महाराष्ट्र विधानसभा
चौथे अधधिेशन, २०१७
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
शक्र
ु िार, ददनाांि २२ डिसेंबर, २०१७ / पौष १, १९३९ ( शिे )
(१)

महसल
ू , मदत ि पन
ु िवसन, सािवजननि

(२)

पररिहन, खारभम
ू ी वििास मांत्री

(३)
(४)
(५)

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री
याांचे प्रभारी विभाग

िृषी, फलोत्पादन मांत्री

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ७३
-------------------------------------

सोलापरू जजल्हा दध
ू सांघाििून शेतिऱयाांना
दध
ु ाचा िमी दर ददल्याबाबत

(१)

*

९९६४७

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :

सन्माननीय दग्ु धवििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) शासनाने माहे जन
ू , २०१७ पासन
ू गाई आणि म्हशीच्या दध
ु ाच्या दरात
वाढ केलेली असताना सध्
ु दा सोलापरू जजल्हा दध
ू सींघाने कागदोपत्री दध
ू
दरवाढ करुन ननप्ारा शल्
ु कापो्ी प्रनतलल्र रुपये ३ कपात दशशवन
ू दध
ू

उत्पादक शेतकऱयाींची आर्थशक फविक
ू केली असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदरहू ननप्ारा शल्
ु क कपात करण्याचे थाींबववण्याबरोबरच
गत अडीच महहन्याींपासन
ू ननप्ारा शल्
ु काच्या नावाखाली शेतकऱयाींची कपात
करण्यात आलेली रक्कम परत दे ण्यात यावी अन्यथा याबाबत आींदोलन
करण्याचा इशारा दध
ू उत्पादक शेतकऱयाींनी हदला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरिाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, त्यानस
उत्पादक शेतकऱयाींची आर्थशक फसविूक
ु ार दध
ू

केलेल्या सोलापरू जजल्हा दध
सींघावर कारवाई करण्यासह दध
उत्पादक
ू
ू

शेतकऱयाींची वसल
केलेली ननप्ारा शल्
ू
ु काची रक्कम परत करण्याबाबत
शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. महादे ि जानिर : (१) शासनाने माहे, जून २०१७ पासन
ू दध
ू ाचे दर
वाढववल्या नींतर सध्
ु दा सोलापरू जजल्हा दध
ू सींघाकडून हद.२१/६/२०१७ ते
हद.१०/७/२०१७ या कालावधीत दध
ू उत्पादक शेतक-याींना दध
ू ाचा कमी दर
दे ण्यात आला.

तसेच शासनाने जाहहर केलेल्या रू.२७ इतक्या दरापेक्षा, ननप्ारा

शल्
ु कापो्ी प्रनतलल्र रू.३ कपात करून रू.२४ इतका दर दध
ू उत्पादक
शेतकऱयाींना हद.११/७/२०१७ ते हद.२१/८/२०१७ या कालावधीत दे ण्यात आल्याचे

सहाय्यक ननबींधक सहकारी सींस्था (दग्ू ध ्) सोलापरू याींनी हद. १६/८/२०१७
रोजी केलेल्या तपासिीचे वेळी ननदशशनास आले.

(२) हदनाींक १३/९/२०१७ रोजी पींढरपरू तहलसल कायाशलय येथे प्रहार शेतकरी
सींघ्नेने आींदोलन केले होते.

(३), (४) व (५) शासनाने जाहीर केलेल्या दध
ू दरापेक्षा कमी दर दध
ू उत्पादक
शेतक-याींना हदला जात असल्याचे ननदशशनास आल्या नींतर महाराषर सहकारी

सींस्था अर्धननयम १९६० च्या कलम ७९ (३) अन्वये हद.६/७/२०१७ रोजी
सींघास नो्ीस दे ण्यात आली.

तसेच हद.१७/७/२०१७ ते हद.२१/८/२०१७ या कालावधीत सोलापरू सींघाने

ननप्ारा शल्
ु कापो्ी रू.३ कपात करून कमी दर हदला असल्याने उपरोक्त

अर्धननयमाच्या कलम ७८ (अ) अन्वये सींघास हद.१६/८/२०१७ रोजी नो्ीस
दे ण्यात आली.
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ववभागीय उपननबींधक सहकारी सींस्था (दग्ू ध) पि
ू े याींनी याप्रकरिी

सन
ु ाविी घेऊन प्रकरि ननिशयास्तव हद.३१/१०/२०१७ रोजी बींद केले. मात्र

त्यादरम्यान हद.२१/६/२०१७ ते हद.१०/७/२०१७ या कालावधीत कमी दर
हदल्यामळ
ु े

दराच्या

फरकाची

रू.६,५६,९१८/-

इतकी

रक्कम

सींघाने

दध
ू

उत्पादकाींना परत केली. त्याचप्रमािे हद.२१/७/२०१७ ते हद.२१/८/२०१७ या

कालावधीत ननप्ारा शल्
ु कापो्ी कपात केलेली रू.१०,७४,४०७/- इतकी रक्कम

सध्
ु दा दध
ू उत्पादक शेतक-याींना परत केली आणि हद.२१/८/२०१७ पासन
ू
ननप्ारा शल्
ु काची कपात करिे बींद केले आहे .
-----------------

मुक्ताईनगर, बोदिि ि अमळनेर (जज.जळगाांि) तालुक्याांत
(२)

*

पािसाअभािी शेतिऱयाांचे ेालेले नुिसान

१०२९८२

श्री.एिनाथराि खिसे (मक्
ु ताईनगर) :

सन्माननीय

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

(१) मक्
ु ताईनगर, बोदवड व अमळनेर या तीनही तालक्
ु याींत कमी पाऊस
झाल्यामळ
ु े वपण्याच्या पाण्याची ्ीं चाई ननमाशि झाली असन
ू पावसाअभावी

वपके जळून शेतकऱयाींचे आर्थशक नक
ु सान झाल्याबाबतच्या तक्रारी शेतकऱयाींनी
आयक्
ु त, कृषी ववभाग व प्रधान सर्चव, कृषी ववभाग याींचेकडे माहे ऑगस््,
२०१७ पासन
ू अनेकवेळा केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त तीनही तालक्
ु यातील वपकाींची आिेवारी प्रथमदशशनी

पन्नास ्क्क्याींपक्ष
े ा जास्त दशशववण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात मात्र
वपके जळून गेली असल्याने आिेवारीच्या ननकषाींमध्ये बदल करण्याचा शासन
ववचार करिार आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार नक
ु सानीबाबत पींचनामे करुन शेतकऱयाींना नक
ु सान
भरपाई दे ण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.

चांद्रिाांत

पाटील

:

(१)

कृषी

आयक्
ु त,

पि
ु े

याींच्या

कायाशलयास

मक्
ु ताईनगर, बोदवड व अमळनेर या तीनही जजल््यात कमी पावसाअभावी
काढायला आलेली वपके जळून गेल्यामळ
ु े शेतकऱयाींचे आर्थशक नक
ु सान

4
झाल्याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या नाहीत. तसेच प्रधान सर्चव (कृषी)
याींच्या कायाशलयास अशाप्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याचे सकृतदशशनी आढळून
आले नाही.

(२) जळगाींव जजल््याची सन २०१७-१८ ची सध
ु ारीत पैसेवारी जाहीर करण्यात

आली आहे . मक्
ु ताईनगर, बोदवड व अमळनेर या तीनही तालक्
ु याींची सध
ु ारीत
पैसेवारी ५० पैशाींच्या आत आहे . आिेवारीच्या ननकषाींमध्ये बदल करण्याची
बाब सद्यःजस्थतीत शासनाच्या ववचाराधीन नाही.

(३) दषु काळ व्यवस्थापन सींहहता २०१६ व शासन ननिशय हदनाींक ७ ऑक््ोबर,
२०१७ मधील ननकषात सदर तीन तालक
ु े बसत नसल्यामळ
ु े

या तालक्
ु यात

दषु काळ जाहीर करण्यात आलेला नाही. त्यामळ
ु े नक
ु सान भरपाईचा प्रश्न
उद््ावत नाही.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पेठ (ता.पेठ, जज.नाशशि) येथील गौण खननजाांच्या
अिैध उत्खननाबाबत
(३)

*

९५३७५

श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम), श्री.योगेश (बाप)ू

घोलप (दे िळाली) :
करतील काय :-

सन्माननीय महसल
मांत्री पढ
ू
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) पेठ (ता.पेठ, जज.नालशक) येथील ग् क्रमाींक २२३ व २२४ मध्ये

महसल
ू

ववभागातील अर्धकाऱयाींच्या सींगनमताने सन २००६ पासन
ू गौि खननजाींचे
अवैध उत्खनन

करुन शासनाच्या ३०० को्ी रुपयाींच्या महसल
ू ाचे नक
ु सान

केल्याचे माहे जल
ु ,ै २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत महसल
तसेच जजल्हा गौि खननज अर्धकारी
ू
याींच्याकडे वारीं वार तक्रारी करण्यात आल्या असतानाही
केले, हे ही खरे आहे काय,

त्याींनी त्याकडे दल
श
ु क्ष

(३) असल्यास, या प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
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(४)

असल्यास,

चौकशीनस
ु ार

उक्त

तालक्
ु यात

गौि

खननज

उत्खनन

करिाऱयाींवर कारवाई करून महसल
करण्याबाबत तसेच
ु ाची रक्कम वसल
ू

गौि खननज उत्खननात सहकायश करिाऱया सींबर्धत अर्धका-याींवर कारवाई
करण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) अशा आशयाची स्थाननक
वत्ृ तपत्रामध्ये हद.२२/७/२०१७ रोजी बातमी प्रलसध्द झाली होती.
तहसीलदार,

पेठ

याींनी

जानेवारी,

२०१७

मध्ये

याबाबत

केलेल्या

चौकशीमध्ये मौजे पेठ येथील ग् क्र.२२३ मध्ये गौिखननजाचे उत्खनन
केल्याचे आढळले नाही. मात्र, ग् नीं.२२४ मध्ये केलेल्या अवैध गौिखननज
उत्खननाबाबत रु.५१,१३,९७५/- इतक्या रक्कमेच्या दीं डाचे आदे श तहसीलदार,

पेठ याींनी हद.१/२/२०१७ रोजी पारीत केले असन
ू दीं डाच्या या रक्कमेपो्ी

सींबर्ीं धताच्या मालकीच्या खाजगी जलमनीींच्या गाव नमन
ु ा नीं.७/१२ वर बोजे
चढववण्यात आले आहे त. तहसीलदार, पेठ याींचे हे आदे श सदर क्रशरचालकाने
उपववभागीय अर्धकारी, हदींडोरी याींचेकडे आव्हाननत केले आहे त. उपववभागीय

अर्धकारी, हदींडोरी याींनी तहसीलदार, पेठ याींच्या आदे शास स्थर्गती हदली
आहे .

हद.१६/८/२०१७ रोजी प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनष
ीं ाने जजल्हा
ु ग

खननकमश अर्धकारी, नालशक याींनी केलेल्या चौकशीत ग् क्र.२२३ मध्ये

दगडखाि, स््ोनक्रशर व डाींबरप्लँ ् अजस्तत्वात नसल्याचे तसेच या ग्ातन
ू
उत्खनन केले नसल्याचे आढळून आले.
दगडखािीतन
ू

क्रशरधारकाने

माहे

तथावप, ग् नीं.२२४ या सरकारी

जानेवारी,२००६

ते

माचश,

२०१६

या

कालावधीत २२९४ ब्रास दगडाचे अवैध उत्खनन केल्याचे हदसन
ू आल्याने
सींबर्ीं धताववरुध्द रु.१,८२,१४,३६०/- इतका दीं ड आकारण्याचे प्रस्ताववत करण्यात
आले आहे .

ता.पेठ, जज.नालशक येथे माहे एवप्रल, २०१७ ते ऑक््ोबर, २०१७ या

कालावधीत गौि खननजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतक
ु ीच्या १० प्रकरिाींमध्ये

कारवाई करून सम
ु ारे रू.१६,०७,०५०/- एवढा दीं ड वसल
ू करून शासनजमा केला
आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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अिोला-िाशशम-दहांगोली या राज्यमागावची ि पारस फाटा-बाळापूर-पातूर
(४)

*

या र्त्याची दरु ि्था ेाल्याबाबत

९८८२३

श्री.गोिधवन शमाव (अिोला पजश्चम), श्री.अशमत ेनि

(ररसोि), श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापरू ) :

सन्माननीय सािवजननि

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :(१) अकोला जजल््यातील पारस फा्ा ते बाळापरू व बाळापरू ते पातरू या

रस्त्याींवर मोठया प्रमािावर खड्डे पडल्यामळ
ु े अपघात होऊन नागररकाींना

जीव गमवावा लागत असल्याबाबतची तक्रार स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी
कायशकारी अलभयींता, सावशजननक बाींधकाम ववभाग, अकोला याींच्याकडे माहे
सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अकोला-वालशम-हहींगोली या मागाशवर मोठया प्रमािात खड्डे
पडले असल्यामळ
ु े वाहने चालवविे अडचिीचे ठरून अनेकदा लहान-मोठे
अपघात होऊन त्यात प्रवाशाींचा मत्ृ यू होत असतानाही सींबर्ीं धत अर्धकाऱयाींचे
याकडे

दल
श
ु क्ष

होत

असल्याचे

तसेच

या

महामागाशवर

वालशम

तामशी

फा्याजवळ अींतराची चक
ु ीची माहीती दे िारा फलक सावशजननक बाींधकाम
ववभागाने लावल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास
आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बाळापरू व पातरू (जज.अकोला) या तालक्
ु यातील शासकीय
इमारती मोडकळीस आल्या असन
ू अींत्री येथील पल
ु ाचे काम अत्यींत धीम्या
गतीने सरु
ु असल्याबाबतची तक्रार स्थाननक लोकप्रनतननधी व नागररक याींनी

सावशजननक बाींधकाम ववभागाकडे करूनसद्ध
श
ु ा याकडे ववभागाकडून जािीवपव
ू क
दल
श करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष
(४) असल्यास, या सवश प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(५) असल्यास, चौकशीनस
ु ार पारस फा्ा ते बाळापरू व बाळापरू ते पातरू या

रस्त्याची, अकोला-वालशम-हहींगोली या मागाशची दरु
ु स्ती करण्याबाबत तसेच

बाळापरू व पातरू (जज.अकोला) येथे नववन प्रशासकीय इमारत बाींधण्याबाबत
व अींत्री येथील पल
ु ाचे काम तातडीने पि
ू श करण्याबाबत तसेच वालशम तामशी
फा्याजवळ अींतराची चुकीची माहीती दे िारा फलक लाविाऱया अर्धकाऱयाींवर
कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

(२) अकोला-वालशम-हहींगोली रा.म.क्र.१६१ या रस्त्याच्या कक.मी.०/०० ते ९५/००
च्या लाींबीतील खड्डे भरुन सदयजस्थतीत वाहतक
ु ीसाठी रस्ता सजु स्थतीत आहे .

(३) अकोला जजल््यातील बाळापरू व पातरू येथील शासकीय इमारती

मोडकळीस आल्याचे ननदशशनास आले नाही. तसेच अींत्री येथील पल
ू ाचे काम
ववहीत वेळेत पि
ू श करण्याचे ननयोजन आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

(५) अ) पारस फा्ा ते बाळापरू व बाळापरू ते पातरू या रस्त्याच्या

दरु
ु स्तीचे

काम पि
ू श झालेले आहे .

ब) अकोला-वालशम-हहींगोली राषरीय महामागश क्र.१६१ या महामागाशवरील

कक.मी.०/००

ते ९५/००

सजु स्थतीत आहे .
क)

बाळापरू

या लाींबीतील खड्डे भरुन रस्ता वाहतक
ु ीसाठी

जज.अकोला

येथील

ननयोजजत

प्रशासकीय

इमारत

बाींधकामाचे रु.१२.३० को्ी इतक्या रक्कमेचे अींदाजपत्रक जजल्हार्धकारी,
अकोला याींना हद.०३.०३.२०१५ रोजी सादर करण्यात आलेले आहे .
आहे .

ड) अींत्री येथील पल
ू ाचे काम ववहीत वेळेत पि
ू श करण्याचे ननयोजन
इ)

वालशम

तामशी

फा्याजवळ

असलेल्या

माहहती

फलकाबाबत

अहवाल मागववण्यात आला असन
ू त्याआधारे आवश्यक कारवाई
येईल.

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

करण्यात

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

औरां गाबाद येथील विभागीय आयुक्त िायावलयातील सभागह
ृ ाच्या
(५)

*

पि
ू )व :
(१)

सुशोभीिरणाच्या िामात ेालेला गैरव्यिहार

१००७२३

श्री.सांदीपानराि भम
ु रे (पैठण), श्री.अतल
ु सािे (औरां गाबाद

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

औरीं गाबाद

येथील

ववभागीय

आयक्
ु त

कायाशलयाच्या

सभागह
ृ ाचे

सश
ु ोभीकरि करण्याच्या कामाची ननववदा ननयमाप्रमािे काढिे आवश्यक
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असताना ७० लक्ष रुपयाींची कामे ववना ननववदा सरु
मजीतल्या
ु असन
ू
ठे केदाराींना कामे हदली असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

जजल्हार्धकारी

कायाशलय,

औरीं गाबाद

येथील

डी.पी.सी.

सभागह
ु स्ती करिे आवश्यक असताना ती न करता उक्त काम
ृ ाची दरु
करण्यात येत असन
ू या कामामळ
ु े या सभागह
ू ीचे फननशचर व सम
ु ारे
ृ ातील पव
७ लक्ष रुपयाींची ध्वनी यींत्रिा ननकामी झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार उक्त काम ननववदा न काढता सरु
ु करिाऱया
अर्धकाऱयाींवर

व

सींबर्ीं धत

ठे केदारावर

कारवाई

करण्याबाबत

तसेच

जजल्हार्धकारी कायाशलय, औरीं गाबाद येथील डी.पी.सी. सभागह
ु स्ती
ृ ाची दरु
करण्याबाबत शासनाने कोिती

कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) सदर प्रकरिी ववभागीय
आयक्
ु त,

औरीं गाबाद

याींना

सववस्तर

चौकशी

करुन

अहवाल

सादर

करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे . सदर अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर पढ
ु ील
कायशवाही करण्याचे योजजले आहे .

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

मुरूम मांिळ (ता.उमरगा, जज.उ्मानाबाद) येथील शेतिऱयाांना सन
२०१५-१६ चा रब्बी विमा मांजूर न ेाल्याबाबत

(६)

*

१०२४४१

श्री.ज्ञानराज चौगल
ु े (उमरगा) :

सन्माननीय िृषी मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मरू
ु म मींडळ (ता.उमरगा, जज.उस्मानाबाद) येथील १७ गावाींतील अींदाजे

११०९४ शेतकरी सभासदाींनी

२०१५-१६ रब्बी हीं गामासाठी भारतीय कृषी ववमा

कींपनीकडे ज्वारी, हरभरा, करडी, गहू, सय
श ू ल, काींदा, भई
ू फ
ु मग
ू , आदी
वपकाींसाठी १,३५,७२३५/- रुपये ववमा भरलेला असतानाही या वपकाींसाठी ववमा
मींजूर करण्यात आला नाही, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, यामळ
ु े शेतकऱयाींचे अींदाजे १ को्ी ७५ लक्ष ४८ हजार ८८६
रुपये एवढे नक
ु सान झाले असन
ु
लमळिेबाबत

उमरगा-लोहारा

सदर शेतकऱयाींना त्याींच्या हक्काचा ववमा

येथील

लोकप्रनतननधी

याींनी

मा.कृवष

याींच्याकडे ननवेदनाद्वारे मागिी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

मींत्री

(३) असल्यास, या प्रकरिाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार शेतकऱयाींना ववम्याची रक्कम लमळिेबाबत शासनाने
कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. पाांिुरां ग फुांििर : (१) रब्बी हीं गाम २०१५-१६ मध्ये राषरीय कृवष ववमा
योजनेंतगशत मरु
ु म महसल
ू मींडळ, तालक
ु ा उमरगा, जज.उस्मानाबाद येथील
२१९५९ शेतकऱयाींनी सहभाग घेऊन ज्वारी, हरभरा, करडई, गहु, सय
श ु ल,
ु फ
काींदा व भई
ु मग
ु या वपकाींसाठी ववमा सींरक्षि घेतलेले होते. त्यापैकी गहु,

भई
श ु ल व काींदा या वपकाींसाठी योजनेच्या मागशदशशक सच
ू मग
ु , सय
ू फ
ु नानस
ु ार

नक
ु सान भरपाई दे य झाली आहे . ८६११ शेतकऱयाींना रु.८.४९ को्ी नक
ु सान
भरपाई भारतीय कृवष ववमा कींपनीमाफशत ननजश्चत करुन शेतकऱयाींच्या बँक

खात्यावर जमा करिेसाठी सींबर्ीं धत बँकाकडे हद.०३.०३.२०१७, हद.१५.०३.२०१७
व हद.२७.०३.२०१७ रोजी वगश करण्यात आलेली आहे .
(२) लोकप्रनतननधीींचे ननवेदन प्राप्त झालेले आहे .

(३) व (४) राषरीय कृषी ववमा योजनेंतगशत पात्र झालेल्या शेतकऱयाींना

नक
ु सान भरपाई मींजूर करुन शेतकऱयाींच्या बँक खात्यावर जमा करण्यासाठी
सींबर्ीं धत बँकाींकडे वगश करण्यात आलेली असन
ू त्याचे उपयोर्गता प्रमािपत्र
सध्
ु दा प्राप्त झालेले आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

माहे रभायगाि ते रोदहलागि (ता.अांबि, जज.जालना) या
(७)

*

र्त्याची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत

१०३३७८

(भोिरदन) :

श्री.नारायण

सन्माननीय

िुचे

सािवजननि

(बदनापरू ),

बाांधिाम

िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सांतोष

(सािवजननि

दानिे

उपक्रम
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(१)

माहे रभायगाव

ते

रोहहलागड

(ता.अींबड,

जज.जालना)

या

रस्त्यावर

हठकहठकािी खड्डे पडले असन
रस्त्यावर बाींधण्यात आलेल्या पल
ू
ु ावरील
लसमें ् ननघाल्याने व स्लॅ बमधील लोखींड उघडे पडल्याने या रस्त्याची दरु वस्था
झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रस्त्याच्या दरु वस्थेमळ
ु े रस्त्यावरून प्रवास करिे
गैरसोयीचे झाले असन
ू या रस्त्याची तातडीने दरु
ु स्ती करण्याची मागिी
नागररकाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

असल्यास,

चौकशीच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

या

रस्त्याची

तातडीने

दरु
ु स्ती

करण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे .

(२), (३) व (४) प्रश्नाींककत रस्ता वाकुळिी-माहे रभायगाव–रोहहलागड–ककनगावचौफुली प्रजजमा-२० चा भाग आहे . या भागाची लाींबी १३ ककमी आहे .

रस्त्यावरील वाळू वाहून नेिा-या वाहनाींमळ
ु े रस्ता व ककमी २७/६०० मधील
नळकाींडी पल
ू क्षनतग्रस्त झाला आहे .
रस्त्याची

आवश्यक

दरु
ु स्तीची

कामे

करुन

रस्ता

वाहतक
ु ीसाठी

सजु स्थतीत ठे वण्यात आला आहे . क्षनतग्रस्त लाींबीतील दरु
ु स्ती व नळकाींडी
पल
ते ननववदास्तरावर आहे .
ु ाच्या दरु
ु स्तीचे काम मींजुर असन
ू

ननववदा

ननजश्चत होताच काम हाती घेऊन ननधीच्या उपलब्धततेनस
ु ार पि
ू श करण्याचे
ननयोजन आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

सोलापूर जजल््यातील र्त्याांची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत
(८)

*

(माढा) :

१०१९००

श्री.नारायण

पाटील

(िरमाळा),

श्री.बबनराि

शशांदे

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून)

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) सोलापरू जजल््यातील माढा व बाशी या तालक्
ु याींना जोडिाऱया ३४

कक.मी. लाींबीच्या रस्त्याची दरु वस्था होऊन रस्ता वाहतक
ु ीस अयोग्य झाल्याने
सदर रस्त्यावर अपघात घडून मत्ृ यु होण्याचे प्रमाि वाढले असन
ू रस्त्याच्या
दरु
ु स्तीसाठी

प्रवाशी

व

नागरीकाींनी

आींदोलन

केल्यानींतर

रस्त्याच्या

पन
ु बाांधिीचा ११.५० लक्ष रुपयाींचा प्रस्ताव मींजूरीसाठी शासनाकडे पाठववण्यात
आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सोलापरू जजल््यातील कुडूव
श ाडी-बाशी, करमाळा-्ें भि
ु ी, ्ें भि
ु ी-

कुडूव
श ाडी, माढा-वैराग यासह सवशच रस्त्याींची दरु वस्था झाली असन
ू करमाळा

ते ्ें भि
श ाडी या रस्त्यावरील अपघातात १०० नागररकाींचा
ु ी व बाशी ते कुडूव

बळी जाऊन शेकडो नागररक जखमी झाले असल्याचे तसेच या रस्त्याींची
दरु
ु स्ती करण्याची मागिी स्थाननक नागररकाींसह लोकप्रनतननधीींनी करूनही

रस्त्याींची दरु
ु स्ती न केल्यामळ
ु े आींदोलने करण्यात आल्याचे माहे ऑक््ोबर,
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार माढा व बाशी या
रस्त्याच्या

पन
ु बाांधिी

प्रस्तावास

मान्यता

तालक्
ु याींना जोडिाऱया

दे ण्याबाबत

तसेच

सोलापरू

जजल््यातील रस्त्याींची दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

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

माढा व बाशी तालक्
ु याींना जोडिाऱया माढा-बाशी रस्ता रा.मा.१४५ साठी

रु.२३.४० लक्ष, माढा ते वैराग रा.मा.२०३ साठी रु.४० लक्ष, ्ें भि
श ाडीु ी ते कुडुव

बाशी रा.मा.१४५ साठी रु.२६३७.६२ लक्ष व ्ें भि
ु ी ते करमाळा प्र.रा.मा. ८
साठी रु.४०७३ लक्ष इतक्या रकमेस मींजूरी प्रदान करण्यात आली आहे . काही

कामे प्रगतीत असन
ू काही कामाींच्या ननववदा ननजश्चतीची कायशवाही प्रगतीत
आहे .

