

घडल्याचे

तसेच

दै नढीं दन

िीवनातही पल
ु ाभावी त्याींना अनेक समस्याींना सामोरे िावे लागत असल्याचे
ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

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

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार व ग्रामस्थाींच्या मागणीनस
ु ार उल्हासनदीवर
बबरदोले येथे पल
ू बाींिण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ांु े : (१) अशा प्रकारचे ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत
नाही.

(२) नागररकाींना पल
ु ाअभावी दै नढीं दन िीवनात समस्याींना सामोरे िावे लागते

हे खरे आहे . परीं तु नागररक मत्ृ यम
ू ख
ु ी पडल्याच्या घ्ना घडल्याचे ननदशशनास
आलेले नाही.

(३) प्रश्नाींफकत पल
ु ाची जिल्हा पररषदे मािशत पाहणी करण्यात आली आहे .

(४) प्रश्नाींफकत ढठकाणी नवीन मोठा पल
ू बाींिणे आवश्यक आहे . या पल
ू ासाठी
िोडरस्त्याींसह अींदािे रु.४.५० को्ी ननिीची आवश्यकता आहे . ववषयाींफकत
पल
ू हा योिनाबा्य रस्त्यावर असल्याने त्यावर शासनाच्या योिनाींमिन
ू
ननिी उपलब्ि करुन दे ता येत नाही. तसेच जिल्हा पररषदे कडील ववववि

योिनाींतगशत प्राप्त ननिीचे स्त्रोत पहाता इतका मोठा ननिी प्राप्त करुन दे णे
शक्य नाही.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

शीि-पनिेल महामागाविरील िाशी खाडीिरील पुलाच्या बाांधिामाबाबत
(२५)

*

(िरोरा) :

११७२३५

श्रीमती तप्ृ ती सािांत (िाांद्रे पि
ू )व , श्री.सरु े श धानोरिर

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) शीव-पनवेल महामागाशवरील वाशी खाडीवरील १८०० मी्र लाींबीच्या
नतसऱ्या पल
ु ाच्या ७७७ को्ी रुपये खचाशच्या कामास रस्ते ववकास महामींडळाने
सरु
ु वात केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर खाडी पल
ु ाचे काम फकती कालाविीत पण
ू श करण्यात
येणार आहे,

(३) असल्यास, या पल
ु ाला लागणाऱ्या खचाशसाठी शसडको २०० को्ी रुपये
परु ववणार

असतानाही

पल
ु ाचा

खचश

वसल
ू

करण्यासाठी

रस्ते

ववकास

महामींडळाने ्ोल कींपनीला सन २०२६ ऐविी सन २०३६ पयंत ्ोल वसल
ु ीची
मद
ु तवाढ ढदली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ्ोल वसल
ु ीला मद
ु तवाढ दे ण्याची कारणे काय आहे त तसेच
सदर पल
ु ाचे काम तातडीने पण
ू श करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) शीव-पनवेल महामागाशवरील वाशी खाडीवरील नतस-या

पल
ु ाचे बाींिकामास ढद.२४.११.२०१७ रोिीच्या शासन ननणशयाद्वारे मान्यता
ढदली आहे . सदर प्रकल्पाची फकीं मत रु.७७५.५८ को्ी आहे .

(२) कायाशरींभ आदे शानींतर ३६ मढहने कालाविीमध्ये सदर पल
ु ाचे काम पण
ू श
करण्याचे ननयोिन आहे .

(३) शसडको तिे परु ववण्यात येणारे रु.२०० करोड Equity म्हणन
ू दे ण्यात
येणार आहे त. महामींडळास हे रु.२०० करोड रुपये शसडकोस Equity वर

शमळणाऱ्या परताव्यासह परत करावयाचे आहे त. शसडकोच्या गत
ींु वणकीची

परतिेड व नव्याने बाींिावयाच्या नतसऱ्या पल
ु ाच्या प्रकल्पाकरीता उभारण्यात

येणाऱ्या किाशची व्यािासक् परतिेड करण्याकरीता सप््ें बर २०३६ पयंत ्ोल
वसल
ु ीसाठी सवलत कालाविी ननजश्चत करण्यात आला आहे .

(४) या प्रकल्पाच्या बाींिकामावरील खचश, दे खभाल, दरु
ु स्ती व पररचालन
आणण इतर अनष
ु धीं गक खचाशच्या प्रनतपत
ु ीसाठी तसेच उभारलेल्या किाशची

परतिेड करण्याकरीता सवलत कालाविी शासनाने माहे सप््ें बर २०३६ पयंत
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ननजश्चत करण्यास ढद.२४.११.२०१७ चे शासन ननणशयाद्वारे मान्यता ढदली

आहे . काम तातडीने पण
ु श करण्याकरीता महामींडळाने EPC तत्वावर ननववदा
काढल्या असन
ू पढ
ु ील कायशवाही सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही

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

अिोला जजल््यातील शेतिऱ्याांचे िापसाच्या ननिृष्ट्ट
(२६)

*

दजावच्या बीटी ब्रबयाण्याांमुळे झालेले नुिसान

१२१५३५

श्री.हररष वपांपळे (मनु तवजापरू ) :

सन्माननीय िृषी मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला जिल््यातील शेतकऱ्याींचे गत वषाशच्या खरीप हीं गामात ६

कींपन्याींच्या कापसाच्या सदोष बी्ी बबयाणाींमळ
ु े मोठ्या प्रमाणात नक
ु सान

झाले असन
ू नक
ु सान भरपाईची आवश्यक कागदपत्रे शेतकऱ्याींनी ववभागाकडे
सादर करुनही अद्यापपयंत कोणतीही कायशवाही न केल्याचे माहे एवप्रल,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सदर कींपन्याींवर कारवाई करण्यासाठी कृवष
ववभागास वररषठाींकडून परवानगी दे ण्याकररता ्ाळा्ाळ होत असल्याची
तक्रार स्थाननक शेतकऱ्याींनी केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानस
ु ार
सींबधीं ित

अधिकारी/कमशचारी

याींच्यासह

उक्त

कींपन्याींववरुध्द

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

कारवाई

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

अकोला जिल््यात खरीप हीं गाम २०१७ मध्ये कापस
ू वपकावर शेंदरी बोंड

अळीच्या प्रादभ
ु ाशवामळ
ु े नक
ु सान झाल्याची बाब ननदशशनास आलेली आहे . या
सींदभाशत महाराषर कापस
ू बी-बबयाणे (परु वठा, ववतरण, ववक्री व ववक्रीच्या

फकीं मतीचे ननजश्चतीकरण याींचे ववननयमन) अधिननयम २००९ व ननयम २०१०

खाली नक
ु सानभरपाई शमळण्याबाबत अकोला जिल््यातन
ू ३३,३९२ शेतकऱ्याींनी

तक्रार अिश दाखल केलेले आहे त. त्याबाबत कायद्यातील तरतद
ू ीनस
ु ार
कायशवाही चालू आहे .
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(२) व (३) महाराषर कापस
ू बी-बबयाणे (परु वठा, ववतरण, ववक्री व ववक्रीच्या

फकीं मतीचे ननजश्चतीकरण याींचे ववननयमन) अधिननयम २००९ व ननयम २०१०
या अधिननयमातील तरतद
ू ीनस
ु ार बबयाणे कींपन्याींमािशत नक
ु सान भरपाई
दे ण्याबाबतचा प्रस्ताव ननयींत्रक तथा कृवष सींचालक (ननववषठा व गण
ु
ननयींत्रण) याींच्याकडे सादर करण्याची कायशवाही प्रगती पथावर आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पनिेल (जज.रायगड) तालक्
ु यातील धचपळे पल
ु ाची दरू
ु ्ती िरण्याबाबत
(२७)

*

१२०९२४

श्री.प्रशाांत

ठािूर

(पनिेल),

श्री.समीर

िुिािार

(दहांगिघाट), अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी
(ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :

सन्माननीय सािवजननि

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

(१) पनवेल (जि.रायगड) तालक्
ु यात १९७५ साली बाींिलेला धचपळे पल
ु हा

धचपळे , कोप्रोली-नेरे, शाींतीवन, वािे व िोदाणी या गावाींसह आढदवासी

वाडयाींना िोडणारा महत्वाचा पल
असन
ू
ू या पल
ु ाची दरू वस्था झाल्यामळ
ु े

पल
ु ावरून वाहतक
ू करणे िोकादायक झाले असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे

खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या पल
ु ावरून दररोि मोठया प्रमाणात वाहने प्रवास कररत
असन
पल
ू
ु ाच्या खालच्या बािूच्या लोखींडी सळया ढदसू लागल्याने पल
ू
खचण्याची अथवा पल
ु ावरून वाहतक
ू करताना भववषयात मोठा अपघात घडून
िीववत व ववत्त हानी होण्याची शक्यता ननमाशण झाली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

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

(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषश काय व त्यानस
ु ार सदर पल
ु ाची तातडीने
दरू
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

सदर पल
सरु
पल
ु ावरुन मोठया प्रमाणात वाहतक
ू
ु असन
ू
ु ाच्या स्लबच्या
खालील बािस
ू काही भागामध्ये स््ील बाहे र आलेले आहे .

(३), (४) व (५) प्रश्नाींकीत पल
ु ाची मे. लडगे प्रोिेक्स ॲण्ड ्े क्नोलॉिी
प्रा.शल. या सल्लागारामािशत पाहणी केली असन
ू , पाहणी अहवालानस
ु ार, सदर

पल
ु िोकादायक नसन
ू , वाहतक
ु ीस सजु स्थतीत आहे, तथावप पल
ु ाची फकरकोळ
दरु
ु स्ती करणे आवश्यक असल्याचे अहवालात नमद
ू केले आहे .

पल
ु ाच्या दरु
ु स्तीचे काम मींिूर असन
ू ननववदास्तरावर आहे . ननववदा

ननजश्चत झाल्यानींतर काम हाती घेऊन पण
ू श करण्याचे ननयोिन आहे .
-----------------

भरिे-खेड (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) या र्त्याच्या
चौपदरीिरिाच्या िामाबाबत
(२८)

*

१२२५०६

(बदनापरू ) :

श्री.सांतोष

सन्माननीय

दानिे

सािवजननि

(भोिरदन),
बाांधिाम

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

श्री.नारायि

(सािवजननि

िुचे

उपक्रम

(१) भरणे-खेड (ता.खेड, जि.रत्नाधगरी) या रस्त्याच्या १ फक.मी. लाींबीच्या
चौपदरीकरणाचे

दल
ु क्षश क्षतपणामळ
ु े

काम
बींद

ठे केदार

पडल्याचे

व

सींबधीं ित

माहे

ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

कायशकारी

मे, २०१८

मध्ये

अशभयींता
वा

याींच्या

त्यादरम्यान

(२) असल्यास, सदरहू रस्त्याच्या रुीं दीकरणाचे काम अिशव् अवस्थेत बींद
करण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून या रस्त्याचे काम तातडीने पण
ू श
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

चांद्रिाांत

पाटील

:

(१)

व

(२)

प्रश्नाींफकत

भरणे-खेड

रस्त्याच्या

फक.मी.२८/०० ते फक.मी. २९/०२० या १ फक.मी. लाींबीमध्ये चौपदरीकरणाचे

काम मींिूर आहे . मींिूर ननववदे प्रमाणे रस्त्याच्या ७०० मी्र लाींबीमध्ये
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चौपदरीकरणासाठीचे मातीकाम, रुीं दीकरण, खडीकरण व एमपीएमचे काम पण
ू श

झाले आहे . पींरतू अजस्तत्वातील लाींबीतील ववद्यत
ु पोल व वाढहन्या स्थलाींतरीत

न झाल्यामळ
ु े तसेच नवीन माती भरावावर खडीकरण व मिबत
ू ीकरणाचे
काम केले असल्यामळ
ु े डाींबरीकरणाचे (बीएम व बीसी) काम ठे केदाराकडून
पावसाळयानींतर पण
ू श करुन घेण्याचे ननयोिन आहे .

सद्य:जस्थतीत सदर रस्त्यावरुन वाहतक
ु सरु ळीत सरु
ु आहे .

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

नाशशि जजल््यातील आददिासीांचे सातबारा
उताऱ्यािर नाि लािण्याबाबत
(२९)

*

११७८४४

श्री.अननल िदम (ननफाड) :

सन्माननीय आददिासी

वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाशशक जिल््यातील १७ हिार ५०० आढदवासीींच्या ताब्यात असलेले क्षेत्र

व त्याींना दे ण्यात आलेल्या ताबा प्रमाणपत्रात नमद
ू केलेल्या क्षेत्रात तिावत
असल्यामळ
ु े गत ८ वषाशपासन
ू या आढदवासीींचे सातबारा उता-यावर नाव
लागत नसल्याचे माहे माचश, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वन ववभागाकडे असलेल्या एकूण िशमनीपैकी फकती िशमन
आढदवासीींकडे आहे याबाबतची माढहती वन ववभागाने
सातबारा उता-यावर नाव लावता येत नाही,

ढदली नसल्यामळ
ु े

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

(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषश काय आहे त व त्यानस
ु ार वन ववभागाकडून
नाशशक

जिल््यातील

आढदवासीींच्या

िशमनीची

माढहती

शमळवन
ू

त्याींचे

सातबारा उताऱ्यावर नाव लावण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्िु सिरा : (१) होय, हे खरे आहे .
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(२), (३), (४) व (५) नाशशक जिल्हयात एकूण १७ हिार ५५१ आढदवासीना
प्रमाणपत्र दे ण्यात आलेली आहे त. सदर १७ हिार ५५१ वनहक्क िारकाींपक
ै ी
९०९५ वनहक्क िारकाींची ७/१२ सदरी इतर हक्कात नोंद घेण्यात आलेली
आहे .

उवशररत ८४५६ वनहक्क िारकाींच्या मागणी क्षेत्रामध्ये व मींिूर क्षेत्रामध्ये

तिावत असल्याने दावेदाराच्या क्षेत्राची GPS मोिणी करुन सन २००५

पव
ु ीचे क्षेत्र ननजश्चत झाल्यानींतर उवशररत ८४५६ वनहक्क िारकाींची ७/१२ सदरी
नोंद

घेण्याची

कळववले आहे .

तिवीि ठे वली

असल्याचे

जिल्हाधिकारी,

नाशशक

याींनी

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

नायगाि (ता.िसई, जज.पालघर) खाडीिरील पल
ू ाचे
िाम पि
ू व िरण्याबाबत

(३०)

*

श्री.क्षितीज

१२३५८७
ठािूर

श्री.दहतें द्र ठािूर (िसई), श्री.विलास तरे (बोईसर),
(नालासोपारा) :

सन्माननीय

सािवजननि

बाांधिाम

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

(१) नायगाव (ता.वसई, जि.पालघर) खाडीवरील पल
ू ाचे काम गत अनेक
वषाशपासन
ू अपण
ू श अवस्थेत असन
ू सदर काम तातडीने पण
ू श करण्याची मागणी
नागररकाींनी सींबधीं ित अधिकाऱ्याींकडे वारीं वार केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार सदर
पल
ू ाचे काम अपण
ू श अवस्थेत राहण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार उक्त पल
ु ाचे

काम तातडीने पण
ू श करण्याबाबत

शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय.

