महाराष्ट्र विधानसभा
तिसरे अधधिेशन, २०१७
---------------------------------------------

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी
गुरुिार, ददनाांि २७ जुल,ै २०१७ / श्रािण ५, १९३९ ( शिे )
(१)

महसल
ू , मदि ि पन
ु िवसन, सािवजतनि बाांधिाम

(२)

पररिहन, खारभूमी वििास मांत्री

(३)
(४)
(५)

(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

िृषी, फलोत्पादन मांत्री

सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) मांत्री
पशुसांिधवन, दग्ु धवििास ि मत््यवििास मांत्री
-------------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६१
-------------------------------------

सोलापूर जजल्ह्यािील शेििऱयाांना सन २०१५-२०१६ च्या
दष्ट्ु िाळाची नि
ु सान भरपाई न ममळाल्हयाबाबि

(१)

*

८५७८५

श्री.सांजय पोिनीस (िमलना) :

सन्माननीय मदि ि

पुनिवसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापूर जिल्ह्यात सन २०१५-२०१६ या वर्ाामध्ये पडलेल्हया दषु काळात
शेतकऱयाींच्या या ापकाींच्या या ेालेल्हया नुकसानाची ारपाद यायापी ामळाली नसल्हयाचे
माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) यसल्हयास, ावमा न उतरावलेल्हया सम
ु ारे साडेचार लाख शेतकऱयाींसााठ
दषु काळननधीचा प्रस्ताव जिल्हहा प्रशासनाने शासनाकडे पााावला आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) यसल्हयास, त्यानुसार नुकसानग्रस्त शेतकऱयाींना तातडीने नक
ु सान ारपाद
दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .

(३) नक
ु सान ारपाद ननधी ावतरीत करण्याची बाब ावचाराधीन आहे .
(४) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

पुणे जजल्ह्यािील मसांहगड किल्हल्हयाच्या घाट र्त्यािरील दरडीबाबि
(२)

*

८५८९०

श्री.मभमराि

िापिीर

(खडििासला) :

सन्माननीय

सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) ासींहगड (जि.पुणे) ककल्हल्हयाच्या या घा् रस्त्यावरील दरडी धोकादायक यवस्थेत
यसल्हयाने कोणत्याही क्षणी मोाठ दघ
ा ना होऊन पया्काींचा िीव धोक्यात
ु ्

येण्याची शक्यता ननमााण ेाल्हयाचे माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) यसल्हयास, सदर घा् रस्त्याच्या या रीं दीकरणावेळी डोंगरकडे तोडण्यात आले

यसल्हयाने पावसाळ्यात दरडी, मलवा, मुरूम, माती रस्त्यावर कोसळून घा्
रस्त्यावरील वाहतूक खोळीं बण्याचे प्रमाण वाढले यसल्हयाचेही ननदशानास आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) यसल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) यसल्हयास, चौकशीच्या या यनर्
ु ींगाने पया्काींच्या या सरु क्षक्षततेसााठ सदर घा्

रस्त्यावरील धोकादायक दरडी सींरक्षक्षत करण्याच्या या द्रषु ्ीने शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) यींशत: खरे आहे .
दर
ु स्ती

प्रश्नाींककत रस्ता वन ावाागाच्या या ताब्यात आहे . रस्त्याची दै नींददन

व

दे खााल

वन

ावाागामार्ात

करण्यात

येते.

वन

ावाागाच्या या

आवश्यकतेनस
ु ार सावािननक बाींधकाम ावाागामार्ात रस्त्याची सध
ु ारणा करणे व
इतर कामे वन ावाागाने ननधध उपलब्ध केल्हयास सा.बाीं.ाव.मार्ात करण्यात
येतात.
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या रस्त्यावर पावसाळयात काही दाकाणी दरडी कोसळण्याच्या या घ्ना

घडतात. या दरडी दरू करन वाहतूक सुरळीत ाे वण्याची कायावाही करण्यात येत
आहे .

(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उा्ावत नाही.

(४) व (५) या रस्त्याच्या या १५० मी.ाागात २२३ प्रनतबींधक िाळया बसवण्याचे

काम सावािननक बाींधकाम ावाागामार्ात करण्यात येत आहे . हे काम ननावदा
स्तरावर आहे .

या रस्त्याचे सींपूणा सवेक्षण व दरडी प्रवणक्षेत्राची पाहणी आय.आय.्ी.,

मुींबद याींच्या यामार्ात करन घेण्यात येत आहे . या पहाणीचा यहवाल प्राप्त

ेाल्हयावर त्यातील ननषकर्ााप्रमाणे करावयाच्या या कामाींचा प्रस्ताव वन ावाागाकडे
सादर करण्याचे

ननयोिन

आहे .

आवश्यक

प्राधान्यक्रमानुसार हाती घेण्याचे ननयोिन आहे .

कामे

मींिूरी

ननधध

ननकर्

व

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

परळ (मब
ांु ई) येथील हाफिीन सां्थेची पाच एिर जागा
टाटा मेमोररयल सेंटरला ददल्हयाबाबि

(३)

*

८७०८१

श्री.दत्िात्रय

भरणे

(इांदापूर),

श्रीमिी

ददवपिा

चव्हाण

(बागलाण), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.राहुल
जगिाप (श्रीगोंदा), श्री.नरहरी झिरिाळ (ददांडोरी), श्री.अजजि पिार (बारामिी),

श्री.जयांि पाटील (इ्लामपूर), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.शमशिाांि
मशांदे (िोरे गाि), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), डॉ.सिीश
(अण्णासाहे ब)

पाटील

(एरां डोल),

श्री.शरददादा

सोनािणे

(जुन्नर),

श्री.अिुल

भािखळिर (िाांददिली (पूि)व ), श्री.अममि साटम (अांधेरी (पजश्चम)), डॉ.पराग
अळिणी (विलेपाले), श्री.िारामसांह सरदार (मुलुांड), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड),

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपरू ), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-

पाटील (मशडी), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा-िळिा),
श्री.गणपि गायििाड (िल्हयाण (पि
ू )व ), श्री.राहूल िूल (दौंड) :
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) परळ (मुींबद) येथील हार्कीन सींस्थेची पाच एकर िागा शासनाने ककारोग
रगणाींची वाढती सींख्या लक्षात घेऊन ्ा्ा मेमोररयल सें्रच्या या बाल व मदहला
कॅन्सर रगणालय आणण हायड्रॉन बीम थेरपीसााठ सन २०१३ मध्ये ददली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) यसल्हयास, सदर िागा ्ा्ा मेमोररयल सें्रने ताब्यात घेतल्हयानींतर ४ वर्े

होऊन सध्
ु दा बाल व मदहला कॅन्सर रगणालयाचे बाींधकाम सर
ु केले नाही, हे ही
खरे आहे काय,
(३)

यसल्हयास,

्ा्ा

मेमोररयल

घातलेल्हया य्ीींचे स्वरप काय आहे ,

सें्रला

सदरची

िागा

दे ताना

शासनाने

(४) यसल्हयास, सदर सें्रने रगणालयाचे बाींधकाम सर
ु न केल्हयाबाबत शासनाने
त्याींच्या यावर कोणती कारवाद केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, तथााप नींतर
शुध्दीपत्रान्वये “हायड्रॉन बीम थेरपी”
बदल करण्यात आला आहे .

ऐविी

ददनाींक २९.८.२०१६ रोिीच्या या

“रे डीओ थेरपी” यसा प्रयोिनात

(२) होय, तथााप मींिरू केलेल्हया िामनीचा प्रस्ताावत वापर ्ा्ा सें्रने ५
वर्ाामध्ये यींमलात आणणे आवश्यक आहे .

(३) सदरहू िमीन ्ा्ा मेमोररयल सें्रला शासन ननणाय, ददनाींक २१.२.२०१३
तसेच ददनाींक ५.९.२०१३ च्या या शुध्दीपत्रान्वये खालील प्रमख
ु य्ी/शतींच्या या यधधन
राहून दे ण्यात आली आहे :(i) राज्य शासकीय /ननमशासकीय सेवेतील ककारोग ापडीत कमाचाऱयाींना
यथवा त्याींच्या या कु्ुींबबयाींना सवलतीच्या या दरात उपचारासााठ ५% खा्ा राखीव
ाे वणे सदर रगणालयावर बींधनकारक रादहल.

(ii) ्ा्ा मेमोररयल सें्रला दे ण्यासााठ प्रस्ताावत केलेल्हया हार्कीन

सींस्थेच्या या िागेमध्ये सींस्थेतील यधधकाऱयाींची ननवासस्थाने, ावध्याथाांच्या या खोल्हया,

यनतथीगह
ृ े व वगा ४ च्या या कमाचाऱयाींसााठ ननवासस्थाने येत यसल्हयाने पयाायी

इमारती बाींधण्यासााठ ्ा्ा मेमोररयल सें्रने रपये ५.०० को्ी इतकी ाोक
रक्कम हार्कीन सींस्थेस ायावी.

(iii) मींिूर केल्हया िाणाऱया िामनीचा प्रस्ताावत वापर ५ वर्ाामध्ये करणे

सींस्थेवर बींधनकारक करण्यात आले आहे .
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(iv) शासनाच्या या परवानगीाशवाय सदरहू िमीन ककीं वा नतचा कोणताही
ााग गहाण ाे वता येणार नाही ककीं वा हस्ताींतररत करता येणार नाही.

(v) िमीन मींिूर करण्याच्या या शतीपैकी कोणत्याही शतीचा ाींग ेाल्हयास

ााडेपट्टा रद्द करन कोणत्याही ारपादाशवाय व त्यावरील बाींधकामासह िमीन
परत घेण्याचा शासनास यधधकार रादहल.

(४) व (५) याबाबत सींचालक, ्ा्ा मेमोररयल सें्र याींना जिल्हहाधधकारी, मींब
ु द
शहर कायाालयामार्ात दद.१५.७.२०१७ रोिीच्या या पत्रान्वये सदर ामळकतीवरील
बाींधकामाच्या या यनर्
ु ींगाने केलेल्हया कायावाहीबाबत ावचारणा करण्यात आलेली आहे .
-----------------

सोनापरू (जज.गडधचरोली) येथे बाांधलेल्हया िृषी महाविद्यालयाच्या ह्िाांिरणास
िांत्राटदाराने निार ददल्हयाबाबि

(४)

*

८८३९५

श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), डॉ.दे िराि होळी (गडधचरोली) :

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

(१) गडधचरोली जिल्ह्यात शासनाची परवानगी न घेता आराखड्यात बदल करन

व तरतद
ु ीपेक्षा चार प् यधधक रक्कम खचा करन बाींधलेल्हया सोनापूर ये थील
कृर्ी महाावायालयाच्या या हस्ताींतरणास कींत्रा्दाराने नकार ददल्हयाची बाब माहे मे,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) यसल्हयास, ९२ को्ी रपये खचा करन उाारलेली कृर्ी महाावायालयाची
वास्तू गत ४ वर्ाांपासन
ू वापरण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) यसल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) यसल्हयास, त्यानुसार इमारत तातडीने वापरात आणण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१) व (२) हे खरे नाही.
डॉ.पींिाबराव

दे शमुख

कृार्

ावायापीा,

यकोला

यींतगात

कृार्

महाावायालय, सोनापूर, जिल्हहा गडधचरोली चे इमारत बाींधकामापैकी मुलीींचे
वसतीगह
ृ ाची

इमारत

पूणा

ेालेली

यसल्हयाने

कींत्रा्दाराने

ावायापीााकडे

हस्ताींतरीत केलेली यसून सदर इमारत ावायापीााच्या या वापरात आहे .
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इतर इमारतीींची बाींधकामे यपूणा यवस्थेत यसल्हयाने यशा इमारतीींच्या या

हस्ताींतरणाबाबतचा प्रश्न उा्ावत नाही.
(३), (४) व (५) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

उरण (जज.रायगड) िालुक्याि मािीचे तनयमबा्य
उत्खनन िरुन िक्ष
ृ िोड िेल्हयाबाबि

(५)

*

९०९७०

प्रा.िषाव गायििाड (धारािी) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उरण (जि.रायगड) तालक्
ु यातील २७ गावाींत गत ४ वर्ाात २ लाख, ९ हिार
ब्रासपेक्षा यधधक मातीचे ननयमबाहय उत्खनन करण्यात आले यसून तेथील
ेाडेही यवैधररत्या तोडण्यात आली यसल्हयाचे माहे मे , २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

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

(३) यसल्हयास, चौकशीच्या या यनुर्ींगाने बेकायदा माती उत्खनन करून वक्ष
ृ तोड
करणाऱयाींवर

कारवाद

करण्याबाबत

तसेच

ेाडाींची

होणारी

यवैध

रोखण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

तोड

(४) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) या बाबी ननदशानास आल्हया नाहीत.
(२), (३) व (४) प्रश्न उा्ावत नाही.
-----------------

ठाणे येथील अनधधिृि ररक्षाांसह ररक्षाचालिाांिर िारिाई िरण्याबाबि
(६)

*

श्री.प्रशाांि

८५७२५
ठािूर

अॅड.आमशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे),
(पनिेल),

श्री.नरें द्र

पिार

(िल्हयाण

पजश्चम),

भािखळिर (िाांददिली पूि)व , अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले) :
पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.अिुल

सन्माननीय

(१) ााणे येथे कालबा्य ेालेल्हया व ननयमाींचे उल्हलींघन करून एकाच पराम्वर

दोन व त्यापेक्षा यधधक ररक्षा चालवण्यात येत यसल्हयाचे ननदशानास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

7
(२) यसल्हयास, यनधधकृत ररक्षाींची पडताळणी करण्याची कुालीही कायापद्धती
प्रादे ाशक पररवहन कायाालयाकडून राबावण्यात येत नसल्हयाचेही आढळून आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) यसल्हयास, पराम्सााठ यिा करणारा व्यक्ती ककमान १५ वर्े महाराषराचा
रदहवाशी यसावा यसा प्राथामक ननयम यसताना ााण्यात ३२६२ ररक्षाींचे पराम्
हे परप्राींनतयाींना बनाव् रदहवाशी दाखल्हयाच्या या आधारावर दे ण्यात आले आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(४) यसल्हयास, यनधधकृत पराम् धारक ररक्षाचालक व ररक्षा याींच्या यावर शासनाने
कोणती कारवाद केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददिािर राििे : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.
(४) व (५) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

पाटण, िराड (जज.सािारा) ि भोर (जज.पुणे) िालुक्याि
(७)

*

अििाळी पािसामळ
ु े िालेले नुिसान

८८८०७

श्री.शांभूराज दे साई (पाटण), श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापूर),

श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.नरहरी झिरिाळ
(ददांडोरी), श्री.शामराि ऊफव बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्िर), श्री.जयिुमार गोरे
(माण),

श्री.ददलीप

िळसे-पाटील

(आांबेगाि),

श्री.जयांि

पाटील

(इ्लामपूर),

श्री.अजजि पिार (बारामिी), श्री.शमशिाांि मशांदे (िोरे गाि), श्री.ददपि चव्हाण
(फलटण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर) :
सन्माननीय मदि ि पन
ु िवसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पा्ण (जि.सातारा) तालुक्यात माहे एाप्रल व मे, २०१७ मध्ये ेालेल्हया
यवकाळी पावसामळ
ु े शेतकऱयाींच्या या घराींचे व सावािननक मालमत्तेचे मोा या

प्रमाणात नुकसान ेाले यसुन नुकसानग्रस्ताींना मदत ामळावी व सावािननक
मालमत्तेच्या या

ेालेल्हया

नक
ु सानाची

पन
ा ाींधणी
ु ब

करण्याबाबतचा

यहवाल

उपावाागीय यधधकारी याींनी ावाागीय आयुक्त याींचेकडे सादर केला आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) यसल्हयास, उीं ब्रि

(ता.कराड, जि.सातारा) येथे व

पररसरात पडलेल्हया

वळवाच्या या पावसामुळे शेतकऱयाींच्या या सुमारे ददडशेहून यधधक एकरावरील ्ोमॅ्ो,
र्ळााज्या व पालेााज्याींचे लाखो रपयाींचे नक
वाघेरी
ु सान ेाले यसन
ू
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(ता.कराड, जि.सातारा) पररसरासह मेरवेवाडी व पाचद
ुीं गावातील सुमारे ७० घराींची
पडेड होऊन सहा घरे पूणा िमीनदोस्त ेाली यसल्हयाचेही माहे मे, २०१७ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, ाोर (जि.पण
ु े) तालक्
ु यात ददनाींक ५ मे, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास
ेालेल्हया यवकाळी पावसामळ
ु े तेथील घराींचे व सावािननक मालमत्तेचे मोा या
प्रमाणात नक
ु सान ेाले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

यसल्हयास,

उक्त

जिल्ह्यातील

नुकसानग्रस्ताींना

नक
ु सान

ारपाद

ामळण्याबाबत तसेच सावािननक मालमत्तेची पन
ा ाींधणी करण्याबाबत शासनाने
ु ब
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही.
(२) यींशत: खरे आहे .

२० हे क््र ६३ आर क्षेत्रातील ाािीपाला व र्ळापकाींचे नक
ु सान ेाल्हयाचे

व ३७ घराींचे यींशत: नुकसान ेाल्हयाचे ननदशानास आले आहे .
(३) यींशत: खरे आहे .

ाोर तालक्
ु यातील ७ घराींचे यींशत: नक
ु सान ेाल्हयाचे ननदशानास आले

आहे .

(४) माहे मे, २०१७ मध्ये ेालेल्हया यवकाळी पाऊस व गाराप्ीमळ
ु े ेालेल्हया
शेतीापक

व

र्ळापकाींचे

नुकसानीबाबत

नुकसानग्रस्ताींना

दे ण्याबाबतचा ननणाय घेण्याची बाब प्रगतीपथावर आहे .
(५) प्रश्न उा्ावत नाही.

आधथाक

मदत

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

रत्नाधगरी जजल्ह्याि िृवष याांत्रत्रिी योजनेअि
ां गवि
२४३ प्र्िाि प्रलांत्रबि असल्हयाबाबि

(८)

*

८९१६१

श्री.राजन साळिी (राजापूर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

रत्नाधगरी

जिल्ह्यात

कृार्

याींबत्रकी

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील

योिनेयत
ीं गात

शेतकऱयाींच्या या

२४३

प्रस्तावाींना प्रशासकीय मान्यता ामळाली नसल्हयाचे माहे र्ेब्रुवारी, २०१७ च्या या
पदहल्हया सप्ताहात ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) यसल्हयास, या प्रकरणी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(३) यसल्हयास, चौकशीनुसार सदरहू प्रस्तावाींना तातडीने प्रशासकीय मान्यता
दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

पाांडुरां ग

फांु डिर

:

(१)

व

(२) कृर्ी

याींबत्रकीकरण

उप-याायानाची

यींमलबिावणी त्या त्या वर्ाात उपलब्ध यनद
ु ानाच्या या मयाादेत करण्यात येते.
उपलब्ध ननधीच्या या मयाादेत राज्यातील जिल्हहाननहाय खातेदार सींख्येच्या या प्रमाणात
ननधी ावतरीत करण्यात येतो. त्यानुसार सन २०१६-१७ या वर्ाात रत्नाधगरी
जिल्ह्यास सवासाधारण प्रवगाासााठ र.५७.४६ लक्ष व यनस
ु ूधचत िाती प्रवगाासााठ
र.१३.८६ लक्ष
आला होता.

यसा एकूण र.७१.३२ लक्ष एवढा ननधी उपलब्ध करन दे ण्यात

िानेवारी, २०१७ पयांत रत्नाधगरी जिल्ह्यात यनस
ु ूधचत िाती प्रवगाातील

११ व सवासाधारण प्रवगाातील ४२० यसे एकूण ४३१ यिा प्राप्त ेाले होते.

नोव्हें बर यखेरपयांत प्राप्त ेालेल्हया यनुसधू चत प्रवगााच्या या ११ व सवासाधारण
प्रवगााच्या या २५५ यशा एकूण २६६ यिाांना दद.१ डडसेंबर, २०१६ रोिी पव
ा म
ीं ती
ू स

दे ण्यात आली. त्यापैकी सादहत्य खरे दी केलेल्हया यनस
ु ूधचत िातीच्या या ५ व
सवासाधारण प्रवगााच्या या २१२ यिादाराींना यनद
ु ानाचे वा्प करण्यात आले आहे .
ननधीयाावी सवासाधारण प्रवगाातील उवाररत १६५ यिादाराींना पव
ा ींमती दे ण्यात
ू स
आली नाही.

(३) उपलब्ध ननधीच्या या मयाादेत कायाकमाची यींमलबिावणी करण्यात आल्हयाने
उवाररत प्रस्तावाींना मान्यता दे ण्याचा प्रश्न उा्ावत नाही.
(४) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

पण
ु े-बेंगलोर राष्ट्रीय महामागाविरील किनी आझण िासिडे या दोन्ही

टोलनाक्यािरील िांत्राटदाराांनी शासनाच्या अटी ि शिींचा भांग िेल्हयाबाबि
(९)

*

८५१४८

श्री.शरददादा सोनािणे (जन्
ु नर), श्री.सरदार िारामसांह (मुलुांड),

श्री.बाळासाहे ब थोराि (सांगमनेर), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांि
पाटील (इ्लामपूर), श्री.शमशिाांि मशांदे (िोरे गाि), श्री.भा्िर जाधि (गुहागर),
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श्री.राणाजगजीिमसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.नरहरी
झिरिाळ

(ददांडोरी),

श्री.हसन

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :

मश्र
ु ीफ

(िागल),

श्री.िैभि

पुणे-बेंगलोर

राषरीय

(अिोले),

सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि

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

वपचड

महामागाावरील

ककनी

आणण

तासवडे

या

दोन्ही

्ोलनाक्यावर ्ोल गोळा करणाऱया कींत्रा्दाराने शासनाच्या या य्ी व शतीनस
ु ार
काम न केल्हयाने महाराषर राज्य रस्ते ावकास महामींडळाचे सुमारे ५५ को्ी
रपयाींचे

आधथाक

नुकसान

ेाल्हयाचा

ापका

ाारताचे

ननयींत्रक

व

महालेखापरीक्षकाींनी त्याींच्या या यहवालात ाे वला यसल्हयाचे ददनाींक ८ एाप्रल, २०१७
रोिी वा त्या सुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) यसल्हयास, सदर ्ोलनाक्याींचे दोन वर्ाासााठचे कींत्रा् मे.रादमा मॅनपॉवर
ॲन्ड कन्सल्न्सी प्रा.ाल. याींना माहे र्ेब्रुवारी, २०१४ मध्ये ननावदा काढून
दे ण्यात आले होते त्यावेळी सदर कींपनीशी केलेल्हया करारात कोणकोणत्या य्ी
ाे वण्यात आल्हया होत्या,

(३) यसल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) यसल्हयास, चौकशीचे ननषकर्ा काय आहे व त्यानस
ु ार शासनाच्या या आधथाक
नुकसानीस िबाबदार यसणाऱया एमएसआरडीसीच्या या यधधकाऱयाींावरध्द व सींबध
ीं ीत
कींपनी ावरद्ध शासनाने कोणती कारवाद केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे ?

