महाराष्ट्र विधानपररषद
पहहले अधधिेशन, २०१८
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
गरु
ु िार, हदनाांि १५ माचच, २०१८ / फाल्गन
ु २४, १९३९ (शिे)
(१)

महसल
ू , मदत ि पन
ु िचसन, सािचजननि

(२)

पररिहन, खारभम
ू ी वििास मांत्री

बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री

(३)

िृषी, फलोत्पादन मांत्री

(४)

याांचे प्रभारी विभाग

सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांत्री

(५)

पशस
ां धचन, दग्ु धवििास ि मत््यवििास मांत्री
ु ि
-------------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५१
-------------------------------------

नांदरु बार नगरपररषदे च्या निीन प्रशासिीय इमारतीसाठी
जागा दे ण्याबाबत

(१)

*

३८५१० श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफच
ु श

भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय महसल
मांत्री
ू
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पढ
ु ील

(१) नींदरु बार नगरपररषदे च्या नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी जिल्हा सत्र

न्यायालयाच्या िुन्या इमारतीची िागा ममळण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे
सादर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रस्तावाला मान्यता दे ण्यात आली आहे काय तसेच
याबाबची सद्य:जस्िती काय आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. नींदरु बार नगरपररषदे च्या नवीन प्रशासकीय
इमारतीसाठी

जिल्हा

सत्र

न्यायालयाच्या

िुन्या

ममळण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे .

इमारतीची

िागा

(२) जिल्हाधिकारी, नींदरु बार याींनी नींदरु बार नगरपररषदे च्या नवीन प्रशासकीय
इमारतीसाठी

जिल्हा

सत्र

न्यायालयाच्या

िुन्या

इमारतीची

िागा

ममळण्याबाबत सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनष
ीं ाने शासन ज्ञापन ददनाींक
ु ग
१४/०७/२०१४ अन्वये नींदरु बार येिील मस.स.क्र. ५७३ क्षेत्र ५६६९ चौ.मी. िागेचा

आगावु ताबा नींदरु बार नगरपररषदे स दे ण्याबाबतचे आदे श पाररत करण्यात
आले होते. तिावप सदर प्रकरणी शहरातील एका नागरीकाने केलेल्या
पन
ु रीक्षण

अिााच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

शासन

ज्ञापन

ददनाींक

१४/०७/२०१४

रद्द

करण्याबाबतचे अिान्याययक आदे श मा.राज्यमींत्री (महसल
ू ) याींनी ददनाींक
०४/०८/२०१६
१९/०९/२०१६

रोिी

अन्वये

पाररत

उक्त

केलेत.
िागा

त्यानष
ीं ाने
ु ग

मींिुरीबाबतचे

शासन

शासन

ज्ञापन

ज्ञापन

ददनाींक

ददनाींक

१४/०७/२०१४ रद्द करण्यात आलेले आहे . सदर कायावाहीच्या ववरोिात नींदरु बार

नगरपररषदे ने मा.उच्च न्यायालयात रर् याधचका क्र.१०१२६/२०१६ दाखल
केलेली असन
ू त्यात मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक ३१/०७/२०१७ रोिी ददलेल्या
आदे शान्वये प्रस्तत
ु प्रकरणी प्रिान सधचव (महसल
ू ) याींनी योग्य तो यनणाय

घेणेबाबत आदे मशत केलेले आहे . सदर प्रकरणी याधचकाकत्यााचे म्हणणे ऐकून
घेण्यात आलेले असन
ू प्रकरण यनणायािा बींद करण्यात आलेले आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

उरण ि पनिेल (जज.रायगड) तालुक्यात समुद्राच्या पाण्यामुळे
नुिसानग्र्त शेतिऱयाांना मदत दे ण्याबाबत

(२)

*

३९१५० श्री.बाळाराम पाटील, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.नागोराि गाणार,

श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय
खारभम
ू ी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

3

(१) उरण व पनवेल (जि.रायगड) तालक्
ु यातील केळवणे, पन
ु ाडे, वशेणी
गावाींतील शेकडो एकर भात शेतीत समद्र
ु ाचे पाणी घस
ु ू नये यासाठी खारभम
ू ी

ववकास ववभागाने बाींिलेले बींिारे यनकृष् दिााचे असल्यामळ
ु े खार बींिाऱयाींना
वारीं वार भगदाडे पडून समद्र
ु ाचे पाणी शेतात घस
ु न
ू गावातील शेकडो एकर

भात शेतीचे नक
ु सान होऊन िममनी नावपकी झाल्यामळ
ु े हिारो शेतकऱयाींवर
उपासमारीची वेळ आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनष
ीं ाने यनकृष् दिााचे बींिारे बाींिणाऱया ठे केदार व सदर
ु ग

कामाकडे दल
ा करणाऱया खारभम
ु क्ष
ू ी ववकास ववभागाच्या दोषी अधिकाऱयाींवर
कारवाई करुन नक
ु सानग्रस्त शेतकऱयाींना नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत तसेच,
सदर दठकाणी सागरी बींिारे
करण्यात येत आहे ,

बाींिण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा

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

पनवेल तालक्
ु यातील कोणी केळवणे आणण उरण (जि.रायगड)

तालक्
ु यातील

पन
ु ाडे,

वशेणी

या

खािगी

खारभम
ू ी

योिनाींची

बाींिकामे

खारभम
ू ी ववकास ववभागाने केलेली नाहीत. सदर योिना खािगी आहे त व
त्याींची स्िायनक शेतकऱयाींकडून दे खभाल व दरु
ु स्ती केली िाते.
(२) प्रश्न उद्भवत नाही.

महसल
ू व कृषी ववभागाने सींयक्
ु त पींचनामे केलेले आहेत.
पनवेल

तालक्
ु यातील

कोणी

केळवणे

आणण

उरण

(जि.रायगड)

तालक्
ु यातील पन
ु ाडे, वशेणी या योिना बह
ृ त आराखड्यात समाववष् नाहीत.

या खािगी खारभम
ू ी योिना आहे त. सदर योिनाींवर शासनामार्ात खचा
करण्यात येत नाही.

िलसींपदा ववभागाींतगात योिनाींची बाींिकामे सामद
ु ाययक सामाजिक

िबाबदारी (CSR) यनिी अींतगात हाती घेणेबाबतच्या ददनाींक १०/०४/२०१५
रोिीच्या

योिनाींच्या

शासन यनणायानस
ु ार उरण
सींपण
ू ा

नत
ु नीकरणाच्या

तालक्
ु यातील ७
कामासाठी

खािगी खारभम
ू ी

मसडको/िे.एन.पी.्ी./

ओ.एन.िी.सी. याींच्याकडून यनिी प्राप्त करुन घेण्याची कायावाही करण्यात येत आहे .
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तसेच खािगी योिना ताब्यात घेणेबाबतचा प्रस्तावाबाबत यनयोिन

ववभागाने उपजस्ित केलेल्या शेऱयानस
ु ार ककनारा यनयमन क्षेत्र ववषयक
(CRZ) मान्यता घेण्याची कायावाही प्रगतीपिावर आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

परभणी येथील ररलायन्स िांपनीच्या अिैध
गौण खननज उत्खननाबाबत
(३)

*

३८४६९ श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.अमरससांह पांडडत : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २७९२१ ला हदनाांि ७ एवप्रल,

२०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) परभणी येिील ररलायन्स कींपनीच्या अवैि गौण खयनि उत्खननाबाबत
एक मदहन्यात चौकशी पण
ू ा करण्यात येईल अशी मादहती जिल्हाधिकारी,

परभणी याींना ददनाींक १० ऑगस््, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास लेखी
पत्राद्वारे कळवले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तीन मदहने उल्ूनही चौकशी व कारवाईस ववलींब झाला आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून ररलायन्स कींपनी व
दोषी अधिकारी, कमाचारी याींच्याववरूध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) परभणी येिील ररलायन्स कींपनीच्या अवैि गौण

खयनि उत्खननाबाबत अींदाजित एक मदहन्यात चौकशी पण
ू ा होईल असे

उपववभागीय अधिकारी, परभणी याींनी ददनाींक १०/०८/२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये
जिल्हाधिकारी, परभणी याींना कळववले होते.
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(२), (३) व (४) प्रस्तत
ु प्रकरणी उपववभागीय अधिकारी, परभणी याींनी

चौकशी अहवाल ददनाींक ३/३/२०१८ रोिी जिल्हाधिकारी, परभणी याींचक
े डे
सादर केला असन
ू जिल्हाधिकारी, परभणी याींचेस्तरावर पढ
ु ील कायावाही सरु
ु
आहे . प्रस्तत
कामाची व्याप्ती मोठी असल्याने व कींपनीकडून केलेल्या
ु

कामाची पण
ू ा मादहती प्राप्त होण्यास ववलींब झाल्याने अींयतम अहवाल सादर
करण्यास ववलींब झालेला आहे .

