महाराष्ट्र विधानपररषद
पहहले अधधिेशन, २०१७
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
शुक्रिार, हदनाांि १७ माचच, २०१७ / फाल्गन
ु २६, १९३८ ( शिे )

(१) महसूल, मदत ि पुनिचसन, सािचजननि बाांधिाम
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री

(२) पररिहन, खारभम
ू ी वििास मांत्री
(३) िृषी आणि फलोत्पादन मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

(४) सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांत्री
(५) पशुसांिधचन, दग्ु धवििास ि मत््यवििास मांत्री
-------------------------------------

प्रश्नाांची एिूि सांख्या - ६७
-------------------------------------

अक्िलिोट (जज.सोलापरू ) तालक्
ु यात आत्मा योजनेंतगचत
(१)

*

शशफारस िेलेली बबयािे ननिृष्ट्ट दजाचचे असल्याबाबत

२८६२७

श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अक्कलको् (जि.सोलापरू ) तालुक्यात कृषी विभागाकडून आत्मा योिनेंतगगत

शिफारस केलेल्या आयसीपीएच २७४० तरू बियाणे तसेच कुडुि
ग ाडी (ता.माढा,
जि.सोलापूर) येथे कृषी विभागाकडून पुरविण्यात आलेले तूर बियाणे ननकृष्
दिागचे असल्याने तालुक्यातील िेतकऱयाींचे आर्थगक नुकसान झाल्याचे माहे
िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर बियाणाींची

शिफारस करणाऱया दोषी अर्िकाऱयाींिर कारिाई करुन नक
ु सानग्रस्त िेतकऱयाींना
आर्थगक मदत दे ण्यािाित कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

2
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१) होय, अींित: खरे आहे , आयसीपीएच २७४० या सींकरीत
िाणाचे सोलापूर जिल््यात १००० प्रात्यक्षिके घेण्यात आली आहे त. त्यापैकी

२६ गािातील एकुण १८३ िेतकऱयाींच्या लेखी स्िरुपात तक्रारी प्राप्त झालेल्या
आहे त.
(२)

हदनाींक

प्राप्त

तक्रारीनुसार

१७/०१/२०१७

रोिी

इक्रक्रसॅ्चे
भे्

हदलेली

िास्रज्ञ
आहे .

अनप
ु मा

िासनाने

हहींगणे

गठीत

याींनी

केलेल्या

उपविभागीय कृषी अर्िकारी याींचे अध्यितेखालील तक्रार ननिारण सशमतीने

पाहणी केली आहे . वपकाींचा हीं गाम लाींिला असन
ू फुलाींच्या प्रमाणात िेंगा कमी

लागल्या आहे त. उत्पादकतेची आकडेिारी अद्याप प्रलींबित असन
ु तक्रार ननिारण
सशमतीचा अींनतम अहिाल प्राप्त झाल्यानींतर ननणगय घेण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

(२)

*

उबर या खाजगी प्रिासी िांपनीिर िारिाई िरण्याबाबत
२८०५९

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) “उिर” या खािगी प्रिासी िाहनातन
ू प्रिास न करताही प्रिािाींकडून रुपये

५०/- िादा िसल
ू केले िात असल्याची िाि माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदिगनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उिर मिन
ू प्रिास करण्यासाठी मोिाईल ॲपमिून नोंदणी करािी
लागते ि प्रिास रद्द केलेल्या नींतर िेव्हा किी पन्
ु हा प्रिास केल्यास त्या प्रिासी
भाड्यामध्ये रुपये ५०/- फेअर इजस््मे् म्हणन
ू िसूल केले िातात, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून प्रिािाींकडून अिैि
मागागने पैसे उकळणाऱया उिर या खािगी प्रिासी कींपनीिर कारिाई करण्यािाित

तसेच, अिाप्रकारे प्रिािाींची फसिणक
ू होऊ नये याकररता अिा खािगी प्रिासी
कींपन्याींसाठी ननयमािली तयार करण्यािाित कोणती कायगिाही केली िा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

3
श्री. हदिािर रािते : (१) ि (२) उिर या खािगी प्रिासी िाहनातन
ू प्रिासाचे
आरिण करुन प्रिास न केल्यास पुढील प्रिासाच्या िेळी सींिर्ित प्रिािाींकडून
रु.५०/- एिढी िादा रक्कम िसूल केली िाते, असे ननदिगनास आलेले आहे .

(३) समच्
ु चयक कींपन्याव्दारे चालविण्यात येणाऱया सींकेतस्थळ आिाररत ्ॅ क्सी
सेिािाित सेिेचे विननयमन करण्यासाठी हदनाींक ०४/०३/२०१७ च्या अर्िसुचनेन्िये
“महाराषर शस्ी ्ॅ क्सी ननयम २०१७” करण्यात आलेले आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

पांढरपूर (जज.सोलापूर) तालुक्यातील पशु धचकित्सा िेंराची झालेली दरु ि्था
(३)

*

२८०१५

श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय पशस
ु ांिधचन मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :महाराष्ट्र विधानपवरषद
(१) पींढरपूर (जि.सोलापूर) िहरातील स््े िन रोडिर रे ल्िे लाईन लगत असलेले

प्रथम
(अथथ सदंक
ल्पीय) झाल्याचे
अधिवेशन,हदनाीं
२०१७
पींढरपूर पिु सिगर्चक्रकत्सा
केंद्राची
रु िस्था
क २३ िानेिारी, २०१७
रोिी िा त्यासम
ु ारास ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,
शुक्रवार, धिनांक १७ मार्थ, २०१७
(२) असल्यास, पिुिद्
ै यकीय अर्िकारी ि कमगचारी कतगव्यदि नसल्यामळ
ु े
उपचार करण्याकररता आलेल्:या: पि
ना ता्कळत
शुपु ध्ालकाीं
दीपत्रक
: : िसािे लागते तसेच,
िनािराींकरीता तपासणी करण्याकरीता उभारण्यात आलेल्या (ख्िाडा) स््ँ डमध्ये
धकत प्रश्नोत्तराच्या
यािीतील अनु
क्रमांककचरा
(१), (३५)
वे (५६)
िनािराींचे िेणतारां
, रक्त,
औषिाींच्या ररकाम्या
िा्ल्या,
यामुळ
दग
ं वरील
ी िाढत
ु ि
आहे , प्रश्न
हे ही श्री.रामहरी
खरे आहे काय,
रुपनवर, धव.प.स. यांच्या नावे आहे त. तथाधप, यािीतील

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
अनुक्रमांक (३) वर धनलंधित सिस्य, श्री.प्रशांत पधरर्ारक, धव.प.स. यांर्े नावे
काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार कतगव्यदि नसलेल्या पिि
ु ैद्यकीय अर्िकारी ि
लच्ा यािर
तारांधकत
प्रश्न क्रमां
क २८०१५तसे
हाच,सहसिस्य
म्हणूपररसर
न श्री.रामहरी
कमगचअसले
ारी याीं
कारिाई
करण्यािाित
रूग्णालय
स्िच्छ
ठे िण्यािाित
े लीधवण्यात
िा करण्यात
येत आहे
, र्े नावे यािीत एकूण
रूपनवर,कोणती
धव.प.स.कायग
यांर्िे ाही
नावेकिशथ
आला असता
तयां
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
र्ार प्रश्न होत असल्याने म.धव.प. धनयम ७५ (१) च्या अिीन राहू न तारांधकत

प्रश्नोत्तराच्या
यािीतील
क्रमां
क (३) वरील ता.प्र.क्र.२८०१५ प्रश्नोत्तराच्या
श्री. महादे
ि जानिर
: (१) हेअनु
खरे
नाही.

(२) ि
(३)न वगळण्यात
पींढरपूर (जि.सोलाप
ै यकीय लघु सिग
ु ा पिुिद्
यािीतू
आला आहे ूर. ) िहरात तालक
र्चक्रकत्सालयाची इमारत सन २०१४ मध्ये िाींिण्यात आलेली आहे . सदर केंद्राची
इमारत सजु स्थतीत आहे .

4
सदर हठकाणी िासकीय दिाखान्याच्या िेळा क्ािाने पाळल्या िात

असून, कोणत्याही पिुपालकास उपचारासाठी ता्कळत िसािे लागत नाही.
िासकीय िेळेनत
ीं र आलेल्या पिरु
ु ग्णास सुध्दा उपलब्ितेनुसार ि आिाराचे

गाींभीयग पाहून पिि
ै यक्रकय सेिा गरिेनस
ु द्
ु ार तात्काळ उपलब्ि करुन हदल्या
िातात.

सदर दिाखान्यात उपचारासाठी पींढरपरू , साींगोला, मींगळिेढा, माळशिरस ि

पररसरातील दररोि सुमारे ५० ते ६० पिरु
ु ग्ण येतात. सन २०१६-१७ या िषागत
माहे िानेिारी, २०१७ अखेर झालेले ताींबरक कायग पढ
ु ील प्रमाणे आहे :-

कृबरम रे तन-९८६, औषिोपचार-१२५७६, लसीकरण-२१४५०, खच्चीकरण-

१५४२, िस्रक्रक्रया-१४९८, गभगिारणा तपासणी-१४४३, िींध्यत्ि तपासणी-१०५५

सदर दिाखान्यात ररकाम्या झालेल्या िा्ल्या ठे िण्यासाठी कचराकींु ड्या

ठे िण्यात आल्या असून, त्याची योग्य ररतीने विल्हे िा् लािली िाते.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

नाांदेड शहरातील हहांगोली गेट ओव्हर बिजिरील र्त्याांची दरु ि्था झाल्याबाबत
(४)

*

२९०४६

श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) नाींदेड िहरातील हहींगोली गे् ओव्हर बिििरील रस्त्यािर खड्याींमळ
ु े
रस्त्याची दरु िस्था झाली असून अिा रस्त्यािरून िाहने चालिणे रासदायक ि
िोकादायक

झाले

असन
ू

या

िोकादायक

रस्त्यािर

िारीं िार

अपघात

होत

असल्याचे माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिगनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत

काय आढळून आले ि तद्नुसार सदर रस्त्याची दरू
ु स्ती करण्यािाित कोणती
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंर फडििीस : (१) होय, हे

अींित: खरे आहे .

हहींगोली गे् ओव्हर बिििरील

रस्ता खड्याींमुळे खराि झाला आहे , ही

िस्तजु स्थती आहे . परीं तु या रस्त्यािर अपघात होत असल्याची माहहती िानेिारी,
२०१७ िा त्यादरम्यान ननदिगनास आलेली नाही.

5
(२) हहींगोली गे् ओव्हर बिििरील रस्त्याची दरु
ु स्तीची कामे स्थायी सशमतीच्या
मान्यतेनत
ीं र नाींदेड-िाघाळा िहर महानगरपाशलकेमाफगत हाती घेण्यात येत आहे त.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------आत्महत्याग्र्त शेतिरयाांसाठी राबविल्या जािारया उपाययोजनाांमयये
(५)

*

नाशशि विभागाचा समािेश िरण्याबाबत

२७८२५

डॉ.अपि
ू च हहरे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४३७२ ला हदनाांि

१५ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय मदत ि
पन
ु िचसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यातील

िेतकरी

आत्महत्या

रोखण्यासींदभागत

विविि

उपाययोिना

करण्यासाठी कायगरत असलेल्या कै.िसींतराि नाईक िेती स्िािलींिन शमिनच्या

तसेच िळीरािा चेतना अशभयान या उपक्रमाच्या कायगिेराची व्याप्ती िाढिून

त्यामध्ये इतर जिल््याींचा अींतभागि करण्यासींिींिी िाि तपासण्याविषयीची सरु
ु
असलेली कायगिाही पुणग झाली आहे काय,
(२)

असल्यास,

आत्महत्याग्रस्त

िेतकऱयाींसाठी

रािविल्या

िाणाऱया

उपाययोिनाींमध्ये नाशिक विभागाचा समािेि करण्यासींिि
ीं ी ननणगय घेण्यात आला
आहे काय,

(३) असल्यास, नाशिक विभागात हदनाींक १ िानेिारी, २०१६ ते ३१ डडसेंिर,

२०१६ अखेर एकूण ४४९ िेतकऱयाींनी आत्महत्या केल्या असून आत्महत्याग्रस्त

िेतकऱयाींच्या कु्ूींबियाींच्या मदतीपैकी २२१ आत्महत्याग्रस्त कु्ूींबिय मदतीस पार
ठरविण्यात आले असन
ू हदनाींक ३१ डडसेंिर, २०१६ अखेर फक्त ४८ प्रकरणास
मदतीचे प्रदान करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून िासकीय मदतीपासन
ू
िींर्चत

राहहलेल्या

आत्महत्याग्रस्त

कु्ूींबियाना

मदत

करण्यािाित

तसेच,

आत्महत्याग्रस्त िेतकऱयाींसाठी रािविल्या िाणाऱया उपाययोिनाींमध्ये नाशिक
विभागाचा समािेि करण्यािाित कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांरिाांत पाटील : (१) ि (२) कायगिाही पूणग झालेली नाही.

(३) नाशिक विभागात हदनाींक १ िानेिारी, २०१६ ते ३१ डडसेंिर, २०१६ अखेर
एकूण ४८४ िेतकऱयाींनी आत्महत्या केल्या असन
ू त्यापैकी २४२ प्रकरणे पार
ठरविण्यात आली आहे त. पार सिग प्रकरणी हद.२३ िानेिारी, २००६ च्या िासन
ननणगयान्िये रू.१ लि मदत अदा करण्यात आली आहे .

(४) इतर जिल््याींचा अींतभागि करण्यासींिि
ीं ीची िाि तपासण्याची कायगिाही सरू
ु
आहे .

(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

नाशशि येथे िायम्िरूपी औद्योधगि प्रदशचन ि
(६)

व्यापारी िेंर वििशसत िरण्याबाबत

*

२७९७८

श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नाशिक येथे कायमस्िरूपी औद्योर्गक प्रदिगन ि व्यापारी केंद्र विकशसत
करण्याकररता उद्योग सींचालनालयाला िागा हस्ताींतररत करण्याचा प्रस्ताि माहे
िून, २०१६ पासन
ू महसूल विभागाकडे प्रलींबित आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर केंद्रासाठी उद्योग सींचालनालयाने रुपये ६० को्ीचा प्रस्ताि
मान्यतेसाठी सादर केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यािाित िासनाने चौकिी करुन कोणती कायगिाही केली िा
करण्यात येत आहे , नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांरिाांत पाटील : (१)
केंद्रासाठी

मागणीच्या

उद्योग

पराच्या

सह

ि (२)

सींचालक,

अनुषग
ीं ाने

नाशिक येथे औद्योर्गक प्रदिगन ि व्यापारी
नाशिक

विभाग,

जिल्हार्िकारी,

नाशिक

नाशिक

याींच्या

याींच्याकडे

िागा

हदनाींक

०२/०३/२०१६ रोिी उद्योग सह सींचालक, नाशिक विभाग, नाशिक ि उक्त िागा
मागणी प्रकरणी अशभप्राय/ना हरकत दाखले आिश्यक असलेल्या सिग सींिर्ीं िताींची

एकबरत िैठक घेण्यात आली. सदर िैठकीदरम्यान उद्योग सह सींचालक, नाशिक
विभाग, नाशिक याींना उक्त िशमनीच्या मोिणी सींदभागत फी भरणेिाित

कळविण्यात आले असता उद्योग सहसींचालक, नाशिक विभाग, नाशिक याींनी
सदर

प्रकल्पाच्या

वििेष

हे तू

िाहन

सींस्थेस

म्हणिे

मे.नाशिक

इींडस्रीि

मॅन्यफ
ु ॅ क्चररींग असोशसएिन, नाशिक याींना त्यािाित कळविले आहे . मार सदर
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िागेची मोिणी फी अद्यापही भरलेली नसल्यामुळे िागेची मोिणी झालेली
नाही. मोिणी फी भरल्यानींतर पढ
ु ील योग्य ती कायगिाही करण्याची तििीि

ठे िली आहे . या पाश्िगभम
ू ीिर उद्योग सींचालनालयाने सदर केंद्रासाठी रु.६०
को्ीचा प्रस्ताि अद्याप िासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केलेला नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

(७)

*

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

बीड जजल््यातील महामागाचलगत िक्
ृ ाांची लागिड िरण्याबाबत
२८४१३

श्री.अमरशसांह पांडडत : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम

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

(१) िीड जिल््यातील राषरीय महामागग क्र.२११ ि २२२ याींसह विविि रस्त्याींच्या
रुीं दीकरणाचे

काम

सरु
ु

असून

रुीं दीकरणाच्या

कामािेळी

रस्त्याच्या

दत
ु फाग

असलेल्या िि
ृ ाींची मोठ्या प्रमाणािर तोड केली िात आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रस्त्याच्या लगतच्या िि
ृ ाींची तोड केल्यानींतर त्यािागेिर निीन
िि
ृ लागिडीसाठी िासनाकडून कोणतीही कायगिाही होत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िीड जिल््यात मागील तीन िषांत क्रकती िि
ृ तोड झालेली आहे ,
िि
ृ तोडीनींतर ननयमाप्रमाणे आिश्यक त्या प्रमाणात निीन िि
ृ ाींची लागिड
करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून निीन िि
ृ लागिडी
सींदभागत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांरिाांत पाटील : (१) िि
ृ ाींची तोड केली आहे , हे खरे आहे .

भारतीय राषरीय रािमागग प्रार्िकरणामाफगत येडिी औरीं गािाद या राषरीय

महामागग क्र.२११ च्या रुीं दीकरणासाठी िीड जिल््यामध्ये ३८९३ झाडे सींिर्ीं ित
प्रार्िकरणाच्या परिानगीने तोडण्यात आली आहे त.

तसेच कल्याण ननमगल या राषरीय महामागग २२२ (निीन क्र.६१) च्या

रुीं दीकरणासाठी िीड जिल्हयातील ४०१ झाडे तोडण्यात आली आहे त.

(२) ि (३) ्या महामागांचे रुीं दीकरण पूणग झाल्यानींतर एका तोडलेल्या झाडासाठी
क्रकमान तीन ्या प्रमाणात िि
ृ ाींची लागिड करण्यात येणार आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------------------
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मौजे मांग
ु ी आणि दे िठािा (ता.धारूर, जज.बीड) या पररसरातील
(८)

*

नुिसानग्र्त शेतिरयाांना आधथचि मदत दे ण्याबाबत

२७०३५

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.जयिांतराि जाधि,

श्री.अननल भोसले, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.नरें र पाटील :
सन्माननीय पशुसि
ां धचन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौिे मुींगी आणण दे िठाणा (ता.िारूर, जि.िीड) या पररसरात ६० मेंढयाींनी
कापसाचे हहरव्या पळाट्या (हहरिी िोंडे) खाल्यामळ
ु े विषिािा होऊन मत्ृ यू
झाल्याचे माहे डडसेंिर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिगनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत

काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार पींचनामे करून नक
ु सानग्रस्त िेतकऱयाींना
आर्थगक मदत दे ण्यािाित कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे ि जानिर : (१) हे खरे आहे .