सद्यजस्थतीत रस्त्याच्या डाींबरी पषृ ठभागावरील खड्डे भरुन रस्ते

वाहतक
ु ीसाठी सजु स्थतीत ठे वण्यात आले आहे त.
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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मौजा बेरिीपार (िाचे) (ता.नतरोिा, जज.गोंददया) येथील
शेतिऱयाांच्या सातबारा उताऱयािरून तलािासाठी

(९)

*

ददलेल्या तुिड्याची नोंद िमी िरण्याबाबत

१०३७६०

श्री.विजय रहाांगिाले (नतरोिा) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा

(१) मौजा बेरडीपार (काचे) (ता.नतरोडा, जज.गोंहदया) येथे गत १५ वषाशपव
ू ी
लोहझरी

नावाचे

ल.पा.

तलाव

मींजरू

झाले

असन
ू

या

तलावाच्या

बाींधकामाकररता पररसरातील शेतकऱयाींनी जलमनीचे तक
ु डे हदले होते परीं तु
काही कारिास्तव सदर तलाव शासनाकडून रद्द करण्यात आला, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर तलावाचे बाींधकाम रद्द होवन
ू १० वषाशचा कालावधी
झालेला

असतानाही

शासनाने

शेतकऱयाींच्या

सातबारा

उताऱयावरील

या

तक
ु ड्याींची नोंद कमी न केल्यामळ
ु े शेतकऱयाींना जमीन खरे दी ववक्री करताना
व वपक कजश घेताना अनेक अडचिी येत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने

चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार शेतकऱयाींच्या सातबारा उताऱयावरील तलावासाठी
हदलेल्या तक
ु ड्याची नोंद कमी करण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे कोिती आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) मौजे बेरडीपाल येथे लोहझरी ल. पा. नसन
ू

बेरडीपाल तलाव प्रस्ताववत आहे . सदर तलावाचे काम शासनाकडून रद्द
करण्यात आलेले नाही.
(२) हे खरे आहे .

(३) बेरडीपार (लोहझरी) ल.पा. तलावाचे काम खैरबींधा मध्यम प्रकल्पाचे

आधनु नकीकरिाचे कामात अींतभत
आहे . बेरडीपार तलावाींतगशत समाववष्
ूश

असलेले लाभक्षेत्र हे खैरबींधा मध्यम प्रकल्पातन
ू लभजवले जािार असल्याने
बेरडीपार तलावाची स्वतींत्रपिे आवश्यकता राहिार नाही. त्यामळ
ु े सध्या

बेरडीपार तलाव वगळून खैरबींधा मध्यम प्रकल्पाच्या आधुननकीकरिाचे
कामाचा पि
ू त्श व अहवाल तयार करण्याची कायशवाही क्षेत्रीय स्तरावर सरू
ु आहे .
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(४) बेरडीपार तलाव रद्द करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याची कायशवाही क्षेत्रीय
स्तरावर सरू
ु आहे . त्यानींतर पढ
ु ील कायशवाही करण्याचे ननयोजन आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िोिरूि (ता.शशराळा जज.साांगली) येथील िोल्हापूर-साांगली
(१०)

*

जजल््याांना जोिणाऱया पुलाची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत

१००९७६

श्री.सत्यजीत पाटील-सरुििर (शाहूिािी) :

सन्माननीय

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

(१) कोकरूड (ता.लशराळा, जज.साींगली) येथील पल
हा कोल्हापरू -साींगली
ू
जजल््याींना जोडिारा महत्वाचा पल
ू असन
ू या पल
ु ावरून कोकि, कराड, गोवा
इत्यादी हठकािी मोठ्या प्रमािात वाहतक
ू होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या पल
ु ावर मोठ्या प्रमािात खड्डे पडून पल
ु ाची दरु वस्था

झाल्यामळ
ु े वाहन चालकाींना वाहने चालवविे गैरसोयीचे होत असल्याचे तसेच
जीववतहानी होण्याचा धोका ननमाशि झाल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

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

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार उक्त पल
ु ाची दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने
कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२), (३) व (४) पल
ू ाच्या बेअररींग को्वर पडलेले खड्डे भरण्यात आले आहे त.
पल
ू वाहतक
ु ीसाठी सजु स्थतीत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

14
आसरा-भातिुली-पठाण चौि (जज.अमरािती) या र्त्याचे ि पेढी
(११)

*

नदीिरील पुलाचे बाांधिाम िरण्याबाबत

१०३९७९

श्री.रवि राणा (बिनेरा) :

सन्माननीय सािवजननि

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

(१) आसरा-भातकुली-पठाि चौक (जज.अमरावती) या रस्त्याच्या ८८ को्ी

रुपये ककीं मतीच्या कामाला मींजुरी लमळाली असन
सींत गाडगेबाबा याींचे
ू
चरिस्पशाशने पावन झालेल्या ऋिमोचन या गावाला भे् दे िारे लाखो भाववक

या रस्त्याने प्रवास करत असल्यामळ
ु े या रस्त्याचे तातडीने बाींधकाम
करण्यासाठी

लोकप्रनतननधीनी

सावशजननक

बाींधकाम

अर्धकाऱयाींसोबत बैठक घेतली आहे, हे खरे आहे काय,

ववभागाच्या

(२) असल्यास, या रस्त्यावरील पेढी नदीवर हुडको योजनेअत
ीं गशत मोठया
पल
ु ाचे बाींधकाम प्रस्ताववत केले असन
ू अमरावती जजल््यात हायब्रीड ॲन्यई
ु ्ी
योजनेअत
ीं गशत अमरावती सककश् हाऊस, एम.आय.डी.सी. रोड व बडनेरा रोड हे
रस्तेही मींजूर आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार आसरा-भातकुली-पठाि चौक या रस्त्याचे, पेढी
नदीवरील पल
ीं गशत अमरावती सककश् हाऊस,
ु ाचे व हायब्रीड ॲन्यई
ु ्ी योजनेअत

एम.आय.डी.सी. रोड व बडनेरा रोड या रस्त्याींचे बाींधकाम करण्याबाबत
शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय.
(२) होय.

(३), (४) व (५) पेढी नदीवरील पल
ु ाचे काम ननकष, मींजूरी व ननधी

उपलब्धततेच्या अधीन राहून हाती घेण्याचे ननयोजन आहे .
हायब्रीड योजनेअत
ीं गशत कामाींच्या ननववदा प्रलसध्द करण्यात आल्या
आहे त.

-----------------
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अशलबाग, मुरूि, पेण ि उरण (जज.रायगि) तालुक्याांसाठी सागरी
(१२)

*

धप
ू प्रनतबांधि बांधारे बाांधण्याबाबत

९८२८३

पाटील (पेण) :

करतील काय :-

श्री.सभ
व ील
ु ाष उफव पांडितशेठ पाटील (अशलबाग), श्री.धैयश
सन्माननीय खारभम
ू ी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

(१) अललबाग, मरू
ु ड, पेि व उरि (जज.रायगड) या तालक्
ु याींत समद्र
ु ाच्या

उधािाच्या भरतीमळ
ु े मातीचे बींधारे वाहून जावन
ू शेतीत पािी लशरल्याने
शेतीचे तसेच भात वपकाचे मोठ्या प्रमािात नक
ु सान झाले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, समद्र
ु ककनाऱयावरील शेत जलमनीत समद्र
ु ाच्या पाण्यासोबत
मॅंग्रोव्हजचे बीज वाहून आल्याने मॅंग्रोव्हजची वाढ झाली असन
ू ते तोडण्यास
कायदे शीर बींदी असल्याने भात शेती नष् होत चालली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, या तालक्
ु यात सागरी धूपप्रनतबींधक बींधारे बाींधण्यास पयाशवरि

ववभागाकडून ना हरकत प्रमािपत्र लमळाले नसल्याने सदरची कामे रखडली
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त तालक्
ु यातील भात शेतीचे सींरक्षि करण्यासाठी धुप
प्रनतबींधक बींधारे

बाींधण्याबाबत तसेच शेत जलमनीत वाढलेले मॅंग्रोव्हज

तोडण्यास परवानगी दे ण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

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

मा.उच्च न्यायालय, मब
ुीं ई याींनी रर् यार्चका क्रमाींक ३२४६/ २००४

मध्ये हदनाींक ६ ऑक््ोबर, २००५ रोजी काींदळवनाचे सींरक्षि व सींवधशन
करण्यासाठी काींदळवनाची तोड करण्यास प्रनतबींध केला आहे .
(३) होय.
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मा.उच्च न्यायालय, मब
ुीं ई याींनी रर् यार्चका क्रमाींक ३२४६/२००४ मध्ये

हदनाींक ६ ऑक््ोबर, २००५ रोजी हदलेल्या ननिशयानस
ु ार काींदळवनाखालील
क्षेत्र वन क्षेत्र म्हिून घोवषत केले आहे व त्यापासन
ू ५० मी्र बफर झोन
पयांत बाींधकाम करण्यास मनाई करण्यात आलेली आहे .

(४) रायगड जजल््यातील ५ कामाींचे महाराषर राज्य ककनारपट्टी अर्धननयम

२०११ अींतगशत मींजुरीसाठी प्रस्ताव जानेवारी २०१७ मध्ये महाराषर राज्य
ककनारपट्टी व्यवस्थापन प्रार्धकरिाकडे सादर केले असता प्रार्धकरिाच्या

हदनाींक २८ जुल,ै २०१७ रोजी झालेल्या १२० व्या बैठकीत ४ कामाींची
परवानगी योग्य ननिशयासाठी केंहद्रय पयाशवरि, वने व वातावरिीय बदल
मींत्रालय, नवी हदल्ली याींच्याकडे लशफारस करण्यात आलेली आहे व त्याबाबत
पाठपरु ावा सरू
ु आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

दे िळा ते सौंदाणे ि दे िळा ते उमराणे (जज.नाशशि) या र्त्याांसह
बबल्होळ येथील फरशी पुलाची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत
(१३)

*

१०३७७७

िॉ.राहूल आहे र (चाांदिि) :

सन्माननीय सािवजननि

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

(१) दे वळा ते सौंदािे व दे वळा ते उमरािे (जज.नालशक) या रस्त्याींवर मोठ्या

प्रमािात खड्डे पडून रस्त्याची दरु वस्था झाल्याने वाहन चालक व प्रवाशाींना
प्रवास करिे गैरसोयीचे होत असल्याचे तसेच मोठ्या प्रमािात वाहतक
ू कोंडी
होत असल्याने तातडीने रस्त्याची दरु
ु स्ती न केल्यास

रास्ता रोको करण्याचा

इशारा नागररकाींनी हदला असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वपींपळगाव वाखारी (ता.दे वळा, जज.नालशक) जवळ असलेल्या
बबल्होळ फरशी पल
ु ावर मोठे खड्डे पडल्याने पव
ू श भागातील नागररकाींची तसेच
धळ
ींृ गड व सातपड
ु े , सप्तशग
ु ा येथे प्रवास करिाऱया नागररकाींची गैरसोय होत
असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, या सवश प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार दे वळा ते सौंदािे व दे वळा ते उमरािे या

रस्त्याींची व वपींपळगाव वाखारी जवळील बबल्होळ फरशी पल
ु ाची दरु
ु स्ती
करण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय.

तथावप, प्रश्नाधीन रस्त्याच्या लाींबीतील खडडे भरण्यात आले असन
ू

सद्यजस्थतीत वाहतक
ु सरु ळीत सरु
ु आहे .
(२) हे खरे नाही.

प्रश्नाधीन पल
ू ाचे काम पावसाळयापव
ू ी पि
ू श करण्यात आले असन
ू

पल
ू ावरुन वाहतक
ू सरु ळीत सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

भातगाांि-िरजुिे-नतसांग (ता.सांगमेश्िर, जज.रत्नाधगरी) खािीिर
(१४)

*

पुलाचे बाांधिाम िरण्याबाबत

१०२०५८

श्री.सदानांद

चव्हाण

(धचपळूण) :

सन्माननीय

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

(१) भातगाींव-करजुव-े नतसींग (ता.सींगमेश्वर, जज.रत्नार्गरी) खाडीवर पल
ु ाची
अत्यींत आवश्यकता असन
ू सदर पल
ु ामळ
ु े ववद्याथी व नागररकाींचे प्रवासाचे
अींतर कमी होिार असल्याने उक्त खाडीवर पल
ू बाींधण्याबाबत नागररकाींकडून
वारीं वार मागिी करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय,

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

(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार या खाडीवर पल
ू बाींधण्यास मींजुरी दे ण्याबाबत
शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय.

(२), (३) व (४) मागिीकृत पल
ू ाचे हठकाि योजनाबा्य रस्त्यावरील असन
ू
योजनाबा्य रस्त्यावरील काम सावशजननक बाींधकाम ववभागाच्या ननकषात
बसत नाही.

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

महाि-पांढरपूर मागाविरील भोलाििे-महुिे ि महाि-पांढरपूर या
(१५)

*

टप्पप्पयातील र्त्याची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत

९७९४१

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

श्री.अशमत विलासराि दे शमख
(लातरू शहर), श्री.अशमन पटे ल (मब
ु
ुां ादे िी),
श्री.अ्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्रीमती ननमवला गावित (इगतपरू ी),
श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांगमनेर),

िॉ.पतांगराि

िदम

(पलस
ू

ििेगाि),

श्री.राहूल िुल (दौंि) : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम
िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) महाड-पींढरपरू मागाशवरील भोलावडे-महुडे (ता.भोर, जज.पि
ु े) येथील रस्ता
झाडा-झुडपाींनी व गवताने वेढला असल्यामळ
ु े वाहन चालकाींना वाहने चालवविे

अडचिीचे ठरून अपघात होण्याचा धोका ननमाशि झाल्याचे माहे सप््ें बर,
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच उक्त मागाशवर भोर (जज.पि
ु े) तालक्
ु यात हठकहठकािी पडलेले मोठे

खड्डे, अनेक हठकािी अरुीं द असलेला रस्ता, साइडपट्टयाींची झालेली दरु वस्था
तसेच पल
ु ाींना वळिावर नसलेले सींरक्षक कठडे यामळ
ु े या रस्त्यावर दररोज
अपघात होत असल्याचे माहे जल
ु ,ै २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार महाड-पींढरपरू मागाशवरील भोर तालक्
ु यातील
भोलावडे-महुडे व महाड-पींढरपरू या ्प्प्यातील रस्त्याींची दरु
ु स्ती करण्याबाबत
शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.

(२) प्रश्नाींककत रस्ता महाड-लोिींद पींढरपरू प्र.रा.मा. १५ चा भाग आहे .
तालक्
ु यातील

रस्त्याची

लाींबी

५१.१८०

कक.मी.

आहे .

रस्त्याच्या

भोर

डाींबरी

पषृ ठभागावर पडलेले खड्डे डाींबरलमर्ित खडीने भरुन रस्ता वाहतक
ु ीसाठी
सजु स्थतीत आहे .

या रस्त्यावर रस्त्याच्या दरु ावस्थेमळ
ु े अपघात झाल्याची नोंद पोलीस

दप्तरी हदसन
ू येत नाही.

(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

शेलुबाजार वपांप्री अिगण (जज.िाशशम) येथे औषधाअभािी
जनािराांचा मत्ृ यू ेाल्याबाबत

(१६)

*

१००२७२

श्री.अशमत ेनि (ररसोि) :

सन्माननीय पशस
ां धवन
ु ि

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) शेलब
ु ाजार वपींप्री अवगि (जज.वालशम) येथे औषधाअभावी १५ हदवसात २०
पेक्षा अर्धक जनावराींचा मत्ृ यू झाल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरिाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३)

असल्यास,

त्यानस
ु ार

जनावराींचा

आजार

ननयींत्रिात

आिण्यासाठी

पशस
ीं धशन ववभागाने औषधसाठा वेळेवर उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत तसेच
ु व
औषधाचा परु वठा करण्याकडे दल
श
करिा-या सींबर्ीं धत दोषीींवर कारवाई
ु क्ष
करण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. महादे ि जानिर : (१) हे खरे नसन
ु हद. १४.८.२०१७ ते २२.८.२०१७ या

कालावधीमध्ये ४१ जनावराींना फऱया सदृश रोगाची लागि होऊन त्यापैकी ७
जनावरे मत
ृ झालेली आहे त.
(२) होय.
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(३) व (४) जनावराींचा आजार ननयींत्रिात आिण्यासाठी सवश ४१ आजारी
जनावराींवर

आवश्यक

तो

औषधोपचार

करण्यात

आलेला

आहे .

१९९०

जनावराींना फऱया रोगप्रनतबींधक व ५०० जनावराींना घ्सपश रोगप्रनतबींधक
लसीकरि करण्यात आलेले आहे . उपचारासाठी आवश्यक औषधसाठा व
लससाठा उपलब्ध असल्याने अर्धकारी / कमशचारी याींचेवर कारवाई करण्याचा
प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मोताळा-नाांदरु ा (जज.बुलढाणा) या र्त्याची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत
(१७)

*

९६०४७

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

पाटील (शशिी), श्री.विजय ििेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि
रे ल्िे) :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून)

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मोताळा-नाींदरु ा (जज.बल
ु ढािा) या रस्त्यावर मोठ्या प्रमािात खड्डे पडून
रस्त्याची

दरु वस्था

झाल्यामळ
ु े

अपघाताच्या

प्रमािात

प्रचींड

वाढ

झाल्याबाबतची तक्रार हदनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास
सींबर्ीं धताकडे करण्यात आल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्ता वाहतक
ु ीस अयोग्य झाल्यामळ
ु े नागररकाींना
रस्त्यावरून प्रवास करिे गैरसोयीचे झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार मोताळा-नाींदरु ा या रस्त्यासाठी ननधीची तरतद
ू
करून तातडीने रस्त्याची दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

तथावप प्रश्नाींककत रस्त्याच्या सध
ु ारिेच्या कामास मींजुरी प्राप्त असन
ू

ननववदा प्रकक्रया प्रगतीत आहे .

(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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यितमाळ जजल्हयात िृषी विभागामाफवत अनुदानािर राबविण्यात
येत असलेल्या योजनेत ेालेला गैरव्यिहार

(१८)

*

१०३३७७

िॉ.अशोि उईिे (राळे गाि) :

सन्माननीय िृषी मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) यवतमाळ (जज.यवतमाळ) कृषी ववभागामाफशत शेतकऱयाींसाठी अनद
ु ानावर
डडजेल इींजजींन, इलेक्रीक मो्र, जस्प्रींकलर से्, वपवीसी पाईप परु विे अशी
योजना राबववल्या जात असन
ु शेतक-याींकडून लमळालेली १० ्क्के रक्कम

परु वठादार महामींडळाकडे भरण्यात येत,े परीं तु जजल्हयातील काही कृषी
सहायकाने शेतकऱयाकडून लमळालेली १० ्क्के रक्कम महामींडळामध्ये न

भरता परस्पर हडप केली असल्याचे हदनाींक २१ सप््ें बर, २०१७ रोजी वा त्या
सम
ु ारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यवतमाळ जजल्हयामध्ये ५२ कृषी सहायकाकडे २९ लाखाची

रक्कम थकीत असल्याने त्या भागातील शेतक-याींना अनद
ु ानावर दे ण्यात
येिारे साहीत्य लमळाले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरिाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार यवतमाळ जजल्हयातील शेतकऱयाींना अनद
ु ानावर
दे ण्यात येिारे साहहत्य लमळण्याबाबत तसेच गैरव्यावहार करिाऱया कृषी
सहायकाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. पाांिुरां ग फुांििर : (१) होय.

(२) व (३) सींबर्ीं धत शेतकऱयाींना अनद
ु ानावर दे ण्यात येिाऱया साहहत्याचा
परु वठा करण्यात आला आहे तथावप, शेतकऱयाींनी स्व: हहस्स्याची हदलेली
रक्कम कृषी सहायकाींनी कृषी ववभागाच्या कायाशलयास जमा केली नसल्याने
सदर रक्कम महामींडळास जमा करण्यात आलेली नाही.

(४) सींबर्ीं धत कृषी सहायकाींववरुध्द प्रशासकीय कारवाई करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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अमरािती जजल््यातील सांत्रा उत्पादि शेतिऱयाांना
आधथवि मदत दे ण्याबाबत
(१९)

*

१०१५६३

श्री.रमेश बद
ुां ीले (दयावपरू ) :

सन्माननीय फलोत्पादन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

अमरावती जजल््यातील

शेतकरी दरवषी मोठ्या

प्रमािात सींत्र्याचे

उत्पादन घेत असन
ू सन २०१६-१७ या वषाशमधील उच्च तापमान व पडलेल्या
कमी पावसामळ
ु े सींत्र्याच्या झाडाींना ववलशष् कालावधीत येिाऱया आींबबया

बहाराचे मोठ्या प्रमािात नक
ु सान होऊन झाडाींची फळधारि क्षमता कमी
झाल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त वषाशत सींत्रा वपकावर फळ माशीींचा प्रादभ
ु ाशव झाला असन
ू

या फळ माशीींच्या प्रादभ
ु ाशवाने लागलेल्या फळाींची गळि होऊन उत्पादन खचश
सद्ध
ु ा ननघाला नसल्याचे व त्यामळ
ु े शेतकऱयाींचे प्रचींड आर्थशक नक
ु सान
झाल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

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

असल्यास,

चौकशीनस
ु ार

अमरावती

जजल््यातील

सींत्रा

उत्पादक

शेतकऱयाींना उक्त नक
ु सानासाठी आर्थशक मदत दे ण्याबाबत शासनाने कोिती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. पाांिुरां ग फुांििर : (१) व (२) अींशत: खरे आहे .
(३) व (४) होय.

जजल्हार्धकारी, अमरावती याींनी हद. ८.१२.२०१७ रोजी महसल
ू व वन

ववभागाकडे अहवाल पाठववला असन
ू पहु ढल कायशवाही महसल
ू व वन ववभाग
(मदत व पन
श सन) याींचेकडे चालू आहे .
ु व
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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विदभावत ननिृष्ट्ट दजावचे ि तननाशिाला सहनशील असलेले
िपाशीचे (एच.टी) बबयाणे वििल्याबाबत

*

(२०)

९७०४९

(ररसोि) :

िॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्तर), श्री.अशमत ेनि

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

(१) ववदभाशतील अनेक शेतकऱयाींना ननकृष् दजाशचे व तननाशकाला सहनशील

असलेले कपाशीचे (एच.्ी.) बबयािे ववकण्यात आल्याची बाब साऊथ आलशया
बायो्े क्नॉलाजी सें्रच्या अहवालात नमद
ू करण्यात आली असल्याचे माहे
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास,

कृषी

सींशोधन

पररषद

व

कापस
ू

सींशोधन

पररषदे च्या

दल
श ामळ
ु क्ष
ु े ननकृष् दजाशचे बबयािे ववकण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू बबयािे पेरिी झालेल्या पररसरातील नागररकाींना
कॅन्सर, ककडिी आजार होत असल्याचे जागनतक आरोग्य सींघ्नेच्या
अहवालात नमद
ू केले आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

(५) असल्यास, त्यानस
ु ार ननकृष् दजाशचे बबयािे ववकिाऱयाींवर कारवाई करुन
नागररकाींच्या आरोग्याची तपासिी करण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. पाांिुरां ग फुांििर : (१) ववदभाशतील अनेक शेतकऱयाींना मान्यता नसलेले व

तिनाशकाला सहनशील असलेले (H.T.) अवैध कापस
बबयािे ववकण्यात
ू
आल्याची बाब, साउथ आलशया ्े क्नॉलॉजी या सें्रने, केंद्र शासनाच्या
जनक
ु ीय

अलभयाींबत्रकी

मल्
ु यमापन

सलमती

(GEAC)

या

पयाशवरि

मींत्रालयाच्या अखत्यारीतील सलमतीला पाठववलेल्या पत्रात नमद
ू केलेले आहे,
हे खरे आहे .

(२) केंद्रीय कापस
सींशोधन सींस्था (CICR), नागपरू व भारतीय कृवष
ू
सींशोधन पररषद (ICAR), नवी हदल्ली या दोन्ही केंद्र शासनाच्या सींस्था
आहे त.
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तिनाशकास सहनशील असलेल्या व मान्यता नसलेल्या अवैध कापस
ू

बबयािाींच्या

ववक्रीची

केंद्र

शासनाने

दखल

घेतलेली

आहे .

त्यानष
ीं ाने
ु ग

केंद्रशासन स्तरावरती क्षेबत्रय ननरीक्षि व शास्त्रीय मल्
ु यमापन सलमती
(FISEC) स्थापन करण्यात आलेली आहे, या सींदभाशत केंद्र शासनाच्या
स्तरावर चौकशी सरू
ु आहे .

(३) तिनाशकातील ग्लायफोसे् या घ्कामळ
ु े कॅन्सरचा धोका उद्भवू शकतो
असे जागनतक आरोग्य सींघ्नेच्या आींतरराषरीय ककशरोग सींशोधन सींस्था
(IARC) च्या अहवालात नमद
ू आहे .