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

राज्यातील बांद औद्योधगि प्रिल्पाांच्या जसमनीांचा िापर िरण्याबाबत
(४)

*

३७७९८ श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.धनांजय मड
ांु ,े अॅड.ननरां जन डािखरे ,

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले,

श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,
श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील,
श्रीमती हु्नबानू खसलफे, श्री.हररससांग राठोड, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.जनादच न
चाांदरू िर, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे,
श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील, श्री.मोहनराि िदम, आकिच.अनांत गाडगीळ,

डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, श्री.आनांद ठािूर, प्रा.डॉ.तानाजी सािांत, श्री.समतेश
भाांगडडया : सन्माननीय महसल
मांत्री पढ
ू
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) राज्यात ३० वषाापव
ू ी औद्योधगक प्रकल्पासाठी सींपाददत करण्यात आलेली
१२६४ हेक््र िमीन ही खािगी कींपन्याींकडे असन
ू त्यावर कोणतेही प्रकल्प
उभारण्यात आले नसल्याने सदर िममनीचा योग्य तो वापर करुन घेण्याबाबत

यनजश्चत असे िोरण ठरववण्यासाठी ववत्त ववभागाच्या अपर मय 
ु य सधचवाींच्या
अध्यक्षतेखाली एक सममती गठीत करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच सवााधिक परदे शी गत
ुीं वणूक राज्यात झाली असल्याचा दावा राज्य
शासन करीत असताना एसईझेड राज्यात अपयशी ठरले असन
ू राज्यातील

यनम्म्याहून अधिक ववशेष आधिाक क्षेत्र केवळ कागदावरच असल्यामळ
ु े
शासकीय एसईझेडसह साडेतीन हिार हे क््र िममनीचे भववतव्य अींिारात
आहे, हे ही खरे आहे काय,

6

(३) असल्यास, उक्त सममतीच्या अहवालातील िोरणानस
ु ार बींद औद्योधगक

प्रकल्पाींच्या िममनीींचा वापर गह
ृ यनमााण, व्यापार ककीं वा अन्य कारणाींसाठी
करण्याची मींिूरी दे ण्याचा यनणाय मींरत्रमींडळाने ददनाींक २ िानेवारी, २०१८
रोिी वा त्यासम
ु ारास घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर िागाींवर परवडणारी घरे उभारणे व बेरोिगाराींना रोिगार
उपलब्ि करुन दे ण्याच्या यनणायाची अींमलबिावणी करण्यासाठी शासनाने
चौकशी करुन कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे .

औद्योधगक प्रयोिनासाठी सींपाददत केलेल्या िममनीची ववक्री, गहाण,

दान, भाडेपट्टा ककीं वा हस्ताींतरण करणे तसेच िममनीच्या ववक्री/वापरात बदल

करणे यासाठी सींबधीं ित दठकाणाचा झोन बदल होणे ककीं वा कींपनी डबघाईस

येणे या व इतर कारणाींमळ
ु े ववक्री व इतर कारणाींसाठीचे प्रस्ताव शासनास
प्राप्त

होत

असतात.

त्यानष
ीं ाने
ु ग

घ्यावयाच्या

यनणायाींमध्ये

िममनीच्या

ववक्री/वापर

सस
ु त्र
ू ता

राहण्यासाठी यासींदभाात भस
ीं ादन अधियनयम, १८९४ मिील भाग-सात खाली
ू प
औद्योधगक
अनष
ीं ाने
ु ग

प्रयोिनासाठी

सवाकष

िोरण

सींपाददत

यनजश्चत

करण्यासाठी

शासनास

बदलाच्या

मशर्ारस

करण्याबाबत अपर मय 
ु य सधचव (ववत्त) याींच्या अध्यक्षतेखाली शासन

यनणाय, ददनाींक २६/१२/२०१६ व ददनाींक ११/०१/२०१७ अन्वये सममती गठीत
करण्यात आली होती.
(२) हे खरे नाही.
उद्योग

यनयमानस
ु ार

व

ववभागाने
ववदहत

ववशेष

आधिाक

कायापध्दतीनींतर

क्षेत्रातील

केंद्र

िे

क्षेत्र

शासनाच्या

प्रचमलत

मींिूरीनींतर

ववना-अधिसधू चत अशा क्षेत्राकररता एकाजत्मक औद्योधगक क्षेत्र िोरण िाहीर
केले आहे . महाराषर राज्यातील एकूण १४९ ववशेष आधिाक क्षेत्राींच्या प्रकल्पाींना
केंद्र शासनाने मान्यता ददलेली असन
ू त्यापैकी ८१ ववशेष आधिाक क्षेत्राच्या

ववकासकाींनी बािारातील चढउतारामळ
ु े ८१ ववशेष आधिाक क्षेत्रे ना-अधिसधू चत
केली आहे त/माघार घेतली आहे .
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त्यामळ
ै ी अधिसधू चत
ु े उवाररत ६८ अधिसधू चत ववशेष आधिाक क्षेत्राींपक

मान्यता प्राप्त ५०, अींयतम/औपचाररक मान्यता प्राप्त ०७ व तत्वत: मान्यता
प्राप्त ११ ववशेष आधिाक क्षेत्रे आहे त. त्यानस
ु ार सम
ु ारे ९६४५३.३६ को्ी रुपये
गत
ींु वणक
ू आणण सम
ु ारे २९,४९,३०७ इतका रोिगार यनममाती अपेक्षक्षत आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .

भस
ीं ादन अधियनयम, १८९४ मिील भाग-सात खाली कींपन्याींसाठी
ू प

औद्योधगक

प्रयोिनासाठी

सींपाददत

िममनीच्या

ववक्री/वापर

बदलाच्या

अनष
ीं ाने यनयक्
ु ग
ु त केलेल्या सममतीने शासनास सादर केलेल्या मशर्ारशी

अहवालाचा सवंकष ववचार करुन शासन यनणाय, ददनाींक ११/०१/२०१८ नस
ु ार
िोरण यनजश्चत करण्यात आलेले आहे .
(४)

उक्त

शासन

यनणाय,

ददनाींक

११/०१/२०१८

मिील

तरतद
ु ीनस
ु ार,

परवडणाऱया घराींच्या उपलब्िततेकरीता (Affordable Housing) मळ
ू च्ई
क्षेत्र यनदे शाकाींच्या (Base F.S.I.) २०% क्षेत्रर्ळाएवढे

३० चौ.मी. ते

६० चौ.मी. क्षेत्रर्ळाच्या परवडणाऱया सदयनकाींचे (Affordable Housing

tenements) बाींिकाम करणे आणण मळ
ू च्ई क्षेत्र यनदे शाकाींच्या (Base
F.S.I.) च्या २०% क्षेत्रर्ळाएवढे बाींिकाम क्षेत्र आधिाकदृष्या कमकूवत ग्

(EWS) व अल्प उत्पन्न ग् (LIG) याींच्यासाठी घरे बाींिन
ू म्हाडाने मींिरू
केलेल्या लाभािींना ववतरीत करणे बींिनकारक आहे .