श्री. एिनाथ मशांदे : (१) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) – III, महाराषर याींनी पुणे
बेंगलोर राषरीय महामागााच्या या सातारा-कागल ाागातील
महाराषर राज्य रस्ते ावकास महामींडळ (मयाा.), मुींबद

्ोल

कींत्रा्ाबाबत

याींचे रपये ५५.०० को्ी

ेालेल्हया नक
ु सानीबाबात घेतलेल्हया आक्षेपाींच्या या यनर्
ु ींगाने त्याबाबतची सत्यता

पडताळणी करण्याकररता महालेखाकाराींनी त्याींच्या या दद. ०७.१०.२०१६ रोिीच्या या
पत्राावारे महामींडळाला कळावले आहे .

(२) सदर कींपनीशी माहे . मे-२०१४ मध्ये ेालेल्हया ्ोलवा्पाच्या या ननावदे मध्ये
खालीलप्रमाणे य् ाे वली होती. Clause No. 28.4 states that,

“The toll revenue more than that projected by the Contractor

as per his submitted Cash Flow and accepted (by MSRDC) shall

be shared with MSRDC in ratio 90:10 from commencement date.
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In this regard to ascertain actual traffic, traffic count reported by

the Contractor and traffic count taken by MSRDC independently,
in the presence of the contractor whichever is higher, shall be

considered as actual traffic count. Actual toll income will be
calculated on the basis of the actual traffic count. If due to

unavoidable circumstances the independent survey is interrupted,
the average traffic count will be considered for the period for

which survey could not be taken. The average traffic count
(AADT) will be taken as base for working out toll income for that
period.

Procedure of sharing: The surplus toll income shall be

the difference between the total expected toll income given in

Cash Flow submitted with the Bid as accepted by MSRDC and
the actual toll income of that project.

In order to work out the actual monthly toll income the

following procedure shall be followed.

Average daily traffic count X prevailing toll rates X 0.84

(towards exempted vehicles, monthly passes, etc.)

From monthly toll income worked out as above, toll

income during the month considered in the Cash Flow submitted

with the bid as accepted by MSRDC inclusive of administrative
expenses and profit and balance shall be shared in the ratio of
90 (MSRDC) : 10 (Contractor).
Note:

Maximum

10%

will

be

allowed

towards

administrative expenditure and profit as deduction from the gross
toll revenue as projected in the cash flow and accepted by
MSRDC for the purpose of revenue sharing one month shall
mean 28 days for this purpose.”
(३), (४) व (५) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

12
हिेली ि मािळ (जज.पण
ु े) िालक्
ु याि डोंगर पोखरुन गौण खतनजाांचे
अिैध उत्खनन होि असल्हयाबाबि

(१०)

*

८५५७३

श्री.ददलीप

िळसे-पाटील

(आांबेगाि),

श्री.जयांि

पाटील

(इ्लामपूर), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.शमशिाांि मशांदे (िोरे गाि), श्रीमिी

ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.मभमराि िापिीर (खडििासला), श्री.पाांडुरां ग
बरोरा (शहापरू ) :
काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) हवेली (जि.पुणे) तालुक्यातील मौिे कोथरूड, चाींदणी चौक, वारिे, कात्रि,
बबबवेवाडी, माींगडेवाडी, गुिरवाडी ाागात डोंगर पोखरन गौण खननिाींचे यवैध
उत्खनन होत यसल्हयाचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, मावळ (जि.पण
ु े) तालुक्यातील ाडवली, ाशवली, मळवींडी ाुले,

येलघोल, धनगव्हाण या गावात सुध्दा बेकायदा उत्खनन होत यसल्हयाने मावळ
व हवेली तालुक्यातील गावाींना धोका ननमााण ेाल्हयाचे माहे मे, २०१७ च्या या
शेव्च्या या सप्ताहात ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) यसल्हयास, उक्त दाकाणी बाींधकाम व्यावसानयक, हॉ्े ल व्यावसानयक
स्वतःच्या या

र्ायायासााठ

शासनाचे

ननयम

डावलून

शासनाच्या या

महसुलाच्या या

नुकसानीसह पयाावरणाचा ऱहास करत यसल्हयाचे ननदशानास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) यसल्हयास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(५) यसल्हयास, चौकशीच्या या यनर्
ु ींगाने हवेली व मावळ तालक्
ु यातील यवैध
उत्खनन

थाींबावण्याबाबत

व

यवैधररतीने

उत्खनन

करणाऱयाींवर

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

कारवाद

(६) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) पण
ु े जिल्ह्यातील हवेली
तालुक्यात मौिे कोथरूड, मौिे कात्रि, मौिे माींगडेवाडी व मौिे गि
ु रवाडी या
ाागात माहे िन
ू , २०१६ ते माहे िन
ू , २०१७ या कालावधीत गौण खननिाच्या या
यवैध उत्खननाची १४ प्रकरणे दृष्ोत्पत्तीस पडली आहे त. तहासलदार हवेली

याींनी त्यापैकी २ प्रकरणाींमध्ये दीं डात्मक आदे श पाररत केले यसन
ू , उवाररत १२
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प्रकरणाींमध्ये तहासलदार, हवेली याींच्या यास्तरावर ननयमानुसार कारवाद करण्याची
कायावाही सुरू आहे .

मावळ तालक्
ु यातील मौिे ाडवली, मौिे ाशवली, मौिे मळवींडी, व मौिे

ाुले या ाागात माहे एाप्रल, २०१६ ते माहे मे, २०१७ या कालावधीत गौण
खननिाच्या या यवैध वाहतक
ु ीच्या या ८ प्रकरणाींमध्ये कारवाद करून तहासलदार,

मावळ याींनी रू. २,२३,१७०/- एवढी दीं डात्मक रक्कम वसल
ू करून शासनिमा
केली आहे .

याव्यनतररक्त हवेली तालुक्यात माहे िन
ू , २०१६ ते माहे िून, २०१७ या

कालावधीत ननदशानास आलेल्हया गौण खननिाच्या या यवैध उत्खनन व वाहतक
ु ीच्या या

६४ प्रकरणाींमध्ये तहासलदार हवेली याींनी कारवाद करून रू. १,०८,३३,२२९/- एवढा
दीं ड वसल
ू करून शासनिमा केला आहे . मावळ तालक्
ु यात माहे एाप्रल, २०१६ ते
माहे मे, २०१७ या कालावधीत ननदशानास आलेल्हया गौण खननिाच्या या यवैध

उत्खनन व वाहतक
ु ीच्या या ०२ प्रकरणाींमध्ये तहासलदार मावळ याींनी कारवाद करून
रू. १,५०,३०,९००/- एवढ्या दीं डात्मक रकमेचे आदे श पाररत केले यसून, सदर
रकमेच्या या वसल
ू ीची कायावाही तहासलदार, मावळ याींच्या यास्तरावर सुरू आहे .

गौण खननिाच्या या उत्खननामळ
ु े हवेली व मावळ तालक्
ु यातील गावाींना धोका

ननमााण ेाल्हयाचे माहे मे, २०१७ च्या या शेव्च्या या आावड्यात ननदशानास आलेले
नाही.

हवेली व मावळ तालुक्यातील बाींधकाम व्यावसानयक व हॉ्े ल व्यावसानयक

याींच्या यामुळे पयाावरणाचा ऱहास होतो ककीं वा कसे याबाबत महाराषर प्रदर्
ू ण ननयींत्रण
महामींडळ, पण
ु े याींच्या याकडून जिल्हहाधधकारी कायाालय पण
ु े याींनी यहवाल मागावला
यसून, सदर यहवाल प्राप्त ेाल्हयावर ननयमानुसार कारवाद करण्याचे सींकजल्हपत
आहे .

(६) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

दे ऊळगाांि सािशाव (जज.बुलढाणा) येथील शेििऱयाांनी गािािील
चारही िृषी िेंद्रे बांद िेल्हयाबाबि

(११)

*

८८७६२

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील
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(१) बुलढाणा व यकोला जिल्ह्याच्या या सीमेवर यसलेल्हया दे ऊळगाींव साकशाा येथील
शेतकऱयाींनी उतावळी प्रकल्हपातील पाण्यावर शेकडो हे क््र क्षेत्रावर घेतलेल्हया

उन्हाळी ाुदमुगाला ननकृष् दिााच्या या बबयाणाींमुळे शेंगा न लागल्हयाने शेतकऱयाींनी
आक्रमक होत गावातील चारही कृर्ी केंद्राींना कुलप
ू लाऊन बींद केल्हयाचे माहे
एाप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) यसल्हयास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) यसल्हयास, त्यानुसार शेतकऱयाींना ाुदमुगाची ननकृष् बबयाणे पुरावणाऱया
कृर्ी केंद्रावर शासनाने कोणती कारवाद केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१) हे खरे नाही.

तथााप, उन्हाळी ाुदमूग ापकाला कमी शेंगा लागल्हयाची बाब ननदशानास

आलेली आहे .
(२) होय.

(३) तालुका तक्रार ननवारण सामतीने कृार् ावायापीााच्या या वररषा सींशोधन

शास्त्रज्ञ याींच्या या मदतीने प्रक्षेत्राची पाहणी केली. पाहणी यहवालानुसार माचा व
एाप्रल मदहन्यात शेंगा ारणे व शेंगा पोसण्याच्या या यवस्थेत तापमान वाढीमळ
ु े
ाुदमूग ापकाला कमी शेंगा लागल्हयाचे ननदशानास आलेले आहे .
(४) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

धामणगाांि ि चाांदरू रे ल्हिे (जज.अमराििी) िालुक्यािील रे िीघाटाांिर रे िीची अिैध
िाहिूि सरु
ु असल्हयाबाबि

(१२)

*

८८८७१

प्रा.विरें द्र जगिाप (धामणगाि रे ल्हिे), श्री.अममन पटे ल

(मुांबादे िी), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी), श्री.नसीम
खान (चाांददिली), श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपूरी) :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) धामणगाींव (जि.यमरावती) तालुक्यातील

मुरम या गौण खननिाची चाींदरू रे ल्हवे ते दे वगाींव
वाहतूक सर
ु यसून

यसल्हयामळ
ु े शासनाचे

सन्माननीय महसूल

रे तीघा्ावरील रे ती, धग््ी व
या रस्त्यावरन

याकडे सींबींधधत यधधकारी

हे तप
ु ुरस्पर

ावनापरवाना

दल
ा
करीत
ु क्ष

मोाया प्रमाणात महसुली नुकसान होत यसल्हयाचे माहे

एाप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) तसेच, चाींदरू रे ल्हवे (जि.यमरावती) तालक्
ु यातील ननमगव्हाण व वाघोली या

दाकाणच्या या नदीपात्रातूनही मोाया प्रमाणावर रे तीचा यवैध उपसा सर
ु यसन
ू

शासनाच्या या ननयमाप्रमाणे प्रत्येक रकमध्ये २०० र्ु् वाहतूक करणे यपेक्षक्षत
यसताना या दाकाणी रे ती मार्ीया ३५०-४०० र्ु्ापयांत रे तीची यवैध वाहतक
ू
करीत यसल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले,
हे ही खरे आहे काय,

(३) यसल्हयास, या दोन्ही प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) यसल्हयास, चौकशीनुसार धामणगाींव व चाींदरू रे ल्हवे या दोन्ही तालुक्यात
रे तीचा

यवैध

उपसा

करून

वाहतक
ू

करणाऱया

रे ती

माकर्याींवर

कारवाद

करण्याबाबत तसेच उक्त तालुक्यातील रे तीची यवैध वाहतक
रोखण्याबाबत
ू
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ावलींबाची करणे काय आहे ?

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) यमरावती जिल्ह्यातील धामणगाव
रे ल्हवे व चाींदरू रे ल्हवे तालुक्यात गौण खननिाच्या या यवैध उत्खनन व वाहतक
ु ीची

काही प्रकरणे दृष्ोत्पत्तीस पडली आहे त. माहे एाप्रल, २०१६ ते िन
ू , २०१७ या
कालावधीत धामणगाींव रे ल्हवे तालक्
ु यातील मौिे नायगाव व मौिे ददघी महल्हले

या २ रे तीघा्ाींवरील वेगवेगळ्या प्रकरणाींत एकूण १५१६ ब्रास रे तीचे यवैध
उत्खनन ेाल्हयाचे ननदशानास आले. त्यानस
ु ार तहासलदार, धामणगाींव रे ल्हवे याींनी

सींबींधधताींावरूध्द एकूण रू. ३,६३,८४,०००/- एवढ्या दीं डात्मक रकमेचे आदे श पाररत

केले यसन
ू , २ बो्ी, १ पोकलॅ न मशीन िप्त केली आहे . तसेच सींबधीं धताींावरूध्द
पोलीस स््े शन मींगरूळ दस्तगीर येथे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे त.

धामणगाींव रे ल्हवे व चाींदरू रे ल्हवे तालुक्यातील गौण खननिाच्या या यवैध

उत्खनन व वाहतक
ु ीस प्रनतबींध घालण्याकरीता तहासलदार, नायब तहासलदार,
मींडळ यधधकारी व तलााठ याींची ारारी पथके गाठत करण्यात आली आहे त.
सदर ारारी पथकाींमार्ात चाींदरू रे ल्हवे तालुक्यामध्ये माहे एाप्रल, २०१६ ते माहे

िून, २०१७ या कालावधीत रे तीच्या या यवैधररत्या क्षमतेपेक्षा िास्त वाहतक
ू
करताना आढळून आलेल्हया ४३ प्रकरणाींमध्ये कारवाद करून रू. १९,२३,९३२/एवढा दीं ड वसूल करून शासनिमा केलेला आहे . या व्यनतररक्त धामणगाींव रे ल्हवे

व चाींदरू रे ल्हवे तालुक्यात माहे एाप्रल, २०१६ ते माहे िून, २०१७ या कालावधीत
रे तीच्या या

यवैध

उत्खनन

व

वाहतक
ु ीच्या या

१५६

प्रकरणाींत

कारवाद

करून
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रू. ४७,५०,३८५/- एवढा दीं ड वसूल करून शासनिमा केलेला आहे . तसेच ६ गुन्हे
दाखल करण्यात आले आहे त.
(५) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

अमलबाग (जज.रायगड) िालुक्यािील शासिीय मि
ु बधीर विद्यालयाच्या
इमारिीची दरु
ु ्िी िरण्याबाबि

(१३)

*

८५०९३

श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट),

अॅड.आमशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.अिुल भािखळिर (िाांददिली पि
ू )व , श्रीमिी
मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अममि साटम (अांधेरी पजश्चम) :

सन्माननीय

सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) यालबाग (जि.रायगड) तालुक्यातील शासकीय मुकबधीर ावायालयाच्या या
इमारतीच्या या ााींतीचा स्लॅ ब कोसळला यसन
ू मोडकळीस आलेले दरवािे, ााींतीवर

लोंबकळत यसलेले ावदयत
ु बोडा, बागेमधील गींिलेले सादहत्य, पडलेले कींपाऊड
वॉल व त्
ु ू न पडलेल्हया णखडक्याींमळ
ु े इमारतीची यनतशय दयननय यवस्था होऊन

ावायाथी व ाशक्षकाींच्या या िीवाला धोका ननमााण ेाला यसल्हयाचे माहे िन
ू , २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) यसल्हयास, सदर ावायालयाच्या या इमारतीचे यडीच वर्ाापव
ू ी स्रकचरल ऑडड्
करण्यात येऊन सद्ध
ु ा सावािननक बाींधकाम ावाागामार्ात दर
ु स्तीची कोणतीही
कायावाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) यसल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) यसल्हयास, चौकशीचे ननषकर्ा काय आहे व त्यानस
ु ार सदर ावायालयाच्या या
इमारतीची पन
ा
ु बाांधणी करण्याबाबत तसेच सदर इमारतीच्या या दर
ु स्तीकडे दल
ु क्ष
करणाऱया

सींबींधीत

यधधकाऱयाींवर

कारवाद

कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

करण्याबाबत

शासनाने

कोणती

(५) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) सावािननक बाींधकाम ावाागामार्ात सदर इमारतीचे स्रक्चरल ऑडी्

करण्यात आले यसन
दर
ू
ु स्तीस लागणारा खचा र.९५.७२ लक्ष हा लक्षणीय
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यसल्हयामळ
ु े सामाजिक न्याय ावाागाने ननधी उपलब्ध करन दे ण्यास सामाजिक

न्याय ावाागास कळावण्यात आले आहे . त्यानुर्ींगाने या सींस्थेच्या या इमारतीच्या या
दर
ु स्तीच्या या प्रस्तावास मान्यता दे ण्याबाबत सामाजिक न्याय ावाागामार्ात
कायावाही प्रगतीत आहे .

(३), (४) व (५) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

िळोजा (िा.पनिेल, जज.रायगड) येथे िाळूची अिैध िाहिि
ू िरणाऱया
३४ रिाांिर िेलेली िारिाई

(१४)

*

९०९०६

श्री.िि
ु ाराम िािे (अणश
ु क्िी नगर), श्री.प्रिाश फािपेिर

(चें बूर), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.शाांिाराम मोरे (मभिांडी ग्रामीण) :
सन्माननीय महसूल मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) तळोिा (ता.पनवेल, जि.रायगड) येथे नवी मुींबद वाहतक
ावााग आणण
ू
पनवेलचे तहसीलदार याींनी ददनाींक १६ िन
ू , २०१७ रोिी पहा्े पावणेपाच वािता

सहा को्ी रपये ककमतीच्या या ५०० ब्रास वाळूची यवैध वाहतक
करणाऱया ३४
ू
रकवर कारवाद केली, हे खरे आहे काय,

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

(३) यसल्हयास, चौकशीचे ननषकर्ा काय आहे व त्यानुसार उक्त दाकाणी वाळूचा
यवैध उपसा करून वाहतक
ू करणाऱया वाळू माकर्यावर शासनाने कोणती कारवाद
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) व (३) रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यातील
मौिे तळोिा येथे ददनाींक १६ िन
ू २०१७ रोिी पहा्े पाच वािताच्या या सुमारास
पोालस उपायुक्त वाहतक
ींु द व तहासलदार पनवेल याींनी वाळूची
ू शाखा, नवी मब
यवैध

वाहतक
ू

करणाऱया

३२

रकाींवर

सींयुक्तपणे

कारवाद

रू. ४,०६,०००/- ककमतीची ११६ ब्रास वाळू िप्त केली आहे .

करून,

सुमारे

सदर प्रकरणी सींबींधधताींवर खारघर पोालस ााण्यामध्ये गन्
ु हे दाखल

करण्यात आले आहे त.

(४) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

18
थाळे गाि (िा.िळां ब, जज.यििमाळ) या पन
ु िवसीि गािामध्ये
नागरी सवु िधाांचा अभाि असल्हयाबाबि

(१५)

*

९११२९

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाि) :

सन्माननीय मदि ि पन
ु िवसन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) थाळे गाव (ता.कळीं ब, जि.यवतमाळ) हे बेंबळा प्रकल्हपातील पुनवासीत गाव
यसन
ु पन
ु वासनामध्ये या गावातील यारा नागरी साु वधाींची कामे यधाव् केली
यसल्हयाचे ददनाींक १२ िन
ु , २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) यसल्हयास, गावाचे पन
ु वासन होऊन ११ वर्ा ेाली तरी यधधकाऱयाींच्या या

दल
ा ामळ
ु े गावामध्ये रस्ते, नालीचे बाींधकाम, स्वच्या छता गह
ु क्ष
ृ यशी यनेक नागरी
साु वधा

यींतगात

करावयाची

कामे

यपण
ू ा

यसल्हयाचे

ननवेदनावरन ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

ग्रामस्थाने

ददलेल्हया

(३) यसल्हयास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) यसल्हयास, थाळे गाव या गावातील यपूणा रादहलेली कामे पूणा करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ावलींबाींची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) थाळे गाव (ता.कळीं ब, जि.यवतमाळ) हे गाींव प्रकल्हपाच्या या

बुडीत क्षेत्रात यसल्हयाने थाळे गाव येथे नवीन गावााणात शासनाच्या या धोरणानुसार
१८ नागरी साु वधाींचे कामे पण
ु ा ेाले आहे त.

(२), (३) व (४) पन
ु वासन गावााण थाळे गाव (कळीं ब) मध्ये १८ नागरी साु वधाींची

कामे ११ वर्ाापूवी ेाले हे खरे आहे . तथााप नागरीकाींची मागणी लक्षात घेता
वादढव नागरी साु वधा िसे स्वच्या छता गह
ृ , रस्ते, नाली, इत्यादी चे काम या

वर्ीच्या या प्रमाणसच
ू ीत मींिर करन पुणा करण्याचे प्रस्ताावत आहे . तसेच या
गावातील इतर पुरक कामाचे करार नामे करण्यात येत आहे त. त्यामळ
ु े चौकशी
करण्याचे प्रश्न उा्ावत नाही.
(५) प्रश्न उा्ावत नाही.

-----------------
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एमएमआरडीए ने िाांद्रे-िुलाव व्यापारी सांिुलािील जागा
बुलेट रे नसाठी ददल्हयाबाबि

(१६)

*

८५२९२

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

(ब्रम्हपूरी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.अममि विलासराि दे शमुख (लािूर
शहर), श्री.अमर िाळे

(आिी), श्री.हषविधवन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.अब्दल
ु

सत्िार (मसल्हलोड), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.सतु नल िेदार (सािनेर),
श्रीमिी िप्ृ िी सािांि (िाांद्रे पूि)व :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) मुींबदत सर
ु करण्यात येणाऱया बुले् रे न प्रकल्हपासााठ मब
ुीं दतील वाींद्रे-कुलाा
व्यापारी सींकुलातील एमएमआरडीएच्या या मालकीचा यसलेला मोक्याचा ाुखड
ीं
सींपाददत

करण्यास

शासनाने

परवानगी

दे ण्याबाबतचा

मींत्रीमींडळापुढे सादर करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

प्रस्ताव

राज्याच्या या

(२) यसल्हयास, एमएमआरडीएची आधथाक पररजस्थती लक्षात घेता सदर ाुखड
ीं
बुले् रे न प्रकल्हपासााठ दे ण्यास एमएमआरडीने ावरोध दशाावला आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) यसल्हयास, सदर ाख
ीं बल
ीं ाच्या या
ु ड
ु े् रे न प्रकल्हपासााठ ददल्हयास या ाख
ु ड
ावक्रीतून

एमएमआरडीएला

ामळणाऱया

उत्पन्नातूनच

एमएमआरडीए

ावावध

प्रकल्हपाींना ननधी उपलब्ध करन दे णे, ावावध महानगरपाालका, नगरपररर्दा याींना
ावकास कामासााठ किा दे णे, एमएमआरडीएचा प्रशासककय खचा व कमाचाऱयाींचे

वेतन दे णे हे शक्य होते. त्यामळ
ीं
ु े एमएमआरडीएकडे ाशल्हलक यसलेला ाूखड
बल
ु े् रे नसााठ दे ण्यात येऊ नये यशी मागणी एमएमआरडीएच्या या आयक्
ु ताींनी
शासनाकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) यसल्हयास, एमएमआरडीएसााठ आधथाक उत्पन्नाचा स्त्रोत्र यसलेला हा ाुखड
ीं
बुले् रे न प्रकल्हपास न दे ण्याबाबत शासनाच्या या कायावाहीची सायःजस्थती काय
आहे ?