(२), (३) व (४) प्रश्नािीन पल
ु ाच्या आखणीमध्ये एम.एम.आर.डी.ए. कडून

नायगाव पव
ू -श पजश्चमेस िोडणाऱ्या रे ल्वे उड्डाण पल
ु ाच्या िूचींद् बािूकडील
(पव
ू ेकडील)

ननयोजित

पोहोचमागाशची

आखणी

येत

असल्याने,

पल
ु ाच्या
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पोहोचमागाशच्या आखणीमध्ये बदल करावा लागत असन
ू पोहोचमागाशची लाींबी

१०० मी. ने वाढणार आहे . पोहोचमागाशची िागा खारभम
ू ी असन
ू ती अद्याप
हस्ताींतरीत झाली नसल्याने पल
ु ाचे काम अपण
ू श आहे .
-----------------

मौजे चांडीगाि (ता.डहािू, जज.पालघर) येथील
जशमनीच्या गैरव्यिहाराबाबत

(३१)

*

१२३३०७

श्री.अशमत घोडा (पालघर) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे चींडीगाव (ता.डहाण,ू जि.पालघर) येथील ग्/सवे नीं ७२९ पैकी िागा

महाराषर सॉल्् अण्ड केशमकल वक्सश याींना भाडेप््ा कराराने ढदली असन
ू
भाडेपट्टा

कराराची

मद
ु त

सींपली

असताींना

अप्पर

जिल्हाधिकारी,

ठाणे,

मख्
ु यालय िव्हार याींनी ढदनाींक २५ ऑगस््, २००६ रोिी आदे शान्वये या
करारास मद
ु तवाढ ढदली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त शासकीय िागा भाडेप््याने ढदल्यानींतर मळ
ु मालक व

जिल्हाधिकारी, ठाणे याींच्या परवानगीशशवाय भागीदार म्हणून गावदप्तरी नाींव
नोंदणी करता येत नसताींनाही ननयमाचे उल्लींघन करुन प्रढदप लक्ष्मण माच्छी

याींनी तत्काशलन तलाठी, चींडीगाव व मींडळ अधिकारी, धचींचणी याींच्या

सींगनमताने बनाव् कागदपत्रे व बेकायदे शीर भागीदारपत्र दाखल करुन ७/१२
मध्ये प्रढदप लक्ष्मण माच्छी याींचे नाींव नोंदवले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार शासनाची िसवणक
ू करुन बनाव् कागदपत्रे व
भागीदारपत्राच्या आिारे शासनाची िसवणक
करून ७/१२ उता-यात नाींव
ू
नोंदणी करणा-या दोषी अधिकाऱ्याींववरुध्द व इतर सींबधीं िताींववरुद्ध शासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) मौिे चींडीगाींव, ता.डहाणू

येथील ग् क्रमाींक ७२९ (िुना स.नीं.१२५) मिील २०० एकर िमीन
मे.महाराषर सॉल्् ॲण्ड केशमकल्स वक्सश तिे अशमर साहे ब महमद िक्की
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याींना अप्पर जिल्हाधिकारी, ठाणे याींचे ढदनाींक १७.११.८१ च्या आदे शान्वये
शमठागर या प्रायोिनासाठी २५ वषांच्या भाडेपट्टयाने दे ण्यात आली होती. सदर

भाडेपट्टयास अप्पर जिल्हाधिकारी, िव्हार याींचे ढदनाींक २५.०८.२००६ च्या

आदे शान्वये २५ वषांकररता ढदनाींक ३१.०८.२०३१ पयंत मद
ु तवाढ दे ण्यात आली
आहे .

सदर

कींपनीने

उक्त

शमळकतीत श्री.प्रढदप

सहभागीदारी करार झालेला असल्याने याबाबतची

लक्ष्मण

माच्छी

याींना

नोंद गा.न.नीं ७/१२ सदरी

करणेबाबत तहशसलदार, डहाणू याींना ढदनाींक ०६.०२.२००७ च्या पत्रान्वये

ववनींती केली होती. तहशसलदार, डहाणू याींनी ढदनाींक ११.०४.२००७ च्या
पत्रान्वये तलाठी सिा बाडापोखरण याींना आवश्यक नोंद घेणेबाबत कळववले
त्यानस
ु ार तलाठी सिा बाडापोखरण याींनी सहभागीदारी कराराबाबतची नोंद

गा.नीं.नीं ७/१२ मध्ये िेरिार क्र.२९५ ढदनाींक १२.०४.२००७ अन्वये घेण्यात
आली. मात्र सदरची नोंद घेतव
े ेळी वररषठ कायाशलयाची कोणतीही परवानगी
घेतल्याचे ढदसन
येत नसल्याने
ू

याबाबत चौकशी करुन अहवाल सादर

करण्याचे जिल्हाधिकारी, पालघर याींनी उपववभागीय अधिकारी, डहाणू याींना
सच
ू ना ढदलेल्या आहे त.

तसेच उक्त भाडेपट्टयाच्या िशमनीबाबत शासनाची पव
श रवानगी न घेता
ू प

सदर कींपनीने परस्पर सहभागीदारी करार केला असल्याने शतशभग
ीं झाल्याने

उपववभागीयअधिकारी, डहाणू याींनी ढदनाींक भाडेपट्टे दार याींना १८.०६.२०१८

अन्वये नो्ीस बिाववली असन
ू पढ
ु ील सन
ु ावणी ढदनाींक ११.०७.२०१८ रोिी
ठे वण्यात आली आहे . सन
ु ावणी अींती पढ
ु ील कायशवाही करण्याचे सींकजल्पत
आहे .

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

साखरपा ते दाभोळे (ता.लाांजा, जज.रत्नाधगरी) या र्त्यािरील
पल
ु ाांची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत
(३२)

*

१२२६०१

श्री.राजन साळिी (राजापरू ) :

सन्माननीय सािवजननि

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-
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(१) साखरपा ते दाभोळे (ता.लाींिा, जि.रत्नाधगरी) या रस्त्यावरील तीन पल
ु ाींची

दरु वस्था झाली असन
ू पल
ु ाचे सींरक्षक कठडे त्
ु ल्यामळ
ु े पल
ु ावरून प्रवास
करणे िोकादायक होऊन अपघात घडण्याचा िोका ननमाशण झाला असल्याचे
माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या रस्त्यावरील पल
ीं भाशत शासनाने चौकशी केली आहे
ु ाींसद
काय,

(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार सदर मागाशवरील आणखी फकती पल
ु ाींची दरु वस्था

झाल्याचे ननदशशनास आले व त्यानस
ु ार या पल
ु ाींची दरु
ु स्ती करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे .

रत्नाधगरी-कोल्हापरू राषरीय महामागश क्र.१६६ साखरपा ते दाभोळ या

लाींबीत तीन पल
ू ाचे कठडे काही ढठकाणी वाहनाींच्या िडकेने त्
ु लेले आहे त.

(२) व (३) सद्यजस्थतीत पल
ू ाींच्या त्
ु लेल्या कठडयाींच्या ढठकाणी सरु क्षेच्या
उपाययोिना म्हणून रे शलींग, डेलीने्सश व माढहती िलक अशा दरु
ु स्ती
करण्यात

आलेल्या

आहेत.

सन

२०१८-१९

च्या

दे खभाल

व

दरु
ु स्ती

अनद
ु ानातन
ू उपरोक्त लाींबीतील पल
ु ाींची कायम स्वरुपी दरु
ु स्तीचे ननयोिन
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

जळगाि जजल््यात पािसामुळे िेळी वपिाचे झालेले नुिसान
(३३)

*

१२३८४२

श्री.हरीभाऊ जािळे (रािेर) :

सन्माननीय मदत ि

पन
ु िवसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) िळगाव जिल््यामध्ये ववशेषतः रावेर व यावल तालक्
ु यात वादळी
वाऱ्यासह झालेल्या पावसामळ
ु े शेतकऱ्याींच्या केळी वपकाींचे मोठ्या प्रमाणात
नक
ु सान झाल्याचे माहे िून, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या नक
ु सान झालेल्या केळीच्या वपकाींची पाहणी शासनाने
केली आहे काय,
(३)

असल्यास,

त्यानस
ु ार

नक
ु सानग्रस्त

केळी

बागायतदार

शेतकऱ्याींना

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

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

(३) प्रश्न भाग-१ मध्ये नमद
ू घ्नेमळ
ु े झालेल्या शेतकऱ्याींच्या केळीींच्या

वपकाींच्या नक
ु सानीचे सींयक्
ु त पींचनामे महसल
ू ववभाग, जिल्हा पररषद व कृषी
ववभागामािशत करण्यात येत असन
ू , सदर सींयक्
ु त पींचनामे प्राप्त होताच
पढ
ु ील कायशवाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मालेगाांि (ता.लोहा, जज.नाांदेड) ते बनिस (ता.पालम, जज.परभिी) या
(३४)

*

र्त्याची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत
११७५१७

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

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

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.िुिाल पाटील (धुळे ग्रामीि), श्री.सनु नल
िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी) :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम

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

(१) मालेगाींव (ता.लोहा, जि.नाींदेड) ते बनवस (ता.पालम, जि.परभणी) या
रस्त्याची दरू वस्था झाली असन
ु रस्त्यावर अनेक खड्डे पडल्यामळ
ु े नागररक
तसेच

प्रवाशाींना

रस्त्यावरून

प्रवास

ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

करणे

गैरसोयीचे

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

झाले

असल्याचे

(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार सदर रस्त्याची दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

प्रश्नािीन रस्ता सजु स्थतीत असन
ू वाहतक
ू सरु ळीत सरू
ु आहे .

(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

आपेगाि-िुरिवपांपरी-पाथरिाला चौि (ता.गेिराई, जज.बीड) या र्त्याचे
िाम ननिृष्ट्ट दजावचे िेल्याबाबत

(३५)

*

१२१४८६

श्री.लक्ष्मि पिार (गेिराई) :

सन्माननीय सािवजननि

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

(१) आपेगाव-कुरणवपींपरी-पाथरवाला चौक (ता.गेवराई, जि.बीड) या रस्त्याचे

काम अत्यींत ननकृष् दिाशचे करण्यात आल्याने स्थाननक नागरीकाींमध्ये प्रचींड

प्रमाणावर असींतोष ननमाशण झाला असन
ु या ननकृष् दिाशच्या कामाबाबत
तक्रार स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी कायशकारी अशभयींता, सावशिननक बाींिकाम
ववभाग, बीड याींच्याकडे वारीं वार लेखी स्वरुपात ढदली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषश काय व त्यानस
ु ार सदर रस्त्याचे ननकृष्
दिाशचे काम करणाऱ्या कींत्रा्दारसह सींबधीं िताींवर शासनाने कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाींची कारणे काय आहे त ?
श्री.

चांद्रिाांत

पाटील

:

(१)

सावशिननक

बाींिकाम

कायाशलयाकडे अशा स्वरूपाची तक्रार आढळून येत नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

ववभागाच्या

क्षेत्रीय
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मे.्िाल िापोरे शन शल. ने मे.बालाजी एांटरप्रायजेस (जज.अिोला) येथे
रासायननि खताांचा अिैध साठा िेल्याबाबत
(३६)

*

१२११४६

श्री.गोिधवन शमाव (अिोला पजश्चम) :

सन्माननीय

िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला औद्योधगक वसाहतीतील कींु भारीरोड (जि.अकोला) वरील मे.स्वाल
कापोरे शन शल. द्वारा मे.बालािी एीं्रप्रायिेस या गोदामामध्ये लाखो रूपये
फकीं मतीचा रासायननक खताींचा ननयमबाहयररत्या करण्यात आलेला साठा माहे
मे, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान िप्त करण्यात आला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले,

(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार सदर कींपनी ववरुध्द शासनाने कोणती कारवाइश
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(२) होय, मे. स्वाल कापोरे शन शल. द्वारा मे. बालािी एीं्रप्राईिेस, कींु भारी
रोड, लोकमत प्रेस िवळ, कींु भारी, अकोला येथे सम
ु ारे रु. १५.३१ लाख

रकमेच्या रासायननक खताींचा ननयमबाहय साठा करण्यात आल्याचे ढद. २१
माचश, २०१८ रोिी ननदशशनास आले.

सदर साठा िप्त करण्यात आलेला आहे .

(३) खत ननयींत्रण आदे श, १९८५ चे खींड ७ नस
ु ार परवान्यामध्ये साठवणूक
गोदामाचा समावेश नसताना खताची साठवणक
करणे, तसेच खींड ८ (२)
ू
नस
ु ार परवाना नसलेल्या साठवणूक गोदामामिून ववक्री करणे, तसेच,
िीवनावश्यक वस्तु अधिननयम, १९५५ च्या

कलम ३ व ५ चे उल्लींघन

केलेले असल्याने आढळून आल्याने कींपनीस ववक्रीबींद आदे श दे वन
ू खुलासा
मागववण्यात आलेला होता. कींपनीकडून कोणताही खल
ु ासा प्राप्त न झाल्याने

ववक्रीबींद केलेला १७१५३ फक.ग्र./ शल. विनाचा रु.१५.३१ लाख रुपयाींचा साठा
िप्त करण्यात आलेला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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राजािली ि िाघराळपाडा (ता.िसई, जज.पालघर) येथील िन ि
शासिीय जशमनीांिर बेिायदा बाांधिामे िेल्याबाबत
(३७)

*

११६९६१

(िारां जा) :

श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.राजेंद्र पाटिी

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

(१) रािावली व वाघराळपाडा (ता.वसई, जि.पालघर) येथील वन व शासकीय

िशमनीींवर बेकायदा बाींिकामे करून ववकासक त्यातील सदननका व इतर
बाींिकामे ववक्री करीत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३)

असल्यास,

चौकशीचे

ननषकषश

काय

व

त्यानस
ु ार

उक्त

बेकायदा

बाींिकामाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१), (२) व (३) मौिे रािावली येथील वन सव्हे

क्रमाींक १३१ (नववन १४३) मिील वनक्षेत्रावर अनतक्रमण करुन बेकायदा
बाींिकामे केल्याचे ननदशशनास येताच अनतक्रमण ननषकासनाची मोढहम ढदनाींक

१९.२.२०१८ रोिी आयोजित करुन २२ ननवासी घरे , १२ वाणणज्य गाळे व ५४
दगडी बाींिकाम पाया असे अनतक्रमण ननषकाशसत करण्यात आलेले आहे .
व

तसेच ढदनाींक १३.४.२०१८ रोिी वन ववभागाने पोलीस, महसल
ू ववभाग

वसई-ववरार

महानगरपाशलका

ननषकासनाची कारवाई करुन
करण्यात आली आहे .
वन

ववभागाव्दारे

करण्याकररता ढदनाींक

याींच्याव्दारे

सींयक्
ु तररत्या

अनतक्रमण

अनतक्रमण

ननषकाशसत

३.३६० हे . इतकी वनिशमन अनतक्रमण मक्
ु त

उवशररत

क्षेत्रावरील

१५.३.२०१८, ढदनाींक२३.३.२०१८ व ढदनाींक ३.४.२०१८ ते

५.४.२०१८ रोिी अनतक्रमण ननषकासनाची मोढहम आयोजित करण्यात आली
होती. सदर

अनतक्रमणास

िबाबदार

असणाऱ्या

अनतक्रमण

स्थाननक पोलीस ठाण्यात गन्ु हे नोंदववण्याची कायशवाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िारकाींववरुद्ध
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आददत्य श्री.िन््रक्शन, औरां गाबाद या िांपनीने
परिानगीपेिा अधधि उत्खनन िेल्याबाबत
(३८)

*

११८६४६

श्री.जयप्रिाश मद
ुां डा (बसमत) :

सन्माननीय महसल
ू

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौ.रािना (ता.बसमत, जि.ढहींगोली) येथील ग् क्रमाींक ११५ मध्ये

आढदत्य श्री.कन्स्रक्शन, औरीं गाबाद या कींपनीने १००० िास मरु
ु म उत्खनन
करण्याची परवानगी माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान शमळववली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कींपनी उक्त ढठकाणी परवानगी शमळाल्यापेक्षा अधिक
िास मरु
ु म उत्खनन करीत असल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

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

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार उक्त कींपनीचा मरु
ु म उत्खननाचा परवाना रद्द
करुन कींपनी ववरुद्ध कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) अशी बाब ननदशशनास आली आहे .

