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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
बध
ु िार, ददनाांि १८ जुल,ै २०१८ / आषाढ २७, 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 - ६३
-------------------------------------

पुिे जजल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्हया िामधेनू दत्ति योजनेबाबत
(१)

*

११९८४७

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलििी (िोथरुड) :

सन्माननीय

दग्ु धवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पण
ु े जिल्हा पररषदे ने सन २००२ मध्ये दध
ु उत्पादकता वाढववण्यासाठी
आणलेली

योिना राज्य शासनाने स्वीकारली असन
ु ती राज्यात ‘कामधेनू

दत्तक योिना’ नावाने राबवली िात असल्याचे माहे माचच, २०१८ मध्ये वा
त्या दरम्यान ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पण
ु े जिल््यात सन २०१६-१७ या वषाचत १८४ गावाींत, तर सन

२०१७-१८ मध्ये ७० ते ८० गावाींत सदरहू योिना राबवली िात असताना
सींबधीं धत अधधकारी ही योिना शेतकऱयाींपयंत पोहोचववण्यात अपयशी ठरले
असल्याचे व योिनेबाबत कोणत्याही मागचदशचक सच
ु ना नसन
ु शशबबरे ही होत
नाहीत तसेच, सामान्याींना माहहतीही उपलब्ध करुन हदली िात नसल्याचे
ननदशचनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, या योिनेच्या प्रचार व प्रशसद्धीसाठी प्रत्येक गावाला १ लाख
५८ हिार रुपये एवढा खचच दशचववण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व त्यानस
ु ार योिना प्रभावीपणे राबववण्याबाबत व सींबधधत
दोषी व्यक्तीींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे ि जानिर : (१) होय.
(२) हे अींशतः खरे आहे .

पण
ु े जिल््यात सन २०१६-१७ व सन २०१७-१८ मध्ये अनक्र
ु मे १८४ व

६६ गावाींमध्ये ही योिना राबववण्यात आली. ग्रामसभेच्या मान्यतेने या

योिनेंतगचत पशप
ु ालक मींडळ स्थापन करून, या मींडळाच्या सल्ल्याने योिना

राबववली िाते. आयक्
ीं धचन, पण
ु त पशस
ु व
ु े याींच्या कायाचलयाच्या स्तरावरुन
सववस्तर मागचदशचक सच
ू ना ननगचशमत करण्यात आलेल्या असन
ू , त्यानस
ु ार

सदरहू योिना राबववली िात असल्याने, अधधकाऱयाींकडून शेतकऱयाींना
कुठलीही सच
ू ना अथवा माहहती हदली िात नाही, हे खरे नाही. तथावप, काही
हठकाणी ररतसर पशप
ु ालक मींडळाची नोंदणी झालेली नसल्याचे आढळून
आलेले आहे .
(३) नाही.

ननवडलेल्या प्रत्येक कामधेनू दत्तक गावासाठी ववववध कायचक्रमाींच्या

अींमलबिावणीसाठी एकूण रु.१,५२,५००/- एवढा ननधी मींिूर असन
ू , त्यापैकी
प्रशसध्दी व प्रचार या बाबीवर केवळ रू. २१,०००/(४) होय.

एवढा ननधी मींिरू आहे .

अनतररक्त मख्
ु य कायचकारी अधधकारी, जिल्हा पररषद, पण
ु े याींनी

केलेल्या प्राथशमक चौकशी अींती सदर कायचक्रम योग्य प्रकारे राबववला गेला
नसल्याचे हदसन
ू आलेले आहे .
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सदर प्रकरणी अनतररक्त मख्
ु य कायचकारी अधधकारी, जिल्हा पररषद,

पण
ु े

याींचेमार्चत चौकशी सरू
ीं धचन, पण
ु असन
ू , आयक्
ु त पशस
ु व
ु े याींनी

पशस
ीं धचन उपआयक्
ु व
ु त, पण
ु े

ननदे श दे ण्यात आलेले आहे त.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

जिल्हा

याींना दे खील सदर प्रकरणी चौकशी करण्याचे

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

शशि पािवती िन्स्ट्रक्शन, साांगली याांनी र्त्याच्या िामामध्ये
ननिृष्ट्ट दजावचे साहीत्य िापरल्हयाबाबत
(२)

*

१२३३२९

श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हहापरू उत्तर) :

सन्माननीय

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

(१) शशव पावचती कन्स्रक्शन, साींगली या कींत्रा्दारानी हदनाींक १ ऑक््ोबर,

२०१७ ते ३१ माचच, २०१८ या कालावधीत रस्त्याींची कामे केली असन
ु अनेक
कींत्रा्दाराींची जिल्हा दरसच
ींू या दराबाबत तक्रार असताना सदर
ू ीतील वस्तच्
कींत्रा्दाराने सवच ननववदा अींदािपत्रकीय रकमेपक्ष
े ा कमी दराने सादर करून
कायाचदेश शमळववले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर कींत्रा्दाराने

केलेल्या कामाचा दिाच ननकृष् असल्याचे

ननदशचनास आले असन
कींत्रा्दाराने अींदािपत्रकामध्ये नमद
ु
ू केल्याप्रमाणे
डाींबर तसेच इतर साहहत्य कामामध्ये
सींबधधत ववभागाने केली आहे काय,

वापरले ककवा नाही याबाबत चौकशी

(३) असल्यास, शासन ननणचयानस
ु ार डाींबर शासकीय ररर्ायनरीतन
ू खरे दी
करणे अननवायच असताना व उक्त

कींत्रा्दाराने डाींबर खरे दीची शासनाकडे

िमा केलेली चलने सींशयास्पद असताना याबाबत पडताळणी न करता

सींगनमत करुन सींबध
ीं ीत अधधकाऱयाींनी कींत्रा्दारास दे यके अदा केली आहे त,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करुन उक्त कींत्रा्दार व सींबधधत
अधधकारी याींच्यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

4
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे .

७ पैकी २ कामाींच्या ननववदा अींदािपत्रकीय ककमींतीपेक्षा कमी दराच्या

असन
ू ५ कामाींच्या ननववदा िवळ िवळ अींदािपत्रकीय दराच्या आहे त.

(२) सींबध
ीं ीत ववभागाने डाींबराचे प्रमाण योग्य आहे कक नाही याची खातरिमा
केली आहे .

(३) नाही. हे खरे नाही.

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

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

मांगळिेढ़ा (जज.सोलापूर) तालुक्यातील माि ि भीमा नदीपात्रातून
अिैधररत्या िाळू उपसा होत असल्हयाबाबत

(३)

*

१२०९५८

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मींगळवेढ़ा

(जि.सोलापरू )

तालक्
ु यातील

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

माण

व

भीमा

नदीपात्रातन
ू

अवैधररत्या वाळू उपसा केला िात असन
आणण पोशलस
ू याकडे महसल
ू
प्रशासनाचे दल
च होत असल्याचे हदनाींक १८ मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु क्ष
ु ारास
ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या अवैध वाळू उपसा करणाऱया वाळू माकर्याींववरुद्ध तातडीने
कारवाई करावी अन्यथा रास्ता रोको आींदोलन करण्यात येईल असा इशारा
स्थाननक नागररकाींनी हदला असल्याचे ननदशचनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय

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

असल्यास,

नदीपात्रातन
ु

चौकशीनस
ु ार

अवैधरीत्या

होणारा

मींगळवेढ़ा
वाळू

तालक्
ु यातील

उपसा

माण

रोखण्यासाठी

व

भीमा

उपाययोिना

करण्याबाबत तसेच येथील वाळू माकर्याींववरुद्ध कारवाई करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

5
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) सोलापरू जिल््यातील मींगळवेढा
तालक्
ु यातील गौण खननिाच्या अनधधकृत उत्खनन व वाहतक
ू ीस आळा
घालण्यासाठी मींडळ अधधकारी व तलाठी याींची पथके स्थापन करण्यात आली

आहे त. सदर पथकाींनी माहे मे, २०१८ मध्ये शभमा नदीपात्रातन
मींिरू
ू
पररमाणापेक्षा अधधक वाळू वाहतक
ू करणाऱया १२ वाहनाींवर व गौण खननिाचे

अवैध वाहतक
करणाऱया २ वाहनाींवर असे एकूण १४ वाहनाींवर दीं डात्मक
ू
कारवाई करुन रु.४,१४,३४०/- इतकी रक्कम वसल
ू करण्यात आली आहे .

अवैध वाळू उपसा करणाऱया वाळू माकर्याींववरुध्द तातडीने कारवाई

करावी अन्यथा रास्ता रोको आींदोलन करण्यात येईल असा इशारा स्थाननक
नागररकाींनी हदला असल्याची बाब ननदशचनास आलेली नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मेहिर-मोळा (ता.मेहिर, जज.बुलढािा) या र्त्याची
दरु
ु ्ती िरण्याबाबत

(४)

*

११९४८८

डॉ.सांजय रायमल
ु िर (मेहिर) :

सन्माननीय सािवजननि

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

(१) मेहकर-मोळा (ता.मेहकर, जि.बल
ु ढाणा) या रस्त्याची अत्यींत दरु वस्था
झाली असल्यामळ
ु े रस्त्यावरून प्रवास करणे गैरसोयीचे झाले असल्याचे माहे
माचच, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार सदर रस्त्याची तातडीने दरु
ु स्ती करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) सदर रस्ता हदनाींक २३.०३.२०१८ च्या
शासन ननणचयान्वये प्रजिमा क्र.८५ म्हणून दिोन्नत झाला असन
ू अदयाप हा
रस्ता

जिल्हापररषद

(बाींधकाम)

ववभाग,

बल
ु ढाणा

याींच्याकडून

सा.बाीं.

6
ववभागाकडे दे खभाल व दरू
ु स्तीसाठी हस्ताींतरीत झालेला नाही. हस्ताींतरण

झाल्यानींतर या रस्त्याची पाहणी करून ननधी, ननकष व प्राधान्यक्रमानस
ु ार
रस्त्याची दरू
ु स्ती करण्याचे ननयोिन आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

नेिासा (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील नतथवक्षेत्र वििास
आराखडयाांतगवतच्या िामाांबाबत

(५)

*

१२२१५७

श्री.बाळासाहे ब

मरु िुटे

(नेिासा) :

सन्माननीय

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

(१) नेवासा (जि.अहमदनगर) तालक्
ु यातील नतथचक्षेत्र ववकास आराखडयाींतगचत

ज्ञानेश्वर मींहदरासाठी सम
ु ारे तीन को्ी रुपयाींचा ननधी रस्ता, र्ु्पाथ व
ग्ार बाींधण्यासाठी
असल्याचे व

दे ण्यात आला असताना रस्त्याचे काम अधचव् जस्थतीत

र्ु्पाथ आणण ग्ाराींची कामे अदयाप सरु
ु च झाली नसल्याचे

ननदशचनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

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

(३) असल्यास, चौकशीच्या अनष
ीं ाने रस्त्याचे काम अधचव् जस्थतीत ठे न
ु ग
र्ु्पाथ आणण ग्ाराींची कामे अदयाप सरु
न करणाऱया कींत्रा्दारावर
ु
शासनाने

कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे .
रस्त्याचे काम पण
ु च
बाकी आहे .

करण्यात आले असन
ू र्ु्पाथ व ग्ारे बाींधण्याचे काम

(२) नाही.

(३) कींत्रा्दारावर दीं डात्मक कायचवाही झाली

असन
ू त्याींचेकडून काम काढुन

घेण्याबाबत कायचकारी अशभयींता याींनी नो्ीस हदली आली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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सोलापूर-धळ
ु े (जज.उ्मानाबाद) महामागावसाठी िापरलेल्हया गौि
खननजाांच्या ्िाशमत्िधनाची रक्िम न भरल्हयाबाबत

(६)

*

१२२२६०

श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :

सन्माननीय सािवजननि

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

(१) उस्मानाबाद जिल््यातील सोलापरू -धुळे राषरीय महामागच क्र. २११ च्या

चौपरदीकरणाचे काम आयआरबी कींपनीमार्चत सरु
ु असन
ु सदर कामासाठी
वापरण्यात येणाऱया मरु
ु म आणण दगडाींच्या स्वाशमत्वधनाची रक्कम उक्त
कींपनीने शासनाकडे भरली नसल्याचे ननदशचनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींबधीं धत अधधकारी व कींपनी याींचे सींगनमत असल्यामळ
ु े

कींपनीने स्वाशमत्वधनाची रक्कम भरली नसन
ू त्यामळ
ु े शासनाच्या लाखो
रुपयाींच्या महसल
ु ाचे नक
ु सान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषच काय आहे त व त्यानस
ु ार उक्त कींपनीकडून
स्वाशमत्वधनाची रक्कम वसल
ू करून सींबधीं धत दोषी अधधकाऱयाींवर कारवाई
करण्याबाबत शासनाने कोणती

कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) हे खरे नाही.

केंद्र शासनाच्या भारतीय राषरीय रािमागच प्राधधकरण याींचेमार्चत

सोलापरू -धुळे रा.म.क्र.२११ चौपदरीकरणाचे काम प्रगतीत असन
ू ९१ कक.मी.
रस्त्याचे काम पण
ू च झाले असन
ू त्यासाठी वापरलेल्या मरु
ु म व दगडाींची
स्वाशमत्वधनाची रु.४४.२१ को्ी एवढी रक्कम सींबधीं धत कींत्रा्दारानी िमा केले
असन
ू

सींबधीं धत

जिल्हाधधकारी

याींचेकडून

ननयोजित

हठकाणाकडून

खाण

कामासाठी आवश्यक परवानगी घेण्यात आल्याचे भारतीय राषरीय रािमागच
प्राधधकरण, सोलापरू याींनी कळववले आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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नागपूर शहरातील ग्रामीि प्रादे शशि पररिहन िायावलयाचे बाांधिाम
(७)

*

अधविट ज्थतीत असल्हयाबाबत

१२४४७९

श्री.सध
ु ािर िोहळे (नागपरू दक्षक्षि), श्री.सध
ु ािर दे शमख
ु

(नागपरू पजश्चम), डॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्तर) :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नागपरू

शहरातील

ग्रामीण

प्रादे शशक

सन्माननीय पररिहन

पररवहन

कायाचलयाच्या

बाींधकामाकरीता ४ वषाचत १४ को्ी रुपयाींचा ननधी खचच करुनही कायाचलयाचे

बाींधकाम अधचव् जस्थतीत असल्याचे माहे माचच, २०१८ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या कायाचलयाचे बाींधकाम अधचव् जस्थतीत असल्यामळ
ु े
कायाचलयात

ववधी

कामाकरीता

येणाऱया

वाहनधारकाींना

ऐन

उन्हाळयात

धान्याच्या गोदामाच्या ह्नच्या शेडखाली बसन
ु काम करावे लागत आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास,

सन २०१० मध्ये

सदर इमारतीच्या बाींधकामाचा प्रस्ताव मींिुरीकरीता शासनाने

पाठववला असन
ु त्याला सन २०१४ मध्ये मान्यता शमळाली

असतानाही अदयापयंत बाींधकाम पण
ु च हो

शकले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर इमारतीचे
बाींधकाम तातडीने पण
ु च करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददिािर रािते : (१), (२) व (३) प्रादे शशक पररवहन कायाचलय, नागपरू
(ग्रामीण)

कायाचलयाच्या

नववन

इमारत

बाींधकामासाठी

रु.१३.२०

को्ी

रकमेच्या अींदािपत्रकास शासन ननणचय हद. ०१.०२.२०१४ अन्वये प्रशासकीय
मान्यता दे ण्यात आली आहे . सदर इमारतीचे ९५% बाींधकाम (civil work)
पण
ु च झाले असन
ू ववदयत
ु ववषयक काम बाकी आहे . या इमारतीसाठी माहे
माचच २०१८ पयंत रु. १२.५१ को्ी एवढा ननधी खचच झालेला आहे .

(४) सदर बाींधकाम पण
ू च करुन इमारतीचा त्वरीत ताबा दे ण्याबाबत सावचिननक
बाींधकाम ववभागास कळववण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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पररिहन उपायुक्त, ठािे याांनी अधधिाऱयाांच्या
सांगनमताने िेलेला गैरव्यिहार

(८)

*

११७४८८

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

पाटील (शशडी), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु

(लातरू शहर), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.सनु नल
िेदार

(सािनेर),

प्रा.िषाव

गायििाड

(धारािी),

श्री.हषविधवन

सपिाळ

(बल
ु ढािा), श्रीमती ननमवला गावित (इगतपरू ी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा),

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िुिाल पाटील
(धुळे ग्रामीि), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि मध्य), श्री.नरें द्र पिार (िल्हयाि

पजश्चम), श्री.गिपत गायििाड (िल्हयाि पि
ू )व , श्री.किसन िथोरे (मरु बाड),

अॅड.पराग अळििी (विलेपाले), श्री.शरददादा सोनाििे (जन्स्ट
ु नर), श्री.सरदार
ताराशसांह (मल
ु ड
ुां ) :
करतील काय :-

सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

(१) पररवहन उपायक्
ु त, ठाणे श्री.अरुण भालचींद्र व पररवहन ववभागातील इतर
१५

अधधकाऱयाींनी

शासनाचा

२

को्ी

रुपयाींचा

महसल
ू

बड
ु ववल्याबाबत

ववभागीय चौकशी करण्याचे आदे श पररवहन ववभागाला दे नही त्याकडे दल
च
ु क्ष

केल्याने राषरीय मानव हक्क मींचचे अध्यक्ष याींनी पींतप्रधान कायाचलयाकडे
तक्रार केली असन
त्या अनष
ीं ाने चौकशी करण्याचे आदे श पींतप्रधान
ु
ु ग

कायाचलयाने राज्याचे मख्
ु य सधचव याींना हदल्याचे हदनाींक १३ मे, २०१८ रोिी
वा त्यासम
ु ारास ननदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या अधधकाऱयाींची चौकशी न करता त्याींना पाठबळ दे ण्याचे

काम तत्कालीन पररवहन आयक्
ु त, पररवहन ववभागाचे उपसधचव, अप्पर
पररवहन आयक्
ु त व सह पररवहन आयक्
ु त करत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, श्री भालचींद्र याींनी राज्य शासनाच्या महसल
ू ाचा हानी करूनही
त्याींची प्रादे शशक पररवहन अधधकारी पदावरून पररवहन उपायक्
ु त पदावर
नेमणूक केली आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार राज्याचे मख्
ु य सधचव याींनी पारीत केलेल्या

आदे शानस
ु ार सींबधीं धत दोषी अधधकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददिािर रािते : (१) श्री.शरद धुमाळ याींची तक्रार प्रधानमींत्री कायाचलयाने
राज्य शासनास योग्य त्या कायचवाहीसाठी पाठववलेली आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) श्री. भालचींद्र याींची ननयशमत पदोन्नती पररवहन उपायक्
ु त या पदावर
झालेली आहे .