(२) मौिे मुींगी आणण दे िठाणा, ता.िारुर, जि.िीड या पररसरात मेंढयाींनी

कापसाची हहरिी िोंडे खाल्यामुळे त्याींना ऑग्झॅले् विषिािा होऊन मत्ृ यू
झाल्याचे आढळून आले. यािाित पिि
ु न विकास अर्िकारी याींना कळविले

असता, त्याींनी घ्नास्थळी तात्काळ भे् दे ऊन आिारी मेंढयािर उपचार सुरू
केले. आिारी मेंढयाींना ऑग्झॅले् विषिािा झाल्याचे तपासात ननषपन्न झाले

आहे . मत्ृ यू झालेल्या मेंढया िाित महसूल विभागाने पींचनामे केले आहे त.

विषिािेने मत्ृ यू ही िाि नैसर्गगक आपत्तीच्या घ्नाींमध्ये समाविष् होत
नसल्याने सदरची घ्ना नैसर्गगक आपत्ती होिू िकत नाही. त्यामळ
ु े िासन

प्रचशलत िोरणाप्रमाणे आर्थगक मदत अनुदेय नसल्यािाित जिल्हार्िकारी, िीड
याींनी पिप
ु ालकाींना कळविले आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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(९)

*

पैठि (जज.औरां गाबाद) तालुक्यातील अिैध िाळु उपसा रोखण्याबाबत
२९३३६

श्री.सुभाष झाांबड :

खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) पैठण (जि.औरीं गािाद) तालुक्यात गोदािरी नदीपार पैठण ते हहरडपुरी िाळु
तस्करी होत असून गोदािरी पारात अनेक हठकाणी केनी यींर ्ाकून िाळूचा
उपसा होत असल्याचे माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिगनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत

काय आढळून आले ि तद्नुसार अिैि िाळू उपसा रोखण्यािाित तसेच
िाळुमाक्रफयाींिर कारिाई करण्यािाित कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांरिाांत पाटील : (१) ि (२) तहशसलदार, पैठण याींच्या पथकाने हदनाींक
५/०१/२०१७रोिी केलेल्या तपासणीत पैठण हद्दीतील गोदािरी नदीपाराििळ यारी

मिीन ि केनीच्या सहाय्याने िाळूचे अिैि उत्खनन करून ९ िास िाळूसाठा
केल्याचे हदसन
ू आले. त्यानस
ु ार तहशसलदार, पैठण याींनी त्या हठकाणािरील
िाहन िप्त करून सींिर्ीं ित िाहन मालकाविरूध्द दीं डात्मक कारिाई करून
रु.२,२८,७२५/- एिढया दीं डात्मक रकमेचे आदे ि पारीत केले

आहे त. सदर

िाहनाविरूध्द कायदे िीर कारिाई करण्यािाित प्रादे शिक पररिहन कायागलय,
औरीं गािाद याींना कळविण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

शासिीय जशमनीिर राहत असलेल्या िुटुांबाांना मालिी हक्िाचे उतारे दे ण्याबाबत
(१०)

*

२६९३१

श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.नरें र पाटील,

श्री.किरि पािसिर, श्री.नारायि रािे : सन्माननीय महसूल मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :(१) िासकीय िागेिर राहत असलेल्या कु्ुींिाींना मालकी हक्काचे उतारे दे ण्याचे
आदे ि मा.उच्च न्यायालयाने सन २०१५ मध्ये हदले असूनही या आदे िाची
अींमलििािणी महसूल विभागाने न केल्यामळ
ु े सन २०२२ पयंत सिांना घरे
दे ण्याची प्रिानमींरी आिास योिना महसूल विभागाच्या दल
ग ामुळे प्रलींबित
ु ि
राहहल्याचे माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिगनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार िशमनीच्या मालकी हक्काचे उतारे दे ऊन
प्रिानमींरी आिास योिनेची अींमलििािणी करण्यािाित कोणती कायगिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांरिाांत पाटील : (१), (२) ि (३) “प्रिानमींरी आिास योिना-सिागसाठी घरे २०२२” या योिनेंतगगत मींिरू प्रकल्पाींसाठी म्हाडा, स्थाननक स्िराज्य सींस्था,
िासकीय ि ननमिासकीय सींस्था या अींमलििािणी करणाऱया यींरणाींना िासकीय
िमीन

उपलब्ि

करुन

दे ण्यािाित

सिगसमािेिक

ननदे ि

महसूल

ि

हदनाींक

१/१/१९९५

विभागाच्या हदनाींक १९/९/२०१६ च्या िासन ननणगयान्िये दे ण्यात आले आहे त.
िासन

ननणगय

हदनाींक

४/४/२००२

अन्िये

िन

रोिी

अजस्तत्िात असलेले िासकीय िशमनीिरील झोपडपट्ीींची अनतक्रमणे ननयशमत
करण्याची तरतद
ू करण्यात आली आहे .

तथापी मा.सिोच्च न्यायालय, शसव्हील अवपल क्र.११३२/२०११ एसएलपी

(सी) ३१०९/२०११ िगपाल शसींग ि इतर विरुध्द पींिाि राज्य ि इतर या
यार्चकेिर

ननदे िानुसार

मा.सिोच्च
िासनाने

न्यायालयाने

हदनाींक

हदनाींक

१२/७/२०११

२८/१/२०११

रोिीच्या

रोिी

िासन

हदलेल्या

ननणगयान्िये

सािगिननक िापरातील िशमनी/गायरान िशमनी इतर प्रयोिनासाठी िापरण्यािर

ननिंि घालण्यािाित ि अिा िशमनीिरील अनतक्रमणे ननषकाशसत करण्यािाित
आदे ि पारीत केले आहे त. त्यामळ
ु े गायरान िशमनीिरील ननिासी अनतक्रमणे
िासन

ननणगय

हदनाींक

४/४/२००२

प्रमाणे

ननयमाकूल

करता

येत

नाहीत.

मा.सिोच्च न्यायालयाच्या उक्त ननणगयाच्या ि तद्नष
ु ींर्गक िासन ननणगय हदनाींक
१२/७/२०११ च्या अनष
ु ींगाने सत्िर उर्चत कायगिाही करण्याचे ननदे ि उक्त िनहहत

यार्चकेत मा.उच्च न्यायालयाच्या औरीं गािाद खींडपीठाने हदनाींक २३/६/२०१५ रोिी
हदले आहे त.

-----------------
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िल्याि, विठ्ठलिाडी, शभिांडी येथन
ू िोििात जािारया राज्य पररिहन
(११)

महामांडळाच्या बस सेिा बांद झाल्याबाबत

*

२९७५६

श्री.रविांर फाटि, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.जयांत पाटील,

श्री.जनादच न चाांदरू िर : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) डोंबििली राज्य पररिहन महामींडळाच्या िसच्या उपस्थानकािरून सुमारे ६०
िसेस कल्याण, विठ्ठलिाडी, शभिींडी येथन
ू कोकण विभागात िाणाऱया-येणाऱया
अनेक राज्य पररिहन विभागाच्या िस सेिा िींद करण्यात आल्या आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर स्थानकाींिर पोलीस चौकी, कॅन््ीन, ित्ृ तपराींचा स््ॉल
इ.सेिा नसून, िस स्थानक पररसरात दग
ं ी झाली असल्याने िसस्थानकाची
ु ि
दरु िस्था झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत

काय आढळून आले ि सदर िस सेिा सरू
ु करून िसस्थानक पररसराची दरू
ु स्ती
करण्यािाित कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हदिािर रािते : (१) डोंबििली िसस्थानकातन
ू कल्याण-र्चपळूण, कल्याणपाली,

कल्याण-अशलिाग,

कल्याण-शििथरघळ

या

फेऱया

कमी

प्रिासी

भारमानामळ
ु े तत
ू ग स्थर्गत ठे िण्यात आल्या आहे त. सदर स्थर्गत फेऱया होळी,
उन्हाळी स्
ु ी, गणपती उत्सि ि हदिाळी या गददीचच्या हीं गामात चालविल्या
िातात.

(२) ि (३) डोंबििली िस स्थानकात कमी प्रिासी िदग ळ असल्याने पोलीस चौकी,

कँ्ीन, ित
ृ पर स््ॉल याींची आिश्यकता भासलेली नाही. िसस्थानकात आगाऊ
आरिणाची सोय आहे . तसेच सदर िसस्थानकात सफाई कामगाराकडून ननयशमत
साफसफाई केली िाते.

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------

12

(१२)

*

मोटार िाहन शल्
ु िात िरण्यात आलेली िाढ िमी िरण्याबाबत
२६८५९

श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील, श्री.किरि पािसिर, श्री.धनांजय

मुांड,े अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.हे मांत टिले, श्री.नरें र पाटील, श्री.अननल भोसले,

अॅड.जयदे ि गायििाड, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.रामराि िडिुते, आकिच.अनांत
गाडगीळ,

श्री.जगन्द्नाथ

श्री.प्रिाश

गजशभये,

शशांदे,

श्री.सनु नल

तटिरे ,

श्री.जयिांतराि

जाधि,

श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.ख्िाजा बेग,
श्री.अशोि

ऊफच

भाई

जगताप,

श्री.विक्रम

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

िाळे :

(१) िासनाच्या प्रादे शिक पररिहन विभागाकडून आकारण्यात येणाऱया िेगिेगळ्या
िुल्काींमध्ये िाढ करण्यात आल्यामळ
ु े िाहन शिकण्यासाठी आिश्यक असलेल्या

शिकाऊ िाहन परिान्यासह दय्ु यम नोंदणी पस्
ु तक दे ण्यासाठी िाहनिारकाींना
अर्िकचे पैसे भरािे लागणार असल्याचे हदनाींक ८ िानेिारी, २०१७ रोिी िा
त्यासुमारास ननदिगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िाहन शिकणाऱयाींसाठी शिकाऊ िाहन परिाना घेणे िींिनकारक

असल्याने त्यासाठी पि
ू ी आकारले िात असलेल्या रुपये ३० या िुल्कात िाढ
करून रुपये १५० एिढे केल्याने शिकाऊ िाहनिारकाींची आर्थगक गैरसोय होत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत

काय आढळून आले ि तद्नुसार मो्ार िाहन िुल्कात करण्यात आलेली िाढ
ि पररिहन विभागाकडून आकारण्यात येणाऱया िेगिेगळया िल्
ु कामिील िाढ
कमी करण्यािाित कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते : (१), (२) ि (३)

मो्ार िाहन विभागामाफगत दे ण्यात

येणाऱया विविि सेिाींचे िल्
ु क केंद्र िासनाने सन १९८९ मध्ये विहीत केलेले होते.

सदर िल्
ु कामध्ये केंद्र िासनाने हदनाींक २९/१२/२०१६ च्या अर्िसच
ू नेन्िये िाढ
केलेली आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------
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(१३)

*

जळगाि जजल््यातील महामागाचचे रूांदीिरण्याबाबत
२९५८७

श्रीमती ज्मता िाघ :

सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम

(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) िळगाि जिल्हयातन
मागगस्थ होणाऱया महामागागिर गत महहन्याभरात
ू
अपघात होऊन दहा िणाींचा िळी गेला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर महामागागच्या रूींदीकरणाचे कामही अनेक िषागपासन
ू प्रलींबित
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून या महामागागिरील

होणारे अपघात रोखण्याकररता तसेच महामागग रुीं दीकरण करण्यािाित कोणती
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांरिाांत पाटील : (१) िळगाींि जिल्हयातन
ू िाणाऱया राषरीय महामागग ६ िर
िानेिारी, २०१७ मध्ये अपघात होऊन आठ िणाींचा िळी गेला असल्याचे पोलीस
अर्ििक, िळगाींि याींनी कळविले आहे .

(२), (३) ि (४) भारतीय राषरीय रािमागग प्रार्िकरणामाफगत ्या राषरीय
महामागागच्या रुीं दीकरणाचे काम सन २०१२ मध्ये हाती घेण्यात आले होते. तथावप

भूसींपादन, आिश्यक परिानग्या ि ननविदे स प्रनतसाद नसणे इ. िािीींमळ
ु े कामास
विलींि झालेला आहे .

र्चखली ते फागणे ्या १५० क्रक.मी. राषरीय महामागागच्या चौपदरीकरणाचे

िाींिकामासाठी दोन भागात ननविदा स्िीकृती झाली असून करारनामा झाल्यानींतर
सिलतकारामाफगत काम हाती घेण्यात येईल. या कामामध्ये िळगाींि िा्यिळण

रस्त्याचे िाींिकाम समाविष् असून िळगाींि िहरातन
ू िाणाऱया अजस्तत्िातील
राषरीय

महामागागच्या

चौपदरीकरणासाठी

सविस्तर

प्रकल्प

अहिाल

तयार

करण्याचे काम प्रगतीत असल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागग
प्रार्िकरण, िुळे याींनी कळविले आहे .

-----------------
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पररिहन विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत
(१४)

*

२७५८९

श्री.नारायि रािे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात नोंदणी झालेल्या िाहनाींची सींख्या ३ को्ीच्या दरम्यान असून

दरिषी २० लाख निीन िाहनाींची नोंदणी होत आहे , यासाठी केिळ ४ हिार
कमगचारी आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या
अनष
ु ींगाने पररिहन विभागातील अर्िकारी ि कमगचाऱयाींची ररक्त पदे भरण्यािाित
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते : (१) राज्यात ३१/०१/२०१७ अखेर २,९८,०७,४९७ िाहनाींची

नोंदणी झालेली असन
ू , एवप्रल, २०१३ ते िानेिारी, २०१७ पयंत १९,३७,५९१
इतक्या निीन िाहनाींची नोंदणी झालेली आहे . सदर नोंदणीसाठी एकूण ५,१००
अर्िकारी/कमगचाऱयाींची पदे मींिूर असन
ू , त्यापैकी २,८७० पदे भरलेली आहे त.

(२) ररक्त पदाींपैकी सहाय्यक मो्ार िाहन ननरीिक पदाच्या १८८ तर सहाय्यक
प्रादे शिक

पररिहन

अर्िकारी

पदाींच्या

३

िागाींसाठी

आयोगाद्िारे िाहहरात प्रशसध्द करण्यात आलेली आहे .

महाराषर

लोकसेिा

तसेच महाराषर लोकसेिा आयोग पुरस्कृत एकूण १६१ शलपीक ्ीं कलेखक

सींिगागतील उमेदिाराींपैकी ननयक्
ु तीस पार ठरलेल्या ि हिर झालेल्या १०९
उमेदिाराींना ननयक्
ु ती दे ण्यात आलेली आहे . याशििाय शलपीक ्ीं कलेखक या
सींिगागतील उिगररत ८८ ररक्त पदे कींरा्ी पध्दतीने भरण्यासही िासन मान्यता

दे ण्यात आलेली आहे . त्याचप्रमाणे ग्-क ि ड मिील पार कमगचाऱयाींना
पदोन्नती दे ण्यात आलेली आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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(१५)

शेगाि ते पांढरपरू हदांडी मागाचच्या रूांदीिरिाबाबत

*

२७४९६

श्री.सुननल

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत,

तटिरे :

सन्माननीय

सािचजननि

बाांधिाम

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

(सािचजननि

उपक्रम

(१) श्रीिेर िेगाि ते श्रीिेर पींढरपूर या हदींडी मागागच्या रूींदीकरणािाितची घोषणा
िासनाने केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या

अनष
ु ींगाने सदर मागागस ननिी उपलब्ि करून हदींडी मागागच्या रूींदीकरणािाित
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांरिाांत पाटील : (१) होय.
(२)

प्रश्नाींक्रकत

उल्लेख

करण्यात

आलेल्या

पालखी

मागागपक
ै ी

सोलापूर

जिल््यातील २०.३०० क्रक.मी. लाींिी ही पालखी मागागचा भाग असन
ू रस्त्याच्या
डाींिरी पषृ ठभागाची रूींदी ७ क्रक.मी. आहे . हा रस्ता केंद्र िासनाने राषरीय महामागग
म्हणन
ू घोषीत केलेला असन
ू या रस्त्याच्या सि
ु ारणा, दे खभाल ि दरू
ु स्तीची कामे
केंद्र िासनामाफगत होणे अपेक्षित आहे .

प्रश्नाींक्रकत रस्त्याच्या लाींिीपैकी अकोला, िुलढाणा ि िाशिम जिल््यातील

उिगररत

लाींिीपैकी

रू.६७३.८५

को्ी

रकमेची

रस्त्याींच्या

रूींदीकरणाची

ि

मिित
ु ीकरणाची कामे अन्यइ
ू ्ी िोरणाींतगगत मींिूर आहे त. याकामाचे प्रकल्प
अहिाल तयार करण्याचे काम प्रगतीत आहे . प्रकल्प अहिाल प्राप्त झाल्यािर
त्यािर आिारीत ननविदा िोलिून कामे हाती घेण्याचे ननयोिन आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

(१६)

*

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

िोििातील महामागाचिरील पल
ु ाांची दरू
ु ्ती िरण्याबाबत
२९३५८

श्री.पररिय

फुिे :

सन्माननीय

सािचजननि

बाांधिाम

(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कोकणातील महामागागिरील महत्िाचे २० पूल आणण १०० िषागपूिी िाींिलेले
दगडी िाींिकाम चुना आणण कमानी असलेले ३४ पूलाींची दरु िस्था झाल्याचे माहे
ऑगस््, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिी काय

आढळून आले ि तद्नुसार सदर पूलाींचे सिेिण स्रक्चरल ऑडड् करून त्याींची
दरु
ु स्ती करण्यािाित कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांरिाांत पाटील : (१) नाही,
सािगिननक

िाींिकाम

विभागाच्या

अखत्यारीतील

बि्ीिकालीन आहे त. सिग पल
ू सुजस्थतीत आहे त.
(२) ि (३) प्रश्न उद््ाित नाही.