(३) व (४) तहसीलदार, बसमत याींनी कारणे दाखवा नो्ीस बिावन
ू सींबधीं ित
कींत्रा्दाराने केलेला खुलासा मान्य केला आहे . तथावप, सींबधीं ित कींत्रा्दार
याींचा खुलासा कोणत्या बाबीींवर समथशनीय आहे, याबाबत तहसीलदार, बसमत
याींना जिल्हाधिकारी, ढहींगोली याींनी कारणे दाखवा नो्ीस बिावली आहे .
सींबधीं ित

कींत्रा्दाराने

परवानगीपेक्षा

केल्याच्या अनष
ीं ाने चौकशी सरु
ु ग
ु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

िास्तीचे

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

गौण

खननिाचे

उत्खनन
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राज्यातील र्त्याांच्या बाांधिामात झालेला गैरव्यिहार
(३९)

*

११७०८१

श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), श्री.पा्िल धनारे (डहािू),

श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.विजय िडेट्टीिार (िम्हपरू ी), श्री.बाळासाहे ब
थोरात

(सांगमनेर),

(भस
ु ािळ) :

श्री.भरतशेठ

गोगािले

(महाड),

श्री.सांजय

साििारे

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून)

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सावशिननक बाींिकाम ववभागाने राज्यातील ९००० फक.मी. लाींबीच्या

रस्त्याींच्या कामासाठी १ को्ी रुपये प्रती फक.मी. दराने रस्त्याचे अींदािपत्रक
बनववण्याऐविी प्रती फक.मी. २.५ को्ी रुपये दराने अींदािपत्रक बनववले
असन
ू रुपये १० हिार को्ीच्या कामासाठी २३ हिार को्ी रुपयाींची ननववदा

काढून मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार केल्याचे एका कींत्रा्दाराींने माहे एवप्रल,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आणले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शसींिुदग
ु श व रत्नाधगरी जिल््यातील ११९ फक.मी. लाींबीच्या
रस्त्याींच्या कामाचा यात समावेश असन
ू यासाठी १३ हिार को्ी रुपये
अनतररक्त खचश दाखववण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीच्या अनष
ीं ाने सदर कामात गैरव्यवहार करणाऱ्या
ु ग
दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) गैरव्यवहार झाला हे खरे नाही. तथावप अशा

आशयाची बातमी ढदनाींक १ व २ एवप्रल, २०१८ च्या दै ननकामध्ये छापन
ू
आली होती.

(२) हे खरे नाही.

(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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मोताळा (जज.बुलढािा) तालुक्यातील शेतिऱ्याांच्या गोठ्याांना
आग लागून झालेले नुिसान

(४०)

*

११९२८५

श्री.हषविधवन सपिाळ (बल
ु ढािा) :

सन्माननीय मदत

ि पन
ु िवसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मोताळा (जि.बल
ु ढाणा) तालक्
ु यातील नळकींु ड गावालगतच्या तीन गाई-

गरु ाींच्या गोठयाींना तसेच दे ऊळघा् येथे दोन गोठयाींना माहे एवप्रल, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान आग लागण्याच्या घ्ना घडल्या आहे त, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या आगीत कडबा, कु्ार व इतर साढहत्याींचे िळून नक
ु सान
झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रशासनाने या नक
ु सानाची पहाणी करुन वपडीत शेतकऱ्याींना
कोणती आधथशक मदत केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .

(३) शासन ननणशय ढदनाींक १३.०५.२०१५ मिील तरतद
ू ीींनस
ु ार मदत अनज्ञ
ु ेय
नसल्याने बाधित शेतकऱ्याींना आधथशक मदत दे ण्यात आलेली नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

नागपूर पररिहन िायावलयाांतगवत ऑनलाईन
परीिेत झालेला गैरव्यिहार

(४१)

*

(िाटोल) :
काय :-

१२२१४१

श्री.वििास िांु भारे (नागपरू मध्य), डॉ.आशशष दे शमख
ु

सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) नागपरू पररवहन कायाशलय अींतगशत ऑनलाइन परीक्षेत गैरव्यवहार करून

एका मढहन्यात सात हिार शशकावू वाहन परवाने वा्प केल्याचे ढदनाींक २३
माचश, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करण्याबाबत रािकीय
पक्षाचे कायशकते याींनी प्रादे शशक पररवहन अधिकारी याींना ननवदे न ढदले आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करुन गैरव्यवहार करणाऱ्या सींबधीं ित
अधिकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ददिािर रािते : (१) या प्रकरणी वत्ृ तपत्रामध्ये बातमी प्रशसद्ध झाली
आहे .

(२) होय.

(३) यासींदभाशत सींबधीं ित सहाय्यक मो्ार वाहन ननररक्षक याींना ननलींबबत

करण्यात आलेले आहे . तसेच प्रकरणाची अधिक चौकशी करण्यासाठी सशमती
ननयक्
ु त करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िाटे िाडी (तारळे ) (ता.पाटि, जज.सातारा) या गािाच्या
हद्दीतील खडीक्रशर बांद िरण्याबाबत
(४२)

*

११९८१६

श्री.शांभरू ाज दे साई (पाटि) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) का्े वाडी (तारळे ) (ता.पा्ण, जि.सातारा) या गावाच्या हद्दीतील डोंगरात

स्थाननक नागररकाींनी खडीक्रशर सरु
ु केले असन
ू खडीक्रशर सरु
ु करणेकरीता

डोंगरातील केवळ १० गट्ट
ुीं े िागेचे खरे दीपत्र केले असताना या खडीक्रशरचा
बेकायदे शीर ववस्तार एक एकर क्षेत्रात केला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरच्या खडीक्रशरच्या वरच्या बािस
ू प्रिानमींत्री ग्रामसडक
योिनेतग
ीं त
श
कोंिवडे ते बेंदवाडी हा रस्ता असन
खडीक्रशर असेच सरु
ू
ु

राढहल्यास हा रस्ता खचण्याची शभती बेंदवाडी ग्रामस्थाींकडून व्यक्त करण्यात

येत असल्याने सदरचे खडीक्रशर तातडीने बींद करण्याबाबतची मागणी बेंदवाडी
ग्रामस्थाींनी शासनाकडे केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
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(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषश काय व त्यानस
ु ार सदर खडीक्रशर बींद
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अशी बाब ननदशशनास आली नाही.

(२) ग्रामस्थ बेंदवाडी याींनी ढद.६/२/२०१६ रोिी मींडळ अधिकारी, तारळे

याींचेसमोर ढदलेल्या िबाबामध्ये मौिे का्े वाडी, ता.पा्ण येथील स.नीं.२२/४
मिील खाण बींद करण्याची मागणी केली होती.

(३) व (४) कायशकारी अशभयींता, प्रिानमींत्री ग्रामसडक योिना, महाराषर
ग्रामीण रस्ते ववकास सींस्था, सातारा याींनी सदर खाणीचे उत्खनन रस्त्याचे

बािन
ू े सरु
ु ठे वल्यास भववषयात रस्ता खचण्याची शक्यता वतशववल्यामळ
ु े अपर
जिल्हाधिकारी, सातारा याींनी ढद.२९/२/२०१६ रोिीच्या आदे शान्वये सदर

खाणीतन
ू उत्खनन बींद करण्याचे आदे श पाररत केले असन
ू सद्यजस्थतीत
सदर खाणीतन
ू उत्खनन बींद आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

शशरूर-सातारा महामागाविरील मौजे दापोडी ि मौजे बोरीपाधी
(४३)

*

(ता.दौंड, जज.पुिे) येथील पुलाांची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत
१२३०६२

श्री.राहूल िुल (दौंड) :

सन्माननीय सािवजननि

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

(१) शशरूर-सातारा राषरीय महामागाशवरील मौिे दापोडी व मौिे बोरीपािी
(ता.दौंड, जि.पण
ु े) येथील पल
ु ाींची दरु वस्था झाली असन
ू या पल
ु ाींची तातडीने
दरु
ु स्ती

करण्याची

मागणी

नागररकाींनी

सींबधीं िताींकडे अनेक

वेळा

केली

असल्याचे ढदनाींक २२ मे, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदशशनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पल
ु ाींची दरु
ु स्ती करण्याऐविी त्या ढठकणी मोकळे बरल
सावशिननक बाींिकाम ववभागाने ठे वल्यामळ
कोंडी होऊन अनेक
ु े वाहतक
ू
अपघात घडत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
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(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार उक्त महामागाशवरील दापोडी व बोरीपािी

येथील पल
ु ाींची दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) व (२) अींशत: खरे आहे .

प्रश्नाींकीत शशरुर सप
ु ा सातारा रस्ता रा.मा.११८ असा आहे . मौिे दापोडी

व मौिे बोरीपािी येथील दोन्ही पल
ु अरुीं द असल्याने वाहतक
ु कोंडी होते. या

दोन्ही पल
ु ाींवरील वाहनाींचा वेग ननयींबत्रत ठे वन
ू अपघात रोखण्याच्या हे तन
ू े
मोकळे बरल पल
ु ाच्या िोड रस्त्यावर ठे वण्यात आले आहे त.

(३) व (४) सदर दोन्ही पल
ु ाींच्या त्
ु लेल्या कठडयाच्या िागी लोखींडी रे शलींग
बसवण्यात आले आहे त.

हा रस्ता तत्वत: राषरीय महामागश घोवषत झाला असन
ू रस्त्याच्या

प्रकल्प अहवालाचे काम राषरीय महामागश ववभागामािशत प्रगतीत आहे .

सद्य:जस्थतीत दोन्ही पल
ु सजु स्थतीत असन
ू वाहतक
ू सरु ळीत सरु
ु आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

औरां गाबाद-अजजांठा (जज.औरां गाबाद) या र्त्याच्या िामाबाबत
(४४)

*

१२२०५७

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अ्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी) :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम

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

(१) औरीं गाबाद-अजिींठा (जि.औरीं गाबाद) या चौपदरी रस्त्याच्या रुीं दीकरणाच्या

कामात माती शमश्रीत मरु
ु माचा वापर केल्याबाबतची तक्रार माहे िेिव
ु ारी,
२०१८

मध्ये

वा

त्यादरम्यान

स्थाननक

जिल्हाधिकारी याींच्याकडे केली असन
ू

लोकप्रनतननिी

व

ग्रामस्थाींनी

कामाची पाहणी करुन तहसीलदाराींना

पींचनामा करण्याची सच
ू ना केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
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(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार सदर रस्त्याच्या कामात माती शमश्रीत मरु
ु माचा
वापर करणाऱ्या कींत्रा्दारावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) अशा आशयाचे तक्रारीबाबत अद्याप
कोणताही पत्रव्यवहार जिल्हाधिकारी याींचेकडून प्राप्त झालेला नाही.

औरीं गाबाद-अजिींठा, औरीं गाबाद-िळगाींव रा.म.क्र.७५३ ि चा भाग असन
ू

सदर रस्त्याचे ईपीसी अींतगशत रुीं दीकरण व मिबत
ू ीकरणाचे काम प्रगतीत

आहे . सदर कामावर ॲथॉरर्ी अशभयींत्याची नेमणूक असन
ू त्याींचे प्रभावी
ननयींत्रण असते. सदरील लाींबीत भरावासाठी वापरण्यात येत असलेली माती
IS-२७२०-part-४०

च्या

मानकाप्रमाणे

आहे .

तसेच

वापरण्यात

येणा-या

साढहत्याची बाींिकामापव
ू ी व दरम्यान चाचण्या प्रयोगशाळे मध्ये घेण्यात येत.े
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्य र्ते वििास महामांडळाने खालापूर (जज.रायगड) येथे
(४५)

*

भूखड
ां िाटपात अननयशमतता िेल्याबाबत

११६९३७

विखे-पाटील

श्री.अतल
भातखळिर (िाांददिली पि
ु
ू )व , श्री.राधािृष्ट्ि

(शशडी),

श्री.विजय

िडेट्टीिार

(िम्हपरू ी),

श्री.नसीम

खान

(चाांददिली), श्री.अशमत विलासराि दे शमख
(लातरू शहर), श्री.अशमन पटे ल
ु
(मब
ुां ादे िी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीि), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी),

श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हषविधवन सपिाळ (बल
ु ढािा), डॉ.सांतोष

टारफे (िळमनरु ी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई-पण
ु े द्त
ु गती मागाशवरील खालापरू (जि.रायगड) येथील िूड मॉल,

रक ्शमशनल साठी महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळाने केलेल्या भख
ू ींड

वा्पात मोठ्या प्रमाणात अननयशमतता झाल्याचे माहे माचश, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या अननयमीततेमळ
ु े शासनाच्या २००० को्ी रुपयाींच्या
महसल
ु ाचे नक
ु सान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर भख
ू ींड वा्पाबाबतच्या अननयशमतता प्रकरणी शासनाने
चौकशी सशमती नेमली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशी सशमतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय,

(५) असल्यास, त्यानष
ीं ाने रक ्शमशनल व मॉलसाठी दे ण्यात आलेली िमीन
ु ग
काढून

घेण्यासह

या

गैरव्यवहारातील

सींबि
ीं ीताींवर

कारवाई

शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,

करण्याबाबत

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही.

(२) हे खरे नाही. तथावप, रक ्शमशनल २ च्या भख
ू ींडासाठी ९.५० हे क््र
क्षेत्राकरीता ३० वषाशच्या भाडेपट्टयासाठी रु.१५.५६५ को्ी महामींडळास प्राप्त
झाले असन
रु.४०.०० को्ी रुपयाींचे रक ्शमशनल चे बाींिकाम सवलत
ू

िारकाने करावयाचे असन
ू तयार झालेल्या सवु विेतन
ू महामींडळास पाफकंग

चािेस पो्ी ५०% वा्ा शमळणार आहे व रक चालकाींसाठी सवु विा सध्
ु दा
शमळणार आहे त.

(३) या सींदभाशत प्राप्त झालेल्या तक्रारीींच्या अनष
ीं ाने चौकशी करण्याकरीता
ु ग

सह व्यवस्थापकीय सींचालक (प्रशासन व ववत्त), महाराषर राज्य रस्ते ववकास

महामींडळास याींच्या अध्यक्षतेखाली ढद.२३.०२.२०१७ रोिी चौकशी सशमती
नेमण्यात आली आहे .

(४) व (५) या सींदभाशत चौकशी सशमतीचा अहवाल महामींडळास प्राप्त झाला
असन
ू सदर अहवाल सींचालक मींडळाच्या ववचारािीन आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मुांबई-गोिा महामागावच्या चौपदरीिरिादरम्यान झाराप-भािई मांददर येथे
बॉक्सिेल ि झारापनतठा येथे ओव्हरिीज बाांधण्याबाबत

(४६)

*

११८०२२

श्री.अजजत

पिार

(बारामती),

श्री.जयांत

पाटील

(इ्लामपरू ), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्री.जजतें द्र आव्हाड (मि
ुां ा िळिा),
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.हसन मश्र
ु ीफ
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(िागल), श्री.भा्िर जाधि (गह
ु ागर), श्रीमती ददवपिा चव्हाि (बागलाि),
श्री.शामराि

ऊफव

बाळासाहे ब

पाटील

(िराड

उत्तर),

श्री.राहुल जगताप
(श्रीगोंदा), श्रीमती सम
ु न पाटील (तासगाि - ििठे महाांिाळ), श्री.पाांडुरां ग बरोरा

(शहापरू ), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.दत्तात्रय भरिे (इांदापरू ), श्री.मिरां द
जाधि-पाटील (िाई), श्री.विजय भाांबळे (जजांतरू ), श्री.भाऊसाहे ब पाटील -

धचिटगाांििर (िैजापरू ), श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), श्री.सरु े श
लाड (िजवत), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.हनम
ां डोळस (माळशशरस),
ु त
श्री.ददपि चव्हाि

(फलटि),

डॉ.सतीश

(अण्िासाहे ब)

पाटील

(एरां डोल),

श्री.गिपत गायििाड (िल्याि पि
ू )व , श्री.नारायि िुचे (बदनापरू ), श्री.सांतोष
दानिे (भोिरदन), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबग
े ाि) :

सन्माननीय

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

(१) मब
ुीं ई-गोवा महामागाशच्या चौपदरीकरण करताना झाराप-भावई मींढदर येथे
बॉक्सवेल व झारापनतठा येथे ओव्हरिीि बाींिण्याच्या मागणीकररता

सींबधीं ित

ग्रामस्थाींनी ढदनाींक ६ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास महामागाशच्या
चौपदरीकरणाचे काम बींद केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मब
ुीं ई-गोवा महामागाशवर रत्नाधगरी जिल््याच्या हद्दीत २७
अपघातग्रस्त ढठकाणे (ब्लक स्पॉ्) ननजश्चत करण्यात आल्याचे माहे मे,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या दोन्ही प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४)

असल्यास,

चौकशीनस
ु ार

झाराप-भावई

मींढदर

येथे

बॉक्सवेल

व

झारापनतठा येथे ओव्हरिीि बाींिण्याबाबत व रत्नाधगरी जिल््याच्या हद्दीतील

२७ अपघातग्रस्त ढठकाणावर सरु क्षेच्या दृष्ीने उपाययोिना करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे आहे .