श्री. ददिािर राििे : (१), (२), (३) व (४) वाींद्रे-कुलाा सींकुलातील प्राधधकरणाच्या या
मालकीचा ाूखड
ीं बुले् रे न ्ामानससााठ दे ऊ नये यशी

ावनींती मुींबद महानगर

प्रदे श ावकास प्राधधकरणाने ददनाींक ०८/०७/२०१४ रोिीच्या या पत्रान्वये केली आहे .
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मुींबद यहमदाबाद िलद गती रे ल्हवे प्रकल्हपासााठ बाींद्रा-कुलाा सींकुलात ४.५

हे क््र िामनी खाली व ०.९ हे क््र िामनीवर िागा आवश्यक यसल्हयाचे रे ल्हवेने

दद.१०.११.२०१६ रोिी कळावले आहे . सदर दाकाणी िागा यपेक्षक्षत यसलेल्हया ५०
हे क््र क्षेत्राच्या या ाख
ीं ावर SEZ च्या या धतीवर आींतरराषरीय ावत्तीय सेवा केंद्र
ू ड
उाारण्याचे

मुींबद महानगर प्रदे श ावकास प्राधधकरणाने प्रस्ताावले आहे .

रे ल्हवे स्थानकाच्या या बाींधकामाचा ावपरीत पररणाम आींतरराषरीय ावत्तीय

सेवा केंद्र प्रकल्हपाच्या या बाींधकामावर होणार नाही या तसेच इतर सय
ु ोगय य्ी व
शतीवर सदर प्रकल्हपाकररता बीकेसी येथील ०.९ हे क््र िामन प्रस्ताावत

स्थानकाकरीता एमएमआरडीएावारे उपलब्ध करन दे ण्याबाबतचा प्रस्ताव माहे
िानेवारी, २०१७ मध्ये मींबत्रमींडळापढ
ु े सादर करण्यात आला होता.

सदर प्रकल्हपाच्या या मींबत्रमींडळास सादर केलेल्हया प्रस्तावाच्या या यनर्
ु ींगाने

मुींबद यहमदाबाद िलद गती रे ल्हवे मागा उाारणीसााठ प्रस्तावाचा सखोल य्यास
करण्यासााठ मींबत्रमींडळ उपसामती गदात करण्यात आली आहे .
-----------------

मौजे िेळूस ि म्हापण (जज.मसांधुदग
ु )व येथील बा्य िळण र्त्याांचे बाांधिाम
िरणाऱया िांत्राटदारािर िारिाई िरण्याबाबि

(१७)

*

८८५३७

श्री.तनिेश राणे (िणििली) :

सन्माननीय सािवजतनि

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

(१) केळूस व म्हापण (जि.ासींधुदग
ु )ा या सागरी महामागाावरील दोन्ही गावासााठ
बा्य

वळण

रस्त्याींचे

बाींधकाम

करण्याचे

कींत्रा्

कींत्रा्दार

श्री.श्रीकृषण

लक्ष्मीनारायण ााकूर याींनी सावािननक बाींधकाम ावाागाकडून ददनाींक १८
र्ेब्रव
ु ारी, २०१३ रोिी घेतले यसन
ू सदर दोन्ही कामाींच्या या ननावदे च्या या य् क्रमाींक

२३/३ मध्ये हॉ् ामक्स प्लाीं् व कामाचे दाकाण यामधील यींतर कापण्यास ६०
ामनन्ाींपेक्षा यधधक वेळ लागू नये यसे नमूद केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) यसल्हयास, सदर दोन्ही कामाींचे दाकाण व हॉ्ामक्स प्लाीं् यामधील यींतर

९० ते १०० कक.मी. यसून कींत्रा्दाराने दोन्ही कामाींच्या या ननावदे मधील य्
क्र.२३/३ चे उल्हलींघन केल्हयाने

सींबधीं धत कींत्रा्दाराचा समावेश काळया यादीत

करण्याबाबत कस्तुरीमग
ृ र्ाउीं डेशनचे यध्यक्ष

याींनी ददनाींक २३ डडसेंबर, २०१६
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रोिी मख्
ु य याायींता सा.बा. ावााग, मुींबइा याींच्या याकडे तक्रार करून कळावले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) यसल्हयास, सदर तक्रारीच्या या यनुर्ींगाने मख्
ु य याायींता सा.बाीं.ावााग मब
ुीं इा
याींनी यधीक्षक याायींता, सा.बाीं. ावााग, रत्नाधगरी याींना ददनाींक ५ िानेवारी,

२०१७ रोिी तक्रारीची चौकशी करून त्याबाबतचा यहवाल तात्काळ सादर

करण्याचे आदे श ददले यसतानाही यधीक्षक याायींता याींनी कारवाइा करण्यास
िाणीवपूवक
ा ्ाळा्ाळ केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

यसल्हयास,

ाुपषृ ा

मींत्रालयाच्या या

मानाींकनाप्रमाणे

सावाननक

बाींधकाम

ावाागाकडून रस्त्याची कामे घेण्यापव
ू ी कींत्रा्दाराच्या या सवा यींत्रसामुग्रीची सहाय्यक
मुख्य याायींता (याींबत्रकी मब
ुीं इा) सा.बाीं.ावााग याींच्या यामार्ात तपासणी करून एक

वर्ाांचे प्रमाणपत्र घेणे बींधनकारक यसताना कींत्रा्दाराने माहे सप््ें बर, २०१४ ते
िानेवारी, २०१५ व सन २०१२-२०१३ या कालावधीत सदर प्रमाणपत्र प्राप्त
केले नसतानाही

७

को्ी,

४२

लाख

रूपये

ककमतीची पाच

कामे

सा.बा.

ावाागाकडून ामळावली यसल्हयाचे ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) यसल्हयास, या प्रकरणी चौकशी करून सींबींधधत कींत्रा्दाराला काळ्या यादीत
्ाकण्याबाबत

तसेच कींत्रा्दारावर

यधधकाऱयाींवर

कारवाद

करणाऱया

यधीक्षक

कारवाद

याायींतावर तसेच

करण्यात येत आहे ,

करण्याबाबत

या

करण्यास

शासनाने

िाणीवपव
ा
ू क

प्रकरणातील
कोणती

इतर

कायावाही

्ाळा्ाळ

सवा

केली

दोर्ी

वा

(६) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) होय, खरे आहे .
(३), (४), (५) व (६) नाही.

यधीक्षक याायींता, सावािननक बाींधकाम मींडळ रत्नाधगरी याींच्या यामार्ात

चौकशीची कायावाही प्रगतीत आहे .

चौकशी यहवाल प्राप्त ेाल्हयावर त्यातील ननषकर्ाानस
ु ार

करण्याचे ननयोिन आहे .

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

कायावाही
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श्रीगोंदा (जज.अहमदनगर) िालक्
ु यािील शेििऱयाांना सन २०१५-२०१६ या िषाविील
वपि विम्याची रक्िम न ममळाल्हयाबाबि

(१८)

*

८७७०९

श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) श्रीगोंदा (जि.यहमदनगर) तालुक्यातील शेतकऱयाींना सन २०१५-२०१६ या
वर्ाातील गहू, हरारा व बागायती ज्वारी याींच्या या ापकावम्याच्या या रक्कमा ामळाल्हया
नसल्हयाचे माहे एाप्रल, २०१७ च्या या पदहल्हया सप्ताहात ननदशानास आले, हे खरे
आहे काय,

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

(३) यसल्हयास, तानुसार या शेतकऱयाींना गहू, हरारा व बागायती ज्वारी याींच्या या
ावम्याच्या या रक्कमा तात्काळ ामळण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१), (२) व (३) रब्बी हीं गाम सन २०१५-१६ मध्ये

यहमदनगर जिल्हहयातील श्रीगोंदा तालक्
ु यात राषरीय कृार् ावमा योिना केंद्र

शासनाच्या या मागादशाक सुचनानुसार ाारतीय कृार् ावमा कींपनीमार्ात राबावण्यात

आली. रब्बी हीं गाम २०१५-१६ मध्ये श्रीगोंदा तालुक्यातील गहु, हरारा व
बागायती ज्वारी या ापकाींचा सहाागाचा तपाशल खालीलप्रमाणे :वपि

सहभागी विमा सांरक्षक्षि विमा हप्िा पात्र शेििरी

नुिसान

शेििरी

क्षेत्र. हे .

लाख रु

हरारा

४५९२

३३१०.४०

९.५३

०

०

ज्वारी बा.

५८७९

५८२३.३३

९.६२

५४१६

२२४.९४

ज्वारी जि.

२४३०

२७४०.६८

२.६९

२४३०

६०.६३

गहु बा.

१२१

८२.२६

०.२०

४२

३.३५

१३०२२

११९५६.६७

२२.०४

७८८८

२८८.९२

एकुण

भरपाई रक्िम
रु लाख
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सदरची नक
ु सान ारपाद ाारतीय कृार् ावमा कींपनीमार्ात ननजश्चत

करण्यात आली यसन
ू शेतकऱयाींच्या या बखक खात्यावर िमा करणेस्तव सींबधीं धत
बखकेकडे ावमा कींपनीमार्ात वगा करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

मशांदखेडा (जज.धळ
ु े ) िालुक्यािील िापी नदी पात्रािील अिैध िाळू उत्खननाि
युििाचा िालेला मत्ृ यू

(१९)

*

९१०३६

श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि) :

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

ाशींदखेडा

(जि.धुळे)

तालुक्यातील

तापी

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

नदीच्या या

पात्रात

यवैध

वाळू

उत्खनन सुर यसन
ू या उत्खननात एका युवकाचा मत्ृ यू ेाल्हयाचे माहे मे, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) यसल्हयास, या प्रकरणी ाशरपूरच्या या प्राींताधधकाऱयासह तहसीलदार, मींडळ
यधधकारी, तलााठ व ाे केदार यशा १० िणाींावरध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला
आहे , हे ही खरे आहे काय,

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

(४) यसल्हयास, चौकशीचे ननषकर्ा काय आहे व त्यानस
ु ार उक्त प्रकरणातील
दोर्ीवर कारवाद करून सदर तालक्
ु यातील वाळूचा यवैध उपसा रोखण्याबाबत
शासनाने कोणती कारवाद केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) धळ
ु े जिल्ह्यातील ाशींदखेडा

तालुक्यातील मौिे यक्कडसे या गावाच्या या हद्दीतील तापी नदीपात्रात ददनाींक
०९/०४/२०१७ रोिी एका यव
ु काचा बुडून मत्ृ यू ेाला यसल्हयाची बाब ननदशानास
आलेली आहे . सदरची घ्ना घडलेल्हया दाकाणी वाळूचे यवैध उत्खनन ेाल्हयाचे
ननदशानास आलेले नाही.

सदर प्रकरणी मा. प्रथम वगा न्यायदीं डाधधकारी, ाशींदखेडा न्यायालयाने

ददलेल्हया आदे शानस
ु ार, उप ावाागीय यधधकारी ाशरपरू , तहासलदार ाशरपरू व
ाशींदखेडा, मींडळ यधधकारी यक्कडसे व उप्परापींड, तलााठ यक्कडसे व उप्परापींड

24
या ०७ िणाींवर ाशींदखेडा पोलीस स्थानकात गन्
ु हा दाखल करण्यात आला यसून,
धुळे जिल्ह्यातील गौण खननिाचे उत्खनन व वाहतूकीस प्रनतबींध घालण्याकरीता

जिल्हहास्तरावर, तालुकास्तरावर ारारी पथके गदात करण्यात आली आहे त. सदर
ारारी पथकाींमार्ात माहे एाप्रल २०१७ ते िन
ू २०१७ या कालावधीत ाशरपरू व
ाशींदखेडा तालुक्यातील वाळूच्या या यवैध उत्खनन व वाहतक
ू ीच्या या २४ प्रकरणाींमध्ये

कारवाद करन र. ४,४४,०००/- एवढा दीं ड वसल
करन शासनिमा करण्यात
ू
आलेला आहे .

(५) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

गुणतनयांत्रण विभागाने िापूस त्रबयाणे विक्री िरणाऱया िांपन्याांच्या
ठराविि िाणाांिर घािलेली बांदी

(२०)

*

९१०५१

श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.राहुल बोंद्रे

(धचखली), श्री.भारि भालिे (पांढरपरू ) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) राज्यातील कापसाच्या या बब्ी बबयाण्याच्या या पाकी्ामध्ये ारवन
ददलेल्हया
ू
प्रमाणात आवश्यक यसलेले नॉन बब्ी बबयाणे न ्ाकता त्याएवेिी ननरूपयोगी

म्हणन
ू नाकारलेले बब्ी बबयाणे कींपन्याींनी ्ाकले यसल्हयाचे माहे मे, २०१७ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) यसल्हयास, यामुळे कृर्ी आयुक्तालयाच्या या गुणननयींत्रण ावाागाव्दारे १४
ावावध कापूस बबयाणे कींपन्याच्या या ाराावक वाणाींच्या या ावक्रीवर बींदी आणली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) यसल्हयास, शेतकऱयाींची र्सवणक
ू करणाऱया या कींपन्यावर बींदी घालन
ू त्याींना
काळया यादीत ्ाकण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१) होय.
(२) होय.
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(३)

नमन
ु े

यप्रमाणणत

आढळलेल्हया

कींपन्याींवर

महाराषर

कापूस

बबयाणे

यधधननयम २००९, बबयाणे कायदा-१९६६, बबयाणे ननयींत्रण आदे श-१९८३ नुसार
को्ाात दावे दाखल करण्यात आले आहे त.
(४) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

मौजे उदगाि, धचांचिाड ि िोथळी (जज.िोल्हहापूर) येथील
िृष्ट्णा नदी िाठािरील अिैध मािी उत्खनन

(२१)

*

८७०२०

श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मौिे

उदगाव,

धचींचवाड,

कोथळी

सन्माननीय महसूल मांत्री

(जि.कोल्हहापूर)

येथील

कृषणा

नदी

कााावरील माती ननयमबाहयररत्या वी्ाट्टी कामासााठ वापरली िात यसल्हयाचे
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

यसल्हयास,

यादाकाणी

माती

उत्खनन

होत

यसल्हयाने

नदीपात्राच्या या

पररसरातील वनस्पती व प्राणी याींना तसेच पररसरातील गावाींना पुराचा धोका
ननमााण ेाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) यसल्हयास, याप्रकरणी पयाावरण तज्ञाींनी व गावकऱयाींनी जिल्हहाधधकारी,
साींगली याींच्या याकडे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी ननवेदनाावारे
तक्रार केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) यसल्हयास, याबाबत चौकशी करून सदर दाकाणी यवैध माती उत्खनन
करणाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाद केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) मौिे उदगाींव, धचींचवाड व कोथळी ही
गावे कोल्हहापूर जिल्ह्यात आहे त.

मौिे उदगाींव येथील कृषणा कााची माती यवैधररत्या उत्खनन करून

वी्ाट्टीसााठ वापरत यसल्हयाबाबतची तक्रार दद.१८/०४/२०१७ रोिी काही स्थाननक
रदहवाशाींनी जिल्हहाधधकारी कोल्हहापूर याींच्या याकडे ददली आहे .

सदर तक्रारीच्या या यनर्
ीं ाने मींडळ यधधकारी ियासींगपरू व गाव कामगार
ु ग

तलााठ, उदगाव व धचींचवाड याींच्या यामार्ात चौकशी केली यसता, मौिे उदगाींव व
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धचींचवाड येथे मींिूरीपेक्षा ३३,४८७ ब्रास िादा मातीचे यवैध उत्खनन केल्हयाचे
ननदशानास आले. सदर प्रकरणी तहासलदार ाशरोळ याींनी सींबधीं धत िमीन
मालकाींावरूध्द

महाराषर िमीन महसूल सींदहता, १९६६ मधील कलम ४८ (७) व

(८) नस
ु ार दीं डात्मक नो्ीसा बिावल्हया आहे त. त्यानस
ु ार सींबधीं धताींचा खल
ु ासा
प्राप्त होताच तहसीलदार याींचेकडून ननयमानुसार कारवाद करण्याची तिवीि
ाे वलेली आहे .

मातीच्या या उत्खननामळ
ु े कृषणा नदीपात्राच्या या परीसरातील वनस्पती व प्राणी

याींना तसेच पररसरातील गावाींना पुराचा धोका ननमााण ेाल्हयाचे ननदशानास
आलेले नाही.

(५) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

मांगळिेढा (जज.सोलापूर) िालक्
ु यािील डाळीांबाच्या शेिीचे िालेले नुिसान
(२२)

*

८८९६६

श्री.भारि भालिे (पांढरपूर), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा),

प्रा.विरें द्र जगिाप (धामणगाि रे ल्हिे), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्रीमिी तनमवला
गाविि (इगिपूरी), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.अममन पटे ल (मब
ांु ादे िी),
श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मदि ि पन
ु िवसन मांत्री पढ
ु ील

(१) मींगळवेढा (जि.सोलापरू ) तालक्
ु यात सलग चार वर्ा पडलेल्हया दषु काळामळ
ु े
पाण्यायाावी हिारो हे क््रवरील डाळीींबाींच्या या शेतीचे नुकसान ेाले यसल्हयाचे माहे
एाप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) यसल्हयास, या तालुक्यातील डाळीींबाींच्या या शेतीची पाहणी शासनाने केली आहे
काय,

(३) यसल्हयास, त्यानस
ु ार िळीत डाळीींबाींच्या या बागाींना ारीव स्वरपाचे यनद
ु ान
दे ऊन डाळीींब उत्पादक शेतकऱयाींना मदत दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) यींशत: खरे आहे .
(२) होय.
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(३) सन २०१५ च्या या रब्बी हीं गामात सोलापूर जिल्ह्यातील १०३८ गावाींमध्ये

दषु काळसदृश्य पररजस्थती िाहीर करण्यात आली यसन
ू शासन ननणाय ददनाींक २९
डडसेंबर, २०१६ यन्वये ापक ावमा योिनेत सहाागी नसलेल्हया शेतकऱयाींना ापक

ावमा योिनेंतगात िाहीर करण्यात आलेल्हया दे य रकमेच्या या ५० ्क्के रक्कम
मदत म्हणन
ू दे ण्याचा ननणाय घेण्यात आला. त्यानुसार ापक ावम्यामध्ये यींतात
ूा

यसलेल्हया ापकाींच्या या नक
ु सानीकररता रू.५७.५३ को्ी इतक्या यनद
ु ान मागणीचा
प्रस्ताव व ापक ावम्यामध्ये यींतात
ूा नसलेल्हया ापकाींसााठ एस.डी.आर.एर्. च्या या

ननकर्ानुसार रू.३९४.५६ को्ी इतके यनद
ु ान मागणीचा प्रस्ताव प्राप्त ेाला आहे .
त्यानर्
ु ींगाने मदत दे ण्याची कायावाही सुरू आहे .
(४) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

मुांबई-गोिा महामागावच्या चौपदरीिरणाबाबि
(२३)

*

८५२२७

श्री.सुतनल मशांदे (िरळी), श्री.जयांि पाटील (इ्लामपूर),

श्री.भरिशेठ गोगािले (महाड), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.ददलीप िळसे-पाटील
(आांबेगाि), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.शमशिाांि
मशांदे (िोरे गाि), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्रीमिी िप्ृ िी सािांि (िाांद्रे

पूि)व , श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), डॉ.सिीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल),

श्री.सुरेश लाड (िजवि), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील
(मशडी), श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम),
प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अब्दल
सत्िार
ु

(मसल्हलोड), श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपूरी),
श्री.अममि विलासराि दे शमुख (लािूर शहर), श्री.अजजि पिार (बारामिी),
श्री.सांजय परु ाम (आमगाि), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड),

डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप
पजश्चम), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.शामराि ऊफव बाळासाहे ब पाटील (िराड
उत्िर),

श्री.सांजय

िदम

(दापोली) :

सन्माननीय

सािवजतनि

बाांधिाम

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

(१) मींब
ु द-गोवा महामागााच्या या चौपदरीकरणासााठ पनवेल ते इींदापरू या ९१ कक.मी.
यींतरातील ३१ हिार ेाडे तोडण्याचा ननणाय राषरीय महामागा प्राधधकरणाने
घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) यसल्हयास, सदरची ेाडे तोडण्यासााठ राज्य शासनाच्या या पयाावरण ावाागाची
परवानगी घेण्यात आली आहे काय तसेच सदरच्या या वक्ष
ृ तोडीस वक्ष
ृ प्रमीींनी ावरोध
करून ेाडे वाचावण्याबाबत शासनाकडे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) यसल्हयास, राषरीय महामागा प्राधधकरणाला शासनाने कोणत्या य्ी व शतीवर
ेाडे

कापण्याची

परवानगी

ददली

आहे

तसेच

याबाबतच्या या कायावाहीची सायःजस्थती काय आहे ,

ेाडे

कापने

व

ाुसप
ीं ादन

(४) यसल्हयास, सदर महामागााच्या या चौपदरीकरणाकररता कोकणातील महाड,
पोलादपूर इत्यादी गावातील शेतकऱयाींच्या या सींपाददत करण्यात आलेल्हया िामनीचा
मोबदला एक वर्ााचा कालावधी ेाला यसतानाही त्याींना दे ण्यात आला नसल्हयाचे
माहे िन
ू , २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय,

(५) यसल्हयास, उक्त प्रकरणी चौकशी करून शेतकऱयाींच्या या सींपाददत केलेल्हया

िामनीचा मोबदला शेतकऱयाींना दे ण्याबाबत, सदर महामागााच्या या चौपदरीकरणाचे

काम तातडीने पूणा करण्याबाबत तसेच सदर महामागाासााठ करण्यात येणारी

वक्ष
ु सान ारून काढण्याबाबत शासनाने
ृ तोड लक्षात घेता पयाावरणाचे होणारे नक
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे ?

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.

ाारतीय राषरीय रािमागा प्राधधकरण याींच्या यातर्े मब
ींु द गोवा राषरीय

महामागा क्र.६६ च्या या पनवेल ते इींदापूर हया ८४ कक.मी. ाागाच्या या चौपदरीकरणाचे

काम खािगीकरणाच्या या माध्यमातून प्रगतीत यसन
सदर चौपदरीकरणाच्या या
ू

बाींधकामामळ
ु े १०५०९ ेाडे बाधधत होत यसन
ू त्यापैकी सायजस्थतीत ५४६२ ेाडे
तोडण्यात आली आहे त. ेाडे तोडण्यासााठ पयाावरण ावाागाची परवानगी घेण्यात

आली यसन
करारनाम्यातील तरतद
ू
ू ीनस
ु ार तोडलेल्हया ेाडाींच्या या ३ प् ेाडे
लावण्यात येणार आहे त. तसेच चौपदरीकरणासााठ २१७ हे . ाूसींपादन आवश्यक

यसून २०३ हे . क्षेत्रासााठ ननवाडे घोार्त यसल्हयाचे प्रकल्हप सींचालक, ाारतीय
राषरीय रािमागा प्राधधकरण, पनवेल याींनी कळावले आहे .
(४) हे खरे नाही.