(४) व (५) केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील जेने्ीक इींजजननयररींग ॲप्रेझल
कलम्ी (GEAC) ने मान्यता न हदलेले तिनाशकाला सहनशील असिारे
(Herbicide Tolerant) Transgenic Gene वापरून अवैधरीत्या

कापस
ू

बबयािाींची ववक्री महाराषरासहीत गज
ीं िा या राज्यात
ु रात, आींध्र प्रदे श, तेलग

होत असल्याने या सींदभाशत केंद्रीय गन्ु हे अन्वेषि ववभागामाफशत (C.B.I.)
चौकशी करण्याची ववनींती केंद्र शासनास करण्यात आलेली आहे . तसेच, सदर
बबयािाींची अवैधरीत्या ववक्री करिाऱया कींपन्याींवर फौजदारी गन्
ु हे दाखल
करण्यात आलेले आहे त.

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

सन २०१६ मधील खरीप हां गामात पीिविमा न भरलेल्या
(२१)

*

शेतिऱयाांना आधथवि मदत शमळणेबाबत

९६६८२

श्री.राणाजगजीतशसांह

पाटील

(उ्मानाबाद) :

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

(१) सन २०१६ मधील खरीप हीं गामात ज्या शेतकऱयाींनी पीकववमा भरलेला
नाही अशा शेतकऱयाींना पीकववमा रकमेच्या ५० ्क्के रक्कम दे ण्याचे
शासनाने जाहहर केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मराठवाड्यातील केवळ कापस
ू उत्पादक शेतकरी व ववदभाशतील
कडधान्य, सोयाबीन व कापस
ू उत्पादक शेतकऱयाींना सदर ५० ्क्के रक्कम
दे ण्याचा शासन ननिशय काढण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सदर

शासन

ननिशय

काढून

दे खील

अद्यापपयांत

मराठवाड्यातील शेतकऱयाींना उक्त रक्कम लमळाली नाही, हे ही खरे आहे
काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५)

असल्यास,

चौकशीअींती ववदभाशतील व मराठवाडयातील शेतकऱयाींना

कापस
ू , सोयाबीन व कडधान्याच्या वपकाींसाठी नक
ु सान भरपाई म्हिून पीक
ववम्याच्या ५० ्क्के रक्कम दे िेबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) खरीप २०१६ हीं गामातील वपकाींची अींनतम पैसेवारी

५० पैशाींपेक्षा कमी आलेल्या राज्यातील ६४७ गावाींतील पीकववमा काढलेला
नाही अशा शेतकऱयाींना पीकववमा नक
ु सान भरपाईच्या ५० ्क्के रक्कम

दे ण्याबाबत शासन ननिशय हद.१० फेब्रव
ु ारी, २०१७ अन्वये ननिशय घेण्यात
आला आहे .

(२) हे खरे नाही.

(३) हद.१० फेब्रव
े ा कमी
ु ारी, २०१७ च्या शासन ननिशयामध्ये ५० पैशाींपक्ष
पैसेवारी आलेल्या गावाींमध्ये मराठवाड्यातील एकाही गावाचा समावेश नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

(५) ५० पैशाींपेक्षा कमी पैसव
े ारी आलेल्या ६४७ गावाींमधील शेतकऱयाींना मदत
वा्पाबाबत कायशवाही करण्यात येत आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

चाांदस िाठोिा (ता.िरुि, जज.अमरािती) लघु प्रिल्पासाठी शेतिऱयाांच्या
सांपाददत िेलेल्या जशमनीचा िाढीि मोबदला दे ण्याबाबत

(२२)

*

१०३०२४

िॉ.अननल बोंिे (मोशी) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चाींदस वाठोडा (ता.वरुड, जज.अमरावती) लघु प्रकल्पासाठी शेतकऱयाींच्या
सींपाहदत केलेल्या जलमनीचा वाढीव मोबदला दे ण्यात यावा अशी मागिी
लोकप्रनतननधी याींनी मा.मदत व पन
ु वशसन मींत्री याींच्याकडे हदनाींक ८ मे, २०१७
रोजी वा त्यासम
ु ारास केली, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

अन्यत्र

शेतकऱयाींच्या

जलमनीसाठी

दे ण्यात

आलेल्या

मोबदल्यापैकी चारप् कमी मोबदला येथील शेतक-याींना दे ण्यात आला, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरिाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४)

असल्यास,

त्यानस
ु ार

या

शेतकऱयाींना

वाढीव

शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

मोबदला

दे ण्याबाबत

लघु

प्रकल्पासाठी

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

वाठोडा

(ता.वरूड,

आहे .

जज.अमरावती)

्या

कायशकारी अलभयींता, प्रकल्प बाींधकाम ववभाग, अमरावती याींचेमाफशत मौजे

मस
श ेडा, कींु भीखेडा, मौजा/धनोडी,
ु ळखेडा, दाभी, केकतवाडा, भाींडोली, सय
ु ख
मालखेड

येथील

सम
ु ारे

एकूि

३१२.७६

हे .आर.

खाजगी

जमीन

सरळ

खरे दीद्वारे सन-२००८ ते २०११ दरम्यान घेण्यात आलेल्या आहे त. सहायक

सींचालक, नगररचना, अमरावती याींनी उक्त नमद
ू जलमनीचे दर ननजश्चत

केल्याप्रमािे तसेच बार्धत ववहीर, फळझाडे व इतर बाबीींचे मल्
ू याींकन
केल्याप्रमािे सींबर्ीं धत जलमनीचा मोबदला अदा करण्यात आलेला आहे .

तसेच उपववभागीय अर्धकारी तथा भस
ीं ादन अर्धकारी, मोशी याींनी
ू प

सींबर्ीं धत प्रकल्पामधील तीन भस
ीं ादन प्रकरिाींमध्ये एकूि ४.७९ हे .आर.
ू प
जमीन नवीन भस
ीं ादन कायदा, २०१३ च्या तरतद
ू प
ू ीनस
ु ार सींपाहदत करण्यात
आलेली आहे .

नवीन भस
ीं ादन कायदा,२०१३ हा हद.१.१.२०१४ पासन
ू प
ू सींपाहदत होिा-

या जलमनीींना लागू असन
ू प्रस्तत
ु प्रकल्पासाठी खाजगी जलमनी ्या सरळ
खरे दीद्वारे सन-२००८ ते २०११ दरम्यान घेण्यात आलेल्या असल्याने त्याींना
सदर कायद्यानस
ु ार मोबदला अनज्ञ
ु ेय ठरत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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नागपूर जजल्हा पररषदे ने शेतिऱयाांसाठी खरे दी िेलेली
नाांगरणी यांत्रे ननिृष्ट्ट दजावची असल्याबाबत

(२३)

*

९६६२२

श्री.सध
(नागपरू पजश्चम) :
ु ािर दे शमख
ु

सन्माननीय

िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कृषी ववभाग, जजल्हा पररषद नागपरू ने शेतकऱयाींसाठी खरे दी केलेल्या ४१७
नाींगरिी यींत्रात मोठया प्रमािात अननयलमतता आढळून आल्याचे माहे
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाराषर कृषी ववकास महामींडळाकडून शेतकऱयाींसाठी खरे दी
करण्यात आलेली नाींगरिी यींत्रे ननकृष् दजाशची असन
ू जजल्हा पररषदे च्या

मख्
ु य कायशकारी अर्धकारी व कृषी अर्धकाऱयाींनी महाराषर कृषी ववकास
महामींडळाकडून नाींगरिी यींत्रे खरे दी करताींना ननषकाळजीपिा केला आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरिाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार सींबर्ीं धत दोषीींवर शासनाने कोिती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. पाांिुरां ग फुांििर : (१) व (२) हे खरे नाही.

नाींगरिी यींत्रात अननयलमतता असल्याचे आढळून आले नाही. तथावप,

महाराषर

कृषी

ववकास

महामींडळाकडून

परु वठा

कल््ीव्हे ्सशच्या गि
ु वत्तेबाबत तक्रारी आल्या होत्या.

करण्यात

आलेल्या

(३) व (४) उक्त प्रकरिी जजल्हा पररषद स्तरावर बत्रस्तरीय सलमती नेमन
ु
चौकशी करण्यात आली आहे . चौकशी सलमतीच्या लशफारशीनस
ु ार तत्काललन

कृषी ववकास अर्धकारी याींचे ववरुध्द महाराषर नागरी सेवा (लशस्त व अपील)
ननयम, १९७९ मधील ननयम क्रमाींक ८ नस
ु ार कायशवाही सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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रदहमतपूर (ता.िोरे गाांि, जज.सातारा) येथील सेिाननित्ृ त सुभेदाराला
(२४)

*

मांजूर शासिीय जशमनीचा ताबा न ददल्याबाबत

९८९६३

श्री.जयिुमार गोरे (माण) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) रहहमतपरू (ता.कोरे गाींव, जज.सातारा) येथील सेवाननवत्ृ त सभ
ु ेदार सी.एम.

जींगम याींना सन १९६५ च्या भारत-पाककस्तान यध्
ु दामध्ये ववशेष कामर्गरी

केल्याबद्दल हदनाींक १२ ऑगस््, १९६८ रोजीच्या आदे शान्वये तत्कालीन
जजल्हार्धकारी, सातारा याींनी सातारा शहरातील रवववार पेठ, लस. स.क्र.१६६/
अ-१ ही नगरकक्षेतील शासकीय जमीन मींजरू केली होती असन
ू त्यासाठी
त्याींनी आवश्यक असिारे रू.३,६४७/- चे चलान शासकीय कोषागारात हदनाींक

११ ऑक््ोबर, १९६८ रोजी भरले असताींना सद्ध
ु ा त्याींना सदर जलमनीचा ताबा
अद्याप लमळाला नसल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जलमनीची मल्
ु याींकन रक्कम िी.जींगम याींनी शासकीय
कोषागारात भरली असल्याबाबतचे पत्र नगर भम
ू ापन कायाशलयाने दे ऊनही

तत्कालीन जजल्हार्धकारी, सातारा याींनी हदनाींक ०५ मे, १९७२ चे कब्जे

पट्टीनस
जमीनीपैकी १५२५ चौ. फु् जमीन िीमती बल्लाळ याींना
ु ार मळ
ु

दे ण्यात आल्याचे व उवशरीत जमीनीवर पन्
ु हा सन १९९७ साली आरक्षि ्ाकून
तत्कालीन जजल्हार्धकारी याींच्या हदनाींक ०२ एवप्रल, २००८ च्या आदे शान्वये

नगर पररषद, सातारा याींना व्यापारी सींकुल बाींधण्याच्या प्रयोजनास्तव
हस्ताींतरीत केल्याबाबतची माहहती माहहतीच्या अर्धकारात िी.जींगम याींना
नगर भम
ू ापन कायाशलयाकडून दे ण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, तत्कालीन जजल्हार्धकारी, सातारा याींनी सदरच्या जागेचा ताबा
न दे ता सदरचे प्रकरि सर्चव, महसल
व वन ववभाग, मींत्रालय, मब
ू
ुीं ई
याींचेकडे पाठववले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त जागेबाबत शासनाची भलु मका काय आहे व सदर
आरक्षिाला नगर ववकास ववभागाने मींजूरी हदली असल्यास सदर जलमन

ककीं वा अन्य शासकीय जमीन िी.जींगम याींना दे ण्याबाबत व माजी सैननकास
न्यायापासन
ू वींर्चत ठे विाऱया सींबर्ीं धत अर्धकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत
शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िी. सी.एम.जींगम मागिी करीत असलेल्या उक्त
जागेचा मळ
ू नस्तीसोबतचे रे कॉडश सम
ु ारे ५० वषे जुन्या कालावधीचे असल्याने
जजल्हार्धकारी,

सातारा

कायाशलयात

आढळून

येत

नाही.

तसेच

रक्कम

रु.३६४७/- कोषागारात भरल्याच्या चलनाबाबत िी.जींगम याींनी सादर केलेल्या

प्रतीवरुन केलेल्या चौकशीमध्ये चलनाचे अलभलेख फार जुने असल्यामळ
ु े व

मळ
ू प्रत बँकेकडे उपलब्ध नसल्यामळ
ु े त्याची सत्यता पडताळिी करिे शक्य
झाले नाही. तथावप, मागिी केलेल्या भख
ू ींडासींदभाशत जजल्हार्धकारी, सातारा

तसेच नगर भम
ू ापन अर्धकारी, सातारा याींच्याकडे िी.जींगम याींनी दाखल

केलेल्या काही कागदपत्राींवरुन नगर भम
ू ापन क्र.१६६अ/१ या भख
ू ींडातील प्लॉ्
त्याींना दे ण्यासींदभाशत जजल्हार्धकारी, सातारा तसेच नगर भम
ू ापन अर्धकारी,
सातारा याींचेकडून कायशवाही चालू होती असे सकृतदशशनी हदसते.

(२) िी.जींगम याींनी नगर भम
ू ापन अर्धकारी, सातारा याींना माहहतीच्या

अर्धकाराखाली केलेल्या अजाशच्या अनष
ीं ाने जनमाहहती अर्धकारी, नगर
ु ग

भम
ू ापन कायाशलय, सातारा याींनी हद.३१.७.२०१५ च्या पत्रान्वये त्याींचेकडील
अलभलेखात लस.स.नीं.१६६अ/१ या लमळकतीची, लमळकत पबत्रकेवरुन पडताळिी
केली असता लस.स.नीं.१६६अ/१

प्लॉ्

नीं.१ याप्रमािे

अलभलेख उपलब्ध

नसल्याने, तसेच त्यामध्ये दरु
ु स्ती झाली असल्याने दरु
ु स्ती प्रमािे उपलब्ध
अलभलेख िी.जींगम याींना उपलब्ध करुन हदले आहे त.

(३) िी. जींगम याींचे प्रकरिी न्यायपि
ू श कायशवाही होण्यासाठी शासनाच्या

प्रचललत धोरिानस
ु ार िी. जींगम याींना अन्य सय
ु ोग्य भख
ू ींड दे ण्यासींदभाशत
िी.जींगम याींच्या अजाशवरुन कायशवाही सरू
ु करण्यात आली आहे . याबाबतचा
अींनतम प्रस्ताव शासनास अद्यावप प्राप्त झाला नाही.

(४) व (५) िी. जींगम याींनी हद.१७.११.२०१७ रोजी जजल्हार्धकारी, सातारा
याींना केलेल्या अजाशन्वये सदर बाजार सातारा ककीं वा रवववार पेठ सातारा

येथील भख
त्याींच्या नवीन भख
ू ींडाींची मागिी केली असन
ू
ू ींड मागिीच्या
अनष
ीं ाने
ु ग

क्षेबत्रय

कायाशलयामाफशत

तपासिी

सरु
ु

अर्धकाऱयावर कायशवाही करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------

असल्याने

सींबर्ीं धत
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(२५)

*

पेढी (ता.भातिुली, जज.अमरािती) प्रिल्पातील प्रिल्पग्र्त
शेतिऱयाांना िाढीि मोबदला दे ण्याबाबत
१०२९१९

श्री.ओमप्रिाश ऊफव बच्चू ििू (अचलपरू ), िॉ.अननल बोंिे

(मोशी), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.विनायिराि जाधि-पाटील
(अहमदपरू ) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :-

(१) पेढी (ता.भातकुली, जज.अमरावती) प्रकल्पासाठी सन २००७-०८ मध्ये
खरे दी करण्यात आलेल्या शेतजलमनी शासनाने अत्यल्प भावाने खरे दी केल्या
होत्या, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त जलमनीींची सन २०१३ च्या भस
ीं ादन कायद्यानस
ू प
ु ार
वाढीव दराने तफावतीची रक्कम प्रकल्पग्रस्ताींना दे ण्याबाबतची तसेच या

प्रकल्पामळ
ु े ववस्थावपत झालेल्या शेतकरी व शेतमजरु ाींना दे ण्यात आलेल्या
जलमनी

भोगव्दार

वगश-२

मधून

वगश-१

करण्याबाबतची

मागिी

लोकप्रनतननधीींनी मा.मदत व पन
श सन मींत्री याींचेकडे हदनाींक २५ ऑक््ोबर,
ु व
२०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४)

असल्यास,

चौकशीनस
ु ार

व

लोकप्रनतननधीच्या

मागिीनस
ु ार

या

प्रकल्पग्रस्त शेतकऱयाींना वाढीव मोबदला दे ण्याबाबत तसेच त्याींच्या जलमनी

भोगव्दार वगश-१ करण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ननम्न पेढी प्रकल्पासाठी सन २००७-०८ मध्ये ९९३
हे .आर जमीन शासन ननिशय महसल
व वन ववभाग, मींत्रालय, मब
ू
ुीं ई
क्र.एलक्यए
ु न

१८/२००४/प्रक्र.१६२/अ-२,

हद.६.६.२००६

मधील

सरळ

खरे दी

पध्दतीने जमीन सींपाहदत करण्याबाबतचे ननदे शानस
ु ार व नगर रचना ववभाग

याींनी केलेल्या मल्
ू याींकनानस
ु ार शेतकऱयाींच्या सहमतीने कायशकारी अलभयींता,

अमरावती प्रकल्प बाींधकाम ववभाग, अमरावती याींचेकडून खरे दी करून
सींपाहदत करण्यात आल्या आहे त.
(२) हे खरे आहे .
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(३) व (४) ननम्न पेढी प्रकल्पासाठी उक्त ९९३ हे .आर जमीन सन २०१३ चा
भस
ीं ादन कायदा लागू होण्याअगोदर सरळ खरे दी पद्धतीने घेतली. त्यामळ
ू प
ु े
वाढीव मोबदला दे ण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.

तसेच या प्रकल्पामळ
ु े ववस्थावपत झालेल्या शेतकरी व शेतमजुराींना

दे ण्यात आलेल्या जलमनी

भोगव्ादार वगश-२ म्हिन
ू ननवासी प्रयोजनासाठी

दे ण्यात आल्या आहे त व पढ
ीं र त्याचा भोगव्ादार वगश १ मध्ये
ु ील १० वषाशनत
समावेश करण्यात येईल.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

अमरािती जजल््यातील बलगाि ते िायगाि, मािी ते ननरुळ ि
(२६)

*

गांगामाई ते पण
ु ावनगर या र्त्याांची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत
९९८९०

अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा) :

सन्माननीय सािवजननि

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

(१) अमरावती-परतवाडा (जज.अमरावती)

मागाशवरील बलगाव ते वायगाव,

माकी ते ननरुळ व गींगामाई ते पि
ु ाशनगर या रस्त्याींवर मोठया प्रमािात खडडे
पडून रस्त्याींची दरु वस्था झाल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या रस्त्याींची दरु वस्था झाल्यामळ
ु े अपघाताचे प्रमाि वाढले
असन
ू या अपघातात धारिी येथील एका पोलीसाचा मत्ृ यू झाला आहे, हे ही
खरे आहे काय,

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

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार बलगाव ते वायगाव, माकी ते ननरुळ व गींगामाई

ते पि
ु ाशनगर या रस्त्याींची तातडीने दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोिती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,

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

रस्त्याींवर

काही

प्रमािात

खड्डे

सद्य:जस्थतीत खड्डे भरण्याचे काम प्रगतीत आहे .

पडले

होते.

तथावप
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(२) नाही.

तथावप दोन दच
ु ाकी समोरा समोर धडक मारून अपघात झाल्याने

पोलीसाचा

मत्ृ यु

झाल्याचे

पोलीस

पींचनाम्यात

दरु ावस्थेमळ
ू े अपघात झाल्याची बाब नाही.

नमद
ु

आहे .

रस्त्याच्या

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

साई-नागेरी बॅरेजची क्षमता िाढविण्याच्या ि माांजरा
नदी खोशलिरण िरण्याच्या िामाबाबत
(२७)

*

९५१००

श्री.जयप्रिाश

मद
ुां िा

(बसमत) :

सन्माननीय

जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साई-नागझरी बॅरेजची क्षमता वाढववण्याच्या व माींजरा नदी ५ कक.मी.
खोलीकरि करण्याच्या कामासाठी मख्
ु यमींत्री सहायता ननधी-२०१३ (दषु काळ),

मींत्रालय या ववभागातन
ू रुपये ३ को्ी रुपयाींचा ननधी हदनाींक ३ मे, २०१६
रोजीच्या पत्रान्वये दे ण्यात आला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननधीतील रुपये ३ को्ीींची कामे ई ननववदे माफशत करण्यात
आली आहे त काय,

(३) असल्यास, उक्त ननधी शासनाची पव
ू श मींजूरी न घेता इतर कामाींसाठी
वळववण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरिाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५)

असल्यास,

त्यानस
ु ार

अननयलमतता

करिाऱया

शासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

दोषी

अर्धकाऱयाींवर

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .
(३) हे खरे नाही.

सदरील ननधी लातरु शहरास पािी परु वठा करिाऱया साई-नागझरी

बींधाऱयाची क्षमता वाढववण्यासाठी व कारसा-पोहरे गाींव ते ्ाकळी पल
या
ु
क्षेत्रात माींजरा नदीचे पात्र खोलीकरि व रुीं दीकरि यासाठी खचश करण्यात
आला आहे .
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(४) माींजरा खोलीकरिावरील ननधी इतर कामासाठी वळवला नसल्यामळ
ु े
चौकशी करण्यात आलेली नाही. तथावप, यासींदभाशत प्राप्त तक्रार अजाशच्या

अनष
ीं ाने ववभागीय स्तरावरील चौकशी पथकामाफशत चौकशीची कायशवाही
ु ग
अींनतम ्प्यात आहे .

(५) ववभागीय चौकशी सलमतीचा अहवाल प्राप्त होताच त्यानस
ु ार पढ
ु ील
कायशवाही करण्यात येईल.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

धचखली (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील शेतिऱयाांना सन २०१५-१६ च्या
वपि विम्याची रक्िम न शमळाल्याबाबत

(२८)

*

१०२०७२

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :

सन्माननीय िृषी मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रब्बी हीं गाम २०१५-१६ मध्ये वपक ववमा योजनेच्या अमरावती, नागपरु ,

औरीं गाबाद, लातरु , नालशक, पि
ु े व कोल्हापरु ववभागासाठी भारतीय कृषी

ववमा कपींनीकडून एकबत्रत नक
ु सान भरपाईची ८९३.८३ को्ी रूपयाींची रक्कम
बँकाींकडे जमा करण्यात आली असन
ीं ीत बँकाकडून पात्र शेतकऱयाींच्या
ु सींबध

बँक खात्यावर रक्कम जमा केली असल्याचे साींगण्यात आले, परीं तु प्रत्यक्षात
बल
ु ढािा जजल्हयातील र्चखली तालक्
ु यातील शेतक-याींच्या खात्यात रक्कम
जमा झाली नसल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरिाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३)

असल्यास,

त्यानस
ु ार

बल
ु ढािा

जजल्हयातील

र्चखली

तालक्
ु यातील

शेतकऱयाींना वपक ववम्याची रक्कम लमळण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. पाांिुरां ग फुांििर : (१) रब्बी हीं गाम २०१५-१६ मध्ये राषरीय कृवष ववमा
योजनेअत
ीं गशत बल
ु डािा जजल्हयातील र्चखली तालक्
ु यातील
५४००

हेक््र

क्षेत्रास

ववमा

सींरक्षि

घेतले होते.

६५१६ शेतकऱयाींनी

योजनेच्या

मागशदशशक
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सच
ु नाींनस
ु ार यापैकी गहु (बागायती) हे वपक घेतलेल्या २०९८ शेतकऱयाींना
रु.३१.९७ लाख नक
ु सान भरपाई भारतीय कृवष ववमा कींपनीमाफशत ननजश्चत
करण्यात आली असन
सींबर्ीं धत बँकेमाफशत शेतकऱयाींच्या बँक खात्यावर
ू
ववतरीत करण्यात आलेली आहे .

(२) व (३) सींबर्ीं धत बँकेने ज्याींच्याकडे ववमा रक्कम शेतकऱयाींच्या खात्यावर
जमा करण्यात आली आहे त्याींचे नाव, रक्कम व प्राप्त झालेले उपयोर्गता
प्रमािपत्राची सद्यजस्थती खालीलप्रमािे आहे .
अ.क्र.