(२), (३) व (४) जिल्हाधिकारी, रत्नाधगरी याींचे सच
ु नेनस
ु ार मब
ुीं ई-गोवा

चौपदरीकरण भागात पावसाळयापव
ू ी करावयाच्या उपाययोिना साठी स्थाननक
प्रशासन, सींबधीं ित कींत्रा्दार, कन्सल््ीं ्

व राषरीय महामागश ववभागाचे
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अधिकारी

याींनी

एकबत्रत

पहाणी

करुन

१०४

ढठकाणी

रस्ते

सरु क्षेच्या

उपाययोिना सच
रस्ते सरु क्षक्षततेच्या दृष्ीने उपाययोिनाची
ु ववल्या असन
ू
कायशवाही प्रगतीत आहे .
केंद्ीय

रस्ते,

वाहतक
ू

व

महामागश

मींत्रालयाच्या

वतीने

राज्य

शासनामािशत मब
ुीं ई-गोवा रा.म.क्र.६६ अींतगशत इींदापरू ते झाराप फक.मी.८४/००
ते ३६६/०० ्या एकूण २८२ फक.मी.लाींबीतील कशेडी घा्ातील १३ फकमी
लाींबी

वगळता

चौपदरीकरणाचे

काम

प्रगतीत

आहे .

झाराप

भावई

मींढदरािवळ २५० मी्र अींतरावर एक भय
ीं ाने झारापु ारी मागश व त्याअनष
ु ग
भावई मींढदरापयंत सेवा रस्ते प्रस्ताववत असन
ू झाराप- भावई मींढदर येथे
िनतेची गैरसोय होणार नाही. तसेच झारापनतठा येथे समपातळीत रस्ता

ओलाींडण्याचा चौक प्रस्ताववत असन
ू सदर रस्ता बींद होणार नाही. परीं तु
गावक-याींच्या

मागणीनस
ु ार

झाराप

भावई

मींढदरािवळ

बॉक्सवेलची

व

झारापनतठाला फ्लायओव्हरची तरतद
ू करणेबाबतची शक्याशक्यता तपासण्याचे
काम हाती घेण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

रायगड जजल््यातील १०३ गािाांना दरड िोसळण्याचा
धोिा असल्याबाबत
(४७)

*

१२२९२२

श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल),

श्री.समीर िुिािार (दहांगिघाट), अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्रीमती
मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सदानांद

चव्हाि (धचपळूि), श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड), श्री.सभ
ु ाष उफव पांडडतशेठ
पाटील (अशलबाग) :

खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत ि पन
ु िवसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) महाड तालक्
ु यातील दासगाव, िुई, रोहण, कोंडडवले या गावाींत माहे िुल,ै

२००५ मध्ये झालेल्या अनतवषृ ्ीमळ
ु े दरडी कोसळून शींभरहून अधिक िणाींचा
बळी गेल्याच्या घ्नेला १३ वषे होवन
ू ही महाड तालक्
ु यातील अनेक गावाींना
तसेच धचपळूण (जि.रत्नाधगरी) तालक्
ु यातील १२ गावाींतील अनेक वाड्याींना
पावसाळ्यात दरडी कोसळण्याचा िोका असल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, भव
ै ाननक आणण भग
ू ज्ञ
ू भश शास्त्रज्ञानी केलेल्या सवेक्षणात
राज्यातील रायगड जिल््यातील १०३ गावाींना दरडी कोसळण्याचा िोका

असल्याचा ननषकषश काढण्यात आला असन
ू त्यामध्ये महाडमिील ४९ गावे,
पोलादपरू मिील १५ गावे, रोहा तालक्
ु यातील १३, म्हसळा तालक्
ु यातील ६,

माणगावमिील ५, पनवेल, किशत, खालापरू , सि
ु ागड मिील प्रत्येकी ३,

श्रीविशनमिील २ तर तळा तालक्
ु यातील एका गावाचा समावेश असल्याचे
ढदनाींक १७ मे, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, या गावातील २० गावे िोकादायक जस्थतीत असन
ू महाड
तालक्
ु यातील

लोअर

तड
ु ील,

्ोळ

खद
ु श

बौध्दवाडी,

मोरे वाडी

शशींगरकोंड,

पातेरेवाडी आींबबवली बद्
आणण कोंडडवले ही पाच गावे अनतिोकादायक
ु क
ु

अवस्थेत असल्याचा अहवाल दे ण्यात आलेला असन
येथील रढहवाशाींना
ू
सरु क्षक्षतस्थळी स्थलाींतरण करण्याचा सल्ला दे ण्यात आला आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर दरडग्रस्त
गावाींमिील

ग्रामस्थाींच्या

करण्यात येत आहे ,

सरु क्षक्षततेसाठी

कोणती

उपाययोिना

केली

वा

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय.
(२) होय.

(३) अींशत: खरे आहे .

भारतीय भव
ै ाननक सवेक्षण ववभागाने रायगड जिल्हयातील गावाींची
ु ज्ञ

भव
ै ाननक
ू ज्ञ

मानकाींच्या

आिारे

दरड

कोसळण्याच्या

प्रवणतेनस
ु ार

(vulnerableility) वगश - I, II, III अशी वगशवारी केली आहे . त्यानस
ु ार महाड
तालक
ु यातील वगश I मध्ये लोअर तड
ु ील, ्ोळ खद
ु श बौध्दवाडी, मोरे वाडी
शशींगरकोंड, पातेरेवाडी आींबबवली बद्
ु क
ु आणण कोंडडवले ही पाच गावे अनतउच्च
सींभाव्य दरड प्रवण असल्याचा अहवाल दे ण्यात आलेला आहे . या गावाींची

अनतउच्च वगशवारीतील सींभाव्य दरडप्रवणता ववचारात घेता, पावसाळयाच्या
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कालाविीत िागरुक राहण्याचा सल्ला अहवालात दे ण्यात आलेला आहे .

त्यामळ
ु े अनतवषृ ्ी होत असल्यास नागररकाींना वेळीच सरु क्षक्षत स्थळी तात्परु ते
स्थलाींतर करण्याच्या सच
ू ना जिल्हास्तरावरुन दे ण्यात येत असन
ु त्याींच्या
ननवासाकररता पयाशयी व्यवस्था तयार ठे वण्यात आलेली आहे . त्याचप्रमाणे
दरडप्रवणतेच्या वगशवारीप्रमाणे सींभाव्य दरडप्रवण गावात ववववि रचनात्मक व
अरचनात्मक उपाययोिना राबववण्यास शशिारस केलेली आहे .

(४) धचपळूण तालक्
ै ी मौिे नतवरे
ु यातील सींभाव्य दरडग्रस्त १२ गावाींपक

कींु भारवाडी, आकले येथील काींगणेवाडी व मढ
ुीं े तिे धचपळूण येथील खेतलेवाडी

व गोवळको् येथील कदम बौध्दवाडी याींचे पन
ु वशसन करण्याचे काम चालू
आहे . उवशरीत गावातील वाडया सावशिननक बाींिकाम ववभागामािशत पाहणी
करण्यात आले असन
ू त्याींना सरु क्षक्षत ढठकाणी स्थलाींतरीत होणेस कळववणेत
आले आहे . भारतीय भव
ै ाननक सवेक्षण ववभागाने त्याींच्या अहवालात रायगड
ू ज्ञ
जिल्हयातील २०
दरडप्रवण

व

गावे (वगश १ ची ९ वगश २ ची ११) अनतउच्च सींभाव्य

इतर

८३

गावाींमिील

दरडप्रवणतेववरुध्द

करावयाच्या

कायशवाहीसींबि
ीं ात अरचनात्मक व रचनात्मक उपाययोिना करण्याची शशिारस
केलेली आहे . त्यानष
ीं ाने जिल्हाधिकारी रायगड याींनी त्याींच्या ढद.३१.३.१८
ु ग
च्या

पत्रान्वये

अहवालातील

नमद
ू

शशिारशीींनस
ु ार

उधचत

कायशवाही

करण्यासाठी जिल्हा पररषद अलीबाग, सावशिननक बाींिकाम ववभाग (अशलबाग,
महाड व पनेवल), नगर रचना ववभाग रायगड-अशलबाग, सवश उपववभागीय
अधिकारी, मख्
ु य अधिकारी नगरपररषद सवश, अप्पर जिल्हाधिकारी रायगड,
जिल्हा

खननकमश

ढद.१७.५.१८

ते

अधिकारी

२१.५.१८

या

रायगड-अशलबाग
कालाविीमध्ये

याींना

कळववलेले

तालक
ु ास्तरावर

आहे .

दरडप्रवण

गावातील सरपींच, पोलीस पा्ील, तलाठी, प्रनतषठीत नागरीक, ग्रामसेवक
याींच्या

उपजस्थतीमध्ये

िनिागत
ृ ी

कायशक्रमाच्या

माध्यमातन
ु

दरड

कोसळण्याबाबत सववस्तर माढहती प्रसाररत करण्यात आली आहे . पाउस
मोिण्यासाठी प्रत्येक महसल
ु मींडळावर पिशन्यमापक यींत्र बसववण्यात आले

असन
ु अनतवषृ ्ी होत असल्यास नागररकाींना वेळीच सरु क्षक्षत स्थळी स्थलाींतर
करण्याच्या सच
ू ना दे ण्यात येत आहे त. रचनात्मक शशिारशीींमध्ये

१. दरडप्रवण गावाींमिील डोंगर उताराकडील बािूस डोंगरकापण्याच्या

कामास प्रनतबींि करणे.
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२. पावसाच्या पाण्याचा योग्य ननचरा होण्यासाठी पाणी वाहुन नेण्याची
व्यवस्था ननमाशण करणे
३. खींदक उभारणी करणे

४. पावसाठी हीं गामामध्ये िमीनीस पडणा-या भेगा, अजस्थर भभ
ू ाग

यासारख्या भग
श हालचालीींवर लक्ष ठे वन
ु भ
ु िनिागत
ृ ी करणे
५. डोंगरउतारावरील मोठे दगड ह्ववणे

६. डोंगरातील दरडप्रवण भागातील नागररकाींचे

कायमस्वरुपी स्थलाींतर

करणे, या उपाय योिनाींचा समावेश आहे . ताींबत्रक अहवालातील सींभाव्य
दरडप्रवणतेच्या गावाींची वगशवारी व तीव्रता ववचारात घेवन
योग्य त्या
ू
उपाययोिना राबववण्याची दक्षता स्थाननक प्रशासनाकडून घेण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

रे ििगाांि (ता.खानापूर, जज.साांगली) घाटात एस.टी. बस ि डांपरचा
झालेला अपघात

(४८)

*

१२३८७०

श्री.अननल बाबर (खानापरू ) :

सन्माननीय पररिहन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रे वणगाींव (ता.खानापरू , जि.साींगली) घा्ात एस.्ी.बस आणण डींपर

याींच्यामध्ये झालेल्या अपघातात तीन िणाींचा िागीच मत्ृ यू व चार िण

गींभीर िखमी झाल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या अपघातातील डींपर चालकाववरुध्द वव्ा पोशलस ठाण्यात
गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या अपघाताची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार
अपघात होण्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, अपघातात मत
पावलेल्या व्यक्तीींच्या कु्ुींबबयाींना तसेच
ृ
िखमीींना आधथशक मदत दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

ढद.२४.०४.२०१८ रोिी झालेल्या सदर अपघातामध्ये राज्य पररवहन

बसमिील ०३ प्रवाशाींचा मत्ृ यू होऊन ०२ प्रवाशी व ०१ डींपर चालक असे
एकूण ०३ व्यक्ती िखमी झालेले आहे त.

(२) व (३) सदर अपघातास डींपर चालक िबाबदार असल्याने वव्ा पोशलस
स््े शन येथे डींपर चालकाववरुध्द गन्
ु हा दाखल केलेला आहे .

(४) सदर अपघातात राज्य पररवहन बसमिील तीन प्रवाशाींचा मत्ृ यू झालेला

असन
ू , मयताींच्या वारसाींना आधथशक तात्काशलक मदत प्रत्येकी रु.१०,०००/-

दे ण्यात आलेली आहे . तसेच, अपघात नक
ु सान भरपाई दे ण्यास्तव ‘पी’ िॉमश
दे ण्यात आलेले आहे त. िखमी प्रवाशाींना आधथशक तात्काशलक मदत दे ण्यात
आलेली आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

नागोठिे (जज.रायगड) येथे खारे पािी शशरून शेतिऱ्याांच्या
जशमनी नावपि होत असल्याबाबत
(४९)

*

१२०३४८

श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड

(मि
ां डोळस (माळशशरस), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड),
ुां ा िळिा), श्री.हनम
ु त
श्री.नरें द्र

पिार

(िल्याि

पजश्चम),

श्री.बळीराम

शसरसिार

(बाळापरू ),

श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटील (इ्लामपरू ), श्री.शशशिाांत शशांदे
(िोरे गाि), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.हसन

मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.भा्िर जाधि (गह
ु ागर), श्रीमती ददवपिा चव्हाि
(बागलाि), श्री.शामराि ऊफव बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.राहुल
जगताप (श्रीगोंदा), श्रीमती सम
ु न पाटील (तासगाि - ििठे महाांिाळ),
श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.दत्तात्रय भरिे
(इांदापरू ),

श्री.मिरां द

श्री.भाऊसाहे ब

पाटील

जाधि-पाटील
-

(िाई),

धचिटगाांििर

श्री.विजय

(िैजापरू ),

भाांबळे

श्री.सांग्राम

(जजांतरू ),

जगताप

(अहमदनगर शहर), श्री.सरु े श लाड (िजवत), श्री.सांजय िदम (दापोली),
श्री.ददपि चव्हाि (फलटि), डॉ.सतीश (अण्िासाहेब) पाटील (एरां डोल) :
सन्माननीय खारभम
ू ी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) नागोठणे (जि.रायगड) येथील माचेला गावाच्या स.न. ९४ मिील नाल्यात

िेएसडब्ल्यू कींपनीने पाईप ्ाकून पशलकडे िाण्यासाठी तयार केलेल्या
मागाशमध्ये खाडीमिून दर उिाणाच्या भरतीला

खारे पाणी शशरत असल्याने

शेतकऱ्याींच्या िशमनी नावपक होत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

याबाबत

तहशसलदार

नागोठणे,

जिल्हाधिकारी

रायगड

याींच्याकडे ११ गावातील नागररकाींनी वारीं वार लेखी तक्रारी करुनही अद्याप
कोणतीही कारवाई सींबधीं ित कींपनीवर केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

पररसरातील

११

शासन

सींबधीं ित

गावातील

कींपनीवर

नागररकाींनी

कारवाई

खाडीतील

करीत

भरतीच्या

नसल्याने
पाण्यात

आत्महत्या करण्याचा ननणशय माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये जिल्हाधिकारी, रायगड
याींना लेखी कळववला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून खारे पाणी शेतकऱ्याींच्या शेतात शशरू
नये

म्हणून

उपाययोिना

करण्याबाबत

व

सींबधीं ित

कींपनीवर

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,

कारवाई

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददिािर रािते : (१) नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.