(४) सींबधीं धत िबाबदार अधधका-याींची ववभागीय चौकशी करण्यासाठी दोषारोप
पत्रे बिावण्यात आली आहेत.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मौजे िुरुां द ि तळिली (ता.शभिांडी, जज.ठािे) येथे अनधधिृत
बाांधिाम िेल्हयाबाबत

(९)

*

१२११६६

श्री.महे श चौघल
ु े (शभिांडी पजश्चम) :

सन्माननीय

महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे कुरुीं द व तळवली (ता.शभवींडी, जि.ठाणे) येथे मे.प्रख्यात इींरोपोप्रोिेक््
प्रा.शल.

कींपनीने

अनधधकृत

बाींधकाम

केल्याबाबतचे

ननवेदन

स्थाननक

लोकप्रनतननधी (शभवींडी) याींनी मा.महसल
मींत्री व प्रधान सधचव, महसल
ू
ू
ववभाग याींना हदनाींक २४ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास हदले आहे, हे
खरे आहे काय,

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

(३) असल्यास, चौकशीनस
ीं ाने सदरच्या
ु ार व सदर ननवेदनाच्या अनष
ु ग

अनधधकृत बाींधकामावर तसेच सदर कींपनीवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अशा आशयाचे ननवेदन शासनास प्राप्त झाले आहे .

(२), (३) व (४) मौिे कुरुीं द व मौिे तळवली, ता.शभवींडी, जि.ठाणे येथील

एकूण २,९९,७८३.५३ चौ.मी. क्षेत्रास शशतगह
ृ या कृवषपरू क बबगरशेतकी
प्रयोिनाथच

वापर

करण्यास

मे.प्रख्यात

इन्रोपाप्रोिेक््स

प्रा.शल.

कींपनीस

जिल्हाधधकारी, ठाणे याींनी हदनाींक १४/०८/२०१२ च्या आदे शान्वये परवानगी
हदली आहे . सदर हठकाणी उक्त कींपनीने वाणणज्य प्रयोिनासाठी वापर सरु
ु
केल्याचे

प्रादे शशक

आढळून
व

नगर

आल्याने
रचना

उक्त

कींपनीच्या

अधधननयम,

१९६६

सींचालकाववरुध्द
आणण

पयाचवरण

महाराषर
सींरक्षण

अधधननयम, १९८६ मधील तरतद
ू ीन्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला असन
ू
सदर हठकाणी उक्त कींपनीने वाढीव बाींधकाम केल्याचे ननदशचनास आल्याने
उक्त कींपनीकडून सन २०१७-२०१८ या वषाचकररता रक्कम रुपये २०,२६,५३९/इतका दीं ड वसल
ू करण्यात आला आहे .

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

िाशीम जजल्ह्यात बेिायदे शीरपिे भूखड
ां ाचे ह्ताांतरि िेल्हयाबाबत
(१०)

*

१२२१७७

श्री.राजेंद्र पाटिी (िारां जा) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वाशीम जिल््यात उपववभागीय अधधकारी, महसल
ू , तहशसलदार तसेच

दय्ु यम ननबींधक याींनी सींगनमत करून ननयोिन प्राधधकरणाची परवानगी न
घेता बेकायदे शीरपणे भख
ू ींडाचे हस्ताींतरण केल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा
त्या दरम्यान ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सींबध
ीं ात जिल्हाधधकारी, वाशीम याींनी हदनाींक ३० मे, २०१८
रोिी पयंत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदे श सींबध
ीं ीताींना हदले आहे त,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकषच
काय आहे त व त्यानस
ीं ीत दोषी अधधकारी व इतर सींबधीं धताींवर कोणती
ु ार सींबध
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) शासन अधधसच
ु ना, महसल
ू व
वन

ववभाग,

हद.

०५/०१/२०१७

अन्वये

अींनतम

ववकास

योिना

क्षेत्रात

समाववषठ केलेल्या िशमनीसाठी िमीन वापरातील रुपाींतरणाववषयी तरतद
ू

महाराषर िशमन महसल
ू सहहता १९६६ मध्ये कलम ४२ ब च्या स्वरुपात
करण्यात आली आहे . त्याअनष
ीं ाने सबींधधत तहशसलदार याींनी ववकास
ु ग
योिनेत दशचवलेल्या वापराच्या आधारे अशा िशमनीींची अकृषक आकारणी

ननधाचरीत करून सींबधीं धत भोगव्दाराला नो्ीस हदली होती. ववकासकाींनी
अकृषक आकारणीचा भरणा केल्यानींतर अशा िशमनीवरील अशभन्यासाला
ननयोिन प्राधधकरणाची ववकास परवानगी घेवन
ू अशभन्यासातील भख
ू डाींचे
हस्ताींतरण

करणे

आवश्यक

होते.

तथावप,

अशभन्यासाला

ननयोिन

प्राधधकरणाची ववकास परवानगी न घेता वाशशम जिल््यामध्ये एकूण ३२८
भख
ू ींडाींचे हस्ताींतरण झाल्याचे व अशा व्यवहाराची नोंद अधधकार अशभलेखात
झाल्याचे

ननदशचनास आले आहे .

त्याअनष
ीं ाने जिल्हाधधकारी, वाशशम याींनी
ु ग

हद. ०५/०५/२०१८ च्या पत्रान्वये सवच उपववभागीय अधधकारी, तहशसलदार व

उप अधधक्षक, भशू म अशभलेख, वाशशम याींना ववषयाींककत प्रकरणी चौकशी
करून हद. ३०/०५/२०१८ पयंत माहहती सादर करण्याबाबत तसेच
२२/०६/२०१८ च्या पत्रान्वये उप ववभागीय अधधकारी,

हद.

वाशशम याींना तलाठी

वाशशम भाग-१, २, ३ व गोदे श्वर याींची दप्तर तपासणी करून त्याींचेवर
ववभागीय चौकशी सरु
ु करण्याबाबत व बेकायदे शीरररत्या घेण्यात आलेल्या
सवच नोंदी रद्द करून अनप
ु ालन अहवाल सादर करण्याबाबत कळववले आहे .
-----------------

मुांबईतील मांत्रालयाच्या पररसरातील फाऊन्स्टडेशन आणि बेडडांगच्या
िामात झालेला गैरव्यिहार

(११)

*

११८१७३

श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी) :

सन्माननीय सािवजननि

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

मब
ुीं ईतील

मींत्रालयाच्या

आवारातील

र्ा न्डेशन

आणण

बेडडींगच्या

“प्रोव्हायडडींग अॅण्ड लेईंग इन शस्ू शसमें ् कााँक्री् एम १५ ऑर् रॅ प मे्ल
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र्ॉर र्ा न्डेशन अॅण्ड बेडडींग इन्क्ल्यडु डींग मेशलींग आ ् वॉ्र मॅन्यअ
ु ली र्ॉर
वकच काम्पॅजक््ीं ग अॅण्ड क्यरू रींग“ या कामासाठी सन २०१५ च्या ऑगस्् आणण
नोव्हें बर महहन्यात कायाचदेश काढण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरच्या कामाचे कायाचदेश काढण्यात आले परीं तु सदर काम

करण्यात आले नसन
ू या कामाची सवच दे यके हदनाींक २७ माचच, २०१७ रोिी
लेखाशशषच २०५९ अींतगचत अदा करण्यात आली असल्याचे हदनाींक २९ माचच,
२०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास

ननदशचनास आले, हे ही खरे आहे काय,

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

(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषच काय आहे व त्यानस
ु ार सदरहू काम न
करता दे यके अदा करणाऱया सींबधीं धत अधधका-याींवर शासनाने कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

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

हदनाींक १९.०४.२०१७ च्या पत्रान्वये याबाबत चौकशी करण्याचे

अधीक्षक अशभयींता, सावचिननक बाींधकाम, दक्षता पथक मींडळ, मब
ींु ई याींना
ननदे श हदले आहे त.

(३), (४) व (५) चौकशी प्रगतीपथावर आहे .

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

िोल्हहापरू -साांगली महामागावचे िाम प्रलांबबत असल्हयाबाबत
(१२)

*

१२५६९३

श्री.अमल महाडीि (िोल्हहापरू दक्षक्षि) :

सन्माननीय

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

(१) कोल्हापरू व साींगली जिल््याींना िोडण्यासाठी “बाींधा वापरा आणण
हस्ताींतररत करा“ या तत्वावर बाींधण्यात येत असलेल्या महामागाचचे काम
प्रलींबबत असल्याचे माहे िन
ू , २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले,
हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदरचे काम करत असलेल्या सवु प्रमो कींपनीने शासनाची

कोणतीही परवानगी न घेता हातकणींगले येथे उड्डाणपल
ु ाचे काम सरू
ू केले
असन
ू सदरच्या कामाला कोणत्याही अधधक ननधीची तरतद
ू करण्यात आलेली
नाही आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या महामागाचवर मोठया प्रमाणात रहदारी असन
ू महामागाचचे
काम अपण
ू च असल्यामळ
ु े सामान्य िनतेची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून सदर महामागाचचे काम तातडीने पण
ू च
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे .
(२)

हातकणींगले

येथे

मींिुर

ननववदे प्रमाणे

२२.२५

मी्र

लाींबीच्या

भराव्यावरच्या उड्डाणपल
ु ाच्या ऐविी िनतेच्या/ स्थाननक लोकप्रनतननधीींच्या
मागणीनस
ु ार वपअरवरील (Elevated road) उड्डाणपल
ू हाती घेण्यात आला
आहे .

(३) अींशत: खरे आहे .

(४) शासनस्तरावर वेळोवेळी बैठका घेवन
ू उदयोिकास काम पण
ू च करण्याच्या
सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या आहे त. तसेच ननववदे तील अ्ी व शतीप्रमाणे हदनाींक

३.०१.२०१५ पासन
ू उदयोिकास रुपये १.५० लक्ष प्रनत हदवस Liquidated
damage लागू करण्यात आला आहे .

या प्रकल्पाच्या एकूण ५२.६१ ककमी लाींबीपैकी ३५.४१ ककमी लाींबी

राषरीय महामागच झाला असल्यामळ
ु े हे काम केंद्र सरकारकडे हस्ताींतर
करण्याची प्रकक्रया करण्यात येत आहे .

मा.उच्च न्यायालयाच्या आदे शानस
ु ार सदर प्रकल्पाच्या वादासींदभाचत

लावादकाचे काम सरु
ु आहे . तथावप, सदर रस्ता वाहतक
ु ीस सजु स्थतीत
ठे वण्याबाबत आवश्यक उपाययोिना करण्यात येत आहे त.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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पैठि (जज.औरां गाबाद) येथे िााँक्रीट र्त्याच्या
बाांधिामात झालेला गैरव्यिहार
(१३)

*

१२३४०५

श्री.अतल
सािे (औरां गाबाद पि
ु
ू )व :

सन्माननीय

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

(१) पैठण ववकास प्राधधकरणाींतगचत पैठण (जि.औरीं गाबाद) येथे १६ को्ी रुपये

ननधी खचन
१६०० मी.लाींबीच्या चौपदरी कााँक्री्च्या रस्त्याचे बाींधकाम
ूच
करण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या रस्त्याची िाडी ननववदे त नमद
ू केलेल्या िाडीपेक्षा कमी
असन
काम पण
ू
ू च झाल्यानींतर केवळ सहा महहन्याच्या कालावधीतच या
रस्त्याला भेगा पडल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय,

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

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार या रस्त्याचे ननकृष् दिाचचे बाींधकाम करणाऱया
कींत्रा्दारावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) पैठण व आपेगाव ववकास

प्राधधकरणाींतगचत हाती घेण्यात आलेल्या पाच रस्त्याींची लाींबी २३१५.७० मी.
इतकी असन
ू रू.१३.१२ को्ी इतका ननधी खचच झाला आहे .

प्रस्तत
ै ी चार रस्त्याींची िाडी कमी असल्याचे आढळून
ू पाच रस्त्याींपक

आले आहे व काही हठकाणी भेगा पडल्या आहे त. या सींदभाचतील प्राथशमक

चौकशीच्या अनष
ीं ाने सींबध
ीं ीत तीन शाखा अशभयींता याींना ननलींबबत करण्यात
ु ग
आले आहे .

याबाबत

चौकशी सरू
ु असन
ू लाचलच
ु पत प्रनतबींधक ववभागामार्चत

दे खील उघड चौकशी सरू
ु आहे . याशशवाय सींबधीं धत कींत्रा्दाराींना कोणतेही
काम दे ण्यात ये
घेतला आहे .

नये, असा ननणचय पैठण व आपेगाव ववकास प्राधधकरणाने

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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मालिि-दे िबाग (जज.शसांधुदग
ु )व या र्त्याची
दरु
ु ्ती िरण्याबाबत

(१४)

*

११६६०२

श्री.ननतेश रािे (ििििली) :

सन्माननीय सािवजननि

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

(१) मालवण – दे वबाग (जि.शसींधद
ु ग
ु )च या रस्त्याची दरु वस्था झाल्यामळ
ु े रस्ता
वाहतक
ु ीसाठी गैरसोयीचा झाला असन
ू त्यामळ
ु े रस्त्यावरून प्रवास करणाऱया
पयच्क तसेच प्रवाशाींना अनेक समस्याींना सामोरे िावे लागत असल्याचे
ननदशचनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या रस्त्याचे रुीं दीकरण व डाींबरीकरण करण्याबाबत पररसरातील

ग्रामस्थाींनी गत ३ वषाचपासन
सातत्याने मा.सावचिननक बाींधकाम मींत्री,
ू

मा.पालकमींत्री शसींधुदग
ु च जिल्हा, कायचकारी अशभयींता, सावचिननक बाींधकाम
ववभाग, सावींतवाडी, उप अशभयींता सावचिननक बाींधकाम उपववभाग, मालवण
याींच्याकडे

मागणी

केलेली

असतानाही

अदयापपयंत

कायचवाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

याबाबत

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

असल्यास,

चौकशीनस
ु ार

सदर

रस्त्याचे

रुीं दीकरण

व

कोणतीही

डाींबरीकरण

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) हे खरे नाही.

शसींधुदग
ू च जिल्हयातील मालवण वायरी तारकली दे वबाग या रस्त्यावरील

सवच खड्डे डाींबरशमधश्रत खडीने भरण्यात आले असन
ू रस्ता वाहतक
ु ीसाठी
सजु स्थतीत ठे वण्यात आला आहे .

(३) व (४) प्रश्नाींककत मालवण वायरी तारकली दे वबाग रस्ता कक.मी. ५/०० ते
७/७०० व कक.मी ७/७०० ते १०/७०० मध्ये मिबत
ू ीकरण व डाींबरीकरण करणे
ही कामे पण
ु च करण्यात आली आहे त.

मालवण तालक्
ु यातील मालवण कसाल

रस्ता रा.मा. १८० कक.मी. ०/०० ते ३३/०० व मालवण दे वबाग रस्ता प्रजिमा-
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२८ कक.मी. ०/०० ते १२/०० मध्ये सध
ु ारणा करणे, हे काम हायबिड ॲन्यई
ु ्ी
अींतगचत ननववदा स्तरावर असन
ू सदर कामाची एकबत्रत ननववदा प्रकक्रया पण
ू च
होताच रुीं दीकरणाचे काम हाती घेण्याचे ननयोिन आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

सािवजननि बाांधिाम विभाग, नाांदेड याांनी मजूर सहिारी सां्थाांना
ननयमबा्यररत्या िामे ददल्हयाबाबत

(१५)

*

(सािनेर),

१२४२९५

श्री.विजय

श्री.अ्लम

शेख

िडेट्टीिार

(मालाड

(ब्रम्हपरू ी),

पजश्चम),

श्री.सनु नल

श्री.अमर

िाळे

िेदार
(आिी),

अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्रीमती ननमवला गावित (इगतपरू ी), श्री.िुिाल
पाटील (धळ
ु े ग्रामीि), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.बाळासाहे ब थोरात
(सांगमनेर), श्री.हषविधवन सपिाळ (बल
ु ढािा), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर),
श्री.अब्दल
ु

सत्तार

(शसल्हलोड) :

सन्माननीय

सािवजननि

बाांधिाम

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

(१) सावचिननक बाींधकाम ववभाग, नाींदेड येथील तत्कालीन कायचकारी अशभयींता
याींनी

बनाव्

शशर्ारस

पत्राच्या

आधारावर

मिूर

सहकारी

सींस्थेला

ननयमबाहयररत्या ३० लाख रुपये ककमींतीची ७ कामे दे न हदनाींक २७
िानेवारी, २०१० रोिी या कामाचे करारनामे केल्याचे हदनाींक ९ िन
ू , २०१८
रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी सींबधधत ववभागाच्या वररषठ अधधकाऱयाींकडे तक्रार
करण्यात आली असताींनाही कोणतीही चौकशी करण्यात आली नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या सींपण
ू च प्रकरणाची चौकशी करून सींबधधत अधधकारी व
कींत्राीं्दारावर शासनाने

कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) मिूर सहकारी सींस्थाींना काम
वा्प करण्याच्या प्रकक्रयेसद
ीं भाचत प्राप्त तक्रारीींची चौकशी करण्यात आली.
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सदर चौकशीत महाराषर सावचिननक बाींधकाम ननयमावलीतील ननयमाींचे

उल्लींघन झालेले नाही, असे आढळले आहे . त्यामळ
ु े सावचिननक बाींधकाम
ववभागाकडून कारवाईचा प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मजले (ता.हातििांगले, जज.िोल्हहापरू ) येथे अिैधररत्या गौि
खननजाांचे उत्खनन सरु
ु असल्हयाबाबत

(१६)

*

१२१२२९

डॉ.सजु जत शमिचेिर (हातििांगले) :

सन्माननीय

महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मिले (ता.हातकणींगले, जि.कोल्हापरू ) येथे अवैधररत्या स्वाशमत्वधनाची
रक्कम न भरता लाखो रुपयाींच्या गौण खननिाींचे उत्खनन सरु
ु असल्याचे
माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरच्या अवैध उत्खननामळ
ु े शासनाच्या लाखो रुपयाींच्या
महसल
ू ाचे नक
ु सान होत असन
ू पयाचवरणाचाही ऱहास होत आहे, हे ही खरे आहे
काय,

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

असल्यास,

शासनाने

चौकशीनस
ु ार

मिले

येथे

अवैध

उत्खनन

कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

करणाऱयाींवर

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अशी बाब ननदशचनास आली नाही.
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

गारगोटी-पाटगाि (ता.भद
ु रगड, जज.िोल्हहापरू ) या र्त्यािरील
(१७)

*

पल
ु ाांची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत

१२३४७४

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय

सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-
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(१) गारगो्ी-पा्गाव (ता.भद
ु रगड, जि.कोल्हापरू ) या ३५ कक.मी. लाींबीच्या

रस्त्यावरील सवचच िुन्या पल
ु ाींचे कठडे, सींरक्षक दगड (गाडचस््ोन), सरीं क्षक
लोखींडी पाईप्स नादरू
ु स्त झाल्याने हदवसेंहदवस अपघातामध्ये वाढ होत असन
ू

गेल्या ५ वषाचच्या कालावधीमध्ये २० हून अधधक नागरीकाींना आपला िीव
गमवावा लागल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले, हे
खरे आहे काय.

