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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
शुक्रिार, हदनाांि ३१ माचच, २०१७ / चैत्र १०, १९३९ ( शिे )
(१) महसल
ू , मदत ि पन
ु िचसन, सािचजननि बाांधिाम
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री

(२) पररिहन, खारभूमी 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 - ४१
-------------------------------------

िांधार (जज.नाांदेड) तालक्
ु यातील शेतिऱयाांना भस
ू ांपादनाचा मािेजा दे ण्याबाबत
(१)

*

३०४०३

श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौजे दहीकळीं बा, दाताळा, आलेगाव व भिमलाताींडा (ता.कींधार, जज.नाींदेड)
येथील शेतकऱयाींच्या जभमनी आलेगाव खाींडी ते उमरा खाींडी दरम्यान रस्ता तयार

करण्यासाठी शासनाकडून सन १९७२-७३ मध्ये जभमनी सींपाददत केल्या असन
ू त्या

शेतकऱयाींना सींपाददत जभमनीचा मावेजा भमळाला नसल्याचे माहे फेब्रुवारी, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

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

अनष
ु ींगाने सदर शेतकऱयाींना िस
ू ींपादनाचा मावेजा दे ण्याबाबत कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

2
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींशतः खरे आहे .

मौजे दहीकळीं बा, दाताळा, आलेगाव व भिमलाताींडा ता.कींधार, जज.नाींदेड

येथील शेतकऱयाींनी मावेजा भमळाला नसल्याची तरारार अकधषक क अभियींता,

सावाजदनक बाींधकाम, नाींदेड याींचेकडे ददनाींक ९ जानेवारी, २०१७ रोजी केलेली
आहे .

(२) प्रश्न उद्ावत नाही.

महसूल व वन वविाग शासन दनणाय रार. सींकीणा–०५/२०१०/प्ररार-१११/अ-२

ददनाींक २६/१०/२०१० अन्वये सन १९७१-७२ मध्ये लालेल्या रस्त्यासाठी जमीन

मालकाींनी नक
ु सान िरपाईची मागणी केल्यास अशी नुकसान िरपाई सींबकीं धताींना
दे ण्यात येवू नये व अशी प्रकरणे नाकारण्यात यावीत याबाबत सूचना आहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

----------------अक्िलिोट (जज.सोलापूर) तालुक्यातील भीमा नदीपात्रातन
ू होिारे
(२)

*

अिैध िाळू उत्खनन रोखण्याबाबत

२९७४८

श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय महसूल मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दे वीकवठा-म्है सलगी (ता.अक्कलको्, जज.सोलापरू ) येथील िीमा नदीपात्रातन
ू
बेकादे शीरररत्या २४ तास वाळू उपसा होत असल्याचे दनदशानास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासन दनयमानुसार १० तास वाळू उपसा करण्याचा दनयम
असूनही २४ तास वाळू उपसा केली जात असल्यामळ
ु े वाळू गाडीिरुन नेत
असताींना

वाळूचे

कण

नागरीकाींच्या

डोळ्यात

व

अींगावर

नागरीकाींचे आरोग्य धोक्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

पडत

असल्याने

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून अवैध वाळू उपसा
करणाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

3
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) मौजे दे वीकवठा-म्है सलगी, ता.अक्कलको् हा
वाळूग्

सन

२०१६-१७

भललावधारकाकडून

वाळूचे

या

वषाात

उत्खनन

भललावात

करण्यात

येत

गेला

आहे .

असून,

सदर

सींबींकधत

वाळूग्ाची

तहभसलदार अक्कलको् याींच्या पथकामाफात वेळोवेळी तपासणी करण्यात येते.

तपासणीमध्ये वाळूचे उत्खनन ववदहत वेळेत करण्यात येत असल्याचे ददसन
ू आले

आहे . वाळू वाहतक
ु ीमळ
ु े सदर िागात नागररकाींच्या डोळ्यात वाळूचे कण जावन
ू
नागरीकाींचे आरोग्य धोक्यात आल्याची बाब दनदशानास आली नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

----------------धचपळूि (जज.रत्नाधगरी) तालक्
ु यातील महामागच चौपदरीिरिासाठी
सांपाहदत िेलेल्या जममनीचा मोबदला दे ण्याबाबत

(३)

*

२८०८२

श्री.नारायि

रािे :

सन्माननीय

सािचजननि

बाांधिाम

(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कचपळूण (जज.रत्नाकगरी) तालुक्यातील महामागा चौपदरीकरणासाठी जभमनी

सींपाददत केल्या असून जमीन मालकाींना मोबदला दे ण्यासाठी रूपये २६८ को्ीींचा
पदहला ्प्पा प्राींत कायाालयात जमा करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कचपळूण तालुक्यातील १३ गावाींसाठी आणखी रूपये ७७ को्ीींची
आवश्यकता असून त्याबाबतची मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात येणार आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करून

महामागा

चौपदरीकरणासाठी सींपाददत केलेल्या जमीन मालकाींना पदहल्या ्प्प्यातील प्राप्त

दनधीचा मोबदला ववतरीत करण्याबाबत तसेच, उवाररत १३ गावाींसाठी रुपये ७७

को्ीींचा दनधी केंद्र शासनाकडून भमळण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

4
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) हे खरे आहे .

कचपळूण तालुक्यातील १३ गावाच्या िूसप
ीं ादन दनवाड्याच्या एकूण रुपये

३४६.२४ को्ी रकमेपक
ै ी केंद्र शासनाने जानेवारी, २०१७ पयंत रुपये २६८.२९ को्ी
दनधी ववतरीत केला असन
ू उवारीत रुपये ७७.९५ को्ी दनधीची मागणी केंद्र
शासनाकडे करण्यात आलेली आहे . सदरील

१३

गावाींमधील िूसप
ीं ादनाच्या

मोबदल्याची रक्कम वा्पाची कायावाही उपवविागीय अकधकारी तथा सषक म

प्राकधकारी (िूसींपादन), कचपळूण याींचेमाफात दनधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून
हाती घेण्यात आली आहे
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

शासनाने भाडेपट्टयाने हदलेली जमीन एचओसी िांपनीने पर्पर विक्री िेल्याबाबत
(४)

*

२८१८०

श्री.सुजजतमसांह ठािूर : सन्माननीय महसूल मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) रायगड जजल््यातील रसायनी पररसरातील एचओसी कींपनीस सन १९६०
मध्ये ददघा मद
ु तीच्या िाडेपट्टा कराराने १४ गावातील शेतकऱयाींनी १६०० एकर
जमीन एचओसी कींपनीस ददलेली असून जभमनीच्या ववरारी सींदिाात शेतकरी
प्रकल्पग्रस्त सींघ्नेने तीव्र ववरोध दशावून ददनाींक २१ जानेवारी, २०१७ रोजी वा
त्यासुमारास कींपनीवर मोचाा काढून आींदोलन केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कींपनीने शेतकऱयाींची जमीन परस्पर ववरारी करण्याची कारणे
काय आहे त,

(३) असल्यास, शेतकऱयाींनी दर जभमनी सींदिाात मोचाा काढून कींपनी व्यवस्थापनाकडे
कोणत्या मागण्या केल्या आहे त,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून शेतकऱयाींच्या मागण्याींबाबत
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) एचओसी कींपनीसाठी सन १९६० मध्ये सदर जमीन

दीघा मुदतीच्या िाडेपट्टा कराराने ददलेली नसन
ू िूसींपादन अकधदनयम, १८९४ च्या
तरतुदीनुसार सींपाददत करण्यात आली आहे .

तसेच शेतकरी प्रकल्पग्रस्त सींघ्नेने ददनाींक २४ डडसेंबर, २०१६ रोजी

एचओसी कींपनी पररसरात मोचाा काढलेला होता.

5
(२) अदयाप एचओसी कींपनीने परस्पर सदरहू जभमनी ववरारीचे व्यवहार केलेले
नाहीत.
सदर जमीन एचओसी कींपनीच्या नावाने दाखल आहे . नीती आयोगाच्या

भशफारशीनस
ु ार एचओसी कींपनीची खालापरू तालक्
ु यातील २० एकर जमीन
इस्रोसाठी व उवाररत औदयोकगक लोनमधील जमीन बीपीसीएलला ववकण्यासींदिाात

प्रस्ताववत आहे व त्यातन
ू भमळणाऱया रकमेतन
ू कामगाराींची साींववधादनक दे णी व
इतर साींववधादनक दे णी दे ण्याचा प्रस्ताव आहे असे कींपनी व्यवस्थापनाने कळववले
आहे .

(३) शेतकऱयाींच्या मागण्यासींदिाातील दनवेदन जजल्हाकधकारी, रायगड कायाालयास
प्राप्त लालेले नाही. तसेच कींपनी व्यवस्थापनाकडे सींबींकधत शेतकऱयाींनी कोणत्या
मागण्या केल्या याबाबतची मादहती सदर कायाालयाकडे उपलब्ध नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

नागपूर सुधार प्रन्यास हद्ीांतगचत भूखड
ां ाचे फेरफार तात्पुरती मांजुरी हदलेल्या
(५)

*

अमभन्यासाांच्या निाशािर िरण्यात आल्याबाबत

२७२४०

श्री.ममतेश भाांगडडया, प्रा.अननल सोले : सन्माननीय महसूल

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपूर सुधार प्रन्यासच्या हद्ीींतगात येणाऱया अभिन्यासातील सवा िूखड
ीं ाचे
फेरफार हे

नागपूर सध
ा : मींजूरी ददलेल्या नकाशावरच
ु ार प्रन्यासने सींपूणत

करण्यात येतात, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नागपरू शहरालगत नागपरू सध
ु ार प्रन्यासच्या हद्ीत असलेल्या

मौजा बेसा मधील खसरा नीं. ८४/१ वरील अनेक िूखड
ीं ाचे तसेच, मौजा
बेसा-बेलतरोडी

ग्रामपींचायतच्या

हद्ीींतगात

येणाऱया

अभिन्यासाींतील

िूखड
ीं ाचे

हस्तभलखखत फेरफार हे नागपूर सुधार प्रन्यासने तात्परु ती परवानगी ददलेल्या
अभिन्यासाींच्या नकाशावर करण्यात आलेले आहे , हे ही खरे आहे काय,

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

काय आढळून आले व तदनस
ु ार तात्पुरती मींजूरी ददलेल्या अभिन्यासाींच्या
नकाशावर िूखड
ीं ाचे फेरफार करणाऱया प्वारी, मींडळ अकधकारी व तहभसलदाराींवर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

6
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) मौजा बेसा प.ह.नीं. ३८ अ येथील

ख.नीं. ८४/१, (षक ेत्र २.२३ हे .आर) ही जमीन दनवासी वापराकररता अकृवषक
करण्याबाबत

जजल्हाकधकारी, नागपूर याींनी दद. १९ जानेवारी, २००५

च्या

आदे शान्वये काही अ्ीवर मान्यता ददली आहे . उक्त जभमनीबाबत सहायक

सींचालक, नगर रचना याींनी ‘सीमाींकन करण्याकररता प्रस्ताववत’ असा भशक्का व
सही असलेल्या नकाशाची छायाींककत प्रत व दय्ु यम दनबींधक कायाालयातील
नोंदणीकृत खरे दीखताच्या आधारे फेरफार नोंदी घेतल्याचे आढळून आले आहे .

उक्त जभमनीच्या अभिन्यासाला तात्पुरती ककीं वा अींदतम मींजूरी नागपूर

सुधार प्रन्यासदवारे दे ण्यात आलेली नाही. या प्रकरणी चौकशी करुन, योग्य

दनणाय घेण्याबाबत, उपवविागीय अकधकारी नागपूर (ग्रा.) याींना जजल्हाकधकारी,
नागपरू याींनी कळववले आहे .