(५) इींदापूर ते ेाराप ्या ३६६ कक.मी. महामागााच्या या चौपदरीकरणापैकी ाोगाव
ते खव्ी हया १३.८० कक.मी.ाागात कशेडी घा्ातील

बोगायासह िोडरस्त्याच्या या

प्रकल्हपास केंद्र शासनाकडून मींिरू ी यप्राप्त यसल्हयाने डडसेंबर २०१६ व माचा २०१७
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मध्ये ४८.९६ हे . ाूसींपादनासााठ ननवाडा घोार्त ेालेल्हया

५ गावाींमधील मोबदला

वा्पाची कायावाही प्रलींबबत आहे . ाोगाव ते खव्ी ्या ाागातील

केंद्र शासनस्तरावर छाननी सर
ु यसून लवकरच मींिूरीची यपेक्षा आहे .

प्रकल्हपाची

इींदापरू ते ेाराप हया ३६६ कक.मी. लाींबीमधील चौपदरीकरणाचे बाींधकाम

१० पॅकेिमध्ये हाती घेण्यात आले यसन
ू ज्या ज्या पॅकेिसााठ िागा ताब्यात
ामळाल्हयानींतर त्या त्या पॅकेिमध्ये चौपदरीकरणाचे बाींधकाम तातडीने हाती
घेण्याचे ननयोिन आहे .

मा.मींत्री रस्ते वाहतक
ू व महामागा याींनी दद.१७.०४.२०१७ च्या या आढावा

बैाकीत मुींबद गोवा महामागााच्या या चौपदरीकरणामध्ये बाधधत होणा-या ेाडाींचे

प्रायोधगक तत्वावर पन
ु रोपण करण्याच्या या ददलेल्हया ननदे शानस
ु ार आरवली ते वाकेड

या ९१ कक.मी. लाींबीमधील सम
ु ारे १६०० ेाडाींचे पन
ु रोपण करण्यासााठ द-ननावदा
मागावण्यात आल्हया आहे त.
(६) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

गुजराि, आांध्र प्रदे श ि िेलांगणा राज्यािील तनिृष्ट्ट दजावच्या त्रबयाण्याांची विदभावि
विक्री होि असल्हयाबाबि

(२४)

*

८५१५४

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

(मशडी), श्री.सतु नल िेदार (सािनेर), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अमर
िाळे (आिी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी), डॉ.मममलांद माने (नागपूर उत्िर),
डॉ.अशोि उईिे (राळे गाि) :
करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) गुिरात, आींध्रप्रदे श व तेलींगणा राज्यातील ननकृष् दिााचे बबयाणे स्वस्त
दरात

ामळत

यसल्हयाने

ावदााात

यनेक

कृर्ी

केंद्रातन
ू

आणण

खािगी

ावक्रेत्याींकडून या बबयाींणाची ावक्री कृर्ी यधधका-याींच्या या सींगनमताने करण्यात येत

यसल्हयाचे ददनाींक १५ िन
ू , २०१७ रोिी वा त्या सुमारास ननदशानास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) यसल्हयास, कृर्ी यधधकाऱयाींच्या या सींगनमतानेच ावदााात यशा बबयाण्याींची

ावक्री होत यसल्हयामुळे सींबधीं धत कृर्ी केंद्राींवर व खािगी ावक्रेत्याींवर कोणतीच
कारवाद करण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) यसल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) यसल्हयास, चौकशीयींती शेतकऱयाींची र्सवणक
ू करणाऱया दोर्ीींवर शासनाने
कोणती कारवाद केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फांु डिर : (१) आींध्र प्रदे श व तेलींगणा राज्यातील ननकृष् दिााचे
बबयाणे ावदााात ावकले िात यसल्हयाची बाब ननदशानास आलेली आहे , हे खरे
आहे .

तथााप,सदर ावक्री कृार् यधधकाऱयाींच्या या सींगनमताने ेाल्हयाचे ननदशानास

आलेले नाही.

(२) हे खरे नाही, ननकृष् दिााचे व बोगस बबयाणे ावक्री करणाऱया कृार् केंद्राींवर
व खािगी ावक्रेत्याींवर कायदे शीर कारवाद केली िाते.

(३) व (४) या सींदााात चौकशी करण्यात आली यसन
ू ननकृष् दिााचे बबयाणे

ावक्री करीत यसलेल्हया कृार् सेवा केंद्राींचे परवाने ननलींबबत करण्यात आलेले
आहे त. तसेच ननकृष् दिााचे बबयाणाींची ावक्री करणाऱया कृार् सेवा केंद्रावर व

खािगी ावक्रेत्याींवर सींबधीं धत पोलीस ााण्याींमध्ये गन्
ु हे दाखल करण्यात आलेले
आहे त.

(५) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

धळ
ु े जजल्हहयािील र्त्याची िालेली दरु ि्था
(२५)

*

८५२६७

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री) :

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

(१) कापडणे ते दे वााने (ता.जि.धळ
ींु द-आग्रा मागाापासन
ु े ) हा डाींबरी रस्ता मब
ू ३

कक.मी. यींतराचा यसन
ू या रस्त्यावर मोाया प्रमाणात खड्डे पडले यसल्हयाचे व
तेथील ददशादशाक र्लकाींचीही दरु वस्था ेाली यसल्हयाने सतत यपघात होत
यसल्हयाचे माहे मे, २०१७ वा
काय,

त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे
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(२) यसल्हयास, साक्री (जि.धळ
ु े ) तालुक्यातील रोहोड ते िामखेल हा इजिमा रस्ता

नादर
वाहतूकीस यडथळा ननमााण होत यसल्हयाने तेथील
ू
ु स्त ेाला यसन

गावकऱयाींनी सदर रस्ता दर
ु स्त करण्याची मागणी करनही हा रस्ता यदयाप
दर
ु स्त करण्यात आला नसल्हयाचे ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, आवी-धाडरे -कुलथे (जि.धुळे) या रस्त्याींवरही मोाया प्रमाणात खड्डे
पडून रस्त्याची दरु वस्था ेाली यसल्हयाने दररोि यपघात होत यसल्हयाचे माहे
मे, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

यसल्हयास,

उक्त

रस्त्याींची

चौकशी

करन

नतन्ही

रस्त्याींची

दर
ु स्ती

करण्याबाबत व सदर रस्त्यावर नवीन ददशादशाक र्लक लावण्याबाबत कोणती
शासनाने कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही.

(२) यींशत: खरे आहे . प्रश्नाधीन रस्ता इजिमा-५९ यसन
ू त्याची एकूण लाींबी ३
ककमी आहे . हा रस्ता जिल्हहा पररर्द,धुळे याींचे यखत्यारीत येतो. या रस्त्यापैकी
रोहोड या गावापासन
ू २ ककमी लाींबीचा रस्ता डाींबरी पषृ ााागाचा यसन
ू वाहतक
ू ीस

योगय आहे . त्यापढ
ु ील १ ककमी लाींबीतील ७०० मी. लाींबीचा डाींबरी पषृ ाााग
खराब ेाला आहे . क्षनतग्रस्त लाींबीतील दरू
ु स्तीची कामे मींिूर ननधी, ननकर् व
प्राधान्यक्रमानुसार हाती घेण्याचे

जिल्हहा पररर्द, धुळे याींचे ननयोिन आहे .

(३) रस्त्यावर यपघात ेाल्हयाबाबत कोणतीही नोंद नाही.

(४) उपरोक्त रस्त्याींपक
ै ी कापडणे ते दे वााने रस्त्याच्या या सध
ु ारणेचे काम हायब्रीड
ॲन्युद्ी योिनेयींतगात मींिूर यसन
ू ननावदा स्तरावर आहे .

रोहोड ते िामखेल इजिमा-५९ व आवी-धाडरे -कुलथे इजिमा-२९ हे रस्ते

जिल्हहा पररर्द धुळे याींच्या या ताब्यात आहे त. या रस्त्याींच्या या क्षनतग्रस्त लाींबीत

दरू
ु स्ती करण्याचे एक काम जिल्हहा पररर्द,धुळे याींचेकडे मींिूर यसून हाती
घेण्यात येत आहे . उवारीत क्षनतग्रस्त लाींबीतील दरू
ु स्तीची कामे मींिरू ननधी,
ननकर् व प्राधान्यक्रमानुसार हाती घेण्याचे

जिल्हहा पररर्द,धुळे याींचे ननयोिन

आहे . या रस्त्यावरून वाहतक
ू सरु ळीत चालू आहे .
(५) प्रश्न उा्ावत नाही.

-----------------
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चांदगड (जज. िोल्हहापरू ) िालक्
ु यािील अिैध खतनिमव िाहिि
ू बांद िरण्याबाबि
(२६)

*

८८३०४

(हाििणांगले) :
काय :-

श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हहापूर उत्िर), डॉ.सुजजि ममणचेिर
सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) कोल्हहापूर, साींगली, रायगड व नागपूर या जिल्हहयातील यनेक नामवींत

कींपन्याींना चींदगड (जि. कोल्हहापरू ) तालक्
ु यातील दडी, रािगोळी, हतरगी आणण
ाशवापूर या दाकाणाींवरून यवैधररत्या क्वॉ्ा ेाइ् (गारगो्ी) ासलीका आदी

खननिाींचा पुरवाा होत यसल्हयाचे माहे िन
ू , २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) यसल्हयास, सदरच्या या यवैध पुरवा यामळ
ु े शासनाच्या या को्यवधी रपयाींच्या या
महसल
ू ाचे नक
ु सान होत यसन
ू सदर यवैध खननकमा वाहतक
ु ीवर प्रशासनाने
त्वररत बींदी घालावी यशी मागणी इतर वाहतूकदाराींकडून होत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) यसल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) यसल्हयास, चौकशीनुसार सदरची यवैध खननकमा वाहतूक बींद करून यवैध
वाहतक
ू करणाऱया दोर्ीींवर कारवाद करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) मौिे दडी, हतरगी व ाशवापूर ही तीनही गावे कनाा्क
राज्यात आहे त.

कोल्हहापूर, साींगली, रायगड व नागपूर या जिल्ह्यातील नामवींत कींपन्याींना

कोल्हहापूर जिल्ह्यातील चींदगड तालक्
ु यातील मौिे रािगोळी येथन
ू क्वॉ्ा ेाइ् व
ासलीकाचा यवैधररत्या परु वाा होत यसल्हयाचे माहे िन
ू , २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशानास आलेले नाही.

(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उा्ावत नाही.

-----------------
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गोसेखद
ु व (िा.पिनी, जज.भांडारा) प्रिल्हपािील प्रिल्हपग्र्ि शेििऱयाांना
िाढीि मोबदला दे ण्याबाबि

(२७)

*

९०२६०

श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा), श्री.चरण िाघमारे (िुमसर) :

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

(१) गोसेखद
ु ा (ता.पवनी, जि.ाींडारा) प्रकल्हपासााठ सींपाददत करण्यात आलेल्हया
िामनीचा

मोबदला वाढीव दराने

दे ण्याबाबत ननदे श केंद्र

शासनाने

राज्य

शासनाला ददले यसतानाही शेतकऱयाींना वाढीव दरानुसार मोबदला न ददल्हयामुळे
ददनाींक २२ र्ेब्रुवारी, २०१७ रोिी शेतकऱयाींनी कोसरा, सोमनाळा उपावतरीकेचे
काम थाींबवून पोकलख ड माशन िाळण्याचा प्रयत्न केला, हे खरे आहे काय,

(२) यसल्हयास, जिल्ह्यातील ाूसींपादन यधधकाऱयाींनी या प्रकरणी यनेक ननवाडे
केले यसन
ू सदर ननवाड्याींसााठ ददनाींक १ िानेवारी, २०१४ ही मल्ह
ु याींकन तारीख
न धरता सन १८९४ च्या या ाूसींपादन कायायाच्या या कलम ४ नुसार िामनीचे
मुल्हयाींकन करून बािार ााव ननजश्चत केल्हयाने यनेक शेतकऱयावर यन्याय
ेाल्हयाचे ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) यसल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) यसल्हयास, चौकशीच्या या यनर्
ु ींगाने यन्याय ेालेल्हया शेतकऱयाींना त्याींच्या या
िामनीचा वाढीव मोबदला दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यत येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही, ददनाींक १.१.२०१४ पासन
ू यींमलात
आलेल्हया

ाूमी

सींपादन,

पुनवासन

व

पनवासाहत

करताींना

उधचत

ारपाद

ामळण्याचा आणण पारदशाकतेचा हक्क यधधननयम २०१३ मधील तरतद
ु ीच्या या
यनर्
ु ींगाने

ास
ू ींपादन

यधधननयम,

१८९४

यन्वये

कायावाहीत

यसलेल्हया

प्रकरणाबाबत १) सवोच्या च न्यायालयाचे न्याय ननणाय २) यनतररक्त घ्काची

रक्कम गणना करण्याचा ददनाींक व ३) मल्ह
ु याींकनाचा ददनाींक या मा
ु याींबाबत

शासनाने दद.११.०९.२०१४ यन्वये केंद्र शासनाकडून मागादशान यपेक्षक्षले यसता

केंद्र शासनाने १२ % यनतररक्त घ्काची रक्कम कलम ४ चे सच
ू नेच्या या
ददनाींकापासून पररगणणत करावी व मुल्हयाींकनाचा ददनाींक १.१.२०१४ यसा ावचारात
घेण्यात यावा. यसे दद.२६.१०.२०१५ च्या या पत्रान्वये कळावले आहे .
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(२), (३) व (४) हे खरे नाही,

प्रकरणी केंद्र शासनाने दद.२६.१०.२०१५ रोिीच्या या पत्रान्वये ाूसप
ीं ादन

यधधननयम,

१८९४

नस
ु ार

कायावाहीत

यसलेल्हया

प्रकरणाींबाबत

केलेल्हया

मागादशानामध्ये ावसींगती ददसून येत यसल्हयाने केंद्र शासनाकडे दद. २७.०४.२०१६
रोिीच्या या पत्रान्वये र्ेरमागादशान यपेक्षक्षले होते.

शासनाच्या या दद.२७.०४.२०१६ रोिीच्या या पत्राच्या या यनुर्ींगाने केंद्र शासनाने

दद.१४.०६.२०१६ रोिीच्या या पत्रान्वये ाूसप
ीं ादन यधधननयम, १८९४ नुसार कायावाहीत
यसलेल्हया प्रलींबबत प्रकरणाींचे सींपूणा तपशीलासहीत केंद्र शासनाच्या या ावधी व
न्याय

ावाागाकडे

सींदाा

करणेबाबत

कळावले

आहे .

त्यानुसार

शासनाने

दद.३.०५.२०१७ रोिीच्या या पत्रान्वये केंद्र शासनाच्या या ावधी व न्याय ावाागाकडे
मादहतीसह मागादशानासााठ पााावले आहे .यायापपयांत मागादशान यप्राप्त आहे .
(५) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

मोिाळा (जज.बुलडाणा) िालुक्यािील शेििऱयाांचे खरीप हां गमाचे
अनद
ु ान थिीि असल्हयाबाबि

(२८)

*

८६९३२

श्री.हषविधवन सपिाळ (बुलढाणा) :

सन्माननीय मदि ि

पन
ु िवसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मोताळा (जि. बल
ु डाणा) तालुक्यातील शेतकऱयाींचे सन २०१५-१६ या खरीप

हीं गामाचे यनद
ु ान थकीत यसल्हयाची बाब ददनाींक २५ एाप्रल, २०१७ रोिी वा त्या
सुमारास ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,

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

(३) यसल्हयास, मोताळा तालक्
ु यातील शेतक-याींचे खरीप हीं गामाचे थकीत यनद
ु ान
दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) यशींत: खरे आहे .
(२)

व

(३)

ावत्तीय

वर्ा

सन

२०१७-१८

मध्ये

प्राप्त

यनद
ु ानापैकी

जिल्हहाधधकाऱयाींनी र.७५,००,०००/- इतके यनुदान तहासलदार मोताळा याींना वा्प

35
केले यसन
आपादग्रस्ताींचा बखक खाते क्रमाींक घेण्यात येत यसून यनद
ू
ु ान
वा्पाची कायावाही यींतीम ्प्प्यात आहे .
(४) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

राधानगरी ि भुदरगड (जज.िोल्हहापूर) या एस.टी. आगाराांना
निीन बसेस दे ण्याबाबि

(२९)

*

८६४१९

श्री.प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय पररिहन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हहापूर जिल्ह्यातील राधानगरी आगारामधील ५९ एस.्ी. गाड्याींपक
ै ी २२
ते २७ गाड्या कालबा्य ेाल्हया यसून नवीन बसेस दे ण्याबाबत मा.पररवहन मींत्री
याींचेकडे मागणी करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) यसल्हयास, राधानगरी आगारातील बहुताींशी गाड्या नादरू
ु स्त यसताना
गाड्याींची दरस्ती करणाऱया कमाचाऱयाींची (मॅकेनीक) सींख्या ननम्यावर यसन
ू या
आगारातील एक बस यचानक लॉक ेाल्हयाने ननढोरी पल
ु ावरून नदीत पडताना
वाचल्हयाची घ्ना नुकतीच घडली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

यसल्हयास,

राधानगरी

आगाराप्रमाणेच

ाुदरगड

आगाराची

पररजस्थती

यसल्हयाने या दोन्ही एस.्ी. आगारास नवीन बसेस तात्काळ उपलब्ध करून
दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददिािर राििे : (१) होय.
(२) नाही.

राधानगरी आगारास ५८ याींबत्रक कमाचारी मींिूर यसन
ू ५३ कमाचारी

ननयुक्त आहे त. राधानगरी आगारातील बसेसची दे खााल/दर
ु स्ती राज्य पररवहन
महामींडळाच्या या दे खााल कायाक्रमाींतगात केली िाते.

ददनाींक ११.०५.२०१७ रोिी राधानगरी आगाराची दग
ा ानवाड ते ननपाणी
ु म

या मागाावर धावत यसणारी बस ननढोरी पुलािवळ स््े यररींग लॉक होऊन बबघाड
ेाली होती. परीं त,ू सदर बस नदीत पडताींना वाचली ही बाब खरी नाही.
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(३) राधानगरी आगारास सन २०१६-१७ मध्ये २ नवीन बसेस दे ण्यात आल्हया

यसून, ६ िन्
ु या बसेस मोडीत काढण्यात आल्हया आहे त. तसेच, ाुदरगड
आगारास सन २०१६-१७ मध्ये ४ नवीन बसेस दे ण्यात आल्हया यसन
ू , ४ बसेस
मोडीत काढण्यात आल्हया आहे त.
(४) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

मांगळिेढा (जज.सोलापरू ) िालक्
ु यािील जप्ि िेलेल्हया िाळूबाबि
(३०)

*

पजश्चम),

८६२३७
श्री.सांजय

श्री.सरदार िारामसांह (मुलुांड), अॅड.आमशष शेलार (िाांद्रे
िेळिर

(ठाणे),

श्री.प्रशाांि

ठािूर

(पनिेल),

अॅड.पराग

अळिणी (विलेपाले), श्री.नरें द्र पिार (िल्हयाण पजश्चम), श्री.अिुल भािखळिर
(िाांददिली पि
ू )व , श्री.अममि साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.शरददादा सोनािणे
(जन्
ु नर) :
(१)

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

मींगळवेढा

(ता.मींगळवेढा,

जि.सोलापुर)

येथे

ाीमा

नदीच्या या

पात्रातून

बेकायदे शीर उपसा केलेली व ासध्दे श्वर दे वस्थानच्या या शेतात तसेच ३३ के.बी.
उपकेंद्रालगत साावलेली ९५ ब्रास वाळू मींडळ यधधकारी, मींगळवेढा व ब्रम्हपुरीचे

तलााठ याींनी पींचनामा करून िप्त केलेली वाळू चोरीला गेली यसल्हयाचे ददनाींक
२३ एाप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) यसल्हयास, पींचनामा केल्हयानींतर मुददे माल ताब्यात घेणे बींधनकारक यसताना
महसुल ावाागाने सदर माल ताब्यात न घेतल्हयाने सदर वाळू चोरीला गेली

यसून सदर वाळू चोरी प्रकरणी यायाप कोणतीही तक्रार दाखल करण्यात आली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) यसल्हयास, यापव
ू ी सद्ध
ु ा यसे प्रकार घडले यसतानाही सदर वाळूची चोरी
ेाल्हयाची तक्रार मींडळ यधधकारी व तलााठ याींनी पोालसात वा महसुल
प्रशासनाकडे न करण्याची कारणे काय आहे त,

(४) यसल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(५) यसल्हयास, चौकशीचे ननषकर्ा काय आहे व त्यानुसार सदर वाळू चोरी
प्रकरणी तक्रार दाखल न करणाऱया मींडळ यधधकारी व तलाायाावरद्ध शासनाने
कोणती कारवाद केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे ?
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) सोलापूर जिल्ह्यातील मींगळवेढा
तालुक्यातील मौिे ब्र्मपुरी गावात एकूण १२५ ब्रास वाळूचा यनधधकृतपणे सााा
केल्हयाचे माहे डडसेंबर २०१६ च्या या दरम्यान ननदशानास आले.

माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये सदर वाळू साा याची ननयमानस
ु ार िाहीर

ाललावाावारे ावल्हहे वा् लावण्यात आलेली यसन
ू या ाललावापो्ी रू.२,७५,०००/इतकी रक्कम शासन िमा ेाली आहे .
(६) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

नामशि विभागाि अििाळी पाऊस ि गारवपटीमळ
ु े िालेले नुिसान
(३१)

*

ग्रामीण),

८५४३१

श्री.पांिज भज
ु बळ (नाांदगाि), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े

श्री.अममन

पटे ल

(मांब
ु ादे िी),

श्री.अ्लम

शेख

(मालाड

पजश्चम),

श्री.हनुमि
ां डोळस (माळमशरस), श्री.जयांि पाटील (इ्लामपूर), श्री.ददलीप िळसेपाटील (आांबेगाि), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मब्र
ांु ा िळिा),

श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.नरहरी झिरिाळ (ददांडोरी), श्री.शमशिाांि

मशांदे (िोरे गाि), श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.िैभि
वपचड (अिोले), डॉ.सिीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.उन्मेश पाटील
(चाळीसगाि),
(मशडी),

श्री.भाऊसाहे ब

श्री.चांद्रिाांि

िाांबळे

सोनािणे

(श्रीरामपूर),

(चोपडा),

श्री.राधािृष्ट्ण

श्री.बाळासाहे ब

मुरिुटे

विखे-पाटील
(नेिासा),

श्री.हरीभाऊ जािळे (रािेर), डॉ.पिांगराि िदम (पलूस िडेगाि), श्री.किशोर पाटील
(पाचोरा), श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे िळाली) :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

नााशक

वादळीवाऱयासह

ावाागात

ेालेल्हया

माहे

एाप्रल

यवकाळी

व

मे

पाऊस

सन्माननीय मदि ि पन
ु िवसन

२०१७

व

मध्ये

गाराप्ीमुळे

वा

त्यादरम्यान

सुमारे

५५७३

हे क््रवरील द्राक्ष, डाळीींब, आींबा व काींदा ापकाींचे मोा या प्रमाणात नक
ु सान ेाले
यसून, धुळे (जि.धळ
ु े ) तालुक्यातील वरखेडी, आणी, नावरा-नावरी, मोहाडी,
प्र.डाींगरी,

नवलनगर,

मळखेळा,

काळगाव,

कााखेडा,

इच्या छापरू ,

ाशवार,

यक्कलपाडा या पररसरात वादळीवाऱयासह ेालेल्हया पाऊस व गारपी्ीने
र्ळबागाींसह

ापकाींचे

नुकसान

ेाले

तसेच

मौिे

वडाळी

(ता.श्रीगोंदा,

जि.यहमदनगर) येथे िोराच्या या वाऱयामुळे द्राक्ष र्ळबागाींचे नक
ु सान ेाल्हयाचे
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) तसेच, चाळीसगाव, पाचोरा व ाडगाींव (जि.िळगाव) तालुक्याींसह धगरणा
पररसरात ददनाींक २५ मे, २०१७ रोिी वादळी वाऱयासह ेालेल्हया पावसामध्ये

यनेक दाकाणी घरावरील पत्रे उडून, ेाडे उन्मळून बऱयाच दाकाणचा वीि

परु वाा खींडडत होऊन शेतातील ापकाींचे मोा या प्रमानात नक
ु सान ेाले, तसेच

रावेर (जि.िळगाव) तालक्
ु यात ददनाींक ९ व १२ िून, २०१७ रोिी ेालेल्हया
वादळी पावसामळ
ु े केळी उत्पादक शेतकऱयाींचे सम
ु ारे १७ ते १८ को्ी रपयाींचे
नुकसान ेाले, हे ही खरे आहे काय,

(३) यसल्हयास, नााशक ावाागात पावसामळ
ु े ेालेल्हया नक
ु सानीची पाहणी
शासनाने केली आहे काय,

(४) यसल्हयास, त्यानुसार नक
ु सानग्रस्ताींना आधथाक मदत दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) हे यींशत: खरे आहे .
(३) व (४) होय.

यवकाळी पाऊस व गाराप्ीमळ
ु े शेतीापकाींची नक
ु सानारपाद दे ण्यासााठ,

ेालेल्हया नक
पींचनामे करन
ु सानीची आकडेवारी क्षेत्रीय कायाालयाींकडून यचक
ू
मागावण्यात आली आहे . सदर मादहती सींकलीत करण्याचे काम प्रगतीपथावर

आहे . यासींदााात प्राप्त होणाऱया मादहतीच्या या यनर्
ु ींगाने नुकसानग्रस्ताींना आधथाक
मदत दे ण्याबाबचा ननणाय घेण्याची बाब प्रगतीपथावर आहे .
(५) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

िाांद्रे-पि
ांु ई) येथील शासिीय िसाहिीच्या दे खभाल ि दरु
ू व (मब
ु ्िी
िामाांमध्ये िालेला गैरव्यिहार

(३२)

*

८५०२९

श्री.अिल
ु भािखळिर (िाांददिली पूि)व , अॅड.आमशष शेलार

(िाांद्रे पजश्चम), श्री.अममि साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप
पजश्चम), श्री.नसीम

खान

(चाांददिली) :

सन्माननीय

सािवजतनि

बाांधिाम

(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) वाींद्रे-पूवा (मब
ींु द) येथील शासकीय वसाहतीच्या या दे खााल व दर
ु स्तीच्या या

कामाींमध्ये सावािननक बाींधकाम ावाागाच्या या १६ याायींते व ८५ कींत्रा्दार याींनी
खोट्या कामाींसााठ ाराावकच सींस्थाींना परस्पर ननावदा वा्ून व कामाींची खो्ी
दे यके तयार करून शासनाची १०० को्ी रपयाींची र्सवणक
केल्हयाचे माहे
ू
एाप्रल-मे, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) यसल्हयास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यासााठ नेमण्यात आलेल्हया चौकशी
सामतीच्या या यहवालामध्ये दे खील खो्ी दे यके सादर करून व इतर गैरप्रकार
करून शासनाचे नक
ु सान केल्हयाचे नमद
ू केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) यसल्हयास, सदर प्रकरणी खो्ी दे यके काढून शासनाची र्सवणक
ू करणाऱया
सींबींधधत याायींते व कींत्रा्दारावर कारवाद करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) तसेच, सदर प्रकरणी दोर्ी यसणाऱया कींत्रा्दाराींची नोंदणी रद्द करून त्याींना

कायमस्वरूपी काळ्या यादीत ्ाकण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) यींशत: खरे आहे .

वाींद्रे (पव
ू )ा मुींबद येधथल शासकीय वसाहतीच्या या दे खााल व दर
ु स्तीच्या या

कामाींबाबत

तक्रारविा

ननवेदन

मा.ना.श्री.रामदासिी

आावले

याींनी

ददनाींक

२१.१०.२०१४ यन्वये केलेले यसून सदर तक्रारीच्या या यनर्
ु ींगाने मींडळ स्तरावरन

गाठत केलेल्हया चौकशी सामतीने सन २०११-२०१२ ते २०१४-२०१५ मधील तक्रार
प्रावषा कामाींची पहाणी/चौकशी केली यसता चौकशीमधील कामाींमध्ये काही त्र्
ु ी
व उणणवा एाप्रल २०१७ पव
ू ीच ननदशानास आल्हया आहे त.
(२) व (३) यींशत: खरे आहे .
सदरील

प्रकरणात

चौकशी

करण्यासााठ

नेमलेल्हया

सामतीच्या या

यहवालामध्ये काही कामासींदााात त्र्
ू ी व उणणवा आढळून आल्हया यसन
ू त्यात
काही कामाींमध्ये शासनाचे नक
ु सान ेाल्हयाचे ननदशानास आले आहे .

चौकशी सामतीने तक्रार प्रावषा कामाींची पाहणी करून सादर केलेल्हया

यहवालातील आढळून आलेल्हया यननयामततेच्या या बाबीींना िबाबदार यसणा-या
यधधकारी/ कमाचारी याींच्या याावरूध्दची प्रारूप दोर्ारोप पत्रे एकबत्रत कायावाही करीता

मुख्य याायींता, सा. बाीं. प्रादे ाशक ावााग याींच्या यामार्ात शासनास प्राप्त ेाली
यसन
ू शासन स्तरावर दोर्ारोप पत्रे तयार करण्याची कायावाही सर
ु आहे .
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(४) सदर प्रकरणी दोर्ी यसणाऱया कींत्रा्दाराींवर ननयमानस
ु ार व आवश्यकतेनस
ु ार

कारवाद करण्यासींदााात मख्
ु य याायींता, सा. बाीं. प्रादे ाशक ावााग, मुींबद याींना
ननदे श दे ण्यात आले आहे त.
(५) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

राज्यािील मजच्िमाराांचे िजव माफ िरण्याबाबि
(३३)

*

८४९३४

श्री.भा्िर जाधि (गह
ु ागर), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळिा),

श्री.जयांि पाटील (इ्लामपरू ), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.शमशिाांि
मशांदे (िोरे गाि), श्री.राणाजगजीिमसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्री.पाांडुरां ग बरोरा

(शहापूर), श्री.नरहरी झिरिाळ (ददांडोरी), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.सुरेश लाड

(िजवि), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.तनिेश राणे (िणििली), श्री.दहिें द्र ठािूर
(िसई), श्री.क्षक्षिीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.विलास िरे (बोईसर), श्री.योगेश
सागर (चारिोप), श्री.सतु नल मशांदे (िरळी) :
पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मत््यवििास मांत्री

(१) राज्यातील मजच्या छमार व्यावसानयकाींनी आणण त्याींच्या या सींस्थाींनी ावावध

बखकामधुन घेतलेले किा मार् करावे तसेच त्याींना एक हिार को्ी रपयाींचे
सानुग्रह

यनद
ु ान

दे ण्याची

मागणी

मजच्या छमार

सींघ्नाींनी

मा.मत्सयावकास

राज्यमींत्री याींची ददनाींक १५ िन
ू , २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास ाे् घेऊन
ननवेदनाव्दारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) यसल्हयास, कोकणातील मजच्या छमाराींच्या या मत्स्योत्पादानात ेालेली मोाठ घ्
तसेच पारीं पाररक व पसाासनने् मजच्या छमार यामळ
ु े राज्यातील शेतकऱयाींप्रमाणे

मजच्या छमारदे खील किावसुलीच्या या सततच्या या तगाायामळ
ु े मानासक तणावाखाली
यसल्हयाने कोकणातील ावावध मजच्या छमार सींस्था तसेच स्थाननक लोकप्रनतननधी
याींनी मजच्या छमाराींचे किा मार् करण्याची मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) यसल्हयास, राज्यातील मजच्या छमाराींचे किा मार् करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. महादे ि जानिर : (१) यणखल महाराषर मजच्या छमार कृती सामतीने मा.
मत्स्यावकास राज्यमींत्री याींच्या याकडे दद.१४.०६.२०१७ रोिी ननवेदन ददले आहे , ही
बाब खरी आहे .

(२) मत्स्योत्पादनात मोाठ घ् ेालेली नाही. तथााप, मच्या छठमाराींचे किा मार्
करण्याची स्थाननक लोकप्रनतननधीींची मागणी आहे .

(३) मत्स्योत्पादनाच्या या प्राक्कलन पध्दतीत सध
ु ारणा सच
ु ावण्यासााठ मा. श्री.

नकुल पा्ील, तत्कालीन राज्यमींत्री (पदम
ु ) याींच्या या यध्यक्षतेखाली नेमलेल्हया
सामतीच्या या यहवालानुसार एखााया क्षेत्रात मासळीची ्ीं चाद आहे ककीं वा नाही हे

ारावताींना त्या ाागातील एका वर्ाातील एकूण मत्स्योत्पादनाची तुलना गेल्हया ३
वर्ाातील सरासरी मत्स्योत्पादनाशी

केली िाते. एकूण मत्स्योत्पादनात सरासरी

मत्स्योत्पादनाच्या या ५० ्क्क्याहून यधधक घ् यसेल तर त्या क्षेत्रात मासळीची
्ीं चाद

िाहीर

मत्स्योत्पादनात

केली

िाते.

सरासरी

तथााप

मत्स्योत्पादनात

करण्याचा प्रश्न उा्ावत नाही.
(४) प्रश्न उा्ावत नाही.

गेल्हया

१०

इतकेच

वर्ाातील

आहे .

एकूण

सबब

किा

वाार्ाक
मार्

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

िृष्ट्णा ि अरमोडी (जज.सािारा) नदीच्या पात्रािील अिैध िाळू उपशामुळे शाळिरी
मल
ु ाांचा िालेला मत्ृ यू

(३४)

*

९००३७

श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.शमशिाांि मशांदे

(िोरे गाि), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.शामराि ऊफव बाळासाहे ब पाटील
(िराड उत्िर) :
काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) सैदापरू (ता.कराड, जि.सातारा) येथील कृषणा नदीच्या या पात्रामध्ये केलेल्हया
बेसुमार वाळू उपशामुळे एका १५ वर्ीय शाळकरी मुलाचा मत्ृ यू ेाल्हयाचे
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, वेचले (जि.सातारा) येथील यरमोडी नदी पात्रातही मोा या प्रमाणात

यवैध वाळू उपसा केल्हयाने खड्डा पडून एका ११ वर्ााय शाळकरी मुलीचा ददनाींक
४ एाप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास मत्ृ यू ेाल्हयाचे ननदशानास आले आहे , हे
ही खरे आहे काय,
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(३) यसल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) यसल्हयास, चौकशीच्या या यनर्
ु ींगाने उक्त दाकाणच्या या दोन्ही घ्नेस िबाबदार
यसलेल्हया वाळू कींत्रा्दाराींवर कारवाद करून कृषणा व यरमोडी नदीच्या या पात्रातील
यवैध वाळू उपसा रोखण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) सातारा जिल्ह्यातील कराड

तालक्
ु यातील मौिे सैदापरू येथील कृषणा नदीपात्रामध्ये एका १५ वर्ीय शाळकरी
मुलाचा, बुडून मत्ृ यू ेाला यसल्हयाची बाब ननदशानास आली आहे .

तसेच सातारा तालुक्यातील मौिे वेचले येथील उरमोडी नदीपात्रात

दद.४/४/२०१७ रोिी एका ११ वर्ीय मुलीचा, पाण्यात खेळत यसताना बुडून मत्ृ यू
ेाला यसल्हयाची बाब ननदशानास आली आहे .

मौिे सैदापरू येथील प्रकरणी मत
ु ाच्या या वडीलाींच्या या कर्याादीवरून व
ृ मल

मौिे वेचले येथील प्रकरणी तलााठ याींचे कर्याादीवरून सींबींधधताींावरूध्द गन्
ु हे
दाखल करण्यात आले आहे त.

सातारा जिल्ह्यात गौण खननिाच्या या यवैध उत्खनन व वाहतुकीस

प्रनतबींध घालण्यासााठ तालक
ु ा स्तरावर तपासणी पथके गाठत करण्यात आली

आहे त. सदर तपासणी पथकाींमार्ात सातारा व कराड तालक्
ु यात माहे एाप्रल,
२०१७

ते

माहे

िन
ू , २०१७

या कालावधीत वाळूच्या या

यवैध

उत्खनन व

वाहतुकीच्या या २० प्रकरणाींत कारवाद करून रू.५,६२,६२५/- एवढा दीं ड वसूल करून
शासनिमा करण्यात आला आहे . तसेच ७ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे त.
(५) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

विदभावि िालेल्हया अििाळी पािसामुळे घराांसह वपिाांचे िालेले नि
ु सान
(३५)

*

८५०६५

श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आिी),

श्री.सुतनल िेदार (सािनेर), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांिोष टारफे
(िळमनुरी), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.सांजय
परु ाम (आमगाि), श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड) :

पुनिवसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मदि ि
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(१) ावदााात ावशेर्त: नागपरू , चींद्रपरू , वधाा, गडधचरोली व यवतमाळ जिल्ह्यात

वादळी वाऱयासह ेालेल्हया िोरदार यवकाळी पावसामळ
ु े ेाडे उन्मळून पडले
यसूण यनेक घराींचे तसेच शेतकऱयाींच्या या ापकाींचे मोा या प्रमाणात नक
ु सान
ेाल्हयाचे ददनाींक १३ मे, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) यसल्हयास, नागपरू जिल्ह्यातील कळमेश्वर, का्ोल, नरखेड, दहींगणा, कुही,
राम्े क, मौदा, कामाठ, सावनेर, उमरे ड, ाावापूर सह आसपासच्या या तालुक्यामध्ये

वादळी वाऱयासह ेालेल्हया यवकाळी पावसामुळे घराींचे, आींबा, सींत्रा व मोसींबी या
ापकाींचे नक
ु सान ेाल्हयामुळे तहसीलदाराींनी आढावा घेऊन नक
ु सान ारपादचा
यहवाल राज्य शासनाला पाावला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) यसल्हयास, ावदााातील नक
ु सानग्रस्त शेतकऱयाींना आधथाक मदत दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे
(४) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे यींशत: खरे आहे .
(२) होय.

नागपूर

तालुक्यामध्ये

जिल्ह्यातील

वादळी

वाऱयासह

कळमेश्वर,

यवकाळी

कामाठ,

राम्े क

पावसामळ
ु े

व

ेालेल्हया

दहींगणा

घराींच्या या

नुकसानीपो्ी ावदहत ननकर्ानुसार पात्र आपाग्रस्ताींना मदत वा्प करण्यात आले

यसून राम्े क तालुक्यातील काही आपाग्रस्ताींना मदतीचे वा्प करणे बाकी
आहे .

(३) या पावसामळ
ु े शेती व र्ळापकाींचे नुकसान ेाल्हयाचे आढळून आलेले नाही.
चींद्रपूर व गडधचरोली जिल्ह्यातील आपाग्रस्ताींना ननकर्ानुसार यनुज्ञेय मदत
ावतरीत करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

अहमदनगर जजल्ह्यािील शेििऱयाांना िाांदाचाळी, शेििळे ि दठबि मसांचनाचे
अनद
ु ान न ममळाल्हयाबाबि

(३६)

*

(मुांबादे िी) :

८८६९४

श्री.बाळासाहे ब

थोराि

(सांगमनेर),

श्री.अममन

पटे ल

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) यहमदनगर जिल्हहयातील काही शेतकऱयाींना गत ३ ते ४ वर्ाापासन
ू
काींदाचाळी, शेततळे व दाबक ासींचन इत्यादी कामाींची यनद
ु ाने ामळाली नसल्हयाचे
माहे एाप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) यसल्हयास, या जिल्ह्यातील कोपरगाींव व नेवासे तालुक्याींनाच खरीप पीक
यनद
ु ान ददले िात नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) यसल्हयास, याबाबत चौकशी करून शेतकऱयाींना काींदाचाळी, शेततळे व दाबक
ासींचनाचे थकीत यनद
ु ान व उक्त खरीप पीक यनद
ु ान दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१) ,(२) व (३) सन २०१३-१४ ते सन २०१६-१७ या
वर्ाामध्ये

राषरीय कृार् ावकास योिनेंतगात

एकुण ३७५०४ मे.्न क्षमतेच्या या

काींदाचाळीसााठ एकुण रक्कम र. १२९३.१९ लाख यनद
ु ान ावतररत करण्यात आले
आहे . उवाररत

३४३ काींदाचाळीींना पूवस
ा ींमती दे ण्यात आली

ावतरणाची कायावाही जिल्हहास्तरावर सर
ु आहे .

यसून यनद
ु ान

सन २०१३-१४ ते सन २०१६-१७ या वर्ाामध्ये राषरीय कृार् ावकास

योिना व राषरीय र्लोत्पादन याायान या योिनाींतगात

एकुण २२९५ सामुदहक

शेततळे घ्काकरीता र.५२५६.८१ लाख यनद
ु ान ावतररत करण्यात आले आहे .
उवाररत १०५ सामदु हक शेततळयाींना पूवस
ा ींमती दे ण्यात आली यसन
ू यनद
ु ान
ावतरणाची कायावाही जिल्हहास्तरावर सर
ु आहे .
यहमदनगर जिल्हहयातील

ददलेल्हया सक्ष्
ू म ासींचनाच्या या

सन २०१३ -१४ व २०१४-१५ मधील पव
ा ींमती
ू स

प्रलींबबत प्रकरणासााठ एकुण र.२५७२ लाख ननधी

उपलब्ध करन दे ण्यात आला यसन
ू र.२४३८ लाख यनद
ु ान १०१४४ शेतकऱयाींच्या या
बखक खात्यामध्ये िमा करण्यात आले आहे .

कोपरगाींव तालक्
ु यात खरीप २०१४ चे र. ३,४१,६७,१३९ व खरीप २०१५ चे

र. ५,७८,९९,९५९ यसे एकुण र. ९,२०,६७,०९८ इतके यनुदान ावतररत करण्यात
आले यसन
ू नेवासा तालक्
ु यात
चे र. ४,४३,८६,७११

खरीप २०१४ चे र. २,८९,१०,९०० व खरीप २०१५

तसेच र्क्त कापस
ू सााठ र.९,३३,८५७ यसे एकुण र.

७,४२,३१,४६८ इतके यनद
ु ान ावतररत करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उा्ावत नाही.

-----------------
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िडेगाि (जज.साांगली) िालक्
ु यािील येरळा नदीपात्रािील अिैध िाळू उपसा
(३७)

*

९०६७३

डॉ.पिांगराि िदम (पलूस िडेगाि) :

सन्माननीय महसूल

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कडेगाव (जि.साींगली) तालक्
ु यातील येरळा नदीपात्रातन
ू प्राींत कायाालयातील
यधीकाऱयाींच्या या सींगनमताने वाळू माकर्या मोाया प्रमाणात यवैध वाळू उपसा
करीत यसल्हयाचे माहे एाप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे
खरे आहे काय,

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

(३) यसल्हयास, चौकशीच्या या यनर्
यवैध वाळू उपसा
ु ींगाने उक्त नदीपात्रातन
ू
करणाऱया वाळूमार्ीयाींवर व त्यास मदत करणाऱया सींबधीं धत यधधकारी व
कमाचाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाद केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) व (३) साींगली जिल्ह्यातील कडेगाींव तालक्
ु यातील
येरळा

नदीपात्रातन
ू

उपावाागीय

यधधकारी

कायाालयातील

यधधकाऱयाींच्या या

सींगनमताने वाळू मार्ीया वाळूचे यवैध उत्खनन करीत यसल्हयाचे ननदशानास
आले नाही.

साींगली

जिल्ह्यातील

कडेगाव

तालुक्यात

गौण

खननिाच्या या

यवैध

उत्खनन व वाहतक
ु ीची काही प्रकरणे दृष्ोत्पत्तीस पडली आहे त. साींगली
जिल्ह्यात गौण खननिाच्या या यवैध उत्खनन व वाहतक
ु ीस प्रनतबींध करण्याकरीता
उपावाागीय यधधकारी, कडेगाव याींनी तहसीलस्तरावर ावशेर् ारारी पथके गाठत

केली आहे त. सदर ारारी पथकाींमार्ात माहे एाप्रल, २०१७ ते माहे िन
ू , २०१७ या
कालावधीत कडेगाव तालक्
ु यात वाळूच्या या यवैध वाहतूकीच्या या १९ प्रकरणाींत
कारवाद करून रू.७,६६,१७०/- एवढा दीं ड वसल
करून शासनिमा करण्यात
ू
आलेला आहे .

(४) प्रश्न उा्ावत नाही.

-----------------
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राज्यािील पीि विमा योजनेच्या अांमलबजािणीि िालेली अतनयममििा
(३८)

*

८६२३१

श्री.सुतनल िेदार (सािनेर), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी),

श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांिोष टारफे

(िळमनुरी), श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपूरी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे िी),
प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.डी.एस.अदहरे
(साक्री), श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लािरू ग्रामीण), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर) :
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील काही ावमा कींपन्याच्या या पीक ावमा योिनेच्या या यींमलबिावणीत
यननयामतता

ेाल्हयाचे

महालेखापररक्षकाच्या या

(कॅग)

यहवालात

नमद
ू

केले

यसल्हयाचे माहे एाप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) यसल्हयास, या यहवालानस
ु ार सन २०१४-१६ दरम्यान काही शेतक-याींना ावमा

योिनेपासन
ू वींधचत ाे वले यसल्हयाचे तसेच किादार शेतक-याींचा योिनेत समावेश
न करण्यात आल्हयाचेही ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) यसल्हयास, यासींदााात चौकशी करन सदर ापक ावमा कींपन्यावर शासनाने
कोणती कारवाद केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१) राषरीय कृार् ावमा योिनेयत
ीं गात ापक ावमा योिनेच्या या
यींमलबिावणीसींदााात काही बाबी महालेखापररक्षकाींनी ननदशानास आणलेल्हया
आहे त, हे खरे आहे .