(२) असल्यास, या रस्त्यावरील सवच पल
ु ाींचे सवेक्षण करून त्याींची दरू
ु स्ती
करण्याबाबत तसेच नवीन सींरक्षण कठडे बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

प्रश्नाींकीत मठकुडाळ शशवडाव कडगाव पा्गाव गारगो्ी हा राज्यमागच
क्र.१७९ असा असन
ू डोंगराळ व अनतपिचन्यवषृ ्ीचा प्रदे श आहे .

गारगो्ी ते पा्गाव या रस्त्याच्या लाींबीत असलेले पल
ु हे अरुीं द व

िुन्या दगडी बाींधकामातील आहे त. सदर लाींबीत व्यवसायीक, शैक्षणणक तसेच

पयच्न स्थळ असल्याने वाहनाींच्या रहदारीत वाढ झाली आहे . सदर रस्त्यावर
भद
ु रगड पोलीस ठाणे याींच्या दप्तर नोंदीनस
ु ार सन २०१३ ते २०१८ या
कालावधीत २९ अपघाताची नोंद असन
ू त्यात िीव गमावलेल्या नागररकाींची

सींख्या नमद
ु नाही. तसेच अपघाताींचे कारण नमद
ू नसल्यामळ
ु े रस्ता वा
पल
ु ाच्या दरु ावस्थेमळ
ु े ककती अपघात झाले हे समिून येत नाही.
(२)

सदर गारगो्ी ते पा्गाव या लाींबीतील पल
ु ाींचे सवेक्षण झाले असन
ू हा

रस्ता सध
ु ारणेसाठी हायिीड ॲन्यई
ु ्ी कायचक्रमाींतगचत मींिरु ी प्राप्त असन
ू
लवकरच रस्ता व पल
ु ाींचे काम हाती घेण्याचे ननयोिन आहे . सदय:जस्थतीस
रस्त्यावरील वाहतक
ू सरु ळीत सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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मौजे मेहुिाराजा (ता.दे ऊळगाि राजा, जज.बुलढािा) येथील खडिपूिाव
(१८)

*

प्रिल्हपग्र्ताांचे पुनिवसन िरण्याबाबत

१२०६३८

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड राजा) :

सन्माननीय

मदत ि पन
ु िवसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौिे मेहुणारािा (ता.दे ळगाव रािा, जि.बल
ु ढाणा) येथील खडकपण
ू ाच
प्रकल्पामध्ये िशमनी गेलल्
े या शेतक-याींचे पन
ु वचसन करण्याबाबत तेथील
नागररकाींनी

वारीं वार

सींबधधत

अधधका-याींकडे

ननवेदने

कायचवाही करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,

दे नही

कोणतीही

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

त्यानस
ु ार मेहुणारािा येथील खडकपण
ु ाच प्रकल्पग्रस्ताींचे
पन
ु वचसन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही.

सदर गावातील केवळ ३० ्क्के शेतिशमनी बाधधत असन
ू सदर गावाचे

पन
ु वचसन अनज्ञ
ु ेय नाही.

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

धचखली (जज.बुलढािा) तालुक्यात जजओ, ररलायन्स्टस ि इतर िांपन्स्टयाांनी
(१९)

*

शेति-याांचे िेलेले आधथवि नुिसान

१२४३३७

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :

सन्माननीय मदत ि

पन
ु िवसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) धचखली (जि.बल
ु ढाणा) तालक्
ु यात जिओ, ररलायन्स व इतर कींपन्याींनी
केबल ्ाकण्यासाठी शेतकऱयाींची व शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता
शेतीचे खोदकाम केल्याने पाईप लाईन र्ु्ून शेतीचे नक
ु सान झाले असन
ू या

कींपन्याींनी शेतकऱयाींना नक
ु सानाची भरपाई न हदल्याने शेतकऱयाींनी पोलीस
स््े शन व लोकप्रनतननधीकडे तक्रारी केल्या असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले,
(३)

असल्यास,

तदनस
ु ार

शेतकऱयाींना

नक
ु सानीचा

मोबदला

दे ण्यासह

ववनापरवाना शेतीचे खोदकाम करुन केबल ्ाकणाऱया उक्त कींपन्याींवर
कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) सदर बाब ननदशचनास आलेली नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

शहापूर (जज.ठािे) येथील आनांद िन्स्ट्रिेल या
एजन्स्टसीिर िारिाई िरण्याबाबत

(२०)

*

१२३४००

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा),

श्री.दत्तात्रय भरिे (इांदापरू ), श्री.िैभि वपचड (अिोले) :

सन्माननीय

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

(१) शहापरू (जि.ठाणे) येथील प्रजिमा ६१ वरील ककमी ०/००० ते ४/५२५ या
्प्प्यातील रस्त्याच्या दरु
ु स्तीसाठी शासनाने मींिुरी हदली असन
ू या रस्त्याचे

काम अत्यींत धधम्या गतीने सरु
ु असल्याचे तसेच ननकृष् दिाचचे करण्यात
येत असल्याने रस्त्याच्या कामाची गण
ु वत्ता व दिाच तपासणीनींतर दे यक अदा
करण्याबाबतचे पत्र स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.सावचिननक बाींधकाम मींत्री
याींना हदनाींक १५ मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास हदले आहे, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास,

तोडण्यासाठी

या

रस्त्यावर

अडथळा

ठरत

असलेले

वपींपळाचे

झाड

आनींद कन्स्रवेल या एिन्सीने सींबधीं धत मिुराला कोणतीही

साधने व साहहत्य न हदल्याने

झाडावरुन पडून मिरू श्री.कान्हू धगरा याींचा
हदनाींक १८ मे, २०१८ रोिी मत्ृ यु झाला, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास,
तसेच

स्थाननक

उक्त दोन्ही प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय
लोकप्रनतननधीनी

मा.मख्
ु यमींत्री

याींना

मयत

मिुराच्या

नातेवाईकाींना आधथचक मदत दे ण्याबाबत पत्र पाठववले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार या रस्त्याच्या कामाची गण
ु वत्ता तपासन
ू दे यके
अदा करण्याबाबत तसेच मयत मिरु ाच्या नातेवाईकाींना आधथचक मदत दे न

आनींद कन्स्रवेल या एिन्सीवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

सदरील रस्त्याच्या बाींधकामास अडथळा ननमाचण होणारी २ झाडे तोडण्यासाठी
शहापरू नगरपींचायतीकडे शहापरू उपववभागाने हद.३०.१.२०१८ व हद.२२.२.२०१८
च्या पत्रान्वये ववनींती करण्यात आली होती. परवानगी अप्राप्त असल्याने

कींत्रा्दारास झाड तोडण्याच्या सच
ू ना सा.बाीं. ववभागाकडून दे ण्यात आलेल्या
नव्हत्या. झाड तोडण्याची परवानगी हद. २१.५.२०१८ रोिी प्राप्त झाली.
(३) प्रश्न क्र.१

मध्ये नमद
ु पत्र सींबधीं धत सा.बाीं. ववभागास प्राप्त झाल्यानींतर

या कामाचे कोणतेही दे यक अदा करण्यात आलेले नाही.

आधथचक मदतीबाबतचे कोणतेही पत्र ववभागाकडे प्राप्त नाही.
(४)

कामाच्या

गण
ु वत्तेच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

दक्षता व गण
ु ननयींत्रण

मींडळाला

तपासणी करण्याचे ननदे शशत करण्यात आले आहे . अपघाताच्या अनष
ीं ाने
ु ग

शहापरू पोशलस स््े शनमध्ये हद.२६.५.२०१८ रोिी एर्. आय.आर.क्र. ०२४१

नोंदववण्यात आला आहे . याबाबत चौकशी करण्याची कायचवाही पोशलस
ववभागामार्चत प्रगतीत आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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नाशशि विभागातील नांदरू बार, जळगाि ि अमळनेर या भागातून
िाळूची िाहतूि होत असल्हयाबाबत

(२१)

*

११९०३९

श्रीमती ददवपिा चव्हाि (बागलाि) :

सन्माननीय

महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात सवचत्र वाळू उपशावर बींदी असताना नाशशक ववभागातील नींदरू बार,

िळगाव जिल््यातील िळगाव व अमळनेर भागातन
ू बेकायदे शीर वाळूची
वाहतक
केली िात असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान
ू
ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

यामळ
ु े

शासनाच्या

महसल
ू ाचे

नक
ु सान

होत

असन
ू

नागरीकाींनी जिल्हाधधकारी, नाशशक याींच्याकडे याबाबत वारीं वार तक्रारी केल्या
असतानाही या वाळू तस्कराींवर कोणतीही कारवाई केली नाही, हे ही खरे आहे
काय,

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

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार नाशशक ववभागात वाळू तस्करी करणाऱया वाळू
माकर्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) राज्यात सरसक् वाळू उपशावर बींदी नाही.
तथावप,

नाशशक

जिल््यामध्ये

िळगाींव,

धळ
ु े

व

नींदरू बार

जिल््यातन
ू

बेकायदे शीर वाळू वाहतक
ू होत असल्याची बाब ननदशचनास आली आहे .

(२) नागररकाींनी जिल्हाधधकारी, नाशशक याींच्याकडे तक्रार केल्याची बाब
ननदशचनास आली नाही.

(३) व (४) नाशशक जिल््यात माहे एवप्रल, २०१८ ते िून, २०१८ या

कालावधीत िळगाव, धळ
ु े व नींदरू बार जिल््यातन
ू वाळूची अवैध वाहतक
ू
करणाऱया ३८ वाहनाींवर दीं डात्मक कारवाई करुन रु.८९.२९ लक्ष इतकी रक्कम
वसल
ू करण्यात आली आहे .

तसेच नाशशक ववभागात गौण खननिाच्या अवैध उत्खनन व वाहतक
ू ीस

आळा घालण्याकरीता जिल्हा स्तरावर तसेच तालक
ु ा स्तरावर पथके स्थापन
करण्यात आलेली आहे त. सदर पथकाींमार्चत माहे एवप्रल, २०१८ ते मे, २०१८
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या कालावधीत गौण खननिाचे अवैध वाहतक
ू ीच्या २६५ प्रकरणात कारवाई
करुन रु.३४६.६९ लक्ष इतकी दीं ड आकारणी करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

दासिे ते धामिहोळ (ता.मुळशी, जज.पुिे) या र्त्याची
दरु
ु ्ती िरण्याबाबत

(२२)

*

११९१९४

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

श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.विजय िडेट्टीिार
(ब्रम्हपरू ी) :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून)

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दासवे ते धामणहोळ (ता.मळ
ु शी, जि.पण
ु े) या रस्त्यावर अनेक खड्डे
पडून रस्त्याची दरु वस्था झाली असन
ू रस्त्याच्या बािूची ग्ारे वेळीच दरु
ु स्त
न केल्याने तसेच रस्त्यावरील डाींबर व खडीही उखडली असल्यामळ
ु े अपघात
घडण्याची शक्यता ननमाचण झाल्याचे माहे मे,
ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,

२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान

(२) असल्यास, रस्त्याच्या दरु वस्थेमळ
ु े नागररक तसेच प्रवाशाींची रस्त्यावरून
प्रवास करताना मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार या रस्त्याची तातडीने दरु
ु स्ती करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

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

प्रश्नाींककत दासवे ते मग
ु ाव प्रजिमा १६४ व मग
ु ाव ते धामणहोळ

प्रजिमा ११२ असा आहे . सदर रस्त्याच्या बािच
ु ी ग्ारे बाींधीव पध्दतीची

पक्की ग्ारे आहे त. तसेच रस्त्याचा काही क्षनतग्रस्त लाींबी खडी मरु माींने
भरुन रस्ता वाहतक
ु ीसाठी सजु स्थतीत ठे वण्यात आला आहे .
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(३) व (४) प्रश्नाींककत दासवे ते धामणहोळ दरम्यानच्या रस्त्याची लाींबी १५
कक.मी. आहे . रस्त्याच्या डाींबरी पषृ ठभागावरील पडलेले खड्डे भरण्यात आले

आहे त. रस्त्याच्या डाींबरी नत
ु नीकरणाचे काम ननधी, ननकष व प्राधान्य
क्रमानस
ु ार हाती घेण्याचे ननयोिन आहे . सदय:जस्थतीत रस्त्यावरील वाहतक
ु
सरु ळीत सरु
ु आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

साांजगाि फाटा ते तािईगाि (जज.रायगड) या र्त्याची
दरु
ु ्ती िरण्याबाबत
(२३)

*

१२०८२६

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

श्री.जजतें द्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा) :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम

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

खोपोली

(जि.रायगड)

नगरपररषद

हद्दीतील

साींिगाव

र्ा्ा

ते

ताकईगाव या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडून रस्त्याची दरु वस्था
झाली असल्यामळ
ु े रस्त्यावरुन प्रवास करणे गैरसोयीचे हो न वारीं वार अपघात
घडत असल्याचे ननदशचनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या रस्त्याची दरु
ु स्ती करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी
शासनाकडे तसेच सावचिननक बाींधकाम ववभाग,
लेखी

खोपोली याींच्याकडे वारीं वार

ननवेदन दे नही कोणतीही कायचवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे

आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून सदर रस्त्याची तातडीने दरु
ु स्ती
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे .

प्रश्नाधीन रस्त्याची कक.मी. १४६/३०० ते १४७/३०० ही नगर पररषद

हद्दीमधील लाींबी खोपोली नगर पररषदे च्या अखत्यारीतील असन
अविड
ू
वाहतक
ु ीमळ
ु े रस्त्याची दरु ावस्था होत आहे .
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(२) हे खरे नाही.

रस्त्याची उवचरीत लाींबी कक.मी. १४३/०० ते १४६/३००

व १४७/३०० ते

कक.मी. १५२/८०० ही लाींबी सा. बाीं. ववभागाकडे असन
ू सजु स्थतीत आहे

ीं
(३) नगर पररषदे च्या अखत्यारीतील लाींबीसाठी कॉक्री्
रस्ता करण्याची
शशर्ारस असन
ू याबाबत नगर पररषदे कडून कायचवाही अपेक्षीत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

रत्नाधगरी जजल्हहयातील ररक्षा चालि-मालि सांघटनाांनी विविध
मागण्याांसाठी िाढलेला मोचाव
(२४)

*

११७४९२

श्री.भा्िर जाधि (गह
ु ागर) :

सन्माननीय पररिहन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रत्नाधगरी जिल््यातील ररक्षा चालक-मालक सींघ्नाींनी त्याींच्या ववववध
प्रलींबबत मागण्याींच्या पत
च स
े ाठी माहे एवप्रल, २०१८ च्या नतसऱया सप्ताहात
ू त
दापोली ते रत्नाधगरी अशी पदयात्रा काढली असन
ु

हदनाींक १६ एवप्रल, २०१८

रोिी वा त्यासम
ु ारास जिल्हाधधकारी कायाचलयावर मोचाच काढून मागण्याींचे
ननवेदन सादर केल्याचे ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ररक्षा चालकाींच्या मागण्याींचे स्वरुप काय आहे,
(३)

असल्यास,

ननवेदनाच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

ररक्षा

चालक-मालक

सींघ्नेच्या

प्रलींबबत मागण्या मींिरू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(२) व (३) ररक्षा चालक-मालक सींघ्ना दापोली याींनी हद. २६.०३.२०१८ च्या
ननवेदनादवारे तसेच ररक्षा चालक-मालक व मालवाहू सींघषच सशमती, रत्नाधगरी
याींनी हद. १६.०४.२०१८ च्या ननवेदनान्वये दापोली शहरातील व रत्नाधगरी

जिल््यातील अवैध प्रवासी वाहतक
ू बींद करण्याची प्रामख्
ु याने मागणी केलेली
आहे .
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अवैध वाहतक
ू ीसींदभाचत उप प्रादे शशक पररवहन कायाचलय, रत्नाधगरी

याींच्या अधधपत्याखाली वायव
ु ेग पथकाींकडून सातत्याने कायचवाही करण्यात येत
आहे .