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

बीड जजल््यातील इनामी ि दे ि्थान जममनीिरील अनतक्रमि रोखण्याबाबत
(६)

*

३०५२७

श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय महसूल मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

केज,

धारूर,

माजलगाव,

वडवणी,

परळी,

अींबाजोगाई

(जज.बीड)

या

तालुक्यातील तहभसलदार व उपवविागीय अकधकारी याींच्या सींगनमताने इनामी व
दे वस्थानच्या हजारो एकर जभमनीची खरे दी-ववरारी व अदतरारमण लाले असल्याचे
दनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

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

काय आढळून आले व तदनस
ु ार बीड जजल्हयातील इनामी व दे वस्थानच्या

जभमनीची मादहती तालक
ु ादनहाय जाहीर करून जमीन सींरषक णासाठी कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) अशी बाब दनदशानास आलेली नाही. परीं तू

बीड तालुक्यातील मौजे आहे र कचींचोली येथील ग् नीं. १६ श्रीराम मींदीर बीड च्या
इनामी जभमनीवर बेकायदे शीर वदहतीची तरारार प्राप्त लाली आहे . सदर तरारारीची
चौकशी तहभसलदार, बीड याींचेस्तरावर सरु
ु आहे .

-----------------
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सि
ु ळी (ता.दयाचपरू , जज.अमरािती) येथील शहानरू
(७)

*

नदीपात्राला सांरक्षि मभांत उभारण्याबाबत

२६७३१

डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय मदत ि पन
ु िचसन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सुकळी (ता.दयाापूर, जज.अमरावती) येथे गत ८ ते १० वषाापासन
ू गावालगत
गेलेल्या शहानूर नदीमळ
ु े सक
ु ळी गावाला पुराचा धोका दनमााण लाल्याचे माहे
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त नदीचे पात्र खोल करून सींरषक ण भिींत उिारण्यात यावी

अन्यथा आींदोलन करण्याचा इशारा नागरीकाींनी शासनास ददला आहे तसेच

यासींदिाात मागणीचे एक दनवेदन उपवविागीय अकधकारी, अमरावती याींना
दे ण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तदनस
ु ार सींरषक ण भिींत उिारण्याबाबत कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(३) सदर दठकाणी िूगिााच्या रचनेमळ
ु े सींरषक क भिींत/नदीतीराचे बळक्ीकरण या
योजना दनषफळ होणार आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

(८)

*

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

माथेरान (जज.रायगड) पयचटन ्थळी ई-ररक्षा सरु
ु िरण्याबाबत
२९४९६

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १८०९५ ला हदनाांि

४ एवप्रल, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय महसल
ू मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) माथेरान (ता.कजात, जज.रायगड) येथील स्थादनक वध्
ृ द व ववदयार्थयांची तसेच

अपघातग्रस्त रुग्णाींची गैरसोय होणार असल्याने ई-ररषक ा सुरु करावी अशी मागणी
श्रभमक ररषक ा चालक मालक सेवा सींस्था माथेरान याींनी शासनाकडे केली आहे , हे
खरे आहे काय,

8
(२)

असल्यास,

या

प्रकरणाबाबतची

नस्ती

शासनस्तरावर प्रलींबबत आहे , हे ही खरे आहे काय,

गेल्या

२-३

मदहन्याींपासून

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तदनुसार ई-ररषक ा सुरू करण्याबाबत कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१)

होय, अशा स्वरुपाची मागणी श्रभमक ररषक ा चालक

मालक सेवा सींस्था माथेरान याींनी केली आहे .

(२), (३) व (४) महसल
ू वविागाच्या सन १९५९ च्या शासन दनणायान्वये माथेरान

या पया्न स्थळासाठी ववदहत दनयमावली नुसार माथेरान येथे मो्ारगाडी,
सायकल, तीनचाकी गाडी इत्यादी कोणत्याही प्रकारची वाहने वापरण्यास बींदी

घालण्यात आली आहे . तदनींतर केंद्र शासनाच्या पयाावरण व वन मींत्रालयाच्या
ददनाींक ४/२/२००३ च्या अकधसूचनेन्वये माथेरानचा पयाावरणीयृषष्या सींवेदनशील

षक ेत्रामध्ये समावेश करण्यात आला असन
ू रुग्णवादहका तसेच अजग्नशमनदलाच्या
वाहन तसेच घनकचरा वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱया वाहनाव्यदतररक्त इतर
कोणत्याही वाहनास माथेरान नगरपररषदे च्या हद्ीत मज्जाव करण्यात आला
आहे .

माथेरान येथे ई-ररषक ा/सीएनजी ररषक ा ककीं वा बॅ्रीवर चालणारी ररषक ा याने

वाहतक
ू करण्यास परवानगी भमळणेबाबतचा प्रस्ताव वविागीय आयक्
ु त, कोकण
याींचेमाफात शासनास प्राप्त लाला आहे . तथावप, सदर प्रस्ताव केंद्रीय पयाावरण व
वने

मींत्रालयाच्या ददनाींक

४/२/२००३

च्या

अकधसूचनेन्वये

गठीत

सींदनयींत्रण

सभमतीच्या अभिप्रायसह शासनास फेरसादर करण्याचे जजल्हाकधकारी, रायगड
याींना सकू चत करण्यात आले आहे .

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

नागपूर-मुांबई समध्
ृ दी महामागच मेगामसटी शेजारील जमीन खरे दी प्रिरिाबाबत
(९)

*

३०३४७

श्री.अशोि

ऊफच

भाई

जगताप,

श्री.शरद

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

रिवपसे :

(१) नागपूर-मुींबई समध्
ृ दी महामागाावरील रस्ते व मेगाभस्ी शेजारी राज्यातील
बड्या आजी माजी सनदी अकधकाऱयाींनी शेकडो हे क््र जभमनी खरे दी केल्या
असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशानास आले, हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त जमीन प्रकरणातील आकथाक स्त्रोताींची ववशेष तपास
पथकामाफात चौकशी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) याबाबत माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये काही

वतामानपत्रात बातम्या प्रभसध्द लालेल्या होत्या. तसेच सन २०१६ च्या दहवाळी

अकधवेशनात ददनाींक १५ डडसेंबर, २०१६ रोजी ववधानसिेत सन्माननीय सदस्याींनी

महाराषर ववधानसिा दनयम ९७ अन्वये स्थगन प्रस्तावाची सच
ू ना माींडली होती.
सदर स्थगन प्रस्तावाच्या सूचनेत सन्माननीय सदस्याींनी माींडलेल्या मुदयाच्या
अनष
ु ींगाने

चौकशी

केली

जाईल

असे

आश्वासन

मा.मुख्यमींत्री

महोदयाींनी

सिागह
ृ ास ददले आहे . सदर आश्वासनाच्या अनुषींगाने, तसेच माहे डडसेंबर, २०१६
मध्ये या सींदिाात ववववध वतामानपत्रातील बातम्यात उपजस्थत केलेल्या बाबीींची
शहादनशा करुन वस्तदु नषठ अहवाल सादर करण्यास सवा सींबकीं धत वविागीय
आयुक्ताींना शासनाने कळववले असन
ू सदर अहवाल प्राप्त लाल्यानींतर उकचत
कायावाही करण्याचे सींकजल्पत आहे .

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

जळगाांि जजल््यातील शेतिऱयाांना िेळी खोडापासून मल्
ु यिधधचत
(१०)

*

उत्पादन तयार िरुन उत्पन्न ममळिन
ू दे ण्याबाबत

२९५७७

श्रीमती ज्मता िाघ : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) जळगाींव जजल््यातील केळयाींपासून तयार केलेली ड्राय केळी ववदयार्थयांना
दे ण्याबाबत व केळीच्या खोडा पासन
धागा तयार करून त्यातील पाणी हे
ू

फवारणी व सेंद्रीय शेतीसाठी उत्कृष् असल्याबाबत कृषी वविागाकडून काही
सींशोधन करण्यात येणार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जळगाींव जजल्हयातील केळीच्या ्ाकवू खोडापासन
ू द्कावू वस्तू
कशी बनेल व शेतकऱयाींना उत्पादनाींवर आधाररत िाव भमळण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाची िूभमका काय आहे ?
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श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१) अींशत: खरे आहे .

मे.तापी व्हॅली बनाना प्रोसेभसींग अँड प्रोडोक््स को-ऑपरे ्ीव्ह सोसाय्ी

भलभम्े ड फैजपूर, तालक
ु ा-यावल, जजल्हा-जळगाव व महात्मा फुले कृषी ववदयापीठ,

राहुरी अींतगात केळी सींशोधन केंद्र, जळगाव याींनी सींयक्
ु तपणे सादर केलेल्या
पथदशी प्रकल्पाींतगात केळीच्या खोडावर प्रकरारया करुन मुल्यवधीत उप-उत्पादने

तयार करुन शेतक-याींना अदतररक्त उत्पन्न भमळवन
ू दे ण्यासाठी राषरीय कृषी
ववकास योजनेतगात पथदशी तत्वावर प्रकल्प मींजूर करण्यात आलेला आहे . सदर

प्रकल्प सदयजस्थतीत प्रगती पथावर असन
ू त्याचे अींदतम दनषकषा प्रकल्प पूणा
लाल्यानींतर प्राप्त होतील.

(२) व (३) उपरोक्त प्रमाणे पथदशी प्रकल्पाचे दनषकषा प्राप्त लाल्यानींतर पुढील
कायावाही करण्यात येईल.

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

िाघोली (ता.चािूर, जज.लातूर) येथील आत्महत्याग्र्त
(११)

*

शेतिऱयाांच्या िुटुांबबयाांना आधथचि मदत दे ण्याबाबत

३०४३०

श्री.जनादच न चाांदरू िर : सन्माननीय मदत ि पुनिचसन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वाघोली (ता.चाकूर, जज.लातूर) येथे नावपक जमीन व कजाबाजारीपणा यामळ
ु े
शेतकऱयानी आत्महत्या केल्या असल्याचे माहे
त्यादरम्यान दनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

जानेवारी, २०१७ मध्ये वा

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून आत्महत्याग्रस्त

शेतकऱयाींच्या कु्ुींबबयाींना आकथाक मदत दे ण्याबाबत तसेच शेतकरी आत्महत्या
रोखण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) हे खरे आहे .
आहे .

सदर प्रकरणी शासन दनणायान्वये आकथाक मदत मींजूर करण्यात आलेली

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
-----------------
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नागपरू (ग्रामीि), गडधचरोली, चांद्रपरू , गोंहदया ि भांडारा या
(१२)

*

प्रादे मशि पररिहन िायाचलयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत

२९५२१

श्री.पररिय फुिे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) नागपूर (ग्रामीण), गडकचरोली, चींद्रपूर, गोंददया व िींडारा प्रादे भशक पररवहन

कायाालयाींतगात (आर्ीओ) या पाच आर्ीओ कायाालयात रोज सुमारे ३०० नवीन

वाहनाींची नोंद होत असन
ू सदर कायाालयात अकधकारी व कमाचारी याींची २६८
मींजरू पदे असताना १०४ पदे ररक्त असल्याने अकधकारी व कमाचाऱयाींवर कामाचा

ताण वाढत असल्याचे ददनाींक ५ फेब्रुवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास दनदशानास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रादे भशक पररवहन कायाालयातील ररक्त पदे असल्यामळ
ु े

नागरीकाींची कामे वेळेत पूणा होत नसन
ू नागरीकाींना त्रास सहन करावा लागत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन प्रादे भशक पररवहन
कायाालयातील ररक्त पदे िरण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते : (१) प्रादे भशक पररवहन वविाग, नागपूर (ग्रामीण) अींतगात
कायारत प्रादे भशक पररवहन कायाालय, नागपूर (ग्रामीण), उप प्रादे भशक पररवहन

कायाालय, गडकचरोली, चींद्रपूर, गोंददया व िींडारा या ५ कायाालयाींमध्ये मागील १०

मदहन्यामध्ये प्रती ददन सरासरी ३६८ वाहनाींची नोंदणी लालेली असन
ू , सदर
कायाालयाींसाठी शासनाने एकूण २३३ अकधकारी/कमाचाऱयाींची पदे मींजरू केलेले
असून त्यापैकी ७१ पदे ररक्त आहे त.