(३) ११ गावातील मढहला व शेतकरी खाडीमध्ये बसन
ू सत्याग्रह करणार
असल्याबाबत ढद.०९.०४.२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये उपववभागीय अधिकारी पेण,
उपववभाग, पेण याींचे कायाशलयाींस लेखी कळववले आहे . सदरच्या पत्रात
आत्महत्या करण्याबाबत नमद
ू केलेले नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

नािळे (ता.िैभििाडी, जज.शसांधद
ु ग
ु )व येथील र्त्याच्या िामासाठी
लागिाऱ्या गौि खननजाचे अिैधररत्या उत्खनन िेल्याबाबत

(५०)

*

१२२६६१

श्री.महे श चौघल
ु े (शभिांडी पजश्चम) :

महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१)

नावळे

(ता.वैभववाडी,

जि.शसींिुदग
ु )श

येथील

रस्त्याच्या

कामासाठी

लागणाऱ्या गौण खननिाचे शासनाची परवानगी न घेता अवैिररत्या उत्खनन
केल्याच्या केलेल्या तक्रार प्रकरणी मींडळ अधिकारी व तलाठी याींच्या

अहवालाच्या आिारे तहसीलदार, वैभववाडी याींनी सींबधीं ित ठे केदार श्री.ए.पी.
सावींत याींना ५० लक्ष रुपयाींचा दीं ड ठोठावला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी पढ
ु े कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे तसेच सदर ठे केदाराने दीं डाची रक्कम भरली आहे काय,

(३) नसल्यास, सींबधीं ित ठे केदाराकडून सदर दीं डाची रक्कम वसल
ू करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) ५६४.८५ िास गौण खननिाच्या अवैि
उत्खननाप्रकरणी सींबधीं ित कींत्रा्दार श्री.ए.पी.सावींत याींस

रु.५०,०९,७२९/-

इतक्या दीं डात्मक रक्कमेचे आदे श ढद.१४/३/२०१८ रोिी तहसीलदार, वैभववाडी
याींनी पाररत केले आहे त. सींबधीं ित कसरु दार याींनी दीं डाच्या रक्कमेचा भरणा

केला नसल्याने सक्तीच्या उपाययोिनाींचा अवलींब करुन वसल
ु ीची कायशवाही
सरु
आहे . दरम्यानच्या कालाविीमध्ये सींबधीं ित कसरु दाराने तहसीलदार,
ु
वैभववाडी

याींच्या

ढद.१४/३/२०१८

च्या

उक्त

आदे शाववरुध्द

उपववभागीय

अधिकारी, कणकवली याींचक
े डे अपील दाखल केले असन
ू सदर अपील प्रलींबबत
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मालेगाांि (ता.मालेगाांि, जज.नाशशि) शहरातील राजानगर येथील
जशमनीचे ननयमबा्यरीत्या खरे दी विक्रीचे व्यिहार िेल्याबाबत
(५१)

*

११९३५१

श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि मध्य) :

सन्माननीय

महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मालेगाींव (ता.मालेगाींव, जि.नाशशक) शहरातील रािानगर येथील नववन
अववभाज्य शतीची स.न २२५/२ ही िागा श्री.नारायणराव रािे बहादरू व अन्य

व्यक्तीींच्या नाींवे असन
ु सदर िागा त्याींनी गत १०० वषाशपव
ू ी ७०० गरीब
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कु्ुींबबयाींना नाममात्र भाडे दरावर ढदली असन
ु तेथे सद्य:जस्थतीत ३० ते ४०
हिार नागररकाींचे वास्तव्य आहे , तसेच त्याींना महानगरपाशलकेने सोयी-सवु विा
उपलब्ि करुन ढदल्या आहेत, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

महसल
ू

ववभागातील

तलाठी,

काही

अधिकारी,

अप्पर

जिल्हाधिकारी, मालेगाींव व काही लोकप्रनतननिी याींनी अ्ी व शतीचा भींग
करुन

तेथील

रढहवाशाींना दमदा्ी करून ननयमबा्यरीत्या सदर िागेच्या

खरे दी ववक्रीचे व्यवहार केले असल्याचे ढदनाींक २३ मे, २०१८ रोिी वा त्या
सम
ु ारास ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय,

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

(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषश काय आहे व त्यानस
ु ार ननयमबा्यरीत्या

सदर िागेच्या खरे दी ववक्रीचे व्यवहार करणाऱ्या सींबधीं ित व्यक्ती तसेच
अधिकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) मालेगाींव शहर, ता.मालेगाींव, जि.नाशशक येथील
रािानगर येथील स.नीं.२२५/२ ही िागा नवीन अववभाज्य शतीची (पा्ील
इनाम) असन
ू श्री.नारायण रािे बहाद्दूर व अन्य व्यक्तीींच्या नावे आहे .

मात्र

सदर शमळकत सन १९३० ते आिपयंत गाननीं ७/१२ व अधिकार अशभलेख
पहाता भाडेकरारावर ढदल्याबाबत कोणतीही नोंद आढळून येत नाही.

सदर शमळकतीत त्रयस्थ व्यक्तीींनी अनतक्रमण करून घराींचे बाींिकाम

करून वस्ती ननमाशण केलेली आहे . सदर ढठकाणी एकूण ३५३ झोपड्या असन
ू
मालेगाींव महानगरपाशलकेमािशत तेथील िनतेला सोयीसवु विा उपलब्ि करून
दे ण्यात

आल्या

आहे त.

तसेच

सन

१९८१-८२

नगरपाशलकेमािशत त्याींना घरपट्टी लावण्यात आलेली आहे .

पासन
ू

तत्कालीन

(२) श्री. शशवदे वराव भगवींतराव रािेबहादरु व इतर याींनी ढद. २८.०७.२०१७
रोिी अपर जिल्हाधिकारी, मालेगाींव याींच्या कायाशलयाकडे सदर िागेच्या ववक्री

परवानगी करीता अिश सादर केला होता. मात्र सदर िमीन पा्ील इनाम वगश
६ ब ची असल्याने शासन पररपत्रक ढद.९ िुल,ै २००२ च्या तरतद
ु ीनस
ु ार
आवश्यक कायशवाहीस्तव सदर प्रकरण अपर जिल्हाधिकारी, मालेगाींव याींच्या

ढद.६.०३.२०१८ च्या पत्रान्वये तहशसलदार, मालेगाींव याींच्या कायाशलयाकडे

59
पाठववण्यात आले आहे . दरम्यान सह दय्ु यम ननबींिक वगश-२ मालेगाींव

याींच्याकडील दस्त क्र.१०७१/२०१८, ढद.३.०३.२०१८ अन्वये सदर िागेचा ववक्री
व्यवहार झालेला आहे .

मात्र, महसल
ू ववभागातील अधिकारी/कमशचारी याींनी तेथील रढहवाशाींना

दमदा्ी केल्याची बाब ननदशशनास आलेली नाही.

(३) प्रस्तत
प्रकरणी अपर जिल्हाधिकारी, मालेगाींव याींच्या कायाशलयाच्या
ु
ढद.२१.०५.२०१८

च्या

पत्रान्वये

उपववभागीय

अधिकारी,

सववस्तर चौकशी करण्याचे आदे श दे ण्यात आले आहे त.
(४)

आहे .

मालेगाींव

याींना

उपववभागीय अधिकारी, मालेगाींव याींच्यामािशत चौकशीचे कामकाि चालू

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िािी (ता.शसन्नर, जज.नाशशि) ते शशडी (जज.अहमदनगर) दरम्यानच्या
र्त्याचे िाम ननिृष्ट्ट दजावचे झाल्याबाबत
(५२)

*

१२०६६०

श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम) :

सन्माननीय

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

(१) वावी (ता.शसन्नर, जि.नाशशक) ते शशडी (जि.अहमदनगर) दरम्यान
बाींिण्यात येत असलेल्या रस्त्याचे काम ननकृष् दिाशचे करण्यात येत
असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे
आहे काय.

(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी उक्त कामाची चौकशी
करण्याची मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करुन सींबधित कींत्रा्दार व
अधिकारी याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

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

सावशिननक बाींिकाम ववभागाच्या क्षेत्रीय कायाशलयाने ननदशशनास आणून

ढदलेल्या त्र्
ु ीस अनल
ु क्षुन अधिक्षक अशभयींता, दक्षता व गण
ु ननयींत्रण मींडळ,

नाशशक याींचे मािशत करण्यात आलेल्या तपासणीत काम ननकषानस
ु ार होत
नसल्याचे आढळून आले आहे .

(३) सींबि
ीं ीत कींत्रा्दार व िबाबदार अधिकारी व कमशचारी याींचेववरूध्द
ननयमानस
ु ार आवश्यक कायशवाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

चांदगड (जज.िोल्हापूर) येथील ग्रामीि रुग्िालयासमोरील
िळि र्त्याच्या रुां दीिरिाबाबत

(५३)

*

मश्र
ु ीफ

१२३०३९
(िागल),

श्रीमती सांध्यादे िी दे साई-िुपेिर (चांदगड), श्री.हसन
श्री.जजतें द्र

आव्हाड

(मि
ुां ा

िळिा) :

सन्माननीय

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

(१) चींदगड (जि.कोल्हापरू ) येथील ग्रामीण रुग्णालयािवळच्या रस्त्याचे
डाींबरीकरण करुन येथे वारीं वार होणाऱ्या अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी
वळण रस्त्याचे रुीं दीकरण करण्याबाबतचे ननवेदन स्थाननक लोकप्रनतननिीनी

ढदनाींक २२ माचश, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास मा.सावशिननक बाींिकाम मींत्री
याींना ढदले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या सींदभाशत शासनाने चौकशी केली आहे
काय,

(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषश काय आहे व त्यानस
ु ार चींदगड येथील
ग्रामीण

रुग्णालयािवळच्या रस्त्याचे

डाींबरीकरण करून वळण रस्त्याचे

रुीं दीकरण करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

(२), (३) व (४) तात्परु ती उपाययोिना म्हणून ग्रामीण मागश क्र.९० व
राज्यमागश क्र.२०१ वर गनतरोिक बसववण्यात आले आहे त. तसेच वळणावरील

साई् व्हीिन क्लीअर होण्यासाठी ग्रामीण रुग्णालयाची सींरक्षक शभींत काढून
त्या ढठकाणी चेन शलींक िेन्सीींग/ एम.एस.ग्रील िेन्सीींग उभारण्याचे वैद्यकीय

अिीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, चींदगड याींचक
े डे प्रस्ताववत करण्यात आले आहे .

तसेच राज्यमागश क्र.२०१ ची िींक्शन म्हणन
ू सि
ु ारणा करण्याबाबतचे काम
ननकष, मींिूरी व ननिी उपलब्ितेच्या अिीन राहून हाती घेण्यात येईल.
-----------------

भूगाि (ता.मुळशी, जज.पुिे) येथील र्त्याची दरु
ु ्ती िरून िाहतूि
िोंडी सोडविण्यासाठी उपाययोजना िरण्याबाबत

*

(५४)

११९१६२

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.राधािृष्ट्ि विखे-पाटील

(शशडी), श्री.जयिुमार गोरे (माि), श्री.अशमत विलासराि दे शमख
(लातरू
ु
शहर), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम),

श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्रीमती ननमवला
गावित

(इगतपरू ी),

अॅड.यशोमती

ठािूर

(नतिसा),

(िळमनरु ी), श्री.िुिाल पाटील (धुळे ग्रामीि) :

डॉ.सांतोष

टारफे

सन्माननीय सािवजननि

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

पण
ु े-कोलाड

मागाशवर

भग
ू ाव

(ता.मळ
ु शी,

जि.पण
ु े)

येथे

अनेक

लग्नकायाशलये असल्याने मोठ्या प्रमाणात वाहतक
ू कोंडी होत असल्याचे तसेच

रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे असन
महामागाशशि
े ारील साींडपाण्याचा
ू
ननचरा होत नसल्याने रस्त्यावरील खड्डे पाण्याने भरत असल्याने रस्त्यावरून
प्रवास करणाऱ्या वाहन चालक तसेच

प्रवाशाींची मोठया प्रमाणात गैरसोय

होत असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

रस्त्यावरील

वाहतक
ू

कोंडी

कमी

करण्यासाठी

वाहतक
ू

पोशलसाींची नेमणूक करण्याबाबतची मागणी प्रवाशी व नागरीकाींनी सींबधीं ित
ववभागाकडे केली आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषश काय व त्यानस
ु ार सदर रस्त्याची दरु
ु स्ती

करून रस्त्यावरील वाहतक
ू कोंडी सोडववण्यासाठी उपाययोिना करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) अींशत: खरे आहे .

प्रश्नाींकीत पौड मळ
भग
ु शी कोलाड रस्ता रा.मा.५ असन
ू
ू ाव येथे

रस्त्यालगत अनेक मींगल कायाशलये आहे त. या रस्त्याच्या बािल
ु ा आलेल्या
घरातन
कोंडी होते.
ू व हॉ्े लमिून साींडपाणी रस्यावर सोडल्याने वाहतक
ू
रस्यावर

सोडण्यात

येणाऱ्या

साींडपाण्यावर

उपाययोिना

करण्याबाबत

ग्रामपींचायत भग
ू ाव याींना ववभागामािशत कळववण्यात आले आहे . तसेच पौड
पोलीस स््े शन याींचक
े डून भग
ू ाव येथे वाहतक
ू कोंडी होत असल्याने ननयशमत
पोशलस बींदोबस्त ठे वण्यात येतो.

(३) व (४) सदर रस्ता राषरीय महामागश क्र.७५३ (F) असा घोवषत झाला
असन
ू महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळामािशत रस्ते सि
ु ारणा कामाची
ननववदा प्रफक्रया प्रगतीत आहे . सद्य:जस्थतीत रस्याच्या डाींबरी पषृ ठभागावरील
खड्डे भरण्यात आले असन
ू रस्यावरील वाहतक
ू सरु ळीत सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िोिि विभागात िृषी सहायि पदासाठी घेण्यात
आलेल्या परीिेत झालेला गैरप्रिार

(५५)

*

१२३५३७

श्री.सभ
ु ाष साबिे (दे गलरू ), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन),

श्री.नारायि िुचे (बदनापरू ) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) कोकण ववभागात माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान झालेल्या
कृषी सहायक पदाच्या भरती प्रफक्रयेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला
असन
ज्याींनी परीक्षेतील गण
ु
ु ासींदभाशत तक्रारी केल्या त्याींना वाढीव गण
ु
दे ण्यात आल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर पररक्षेत केवळ शसींिद
ु ग
ू श जिल््यातील चार उमेदवाराींची

ननवड करण्यात आली असन
या उमेदवाराींना िालना येथील खािगी
ू
कींपनीकडे पाठववण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर कींपनी या उमेदवाराींना कामाचा अत्यल्प मोबदला दे ऊन
शासनाची िसवणूक करीत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानस
ु ार
गैरव्यवहार करणाऱ्या अधिकाऱ्याींववरुद्ध कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

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

कृवष ववभागाच्या अखत्याररतील कोकण ववभाग, ठाणे याचे अधिनस्त

कृवष सहाय्यक सींवगाशतील पेसा क्षेत्रातील ३४ व पेसा क्षेत्राबाहे रील १७६ अशा
एकूण

२१०

ररक्त

पदाींसाठी

ढद.०४.०२.२०१८

रोिी

िाढहरात

ववज्ञावपत

करण्यात आली होती. सदर िाढहरातीच्या अनष
ीं ाने महाराषरातील सवश
ु ग
जिल््याींमध्ये ढद.१३ व १४ माचश, २०१८ रोिी ऑनलाईन परीक्षा महापरीक्षा
कक्ष, सामान्य प्रशासन ववभाग (माढहती तींत्रज्ञान ववभाग) याींचेमािशत घेण्यात
आली होती. सदर परीक्षेचा महापरीक्षा कक्षाद्वारे िाहीर करण्यात आलेला

ननकाल कृवष ववभागाच्या सींकेतस्थळावर ढद.१८ एवप्रल, २०१८ रोिी प्रशसध्द

करण्यात आला आहे . भरती प्रफक्रयेची सींपण
ू श प्रफक्रया महापरीक्षा या त्रयस्थ
यींत्रणेमािशत राबववण्यात आलेली असल्याने उमेदवाराींनी गण
ीं भाशत तक्रारी
ु ाींसद

केल्यानींतर त्याींना वाढीव गण
ु दे ण्याबाबतची कोणतीही कायशवाही ववभागाकडून
करण्यात आलेली नाही.

(२), (३) व (४) प्रस्तत
ु च्या भरती प्रफक्रयेची केवळ गण
ु वत्ता यादी िाहीर
करण्यात

आलेली

आहे .