रस्त्याींिर

३२

पूल

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

(१७)

*

परराज्यातील िाहने छुप्या पयदतीने राज्यात आित असल्याबाबत
२९७४४

आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.नरें र पाटील, श्री.सनु नल तटिरे ,

श्री.हे मांत टिले, श्री.किरि पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.आनांद ठािूर,
अॅड.ननरां जन डािखरे , अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) परराज्यात िाहनाींिर असणाऱया कमी कराींचा फायदा घेिन
ू नोंदणी करुन
नींतर राज्यात छुप्या पध्दतीने अशलिान गाड्या आणण्यात येत असल्याचे माहे
िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन अिा प्रकारे करचोरी
करणाऱया आशलिान गाडयाींचे खरे दीमल्
ू य आणण त्यािर कराींची क्रकींमत लिात
घेता या गाडयाींच्या मालकाींिर दीं डात्मक कारिाई करण्यािाित कोणती कायगिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हदिािर रािते : (१) ि (२) महाराषर मो्ार िाहन कर कायदा १९५८ मध्ये
राज्यात

खािगी

मो्ार

िाहनाींिर

त्याींचे

क्रकीं मतीिर

ननिागरीत

्क्केिारीने

एकरकमी मो्ारिाहन कराचा भरणा करण्याची तरतद
ू आहे . त्यानुसार महाराषर

िगळता अन्य राज्यात िाहन नोंदणी करून या राज्याचा दे य कर न भरता िाहने
चालविण्यात येत असल्याचे ननदिगनास आल्यािरुन हदनाींक १८/०१/२०१७ ते

हदनाींक ०१/०३/२०१७ या कालाििीतील वििेष मोहहमेंतगगत ५९५ िाहने
तपासण्यात आली असता ९३ िाहने दोषी आढळून आली. सदर दोषी िाहनाींिर
कायगिाही करण्यात येिन
ू कर ि व्यािापो्ी रुपये ५.५० को्ी एिढी रक्कम
सींिर्िताींकडून िसूल करण्यात आलेली आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------
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टें भापरु ी (ता.गांगापरू , जज.औरां गाबाद) प्रिल्पग्र्ताांचे पन
ु िचसन िरण्याबाबत
(१८)

*

२७६५५

श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हे मांत टिले,

श्री.नरें र पाटील, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरां जन
डािखरे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४८७४ ला हदनाांि १४ माचच, २०१६ रोजी

हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय मदत ि पुनिचसन मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ्ें भापुरी (ता.गींगापूर, जि.औरीं गािाद) प्रकल्पग्रस्तानी श्रशमक मुक्तीदलामाफगत

विभागीय आयक्
ु त, औरीं गािाद कायागलयािर मोचाग काढून मागण्याचे ननिेदन
हदनाींक ४ िानेिारी, २०१७ रोिी िा त्यासम
ु ारास हदले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

िासनाने

चौकिी

करून

्ें भापुरी

प्रकल्पग्रस्ताींच्या मागण्याींनस
ु ार त्याींचे पन
ु िगसन करण्यािाित कोणती कायगिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांरिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे .
(२)

१.

पुनिगशसत गािठाणात प्रकल्पग्रस्ताींना भूखड
ीं िा्प करण्यात आले

२.

प्रकल्पग्रस्ताींनी, महाराषर प्रकल्पिार्ित व्यक्तीचे पन
ु िगसन अर्िननयम

असन
ू नागरी सवु ििा परु विण्यात आलेल्या आहे त.

१९९९ मिील तरतद
ु ीनुसार पयागयी िमीन शमळण्यासाठी मोिदल्याच्या
६५% रक्कम िासन िमा करणे आिश्यक आहे . ज्या प्रकल्पग्रस्ताींनी

भुसींपादन मोिदला प्राप्त झाल्यानींतर पयागयी िशमनीसाठी भोगि्ामूल्य
(६५% रक्कम) अदा केले आहे त्याींना पयागयी िशमनी दे ण्यात आल्या

आहे त, परीं तु ज्याींनी उपरोक्त प्रमाणे भोगि्ामूल्य अदा केले नाही
आणण हदघगकालाििीनींतर पयागयी िशमनीची मागणी केली आहे . त्याींना

पयागयी िशमनीचे िा्प अनज्ञ
ीं मागणीचे
ु ेय नाही. पयागयी िमीन/भख
ू ड

मुदतिा्य अिग विचारात घेऊ नयेत असे अर्िमत महाअर्ििक्ता
याींनी हदले आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------
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शसांदेिाही (जज.चांरपरू ) तालक्
ु यात दध
ु ाळ जनािराचे
(१९)

*

िाटपात गैरव्यिहार झाल्याबाबत

२७२७७

प्रा.अननल

सोले,

श्री.शमतेश

भाांगडडया :

सन्माननीय

पशस
ु ांिधचन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) शसींदेिाही पींचायत सशमती (जि.चींद्रपूर) अींतगगत पिस
ु ींििगन विभागाच्याितीने
वििेष घ्क योिनेंतगगत दि
ु ाळ िनािराचे िा्प करताींना मींिूर असलेल्या

लाभार्थयांना िा्प न करता सींिर्ीं ित पिुिन विकास अर्िकारी याींनी िोगस

लाभार्थयांचे नािे िनाि् दस्ताऐिि तयार करून दि
ु ाळ िनािर खरे दी केल्याचे
हदनाींक २१ नोव्हें िर, २०१६ रोिी िा त्यासम
ु ारास ननदिगनास आले, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

िासनाने

चौकिी

करून

अर्िकाऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

सींिींर्ित

दोषी

(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. महादे ि जानिर : (१) ि (२) हे अींित: खरे आहे .

एका व्यक्तीने िनाि् कागदपराींच्या आिारे अनद
ु ानाचा लाभ घेतला

होता. सदर िाि ननदिगनास आल्यािर नो्ीस दे ऊन अनद
ु ानाची िसल
ू ी केली
आहे .

या प्रकरणातील सींिर्ीं ित पिि
ु न पयगिेिक ि पिुिन विकास अर्िकारी

याींच्यािर प्रिासकीय कायगिाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------सरिली (ता.शभिांडी, जज.ठािे) गािातील अिैध रे ती उपसा रोखण्याबाबत
(२०)

*

२८२७८

श्री.जगन्द्नाथ शशांदे :

सन्माननीय महसल
मांत्री पढ
ू
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

महसूल विभागाने िेकायदा रे ती उपसा करणाऱया िाळू तस्काराींविरोिात

कारिाई करण्यासाठी विविि मोहहमा सरु
ु केल्या असताींनाही सरिली (ता.शभिींडी,
जि.ठाणे) गािाच्या खाडीक्रकनारी काही महहन्याींपासन
ू रे ती उपसा चालू आहे , हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, पहा्े ३ िािल्यापासन
ू िाळूमाक्रफया सरिली भागात रे तीचा उपसा
करण्यासाठी सक्िन पींप, िो्ी घेऊन खाडीत उतरतात ि महसल
ू विभागाचे

कायागलय सरु
ु झाले की, अगदी सकाळी ११ िािेपयंत हा रे ती उपसा थाींिविला

िातो. िाहे र काढलेली रे तीची तात्काळ विल्हे िा् लागली िाते, िासकीय

कायागलयाींना सलग २-३ हदिस सुट्ी असली तसेच दस
ु रा ि चौथा िननिार असला
की, या भागातील रे ती उपसा २४ तास चालू असते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या

अनष
ु ींगाने िाळू माक्रफयाींिर कारिाई करून अिैिररत्या रे ती उपसा रोखण्यािाित
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांरिाांत पाटील : (१), (२) ि (३) मौिे सरिली खाडीक्रकनारी सट्
ु ीच्या हदििी

िाळू तस्कराकडून रे तीचा उपसा अिा आियाची िातमी एका ित्ृ तपरात हदनाींक
२३/१२/२०१६ ि हदनाींक २७/१२/२०१६ रोिी प्रशसध्द झाली होती. सदर िातमीच्या

अनष
ु ींगाने हदनाींक २७/१२/२०१६ रोिी स्
ु ीच्या हदििी सकाळी ७ िािल्या पासन
ू
भरारी पथकामाफगत सींपूणग खाडी क्रकनारी क्रफरून रे ती उपसािाित चौकिी केली
असता, सदर हठकाणी रे ती उपसा झाला असल्याचे तसेच रे तीसाठा ननदिगनास
आला नाही.

शभिींडी तालक्
ु यात गौण खननिाच्या अिैि उत्खनन ि िाहतक
ु ीस आळा

घालण्यासाठी पथके गठीत करण्यात आली असन
ू , सदर पथकाींमाफगत िेळोिेळी

तपासणी करण्यात येते. सदर पथकाींनी २०१६-१७ मध्ये शभिींडी तालुक्यातील रे ती

िींदरािर केलेल्या तपासणीत ननदिगनास आलेल्या अिैि रे ती उत्खननाच्या १४
प्रकरणाींत गुन्हे दाखल केले असून, एकूण २०४७ िास रे तीसाठा, ३ सक्िन पींप ि
२ मो्रपींप िप्त केले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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राज्य पररिहन महामांडळाच्या बस ्थानिाांिर ्ि्त
औषधाांची दि
ु ाने उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत

(२१)

*

२९०२६

श्री.आनांदराि पाटील, श्री.धनांजय मड
ांु ,े श्री.अमरशसांह पांडडत,

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरें र पाटील, श्री.हे मत
ां टिले : सन्माननीय पररिहन
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्य मागग पररिहन मींडळाने प्रत्येक िस स्थानकािर राज्यातील

गरिू रुग्णाींना स्िस्त औषिे (िेनेररक औषि दक
ु ान) उपलब्ि करुन दे ण्याचा
ननणगय मा.पररिहन मींरी याींनी घेतला असल्याचे माहे डडसेंिर, २०१६ मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

िी.पी.पी.आय.

उक्त

याींच्यात

प्रकरणी
िस

पररिहन

स्थानकाींिर

विभाग,

स्िस्त

आरोग्य

औषिाची

विभाग

दक
ु ाने

आणण
सरु
ु

करण्यासींदभागत सामींिस्य करारािर मा.मख्
ु यमींरी याींच्या उपजस्थतीत मान्यता
शमळाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून स्िस्त औषिाींची दक
ु ाने

िस स्थानकािर उपलब्ि करून दे ण्यािाित कोणती कायगिाही केली िा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते : (१) ि (२) होय.

(३) राज्य पररिहन महामींडळाच्या ५९७ िसस्थानकाींिर िेनेररक औषि विक्री सुरु
करण्यािाितच्या ननविदा मागविण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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(२२)

*

नागपरू ते रत्नाधगरी या राष्ट्रीय महामागच प्रिल्पाबाबत
२७१९२

श्री.शरद रिवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हु्नबानू

खशलफे, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपूर ते रत्नार्गरी व्हाया तळ
ु िापूर या नव्या शसमें् काँक्री् महामागागसाठी
केंद्रीय पररिहन मींरालयाने रुपये आठ हिार को्ी मींिूर केलेले असन
ू हा
महामागग

विदभग,

मराठिाडा,

पजश्चम

महाराषर

आणण

कोकण

अिा

चार

विभागातन
ू िात असल्याने त्याची विभागणी ९ ्प्प्यात करण्यात आलेली आहे

ि या महामागागसाठी कराव्या लागणाऱया भस
ीं ादनासाठी केंद्र िासनाने राज्य
ू प

िासनाकडे रुपये चार हिार को्ीचा ननिी उपलब्ि करून हदल्याचे माहे डडसेंिर,
२०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

िासनाने

चौकिी

करून

या

राषरीय

महामागागमुळे िार्ित होणाऱया िमीन मालकाींना त्याींच्या िशमनीचा मोिदला

दे ऊन त्याींचे पन
ु िगसन करण्यािाित कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांरिाांत पाटील : (१) ि (२) हे खरे नाही.

नागपूर ते रत्नार्गरी व्हाया तुळिापूर हे अींतर ९४१ क्रक.मी. आहे . त्यामध्ये

तीन राषरीय महामागग असन
ू नागपूर (िट्
ु ीिोरी) ते तळ
ु िापूर ्या (५२५.००
क्रक.मी.) राषरीय महामागग क्र.१६६ च्या चौपदरीकरणाचे काम केंद्रीय रस्ते िाहतक
ु
ि

महामागग

मींरालयाच्या

अर्िनस्त

असलेल्या

भारतीय

राषरीय

रािमागग

प्रार्िकरणामाफगत ८ भागामध्ये हाती घेण्यात आले असून त्यासाठी भूसींपादनाची
कायगिाही प्रगतीत आहे .

राषरीय महामागग क्र.५२ (िुना २११) च्या तळ
ु िापूर ते सोलापूर ्या ४७.००

क्रक.मी.

रस्त्याच्या

चौपदरीकरणाचे

प्रार्िकरणामाफगत प्रगतीत आहे .

काम

भारतीय

राषरीय

रािमागग

राषरीय महामागग क्र.१६६ च्या सोलापूर ते रत्नार्गरी ्या ३६९ क्रक.मी.

महामागागपक
ै ी सोलापूर ते साींगली ि कोल्हापूर ते रत्नार्गरी ्या भागाींच्या
चौपदरीकरणासाठी

भूसप
ीं ादनाची

कायगिाही

भारतीय

राषरीय

रािमागग

प्रार्िकरणामाफगत प्रगतीत आहे . उिगरीत साींगली ते कोल्हापरू ्या ६२ क्रक.मी.
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रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे राज्य िासनामाफगत खािगीकरणामिून हाती घेतलेले

काम ७० ्क्के पूणग झाले असन
ू हा भाग सुध्दा भारतीय राषरीय रािमागग
प्रार्िकरणाकडे हस्ताींतरीत करण्याची कायगिाही हाती घेण्यात आली आहे .

्या सिग प्रकल्पाींसाठी राषरीय महामागग अर्िननयम १९५६ नस
ु ार भस
ू ींपादन

करण्यात येणार असन
ू RFCTLARR Act २०१३ मिील तरतद
ु ीनुसार मोिदला
दे ण्यात येणार आहे .

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

राज्य पररिहन महामांडळाने निीन बसेस एसटी िायचशाळे त तयार न
(२३)

*

िरता बाहे रून तयार िरुन घेण्याचा घेतलेला ननिचय

२९५०६

अॅड.अननल परब : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्य पररिहन महामींडळाने निीन िसेस एस्ी कायगिाळे त तयार न करता

िाहे रून तयार करून घेण्याचा ननणगय घेतला असन
सदर कामाकररता चार
ू
महहन्याींपि
ू ी ननविदा प्रक्रकया रािविण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननविदा प्रक्रकयेनत
ीं र अद्यापही १५०० निीन िसेस एस्ीत
दाखल झालेल्या नाहीत, तसेच निीन िसेस येण्यास विलींि होत असल्याने

प्रिािाींना िुन्या िसमिन
ू च प्रिास करािा लागत असन
ू िसेसच्या कमतरतेमुळे
ऐन गददीचच्या हीं गामात प्रिािाींना रास होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, दरिषी निीन िसेस एस्ीच्या कायगिाळे त तयार करून त्या
ताफ्यात

आणल्या

िात

असताींनाही

घेण्यामागची कारणे काय आहे त,

यािषी

िाहे रून

िसेस

तयार

करून

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून कोणती कायगिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते : (१), (२), (३) ि (४) राज्य पररिहन महामींडळाच्या
कायगिाळाींमध्ये सािी, ननमआराम इ. िसेसची िाींिणी तसेच िन्
ु या िसेसचे

पुन:जस्थतीकरण करण्यात येते. परीं त,ू महामींडळाच्या कायगिाळे त िातानुकूशलत

िसेस तयार होत नसल्याने िातानक
ु ू शलत ५०० िसेस िाहे रुन तयार करुन
घेण्यासाठी ननविदा प्रक्रक्रया रािविण्यात आली आहे .
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राज्य पररिहन महामींडळाकडे पुरेसा चालनीय िाहन ताफा उपलब्ि

असल्याने प्रिािाींची गैरसोय होत नाही.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------राज्यातील एसटी ्थानिे आधुननि बसतळाांसह व्यापारी सांिुल उभारण्याबाबत
(२४)

*

२७०२१

श्री.सांजय दत्त, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सुननल तटिरे , श्री.हे मत
ां

टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अमररशभाई पटे ल, श्री.अननल भोसले, श्री.रामराि
िडिुते,

श्री.सनतश

चव्हाि,

श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाचिी,

श्री.प्रिाश

गजशभये,

डॉ.(श्रीमती) नीलम गोरहे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) एस्ी महामींडळाने राज्यातील एस्ी स्थानके आिुननक िसतळाींसह व्यापारी
सींकुल उभारण्याचा ननणगय घेतल्याचे माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील एस्ी स्थानके आिनु नक िसतळाींसह व्यापारी सींकुल

उभारण्यािाित घेतलेल्या ननणगयाची अींमलििािणी करण्यािाित िासनाने कोणती
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते : (१) होय.

(२) राज्य पररिहन महामींडळाकडून हदनाींक ०७/०१/२०१७ रोिी पनिेल, िोरीिलीनॅन्सी कॉलनी, पण
ु े-शििािी नगर, सोलापरू -पण
ु े नाका, नाशिक
औरीं गािाद-मध्यिती,

नाींदेड-मध्यिती,

अकोला

ि

हठकाणच्या प्रकल्पाींसाठी ई-ननविदा मागविलेल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

नागपूर-मोरभिन

महामागग,
या

९
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नाांदगाि (जज.नाशशि) तालक्
ु यातील आत्महत्याग्र्त

(२५)
ला

*

शेतिरयाांच्या िांु टूबबयाांना आधथचि मदत िरण्याबाबत
२९२११

हदनाांि

१५

श्रीमती हु्नबानू खशलफे :

डडसेंबर,

२०१६

रोजी

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४३७२

हदलेल्या

उत्तराच्या

सांदभाचत

सन्माननीय मदत ि पन
ु िचसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

:

(१) हहींगणदे हरे (ता.नाींदगाि, जि.नाशिक) येथील िाींताराम तानािी िच्छाि या
िेतकऱयाने

नावपकी

ि

किगिािारीपणाला

आत्महत्या केली असल्याचे

माहे

कीं्ाळून

िेतात

िानेिारी, २०१७ मध्ये

ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,

गळफास

िा

घेिन
ू

त्यादरम्यान

(२) असल्यास, सन २०१६ या िषागत जिल्हयात ८५ िेतकऱयाींनी आत्महत्या
केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

िेतकऱयाींच्या

उपरोक्त

आत्महत्या

प्रकरणी

िासनाने

रोखण्यािाित

तसेच

चौकिी

करून

आत्महत्याग्रस्त

जिल््यातील

िेतकऱयाींच्या

कींु ्ूबियाींना मदत करण्यािाित कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांरिाांत पाटील : (१) ि (२) होय.

(३) हदनाींक २३/१/२००६ च्या िासन ननणगयानस
ु ार पार प्रकरणी रूपये १ लि
सानुग्रह

यितमाळ

अनुदान
ि

दे ण्यात

उस्मानािाद

येते.