(२) नागररकाींना त्रास न होता त्याींची कामे वेळेत पूणा व्हावी यासाठी प्रादे भशक
पररवहन कायाालयादवारे सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत आहे त.

(३) राज्य स्तरावर ररक्त असलेल्या पदाींपैकी सहाय्यक मो्ार वाहन दनरीषक क

पदाच्या १८८ तर सहाय्यक प्रादे भशक पररवहन अकधकारी पदाींच्या ३ जागाींसाठी
महाराषर लोकसेवा आयोगादवारे जादहरात प्रभसध्द करण्यात आलेली आहे .
मुींबईबाहे रील

भलपीक

्ीं कलेखक/सहाय्यक

रोखपाल/कर

अन्वेषक

या

पदाींसाठीची िरती प्रकरारया पररवहन आयक्
ु त कायाालय स्तरावर सुरू आहे .
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याभशवाय शासनाने भलपीक-्ीं कलेखक सींवगाातील ८८ पदे

कींत्रा्ी पध्दतीने

िरण्यास परवानगी ददलेली असन
ू , त्यापैकी १२ उमेदवाराींना नागपूर ग्रामीण

वविागात दनयक्
ु ती दे ण्याबाबतची कायावाही सुरू आहे . त्याचप्रमाणे ग्-क व ड
मधील पात्र कमाचाऱयाींना पदोन्नती दे ण्याबाबतची कायावाही सरु
ु आहे .
आहे .

सवा सींवगाातील ररक्त पदे िरण्याची कायावाही वेळोवेळी करण्यात येत

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
----------------बोटी, माळिाडी ि आांबीदम
ु ाला (ता.सांगमनेर, जज.अहमदनगर) पररसरात
(१३)

*

भूिांप सदृश्य धक्िे सुरू असल्याबाबत

२९६५०

श्री.सुननल तटिरे : सन्माननीय मदत ि पन
ु िचसन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बो्ी, माळवाडी व आींबीदम
ु ाला (ता.सींगमनेर, जज.अहमदनगर) पररसरात माहे
जानेवारी, २०१७ पासन
ू िक
ू ीं प सृषश्य धक्क्याचे सत्र सुरू आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत नागरीकाींनी जजल्हा आपत्ती व्यवस्थापन सभमतीकडे
उक्त बाब दनदशानास आणन
ू ददली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ु ींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

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

(३) षक ेबत्रय स्तरावरील अकधकारी तसेच राज्याच्या ताींबत्रक यींत्रणेमाफात सींबकीं धत

गावाींना िे् दे ऊन सवेषक ण करण्यात आले असन
ू नागरीकाींना िक
ू ीं पाची आपत्ती

उद्ावल्यास करावयाच्या उपाययोजना, बचावासींदिाात प्रभशषक ण दे ऊन जनजागत
ृ ी
कायारारम व कायाशाळा घेण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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मौजे खांडाळा (बज
ू ), (ता.नरखेड, जज.नागपरू ) येथील खािपट्टाधारिाांनी
(१४)

मांजूर क्षेत्रापेक्षा जादाचे उत्खनन िेल्याबाबत

*

३०६८४

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मांत टिले, श्रीमती विद्या चव्हाि :

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

(१) मौजे खींडाळा (बज
ू ), (ता.नरखेड, जज.नागपूर) येथील सवे नीं. ५५/१ व १३०
मधील खाणपट्टाधारकाने मींजूर षक ेत्राबाहे र व जास्त उत्खनन केल्या प्रकरणी
उपवविागीय अकधकारी, का्ोल याींनी ददनाींक ७ जानेवारी, २०१५ च्या आदे शान्वये

रुपये ७,६४,६६,७४६/- एवढा रकमेच्या दीं डाच्या आदे शाचे पन
ु रीषक ण करण्याची
अधान्यादयक

कायावाही

जजल्हाकधकारी,

नागपरू

याींनी

केली

नसल्याचे

फेब्रव
ु ारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

माहे

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

अनष
ु ींगाने दीं डात्मक रक्कम वसूल करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) मौजे खींडाळा (बज
ु ), (ता.नरखेड, जज.नागपरू )
येथील सवे नीं. ५५/१ व १३० मधील उत्खननाचे मोजमाप केले असता, सींबकीं धत
परवाना धारकाने शासन जमा केलेल्या स्वाभमत्वधनाच्या रकमेपेषक ा जास्त गौण

खदनजाचे उत्खनन केल्याचे दनदशानास आल्यावरून तहभसलदार नरखेड याींनी

ददनाींक ७/०१/२०१५ रोजी रूपये ७,६४,६६,७४६/- एवढ्या रकमेचे दीं डाचे आदे श
पाररत केले होते.

सदर आदे शाववरूध्द उपवविागीय अकधकारी का्ोल याींच्यासमोर दाखल

अवपल अजाामध्ये, त्याींनी ददनाींक २७/०२/२०१५ रोजी आदे श पाररत करून,

सींबींकधताींनी मध्य रे ल्वेकडे जमा केलेल्या स्वाभमत्वधनाची रक्कम मध्य रे ल्वेने
ददनाींक २५/०२/२०१५ रोजी शासनाकडे जमा केली असल्याने तहभसलदार नरखेड
याींचे आदे श रद् केले.

जजल्हाकधकारी, नागपूर याींनी उपवविागीय अकधकारी, का्ोल याींच्या ददनाींक

२७/०२/२०१५ रोजीच्या आदे शाचे पन
ु रराषक ण केले असन
ू त्यामध्ये सींबकीं धताींनी सन
२००७

ते

२०१४

या

कालावधीत

११,८००

ब्रास

गौण

खदनजापो्ी

रूपये

१९,९१,१०७/- एवढी स्वाभमत्वधनाची रक्कम वेळोवेळी शासन जमा केल्याचे,
तसेच

७९,२३८

ब्रास

गौण

खदनजापो्ी

रूपये

१,०५,२०,३४१/-

एवढी
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स्वाभमत्वधनाची रक्कम मध्य रे ल्वेने त्याींच्या दे यकातन
ू वेळोवेळी कपात करून

एकबत्रतपणे शासनजमा केल्याचे आढळून आले. त्यानुसार जजल्हाकधकारी, नागपूर
याींनी ददनाींक ०४/०२/२०१७ च्या आदे शान्वये उपवविागीय अकधकारी का्ोल याींचा
ददनाींक २७/०२/२०१५ रोजीचा आदे श कायम केला आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

परभिी येथील िळि र्त्याची जमीन मोजिी ि भूसांपादनाच्या िामाांबाबत
(१५)

*

२७६३२

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाि,

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

(१) परिणी येथील वळण रस्त्याची जमीन मोजणी व िूसींपादनाचे काम माहे

माचा अखेर तर रस्त्याचे पुणा काम जुलै अखेर पुणा करण्यात येईल अशी मादहती
जजल्हाकधकारी,

परिणी याींनी

माहे

डडसेंबर,

२०१६

पत्रकाराच्या भशष्मींडळास ददली आहे , हे खरे आहे काय,

मध्ये

वा

त्यादरम्यान

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

काय आढळून आले व तदनस
ु ार राषरीय महामागा वळण रस्त्याच्या मोजणी
कामात ददरीं गाई करणाऱया सींबींकधत उपअभियींत्याींवर कारवाई करून सदर कामे
मुदतीत पूणा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) परिणी वळण रस्त्यासाठी राषरीय महामागा अकधदनयम १९५६ नस
ु ार ववहीत
मुदतीत िूसींपादनाची कायावाही पूणा न लाल्याने िूसींपादनाची प्रकरारया नव्याने
सुरु करणे रारमप्राप्त लाले.

जजल्हाकधकारी, परिणी याींनी मोजणीच्या कामात ददरीं गाई लाल्याबाबत

अकधषक क अभियींता, राषरीय महामागा मींडळ, औरीं गाबाद याींचेकडून अहवाल
मागववला असून अहवाल प्राप्त लाल्यानींतर पढ
ु ील कायावाही करण्यात येईल.

सदय:जस्थतीत सींयुक्त मोजणीच्या कायावाहीनुसार अकधसच
ू ना ३ (A) चे

सुधारीत प्रारुप रस्ते वाहतक
ू मींत्रालयाला प्रभसध्दीसाठी सादर करण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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भोिरदन (जज.जालना) तालक्
ु यातील शेतिऱयाांना पीि विमा दे ण्याबाबत
(१६)

*

२७६२०

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

श्री.सुननल तटिरे , श्री.हे मांत टिले, श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय िृषी मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िोकरदन (जज.जालना) तालुक्यातील शेतकऱयाींनी सन २०१४-१५ मधील खरीप
हीं गामाचा पीक ववमा महाराषर ग्रामीण बँक शाखा, राजूर येथे िरल्यानींतरही

त्याींना पीक ववम्याची रक्कम भमळाली नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान दनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बँक अकधकाऱयाींच्या चक
ु ीमळ
ु े २८० हून अकधक शेतकऱयाींना पीक
ववम्याच्या लािापासन
ू वींकचत राहावे लागले असन
ू शेतकऱयाींनी मागणी करूनही
त्याींना पीक ववमा भमळाला नाही, हे ही खरे आहे काय,

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

अनष
ु ींगाने शेतकऱयाींना पीक ववमा दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१), (२) व (३) महाराषर ग्रामीण बँक शाखा राजूर
(ता.िोकरदन, जज.जालना) याींनी राषरीय कृषी ववमा योजना खरीप २०१४ अींतगात

ववमा सींरषक ण घेणाऱया १०५५ शेतकऱयाींचे ववमा प्रस्ताव िारतीय कृषी ववमा
कींपनीस ववदहत कालावधी नींतर सादर केल्याने िारतीय कृषी ववमा कींपनीमाफात

सदर शेतकऱयाींना नक
ु सान िरपाई दे ण्यात आली नाही. योजनेच्या तरतद
ु ीनस
ु ार

उभशराने प्राप्त प्रस्तावास केंद्र शासनाची मान्यता घेणे आवश्यक आहे . त्यानुसार

प्रस्ताव केंद्र शासनाला सादर लाला. केंद्र शासनस्तरावर लालेल्या बैठकीतील
दनणायानुसार बँकेने शेतकऱयाींचे प्रस्ताव ववदहत मद
ु तीनींतर पाठववल्यामुळे सदर
शेतकऱयाींना नक
ु सान िरपाई दे ण्याची सींपूणा जबाबदारी ही सींबकीं धत बँकेची आहे

असे कळववण्यात आले. त्यानस
ु ार िारतीय कृषी ववमा कींपनीमाफात, तसेच, कृषी
आयुक्तालयामाफात सवा सींबींकधत बँकाींना पात्र शेतकऱयाींची नुकसान िरपाई
बँकामाफात अदा करणेबाबत कळववण्यात आलेले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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बोईसर (जज.पालघर) पररसरातील एसटीच्या प्रिासी
(१७)

ननिाऱयाांची दरु ि्था झाल्याबाबत

*

२८९२६

श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मत
ां टिले, अॅड.राहुल नािेिर :

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

(१) बोईसर (जज.पालघर) पररसरातील एस्ीच्या प्रवासी दनवाऱयाींमध्ये गदा ल्
ु याींचे व
गुराींचे वास्तव्य असन
ू यािागातील असींख्य एस्ीचे प्रवासी दनवारे दरु वस्थेत
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशानास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून एस्ीच्या प्रवासी

दनवाऱयाींच्या दे खिाल दरु
ु स्तीबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हदिािर रािते : (१) व (२) बोईसर (ता.जज.पालघर) या ग्रामीण िागातील

कचींचणी येथील मागा दनवारा वगळता अन्य मागा दनवारे सुजस्थतीत आहे त.
नादरु
ु बांधणी राज्य पररवहन महामींडळाच्या
ु स्त असलेल्या प्रवासी दनवाऱयाींची पन
कायावाहीखाली आहे .