उप प्रादे शशक पररवहन कायाचलय, रत्नाधगरी याींच्यादवारा हद.०१.०४.२०१८

ते हद.२४.०४.२०१८ या कालावधीत एकूण ४१० वाहने तपासण्यात आली

असता त्यापैकी ७७ वाहने दोषी आढळली असन
३५ प्रकरणे ननकाली
ू

काढण्यात आलेली आहे त. सदर प्रकरणी वाहनधारकाींकडून रु.१,७२,०२२ इतका
दीं ड व कर वसल
ु करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

दे ऊळिाडी (ता.िजवत, जज.अहमदनगर) येथे मुरुमाचे
अिैध उत्खनन होत असल्हयाबाबत

(२५)

*

१२१३४६

श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दे ळवाडी (ता.किचत,जि.अहमदनगर) येथे ग् क्रमाींक ३१मधील “नो
मायननींग झोन” असणाऱया गायरान िशमनीवर माहे

एवप्रल-मे, २०१८ पासन
ू

मरु
ु माचे अवैध उत्खनन सरु
ु असल्याचे ननदशचनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक िनतेनी तहशसलदार किचत, ग्रामसेवक,
तलाठी दे ळवाडी याींच्याकडे लेखी ननवेदनादवारे तक्रार केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

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

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार दे ळवाडी येथे अवैध उत्खनन करणाऱयाींवर
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) मींडळ अधधकारी, भाींबोरा व
तलाठी,

दे ळवाडी,

ता.किचत

याींनी

हद.१४

िन
ू ,२०१८

रोिी

केलेल्या

स्थळपाहणीत दे ळवाडी (ता.किचत, जि.अहमदनगर) येथील ग् क्र.३१ या
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िशमनीवरुन अींदािे ३२ िास मरु
ु म या गौणखननिाचे उत्खनन झाल्याचे
हदसन
ू आले. मात्र सदर उत्खनन कोणत्या कालावधीत झाले व कोणी केले
याबाबत माहहती प्राप्त न झाल्याने सींबधीं धताववरुध्द कारवाई करता आली
नाही.

मात्र या उत्खननाबाबत स्थाननकाींकडून लेखी तक्रार प्राप्त झाल्याचे

ननदशचनास आले नाही.

गौण खननिाचे अवैध उत्खनन व वाहतक
ू ीस प्रनतबींध करण्यासाठी

तालक
ु ा स्तरावर पथके स्थापन करण्यात आली आहे त. माहे एवप्रल, २०१८ ते
मे,२०१८ या कालावधीत किचत तालक्
ु यात सदर पथकाींमार्चत गौण खननिाचे
अवैध

उत्खनन

व

वाहतक
ू ीच्या

६

प्रकरणी

दीं डात्मक

कारवाई

करुन

रु.७,१६,५२५/- इतकी रक्कम वसल
ू करण्यात आली आहे . तसेच ६ वाहने
िप्त करण्यात आली आहे त.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

िरळी (मुांबई) येथील बीडीडी चाळीच्या पुनविविास
िामात झालेला गैरव्यिहार

(२६)

*

११७१७६

श्री.शरददादा

श्री.सनु नल प्रभू (ददांडोशी), श्री.सरदार ताराशसांह (मल
ु ड
ुां ),

सोनाििे

(जुन्स्टनर) :

सन्माननीय

सािवजननि

बाांधिाम

(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वरळी, मब
ुीं ई येथील

बीडीडी चाळीच्या पन
ु ववचकास कामासाठी माहे

र्ेिव
ु ारी-माचच, २०१६ मध्ये तत्कालीन कायचकारी अशभयींता याींच्यासह २२

अशभयींता याींनी बनाव् ननववदा व करारनामे करुन वकच ऑडचर काढली असन
ू
प्रत्यक्षात कामे न करता २२ को्ी रुपयाींच्या दे यकाींचे धनादे श व्वन
ू
गैरव्यवहार केल्याचे उपलब्ध मोिमाप पजु स्तका आणण दे यकाच्या सत्य
प्रतीवरुन माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशचनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी दक्षता अधधकारी, सावचिननक बाींधकाम ववभाग,
मब
ुीं ई याींच्यामार्चत सरु
ु असलेल्या चौकशीस प्रहदघच ववलींब झाल्यामळ
ु े अवर
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सधचव, सावचिननक बाींधकाम ववभाग, मींत्रालय याींनी ववनाववलींब चौकशी करुन
दोषी ववरुध्द कारवाई करण्याचे आदे श हदले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी सरु
ु असलेली चौकशी पण
ू च झाली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषच काय आहे व त्यानस
ु ार तत्कालीन दोषी
कायचकारी अशभयींता व अन्य सींबध
ीं ीत अशभयींत्याींववरुध्द

शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

कारवाई करण्याबाबत

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) वरळी, मब
ुीं ई येथील बीडीडी
चाळीच्या कामात गैरव्यवहार प्रकरणी प्राप्त झालेल्या तक्रारीची शासनाने

गींभीर दखल घेतली. या सवच तक्रारीची अधधक्षक अशभयींता, दक्षता पथक

मींडळ, मब
ुीं ई याींना चौकशी करण्याचे ननदे श हदले. अधधक्षक अशभयींता, दक्षता
पथक मींडळ याींनी सादर केलेल्या चौकशी अहवालानस
ु ार बीडीडी चाळीच्या

पन
ु ववचकास कामात मद
ु त उल्ून दे खील काम अपण
ू च असणे, कामाची
ववभागणी

करणे,

ववभागणीस

सक्षम

अधधकाऱयाींची

मींिूरी

न

घेणे,

करारनाम्यातील तरतद
ू ीनस
ु ार कींत्रा्दारास बाींधकाम साहहत्याच्या चाचणीपो्ी

रक्कम अदा केली असणे, तथावप, दक्षता पथकास चाचणी अहवाल उपलब्ध
करून न दे णे अशा प्रकारच्या प्रशासकीय अननयशमतता झाल्या आहे त. सदर

अननयशमततेस तत्काशलन कायचकारी अशभयींता, उप अशभयींता, सहाय्यक
अशभयींता श्रेणी-२ व शाखा अशभयींता हे सींयक्
ु तररत्या िबाबदार असल्याने
त्याींच्या ववरूध्द शशस्तभींग ववषयक कायचवाही करण्याचा शासनाने ननणचय
घेतला आहे .

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

पुिे जजल्हहाधधिारी िायावलयातील फननवचरच्या
िामात झालेला गैरव्यिहार

(२७)

*

११६६१७

श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) :

सन्माननीय

सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-
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(१) जिल्हाधधकारी कायाचलय, पण
ु े येथील र्ननचचरच्या कामासाठी शासनाकडून
ननधी उपलब्ध नसताना व कामासाठी प्रशासकीय पातळीवर कोणत्याही

प्रकारचे प्रयोिन नसताना र्ननचचरच्या कामाची ननववदा काढून काम सरु
ु
केल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, शासनाच्या ननयमानस
ु ार ननधीची उपलब्धतता असल्याशशवाय
ननववदा काढता येत नसताना व ककमान दहा ्क्के ननधी असल्याशशवाय

काम सरू
ु करता येत नसताींना ठे केदाराच्या र्ायदयासाठी ववधानभवन, पण
ु े
येथे वक्ष
ु केले, हे ही खरे आहे
ृ लागवड कायचक्रमाींतगचत र्ननचचर घे न काम सरू
काय,

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

(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषच काय आहे व त्यानस
ु ार उक्त प्रकरणातील
दोषी अधधकारी व सींबध
ीं ीत ठे केदारावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. जिल्हाधधकारी कायाचलय, पण
ु े येथील
रु.१०१०.८६ लक्ष अींदाजित ककीं मतीच्या र्नीचरच्या कामाची ननववदा प्रकक्रया
प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्यानींतरच करण्यात आली आहे .
(२) नाही.

(३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

पाांढरििडा (ता.िेळापरू , जज.यितमाळ) शहरातील शसमें ट र्ता
बाांधिामे ननिृष्ट्ट दजावची िेल्हयाबाबत

(२८)

*

११९७४३

श्री.राजु तोडसाम (अिी) :

सन्माननीय सािवजननि

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-
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(१) पाींढरकवडा (ता.केळापरू , जि.यवतमाळ) शहरात केलेली शसमें् रस्ता

बाींधकामे कींत्रा्दार व सावचिननक बाींधकाम ववभागाच्या अधधकाऱयाींनी ननकृष्
दिाचची केल्याने या कामाींची चौकशी करण्याची मागणी नागररकाींनी केली
असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषच काय व त्यानस
ु ार सींबधीं धत कींत्रा्दार व

दोषी अधधकारी याींच्याववरुद्ध शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

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

(२) होय, सदर कामाचा दिाच ववननदे शा प्रमाणे आहे .

(३) कींत्रा्दार तसेच अधधकारी याींनी कोणतीही अननयशमतता केलेली नाही.
त्यामळ
ु े कायचवाहीचा प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

राजीिडा (जज.रत्नाधगरी) येथील मत््योद्योग शाळे च्या
इमारतीची दरु ि्था झाल्हयाबाबत
(२९)

*

१२३९५०

श्री.राजन साळिी (राजापरू ) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रािीवडा (जि.रत्नाधगरी) येथील मत्स्योदयोग शाळे च्या इमारतीचे ्प्पर
नादरु
ु स्त झाले असन
ू शाळे च्या शभींतीलाही तडे गेल्याचे माहे एवप्रल, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शाळे च्या दरु
ु स्तीबाबत जिल्हा पररषद व मत्स्त्योदयोग
ववभागाला वारीं वार ननवेदने दे नही कोणतीही कायचवाही करण्यात आलेली
नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

चौकशी

करुन

मत्स्योदयोग

शाळे च्या

इमारतीच्या दरु
ु स्तीबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

(३) दरु
ु स्ती योग्य

खोल्याींचे सवेक्षण माहे िून, २०१८ मध्ये पींचायत

सशमतीचे शाखा अशभयींता व शशक्षण ववभाग याींचेमार्चत करण्यात आले आहे .

सदर सवेक्षणामध्ये या शाळे च्या १३ वगच खोल्याींच्या दरु
ु स्तीची मागणी
करण्यात आली आहे . त्यासाठी अींदािे २५ लक्ष इतक्या रकमेची आवश्यकता

आहे . जिल्हा वावषचक योिनेअत
ीं गचत शाळा दरु
ु स्तीसाठी सदर शाळे ची दरु
ु स्ती
प्रस्ताववत करण्यात येत आहे .

(४) सदरची बाब माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये ननदशचनास आली असन
ू त्यादृष्ीने

जिल्हा वावषचक योिनेच्या चालु वषी २०१८-१९ च्या आराखड्यामध्ये दरु
ु स्ती
प्रस्ताववत करण्यात येत आहे .

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

िाांद्रे-पूिव (मुांबई) येथील शासिीय िसाहतीमधील अनतक्रमिे
ननष्ट्िाशसत िरण्याबाबत

(३०)

*

१२४४२८

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापरू ) :

सन्माननीय सािवजननि

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

(१) वाींद्रे-पव
ू च (मब
ुीं ई) येथील शासकीय वसाहतीमधील सावचिननक बाींधकाम

ववभागाच्या िागेवर मोठया प्रमाणात अनतक्रमणे करण्यात आली असन
ू सदर
अनतक्रमणे पाडण्याबाबत मा.सवोच्च न्यायालयाने ननदे श हदले असतानाही
सावचिननक बाींधकाम ववभागाकडून कोणतीही कायचवाही करण्यात आली नाही,
हे खरे आहे काय,

33

(२) असल्यास, या वसाहतीमधील र्ु्पाथही लोकाींना चालण्यासाठी उपलब्ध

नसन
अनतक्रमणे काढल्यानींतर काही कालावधीत पन्
ू
ु हा अनतक्रमण होत
असल्याने यावर कायमस्वरूपी उपाययोिना करण्याची आवश्यकता आहे , हे
ही खरे आहे काय,

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

असल्यास,

अनतक्रमणे

चौकशीनस
ु ार

ननषकाशसत

करुन

वाींद्रे-पव
ू च

येथील

पन्
ु हा

शासकीय

अनतक्रमणे

हो

वसाहतीमधील
नये

म्हणून

कायमस्वरूपी उपाययोिना करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

शासकीय वसाहत वाींद्रे (पव
ू )च येथील साविचननक बाींधकाम ववभागाच्या

िागेवर वेळोवेळी होणारी अनतक्रमणे साविचननक बाींधकाम ववभागामार्चत
ननषकाशसत केली िातात.
(२) हे अींशत: खरे आहे .

(३), (४) व (५) शासकीय वसाहत वाींद्रे (पव
ू )च येथील साविचननक बाींधकाम
ववभागाच्या

िागेवर

वेळोवेळी

होणारी

अनतक्रमणे

साविचननक

बाींधकाम

ववभागामार्चत ननषकाशसत केली िातात. अनतक्रमणे ननषकाशसत करणेकामी
सहायक

आयक्
ु त,

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगर

पाशलका,

एच ्

पव
ू च

ववभाग,

मा.उपजिल्हाधधकारी (अनत/ननषकासन) बाींद्रा-१ व कायचकारी अशभयींता, उत्तर

मब
ुीं ई (सा.बाीं.) ववभाग, अींधेरी, मब
ुीं ई या कायाचलयातील अधधकारी व कमचचारी

याींच्या मदतीने सींयक्
ु तररत्या ८० अनधधकृत शेड/गाळे ननषकाशसत करून
पींचनामा करण्यात आला आहे .
सदरील

अनतक्रमण

हो

नये

व

ननयींत्रण

ठे वण्याच्या

दृष्ीने

उपजिल्हाधधकारी/मालमत्ता अधधकारी हे पद पन
ु जिचववत करण्यासाठी कायचवाही
करण्यात येत आहे .

-----------------
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धचखलहोळ (ता.खानापूर, जज.साांगली) पररसरातील येरळा
नदीपात्रातील अिैध उत्खननाबाबत

(३१)

*

१२५२४६

श्री.अननल बाबर (खानापरू ) :

सन्माननीय महसल
ू

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) धचखलहोळ (ता.खानापरू , जि.साींगली) पररसरातील येरळा नदीपात्रातन
ू
मोठ्या प्रमाणात अवैधरीत्या वाळूचा उपसा करून तस्करी करण्यात येत
असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले, हे खरे
आहे काय,

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

(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषच काय आहे व त्यानस
ु ार नदीपात्रातन
ू

अवैधरीत्या वाळू उपसा करणाऱया वाळू माकर्याींवर शासनाने कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(२) व (३) गौण खननिाचे अवैध उत्खनन व वाहतक
ू ीस प्रनतबींध करण्यासाठी
तालक
ु ास्तरावर पथके कायाचन्वीत करण्यात आली आहे . सदर पथकादवारे

खानापरू तालक्
ु यामध्ये माहे एवप्रल, २०१७ ते माचच, २०१८ या कालावधीत
गौण खननिाच्या अवैध उत्खनन व वाहतक
ू ीच्या ५९ प्रकरणी दीं डात्मक
कायचवाही करुन रु.२७,५८,७८०/- इतकी रक्कम वसल
ू करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

आांबेगाि ि जन्स्ट
ु नर (जज.पुिे) या तालक्
ु यातील शेतिऱयाांची
झआ
ु री िांपनीिडून झालेली फसििि
ू

(३२)

*

१२०३५९

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

(मब्र
ां डोळस (माळशशरस) :
ुां ा िळिा), श्री.हनम
ु त
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री
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(१) आींबेगाव व िन्
ु नर (जि.पण
ु े) या तालक्
ु याींतील शेतकऱयाींनी झुआरी

कींपनीकडून ममता फ्लॉवर या िातीच्या फ्लॉवर वपकाचे बबयाणे घे न
लागवड

केली

असता फ्लॉवर

रोपाींना

हवे

तसे पीक आले

नसल्याने

शेतकऱयाींनी उपववभागीय कृषी अधधकारी, तालक
ु ा कृषी अधधकारी, आींबेगाव व
िुन्नर याींच्याकडे लेखी ननवेदनादवारे तक्रारी केल्या, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ्ोमॅ्ो उत्पादक शेतकऱयाींची ज्याप्रकारे र्सवणक
झाली
ू
त्याचप्रमाणे फ्लॉवर उत्पादक शेतकऱयाींची र्सवणक
होवन
त्याींचे लाखो
ू
ु
रुपयाींचे नक
ु सान झाले, हे ही खरे आहे काय,

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

काय आढळून आले, त्यानस
ु ार शेतकऱयाींची र्सवणूक करणाऱया झुआरी
कींपनीववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) पण
ु े जिल््यातील िुन्नर व आींबेगाव तालक्
ु यातील

एकूण ६ शेतकऱयाींनी झआ
ु री ॲग्रो कींपनीच्या ममता या फ्लॉवर वाणाच्या
रोपाींची एकूण १.७५ हे क््र क्षेत्रावर लागवड केलेली होती. या सींदभाचत फ्लॉवर

रोपास गड्डे लागलेले नसल्याची तक्रार सींबधीं धत शेतकऱयाींकडून हदनाींक
१७.४.२०१८ रोिी प्राप्त झालेली आहे .