बँक

नक
ु सान भरपाई शेतकरी

उपयोर्गता

रक्कम

सींख्या

प्रमािपत्राची

(रु.लाख)

सद्यजस्थती

१

बँक ऑफ इींडडया- नागपरू

२.२८

१२३

प्राप्त

२

बँक ऑफ महाराषर,

२.३८

१६४

प्राप्त

३

सेंरल बँक ऑ ॅफ इींडडया,

६.०१

३२४

प्राप्त

४

एचडीएफसी बँक लल.मब
ुीं ई

०.०९

४

प्राप्त

५

आयसीआयसीआय, मब
ुीं ई

०.८२

११

प्राप्त

६

इींडडयन ओवरसीज बँक,

२.३२

१४६

प्राप्त

७

स््े ् बँक ऑफ है द्राबाद,

१.७४

१०१

प्राप्त

८

स््े ् बँक ऑफ इींडडया,

१३.३७

१०६७

प्राप्त

९

ववदभश कोंकि ग्रामीि बँक,

२.९६

१५८

प्राप्त

एिुण

३१.९७

२०९८

बल
ु ढािा
बल
ु ढािा

नागपरू

र्चखली, बल
ु ढािा
बल
ु ढािा
अकोला

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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मौजे शशरगाांि ि सातपाटी (ता.जज.पालघर) येथील जशमनीिर
(२९)

*

अिैधरीत्या प्पलॉट पािल्याबाबत

१०२८६८

श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू

(१) मौजे लशरगाींव व सातपा्ी (ता.जज.पालघर) या ग्रामपींचायत हद्दीतील

समद्र
ु ककना-यालगत असलेल्या ग् क्र. ४२४ व ५३९ मधील ४० एकर शेत
जलमनीची तालक
ु ा भम
ु ी अलभलेख

कायाशलयामाफशत

ननजश्चती न करता

(्ीएलआर सवे) व जलमन अकृषक (एन.ए) न करता ववकासकाने प्लॉ्
पाडून त्याींची ववक्री केल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर जलमनीवर ग्रामपींचायतीची कोितीही परवानगीने न घेता
अनर्धकृत बाींधकाम केले असन
मालक परदे शात असताना
ू जमीनीचे मळ
ु
परराषर मींत्रालयाची कोितीही परवानगी न घेता खरे दी ववक्रीचे व्यवहार
करण्यात आल्याने या प्रकरिात ननयम, अ्ी व शतींचा भींग झाल्याबाबतच्या
तक्रारी स्थाननक लोकप्रनतननधी व ग्रामपींचायतीकडून करण्यात आल्या आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार उक्त जमीन अवैधरीत्या प्लॉ् पाडून ववक्री
करिाऱयाींवर व त्यास मदत करिाऱया सींबर्ीं धत अर्धकाऱयाींवर शासनाने
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) मौजे लशरगाींव (सातपा्ी)

(ता.जज.पालघर) येथील ग.नीं. ४२४ व ५३९ या जलमनीची भलू म अलभलेख
ववभागामाफशत ननजश्चती न करता तसेच बबगरशेती न करता भख
ू ींड ववक्री
करीत

असल्याबाबतची

तक्रार

सरपींच,

ग्रामपींचायत,

सातपा्ी

याींनी

जजल्हार्धकारी, पालघर याींच्याकडे, तसेच एका पींचायत सलमती सदस्य याींनी

मा.मींत्री (आहदवासी ववकास) तथा मा.पालकमींत्री पालघर जजल्हा याींच्याकडे
केली आहे .
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प्रस्तत
प्रकरिी प्राप्त तक्रारीींच्या अनष
ीं ाने सखोल चौकशी करुन
ु
ु ग

शासनास अहवाल सादर करण्याचे जजल्हार्धकारी, पालघर याींना ननदे श
दे ण्यात आले असन
ू अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर पढ
ु ील कायशवाही करण्याचे
सींकजल्पत आहे .

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

मौजा िारजे (ता.हिेली, जज.पुणे) येथील जशमनीच्या गैरव्यिहाराबाबत
(३०)

*

१०१७७९

श्री.शभमराि तापिीर (खिििासला) :

सन्माननीय

महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजा वारजे (ता.हवेली, जज.पि
ु े) येथील स.नीं.३५ मधील १ हे .७६.५ आर

जमीन शासनाने रामनगर सहकारी गह
ू व वन ववभाग
ृ रचना सींस्थेस महसल
याींचेकडील ज्ञापन क्र.जमीन/एस-३०/जमीन ३४९३/ प्र.क्र.प.ु ९३३/भाग-३/ज-५,
हद.०७/०७/२००८

नस
ु ार

आदे श

क्र.पमह/सीआर/१२६/२००९,

हद.२७/१०/२००९

अन्वये त्याींच्या २१८ सभासदाींसाठी ववनामल्
ु य कब्जेहक्काने अ्ी व शतींच्या
अधीन राहून प्रदान केली असन
ू या व्यवहारात गैरव्यवहार झाल्याचे माहे
नोव्हें बर, २०१७ मध्ये ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाच्या अ्ीप्रमािे जमीन सहकारी सींस्थेच्या ताब्यात
हदल्यापासन
ू ६ महहन्याींच्या आत २१८ सभासदाींची पात्र यादी जजल्हार्धकारी

याींस सादर करिे आवश्यक असताना गेल्या ९ वषाांपासन
ू रामनगर सहकारी
गह
ृ रचना

सींस्थेच्या

कायाशलयाकडे

सादर

२१८

पात्र

झालेली

सभासदाींची

नसल्याचे

यादी

तसेच

जजल्हार्धकारी

याींचे

सदरहू जमीन खाजगी
ववकासकास हस्ताींतर करता येत नससताींनाही उक्त सींस्थेच्या अध्यक्षाींनी

सभासदाींना ववचारात न घेता व शासनाची परवानगी न घेता सारथी ग्रप
ु चे
ववकासक याींना जलमन ववकसीत करण्यास हदली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बेकायदे शीर हस्ताींतरि केलेल्या या जलमनीवर ववकासकाने

ववत्तीय सींस्थाींकडून २० को्ी रुपयाींचे कजश घेऊन ३९६ सदननका बाींधल्याचे व
जजल्हार्धकारी कायाशलय याींच्या परवानगीववना ववक्री केल्याचे व यावर
जजल्हार्धकारी

कायाशलयाने

अद्यापी

कोितीही

ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

कारवाई

केली

(४) असल्यास, या प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

नसल्याचे
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(५) असल्यास,

चौकशीनस
ु ार

उक्त

जमीन

शासनाच्या

ताब्यात

घेऊन

रामनगर सहकारी गह
ृ रचना सींस्थेचे अध्यक्ष व सींबर्ीं धत ववकासक याींच्यावर

कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) रामनगर सहकारी गहृ रचना सींस्था मयाशहदत
या सींस्थेस मौ. वारजे ता. हवेली जज. पि
ु े येथील सव्हे नीं.३५ मधील १
हे क््र ७६.५ आर इतकी जमीन सदर सींस्थेच्या सभासदाींच्या गह
ृ बाींधिीसाठी

ववनामल्
ु य कब्जे हक्काने हद.०७.०७.२००८ च्या ज्ञापनाने प्रदान केली असन
ू
जमीन मींजरू करण्याच्या व्यवहारात गैरव्यवहार झालेला नाही. मात्र जमीन

प्रदान केल्यानींतर शासनाने तसेच जजल्हार्धकारी, पि
ु े याींनी घातलेल्या अ्ी
व शतींचा सींस्थेच्या अध्यक्षाींकडून भींग झाल्याचे ननदशशनास आले आहे .

(३), (४) व (५) सींस्थेच्या सभासदाींच्या गह
ृ बाींधिीसाठी ननधी उभारता यावा

यासाठी जजल्हार्धकारी, पि
ु े याींनी हद.१०.०८.२०११ रोजीच्या आदे शानस
ु ार

तारिशल्
ु क वसल
ू करून कजश उभारण्यास मींजरू ी हदली आहे व सींस्थेने ३

गह
ृ सींकुलामध्ये ३९६ सदननकाींचे बाींधकाम केल्याचे हदसते. तथावप, सींस्थेने
समाजकल्याि ववभागाकडून लशफारस करण्यात आलेल्या सभासद यादीस
जजल्हार्धकारी, पि
ु े याींचेकडून जलमनीचा ताबा घेतल्यापासन
ू ६ महहन्याच्या

आत सभासद यादीस मींजूरी घेतलेली नाही. तसेच सींस्थेने ववकासकाींशी ववना
परवाना ववकसन करारनामा व कुलमख
ु त्यारपत्र करून सदननकाींची ववक्री केली
असल्याने सींस्थेने जमीन प्रदान आदे शातील अ्ी व शतीचा भींग केल्याचे

स्पष् झाले आहे . त्यानस
ु ार जजल्हार्धकारी, पि
ु े याींनी त्याींचेकडील आदे श
हद.२०.०६.२०१७ अन्वये सींस्थेस प्रदान केलेले उक्त क्षेत्र सरकार जमा

करण्याचे आदे श पाररत केले आहे त. या आदे शास सींस्थेने अप्पर आयक्
ु त,

पि
ु े ववभाग, पि
ु े याींच्या न्यायालयात आव्हान हदले असन
ू सद्य:जस्थतीत
अप्पर आयक्
ु त, पि
ु े याींनी जजल्हार्धकारी, पि
ु े याींच्या आदे शास स्थर्गती
हदलेली आहे . सदर प्रकरिी अींनतम ननिशय प्रलींबबत आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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चाांदरु रे ल्िे (जज.अमरािती) तालुक्यातील शेतिऱयाांचे दठबि
(३१)

*

शसांचन सांचाचे अनुदान प्रलांबीत असल्याबाबत

१०१४१९

प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि रे ल्िे) :

सन्माननीय

िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चाींदरु रे ल्वे (जज.अमरावती) तालक्
ु यातील सन ५२९ शेतकऱयाींनी २०१४२०१५ मध्ये १ को्ी ३५ लक्ष ४७ हजार रुपयाींचे हठबक लसींचन सींच

अनद
ु ानाचे प्रस्ताव शासनाकडे दाखल केले असन
ु त्यातील ३९ लक्ष ४७ हजार
रुपये शेतकऱयाींना प्राप्त झाले आहे त, सन २०१५-२०१६ मध्ये ६६४ शेतकऱयाींचे
१ को्ी ७४ लाख रुपयाींचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर असन
ु त्यापैकी १५ लक्ष

२० हजार रुपये अनद
ु ान शेतकऱयाींना ववतरीत केले असन
ु अद्यापही दोन
वषाशपासन
ू २ को्ी ५३ लाखाींची अनद
ु ान रक्कम प्रलींबीत असल्याचे हदनाींक ६
नोव्हें बर, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार चाींदरु रे ल्वे तालक्
ु यातील शेतकऱयाींना हठबक लसींचन
सींचाचे अनद
ु ान त्वररत लमळण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.

पाांिुरां ग

फुांििर

प्राथम्यक्रमानस
ु ार

:

(१)

शेतकऱयाींना

व

(२)

उपलब्ध

पव
श म
ीं ती
ू स

अनद
ु ानाच्या

दे ण्यात

येत.े

मयाशदेत

पव
श म
ीं ती
ू स

लमळाल्यानींतर सक्ष्
ु म लसींचन सींचाची उभारिी केलेल्या शेतकऱयाींनाच अनद
ु ान
दे ण्यात येत.े त्यानस
ु ार चाींदरु रे ल्वे (जज.अमरावती) तालक्
ु यासाठी सन २०१४१५ व सन २०१५-१६ या वषाशमध्ये उपलब्ध अनद
श म
ीं ती
ु ानाच्या मयाशदेत पव
ू स

प्राप्त सक्ष्
ु म लसींचन सींच बसववलेल्या अनक्र
ु मे १५८ व ५२ शेतकऱयाींच्या बँक

खात्यावर अनद
ु ानाची रक्कम अनक्र
ु मे रु.३९.५३ लक्ष व रु.१५.१९ लाख जमा
करण्यात आली आहे .

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

-----------------
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आमगाि (जज.गोंददया) येथील धोिादायि र्त्याांची
दरु
ु ्ती िरण्याबाबत
(३२)

*

१०३६४३

श्री.सांजय परु ाम (आमगाि) :

सन्माननीय सािवजननि

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

(१) आमगाव (ता.आमगाव, जज.गोंहदया) येथे माहे जल
ु -ै ऑगस््, २०१७ मध्ये

झालेल्या अनतवषृ ्ीमळ
ु े रस्त्यावर मोठे खड्डे पडून व डाींबरी पषृ ठभाग उखडून
रस्त्याींची दरु वस्था झाल्याने

मोठ्या प्रमािात अपघात होत असल्याचे

ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आमगाव येथील रस्त्याींची तातडीने दरु
ु स्ती करण्याबाबतचे
ननवेदन आमगाव येथील स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.सावशजननक बाींधकाम
मींत्री, याींना हदनाींक ११ सप््ें बर, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास हदले आहे, हे
ही खरे आहे काय,

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

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार आमगाव येथील रस्त्याींची तातडीने दरु
ु स्ती
करण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.

तथावप आमगाव जज.गोंहदया येथील सावशजननक बाींधकाम ववभागाच्या

अखत्याररतील रस्त्याच्या लाींबीपैकी काही लाींबीत रस्ते क्षनतग्रस्त झाले होते.
(२) हे खरे आहे .

(३), (४) व (५) आमगाव जज.गोंहदया येथील सावशजननक बाींधकाम ववभागाच्या
अखत्याररतील रस्त्याच्या डाींबरी पषृ ठभागावर पडलेले खड्डे डाींबरलमर्ित

खडीने भरण्याचे काम प्रगतीपथावर असन
ू डडसेंबर २०१७ अखेर पि
ू श करण्याचे
ननयोजन आहे .

सद्य:जस्थतीत रस्ते वहातक
ू ीस सजु स्थतीत ठे वण्यात आले आहे त.
-----------------

40
माणगाि (जज.रायगि) तालुक्यात मुांबई-गोिा महामागावसाठी सांपाददत
िेलेल्या जशमनीच्या मोबदला िाटपात ेालेला गैरव्यिहार

(३३)

*

९६२४६

श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी) :

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

मािगाव

(जज.रायगड)

तालक्
ु यात

मब
ुीं ई

-

गोवा

महामागाशच्या

चौपदरीकरिासाठी शेतकऱयाींच्या सींपाहदत केलेल्या जलमनीच्या सातबाऱयावरुन

प्रकल्पग्रस्ताींची नावे काढून व त्याजागी दस
ु री नावे ्ाकून मळ
ु शेतकऱयाींना
मोबदला नाकारण्यात येत असल्याचे तसेच मळ
शेतकऱयाींच्या सातबारा
ू
उताऱयावरुन त्या शेतकऱयाींची नावे नष् करून गैरव्यवहार करण्यात येत
असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच उक्त महामागाशसाठी सींपाहदत केलेल्या जलमनीचा मोबदला लवकर

पाहहजे असल्यास प्राींतार्धकारी याींना ५ ्क्के तर दलालाींना १ ्क्का कलमशन
द्यावे लागत असल्याने त्याबाबतची तक्रार प्रकल्पग्रस्ताींनी मा.मख्
ु यमींत्री

तसेच प्रसारमाध्यमाींशी सींवाद साधताना केली असन
वसींतराव चॅ रर्े बल
ू
रस््च्या अध्यक्षाींनी सद्ध
ु ा या मोबदला वा्पात गैरव्यवहार झाल्याबाबत

मा.मख्
ु यमींत्री, याींच्याकडे ननवेदन हदले असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये
वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय,

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

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

काढून त्याींच्या जागी दस
ु री नावे ्ाकिाऱया व मळ
ू शेतकऱयाींच्या सातबारा
उताऱयावरुन त्या शेतकऱयाींची नावे नष् करिाऱया तसेच मोबदल्यासाठी

कलमशन मागिाऱया प्राींतार्धकारी व इतर अर्धकाऱयाींवर व दलालाींवर कारवाई
करण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) हे अींशत: खरे आहे .
मािगाव

(जज.रायगड)

तालक्
ु यातील

मब
ुीं ई-गोवा

महामागाशच्या

चौपदरीकरिासाठी सींपाहदत होिाऱया जलमनीच्या अनष
ीं ाने प्राप्त बार्धत
ु ग
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शेतकऱयाींची

ननवेदने

जजल्हार्धकारी,

रायगड

कायशवाहीसाठी शासन पत्र, हद.३०.१०.२०१७
आहे त.

याींचेकडे

पढ
ु ील

आवश्यक

अन्वये पाठववण्यात आलेली

प्राप्त तक्रारी ननवेदनाींच्या अनष
ीं ाने उपववभागीय अर्धकारी, मािगाव
ु ग

याींचेकडून सींबर्ीं धताींची सन
ु ाविी लावन
ू दोन्ही पक्षकाराींचे लेखी म्हििे दाखल
करुन गि
ु वत्तेनस
ु ार व शासन ननयमानस
ु ार ननयमोर्चत कायशवाही करण्यात

येत आहे .तसेच प्रकल्पग्रस्ताींची नावे ७/१२ वरुन कमी करण्यात आलेली
नाहीत.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

म्है सिर एन्फ्रा्रक्चर प्रा.शल. या िांपनीने शासनासोबत
(३४)

*

िेलेल्या िराराचे मुद्राांि शुल्ि न भरल्याबाबत
९५०६९

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

(मल
ु ि
ुां ), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर) :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम

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

(१) मब
ुीं ई-पि
ु े द्रत
ु गती महामागाशचे काम करिाऱया आयआरबीच्या म्है सकर

एन्रास्रक्चर प्रा.लल. या कींपनीने मब
ींु ई-पि
ु े हा द्रत
ु गती महामागश चालववण्यास
घेतला असन
ू कींपनीने शासन व कींपनीमध्ये झालेल्या कराराची नोंदिी शासन
ननयमानस
ु ार केली नसल्याचे व करारानस
ु ार आवश्यक असलेले मद्र
ु ाींक शल्
ु क

भरले नसल्याचे हदनाींक २८ जुल,ै २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननदशशनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्य रस्ते ववकास महामींडळाने याबाबत खल
ु ासा करावा असे

आदे श उच्च न्यायालयाने हदले असन
त्याबाबत अद्यापी खुलासा सादर
ू
करण्यात आला नसल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीच्या अनष
ीं ाने ननयमानस
ु ग
ु ार कराराची नोंदिी न
करिाऱया व त्याबाबतचे मद्र
ु ाींक शल्
ु क न भरिाऱया या कींपनीववरुद्ध शासनाने
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री. एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे आहे .

्ाईम्स ऑफ इींडीया या प्रस्तावास हद.२८ जुल,ै २०१७ रोजी या

आशयाची बातमी प्रलसध्द झाली होती.
(२) हे खरे नाही.

लसव्हील पी. आय. एल ३८/२०१७ मधील यार्चका कत्याशच्या ररजॉइन्डर

शपथपत्रामध्ये मद्र
ीं ाने उल्लेख असन
ु ाींक शल्
ु काींच्या अनष
ु ग
ू प्रस्तत
ु प्रकरि
न्यायप्रववषठ आहे .

(३), (४) व (५) प्रकरि न्यायप्रववषठ आहे .
-----------------

सािखेि तेजन ते धचांचोली (ता.शसांदखेिराजा, जज.बुलढाणा) या
(३५)

*

र्त्याची दरू
ु ्ती िरण्याबाबत

१०१६०५

िॉ.शशशिाांत खेिि
े र (शसांदखेि राजा) :

सन्माननीय

ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सावखेड तेजन ते र्चींचोली (ता.लसींदखेडराजा, जज.बल
ु ढािा) या रस्त्याची
दरु वस्था झाल्याने या मागाशवरील हनवतखेड, वाघोरा, सल
ु जगाींव, माहे रखेड,
र्चींचोली व खामगाींव या गावातील ग्रामस्थाींना तसेच वाहनचालकाींना प्रवास
करिे गैरसोयीचे झाले असल्याचे

माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा त्या

दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

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

(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार उक्त रस्त्याची तातडीने दरू
ु स्ती करण्याबाबत
शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) अींशत खरे आहे .

(२) जजल्हा पररषदे माफशत सदर रस्त्याची पाहिी करण्यात आली आहे .

(३) सावखेड तेजन हनवतखेड माहे रखेड वाघोरा ते सज
ु लगाव फाट्यापयांत

रस्ता हा इतर जजल्हा मागश क्र.१६९ चा भाग रस्ता आहे . या भाग रस्त्याची

लाींबी १०.५० कक.मी. आहे . या रस्त्याचे ५.०० कक.मी. लाींबीतील खड्डे
भरण्याचे काम ३०५४ रस्ते व पल
दरु
ु
ु स्ती परररक्षि कायशक्रमाींतगशत सन
२०१७-१८ अींतगशत पि
ू श करण्यात आले आहे .

43
सज
जजल्हा
ु लगाव फाट्यापासन
ू र्चींचोली जहागीर पयांत रस्ता प्रमख
ु

मागश क्र.३७ व ३९ असन
ू सजु स्थतीत आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

खेि (जज.रत्नाधगरी) येथील प्रशासिीय इमारतीच्या बाांधिामाबाबत
(३६)

*

९९९०३

श्री.सांजय िदम (दापोली) :

सन्माननीय सािवजननि

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

(१) खेड (जज.रत्नार्गरी) येथील प्रशासकीय इमारतीच्या बाींधकामाची ननववदा

सन २०११ मध्ये पि
ू श झाली असताना व सन २०१३ पयांत काम पि
ू श
करण्याची मद
ु त असताना या मद
ु तीपयांत केवळ प्लीींथ लेवलपयांतचे काम पि
ू श
झाले असन
अद्यापपयांत एकींदरीत १० ते १५ ्क्के काम पि
ू
ू श झाले
असल्याचे व गत ६ महहन्याींपासन
ू काम बींद असल्याचे हदनाींक १२ ऑगस््,
२०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत ग्रामस्थाींनी सहाय्यक अलभयींता, सावशजननक बाींधकाम
ववभाग, र्चपळूि याींच्याकडे ववचारिा केली असता त्याींनी काम पि
ू श
होण्याबाबत कोिताही आराखडा नसल्याचे स्पष् केले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदरहू प्रशासकीय इमारतीत अनेक महत्वाची कायाशलये सरु
ु
होिार असल्याने ग्रामीि भागातन
ू येिा-या जनतेला सोयीचे ठरिार असन
ू
या इमारतीचे काम पि
श ववलींब लावला जात असल्याने
ू श करण्यास जािीवपव
ू क

याबाबत चौकशी करण्याची मागिी मा.मख्
ु यमींत्री व मा.सावशजननक बाींधकाम
मींत्री याींच्याकडे माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये करण्यात आली आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून सदर प्रशासकीय इमारतीचे काम

तातडीने पि
श ववलींब लाविाऱयाींवर
ू श करण्याबाबत तसेच कामास जािीवपव
ू क
कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) खेड (जज.रत्नार्गरी) येथील प्रशासकीय इमारतीच्या
कामास

हद.२४/८/२०११

रोजी

कायाशरींभ

आदे श

दे ण्यात

आला.

मळ
ू

आराखड्यानस
ु ार नवीन इमारत (तळमजला) अजस्तत्वातील जुनी इमारती
पाडून बाींधण्यात येिार होती. तथावप अजस्तत्वातील इमारतीतील कायाशलये

इतरत्र स्थलाींतरीत करण्यास महसल
व पोलीस ववभागाकडून ४ वषाशचा
ू
कालावधी लागला असल्याने अजस्तत्वातील इमारती पाडण्याचे काम डडसेंबर,

२०१५ मध्ये पि
ू श होऊन प्रत्यक्षात नवीन इमारत बाींधकामास जानेवारी, २०१६
मध्ये सरू
ु वात झाली आहे . जागेच्या उपलब्धतेनस
ु ार मळ
ू आराखड्यात बदल
करून तळमजला+३ मजले बाींधकामाचे आराखडे सध
ु ारीत करण्यात आले.
सद्यजस्थतीत तळमजल्याचे स्लॅ बपयांत काम पि
ू श झाले आहे .
(२) नाही.

(३), (४) व (५) इमारत बाींधण्यासाठी जागा वेळेत उपलब्ध न झाल्याने

इमारत पि
ू श करण्यास ववलींब झाला आहे . सद्यजस्थतीत इमारत बाींधकाम
प्रगतीत आहे . तसेच इमारत त्वरीत पि
ू श करण्याबाबत कायशवाही करण्यात येत
आहे .

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

भालोद ते बामणोद (ता.यािल, जज.जळगाि) या र्त्याचे
(३७)

*

िाम ननिृष्ट्ट दजावचे ेाल्याबाबत

९९८१९

श्री.हरीभाऊ जािळे (रािेर) :

सन्माननीय सािवजननि

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :(१) भालोद ते बामिोद प्रजजमा-१३ ककमी-२२/०० ते २४/५०० (ता.यावल,

जज.जळगाव) या रस्त्याचे काम अत्यींत ननकृष् दजाशचे करण्यात आल्याने
रस्ता ४ ते ५ महहन्यामध्ये नादरु
ु स्त झाला असन
ू सद्यजस्थतीत रस्ता

वाहतक
ु ीसाठी गैरसोयीचा झाल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच रावेर (जज.जळगाव) मतदारसींघातील अींकलेश्वर-बऱहािपरू रामा-०४
(भाग-रावेर ते चोरवड) या रस्त्याची दरु वस्था होऊन

रस्ता वाहतक
ु ीस

अयोग्य झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास
आले, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, या दोन्ही रस्त्याींबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार भालोद ते बामिोद या रस्त्याचे काम करिाऱया
कींत्रा्दारावर

कारवाई

करण्याबाबत

तसेच

अींकलेश्वर-बऱहािपरू

रामा-०४

(भाग-रावेर ते चोरवड) या रस्त्याची दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोिती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,

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

प्रश्नाधीन रस्त्याच्या लाींबीत २-३ हठकािी

carpet चा काही भाग

खराब झाला होता. सबब कींत्रा्दारास लेखी सच
ू ना दे ऊन सदर भागाची

दरु
ु स्ती करुन घेण्यात आली असन
ू रस्ता वाहतक
ु ीस सजु स्थतीत करण्यात
आला आहे व वाहतक
ु सरु ळीत आहे .
(२) अींशत: खरे आहे .
प्रश्नाधीन

करण्याचे

काम

ननयोजन

मींजूरी,

प्राधान्य

आहे . तथावप,

व

ननधीच्या

सद्यजस्थतीत

उपलब्धततेनस
ु ार

प्रश्नाधीन

रस्त्यावरील

पडलेले खड्डे भरुन सदरचा रस्ता वाहतक
ु ीस सजु स्थतीत करण्यात आलेला
आहे

व वाहतक
ु सरु ळीत आहे .

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

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

आष्ट्टी, पाटोदा ि शशरूर (जज.बीि) या तालक्
ु याांतील १७ र्त्याांच्या
दजोन्फ्नतीच्या प्र्तािास मान्फ्यता दे ऊन अहमदनगर ते बीि

(३८)

*

या राज्यमागावची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत
१००६०७

अॅि.भीमराि धोंिे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय सािवजननि

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

(१) बीड जजल््यातील अहमदनगर ते बीड या राज्यमागाशची मोठ्या प्रमािात

दरु वस्था झाली असल्याने या मागाशवरून प्रवास करिाऱया प्रवाशाींची गैरसोय
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होत असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१७ च्या पहहल्या सप्ताहात ननदशशनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) तसेच आष्ी, पा्ोदा व लशरूर या तालक्
ु याींतील (जज.बीड) १७ रस्त्याींच्या
दजोन्नतीचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या दोन्ही प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार बीड जजल््यातील अहमदनगर ते बीड या
राज्यमागाशची

दरु
ु स्ती

करण्याबाबत

व

आष्ी,

पा्ोदा

व

लशरूर

या

तालक्
ु याींतील १७ रस्त्याींच्या दजोन्नतीच्या प्रस्तावास मान्यता दे ण्याबाबत
शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) होय.