राज्य पररवहन महामींडळातफे बाींधण्यात आलेल्या प्रवासी मागा दनवाऱयाींची

स्वच्छता ही स्थादनक स्वराज्य सींस्थेमाफात करण्यात येते.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

(१८)

*

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

मुांबई-गोिा महामागाचिरील धोिादायि पुलाांची दरू
ु ्ती िरण्याबाबत
२७५०७

श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरि पािसिर,

श्री.धनांजय मड
ांु ,े अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.नरें द्र पाटील, अॅड.जयदे ि गायििाड,

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सनतश चव्हाि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २३५३३ ला

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

(१) मुींबई-गोवा महामागाावरील अवजड वाहनासदहत हलक्या वाहनाींची वाढलेल्या

वाहतुकीमळ
धोकादायक अवस्थेत लाल्याचे ददनाींक १ जानेवारी,
ु े अनेक पल
ु
२०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास दनदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ु ींगाने या पुलाींची तज्ाींच्यामाफात पहाणी करून कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

केंदद्रय रस्ते, वाहतूक व महामागा मींत्रालय, नवी ददल्ली याींच्या अकधनस्त

असलेल्या मब
ींु ई-गोवा राषरीय महामागा रारमाींक ६६ वरील सवा पूल सन २०१६-१७
च्या पावसाळ्यानींतरच्या दनरीषक णाअींती वाहतक
ु ीसाठी सरु क्षषक त असल्याचे आढळून
आले.

सदर पूलाींबाबतची दनरीषक ण व सवा मादहती IBMS (Indian Bridge

Management System) ्या ऑनलाईन प्रणालीवर सींकभलत करण्यासाठी

मे.ध्रुव कन्सल््न्सी सजव्हास प्रा.भल. मुींबई याींना दनयुक्त करण्यात आले असन
ू
त्याींचेमाफात सववस्तर सवेषक णाचे काम प्रगतीत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

(१९)

*

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

मराठिाड्यातील राष्ट्रीय महामागच प्रिल्पाांच्या बाांधिामाांबाबत
२६७४५

श्री.शरद

रिवपसे :

सन्माननीय

सािचजननि

बाांधिाम

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

(१) केंद्रीय वाहतूक मींत्रालयाने मराठवाड्यासाठी रूपये १८ हजार को्ीींचा रस्ते

ववकास प्लॅ न घोवषत केलेला असन
ददनाींक २५ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा
ू
त्यादरम्यान मा.केंद्रीय वाहतक
ू मींत्री याींच्या उपजस्थतीत रूपये १८ हजार को्ीींच्या

गोल्डन ्ँ गल कामाींचे िभू मपूजन लालेले असतानाही या कामाींची सावाजदनक
बाींधकाम वविागाकडून कायावाही लाली नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर कामाींचे स्वरूप काय आहे ,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर कामे पूणा
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३)

मा.केंद्रीय मींत्री रस्ते वाहतूक व महामागा

याींच्या उपजस्थतीत ददनाींक २५ डडसेंबर, २०१५ रोजी औरीं गाबाद येथे रु. १७,७०६
को्ी अींदाजजत ककीं मतीच्या १५२८.६० कक.मी. लाींबीच्या रस्त्याींचे बाींधकामाचे
प्रदतकात्मक िभू मपज
ू न करण्यात आले, हे खरे आहे .

त्यापैकी िारतीय राषरीय राजमागा प्राकधकरण याींच्यामाफात रु.६७७८ को्ी

अींदाजजत

ककीं मतीच्या

४०२

कक.मी.

लाींबीच्या

राषरीय

महामागांच्या

पेव्हर

शोल्डरसह दप
ु दरीकरण/चौपदरीकरणाच्या ववववध प्रकल्पाींची बाींधकामे प्रगतीत
आहे .

तसेच मराठवाड्यातील १०८९ कक.मी. रस्ते तत्वत: राषरीय महामागा म्हणन
ू

घोवषत करण्यात आलेले असन
ू त्यापैकी औरीं गाबाद ते जळगाींव ्या १५० कक.मी.
महामागााच्या रुीं दीकरणासाठी रुपये १००० को्ी अींदाजजत ककीं मतीचे प्रकल्प
दनववदा स्तरावर असन
ू उवारीत रस्त्यासाठी सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार
करण्याचे काम प्रगतीत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

ठािे ि िल्याि शहरातील शासनाच्या अखत्यारीत असलेले
(२०)

*

मोिळे भुखड
ां आणि मैदानाांची दरु ि्था झाल्याबाबत

२७२०८

श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) ठाणे व कल्याण शहरातील खेळाींसाठी मोकळे असलेले िुखड
ीं आखण मैदाने
जत्रोत्सव, मेळावे, लावणी महोत्सव व इतर कायारारमाींसाठी दे ण्यात येत असन
ू
सदर शासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या मोकळे िुखड
ीं आखण मैदानाची दरु वस्था
लाल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशानास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर िुखड
ीं ाची
दे खिाल, दरू
ु स्ती व दनगराणी करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) ठाणे व कल्याण शहरातील मोकळे व
खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षषक त शासकीय िूखड
ीं हे सींबकीं धत महानगरपाभलकेच्या
ताब्यात दे ण्यात आलेले आहे त.

महसल
ू व वन वविागाकडील शासन दनणाय रार.जमीन-१०९४/प्र.रार.५८/ज-१,

ददनाींक ०३/०३/२००७ नुसार शासकीय मोकळ्या जागा/मैदाने तसेच शासकीय/
दनमशासकीय सींस्था/महामींडळे व खाजगी सींस्थाींना दे ण्यात आलेल्या शासकीय
जभमनीतील

मोकळ्या

जागा

ववववध

तात्पुरत्या

प्रयोजनाकरीता

िाड्याने

दे ण्याबाबत धोरण असून त्यानुसार षक बत्रय स्तरावर कायावाही करण्यात येते.
-----------------

नांदरु बार जजल््यातील तापी नदीिरील हातोडा पल
ु ाचे िाम पि
ू च िरण्याबाबत
(२१)

*

२८९९५

श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम

(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नींदरु बार जजल््यातील तापी नदीवरील हातोडा पुलाचे काम माहे माचा, २०१६

अखेरही प्रलींबबत असल्यामळ
ु े जजल्हा मुख्यालयाला येणाऱया आददवासी िागातील
नागरीकाींना जादाचा ३० ते ४० कक.मी. अींतर कापावे लागत असल्याने आकथाक
िुदाड आददवासी जनतेला सहन करावा लागत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून तापी नदीवरील हातोडा
पुलाचे काम पूणा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

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

साधारणत: २५ ककमी जास्त अींतराचा फेरा पडतो.

(२) व (३) प्रश्नाधीन पल
ु ाचे बाींधकाम लवकरात लवकर पूणा करुन पूल
वाहतुकीस खल
ु ा करण्याचे दनयोजन आहे .

-----------------
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द्राक्ष बागाांचे नि
ु सान टाळण्यासाठी प्लाज्टि आच्छादन या घटिाचा समािेश
(२२)

*

एिाजत्मि फलोत्पादन वििास अमभयानाांतगचत िरण्याबाबत

२७८४७

डॉ.अपि
ू च हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४३३१ ला हदनाांि

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

(१) नैसकगाक आपत्तीमळ
ु े द्राषक  बागाींचे होणारे नक
ु सान ्ाळण्यासाठी प्लाजस््क
आच्छादन या घ्काचा समावेश एकाजत्मक फलोत्पादन ववकास अभियानाींतगात

करण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण
वविागास सादर करण्यात आला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रस्तुत प्रस्तावास केंद्र शासनाकडून मान्यता प्राप्त लाली आहे
काय,

(३) असल्यास, प्रस्तत
ु योजनेच्या अींमलबजावणी सींदिाात कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाकडून केंद्र शासनस्तरावर कोणता पाठपुरावा
करण्यात आला आहे , तसेच द्राषक  उत्पादकाींच्या आकथाक दहताचेृषष्ीने प्रस्तत
ु
घ्काचा समावेश एकाजत्मक फलोत्पादन ववकास अभियानाींतगात करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१) हे खरे आहे .
(२) नाही.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

(४) व (५) याबाबत शासन तसेच महाराषर राज्य फलोत्पादन आखण औषधी

वनस्पती मींडळ, पुणे याींच्या स्तरावरुन केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत
आहे .

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

21
नेिासा (जज.अहमदनगर) येथील िृषी िायाचलयात गैरव्यिहार झाल्याबाबत
(२३)

*

२९८०८

अॅड.ननरां जन डािखरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २३७६९ ला

हदनाांि ८ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय िृषी
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नेवासा (जज.अहमदनगर) येथील कृषी कायाालयात राषरीय अन्न सुरषक ा

योजनेत लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार लाल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान दनदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने दनयक्
ु त केलेल्या चौकशी अकधकाऱयाींकडून
अहवाल प्राप्त लाला आहे काय, सदर अहवालानुसार ककती रकमेचा गैरव्यवहार
लाल्याचे दनदशानास आले,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ु ींगाने गैरव्यवहार करणाऱया दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१) नाही. तथावप, सप््ें बर, २०१६ मध्ये तरारार दनवेदन

प्राप्त आहे . या प्रकरणी तालक
ु ा कृषी अकधकारी, शेवगाींव याींच्या अध्यषक तेखालील
सभमतीने त्याींचा चौकशी अहवाल सादर केला असून सदर प्रकरणी कुठलाही
गैरव्यवहार लाला नसल्याचे दनदशानास आले आहे .

(२) व (३) या प्रकरणी वररषठ अकधकाऱयाींमाफात चौकशी करण्याची तरारारदाराींनी

ववनींती केली असन
ू त्यानुषींगाने, उपवविागीय कृषी अकधकारी, राजगरु
ु नगर याींच्या
अध्यषक तेखाली ५ सदस्यीय चौकशी सभमती गठीत केली असून, सदर सभमतीचा
चौकशी अहवाल प्रदतषक ाधीन आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

माांडिी (ता.किनिट, जज.नाांदेड) येथे अिैधररत्या
(२४)

*

गौि खननजाांचे उत्खनन होत असल्याबाबत

३०४०७

श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) माींडवी (ता.ककनव्, जज.नाींदेड) येथे स्थादनक अकधकारी व खदनज माकफया
याींच्या सींगनमताने अवैधररत्या गौण खदनजाींचे उत्खनन होत असल्याचे माहे
फेब्रव
ु ारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशानास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाचा लाखो रुपयाींचा महसूल बुडत असन
ू
अवैध उत्खनन रोखण्याबाबत व सवा सींबकीं धताींची चौकशी करुन त्याींचेववरुध्द
कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) ककनव् तालुक्यात गौण खदनजाचे अवैध

उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्यासाठी पथक गठीत करण्यात आले आहे .