तसेच ददनाींक ०२/०१/२०१८ रोिीच्या मा.मींरत्रमींडळाच्या झालेल्या

बैठकीत Additional Incentive दे ऊन सींबधीं ित कींपनीने अधिकाधिक रोिगार

यनममाती करावी यासाठी स्वतींत्र Ancilliary Policy उद्योग ववभागाने तयार
करावी असे यनदे श ददले होते. त्यानस
ु ार आवश्यक कायावाही करणेबाबत
उद्योग ववभागास कळववण्यात आलेले आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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राज्यातील टोलनाक्याांिर वपिळा पट्टा
यांत्रणा िायाचजन्ित िरण्याबाबत
(५)

*

३८६३६ श्री.विजय ऊफच भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरे िर, श्रीमती ज्मता

िाघ : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ्ोलनाक्याींवर वपवळ्या पट्टय
् ाबाहे र वाहन उभे असल्यास त्या

वाहनिारकाींकडून ्ोल घेता येणार नाही अशी घोषणा शासनामार्ात करण्यात
आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील कोणत्याही ्ोल नाक्याींवर राज्य रस्ते ववकास

महामींडळाची यींत्रणा नसल्यामळ
ु े वाहन नेमके कुठे उभे आहे हे पाहणे कठीण

झाल्यामळ
ु े सदर यनणायाची अींमलबिावणी होत नाही, तसेच, ्ोलनाक्याींवरील
सींघ्ीत ताकदीला एक्या वाहनिारकास सामना करावा लागत आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनष
ीं ाने ्ोल नाक्याींवर वपवळ्या पट्टीबाहे र उभी असणाऱयाींना
ु ग

वाहनाींकडून ्ोल वसल
ु ी न करण्याच्या यनणायाच्या अींमलबिावणीसाठी सदर
दठकाणी शासकीय यींत्रणा कायााजन्वत करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ सशांदे : (१) अशाप्रकारची घोषणा मा.मींत्री महोद्याींनी केली होती.
तसेच वपवळा पट्टा व त्यानष
ीं ाने केंद्र शासनाचे प्रचमलत यनयम व यनकष,
ु ग

करारनाम्यातील तरतद
ु ी, कायदे शीर व ताींरत्रक बाब तपासन
ू पढ
ु ील कायावाहीची
प्रक्रिया सरु
ु आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) वपवळा पट्टा व त्यानष
ीं ाने केंद्र शासनाचे प्रचमलत यनयम व यनकष,
ु ग

करारनाम्यातील तरतद
ु ी, कायदे शीर व ताींरत्रक बाब तपासन
ू पढ
ु ील कायावाहीची
प्रक्रिया सरु
ु आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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राज्यात िमी पैसेिारी असलेल्या शेतिऱयाांना मदत दे ण्याबाबत
(६)

*

३९०१२ श्री.हे मत
ां
टिले, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद

ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांदराि

पाटील, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.विक्रम िाळे , अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.ख्िाजा

बेग, श्री.रामराि िडिुते, श्रीमती विद्या चव्हाण, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे ,
श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.प्रिाश गजसभये, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.जयिांतराि जाधि,
श्री.अननल

भोसले,

श्री.अमरससांह

पांडडत,

श्री.जगन्नाथ

सशांदे,

श्री.रामहरी

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

(१) राज्यात सन २०१६ मिील खरीप हीं गामात पीक ववमा न भरलेल्या

शेतकऱयाींना आधिाक मदत व ५० पैशाींपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या ६४७
गावातील शेतकऱयाींना मदत वा्पाबाबतची कायावाही प्रलींरबत आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात सन २०१७ च्या खरीप हीं गामात ९ हिार गावाींमिील

वपकाींची पैसेवारी ५० पैशाींपेक्षा कमी असल्याचे यनदशानास आले असन
ू
औरं गाबाद विभागात ३ हिार पेक्षा िास्त गावात दषु काळाची पररजस्िती
यनमााण झाल्यामळ
ु े बीड, िालना, लातरू , उस्मानाबाद, परभणी, नाींदेड,
जिल््यातील गावाींची पैसेवारी ५० ्क्क्याींपक्ष
े ा कमी आली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाच्या सि
ु ारीत दषु काळी मॅन्यअ
ु लनस
ु ार पैसेवारीचे यनकष
केंद्र

शासनाने

कालबा्य

ठरववण्यात

आले

असल्याने

या

गावाींमिील

शेतकऱयाींना शासनाची कोणतीही मदत ममळणार नसल्याने याबाबत दषु काळी
मॅन्यअ
ु लमिील

यनकषात

सि
ु ारणा

करण्याबाबत

करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

चौकशीच्या अनष
ीं ाने
ु ग

केंद्र

केंद्र

शासनाने चौकशी

शासनाला

ववनींती

केली आहे

काय,

शासनाचे दषु काळी मॅन्यअ
ु लमिील यनकषात

सि
ु ारणा करून सन २०१६-१७ मिील ५० पैसापेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या
शेतकऱयाींना मदतीचे वा्त करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे, तसेच ककती गावातील शेतकऱयाींना मदतीचे वा्प करण्यात आले,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. मदतीचे प्रस्ताव मागववण्यात आले आहे त.

(२) सन २०१७ च्या खरीप हीं गामात राज्यात १४६७९ गावाींची तसेच औरीं गाबाद

ववभागातील ३५७७ गावाींची पैसेवारी ५० पैशाींपेक्षा कमी आलेली असन
ू

औरीं गाबाद ववभागामध्ये बीड मिील ०, िालना मिील ३५, लातरू मिील
१७१,

उस्मानाबाद

मिील

०,

परभणी

मिील

८४९

व

११६८ गावाींची पैसेवारी ५० पैशाींपेक्षा कमी आलेली आहे.

नाींदेड

मिील

(३) होय.

(४) सन २०१६ च्या खरीप हीं गामातील बाधित शेतकऱयाींना मदत दे ण्यासाठी

आवश्यक यनिीचे प्रस्ताव ववभागीय आयक्
ु ताींकडून मागववण्यात आले आहे त
तसेच २०१७ च्या खरीप हीं गामातील ५० पैशाींपक्ष
े ा कमी पैसेवारी आलेल्या
१४६७९

गावाींमध्ये

शासन

यनणाय

ददनाींक

उपाययोिना िादहर करण्यात आल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

२८/२/२०१८

अन्वये

ववववि

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

राज्यातील पशुधन विमा योजना सुरु ठे िण्याबाबत
(७)

*

३८२०६ प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय पशस
ां धचन मांत्री पढ
ु ि
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये सरु
ु करण्यात आलेली पशि
ु न ववमा
योिना वषाभरातच सींपषु ्ात आल्याचे माहे

त्यादरम्यान यनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा

(२) असल्यास, ही योिना न्यू इींयडया इन्शरु न्स कींपनीच्या माध्यमातन
ू एक

वषा राबववण्यात आली मात्र एक वषााचा करार सींपल्यानींतर या योिनेकडे
शासनाचे झालेले दल
ा तसेच आधिाक यनयोिनाअभावी योिना बींद करण्यात
ु क्ष
आली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनष
ीं ाने या योिनेचे आधिाक यनयोिन न करणाऱया अधिकारी
ु ग
व कमाचाऱयाींवर कारवाई करुन सदर योिना सरु
ु ठे वण्याबाबत कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२), (३) व (४) हे खरे नसन
ु , न्यु इींयडया इन्श्यरु न्स कींपनीसमवेत सन
२०१६-१७ मध्ये करण्यात आलेल्या कराराचा कालाविी ददनाींक ३१/०३/२०१७
रोिी सींपषु ्ात आलेला आहे.

चालु आधिाक वषा २०१७-१८ मध्ये या योिनेच्या अींमलबिावणीसाठी

केंद्र शासनाने सवासािारण व अनस
ु धू चत िाती उपयोिनेंतगात केंद्र दहश्श्याचा
एकूण यनिी रुपये २००.०० लक्ष राज्यास ववतरीत केलेला असन
ू , त्यापैकी
रुपये

१९७.८६

लक्ष

व

त्यास

समरूप

राज्य

दहश्श्याचा

यनिी

रुपये १३४.७७ लक्ष, असा एकूण रुपये ३३२.६३ लक्ष यनिी महाराषर पशि
ु न
ववकास मींडळ या अींमलबिावणी यींत्रणेकडे उपलब्ि करून दे ण्यात आलेला
आहे .