(२) व (३) तालक
ु ा तक्रार ननवारण सशमतीमार्चत नक
ु सानग्रस्त क्षेत्राची पाहणी

करण्यात आलेली आहे . सदोष बबयाणाींमळ
ु े फ्लॉवर वपकास गड्डे लागलेले
नसल्याचा ननषकषच सशमतीने हदलेला होता. त्यानष
ीं ाने बबयाणे उत्पादक
ु ग
कींपनीस व नसचरीधारकास या सींदभाचत कारणे दाखवा नो्ीस दे ण्यात आलेली

होती. तथावप, बबयाणे उत्पादक कींपनी / ववक्रेता याींनी सींबधीं धत नक
ु सानग्रस्त
शेतकऱयाींना नक
ु सान भरपाईची रक्कम हदल्याने शेतकऱयाींनी तक्रार मागे
घेतलेली आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
-----------------
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बुलढािा जजल्ह्यातील शासिीय िायावलयात वपण्याच्या पाण्याची
गैरसोय होत असल्हयाबाबत

(३३)

*

११९२८७

पाटील (शशडी) :
काय :-

श्री.हषविधवन सपिाळ (बल
ु ढािा), श्री.राधािृष्ट्ि विखेसन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) बल
ु ढाणा जिल््यातील जिल्हाधधकारी व तहसीलदार कायाचलयात लाखो

रुपये खचच करुन बाींधण्यात आलेल्या वपण्याच्या पाण्याच्या ्ाक्यातील
बहुताींश ्ाक्या पाण्याअभावी कोरडया पडुन त्याींची दरु वस्था झाल्याचे माहे
एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

बल
ु ढाणा

जिल्हयातील

ववववध

शासकीय

कायाचलयात

वपण्याच्या पाण्याची योग्य व्यवस्था नसल्यामळ
ु े कमचचा-याींसह कायाचलयात

येणा-या नागररकाींची वपण्याच्या पाण्याची गैरसोय होत असन
ु याकडे सींबधीं धत
अधधकारी दल
च करीत आहे, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन बल
ु ढाणा जिल्हयातील जिल्हाधधकारी
व तहसीलदार कायाचलयासह ववववध शासकीय कायाचलयात वपण्याच्या पाण्याची
होणारी गैरसोय दरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) बल
ु ढाणा जिल्हाधधकारी कायाचलयाच्या
पररसरात तसेच नवीन इमारतीत वॉ्र कुलर बसववण्यात आलेले आहे त.
शासकीय कमचचारी व कायाचलयात येणाऱया नागररकाींना वपण्याच्या पाण्याची
सवु वधा उपलब्ध आहे .

बल
ु ढाणा जिल्हयातील एकुण १३ पैकी ३ तहशसल कायाचलय इमारतीतील

पाण्याच्या ्ाक्या नादरू
ु स्त आहे त. त्याहठकाणी वपण्याच्या पाण्याची पयाचयी
व्यवस्था करण्यात आलेली आहे . तर ५ तहशसल कायाचलयीन इमारतीत
वपण्याच्या पाण्याच्या ्ाक्या नसल्याने आर.ओ., राींिण, बोअरवेल इत्यादी

साधनाव्दारे पाण्याची पयाचयी व्यवस्था करण्यात आली आहे . उवचररत ५
तहशसल कायाचलयाच्या हठकाणी वपण्याची पाण्याची व्यवस्था आहे .
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नादरू
ु स्त असलेल्या ्ाक्याींची दरू
ु स्ती करण्याबाबत कायचकारी अशभयींता,

सावचिननक बाींधकाम ववभाग याींना कळववण्यात आलेले आहे .

्या व्यनतररक्त बल
ु ढाणा जिल््यातील ववववध शासकी कायाचलयामध्ये

वपण्याच्या पाण्याची पयाचयी व्यवस्था नळ, बोअरवेल, वॉ्र कुलर इ.
साधनाींदवारे करण्यात आलेली आहे
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

पायुबांदर ि नागलाबांदर (जज.पालघर) खाडीमधन
ू अिैधररत्या रे तीचा
उपसा िरण्यात येत असल्हयाबाबत

(३४)

*

१२१५५३

श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पायब
ीं र व नागलाबींदर (जि.पालघर) खाडीमधन
ु द
ू अहोरात्र अवैधररत्या

रे तीचा उपसा करण्यात येत असल्याचे व या अवैध रे ती उपशामळ
ु े या
बींदराींच्या

ककनारपट्टीस

झाल्याचे माहे

खरे आहे काय,

तसेच

घोडबींदर

रोडवरील

पल
ु ास

धोका

ननमाचण

माचच, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले आहे, हे

(२) असल्यास, या अवैध रे ती उपशाबाबत नागररकाींनी जिल्हाधधकारी,

पालघर, प्राींत अधधकारी व प्रधान सधचव, महसल
ू ववभाग याींचेकडे वारीं वार
तक्रारी केल्या असतानाही या प्रकरणी कोणतीही कारवाई करण्यात आली
नसल्याचे ननदशचनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

असल्यास,

चौकशीनस
ु ार

पायब
ीं र
ु द

व

नागलाबींदर

या

खाडीमधून

अवैधररत्या रे तीचा उपसा करणाऱया रे ती माकर्याींवर शासनाने कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) अशी बाब ननदशचनास आली नाही. तथावप,

उक्त आशयाचे मा.ववरोधी पक्षनेता, महाराषर ववधानसभा याींचे मा.मींत्री
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(महसल
ू ) याींना उद्देशन
ू शलहहलेल्या हद.१६/५/२०१८ रोिीच्या पत्राची प्रत प्रधान
सधचव (महसल
े डे प्राप्त झाली आहे .
ू ) याींचक

(३) व (४) वसई तालक्
ीं र ते घोडबींदर खाडीतील वाळूग्ाींचे
ु यातील पाचुबद
शललाव करण्यात आले आहे त. महसल
ू ववभाग, पोलीस व महाराषर मेरी्ाईम
बोडच याींचे पथकाने सींयक्
ीं र हद्दीतील
ु तररत्या केलेल्या पाहणीत मालोंडे पाचुबद

समद्र
ु मागे १००० मी्र पररसरात अवैधररत्या वाळूचे उत्खनन करणाऱया ३
बो्ीतील एकूण १४ व्यक्तीींववरुध्द हद.१२/३/२०१८ रोिी वसई पोलीस ठाणे

येथे महाराषर िमीन महसल
ू अधधननयम,१९६६ चे कलम ४८(७) व (८) तसेच

पयाचवरण सींरक्षण अधधननयम, १९८६ चे कलम १५ व १९ अन्वये गन्
ु हा दाखल
करण्यात आला आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

उन्स्टहे रे (ता.सुधागड, जज.रायगड) गािाजिळील पीआरसी ि पद्मािती
रे डीांग िांपनीिर िारिाई िरण्याबाबत

(३५)

*

१२४१७२

श्री.सभ
ु ाष

उफव

पांडडतशेठ

पाटील

(अशलबाग) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उन्हे रे (ता.सध
ु ागड, जि.रायगड) गावािवळील पीआरसी व पद्मावती रे डीींग
कींपनीने

केलेल्या

सरू
ु ीं गाच्या

स्र्ो्ाींमळ
ु े

उन्हे रे

व

पीलोसरी

गावातील

मींहदरासह शेकडो घराींच्या शभींतीींना तडे गेल्याचे ननदशचनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, यावर बींदी घालण्याची मागणी तेथील ग्रामस्थ मागील ६
महहन्याींपासन
करत असन
ू
ू

जिल्हा पररषद सदस्य श्री. रववींद्र दे शमख
ु

याींच्यासह ग्रामस्थाींनी पन
ु श्चः माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
तहशसलदार, सध
ु ागड, पोलीस ननररक्षक, सध
ु ागड व जिल्हाधधकारी रायगड

याींचेकडे लेखी तक्रार करून काम बींद ठे वण्याबाबत तसेच नक
ु सानग्रस्त घराींचे
पींचनामे करून सींबधीं धताींना नक
ु सान भरपाइच दे ण्याची मागणी केली आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
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(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार सदरच्या कींपन्याींवर कारवाई करून ग्रामस्थाींना
नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
येत आहे,

कायचवाही केली वा करण्यात

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

(२) ग्रामस्थ उन्हे रे बद्र
ु क
ू व जिल्हा पररषद सदस्य श्री.रववींद्र दे शमख
ु याींनी
तहसीलदार,

सध
ु ागड

याींचेकडे

हद.१९/४/२०१८

आशयाची मौणखक तक्रार केली होती.

रोिी

दरु ध्वनीदवारे

उक्त

(३) व (४) उक्त तक्रारीच्या अनष
ीं ाने जिल्हा पररषद सदस्य श्री.रववींद्र
ु ग
दे शमख
व ग्रामस्थ उन्हे रे बद्र
याींचेसमवेत तहसीलदार-सध
ु
ु क
ू
ु ागड, पोलीस
ननरीक्षक- पोलीस ठाणे पाली, मींडळ अधधकारी-पाली व तलाठी सिा उध्दर

याींनी हद.१९/४/२०१८ रोिी मौिे वपलोसरी व उन्हे रे येथील सवे नीं.३०/१ व

३०/३ या खाणीमध्ये बोअर ब्लास्् करुन होत असलेल्या उत्खननाची सींयक्
ु त
स्थळ पाहणी केली. पाहणीमध्ये सदरची खाण ही मौिे उन्हे रे ब.ु या

गावापासन
ू अींदािे हदड ककलोमी्र अींतरावर असन
ू सदर खाणीमध्ये होणाऱया

बोअर ब्लॉस््मळ
ु े श्री.काळभैरव मींहदराच्या शभींतीला मोठ्या प्रमाणात तडे
गेल्याचे तसेच गावातील ३२ घराींना अींशत: तडे गेल्याचे ननदशचनास आले
आहे .

तदनींतर

खाणधारकाींना

सदर

दगडखाणीतन
ू

गौणखननि

उत्खनन

तात्काळ बींद करणेबाबत तहसीलदार, सध
ु ागड याींनी हद.१९/४/२०१८ रोिी
नो्ीसीदवारे कळववले असन
ू सदय:जस्थतीत सदर खाणीमधून बोअर ब्लास््
करुन उत्खनन बींद करण्यात आले आहे .

तसेच खाणधारकाींनी लेखी

प्रनतज्ञापत्रादवारे स्थाननक ग्रामस्थाींच्या घराींचे व मींहदराचे झालेल्या हानीची

नक
ु सान भरपाई दे ण्याचे मान्य केले आहे . त्यानस
ु ार नक
ु सानग्रस्त घराींचे

झालेल्या नक
ु सानीचे मल्
ु यमापन करण्याबाबत उप अशभयींता, सावचिननक
बाींधकाम ववभाग, सध
ु ागड-पाली याींना तहसीलदार, सध
ु ागड याींनी कळववले
आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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भोिर (जज.नाांदेड) तालुक्यातील गौिखननजाच्या
अनधधिृत उत्खननाबाबत

(३६)

*

१२४६३९

श्रीमती अशमता चव्हाि (भोिर), श्री.अशमन पटे ल

(मब
ुां ादे िी), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी),
श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
मांत्री पढ
ू
ु ील

(१) भोकर (जि.नाींदेड) तालक्
ु यात ४०० को्ी रुपयाींची रस्त्याींची कामे सरु
ु
असन
ु सदर कामासाठी अनधधकृतररत्या उत्खनन केलेल्या गौण खननिाींचा
मोठया प्रमाणात वापर सरु
ु असल्याचे तसेच पकडण्यात आलेल्या गौण
खननिाींची तहसीलदार कायाचलयात नाममात्र पावती भरुन सोडवणूक केली
िात असल्याने शासनाच्या कोट्यवधी रुपयाींच्या महसल
ू ाचे नक
ु सान होत
असल्याचे ननदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

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

(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषच काय व त्यानस
ु ार नाममात्र पावती भरुन

हिारो िास गौणखननिाींची सोडवणुक करुन दे णाऱया सींबध
ीं ीत अधधकारी व
कमचचारी याींच्यावर तसेच सींबध
ीं ीत कींत्रा्दाराींवर शासनाने कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास,

ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अशी बाब ननदशचनास आली नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

िरां जी (ता.गोंडवपांपरी, जज.चांद्रपूर) गािातील तलािातून
मुरुमाचे अिैध उत्खनन िेल्हयाबाबत

(३७)

*

१२५०२१

श्री.सरु े श धानोरिर (िरोरा) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू
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(१)

करीं िी

(ता.गोंडवपींपरी,

जि.चींद्रपरू )

गावातील

तलावातन
ू

मरु
ु माचे

अवैधरीत्या उत्खनन करून या मरु
ु माची रॅ क््रदवारे वाहतक
ू करण्यात येत

असन
करणारे दोन रॅ क््र तहशसलदार याींनी हदनाींक २७
ू अवैध वाहतक
ू
एवप्रल, २०१८ रोिी

वा त्या सम
ु ारास पकडले असल्याचे ननदशचनास आले

आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यानींतर सदरचे दोन्ही रॅ क््र अनपेक्षीतपने लप्ु त झाले
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात
काय आढळून आले,
(४)

असल्यास,

चौकशीनस
ु ार

उक्त

हठकाणी

मरु
ु माचे

अवैध

करणाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

उत्खनन

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

(३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.
-----------------

सळ
ु िुड (ता.िागल, जज.िोल्हहापरू ) येथे गौि खननजाचे
बेिायदे शीरररत्या उत्खनन िेल्हयाबाबत

(३८)

*

१२१९७८

श्री.सरु े श हाळिििर (इचलिरां जी) :

सन्माननीय

महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सळ
ु कुड (ता.कागल, जि.कोल्हापरू ) येथे दध
ु गींगा नदीवर बाींधण्यात
येणाऱया पल
ु ासाठी लागणाऱया गौण खननिाचे महसल
ू ववभागाची कोणतीही
परवानगी न घेता सींबधीं धत कींत्रा्दाराने बेकायदे शीरररत्या उत्खनन केल्याचे
माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३)असल्यास, चौकशीचे ननषकषच काय आहे व त्यानस
ु ार गौण खननिाचे
बेकायदे शीरररत्या उत्खनन करणाऱया उक्त कींत्रा्दारावर शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) कोल्हापरू जिल््यातील मौ.सळ
ु कूड,

ता.कागल येथील दध
ु गींगा नदीवर बाींधण्यात येणाऱया पल
ु ासाठी ९९ िास मरु
ु म
व दगड या गौण खननिाचे सींबधीं धत कींत्रा्दाराने अवैधररत्या उत्खनन व
वाहतक
केल्याचे हद.५/१/२०१८ रोिी ननदशचनास आले. त्यानस
ू
ु ार सींबधीं धत

कींत्रा्दारास स्वाशमत्वधन व दीं डापो्ी रु.३,८६,१००/- इतकी रक्कम शासन
िमा करणेबाबत तहसीलदार, कागल याींनी हद.१४/२/२०१८ रोिी आदे श पाररत
केले आहे त.

तहसीलदार, कागल याींच्या हदनाींक १४/२/२०१८ चे आदे शाववरुध्द

सींबधीं धताींनी उप ववभागीय अधधकारी, कागल-राधानगरी याींच्याकडे अपील
दाखल केले आहे . सदर रक्कम सींबधीं धत कींत्रा्दाराकडून वसल
ू करणेबाबत
तहसीलदार, कागल याींचे स्तरावरुन कायचवाही सरु
ु आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

गाांगरखेडा (ता.धचखलदरा, जज.अमरािती) येथील प्रिल्हपग्र्ताांना
जशमनीचा मोबदला दे ण्याबाबत
(३९)

*

१२५०४१

श्री.प्रभद
ु ास शभलािेिर (मेळघाट) :

सन्माननीय

महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गाींगरखेडा (ता.धचखलदरा, जि.अमरावती) येथे मागील १० वषाचपव
ू ी तयार
करण्यात आलेल्या आमपा्ी प्रकल्पात शेतिमीन गेलल
े े शेतकरी माहे माचच,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान उपोषणास बसले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाचे काम सन २००८ मध्ये सरु
ु करण्यात आले
असताना अदयापपयंत प्रकल्प पण
या प्रकल्पासाठी ज्या
ू च झाला नसन
ू
शेतकऱयाींच्या िशमनी गेल्या आहे त त्या शेतकऱयाींना िशमनीचा मोबदला
दे ण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

आमपा्ी

प्रकल्पातील

शेतकऱयाींना

िशमनीचा

दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

मोबदला

43
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय.

(२) व (३) कायचकारी अशभयींता, आमपा्ी प्रकल्प याींच्याकडून प्राप्त माहहती
नस
ु ार

सदय:जस्थतीत

धरणाचे

काम

४०

्क्के

पण
ु च

झाले

ननयोिनानस
ु ार सन २०१८-१९ मध्ये धरणाचे काम पण
ू च करावयाचे आहे .