प्रस्तत
ु

प्रकरणी

मा.महाराषर

प्रशासकीय

न्यायाधिकरण, औरीं गाबाद येथे मळ
ू अिश क्र.६२७/२०१८ दाखल केलेला असन
ू
सदर

अिाशवर

ढद.८.५.२०१८

रोिी

झालेल्या

सन
ु ावणीदरम्यान

मा.न्यायाधिकरणाने पढ
ु ील सन
ु ावणीपयंत सींपण
ू श भरती प्रफक्रयेस स्थधगती
ढदलेली आहे . प्रकरणाची पढ
ु ील सन
ु ावणी ढद.५.७.२०१८ रोिी आहे . ही बाब
लक्षात घेता सदर पररक्षेत केवळ शसींिुदग
ु श जिल्हयातील चार उमेदवाराींची
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ननवड करण्यात आली असन
ू या उमेदवाराींना िालना येथे खािगी कींपनीकडे
पाठवन
ू

अत्यल्प

मोबदला

नसल्याचे ढदसन
ू येत.े

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

दे ण्यात

येत

असल्याबाबत

कोणतेही

तथ्य

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

उिळी पेन (ता.जज.िाशशम) येथील राजगुरु विद्यालय ते िखार
महामांडळ या र्त्याची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत

(५६)

*

१२१५२०

श्री.अशमत झनि (ररसोड), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा),

श्री.हषविधवन सपिाळ (बल
ांु ादे िी), श्री.अ्लम शेख
ु ढािा), श्री.अशमन पटे ल (मब
(मालाड पजश्चम), श्री.िुिाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीि), प्रा.िषाव गायििाड
(धारािी), श्रीमती ननमवला गावित (इगतपरू ी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी) :
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उकळी पेन (ता.जि.वाशशम) येथील रािगरु
ु ववद्यालय ते वखार महामींडळ

हा डाींबरी रस्ता मोठया प्रमाणात उखडला असन
ू रस्त्यावर अनेक ढठकाणी
खड्डे पडल्याने वाहतक
ु ीस िोकादायक झाला असल्याने अपघात घडण्याची

शक्यता ननमाशण झाल्याचे ढदनाींक ११ मे, २०१८ रोिी व त्यासम
ु ारास
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उकळी पेन ते वखार महामींडळ, हायवे पयंतच्या रस्त्याचे

पचेस न भरता मिबत
ू डाींबरीकरण करण्याची मागणी येथील िनतेने केली
आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

या

दोन्ही

प्रकरणी

चौकशी

करून

तातडीने

कायशवाही

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ांु े : (१) अींशत: खरे आहे .

(२) अशा प्रकारची लेखी मागणी जिल्हा पररषदे च्या बाींिकाम ववभागाकडे
प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही.
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(३) सदर रस्त्याची जिल्हा पररषदे मािशत पाहणी करण्यात आली असन
ू

प्रश्नाींफकत राषरीय महामागश ते िुमका हा रस्ता ग्रामीण मागश क्र. ९९ असन
ू
या रस्त्याची एकूण लाींबी २.५० फक.मी. आहे . रस्ता डाींबरी पषृ ठभागाचा असन
ू
िास्त प्रमाणात वाहतक
ू वदशळ असल्याने खड्डे पडले आहे त.

सदर रस्त्याचे मिबत
ु ीकरण व दरु
ु स्ती करणे आवश्यक असन
ू सन

२०१८-१९ मध्ये रस्ते व पल
ु दरु
ु स्ती परररक्षण कायशक्रमाींतगशत सदर रस्त्याचे
काम प्रस्ताववत करण्याचे जिल्हा पररषदे चे ननयोिन आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

माले (ता.मुळशी, जज.पुिे) या गािात मातीचा बांधारा
िोसळून झालेले नुिसान

(५७)

*

११६७०२

श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) :

सन्माननीय

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

(१) माले (ता.मळ
े नशील क्षेत्र
ु शी, जि.पण
ु े) या गावातील पयाशवरण सींवद
असलेल्या ग् क्र.२८१ मध्ये खासगी बाींिकाम व्यावसानयकाने अवैिरीत्या

प्लॉ् ववक्री सरु
ु केली असन
ू ग्राहकाींना आकवषशत करण्यासाठी मातीचा बींिारा
बाींिन
िास्तीचे पाणी वाहून िाण्यासाठी पाईप लाईन न ्ाकता बाींि
ू
कोरल्याने बींिारा िु्ून शेतकऱ्याींचे भातपीक, बाींि शमळून वीस एकर क्षेत्राचे
नक
ु सान झाल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याच ढठकाणी जिल्हा पररषदे ची शाळा असन
ू मल
ु े शाळे त
असताींना ही दघ
श ना घडली असती तर ववद्याथ्यांच्या िीवाला िोका ननमाशण
ु ्

झाला असता तसेच सींबधीं ित अधिकाऱ्याींनी या बींिाऱ्याकडे दल
श केल्यामळ
ु क्ष
ु ेच
सदर घ्ना घडली आहे , हे ही खरे आहे काय,

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

असल्यास,

चौकशीनस
ु ार

सदर

बाींिकाम

व्यावसानयकाींवर

कारवाई

करण्याबाबत तसेच शेतकऱ्याींना नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) माले (ता.मळ
ु शी, जि.पण
ु े) येथील िमीन ग्
क्र. २८१ मध्ये अवैिररत्या प्लॉ् ववक्री सरु
ु केली असल्याची बाब खरी नाही.
मात्र ग् क्र. २८१ मध्ये सन १९९० पासन
ू अजस्तत्वात असलेला सन २०११

मध्ये सींबधीं ित िमीन मालक याींनी दरु
ु स्त करुन आकार वाढववलेला बींिारा

ढदनाींक २५.७.२०१७ रोिी रात्री ११.०० च्या दरम्यान िु्ून त्यातील पाणी व

माती उतारावरील नैसधगशक व ओहळीमिुन वाहून मौिे माले, तालक
ु ा मळ
ु शी
येथील शेतकऱ्याींचे भात वपकाींचे व बाींिाचे नक
ु सान झाले आहे, ही बाब खरी
आहे .

(२) सदर बींिारा हा नैसधगशकररत्या मोठ्या प्रमाणात पडणाऱ्या पावसामळ
ु े
भरून िु्ला असले कारणाने सींबधीं ित अधिकारी याींचे याकडे दल
श
झाले
ु क्ष
असल्याची बाब खरी नाही.

(३) व (४) मौिे माले, ता.मळ
ु शी, जि.पण
ु े येथील झालेल्या भात वपकाचे
नक
ु सानीबाबत सींबधीं ित शेतकऱ्याींना िमीन मालकाकडून रुपये ४,९३,२५०
इतकी नक
ु सान भरपाई दे ण्यात आली आहे .
व

सींबधीं ित व्यक्ती ववरुध्द कोणत्याही शेतकऱ्याने तक्रार केली नसल्याने

नक
ु सान

भरपाईची

रक्कम

ढदली

कारवाई करण्यात आलेली नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

असल्याने

सींबधीं ित

व्यक्तीववरुध्द

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

िली (ता.मालिि, जज.शसांधद
ु ग
ू )व खाडी पररसरातुन होिा-या अिजड

िाळू िाहतुिीमुळे िाळसे-िुडाळ या र्त्याची दरु ि्था झाल्याबाबत
(५८)

*

११८५८३

(इ्लामपरू ),
श्री.भा्िर

श्री.जजतें द्र आव्हाड (मि
ुां ा िळिा), श्री.जयांत पाटील

श्री.शशशिाांत

जाधि

शशांदे

(गह
ु ागर),

(िोरे गाि),

श्री.हसन

श्री.रािाजगजीतशसांह

मश्र
ु ीफ

पाटील

(िागल),

(उ्मानाबाद),

श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांडोरी), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.िैभि वपचड
(अिोले), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.ददपि चव्हाि (फलटि), श्री.सरु े श
लाड (िजवत) :
काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
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(१) कली (ता.मालवण, जि.शसींिुदग
ू )श खाडी पररसरातन
ु होणा-या अविड वाळू
वाहतक
ु ीमळ
ु े काळसे-कुडाळ या रस्त्याची दरु वस्था होऊन रस्त्यावरून प्रवास

करणे गैरसोयीचे झाले असन
ू डींपर चालकाींकडून नागरीकाींना त्रास ढदला िात

असल्यामळ
ु े नागरीकाींनी प्राींताधिकारी, तहसीलदार, मालवण तसेच जिल्हा
खननकमश अधिकारी याींचेकडे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तक्रारी
केलेल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

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

(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषश काय व त्यानस
ु ार सदर खाडी पररसरातन
ू
अवैि वाळू वाहतक
ू करणाऱ्या वाळू माफियाींवर कारवाई करून काळसे-कुडाळ

या रस्त्याची दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) काळसे, ता.मालवण येथील मालवण काळसे ते
कुडाळ मख्
बींद करणेबाबत
ु य रस्त्यावरुन अविड गौण खननि वाहतक
ू
सरपींच, ग्रामपींचायत काळसे याींनी जिल्हाधिकारी, शसींिुदग
ू ,श तहशसलदार,
मालवण याींना ढद.२७/०३/२०१८ रोिी ननवेदन ढदले आहे .

(२) व (३) ढदनाींक ०५/०४/२०१८ रोिी तहशसलदार, मालवण, पोलीस ननरीक्षक,
मालवण व जिल्हा खननकमश अधिकारी, शसींिुदग
ू श याींनी सदर रस्त्याची प्रत्यक्ष
पाहणी केली असता, सावशिननक बाींिकाम ववभागामािशत सदर रस्त्याच्या

दरु
ु स्तीचे काम सरु
ु असल्याचे ननदशशनास आल्यामळ
ु े सदर रस्ता ढद.९ एवप्रल,
२०१८

ते

२०

एवप्रल,

२०१८

या

कालाविीत

वाळू

परवानािारकाींसाठी बींद करण्याच्या सच
ू ना दे ण्यात आल्या.

वाहतक
ू

करणाऱ्या

मालवण तालक्
ु यात माहे एवप्रल,२०१७ ते माचश,२०१८ या कालाविीत

गौण खननिाचे अवैि वाहतक
ू ीप्रकरणी ३३ वाहनाींवर दीं डात्मक कायशवाही करुन
रु.१३,५०,६९८/- इतकी रक्कम वसल
ू करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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बोरज-घोसाळिरिाडी (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) येथे मातीचा
(५९)

*

अनधधिृत साठा िेल्याबाबत
११७४२३

श्री.भा्िर जाधि (गह
ु ागर) :

सन्माननीय महसल
ू

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बोरि-घोसाळकरवाडी (ता.खेड, जि.रत्नाधगरी) येथे मातीचा अनधिकृत
साठा केल्याने सींबधीं ित िागा मालकावर दीं डात्मक कारवाई करण्यात आल्याचे
माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ढठकाणी शेकडो िास मातीसाठा असताना केवळ ४५
िास मातीचा साठा दशशवन
ू केवळ १ लाखाींचा दीं ड आकारण्यात आला आहे , हे
ही खरे आहे काय,

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

(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषश काय व त्यानस
ु ार अनधिकृत माती साठा
करणाऱ्याींवर व कमी माती साठा दशशवन
शासनाचे नक
ू
ु सान करणाऱ्या
सींबधीं ित अधिकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) बोरि-घोसाळकरवाडी (ता.खेड,
जि.रत्नाधगरी) येथे िमीन मालकाने ववनापरवानगी माती उत्खनन केल्याने

ढद.२२/५/२०१८ रोिी तहसीलदार, खेड याींनी सींबधीं िताववरुध्द रु.१,०३,९५०/इतक्या दीं डात्मक रक्कमेचे आदे श पाररत केले आहे त. सदरचे अवैि उत्खनन
४५ िास असल्याचे उपववभागीय अधिकारी, खेड याींनी केलेल्या पाहणीत
स्पष् झाले आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

दध
ु ना नदीच्या पात्रातील िाळू उपशामुळे नदीचे
अज्तत्ि धोक्यात आल्याबाबत

(६०)

*

१२३५१०

डॉ.राहूल पाटील (परभिी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री
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(१)

कारला,

एकरुखा,

कींु भारी

बािार,

डडग्रस,

नाींदगाव,

माींडवा

(ता.जि.परभणी) या गावाींच्या पररसरात ननम्न दि
ु ना प्रकल्पाच्या उिव्या

कालव्याचे काम सरु
ु असन
ू या बाींिकामासाठी लागणारी वाळू दि
ु ना नदीच्या
पात्रातन
मोठ्या प्रमाणात उपसा केली िात असल्यामळ
ू
ु े दि
ु ना नदीचे
अजस्तत्व िोक्यात आल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३)

असल्यास, चौकशीनस
ु ार

वाळू

उपशामळ
ु े

दि
ु ना

नदीला िोका न

पोहोचण्यासाठी उपाययोिना करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

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

(२) व (३) ननम्न दि
ीं गशत
ु ना प्रकल्पाचा प्रिानमींत्री कृषी शसींचाई योिनेअत
प्रािान्यक्रमाने समावेश करण्यात आला आहे . सदर प्रकल्प माहे डडसेंबर,
२०१८ पयंत पण
ू श करणे ननयोिीत असन
ू सदर प्रकल्पाच्या कामासाठी वाळू

उपलब्ि होत नसल्याने दि
ु ना नदीवरील िे वाळूघा् शललावात गेलेले नाहीत
असे १० वाळूघा् आरक्षीत करण्यात आले असन
त्यासाठी आवश्यक
ू
स्वाशमत्व शल्
ु काची रक्कम िलसींपदा ववभागामािशत अदा करण्यात आली
आहे

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

शरिापूर (जज.औरां गाबाद) पररसरात बनािट िालबा्य ब्रबयािे,
खते ि िीटिनाशिाांचा साठा जप्त िेल्याबाबत

(६१)

*

१२३४०२

श्री.अतल
ु सािे (औरां गाबाद पि
ू )व : सन्माननीय िृषी मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) औरीं गाबाद जिल््यातील शरणापरू पररसरात ढदनाींक ३० एवप्रल, २०१८
रोिी वा त्या सम
ु ारास सव्वा को्ी रुपयाींचा बनाव् व कालबा्य की्क
नाशक, खताींचा व बबयाणाींचा साठा िप्त करण्यात आला, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या कालबा्य झालेल्या की्कनाशक, खत व बबयाण्याींची
ररपफकीं ग करून ववक्री करण्यात येत होती, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सदरहू बबयाणे, खते, की्कनाशके
याींचे उत्पादन
तशमळनाडूतील इस्वी अग्रो केशमकल प्रा.शल. या कींपनीने केले असन
ू त्याचे
पफकीं ग शरणापरु शशवारात करण्यात येत होते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानस
ु ार
सींबधीं ित दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) औरीं गाबाद जिल््यातील शरणापरू पररसरात

ढदनाींक २७ एवप्रल, २०१८ रोिी सम
ु ारे रूपये १.२२ को्ी रकमेचा अप्रमाणणत
व कालबा्य झालेला फक्कनाशक व खताींचा साठा आढळून आलेला असन
ू

तो िप्त करण्यात आलेला आहे . सदर ढठकाणी बबयाणाींचा साठा आढळून
आलेला नाही.

(२) व (३) सदर फक्कनाशक हे इस्वी ॲग्रो केशमकल्स प्रा.शल. ताशमळनाडू
या कींपनीने व खते तापी ि्ीलायझसश प्रा.शल. औरीं गाबाद या कींपनीने

उत्पाढदत केलेली होती. सदर फक्कनाशकाींची ररपकीींग शरणापरू शशवारात
करण्यात येत असल्याचे ननदशशनास आलेले आहे .