योिनेचे आधिाक यनयोिन करण्यात आलेले असल्याने, अधिकारी व

कमाचाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबतचा प्रश्न उद्भवत नाही.
महाराषर

पशि
ु न

ववकास

मींडळामार्ात

ववमा

कींपनी

यनश्चित

करण्याची कायावाही सरू
ु असन
ू , ववमा कींपनी यनजश्चत झाल्यानींतर सदर
योिनेची राज्यात अींमलबिावणी करण्यात येणार आहे .
-----------------

सहाय्यि आयुक्त मत््यव्यिसाय (जज.नाांदेड) याांच्यािर
िारिाई िरण्याबाबत

(८)

*

३९१७४ श्री.रामराि िडिुते : सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नाींदेड

येिे

कायारत

असलेले

सहाय्यक

आयक्
ु त

मत्स्यव्यवसाय

याींच्याववरुध्द स्िायनक नागरीक व स्िायनक लोकप्रयतयनध ंनी मत्स्यव्यवसाय
आयक्
ु त, नाींदेड याींच्याकडे तक्रारी केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनष
ीं ाने सहाय्यक आयक्
ु ग
ु त मत्स्यव्यिसाय, नाींदेड याींच्यावर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

(२) या प्रकरणी शासनस्तरावरुन सहाय्यक आयक्
ु त मत्स्यव्यवसाय, नाींदेड
याींच्याववरुध्द

प्राप्त

तक्रारीींच्या

अनष
ीं ाने,
ु ग

आयक्
ु त

मत्स्यव्यवसाय

याींच्याकडून अहवाल मागववण्यात आला आहे . आयक्
ु त मत्स्यव्यवसाय याींनी
सहाय्यक

आयक्
ु त मत्स्यव्यवसाय, नाींदेड याींना कारणे दाखवा नो्ीस

बिावलेली असन
ू या प्रकरणी सहआयक्
ु त (भि
ू ल) व प्रादे मशक उपआयक्
ु त
मत्स्यव्यवसाय, लातरू याींच्यामार्ात चौकशी करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

शेती महामांडळाच्या सहसांयुक्त शेतिऱयाांना न्याय दे ण्याबाबत
(९)

*

३८४२५ श्री.रामहरी रुपनिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.आनांदराि पाटील,

श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्रीमती

हु्नबानू खसलफे, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय महसल
मांत्री पढ
ू
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

शेती

मा.महसल
ू

महामींडळाच्या

मींत्रयाींनी

सहसींयक्
ु त

ददलेल्या

आदे शाचे

शेतीिारकाींना
पालन

न

न्याय

करता

दे ण्याकरीता

अधिकाऱयाींनी

िममनीच्या यनववदा प्रकामशत केल्याने शेतकरी अडचणीत आले असल्याचे
माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशानास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी मा.महसल
ू मींत्रयाींनी व्यवस्िापकीय सींचालकाींना

या प्रकरणी ववचारणा केली असताना ऊस गाळपाला िाऊ द्या त्याींचे करार
यनयममत करु द्या अशा सच
ू नाही ददल्या परीं तू मा.महसल
ू मींत्रयाींच्या लेखी
आदे शामशवाय ऊस गाळपाला िाऊ दे णार नाही व करार यनयममतही करुन

दे णार नाही असे साींगन
ू िममनीची यनववदा प्रकक्रया सरु
ु केल्याने शेतकरी
अडचणीत आले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

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

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) महाराषर राज्य शेती महामींडळाने श्रीपरू
मळयातील िमीन सींयक्
ु त शेतीकरीता कराराद्वारे अधिरि रे डीींग प्रा.मल. या
कींपनीस सन २०१५ मध्ये ददली होती.

अधिरि रे डीींग कींपनीने करारानस
ु ार महामींडळाच्या दे य रक्कमा

िकववल्यामळ
ु े करारनाम्यातील अ्ीनस
ु ार त्याींच्यासोबतचा सींयक्
ु त शेती करार
महाराषर

राज्य

शेती

महामींडळाच्या

आदे शाद्वारे सींपषू ्ात आणलेला आहे .

ददनाींक

१६/०९/२०१६

रोिीच्या

करारनाम्यातील अ् क्र. १३(ब) नस
ु ार सींयक्
ु त शेतीकरीता कराराद्वारे

दे ण्यात आलेल्या क्षेत्रापैकी कोणतेही क्षेत्र अन्य व्यक्तीस अिवा सींस्िेस

लागवडीसाठी दे ता येत नाही. तिावप अधिरि रे डीींग कींपनीने सदर कराराचे

पालन न करता त्याींना सींयक्
ु त शेतीकरीता कराराने ददलेल्या िममनीपैकी
काही िममनी अनधिकृतपणे काही व्यक्तीींना उपकराराने ददल्या होत्या. सदरचे
उपकरार बेकायदे शीर असल्याने त्याबाबत वत्ृ तपत्रामध्ये िाहीर यनवेदन शेती
महामींडळाद्वारे

प्रमसध्द

करण्यात

आले

होते.

तसेच

बेकायदे शीरररत्या

उपकराराने शेती घेऊ नये ही बाब सदर पररसरातील व्यक्ती/शेतकऱयाींच्या

यनदशानास आणली होती. त्यानींतरही सदर कींपनीकडून बेकायदे शीरररत्या
उपकराराने शेती घेतलेल्या काही शेतकऱयाींनी महामींडळाच्या िममनीवर वपके
घेण्याचे सरू
ु ठे वले होते.

करारनाम्यातील अ् क्र. ५(अ) नस
ु ार सींयक्
ु त शेती करार सींपषू ्ात

आल्यामळ
ु े सदर िममनीवर उभ्या असलेल्या वपकाींवर महाराषर राज्य शेती
महामींडळाचा

हक्क

आहे .

यासींदभाात

काही

शेतकऱयाींनी

ददवाणी

न्यायालयामध्ये दावे दाखल केले होते. ददवाणी न्यायालयाने सदरचे अिा

नामींिूर केले असन
महामींडळाच्या बािुने यनणाय ददलेले आहे त. सदरचे
ू
यनणाय पाहता महामींडळाच्या िममनीवर आणण त्यातील कोणत्याही वपकाींवर

सहसींयक्
ु त शेतीिारकाींचा हक्क यनमााण होत नाही. अनधिकृतपणे शेती

उपकराराने घेतलेल्या शेतकऱयाींचे करार यनयममत करण्याबाबत व ऊस

गाळपाला िाऊ दे ण्याबाबतच्या सच
ू ना महामींडळास शासनस्तरावरून दे ण्यात
आलेल्या नाहीत.
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महामींडळाचे आधिाक नक
ु सान व अयतक्रमण ्ाळण्यासाठी सींचालक

मींडळाने घेतलेल्या यनणायानस
ु ार श्रीपरू मळ्यावरील िमीन सींयक्
ु त शेती
पध्दतीने दे ण्याकरीता नव्याने यनववदा मागववण्यात आल्या असन
एकूण
ू
क्षेत्राचे २५ ब्लॉक पाडण्यात आलेले आहे त व सवा शेतकऱयाींना यनववदा
प्रकक्रयेत भाग घेण्याची मभ
ु ा आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

बीड जजल््यात अनतिष्ट्ृ टीमळ
ु े बाधधत झालेल्या
शेतिऱयाांना मदत दे णेबाबत

(१०)

*

३८०२२ श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.धनांजय मड
ांु ,े श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरें द्र

पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४९९६ ला हदनाांि १२ डडसेंबर, २०१७ रोजी

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

(१) मराठवाड्यात ववशेषतः बीड जिल््यात माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये

झालेल्या अयतवषृ ्ी व परू पररजस्ितीमळ
ु े बाधित झालेल्या नक
ु सानीबाबतचा

अहवाल जिल्हाधिकारी, बीड याींनी ददनाींक १० नोव्हें बर, २०१६ रोिी ववभागीय
आयक्
ु त, औरीं गाबाद याींना सादर केला असन
ू ददनाींक २१ नोव्हें बर, २०१७ रोिी

ववभागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाद याींनी औरीं गाबाद ववभागातील सवा जिल््यातील
यनिी मागणीचा एकरत्रत प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रस्तावात वपकयनहाय नक
ु सान झालेले एकूण क्षेत्र,
नक
ु सानग्रस्त शेतकऱयाींची सींय या आदीींचा समावेश केलेला आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, शासन यनणाय ददनाींक ९ िानेवारी, २०१७ अन्वये उक्त

प्रस्तावातील पात्र नक
ु सानग्रस्त शेतकऱयाींची सींय या, वपकयनहाय नक
ु सान
झालेले क्षेत्र व नक
ु सानग्रस्ताींना ममळणारी मदत याींचा तपशील काय आहे,
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून माहे िन
ते
ू
ऑक््ोबर,

२०१६

च्या

अयतवषृ ्ीमळ
ु े

बाधित

झालेल्या

नक
ु सानग्रस्ताींना

आर्थिक मदत दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) होय.

(३) व (४) शासन यनणाय, ददनाींक ०९ िानेवारी, २०१७ अन्वये, राज्यात माहे

िन
ू ते ऑक््ोबर, २०१६ च्या अयतवषृ ्ीमळ
ु े बाधित झालेल्या शेतकऱयाींना
प्रिानमींत्री पीक ववमा योिनेंतगात मींडळयनहाय भरपाईची िी रक्कम दे य
असेल त्या रकमेच्या ५० ्क्के रक्कम प्रिानमींत्री पीक ववमा योिनेत

सहभागी न झालेल्या शेतकऱयाींना मदत म्हणून दे ण्याबाबतचा यनणाय घेण्यात
आलेला आहे .
केलेल्या

सदर शासन यनणायाच्या अनष
ीं ाने जिल्हाधिकारी, बीड याींनी सादर
ु ग
प्रस्तावात

पात्र

नक
ु सानिारक

शेतकऱयाींची

सींय या

१,७८,०१७,

वपकयनहाय नक
ु सान झालेले क्षेत्र १००३२६.९ हे .आर. व नक
ु सानग्रस्ताींना

भरपाईसाठी आवश्यक यनिी रुपये ६८,१५,४८,७२२/- चा समावेश केलेला आहे .
सदर प्रस्ताव तपासण्यात येत आहे .