जिल््यामध्ये

अशभयान रािविण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

िाढत्या

िेतकरी

पथदिी

आत्महत्या

प्रकल्प

रोखण्यासाठी

िळीरािा

चेतना

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

घिसोली (निी मुांबर्च) येथील खाडीकिनारी अनधधिृत र्मारती उभारल्याबाबत
(२६)

*

२९४०२

श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) घणसोली (निी मुींिइग) येथील खाडीक्रकनारी मोठया प्रमाणात डेबिि ्ाकून
त्यािर िेकायदा इमारती ननमागण करून भम
ू ाक्रफयाींकडून यातील घरे विक्री अथिा
भाडे करारािर दे ण्याचे काम करण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

(३)

असल्यास,

गोहठिली

येथील

मोकळ्या

भूखड
ीं ािर

खाडीक्रकनाऱयािरील

खारफु्ीची िागा भूमाफीयाींकडून िळकिण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

सदरहू खारफु्ीच्या िागेिरील अनर्िकॄत होत असलेल्या
िाींिकामाींिर ि विकासकाींिर िासनाने कोणती कारिाइग केली िा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंर फडििीस : (१) घणसोली गािािेिारी शसडको महामींडळाच्या भुखड
ीं ािर
िेकायदा चाळी िाींिण्यात आल्याचे ननदिगनास आले आहे . या अनर्िकृत

िाींिकामािर शसडको ि निी मुींिई महानगरपाशलकेकडून माहे िानेिारी, २०१७
मध्ये ननषकासनाची कारिाई करण्यात आली आहे .
(२) हे खरे नाही,

गोहठिली, घणसोली खारफु्ीचे िेर सींरक्षित असन
ू या िागाींिर कोणतेही

अनतक्रमण झाले नसून ही िागा मि
ुीं ई काींदळिन सींिारण घ्काच्या ताब्यात
आहे .

(३) ि (४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

राज्यातील विविध मागाचिरील थाांबे चालि मनमानी पयदतीने अल्पोपहाराचे
(२७)

*

दर आिारून प्रिाशाांची लट
ू िरीत असल्याबाबत

२८१७१

श्री.सजु जतशसांह ठािूर : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील विविि मागागिर अल्पोपहारासाठी २२ परिाने महामींडळाने हदले
असून सदर आदे िानुसार प्रिािाींना ३० रूपयात चहा आणण नाश्ता दे ण्याचे आदे ि
महामींडळाने सींिींर्ित थाींिे चालकाींना हदले असताींनाही त्याचे उल्लघींन करून

अनेक थाींिे चालक मनमानी पध्दतीने दर आकारून प्रिािाींची ल्
ू करीत
असल्याच्या अनेक तक्रारी िासनास प्राप्त झाल्याचे माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये
िा त्यादरम्यान ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत

काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार सींिींर्ित दोषी थाींिे चालकाींिर कोणती कारिाई
केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. हदिािर रािते : (१) नाही.

(२) राज्यातील विविि मागागिर प्रिािाींना िेिण तसेच अल्पोपहारासाठी एकूण २७
थाींिे

हदले

असन
ू

सदर

थाींब्याचा

करारनामा

करताींना

करारनाम्यामध्ये

हॉ्े लमिील खाद्य पदाथांची दर सच
ू ी हॉ्े लच्या प्रथमदिगनी भागािर लािणेस
तसेच रु.३०/- मध्ये चहा अर्िक अल्पोपहार दे ण्यािाितच्या अ्ीींचा समािेि

करण्यात आला आहे . ज्या हॉ्े ल चालकाींकडून सदर अ्ीींचे उल्लींघन केले िाईल
अिा हॉ्े ल चालकाींचा थाींिा रद्द करण्याच्या सच
ू ना विभागाींना ननगगशमत करण्यात

आल्या आहे त. त्याप्रमाणे मुींिई-पुणे मागागिरील हॉ्े ल ‘फुडमॉल’, पुणे-भोर-महाड
मागागिरील हॉ्े ल ‘आयुषा’, तसेच पुणे-नाशिक मागागिरील हॉ्े ल ‘इींद्रप्रस्थ’ याींनी
प्रिािाींना रु.३०/- मध्ये चहा अर्िक अल्पोपहार दे ण्याच्या अ्ीचे उल्लींघन
केल्यामळ
ु े राज्य पररिहन महामींडळाद्िारे त्याींचा थाींिा तात्काळ रद्द करण्यात
आला आहे .

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------प्रधानमांत्री पीि विमा योजनेचा लाभ शेतिरयाांना दे ण्याबाबत
(२८)

*

२९८४२

श्री.तानाजी सािांत : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) प्रिानमींरी पीक विमा योिनेमध्ये राज्यातील िेतकऱयाींना सहभागी होता यािे

यासाठी हदनाींक १० िानेिारी, २०१७ पयगत मद
ु तिाढ दे ण्यािाितचा ननणगय हदनाींक
२ िानेिारी, २०१७ रोिी िा त्यासम
ु ारास घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रिानमींरी पीक विमा योिनेमध्ये मद
ु तिाढ हदल्यामळ
ु े राज्यातील
क्रकती िेतकऱयाींना या योिनेचा फायदा झालेला आहे ,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून प्रिानमींरी पीक विमा
योिनेचा लाभ िेतकऱयाींना दे ण्यािाित कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिनाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१) होय.

(२) नॅिनल इन्िुरन्स कींपनीमाफगत प्राप्त अींतरीम अहिालानुसार प्रिानमींरी पीक

विमा योिना रब्िी हीं गाम २०१६-१७ मध्ये एकूण ७.०४ लाख िेतकऱयाींनी भाग
घेऊन २.४७ लाख हे क््र िेर विमा सींरक्षित केलेले आहे . त्यापैकी मद
ु तिाढीच्या

हदनाींक १ िानेिारी, २०१७ ते १० िानेिारी, २०१७ या कालाििीत विमा सींरिण

घेतलेल्या िेतकऱयाींचा तपिील कींपनीमाफगत िँकाींकडून सींकशलत करण्यात येत
आहे .

(३) केंद्र िासनाच्या सुचनाींनूसार राज्य िासनाने रब्िी हीं गाम २०१६-१७ मध्ये
प्रिानमींरी

पीक

विमा

योिनेत

सहभागी

होणेची

अींनतम

मुदत

हदनाींक

१० िानेिारी, २०१७ पयगन्त िाढविणेचा िासन ननणगय क्र.प्रपीवियो-२०१६/प्र.क्र.
३२६/११-अे, हदनाींक ३१ डडसेंिर, २०१६ प्रशसध्द केला. िाढीि कालाििीत
िेतकऱयाींचे विमा प्रस्ताि जस्िकारणेिाित विमा कींपनीस आदे िीत केले. विमा
कींपनीने सदर कालाििीत विमा प्रस्ताि जस्िकारलेले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

पाांढरििडा ि घाटां जी (जज.यितमाळ) तालक्
ु यातील
(२९)

*

नुिसानग्र्त शेतिरयाांना मदत दे ण्याबाबत

२८३०१

श्री.हररशसांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मदत

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

(१) पाींढरकिडा ि घा्ीं िी (जि.यितमाळ) तालुक्यात कडाक्याच्या थींडीमळ
ु े तुरी
वपकाींचे नक
ु सान झाल्याचे माहे डडसेंिर, २०१६ ि िानेिारी, २०१७ मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदिगनास आले हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

केंद्र

िासनाच्या

हदनाींक

८

एवप्रल,

२०१५

रोिीच्या

एनडीआरएफच्या ननणगयाप्रमाणे थींडीमुळे होणारे वपकाींचे नक
ु सान हे नैसर्गगक
आपत्तीमध्ये मोडत असल्याने िेतकऱयाींना मदत अनुज्ञय
े आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार वपकाींचे सिेिण करून िेतकऱयाींना मदत
करण्यािाित कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांरिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.
(२) नाही.

(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------मुांबईच्या धतीिर SRA योजनेंतगचत लागू िरण्यात आलेली
अधधसच
ू ना ठािे जजल््यासाठी लागू िरण्याबाबत

(३०)

*

२७८७७

अॅड.ननरां जन डािखरे : सन्माननीय महसूल मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ठाणे येथे सन १९९५ पासन
ू झोपडपट्ी पन
ु िगसन योिना (SRD) लागू
करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

त्यानींतर

हदनाींक

१९

डडसेंिर,

१९९७

रोिीच्या

िासन

अर्िसच
ू नेनस
ु ार केिळ मींि
ु ई जिल्हा ि मींि
ु ई उपनगर जिल््याकरीता झोपडपट्ी

पुनिगसन योिना (SRA) या नािाने ही योिना लागू करण्यात आली असन
ू

सदरहू अर्िसूचनेनुसार करार, साठे करार/ साठे खत/खरे दीखत तसेच भाडेकरार/
भाडेपट्ा या दस्तऐििाकररता मद्र
ु ाींक िल्
ु क म्हणन
ू रुपये १००/- इतके िल्
ु क
आकारण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मींि
ु ई िहर ि उपनगरासाठी लागू करण्यात आलेली सदरची सन
१९९७

ची

अर्िसच
ू ना

ठाणे

िहरासाठी

लागू करण्यात

आली

नसल्यामळ
ु े

ठाण्यामिील झोपडपट्ीिारकाींना िैिणणक, व्यिसानयक किग ि अन्य कारणाींसाठी
वित्तीय सहाय्याची गरि भासल्यास िँका अथिा वित्तीय सींस्था किग दे त
नाहीत, त्यामळ
ु े सध्याच्या SRD या योिनेंतगगत ठाणे येथे एकही रजिस्रे िन

(नोंदणी) झालेली नाही तसेच सन २०११ पासन
ू एकतफी रजिस्रे िन दे खील िींद
करण्यात आले असल्याचे माहे सप््ें िर, २०१६ मध्ये ि त्यानींतर माहे िानेिारी,
२०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिगनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(४)

तसेच, सन २०१४ मध्ये िासनाने ठाणेकररता SRD ऐििी SRA योिना

लागू असताना मार मुींिईसाठी ननगगशमत केलेली अर्िसच
ू ना ठाणे िहरासाठी लागू

न केल्याने तोपयंतच्या कालाििीत ज्या योिना पूणग झाल्या आहे त क्रकींिा अपूणग
असन
ु सध्
ु दा विकासक सदननका नोंदणीसाठी प्रनतसाद दे त नसतील तर अिा

प्रकरणाींमध्ये सदननका नोंदणीसाठी प्रार्िकरणातील अर्िकाऱयाींना प्रार्िकृत करुन

नोंदणी प्रक्रक्रया रािविण्यात यािी तसेच मि
ींु ईच्या ितीिर SRA योिनेंतगगत लागू

करण्यात आलेली सन १९९७ ची अर्िसूचना ठाणे जिल््यासाठी तातडीने लागू
करािी अिीही आग्रही मागणी गेल्या ५ िषांपासन
ू ते आितागायत ठाणेकर
िनतेकडून तसेच लोकप्रनतननिीींकडून िासनाकडे करण्यात येत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानष
ु ींगाने
िासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत अहे ?

श्री. चांरिाांत पाटील : (१) ठाणे महानगरपाशलका हद्दीत झोपडपट्ी पन
ु िगसन
योिना (SRD) अींतगगत पहहला प्रस्ताि १९९५ मध्ये मींिूर करण्यात आला
होता.

तथावप, हदनाींक ११ सप््ें िर, २०१४ च्या िासन अर्िसूचनेच्या अनुषींगाने

ठाणे महानगरपाशलका िेरातील झोपडपट्याींचे पन
ु िगसन झोपडपट्ी पुनिगसन
प्रार्िकरण (SRA), मुींिई याींच्याकडे सुपद
ू ग करण्यात आले आहे .

(२) महसल
ि िन विभागाच्या हदनाींक १९ डडसेंिर, १९९७ रोिीच्या िासन
ू

आदे िानुसार मि
ींु ई जिल्हा ि मुींिई उपनगर िेरातील झोपडपट्ीिासीयाींच्या
पुनिगसनासाठी असलेल्या झोपडपट्ी पन
ु िगसन योिनेंतगगतच्या शमळकतीींकररता

महाराषर मद्र
ु ाींक अर्िननयमातील अनुसूची १ मिील अनुच्छे द ५ (ग-अ), २५ ि
३६ अन्िये दे य असलेले मद्र
ु ाींक िल्
ु क रू.१०० पयंत कमी करण्यात आले आहे . हे
खरे आहे .

परीं त,ु

उपरोक्त

अर्िसूचनेद्िारे

मि
ींु ई

जिल्हा

ि

मि
ींु ई

उपनगर

जिल्हयाींकररता झोपडपट्ी पन
ु िगसन योिना (SRA) लागू करण्यात आली हे
म्हणणे खरे नाही.

(३) उक्त हदनाींक १९ डडसेंिर, १९९७ रोिीच्या मद्र
ु ाींक िुल्क सिलतीविषयक
आदे िामध्ये ठाणे िहराचा समािेि नव्हता हे खरे आहे . तथावप, हदनाींक

४/३/२००८ रोिीच्या िासन आदे िान्िये ठाणे महानगरपाशलका िेरासह एकूण ८०

िहरातील झोपडपट्ीिासीयाींच्या पन
ु िगसनासाठी असलेल्या झोपडपट्ी पन
ु िगसन
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योिनेंतगगतच्या शमळकतीींकररता दे खील महाराषर मद्र
ु ाींक अर्िननयमातील अनुसच
ू ी
१ मिील अनुच्छे द ५ (ग-अ), २५ ि ३६ अन्िये दे य असलेले मद्र
ु ाींक िल्
ु क रूपये

१०० पयंत कमी करण्यात आले असल्याने त्यानुसार यासींिींिीत दस्तऐििाींची
नोंदणी होत आहे .

(४) ि (५) ठाणे महानगरपाशलका िेरात झोपडपट्ीिासीयाींच्या पन
ु िगसनासाठी
असलेल्या झोपडपट्ी पन
ु िगसन योिनेंतगगतच्या शमळकतीींकररता महाराषर मद्र
ु ाींक
अर्िननयमातील अनुसूची १ मिील अनुच्छे द ५ (ग-अ), २५ ि ३६ अन्िये दे य
असलेले मद्र
ु ाींक िल्
ु क रू.१०० पयंत कमी करण्यासींदभागतील िासन आदे ि हदनाींक

०४/०३/२००८ पासन
ग िी प्रभािाने मुींिईच्या ितीिर सन १९९७
ू लागू असून ते पूिल
पासून लागू केल्यास अन्य िहरातूनही तिी मागणी होऊन राज्य िासनाचे
मोठया प्रमाणात महसल
ू ी नक
ु सान सींभित असल्याने उक्त विनींती मान्य करणे
िासनास सींयजु क्तक िा्त नाही.

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

(३१)

*

अशलबाग-माांडिा-रे िस (जज.रायगड) या र्त्याची झालेली दरु ि्था
३००८६

अॅड.राहुल

नािेिर,

श्री.हे मांत

टिले,

श्री.नरें र

पाटील,

श्री.सुननल तटिरे , श्री.किरि पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.आनांद ठािूर,
अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.जयांत पाटील, श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश चव्हाि :

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

(१) अशलिाग-माींडिा-रे िस (जि.रायगड) या राज्यमागागची पािसाळ्यात दरु िस्था
झालेली असन
ू अद्यापपयगत त्याची दरू
ु स्ती करण्यात आलेली नसल्यामुळे या
िोकादायक मागागिरून सुमारे ७० गािाींतील ग्रामस्थाींना प्रिास करािा लागत आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी लोकप्रनतननिीींनी सािगिननक िाींिकाम विभाग
(ता.अशलिाग, जि.रायगड) याींच्याकडे ननिेदनाद्िारे तक्रार केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून सदर रस्त्याची दरू
ु स्ती
करण्यािाित कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांरिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.

रस्त्याच्या डाींिरी पषृ ठभागािर पडलेले खड्डे डाींिर शमर्श्रत खडीने

भरण्यात आले आहे त. रस्त्यािरुन िाहतूक सुरळीत सुरु आहे .
(२) होय.

(३) रस्त्याच्या डाींिरी पषृ ठभागािर पडलेले खड्डे भरुन रस्ता िाहतक
ु ीसाठी
सजु स्थतीत ठे िण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

िुडाळ (जज.शसांधुदग
ु यातील िाळू पट्टयातील िाळू
ू )च तालक्
(३२)

*

पररिामापेक्ा अधधि ननगचत होत असल्याबाबत

२९१५५

श्री.हे मांत टिले, श्री.नरें र पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाि,

अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.अननल भोसले, श्री.सुननल तटिरे , श्री.विक्रम िाळे ,

श्री.सनतश चव्हाि : सन्माननीय महसूल मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) कुडाळ (जि.शसींिुदग
ू )ग तालुक्यातील िाळू पट्यातील िाळू हदलेल्या पासापेिा
ओव्हरलोडने ननगगत केली िात असल्यािाित स्थाननक नागररकाींनी सदर िाि
माहे

िानेिारी,

२०१७

मध्ये

िा

त्यादरम्यान

ननदिगनास आणन
ू हदली आहे , हे खरे आहे काय,

तहशसलदार,

कुडाळ

याींच्या

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून कोणती कारिाई केली
िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांरिाांत पाटील : (१) ि (२) अिी िाि तहशसलदार कुडाळ याींच्या ननदिगनास
आणन
ू

हदल्याचे

हदसन
ू

येत

नाही.