(४) सदर प्रकरणी चौकशी करून आरोपी ववरूद्ध गन्
ु हा नोंद क्रमाींक ५१/२०१८
अन्वये भारतीय दीं ड सींढहता व अन्य कायद्याींखाली गन्
ु हा दाखल करण्यात
आलेला आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मुांबईतील मानखद
ु व येथील धचल्रेन्स एांड सोसायटीच्या
जशमनीिर झालेले अनतक्रमि

(६२)

*

११७७७२

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

(िम्हपरू ी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू
शहर), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीि),
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प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हषविधवन
सपिाळ

(बल
ु ढािा),

डॉ.सांतोष

टारफे

(शसल्लोड), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(िळमनरु ी),

श्री.अब्दल
ु

सत्तार

सन्माननीय महसल
मांत्री पढ
ू
ु ील

(१) मब
ींु ईतील मानखद
ु श येथील धचल्रेन्स एींड सोसाय्ीला सन १९४० मध्ये
१४० एकर िमीन ढदली असन
ू
सोसाय्ीकडे नसन
ू

यापैकी

त्यातील १०० एकर िमीन सद्यजस्थतीत

शासनाने ७५ एकर १५ गठ
ुीं े २१ अणे िागा

वेगवेगळ्या सींस्थाींना व प्राधिकरणाींना ववतररत केल्याचे मब
ींु ई उपनगर

जिल्हाधिकाऱ्याींच्या ढदनाींक ३ माचश, २०१८ रोिीच्या पत्रात नमद
ू करण्यात
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी जिल्हाधिकारी याींनी ररतसर सन
ु ावण्या घेतल्या

आणण मानखुदश व दे वनार येथील न.भ.ू मा. क्र.११५, ११५/१ ते ४९, ११९, १७९

व १७९/१ ते ४ मिील िागेवर झालेले अनतक्रमण दोन मढहन्यात काढून
्ाकण्याचे व िागा मोकळी करण्याचे आदे श जिल्हाधिकाऱ्याींनी दे ऊनही

कोणतीच अींमलबिावणी न झाल्याने ढदनाींक ३ माचश, २०१८ च्या आदे शानस
ु ार
उपरोक्त सवश िमीन शासन िमा करण्याचे आदे श मब
ींु ई जिल्हाधिकाऱ्याींनी
दे ऊन अनतक्रमण ह्ववण्याची िबाबदारी उपजिल्हाधिकारी, चें बरू याींचेवर

्ाकली असतानाही उपजिल्हाधिकारी, चें बरू याींनी अनतक्रमण ह्ववण्याची
कायशवाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने

चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार सदर िशमनीवरील अनतक्रमण ह्ववण्याबाबत
तसेच

अनतक्रमण

ह्ववण्याची

कायशवाही

याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत शासनाने
करण्यात येत आहे ,

न

करणाऱ्या

उपजिल्हाधिकारी

कोणती कायशवाही केली

वा

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) शासन ज्ञापन, गह
ृ ववभाग ढद. ५/४/१९३९ व
२५/९/१९३९ अन्वये धचल्रेन एड सोसाय्ीला मौिे मानखद
ु श व दे वनार येथील

सम
ु ारे १४० एकर िमीन मींिूर करण्यात आली आहे . सदर िशमनीपैकी
शासनाने ७५ एकर १५ गठ
ुीं े २१ आणे िमीन धचल्रेन एड सोसाय्ीकडून
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काढून घेऊन, वेगवेगळया सींस्थाींना व प्राधिकरणाींना प्रदान केली आहे .
धचल्रेन

एड

अनतक्रमण

ननषकासीत

सोसाय्ीला

झाल्यामळ
ु े

करून

मींिूर

केलेल्या

अनतक्रमणाने

अनतक्रमणाखालील

िशमनीपैकी

बािीत

िमीन

काही

िशमनीवरील

शासन

िमा

िशमनीवर

अनतक्रमणे

करणेबाबत

जिल्हाधिकारी, मब
ुीं ई उपनगर याींनी ढद.०३/०३/२०१८ रोिी आदे श पाररत केले
आहे त.

(२) जिल्हाधिकारी याींच्या उक्त आदे शाच्या अनष
ीं ाने उपजिल्हाधिकारी
ु ग
(अनत./ ननषका.) चें बरु -२ याींनी अनतक्रमण ननषकासनाची कायशवाही सरू
ु केली.
तथावप,

एका

अनतक्रमणिारकाने

जिल्हाधिकारी

याींच्या

यापव
ु ीच्या

ढद.१६/०८/२०१७ रोिीच्या आदे शाववरूध्द मा.मब
ुीं ई उच्च न्यायालयात दाखल
केलेल्या रर् याधचकेमध्ये “कोणतीही सक्तीची कायशवाही करण्यात येऊ नये”
असे आदे श मा.मब
ींु ई उच्च न्यायालयाने ढदले आहे त.

तसेच, जिल्हाधिकारी याींच्या ढद.०३/०३/२०१८ च्या आदे शाववरूध्द एका

अनतक्रमणिारकाने अपर आयक्
ु त, कोकण ववभाग याींचेकडे दाखल केलेल्या

अवपलावर अपर आयक्
ु ताींनी ढदनाींक ०२/०५/२०१८ च्या आदे शान्वये अवपल
अिश िे्ाळून जिल्हाधिकारी याींचे उक्त आदे श कायम केले आहे त.

अपर

आयक्
ु त, कोकण ववभाग याींचे आदे शाववरूध्द सदर अनतक्रमणिारकाने मा.मींत्री

(महसल
ू ) याींच्या न्यायालयात दाखल केलेल्या िेरतपासणी अिाशवर मा.मींत्री
(महसल
ू ) याींनी ढद.२४/०५/२०१८ रोिीच्या आदे शान्वये प्रकरणाच्या अींनतम
ननणशयापयंत अपर आयक्
ु त, कोकण ववभाग याींच्या आदे शास स्थधगती ढदली
आहे . त्यामळ
ु े अनतक्रमण ननषकासनाची कायशवाही होऊ शकली नाही.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राहूरी (जज.अहमदनगर) येथील मळ
ु ा धरिात मासेमारीसाठी
विषारी औषांधाचा िापर िेल्याबाबत
(६३)

*

११७५५७

श्री.विजय औटी (पारनेर) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मत््यवििास
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(१) राहूरी (जि.अहमदनगर) येथील मळ
ु ा िरणात मासेमारीसाठी ववषारी
औषींिाचा वापर करुन मासे मारले िात असन
ू सदरचे अशध्
ु द मासे बािारात
ववक्री केले िात असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणाबाबत पोलीस ठाण्यात गन्
ु हा दाखल केल्यामळ
ु े १५
ते २० गड
ुीं ाींनी ठे केदाराच्या कामगाराींना मारहाण केल्याचे ननदशशनास आले, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार अशध्
ु द मासे ववक्री करणाऱ्याींसह ठे केदाराच्या

कामगाराींना मारहाण करणाऱ्या सींबधीं ित दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(३) मळ
ु ा िरणातील मासेमारीसाठी अज्ञात व्यक्तीकडून ववषारी औषिाींचा
वापर केल्यामळ
ु े पोलीस ठाण्यात गन्
ु हा दाखल करण्यात आला असन
ू पाच
िणाींना अ्क करण्यात आली आहे व त्याींच्यावर एिआयआर दाखल
करण्यात

आलेले

आहे त.

तसेच

प्रस्तत
ु

प्रकरणी

ठे केदाराकडून

खुलासा

मागववण्यात आला असन
ू याबाबत उपाययोिना करण्याबाबत कळववण्यात
आले आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

महाड (जज.रायगड) तालक्
ु यात बेिायदे शीर
िीटभट्टय
् ा िायवरत असल्याबाबत

(६४)

*

(भोिरदन) :
काय :-

१२२९७३

श्री.नारायि

िुचे

(बदनापरू ),

श्री.सांतोष

दानिे

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

74
(१) महाड (जि.रायगड) तालक्
ु यात वी् भट्टीसाठी ढदलेल्या परवान्यामिील
अ्ी आणण शथींचे उल्लींघन करून असींख्य वी्भट्टय
् ा कायशरत असल्याची
माढहती माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आली, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सींबधीं ित वव्भट्टीचालकाींची तसेच सींपण
ू श
प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार वी् भट्टीसाठी ढदलेल्या परवान्यामिील अ्ी व
शथींचा भींग करणा-याींववरुद्ध शासनाने कोणती
येत आहे,

कारवाई केली वा करण्यात

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अशी बाब ननदशशनास आली नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

नाांदेड जजल््यातील ्थाननि मजच् माराांच्या मागण्याांबाबत
(६५)

*

१२०५४८

पाटील (पेि) :

करतील काय :-

श्री.सभ
व ील
ु ाष उफव पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग), श्री.धैयश
सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

(१) नाींदेड जिल््यातील स्थाननक मजच्छमाराींनी त्याींच्या न्याय मागण्याींसाठी
ढदनाींक

१०

एवप्रल,

२०१८

रोिी

वा

त्यासम
ु ारास

कायाशलयावर मोचाश काढला होता, हे खरे आहे काय,

नाींदेड

जिल्हाधिकारी

(२) असल्यास, उध्वश मानार िलाशयात परराज्यातील मजच्छमाराींकडून सरू
ु

असलेली मासेमारी थाींबवावी, बेरोिगार झालेल्या मजच्छमाराींना मासेमारी

उपलब्ि करून द्यावी, दषु काळिन्य पररजस्थतीत मजच्छमार सींस्थाींचे तलाव

ठे के माि करून शेतकऱ्याींप्रमाणे मजच्छमाराींचे किश माि करावे, जिल््यातील
अवैि मजच्छमार सींस्थाींचे तथा नामिारी अवैि सभासद असलेल्या सींस्थाींची
चौकशी करून त्याींची

नोंदणी रद्द करावी तसेच स्थाननक मजच्छमार सींस्थाींना

हे क््री ३०० रूपये प्रमाणे तलाव ठे का आकारण्यात यावा या मागण्या नाींदेड
जिल््यातील स्थाननक मजच्छमाराींनी केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मजच्छमाराींच्या
मागण्या मान्य करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे ि जानिर : (१) होय हे खरे आहे .
(२) होय हे खरे आहे

(३) उध्वश मानार िलाशयातील ठे केदार सींस्थेकडून परराज्यातील मजच्छमाराींना
मासेमारी

परवानगी

दे ण्यात

आलेली

नाही.

तसेच

त्या

परराज्यातील मजच्छमार मासेमारी करताना आढळून आलेले नाहीत.
स्थाननक

बेरोिगार

मजच्छमाराींना

मासेमारीसाठी

िलाशयात

ररतसर

मासेमारी

परवाना ढदला िातो. दषु काळिन्य पररजस्थतीत मासेमारी ठे क्यास मद
ु तवाढ
दे ण्याची

तरतद
ु

शासन

ननणशयात

आहे .

ननवेदनात

उल्लेणखत

बोगस,

अफक्रयाशील मजच्छमार सींस्थाबाबत उपननबींिक (मत्स्य) सहकारी सींस्था

याींचेकडून चौकशी सरू
ु असन
ु तलाव ठे क्याच्या िोरणात सि
ु ारणा करण्याची
बाब शासनाच्या ववचारािीन आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

आिी (जज.यितमाळ) येथील शासिीय ननिास्थानासाठी राखीि
असलेली जागा बळिािल्याबाबत

(६६)

*

१२१५५०

श्री.हररष वपांपळे (मनु तवजापरू ) :

सन्माननीय महसल
ू

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आणी (जि.यवतमाळ) येथील शश् नीं.७, भ.ु नीं.१२५१ ही शासकीय
कमशचाऱ्याींच्या

ननवासस्थानासाठी

राखीव

असलेली

िागा

अधिकाऱ्याींच्या

सींगनमताने व्यावसानयकाींनी बळकावल्याचे एका ननवत्ृ त सैननकाने माहे
एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आणले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर िागेची मागणी शासकीय कमशचाऱ्याींच्या ननवासासाठी
केलेली असतानाही तत्काशलन तहशसलदार याींनी खो्ा नमन
ु ा ८ तयार करुन
ननयमबा्यररत्या शासनाची ढदशाभल
ू केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार उक्त प्रकरणातील सींबधीं ित अधिकारी, कमशचारी
व व्यावसानयकाींववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) सदरहू प्रकरणी “आपले
सरकार” पो्श लवर ढद.१७/०५/२०१८ रोिी तक्रार दाखल झाली होती.

आणी, जि.यवतमाळ येथील शश् नीं. ७, भख
ीं क्र. १२५२ ही िमीन
ू ड

शासकीय कमशचा-याच्या ननवासस्थानासाठी राखीव असल्याची नोंद, “गैर
नागरी क्षेत्रातील गावाकरीता

हक्क नोंदणी नोंदवहीत” उपलब्ि आहे . या

िागेवर पव
ू ी झालेले अनतक्रमण एकदा ननषकावषत करण्यात आल्यानींतर सदर
िागा आणी शहरात मध्यवती ढठकाणी असल्याने तेथे पन
ु श्च: अनतक्रमण

होण्याची शक्यता ववचारात घेवन
ू तसेच सदर िागेचा शललाव केल्यास मोठ्या

प्रमाणात महसल
गोळा होवू शकतो ही बाब लक्षात घेता तत्कालीन
ू
जिल्हाधिकारी याींची मान्यता घेवन
तत्कालीन तहशसलदार, आणी याींनी
ू

सदरहू िशमनीचा शललाव केला आहे .
सन २००६ च्या शशघ्रशसध्द गणकानस
ु ार उक्त भख
ू ींड क्र. १२५२ च्या
५२६.०१ चौ. मी. क्षेत्रिळाची फकीं मत

रुपये ३,१५,६०६/- होती. परीं तू प्रत्यक्षात

िाहीर शललावाद्वारे रुपये ५६.५१ लाख इतकी रक्कम शासनास प्राप्त झाली
आहे .

शासकीय कमशचाऱ्याींकरीता आणी येथे स. नीं.४६/३, प्रचशलत ग् नीं.१७५

मध्ये एकूण ८ ननवासस्थानाींसह तहशसल कायाशलय व पींचायत सशमती
कायाशलये बाींिण्यात आली आहे त.

सदर शललावाच्या प्रफक्रयेमध्ये काही अननयशमतता झालेली आहे फकीं वा

कसे याववषयी ववभागीय आयक्
ु त, अमरावती ववभाग, अमरावती याींचा
अहवाल मागववण्यात आला आहे .
-----------------

खालापूर (जज.रायगड) तालुक्यात डोंगर पोखरून मातीचे
(६७)

*

उत्खनन िरण्यात येत असल्याबाबत

१२२५०८ श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.नारायि िुचे (बदनापरू ) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

77
(१) खालापरू (जि.रायगड) तालक्
ु यात डोंगर आणण लहान ्े कड्या पोखरून
मोठ्या प्रमाणात मातीचे उत्खनन सरू
ु असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरच्या अनधिकृत उत्खननामळ
मळ
ु े अनेक वक्ष
ु ासक्
ृ

काढुन ्ाकले िात असन
त्याचा ववपरीत पररणाम पयाशवरणावर होत
ू
असल्याचे तसेच यामळ
ु े शासनाच्या लाखो रुपयाींच्या महसल
ू ाचेही नक
ु सान
होत असल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषश काय व त्यानस
ु ार खालापरू तालक्
ु यात डोंगर

पोखरून मातीचे उत्खनन करणाऱ्या भम
ू ािीयाींवर कारवाई करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) ढद.१७/०४/२०१८ रोिी “खोपोली

डोंगरात अवैि उत्खनन” या मथळ्याखाली एका वत्ृ तपत्रात बातमी प्रशसध्द
झाली होती. सदर बातमीमध्ये नमद
ु ढठकाणी केलेल्या चौकशीमध्ये अवैि

उत्खनन आढळून आले नाही. तसेच खालापरू तालक्
ु यातील इतर ढठकाणी
अशी बाब ननदशशनास आली नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

घारपी-उडेली (ता.सािांतिाडी, जज.शसांधद
ु ग
ु )व येथील जशमनीिर िेरळ
येथील नागररिाांनी अनतक्रमि िेल्याबाबत

(६८)

*

११८२५७

श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :

सन्माननीय

महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) घारपी-उडेली (ता.सावींतवाडी, जि.शसींिुदग
ु )श या ग्रामपींचायतीच्या ११०
एकर, भशू महीनाींच्या २६० एकर तसेच ग्रामस्थाींच्या ४०० एकरपेक्षा अधिक

अशा एकींदरीत ८५० एकर िशमनीवर केरळ येथील नागररकाींनी अनतक्रमण
करुन रबराची लागवड केली असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर िमीनीचे सातबारा व इतर दस्तऐवि तपासण्याचे
आदे श प्राींताधिकाऱ्याींनी ढदले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

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

(४) असल्यास, चौकशीअींती सदर िमीनीवर अनतक्रमण करणाऱ्या केरळ

येथील नागररकाींवर कारवाई करून िशमनी ग्रामस्थाींना परत करणेबाबत
शासनाने कोणती कायशवाही केली अथवा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) मौिे घारपी-उडेली (ता.सावींतवाडी, जि.शसींिुदग
ू )श या

ग्रामपींचायतीच्या ११० एकर भशू महीनाींच्या २६० एकर तसेच ग्रामस्थाींच्या ४००
एकरपेक्षा अधिक व एकींदरीत ८५० एकर, िशमनीवर केरळ येथील नागररकाींनी

अनतक्रमण करुन रबरची लागवड केल्याबाबतची बाब माहे एवप्रल २०१८ मध्ये
वा त्या दरम्यान ननदशशनास आलेली नाही.