सदर शासन यनणायाच्या अनष
ीं ाने सवा क्षेरत्रय अधिकाऱयाींकडून
ु ग

यनिी मागणीबाबतचा एकरत्रत प्रस्ताव प्राप्त होताच माहे िून ते ऑक््ोबर,

२०१६ च्या अयतवषृ ्ीमळ
ीं ीची
ु े बाधित झालेल्या शेतकऱयाींना मदत दे ण्यासींबि
कायावाही करण्याबाबतची बाब ववचारािीन आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

पुणे जजल््यातील भामा आसखेड धरणग्र्ताांचे
पुनिचसन िरण्याबाबत

(११)

*

३८७९४ श्री.अननल भोसले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर :

सन्माननीय मदत ि पन
ु िचसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१)

पण
ु े

जिल््यातील

भामा

आसखेड

िरणासाठी

भस
ीं ादन
ू प

केलेल्या

िममनीच्या बदल्यात िमीन ममळावी, शेतकऱयाींना िरणाचे पाणी ममळावे,
पन
ु वासन

गावठाणाींमध्ये

पायाभत
ू

सवु विा

द्याव्यात

इ.

मागण्या

प्रकल्पग्रस्ताींनी शासनाकडे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान केल्या
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून भामा आसखेड
िरणातील

प्रकल्पग्रस्ताींच्या

करण्यात येत आहे ,

मागण्याींबाबत

कोणती

कायावाही

केली

वा

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

(२) या सींदभाात प्रकल्पग्रस्ताींच्या मागणीनस
ु ार जिल्हा पन
ु वासन अधिकारी,
पण
ु े

याींनी

ददनाींक

०१/०२/२०१८

रोिी

१४६

खातेदाराींना

व

उवाररत

२४२ खातेदाराींना ददनाींक १६/०२/२०१८ रोिी कलम १६(२) अन्वये नो्ीसा
दे ण्याची

कायावाही

पण
ू ा

करण्यात

आली

आहे .

सदर

नो्ीसानस
ु ार

प्रकल्पग्रस्ताींकडून ६५ ्क्के रक्कम भरुन घेण्याची कायावाही करण्यात येत
आहे .

रौंिळवाडी ता.खेड अींतगात ववरोबा वस्ती व चौरघे वस्ती येिील

नागरी सवु विाींसाठीचे रुपये २,१५,७३,०००/- व मौिे मशवे ता.खेड या गावच्या
नागरी

सवु विाींसाठी

रुपये

२

को्ी

इतक्या

रक्कमेच्या

अींदािपत्रकास

प्रशासकीय मान्यता दे ण्याबाबतची कायावाही ववभागीय आयक्
ु त, पण
ु े याींचे
स्तरावर सरु
ु आहे .

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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पैठण (जज.औरां गाबाद) तालुक्यातील जायििाडी धरणग्र्ताांच्या
(१२)

*

भूखड
ां ाचे नामाांतर िरून गैरव्यिहार िेल्याबाबत

३८५७१ श्री.सभ
ु ाष झाांबड : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) पैठण (जि.औरीं गाबाद) तालक्
ु यातील िायकवाडी िरणग्रस्ताींच्या भख
ू ींडाचे

जिल्हाधिकाऱयाींची कोणतीही परवानगी न घेता भम
ू ी अमभलेख कायाालयाने
तीन परस्पर नामाींतर करण्यात येवन
ू शासनाच्या लाखो रुपयाींचा महसल
ू
बड
ु ववल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशानास आले, हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करून

करणाऱया दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

गैरव्यवहार

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) मौिे पैठण येिील िममनीवर िायकवाडी
िरणग्रस्ताींसाठी

प्लॉ्

पाडून

त्याींचा

प्रत्यक्ष

ताबा

तहमसलदार,

पैठण

याींचेमार्ात िरणग्रस्ताींना दे ण्यात आलेला आहे . सदरचे प्लॉ् जिल्हाधिकारी

याींचे पव
ु ा परवानगीमशवाय ववकता येत नाहीत. अशा १३०० ममळकती असन
ू

ममळकत परत्रका मलहीताना काही ममळकत परत्रकाींवर ‘पन
ु वासन’ अशी नोंद
घेतलेली आहे तर काही ममळकत परत्रकाींवर तशी नोंद घेतलेली नाही. त्यामळ
ु े

काही िरणग्रस्ताींनी जिल्हाधिकारी याींची पव
ु ा परवानगी न घेता िमीन ववक्री
केली असन
ू असे १३ र्ेरर्ार झाले आहे त. सदर र्ेरर्ार रद्द करण्याची
अनम
ु ती

उपअधिक्षक,

पैठण

याींनी

जिल्हा

अधिक्षक,

भम
ू ी

अमभलेख,

औरीं गाबाद याींचक
े डे माधगतलेली होती. तिावप, प्रस्तावात त्र्
ु ी असल्याने

सदरचा प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक, भम
ू ी अमभलेख, औरीं गाबाद याींनी त्र्
ु ी
पत
ा स
े ाठी परत पाठववला आहे . सि
ु त
ु ाररत प्रस्ताव प्राप्त होताच पढ
ु ील
कायावाही करण्याबाबत जिल्हा अधिक्षक, भम
ू ी अमभलेख, औरीं गाबाद याींचे
स्तरावर सींकजल्पत आहे . तसेच िमाबींदी आयक्
ु त, पण
ु े कायाालयानेही ददनाींक
०१/०३/२०१८
सदरच्या

रोिी

पन
ु वाससत

कळववलेले आहे .

जिल्हा

अधिक्षक,

ममळकत

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

भम
ू ी

परत्रकाींवर

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

अमभलेख,

पन
ु वासनाची

औरीं गाबाद

नोंद

याींना

घेण्याबाबत
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जजिती (जज.चांद्रपूर) तालुक्यातील अनतदग
च गािामध्ये
ु म
विविध योजना राबविण्याबाबत

(१३)

*

३८४२६ श्री.समतेश भाांगडडया : सन्माननीय महसल
मांत्री पढ
ू
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जिवती (जि.चींद्रपरू ) तालक्
ा
महाराषर-तेलग
ीं ाना राज्य
ु याच्या अयतदग
ु म
सीमा पहाडी भागातील १२ गावामध्ये राज्य शासनाप्रमाणे शेिारील तेलग
ीं ाना

राज्य ववकासाची कामे करीत असल्याच्या तक्रारी स्िायनक लोकप्रयतयनिीींनी
शासनास केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

अयतदग
ा
ु म

जिवती

तालक्
ु याच्या

पहाडी

भागातील

१२ गावामध्ये तेलग
ीं ाना राज्य घरकुल, रे शनकाडा, िात प्रमाणपत्र इत्यादी
कामे करत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त तालक्
ु याच्या पहाडी भागातील १२ गावामध्ये ववशेष
ववकासासाठी शासनाने चौकशी करुन कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) असल्यास, सदर ववशेष ववकास उपाययोिनेचा सवासािारण तपशील काय
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) यासींदभाात स्िायनक लोकप्रयतयनिीनी शासनास

अमलकडे लेखी तक्रार केली असल्याचे ददसन
ू येत नाही. तिावप, स्िायनक
लोकप्रयतयनिी

वेळोवेळी

याबाबत

तोंडी

जिल्हाधिकारी, चींद्रपरू याींनी कळववले आहे .

तक्रार

करीत

असतात,

असे

(२) होय.