असन
ू ,

िमीन सींपादनाकरीता मौिा गाींगरखेडा अींतगचत एकूण ३ भस
ीं ादन
ू प

प्रकरणामधील २० भध
ै ी १५ भध
ू ारकाींपक
ू ारकाींना मोबदल्याचे वा्प करण्यात
आले असन
ू , उवचरीत ५ भध
ू ारकाींनी वैयजक्तक तक्रारी दाखल केल्यामळ
ु े व
त्याींची प्रकरणे न्यायप्रववष् असल्याने मोबदला अदा करण्यात आलेला नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

धळ
ु े जजल्हहयातील शेतिऱयाांना गल
ु ाबी बोंडअळीमळ
ु े झालेल्हया
नि
ु सानाची नि
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत

(४०)

*

११८२९५

(इगतपरू ी),

श्री.िुिाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीि), श्रीमती ननमवला गावित

अॅड.यशोमती

ठािूर

(नतिसा),

प्रा.िषाव

गायििाड

(धारािी),

श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे

(आिी), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.भारत
भालिे (पांढरपरू ), श्री.हषविधवन सपिाळ (बल
ु ढािा), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड
उत्तर) :

सन्माननीय मदत ि पन
ु िवसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) धुळे जिल्हयात गतवषीच्या खरीप हीं गामात कापस
वपकावर गल
ू
ु ाबी

बोंडअळीचा प्रादभ
ु ाचव हो न ३३ मींडळातील शेतकऱयाींचे नक
ु सान झाले असताना

शासनाने केवळ दोन मींडळातील शेतकऱयाींना नक
ु सान भरपाई दे ण्याचा ननणचय
घेतला असल्याचे हदनाींक १० एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशचनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी शेतकऱयाींनी उधचत कायचवाही करण्याची मागणी

शासनाकडे केली असन
ती पण
ु
ु च न झाल्यास उपोषण करण्याचा इशारा
शेतकऱयाींनी हदला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
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(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषच काय आहे व त्यानस
ु ार उवचररत धुळे
जिल्हयातील

३१

मींडळातील

शेतकऱयाींना

नक
ु सान

शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत

भरपाई

दे ण्याबाबत

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

हदनाींक १७ माचच, २०१८ च्या शासन ननणचयानस
ु ार धुळे जिल््यातील

सवच ३९ मींडळातील शेतकऱयाींना सींयक्
ु त पींचनाम्यानस
ु ार ३३% पेक्षा अधधक
नक
ु सान झालेल्या प्रकरणी धुळे जिल््यासाठी मदत िाहीर झाली आहे . तसेच

हदनाींक ९.५.२०१८ च्या शासन ननणचयान्वये रु. ५४.१६ को्ी इतका ननधी
ववतरीत करण्यात आला असन
ू वा्पाची कायचवाही सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

िुडाळ आणि ििििली (जज.शसांधद
ु ग
ु )व तालुक्यातील
प्रिल्हपग्र्ताांची प्रलांबबत रक्िम दे ण्याबाबत

(४१)

*

११७३३७

श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मब
ुीं ई - गोवा महामागच चौपदरीकरणासाठी शेतकऱयाींच्या िशमनी सींपाहदत
करण्यात

आल्या

असन
ू

ववववध

कारणाींसाठी

कुडाळ

आणण

कणकवली

(जि.शसींधद
ु ग
ु )च तालक्
ु यातील प्रकल्पग्रस्ताींचे अनक्र
ु मे रुपये १२४ को्ी व १४०
को्ी सदर प्रकल्पग्रस्ताींना दे ण्यात आले नसल्याचे ननदशचनास आले आहे , हे
खरे आहे त काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकल्पग्रस्ताींना उक्त रक्कम न दे ण्याची कारणे
आहे त,

काय

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून कुडाळ आणण कणकवली तालक्
ु यातील
प्रकल्पग्रस्ताींची

उपरोक्त

रक्कम

अदा

कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे,

करण्याबाबत

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

शासनाने

कोणती
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे .
मब
ुीं ई-गोवा

महामागच

चौपदरीकरणासाठी

शसींधुदग
ु च

जिल््यातील

उपववभाग कुडाळमध्ये एकूण १८ गावे सींपादनात येत असन
मोबदला
ू
वा्पासाठी िमा रू.३८८.६८ को्ीपैकी रू.२९८.८८ को्ी रक्कम खातेदाराींना
हद.१५.०६.२०१८ पयंत वा्प करण्यात आलेली आहे . उवचररत रक्कम रू.८९.८०
को्ी रक्कम सींबधीं धत खातेदाराींना वा्प करण्याची कायचवाही सरू
ु आहे .

तसेच उपववभाग कणकवलीमधील २२ गावे सींपादनात येत असन
ू

मोबदला

वा्पासाठी

िमा

रू.४९१

को्ीपैकी

रू.३७०

को्ी

रक्कम

हद.१५.०६.२०१८ पयंत वा्प करण्यात आलेली आहे . उवचररत रक्कम रू.१२१
को्ी सींबधीं धत खातेदाराींना वा्प करण्याची कायचवाही सरू
ु आहे .

(२) शेतकऱयाींनी नो्ीसा स्वीकारल्या पण परु ावे िमा न केल्याने, काही
खातेदार

कायमस्वरूपी

बाहे रगावी

असल्याने,

मयत

खातेदाराींची

वारस

कायचवाही अपण
ू च असल्याने, बॅंक अका ीं ् तपशील सादर न करणे इत्यादी
कारणाींमळ
ु े उपववभागीय अधधकारी याींच्या स्तरावर मोबदला वा्पाची रक्कम
शशल्लक आहे .

(३) मोबदला वा्पाबाबत व सींपाहदत िमीन ताब्यात घे न सींबध
ीं ीत महामागच
प्राधधकरणाच्या ताब्यात दे ण्याबाबत यद्ध
पातळीवर कामकाि चालू आहे .
ु
भस
ीं ादन तसेच मोबदला वा्पाचे प्रगतीबाबतचा आढावा शासन स्तरावरून
ू प
घेण्यात येत आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

विदभावत ननिृष्ट्ट दजावच्या बबयाण्याांची विक्री होत असल्हयाबाबत
(४२)

*

११९८९०

श्री.सांजय साििारे (भस
ु ािळ), डॉ.शमशलांद माने (नागपरू

उत्तर), श्री.सध
(नागपरू पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मब
ु ािर दे शमख
ु
ुां ादे िी),

श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्री.सरु े श धानोरिर (िरोरा), श्री.विजय िडेट्टीिार
(ब्रम्हपरू ी), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अ्लम
शेख (मालाड पजश्चम) :
करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
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(१) ववदभाचत बींदी असलेल्या ननकृष् दिाचच्या बबयाण्याींची मोठया प्रमाणात
ववक्री करण्यात येत असल्याने

शेतकऱयाींची र्सवणक
ू होत असल्याचे हदनाींक

३ िन
ू , २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदशचनास आले असन
ू कृषी ववभागाने

नागपरू आणण अमरावती ववभागात अनधधकृत बबयाणे ववक्री करणाऱयाींवर धाड
्ाकून करोडो रूपयाींचे बबयाणे िप्त केले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, धानोरा (ता.नाींदरु ा, जि.बल
ु ढाणा) येथे माहे डडसेंबर, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान झालेल्या कारवाईत सापडलेले ५८ जक्वीं्ल बबयाणे
एच्ी नसन
ू एच्ी िीन असल्याचे तपासणीअींती

स्पष् झाले असन
ू सदर

बबयाणे साठवणक
ू व उत्पादनासाठी कोणतीही मींिुरी केंद्राने घेतली नसल्याचे
ननदशचनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कुही (जि.नागपरू ) तालक्
ु यातील धनिोडे कृषी सेवा केंद्रात
अनधधकृत कापसाचे बब्ी बबयाने ववक्री होत असल्याचे ननदशचनास आले
असन
ू हदनाींक १२ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास

२९५ बॅग बनाव्

बब्ी बबयाने िप्त करुन या कृषी केंद्राचा परवाना रद्द केलेला असतानाही

सींबधीं धत अधधका-याींच्या सींगम
ीं ताने कृषी केंद्र सरु
ु करण्यात आले आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, आरणखुदच (ता.कोरपना, जि.चींद्रपरू ) या गावात खररप हीं गाम

सरु
ु होण्याआधीच एच्ी बबयाणे पोहचली असन
ू कृषी ववभागाच्या ्ापेमारीत
२४५ एच्ी बबयाण्याींची पाकक्े माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
िप्त करण्यात आली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार बनाव् बबयाण्याींची ववक्री करणाऱया
सींबधीं धताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे .
(२) हे अींशत: खरे आहे .

(३) कुही (जिल्हा नागपरू ) तालक्
ु यातील श्रीकृषण कृवष सेवा केंद्रावर धाड
्ाकून २९५ अनधधकृत कापस
ू बबयाणे िप्त करण्यात आलेले असन
ू , पोलीस
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स््े शन, कुही येथे गन्
ु हा नोंद क्रमाींक १४४ /१८ अन्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात
आलेला आहे . तसेच, सदर कृषी सेवा केंद्राचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द
करण्यात आलेला असन
ू सदर केंद्र बींद आहे .
(४) होय, हे खरे आहे .

यासींदभाचत गडचाींदरू , पोलीस स््े शन येथे गन्ु हा नोंद क्रमाींक १४२/१८

अन्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात आलेला आहे .
(५) होय.

चौकशीत अवैध बबयाणाींचा साठा आढळून आलेल्या प्रकरणी सींबधीं धताींवर

आवश्यकतेनस
ु ार र्ौिदारी गन्
ु हे दाखल करणे, साठा िप्त करणे, परवाने रद्द
करणे याप्रकारची कायदे शीर कारवाई करण्यात आलेली आहे .
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

ििििली (जज.शसांधद
ु ग
ु )व येथील मे.ननमावि ररयलटसव िांपनीने िेलेले
(४३)

*

अनधधिृत बाांधिाम ननष्ट्िाशसत िरण्याबाबत

१२५४२७

श्री.भरतशेठ

गोगािले

(महाड) :

सन्माननीय

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

(जि.शसींधद
ु ग
ु च ) येथील शस्ी सवे

क्र. १६०१ मध्ये मे.ननमाचण

ररयल्सच कींपनीला बाींधकाम करण्यासाठी हदनाींक १३ मे,२०१६ रोिी परवानगी
दे ण्यात आली असन
ू या परवानगीतील अ् क्र. ३३ मध्ये यासाठी राषरीय
महामागच प्राधधकरणाची परवानगी घेणे बींधनकारक राहहल असे नमद
ू केले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ननयमानस
ु ार राषरीय महामागाचलगत वाणणज्य प्रकारच्या

इमारतीच्या बाींधकामासाठी नागरी भागात रस्त्याच्या मध्यापासन
ु ३७ मी्र
अींतर सोडणे बींधनकारक असताींना सदर कींपनीने या अ्ीचे पालन न केल्याने
व राषरीय महामागच प्राधधकरणाची परवानगी न घेतल्याने कींपनीने केलेले
अनधधकृत
कायचकते

व

बाींधकाम

तात्काळ

नागररकाींनी

माहे

ननषकाशसत
िून,

करण्याची

२०१८

मध्ये

तक्रार
वा

जिल्हाधधकारी, शसींधुदग
ु च याींचेकडे केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

सामाजिक

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

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार उक्त कींपनीने केलेले अनधधकृत बाींधकाम
ननषकाशसत करून कींपनीवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. तथावप हद. ०५.०८.२०१७ रोिी सदर
कींपनीस राषरीय महामागाचच्या प्रस्ताववत हद्दीपासन
ू ९.९६ मी.अींतरावर ननवासी
बाींधकामासाठी परवानगी दे ण्यात आलेली आहे .

(२) ननयमानस
ु ार राषरीय महामागाचलगत वाणणज्य प्रकारच्या इमारतीच्या
बाींधकामासाठी नागरी भागात रस्त्याच्या मध्यापासन
ू ३७ मी्र अींतर सोडणे
बींधनकारक असताना सदर कींपनीने या अ्ीचे पालन न केल्याने

व राषरीय

महामागच प्राधधकरणाची परवानगी न घेतल्याने कींपनीने केलेले अनधधकृत
बाींधकाम तात्काळ ननषकाशसत करण्याची तक्रार अशभलेखात प्राप्त असल्याची
नोंद नाही.

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

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

समशेरपरू ते म्है सिळि (ता.अिोले, जज.अहमदनगर) या
र्त्याची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत

(४४)

*

१२४३०१

श्री.िैभि वपचड (अिोले) :

सन्माननीय सािवजननि

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

(१) समशेरपरू ते म्है सवळण (ता.अकोले, जि.अहमदनगर) या रस्त्यावर
मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडून रस्त्याची दरु वस्था झाल्याने रस्त्यावरून प्रवास
करणाऱया नागरीकाींची गैरसोय होत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
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(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार समशेरपरू ते म्है सवळण या रस्त्याची तातडीने
दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त,
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.

प्रश्नाधीन रस्ता वाहतक
ु ीस सजु स्थतीत आहे .

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

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

मौजे ददिशी (ब्रु) (ता.पाटि, जज.सातारा) येथील ७५० एिर
जमीन हडप िेल्हयाबाबत

(४५)

*

११९०९७

(िोरे गाि),

श्री.ददपि

चव्हाि

(फलटि),

ऊफव

बाळासाहे ब

पाटील

श्री.शामराि

श्री.शशशिाांत
(िराड

शशांदे

उत्तर) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे हदवशी (ि)ु (ता.पा्ण, जि.सातारा) येथील गावच्या मालकीची ७५०
एकर

िमीन

मींत्रालयात

अवर

सधचव

या

पदावर

कायचरत

असणाऱया

अधधकाऱयाने आपल्या पदाचा गैरवापर करुन स्थाननक महसल
ू अधधकारी व
कमचचारी याींच्या सींगनमताने बनाव् कागदपत्राींच्या आधारे
असल्याचे ननदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

जिल्हाधधकारी,

या

प्रकरणी

सातारा

तसेच

स्थाननक

ग्रामस्थ

शासनाच्या

तसेच

महसल
ू

हडप केली

लोकप्रनतननधीनी

ववभागाकडे

महहन्यापासन
ू लेखी तक्रारी केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

गत

४

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

(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषच काय आहे व त्यानस
ु ार सींबधीं धत दोषीींवर

कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) असे ननदशचनास आले नाही.

(२) ग्रामस्थ हदवशी बु ता.पा्ण जि.सातारा याींनी जिल्हाधधकारी सातारा

कायाचलयाकडे हद.२५/०१/२०१८ व हद.०६/०२/२०१८ रोिी अिच दाखल करून
मौिे हदवशी (ब.ु ) (ता. पा्ण, जि. सातारा) येथील ग् क्र.१५१ सह अन्य १४
िमीनीींचे गा.न.नीं. ७/१२ वरील नोंदी तत्काशलन मा. राज्यमींत्री (महसल
ू ),

महाराषर राज्य याींच्या हद. ०९/०९/२०१४ रोिीच्या आदे शाप्रमाणे बदलण्यात

येवू नयेत, याकररता मागणी केली आहे . तसेच यासींदभाचत लोकप्रनतननधीींनी
हद. २४.०२.२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये शासनास ननवेदन सादर केले आहे .

(३) व (४) ग्रामस्थ हदवशी ब,ु ता.पा्ण जि.सातारा याींचे तक्रारीच्या
अनष
ीं ाने
ु ग

उप

कायाचलयामार्चत

ववभागीय
केलेल्या

अधधकारी,
चौकशीत

पा्ण

हदसन
ू

उप

ववभाग,

आलेल्या

पा्ण

याींचे

वस्तजु स्थतीनस
ु ार

प्रश्नाधीन िमीनीींचे अधधकार अशभलेखात तत्काशलन मा.राज्यमींत्री (महसल
ू )
याींच्या हद. ०९/०९/२०१४ रोिी पाररत केलेल्या आदे शाप्रमाणे अींमलबिावणी
करण्यात आलेली नाही. सदर आदे शाची गाव दप्तरी अींमलबिावणी करणे

सींयजु क्तक होणार नसल्याचे स्पष् होत असल्याने तत्कालीन मा. राज्यमींत्री
(महसल
ू ) याींचे हद. ०९.०९.२०१४ रोिीचे आदे श महाराषर िशमन महसल
ू
अधधननयम,

१९६६

चे

कलम

२५८

प्रमाणे

पन
ु ववचलोकनात

घे न

रद्द

करण्याबाबत जिल्हाधधकारी सातारा याींच्या कायाचलयाकडून हद.२१/०२/२०१८
रोिी ववभागीय आयक्
ु त, पण
ु े ववभाग, पण
ु े याींचे कायाचलयास अहवाल सादर
करण्यात आला आहे . ववभागीय आयक्
ु त, पण
ु े याींनी जिल्हाधधकारी, सातारा

याींच्या कडून प्राप्त अहवालानस
ु ार हद. ३१.०३.२०१८ रोिी शासनास अहवाल
सादर केला असन
ू महाराषर िमीन महसल
ू अधधननयम, १९६६ च्या कलम
२५८ नस
ु ार हद. ०९.०९.२०१४ रोिीच्या आदे शाचे शासन स्तरावर पन
ु वच वलोकन

करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे अग्रेवषत केला आहे . त्यावर ननयमानस
ु ार पढ
ु ील
उधचत कायचवाही करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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अिोला जजल्ह्यातील रे ती घाट शललाि प्रकक्रयेत झालेली अननयशमतता
(४६)

*

१२४७५०

श्री.गोिधवन शमाव (अिोला पजश्चम) :

सन्माननीय

महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अकोला जिल््यात सन २०१४-२०१५ ते २०१७-२०१८ या कालावधीत
रे तीच्या ५४ घा्धारकाींनी शासनाने ननधाचरीत केलेल्या कालावधीपेक्षा ववलींबाने
घा्ाच्या

ककीं मतीच्या

¾

रक्कम

भरली

असतानाही

केवळ

एकाच

रे तीघा्धारकाला काळया यादीत ्ाकण्यात आल्याचे माहे िून, २०१८ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ५४ रे ती घा्धारकाींपक
ै ी एकाच घा्धारकाला काळया

यादीत ्ाकण्याची कारणे काय आहे त तसेच उवचरीत ५३ रे ती घा्धारकाींवर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(३)

असल्यास,

उक्त

५३

घा्धारकाींची

१/४

रक्कम

िमा

न

करता

घा्धारकाींना ताबा हदल्यामळ
ु े तसेच ववहीत मद
ु तीपेक्षा ववलींबाने रक्कम
भरल्यानींतरही घा्धारकाींकडून दीं ड व व्यािाची रक्कम

वसल
ू करण्यात न

आल्याने शासनाचा महसल
ू बड
ु ाला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून दोषी अधधकारी व कमचचारी याींच्यावर

कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) सन २०१४-१५ ते २०१७-१८ या
कालावधीत अकोला जिल््यात करण्यात आलेल्या वाळू शललावाींपक
ै ी एकूण

५६ यशस्वी शललावधारकाींनी शललावाच्या रक्कमेच्या उवचररत ३/४ रक्कम
ववहहत मद
ु तीमध्ये भरलेली नाही. मात्र यशस्वी शललावधारकाींकडून ही ३/४

रक्कम शासनिमा केल्यानींतर करारनामा करुन त्याींना वाळूग्ाचा ताबा
दे ण्यात आलेला आहे . या शललावधारकाींपक
ै ी एका शललावधारकाने वाळू

उत्खननास मद
ु तवाढ शमळण्याबाबतची ववनींती शासनास केली असता त्या

शललावधारकाने शललावाची ३/४ रक्कम ववहहत मद
ु तीत शासनिमा केली

नसल्याचे ननदशचनास आल्यामळ
ु े शासन ननणचय, हद.१२ माचच, २०१३ मधील
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पररच््े द A १२ (अ) (iii) मधील तरतद
ू ीनस
ु ार शललावधारकास सींपण
ू च
राज्यासाठी काळया

यादीत

कळववण्यात आले आहे .