(३), (४) व (५) बीड जजल्हयातील नगर ते बीड हा रस्ता केंद्र शासनाने
राषरीय महामागश म्हिन
ू घोवषत केला आहे . या रस्त्याचे हस्ताींतरि केंद्र

शासनाकडे करण्याची कायशवाही प्रगतीत आहे . रस्त्याची सध
ु ारिा करण्याचे

काम केंद्रशासनामाफशत होिे अपेक्षक्षत आहे . सद्यजस्थतीत हस्ताींतरि प्रकक्रया
पि
ू श

होईपयांत

वाहतक
ू ीसाठी

रस्त्याच्या

सजु स्थतीत

डाींबरी

ठे वण्याची

पषृ ठभागावरील
कायशवाही

खडडे

भरुन

सावशजननक

रस्ता

बाींधकाम

ववभागामाफशत करण्यात येत आहे . आष्ी, पा्ोदा व लशरुर तालक्
ु यातील
रस्त्याची दजोन्नतीचा आदे श ननगशलमत करण्यात आला आहे .
-----------------

साक्री (जज.धळ
ु े ) तालुक्यातील पजश्चम पट्टयात ताांदळािर
(३९)

*

मािा रोगाचा प्रादभ
ु ावि ेाल्याबाबत

९९४७८

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

श्रीमती ननमवला गावित (इगतपरू ी), श्री.िी.पी.सािांत (नाांदेि उत्तर), श्री.अ्लम
शेख (मालाि पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली) :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी
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(१)

साक्री

(जज.धुळे)

तालक्
ु यातील

पजश्चम

पट्टयात

ताींदळावर

मोठया

प्रमािावर मावा रोगाचा प्रादभ
ु ाशव होऊन येथील शेतकरी ववशेषत: आहदवासी

शेतक-याींचे मोठया प्रमािात नक
ु सान झाले असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ताींदळ
उत्पादक शेतकऱयाींनी प्रशासनाकडे पींचनामे करुन
ू
नक
ु सान भरपाई दे ण्याची मागिी ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनष
ीं ाने या भागाची शासनाने पाहिी
ु ग
केली आहे काय,

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार पीकाींचे पींचनामे करुन येथील शेतक-याींना नक
ु सान
भरपाई दे ण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. पाांिुरां ग फुांििर : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

आांजले-हणे (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) येथील
(४०)

*

मजच्िमार नौिा बि
ु ाल्याबाबत
९८५६५

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय मत््यवििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) आींजले - हिे (ता.दापोली, जज.रत्नार्गरी) येथील

मजच्िमार बाींधवाींच्या

पाच नौका हदनाींक १८ व १९ सप््ें बर, २०१७ या दरम्यान झालेल्या अनतवषृ ्ी

व वादळामळ
ु े समद्र
ु ात बड
ु ाल्या असल्याचे हदनाींक २० सप््ें बर,२०१७ रोजी वा
त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

नौकेवरील

काही

मजच्िमार

ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

बाींधव

बेपत्ता

झाल्याचेही

(३) असल्यास, मस
ु ळधार पाऊस व वादळ या नैसर्गशक आपत्तीमळ
ु े काही
हठकािच्या गरीब मजच्िमार बाींधवाचे लाखो रुपयाींचे नक
ु सान झाले आहे, हे
ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन आपत्तीग्रस्त मजच्िमार बाींधवाना
नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ?
श्री. महादे ि जानिर : (१) हद. १९ सप््ें बर २०१७ रोजी वादळी वाऱयामळ
ु े व
समद्र
ु ला्ाींमळ
ु े सींरक्षि लमळावे यास्तव नौका आजले खाडीत जात असताना

इींजजन बींद पडल्यामळ
ु े पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर वाहत येऊन समद्र
ु ाच्या

ला्ाींमळ
ु े ३ नौका पल्ल्या व बड
ु ाल्या. २ नौका ला्ाींमळ
ु े ककनाऱयाला
फेकल्या गेल्या.

(२) सदर घ्नेत २९ खलाशाींपक
ै ी २७ खलाशाींना सरु क्षक्षत आिण्यात आले.
तसेच १ खलाशी बेपत्ता असन
ु १ खलाशी मत
ृ झाला आहे ..

(३) काही नौकाींचे दोरखींड त्
ु ू न नाींगर बाहे र आले. काही नौकाींच्या िोट्या
डडींग्याींचे समद्र
ु ला्े मळ
ु े नक
ु सान झाले आहे .

(४) अपघातग्रस्त होऊन पि
श िे ननकामी झालेल्या नौकेबाबत सींबर्ीं धत नौका
ु प
मालकास

पन
ु वशसन

अींतगशत

राषरीय

सहकार

ववकास

ननगम

या

अथशसहाय्याद्वारे मदत दे ण्याचा प्रस्ताव जजल्हा कायाशलयाकडुन कायशवाहहत
आहे .

मत
ृ व बेपत्ता मजच्िमाराींच्या वारसाींना मासेमार सींक् ननवारि ननधी

योजनेतन
ू तसेच केंद्रीय अपघात ग् ववमा योजनेतन
ू अथशसहाय्य दे ण्यात येत
आहे .

नैसर्गशक आपत्तीींमळ
ु े बार्धत मजच्िमाराींना

महसल
ु व वन ववभागाच्या

हद. १३.०५.२०१५ रोजीच्या शासन ननिशयान्वये मदत दे ण्यात येत.े
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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िोल्हापूर-रत्नाधगरी महामागाविरील पुलाांची दरु
ु ्ती िरून
िोिोली ते बोरपािळे (ता.पन्फ्हाळा, जज.िोल्हापूर) या
पुलाची पुनबाांधणी िरण्याबाबत

(४१)

*

९८४४७

श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर), श्री.सत्यजीत

पाटील-सरुििर (शाहूिािी) :
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि
उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कोडोली ते बोरपाडळे (ता.पन्हाळा, जज.कोल्हापरू ) हा ७० वषे जुना पल
ू
बेंगलोर, कोल्हापरू , रत्नार्गरी व कोकिला जोडिारा अत्यींत महत्वाचा पल
ू

असन
सदर पल
कमकुवत झाल्यामळ
ू
ू
ु े वाहून जाण्याचा धोका ननमाशि
झाल्याचे तसेच पल
होत
ु ावरून अवजड व इतर वाहनाींची कायम वाहतक
ू
असल्यामळ
ु े प्रवाशाींच्या
खरे आहे काय,

जीवाला धोका ननमाशि झाल्याचे ननदशशनास आले, हे

(२) असल्यास, कोल्हापरू -रत्नार्गरी महामागाशवरील िोट्या-मोठ्या आठ पल
ु ाींची
दरु वस्था होऊन सदर पल
ू वाहतक
ु ीसाठी धोकादायक झाल्याचे माहे ऑगस््,
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या दोन्ही प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार कोडोली ते बोरपाडळे या पल
ु ाची पन
ु बाांधिी
करण्याबाबत तसेच कोल्हापरू -रत्नार्गरी महामागाशवरील नादरु
ु स्त आठ पल
ु ाींची
दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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अहमदपूर ते पानगाांि (ता.रे णापूर, जज.लातूर) या र्त्याचे
(४२)

*

िाम ननिृष्ट्ट दजावचे िेल्याबाबत

१०४०४२

श्री.अ्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल

(मब
ुां ादे िी), श्री.विजय ििेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.सनु नल
िेदार

(सािनेर),

प्रा.िषाव

गायििाि

(इगतपरू ी), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी) :

(धारािी),

श्रीमती

ननमवला

गावित

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम

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

(१)अहमदपरू ते पानगाींव (ता.रे िापरू , जज.लातरू ) या रस्त्याचे डाींबरीकरि व

मजबत
ु ीकरिाचे काम ननकृष् दजाशचे करण्यात आल्यामळ
ु े रस्त्याची दरु वस्था
होऊन रस्ता वाहतक
ु ीस अयोग्य झाला आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार सदर रस्त्याचे ननकृष् दजाशचे काम करिाऱया

सींबर्ीं धताींवर कारवाई करून रस्त्याची दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोिती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,

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

प्रश्नाधीन रस्त्याचा काही भाग अवजड वाहतक
ु ीमळ
ु े व अनतवषृ ्ीमळ
ु े

क्षनतग्रस्त झाला होता.

सदर रस्त्याचा दोषदानयत्व कालावधी सरु
असल्यामळ
ु
ु े सींबर्ीं धत

कींत्रा्दाराकडून

क्षनतग्रस्त

रस्ता

दरु
ु स्त

करुन

घेण्यात

सद्यजस्थतीत रस्ता सजु स्थतीत असन
ू वाहतक
ु सरु ळीत आहे .

आला

आहे .

(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पण
ु े जजल््यातील २३ गािाांमध्ये भ्
ू खलन ि दरि
िोसळण्याचा धोिा असल्याबाबत

(४३)

*

९८६१७

श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.अजजत पिार

(बारामती), श्री.जजतें द्र आव्हाि (मब्र
ुां ा िळिा), श्रीमती ददवपिा चव्हाण
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(बागलाण), श्री.पाांिुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.िैभि वपचि (अिोले), श्री.शभमराि
तापिीर (खिििासला) :

सन्माननीय मदत ि पन
ु िवसन मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) माळीन (ता.आींबेगाव, जज.पि
श नेनत
ीं र जजल्हा प्रशासनाकडून
ु े) येथील दघ
ु ्
सींभाव्य आपत्ती येण्याची शक्यता असलेल्या
अहवालामधील

२३

गावाींमध्ये

भस्
ू खलन

व

ननवड यादीतील १५० गावाींच्या
दरड

कोसळण्याची

मोठ्या

प्रमािात सींभाव्यता असल्याचे सीओईपी, पि
ु े याींनी नमद
ू केले असल्याचे
माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) तसेच आींबेगाव तालक्
ु यात (जज.पि
ु े) जास्त प्रमािात पाऊस पडत

असल्याने अललकडे अनेकवेळा गींभीर स्वरुपाच्या दघ
श ना घडत असन
ु ्
ू माळीि
सारख्या दघ
श नेची पन
ु ्
ु रावत्ृ ती होऊ नये व खबरदारीचे उपाय त्वररत करता
यावेत यासाठी आींबेगाव येथे कायमस्वरुपी आपत्ती ननवारि कक्षाची यींत्रिा

ननमाशि करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी हदनाींक २८ ऑगस््, २०१७
रोजी वा त्या सम
ु ाराच्या पत्राद्वारे शासनाकडे मागिी केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

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

असल्यास,

त्यानस
ु ार

या

२३

गावाींमध्ये

भस्
ू खलन

व

दरड

न

कोसळण्याच्या दृष्ीने उपाययोजना करण्याबाबत तसेच आपत्ती ननवारि
कक्षाची यींत्रिा आींबेगाव येथे स्थापन करण्याबाबत शासनाने कोिती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(३) सन्मानीय लोकप्रनतननधीींनी पत्रान्वये केलेल्या सच
ु नेनस
ु ार कायशवाही
करण्यात आली आहे .
(४)

२३

सींभाव्य

दरडग्रस्त

गावाींमध्ये

सींरक्षिात्मक

कामे

करण्यासाठी

रु.३६५.२३ लक्ष एवढा ननधी जजल्हार्धकारी, पि
ु े याींना उपलब्ध करण्यात
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आला आहे .आींबेगाव तहलसल कायाशलयामध्ये हदनाींक १ जुन २०१७ ते ३०
सप््ें बर २०१७ कालावधीत शासनाचे ननदे शाप्रमािे मध्यवती आपत्ती ननयींत्रि
कक्ष स्थापन करण्यात आला होता.
(५) प्रश्नच उद््ावत नाही.

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

गोंिवपपरी (ता.गोंिवपपरी, जज.चांद्रपूर) ि जैतापूर (ता.िोरपना,
(४४)

*

(चांद्रपरू ) :

जज.चांद्रपूर) येथील र्त्याांची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत

९८५१२

श्री.सरु े श

धानोरिर

(िरोरा),

श्री.नानाजी

शामिुळे

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :-

(१) गोंडवपपरी (ता.गोंडवपपरी, जज.चींद्रपरू ) येथील धाबा ते धाबा बेघर या

रस्त्यावर हठकहठकािी मोठे खडडे पडून रस्त्याची दरु वस्था झाल्यामळ
ु े वाहन
चालक, ववद्याथी व सामान्य नागररकाींना प्रवास करिे गैरसोयीचे झाले असन
ू

रस्त्याच्या दरु
ु स्तीबाबत सींबर्ीं धताींकडे तक्रार करूनसद्ध
ु ा कोितीही कायशवाही
करण्यात आली नसल्याचे तसेच याच तालक्
ु यातील पोडस येथील वधाश
नदीवरील पल
ु ाला सींरक्षक कठडे नसल्याने अपघात घडून एका प्रवाशाचा मत्ृ यु
झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) तसेच जैतापरू (ता.कोरपना, जज.चींद्रपरू ) या गावात पोहोचण्यासाठी
असलेल्या भोयरगाव ते जैतापरू व नाींदगाव ते जैतापरू या रस्त्याींची दरु वस्था
झाल्याने येथील ववद्याथी व नागररकाींना प्रवास करिे गैरसोयीचे झाले

असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या दोन्ही हठकािच्या रस्त्याींबाबत शासनाने चौकशी केली
आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार गोंडवपपरी येथील धाबा ते धाबा बेघर तसेच
भोयरगाव

ते

जैतापरू

व

नाींदगाव

ते

जैतापरू

या

रस्त्याींची

दरु
ु स्ती

करण्याबाबत तसेच पोडस येथील वधाश नदीवरील पल
ु ाला सींरक्षक कठडे
बसववण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्रीमती पांिजा मि
ांु े : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे .

प्रश्नार्धन रस्त्याची दरु ावस्था झालेली आहे . सावशजननक बाींधकाम

ववभागाच्या अखत्यारीतील पोडस येथील वधाश नदीवरील पल
ु हा बड
ु ीत पल
ु

असन
ू पल
ु ास लावण्यात आलेले कठडे पावसाळा सरु
ु होण्यापव
ू ी काढण्यात
येतात व पावसाळा सींपल्यानींतर पन्
ु हा लावण्यात येतात असे सावशजननक
बाींधकाम

ववभागाने

हद.१९.०८.२०१७

रोजी

कळववले
झाला

आहे .

तेव्हा

प्रश्नात

पावासाळा

उल्लेणखत
सरु
ु

अपघात

असल्यामळ
ु े

हा

कठडे

काढण्यात आले होते. पावसाळा सींपल्यानींतर पल
ु ाला कठडे लावण्यात आले
आहे त.

(२) अींशत: खरे आहे .

(३) जजल्हा पररषदे माफशत रस्त्याची पाहिी करण्यात आली आहे .

(४) गोंडवपींपरी येथील धाबा ते धाबा बेघर वस्ती हा ग्रामीि मागश क्र. २५
असन
ू या रस्त्याची लाींबी १.५० कक.मी. आहे . या रस्त्याचे दरु
ु स्तीचे काम सन

२०१३-१४ मध्ये मींजूर करण्यात आले होते. प्रत्यक्ष काम सरु
े ी
ु करतेवळ
रस्त्याच्या लगतच्या दोन शेतक-याींनी जागेच्या मालकी हक्काबाबत वाद
ननमाशि केल्यामळ
ु े रस्त्याचे काम करता आलेले नाही.

भोयगाव ते जैतापरू हा रस्ता प्रमख
जजल्हा मागश क्र.१७
ु

सद्यजस्थतीत सजु स्थतीत आहे .

असन
ू

तसेच नाींदगाव ते जैतापरू हा ग्रामीि मागश क्र. २९ असन
ू या रस्त्याची

लाींबी ५.५० कक.मी. आहे . त्यापैकी ०/०० ते १/४५० कक.मी. डाींबरी पषृ ठभाग
असन
ू सजु स्थतीत आहे . १/४५० ते ५/५०० कक.मी. खडी पषृ ठभागापैकी २/०० ते
५/०० कक.मी. लाींबी परु हानी दरु
ीं गशत दरु
ु स्ती योजनेअत
ु स्त करण्यात आलेली
असन
ू वाहतक
ु ीस योग्य आहे . १/४५० ते २/०० कक.मी. रस्त्याची तात्परु ती
दरु
ु स्ती करण्याचे काम जजल्हा पररषदे माफशत करण्यात येत आहे .

सावशजननक बाींधकाम ववभागाच्या अखत्यारीतील पोडस येथील वधाश

नदीवरील पल
ु हा बड
ु ीत पल
ु असन
ू पल
ु ास लावण्यात आलेले कठडे पावसाळा

सरु
ु होण्यापव
ू ी काढण्यात येतात व पावसाळा सींपल्यानींतर पन्
ु हा लावण्यात
येत असतात. पावसाळा सींपल्यानींतर पल
ु ाला कठडे लावण्यात आले आहे असे
सावशजननक

बाींधकाम

ववभागाने

कळववले

आहे .

तसेच

पल
ु ाची

दरु
ु स्ती

करण्याच्या कामास मींजुरी प्राप्त असन
ू , कामाची ननववदा ननजश्चतीची प्रकक्रया
प्रगतीत आहे .
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(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मौजे िविलगाि (नेरूर) (ता.िुिाळ, जज.शसांधद
ु ग
ु )व येथील जागेची
चि
ु ीची मोजणी िरून मालमत्तेचे नुिसान िेल्याबाबत

(४५)

*

९७२२७

श्री.मधि
ु रराि चव्हाण (तळ
ु जापरू ), श्री.सभ
ु ाष भोईर

(िल्याण ग्रामीण) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) मौजे कववलगाव (नेरूर) (ता.कुडाळ, जज.लसींधुदग
ु )श येथील सव्हे नीं.३१
पो.हह. ‘१२ अ’ आणि ‘१३ य’ या जागेची भम
ू ी अलभलेख अर्धकारी, कुडाळ व
सव्हे अर

िी.हमीद

शेख

याींनी

चुकीची

मोजिी

करून

लमळकतदाराच्या

मालमत्तेचे नक
ु सान केल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी जजल्हार्धकारी, लसींधद
ु ग
ु श व अधीक्षक, भम
ू ी

अलभलेख, कुडाळ याींच्याकडे पत्राद्वारे ववनींती करण्यात आली असन
ू सद्ध
ु ा
कोितीही कायशवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषश काय आहे व त्या अनष
ीं ाने सदर जमीन
ु ग
लमळकतदाराच्या नावे परत करण्याबाबत व गैरव्यवहार करिाऱया सींबध
ीं ीत
अर्धकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) असे ननदशशनास आले नाही.

(३), (४) व (५) िी सरु े श जनादश न म्हाडदळकर याींनी हदनाींक ८.१२.२०१६ रोजी
केलेल्या

तक्रारी

कायाशलयाकडून

अजाशनस
ु ार

उपअधीक्षक

भलू म

अलभलेख,

कुडाळ

याींचे

हदनाींक ४.०३.२०१७ रोजी चौकशी करण्यात आली असन
ू फेर

हद्द दाखववण्यात आली आहे .हदनाींक २०.०३.२०१७ रोजी सध
ु ाररत ‘क’ प्रत
दे ण्यात आली आहे .
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सदर फेरतपासिी मोजिी िी.म्हाडदळकर याींना मान्य नसल्याची

तक्रार हदनाींक १९.११.२०१७ रोजी प्राप्त झाल्याने हदनाींक २८.११.२०१७ रोजी
पन्
ु हा प्रत्यक्ष जागेवर जावन
ू चौकशी करण्यात आलेली आहे .

मौजे कववलगाव, (ता.कुडाळ, जज.लसींधद
ू ग
ू )श येथील स.नीं.३१, हहस्सा नीं.

१२ अ व १३ ची हद्द कायम मोजिी िी.सरु े श जनादश न म्हाडदळकर याींचे
ववनींतीवरुन करण्यात आली.

सदर जलमनीचे लगत धारक याींनी त्याींचे स.नीं.

३१, हहस्सा नीं. ११/९६ ची हद्दकायम मोजिी करुन घेतली. सदर मोजिी

मान्य नसल्याने िी.म्हाडदळकर याींनी जजल्हार्धकारी व उप अधीक्षक भलू म
अलभलेख, कुडाळ याींचेकडे तक्रार केली. तक्रारीचे अनष
ीं ाने उपरोक्त प्रमािे
ु ग
कायशवाही करण्यात आली आहे .
उप

अधीक्षक

भलू म

अलभलेख,

कुडाळ

याींचे

तपासिीमध्ये

असे

ननदशशनास आले की, िी.म्हाडदळकर याींचे स.नीं. ३१, हह.नीं. १२ अ व १३ ची

मोजिी मळ
ू अलभलेखाचा आधार घेवन
ू कायम केली असल्याने ती बरोबर
आहे .

लगत धारक िी.अननल चौथमल पा्ोहदया याींचे सवे ३१, हह.नीं. ११/९६

ची मोजिी रे खाींकन नकाशाचे आधारे केली असल्याने ती सदोष आहे .

त्यामळ
ु े सदरचा मोजिी नकाशा ननयमाप्रमािे दरु
ु स्त करुन सध
ु ाररत

मोजिी नकाशे परु ववण्याची कायशवाही करण्याच्या सच
ु ना जमाबींदी आयक्
ु त,
पि
ु े कायाशलयामाफशत

जजल्हा

अधीक्षक

भलू म

अलभलेख,

हद.०७/१२/१७ रोजीच्या पत्राने दे ण्यात आलेल्या आहे त.

लसींधुदग
ु श

याींना

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

शसांदेिाही (जज.चांद्रपूर) तालुक्यातील नविन मध्यिती प्रशासिीय
(४६)

*

इमारतीच्या बाांधिामास मांजुरी दे ण्याबाबत

९५१५३

श्री.विजय ििेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील

(शशिी), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अ्लम शेख
(मालाि पजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा),
श्री.हषविधवन

सपिाळ

(बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय

सािवजननि

बाांधिाम

(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) लसींदेवाही (जज.चींद्रपरू ) तालक्
ु यातील नववन मध्यवती प्रशासकीय इमारतीचे
बाींधकाम करण्यासाठी अर्धक्षक अलभींयता, सावशजननक बाींधकाम ववभाग,

चींद्रपरू याींनी १२ को्ी ६५ लक्ष रूपयाींच्या अींदाजपत्रकासह प्रस्ताव तयार

करून सर्चव, सावशजननक बाींधकाम ववभाग, मींत्रालय मब
ुीं ई याींच्याकडे हदनाींक
१५ माचश, २०१५ रोजी सादर केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गत अडीच वषाशपासन
सदर प्रस्ताव सर्चव, सावशजननक
ू
बाींधकाम ववभाग, मींत्रालय मब
ींु ई याींच्या कायाशलयात मींजरू ीववना प्रलींबबत आहे,
हे ही खरे आहे काय,

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

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार लसींदेवाही येथील नववन मध्यवती प्रशासकीय
इमारतीच्या बाींधकामाच्या प्रस्तावास मींजरू ी दे ण्याबाबत शासनाने कोिती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे . सदर कामाचा प्रस्ताव रुपये
१२.६५ को्ीचा नसन
ू रुपये १३.२१ को्ीचा प्राप्त झाला आहे

(२), (३), (४) व (५) सदर कामाचे १३.२१ को्ी रकमेचे अींदाजपत्रक शासनास

प्राप्त झाले आहे . ननधी, ननकष व अग्रक्रम यावर काम हाती घेिे अवलींबन
ू
राहील.

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

िोल्हापूर जजल््यातील अिैध िाळू उपशाबाबत
(४७)

*

९७३८३

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

आव्हाि (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर), िॉ.सजु जत
शमणचेिर (हातिणांगले) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
मांत्री पढ
ू
ु ील गोष्ीींचा

(१) चींदगड (जज.कोल्हापरू ) तालक्
ु यातील राजगोळी-चन्नेट्टी पररसरातन
ू दररोज
ककमान २०० ते २५० रक

वाळूचा ववनापरवाना उपसा होत असल्याचे व या

अवैध वाळू उपशामळ
ु े शासनाच्या को्यवधी रुपयाींच्या महसल
ू ाचे नक
ु सान

होऊन पयाशवरिाचाही ऱहास होत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, हररत लवादाच्या वाळू उपशाबींदीच्या ननिशयामळ
ु े गत चार

महहन्यापासन
ू राज्यातील वाळूचा उपसा बींद असल्याने कोल्हापरू जजल्हयात
वाळूची प्रचींड ्ीं चाई ननमाशि झाली असताना वाळू माकफयाकडून मोठ्या
प्रमािात अवैध उत्खनन सरु
ु आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरच्या अवैध वाळू उपशाबाबत स्थाननक जनतेनी तसेच

सामाजजक कायशकत्याांनी जजल्हार्धकारी कोल्हापरू याींच्याकडे माहे जल
ु ,ै २०१७
मध्ये वा त्या दरम्यान लेखी तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(५) असल्यास, चौकशीचे ननषकषश काय आहे व त्यानस
ु ार चींदगड तालक्
ु यात
व

एकींदरीत

कोल्हापरू

जजल््यात

अवैध

वाळू

उपसा

करिाऱया

वाळू

माकफयाींवर कारवाई करून पयाशवरिाचे सींरक्षि करण्याबाबत तसेच उक्त

जजल््यातील वाळू लललाव शासनामाफशत करून वाळूची ्ीं चाई दरू करण्याबाबत
शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अशी बाब ननदशशनास आलेली नाही. तथावप,
स्थाननक वत्ृ तपत्रामध्ये अशा आशयाची बातमी प्रलसध्द झाली होती.