तथावप,

िाळूपट्यातील

िाळू

िाहतूक

पररमाणापेिा अर्िक ननगगत होणार नाही याकडे लि ठे िण्यािद्दल ि ननयमाींचे
उल्लींघन करून िाळूची िाहतक
होत असल्याचे
ू

आढळल्यास ननयमानस
ु ार

दीं डात्मक कारिाई करण्यािद्दल तहशसलदार, कुडाळ याींना कळविण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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सांगमेश्िर (जज.रत्नाधगरी) तालक्
ु यातील अिैध िाळू उपसा रोखण्याबाबत
(३३)

*

२९५९७

श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप : सन्माननीय महसूल मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सींगमेश्िर (जि.रत्नार्गरी) तालक्
ु यातील कोंड-उमरे येथील खाडीपारातील

मोठया प्रमाणात अिैिररत्या िाळू उपसा होत असल्यामळ
ु े खाडीची ि नदीपाराची

िूप होत असून िेती ि िागायतीचे तसेच पररसरातील घराींचे नुकसान होत आहे ,
तसेच पररसरातील रस्त्याींची सुध्दा दरु िस्था होत असल्याने अिैि िाळू उपसा
थाींिविण्यािाित स्थाननक लोकप्रनतननिी ि ग्रामस्थाींनी िासनाकडे मागणी केली
असल्याचे माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिगनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून अिैि िाळू उपसा
रोखण्यािाित कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांरिाांत पाटील : (१) ि (२) माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान
कोंड-उमरे , ता.सींगमेश्िर येथील ग्रामस्थाींनी ि स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी प्रश्नात
नमद
ू केल्यानुसार िासनाकडे मागणी केल्याचे ननदिगनास आलेले नाही.
हदनाींक

तथावप, कोंड-उमरे येथील ग्रामस्थाींनी तहशसलदार सींगमेश्िर याींच्याकडे

०७/११/२०१६ ि हदनाींक १८/११/२०१६ रोिी मौिे कोंड-उमरे येथील

नदीतन
ू अिैिररत्या होत असलेल्या िाळूच्या उत्खननािाित ननिेदन हदले आहे .
सदर ननिेदनाच्या अनष
ु ींगाने मींडळ अर्िकारी फणसिणे याींनी सरपींच, उपसरपींच,
पोलीस पा्ील ि तलाठी याींच्यासमिेत सदर

नदीपारामध्ये पाहणी केली असता,

मौिे कोंड-उमरे येथे िाळूचे अिैि उत्खनन झाल्याचे ि त्यामुळे नदीपाराची िुप
होऊन िेती ि िागायतीचे तसेच पररसरातील घराींचे ि रस्त्याींचे नुकसान
झाल्याचे ननदिगनास आलेले नाही.

सींगमेश्िर तालक्
ु यातील अिैि िाळू उपसा रोखण्यािाित तलाठी ि मींडळ

अर्िकारी याींना सूचना दे ण्यात येऊन भरारी पथकाींची स्थापना करण्यात आली
आहे .

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

33
मनोर-विक्रमगड-जव्हार (जज.पालघर) तालक्
ु यातील
(३४)

*

र्त्याांची दरु ि्था झाल्याबाबत

२७०८६

श्री.आनांद

ठािूर :

सन्माननीय

सािचजननि

बाांधिाम

(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मनोर-विक्रमगड-िव्हार (जि.पालघर) येथील रस्त्याींचे माहे माचग-एवप्रल, २०१६
मध्ये नत
ु नीकरण ि दरू
ु स्तीचे काम करूनही पहहल्याच पािसात रस्त्याींची
दरु िस्था झाली असन
ू रस्त्यात मोठे खड्डे पडून जिवित ि वित्त हानी झाल्याचे
माहे िल
ु ,ै २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त रस्त्याींच्या िाींिकामासाठी क्रकती रक्कमेची ननविदा
काढण्यात आली होती ि कोणत्या ठे केदारास िाींिकामाचे काम दे ण्यात आले होते,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून ननकृष् दिागचे काम
करणाऱया ठे केदारािर कारिाई करून दीं डाची रक्कम िसल
ू करण्यािाित कोणती
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

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

(२) प्रश्नाींकीत रस्त्याच्या डाींिरी पषृ ठभागाचे नत
ु नीकरण करण्याच्या ५ कामाींच्या

ननविदा िोलािण्यात आल्या होत्या. या ननविदाींची एकूण क्रकीं मत रु. २६२.३० लि
इतकी आहे . या सिग कामासाठी ननम्नतम दे कार मे.जििाऊ कन्स्रक्िन

विक्रमगड याींचे प्राप्त झाले होते ि स्िीकृत करण्यात आले. विहीत ननयमानस
ु ार
कायागरींभ आदे ि दे ऊन सिग कामे पूणग करण्यात आली आहे त.
(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

राज्य पररिहन महामांडळातील नव्या धोरिामळ
ु े अनेि चालि-िाहि
भरतीपासन
ू िांधचत राहिार असल्याबाबत

(३५)

*

२८६२९

श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य पररिहन महामींडळात होणाऱया भरतीत नव्या िोरणामुळे हिारो रुपये

खचग करुन िॅच (बिल्ला) घेतलेले अनेक चालक-िाहक या भरतीपासन
ू िींर्चत
राहणार असल्याचे माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिगनास आले,
हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत

काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार िॅच (बिल्ला) िारक चालक-िाहक याींना सदर
भरती प्रक्रक्रयेत पार होण्याच्यादृष्ीने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते : (१) ि (२) महाराषर राज्य मागग पररिहन महामींडळाद्िारे

पयगिेिकीय ि घ्क सींिगग पदाींमिील एकूण १४२५३ पदे भरण्याकरीता हदनाींक
५/०१/२०१७ रोिी ितगमानपरात िाहहरात प्रसाररत करण्यात आली असन
ू त्यामध्ये

चालक तथा िाहक (कननषठ) या प्रिगागतील ७९२९ पदाींसाठी िाहहरात दे ण्यात

आली आहे . चालक तथा िाहक (कननषठ) या पदासाठी चालक ि िाहक िॅच
(बिल्ला) असणे आिश्यक असल्याची अ् समाविष् करण्यात आली आहे . सदर

िाहहरातीस पुरेसा प्रनतसाद शमळून चालक तथा िाहक (कननषठ) या पदासाठी
एकूण २८२७२ उमेदिाराींचे अिग प्राप्त झालेले आहे त.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

िांु डलिाडी (ता.बबलोली, जज.नाांदेड) येथील तलाठी सज्जा िायाचलयातील
(३६)

*

बेजबाबदार अधधिारी ि िमचचारी याांच्यािर िारिाई िरण्याबाबत
२९४४२

श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

कींु डलिाडी

(ता.बिलोली,

जि.नाींदेड)

येथील

तलाठी

सज्िा

कायागलय

िहरापासन
ू एक क्रकलोमी्र लाींि कृषी उत्पन्न िािार सशमती कायागलयाििळ
असल्याने िेतकरी, विदयाथी, ज्येषठ नागररक कामाकरीता पायपी् प्रिास करुन

आले असता तलाठी क्रकींिा मींडळ अर्िकारी कायागलयीन िेळेत कायागलयात भे्त

नसल्यामुळे नागररकाींना आपली कामे पूणग करून घेण्यास रास सहन करािा
लागत असल्याचे माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिगनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून कींु डलिाडी (ता.बिलोली,
जि.नाींदेड) येथील तलाठी सज्िा कायागलयातील िेििािदार अर्िकारी ि कमगचारी

याींच्यािर कारिाई करून नागररकाींची कामे िेळेत पूणग होण्याच्या दृष्ीने कोणती
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
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(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांरिाांत पाटील : (१) यािाितची लेखी तक्रार जिल्हार्िकारी कायागलय,

नाींदेड, उपविभागीय अर्िकारी कायागलय बिलोली ि तहशसल कायागलय, बिलोली
येथे प्राप्त झालेली नाही.

(२) नाींदेड जिल््यातील बिलोली तालक
ु ा येथील कींु डलिाडी सज्िाचे ननयशमत

तलाठी हे िैद्यक्रकय कारणास्ति रिेिर असल्यामळ
ु े कींु डलिाडी सज्िा येथील
तलाठी पदाचा अनतररक्त कायगभार निीकच्या हुनगुींदा येथील सज्िाचे तलाठी
याींच्याकडे सोपविण्यात आलेला आहे . हुनगद
ुीं ा सज्िाचे ननयशमत तलाठी हे
कींु डलिाडी सज्िाचे कामकाि हाताळण्याकररता तेथे एक हदिस आड िात

असतात. कींु डलिाडी सज्िाकररता ननयशमत तलाठ्याची ननयक्
ु ती करण्यािाित
उपविभागीय अर्िकारी, बिलोली याींच्या स्तरािर कायगिाही सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

धगरिा प्रिल्पातील (जज.नाशशि) पन
ु िचशसत
(३७)

*

गािठािाांमयये नागरी सवु िधा दे ण्याबाबत

२७८२६

डॉ.अपि
ू च हहरे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४३३२ ला हदनाांि

८ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय मदत ि
पुनिचसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) र्गरणा प्रकल्पातील (जि.नाशिक) पन
ु िगशसत गािठाणाींमध्ये पन
ु िगसनाच्या
नागरी सवु ििा कामाींना सन २०१६-२०१७ मध्ये प्रिासकीय मान्यतेस्ति प्राप्त

परीं तु िुन्या दर सुचीनुसार आिारीत असलेली अींदािपरके चालु दर सुचीनुसार
पररगणणत करून फेरसादर करण्याचे ननदे ि दे ण्यात आले आहे त, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, प्रकल्प यींरणेकडून सि
ु ाररत दर सच
ु ीनस
ु ार पररगणणत प्रिासकीय
मान्यतेस्ति प्राप्त झालेल्या ि विचारािीन असलेल्या प्रस्तािािर िासनाचा
विचार पुणग झाला आहे काय,

(३) असल्यास, र्गरणा प्रकल्पातील पन
ु िगशसत गािठाणाींमध्ये नागरी सवु ििा
उपलब्ि करून दे ण्याच्या अनष
ु ींगाने सदरील अींदािपरक प्रस्तािास मान्यता प्राप्त
झाली आहे काय,
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(४) असल्यास, अींदािपरक प्रस्तािानुसार िासनाने कोणती कायगिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांरिाांत पाटील : (१) हे अींित: खरे आहे .

सन २०१४-२०१५ ि सन २०१५-२०१६ या वित्तीय िषागमध्ये प्रिासकीय

मान्यतेस्ति प्राप्त परीं त,ू प्रिासकीय मान्यता प्रदान करण्यात न आलेले प्रस्ताि

सन २०१६-२०१७ मध्ये चालु दरसच
ु ीनस
ु ार पररगणणत करुन फेरसादर करण्याचे
ननदे ि हद. २७/०४/२०१६ रोिीच्या िासन परान्िये दे ण्यात आले होते.

(२), (३) ि (४) होय, सदर प्रस्तािास हद. २७/१२/२०१६ रोिी प्रिासकीय मान्यता
प्रदान करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

राज्यातील आत्महत्याग्र्त शेतिरयाांच्या िारसाांच्या
(३८)

*

मदतीमयये भरीि िाढ िरण्याबाबत

२७९९०

श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय मदत ि पुनिचसन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) आत्महत्याग्रस्त िेतकऱयाींच्या िारसाींना इतर राज्याींमध्ये चार लाख नक
ु सान
भरपाई

शमळते

मदतीमध्ये

िाढ

त्याप्रमाणे
करािी

िासनाने

असे

राज्यातील

मा.उच्च

आत्महत्याग्रस्त

न्यायालयाने

िासनास

कु्ुींिाच्या

२२ िानेिारी, २०१६ रोिी िा त्यासम
ु ारास ननदे ि हदले, हे खरे आहे काय,

हदनाींक

(२) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाच्या ननदे िानुसार राज्यातील आत्महत्या
िेतकऱयाींच्या िारसाींच्या मदतीमध्ये भरीि िाढ करण्यासाठी िासनाने कोणती
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींिाची करणे काय आहे त ?
श्री. चांरिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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अिोला येथील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालयाच्या
(३९)

*

र्मारत दरू
ु ्ती िामाांमयये गैरव्यिहार झाल्याबाबत

२७३३९

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.जयिांतराि जाधि,

श्री.नरें र पाटील, श्री.हे मांत टिले : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि
उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

िासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय अकोला या इमारतीच्या दरू
ु स्तीचे खो्े

दे यके सादर करून िासकीय ननिीचा अपहार केल्याचे चौकिी अहिालात नमद
ु
करण्यात येऊनही दोन िषागनत
ीं रही दोषीींिर कारिाई झाली नसल्याचे माहे
िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, माहे फेिि
ु ारी, २०१४ मध्ये िा त्यादरम्यान िहर कोतिाली
पोलीस स््े िन, अकोला येथे अपहार प्रकरणी दाखल झालेल्या िािीिर सािगिननक
िाींिकाम मींडळाच्या अर्ििक अशभयींत्याींनी एक सदस्यीय सशमती नेमली होती, हे
ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायगिाही

केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांरिाांत पाटील : (१) सदर प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे हे खरे
आहे .

अर्ििक अशभयींता, दिता ि गण
ु ननयींरण मींडळ, अमरािती याींनी सखोल

चौकिी केली असन
ू त्याींचे चौकिी अहिालात सदर प्रकरणी िासनाचे कोणतेही

आर्थगक नुकसान झालेले नसल्याचे ननषकषग नोंदविलेले आहे त, त्यामुळे कारिाई
करण्याचा प्रश्न उद््ाित नाही.

(२) अर्ििक अशभयींता याींनी अन्य उपअशभयींत्यामाफगत तपासणी ि चौकिी

करुन घेतली. तथावप, त्यानींतर अर्ििक अशभयींता, दिता ि गण
ु ननयींरण मींडळ,
अमरािती याींच्याकडून िरीलप्रमाणे सखोल चौकिी करण्यात आली.
(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

38
पैठि (जज.औरां गाबाद) तालक्
ु यातील पाटे गाि ते दादे गाि
(४०)

*

या र्त्याांचे िाम ननष्ट्िृट दजाचचे झाल्याबाबत

२९३३७

श्री.सुभाष

झाांबड :

सन्माननीय

सािचजननि

बाांधिाम

(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पैठण (जि.औरीं गािाद) तालुक्यातील सींत एकनाथ महाराि पालखी मागग
असलेल्या पा्े गाि ते दादे गाि या निीन रस्त्याींचे काम ननषकृ् दिागचे
झाल्यािाित स्थाननक नागररकाींनी िासनाकडे तक्रारी केल्याचे माहे डडसेंिर,
२०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार ननकृष् दिागचे काम करणाऱया ठे केदारािर गन्
ु हे

दाखल करून सींिींर्ित अर्िकारी ि ठे केदार याींच्यािर कारिाई करण्यािाित तसेच
रस्त्याचे काम अींदािपरकाप्रमाणे करण्यािाित कोणती कायगिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांरिाांत पाटील : (१) ननिेदन प्राप्त झाले आहे .
(२)

प्रश्नाींक्रकत

रस्त्याच्या

िनतग्रस्त

लाींिीमिील

भागाचे

मिित
ू ीकरण

ि

डाींिरीकरण करण्याच्या कामाचे कींरा् ननजश्चत करण्यात आले आहे . कामासाठी
आिश्यक िाींिकाम साहहत्य िमा करण्याचे काम प्रगतीत आहे . काम अद्याप
सुरू व्हाियाचे आहे .

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

(४१)

*

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

सािरोळी-खारपाडा (ता.खालापरू , जज.रायगड) मागाचिरील
दगडखाि बांद िरण्याबाबत
२७३७६

श्री.अननल

भोसले,

अॅड.जयदे ि

गायििाड,

श्री.किरि

पािसिर, श्री.नरें र पाटील, श्री.हे मांत टिले, श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.ननरां जन डािखरे ,
श्री.सुननल तटिरे , श्री.रामराि िडिुते, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जगन्द्नाथ शशांदे :
सन्माननीय महसूल मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सािरोळी-खारपाडा (ता.खालापूर, जि.रायगड) मागागिरील दगडखाणीला सरु
ु ीं ग
लािण्यात येत असल्याने मि
ींु ई-पुणे द्रत
ु गती मागागला िोका ननमागण झाल्याचे माहे
िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर मागागिरील िोगद्याची िासनाने पाहणी केली आहे काय,
पाहणीचे ननषकषग काय आहे त ि तद्नुसार दगडखाण िींद करणेिाित कोणती
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांरिाांत पाटील : (१) ि (२) मौिे माडप, ता.खालापूर येथील ग्रामस्थाचे

मौिे माडप गािात सरु
ु असलेले िेकायदे िीर दगडखाण ि स््ोन क्रिर िींद
करण्यािाितचे ननिेदन िासनाकडे िानेिारी, २०१७ मध्ये प्राप्त झाले आहे .

उपविभागीय अर्िकारी खालापरू विभाग ि तहशसलदार खालापरू याींनी

मुींिई-पुणे

द्रत
ु गतीमागागिरील

माडप

िोगद्याची

पाहणी

केली

असून,

दगडखाणीतील प्रत्यि उत्खनन िेर ि उक्त िोगद्याचे सरु
ु िातीचे हठकाण
यामिील अींतर ५०२ मी. असल्याचे हदसून आले आहे .

सदर िोगद्याला दगडखाणीमुळे िोका सींभितो क्रकीं िा कसे, यािाित

डायरे क््र िनरल ऑफ माईन्स सेफ््ी, जियॉलॉिीकल सिे ऑफ इींडडया ि

महाराषर राज्य रस्ते विकास महामींडळ याींच्याकडून अहिाल मागविण्यात आला
आहे . सदर अहिाल प्राप्त होताच ननयमानुसार उर्चत कायगिाही करण्याची
तििीि ठे िली आहे .

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------जळगाांि जजल््यातील तलाठयाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत
(४२)

*

२९५९८

श्रीमती ज्मता िाघ : सन्माननीय महसल
मांत्री पढ
ू
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िळगाींि जिल्हयात ४९ मींिूर तलाठी पदाींपक
ै ी २४ पदे ररक्त आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून सदर ररक्त पदे
भरण्यािाित कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांरिाांत पाटील : (१) ि (२) िळगाींि जिल्हयात तलाठयाींची एकूण ५२६ पदे

मींिूर आहे त. िासनाच्या प्रचशलत िोरणाप्रमाणे, जिल््यातील तलाठी सींिगागतील
९९ ररक्त पदाींपक
ै ी ५० ्क्के पदे भरण्याच्या दृष्ीने ५० तलाठी पदाींच्या

पदभरतीची िाहहरात जिल्हार्िकारी याींच्याकडून काढण्यात येिन
ू त्यापैकी ४३
उमेदिाराींना तलाठी पदािर ननयुक्ती दे ण्यात आलेली आहे . उिगरीत ७ उमेदिार

विशिष् प्रिगागतील असल्यामळ
ु े त्याींची प्रमाणपरे पडताळणीनींतर त्याींना तलाठी
पदी ननयुक्ती दे ण्यासींदभागतील विहहत कायगिाही सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

(४३)

*

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

राज्यातील रे ल्िे प्रिल्पासांदभाचत
२७७६७

श्री.नारायि रािे, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय पररिहन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात ९ रे ल्िे प्रकल्पाींसाठी रूपये २२ हिार को्ी खचग करण्यात येणार

असन
ू िासनाच्या ५० ्क्के समभागातन
ू हे प्रकल्प कायागजन्ित करण्यात येणार
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकल्पाींचे प्रकल्प आराखडे राज्य िासनाने तयार केले आहे त
काय,

(३) असल्यास, यासाठी ननिीची तरतद
ू करण्यात आली आहे काय,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हदिािर रािते : (१) नाही. रे ल्िे मींरालयाने मींिूर केलेल्या ८ प्रकल्पाींची

सद्यजस्थतीतील अींदाजित क्रकींमत रक्कम रुपये ११,७६०/- को्ी असन
ू त्यामध्ये

राज्य िासनाचा हहस्सा हा रक्कम रुपये ५,६३०/- को्ी इतका आहे . ििाग-नाींदेड

प्रकल्प (४०%) िगळता उिगररत ७ प्रकल्पाींमध्ये राज्य िासन खचागतील ५०%
सहभाग दे त आहे .