सदर पथकाने ददनाींक ३/०२/२०१७ रोजी केलेल्या तपासणीत ककनव् तालुक्यातील
मौजे माींडवी, भसींगोडाताींडा व भलींगी येथे गौण खदनजाच्या अवैध वाहतक
ु ीची

४ वाहने पकडण्यात आली असून, सींबकीं धताींकडून एकूण रुपये १,०४,०००/- एवढी
दीं डाची रक्कम वसूल करण्यात आली आहे . मौजे माींडवी, ता.ककनव् येथे
स्थादनक अकधकारी याींच्या सींगनमताने गौण खदनजाचे अवैध उत्खनन होत
असल्याचे दनदशानास आले नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

पांढरपूर (जज.सोलापूर) शहरातील तालुिा पशि
ै यिीय लघु सिच
ु द्
(२५)

*

धचकित्सालयाची दरु ि्था झाल्याबाबत

२८०१५

श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय पशस
ु ांिधचन मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पींढरपूर

(जज.सोलापूर)

शहरातील

तालक
ु ा

पशुवैदयकीय

लघु

सवा

कचककत्सालयाची दरु वस्था लाल्याचे ददनाींक २३ जानेवारी, २०१७ रोजी वा
त्यासुमारास दनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पशुवद
ै यकीय अकधकारी व कमाचारी कताव्यदषक  नसल्यामळ
ु े
उपचार करण्याकररता आलेल्या पशप
ु ालकाींना ता्कळत बसावे लागते तसेच,
जनावराींकरीता तपासणी करण्याकरीता उिारण्यात आलेल्या (ख्वाडा) स््ँ डमध्ये

जनावराींचे शेण, रक्त, औषधाींच्या ररकाम्या बा्ल्या, कचरा यामुळे दग
ं ी वाढत
ु ध
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तदनस
ु ार कताव्यदषक  नसलेल्या पशव
ु ैदयकीय अकधकारी व
कमाचारी याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत तसेच, रूग्णालय पररसर स्वच्छ
ठे वण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
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(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे ि जानिर : (१) हे खरे नाही.
पींढरपूर

(जज.सोलापूर)

शहरात

तालक
ु ा

पशव
ु ैदयकीय

लघु

सवा

कचककत्सालयाची इमारत सन २०१४ मध्ये बाींधण्यात आलेली आहे . सदर केंद्राची
इमारत सजु स्थतीत आहे .

(२) व (३) सदर दठकाणी शासकीय दवाखान्याच्या वेळा क्ाषक ाने पाळल्या जात

असून, कोणत्याही पशुपालकास उपचारासाठी ता्कळत बसावे लागत नाही.
शासकीय वेळेनत
ीं र आलेल्या पशरु
ु ग्णास सध्
ु दा उपलब्धतेनस
ु ार व आजाराचे

गाींिीया पाहून पशुवद
ै यककय सेवा गरजेनस
ु ार तात्काळ उपलब्ध करुन ददल्या
जातात.
सदर दवाखान्यात उपचारासाठी पींढरपूर, साींगोला, मींगळवेडा, माळभशरस व

पररसरातील दररोज सुमारे ५० ते ६० पशरु
ु ग्ण येतात. सन २०१६-१७ या वषाात
माहे जानेवारी, २०१७ अखेर लालेले ताींबत्रक काया पढ
ु ील प्रमाणे आहे :-

कृबत्रम रे तन-९८६, औषधोपचार-१२५७६, लसीकरण-२१४५०, खच्चीकरण-

१५४२, शस्त्रकरारया-१४९८, गिाधारणा तपासणी-१४४३, वींध्यत्व तपासणी-१०५५

सदर दवाखान्यात ररकाम्या लालेल्या बा्ल्या ठे वण्यासाठी कचराकींु ड्या

ठे वण्यात आल्या असून, त्याची योग्य ररतीने ववल्हे वा् लावली जाते.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मसांधद
ु ग
ु च आणि िोल्हापरू या दोन जजल््याांना जोडिाऱया
(२६)

*

मशिडाि-सोनिडे-घोटगे या घाट मागाचच्या िामाबाबत

२८१३०

श्री.नारायि

रािे :

सन्माननीय

सािचजननि

बाांधिाम

(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) भसींधद
ु ग
ु ा आखण कोल्हापरू या दोन जजल््याींना जोडणाऱया भशवडाव-सोनवडेघो्गे या घा् मागााचे काम अनेक वषाापासन
ू प्रलींबबत आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी शासनाने

चौकशी करून

या मागाासाठी

लागणाऱया सवा परवानग्या घेऊन या मागााचे काम पण
ू ा करण्यासाठी कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) व (३) केंद्र शासन पयाावरण, वन व जलवायू पररवतान मींत्रालय, प्रादे भशक
कायाालय, नागपूर याींचे कायाालयाकडून प्रस्तूत प्रकरणी वनेत्तर काम करण्यासाठी
सशता

तत्वत:

मान्यता

प्राप्त

लाली

approval भमळणेबाबत कायावाही सरु
ु आहे .

असन
ू

वनवविागाकडून

stage

II

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

शहापूर (जज.ठािे) तालक्
ु यात रे ल्िे लाईनसाठी
(२७)

*

शेतिऱयाांच्या जममनी सांपाहदत िेल्याबाबत

२८१८१

श्री.सुजजतमसांह ठािूर : सन्माननीय महसूल मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) शहापूर (जज.ठाणे) तालुक्यात मध्य रे ल्वेच्या दतसऱया रे ल्वे लाईनसाठी येथील
शेतकऱयाींकडून जबरदस्तीने जभमनी सींपाददत करण्यात येत असल्याचे माहे
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रे ल्वे लगतच्या २३ गावातील जभमनी यापूवी सींपाददत केलेल्या
असताींना पन्
ु हा काही हे क््र जभमनी सींपादन करण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, यासींदिाात प्राींत अकधकारी याींनी आयोजजत केलेल्या बैठकीत
कोणताच दनणाय होवू शकला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

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

सींबींकधत खाजगी जभमनी शासन दनणाय ददनाींक १२/५/२०१५ व ददनाींक

३०/९/२०१५ च्या अन्वये थे् खरे दीने घेण्याबाबतचा प्रस्ताव रे ल्वे वविागाकडून
ददनाींक २१/१/२०१७ रोजी प्राप्त लाला आहे .

(२) शहापूर तहभसल मधील एकूण २४ गावाींची सम
ु ारे ४९-६४-२ हे . आर. खाजगी
जमीन कल्याण-कसारा ३ ऱया रे ल्वे (मध्य रे ल्वे) मागाासाठी िभू म सींपादन,
पन
ा थापना करताना वाजवी िरपाई भमळण्याचा व पारदशाकतेचा
ु वसान व पन
ु स्
हक्क अकधदनयम, २०१३ अन्वये सींपाददत करुन भमळावी म्हणन
ू मध्य रे ल्वे,
मुींबई

याींचे ददनाींक ०५/०२/२०१६, ददनाींक २१/०१/२०१६, ददनाींक १८/०२/२०१६ व

ददनाींक २९/०१/२०१६ च्या पत्रान्वये प्रस्ताव जजल्हाकधकारी, ठाणे याींचेकडे प्राप्त
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लाले होते. सदर प्रस्ताव ददनाींक २०/०५/२०१६ अन्वये पढ
ु ील कायावाही करणेकामी
जजल्हाकधकारी,

ठाणे

पाठववण्यात आले होते.

याींचेकडून

उपवविागीय

अकधकारी,

भिवींडी

याींचेकडे

दरम्यानच्या कालावधीत, रे ल्वे वविागाने शासनाकडे रे ल्वे प्रकल्पाींसाठी

शासन दनणाय ददनाींक १२/०५/२०१५ व ददनाींक ३०/०९/२०१५ च्या तरतुदीींप्रमाणे
खाजगी जमीन थे् खरे दी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबतची कायापध्दती दनजश्चत

करण्याबाबत ववनींती केली होती. त्यानष
ु ींगाने शासन पत्र ददनाींक ६/१२/२०१६
अन्वये ववहीत केलेल्या कायापध्दतीनुसार शहापूर तहभसल मधील एकूण २४
गावाींची जमीन खाजगी वा्ाघा्ीव्दारे थे् खरे दी पध्दतीने ताब्यात घेण्यासींबींधी

नव्याने प्रस्ताव मध्य रे ल्वे, मुींबई याींचेकडील पत्र ददनाींक १२/१२/२०१६ व ददनाींक
०२/०१/२०१७ अन्वये उपवविागीय अकधकारी भिवींडी याींचे कायाालयाकडे ददनाींक
२१/०१/२०१७

रोजी

पुढील

कायावाहीसाठी

प्राप्त

लाले

आहे त.

त्यानुसार

सदय:जस्थतीत, मध्य रे ल्वे कडील ददनाींक २८/०२/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये २४
पैकी २३ गावाींची सींयुक्त मोजणीचे काम पुणा लाले आहे .

(३) शहापूर तहभसल मधील एकूण २४ गावाींपक
ै ी वेहळोली, आसनगाींव, खातीवली
व कळमगाींव येथील शेतकऱयाींनी मोजणीस हरकत घेतल्याने त्याींचे समवेत शींका

दनरसनाबाबत उपवविागीय अकधकारी, भिवींडी याींनी ददनाींक २३/०१/२०१७ रोजी
तहभसल कायाालय, शहापूर येथे बैठक घेऊन शेतकऱयाींबरोबर चचाा करणेत येऊन
शेतकऱयाींच्या शींकाींचे दनरसन करण्यात आले आहे .
(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

नागपूर शहरातील िाहतुिधारिाांिडून आिारण्यात येिाऱया
(२८)

*

दां डाची रक्िम िमी िरण्याबाबत

२८८०१

श्री.ममतेश भाांगडडया, प्रा.अननल सोले : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नागपूर शहरामध्ये हे ल्मे् न घालणाऱया दच
ु ाकी वाहनधारकाींवर आखण तीन
चाकी

वाहन

वहन

षक मतेपेषक ा

जास्त

तसेच

सी्बेल््

न

घालता

वाहन

चालववणाऱया चारचाकी वाहनधारकाींवर वाहतक
ू पोलीसाींदवारे मोबाईल वरून फो्ो
काढून घरपोच दीं डाची नो्ीस बजावून दीं डात्मक कारवाई करण्यात येत आहे , हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर पाठववण्यात आलेल्या दीं डाची रक्कम ही रुपये ५००/- वा
त्यापेषक ा

जास्तच

आकारण्यात

येत

असून

अनेक

व्यक्तीींना

गुन््याकरीता सुध्दा दीं ड िरावा लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

न

केलेल्या

(३) असल्यास, नागपरू शहरातील अशा ककती वाहनधारकाींवर कारवाई करण्यात
आली आहे ,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून वाहतक
ु ीच्या दनयमाींचे

उल्लींघन करणाऱया वाहतुकधारकाींकडून आकारण्यात येणाऱया जादाच्या दीं डाची
रक्कम कमी करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडििीस : (१) हे खरे आहे .

शासनाच्या ई-गव्हनान्स धोरण, २०११ अींतगात (कॅशलेस धोरण) सींगणकीकृत

ई-चलान कारवाई प्रायोकगक तत्वावर नागपूर शहरात ददनाींक ०६/१०/२०१६ पासन
ू
सरु
ु

करण्यात

आलेली

आहे .