(२) राषरीय हररत लवादाने याींबत्रकी साधनाींचा वापर करुन वाळू उपसा

करण्यास प्रनतबींध केला आहे . मात्र त्यामळ
ु े कोल्हापरू जजल््यात वाळूची प्रचींड
्ीं चाई ननमाशि झाल्याची व मोठ्या प्रमािात अवैध वाळू उत्खनन होत
असल्याची बाब ननदशशनास आली नाही.

(३), (४) व (५) जजल्हार्धकारी, कोल्हापरू याींचे कायाशलयाकडे हद. १८/८/२०१७
व हद.२३/१०/२०१७ रोजी या सींदभाशत दोन तक्रार अजश प्राप्त झाले होते.

चींदगड तालक्
ु यामध्ये ताम्रपिी व घ्प्रभा या दोन नद्या असन
ू

त्यामध्ये

वाळूचे

साठे

उपलब्ध

नसल्याने

पररसरात अवैध वाळू उपसा होत नाही.

मौजे

राजगोळी-चन्नेहट्टी

या

सन २०१७-१८ या वषाशकररता कालबध्द कायशक्रमानस
ु ार रे ती / वाळू

लललाव प्रकक्रया करण्यात येत आहे .
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हद.१/४/२०१७ ते हद.३१/१०/२०१७ या कालावधीत कोल्हापरू जजल््यामध्ये

अवैध वाळू वाहतक
ू ीच्या ९२ प्रकरिाींमध्ये दीं डात्मक कारवाई करुन रक्कम
रु.३०,९७,९००/- इतका दीं ड वसल
ू करण्यात आला आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िोळा ते बाणरू गि (जज.साांगली) या घाट र्त्याची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत
(४८)

*

९७०९०

श्री.अननल बाबर (खानापरू ) :

सन्माननीय ग्रामवििास

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

साींगोला

व

आ्पाडी

तालक्
ु याींना

जोडिा-या

कोळा

ते

बािूरगड

(जज.साींगली) या घा् रस्त्याच्या बाजच
ू े सींरक्षक कठडे त्
ु ले असन
ू माहे

ऑगस््-सप््ें बर, २०१७ मध्ये घा्ाच्या बाजूने डोंगराची दरड कोसळून

रस्त्याची मोठ्या प्रमािात दरु वस्था झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा
त्या दरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या घा् रस्त्याची शासनाने पाहिी केली आहे काय,

(३) असल्यास, पाहिीचे ननषकषश काय आहे व त्यानस
ु ार कोळा ते बािूरगड
या घा् रस्त्याची तातडीने दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मि
ांु े : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) जजल्हा पररषद सोलापरू माफशत सदर रस्त्याची
आहे .

पाहिी करण्यात आली

(३) कोळा ते बानरू गड हा रस्ता ग्रामीि मागश क्र. ८४

असन
ू या रस्त्याची

लाींबी ६.०० कक.मी. आहे . ०/०० ते २/०० रस्त्याचे डाींबरीकरि जजल्हा ववकास
योजना सन २०१६-१७ मध्ये सावशजननक बाींधकाम ववभागाकडून झालेले आहे .

२/०० ते ४/०० कक.मी. लाींबीमध्ये तेरावा ववत्त आयोगामधून डाींबरीकरिाचे

काम करण्यात आले आहे . तसेच ४/०० ते ४/५०० मधील लाींबी सजु स्थतीत
आहे . ४/५०० ते ५/६०० कक.मी. लाींबीतील रस्ता डाींबरीकरिाचे काम
रस्ते ववकास व मजबत
ू ीकरि
ननववदास्तरावर आहे .

कायशक्रम

सन २०१७-१८

मध्ये

ग्रामीि

मींजूर असन
ू
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या रस्त्यावर ४/६०० ते ६/०० मध्ये घा्ाचा भाग असन
ू पाच हठकािी

वळिे आहे त. मैलमजूराींमाफशत ढासळलेली दरड व रस्त्यावर आलेले दगड
माती बाजूला करुन रस्ता वाहतक
ु ीस योग्य केलेला आहे.

डोंगर माथ्याला स्लोप मध्ये क्ीींग करुन दरु
ु स्त करिे व त्
ु लेले

सींरक्षक कठडे दरु
जजल्हा पररषदे ला ववववध
ु स्त करिे आवश्यक असन
ू
योजनाींमधून प्राप्त ननधी व ननकषाच्या
जजल्हा पररषदे चे ननयोजन आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

अर्धन राहून सदरचे काम करण्याचे

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

अधावपूर (ता.अधावपूर, जज.नाांदेि) येथील जजल्हा मागाविर जजओ
(४९)

*

उत्तर) :

िांपनीने अनधधिृतपणे खोदिाम िेल्याबाबत

९९३९५

श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.िी.पी.सािांत (नाांदेि

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून)

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

अधाशपरू

(ता.अधाशपरू ,

जज.नाींदेड)

येथील

भोकर

फा्ा

ते

भोकर

महामागाशवरील बारसगाव पा्ी ते येळेगाव-दे गाींवकडे जािा-या प्रमख
ु जजल्हा

मागाशच्या लाींबीमध्ये जजओ मोबाईल कींपनीने अनर्धकृतपिे खोदकाम करुन
शासकीय मालमत्तेचे नक
ु सान केले असल्याचे हदनाींक ३० ऑगस््, २०१७
रोजी वा त्या सम
ु ारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

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

(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार उक्त मागाशवर अनर्धकृतपिे खोदकाम करुन
शासकीय मालमत्तेचे नक
ु सान करिाऱया जजओ मोबाईल
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

कींपनीवर शासनाने

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

(२) व (३) बारसगाींव पा्ी ते येळेगाव या दोन गावाींच्या दरम्यान जजओ

कींपनीचे ठे केदार िी.जनक माने हे अनर्धकृतररत्या रस्ता खोदकाम करताींना
आढळून आले. त्याींच्या ववरोधात पोलीस ठािे, अधाशपरू येथे तक्रार दाखल
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करण्यात आली असन
ू त्याींच्यावर अदखल पात्र गन्
ु हा नोंदववण्यात आला आहे .

सदर ठे केदाराने स्वखचाशने सदर रस्ता पन
श थावपत करुन हदला असन
ु स्
ू
वाहतक
ु ीस सजु स्थतीत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

चांद्रपूर येथील वप्रयदशवनी चौिातील बस ्थानिाििे जाणारा रे ल्िे पूल
बाांधन
ू िरोरा नािा उड्िाण पल
ु ाचे िाम पण
ू व िरण्याबाबत

(५०)

*

१०४०१९

श्री.नानाजी

शामिुळे

(चांद्रपरू ) :

सन्माननीय

सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१) चींद्रपरू येथील वप्रयदशशनी चौकातील बस स्थानकाकडे जािारा रे ल्वे पल
ू
जीिश झाला असल्याचे सावशजननक बाींधकाम ववभागाच्या माहे ऑक््ोबर,

२०१७ च्या सवेक्षनात ननदशशनास आले असन
ू सदर पल
ू कोित्याही क्षिी
कोसळून मोठ्या प्रमािात जीववत व ववत्त हानी होण्याची शक्यता ननमाशि

झाल्यामळ
ु े नवीन पल
ु ाच्या बाींधकामासाठी सावशजननक बाींधकाम ववभागाने ६०
को्ी रुपयाींचा प्रस्ताव पाठववला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच चींद्रपरू येथील वरोरा नाका उड्डाि पल
ु ाचे काम गत ७ वषाशपासन
ू
सरु
ु असन
ू

याबाबत सींबर्धत अर्धकारी व कींत्रा्दार याींच्याकडे वारीं वार

पाठपरु ावा करून दे खील या कामाकडे दल
श
करण्यात येत असल्याचे
ु क्ष
ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या दोन्ही प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार वप्रयदशशनी चौकातील बस स्थानकाकडे जािाऱया
रे ल्वे पल
ु ाच्या प्रस्तावास मान्यता दे ण्याबाबत तसेच वरोरा नाका उड्डाि

पल
श करिाऱया कींत्रा्दार
ु ाचे काम तातडीने पि
ू श करून पल
ु ाच्या कामाकडे दल
ु क्ष
व अर्धकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे ?
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श्री.

चांद्रिाांत

अजस्तत्वातील

पाटील

रे ल्वे

:

(१)

चींद्रपरू

उड्डािपल
ु ाजवळ

शहरातील

समाींतर

प्रस्ताव रे ल्वे ववभागास सादर करण्यात आला आहे .

रे ल्वे

वप्रयदशशनी
पल
ु ाचे

चौकातील

बाींधकामाचा

(२), (३), (४) व (५) वरोरा नाका उड्डािपल
ू ाचे मल
ू रोड ते नागपरू रोड
पयांतचे मख्
ु य उड्डािपल
ू ाचे

बाींधकाम पि
ू श झाले असन
ू या पल
ू ावरुन वाहतक
ू

सरु
ु आहे . सदर उड्डािपल
ु ाचे मल
ू कडून डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर कॉलेजकडील
भागाचे १ वपअर व ४ सप
ु रस्रक्चरचे काम वगळता पि
ू श झाले आहे .

वरोरा नाका चौकात होिा-या वाहतक
ु ीच्या कोंडीमळ
ु े काम करण्यास

अपरु ा कालावधी लमळिे, केबल ह्वविे तसेच इलेक्रीक वायर स्थलाींतर

करिे, जमीनीखालील पाण्याचे पाईप लाईन स्थलाींतर करिे इ. सवश बाबीींमळ
ु े

ननधाशररत वेळेत पि
ू श होऊ शकले नाही. कींत्रा्दाराच्या अडचिी ववचारात घेऊन

कींत्रा्दारास मद
ु तवाढ दे ण्यात आली होती. तथावप वाढीव मद
ु तीत काम पि
ू श
न झाल्याने कींत्रा्दारास दीं ड आकारिी करण्यात आली आहे .
वप्रयदशशनी चौकातील

रे ल्वे

ववभागाची मान्यता अप्राप्त आहे .

पल
ु ाचे

बाींधकामाच्या

प्रस्तावास

रे ल्वे

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

मुांबईमधील जशमनीिर आिारण्यात येणारा
अिृषि िर रद्द िरण्याबाबत

(५१)

*

९६०८४

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददिली पि
ू )व :

सन्माननीय

महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मब
ुीं ईमधील जलमनीवर अकृषक कर आकाराला जात असल्याचे व त्याचे

मोठ्या सींख्येमध्ये थकबाकीदार असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मब
ुीं ईतील अनेक जलमनीींचे जमीन मालक लमळत नसल्याने
वषाशनव
ु षे या कराची थकबाकी वाढत असल्याचे व त्याचा कर भार सदर

जलमनीवर उ्या असिाऱया गह
ृ ननमाशि सींस्थाींवर पडत असल्याचे ननदशशनास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
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(४) असल्यास, चौकशीनस
ींु ईमधील जलमनीवरील अकृषक कर रद्द
ु ार मब
करण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) बह
ुीं ई मध्ये मब
ुीं ई शहर
ृ न्मब
आणि मब
ींु ई उपनगर या दोन जजल््याींचा समावेश आहे. त्यापैकी मब
ींु ई शहर

जजल््यामध्ये अकृवषक कर आकारण्यात येत नाही. मब
ुीं ई उपनगर जजल््यात
महाराषर जमीन महसल
ू सींहहता, १९६६ आणि त्याखालील महाराषर जमीन
महसल
(जलमनीच्या वापरात बदल व अकृवषक आकारिी) ननयम, १९६९
ू
मधील तरतद
ू ीनस
ु ार, कृषी जलमनीच्या वापरात बदल करून अशा जलमनीचा

अकृवषक प्रयोजनाथश वापर केल्यास, या जलमनीच्या सदर वापराकरीता वावषशक
जमीन महसल
म्हिून अकृवषक कराची आकारिी करण्यात येत.े या
ू
आकारिीसाठी हद.१ ऑगस्् ते पढ
ु ील वषाशच्या हद. ३१ जल
ु ै पयांतचा
कालावधी ववचारात घेण्यात येतो. या कालावधीतील अकृवषक कर सींबर्ीं धत
भोगव्ादार याींच्याकडून आणि भोगव्ादार याींनी यात कसरू केल्यास त्या
जलमनीवर

वहहवा्

करिा-या

व्यक्ती

ककीं वा

सींस्था

याींच्याकडून

वसल
ू

करण्यात येतो. अशा व्यक्तीींनी/ सींस्थाींनी आकारण्यात आलेला अकृवषक कर
शासन जमा न केल्यास तो थकबाकी म्हिून वसल
ू करण्यात येतो.
त्यासाठी सींबर्ीं धताींना थकबाकीच्या मागिी सींबध
ीं ीची नो्ीस दे ऊन अशी

थकबाकी ननयमानस
करिे अपेक्षक्षत आहे . उक्त कायशपद्धतीनस
ु ार वसल
ू
ु ार
मब
ुीं ई उपनगर जजल््यात अकृवषक कराची मागिी नो्ीस सींबर्ीं धताींना
बजावण्यात आलेल्या आहे त.
अकृवषक कर हा जलमनीच्या अकृवषक वापरासाठीचा शासनाचा सावशभौम
कर आहे . त्यामळ
ु े सदर कर रद्द करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन नाही.
-----------------

औरां गाबाद शहरातील हायिोटव ते सोहम मोटसव मुिांु दिािी सजव्हव स
(५२)

*

र्त्याचे िाम ननिृष्ट्ट दजावचे िेल्याबाबत

१०२७७१

श्री.अतल
सािे (औरां गाबाद पि
ु
ू )व :

सन्माननीय

सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-
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(१) औरीं गाबाद शहरातील हायको्श ते सोहम मो्सश मक
ु ींु दवाडी सजव्हशस

रस्त्याचे काम महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळाने ७२ लक्ष रूपये खचश
करून केले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या रस्त्याचे काम ननकृष् दजाशचे केल्याने सहा महहन्यात या

रस्त्याच्या डाींबरी कामाचा वरील भाग (सफेस) उखडला असन
ू खडी उघडी

पडल्याचे तसेच डाव्या व उजव्या बाजूच्या शोल्ड मध्ये मरू
ु माचा भराव न
्ाकल्यामळ
ु े रस्त्याच्या कडाही ननखळल्या असल्याचे ननदशशनास आले आहे,
हे ही खरे आहे काय,

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

(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषश काय आहे व त्यानस
ु ार उक्त रस्त्याचे
ननकृष् दजाशचे काम करिाऱयाींवर शासनाने कोिती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) हे खरे नाही. सदर सजव्हशस रस्त्याच्या डाींबरीकरिाचे काम हद.३०.०६.२०१७
रोजी ननवेदेतील अ्ी व शतीनस
ु ार पि
ू श झालेले आहे . सद्यजस्थतीत रस्ता
सजु स्थतीत आहे .

(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

जळगाि जजल््यातील िाळू त्िरीबाबत
(५३)

*

१०३०२८

श्री.सरु े श

(राजूमामा)

भोळे

(जळगाि

शहर) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) जळगाव जजल््यातील कोिताही वाळू लललाव शासनातफे झाला नसताींना
नायब

तहसीलदार,

जळगाव

तालक
ु ा

व

महसल
ू

ववभागातील

इतर

अर्धकाऱयाींच्या सींगनमताने वाळू माकफया लाखो रुपयाींच्या वाळूची अहोरात्र
तस्करी करत असल्याचे व या वाळूच्या वाहनाींमळ
ु े अपघात घडून अनेक
नागररकाींचे बळी जात असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त जजल््यातील वाळू तस्करीबाबत चौकशी करण्याचे

आदे श ववभागीय आयक्
ु त, नालशक याींनी हदनाींक ४ एवप्रल, २०१६ रोजी
जजल्हार्धकारी, जळगाव याींना हदले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषश काय आहे व त्यानस
ु ार या जजल््यात
ववनापरवाना वाळू तस्करी करिाऱया वाळू माकफयाींवर तसेच त्याींना मदत
करिाऱया सींबर्ीं धत अर्धकाऱयाींवर कारवाई करून वाळूच्या वाहनाींमळ
ु े बळी

गेलेल्या नागररकाींच्या कु्ुींबबयाींना आर्थशक मदत दे ण्याबाबत शासनाने कोिती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) जळगाींव जजल््यात सन २०१६-१७
मध्ये वाळू लललाव झाले होते.

जळगाव जजल्हयात वाळू वाहतक
ू करिाऱया वाहनाींमळ
ु े वषश २०१७ मध्ये

३ अपघात होऊन सदर अपघाताींमध्ये एकूि तीन जिाींचा मत्ृ यू झाला आहे .

ननवासी नायब तहलसलदार जळगाव, तहसील कायाशलय, जळगाींव

याींच्या ववरुध्द कायाशलयीन कामकाजात हलगजीपिा केल्याबद्दलच्या प्राप्त

तक्रारीच्या अनष
ीं ाने ववभागीय आयक्
ु ग
ु त, नालशक याींनी हद.४/७/२०१६ रोजी

हदलेल्या चौकशीच्या ननदे शाींनस
ु ार जजल्हार्धकारी, जळगाींव याींनी प्रस्तत
ु
प्रकरिी चौकशी केली असन
या चौकशीत ननवासी नायब तहसीलदार,
ू
तहसील कायाशलय जळगाव याींनी कतशव्यात कसरू केल्याचे प्रथमदशशनी
ननदशशनास

आल्याने

करण्यात आली आहे .

त्याींचेववरुध्द

लशस्तभींगववषयक

कारवाई

प्रस्ताववत

हद.१/४/२०१७ ते हद.२८/११/२०१७ अखेर गौि खननजाची अवैध वाहतक
ू

करिाऱया

१०३६

वाहनाींवर

दीं डात्मक

कारवाई

करुन

रक्क्म

रुपये

१,८३,४९,०००/- इतका दीं ड वसल
ू करण्यात आला असन
ू ७६ वाहनाींवर गन्
ु हे
दाखल करण्यात आले आहेत.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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राज्यात ननयम िािलून िाहन योग्यता प्रमाणपत्र
दे ण्यात येत असल्याबाबत

(५४)

*

९५५६९

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशिी), श्री.विजय ििेट्टीिार

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

श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.हषविधवन सपिाळ (बल
ु ढाणा), िॉ.सांतोष टारफे
(िळमनरु ी), श्री.अ्लम शेख (मालाि पजश्चम) :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पररिहन

(१) राज्यात ठािे, पनवेल, औरीं गाबाद, कोल्हापरू व यवतमाळ येथील
प्रादे लशक पररवहन कायाशलयातन
ू रस्त्यावर चालववण्यासाठी वाहन योग्य आहे

ककीं वा नाही, याची चाचिी न करताच कायाशलयात बसन
ू हदवसाला शेकडो

वाहनाींना वाहन योग्यता प्रमािपत्र हदले जात असल्याची बाब हदनाींक १८
ऑगस््, २०१७ रोजी तीन वररषठ अर्धकाऱयाींच्या पथकाने केलेल्या पाहिीत
ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय,

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

(३) असल्यास, चौकशीअींती सींबर्ीं धत प्रादे लशक पररवहन अर्धकाऱयाींवर कारवाई

करण्याबाबत तसेच अशा प्रकाराींना आळा घालण्याच्या दृष्ीने शासनाने
कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ददिािर रािते : (१), (२) व (३) मा.उच्च न्यायालयात दाखल जनहहत
यार्चका क्र.२८/२०१३ मध्ये पररवहन सींवगाशतील वाहनाींच्या योग्यता प्रमािपत्र

नत
ु नीकरि तपासिीचे जव्हडडओ र्चत्रीकरि करण्याचे ननदे श हदले होते.
त्यानस
ु ार

पररवहन

आयक्
ु तालयातील

वररषठ

अर्धका-याींच्या

पथकाने

ठािे,पनवेल,औरीं गाबाद, कोल्हापरू व यवतमाळ याहठकािचे वाहन योग्यता
प्रमािपत्राच्या नत
ू नीकरिाचे र्चत्रीकरि तपासले असता, मो्ार वाहन कायदा
कलम ६२ नस
ु ार ननधाशररत सवश तपासण्या केल्याचे जव्हडडओ र्चत्रीकरिात
हदसन
ू आले नाही. त्यामळ
ु े हद.२१.०८.२०१७ रोजी मा.मख्
ु य सर्चव याींच्या
अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीतील ननिशयानस
ु ार सींबर्ीं धत अर्धका-
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याींवर प्रशासकीय कारवाई करण्यासाठी सींबर्ीं धत मो्ार वाहन ननरीक्षक व
त्याींचे ननयींत्रक अर्धकारी याींना कारिे दाखवा नो्ीस बजावण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पण
ू ाव ते लक्ष्मीनगर (ता.पण
ू ाव, जज.परभणी) या र्त्याचे
(५५)

*

िाम पण
ू व िरण्याबाबत

९६९६०

िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे िी),

श्री.अ्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्रीमती ननमवला गावित (इगतपरू ी),

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.िी.पी.सािांत (नाांदेि उत्तर), श्री.विजय
ििेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अमर िाळे (आिी), िॉ.राहूल पाटील (परभणी) :
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पि
ू ाश ते लक्ष्मीनगर (ता.पि
ू ाश, जज.परभिी) या १२ कक.मी. लाींबीच्या

रस्त्याचे काम सींबध
ीं ीत कींत्रा्दाराकडून हदनाींक १६ माचश, २०१७ रोजीपयांत
पि
ू श होिे अपेक्षक्षत असताना अद्यापी काम अपि
ू श असन
ू अत्यींत सींथगतीने
काम सरु
ु असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास
आले, हे खरे ओह काय,

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

(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार सदर रस्त्याचे काम तातडीने पि
ू श करून
सींथगतीने काम करिाऱया कींत्रा्दारावर कारवाई करण्याबाबत शासनाने
कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

-----------------
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तापी नदीच्या (ता.चोपिा, जज.जळगाांि) िाठािरील धानोरा
पररसरातील शेति-याांच्या वपिाांचे ेालेले नुिसान
(५६)

*

१०१७५९

श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपिा) :

सन्माननीय मदत ि

पन
ु िवसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) तापी नदीच्या (ता.चोपडा, जज.जळगाींव) काठावरील धानोरा पररसराला

हदनाींक २० सप््ें बर, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास वादळाचा तडाखा बसन
ू
शेतकऱयाींच्या वपकाींचे सम
ु ारे १० को्ी रुपयाींचे नक
ु सान झाले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या धानोरा पररसराची पाहिी शासनाने केली आहे काय,
(३)

असल्यास,

त्यानस
ु ार

नक
ु सानग्रस्त

शेतक-याींना

नक
ु सान

दे ण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

भरपाई

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) हदनाींक २० सप््ें बर, २०१७ रोजी वा
त्यासम
ु ारास

तापी नदीच्या

आलेल्या वादळामळ
ु े जळगाींव जजल््यातील चोपडा तालक्
ु यातील

काठावरील धानोरा पररसरातील सम
ु ारे १४ गावाींतील ३९०.५६

हे . क्षेत्रावरील शेतीवपकाींचे ३३% च्या वर नक
ु सान झाले असल्याचे ननदशशनास
आले.

त्यानस
ु ार धानोरा पररसरात तहलसलदार चोपडा, तालक
ु ा कृवष अर्धकारी

चोपडा याींनी पाहिी करुन, सींबर्ीं धत तलाठी व कृवषसहायक व ग्रामस्तरीय
सलमती याींच्यामाफशत पींचनामे करण्यात आलेले आहे त.