(२) शेतकऱयाींना ापक ावमा योिनेपासून वींधचत ाे वण्यात आलेले नाही. तसेच,
किादार शेतकऱयाींचा ापक ावमा योिनेत समावेश न करण्यात आल्हयाचेही

ननदशानास आलेले नाही. मात्र, राषरीय कृार् ावमा योिना खरीप २०१४ व रब्बी
हीं गाम २०१४-१५ मध्ये ४८ बखकाींयत
ीं गात एकुण १६८६६ शेतकऱयाींचे प्रस्ताव बखकाींनी
ावमा कींपनीस ावदहत कालमयाादेत न पााावल्हयामळ
ु े सदर शेतकरी योिनेच्या या
लााापासन
ू वींधचत रादहल्हयाचे ननदशानास आलेले आहे .

(३) बखकाींमार्ात ावमा कींपनीस ावदहत कालमयाादेनींतर प्राप्त ेालेले १६८६६ ावमा

प्रस्ताव योिनेच्या या तरतुदीनस
ु ार राज्य शासनाचे ाशर्ारसीप्रमाणे ाारतीय कृार्
ावमा कींपनीमार्ात केंद्र शासनाकडे पााावण्यात आलेले होते. त्याबाबत केंद्र
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शासन स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्हया सामतीची बैाक होवून सदर
शेतकऱयाींना र ११.५४ को्ी नुकसान ारपाद दे णेबाबत ननणाय ेाला.

४ बखकाींशी

सींबींधधत र. २२.३७ लाख नुकसान ारपाद ाारतीय कृार् ावमा कींपनीने

शेतकऱयाींना दे णेबाबत सामतीने सधु चत केलेले यसन
ू उवाररत ४४ बखकाींशी सींबधीं धत
र ११.३२ को्ी नक
ु सान ारपाद शेतकऱयाींना यदा करावयाची सींपूणा िबाबदारी दह
सींबींधीत

बखकाींचीच

राहणार

आहे .

त्याबाबत

याींच्या यामार्ात आदे श दे ण्यात आलेले आहे त.
(४) प्रश्न उा्ावत नाही.

सवा

बखकाींना

आयक्
ु त

(कृार्)

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

मशिना (जज.औरां गाबाद) पररसरािील वपिाांिर घाटे अळीचा प्रादव भ
ु ाि होऊन
शेििऱयाांचे िालेले नि
ु सान

(३९)

*

८८८४३

श्री.अब्दल
ु सत्िार (मसल्हलोड), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी),

श्री.अममन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्रीमिी तनमवला गाविि
(इगिपूरी) :

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

(१) ाशवना (जि.औरीं गाबाद) पररसरातील शेतकऱयाींच्या या ८० ्क्के हरबरा ापकाींवर

घा्े यळीचा व ज्वारी ापकाींवर मावा, तड
ु तड
ु े याींचा प्रादा ा
ू पीक खराब
ु ाव होवन
ेाल्हयामळ
ु े शेतकऱयाींचे मोाे आधथाक नुकसान ेाले यसल्हयाचे माहे मे, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) यसल्हयास, या पररसरातील ापकाींची पाहणी शासनाने केली आहे काय,

(३) यसल्हयास, त्यानुसार बाधधत शेतकऱयाींना आधथाक मदत दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१) व (२)

ासल्हलोड तालुक्यात, हरारा ापकावर घा्े यळी

व मर या कीड रोगाचा व ज्वारी ापकावर मावा व तुडतुडयाचा यत्यल्हप प्रााव
ददसन
ू आला.

क्रॉपसॅप योिनेंतगात, शेतकऱयाींना ककड व रोगापासून ापकाींचे सींरक्षण

करण्यासााठ वेळोवेळी सल्हले दे ण्यात आले. त्याचप्रमाणे क्रॉपसॅप प्रकल्हप व

राषरीय यन्न सुरक्षा याायानाींतगात आवश्यक और्धाींचा पुरवाा शेतकऱयाींना
करण्यात आला.
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(३) शेतकऱयाींना वेळोवेळी करण्यात आलेल्हया मागादशानामुळे व वेळीच आवश्यक
उपाय योिना करण्यात आल्हयामुळे हरारा तसेच ज्वारीच्या या पीक उत्पादनावर
कोणताही पररणाम ेालेला नाही. त्यामळ
ु े नक
ु सान ारपाद दे ण्याचा प्रश्न
उा्ावत नाही.

(४) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

महाराष्ट्र राज्य र्िे वििास महामांडळाच्या भुखड
ां िाटपाि िालेला गैरव्यिहार
(४०)

*

८४८९०

अॅड.गौिम चाबुि्िार (वपांपरी), श्री.सांजय पोिनीस (िमलना),

श्री.मभमराि िापिीर (खडििासला), श्री.अजय चौधरी (मशिडी), श्री.योगेश सागर
(चारिोप),

श्री.सरदार

िारामसांह

(मुलुांड),

श्री.शरददादा

सोनािणे

(जुन्नर),

श्री.राजेश

क्षीरसागर

डॉ.सजु जि ममणचेिर (हाििणांगले), श्री.सांजय साििारे (भस
ु ािळ), श्री.बाबरु ाि
पाचणे

(मशरुर),

श्री.अशोि

(िोल्हहापूर उत्िर) :

पाटील

(भाांडूप

पजश्चम),

सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम)

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्य रस्ते ावकास महामींडळाने मुबींद-पण
ु े द्रत
ु गती मागाावरील
खालापरू व ााणे-न्हावे येथील पेरोलपींप आणण र्ूड मॉलसााठ केलेल्हया ाख
ीं
ु ड
वा्पात मोाा गैरव्यवहार होऊन शासनाचे २ हिार को्ी रपयाींचे नुकसान
ेाल्हयाचे ददनाींक १५ मे, २०१७ रोिी व त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे
आहे काय,
(२)

यसल्हयास,

सदर

प्रकरणाच्या या

चौकशीसााठ शासनाने

रस्ते

ावकास

महामींडळाच्या या सह व्यवस्थापकीय सींचालकाींच्या या यध्यक्षतेखाली सामती नेमली

यसल्हयाचेही माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३)

यसल्हयास,

चौकशीयींती

काय

ननदशानास

आले

व

त्यानुसार

सदर

गैरव्यवहारास िबाबदार यसणाऱया सींबध
ीं ीतावर शासनाने कोणती कारवाद केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) यसल्हयास, यशा प्रकारे शेकडो गैरव्यवहार ेाल्हयाबाबतच्या या तक्रारी शासनाला

प्राप्त ेाल्हया यसन
ू यनेक प्रकरणी यायापी चौकशी पण
ू ा ेालेली नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(५) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे ?
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श्री. एिनाथ मशांदे : (१) हे खरे नाही.

(२) महामींडळाने दद. २३.०२.२०१७ रोिी सहव्यवस्थापकीय सींचालक (प्रशासन व
ावत्त) याींच्या या यध्यक्षतेखाली मौिे सारसन येथील रक ्ामानलच्या या सींदााात
प्राप्त ेालेल्हया तक्रारीींच्या या यनर्
ु ींगाने चौकशी सामती नेमली आहे .

(३) सदर प्रकरणी चौकशी सुर यसन
ू सामतीचा यहवाल प्राप्त ेाल्हयावर योगय
ती कायावाही करण्यात येदल.
(४) हे खरे नाही.

(५) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

रायगड, मसांधद
ु ग
ु सान
ू व ि रत्नाधगरी जजल्ह्याि अििाळी पािसामुळे िालेले नि
(४१)

*

८४९६२

श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),

श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.िैभि

वपचड (अिोले), श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा), श्री.नरहरी झिरिाळ (ददांडोरी),
प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.अममन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्रीमिी तनमवला गाविि

(इगिपूरी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.धैयश
व ील पाटील (पेण), श्री.किसन
िथोरे (मुरबाड), श्री.अिुल भािखळिर (िाांददिली पि
ू )व , श्री.सांजय िेळिर (ठाणे),
श्री.सुभाष उफव पांडडिशेठ पाटील (अमलबाग), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण),
श्री.भरिशेठ गोगािले (महाड), श्री.सतु नल मशांदे (िरळी) :
पुनिवसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मदि ि

(१) ासींधद
ु ग
ू ा व रत्नाधगरी जिल्ह्यात ददनाींक १२ मे, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास
वादळी वाऱयासह ेालेल्हया यवकाळी पावसामुळे आींबा, काि,ू राताींबा व िाींाूळ
या बागायती ापकाींचे, घराींचे आणण बैल व इतर पाळीव िनावराींच्या या ेालेल्हया

नक
ु सानीबाबत मा. ावत्त व ननयोिन राज्य मींत्री तथा पालकमींत्री, ासींधद
ु ग
ू ा
जिल्हहा याींनी पाहणी करन पींचनामे करण्याचे आदे श ददले आहे त, हे खरे आहे
काय,

(२) तसेच, रायगड जिल्ह्यातही ददनाींक १२ मे, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास
यवकाळी यनतवषृ ्ीने यनेक घराींचे व आींबा या ापकाचे मोा या प्रमाणात नक
ु सान
ेाले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३)

यसल्हयास,

या

तीनही

जिल्ह्यातील

नुकसानीचे

त्यानस
ु ार

नैसधगाक

यपत्तीमुळे

करण्यात आले आहे त काय,
(४)

यसल्हयास,

पींचनामे
नक
ु सान

शासनाकडून
ेालेल्हया

नक
ु सानग्रस्ताींना नक
ु सान ारपाद दे ण्यासााठ शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ावलींबाचे कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) व (३) होय रत्नाधगरी जिल्ह्यात बागायती

ापकाींचे व घराींचे, ासींधद
ु ग
ू ा जिल्ह्यात घराींचे व पाळीव िनावराींचे तसेच रायगड
जिल्ह्यात घराींचे नक
ु सान ेाल्हयाच आढळून आले आहे .

(४) रत्नाधगरी जिल्ह्यामध्ये यींशत: पडेड ेालेल्हया २८ घराींसााठ र.९४,१५०/-,

वीि पडून मत
ृ पावलेल्हया एका व्यक्तीच्या या वारसास रक्कम र.४,००,०००/- व एक
िनावर दगावल्हयाने त्याचे मालकास र.२०,०००/- इतकी आधथाक मदत दे ण्यात
आली आहे .

ासींधद
ु ग
ु े त्याचे मालकास
ू ा जिल्ह्यामध्ये वीि पडून बैल दगावल्हयामळ

र.२५,०००/- व वीि पडून िखमी ेालेल्हया व्यक्तीस र.१२,७००/- इतकी आधथाक
मदत दे ण्यात आली आहे .

रायगड जिल्ह्यामध्ये यींशत: नुकसान ेालेल्हया घराींसााठ व गोा याींसााठ

आपाग्रस्ताींना एकूण रपये २,२४,५०१/- एवढी आधथाक मदत दे ण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

िजवि (जज.रायगड) िालुक्याि मािी ि रे िीचे अिैध उत्खनन िेल्हयाबाबि
(४२)

*

८८१७९

श्री.सुरेश लाड (िजवि) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) किात (जि.रायगड) तालक्
ु यात िेसीबी डींपरच्या या सहाय्याने िामन व ्े कडया
र्ोडून यवैधरीत्या माती व रे तीची चोरी केली िात यसल्हयामळ
ु े शासनाच्या या
महसुलाचे नुकसान होत यसल्हयाचे ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) यसल्हयास, याबाबत स्थाननक िनतेनी तसेच लोकप्रनतननधीनी तहासल

कायाालय किात तसेच जिल्हहाधधकारी, रायगड याींच्या याकडे माहे मे, २०१७ मध्ये वा
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त्यादरम्यान तक्रारी करूनसद्ध
ु ा यायापपयांत कोणतीही कायावाही करण्यात आली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) यसल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४)

यसल्हयास,

करणाऱयाींवर

चौकशीच्या या

कारवाद

करून

यनर्
ु ींगाने

सदर

त्याींच्या याकडून

तालक्
ु यात

महसुलाची

शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

यवैध

वसुली

उत्खनन

करण्याबाबत

(५) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे ?

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) रायगड जिल्ह्यातील किात

तालुक्यातील काही नागरीकाींनी माहे एाप्रल, २०१७ ते माहे िन
ू , २०१७ च्या या
दरम्यान

तहासलदार

किात

याींच्या याकडे

माती

व

रे तीचे

उत्खनन/ाराव केल्हयाबाबत तक्रारी केल्हयाचे ननदशानास आले आहे .

यनधधकृतपणे

सदर तक्रारीींच्या या यनर्
ु ींगाने तहासलदार किात याींनी वेगवेगळ्या प्रकरणी

सींबींधधताींावरूध्द रू. ७२,९५,५४३/- एवढ्या दीं डात्मक रकमेच्या या नो्ीसा बिावलेल्हया
आहे त.

रायगड

जिल्ह्यातील

किात

तालुक्यात

गौण

खननिाच्या या

यवैध

उत्खनन/वाहतक
ु ीस प्रनतबींध घालण्याकरीता तहासलस्तरावर ारारी पथके गदात

करण्यात आली आहे त. सदर ारारी पथकाींमार्ात माहे एाप्रल, २०१७ ते िून,

२०१७ या कालावधीदरम्यान वाळूच्या या यवैध वाहतक
ु ीच्या या १ प्रकरणाींमध्ये कारवाद
करून रू. १३,१३५/- एवढी रक्कम वसूल करून शासनिमा करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

मब
ांु ईि ररक्षा-टॅ क्सीमधील सीएनजी गॅस मसलेंडरची
योग्य िपासणी होि नसल्हयाबाबि

(४३)

*

८५८०४

श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.नसीम खान (चाांददिली) :

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

(१) मुींबदत चालावण्यात येत यसलेल्हया ररक्षा व ्ॅ क्सी याींना सीएनिी ासलेंडर
लावन
ू इींधन परु ावले िात यसन
ू दर तीन वर्ाांनी त्या ासलेंडरची पन
ु तापासणी
करून नव्याने प्रमाणपत्र ददले िाते, हे खरे आहे काय,
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(२) यसल्हयास, ररक्षा व ्ॅ क्सीच्या या गॅस ासलेंडर तपासणीसााठ १६ ावावध
चाचण्या कराव्या लागतात त्यासााठ ासलेंडर काढून ते कर्् करण्यापयांत ककमान
२ ददवसाींचा यवधी लागत यसतानाही प्लॅं ्चालक केवळ एका तासात रीं ग काढून

ासलेंडर योगयतेचे प्रमाणपत्र दे त यसल्हयाची बाब ददनाींक १२ एाप्रल, २०१७ रोिी
वा त्या सुमारास ननदशानास आली, हे ही खरे आहे काय,.

(३) यसल्हयास, या ररक्षा व ्ॅ क्सीमधील गॅस ासलेंडरची योगय तपासणी केली
िात नसल्हयाने सींबधीं धताींवर शासनाने कोणती कारवाद केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददिािर राििे : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) गॅस ासलेंडरची तपासणी करणे व तपासणी करणा-या केंद्राचे ननयमन

पेरोालयम व स्र्ो्क पदाथा सुरक्षा सींस्था, नागपूर याींच्या या मार्ात केले िाते.
सदर सींस्था केंद्र शासनाच्या या यखत्याररत आहे .
(४) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

आणी-सािळी (सदोबा) (िा.आणी, जज.यििमाळ) या
र्त्याच्या बाांधिामाि िालेला गैरव्यिहार

(४४)

*

८८६१०

श्री.राजु िोडसाम (अणी) :

सन्माननीय सािवजतनि

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

आणी-सावळी

(सदोबा)

(ता.आणी,

जि.यवतमाळ)

या

रस्त्याच्या या

लागत

यसल्हयाचे

बाींधकामानींतर रस्त्याची ३ मदहन्यात दरु वस्था ेाली यसल्हयामळ
ु े वाहनचालक
तसेच नागररकाींना मोा या प्रमाणात

ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

त्रास सहन

करावा

(२) यसल्हयास, सदर रस्त्याच्या या बाींधकामात कोट्यवधी रपयाींचा गैरव्यवहार ेाला
यसून याबाबत जिल्हहाधधकारी, यवतमाळ याींच्या याकडे व पोलीस ााणे, आणी येथे
तक्रार दाखल करण्यात आल्हयाचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) यसल्हयास, उक्त तक्रारीच्या या यनर्
ु ींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) यसल्हयास, चौकशीचे ननषकर्ा काय आहे व त्यानुसार सदर रस्त्याच्या या कामात
गैरव्यवहार

करणाऱया

कींत्रा्दार तसेच यधधकारी व

शासनाने कोणती कारवाद केली वा करण्यात येत आहे ,

कमाचारी

याींच्या याावरद्ध

(५) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे ?

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, यींशत: खरे आहे .
(२)

जिल्हहाधधकारी यवतमाळ याींच्या याकडे तक्रार करण्यात आली हे खरे आहे .

परीं तु रस्त्याच्या या बाींधकामात गैर व्यवहार ेाला नसल्हयाबाबतचा यहवाल मींडळ
कायाालयाने दद. २४.०४.२०१७ यन्वये
आहे .

जिल्हहाधधकारी याींचे कडे सादर केलेला

(३) व (४) होय. य. य. सा. बाीं. मीं. यवतमाळ याींनी केलेल्हया चौकशीप्रमाणे
वाहतुक वदा ळीमध्ये
पावसाळयात

ेालेली दप्ु प् वाढ, माहे िून ते सप््ें बर, २०१६ या

ेालेली यनतवषृ ्ी, वाहनाार क्षमतेपेक्षा दप्ु प् क्षेमतेची वाहतक
इत्यादीमळ
ु
ु े
एकूण २८.५० कक.मी. पैकी साधारणत: २.८० कक.मी. चा रस्ता क्षतीग्रस्त
ेाल्हयाचे ननदशानास आले. सदर काम दोर् व दायीत्वकालावधी मध्ये यसल्हयाने

सदर रस्त्याच्या या क्षतीग्रस्त ाागाची आवश्यक दर
ु स्ती करण्यात आली आहे व
सदर रस्ता वाहतक
ु ीस सजु स्थतीत ाे वण्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

मभांिडी (जज.ठाणे) िालुक्याि तनिृष्ट्ट दजावच्या भाि त्रबयाणाांची
विक्री होि असल्हयाबाबि

(४५)

*

(चारिोप) :

८७६१०

डॉ.मममलांद

माने

(नागपूर

उत्िर),

श्री.योगेश

सागर

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

(१) ााींवडी (जि.ााणे) तालक्
ु यात तालक
ु ा कृर्ी यधधकारी व बबयाणे ावक्रेते याींच्या या
सींगनमताने ननकृष् दिााच्या या ाात बबयाणाींची ावक्री शेतकऱयाींना केली यसल्हयाचे
माहे िन
ू , २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) यसल्हयास, या प्रकरणाची तक्रार मा.मुख्यमींञी याींच्या याकडे करण्यात आली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) यसल्हयास, याबाबतची चौकशी करन तालक
ु ा कृर्ी यधधकारी व बबयाणे
ावक्रेत्याींवर कारवाद करण्याबाबत तसेच या बबयाणे ावक्रेत्याींचे परवाने रद्द
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१) हे खरे नाही. तथााप, बबयाणे उगवले नसल्हयाबाबत
एका शेतकऱयाची तक्रार माहे िून, २०१७ मध्ये प्राप्त ेालेली होती.
(२) यशा प्रकारची तक्रार प्राप्त ेाल्हयाचे आढळून येत नाही.

(३) ाावींडी तालक्
ु यातील एका शेतकऱयाने पेरणी केलेले ाात बबयाणे उगवले

नसल्हयाची तक्रार केलेली होती. सदर तक्रारीच्या या यनुर्ींगाने तालक
ु ास्तरीय तक्रार
ननवारण सामतीकडून प्रक्षेत्राची पाहणी करण्यात आलेली आहे . सदर बबयाणे बीि

परीक्षण प्रयोगशाळे त तपासणीसााठ पााावण्यात आलेले आहे . नमन
ू ा तपासणी

यहवाल प्राप्त ेाल्हयावर त्यानर्
ु ींगाने पढ
ु ील योगय ती कायावाही करण्यात
येदल.

(४) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

िल्हयाण (जज.ठाणे) िालुक्यािील मोहने ि िरप दरम्यान बाांधलेल्हया पुलाबाबि
(४६)

*

८५८०३

श्री.सांजय पोिनीस (िमलना), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा

िळिा), श्री.जयांि पाटील (इ्लामपूर), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि),
श्री.शमशिाांि

मशांदे

(िोरे गाि),

श्री.राणाजगजीिमसांह

पाटील

(उ्मानाबाद),

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.नरहरी झिरिाळ (ददांडोरी), श्री.हसन मुश्रीफ
(िागल), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.सुरेश लाड (िजवि), श्री.किसन िथोरे

(मरु बाड), श्री.िि
ु ाराम िािे (अणश
ु क्िी नगर), श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबरू ),
डॉ.बालाजी

किणीिर

(अांबरनाथ),

श्री.शाांिाराम

मोरे

(मभिांडी

ग्रामीण) :

सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) कल्हयाण (जि.ााणे) तालुक्यातील शहाड, आींबबवली व मोहने पररसरातील

नागररकाींना थे् मब
ींु द-यहमदनगर महामागाावर िाता येण्यासााठ मोहने व वरप

दरम्यान पाच को्ी रपये खचा करून उल्हहास नदीवर बाींधलेला पल
आणण
ु
महामागा या दरम्यानच्या या िोडरस्त्याचा प्रस्ताव सावािननक बाींधकाम ावाागाने
तयार केला नसल्हयाचे माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) यसल्हयास, सदर पूल आणण महामागा यादरम्यान िोडरस्ता नसल्हयाने सदर
पूल ावनावापर पडून राहणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) यसल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४)

यसल्हयास,

चौकशीनस
ु ार

िोडरस्त्याच्या या

प्रस्तावास

ावलींब

लावणाऱया

यधधकाऱयाींावरद्ध कारवाद करण्याबाबत तसेच िोडरस्त्याचे काम तातडीने पण
ू ा
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) नाही.

मोहने-वरप दरम्यान बाींधण्यात येत यसलेल्हया पुलाचे प्रशासकीय मान्यता
यींदािपत्रकात पोचमागा मींिूर आहे .
(२) नाही.
(३),

साय:जस्थतीत पल
ु ाचे काम प्रगतीत आहे .