(३) व (४) जिवती तालक्
ु यात महाराषर शासनातर्े आरोग्य सेवा, रस्ते,

ववद्यत
ु परु वठा व इतर मल
ु भत
ू सवु विा परु ववण्यात आलेल्या आहे त, तसेच

ववववि योिना राबववण्यात येत आहे त. या तालक्
ु याचा मानव ववकास
यनदे शाींक कमी असल्याने ववववि योिनेचा आराखडा करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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पारससि हहल (जज.ठाणे) येथील खाणमालिाांिर
िारिाई िरण्याबाबत
(१४)

*

३८२६३ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे जिल््यातील मसडकोच्या कायाक्षेत्रात येणाऱया पारमसक दहल येिील

भाडेतत्वावर दे ण्यात आलेल्या ९४ खाणमालकाींनी सन १९८१-१९८३ या

कालाविीत ववतरीत क्षेत्रापेक्षा अधिक प्रमाणात खाणीचे खोदकाम केल्यामळ
ु े
पयाावरणाला िोका यनमााण झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यात मसडकोच्या तोपोग्राकर्क नकाशा अन्वये यनिााररत
क्षेत्राच्या

केवळ

१५%

ते

२०%

क्षेत्र

उपलब्ि

असताना

District

Environment Appraisal committee (DEAC) ने ७४ नव्या खाणीींना
ना-हरकत प्रमाणपत्र ददले आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

काय आढळून आले व त्यानस
ु ार दोषीींवर कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) वन ववभागाकडून मसडकोकडे हस्ताींतरीत केलेल्या

सम
ु ारे १३८ हेक््र क्षेत्रावर ९४ प्रकल्पग्रस्ताींना खाणकामासाठी भाडेपट्टा दे ण्यात

आला असन
ू वन ववभागाने हस्ताींतरीत केलेल्या क्षेत्रापेक्षा अधिक क्षेत्राचा
खाणकाम व अनष
ु धीं गक प्रयोिनासाठी वापर होत असल्याची बाब वन
ववभागाने जिल्हाधिकारी ठाणे याींच्या यनदशानास आणली असन
त्याची
ू
पडताळणी करण्याची कायावाही सरु
ु आहे .

(२) जिल्हास्तरीय ववशेषज्ञ मल्
ु याींकन सममतीने (District Level Expert

Appraisal Committee) मसडकोच्या िागेवरील ७५ दगडखाणीींना पयाावरण
अनम
ु ती

दे णेबाबत

जिल्हाधिकारी

याींच्या

अध्यक्षतेखालील

जिल्हास्तरीय

पयाावरण आघात मल्
ु याींकन प्राधिकरण (District Environment Impact
Assessment

Authority)

याींचेकडे

मशर्ारस

केली

आहे .

तिावप,
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जिल्हास्तरीय

Environment

पयाावरण
Impact

आघात

मल्
ु याींकन

Assessment

अद्याप पयाावरण अनम
ु ती ददलेली नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

(१५)

*

प्राधिकरण

Authority)

सदर

(District

दगडखाणीींना

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

मांत्रालयातील दालनासाठी अिाजिी खचच िेल्याबाबत
३९००८ श्री.जनादचन चाांदरू िर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त,

श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हु्नबानू खसलफे,
श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम
िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई येिील मींत्रालयातील प्रिान सधचव, सावाियनक बाींिकाम ववभाग
याींच्या एका दालनाच्या नत
ु नीकरणासाठी रुपये ४५ लाख १८ हिार ६८४ चा

अवािवी खचा करण्यात आला असल्याचे ददनाींक १७ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी
वा त्यासम
ु ारास यनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या कामासाठी ई-्ें डररींग न करण्यासाठी रुपये ३ लाखापेक्षा
कमी रकमा मींिूर करण्यासाठी एकूण १२ कायाादेश काढण्यात आले आहे त, हे
ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनष
ीं ाने लाखो रुपयाींचा अवािवी खचा करणाऱया सींबधीं ित
ु ग
अधिकाऱयाींवर कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) मींत्रालयातील दालनाच्या नत
ु नीकरणाच्या माहे

ऑगस््, २०१५ मध्ये करण्यात आलेल्या कामाींबाबत ददनाींक १४ ऑगस््,
२०१७ रोिी तक्रार प्राप्त झाली आहे .

(२), (३) व (४) सदर तक्रारीत नमद
ीं ाने सववस्तर चौकशी
ू मद्
ु याींच्या अनष
ु ग
करुन वस्तजु स्ितीदशाक अहवाल सादर करण्याबाबत सावाियनक बाींिकाम

दक्षता पिक मींडळ, मब
ुीं ई या राज्यस्तरीय दक्षता पिकास आदे श दे ण्यात
आले आहे त. त्यानस
ु ार याबाबत चौकशीची कायावाही प्रगतीत आहे .
-----------------
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औरं गाबाद विभागात िेळी बागायतदार शेतिऱयाांचे नुिसान
टाळण्यासाठी उपाययोजना िरण्याबाबत

(१६)

*

३८५४८ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररससांग राठोड,

श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय फलोत्पादन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) औरं गाबाद विभागात िींडीमळ
ु े केळी उत्पादकाींच्या केळी बागाींचे नक
ु सान
होत असन
िास्त िींडीमळ
ू
ु े पररपक्व केळीत सालीखाली लालसर ताींबस
ू
रे षायक्
या डागामळ
ु त डाग पडत असन
ू
ु े केळीचे भाव पडत असल्याने

शेतकऱयाींचे आधिाक नक
ु सान होत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान यनदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनष
ीं ाने केळी बागायतदार शेतकऱयाींचे नक
ु ग
ु सान ्ाळण्यासाठी
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

औरीं गाबाद

झाल्यामळ
ु े

मसल्लोड

जिल््यामध्ये

र्ेरुवव
ु ारी,

२०१७

अखेरच्या

स्वयींचमलत हवामान केंद्रावरील नोंदीनस
ु ार कमी तापमानाचा हवामान िोका
लागू

तालक्
ु यात

२

शेतकऱयाींना

तसेच

सोयगाींव

तालक्
ु यात ८ शेतकऱयाींना अशा एकूण १० ववमािारक शेतकऱयाींना र्ळपीक
ववमा योिनेंतगात नक
ु सान भरपाई अदा करण्यात आलेली आहे .
(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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येिला (जज.नासशि) उपविभागीय िायाचलय इमारतीच्या बाांधिामास
प्रशासिीय मान्यता दे ण्याबाबत
(१७)

*

३९२५० श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.नरें द्र पाटील :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ववभागीय आयक्
ु त, नामशक कायाालयाच्या ददनाींक १३ माचा, २०१५
रोिीच्या पत्रान्वये येवला (जि.नामशक) उपववभागीय अधिकारी कायाालय
इमारत

बाींिकामाचे

शासनास

प्राप्त

झालेले

अींदािपत्रक

प्रशासकीय

मान्यतेअभावी शासनाकडे प्रलींरबत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान यनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन येवला उपववभागीय

कायाालय इमारतीच्या बाींिकामास प्रशासकीय मान्यता दे ण्याबाबत कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) ववभागीय आयक्
ु त, नामशक ववभाग,
नामशक याींच्या कायाालयाकडून ददनाींक १३/०३/२०१५ च्या पत्रान्वये येवला
(जि.नामशक) उपववभागीय अधिकारी कायाालय इमारत बाींिकामाचा प्रस्ताव या
ववभागास प्राप्त झाला आहे. सदर इमारतीींचा नकाशा व अींदािपत्रक ताींरत्रक

मान्यतेसाठी सावाियनक बाींिकाम ववभागाकडे पाठववण्यात आली होती.

सावाियनक बाींिकाम ववभागाने उपजस्ित केलेल्या मद्
ा ा करुन
ु याींची पत
ू त
प्रस्ताव ददनाींक २१/०२/२०१८ रोिी सावाियनक बाींिकाम ववभागास ताींरत्रक
मींिूरीसाठी सादर केला आहे . सदर मींिूरी प्राप्त झाल्यानींतर यनिीच्या

उपलब्ितेनस
ु ार प्रशासकीय मान्यता दे ण्याची कायावाही करण्याचे सींकजल्पत
आहे .

-----------------
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विदभच ऑटोररक्षा चालि फेडरे शनच्या मागण्याांबाबत
(१८)

*

३९२५७ श्री.हररससांग राठोड : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ववदभा ऑ्ोररक्षा चालक र्ेडरे शनद्वारा नागपरू अधिवेशन काळात ववववि
मागणयांसद
ीं भाात

मोचाा

काढण्यात

आला

असन
ू

त्यामध्ये

ऑ्ोररक्षा

चालकाींसाठी पररवहन मींत्रालयाींतगात कल्याणकारी महामींडळ स्िापन करावे

अशी मागणी माहे यडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान करण्यात आली आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात सवात्र चालणारी बेकायदे शीर प्रवासी वाहतक
बींद
ू

करण्यात यावी, ओला, उबेर या भाींडवलदार कींपन्याींवर कारवाई करण्यात
यावी,

ऑ्ोररक्षा

चालकाींसाठी

घरकुल

योिना

सरु
ु

करावी

मागण्याींसाठी हा मोचाा काढण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय,

व

इतर

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ववदभा ऑ्ोररक्षा

चालक र्ेडरे शनच्या मागणयांसद
ीं भाात कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

(३) ववदभा ऑ्ोररक्षा चालक र्ेडरे शनने ददनाींक २६/११/२०१७ रोिी यनेवेदन
केले आहे . सदर यनवेदनात ववववि ववषयाशी सींबधित मद्द
ु े उपजस्ित केले
असन
ू त्यामिील या ववभागाच्या अखत्याररतील मद्
ु याबाबत खालीलप्रमाणे
कायावाही करण्यात आलेली आहे .