यादवारे

वाहतक
ू

दनयमाींचा

िींग

करणाऱया

वाहनचालकाींना दे ण्यात येणारे ई-चलान सींबींकधत वाहनचालकाच्या पत्त्यावर पोस््
ऑकफसमाफात जस्पड पोस््दवारे पाठववण्यात येते

(२) दनयमिींग करणाऱया वाहनचालकाींकडून िरणा करण्यात येत असलेली दीं ड
स्वरुपातील तडजोड रक्कम पोस्् ऑकफस (एकूण ६६) व सेंरल बँक ऑफ इींडडया
या बँकेच्या कोणत्याही शाखेत (एकूण ३१) िरण्याची सोय आहे .

वाहतक
ू

पोलीसाींनी काढलेले चलान पोस््ादवारे सींबकीं धताींकडे पाठववण्यात येत असल्याने

पोस्् ऑकफसकडून प्रदत चलान रु.५/- इतके सेवाशल्
ु क वाहनचालकाींकडून घेण्यात
येते.

सेंरल बँक ऑफ इींडडया कडून कोणतेही सेवाशल्
ु क आकारण्यात येत नसन
ू

वाहनचालकास उपरोक्त दोन पैकी कोणत्याही दठकाणी तडजोड शल्
ु क िरण्याची
मि
ु ा आहे .

अनेक व्यक्तीींना न केलेल्या गन्
ु ्याकरीता दीं ड िरावा लागत आहे ही बाब

खरी नसन
ू फक्त वाहतक
ु दनयमाींचा िींग करणाऱया वाहनधारकाींवरच मो्र वाहन
कायदयानुसार कारवाई करण्यात येते.
(३)

योजना

सुरु

लाल्यापासून

म्हणजेच

ददनाींक

०६/१०/२०१६

ते

ददनाींक

२०/०३/२०१७ या कालावधीत एकूण १,२३,८७३ दच
ु ाकी वाहनाींवर ई-चलानदवारे
कारवाई करण्यात आलेली आहे .
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(४) वाहतक
ु दनयमाींचे उल्लींघन करणाऱया वाहनधारकाींकडून आकारण्यात येणारी
दीं डाची रक्कम दनयमानुसारच आकारण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उदिवत नाही.

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

भडगाांि रोड (जज.जळगाांि) भागातील शासिीय विश्रामगह
ृ ाच्या प्राांगिात
(२९)

*

प्रादे मशि पररिहन िायाचलयाांचे मशबीर घेण्याबाबत

२९५९३

श्रीमती ज्मता िाघ : सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) िडगाींव रोड (जज.जळगाींव) िागातील शासकीय ववश्रामगह
ृ ाच्या प्राींगणात
प्रादे भशक पररवहन कायाालयाचे (आर्ीओ) भशबीर घेण्यास बाींधकाम वविागाचे

उपवविागीय अभियींता याींनी ववरोध केल्यामळ
ु े गेल्या दोन मदहन्यापासन
ू सदरचे
भशबीर लाले नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यादठकाणी भशबीर घेण्यास ववरोध करण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदरचा भशबीर इतर
दठकाणी घेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हदिािर रािते : (१) जानेवारी, २०१७ मध्ये िडगाींव रोडवरील पाचोरा येथील

शासकीय ववश्रामगह
ृ ात भशबीर कायाालय आयोजजत करण्यास सावाजदनक बाींधकाम

वविागाने परवानगी ददली नाही. फेब्रव
ु ारी, २०१७ मदहन्यातील भशबीर कायाालयाचे

काम स्थादनक दनवडणक
ू ीमळ
ु े लाले नाही. ददनाींक १८ माचा, २०१७ रोजी पाचोरा
शासकीय ववश्रामगह
ृ ात भशबीर कायाालय कामकाज करण्यात आले.

(२) मोठया प्रमाणावर वाहनाींची सींख्या असल्याने ववश्रामगह
ृ ात व शासकीय
कायाालयात येण्यासाठी अडचणीचे होते व जनतेचा गोंधळ होत असल्याने

शासकीय कामकाजावर त्याचा त्रास होतो, असे उपवविागीय अभियींता, सावाजदनक
बाींधकाम वविाग याींनी कळवून भशबीर कायाालय आयोजनास जानेवारी, २०१७
मध्ये प्रदतबींध केला होता.

(३) सद्य:जस्थतीत सावाजदनक बाींधकाम वविागाने आषक ेप न घेतल्याने त्याच
दठकाणी भशबीर कायाालयाचे कामकाज करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही

-----------------
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मौजे रायते (ता.िल्याि, जज.ठािे) येथील महार ितनी जममनी
मुळ िारसदाराांच्या नािे िरण्याबाबत

(३०)

*

२९५२२

श्री.पररिय फुिे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २२७८५ ला हदनाांि

२ ऑग्ट, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय महसूल मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात महार वतनी जभमनी बेकायदे शीर हस्ताींतरण होत असन
ू मौजे रायते

(ता.कल्याण, जज.ठाणे) येथील गाव नमन
ु ा ७/१२ सव्हे नींबर ४७/७, ५७/६, ८१/३,

९०/२ व ९०/१० या भमळकतीींबाबतचा फेरफार रार.१८२, दद.१५/१२/१९४० हा वारस
नोंदी सींदिाातील असन
ू फेरफार रार.१८२ वर दे वकी कचींध्या महार याींचे वारसनातू
(मल
नोंद केलेली
ु ीचा मल
ु गा) जानू मक
ु ींू द महार चे नाव वारसदार म्हणन
ू
असताींना सदर फेरफार रार.१८२ वर मूळ दप्तरीत शाई व अषक रात फरक ददसन
ू

येत असन
ू जानू मुकींू द महार याींचे नाव खाडाखोड करून तालुका हुकूम नींबर
आर्ीएस एम ३७९ नुसार िाऊबींद असे दाखवन
ू भिका भशवा महार याींचे नाव
सींबींकधत अकधकारी/कमाचारी याींच्या सींगनमताने भमळकतीस लागल्याचे ददसन
ू
येते, हे खरे आहे काय,

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

अनष
दप्तरीची तपासणी करून चुकीच्या
ु ींगाने फेरफार रारमाींक १८२ च्या मळ
ू
पध्दतीने जभमनीच्या भमळकतीस लागलेले वारसाींच्या नावाींची नोंदणी रद् करून

उपरोक्त जभमनी मूळ वारसदाराींच्या नावे करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

मौजे रायते, ता.कल्याण येथील स.नीं. ४७/७, ५७/६,

८१/३, ९०/२ व ९०/१० या जमीन भमळकती महार वतनाची असल्याबाबत

कोणतेही फेरफार अभिलेखात ददसन
येत नसन
याबाबत इनाम रजजस््रला
ु
ु
दे खील नोंद ददसुन येत नाही.

मौजे रायते, ता.कल्याण येथील स.नीं. ४७/७, ५७/६, ८१/३, ९०/२ व ९०/१०

या भमळकतीबाबत फेरफार रार. १८२ ददनाींक १५/१२/१९४० अन्वये सामाईक
खातेदार दे वकी कचींध्या महार मयत लाल्याने मुलीचा मल
ु गा म्हणन
ु जानू मुकींु द

महार याींचे नाींव वारस रजजस््र प्रमाणे दाखल केले व तालक
ु ा हुकूमाने भिका
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भशवा महार चे नाींव दाखल असल्याचे फेरफार रार. १८२ ददनाींक १५/१२/१९४० च्या
प्रमाखणत प्रती वरुन ददसन
ु येते. त्याच फेरफारामध्ये जानू मुकींु द महार याींचे

नावावर रे षा मारल्याचे ददसन
ू येते. परीं तू सदर बाब अकधकारी, कमाचारी याींचे
सींगनमताने लाली असल्याचे ठोस परु ाव्याींअिावी म्हणता येत नाही.

(२) फेरफार रार. १८२ ववषयी वरील वस्तजु स्थती असन
ु जानू मुकींु द महार याींचे

नावाची नोंद त्यानींतर वर नमद
ु भमळकतीस दाखल लालेली नाही, तसेच सदर

जभमनीपैकी स.नीं. ५७/६ बाबत फेरफार रार. १८६९ ददनाींक ०५/११/२०१४ पाहता
जानु मुकींु द जाधव हे मयत लालेने वारसाने श्रीम. िागाबाई जानू जाधव (पत्नी),

काींताबाई रामचींद्र (मुलगी), यशवींत जानू जाधव (मुलगा), मुकींु द जानु जाधव
(मुलगा) याप्रमाणे वारस नोंद लालेली आहे .

सबब फेरफार रार. १८२ मधील स.नीं. ४७/७, ५७/६, ८१/३, ९०/२ व ९०/१०

पैकी स.नीं. ५७/६ करीता जानू मुकींु द जाधव (महार) याींच्या वारसाची नोंद फेरफार
रार. १८६९ ददनाींक ०५/११/२०१४ नुसार लालेली आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही

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

परभिी शहरातील शासिीय जममनी बेिायदे शीर ह्ताांतरीत झाल्याबाबत
(३१)

*

चव्हाि :

२७९०६

श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाचिी,

श्री.धनांजय

मुांड,े

श्री.सनतश

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

(१) परिणी शहरातील मध्यवस्तीत असणाऱया सव्हे नीं. ३१५ ते ३३० मधील
जवळपास ७५ एकर शासकीय जभमनी बेकायदे शीरररत्या हस्ताींतरीत लाल्याबाबतचा

अहवाल उपजजल्हाकधकारी, परिणी याींनी ददल्यावरून जजल्हाकधकारी, परिणी
याींनी सन २०१६-२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान आदे श काढले आहे त, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदरील जभमनीवरील अदतरारमणे ह्ववण्याबाबत पन
ु चौकशी
करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने जजल्हाकधकारी, परिणी याींना आदे भशत केले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जजल्हाकधकाऱयाींनी पुनचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तदनुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) उपवविागीय अकधकारी, परिणी याींच्या

अहवालानुसार परिणी शहरातील स.नीं. ३१५ ते ३१७ आखण ३२५ ते ३२७ मधील
जभमनीच्या गा.न.नीं. ७/१२ मधील िोगव्ादार सदरी ‘महाराषर शासन-बलदीया

सरकार’ आखण स.नीं. ३१८ ते ३२४, ३२८, ३२९ व ३३० मधील जभमनीवरील

खाजगी व्यक्तीींची नावे कमी करून ‘महाराषर शासन-महसूल वविाग’ अशी नोंद
घेण्याबाबत जजल्हाकधकारी, परिणी याींनी ददनाींक २२/०१/२०१६ रोजी आदे श पारीत

केले होते. सदर आदे शाववरुध्द प्े ल कत्रव
ु ार ॲण्ड कींपनी याींनी मा.उच्च

न्यायालय, औरीं गाबाद खींडपीठ येथे रर् याकचका रार. १३३८/२०१६ दाखल केली
होती. सदर याकचकेत याकचकाकताा याींनी त्याींना सन
ु ावणीची सींधी न दे ता
जजल्हाकधकारी, परिणी
करण्याची

ववनींती

याींनी ददनाींक २२/०१/२०१६ रोजी काढलेले आदे श रद्

केली

होती.

त्यावर

जजल्हाकधकारी,

परिणी

याींनी

याकचकाकत्याास त्याींचे म्हणणे सादर करण्याची पुरेशी सींधी दे ऊन त्यानुसार
उकचत दनणाय घेण्यात येईल असे मा.उच्च न्यायालय, औरीं गाबाद खींडपीठ याींना

अवगत केले होते. त्यानुसार मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक ३/२/२०१६ रोजीच्या
आदे शान्वये

सदर याकचका

दनकाली

काढली

आहे .