(४)

व

(५) ावर्याींककत

पूल

आणण

पोचमागााच्या या

कामाचे

यींदािपत्रक तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे .
-----------------

सावस्तर

आांबेगाांि (जज.पण
ु े) िालक्
ु याि बाजरीचे तनिृष्ट्ट दजावचे त्रबयाणे
शेििऱयाांना वििल्हयाबाबि

(४७)

*

८६३९८

(इ्लामपरू ),

श्री.ददलीप

श्री.पाांडुरां ग

बरोरा

िळसे-पाटील
(शहापरू ),

(आांबेगाि),

श्री.शमशिाांि

श्री.जयांि
मशांदे

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

पाटील

(िोरे गाि) :

(१) आींबेगाींव (जि.पुणे) तालक्
ु यात यजिींक्य ासड्स, िालना या खािगी बबयाणे

उत्पादक कींपनीने बािरीचे ननकृष् दिााचे बबयाणे शेतकऱयाींना ावकल्हयाची बाब
माहे माचा, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आली आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) यसल्हयास, शेतकऱयाींनी पेरलेल्हया ापकाला बािरीचे दाणे आलेच नाही त्यामुळे
शेतकऱयाींचे आधथाक नुकसान ेाले यसल्हयाने शेतकऱयाींनी आींबेगाींव तालुका कृर्ी
यधधकारी, याींच्या याकडे तात्काळ तक्रारी केल्हया आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) यसल्हयास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) यसल्हयास, त्यानुसार ननकृष् दिााचे बबयाणे ावकणाऱया कींपनीवर कारवाद
करण्याबाबत व शेतकऱयाींना आधथाक नक
ु सान ारपाद दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१) हे खरे नाही, तथााप तशा आशयाची बातमी दै ननक
पढ
ु ारी वतामानपत्रात ददनाींक २५.५.२०१७ रोिी छापन
ू आलेली होती.
(२)

यजिींक्य

ासड्स,

बबबवेवाडी,

पुणे

या

कींपनीच्या या

बािरीच्या या

ननकृष्

बबयाण्याींबाबत कृार् ावाागाकडे शेतकऱयाींच्या या तक्रारी प्राप्त ेालेल्हया नाहीत.

(३) वत्ृ तपत्रातील बातमीच्या या यनर्
ु ींगाने केलेल्हया चौकशीत ननदशानास आले की,
यजिींक्य ासड्स, बबबवेवाडी, पुणे या कींपनीच्या या यिय-१३२ हायब्रीड या वाणाच्या या

बािरी बबयाणाींचा परु वाा आींबेगाव तालक्
ु यात करण्यात आलेला होता. तथााप

सदर वाणाचे बबयाणे ननकृष् यसल्हयाबाबत शेतकऱयाींकडून तक्रारी प्राप्त ेालेल्हया
नाहीत.

(४) व (५) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

पनिेल-सायन महामागाविरील अपघािाांच्या घटनाांमध्ये िाढ िाल्हयाबाबि
(४८)

*

८५६८९

श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट),

श्री.अिल
ु भािखळिर (िाांददिली पि
ू )व , अॅड.आमशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्रीमिी
मतनषा चौधरी (ददहसर) :

सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि

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

(१) पनवेल-सायन महामागाावरील यनेक पथददवे बींद यसल्हयाने व महामागाावर

पडलेल्हया खड्डयामळ
ु े वाहन चालक व नागररकाींना वाहने चालावताना त्रास होत

यसून महामागाावरील यपघाताींच्या या घ्नाींमध्ये वाढ होवून मोा या प्रमाणात
िीवीत व ावत्त हानी ेाली यसल्हयाचे माहे िन
ू , २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) यसल्हयास, पनवेल ्ोलवेि प्रायव्हे ् ालाम्े ड या कींपनीला बाींधा-वापराहस्ताींतरीत करा (बीओ्ी) या तत्त्वावर सदर महामागााचे काम दे ण्यात आले

यसून महामागाावरील सवा दरू
ु स्तीचे कामे कींपनीने करणे बींधनकारक यसताना
कींपनीकडून दर
ु स्तीची कामे केली िात नसल्हयाचे व याकडे सावािननक बाींधकाम
ावाागाच्या या यधधकाऱयाींचे दल
ा होत यसल्हयाचे ननदशानास आले आहे , हे ही खरे
ु क्ष
आहे काय,

(३) यसल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) यसल्हयास, चौकशीनस
ु ार पनवेल-सायन महामागाावर होणाऱया यपघाताींवर

ननयत्रींण ामळावण्याबाबत व महामागाावरील दे खााल दरू
ु स्तीची कामे सदर
कींपनीकडून करून घेण्याबाबत तसेच उक्त प्रकरणी दल
ा
करणाऱया सींबधीं धत
ु क्ष
यधधकाऱयाींवर

कारवाद

करण्यात येत आहे ,

करण्याबाबत

शासनाने

कोणती

कायावाही

केली

वा

(५) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) माहे मे व िून, २०१७ मध्ये ेालेल्हया यपघातात दोन
इसमाींचा मत्ृ यू ेालेला आहे .

(२), (३) व (४) सदर रस्ता खािगीकरणाींतगात उायोिक मे. सायन पनवेल
्ोलवेि प्रा. ाल. याींना दे ण्यात आला यसून सदर रस्ता व रस्त्यावरील

पथददव्याींची दे खााल दर
ु स्ती करण्याची िबाबदारी उायोिकाची आहे . याबाबत
उायोिकास वारीं वार लेखी तसेच तोंडी सुचना दे ण्यात आलेल्हया आहे त. याबाबत

रस्ता व रस्त्यावरील पथददव्याींची दर
ु स्तीसााठ उायोिकास नो्ीस दे ण्यात आली
आहे . सदरची

कामे

करणे

यननवाया

यसल्हयाने

पथददव्याींची

उायोिकाच्या या िबाबदारीवर व खचााने (Risk &amp; Cost)

दर
ु स्ती

वर खात्यामार्ात

करण्याची कायावाही हाती घेण्यात येत आहे . तसेच ावाागामार्ात दरपत्रके

मागवून रस्ते दर
ु स्तीची कामे उायोिकाच्या या िबाबदारीवर व खचााने (Risk
&amp; Cost) वर करण्यात येत आहे त.
(५) प्रश्न उा्ावत नाही.

-----------------
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अहमदनगर जजल्हहयािील पारनेर, िाडेगव्हाण, तनघोज मांडळािील शेििऱयाांच्या
डामळांब बागाांचे िालेले नि
ु सान

(४९)

*

८५५४०

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

(ब्रम्हपूरी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.अब्दल
ु सत्िार (मसल्हलोड), श्री.सुतनल
िेदार (सािनेर), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हषविधवन
सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.सांजय साििारे (भस
ु ािळ) :
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुनराधचत हवामानावर आधाररत र्ळ पीक ावमा योिनेत सन २०१६-२०१७
च्या या खररप हीं गामात यहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर, वाडेगव्हाण व ननघोि
मींडळातील शेतकऱयाींचे डाळीींब बागाचे नुकसान ेाले यसताना कृर्ी ावाागाने

चक
ु ीचा यहवाल पााावल्हयामळ
ु े या ाागातील शेतकरी पींतप्रधान पीक ावमा
योिनेतील हवामान आधाररत र्ळ पीक ावम्यापासन
ू वींधचत रादहल्हयाची बाब माहे
मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) यसल्हयास, याप्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले आहे ,

(३) यसल्हयास, त्यानस
ु ार नक
ु सानग्रस्त डाळीींब शेतकऱयाींना पीक ावम्याची रक्कम
ामळण्याच्या या दृष्ीने शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१) हे खरे नाही.

(२), (३), व (४) प्रश्न उा्ावत नाही.
----------------नाांदेड जजल्ह्यािील शेििऱयाांची तनिृष्ट्ट दजावच्या मक्याच्या
त्रबयाण्याांनी िालेली फसिणि
ू

(५०)

*

९११५०

श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय िृषी

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाींदेड जिल्हहयातील बारळ, नींदनवन, िाकापूर, का्कळीं बा, रहा्ी, धचींचोली
आदी गावातील शेतकऱयाींना एका बनाव् कींपनीने ददनाींक २५ िानेवारी, २०१७

रोिी वा त्या सुमारास ननकृष् दिााचे मक्याचे बबयाणे ददल्हयाचे माहे मे,२०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) यसल्हयास, सदरहू मक्याचे बबयाणे शेतकऱयाींनी पेरले यसून सवा प्रककया पूणा
होऊनही ेाडाींना कणणस लागले नसल्हयाने शेतकऱयाींनी ग्राहक मींचाकडे तक्रार
करन नक
ु सान ारपादची मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) यसल्हयास, त्यानस
ु ार बनाव् कींपनीावरध्द कारवाद करन शेतकऱयाींना

नुकसान ारपाद दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१) नाींदेड जिल्ह्यातील कींधार तालक्
ु यातील बारळ
गावातील एका शेतकऱयाची मोनसख्ो इींडडया, ालाम्े ड कींपनीने बबिोत्पादनाचे
बोगस बबयाणे दे ऊन र्सवणक
ू केल्हयाची तक्रार प्राप्त ेालेली आहे .
यन्य गावातील शेतकऱयाींची तक्रार प्राप्त नाही.

(२) तक्रारदार शेतकऱयाने ग्राहकमींचाकडे तक्रार केलेली नाही.

(३) तालुकास्तरीय तक्रार ननवारण सामती, कींधार याींनी प्रक्षेत्रास ाे् दे ऊन मका
ापकात परागीकरणाच्या या कालावधीमध्ये िास्त तापमान यसल्हयाने दाणे ारले

नसल्हयाचा ननषकर्ा ददलेला आहे . सदर बबिोत्पादन कायाक्रम हा मोनसॅं्ो इींडडया
ालाम्े ड कींपनीचा यसल्हयाने कींपनीने शेतकऱयाींस मागादशान करून नक
ु सान
ारपाद / मदत दे ण्याबाबत कींपनीस कळावण्यात आलेले आहे .
(४) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

महमदाबाद (शे) (िा.मांगळिेढा, जज.सोलापूर) येथील माठा नदीिन
ू
अिैध िाळू उपसा होि असल्हयाबाबि

(५१)

*

८८९८०

श्री.भारि भालिे (पांढरपूर), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी),

अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.अ्लम शेख
(मालाड पजश्चम) :
काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) महमदाबाद (शे) (ता.मींगळवेढा, जि.सोलापूर) येथील मााा नदीतून वाळू
माकर्या महसूल प्रशासनाच्या या सींगनमताने गत यनेक ददवसाींपासन
ू वाळू उपसा
करन चोरी करत यसल्हयाचे ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) यसल्हयास, सदर वाळू चोरीमळ
ु े शासनाच्या या लाखो रपयाींच्या या महसूलाचे
नुकसान होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) यसल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) यसल्हयास, चौकशीच्या या यनर्
ु ींगाने उक्त नदीतून यवैध वाळू उपसा करणाऱया
वाळू माकर्याींवर कारवाद करून त्याींच्या याकडून शासनाचा बुडालेला महसूल वसल
ू
करण्याबाबत व त्यास मदत करणाऱया सींबधीं धत यधधकारी व कमाचाऱयाींवर
कारवाद करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) सोलापूर जिल्ह्यातील मींगळवेढा
तालुक्यातील मौिे महमदाबाद (शे) येथील माण नदीतन
ू महसूल प्रशासनाच्या या
सींगनमताने, वाळू माकर्या वाळू चोरी करत यसल्हयाचे ननदशानास आले नाही.

तथााप, मींगळवेढा तालक्
ु यात वाळूच्या या यवैध उत्खनन व वाहतुकीची काही

प्रकरणे दृष्ोत्पत्तीस पडलेली आहे त. सोलापरू जिल्ह्यातील मींगळवेढा तालक्
ु यात

गौण खननिाच्या या यवैध उत्खनन व वाहतक
ु ीस प्रनतबींध घालण्याकरीता मींडळ
यधधकारी, गाव तलााठ व कोतवाल याींचे ारारी पथक गाठत करण्यात आले
आहे . सदर ारारी

पथकाींमार्ात माहे एाप्रल, २०१७ ते िन
ू , २०१७ या

कालावधीत मींगळवेढा तालक्
ु यातील वाळूच्या या यवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या या ६

प्रकरणाींमध्ये कारवाद करून रू. ५,१९,७५३/- एवढा दीं ड वसल
ू करून शासनिमा
करण्यात आलेला आहे . तसेच ४ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे त.
(५) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

चांद्रपरू जजल्ह्यािील वप्रयदमशवनी इांददरा गाांधी साां्िृिीि सभागह
ु नीिरणाच्या
ृ नि
िामाि िालेला गैरव्यिहार

(५२)

*

८५३२६

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

(मशडी), श्री.सुतनल िेदार (सािनेर), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अमर
िाळे (आिी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम

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

चींद्रपूर

जिल्ह्यातील

ाप्रयदाशानी

इींददरा

गाींधी

साींस्कृतीक

साागह
ृ

नुतनीकरणाच्या या कामासााठ सन २०१५-१६ आणण २०१६-१७ या आधथाक वर्ाात

्प्प्या-्प्प्याने १३ ते १५ को्ी रपयाींचा ननधी मींिूर ेाला यसून यधधकारी व
कींत्रा्दारानी सींगनमताने या नत
ु नीकरणाच्या या कामात गैरव्यवहार केल्हयाचे

ददींनाक १६ िन
ू , २०१७ रोिी वा त्या सुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) यसल्हयास, उक्त साागह
ृ नुतनीकरणासााठ दोन वर्ाात िेवढा ननधी खचा
करण्यात आला तेवढया ननधीमध्ये
ही खरे आहे काय,

नावन साागह
ृ ाचे बाींधकाम ेाले यसते, हे

(३) यसल्हयास, सदर साागह
ृ ाच्या या बाींधकामासााठ एकूण ककती ननधी शासनाकडून
मींिरू ेाला व सायजस्थतीत ककती ननधी खचा करण्यात आला आहे ,
(४) यसल्हयास, या

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी करून

सदर साागह
ृ ाच्या या

नुतननकरणाच्या या कामात गैरव्यवहार करणाऱया यधधकारी व कींत्रा्दारावर कोणती
कारवाद केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही.

(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

मोिाळा (जज. बल
ु डाणा) िालक्
ु यािील पशि
ु ैद्यिीय
दिाखान्याची िालेली दरु ि्था

(५३)

*

८६२९८

श्री.हषविधवन सपिाळ (बुलढाणा) :

सन्माननीय पशुसि
ां धवन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मोताळा (जि. बल
ु डाणा) तालुक्यातील पशव
ु ैायकीय दवाखान्याची इमारत

जिणा यवस्थेत यसन
ू तेथे यदययावत यींत्रसामुग्री उपलब्ध नसल्हयाने तेथील
पशुधन मालकाींची मोा या प्रमाणात गैरसोय होत यसल्हयाचे ददनाींक १५ िन
ू ,
२०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) यसल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
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(३) यसल्हयास, चौकशीच्या या यनुर्ींगाने पशुवा
ै यकीय दवाखान्यासााठ यायावत
यींत्रसामुग्रीसह नावन इमारत मींिूर करणे बाबत शासनाने कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे ि जानिर : (१) हे खरे नाही.

(२) व (३) (i) ता.मोताळा, जि. बुलढाणा येथे सन २०१३-१४ मध्ये जिल्हहा
ननधीतून दद.२४.१०२०१३ च्या या आदे शान्वये पशुवा
ै यकीय दवाखाना श्रेणी-१ येथील

दर
ु स्तीचे बाींधकाम करण्यासााठ रू.४.०० लक्ष एवढ्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता
दे ण्यात आलेली होती.

(ii) त्यानस
ु ार दर
ु ा ेालेले आहे व सायजस्थतीत
ु स्ती बाींधकाम पण

इमारत चाींगल्हया जस्थतीत आहे .

(iii) पशुवा
ै यकीय दवाखाना श्रेणी-१ मोताळा येथे सन २०१६-१७ मध्ये

एक Cold Cabinate, एक Instrument Cabinate व एक Formalline
Chamber या याययावात उपकरणाींचा पुरवाा केलेला आहे . त्याचप्रमाणे सन
२०१७-१८ मध्ये Auto Hematological Blood Analyzer
करण्यात येत आहे .

या यींत्राचा परु वाा

(IV) या पशव
ु ैायकीय दवाखान्यासााठ वरील याययावत यींत्रसामुग्री

उपलब्ध करन दे ण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

राज्यािील शेििऱयाांनी िजावमुळे िेलेल्हया आत्महत्या
(५४)

*

८५४३२

श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाि), श्री.अममन पटे ल (मब
ुां ादे िी),

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (मशडी), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.िषाव
गायििाड (धारािी), श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), श्रीमिी तनमवला गाविि
(इगिपूरी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी), डॉ.पिांगराि िदम (पलूस िडेगाि),

श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्री.अब्दल
ु सत्िार
(मसल्हलोड),

डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी),
श्री.राणाजगजीिमसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्रीमिी िप्ृ िी सािांि (िाांद्रे पि
ू )व ,
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श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपरू ), श्री.िगन भज
ु बळ (येिला), श्री.अशोि पाटील
(भाांडूप पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.हषविधवन सपिाळ (बुलढाणा),
श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.सुतनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे

(आिी), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.राहुल बोंद्रे
(धचखली), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.चांद्रिाांि सोनािणे (चोपडा),

श्री.जयदत्ि क्षीरसागर (बीड), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लािरू
ग्रामीण), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), अॅड.सांजय धोटे (राजूरा), डॉ.सिीश
(अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.भारि भालिे
(पांढरपूर), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे िळाली),
श्री.जयांि पाटील (इ्लामपूर), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा
िळिा), श्री.शमशिाांि मशांदे (िोरे गाि) :

सन्माननीय मदि ि पन
ु िवसन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात मागील दोन वर्ाापासन
ू बदलते हवामान, वाढता उत्पादन खचा,
शेतमालाला

बािारात

ामळणारा

कमी

ााव,

दषु काळ,

नाापकी

यामळ
ु े

शेतकऱयाींवरील वाढत्या किाामुळे ८ हिार शेतकऱयाींनी नैराश्यातन
ू आत्महत्या
केल्हया यसन
ू मागील तीन मदहन्यात ८०० शेतकऱयाींनी यत्महत्या केल्हयाचे माहे
मे, २०१७ च्या या शेव्च्या या सप्ताहात ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) यसल्हयास, ननयमातील िाचक य्ीमळ
ु े यनेक आत्महत्या प्रकरणे यपात्र
ारावण्यात आल्हयामुळे ननयमाींमध्ये ाशथीलता आणन
ु यपात्र शेतकरी आत्महत्या

प्रकरणे पात्र ारवून त्याींच्या या कु्ूींबाना आधथाक लाा ामळवून दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली,
(३)

यसल्हयास,

सन

२००४

मध्ये

शासनाने

शेतकऱयाींच्या या

आत्महत्या

व

कायावाही

वा

किाबािारीपणावर य्यास करन त्यानर्
ु ींगाने ाशर्ारशी करण्यासााठ शासनाने
नेमलेल्हया

स्वामीनाथन

आयोगाने

सुचावलेल्हया

ाशर्ारशीींवर

उच्या चाधधकार मींत्री ग्ाने सुचावलेला तोडगा याबाबत शासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) यसल्हयास, राज्यात शेतकऱयाींच्या या आत्महत्या होऊ नये याकरीता शेतकऱयाींना
किामक्
ु ती दे ण्याबाबत व राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱयाींच्या या कु्ूींबबयाींना
तातडीने मदत दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली,
(५) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) यशींत: खरे आहे . मागील दोन वर्ाात राज्यात ावावध
कारणास्तव

एकूण

५०६७

तसेच

दद.०१/०३/२०१७

ते

दद.३१/०५/२०१७

कालावधीत ७२१ शेतकऱयाींनी आत्महत्या केल्हयाचे आढळून आले आहे .

या

(२) मत
ु ारी,
ृ शेतकऱयाींच्या या वारसाींना मदत दे ण्याबाबतचे ननकर्ात ददनाींक २७ र्ेब्रव
२००६ रोिीच्या या शासन ननणायान्वये ाशथीलता आणण्यात आली आहे .

(३) शेतकरी आत्महत्या आणण कृर्ी क्षेत्रापढ
ु ील आव्हाने यासााठ सन २००७ मध्ये
श्री.नरें द्र िाधव याींच्या या यध्यक्षतेखाली सामतीची स्थापना करण्यात आली होती.

(४) शेतकरी आत्महत्या पात्र प्रकरणी शासन ननणाय ददनाींक २३ िानेवारी, २००६

यन्वये कु्ुींबबयाींस रूपये १.०० लाख इतके सानुग्रह यनद
ु ान ददले िाते.
शेतकऱयाींच्या या

आत्महत्या

रोखण्यासााठ

उस्मानाबाद

व

यवतमाळ या

दोन

जिल्ह्याींमध्ये पथदशी प्रकल्हप राबावण्यात येत यसन
ू त्यायींतगात बळीरािा चेतना
याायान राबावण्यात येत आहे . तसेच शेतकऱयाींची किामार्ी करण्यासााठ
“छत्रपती ाशवािी महाराि शेतकरी सन्मान योिना २०१७” राबावण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

मांब
ु ई-नागपरू समध्
ृ दी महामागावसाठी जममनी दे ण्यास
राज्यािील शेििऱयाांचा होि असलेला विरोध

(५५)

*

८४९३७

श्री.भा्िर जाधि (गह
ु ागर), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील

(मशडी), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे िी), श्री.सतु नल

िेदार (सािनेर), श्री.अब्दल
सत्िार (मसल्हलोड), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी),
ु

श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हषविधवन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.अममि विलासराि
दे शमुख (लािूर शहर), श्री.अजय चौधरी (मशिडी), श्री.सुतनल मशांदे (िरळी),

श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.जयदत्ि
क्षीरसागर (बीड), श्री.जयांि पाटील (इ्लामपरू ), श्रीमिी तनमवला गाविि
(इगिपूरी), श्री.हनम
ु ांि डोळस (माळमशरस), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण),

श्री.शमशिाांि मशांदे (िोरे गाि), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.ददपि चव्हाण
(फलटण), डॉ.सिीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट),
श्री.सुरेश

लाड

(िजवि),

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे
(श्रीरामपरू ), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी),
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मब्र
ांु ा
िळिा),

श्री.पाांडुरां ग

बरोरा

(शहापूर),

श्री.पांिज

भुजबळ

(नाांदगाि),
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श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्रीमिी िप्ृ िी
सािांि (िाांद्रे पि
ू )व , श्री.गणपि गायििाड (िल्हयाण पूि)व , श्री.शामराि ऊफव
बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्िर), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.सुतनल राऊि
(विक्रोळी) :

सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मींब
ु द-नागपरू समध्ृ दी महामागाासााठ ासन्नर (जि. नााशक), शहापरू (जि.
ााणे) व मेहकर (जि.बुलडाणा) तालुक्यातील तसेच राज्यातील ावावध दाकाणच्या या

हिारो शेतकऱयाच्या या शेकडो एकर िामनी सींपाददत करण्यात येणार यसन
ू
शेतकऱयाींनी सींघर्ा साामत्यामार्ात, व्यजक्तगत पातळीवर तसेच तहासलदार,

शहापूर, जिल्हहाधधकारी ााणे कायाालयासह ावावध दाकाणी ननर्ेध मोचे काढून
िमीन सींपादनास ावरोध दशाावला यसल्हयातानाही शेतकऱयाींच्या या िामनी सींपाददत
करण्याची कायावाही महाराषर

रस्ते ावकास महामींडळाकडून

करण्यात येत

यसल्हयाचे ददनाींक ७ एाप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे
आहे काय,
(२)

यसल्हयास,

प्रस्तत
ु

महामागाासााठ

िामन

दे ण्यास

ावरोध

करणाऱया

शेतकऱयाींवर पोालसाींनी लााठमार केला यसन
काहीही दोर् नसताींना ावावध
ू
दाकाणच्या या शेतकऱयाींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले यसल्हयाचेही ददनाींक ६ िन
ू ,
२०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) यसल्हयास, याबाबत मा.मुख्यमींत्रयाींचे यध्यक्षतेखाली ददनाींक ७ माचा, २०१७

रोिीच्या या ेालेल्हया बैाकीत मा. मुख्यमींत्री याींच्या या आदे शानुसार ननावदा प्रकक्रयेच्या या
य्ी व शती बदलण्याचे आदे श दे ण्यात येऊन पन्
ु हा ददनाींक १६ मे, २०१७ रोिी
ननावदे मध्ये बदल करण्यात आल्हयामळ
ु े रस्ते ावकास महामींडळाने याबाबत
शासनाकडे मागादशान माधगतले यसन
ू त्याला शासनाने उत्तर पााावले नसल्हयाचे
ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) यसल्हयास, उक्त महामागाासााठ आतापयांत ककती शेतकऱयाींच्या या िामनी
सींपाददत करण्यात आल्हया आहे त व त्याींना कोणत्या दराने िामनीचा मोबदला
दे ण्यात येणार आहे तसेच सदर महामागाास ावरोध करणाऱया शेतकऱयाींवर गुन्हे
दाखल करण्याची कारणे काय आहे त,

(५) यसल्हयास, उक्त महामागाासााठ ावावध दाकाणी होणारा ावरोध लक्षात घेता
शेतकऱयाींच्या या ावावध समस्याींबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
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(६) यसल्हयास, चौकशीच्या या यनुर्ींगाने राज्यातील ााणे, नााशक, यहमदनगर,
औरीं गाबाद जिल्ह्यासह ावावध जिल्ह्यात सदर महामागाास शेतकऱयाींचा होणारा

ावरोध लक्षात घे ता या महामागााचा र्ेरावचार करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(७) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) यींशत: खरे आहे .