(२) नाही. सींिींर्ित प्रकल्पाींचे सिेिण अहिाल ि ताींबरक आराखडे रे ल्िे
मींरालयामाफगत तयार केले िातात.
(३) होय. सन २०१६-१७ साठी रुपये ५७२.५२ को्ीची तरतूद करण्यात आली
होती. तर सन २०१७-१८ साठी रुपये ४७५.०० को्ी ननयतव्यय मींिरू
करण्यािाित प्रस्तावित आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------
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(४४)

*

सरु बोडी (ता.पिनी, जज.भांडारा) गािाचे पन
ु िचसन िरण्याबाबत
२९११७

श्री.पररिय फुिे : सन्माननीय मदत ि पन
ु िचसन मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सुरिोडी (ता.पिनी, जि.भींडारा) गािाचा पुनिगसनाचा प्रश्न अनेक िषागपासन
ू

प्रलींबित असून पािसाळ्यामध्ये िैनगींगेला येणाऱया पुरामळ
ु े सुरिोडीत जििीतहानी
होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पािसाळ्यात पुराच्या पाण्यामुळे तेथील नागररकाींना विविि
आिाराची लागन होत असल्याने नागरीकाींचे आरोग्य िोक्यात आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून सुरिोडी गािाचे
पुनिगसन करण्यािाित कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांरिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) गोसीखद
ग : प्रकल्पिार्ित नसल्यामळ
ु ग प्रकल्पाींतगगत सुरिोडी हे गाि पुणत
ु े

पुनिगसन अर्िननयम १९९९ च्या तरतूदीनूसार या गािाचे पुनिगसन करता येणार
नाही. तथावप सुरिोडी गािाच्या पन
ु िगसनास “वििेष िाि” म्हणन
ू मान्यतेसाठीचा

प्रस्ताि िलसींपदा विभागाच्या अशभप्रायासह पन
ु िगसन प्रार्िकरणासमोर सादर
करण्यािाित विभागीय आयक्
ु त, नागपरू याींना सर्ू चत करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

अमरािती, अिोला आणि बल
ु ढािा जजल््यातील खारपािपट्टयातील शेती
तांत्रज्ञानाची माहहती शेतिरयाांना उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(४५)

*

२९३३०

श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.हे मांत टिले : सन्माननीय िृषी

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अमरािती, अकोला आणण िुलढाणा जिल््यातील खारपाणपट्याींतील ४ लाख
७० हिार हे क््रिर िेती करण्यासाठी डॉ.पींिािराि दे िमुख कृषी विद्यावपठाने

खारपाणपट्यातील िेतीच्या विकशसत केलेल्या तींरज्ञानाची माहहती िेतकऱयाींपयंत
पोहोचली नसल्याचे हदनाींक १ फेिि
ु ारी, २०१७ रोिी िा त्यासम
ु ारास ननदिगनास
आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत

काय आढळून आले ि तद्नुसार खारपाणपट्यातील िेती विकशसत तींरज्ञानाची
माहहती िेतकऱयाींपयंत पोहचविण्यािाित कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१) हे खरे नाही.

डॉ.पींिािराि दे िमख
कृषी विद्यापीठाींतगगत खारपाणपट्यातील िेती
ु

करीता विविि कृषी तींरज्ञान विकशसत केलेले आहे ि सदर तींरज्ञानाची माहहती

विद्यापीठस्तरािर विविि कायगक्रमाींव्दारे कृषी विभागातील अर्िकारी ि कमगचारी
याींना विभागीय सींिोिन ि विस्तार सल्लागार सशमती, ॲग्रो्े क, कृषी मेळािे,

चचागसर, सभा, कृषी सींिाहदनी, माहहतीपरके, ितगमानपराींव्दारे पुरविण्यात येते.
तसेच याच माध्यमातन
ू सदर तींरज्ञान िेतकऱयाींना पुरविण्यात येते.
नाही.

परीं तु यािाित आितागायत कुठल्याही िेतकऱयाींची तक्रार प्राप्त झालेली

(२) ि (३) प्रश्न उद््ाित नाही.

(४६)

*

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

राज्यातील पशुसि
ां धचन विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत
२७३२६

प्रा.अननल

सोले,

श्री.शमतेश

भाांगडडया,

डॉ.अपि
ू च

हहरे ,

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.अमरशसांह पांडडत,
श्री.सनतश चव्हाि, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.आनांदराि पाटील :

हदनाांि ९

डडसेंबर, २०१६ रोजी सभागह
ृ ाच्या पटलािर ठे िण्यात आलेल्या अताराांकित

प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ६ मधील प्रश्न क्रमाांि २२१०३ ला हदलेल्या

उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय पशस
ां धचन मांत्री पढ
ु ि
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) राज्यातील पिुसींििगन विभागातील ग्-अ, ि, क, ि ड या सींिगागतील २१२९

पदे ररक्त असल्याचे हदनाींक २ िानेिारी, २०१७ रोिी िा त्यासुमारास ननदिगनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून पिुसींििगन विभागातील
ररक्त पदे भरण्यािाित कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. महादे ि जानिर : (१) पिुसींििगन विभागात ग्-अ, ि, क ि ड सींिगागत
एकूण ६८३८ मींिूर पदाींपक
ै ी सद्य:जस्थतीत २१५८ पदे ररक्त आहे त.

(२) ग्-अ ि ि सींिगागतील पदोन्नतीच्या कोट्यातील ररक्त पदे भरण्याच्या
अनष
ु ींगाने सामान्य प्रिासन विभाग/का-१६ि याींनी आरिण ननजश्चत करुन हदले

आहे . त्यानुसार पदोन्नती दे ण्यािाित कायगिाही सरु
आहे . पिुिन विकास
ु
अर्िकारी

ग्-अ या सींिगागतील सरळसेिेच्या कोट्यातील १९१ ररक्त पदाींपक
ै ी

१०० पदे भरण्यास प्रिान सर्चि (सेिा) याींच्या अध्यितेखाली हद.०४/०२/२०१७

रोिी आयोजित िैठकीमध्ये मान्यता दे ण्यात आली आहे . सदर १०० पदे ि अ.ि
प्रिगागतील अनुींिष
े ाची १९ पदे भरण्याकरीता सामान्य प्रिासन विभागाने आरिण

ननजश्चत करुन हदले असन
ू त्यानुसार महाराषर लोकसेिा आयोगास मागणीपर
पाठविण्यात येत आहे .
ग्-क

भरण्यासींदभागत

सींिगागतील सरळसेिेच्या को्यात ररक्त असलेली
सिमप्रार्िकारी

म्हणन
ू

आयुक्त

पिस
ु ींििगन

१३८ पदे

याींच्यास्तरािर

कायगिाही सुरू आहे . त्याचप्रमाणे ग्-ड सींिगागतील २६९ ररक्त पदे भरण्यासींदभागत

उमेदिाराींची लेखी पररिाव्दारे ननिड करण्यात आली असून गुणित्तेनुसार पार
ठरलेल्या उमेदिाराींना पदस्थापना दे ण्यािाितची कायगिाही सिमप्रार्िकारी म्हणन
ू
सींिींर्ित प्रादे शिक पिस
ु ींििगन सह आयुक्त याींच्यास्तरािर सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

(४७)

*

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

मुांबईतील दीघचिालीन भाडेपट्टयाने हदलेल्या जशमनीांबाबत
२६८७६

श्री.शरद रिवपसे : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींिईत हदघगकालीन भाडेपट्य
् ािर विविि उद्योगाींना िासकीय भाडेपट्याच्या
हिारो (लीि) िशमनीींची मद
ु त सींपलेली असून मुींिइग िहर जिल््यातील सुमारे

१२८२ ि मि
ींु ई उपनगर जिल््यात २९५ लीिच्या िशमनी असून मि
ुीं ई िहर
जिल््यातील ६९२ ि मि
ींु ई उपनगर जिल््यातील १४९ िशमनीींच्या भाडेपट्य
् ाचा
कालाििी सींपलेला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर िशमनीींच्या भाडेपट्य
ु नीकरणही करण्यात आले नाही,
् ाींचे नत
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून कोणती कायगिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,
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(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांरिाांत पाटील : (१) विविि प्रयोिनासाठी भाडेपट्याने हदलेल्या िासकीय
शमळकतीींपक
ै ी

मि
ींु ई

िहर

जिल््यातील

१३०७

पैकी

६६९

शमळकतीींच्या

भाडेपट्याची ि मुींिई उपनगर जिल््यातील ३५६ पैकी १४९ शमळकतीींच्या
भाडेपट्याची मद
ु त सींपुष्ात आलेली आहे .

(२), (३) ि (४) िासन ननणगय क्र.िमीन-२५०५/प्र.क.४०५/ि-२, हद.१२/१२/२०१२
अन्िये

करण्याचे

भाडेपट्याने हदलेल्या िासकीय िशमनीींच्या भाडेपट्याचे
िोरण

ननजश्चत

करण्यात

आले

असून

त्यातील

नत
ु नीकरण

तरतद
ु ीींनुसार

भाडेपट्े िारकाींना भाडेपट्ा नत
ु नीकरणािाित अथिा भाडेपट्य
् ाने हदलेल्या िशमनी
भोगि्ादार िगग-२ मध्ये रुपाींतरीत करुन घेण्याच्या विकल्पािाित नो्ीस

ििािण्यात आलेल्या आहे त. ज्या भाडेपट्े िारकाींकडून यािाितचे विकल्प सादर

करण्यात आले आहे त त्याींचेिाित भाडेपट्ा नत
ु नीकरणाची कायगिाही प्रगतीत आहे .
तसेच अर्िकार्िक शमळकतीींच्या भाडेपट्याींचे नत
ु नीकरण करण्याच्या दृष्ीने
सींिींर्ित जिल्हार्िकाऱयाींमाफगत भाडेपट्ािारकाींना विविि माध्यमाींद्िारे आिाहन

करण्यात येत आहे . भाडेपट्ा नत
ु नीकरणास चालना दे ण्यासाठी िासन िुध्दीपर
क्र.िमीन-२५०५/प्र.क्र.४०५/ि-२,

हद.२०/८/२०१६

अन्िये

िासनाची

पि
ग ान्यता
ू म

घेण्याची तरतद
ु िगळण्यात येऊन भाडेपट्ा नत
ु नीकरणाचे अर्िकार जिल्हार्िकारी
याींना दे ण्यात आलेले आहे त.

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

राज्यात विशेषत: शसांधद
ु ग
ू च जजल्हयात ‘गोपीनाथ मुांडे शेतिरी अपघात’
विमा योजनेचा शेति-याांना लाभ दे ण्याबाबत

(४८)

*

२७०३४

श्री.सांजय दत्त, श्री.विजय ऊफच भाई धगरिर, श्री.सुजजतशसांह

ठािूर, श्री.अमररशभाई पटे ल : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :(१) िेतीमध्ये काम करताना अपघातामध्ये िीि गमािलेल्या क्रकीं िा गींभीर िखमी

झालेल्या िेतकऱयास आर्थगक मदत दे ण्यासाठी “गोपीनाथ मुींडे िेतकरी अपघात”
विमा योिना िासनाने रािविली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या योिनेंतगगत सन २०१५-१६ या िषागत विमा कींपनीकडे शसींिद
ु ग
ू ग
जिल््यातून दाखल झालेल्या ६७ प्रस्तािाींपक
ै ी फक्त १४ प्रस्ताि मींिूर झाले
असन
ू ४१ प्रस्ताि प्रलींबित असल्याचे माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदिगनास आले, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, राज्यात ‘गोपीनाथ मुींडे िेतकरी अपघात’ विमा योिनेंतगगत विमा
कींपनीकडे क्रकती प्रकरणे प्रलींबित आहे त,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून शसींिद
ु ग
ू ग जिल््यातील
तसेच राज्यातील या योिनेंतगगत अपघातग्रस्त िेतकऱयाींचे प्रलींबित प्रस्ताींिामिील

आिश्यक ती कागदपराींची पत
ग ा करुन लाभ दे ण्यािाित कोणती कायगिाही केली
ु त
िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१) होय.

(२) फेिि
ु ारी, २०१७ अखेरच्या अहिालानुसार शसींिद
ु ग
ु ग जिल््यातील ७६ प्रस्ताि
विमा कींपनीकडे दाखल करण्यात आलेले होते. त्यापैकी १९ प्रस्ताि विमा कींपनीने

मींिूर केलेले असन
ू ि ५ विमा प्रस्ताि नाकारण्यात आलेले आहे त तर ५२
प्रस्तािाींिर कायगिाही चालू आहे .

(३) राज्यात गोपीनाथ मुींडे िेतकरी अपघात विमा योिनेंतगगत हद.२३/२/२०१७

अखेर २९१० प्रस्ताि विमा कींपनीकडे दाखल झाले असन
ू त्यापैकी ११७२ विमा

प्रस्ताि मींिरू करण्यात आले आहे त. २६८ प्रस्ताि नामींिरू करण्यात आले आहे त.
तसेच १४७० विमा प्रस्ताि विमा कींपनीकडे प्रलींबित आहे त.

(४) प्रस्ताि िीघ्र गतीने मींिरू होणेसाठी जिल्हास्तरािर तसेच कृषी आयुक्तालय
स्तरािर विमा कींपनी ि विमा सल्लागार कींपनीचे प्रनतननिी याींच्या िैठका घेऊन

सातत्याने प्रकरणे ननकाली काढणेस्ति सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त. तसेच
त्यािाित सातत्याने पाठपरु ािा चालू आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

साांगुळिाडी-नािळे (ता.िैभििाडी, जज.शसांधद
ु ग
ू )च र्त्याच्या ननिृष्ट्ट िामाबाबत
(४९)

*

२९४६६

श्रीमती हु्नबानू खशलफे : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम

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

(१) साींगुळिाडी-नािळे (ता.िैभििाडी, जि.शसींिद
ु ग
ू )ग या रस्त्याचे माहे मे, २०१६

मध्ये करण्यात आलेले काम ननकृष् दिागचे करण्यात आल्यामळ
ु े स्थाननक
नागररकाींनी सदरचे काम रोखले असल्याचे ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

शसींिद
ु ग
ू ग

जिल््याचे

मा.पालकमींरी

याींनी

सदर

प्रकरणी

कींरा्दारािर कारिाई करण्याचे आदे ि कायगकारी अशभयींता, शसींिद
ु ग
ू ग याींना हदले
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून ननकृष् दिागचे
िाींिकाम करणाऱया ठे केदारािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांरिाांत पाटील : (१) प्रश्नाींक्रकत कामामिील ८४० मी. लाींिीच्या रस्त्याचे
वप्रशमक्स कारपे्चे काम स्िीकृत ननविदे प्रमाणे
करण्याऐििी

कोल्डशमक्स

नागरीकाींनी िींद पाडले होते.

पध्दतीने

केले

हॉ्शमक्स हॉ् लेड पध्दतीने

आहे .

काम

प्रगतीत

असताना

(२) कींरा्दाराींिर कारिाई करण्यािाित कायगकारी अशभयींता याींना कोणतेही लेखी
आदे ि प्राप्त झालेले नाहीत.

(३) काम ननविदा ितीप्रमाणे केले नसल्याने ठे केदाराींना नो्ीस दे ण्यात आली
आहे . ठे केदाराींचे कामाचे दे यक अदा करण्यात आलेले नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------रत्नाधगरी-सातारा जजल््याांना जोडिारया ननिळी-नेदरिाडी
(५०)

*

घाटाचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत

२९४५३

श्री.जयांत पाटील, श्री.रविांर फाटि : सन्माननीय सािचजननि

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

(१) सन १९९९ मध्ये रत्नार्गरी-सातारा जिल््याींना िोडणाऱया ननिळी-नेदरिाडी
घा्ाचे काम मींिूर होऊन सदरहू घा्ाच्या कामाचे भम
ू ीपूिनही करण्यात आले
होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींगमेश्िरहून नायरी मागे ननिळी पासन
ू पा्ण (जि.सातारा) येथे
हा घा् िोडला िाणार असन
ू त्यामळ
ु े ७० ते ८० क्रक.मी. रत्नार्गरी ि सातारा
जिल््यातील अींतर कमी होणार आहे , परीं तु, सदरहू घा्ाचे काम प्रलींबित आहे , हे
ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून सदर घा् िाहतुकीसाठी

उपलब्ि होण्याच्या दृष्ीने घा्ाचे काम पूणग करण्यािाित कोणती कायगिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

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

(२), (३) ि (४) राषरीय महामागग क्र.४ कराड ढे िेिाडी-सणिूर-महहींद्र-ना्ोिीमोरगीरी-पाचणी ते नेदरिाडी-नायरी सींगमेश्िर-प्रजिमा-५५ रस्ता केंद्र िासनाच्या

हद.३/१/२०१७ च्या अर्िसच
ू नेन्िये राषरीय महामागग क्र.१६६ ई असा घोवषत
करण्यात आला आहे .

सद्य:जस्थतीत सींगमेश्िर येथून कराड, सातारा येथे िाण्यासाठी कींु भालदीच

घा् ि आींिा घा् अजस्तत्िात असून यािरुन िाहतक
ू सरु ळीत चालू आहे .
-----------------

(५१)

*

राज्य पररिहन महामांडळातील बस अपघात रोखण्याबाबत
२८१७८

श्री.सुजजतशसांह ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.धगरीशचांर व्यास,

प्रा.अननल सोले, श्री.नारायि रािे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य पररिहन महामींडळाकडून सन २०१४-२०१६ या कालाििीत झालेल्या

अपघाताींमध्ये १२६२ व्यजक्तींचा मत्ृ यू झाला असन
ू यामध्ये १८१ प्रिासी ि २९

कमगचाऱयाींचा समािेि असल्याचे माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले, तद्नुसार सदर अपघात रोखण्यासाठी कोणती कायगिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते : (१) सन २०१४ ते २०१६ या कालाििीत राज्य पररिहन

महामींडळाच्या िसेसना झालेल्या अपघाताींमध्ये २२८ राज्य पररिहन प्रिासी ि २७
कमगचाऱयाींसह एकूण १५०१ िणाींचा मत्ृ यू झालेला आहे .
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(२) राज्य पररिहन महामींडळाच्या चालकाींकडून होणारे अपघात रोखण्यासाठी ि

सुरक्षिततेच्या दृष्ीकोनातन
ू महामींडळाद्िारे हदनाक १५/०४/२०१५ पासन
ू राज्य
पररिहन मध्यिती प्रशििण सींस्था येथे अपघात प्रिण चालकाींना ७ हदिसाचे
ननिासी प्रशििण दे ण्यात येत आहे .