्ाकण्याबाबत

जिल्हाधधकारी,

अकोला

याींना

यशस्वी शललावधारकाींनी ववहहत मद
ु तीमध्ये ३/४ रक्कमेचा भरणा केला

नसताींना ववहहत मद
ु तीनींतर अशी ३/४ रक्कम भरुन घे न वाळू घा्ाींचा ताबा
शललावधारकाींना दे ण्याच्या जिल्हाधधकारी, अकोला कायाचलयाच्या या ननणचयाची

चौकशी करुन अहवाल शासनास सादर करण्याच्या सच
ू ना ववभागीय आयक्
ु त,
अमरावती याींना दे ण्यात आल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

जन
ु ोना ते पोंभि
ू ाव (जज.चांद्रपरू ) या र्त्याच्या बाांधिामाबाबत
(४७)

*

१२२०८७

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

(िाटोल), श्री.सध
ु ािर िोहळे (नागपरू दक्षक्षि) :

सन्माननीय सािवजननि

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

(१) िन
ु ोना ते पोंभण
ू ाच (जि.चींद्रपरू ) या २८ कक.मी. लाींबीच्या रस्त्याच्या

बाींधकामाकरीता रुपये १० ते १२ को्ीींची आवश्यकता असताींना सावचिननक
बाींधकाम ववभागाकडून रस्त्याच्या बाींधकामाकरीता रुपये १३१ को्ीची ननववदा
काढण्यात

आल्याचे

हदनाींक

२३

ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,

एवप्रल,

२०१८

रोिी

वा

त्यासम
ु ारास

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्याबाबतची मागणी स्थाननक

नागररकाींनी जिल्हाधधकारी, चींद्रपरू याींच्याकडे लेखी ननवेदनादवारे केली आहे,
हे ही खरे आहे काय,

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

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार अधधक रकमेची ननववदा काढणाऱया सींबधीं धत
अधधकाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे .

चींद्रपरू जिल््यातील चींद्रपरू िुनोना पोंभण
ू ाच

नवेगाींव मोरे रामा क्र.३७१

रस्त्याची ४८.५०० कक.मी. लाींबीची सध
ु ारणा करण्याच्या कामास हायिीड
ॲन्यई
ु ्ी

योिनेअतींगत
च

रू.११४.२४

को्ी

इतक्या

अींदाजित

ककीं मतीस

प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली असन
ू नतसऱया बोलीमध्ये प्राप्त रु.१०७.१०
को्ीची ननववदा स्वीकृत करण्यात आली आहे .
(२) व (३) होय.

अशा आशयाची तक्रार जिल्हाधधकारी, चींद्रपरू याींच्याकडे करण्यात

आली आहे . तथावप, याबाबत जिल्हाधधकारी कायाचलयाने सा.बाीं.ववभागाकडून
अहवाल मागववलेला नाही.

(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मौजे िाघिगाांि ते लाांजा (जज.रत्नाधगरी) या र्त्याची
झालेली दरु ि्था
(४८)

*

पाटील

११८४०६
(शशडी),

श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ि विखेश्री.विजय

िडेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी),

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांगमनेर), श्री.िुिाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीि), श्री.नसीम खान (चाांददिली),

श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्रीमती ननमवला गावित
(इगतपरू ी),

श्री.अशमन

पटे ल

(मब
ुां ादे िी),

श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीि) :

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनरु ी),

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम

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

(१) मौिे वाघणगाींव ते लाींिा (जि.रत्नाधगरी) या रस्त्याची दरू वस्था झाल्याने
नागररकाींना रस्त्यावरुन प्रवास करणे गैरसोयीचे झाले असल्याचे माहे एवप्रल,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर रस्त्याची पाहणी शासनाने केली आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार उक्त रस्त्याचे डाींबरीकरण करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

54
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय अींशत: खरे आहे .

(२) व (३) मौिे वाघणगाींव ते लाींिा िोडणा-या मागाचमध्ये दोन रस्ते असन
ू

त्यामध्ये दाभोळे वा्ूळ रस्ता रा.मा. १७५ कक.मी. १४/४०० ते २१/२४० ही.

७.०० कक.मी. व लाींिा कोले प्रभानवल्ली प्रजिमा-६२ लाींबी कक.मी. ०/०० ते

१२/५०० अशी १२.५०० कक.मी लाींबी अींतभत
ूच असन
ू सदर लाींबीत पडलेले
ककरकोळ खड्डे भरण्याची कायचवाही करण्यात येत आहे .

यापैकी रामा-१७५ ची लाींबी हायिीड ॲन्यई
ु ्ी अींतगचत मींिरू असन
ू

ननववदा स्तरावर प्रगतीत आहे . दोन्ही रस्त्याची वरील वाहतक
ु सरु ळीत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

तळििे-िेळिेिाडी (ता.सािांतिाडी, जज.शसांधद
ु ग
ु )व येथे जोडर्त्याच्या
िामात झालेला गैरव्यिहार

(४९)

*

१२४३९९

श्री.महे श चौघल
ु े (शभिांडी पजश्चम) :

सन्माननीय

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

तळवणे-वेळवेवाडी

(ता.सावींतवाडी,

जि.शसींधद
ु ग
ु )च

येथे

िोडरस्त्याच्या

कामाची ननववदा अींदािपत्रकीय दरापेक्षा १५ ्क्के अधधक दराने ६५ लाख ४२
हिार ८६८ रुपयाींना स्वीकृत करण्यात आली असन
ू

या कामाचे आतापयंत

ठे केदाराला ६९ लाख ७५ हिार रुपये रकमेची दे यके अदा करण्यात आली
आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

भराव

असल्यास, प्रत्यक्षात सींबधीं धत ठे केदाराने कामाच्या हठकाणी मातीचा
्ाकण्याव्यनतररक्त

खडीकरणाचे

काम

दे खील

केलेले

मोिमाप पजु स्तकेत खडीकरण आणण डाींबरीकरण झाल्याचे

नसताना

नमद
ू करून

ठे केदाराला पण
ु च दे यक अदा करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणी ठे केदाराशी सींगनमत करून

खो्ी मोिमाप

पजु स्तका तयार करून शासनाची र्सवणक
करणारे सावचिननक बाींधकाम
ू
ववभागाचे तत्कालीन कायचकारी अशभयींता व उपअशभयींता याींना शासकीय

सेवेतन
ननलींबबत करण्यात यावे आणण ननकृष् दिाचचे काम करणा-या
ू
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ठे केदार

याींचा समावेश कायमस्वरूपी काळ्या यादीत करावा याबाबत तक्रार

कस्तरु ीमग
ृ र्ा ीं डेशनचे अध्यक्ष याींनी सावचिननक बाींधकाम ववभागाच्या प्रधान

सधचवाींची प्रत्यक्ष भे् घे न हदनाींक ६ माचच, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास
केली असन
ू त्याींनी याप्रकरणी चौकशीचे आदे श हदले होते, हे ही खरे आहे
काय,
(४)

असल्यास,

ववभागाचे

प्रधान

अधीक्षक

सधचवाींच्या

अशभयींता

याींनी

आदे शानींतर
हदनाींक

१

दक्षता
िन
ू ,

व

२०१८

गण
ु ननयींत्रण
रोिी वा

त्यासम
ीं ाने पाहणी
ु ारास प्रकल्पस्थळी भे् दे न तक्रारीतील मद्द
ु याींच्या अनष
ु ग
केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनष
ीं ाने तत्कालीन कायचकारी अशभयींता व
ु ग
उपअशभयींता याींना शासकीय सेवेतन
ू ननलींबबत करून ठे केदार याींचा

काळ्या

यादीत समावेश करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

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

(५) व (६) सदर तक्रारीच्या अनष
ीं ाने अधीक्षक अशभयींता, दक्षता व गण
ु ग
ु
ननयींत्रण मींडळ, कोकण ववभाग, नवी मब
ुीं ई याींच्याकडून चौकशीची कायचवाही
प्रगतीत आहे .

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

िळां बोली (जज.रायगड) येथे डाांबरात िाळ्या माबवलच्या
च-ु याची भेसळ िरण्यात येत असल्हयाबाबत
(५०)

*

११९९३४

श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

56
(१) रस्त्याच्या बाींधकामासाठी वापरल्या िाणा-या डाींबराची चोरी करून
माबचलच्या चु-याची भेसळ करणारी ्ोळी सक्रीय झाली असन
ू डाींबरात काळया
माबचलचा चुरा शमसळण्याचे काम कळीं बोली भागात केले िात असल्याचे
हदनाींक ०७ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशचनास आले, हे खरे आहे
काय,

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

(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषच काय व त्यानस
ु ार डाींबराची चोरी करून
माबचलच्या च-ु याची भेसळ करणाऱया सींबधीं धत ्ोळीवर शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडििीस : (१), (२) व

(३) डाींबर भेसळ केलेला ्ॅ कर घे न

िाणाऱया इसमास ठाणे शहर गन्
ु हे शाखेमार्चत अ्क करण्यात आली असन
ू
कळवा पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.क्र. १२०/२०१८ भा.द.वव. कलम ३७९, ४०६,

४२०, ३४ अन्वये हद. ६.४.२०१८ रोिी गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे . या

प्रकरणी अदयापपयंत एका आरोपीस अ्क करण्यात आली आहे . सदर गन्
ु हा
तपासावर आहे .

तसेच, कळीं बोली पोलीस ठाणे, नवी मब
ुीं ई येथे ग.ु र.क्र. २०/२०१८

भा.दीं .वव. कलम ४२०, ३४ अन्वये गन्
ु हा दाखल आहे . या प्रकरणी २
आरोपीींववरुध्द दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असन
ू प्रकरण न्यायप्रववषठ
आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

औरां गाबाद जजल्ह्यातील िाळू घाटाांचे शललाि िरण्याबाबत
(५१)

*

१२३४१९

श्री.अतल
ु सािे (औरां गाबाद पि
ू )व :

सन्माननीय महसल
ू

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) औरीं गाबाद जिल््यात ३१ वाळू

घा् शललावासाठी ठे वण्यात आले असन
ू

२ वेळा शललाव प्रकक्रया होवन
ू ही केवळ सात घा्ाींचे शललाव झाल्याचे
ननदशचनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

सल्लागार

नेमन
ू

राषरीय

हररत

मायननींग

लवाद

प्लॅ न

प्राधधकरणाने

करावा

असे

प्रत्येक

साींधगतले

जिल््यात

असतानाही

अदयापपयंत मायननींग प्लॅ न न झाल्यामळ
ु े वाळूपट्टय
् ाींचे शललाव झाले नाही, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या वाळू घा्ाींचे शललाव न झाल्यामळ
ु े औरीं गाबाद जिल््यात
अवैध वाळू वाहतक
ु ीचे प्रमाण वाढले असन
ू त्यामळ
ु े शासनाच्या महसल
ु ाचे
नक
ु सान होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून औरीं गाबाद जिल््याचा मायननींग प्लॅ न
तयार करुन जिल््यातील उवचररत घा्ाींचे शललाव करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२), (३) व (४) पयाचवरण सल्लागार याींचेमार्चत सादर केलेल्या खाणकाम

आराखड्यानस
ु ार सदर वाळूग्ाींच्या नतसऱया ्प्प्याची शललाव प्रकक्रया सरु
ु
आहे .

औरीं गाबाद जिल््यात सन २०१७-१८ या कालावधीत गौण खननिाचे

अवैध उत्खनन व वाहतक
ू ीच्या प्रकरणी दीं डात्मक कारवाई करुन रु.१३५.४२
लक्ष तसेच हद.१/४/२०१८ ते ३१/५/२०१८ या कालावधीत गौण खननिाचे अवैध

उत्खनन व वाहतक
ू ीच्या प्रकरणी दीं डात्मक कारवाई करुन रु.४०.७७ लक्ष
इतकी रक्कम वसल
ू करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

िालािल (ता.मालिि, जज.शसांधद
ु ग
ु )व खाडीपात्रातील धप
ू प्रतीबांधि
बांधाऱयाच्या बाांधिामाबाबत

(५२)

*

११६६७२

श्री.ननतेश रािे (ििििली) :

सन्माननीय सािवजननि

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-
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(१) कालावल (ता.मालवण, जि.शसींधुदग
ु )च खाडीला दरवषी पावसाळ्यात परू येत
असल्यामळ
ु े

िनतेने

केलेल्या

धूप

प्रतीबींधक

मागणीनस
ु ार सन २०१६-२०१७ या आधथचक वषाचच्या

बींधारा

बाींधण्याबाबतच्या

अथचसक
ीं ल्पात असरु कर

िुवा बे्ाच्या बींधाऱयासाठी व खोत िुवा येथील बींधाऱयासाठी प्रत्येकी ३२
लाख ६१ हिार रुपयाींची तरतद
ु केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २०१६-२०१७ च्या अथचसक
ीं ल्पात तरतद
ु केल्यानींतरही
अदयापपयंत सदरहू बींधाऱयाच्या बाींधकामास सरू
ु वात झालेली नाही, हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, त्यानस
ु ार उक्त दोन्ही हठकाणच्या
कामे ववनाववलींब सरु
ु करण्याबाबत
करण्यात येत आहे ,

धूपप्रनतबींधक बींधाऱयाची

शासनाने कोणती कायचवाही केली वा

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. हे अींशत: खरे आहे . मसरु कर िुआबे् व
मसरु कर खोत िआ
ु , ता.मालवण, जि.शसींधद
ु ग
ु च

या दोन्ही कामाींना प्रत्येकी

रु.१.५० को्ी रक्कमेस प्रशासकीय मान्यता हदली आहे . तसेच
कामाींना प्रत्येकी

दोन्ही

सन २०१६-१७ च्या अथचसक
ीं ल्पात सदर रु.३२.६१ लक्ष, सन

२०१७-१८ च्या अथचसक
ीं ल्पात रु.२५.८२लक्ष एवढी तरतद
ू करण्यात आली होती
व

सन २०१८-१९ च्या अथचसक
ीं ल्पात रु.५.७१लक्ष

आलेली आहे .

(२) व (३) होय. हे खरे आहे .

इतकी तरतद
ु करण्यात

सदर कामास महाराषर राज्य ककनारपट्टी

व्यवस्थापन प्राधधकरण (MCZMA) याींचेकडून ककनारपट्टी क्षेत्र अधधननयम

२०११ नस
ु ार CRZ मींिरू ी अप्राप्त असल्याने पढ
ु ील कायचवाही करण्यात
आलेली नाही.

(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.
-----------------
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रें दाळ (ता.हातििांगले, जज.िोल्हहापूर) ि िनावटि राज्याच्या हद्दीतील
िारदगा सीमेिरील अिैध उत्खननाबाबत

(५३)

*

१२१२३६

डॉ.सजु जत शमिचेिर (हातििांगले) :

सन्माननीय

महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रें दाळ (ता.हातकणींगले, जि.कोल्हापरू ) व कनाच्क राज्याच्या हददीतील
कारदगा सीमेवरील गायरान िशमनीतन
ू गौण खननिाींचे मोठ्या प्रमाणात
उत्खनन करून वाहतक
ू करण्यात येत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या अवैध उत्खननाबाबत सींबधीं धत तलाठी व मींडळ अधधकारी,
याींच्याकडे तक्रार करुनही कोणतीही कायचवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे
आहे काय,

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

असल्यास,

चौकशीनस
ु ार

उक्त

हठकाणी

होणारे

उत्खनन

तातडीने

थाींबववण्याबाबत तसेच अवैध उत्खनन करुन वाहतक
ु करणाऱयाींवर कारवाई
करण्याबाबत शासनाने कोणती

कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) अशी बाब ननदशचनास आली नाही.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

भोर (जज.पुिे) तालुक्यातील डोंगर भागात अनधधिृत
उत्खनन होत असल्हयाबाबत

(५४)

*

११९२००

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी),

श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्रीमती

ननमवला गावित (इगतपरू ी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), प्रा.िषाव गायििाड
(धारािी), श्री.नसीम खान (चाांददिली) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील
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(१) भोर (जि.पण
ु े) तालक्
ु यातील डोंगर भागात मोठ्या प्रमाणात अनधधकृत
उत्खनन सरु
च करीत असल्याने
ु असन
ु या उत्खननाकडे महसल
ू ववभाग दल
ु क्ष

शासनाचे आधथचक नक
ु सान होत असल्याचे हदनाींक २४ एवप्रल, २०१८ रोिी वा
त्यासम
ु ारास ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या तालक्
ु यातील ननरा दे वधर व भा्घर या धरणाच्या
पररसरातील िशमनीींचे सपा्ीकरण करण्याचे काम हहडोंशी, मळे , पाींगारी या

भागत सरु
ु असन
ु डोंगर सपा् करताना परवानगी न घेता झाडाींचीही क्ाई
करून उपसा केलेली माती नसचरीसाठी पण
ु े येथे नेली िात आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

याबबत

चौकशी

करून

ववनापरवाना

उत्खनन,

डोंगर

सपा्ीकरण, झाडाींची तोड तसेच मातीची वाहतक
ू करणाऱयाींववरुद्ध शासनाने
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येणार आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) अशी बाब ननदशचनास आली नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

सािवजननि बाांधिाम विभागाने पूिव िेलेल्हया िामाांची
प्रमािपत्रे सादर न िेल्हयाबाबत

(५५)

*

१२०८००

श्री.सनु नल प्रभू (ददांडोशी) :

सन्माननीय सािवजननि

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

(१) राज्यात सावचिननक बाींधकाम ववभागातर्े सन २०१४-१५ ते २०१६-१७ या
तीन वषाचच्या कालावधीत

केलेल्या ६० हिार को्ीच्या खचाचची कामे पण
ू च

झाल्याची प्रमाणपत्रे सादर न केल्याचे ननयींत्रक व महालेखापरीक्षकाींच्या

अहवालाआधारे हदनाींक २९ माचच, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदशचनास
आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त अहवालात सावचिननक बाींधकाम ववभागातर्े एका

कामाचा ननधी दस
ु -या कामावर वळववला िात असन
ू रस्त्याची कामे करताना
अनेकदा

उपलब्ध

ननधीपेक्षा

अधधक

कामे

करण्यात

आल्याचे

तसेच

ववभागाच्या वावषचक सरासरी खचाचपक्ष
े ा दे यकाींची थकबाकी िास्त असन
ू यामळ
ु े
केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मागचदशचक तत्वाींचे उल्लींघन झाल्याबाबत आक्षेप
घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सावचिननक बाींधकाम ववभागाने तीन वषाचत पण
ू च केलेल्या
कामाींची प्रमाणपत्रे सादर न करण्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करुन सींबध
ीं ीत दोषी अधधकारी व इतर
सींबधीं धताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

चांद्रिाांत

पाटील

:

(१)

अींशत:

खरे

आहे .