(२) सदर प्रकल्हपासााठ आवश्यक िामनीच्या या सींयुक्त मोिणीच्या या शासकीय
कामात यडथळा आणणाऱया इसमाावरध्द गन्
ु हे दाखल करण्यात आले आहे त.

(३) दद. ०७.०३.२०१७ रोिी ेालेल्हया मुख्यमींत्रयाींच्या या बैाकीतील आदे शानुसार
ावाागाने महामींडळास दद.१०.०३.२०१७ रोिीच्या या पत्रान्वये आवश्यक ती कायावाही

करण्याबाबत केलेल्हया सूचनेनुसार महामींडळाने दद.३१.०३.२०१७ रोिी त्याची
यींमलबिावणी केली आहे .

तसेच राज्य मींबत्रमींडळाच्या या

ददल्हयानुसार

महामींडळ

स्तरावर

दद. २५ एाप्रल, २०१७ च्या या बैाकीत ननदे श

ननावदा

प्रकक्रया

पण
ू ा

केल्हयानींतर

शासन

मान्यतेसााठ पन्
ु हा सादर करण्याची आवश्यकता राहात नाही, यसे मख्
ु य सधचव
कायाालयाने दद.०५.०५.२०१७ रोिीच्या या द्प्पणीावारे सवा ावाागाींना कळावले आहे .

याबाबत महाराषर राज्य रस्ते ावकास महामींडळास पत्र क्र.खाक्षेस-

२०१७/प्र.क्र.१००/रस्ते-८, दद.११ िल
ु ,ै २०१७ यन्वये कळावण्यात आले आहे .

(४) महामागााच्या या आखणीमध्ये १० जिल्ह्यातील ३९२ गावाींतील साधारणत:
९,०३० हे क््र क्षेत्राचा समावेश आहे . त्यापैकी ३७१ गावाींतील िामनीींची सींयुक्त

मोिणी पूणा करण्यात आली आहे . ाूमी याालेख ावाागामार्ात सींयुक्त मोिणी

नकाशे व सींयुक्त मोिणी यहवाल प्राप्त होताच िमीन सींपाददत होणाऱया
शेतकऱयाींची सींख्या ननजश्चत होदल.

शासन ननणाय ददनाींक १२/०५/२०१५ मधील ननदे शानुसार खािगी क्षेत्रातील

िमीन िमीनमालक याींच्या या सींमतीने खािगी वा्ाघा्ीावारे थे् खरे दी पद्धतीने

घेण्याची कायावाही करण्यात येत आहे . त्यासााठ ाूसप
ीं ादन कायदा, २०१३ च्या या

कलम २६ ते ३० च्या या व शेड्युल-१ च्या या तरतद
ु ीनुसार िमीन व त्यावरील
घ्काींकरीता परीगणणत होणाऱया एकूण मोबदल्हयावर वाढीव रक्कम ददली िाणार
आहे .
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महामागााच्या या सींयुक्त मोिणीच्या या प्रक्रीये दरम्यान शासकीय कामकािात

यडथळा करणाऱया इसमाींावरध्द गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे त.

(५) शासन ननणाय दद.१२.०५.२०१५ मधील ननदे शानुसार खािगी क्षेत्रातील िामनी
िमीन मालक याींच्या या सींमतीने खािगी वा्ाघा्ीावारे थे् खरे दी पध्दतीने
घेण्यात येत आहे व त्यासााठ यनुज्ञय
े मोबदला रक्कम ददली िाणार आहे .
(६) प्रश्न उा्ावत नाही.
(७) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

सुरूर - महाबळे श्िर र्त्यािरील िृष्ट्णा नदीिर असलेल्हया
भद्रे श्िर पुलाची िालेली दरु ि्था

(५६)

*

९००४४

श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण) :

सन्माननीय

सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) सुरूर - महाबळे श्वर या रस्त्यावर यसलेल्हया कृषणा नदीवरील ाद्रे श्वर पुलाची
दरु वस्था ेाली यसन
हा पूल वाहतक
ू
ु ीस धोकादायक ारत यसल्हयाने या

रस्त्यावरन ये-िा करणाऱया वाहनचालक व प्रवाशाींच्या या िीावतास धोका ननमााण
ेाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) यसल्हयास, उक्त पल
ु ाची शासनाने पाहणी केली आहे काय,

(३) यसल्हयास, पाहणीच्या या यनर्
ु ींगाने सदर पल
ु ाची तातडीने दर
ु स्ती करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) पूलाची दरु ावस्था ेालेली नाही.

पूलाचा प्रसरण साींधा (Expansion joint) नादर
ु स्त ेाला आहे . या

दाकाणी नवीन प्रसरण साींधा बसवणेचे व इतर आवश्यक दर
ु स्तीची कामे ननधध,

ननकर् प्राधान्यक्रमानस
ु ार हाती घेण्याचे ननयोिन आहे . पल
ू वाहतक
ु ीस सजु स्थतीत
आहे .

(२), (३) व (४) प्रश्न उा्ावत नाही.

-----------------
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औरां गाबाद जजल्ह्याच्या दष्ट्ु िाळ अनद
ु ान िाटपाि िालेला गैरव्यिहार
(५७)

*

८८८५१

श्री.अब्दल
ांु ादे िी),
ु सत्िार (मसल्हलोड), श्री.अममन पटे ल (मब

श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपरू ी), श्री.नसीम
खान (चाांददिली), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी) :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

औरीं गाबाद

जिल्ह्याला

ामळालेल्हया

सन्माननीय मदि ि पन
ु िवसन

दषु काळ

यनुदान

वा्पात

मोाया

प्रमाणावर गैरव्यवहार ेाला यसल्हयाचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) यसल्हयास, या यनद
ु ान वा्पात खऱया शेतकऱयाींना मदत ामळाली नसन
ू
यनद
ु ान ामळालेल्हया काही लााार्थयाांकडे िमीन यथवा सोसाय्याींचे किासुध्दा
नव्हते, हे ही खरे आहे काय,

(३) यसल्हयास, या प्रकरणाची चौकशी करन या गैरव्यवहारातील सींबधीं धत दोर्ी

यधधकारी व लाााथी याींच्या यावर कारवाद करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) यशींत: खरे आहे .

(३) सदर प्रकरणात दोर्ी यधधकारी व कमाचारी याींचे ावरध्द कारवाद करण्यात

येत यसून, सदर प्रकरणी १ तहासलदार, १ यव्वल कारकून व ७ तलााठ याींना
ननलींबबत करण्यात आले आहे . तसेच या प्रकरणात िबाबदार यधधकारी/कमाचारी
याींचे ावरध्द ावाागीय चौकशी सर
ु करण्याची कायावाही प्रस्ताावत आहे .

या प्रकरणाची चौकशी करण्यासााठ तपासणी पथकाची नेमणक
ू करण्यात आली
होती. तपासणी पथकाच्या या यहवालानस
ु ार पढ
ु ील कायावाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उा्ावत नाही.

-----------------
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पाांढरििडा ि आणी (जज.यििमाळ) िालुक्याि
रे िीची अिैध चोरी होि असल्हयाबाबि
(५८)

*

८८६३४

श्री.राजु िोडसाम (अणी) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पाींढरकवडा (जि.यवतमाळ) तालक्
ु यातील रे ती घा्ाचा यायाप ाललाव
करण्यात आला नसतानाही शहर आणण तालक्
ु यातील इतर दाकाणी हिारो ब्रास
रे ती चोरी करून नेली िात यसल्हयाचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) यसल्हयास, राणीधानोरा (ता.आणी, जि.यवतमाळ) लगत यसलेल्हया पैनगींगा
नदीच्या या पात्रातूनही यहोरात्र रे तीचा यवैध उपसा सुरू यसल्हयाचे ननदशानास आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) यसल्हयास, उक्त दोन्ही तालुक्यातील रे ती माकर्या सदर चोरी केलेल्हया रे तीचे
ााव दप्ु प् करून रे ती ावकत यसल्हयामुळे सामान्य नागररकाींचे आधथाक नक
ु सान
होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) यसल्हयास, या दोन्ही प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(५) यसल्हयास, चौकशीनस
ु ार सदर दोन्ही तालक्
ु यात रे तीचा यवैध उपसा करून
चोरी करणाऱया रे ती माकर्याींवर कारवाद करण्याबाबत तसेच सदर दाकाणच्या या

यवैध रे ती उत्खननास प्रनतबींध घालण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) पाींढरकवडा तालक्
ु यातील रे तीघा्

हे द्पेश्वर यायारण्याच्या या पयाावरण सींवेदनशील क्षेत्रात येत यसल्हयामुळे सदर
रे तीघा्ाींचा ाललाव करण्यात आलेला नाही.

पाींढरकवडा व आणी तालुक्यात गौण खननिाच्या या यवैध उत्खनन व

वाहतुकीची काही प्रकरणे दृष्ोत्पत्तीस पडलेली आहे त. यवतमाळ जिल्ह्यात गौण
खननिाच्या या यवैध उत्खनन व वाहतक
ु ीस आळा घालण्यासााठ महसल
ू ावााग व

पोलीस ावाागाचा समावेश करून तहसीलस्तरावर ारारी पथकाींची ननयुक्ती
करण्यात आली आहे . सदर ारारी पथकाींमार्ात माहे एाप्रल, २०१७ पासन
ू

पाींढरकवडा व आणी तालुक्यात रे तीच्या या यवैध उत्खनन व वाहतक
ु ीच्या या २१
प्रकरणाींत कारवाद करून रू. २,४७,२००/- एवढा दीं ड वसूल करून शासनिमा केला
आहे .
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पाींढरकवडा व आणी तालुक्यातील रे ती मार्ीया चोरी केलेल्हया रे तीचे ााव

दप्ु प् करून रे ती ावकत यसल्हयामुळे सामान्य नागररकाींचे आधथाक नुकसान होत
यसल्हयाची बाब ननदशानास आलेली नाही.
(६) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

धचिना (िा.िामठी, जज.नागपूर) मशिाराि तनिृष्ट्ट दजावच्या
िापूस त्रबयाण्याांची विक्री होि असल्हयाबाबि

(५९)

*

८९१६९

डॉ.मममलांद माने (नागपूर उत्िर) :

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

धचकना

(ता.कामाठ,

जि.नागपूर)

ाशवारात

सन्माननीय िृषी मांत्री
ननकृष्

दिााच्या या

कापूस

बबयाण्याींची ावक्री होत यसन
ू बबयाण्याींच्या या पॅके्वर उत्पादकाचे नाव, ककीं मत,
प्लॉ् क्रमाींक, वाणाचे नाव तसेच तारीख उपलब्ध नसल्हयाचे माहे मे, २०१७ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) यसल्हयास, सदरहू कापस
ू बबयाण्याींची ावक्री तालक
ु ा कृर्ी यधधकारी याींच्या या
दल
ा ामळ
ु े होत यसन
ू या ननकृष् दिााच्या या कापूस बबयाण्याींच्या या सदीं ााात वारीं वार
ु क्ष
शेतकऱयाींनी तक्रारी केल्हया आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) यसल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) यसल्हयास, त्यानस
ु ार ननकृष् दिााचे कापस
ू बबयाणे ावकणाऱया ावक्रेत्याींवर व
सींबींधधत यधधकाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाद केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१) होय.
(२) हे खरे नाही.
(३) होय.

(४) यनधधकृत कापूस बबयाणे ावक्री प्रकरणी श्री.व्यींक् सुब्बाराव, राहणार

ननमखेडा, तालक
ु ा मौदा, जि.नागपूर याींचेवर मौदा पोलीस ााण्यात ावावध

यधधननयमाींखाली गुन्हा नों.क्र.२०१/१७ यन्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात आलेला
आहे .

(५) प्रश्न उा्ावत नाही.

-----------------
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अहमदनगर जजल्ह्यािील िोरडिाहू शेिी अमभयाांनाअांिगवि तनिड िालेल्हया
गािाांना अनद
ु ान मांजूर िरण्याबाबि
(६०)

*

८५५४५

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

(ब्रम्हपूरी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.सुतनल िेदार (सािनेर), डॉ.सांिोष
टारफे (िळमनुरी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हषविधवन सपिाळ (बुलढाणा) :
सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) यहमदनगर जिल्ह्यातील सींगमनेर व राहाता तालुक्यातील यस्तगाींव,
गोगलगाींव, केलवड ाप. ननमाळ, धनगरवाडी, डोऱहाळे , धचतळी, शेडगाींव, धचींचपूर,

खळी, ापींपरी-लोकी, ाशबलापरू या गावाींची सन २०१६-१७ या वर्ी कोरडवाहू शेती
याायानायींतगात ननवड करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,

(२) यसल्हयास, त्यासााठ डीपी आरची रपये ४२१५.८९ लाख इतकी रक्कम मींिरू
यसताींना व त्यापैकी या गावाींसााठ रपये १२००.६९ लाख इतक्या रकमेची तरतद
ू
करणे आवश्यक यसताना सन २०१६-१७ व सन २०१७-१८ या दोन्ही वर्ी आधथाक
तरतूद करण्यात आली नसल्हयाचे माहे

ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान

(३) यसल्हयास, उक्त प्रकरणी तरतद
ू करण्याबाबत तेथील ग्रामस्थ शेतकऱयाींनी व
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी गत वर्ाापासन
ू आितागायत ददलेल्हया ननवेदनाावारे

जिल्हहा कृर्ी यधधकरी, यहमदनगर, कृर्ी आयुक्त पुणे, मा.कृर्ी मींत्री याींचेकडे
मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) यसल्हयास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(५) यसल्हयास, चौकशीच्या या यनर्
ु ींगाने उक्त प्रकरणी डीपी आरच्या या रक्कमेची
तरतूद करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१) होय, हे खरे आहे .

(२), (३), (४) व (५) कोरडवाहू शेती याायान या योिनेंतगात ननवड करण्यात
आलेल्हया एकूण ४०३ गावाींपैकी कामे यपूणा यसलेल्हया २५५ गावात ननधी
उपलब्धतेनुसार सन २०१६-१७ मध्ये कोरडवाहू शेती याायान राबावण्यास
दद.३०.०७.२०१६ रोिीच्या या शासन ननणायानुसार प्रशासकीय व ावत्तीय मान्यता
दे ण्यात आलेली आहे . तसेच शासनाने सन २०१६-१७ या वर्ाात यथासक
ीं ल्हपीत
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र.१४०८.०० लाख रक्कम उपलब्ध करन ददलेली आहे . शासन ननणायातील

ननदे शानुसार उपलब्ध ननधी कामे यपुणा यसलेल्हया २५५ गावाींपक
ै ी ज्या गावातील
यपुणा कामे पुणा करण्यासााठ कमीत कमी ननधीची आवश्यकता आहे , यशा १४८

गावाींना क्रमानस
ु ार (कमीत कमी ननधीच्या या आवश्यकतेप्रमाणे) ननधी ावतरीत
करण्यात आलेला आहे .

कोरडवाहू शेती याायाींनाींतगात सींगमनेर व राहता तालक्
ु यातील
ननवडण्यात आलेल्हया यस्तगाींव, गोगलगाींव, केलवड, ाप.ननमाळ, धनगरवाडी,

डोऱहाळे , धचतळी, शेडगाींव, धचींचपूर खळी, ापींपरी लौकी, ाशबलापूर गावाींपैकी
राहता

तालुक्यातील

कमीत

कमी

ननधीची

आवश्यकता

यसलेल्हया

धचतळी

गावासासााठ सन २०१६-१७ मध्ये मींिूर तरतद
ू ीतून र.२६.५० लक्ष ननधी उपलब्ध
करन दे ण्यात आला आहे .

कोरडवाहू शेती याायानासााठ सन २०१७-१८ मध्ये
राज्य शासनाने र.३५३४.२७ लक्ष यथासींकल्हपीय तरतूद मींिूर केलेली आहे .

त्यानुसार सन २०१७-१८ मध्ये ननधी उपलब्ध ेाल्हयानींतर उवारीत गावाींच्या या
क्रमानुसार

(कमीत

कमी

ननधीच्या या

आवश्यकतेप्रमाणे) सींगमनेर

व

राहाता

तालुक्यातील ननवडण्यात आलेल्हया गावाींतील यपूणा कामे पुणा करण्यासााठ
आवश्यक ननधी उपलब्ध करन दे ण्यात येदल.
(६) प्रश्न उा्ावत नाही.

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

मौजे खेडी (िा.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) येथील शेििऱयाांची एमआयडीसीने
सांपाददि िेलेली जमीन शेििऱयाांना परि िरण्याबाबि

(६१)

*

८५१८६

श्री.भा्िर जाधि (गुहागर) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौिे खेडी (ता.धचपळूण, जि.रत्नाधगरी) येथील ास्ी सव्हे नीं. १६५५ य व
क, ास्ी सव्हे नीं. १६५६ य व क ही नदीपात्रािवळील िमीन तेथील शेतकरी

यनेक ापढ्यापासन
ीं ादन
ू कसत आले यसन
ू सदर िमीनीचे एमआयडीसीने ाूसप
केल्हयामळ
ु े तेथील शेतकरी
खरे आहे काय,

ाूमीहीन ेाले यसल्हयाचे ननदशानास आले आहे , हे

73

(२) यसल्हयास, तेथील शेतकऱयाींनी सन २००० पासन
ू सदर िमीन शेतीसााठ
ामळण्याबाबत मागणी करून त्यासााठ आवश्यक कागदपत्राींची पत
ा ा केली
ू त
यसतानासुद्धा

जिल्हहाधधकारी,

रत्नाधगरी

याींनी

सदर

िमीन

एमआयडीसीला

कमाशायल म्हणन
ू दे ण्याचा आदे श दे वन
ू शेतकऱयाींवर यन्याय केला आहे , हे ही
खरे आहे काय,

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

(४) यसल्हयास, चौकशीच्या या यनुर्ींगाने सदर शेतकऱयाींची िमीन त्याींना परत
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ावलींबाची कारणे काय आहे ?

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) मौिे खेडी (ता.धचपळूण,
जि.रत्नाधगरी) येथील ास्ी सव्हे नीं.१६५५ य व १६५५क तसेच ास्ी सव्हे

नीं.१६५६ य व १६५६ क ही िमीन तसेच त्या लगत गाळाने तयार ेालेली

िमीन यसे एकूण क्षेत्र ०-५२.८२ हे .आर िमीन ाूसप
ीं ादीत ेालेली नसन
ू सदर
िमीन

शेतीसााठ

गाळाने तयार ेालेली आहे . शासनाच्या या परवानगी ाशवाय सदर िमीन
वापरणा-या

श्री.सींतोर्

यनींत

दााोळकर

व

श्री.मोहन

तक
ु ाराम

दााोळकर, रा.खेडी ता.धचपळूण जि.रत्नाधगरी या व्यक्तीींनी ददनाींक २९.०७.२०००

च्या या यिाान्वये सदर िमीन ामळण्याबाबत जिल्हहाधधकारी, रत्नाधगरी याींचे
कायाालयाकडे ावनींती केली होती. त्याच प्रमाणे

महाराषर औायोधगक ावकास

महामींडळ याींनी दे णखल लगतचे खातेदार या नात्याने सदरची िमीन ामळणेबाबत
ददनाींक ०३.११.२०१४ च्या या यिाान्वये जिल्हहाधधकारी, रत्नाधगरी याींचेकडे ावनींती

केली होती. सदरची िमीन यकृार्क वापरासााठ योगय यसल्हयाने तसेच महाराषर
औायोधगक

ावकास

महामींडळ

हा

शासनाचा

यींगीकृत

उपक्रम

यसल्हयाने

महामींडळाला उक्त शासकीय िामनीचा औायोधगक वापर करता येदल, ही बाब
ावचारात घेऊन जिल्हहाधधकारी, रत्नाधगरी याींनी ददनाींक १५.०२.२०१६ यन्वये उक्त
िामनीचा आगाऊ ताबा महामींडळाला दे णेबाबत आदे श पारीत केले आहे त. सदर

िमीन महाराषर औायोधगक ावकास महामींडळास ददल्हयाने श्री.सींतोर् यनींत
दााोळकर व

श्री.मोहन

तक
ु ाराम दााोळकर,

ााू महीन

होत

नाही. सदर

आदे शाावरध्द श्री.तक
ु ाराम कृषणािी दााोळकर कररता मख
ु त्यार श्री.सींतोर् यनींत

74
दााोळकर व श्री.ावठ्ठल कृषणािी दााोळकर याींनी यपर आयुक्त कोकण याींचेकडे
यपील दाखल केले होते. सदरचे यपील ददनाींक ०७.०१.२०१७ च्या या आदे शान्वये

र्े्ाळण्यात आले यसन
ू ददनाींक १५.०२.२०१६ चे जिल्हहाधधकारी, रत्नाधगरी याींचे
आदे श कायम ाे वण्यात आले आहे त.

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