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

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

िेडगाांि (ता.दौंड, जज.पुिे) येथील उड्डिपूलािरील पथिर
िसूली बांद िरण्याबाबत

(६९)

*

१२३९७२

श्री.राहूल िुल (दौंड) :

सन्माननीय सािवजननि

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) केडगाींव (ता.दौंड, जि.पण
ु े) रे ल्वेस््े शन िवळील राज्य मागश क्र.६२ वर
महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळामािशत बाींिण्यात आलेल्या रे ल्वे

उड्डाणपल
ू ाची पथकर वसल
ु ीची मद
ु त सन २०११ मध्ये सींपल्यानींतरही
सावशिननक बाींिकाम ववभागाने शासन ननणशय क्र.खाक्षेस-२००९/प्र.क्र.१८/रस्ते-

८, ढदनाींक २२ सप््ें बर, २०११ अन्वये ढदनाींक २३ सप््ें बर, २०११ ते १६
एवप्रल, २०१८ या कालाविीसाठी नव्याने पथकर वसल
ु ीचे आदे श ढदले आहे, हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, फकती वेळा उक्त पथकर वसल
ु ीस मद
ु त वाढवन
ू दे ण्यात आली
आहे व मद
ु तवाढ दे ण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, सदर पथकर वसल
ु ीची मद
ु त अनेक वेळा वाढवन
ू ही पथकर
वसल
ू होत नसल्याचे कारण दे त पथकर वसल
ु ीची मद
ु त ढदनाींक ३१ माचश,
२०२८ पयंत वाढवन
ू दे ण्याबाबताचा प्रस्ताव ढदनाींक १४ नोव्हें बर, २०१७ रोिी

शासनास सदर केला असल्याने पथकराची उवशररत रक्कम सदर कींत्रा्दारास
परत करून पथकर बींद करण्याची मागणी लोकप्रनतननिीनी ढदनाींक ०७
िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून सदर रस्त्यावरील पथकर वसल
ु ी बींद
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त.
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) होय.
(२)

सदर

प्रकल्पास

२००९/प्र.क्र.१८/रस्ते-८,

महाराषर

शासनाच्या

ढद.२२.०९.२०११

च्या

अधिसच
ु ना

आदे शान्वये

क्र.

खाक्षेस-

२३.०९.२०११

ते

१६.०४.२०१८ पयंत पढहली मद
ु तवाढ दे ण्यात आली आहे . तसेच मा. प्रिान
सधचव, सा. बाीं. ववभाग याींचे

पत्र क्र. ननरीं क ढद.१६.०४.२०१८

रोिीच्या

पत्रान्वये केडगाव रे ल्वे उड्डाणपल
ु ाच्या बाींिकामाच्या खचाशची प्रतीपत
ू ी न
झाल्याने शासनाकडून पढ
ु ील आदे श प्राप्त होईपावेतो मद
ु तवाढ दे ण्यात आली
आहे .

(३) होय.

(४) माहे िानेवारी, २०१८ अखेर सदर केडगाव रे ल्वे उड्डाणपल
ु ाच्या खचाशची
रक्कम रु. २०६८ लक्ष इतकी

म.रा.र.वव.महामींडळास येणे बाकी असल्यामळ
ु े

यासींदभाशत कोणताही ननणशय घेण्यात आलेला नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

वपशोर-शसल्लोड (जज.औरां गाबाद) र्त्यािरील पल
ू ािर बेिायदे शीर
(७०)

*

बाांधिाम िेल्याबाबत

१२२०६२

श्री.अ्लम

शेख

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी),
(मालाड

पजश्चम) :

सन्माननीय

सािवजननि

बाांधिाम

(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) वपशोर-शसल्लोड (जि.औरीं गाबाद) रस्त्यावर ररलायन्स जिओ कींपनीकडून
ऑप््ीकल िायबर केबल ्ाकण्याचे काम सरु
ु असन
ू सींबधीं ित कींत्रा्दाराने

खोदकाम करताना शासनाचे ननयम डावलन
ू पल
ू ावर बेकायदे शीर बाींिकाम
केले असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे
खरे आहे काय,

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

(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार वपशोर-शसल्लोड रस्त्यावरील पल
ू ावर बेकायदे शीर

बाींिकाम करणा-या कींत्रा्दार, सींबधीं ित अधिकारी व कमशचारी याींच्यावर

कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

ररलायन्स जिओ कींपनीने दोन पल
ु ाींवर बाहे रच्या बािूने केबल ्ाकली

होती. पल
ु ावर कोणत्याही प्रकारचे बाींिकाम करण्यात आलेले नाही.
(२) व (३)

सदर बाब ननदशशनास आल्यानींतर पल
ु ावरील केबल खात्यामािशत काढून

्ाकण्यात आली आहे . सबब, कायशवाहीचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

त्र्यांबिेश्िर येथील सांत ननित्ृ तीनाथ दे ि्थानच्या जशमनीचे
बेिायदे शीरररत्या ह्ताांतर िेल्याबाबत

(७१)

*

१२४१६२

श्री.सभ
ु ाष साबिे (दे गलरू ) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) त्र्यींबकेश्वर येथील सींत ननवत्ृ तीनाथ दे वस्थानच्या ग् क्रमाींक ३५४ मिील
िशमनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर १९७८-१९७९ मध्ये इनाम हा शेरा भि
ू ारणाखाली

नोंदववला असन
सदरहू शेरा कमी करुन ही िमीन हस्ताींतर करण्यात
ू
आल्याचे माहे माचश, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषश काय व त्यानुसार उक्त दे वस्थानच्या

िशमनीचे बेकायदे शीररीत्या हस्ताींतर करणाऱ्या सींबधीं िताींवर शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) मौिे. त्र्यींबकेश्वर येथील ग् नीं.३५४ म्हणिेच
स.नीं.६३१ हा पव
ू ीचा स. नीं.४३२/अ असल्याचे ग्जस्कम उता-यावरून ढदसन
ू
येत.े सदर गावचे ॲशलनेशन नोंदवही तसेच इनाम पत्रक पाहता सदरच्या

सव्हे नींबरची इनाम म्हणन
ू नोंद नसल्याचे ढदसन
ू येत.े तसेच गाव नमन
ु ा

नींबर ७/१२ अशभलेखातही सींत ननवत्ृ तीनाथ दे वस्थानाची नोंद ढदसन
ू येत

नाही. मात्र, सन १९७८-७९ मध्ये ग्जस्कमनस
ु ार गाव नमन
ु ा नींबर ७/१२ व
पन
ु लेखनाच्या वेळी इनाम शेरा दाखल झाल्याचे आढळून येत.े सबब,

त्याबाबत सववस्तर चौकशी करून अधिकार अशभलेखाचे कागदपत्र तपासन
ू

तत्कालीन तहशसलदार, त्र्यींबकेश्वर याींनी सदरचा “इनाम” शेरा हस्तलेखन
प्रमाद मानन
ू महाराषर िमीन महसल
ू अधिननयम, १९६६ चे कलम १५५
नस
ु ार त्याींचा आदे श ढद.२९.०५.२०१२ अन्वये कमी केला आहे .

सदर ननणशयाववरूद्ध श्री.ननवत्ृ तीनाथ समािी सींस्थानामािशत उपववभागीय

अधिकारी,

तहशसलदार,

उपववभागीय

इगतपरु ी-त्र्यींबकेश्वर
त्र्यींबकेश्वर
अधिकारी,

याींचा

याींच्याकडे

ननणशय

दाखल

केलेल्या

याींच्या

ननणशयाववरूद्ध

कायम

इगतपरु ी-त्र्यींबकेश्वर

करण्यात

अपीलात

आला

आहे .

अपर

जिल्हाधिकारी, नाशशक याींच्याकडे अपील दाखल करण्यात आले होते. सदर

अपीलात सन
ु ावणीच्या तारखा दे ऊन व परु े शी सींिी दे ऊनही अवपलाथी याींनी

प्रनतवादीपैंकी मयत इसमाींचे वारस ९० ढदवसाींपक्ष
े ा िास्त कालाविी होऊन
दे खील

रे काडशवर

ढद.२९.०६.२०१८

न

च्या

घेतल्याने

आदे शान्वये

अपर

सदरचे

जिल्हाधिकारी,
अपील

नाशशक

कामकािातन
ू

याींच्या

काढून

्ाकण्यात येऊन प्रकरणी अधिकार अशभलेखाची तपासणी व पडताळणी
करणेबाबत

उपजिल्हाधिकारी

पाठववण्यात आले आहे .

प्रशासन,

नाशशक

याींच्याकडे

मळ
ू

प्रकरण
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(२) व (३) िमीन बेकायदे शीर ररत्या हस्ताींतरण झाल्याची बाब ननदशशनास
आलेली नाही, त्यामळ
ु े चौकशीचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

अशलबाग (जज.रायगड) तालुक्यातील जजल्हा पशुिैद्यिीय
(७२)

*

दिाखान्याची झालेली दरु ि्था

१२०५५६

श्री.सभ
ु ाष

उफव

पांडडतशेठ

पाटील

(अशलबाग) :

सन्माननीय पशस
ां धवन मांत्री पढ
ु ि
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

अशलबाग

(जि.रायगड)

शहरामध्ये

िनावराींच्या

आरोग्याची

काळिी

घेण्यासाठी रायगड जिल्हा पशव
ै यकीय दवाखाना सरू
ु द्
ु करण्यात आला असन
ू

या दवाखान्याच्या इमारतीची दरु वस्था झाली असल्याने सदरहू इमारत
कोसळण्याची शक्याता ननमाशण झाली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर दवाखान्यामध्ये अद्यावत शस्त्रफक्रया ववभाग नसन
ू

एक्सरे मशशन, सोनोग्रािी मशशन िुन्या व नादरू
ु स्त असल्यामळ
ु े नेमके
आिाराचे ननदान करता येत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पशव
ै यकीय ववभागाने या दवाखान्याला सींरक्षक शभींत
ु द्
बाींिण्यासह

अन्य

सोयी-सवु विा

उपलब्ि

करुन

शासनाकडे पाठववला आहे , हे ही खरे आहे काय,

दे ण्याबाबतचा

प्रस्ताव

(४) असल्यास, त्यानष
ीं ाने रायगड जिल्हा पशव
ै यकीय दवाखाना सोयी
ु ग
ु द्
सवु विाींसह सस
ु ज्ि करण्यासाठी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे ि जानिर : (१) नाही.
(२) नाही.

सदर दवाखान्यात शस्त्रफक्रया ववभाग अजस्तत्त्वात असन
त्यामध्ये
ू

शस्त्रफक्रया केल्या िातात. तसेच सोनोग्रािी मशीन चालु जस्थतीत उपलब्ि
आहे .

तसेच

एक्स

रे

मशीनच्या

यप
ु ीएसमध्ये

फकरकोळी

स्वरुपाच्या

बबघाडामळ
ु े तात्परु ते बींद होते, ते दरू
ु स्त करून घेण्यात आले असन
ू कायशरत
आहे .
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(३) नाही.

तथावप, नवीन सींरक्षक शभींत बाींिणे व इमारतीमिील काहीकक्षाींमध्ये

अत्यावश्यक सींरचनात्मक बदल करणेसाठी सावशिननक बाींिकाम ववभाग,

अशलबाग व कायशकारी अशभयींता कृवष, बाींिकाम वरळी, मब
ींु ई याींच्याकडून
बाींिकामाचे अींदािपत्रक मागववण्यात आले असन
ू पढ
ु ील कायशवाही सरू
ु आहे .
(४)

जिल्हा

पशस
ीं िशन
ु व

उपआयक्
ु त

याींनी

जिल्हा

ननयोिन

सशमती

याींच्यामािशत जिल्हा वावषशक योिना सवशसािारण पशव
ै यफकय दवाखाने/
ु द्
पशधु चकीत्सालये

याींचे

बाींिकाम,

बळक्ीकरण

आिुननकीकरण

लेखाशशषाशअत
ीं गशत रु. ८५.०० लक्ष ननयतव्यय मींिूर झालेला आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

या

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

औरां गाबाद ि लातूर जजल्हयातील टें भापूरी, जायििाडी, भुसिी आणि
डोंगरगाि धरिग्र्ताांच्या पुनिवसनाबाबत

(७३)

*

१२२५७३

श्री.अब्दल
ु

सत्तार

(शसल्लोड),

श्री.अशमन

पटे ल

(मब
ुां ादे िी), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली) :
सन्माननीय मदत ि पन
ु िवसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद व लातरू जिल्हयातील ्ें भापरू ी, िायकवाडी, भस
ु णी आणण

डोंगरगाव िरणग्रस्ताींचे पन
ु वशसन अद्याप प्रलींबबत असल्याचे ढदनाींक ६
िेिव
ु ारी,२०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या िरणग्रस्ताींच्या पन
ु वशसनाची समस्या सोडववण्यासाठी

तातडीने प्रशासकीय कायशवाही करण्याचे आदे श ववभागीय आयक्
ु ताींनी दे वन
ू ही
त्यावर कोणतीही कायशवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

यासींदभाशत

चौकशी

करुन

उक्त

िरणग्रस्ताींचे

तातडीने

पन
ु वशसन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

(२) व (३) ववभागीय आयक्
ु त औरीं गाबाद याींचेकडून औरीं गाबाद व लातरू
जिल्हयातील िरणग्रस्ताींच्या पन
ु वशसनाच्या समस्या तातडीने सोडववण्यासाठी

सींबधीं ित ग्रामस्थ व ननवेदनकत्यांसमवेत यींत्रणेची बैठक आयोजित करण्यात
आली. िरग्रस्ताींच्या पन
ु वशसनाच्या समस्या सोडववण्यासाठी सवश सींबधीं िताींना
त्याबाबत सच
ु ना दे ण्यात आल्या होत्या त्यानस
ु ार लातरू जिल्हयातील भस
ु णी

ननम्न पातळी बींिाऱ्यामळ
ु े बाधित झालेल्या एकूण ७३ पैकी ०५ शेतकऱ्याींची
पयाशयी िशमनीची मागणी केली आहे .

सदर ५ शेतकऱ्याींना प्रत्येकी १.६०

हे क््र प्रमाणे उपलब्ि असलेली ८.०० हे क््र शेतकऱ्याींच्या पसींतीनस
ु ार
िशमनीचे वा्पाची कायशवाही करण्यात येत होती. तथावप लाभ क्षेत्रातील
शेतक-याींनी ववरोि केल्यामळ
ु े प्रलींबबत आहे . सदर शेतक-याींना ननवाशहभत्ता
मींिरु ीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे .

लातरू जिल्हयातील डोंगरगाव उच्च पातळी बींिाऱ्यातील एकूण ५४

बािीत शेतकऱ्याींपक
ै ी १९ शेतकऱ्याींनी

पयाशयी िशमनीची मागणी केली आहे .

त्यापैकी १५ शेतकऱ्याींनी पयाशयी िशमनीची मागणी परत घेतली असन
ू उवशररत
४ शेतकऱ्याींची प्रत्येकी २० आर पेक्षा कमी क्षेत्र सींपाढदत झालेले असल्याने
महाराषर

प्रकल्पबािीत

व्यक्तीींचे

पन
ु वशसन

अधिननयम

१९९९

मिील

तरतद
ू ीनस
ु ार त्याींना पयाशयी िशमन अनज्ञ
ु ेय नाही. डोगरगाव उच्च पातळी
बींिा-यासींबिीची कलम ११ व १३ ची अधिसच
ू ना प्रसीध्द केली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

विधान भिन :
नागपूर.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानसभा

______________________________________________________
मुद्णपव
ू श सवश प्रफक्रया महाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मद्
ु ण: शासकीय मध्यवती मद्
ु णालय, नागपरू .