तसेच, मे.िेस््नग इींडडया ऑ्ोमोिाईल्स असोशसएिनतफे हदनाींक ०१/०२/२०१४

पासन
एक हदिसाचे शसम्यल
ू
ु े्र प्रशििण दे ण्यात येते. चालकाींसाठी प्रत्येक
विभागामध्ये

चालकाींच्या

सकारात्मक

मानशसकतेकररता

तज्ञ

समप
ु दे िकाची

ननयुक्ती करण्यात येऊन त्याींचेव्दारे समप
ु दे िन केले िात आहे . त्याचप्रमाणे

प्रिावपता िम्हाकुमारी विश्िविद्यालयाच्या प्रशििकाींमाफगत आगार पातळीिर
प्रशििण शिबिरे आयोजित करुन चालकाींना मागगदिगन करुन प्रिोिन केले िाते.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

(५२)

*

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

महात्मा फुले िृषी विद्यावपठाचे (ता.राहुरी, जज.अहमदनगर)
ऊस बेिे ननिृष्ट्ट असल्याबाबत
२९८५१

श्री.तानाजी सािांत : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) महात्मा फुले कृषी विद्यावपठाचे (ता.राहुरी, जि.अहमदनगर) ऊस िेणे
ननकृष् दिागचे असल्याचे माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिगनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ननकृष् दिागचे ऊसाचे िेणे िापरल्यामळ
ु े तसेच ननसगागच्या
लहरीपणामळ
ु े िेतकऱयाींचे आर्थगक नुकसान होणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून ननकृषठ दिागचे िेणे
पुरविणाऱयाींिर

कारिाई

करून

नुकसानग्रस्त

िेतकऱयाींना

दे ण्यािाित कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

नुकसान

भरपाई

(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१) हे खरे नाही.

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी येथून िानेिारी, २०१७ मध्ये ऊसाचे
ननकृष् दिागचे ऊस िेणे िेतकऱयाींना पुरविण्यात आलेले नाही. बियाणे विभाग,

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी येथन
ू हदनाींक २० ऑक््ोिर, २०१६ ते १४
डडसेंिर, २०१६ या कालाििीत ऊसाचे १४,२२,९०० दोन डोळयाींच्या ह्पऱयाींचे ि
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पाडेगाि येथून िानेिारी, २०१७ मध्ये ऊसाचे ७७,८०० दोन डोळयाींच्या ह्पऱयाींचे
साखर कारखाने आणण िेतकऱयाींना वितरण करण्यात आले. परीं तु यािाित

आितागायत कुठल्याही कारखान्याची अथिा िेतकऱयाींची तक्रार सींिोिन केंद्रािर
प्राप्त झालेली नाही.

(२), (३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------

(५३)

*

आांबोली (जज.शसांधद
ु ग
ू )च घाटाची झालेली दरु ि्था
२९१५६

श्री.हे मांत टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.नरें र पाटील, श्रीमती

विद्या चव्हाि, श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.सुननल तटिरे ,
श्री.विक्रम

िाळे ,

श्री.सनतश

चव्हाि :

सन्माननीय

सािचजननि

बाांधिाम

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

(१) शसींिद
ु ग
ू हदनाींक
ू ग जिल््यातील आींिोली घा् हा बिह्िकालीन घा् असन

२१ िानेिारी, २०१७ रोिी िा त्यासुमारास या घा् रस्त्यािर ४० फु्ाींच्या मोरीिर
दरड कोसळल्याने घा् िाहतक
ु ीस िोकादायक झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून घा्ीची सरु क्षिततेच्या
दृष्ीने दे खभाल ि दरू
ु स्ती करण्यािाित कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांरिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) प्रश्न उद््ाित नाही.

तथावप िाहतक
ू ीच्या सरु क्षिततेच्या दृष्ीने आिश्यक त्या हठकाणी सींरिक

शभींती िाींिण्याची ि स्पायडर िेि ि लोखींडी िाळी िसिण्याची कामे पूणग
करण्यात आली आहे त. घा् रस्ता िाहतक
ु ीसाठी सुरक्षित आहे .
-----------------
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म.ु खामदे , पो.सािली (ता.मरु
ु ड, जज.रायगड) येथील
(५४)

*

घरिुल धारिाांची घरे ननयमानुिूल िरण्याबाबत

२९६०३

श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप :

सन्माननीय महसूल मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मु.खामदे , पो.सािली (ता.मुरुड, जि.रायगड) येथील सव्हे नीं.१/६ या िासकीय
िशमनीिर गरीि ि िेघर कींु ्ूींबिय मागील १५ िषागपासून राहत आहे त, ही घरे

ननयमानुकूल करण्यािाित िासनाकडे मागणी केली आहे तसेच या घरकुलाींचा
हदनाींक ६ ऑगस््, २०१६ रोिी सव्हे करण्यात येऊनही या घरकुल िारकाींची नोंद

करुन त्याींना ७/१२ दे ण्यात आला नसल्याचे माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून सदरहू गरीि ि िेघर
घरकुल िारकाींना ते िास्तव्य करीत असलेल्या िागेची नोंद करून त्याींना ७/१२
दे ण्यािाित कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांरिाांत पाटील : (१), (२) ि (३) रायगड जिल््यातील मरु
ु ड तालक्
ु यातील
मौिे खामदे येथील स.नीं.१/६ या िासकीय िागेिर १७ लोकाींनी ननिासी
कारणासाठी अनतक्रमण केलेले असून सदरची अनतक्रमणे ननयमानुकूल करण्याची
त्याींची मागणी आहे . त्यानष
ु ींगाने सदर िागेची उप अर्ििक, भूशम अशभलेख,

मुरुड याींचेकडून हदनाींक ०६/०८/२०१६ रोिी स्थळपाहणी करण्यात आली असन
ू
तहशसलदार,

मरु
ु ड

याींचेस्तरािर

प्रकरणाची

छाननी

सरु
ु

आहे .

िासकीय

िशमनीिरील अनतक्रमण ननयमानक
ु ू ल करण्यािाितचा प्रस्ताि जिल्हार्िकारी
कायागलयाकडून विभागीय आयुक्त याींचे माफगत िासनास प्राप्त होणे आिश्यक
आहे .

पररपूणग

प्रस्ताि

िासनास

प्राप्त

झाल्यानींतर

िोरणानुसार योग्य तो ननणगय घेण्याचे सींकजल्पत आहे .
-----------------

िासनाच्या

प्रचशलत
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जव्हार (ता.जव्हार, जज.पालघर) बस्थानिाच्या पररसरातील
(५५)

खाजगी िाहतुि बांद िरण्याबाबत

*

२७०८८

श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्य पररिहन (एस्ी) आगाराच्या १०० मी्र पररसरात खािगी िाहनाींना
िींदी

असताना

दे खील

िव्हार

(ता.िव्हार,

जि.पालघर)

िसस्थानकाच्या

पररसरातील अिैि खािगी िाहतक
ु ीमुळे िव्हार येथील एस्ी महामींडळाचे मोठ्या
प्रमाणात नक
ु सान होत असल्याचे माहे िानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदिगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत

काय आढळून आले ि तद्नुसार िव्हार पररिहन आगार पररसरातील अिैि
प्रिासी िाहतक
ू िींद करण्यािाित कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते : (१) होय.

(२) अिैि प्रिासी िाहतक
ू ीस आळा घालण्याकरीता िासनाने हदनाींक १४/०१/२०१६
रोिीच्या पररपरकान्िये कडक कारिाई करण्याच्या सूचना ननगगशमत केल्या
आहे त.

उपप्रादे शिक

पररिहन

विभागाकडून

हदनाींक

०४/११/२०१५

ते

हदनाींक

३०/०४/२०१६ या कालाििीत िव्हार िसस्थानक पररसरातील एकूण ६७९ खािगी
अिैि िाहनाींिर कारिाई करण्यात आलेली आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

(५६)

*

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

बाशी (जज.सोलापूर) तालुक्यातील र्त्याांची झालेली दरु ि्था
२८६३०

श्री.रामहरी

रुपनिर,

श्री.तानाजी

सािांत :

सन्माननीय

सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :(१) िािी (जि.सोलापूर) तालुक्यातील प्रमुख िािारपेठ, शििण आणण दिाखाने

असलेल्या िैराग भागातील ५५ खेडयाींची सारखी िदग ळ असून िािी-सोलापूर
मागागिरील या गािाला िोडणाऱया रस्त्याींची दरु िस्था झाल्याचे माहे िानेिारी,
२०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) तसेच मौिे कुडूि
ग ाडी (ता.माढा, जि.सोलापूर) येथून िाण्यासाठी असलेल्या
रस्त्यापैकी कुडूि
ग ाडी ते िािी रस्ता रहदारीसाठी ननकृष् झाला आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून सदर रस्त्याींची दरू
ु स्ती
करून ननकृषठ िाींिकाम करणाऱया ठे केदार ि सींिर्ीं िताींिर कोणती कारिाई केली
िा करण्यात येत आहे ,

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

रस्त्याच्या डाींिरी पषृ ठभागािर पडलेले खड्डे डाींिरशमर्श्रत खडीने भरण्यात

आले आहे त. रस्त्यािरुन िाहतक
ू सरु ळीत चालू आहे .
(२) हे खरे नाही.

रस्त्याच्या डाींिरी पषृ ठभागािर पडलेले खड्डे भरण्यात आले आहे त.

रस्त्यािरुन िाहतक
ू सुरळीत चालू आहे . हा रस्ता केंद्र िासनाने राषरीय महामागग
म्हणन
ू घोवषत केला. रस्त्याची सुिारणा ि दरु
ु स्तीची कामे केंद्र िासनामाफगत
होणे अपेक्षित आहे .

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------राष्ट्रीय महामागच िायाचलयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत
(५७)

*

२७८२८

डॉ.अपि
ू च हहरे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २६१०२ ला हदनाांि

१५ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय सािचजननि

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

मख्
ु य

अशभयींता,

राषरीय

महामागग

कायागलय

ि

त्या

कायागलयाच्या

अर्िपत्याखालील िेबरय कायागलयाींतगगत एकूण १२०९ पदे मींिुर असन
ू मींिुर
पदाींपैकी सद्य:जस्थतीत फक्त ७९१ पदे कायगरत असन
ू ४१८ पदे ररक्त आहे त, हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या

अनष
ु ींगाने राषरीय महामागागची असलेली लाींिी, तसेच बि्ीिकालीन पूल ि
त्यानींतरच्या कालाििीत झालेली अन्य िाींिकामे (Infrastructure) इत्यादी

विचारात घेता दे खभाल, दरू
ु नीकरणाचे अनष
ु ींगाने राषरीय महामागग
ु स्ती ि नत
कायागलय ि अर्िनस्त िेबरय कायागलयातील ररक्त पदे भरण्यािाित कोणती
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांरिाांत पाटील : (१) ि

(२) मख्
ु य अशभयींता, (राषरीय

महामागग)

कायागलयाच्या अर्िपत्याखालील िेबरय कायागलयाींतगगत एकूण १२०९ पदे मींिूर
आहे त. त्यापैकी सद्य:जस्थतीत ७९१ पदे कायगरत असन
ू एकूण ४१८ पदे ररक्त
आहे त.

सदर ररक्त पदाींपैकी कननषठ अशभयींता (स्थापत्य) या सींिगागत ३५ कननषठ

अशभयींत्याींना हद.२७/०१/२०१७ च्या आदे िानस
ु ार सरळ सेिेने ननयक्
ु ती दे ण्यात
आली आहे .

उिगररत ररक्त पदे िासनाच्या प्रचशलत िोरणानुसार एवप्रल/मे-२०१७ च्या

िदल्याींमध्ये

प्राथम्याने भरण्यािाित कायगिाही करण्यात येईल.

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

सन २०१५-१६ च्या रब्बी हां गामात नि
ु सान झालेल्या शेतिरयाांना
(५८)

*

पीि विम्याची रक्िम अदा िरण्याबाबत

२७२२०

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.जयिांतराि जाधि,

श्री.किरि पािसिर, श्री.नरें र पाटील, श्री.हे मांत टिले, श्री.अननल भोसले :
सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सन २०१५-१६ मिील रब्िी हीं गामात िेतकऱयाींच्या वपकाींच्या झालेल्या
नुकसानीचा पीक विमा िेतकऱयाींना शमळाला नसून सदर पीक विमा दे ण्यािाित

स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी ननिेदनाद्िारे मा.मुख्यमींरी याींच्याकडे मागणी
केल्याचे माहे डडसेंिर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिगनास आले, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार सदर पीक विम्याची रक्कम िेतकऱयाींना
दे ण्यािाित कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१) होय.

(२) राषरीय कृषी विमा योिना रब्िी हीं गाम २०१५-१६ अींतगगत राज्यातील ३४.२६
लाख िेतकऱयाींनी सहभाग घेतला होता ि रु. ६२.४० को्ी विमा हप्ता भरून

२४.६० लाख हे क््र िेर विमा सींरक्षित केले होते. त्यापैकी २६.८८ लाख
िेतकऱयाींना रू. ८९३.८२ को्ी नक
ु सान भरपाई भारतीय कृषी विमा कींपनीमाफगत

ननजश्चत करण्यात आली आहे . पार िेतकऱयाींना नक
ु सान भरपाई रक्कम अदा

करणेकरीता भारतीय कृषी विमा कींपनीद्िारा ती सींिर्ीं ित िँकाींकडे िगग करण्यात
येत आहे .

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------राज्य पररिहन मांडळाच्या बस आगारामयये

िोट्यिधी रुपयाांचा गैरव्यिहार झाल्याबाबत
(५९)

*

२९३३८

श्री.सुभाष झाांबड : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) केंद्र िासनाने पाचिे आणण एक हिार रुपयाींच्या नो्ा रद्द करण्याचा ननणगय

घेतल्यानींतर राज्यातील एस्ी आगारामध्ये कोट्यििी रुपयाचा गैरव्यिहार
झाल्याचे माहे डडसेंिर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिगनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून हदनाींक ८ ि ९
नोव्हें िर, २०१६ या दोन हदिसात िाहकाींकडून रोखपालाींकडे िमा झालेली रक्कम

आणण िँकेत िमा झालेली रक्कम याींच्या तफाित आढळून आल्याने सींिर्ीं ितािर
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. हदिािर रािते : (१) केंद्र िासनाने पाचिे ि एक हिार रुपयाींच्या नो्ा रद्द

करण्याचा ननणगय घेतल्यानींतर राज्य पररिहन महामींडळाच्या ठाणे, लातूर ि
िुलढाणा

या

विभागाींतील

ननदिगनास आलेल्या आहे त.

आगाराींमध्ये

गैरव्यिहार

झाल्यािाितच्या

घ्ना

(२) उक्त प्रकरणी महामींडळाने चौकिी करुन ठाणे विभागातील, ठाणे-१ या
आगारातील श्री.मोकािी, श्री.रामग
ु डे ि श्री.लग
ु डे या कमगचाऱयाींना ननलींबित केलेले
आहे .

तसेच लातूर विभागातील, उदगीर आगारात झालेल्या गैरव्यिहारािाित

श्री.रािीकर ि श्री.बिरादार या कमगचाऱयाींना ननलींबित केले असून त्याींचेविरुध्द

पोलीस स््े िन उदगीर (िहर) येथे गुन्हा नोंद करण्यात आला असून पढ
ु ील
तपास पोलीस स््े िन, उदगीर याींचेमाफगत करण्यात येत आहे .

त्याचप्रमाणे िुलढाणा विभागातील मेहकर आगारातील गैरव्यिहारािाित

रोखपाल श्री.शिींदे या कमगचाऱयास ननलींबित करण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

हिेली (जज.पि
ु े) तालक्
ु यातील शेतिरयाांच्या दाखल्यािर
(६०)

*

ररांग रोड बाधधत क्ेत्र अशी नोंद िरण्याबाबत

२६९३२

श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.नरें र पाटील,

श्री.किरि पािसिर : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम
िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे िहराची िाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी िासनाने ्ाऊन प्लाननींग
(पीएमआरडीए) ने सन १९९७ मध्ये ि िाींिकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) सन

२००२ मध्ये दोन ररींगरोड आखण्यासाठी ि भूसप
ीं ादन करण्यासाठी िनतेचा पैसा
खचग केला होता ि आता नव्याने एम.एस.आर.डी.सी. चा नतसरा ररींग रोड
आखण्यात

आले

असल्याचे

माहे

ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

िानेिारी,

२०१७

मध्ये

िा

त्यादरम्यान

असल्यास,

सदरहू प्रस्ताि िासनाने रद्द करून हिेली तालुक्यातील
िेतकऱयाींच्या िेराचे झोन दाखल्यािर असलेला ररींग रोड िार्ित िेर म्हणन
ू नोंद
करण्याची मागणी िेतकऱयाींनी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून कोणती कायगिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,
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(४) नसल्यास विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांरिाांत पाटील : (१) अींित: खरे आहे .

्ाऊन प्लॅ ननींग विभागामाफगत हदनाींक २५/११/१९९७ च्या अर्िसच
ू नेव्दारे पण
ु े

िहराभोिती ररींग रोडची आखणी मींिूर केली आहे . आखणीसाठी कोणताही खचग
ननरीं क आहे , असे पीएमआरडीए ने कळविले आहे .
हिेली,

जि.पुणे

तालुक्यातील

थेऊरफा्ा

ते

िडकी

या

प्रस्तावित

ररींगरोडिरील सुमारे १० क्रक.मी. रस्त्यासाठी सन २००७ ि २००८ मध्ये भुसप
ीं ादन
करून िेतकऱयाींना ४८.४८ हे क््र िशमनीचा रू.५.०० लाख इतका मोिदला
दे ण्यात आलेला आहे .

तसेच, एम.एस.आर.डी.सी. या वििेष प्रार्िकरणाकडे ररींगरोड मींिरू असन
ू ,

त्यािाितची अर्िसूचना हद. ३०/११/२०१६ रोिी प्रशसध्द करण्यात आली आहे .
(२) हे अींित: खरे आहे .