त्यानस
ु ार माहे

सप््ें बर २०१७ मध्ये शेतीवपकाींच्या झालेल्या नक
ु सानीबाबत क्षेत्रीय स्तरावरुन

सींयक्
ु त स्वाक्षरीचा अहवाल प्राप्त होताच, नक
ु सानग्रस्त शेतक-याींना नक
ु सान
भरपाई दे ण्याबाबत ननिशय घेण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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िोल्हापूर-गारगोटी (जज.िोल्हापूर) या र्त्याचे
ननिृष्ट्ट दजावचे िाम िेल्याबाबत

(५७)

*

(१)

कोल्हापरू -गारगो्ी

िळिा) :

९६४१३

श्री.हसन मश्र
ांु ा
ु ीफ (िागल), श्री.जजतें द्र आव्हाि (मब्र

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून)
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(जज.कोल्हापरू )

या

रस्त्याचे

सहा

महहन्यापव
ू ी

डाींबरीकरि व खडीकरिाचे काम केले असन
ू अल्पावधीत रस्त्यावरील खडी

वाहून गेल्याचे तसेच हठकहठकािी मोठे खड्डे पडल्याने रस्त्याचे काम
ननकृष् दजाशचे झाल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या रस्त्याच्या दरु
ु स्तीच्या कामासाठी ककती ननधीची तरतद
ू
करण्यात आली होती व प्रत्यक्षात ककती ननधी खचश करण्यात आला आहे,

(३) असल्यास, या रस्त्याच्या ननकृष् दजाशच्या कामाबाबत शासनाने चौकशी
केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार या रस्त्याचे ननकृष् दजाशचे काम करिाऱया
सींबर्ीं धताींवर

कारवाई

करण्याबाबत

तसेच

पन
ु श्चः

रस्त्याची

करण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

दरु
ु स्ती

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

तथापी, प्रश्नाींककत रस्त्याच्या कक.मी. ४२/०० ते ४९/४००, ५५/०० ते

५७/०० या ७.६ कक.मी. लाींबीत मजबत
ू ीकरि व डाींबरीकरि करण्याचे तसेच
काही लाींबीत ग्रेड सध
ु ारण्याचे

काम प्रगतीत आहे . या ग्रेड सध
ु ारिा

करण्याच्या कामात काही हठकािी माती भराव करण्यात आला होता. या

लाींबीत डाींबरीकरिाच्या पषृ ठभागावर काही हठकािी खड्डे पडले होते. काम
प्रगतीत असल्याने कींत्रा्दाराींनी त्याींच्या खचाशने दरू
ु स्ती केली आहे . या
कामामधील अींनतम डाींबरीकरि अजून करावयाचे आहे .
(२)

सदर

कामासाठी

रू.११४२.४३

लक्ष

तरतद
ू

करण्यात

आतापयांत रू. ९४४.९२ लक्ष इतका खचश करण्यात आला आहे .
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------

आली

असन
ू
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राज्य मागव पररिहन महामांिळास एस.टी. मधील री िाय फाय
सेिेमुळे होत असलेले नुिसान
(५८)

*

१००९८१

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.बसिराज पाटील

(औसा), िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापरू शहर मध्य), प्रा.िषाव गायििाि

(धारािी), अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्रीमती ननमवला गावित (इगतपरू ी),
श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे िी), श्री.अ्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.िुणाल
पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररिहन

(१) राज्य मागश पररवहन महामींडळाकडे सध्या १ लाख चार हजार अर्धकारी
व कमशचारी कायशरत असन
ू २०१५-१६ या वषाशमध्ये एकूि उत्पन्न ८६९८ को्ी

रुपये तर खचश ९१७४ को्ी इतका असन
ू एकूि सींर्चत तो्ा ४७५ को्ी रुपये
असल्याची बाब माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास दरवषी एस.्ी. महामींडळाकडे ३ हजार नवीन बसगाड्या सेवेत
घेतल्या

जातात

मात्र

ही

सींख्या

सध्या

५००

वर

आली

असताना

महामींडळाकडून एस.्ी. मधील री वाय फाय सेवव
े र लाखो रुपये खचश
करण्यात येत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरिाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार वायफाय सवु वधेकरीता आतापयांत ककती खचश
करण्यात आला आहे तसेच सद्यजस्थतीमध्ये वायफाय कक् बींद अवस्थेत

असल्यामळ
ु े महामींडळास होत असलेल्या तो्याला जबाबदार असलेल्या
अर्धकाऱयाींवर शासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. ददिािर रािते : (१) सन २०१५-१६ मध्ये महामींडळाचे एकूि उत्पन्न

रु.७२८४.४८ को्ी इतके होते व महामींडळाचा एकूि खचश रु.७४६७.२४ को्ी
इतका होता. २०१५-१६ अखेर महामींडळाचा सींर्चत तो्ा रु.१८०७.२३
होता.

को्ी
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(२), (३) व (४) राज्य पररवहन महामींडळाकडून आवश्यकतेनस
ु ार व ननधीच्या

उपलब्धतेनस
ु ार धोरिात्मक ननिशय घेवन
ू बसगाड्या खरे दी केल्या जातात.
सन

२०१७-१८

मध्ये

महामींडळाने

नवीन

प्रकारच्या

वातानक
ु ू ललत

स्वत:च्या बसगाड्या वाहन ताफ्यात जमा करण्याचा ननिशय घेतला आहे .
राज्य

वायफाययक्
ु त

पररवहन

महामींडळाच्या

(बबनतारी

स्थाननक

बसेसमधून

सींगिकीय

प्रवाशाींना

जाळे )

५००

त्याींच्या

स्मा्श फोनमधून

हॉ्स्पॉ्च्या माध्यमातन
ू मोफत मनोरीं जनात्मक सवु वधा दे िेबाबतचा प्रकल्प
कायाशजन्वत करण्यासाठी सदर प्रकल्पासाठी मे.यींत्र लमडीया सोलश
ु न या

कींपनीची सेवा परु वठादार म्हिून ननवड करण्यात आली आहे . राज्य पररवहन

महामींडळाने सदर प्रकल्पावर कोित्याही प्रकारचा खचश केलेला नसन
ू , यापढ
ु े ही
करावा

लागिार

नाही.

याऊल्

राज्य

पररवहन

महामींडळास

सदर

प्रकल्पाद्वारे वावषशक परवानाफी माध्यमातन
ू प्रती वषश रु. १.०५ को्ी इतका

अनतररक्त महसल
ीं र
ू पढ
ु ील ५ वषाशसाठी प्राप्त होिार आहे . तसेच, १ वषाशनत
सदर कींपनीस जाहीरातीद्वारे लमळिाऱया महसल
ू ातील ठराववक ्क्केवारी

राज्य पररवहन महामींडळास प्राप्त होिार आहे . सदयजस्थतीमध्ये काही

ताींबत्रक कारिास्तव वायफाय उपकरि बींद पडल्यास सदर कींपनीकडून मोफत
दरु
ु स्ती करुन घेण्यात येत.े
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पांढरपरू (जज.सोलापरू ) येथील भीमा नदीला आलेल्या
(५९)

*

परु ामळ
ु े शेतिऱयाांचे ेालेले नि
ु सान

१०१२९६

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.बबनराि शशांदे (माढा) :

सन्माननीय मदत ि पन
ु िवसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पींढरपरू , (जज.सोलापरू ) येथील भीमा नदीला आलेल्या परु ामळ
ु े अनेक
शेतकऱयाींच्या

जलमनी

व

वपकाींचे

मोठ्या

प्रमािात

नक
ु सान

होवन
ू

शेतकऱयाींच्या शेतातील वीज पींपाचे साहहत्यही परू ामळ
ु े वाहून गेल्यामळ
ु े
शेतकऱयाींचे नक
ु सान झाले असन
ू या नैसर्गशक आपत्तीचे सींबर्ीं धत प्रशासनाने

पींचनामे करण्यास ्ाळा्ाळ करून ववलींब केल्याचे हदनाींक १९ सप््ें बर, २०१७
रोजी वा त्या सम
ु ारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या भीमा नदीच्या परू ामळ
ु े नक
ु सानग्रस्त झालेल्या शेतकऱयाींना
ननकष न लावता सरसक् नक
ु सान भरपाई द्यावी अशी मागिी सींबर्ीं धत
शेतकरी याींनी प्रशासनाकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

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

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार नक
ु साग्रस्त शेतकऱयाींना तातडीने नक
ु सान भरपाई
दे ण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे काय,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) सदर बाब ननदशशनास आलेली नाही.

(२), (३) व (४) “मौजे वपराची कुरोली, ता.पींढरपरू येथील भीमा नदीतील
पाण्यामळ
ु े झालेल्या नक
ु सानग्रस्त शेतकऱयाींचे पींचनामे करुन शासकीय मदत
लमळिेबाबत” या ववषयाबाबतची तक्रार सरपींच, ग्रामपींचायत

वपराची कुरोली

याींनी तहलसलदार पींढरपरू याींच्याकडे हदनाींक १६.०९.२०१७ रोजी केल्याचे
ननदशशनास आले.

सदर तक्रारीच्या अनष
ीं ाने कृषी सहायक, वपराची कुरोली व गावकामगार
ु ग

तलाठी, वपराची कुरोली याींनी हदनाींक १९.०९.२०१७ रोजी सींयक्
ु त पींचनामे केले

असता, मौजे वपराची कुरोली येथील शेतजमीनीचे व वपकाींचे ३३% पेक्षा कमी
नक
ु सान झाले असल्याचे ननदशशनास आले.

शासन ननिशय, महसल
ू व वन ववभाग, हदनाींक १३.०५.२०१५ मधील

तरतद
ू ीींनस
ु ार ३३% पेक्षा कमी नक
ु सान झालेल्या शेतीवपकाींसाठी मदत
अनज्ञ
ु ेय नसल्याने मौजे वपराची कुरोली येथील आपदग्रस्ताींना मदत दे ण्यात
आलेली नाही.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

अिोला जजल्हा पररषदे त विशेष घटि योजनेतील दध
ु ाळ
जनािरे िाटपात ेालेला गैरव्यिहार

(६०)

*

९८८३७

श्री.गोिधवन शमाव (अिोला पजश्चम) :

पशस
ां धवन मांत्री पढ
ु ि
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) जजल्हा पररषद, अकोला येथील पशस
ीं धशन ववभागाींतगशत राबववण्यात
ु व
आलेल्या

ववशेष

घ्क

योजनेतील

नेमलेल्या

प्रभारी

पशस
ीं धशन
ु व

दध
ु ाळ

जनावरे

वा्पात

झालेल्या

गैरव्यवहारात तत्काललन मख्
ु य कायशकारी अर्धकारी, जज.प. अकोला याींनी
अर्धकारी

याींच्या

चौकशी

सलमतीने

तीन

महहन्याींचा कालावधी झाल्यानींतरही काही ठराववक गावातच पाहिी करुन
अहवाल सादर केल्याचे माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, जजल््यात दध
ु ाळ जनावरे वा्पात मोठा गैरव्यवहार होऊनही

प्रभारी पशस
ीं धशन अर्धकारी याींनी जजववत, मत
ु व
ृ जनावराींची पडताळिी न

करता प्रत्येकी ८ हजार रुपयाींप्रमािे चाऱयाचे दे यक काढल्याचेही ननदशशनास
आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त दोन्ही प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार दोषी अर्धकारी व कमशचारी याींच्याववरुध्द
शासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. महादे ि जानिर : (१) हे खरे नसन
ीं धशन अर्धकारी,
ू , जजल्हा पशस
ु व
जजल्हा पररषद, अकोला याींनी मख्
ु य कायशकारी अर्धकारी, जजल्हा पररषद,

अकोला याींच्या हद.२४.०५.२०१७ रोजीच्या ननदे शानस
ु ार पींचायत सलमती,

मनु तशजापरू , अको्, तेल्हारा, बालशश्ाकळी, पातरु , बाळापरू तसेच, अकोला येथे

प्रत्यक्ष भे् दे ऊन योजनेअत
ीं गशत वा्प केलेल्या जनावराींपक
ै ी १० ्क्के
जनावराींची रॅन्डम पध्दतीने पडताळिी केलेली आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) होय. २०१६-१७एकूि ३०९ लाभाथींना प्रथम एक म्है स (दध
ु ाळजनावर)
परु वठा करण्यात आली. त्यापैकी पींचायत सलमती, अको् अींतगशत ३० लाभाथी

व पींचायत सलमती, तेल्हारा अींतगशत ४० लाभाथी अशा एकूि ७० लाभाथीकडे
योजनेअत
ीं गशत वा्प केलेली म्है स उपलब्ध असल्याने, सदर लाभाथींनी
योजनेअत
ीं गशत पशख
ु ाद्य खरे दी केल्याबाबतची खातरजमा करून, प्रनत लाभाथी

रु.७,८७५/-पशख
ु ाद्य अनद
ु ानाची रक्कम डीबी्ीव्दारे (DBT) थे् लाभाथींच्या
बँक खात्यात हद.२७/१०/२०१७ रोजी जमा करण्यात आलेली आहे .
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
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रायगि ि रत्नाधगरी जजल्हयात सक्शन पांपाद्िारे अिैध
(६१)

*

िाळू उत्खनन होत असल्याबाबत

९८४३७

श्री.सभ
ु ाष

उफव

पांडितशेठ

पाटील

(अशलबाग) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायगड व रत्नार्गरी जजल्हयात सक्शन पींपाद्वारे अवैध वाळू उत्खनन
सरु
ु असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरच्या अवैध उत्खननामळ
ु े शासनाच्या लाखो रुपयाींच्या
महसल
ु ाचे नक
ु सान होत असन
ू या अवैध उत्खननावर प्रनतबींध घालण्यात
शासकीय यींत्रिाींना अपयश आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने

चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार उक्त जजल््यात अवैध उत्खनन करिाऱया रे ती
माकफयाींवर शासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१),

(२),

(३) व (४) रायगड व रत्नार्गरी जजल््यात

माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान वाळुचे सक्शन पींपाद्वारे अवैध
उत्खनन सरु
ु असल्याचे ननदशशनास आलेले नाही.

गौि खननजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतक
ु ीस प्रनतबींध घालण्याकरीता

जजल्हा स्तरावर, उपववभागीय स्तरावर व तालक
ु ा स्तरावर भरारी पथके
गहठत करण्यात आली आहेत.

सदर भरारी पथकाींमाफशत रायगड जजल््यात माहे एवप्रल, २०१७ ते

ऑक््ोबर, २०१७ या कालावधीत गौि खननजाच्या अवैध उत्खनन व

वाहतक
ु ीच्या १८८ प्रकरिाींमध्ये कारवाई करून सम
ु ारे रू.५६,९९,०५४/- एवढा

दीं ड वसल
ू करण्यात आला आहे . तसेच गौि खननजाच्या अवैध उत्खनन व
वाहतक
ु ीच्या १८ प्रकरिाींत गन्
ु हे दाखल करण्यात आले आहे त.

तसेच रत्नार्गरी जजल््यात माहे एवप्रल,२०१७ ते ऑक््ोबर, २०१७ या

कालावधीत

गौि

खननजाच्या

अवैध

उत्खनन

व

वाहतक
ु ीच्या

१६७

प्रकरिाींमध्ये कारवाई करून सम
ु ारे रू.१,०२,०४,०००/- एवढा दीं ड वसल
ू करून
शासनजमा केला आहे . तसेच ३ गन्
ु हे दाखल करण्यात आले आहे त.
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(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िरुि (जज.अमरािती) तालुक्यातील तहसीलदारािर िारिाई िरण्याबाबत
(६२)

*

१०३७६५

िॉ.अननल बोंिे (मोशी) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

वरुड

व्यक्तीींना

(जज.अमरावती)

मख्
ु यमींत्री

तालक्
ु यातील

सहायता

ननधीतन
ू

आकजस्मक

मदत

ननधन

लमळण्यासाठी

पावलेल्या

आवश्यक

असलेली माहहती तहसीलदार, वरुड याींनी शासनाकडे न पाठववल्यामळ
ु े ११
कु्ुींबाना हदनाींक २९ नोव्हें बर, २०१६ पासन
मदतीपासन
वींर्चत रहावे
ू
ू

लागल्याची तक्रार लोकप्रनतननधीींनी मा.महसल
मींत्री याींचेकडे हदनाींक ३१
ू
ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास केली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त
लाभाथ्याांना

वा्प

तालक्
ु यातील िाविबाळ तसेच सींजय गाींधी योजनेच्या

करावयाचा

ननधी

हदवाळीपव
ू ी

उपलब्ध

असतानाही

तहसीलदार, वरुड याींनी ननधीचे वा्प न करून लाभाथ्याांना मदतीपासन
ू
वींर्चत ठे वले असल्याबाबतही उक्त तक्रारीत नमद
ू करण्यात आले आहे, हे ही
खरे आहे काय,

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

(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषश काय आहे व त्यानस
ु ार उक्त तालक्
ु यातील

जनतेला शासनाच्या ववववध योजनाींपासन
ू तसेच मदतीपासन
ू वींर्चत ठे विाऱया

तहसीलदारावर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे ?
श्री.

चांद्रिाांत

पाटील

:

(१)

व (२)

लोकप्रनतननधीकडून प्राप्त झाली आहे .

अशा स्वरुपाची

तक्रार स्थाननक

(३) व (४) उक्त तक्रारीच्या अनष
ीं ाने चौकशी करुन अहवाल सादर करण्यास
ु ग
ववभागीय आयक्
ु त, अमरावती याींना ननदे श दे ण्यात आले आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

75
विदभावतील सात जजल्हयातील िजवदार शेति-याांचे विविध विमा
िांपन्फ्याांनी िोट्यिधी रूपये बुिविल्याबाबत
(६३)

*

९६९०१

श्री.सध
(नागपरू पजश्चम) :
ु ािर दे शमख
ु

सन्माननीय

िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ववदभाशतील सात जजल्हयातील ७ लक्ष ४८ हजार ११२ कजशदार शेतक-याींचे
ववववध ववमा कींपन्याींनी ४८.६० को्ी रूपये बड
ु ववले असल्याची बाब माहे
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ववमा कींपन्यानी हवामानावर आधारीत पीक ववमा योजनेचे

नाव बदलन
ू पींतप्रधान पीक ववमा योजना केली असन
ु ती खरीप व रबी
हीं गामाकरीता कजशदार शेतक-याींना वपकाींसाठी सक्तीींची केली होती, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, ववमा कींपन्यानी अनतवषृ ्ी, वन्य प्राण्याींचा है दोस, गारपी् व
अन्य

नैसर्गशक

आपत्तीमळ
ु े

ववदभाशतील

शेतक-याींचे

होिारे

नक
ु सान

्ाळण्याकरीता ८५ को्ी ३८ लाख ६६ हजार ८४० रूपयाचा ववमा काढला होता
परीं तु कृषी ववभागाने ववमा कींपन्याच्या प्रनतननधीींना सोबत घेऊन पींचनामे व
पाहिी करून शेतकऱयाींना फक्त ३६ को्ी ७८ लाख ५० हजार रूपयाींची
नक
ु सान भरपाई हदली, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरिाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(५) असल्यास, चौकशीनस
ु ार पीक ववम्याची उवशरीत ४८.६० को्ी रक्कम
शेतकऱयाींना दे ण्याबाबत व यामध्ये गैरव्यवहार करिाऱया ववववध पीक ववमा
कींपनी व कृषी ववभागाच्या अर्धका-याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने
कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. पाांिुरां ग फांु ििर : (१) खरीप हीं गाम २०१६ मध्ये प्रधानमींत्री वपक ववमा

योजनेत ववदभाशतील ११ जजल््याींतील १४.०९ लाख कजशदार व ६.८९ लाख

बबगर कजशदार अशा एकुि २०.९८ लाख शेतकऱयाींनी रु. १८८.३६ को्ी ववमा
हप्ता भरुन सहभाग घेतला होता. योजनेच्या मागशदशशक सच
ु नाींनस
ु ार नक
ु सान
भरपाईस पात्र ठरलेल्या १.२९ लाख शेतकऱयाींना रु. ५८.२४ को्ी नक
ु सान
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भरपाई सींबर्ीं धत ववमा कींपन्याींमाफशत ननजश्चत करण्यात आली असन
ू पात्र

शेतकऱयाींच्या बँक खात्यावर जमा करण्यासाठी एवप्रल, २०१७ ते जून, २०१७
या कालावधीत सींबध
ीं ीत बँकाींना पाठववण्यात आलेली आहे .
तसेच

रबी

२०१६-१७

मध्ये

या

योजनेअत
ीं गशत

ववदभाशतील

११

जजल्हयाींतील २६,४७६ कजशदार व १७,७२५ बबगर कजशदार अशा एकुि ४४,२०१
शेतकऱयाींनी रु.१.७० को्ी ववमा हप्ता भरुन सहभाग घेतला होता. योजनेच्या

मागशदशशक सच
ु नाींनस
ु ार नक
ु सान भरपाईस पात्र ठरलेल्या १,८९८ शेतकऱयाींना

रु. १.५१ को्ी इतकी नक
ु सान भरपाई सींबर्ीं धत ववमा कींपनी माफशत ननजश्चत
करण्यात आलेली असन
ू सींबर्ीं धत बँकाींमाफशत शेतकऱयाींच्या खात्यावर जमा
करावयाची कायशवाही सरु
ु आहे .

(२) राज्यात पव
ू ी राबववण्यात येिाऱया राषरीय कृवष ववमा योजनेच्या ऐवजी
खरीप २०१६ पासन
ू प्रधानमींत्री वपक ववमा योजना राबववण्यात येत असन
ू केंद्र
शासनाच्या

मागशदशशक

बींधनकारक आहे .

सच
ु नाींनस
ु ार

सदर

योजना

कजशदार

शेतकऱयाींना

(३), (४) व (५) प्रधानमींत्री वपक ववमा योजनेमध्ये स्थाननक नैसर्गशक आपत्ती

या जोखमीच्या बाबीीं अींतगशत गारपी्, भस्
ु खलन व परु ाचे पािी शेतात
लशरिे

या मळ
ु े वपकाींच्या झालेल्या नक
ु सानीस वैयजक्तक स्तरावर पींचनामे

करुन ववमा सींरक्षि हदले जाते.

खरीप २०१६ मध्ये स्थाननक नैसर्गशक आपत्ती या जोखमीच्या बाबीीं

अींतगशत ववदभाशतील बल
ु डािा, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वधाश, गोंहदया व
गडर्चरोली या ७ जजल्हयातील ९५२ शेतकऱयाींना

रु १.१४ को्ी नक
ु सान

भरपाई सींबर्ीं धत ववमा कींपनीमाफशत सींबध
ीं ीत बँकाना शेतकऱयाींच्या खात्यावर
जमा करिेसाठी अदा करण्यात आलेली आहे .

तसेच रब्बी २०१६-१७ मध्ये स्थाननक नैसर्गशक आपत्ती या जोखमीच्या

बाबीीं अींतगशत ववदभाशतील अकोला जजल्हयातील २८ शेतकऱयाींना रु. ३.३५ लाख
नक
ीं ीत बँकाना शेतकऱयाींच्या
ु सान भरपाई सींबर्ीं धत ववमा कींपनीमाफशत सींबध
खात्यावर जमा करिेसाठी अदा करण्यात आलेली आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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अमरािती जजल््यातील गुराांचे गोठे जळून शेती अिजारे ि अन्फ्य
सादहत्याांचे नुिसान ेालेल्या शेतिऱयाांना आधथवि मदत दे ण्याबाबत
(६४)

*

१०३२५१

श्री.ओमप्रिाश

ऊफव

बच्चू

ििू

(अचलपरू ) :

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

(१) अमरावती जजल््यातील ब्राम्हिवाडा थडी जालनापरू , राजोरा, करीं जगाव,

ननमखेड, शयशतपरू , जाधवपरू येथे माहे जानेवारी, २०१६ ते डडसेंबर, २०१७ या
कालावधीत शेतक-याींच्या गरु ाींचे गोठे जळून शेती अवजारे आणि अन्य
साहहत्याींचे लाखो रुपयाींचे नक
ु सान झाल्यामळ
ु े त्या शेतकऱयाींना आर्थशक मदत

लमळण्याकररता ववभागीय आयक्
ु त, अमरावती याींनी शासन ननिशयात दरु
ु स्ती
करण्याकररता माहहती मागववली होती, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

याबाबत

शासनाकडे

सींबर्ीं धत

चाींदरू बाजार

कायशलयाकडून कोिती माहहती उपलब्ध करुन दे ण्यात आली आहे,

तहसील

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार गरु ाींचे गोठे जळून शेती अवजारे आणि अन्य
साहहत्याींचे नक
ु सान झालेल्या शेतकऱयाींना आर्थशक मदत लमळण्याकररता
शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) “शासन ननिशयात दरु
ु स्ती करुन गरु ाींचे गोठे

जळाल्यास ग्रामीि भागातील नागररकाींना ववशेष बाब म्हिून आर्थशक मदत
लमळिेबाबत” या ववषयासींबध
ीं ीची माहहती ववभागीय आयक्
ु त, अमरावती याींनी
मागववली असल्याचे ननदशशनास आले आहे .

त्याअनष
ीं ाने तहलसलदार, चाींदरू बाजार याींनी ०९ आपदग्रस्त व्यक्तीींची
ु ग

माहहती सादर केली आहे .
(३)

शासन ननिशय

हदनाींक

१३.०५.२०१५

मधील तरतद
ू ीनस
ु ार

नैसर्गशक

आपत्तीमळ
ु े बार्धत झालेल्या व घराला जोडून असलेल्या गोठ्यास रु. २१००
प्रनत गोठा, एवढी मदत अनज्ञ
ु ेय करण्यात आलेली आहे .

सदर शासन ननिशयातील तरतद
ू ीींनस
ु ार चाींदरू बाजार तालक्
ु यातील

०९

आपदग्रस्त व्यक्तीींपक
ै ी २ व्यक्तीींना रु.३१,८४२/- एवढी मदत दे ण्यात आली
असन
ू उवशररत ७ व्यक्तीींना ववववध कारिास्तव मदत दे ण्यात आलेली नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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पािी (बु.) (ता.िसमत, जज.दहांगोली) या गािालगत अिैध उत़्नन
िरणाऱया ठे िेदारािर िारिाई िरण्याबाबत

*

(६५)

१०३२८३

श्री.जयप्रिाश मद
ुां िा (बसमत) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पाडी

(ब.ु )

(ता.वसमत,

जज.हहींगोली)

या

सन्माननीय महसल
ू

गावालगतच्या

खािप्टा

आराखडयात नसलेल्या गायरान जलमनीत वसमत ते अधाशपरू फा्ा या

राषरीय महामागश क्र.२२२ वर काम करिाऱया ठे केदाराने अवैध उत़्नन करून
मरू
ु माची वाहतक
ू केल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर अवैध मरू
करिाऱया अवजड वाहनामळ
ु म वाहतक
ू
ु े
्ोकाई ते र्गरगाव हा रस्ता नादरु
ु स्त झाला असन
ू स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी
सींबर्ीं धत तहलसलदार याींच्याकडे तक्रार करूनही या ठे केदारावर कोितीही
कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

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

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार उक्त हठकािी अवैध उत़्नन करून मरू
ु माची
वाहतक
करिाऱया ठे केदारावर कारवाई करून अवैध उत़्ननाच्या दीं डाची
ू
वसल
ू ी

करण्याबाबत

तसेच

्ोकाई

ते

र्गरगाव

या

रस्त्याची

करण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

दरू
ु स्ती

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

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

(२) अवैध मरु
ु म वाहतक
ू करिाऱया अवजड वाहनाींमळ
ु े ्ोकाई ते र्गरगाव हा

रस्ता नादरु
ु स्त झाल्याचे व त्याबाबतची स्थाननक लोकप्रनतननधीींची अशी
तक्रार तहसीलदार याींचेकडे प्राप्त झाल्याचे ननदशशनास आले नाही.