भारताचे

ननयींत्रक

व

महालेखापरीक्षक याींच्या माचच, २०१६ च्या राज्य ववत्त अहवालात राज्यातील
ववववध

ववभागाींची

रू.६३

हिार

को्ीची

उपयोधगता

प्रमाणपत्रे

प्रलींबबत

असल्याचे नमद
ू केले आहे . त्यापैकी सावचिननक बाींधकाम ववभागाची रू.९२.२३
को्ीची उपयोधगता प्रमाणपत्रे प्रलींबबत दशचववण्यात आली आहे . याची तपासणी
प्रगतीत आहे .

(२) भारताचे ननयींत्रक व महालेखापरीक्षक याींच्या माचच, २०१७ च्या आधथचक
क्षेत्रावरील अहवालात प्रश्नाींककत बाबीींचा उल्लेख करण्यात आला आहे . ननधी

दस
ु ऱया कामावर वळववल्याबाबत माहहती घेण्यात येत आहे . तसेच मींिूर कामे

ननववदा प्रकक्रयेअत
ीं ी त्याच वषी पण
ू च हो न सींपण
ू च ननधी खचच होणे आवश्यक
असल्याने, साधारणपणे मींिरू ननधीपेक्षा िास्त कामे मींिरू केली िातात.

(३), (४) व (५) याबाबत सींबधीं धताींकडून अहवाल घे न उपयोगीता प्रमाणपत्र
सक्षम प्राधधकाऱयाींना पाठववण्यात येतील.

-----------------
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डडांग्रजिाडी (ता.शशरूर, जज.पुिे) येथे बेिायदे शीरपिे माांगूर जातीच्या
माशाांचे सांिधवन होत असल्हयाबाबत

(५६)

*

११६६१५

श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) :

सन्माननीय

मत््यवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) डडींग्रिवाडी (ता.शशरूर, जि.पण
ु े) येथे अनेक वषांपासन
ू बेकायदे शीरपणे

माींगरू िातीच्या माशाींचे सींवधचन केले िात असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, डडींग्रिवाडी येथे बेकायदे शशरररत्या सींवधचन कररत असलेल्या

माींगरु माशाींच्या तळयात कोंबड्याींची घाण, खाण्या योग्य नसलेले कोंबडीचे
माींस ्ाकत असल्याने पररसरात मोठी दग
ं ी पसरली असन
ु ध
ू याहठकाणी
कोंबडीचे

माींस

खाण्यासाठी

मोठ-मोठ्या

घारी

कर्रतात

तसेच

हे

क्षेत्र

ववमानकक्षेच्या दस
ु ऱया पट्टय
् ात येत असल्याने ववमानासही धोका सींभवत
असल्याचे ननदशचनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सहायक आयक्
ु त मत्स्यव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय ववकास

अधधकारी याींनी डडींग्रिवाडी येथे सरू
ु असलेल्या मत्स्य शेतीची हदनाींक १४
एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यादरम्यान पाहणी केली असता अनधधकृतपणे माींगरू

माशाींचे सींवधचन करत असल्याचे आढळून आल्यानींतर हदनाींक १५ एवप्रल
२०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास लेखी नो्ीस दे त आठ हदवसाींमध्ये प्रकल्प
पण
च णे
ू प

बींद

करून

मत्स्यसाठा

नष्

करावा

असे

लेखी

आदे श

हदले

असताींनाही व्यावसानयकाींनी व्यवसाय बींद न करता बेकायदे शीरपणे माींगरू
माशाींचे सींवधचन सरू
ू ठे वले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे ि जानिर : (१) होय.
(२) होय.
(३) होय.
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(४) होय, मौिे डडींग्रिवाडी येथे बेकायदे शीरररत्या बींदी असलेल्या माींगरू

िातीचे सींवधचन करणाऱया स्थाननक/ परप्राींतीय १२ मत्स्यकास्तकाराींववरुद्ध
शशक्रापरु पोलीस स््े शन येथे भा.दीं .वव. कलम १८८ अींतगचत गन्ु हे दाखल
करण्यात आलेले आहे त.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

पाटापाांगरा ते खडिा (ता.घाटां जी, जज.यितमाळ) या र्त्याच्या
(५७)

*

ननिृष्ट्ट दजावच्या बाांधिामाबाबत
११९७५०

श्री.राजु तोडसाम (अिी) :

सन्माननीय सािवजननि

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

(१) पा्ापाींगरा ते खडका (ता.घा्ीं िी, जि.यवतमाळ) या रस्त्याचे ननकृष्
दिाचचे

बाींधकाम

करण्यात

येत

असल्याबाबतची

तक्रार

खडका

येथील

सरपींचाींनी सावचिननक बाींधकाम ववभाग, घा्ीं िी याींच्याकडे माहे मे, २०१८
मध्ये वा त्या दरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त तक्रारीच्या अनष
ीं ाने या रस्त्याच्या बाींधकामाबाबत
ु ग
शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार रस्त्याचे ननकृष् दिाचचे

बाींधकाम करणाऱया

कींत्रा्दारावर व त्यास मदत करणाऱया सींबधीं धत अधधकाऱयाींवर कारवाई
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय.

(२) होय, सदर कामाची तपासणी दक्षता व गण
ु ननयींत्रण मींडळ, अमरावती व
नागपरू याींनी केली आहे .

(३) कामाचा दिाच चाींगला आहे . कींत्रा्दार तसेच अधधकारी याींनी कोणतीही
अननयमीतता केलेली नाही त्यामळ
ु े चौकशीचा प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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साांगली जजल्ह्यातील शेति-याांना दठबि ि तुषार शसांचन
सांचाचे अनुदान दे ण्याबाबत

(५८)

*

१२५२६२

श्री.अननल बाबर (खानापरू ) :

सन्माननीय िृषी मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) साींगली जिल््यात सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ या वषाचत हठबक व
तष
ीं गचत मींिूर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाींना अनद
ु ार शसींचन सींच योिनेअत
ु ान

शमळणेबाबतचे पत्र जिल्हा अधधक्षक कृवष अधधकारी, साींगली याींनी सींचालक,

र्लोत्पादन, कृवष आयक्
ु तालय, पण
ु े याींच्याकडे हदनाींक १८ र्ेिव
ु ारी, २०१७
रोिी वा त्यासम
ु ारास हदले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय तसेच सदरच्या
प्रस्तावाींना अदयापयंत अनद
ु ान न दे ण्याबाबतची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, चौकशीनस
ू ार सदर प्रस्तावाींना तातडीने अनद
ु ान दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय.

(२) व (३) आधथचक वषाचत उपलब्ध ननधीच्या मयाचदेत जिल्हयाींना आधथचक

लक्षाींक हदला िातो. सदर लक्षाींकाच्या मयाचदेत पव
च म
ीं ती दे न योिनेची
ू स
अींमलबिावणी करणे क्रमप्राप्त आहे .
सन

२०१५-१६

जिल्हयासाठी अनक्र
ु मे

व

सन

२०१६-१७

या

आधथचक

वषाचमध्ये

साींगली

रुपये ७.०६ को्ी व रुपये १५.१५ को्ी एवढा आधथचक

लक्षाींक दे ण्यात आला होता. सदर ननधीच्या मयाचदेत पव
च म
ीं ती हदलेल्या व
ू स
सक्ष्
ु म शसींचन सींच बसवन
ू अनद
ु ानासाठी प्रस्ताव सादर केलेल्या लाभार्थयांच्या
बाँक खात्यावर अनद
च म
ीं ती
ु ानाची रक्कम िमा करण्यात आली आहे . पव
ू स
हदलेल्या कोणत्याही लाभार्थयांचे अनद
ु ान प्रलींबबत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

65
बुलढािा जजल्ह्यात िुक्िुटपालन अनुदानाची प्रिरिे
(५९)

*

प्रलांबबत असल्हयाबाबत

११९३२८

श्री.हषविधवन सपिाळ (बल
ु ढािा), श्री.राधािृष्ट्ि विखे-

पाटील (शशडी) :

सन्माननीय पशस
ां धवन मांत्री पढ
ु ि
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) बल
ु ढाणा जिल्हयात कुक्कु्पालन अनद
ु ानाची अनेक प्रकरणे प्रलींबबत
असन
ु

पींचायत

सशमती

पशध
ु न

ववकास

अधधकारी,

बल
ु ढाणा

याींनी

कुक्कु्पालन अनद
ु ान मींिरू करण्याकररता लाच माधगतल्याचे माहे माचच,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,

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

असल्यास,

चौकशीचे

ननषकषच

काय

व

त्यानस
ु ार

सींबधीं धत

दोषी

अधधकाऱयाींवर कारवाई करुन कुक्कु्पालन अनद
ु ानाची प्रलींबबत प्रकरणे
ननकाली काढण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे ि जानिर : (१) बल
ु ढाणा जिल््यात सन २०१७-१८ मध्ये

एकूण

पात्र ३०९ अिाचमधन
उपलब्ध ननधी रु. ६.०० लक्ष यास अधधन राहून,
ू
जिल्हास्तरीय ननवड सशमतीने एकूण ७५ लाभार्थयांच्या ननवड केलेली असन
ू ,
या सवच लाभार्थयांना योिनेचा लाभ दे ण्यात आलेला आहे .

पशध
ु न ववकास अधधकारी (ववस्तार) पींचायत सशमती, बल
ु ढाणा याींनी

कुक्कु्पालन अनद
ु ान मींिरू करण्याकरीता हदनाींक २४.३.२०१८ रोिी लाच
माधगतल्याचे ननदशचनास आलेले आहे .
(२) व (३) होय.

पशध
ु न ववकास अधधकारी (ववस्तार) पींचायत सशमती, बल
ु ढाणा याींच्या

ववरोधात लाचलच
ु पत प्रनतबींधक ववभाग, बल
ु ढाणा याींनी मख्
ु य कायचकारी
अधधकारी, जिल्हा पररषद, बल
ु ढाणा याींना सच
ू ीत केल्यानस
ु ार डॉ.भींडारे याींच्या
ननलींबनाचा

प्रस्ताव

शासनास

आयक्
ु त

पशस
ीं धचन,
ु व

हद.०२.०७.२०१८ च्या पत्रान्वये प्राप्त झालेला आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

पण
ु े

याींचेकडून
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तळिटखेड-जािळी (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) धरिामध्ये
िेशमिल िापरून मासेमारी केल्याबाबत
(६०)

*

१२४५२४

श्री.सभ
ु ाष

उफव

पांडडतशेठ

पाटील

(अशलबाग) :

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

तळव्खेड-िावळी

(ता.खेड,

जि.रत्नाधगरी)

धरणामध्ये

धरणाच्या

मासेमारीसाठी

वापरण्यात

ठे केदारानी केशमकलचा वापर करून हदनाींक २३ एवप्रल, २०१८ रोिी वा
त्यासम
ु ारास मासेमारी केली, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

धरणाच्या

तलावामध्ये

आलेल्या केशमकलमळ
ु े लहान-मोठ्या माशाींसह इतर िलचर दे खील मत
ृ झाले
असन
ू पाण्याला उग्र वास येत असल्यामळ
ु े पाणी वापरण्यास अयोग्य झाले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबध
ीं ीत ठे केदार

तसेच सदर प्रकरणी दल
च केलेल्या सींबधीं धत अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई
ु क्ष
केली वा करण्यात येत आहे,

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

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

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

दिडीपार (बेला) (जज.भांडारा) ि आिरमारा (जज.नागपूर) या गािातील
प्रिल्हपग्र्ताांचे पुनिवसन िरण्याबाबत

(६१)

*

(िाटोल) :

१२२१४०

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

सन्माननीय मदत ि पन
ु िवसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-
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(१) गोसे प्रकल्प अींतगचत येणाऱया दवडीपार (बेला) येथील प्रकल्प बाधधत ९८

घराचे पन
ु वचसन करण्याबाबत हदनाींक १७ र्ेिव
ु ारी, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास

जिल्हा आढावा बैठक सभेत ववभागाला ननदे श दे ण्यात आले असन
ू सदर ९८
घराींचे

पन
ु वचसन

करण्याबाबतची

मागणी

स्थाननक

लोकप्रनतननधी

याींनी

मा.मख्
ु यमींत्री याींच्याकडे हदनाींक २३ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास केली
आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

गावातील

नागपरू

प्रकल्पग्रस्ताींचे

जिल््यातील

पन
ु वचसन

गोसेखद
ु च

प्रकक्रया

पण
ू च

प्रकल्पग्रस्त

करण्यासींबधी

आवरमारा

मा.उच्च

न्यायालय, नागपरू खींडपीठाने शासनास आदे श हदल्याचे हदनाींक ४ मे, २०१८
रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशचनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने प्रकल्पग्रस्ताींचे पन
ु ग
ु वचसन करुन त्याींना नागरी सवु वधा उपलब्ध करुन
दे ण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींना
हद.२३.४.२०१८ रोिी ननवेदन हदले आहे .

हद.२७.४.२०१८ रोिी ववभागीय आयक्
ु त,नागपरू येथे झालेल्या बैठकीत

मा.पालकमींत्री याींनी दवडीपार गावठाणाचे र्ेरसव्हेक्षण करण्याचे ननदे श हदले
आहे त.

(२) िनहहन याधचका क्र.६१/२०१८ मध्ये हद.२/५/२०१८ रोिी मा.मब
ुीं ई उच्च

न्यायालय, मब
ुीं ई खींडपीठ, नागपरू याींनी हदलेल्या आदे शान्वये शासनास
पन
ु वचसनववषयक कायचवाही चालू ठे वण्याची मभ
ु ा हदली आहे .

(३) दवडीपार (बेला) ता.भींडारा या गावाचे सवेक्षण िलसींपदा ववभागाने केले
असन
ू सदर गावठाण बाधधत होत नसल्याचे हदसन
ू आले आहे .

नागपरू जिल्हयातील मौिा-आवरमारा या गावातील सम
ु ारे १८%

िमीन सींपादीत केली आहे . मौिा आवरमारा गावठाण प्रकल्पाच्या बड
ु ीत
क्षेत्रात येत नाही. तथावप, याबाबत मा.उच्च न्यायालय,खींडपीठ नागपरू येथे
िनहहत याधचका क्र.६१/२०१८ दाखल असन
ू मा.न्यायालयाच्या आदे शाच्या
अनष
ीं ाने आवश्यक कायचवाही करण्यात येईल.
ु ग
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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िसारा (ता.शहापूर, जज.ठािे) येथील जशमनीच्या गैरव्यिहाराबाबत
(६२)

*

१२०९७३

श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी) :

सन्माननीय महसल
ू

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कसारा (ता.शहापरू , जि.ठाणे) येथील आहदवासी मयत पद ू रामा धोबी
याींची सवे नीं.५१ “अ“ मधील ३० एकर िशमनीचे प्रकाश गायकर व तेिस
गायकर याींनी काही अधधका-याींच्या सींगनमताने बनाव् कागदपत्रे तयार
करून

िशमनीची ववक्री केल्याचे

हदनाींक २५ मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास

ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,

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

असल्यास,

चौकशीचे

ननषकषच

काय

व

त्यानस
ु ार

सदर

मयत

आहदवासीच्या िशमनीची बनाव् कागदपत्राच्या आधारे ववक्री करणा-याींवर व
त्यास सहकायच करणाऱया अधधका-याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

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

िोल्हहापूर ि शसांधुदग
ु व जजल्ह्याांना जोडिाऱया घोडगे-सोनिडे
या घाट र्त्याच्या िामाबाबत

(६३)

*

११६७०५

श्री.ननतेश रािे (ििििली), श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :

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

(१) कोल्हापरू व शसींधुदग
ु च जिल््याींना िोडणाऱया घोडगे–सोनवडे या प्रस्ताववत

घा् रस्त्यास वन व पयाचवरण ववभागाची परवानगी आवश्यक असन
ु सदर
रस्त्याचे काम अनेक वषाचपासन
ू प्रलींबबत असल्याचे ननदशचनास आले आहे, हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या घा्ाची एकूण लाींबी ११ कक.मी. असन
ू प्रत्यक्ष घा्क्षेत्र ९
कक.मी. आहे तसेच या ननयोजित घा्मागाचमळ
ु े शसींधुदग
ु च आणण कोल्हापरू

जिल््यातील वाहतक
ु ीचे अींतर ४० ककलोमी्र पयंत कमी होणार असन
ू
उदयोग व पयच्न व्यवसायास चालना शमळणार आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार या रस्त्यासाठी आवश्यक परवानग्या शमळवन
ू
रस्त्याचे काम तातडीने पण
ू च करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

ववभाग, नागपरू याींची

स््े ि -१ ची परवानगी प्राप्त झाली

असन
ू , पयाचवरण ववषयक ना हरकत दाखला शमळणेबाबत पयाचवरण मींत्रालय,
नवी हदल्ली
शशर्ारस

येथे झालेल्या Expert Appraisal Committee च्या बैठकीत

झालेली

आहे .

तसेच

National

रस्ता

ज्या

वनिशमनीच्या

Board

परवानगीसाठी वनववभागाकडे प्रस्ताव सादर केलेला आहे .
(५)

सदर

Ecosensitive

असल्यामळ
ु े

पयाचवरण

क्षेत्रातन
ू

िात

ववभागाच्या

आवश्यक आहे त. त्याप्रमाणे कायचवाही प्रगतीत आहे .

of

wildlife

आहे,

ववववध

ते

च्या
क्षेत्र

परवानग्या

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

विधान भिन :
नागपूर.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानसभा

______________________________________________________
मद्र
ु णपव
ू च सवच प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, नागपूर.