प्रश्नाधीन

जभमनीबाबत

सन
ु ावणीची सींधी दे ऊन त्याींचे लेखी/तोंडी म्हणणे व कागदपत्रे ववचारात घेऊन
दनणाय दे ण्यासाठी जजल्हाकधकारी, परिणी याींनी प्रकरण राखन
ू ठे वले आहे .
(४) प्रश्न उदिवत नाही.

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

नघिली (ता.जज.पालघर) गािात धप
ू प्रनतबांधि बांधाऱयाचे िाम पूिच िरण्याबाबत
(३२)

*

३०४४५

श्री.आनांद

ठािूर :

सन्माननीय

सािचजननि

बाांधिाम

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

(१) दघवली (ता.जज.पालघर) गावाच्या सन २००९-२०११ या कालावधीत ४५० मी्र

लाींबीचा धप
ू प्रदतबींधक बींधाऱयाचे बाींधकाम पूणा लाले असून उवाररत ७०० मी्र
लाींबीच्या बींधाऱयाच्या कामास सन २०१५-१६ मध्ये रुपये १.५० को्ी मींजरू
असताींनाही दतवरीींच्या लुडपाींमुळे काम सरु
ु केलेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी मा.मुख्यमींत्री, मा.महसूल मींत्री व सदस्य सकचव,

पयाावरण याींचेकडे माहे फेब्रव
ु ारी, २०१७ मध्ये दतवरीींची लड
ु पे स्वच्छ करण्याबाबत
दनवेदने ददलेली आहे त, हे खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनष
ु ींगाने सदरहू उवाररत बींधारा पूणा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे . दघवली (ता.जज.पालघर)

गावाजवळ १३० मी. लाींबीचा बींधारा बाींधण्याचे काम सन २०१६-१७ च्या
अथासक
ीं ल्पात रुपये १.५० को्ी अींदाजजत ककीं मतीचे समाववषठ असन
ू त्यासाठी
रुपये ३२.६१ लषक  दनधीची तरतद
ू आहे .
(२) होय.
(३)

धप
ू प्रदतबींधक

बींधारा

बाींधण्यासाठी

महाराषर

सागरी

षक ेत्र

व्यवस्थापन

प्राकधकरण (MCZMA) याींचेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र (CRZ Clearance)
घेण्यासाठी कायावाही प्रगतीत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

----------------महाड (जज.रायगड) तालक्
ु यातील सावित्री नदीिरील
(३३)

*

निीन पल
ु ाचे बाांधिाम िरण्याबाबत

२६७४०

श्री.शरद रिवपसे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि,

श्री.हे मांत टिले, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाि, अॅड.ननरां जन डािखरे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४९०६ ला हदनाांि ८ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या
उत्तराच्या

सांदभाचत

सन्माननीय

सािचजननि

बाांधिाम

िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(सािचजननि

उपक्रम

(१) महाड (जज.रायगड) तालक्
ु यातील साववत्री नदीवरील पूल वाहून गेल्यामळ
ु े ३८
जणाींचा मत्ृ यू लाला होता व यादठकाणी नवीन पल
ू ाचे बाींधकाम करण्याचे
प्रस्ताववत करण्यात आले असन
ू ककत्येक मदहन्याींचा कालावधी होऊनही नवीन
पूल बाींधण्याचे काम सरु
ु लालेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबतची सदय:जस्थती काय आहे , सदर पल
ू बाींधण्यासाठी ककती
दनधीची आवश्यकता आहे , प्रत्यषक ात ककती दनधी उपलब्ध करण्यात आलेला आहे
व सदर काम ककती कालावधीत पूणा करण्यात येणार आहे ,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनष
ु ींगाने या दठकाणी नवीन पुलाचे बाींधकाम करण्याबाबत कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) साववत्री नदीवरील पल
ू वाहून गेल्यामळ
ु े
े़
३७ जणाींचा मत्ृ यू लाला आहे , हे खरे आहे .

त्याला पयााय म्हणन
ू रुपये ३५.७७ को्ी अींदाजजत ककीं मतीच्या २३९ मी.

लाींबीचा नवीन तीन पदरी पल
ू बाींधण्याचे काम प्रगतीत असून जन
ू , २०१७ पयंत

पुलाचे काम पूणा करणेचे दनयोजन आहे . ्या कामासाठी सन २०१६-१७ हया
वषाासाठी रुपये २१.४६ को्ी व सन २०१७-१८ हया वषाासाठी उवारीत रुपये १४.३०
को्ीची तरतद
ू करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

अिैध प्रिासी िाहतूि िरिाऱया खाजगी िाहतुिादाराांिर िारिाई िरण्याबाबत
(३४)

*

२९४८६

श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१)

पररवहन

कायदयानुसार

खाजगी

बसेस

(लक्लरी)

एका

दठकाणाहुन
दनघाल्यानींतर दस
ु ऱया दठकाणी प्रवासी घेणे (्प्पा वाहतूक) कायदयानुसार बींदी

असताना मींब
ु ई शहरातन
ू रात्री व ददवसा दनघणाऱया खाजगी लक्लरी बसेस नवी
मुींबई, पनवेल, खारघर, कामोठे , कोळीं बली, पनवेल शहर तसेच ठाणे येथील तीन
हात नाका अशा थाींबावर दररोज १५० ते २०० च्यावर लक्लरी बसेस थाींबत
असून अशा वाहनावर कारवाई होत नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान दनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अवैध प्रवासी वाहतक
ु ीमळ
ु े राज्य पररवहन (एस.्ी.) महामींडळाचे
करोडो रुपयाींचे नुकसान होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ु ींगाने याप्रकरणी प्रादे भशक पररवहन कायाालयावर कोणती कारवाई केली आहे
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. हदिािर रािते : (१), (२) व (३) मो्ार वाहनाच्या कायदयातील तरतद
ू ीनुसार

राज्यातील ्प्पापध्दतीने प्रवासी वाहतक
ू ीचे एकाकधकार महाराषर राज्य मागा
पररवहन महामींडळास आहे त. तसेच मो्ार वाहन कायदयानुसार खाजगी प्रवासी
वाहतक
करणाऱया बसेसना कींत्रा्ी प्रवाशी वाहतक
ू
ू ीचा परवाना ददला जातो.
तथावप, अशा वाहतूकीव्दारे

करण्यात येणाऱया चोरट्या वाहतक
ू ीस प्रदतबींध

करण्याकरीता महाराषर राज्य मागा पररवहन महामींडळ, वाहतक
पोलीस व
ू

पररवहन वविाग याींच्या सींयक्
ींु ई
ु त पथकाव्दारे कायावाही करण्यात येते. तसेच मब

(मध्य, पूव,ा पजश्चम), ठाणे, पनवेल, बोरीवली व वाशी या प्रादे भशक पररवहन

कायाालयातील वायव
ू ेग पथकामाफात दनयभमत तपासणी करण्यात येते. एवप्रल,

२०१६ ते फेब्रुवारी, २०१७ या कालावधीत खाजगी प्रवासी वाहतूक करणाऱया
३३,६६२ वाहने तपासण्यात आली असता यामध्ये ५,७८९ वाहने दोषी आढळली

आहे त. वरील दोषी वाहनाींपक
ै ी ४,०७२ वाहनाींची प्रकरणे दनकाली काढण्यात येवन
ू
रुपये १,३३,४४,०००/- एवढा दीं ड व रुपये २,१२,५३,०००/- एवढा कर वसुल
करण्यात आलेला आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

(३५)

*

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

माहूर (जज.नाांदेड) तालुक्यातील अिैध िाळू उत्खनन रोखण्याबाबत
३०४१०

श्री.अमरनाथ राजरू िर : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) माहूर (जज.नाींदेड) तालुक्यातील रे ती साठयाींचे भललाव न लालेल्या दठकाणच्या
घा्वरुन स्थादनक प्रशासनाच्या व वाळु माकफयाींच्या सींगनमताने दररोज शेकडो
ब्रास रे ती काढली जात असल्याचे माहे फेब्रुवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
दनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ु ींगाने

अवैध

वाळू

उपसा

रोखण्याबाबत

तसेच

सींबकीं धत

वाळूमाकफया याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

अकधकारी

व

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) नाींदेड जजल््यातील माहूर तालुक्यात सन
२०१६-१७ मधील भललावासाठी ५ वाळूग् दनजश्चत करण्यात आले होते. त्यापैकी

२ वाळूग् भललावात गेले असून, उवाररत ३ वाळूग्ाींच्या फेरभललावाची कायावाही
सुरू आहे .
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भललाव न लालेल्या वाळूग्ातून वाळूचे अवैध उत्खनन व वाहतूकीवर

दनयींत्रण ठे वण्याच्या ृषष्ीकोनातून िरारी व बैठया पथकाींची दनयुक्ती करण्यात

आली आहे . वाळूची अवैध वाहतुक रोखण्यासाठी चेकपोस््ची स्थापना करण्यात
आली असन
ू , त्या दठकाणी २४ तास पथक कायारत ठे वण्यात आले आहे . सदर

पथकाींमाफात माहे एवप्रल, २०१६ ते फेब्रव
ु ारी, २०१७ या कालावधीत केलेल्या

तपासणीत माहूर तालक्
ु यात वाळूच्या अवैध उत्खनन व वाहतक
ु ीच्या २५
प्रकरणाींत कारवाई करून रुपये ५,६६,१५०/- एवढा दीं ड वसल
ू करण्यात आला आहे .
स्थादनक प्रशासनाच्या सींगनमताने दररोज शेकडो ब्रास रे तीचे उत्खनन केले

जात असल्याची बाब दनदशानास आली नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

(३६)

*

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

मसांधद
ु ग
ु च जजल््यातील सेतू सवु िधा िेंद्रे बांद िरण्यात आल्याबाबत
२९९००

श्री.नारायि रािे : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) भसींधुदग
ु ा जजल््यात तहसील कायाालयात कायारत असणारी सवा सेतू सुववधा
केंद्रे

बींद

(सील)

करण्याचे

आदे श

जजल्हाकधकारी,

भसींधद
ु ग
ु ा

११ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ददले, हे खरे आहे काय,

याींनी

ददनाींक

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

अनष
ु ींगाने सेतू सवु वधा केंद्राअिावी स्थादनकाींची गैरसोय होऊ नये म्हणन
ू कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) भसींधुदग
ु ा जजल््यातील सेतू केंद्र चालकाने

शासनाला भमळणारा महसूल शासन जमा न केल्याने जजल्हाकधकारी, भसींधद
ु ग
ु ा
याींनी सींबकीं धत कींपनीसोबतचा करार सींपुष्ात आणला असन
जजल््यातील
ू

कोणतेही सेतू सवु वधा केंद्र बींद (सील) करण्यात आलेले नाही. सेतू ठे केदार याींचे

बरोबरचा करार रद् केल्याने सेतू सवु वधा केंद्रातील सेतू बाबतचे कामकाज सवा
सींबींकधत तहभसलदार याींचेकडे सोपववण्यात आले होते. तदनींतर जजल््यातील ९
सेतू सवु वधा केंद्राींमध्ये सेतू व्यवस्थापक नेमण्या कामीचा स्वारस्य अभिव्यक्ती