अ) राज्यातील ववववि ररक्षा-्ॅ क्सी चालकाींसाठी कल्याणकारी मींडळ

स्िापन करण्याबाबत उद्योग, ऊिाा व कामगार ववभागाद्वारा
कामगार आयक्
ु त याींच्या अध्यक्षतेखालील सममतीने सादर केलेला
अहवाल कामगार ववभागाच्या कायावाहीखाली आहे .

ब) ओला, उबेर यासारय या ॲप बेसवर चालणाऱया ्ॅ क्सीसाठी ददनाींक

०४/०३/२०१७ च्या अधिसच
ू नेन्वये महाराषर ्ॅ क्सी यनयम-२०१७ लागू
केले आहे त.
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क) ऑ्ोररक्षा चालकाींसाठी घरकुल योिना सरू
करण्याची बाब या
ु
ववभागाच्या कायावाहीखाली नाही.

ड) अवैि प्रवासी वाहतक
पोलीस
ु ीववरुध्द पररवहन ववभाग व वाहतक
ू
याींच्यामार्ात कारवाई करण्यात येत.े

ई) ई-ररक्षा सींदभाात शासनाने ददनाींक ०३/०८/२०१६ व ददनाींक ०२/०९/२०१६
च्या शासन यनणायान्वये िोरण यनजश्चत केले आहे .

सन २०१५ ते सन २०१८ या तीन वषााच्या कालाविीत ८,५५,७४०

इतकी वाहने तपासण्यात आली असता १,३१,५६२ एवढी वाहने दोषी आढळून

आलेली आहे त. त्यापैकी २०,२२६ वाहनाींची अनज्ञ
ु प्ती यनलींरबत करण्यात आली
असन
ू १५,७५८ वाहन चालकाींचे परवाने यनलींरबत करण्यात आले आहे . तसेच
२९,२७२ वाहनाींची नोंदणी यनलींरबत करण्यात आली असन
ू रुपये ८०४१.५०
लाख एवढा दीं ड व शल्
ु क वसल
ू करण्यात आलेला आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

नागपूर शहरातील रविनगर, नागभिन, आमदार ननिास ि
शासिीय िसाहतीची दे खभाल-दरु
ु ्ती िरण्याबाबत

(१९)

*

३९३१४

श्री.धगरीशचांद्र

व्यास,

प्रा.अननल

सोले :

सन्माननीय

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

(१) नागपरू शहरातील रववनगर, नागभवन, आमदार यनवास ि शासकीय
वसाहतीमिील ववकासकामाींकडे सावाियनक बाींिकाम ववभागाचे नेहमी दल
ा
ु क्ष

होत असन
ू वसाहतीमिील इमारतीची अनेक वषाापासन
ू दरू
ु स्ती, रीं गरीं गो्ी,
िुनी

नेहमी

बींद

होत

असलेली

ग्ारे ,

र्ु्लेली

वपण्याच्या

पाण्याची

पाईपलाईन, िन
ु ी खराब झालेल्या ववद्यत
ु तारा, रस्त्याींवर पडलेले खड्डे,
वाढलेली

झाडे-झुडपी,

पररसरात

पसरलेली

घाण,

तसेच

सार्सर्ाई

कमाचाऱयाींची असलेली अपरु ी सींय या यामळ
ु े तेिील रदहवाश्याींना नेहमीच त्रास
सहन करावा लागत आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, वसाहतीमिील कामाींकडे होत असलेल्या दल
ा ाबाबत तेिील
ु क्ष
रदहवाशाींनी अनेकदा सावाियनक बाींिकाम ववभागाकडे लेखी अिा करून
कोणतीही कायावाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वसाहतीमिील कामाींकरीता सावाियनक बाींिकाम ववभागाकडून
मागील

वषी

यनिीची

तरतद
ू

करण्यात आली

परीं तु अद्यापपयंत

यनिीमिून कोणतेही काम करण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय,

त्या

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वसाहतीमिील

ववकास कामाींकडे दल
ा करणाऱया सावाियनक बाींिकाम ववभागाच्या अधिकारी
ु क्ष
व कमाचारी याींच्यावर कायदे शीर कारवाई करुन वसाहतीची दे खभाल, दरु
ु स्ती,

यनगराणी करण्याबाबत तसेच सवा सोयी-सवु विा दे ण्याबाबत कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

रववनगर वसाहतीमिील कामाींकरीता तेिील रदहवाशाींनी केलेल्या

मागण्या ्या उपलब्ि यनिीनस
ु ार प्रािम्यक्रमाने पण
ू ा करण्यात येतात.

(३), (४) व (५) रववनगर वसाहतीमिील कामाींकरीता मागील वषी यनिीची
स्वतींत्र तरतद
ू प्राप्त झाली नाही. तिावप, सदर पररसरातील यनवासस्िानाींच्या

दे खभाल व दरू
ु स्तीवर सन २०१६-१७ मध्ये रुपये १३०.०० लक्ष खचा करण्यात
आलेला आहे व सन २०१७-१८ मध्ये रुपये २७८.०० लक्ष ककीं मतीचे कामे मींिरू
आहे त. शासकीय कायाालयीन/यनवासी इमारतीींच्या दे खभाल व दरू
ु स्तीच्या

लेखाशीषााखाली दहवाळी अधिवेशनात माहे यडसेंबर, २०१७ मध्ये एकरत्रतपणे

सींपण
ू ा राज्याकरीता मींिूर झालेल्या परु वणी मागणीमिून नागपरू शहरातील
रववनगर, नागभवन, आमदार यनवास व शासकीय वसाहतीच्या दे खभाल व
दरू
ु स्तीच्या कामाींकरीता यनिी उपलब्ि करून दे णे ववचारािीन आहे .
-----------------
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िळिा (जज.ठाणे) खाडीकिनारी शासिीय भूखड
ां ािरील
अनतक्रमणे ननष्ट्िाससत िरण्याबाबत

(२०)

*

३९४०२ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) कळवा (जि.ठाणे) खाडीककनारी शासकीय कायाालये आणण व्यावसाययक

सींकुलाकररता आरक्षक्षत असलेल्या ७२ एकर शासकीय भख
ू ींडावर अयतक्रमण
करून

झोपड्या

आणण

बेकायदे शीर

बाींिकाम

करण्यात

आल्याचे

माहे

िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शासकीय भख
ू ींडावर
बेकायदे शीर बाींिलेल्या झोपड्या व बाींिकाम यनषकामसत करण्याबाबत कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) असे यनदशानास आले नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

आत्महत्याग्र्त शेतिऱयाांसाठी राबविल्या जाणाऱया उपाययोजनाांमध्ये
नासशि विभागाचा समािेश िरण्याबाबत
(२१)

*

३९५१२ डॉ.अपि
ू च हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २७८२५ ला हदनाांि

१७ माचच, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मदत ि
पन
ु िचसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यातील

शेतकरी

आत्महत्या

रोखण्यासाठीच्या

उपाययोिनेंतगात

कायारत कै.वसींतराव नाईक शेती स्वालींबन ममशन तसेच बळीरािा चेतना

अमभयान या उपक्रमाच्या कायाक्षेत्राची व्याप्ती वाढवन
ू त्यात इतर जिल््याींचा
अींतभााव करण्यासींबि
ीं ी बाब तपासण्याववषयीची सरु
ु असलेली कायावाही पण
ू ा
झाली आहे काय,
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(२)

असल्यास,

प्रस्तत
ु

उपाययोिनाींमध्ये

नामशक

करणेसब
ीं ि
ीं ी कोणता यनणाय घेण्यात आला,

ववभागाचा

समावेश

(३) असल्यास, नामशक ववभागातील नामशक जिल््यातच ददनाींक १ िानेवारी,
२०१५ ते ददनाींक १५ मे, २०१७ या कालाविीत २०६ शेतकऱयाींनी ववववि
कारणास्तव