(३) व (४) राषरीय महामागश क्र.२२२ च्या रुीं दीकरिाच्या कामासाठी लागिाऱया

५०० ब्रास मरु
ु म या गौिखननजाच्या उत्खननासाठी मौजे पाडी, ता.वसमत

येथील ग् नीं.२९१ मधून स्वामीत्वधनाची रक्कम शासनजमा करुन परवानगी

दे ण्यात आली आहे . सदरहू क्षेत्र जजल्हा खािकाम आराखड्यात समाववष्
आहे .
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पावसाळ्यात ्ोकाई ते र्गरगाव या रस्त्यावर खड्डे पडल्याने सदरहू
खड्डे भरण्याचे काम सावशजननक बाींधकाम ववभाग, हहींगोली याींचेमाफशत प्रगती
पथावर आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

घोिबांदर, शमरे , महाजनिािी ि निघर (जज.ठाणे) या दठिाणी माती
उत्खनन िरून भराि टािल्याबाबत
(६६)

*

९७६४७

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

(मल
ांु ), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर) :
ु ि

सन्माननीय महसल
मांत्री पढ
ू
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) घोडबींदर, लमरे , महाजनवाडी व नवघर (जज.ठािे) या हठकािी ९ ववववध
ववकासकाींनी शासनाची परवानगी न घेता माती उत्खनन करून भराव
्ाकल्या प्रकरिी तहलसलदार, ठािे याींनी या ९ ववकासकाींववरोधात दीं डात्मक
कारवाई करुन दीं ड भरण्याबाबत नो्ीसा बजावल्या आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त नो्ीसाींच्या अनष
ीं ाने सींबर्ीं धत ववकासकाींनी दीं डाची
ु ग
रक्कम न भरल्याने तहलसलदार, ठािे याींनी सींबध
ीं ीताींची सींपत्ती जप्त करिे

आवश्यक होते परीं तु त्याप्रमािे कोितीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचे
माहे ऑक््ोबर, २०१७ च्या नतसऱया आठवड्यात ननदशशनास आले, हे ही खरे
आहे काय,

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

(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषश काय आहे व त्यानुसार उपरोक्त हठकािी
उत्खनन

करून

भराव

्ाकिाऱया

९

ववकासकाींववरूध्द

कारवाई

करून

त्याींच्याकडून दीं डाची रक्कम वसल
ू करण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय.
(२), (३) व (४) होय.
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महाराषर जमीन महसल
ू अर्धननयम,१९६६ चे कलम ४८ (७) नस
ु ार

दीं डात्मक

मालकीच्या

कायशवाही

करुन

एकूि

९

ववकासकाींपक
ै ी

७

ववकासकाींच्या

जमीनीच्या गाव नमन
ु ा नीं.७/१२ उताऱयावर कब्जेदार सदरी

“महाराषर शासन” अशी नोंद दाखल करण्यात आली आहे . एका ववकासकाने

त्याींना बजावण्यात आलेल्या दीं डात्मक नो्ीसीच्या अनष
ीं ाने केलेला खुलासा
ु ग
मान्य करण्यात आला असन
ू त्यानस
ु ार पढ
ु ील कायशवाही तहसीलदार, ठािे
याींचेमाफशत सरु
ु आहे . तर अन्य एका प्रकरिामध्ये

तहसीलदार, ठािे याींचे

दीं डाबाबतचे आदे श अपीलामध्ये उप ववभागीय अर्धकारी, ठािे याींनी रद्द केले
आहे त.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

हणे (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) येथे िोंगर पोखरून
अिैध उत्खनन सुरु असल्याबाबत
(६७)

*

१०१२६९

श्री.सांजय िदम (दापोली) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

हिे (ता.दापोली, जज. रत्नार्गरी) येथे सीआरझेड कायद्याचे उल्लींघन

करून व समद्र
ु ककनाऱयालगतचे डोंगर पोखरून अवैध उत्खनन सरु
ु असल्याचे
तसेच या उत्खननामळ
ु े

दगड मातीचे ढीग शेतात येऊन शेती करण्यास

अडचि ननमाशि होत असल्यामळ
ु े या ववरोधात शेतकऱयाींनी तहसीलदार याींना

ननवेदन हदले असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या अवैध उत्खननामळ
ु े शासनाच्या महसल
ु ाचे नक
ु सान होत

असन
श केले असल्याचे ननदशशनास आले आहे ,
ू तहसीलदार याींनी याकडे दल
ु क्ष
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या हठकािची शेत जमीन बबनशेती दशशवन
ू व बनाव् नकाशे
तयार करुन ववक्री करण्यात येिार आहे , हे ही खरे आहे काय,

81
(४) असल्यास, या सवश प्रकरिी शासनाने चौकशी करून उक्त हठकािी डोंगर

पोखरून अवैध उत्खनन करिाऱयाींवर, शेत जमीन बबनशेती दशशवन
ू बनाव्
नकाशे तयार करिाऱयाींवर व याकडे दल
श करिाऱया तहसीलदाराींवर कारवाई
ु क्ष
करण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

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

(२), (३) व (४) मौजे हिे येथील सव्हे नीं.८४ हहस्सा नीं.५ व सव्हे नीं.९० अ
हहस्सा

नीं.८/२

हद.२४/११/२०१४

या

जमीनीस

रोजीच्या

उपववभागीय

आदे शान्वये

अर्धकारी,

ननवासी

दापोली

प्रयोजनासाठी

याींनी

अकृवषक

परवानगी हदली असन
ू याहठकािी ववकासकामे सरु
ु आहे त. तसेच मौजे हिे
येथील सवे नीं.हहस्सा नीं.२८/५, २८/६, २८/९, २८/१०, २८/११, २८/ १३ व २८/१५

या जलमनीचे जजल्हार्धकारी, रत्नार्गरी याींनी रे खाींकन मींजूर केले असन
ू सदर
जलमनीचे सपा्ीकरि करुन बाींधकामे करण्यात येत आहे . सदर हठकािाहून
अन्य शेतजलमनीमध्ये माती वाहून गेल्याने शेतीसाठी अडथळा ननमाशि

झाल्याबाबतची कोितीही तक्रार तहसीलदार, दापोली याींचेकडे प्राप्त झाली
नाही. सदर हठकािाहून गौिखननजाचे अवैध उत्खनन झाल्याचे आढळून आले
नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

रािेर (जज.जळगाि) तालुक्यात िपाशी वपिािर मर
रोगाचा ेालेला प्रादभ
ु ावि

(६८)

*

१००८३२

श्री.हरीभाऊ जािळे (रािेर) :

सन्माननीय िृषी मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रावेर (जज.जळगाव) मतदार सींघात उत्तराच्या पावसाने पव
श ीं गामी
ू ह

बागायती कपाशीवर मर रोगाचा प्रादभ
ु ाशव होऊन शेतकऱयाींचे नक
ु सान झाल्याचे
माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, बागायती कपाशीवर मर रोगाचा प्रादभ
ु ाशव होऊनही कृषी
सहायकाींनी काही नक
ु सान न झाल्याचा ननवाशळा हदला, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या बागायती कपाशीची पाहिी शासनाने केली आहे काय,

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार मर रोगाचा प्रादभ
ु ाशव होऊन वपकाींचे नक
ु सान
झालेल्या शेतक-याींना नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. पाांिुरां ग फुांििर : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

लामिानी (ता.जज.धळ
ु े ) येथील ि आजब
ू ाजच्
ू या पररसरातील िपाशीिर
लाल्या रोगाचा प्रादभ
ु ावि ेाल्याबाबत

(६९)

*

श्रीमती

९९४८२

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

ननमवला

गावित

(इगतपरू ी),

श्री.िी.पी.सािांत

(नाांदेि

उत्तर),

अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), प्रा.िषाव गायििाि (धारािी), श्री.अ्लम शेख
(मालाि पजश्चम) :
काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) लामकानी (ता.जज.धुळे) येथील व आजूबाजूच्या पररसरातील कपाशीवर
लाल्या रोगाचा प्रादभ
ु ाशव झाल्याने शेतकऱयाींचे मोठ्या प्रमािात आर्थशक

नक
ु सान झाले असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

तसेच

पावसाअभावी

या

पररसरातील

नक
ु सान

काींदा,

झाल्याने

सोयाबीन,

शेतकऱयाींचे

नक
ु सान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,

भई
ु मग
ू

मोठ्या

इ.

प्रमािात

(३) असल्यास, या सवश प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

पीकाींचेही

आर्थशक
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(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषश काय आहे व त्यानस
ु ार येथील शेतक-याींना

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

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. पाांिुरां ग फांु ििर : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

अांधेरी जुहू (मुांबई) येथील नामाांकित हॉटे लने १९४७७ चौ. फुट शासिीय
जागेचा गैरिापर िेल्याबाबत

(७०)

*

९६२०३

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददिली पि
ू )व :

सन्माननीय

महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अींधेरी जह
ींु ई)
ु ू (मब

येथील एका नामाींककत हॉ्े लने १९४७७ चौ. फु्

शासकीय जागेचा गैरवापर केल्याने सदरची जागा तात्काळ ताब्यात घेण्याचे
आदे श

जजल्हार्धकारी, मब
ुीं ई उपनगर याींनी हदनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी

वा त्या सम
ु ारास तहसीलदाराींना हदल्याचे ननदशशनास आले आहे,
काय,

हे खरे आहे

(२) असल्यास, सदर हॉ्े ल वापरत असलेला भख
ू ींड शासनाने १९४१ मध्ये

एका सींस्थेला हदला होता, परीं तु सदर सींस्थेने ती जागा हॉ्े ल कींपनीला ववक्री
केल्याने तसेच भख
ू ींडाचे

हस्ताींतरि वेगवेगळ्या सींस्थाींना झाल्याने शासनाने

कोट्यवधी रुपयाचा दीं ड आकारला असल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

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

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार भख
ू ींड शासनाच्या ताब्यात घेण्याबाबत तसेच
सींबर्ीं धत हॉ्े ल व भख
ू ींडाचे हस्ताींतरि करिाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत
शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) मौजे जुहू, ता.अींधेरी येथील
स.नीं.७३ पैकी क्षेत्र २१६५ चौ.वार (१८१०.२ चौ.मी.) शासकीय जमीन
हद.१५.३.१९४१ च्या कराराने िी.कककाभाई प्रेमचींद रस््ला ५० वषाशच्या
भाडेपट्टय
् ाने प्रदान करण्यात आली होती. त्यानींतर शासन पत्र हद.१५.१.१९५१

अन्वये सदर जागा मे.एअर इींडडयाला पव
ू ीच्याच अ्ी शतींवर हस्ताींतररत

करण्यात आली. तद्नींतर शासनाने सदर जमीन एअर इींडडयाकडून काढून ती

हॉ्े ल कॉपोरे शन ऑफ इींडडया याींना पव
ू ीच्याच अ्ी शतीला अधीन राहून
हस्ताींतरिाला परवानगी हदली. शासन ज्ञापन हद.२७.१०.१९८३ अन्वये या
जमीनीचा वापर फक्त खल
ु ी व बगीच्यासाठीच करण्याची परवानगी दे ण्यात
येऊन सध
ु ाररत भाडेपट्टा करण्यात आला व हॉ्े ल कॉपोरे शन ऑफ इींडडया

याींच्याकडून सन १९९० पयांत भाडेपट्टय
करण्यात आली
ू
् ाची रक्कम वसल
आहे . तद्नींतर मे.हॉ्े ल कॉपोरे शन ऑफ इींडडया याींनी शासनाची पव
श रवानगी
ू प

न घेता सदर जमीन मे.तल
ु ीप हॉस्पी्ीलल्ी सजव्हशसेस याींना हस्ताींतरीत केली.
त्यामळ
ु े सदर कींपनीस अनजजशत रक्कम सम
ु ारे रु. ४.४८ को्ी आणि त्यावरील

व्याज सम
ु ारे रु. ४.२१ को्ी अशी एकूि सम
ु ारे रक्कम रु.८.६९ को्ीचा
भरिा करण्याबाबतची नो्ीस दे ण्यात आली आहे . सदर प्रकरिी अनजजशत

उत्पन्नाची रक्कम मागिी नो्ीस ववरुध्द मा.मब
ुीं ई उच्च न्यायालयात रर्
यार्चका दाखल करण्यात आली असन
ू , सदर प्रकरि न्यायप्रववषठ आहे .

दरम्यान, याप्रकरिी सींबर्ीं धत जागेचा वापर बगीचा या प्रयोजनासाठी न

केल्याने झालेल्या शतशभग
ीं ाबाबत जजल्हार्धकारी, मब
ुीं ई उपनगर याींनी त्याींचे

आदे श हद.३.१०.२०१७ अन्वये सदर जमीन शासन जमा करण्याबाबतचे आदे श
पाररत केले असन
ू त्यानस
ु ार तहलसलदार, अींधेरी याींनी हद.१३.१०.२०१७ रोजी
सदर जमीन शासनाच्या ताब्यात घेतली आहे . त्यामळ
ु े जजल्हार्धकारी, मब
ुीं ई

उपनगर याींच्या आदे शाववरुध्द भाडेपट्टादार याींनी अपर आयक्
ु त, कोकि
याींच्याकडे अपील दाखल केलेले आहे .

-----------------
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दहांगोली जजल्हयातील र्त्याांची दरु ि्था ेाल्याबाबत
(७१)

*

९९८५७

(इगतपरू ी),

िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्रीमती ननमवला गावित

अॅि.यशोमती

ठािूर

(नतिसा),

श्री.अशमन

पटे ल

(मब
ुां ादे िी),

श्री.अ्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.िुणाल
पाटील (धळ
ु े ग्रामीण) :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि

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

(१) औींढा नागनाथ (जज.हहींगोली) शहरातील रस्त्याींची तसेच सेलसरु ा ते
माळधामिी, औींढा ते हहींगोली, नाींदेड ते हहींगोली या महामागाशची

दरु वस्था

झाली असल्यामळ
ु े अपघात होऊन अनेक नागररक जखमी होत असल्याचे

तसेच या रस्त्यावरून प्रवास करिे गैरसोयीचे झाले असल्याचे माहे ऑक््ोबर,
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार या रस्त्याींच्या दरु
ु स्तीसाठी ननधीची तरतद
ू करुन

तातडीने रस्त्याींची दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

प्रश्नाींककत रस्त्याींपक
ै ी औींढा-हहींगोली रस्ता सा.बाीं.ववभागाकडे, नाींदेड-

हहींगोली रस्ता केंद्र शासनाकडे व सेलसरु ा-माळधामिी रस्ता जज.प. हहींगोली
याींच्या

अखत्याररत

दरु
ु स्ती

व

दे खभालीसाठी

आहे त.

या

रस्त्याच्या

डाींबरीपषृ ठभागावर पडलेले खडडे भरुन रस्ते वाहतक
ु ीसाठी सजु स्थतीत आहे त.
रस्त्याच्या दरु ावस्थेमळ
ु े अपघात झाल्याची कोितीही बाब नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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टोरां ट पॉिर िांपनीने म.रा.वि.महामांिळाच्या वितरण िांपनीशी
िेलेल्या िराराचे मुद्राांि शुल्ि न भरल्याबाबत
(७२)

*

९७९४८

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

(मल
ु ि
ुां ), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.महे श चौघल
ु े (शभिांिी पजश्चम) :
सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लभवींडी शहर व ग्रामीि भागात वीज ववतरि व वीज बबल वसल
ु ीसाठी
शासनाकडून ननयक्
ु त केलेल्या ्ोरीं ् पॉवर कींपनीने म.रा.वव.महामींडळाच्या

ववतरि कींपनीशी केलेला करार केवळ १०० रुपयाींच्या स््ँ प पेपरवर नोंदवन
ू
शासनाचा करोडो रुपयाींचा मद्र
ु ाींक शल्
ु क बड
ु ववला असल्याचे व या प्रकरिी
राषरीय मानव हक्क मींच याींनी वारीं वार केलेल्या तक्रारीनींतर उक्त कींपनीवर
रुपये १ को्ी ८५ लाखाींचा दीं ड मद्र
ु ाींक जजल्हार्धकारी, ठािे ग्रामीि याींनी

बसववला असल्याचे हदनाींक ११ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सह जजल्हाननबींधक वगश १ तथा मद्र
ु ाींक जजल्हार्धकारी, ठािे
ग्रामीि

याींनी पत्र

क्रमाींक,जा.क्र./सजजनी/ठािे(ग्रा)/च.ु म.ु श.ु /१७/११६६३-६४

जा.क्र./सजजनी/ठािे (ग्रा) /च.ु म.ु श.ु /१७/११६६१-६२/१७ नस
ु ार

व

उक्त कींपनीला १

को्ी ८५ लाख रुपये रकमेचा भरिा करिेबाबत आदे श हदले असतानाही
कींपनीने अद्यापी सदर रकमेचा भरिा केला नाही आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय तसेच उक्त
करारात नमद
ू करण्यात आलेल्या प्रमख
ु बाबी कोित्या होत्या,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार ्ोरीं ् पॉवर कींपनीकडून या करारापो्ीचे मद्र
ु ाींक

शल्
करून कींपनीवर कारवाई करण्याबाबत तसेच सदर करार
ु क वसल
ू
कोिताही

आक्षेप

न

घेता

नोंदवन
ू

घेिाऱया

अर्धकाऱयाींवर

करण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

कारवाई

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) लभवींडी शहर व ग्रामीि भागात ववज
ववतरि व वीज बबल वसल
ु ीसाठी म.रा.ववद्यत
ु ववतरि कींपनीने मे. ्ोरीं ्
पॉवर कींपनीशी हद.२०.१२.२००६ व हद.२६.०१.२०१७ रोजी अनक्र
ु मे रू. १००/- व
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रू.५००/- च्या मद्र
ु ाींकावर करारनामे केले आहे त. उक्त कराराबाबत राषरीय
मानव हक्क मींच याींनी केलेल्या तक्रारीच्या अनष
ीं ाने मद्र
ु ग
ु ाींक जजल्हार्धकारी,

ठािे (ग्रामीि) याींनी उक्त करारावर दे य असलेले एकूि मद्र
ु ाींक शल्
ु क रूपये
८१ लाख ११ हजार १७० व त्यावरील दीं ड रूपये १ को्ी ६ लाख ३५ हजार

६५० असे एकूि रूपये १ को्ी ८७ लाख ४६ हजार ७२० इतके मद्र
ु ाींक शल्
ु क

शासन खाती जमा करण्यासाठी महाराषर मद्र
ु ाींक अर्धननयमाच्या कलम ३३
नस
ीं ाने सदर
ु ार हद.०७.१०.२०१७ रोजी नो्ीसा जारी केल्या आहे त. त्यानष
ु ग
प्रकरिी

मे. ्ोरीं ् पावर कींपनीने त्याींचे म्हििे सादर केले असन
ू त्याींना

सन
ु ाविी दे वन
ू उक्त नमद
ू मद्र
ु ाींक शल्
ु क वसल
ू करण्याकामी पढ
ु ील उर्चत
कायशवाही मद्र
ु ाींक जजल्हार्धकारी, ठािे (ग्रामीि) याींच्या स्तरावर सरू
ु आहे .
(३) उक्त करारातील प्रमख
ु बाबी खालीलप्रमािे -

१. म.रा.ववद्यत
ु ववतरि कींपनी व मे. ्ोरीं ् पॉवर कींपनी याींच्यात

लभवींडी डडस्रीब्यश
ु न सकशलमधील ७२१ चौ.कक.मी. क्षेत्रामधील वीज

ववक्री व

परु वठा करण्याचे प्रनतननधी म्हिन
अर्धकार दे ण्याबाबत करार करण्यात
ू
आला आहे .

२. सदर करार १० वषाशकररता असन
ू त्या करारामध्ये उभय पक्षकाराचे

अर्धकार व कतशव्य नमद
ू आहे त.

(४) महाराषर राज्य ववज ववतरि कींपनीने मे. ्ोरीं ् पॉवर कींपनीशी केलेल्या

उक्त कराराची नोंदिी ही नोंदिी अर्धननयमाच्या तरतद
ु ीनस
ु ार वैकजल्पक

असल्याने उक्त दस्त नोंदववण्यात आलेला नाही. तथावप, उक्त दस्तावर
महाराषर मद्र
ु ाींक अर्धननयमाच्या तरतद
ु ीनस
ु ार मद्र
ु ाींक शल्
ु क दे य असल्याने

उक्त मद्र
ु ाींक शल्
ु क वसल
ु ीची कायशवाही मद्र
ु ाींक जजल्हार्धकारी, ठािे (ग्रामीि)

याींच्यास्तरावर सरू
ु आहे . त्यामळ
ु े सदर करार कोिताही आक्षेप न घेता
नोंदववला अशी वस्तजु स्थती नसल्याने कोित्याही अर्धकाऱयावर कारवाई
करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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मौजे नायरी (ता.सांगमेश्िर, जज.रत्नाधगरी) येथील नायरी बौध्दिािी(७३)

*

मराठिािी या र्त्याच्या दरु
ु ्तीबाबत

१०२२०९

श्री.सांजय िदम (दापोली) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवििास

(१) मौजे नायरी (ता.सींगमेश्वर, जज.रत्नार्गरी) येथील नायरी बौध्दवाडी-

मराठवाडी या रस्त्याचे खडीकरि व डाींबरीकरि करण्याबाबत ग्रामस्थाींकडून
सातत्याने मागिी होत असन
ू रस्त्याच्या दरु
ु स्तीबाबत नायरी (मराठवाडी)

ग्रामववकास मींडळ, मब
ुीं ई याींच्यातफे मा.पालकमींत्री, रत्नार्गरी याींच्याकडे
हदनाींक ०६ नोव्हें बर, २०१७ रोजी ननवेदन दे ण्यात आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदरहू गाव डोंगराळ भागात वसले असन
ू या हठकािच्या
रस्त्याचे काम सन २००५ मध्ये रोजगार हमी योजनेंतगशत मींजरू झाले होते
मात्र तद्नींतर हदनाींक २४ एवप्रल, २०१२ रोजीच्या पत्रानस
ु ार प्रश्नाधीन काम

रोहयो ववभागाने त्याींच्या योजनेतन
ू वगळून कायशकारी अलभयींता, सावशजननक
बाींधकाम

ववभाग,

रत्नार्गरी

याींना

पि
ू श

करण्याबाबत

कळववले

असताींनासध्
ु दा अद्यापी सदर काम प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सम
ु ारे तीन कक.मी. च्या या रस्त्याच्या दरु
ु स्तीसाठी ववभागाने

ननधीची तरतद
ू च केलेली नसन
ू पक्का रस्ता नसल्यामळ
ु े या पररसरातील

ग्रामस्थाींना व ववद्याथ्याांना या रस्त्यावरुन ये-जा करिे अडचिीचे ठरत

असल्याचे तसेच रस्त्यावरुन वाहने जाण्याची सोय नसल्याने रुग्िाींना लाकडी
बाींबल
ू ा डोली बाींधून
खरे आहे काय,

न्यावे लागत असल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे ही

(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून या रस्त्याचे

खडीकरि, मजबत
ु ीकरि

व डाींबरीकरि करण्यासाठी ननधी उपलब्ध करुन रस्त्याचे काम तातडीने सरु
ु
करण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) हे खरे नाही.

अशा प्रकारचे ननवेदन ग्राम ववकास ववभागाकडे प्राप्त झाल्याचे आढळून

येत नाही.
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(२) होय, हे खरे आहे .

सदरचे काम सन २००५ मध्ये रोजगार हमी योजनेअत
ीं गशत मींजूर झाले

होते. तथावप, हद.१.४.२००८ पासन
ू नवीन महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीि

रोजगार हमी योजना सरु
ु झाल्यामळ
ु े जन
ू ी रोजगार हमी योजना बींद
करण्यात आली. त्यामळ
ु े जून्या योजनेतील

कामाींचा आढावा घेऊन, सदर

कामे इतर योजनेतन
ू पि
ू श करावी असे सर्ू चत करुन, जजल्हार्धकारी, रत्नार्गरी
याींनी त्याींचे पत्र क्र.रोहयो-१/कामे वगळिे/०६/२०११, हद.२०.७.२०११ अन्वये
वगळण्यात आली. त्या अनष
ीं ाने सदर काम जजल्हा वावषशक योजनेअत
ीं गशत
ु ग

करण्यासाठी वगश करण्यात आले. तथावप, सदर कामास अद्यापपयांत जजल्हा
वावषशक योजनेतन
ू मान्यता प्राप्त झालेली नाही.
(३) होय.

(४) व (५) प्र.जज.मा. ४७ हे नायरी बौध्दवाडी-मराठवाडी रस्ता ग्रामीि मागश
१३८ च्या कक.मी. ०/०० ते ०/४०० मध्ये डाींबरी पषृ ठभागापैकी १५० मी्र
कारपे् सीलको् करण्यासाठी रक्कम रु.३.०० लक्ष, कक.मी. ०/४०० ते १/००

मध्ये खडीकरि, मजबत
ु ीकरि व डाींबरीकरि, कारपे् सीलको् करण्यासाठी
रक्कम रु.१२.०० लक्ष व कक.मी. १/५०० ते २/५०० मध्ये मातीकाम करिे,

खडीकरि, मजबत
ु ीकरि व डाींबरीकरि, कारपे् सीलको् करण्यासाठी रक्कम
रु.२४.०० लक्ष अशी एकबत्रत एकूि रु.३९.०० लक्ष इतका ननधी आवश्यक
आहे .

जजल्हा पररषदे कडे ववववध योजनाींतगशतच्या ननधी उपलब्धतेनस
ु ार व

ननकषानस
ु ार सदर रस्त्याींचे काम ्प्प्या-्प्प्याने घेण्याचा जजल्हा पररषेचा
प्रयत्न आहे .

विधान भिन :
नागपरू .

----------------िॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानसभा

______________________________________________________
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