प्रस्ताव प्रभसध्द करुन जजल््यातील ९ सेतू सुववधा केंद्राींच्या दठकाणी ९ सेतू
सवु वधा व्यवस्थापकाींची नेमणक
ू करण्यात आलेली आहे . जजल््यातील सवा ९ सेतू
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सुववधा केंद्र व्यवस्थापक याींना ददनाींक ०१/०२/२०१७ पासून सेतू सवु वधा केंद्र
ताब्यात ददलेले असून त्याींचे माफात जजल््यातील सवा सेतू सवु वधा केंद्राींचे
कामकाज सुरळीतपणे व ववनातरारार सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

(३७)

*

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

राज्यातील िोतिालाांना चतथ
च ेिीचा दजाच दे ण्याबाबत
ु श्र
२९४४१

श्री.सुजजतमसांह ठािूर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १६७३२ ला

हदनाांि १४ माचच, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय महसूल
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील कोतवालाींना चतथ
ा ेणीचा दजाा दे ण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या
ु श्र
ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ु ींगाने उक्त प्रस्तावावर अींमलबजावणी होणेबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

राज्यातील कोतवालाींची प्रमुख मागणी

चतथ
ा ेणी दजाा दे ण्याबाबत आहे . त्यानुषींगाने कोतवालाींच्या ववववध सींघ्नाींकडून
ु श्र
सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे .
सींबींकधत

कोतवालाींना चतुथश्र
ा ेणी दजाा भमळावा या सींबकीं धच्या मागणी सींदिाात
वविागाकडून

प्राप्त

अभिप्रायाींचा

ववचार

शासनस्तरावर यापूवी अमान्य करण्यात आलेला आहे .
तथावप

राज्यातील

कोतवालाींप्रमाणे

इतर

करुन

सदर

मानधनावर

प्रस्ताव

असलेल्या

कमाचाऱयाींचीही तत्सम मागणी ववचारात घेता अशा मानधनावर असलेल्या सवा

कमाचाऱयाींचा एकबत्रत ववचार करुन त्याींना सामाजजक सरु षक ा प्रदान करण्यासाठी,
त्याींच्यासाठी “एकछत्र योजना” तयार करण्याकामी अ्यास करुन शासनास
भशफारस करण्यासाठी अपर मुख्य सकचव (ववत्त) याींच्या अध्यषक तेखाली एक
सकचव सभमतीची स्थापना करण्यात आली आहे . सदर सभमतीचा अहवाल प्राप्त
लाल्यावर त्यानुषींगाने पढ
ु ील उकचत दनणाय घेण्याचे सींकजल्पत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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वपांपळगाि हरे श्िर (ता.पाचोरा, जज.जळगाांि) बस
(३८)

*

्थानिाची दरु ि्था झाल्याबाबत

२९६३९

श्रीमती ज्मता िाघ : सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वपींपळगाव हरे श्वर (ता.पाचोरा, जज.जळगाींव) बस स्थानकाची मुलिूत सोयीसुववधेअिावी दरु वस्था लाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर बस स्थानकाींची दरु
ु स्ती करण्याबाबत प्रवाश्याींनी शासनाकडे
मागणी करूनही कोणतीच कायावाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ु ींगाने सदर बसस्थानकाची दरू
ु स्ती करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते : (१), (२) व (३) वपींपळगाव हरे श्वर ता.पाचोरा येथील मागा

दनवारा ४० वषाापव
ु ी बाींधण्यात आलेला असन
ू , सदर मागा दनवाऱयाची दरु
ु स्ती
करण्याची बाब राज्य पररवहन महामींडळाच्या ववचाराधीन आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

परभिी (जज.परभिी) तालक्
ु यात अिैधररत्या िाळू साठे ि मललाि
(३९)

*

या गैरव्यिहाराच्या चौिशीबाबत

२७७७८

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४५१७ ला हदनाांि ८ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या

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

(१) परिणी (जज.परिणी) तालुक्यात अवैधररत्या साठवन
ठे वलेल्या वाळूचा
ू

भललाव करण्याकडे उपवविागीय अकधकारी, परिणी व तहभसलदार, परिणी याींनी
दल
ा
केल्याचे सकृतदशानी ददसन
ू येत असल्याने त्याींच्याववरुध्द दोषारोपपत्र
ु षक 

तयार करुन वविागीय आयुक्ताींमाफात शासनास सादर करण्याची कायावाही
जजल्हाकधकारी, परिणी याींच्या स्तरावरून पूणा लाली आहे , हे खरे आहे काय,

37
(२) असल्यास, दोषी अकधकाऱयाींववरूध्द ववदहत मद
ु तीत दोषारोप पत्र सादर न
करता त्याींना पाठीशी घालण्याचा प्रकार जजल्हा प्रशासनस्तरावरून करण्यात येत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जजल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या अींदतम कायावाहीबाबतची

थोडक्यात मादहती काय आहे , तसेच शासनाचे लालेले आकथाक नक
ु सान वसुल
करण्याबाबत कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) परिणी तालुक्यातील अवैधररत्या साठवून
ठे वलेल्या

तहभसलदार

वाळूचा

भललाव

परिणी

त्याींच्याववरूध्द

याींनी

करण्याकडे

जजल्हाकधकारी,

दल
ा
ु षक 

उपवविागीय

केल्याचे

परिणी

याींनी

अकधकारी,

सकृतदशानी
ददनाींक

ददसन
ू

परिणी

व

आल्याने,

२५/११/२०१६

रोजी

दोषारोपपत्र तयार करून वविागीय आयुक्त, औरीं गाबाद याींना सादर केले होते.
वविागीय

आयक्
ु त,

औरीं गाबाद

याींनी

जजल्हाकधकारी,

परिणी

याींच्याकडून

अकधकचा खल
ु ासा मागववला असन
ू , सदर खल
ु ासा प्राप्त लाल्यानींतर उकचत
कायावाही करण्याचे सींकजल्पत आहे .

परिणी तालुक्यातील अवैध रे तीसाठयाींपक
ै ी २१ रे तीसाठयाींचा भललाव

करुन, त्यादवारे प्राप्त लालेली रक्कम रुपये २९,२६,५००/- शासनजमा करण्यात

आली आहे . ३१ अवैध रे तीसाठाधारकाींच्या मालकीच्या जभमनीच्या गाव नमूना
नींबर ७/१२ वर रुपये ७९,७०,६३६/- एवढ्या महसूली थकबाकीचा बोजा चढववण्यात
आला आहे . तसेच उवाररत रे तीसाठयाींचा भललाव करण्याची कायावाही उपवविागीय
अकधकारी, परिणी याींच्या स्तरावर सुरू आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

----------------िसई (जज.पालघर) तालुक्यात ्थािर मालमत्तेच्या मल्
ु याांिन
(४०)

*

िरताना नागरीिाांची फसििि
ू होत असल्याबाबत

२८९३४

श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मत
ां टिले : सन्माननीय महसल
ू मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) स्थावर मालमत्तेचे मल्
ू याींकन सोपे करण्यासाठी व्हॅल्यूएशन मॉड्यूल ही
सींगणक प्रणाली ववकभसत करण्यात आली, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

आपल्या

स्थावर

मालमत्तेची

नोंदणी

करताना

त्याची

रे डीरे कनरनुसार नेमकी ककीं मत ककती व त्यावर ककती मद्र
ु ाींक शल्
ु क िरावे लागेल

याची मादहती सहजपणे नागरीकाींना भमळत नसल्यामळ
ु े वसई (जज.पालघर)
तालक्
ु यात मल्
ु याींकनासाठी दलाींलाकडून नागरीकाींची मोठया प्रमाणात फसवणक
ू
होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

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

दय्ु यम

दनबींधक

कायाालयात

ववशेष

सींगणक

प्रणाली

करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

ववकभसत

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) राज्यात दस्त नोंदणीच्या कामकाजाचे सींगणकीकरण
करण्यासाठी वापरण्यात येणा-या i-SARITA (आय-सररता) या आज्ावलीमध्ये
जनतेस

स्थावर

मालमत्तेच्या

मल्
ू याींकनामध्ये

सहाय्य

“व्हॅल्यूएशन मॉड्यूल” ववकभसत करण्यात आले आहे .

करण्याच्या

ृषष्ीने

(२) असे दनदशानास आले नाही.

दस्ताची नोंदणी करताना भमळकतीचे बाजारमल्
ू य सींगणक प्रणालीदवारे

करण्यात येते व त्या मल्
ू याींकन अहवालाची एक प्रत दस्ताचा िाग म्हणन
ू जोडून

घेण्यात येते. अशा ररतीने बाजारमल्
ू य दर तक्त्यातील दरानुसार बाजारमल्
ू य
ककती होईल याची मादहती जनतेला उपलब्ध होते.

या भशवाय दस्त नोंदणीपव
ू ी

एखादया भमळकतीचे बाजारमूल्य ककती पररगखणत होईल याची मादहती दय्ु यम

दनबींधक कायाालयाबाहे र तसेच वविागाचे सींकेतस्थळावर प्रभसध्द केलेल्या दर
तक्त्यानुसार, पषक काराींना स्वत: मल्
ु याींकन पररगखणत करता येते. तसेच त्याींना
मूल्याींकन

अहवाल

आवश्यक

असल्यास

त्याींनी

सींबकीं धत

दय्ु यम

दनबींधक

कायाालयाकडे आवश्यक त्या मादहतीसह अजा केल्यास, दय्ु यम दनबींधकाकडून
अशा भमळकतीचे रुपये १००/- इतकी फी आकारुन मल्
ू याींकन पररगखणत करुन
तसा अहवाल पषक काराींना दे ण्यात येतो.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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(४१)

*

शीि-पनिेल महामागाचिरील िाशी खाडीिर पल
ू बाांधण्याबाबत
२६७४३

श्री.शरद

रिवपसे :

सन्माननीय

सािचजननि

बाांधिाम

(सािचजननि उपक्रम) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) शीव-पनवेल महामागाावरील वाढती रहदारी, पुलावर येणारा वाहनाींचा िार
आखण त्यामळ
ु े होणारी वाहतूक कोंडी इत्यादीींचा ववचार करुन वाशी खाडीवर
दतसरा पल
ू उिारण्याचे शासनाच्या ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत दनणाय घेण्यात आला आहे काय, केव्हा, दनणायाचे स्वरुप
काय आहे व त्यानस
ु ार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, उक्त पूल बाींधण्याच्या प्रकल्पासाठी ककती खचा येणे अपेक्षषक त
आहे व सदर दनधी कशाप्रकारे उपलब्ध करण्यात येणार आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) होय.

(२) व (३) ठाणे खाडीवर दतसरा पूल बाींधण्याचा दनणाय मींत्रीमींडळाच्या पायाित
ू

सुववधा सभमतीच्या ददनाींक ३०/११/२०१५ रोजीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे .
सदर प्रकल्पासाठी महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळाची कायाान्वयीन यींत्रणा

म्हणन
दनयुक्ती करण्यात आली आहे . प्रस्तत
प्रकल्पाचा सववस्तर प्रकल्प
ू
ु

अहवाल महामींडळामाफात पण
प्रकल्प सल्लागाराने
ू ा करण्यात आला असन
ू
त्याबाबत

सादर केलेल्या अहवालानुसार

साधारणपणे रुपये ७७५ को्ी इतकी आहे .

सदर प्रकल्पाची

अींदाजजत

ककीं मत

सदर प्रकल्पाचा खचा िागववण्यासाठी महामींडळामाफात प्रकल्पाचे बाींधकाम

इपीसी तत्वावर पुणा करण्यासाठी कजा रोखे उिारुन दनधी उपलब्ध करण्याचे
प्रस्ताववत आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

विधान भिन :
मुांबई.

उत्तममसांग चव्हाि
सधचि,
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