पीएमआरडीए च्या आखणीमध्ये हिेली तालक्
ु यातील िेतकऱयाींच्या िेराचे

झोन दाखल्यािर ररींगरोड िार्ित िेर म्हणन
ू नोंद करण्याची मागणी िेतकऱयाींनी
केलेली आहे .

तथावप, सािगिननक िाींिकाम विभागाच्या आखणीमध्ये अिा प्रकारची

मागणी नाही. तसेच, एम.एस.आर.डी.सी. च्या आखणीमध्ये अिा प्रकारची
मागणी नाही, असे उपलब्ि अशभलेखािरून आढळते.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

(६१)

*

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

मब
ांु ई-गोिा महामागच चौपदरीिरिाबाबत
२९३६०

श्री.पररिय

फुिे,

श्री.जयांत

पाटील,

आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.नारायि रािे :

श्री.रविांर

फाटि,

ताराांकित प्रश्न

क्रमाांि २३७२६ ला हदनाांि ८ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत :
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींिइग-गोिा राषरीय महामागागच्या चौपदरीकरणाचे काम सींथगनतने सुरू असन
ू

या राषरीय महामागग क्र.६६ च्या चौपदरीकरणासाठी केंद्र िासनाकडून मींिूरी
शमळाल्यानींतर आता केंद्र िासनाकडून रुपये ३८०० को्ीींच्या खचागची तरतद
ू
करण्यात आलेली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

मुींिइग-गोिा

महामागागच्या

पळस्पे

ते

इींदापूर

या

पहहल्या

्प्प्यातील कामाला सन २०११ मध्ये मींिूरी दे ण्यात आली असन
ू सदरहू ८४
क्रक.मी. लाींिीच्या कामासाठी रूपये ९५० को्ी अपेक्षित असून माहे एवप्रल, २०१४
अखेर हे काम पण
ू ग होणे अपेक्षित असताना सन २०१६ अखेरही या महामागागचे
५० ्क्केही काम पूणग होऊ िकलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

मींि
ु ई-गोिा

महामागागच्या

चौपदरीकरणाच्या

भस
ू ींपादनासाठी

रत्नार्गरी, सींगमेश्िर तालुक्यातील पहहल्या ्प्यात केंद्र िासनाकडून रूपये ३८१
को्ी प्राप्त झाले असल्याचे माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदिगनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, पहहल्या ्प्प्यातील काम पूणग झाल्यानींतर इींदापूर ते माणगाि
तालक्
ु यातील िडपाले आणण महाड तालक्
ु यातील िीर ते पोलादपरू तालक्
ु यातील

भोगाि खद
ु ग असे रायगड जिल््यातील दोन ्प्पे गहृ हत िरलेले असन
ू ते कामही
आितागायत हाती घेण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या
अनष
ु ींगाने

सदरहू
महामागागचे
चौपदरीकरण करण्यािाित
तसेच,
या
महामागागकरीता सींपाहदत झालेल्या िशमनीचा मोिदला दे ण्यािाित कोणती
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांरिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे .

मींि
ु ई-गोिा ्या ४७५.२१ क्रक.मी. राषरीय महामागग क्र.६६ पैकी पनिेल ते

इींदापूर ्या ८४ क्रक.मी. महामागागच्या चौपदरीकरणाचा प्रकल्प भारतीय राषरीय
रािमागग प्रार्िकरणाकडून खािगीकरणामिन
ू प्रगतीत आहे .

सन २०१६-१७ मध्ये त्यापढ
ु ील इींदापूर ते झाराप ्या ३६६.१७ क्रक.मी. च्या

महामागागपक
ै ी ३१८.०७ क्रक.मी. महामागागच्या चौपदरीकरणासाठी केंद्र िासनाकडून
रुपये ९५०१.१८ को्ीच्या कामाींना मींिरू ी प्राप्त झालेली आहे . उिगररत ४८.१

क्रक.मी. लाींिीच्या कामाचा मींिूरी प्रस्ताि केंद्र िासनाकडे सादर करण्यात आला

आहे . सदरची कामे हायिीड ॲन्यइ
ु ्ी पध्दतीने करण्यात येणार असन
ू केंद्र
िासनाने मींिूर रकमेच्या ४०% (रु.३ हिार ८०० को्ी) तरतद
ू केली आहे .
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(२) हे खरे नाही.

मि
ींु ई गोिा महामागग क्र. ६६ पनिेल ते इींदापूर ८४.०० क्रक.मी. या लाींिीतील

चौपदरीकरणाचे काम भारतीय राषरीय रािमागग प्रार्िकरण (NHAI) याींचेमाफगत

हदनाींक १९/१२/२०११ पासन
ू प्रगतीत आहे . या प्रकल्पाची क्रकीं मत रुपये ९४२.६७

को्ी इतकी आहे . सदरहू काम एवप्रल, २०१४ पयंत पूणग होणे अपेक्षित होते.
तथावप कनागळा पिी अभयारण्य ि सींिेदनिील िेर (२० क्रक.मी.लाींिी) तसेच

काराि येथील भस
ू ींपादन ि िडखळ िा्य िळण मागागकररता शमठागाराची िागा
केंद्र िासनाकडून हस्ताींतरीत होणे, मौिे नागोठणे ि कोले्ी येथील िासकीय

िागेिरील अनतक्रमणे काढणे ्या िािीींमुळे तसेच सिलतदाराच्या आर्थगक
समस्यामळ
ु े

चौपदरीकरणाचे कामास विलींि झालेला आहे . सद्यजस्थतीत सदरहू
काम िेगाने पण
ू ग करण्याच्या दृष्ीने अनतररक्त सींसािणे लािण्यात आली आहे त.
४६% काम पूणग झालेले असून माचग, २०१८ पयंत सींपण
ू ग काम पूणग करण्याचे

ननयोिन असल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागग प्रार्िकरण,
पनिेल याींनी कळविले आहे .
(३) हे खरे आहे .
मींि
ु ई

गोिा

भस
ीं ादनाकररता
ू प

सींगमेश्िर

ि

रत्नार्गरी

तालक्
ु यासाठी

रु.३९१.८६ को्ी इतकी ननिाडा रक्कम ननिी माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये राज्य
िासनास प्राप्त झालेली आहे .
(४) हे खरे नाही.

प्रश्नािीन ६४ क्रक.मी. महामागागला दोन िाींिकामासाठी रु.१३९५.८७ च्या

सविस्तर

प्रकल्प

अहिालास

मींिरू ी

भूसींपादनाची प्रक्रीया प्रगतीत आहे .

प्राप्त

झाली

असन
ू

ननविदा

तसेच

(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

इींदापूर ते झाराप ्या ३६६.१७ क्रक.मी. महामागागच्या चौपदरीकरणासाठी

१८९ गािाींमिील ८६१.९५ हे . भूसींपादनािाितची कायगिाही प्रगतीत असून त्यापैकी
१४० गािाींमिील भस
ू ींपादनासाठी रु.२६४४.३१ को्ी रकमेचे ननिाडे पण
ू ग झाले
असून भारतीय राषरीय रािमागग प्रार्िकरणाकडून रु.१३८५.८७ को्ी ननिी प्राप्त
झाला असन
ू मािेिा िा्पाची कायगिाही प्रगतीत आहे .
(६) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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(६२)

*

पांढरपरू ते दे हू आणि पांढरपरू ते आळां दी या मागाचच्यािडेला
जागा उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत
२६८७८

श्री.शरद रिवपसे, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोरहे : सन्माननीय

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

(१) पींढरपूर ते दे हू आणण पींढरपूर ते आळीं दी या िारी मागागच्या सुमारे ५००
क्रकलोमी्रसगच्या ४ लेन रस्त्यासाठी सुमारे सहा हिार को्ीींची केंद्रीय पररिहन

मींरालयाची योिना असन
यासाठी रस्त्याच्या दोन्ही िािल
ू
ू ा आणखी िागा
िासनाने उपलब्ि करुन हदल्यास योिना कायागजन्ित करुन या मागागिर अनेक
सोयी-सुवििा उपलब्ि करण्यात येणार आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दे हू-आळीं दी-पींढरपूर पालखी मागागच्या ताींबरक िािीींना केंद्रीय
भूपषृ ठ िाहतक
ि िहाि िाींिणी मींरालयाने माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा
ू
त्यादरम्यान मान्यता हदली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त योिनेचे स्िरुप काय आहे ,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून उक्त योिनेसाठी
िमीन सींपाहदत करण्यात येणाऱयाींना िशमनीचा मोिदला दे ण्यािाित कोणती
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांरिाांत पाटील : (१), (२), (३) ि (४) भारतीय राषरीय रािमागग प्रार्िकरण
याींच्यामाफगत आळीं दी-पींढरपूर (२७० क्रक.मी.) ि दे हू-पींढरपरू (१३५.०० क्रक.मी.) या
दोन्ही रस्त्याींचे सविस्तर प्रकल्प अहिाल तयार करण्याचे काम प्रगतीत आहे . ते
पूणग झाल्यानींतर सोयी ि सुवििेिाित व्यिहायगता तपासण्यात येईल.
असन
ू

तसेच सद्य:जस्थतीत दप
ु दरी रस्त्याचे चौपदरीकरण करण्याचे प्रस्तावित
ग्रामीण

भागात

भविषयात

पादचारी

मागागसह

सहापदरीकरण

िक्य

होण्यासाठी तरतूद ठे िण्यात आली आहे . सद्य:जस्थतीत भूसींपादनाची कायगिाही

हाती घेण्यात आली असल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागग
प्रार्िकरण, पुणे याींनी कळविले आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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सख
ु नदी (ता.िैभििाडी, जज.शसांधद
ु ग
ू )च पात्राला सांरक्ि शभांत बाांधण्याबाबत
(६३)

*

२९४७२

श्रीमती हु्नबानू खशलफे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) इमानदारिाडी, एडगाि (ता.िैभििाडी, जि.शसींिद
ु ग
ू )ग येथील गािाींना सुख नदी
पासून िोका असल्यामुळे या हठकाणच्या िोकादायक नदी पाराला सींरिण शभींत

िाींिन
ू शमळािी यासाठी मा.पालकमींरी शसींिद
ु ग
ू ग याींनी जिल्हार्िकारी, शसींिुदग
ू ग
याींना ननदे ि हदले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सख
ु नदीपाराला सींरिण शभींत िाींिण्याचा प्रस्ताि मींिरू करण्यात
आला आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून िोका ्ाळण्यासाठी
सूख नदीपाराला सींरिण शभींत िाींिण्यािाित कोणती कायगिाही केली िा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.

(२) ि (३) सुखनदी पारामध्ये सींरिक शभींत िाींिण्याच्या रु.६७.५३ लि
रक्कमेच्या अींदािपरकास कायगकारी अशभयींता, लघु शसींचन (िलसींिारण) विभाग,
रत्नार्गरी याींचे कायागलयात ताींबरक मान्यता दे ण्यात आली आहे ि प्रिासकीय

मान्यतेसाठी सदरचे अींदािपरक मा.जिल्हार्िकारी, शसींिुदग
ू ग याींना त्याींचे पर
िा.क्र.७८९,

हद.

०२/०३/२०१७

अन्िये

सादर

करण्यात

आले

आहे .

सदर

अींदािपरकास जिल्हार्िकारी कायागलयाकडून प्रिासकीय मान्यता शमळाल्यानींतर
सींरिक शभींतीच्या िाींिकामाविषयी पुढील कायगिाही कायगकारी अशभयींता, लघु
शसींचन (िलसींिारण) विभाग, रत्नार्गरी याींचेमाफगत करण्यात येत आहे ..
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
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िाडा ि विक्रमगड (जज.ठािे) तालक्
ु यात वपांजाळ नदी पात्रातील
(६४)

*

िाळू त्िरी रोखण्याबाबत

२८१७०

श्री.सुजजतशसांह ठािूर : सन्माननीय महसूल मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) िाडा ि विक्रमगड (जि.ठाणे) तालुक्याच्या हद्दीतून िाहणाऱया वपींिाळ नदी

पारातन
ू िाळू तस्करी होत असून यासींदभागत वपक गािातील ग्रामस्थाींनी विरोि

करून िासनाकडे तक्रारी केल्याचे माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले ि तद्नुसार िाळू तस्करी रोखण्यािाित कोणती कायगिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांरिाांत पाटील : (१) ि (२) मौिे वपक (ता. िाडा) येथील ग्रामस्थाींचे हद.
३/०१/२०१७

रोिीचे

िाडा ि

मलिाडा गािाच्या

हद्दीतील वपींिाळ

नदीतील

अनर्िकृत रे ती उपसा रोखण्यािाितचे ननिेदन जिल्हार्िकारी, पालघर याींना प्राप्त

झाले होते. तसेच याच विषयािाित हद. ०३/०१/२०१७ रोिी एका ित्ृ तपरात
िातमी प्रशसध्द झाली होती. सदर ननिेदनाच्या / िातमीच्या अनष
ु ींगाने िाडा ि

विक्रमगड तहशसल कायागलयाच्या सींयुक्त पथकाकडून वपक ि मलिाडा हद्दीतील
वपींिाळ नदीपारात हद. १७/०२/२०१७ रोिी तपासणी करून रे ती उपसा करणाऱया
आठ पराहोडी पकडण्यात आल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

मौजे िािाि (ता.माढा, जज.सोलापूर) येथील सीना नदीिर पुल बाांधण्याबाबत
(६५)

*

२९८५८

श्री.तानाजी सािांत : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मौिे िाकाि (ता.माढा, जि.सोलापरू ) पररसरातील सम
ु ारे ५००० िस्तीच्या ि
सीना नदीच्या पलीकडील मानेगाि पररसरातील ग्राशमण भागातील नागररकाींना

दै नहीं दन कामकािाकरीता सीना नदीिर पल
ु नसल्यामुळे प्रिास करणे िोक्याचे
होत आहे , हे खरे आहे काय,

62
(२) असल्यास, सदर सीना नदीिर पुल िाींिण्यािाित नागररकाींनी िासनाकडे
ननिेदने मागणी केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून सीना नदीिर पुल
िाींिण्यािाित कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.
(२) होय.

(३) माढा तालक्
ु यातील मौिे िाकाि या गािा ििळून सीना नदी िाहते. सीना
नदीिर िाकाि गािाचे िरील िािूस ३.०० क्रक.मी. अींतरािर उीं दरगाि को.प.िींिारा
िाींिलेला आहे ि िाकाि गािाचे खालील िािूस ३ क्रक.मी. अींतरािर खैराि को.प.
िींिारा िाींिलेला आहे .

मौिे िाकाि येथे ४.५० उीं चीचा को.प. िींिारा िाींिल्यास िरील िािच
ू ा

उीं दरगाि को.प. िींिारा ३.०० मी. पाण्यात िड
ु तो. को.प. िींिाऱयाींचे हठकाण

ननजश्चत करताना िासनाच्या मागगदिगक तत्िानस
ु ार िास्तीत िास्त १.२५ मी.
ओव्हरलॅ प मान्य

करणे िक्य आहे . १.२५ मी. पेिा िास्त ओव्हरलॅ प असेल तर

तेथे को.प. िींिारा प्रस्तावित करता येत नाही. यास्ति मागणी केलेल्या हठकाणीिाकाि येथे को.प. िींिारा िाींिणे ताींबरक दृषट्या योग्य राहणार नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------मालिि-दे िगड (जज.शसांधद
ु ग
ु )च येथील सागरी महामागाचिरील
(६६)

*

िोळां ब पुलाची झालेली दरु ि्था

२९१५७

श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.नरें र पाटील, श्रीमती

विद्या चव्हाि, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.अननल भोसले, श्री.सनतश चव्हाि,

श्री.नारायि रािे, श्री.सुननल तटिरे , श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय सािचजननि

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

(१) शसींिद
ु ग
ु ाच्या
ू ग जिल्हयातील मालिण-दे िगड सागरी महामागागिरील कोळीं ि पल
खाींिाींना तडे गेल्याने सदर पल
ु ािरून िाहतुक करण्यास िोकादायक झाल्याचे माहे
िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत

काय आढळून आले ि तद्नुसार सदर पुलाची दरू
ु स्ती करण्यािाित कोणती
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांरिाांत पाटील : (१) होय.

पूलाच्या स्तींभाींना तडे गेलेले नाहीत. परीं तु पूलाच्या तळईला तडे गेले

आहे त.

(२) पूलाची ताींबरक सल्लागाराींकडून पहाणी केल्यानींतर पूल िनतग्रस्त झाल्याचे

ननषपन्न झाले. पूलािरुन अििड िाहनाींची िाहतूक हदनाींक १३/१/२०१७ पासून

िींद करण्यात आली आहे . या पल
ू ाच्या दरु
ु स्तीच्या कामास रुपये ३५० लि
इतक्या रकमेस मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे . या दरु
ु स्तीच्या कामास
ताींबरक मान्यता प्रदान करुन कामासाठी कींरा् ननजश्चत करण्याची कायगिाही
प्रगतीत आहे .

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------बोईसर (जज.पालघर) येथील दाांडीपाडा, लोखांडीपाडा, राितेपाडा, सुतारपाडा
(६७)

*

या पररसरातील र्त्याांची झालेली दरु ि्था

२८९१०

श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) िोईसर (जि.पालघर) येथील दाींडीपाडा, लोखींडीपाडा, राितेपाडा, सुतारपाडा या
पररसरातील रस्त्याींची दरु िस्था झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िोईसर पींचायत सशमतीच्या िाखा अशभयींत्याींनी विकासकाच्या

फायद्यासाठी िनाि् अींदािपरक िनिन
िासनाच्या लाखो रुपयाचा ननिी
ु
विकासकाच्या सदननकाींमिील अींतगगत रस्त्यात िापरला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, यािाित स्थाननक नागररकाींनी जिल्हा पररषद, पालघर तसेच
िासनाकडे हदनाींक १७ िानेिारी, २०१७ रोिी िा त्यासुमारास लेखी ननिेदनाद्िारे
तक्रारी केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या
अनष
ु ींगाने सदर रस्त्याींची दरू
ु स्ती करण्यािाित तसेच गैरव्यिहार करणाऱया
सींिींर्ित दोषी अर्िकारी ि कमगचारी याींच्यािर कारिाई करण्यािाित कोणती
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) अींित: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) अिा प्रकारचे ननिेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही.
(४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

विधान भिन :
मुांबई.

उत्तमशसांग चव्हाि
सधचि,
महाराष्ट्र विधानपररषद

________________________________________________________
मद्र
ु णपि
ू ग सिग प्रक्रक्रया महाराषर वििानमींडळ सर्चिालयाच्या सींगणक यींरणेिर करण्यात आली आहे .
मुद्रण: िासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींिई.