केलेल्या

अमभयान/उपक्रमामध्ये

नामशक

आत्महत्येच्या
ववभागाचा

पाश्वाभम
ू ीवर

समावेश

कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

करणेबाबत

प्रस्तत
ु

शासनाने

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

(२) व (३) अद्यावप यनणाय झालेला नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यात दोन हजार किलोमीटरचे र्ते बाांधण्याबाबत
(२२)

*

३९७१७ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच भाई

जगताप, श्रीमती हु्नबानू खसलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर,
डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.जनादच न

चाांदरू िर : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून)
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

केंद्र

शासनाच्या

“भारतमाला”

या

योिनेंतगात

राज्यातील

रस्ते

ववकासाच्या योिनेचा आढावा घेण्यासाठी ददनाींक २० िानेवारी, २०१८ रोिी
मब
ुीं ईतील स्याद्री अयतिीगह
ु यमींत्री, मा.केंद्रीय भप
ू षृ ठ वाहतक
ू
ृ येिे मा.मय 
मींत्री,

मा.सावाियनक

बाींिकाम

(सावाियनक

उपक्रम)

मींत्री

याींच्या

उपजस्ितीतील सवा सींबधीं िताींची बैठक आयोजित करण्यात आली होती, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त बैठकीत एका वषाात दोन हिार ककलोमी्रचे रस्ते
बाींिण्याच्या कामास मान्यता दे ण्यात आलेली असन
ू या बाींिकामासाठीचे
भस
ीं ादन माहे माचा, २०१८ पयंत पण
ू प
ू ा करण्याचे ठरववण्यात आलेले आहे , हे
ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त यनणायानस
ीं ादन करावे
ु ार ककती गावातील ककती भस
ू प

लागणार आहे व त्यामळ
ु े ककती कुटुंबे बाधित होणार आहे त, उक्त बाधित

कुटुंबाना ककती मोबदला दे ण्याचे ठरववण्यात आलेले आहे व त्याींचे पन
ु वासन
कशाप्रकारे व कोठे करण्यात येणार आहे ,

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

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

(२) व (३) उपरोक्त बैठकीमध्ये “भारतमाला” योिनेंतगात १२०२ कक.मी.
राषरीय महामागााचे ३३ ववववि प्रकल्पाींववषयी चचाा झाली. त्यापैकी चाींदणी

चौक येिील उड्डाणपल
ु ासह सि
ु ारणेच्या २.२० कक.मी. प्रकल्पासाठी पण
ु े
महानगरपामलकेकडून सम
ीं ादन करण्याचे प्रस्ताववत आहे .
ु ारे १४.०० हे क््र भस
ू प

तसेच सोलापरू शहरातील २ उड्डाणपल
ु ाींच्या ८.३० कक.मी. प्रकल्पासाठी
सोलापरू

महानगरपामलकेमार्ात/सम
ु ारे

प्रस्ताववत आहे .

उवारीत ११९१.५०

४५३ गावाींमध्ये सम
ु ारे

२१.८३

कक.मी.

हे क््र

भस
ीं ादन
ू प

रस्त्याींच्या

२९

करण्याचे

प्रकल्पाींसाठी

३४५९.१७ हे क््र भस
ीं ादनाची कायावाही राषरीय
ू प

महामागा अधियनयम १९५६ नस
ीं ादनाचा
ु ार करण्याचे प्रस्ताववत असन
ू भस
ू प
मोबदला २०१३ च्या भस
ीं ादन कायद्यातील तरतद
ू प
ु ीनस
ु ार दे ण्यात येणार
असल्याचे प्रादे मशक अधिकारी, भारतीय राषरीय रािमागा प्राधिकरण याींनी
कळववले आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

पाली (ता.सध
ु ागड, जज.रायगड) बस्थानिाची दरु ि्था झाल्याबाबत
(२३)

*

३९९७८ श्री.जयांत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५६८० ला हदनाांि

१२ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय पररिहन
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) पाली (ता.सि
ु ागड, जि.रायगड) बसस्िानक इमारतीची दरु वस्िा झाली
असन
ं ी
ू बसस्िानक पररसरात सवात्र घाणीचे साम्राज्य तसेच अत्यींत दग
ु ि
पसरली असन
ू बसस्िानकातील शौचालयाचीही दरु वस्िा झाली आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, बसस्िानकाच्या दरु वस्िेमळ
ु े प्रवाशाींना त्रास होत असन
ू
मोडकळीस आलेल्या

बसस्िानकाची

इमारत

कोसळून

शक्यता यनमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय,

दघ
ा ना
ु ्

होण्याची

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बसस्िानकाची

दरु
ु स्ती करुन बसस्िानक पररसर स्वच्छ ठे वणेबाबत कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हदिािर रािते : (१), (२) व (३) पाली येिील बसस्िानकाच्या इमारतीस

सम
ु ारे ३७ वषे झाली असल्याने इमारतीमध्ये सध्या आवश्यक ती ककरकोळ
दरु
ु स्ती करुन इमारतीचा िोकादायक भाग िसे आरसीसी सज्िे, पडदी इ. चे
तोडकाम केलेले असन
ा ना होणार नाही याची दक्षता घेण्यात आली आहे .
ू , दघ
ु ्
सोयी

राज्य पररवहन महामींडळाद्वारे पाली येिे नवीन अद्ययावत सवा

सवु विाींनी

यक्
ु त

असे

नेमणूक केलेली आहे .

बसस्िानक

बाींिण्यासाठी

वास्तश
ु ास्त्रज्ञाींची

महाराषर राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसेस, बसस्िानके, कायाालये,

यनवासस्िानाींची

सामाईक

िागा,

चालक/वाहक

ववश्राींतीगह
ृ ,

अयतिीगह
ृ ,

पाण्याच्या ्ाक्या इ. ची स्वच्छता प्रभावीपणे होण्यासाठी राज्य स्तरावर

ररुवक्स इींयडया मल. या सींस्िेची अलीकडेच नेमणूक करण्यात आली असन
ू ,

त्याींनी स्वच्छतेचे काम चालू केले आहे . तसेच, बसस्िानक पररसरात बाहे रुन
येणाऱया

साींडपाण्याचा

योग्यप्रकारे

नगरपींचायतीस कळववण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

यनचरा

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

करणेबाबत

महामींडळाद्वारे
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राज्यातील आत्महत्याग्र्त शेतिरी िुटुांबातील पाल्याांना
शासिीय योजनाांचा लाभ दे ण्याबाबत

(२४)

*

४००६५ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील :

सन्माननीय मदत ि पन
ु िचसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नावपकी,

आपत्तीमळ
ु े

अवकळी

राज्यातील

आत्महत्याग्रस्त

पाऊस,

अनेक

शेतकऱयाींपक
ै ी

दषु काळ

शेतकऱयाींनी

अनेकिण

यासारय या

ववववि

नैसधगाक

असल्याने

त्याींच्या

आत्महत्या

कु्ुींबप्रमख
ु

केल्या

असन
ू

कु्ुींरबयाींना आधिाक समस्येला सामोरे िावे लागत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर आत्महत्याग्रस्त कु्ुींबातील मल
ु ाींना सींपण
ू ा मशक्षण मोर्त
दे ऊन त्याींना शासन सेवेत कायम करणेबाबत ववववि सामाजिक सींघ्नाींकडून
वारीं वार मागणी करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आत्महत्याग्रस्त
कु्ुींबातील

मल
ु ाींना

सींपण
ू ा

मशक्षण

मोर्त

दे ऊन

त्याींना

करणेबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

सेवेत

कायम

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

यनणाय

क्र.एससीवाय-१२०५/प्र.क्र.

१८९/म-७,

ददनाींक

२३ िानेवारी, २००६ अन्वये नावपकी, किाबािारीपणा व किापरतर्ेडीचा

तगादा या यनकषात बसत असलेल्या प्रकरणाींमध्ये जिल्हास्तरीय सममतीकडून
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱयाच्या वारसास रुपये १ लक्ष मदत दे ण्यात येत.े
(२) होय.

(३) सद्य:जस्ितीत राज्यात इ.१० वी पयंत सवांना मोर्त मशक्षण व इ.

१२ वी पयंत मल
ु ीींना मोर्त मशक्षण ददले िाते. तसेच ्ीं चाईग्रस्त भागातील
शालेय/महाववद्यालयीन ववद्यार्थयांच्या परीक्षा शल्
ु कात मार्ी दे ण्यात येत.े

सदर योिनाींचा लाभ आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कु्ुींबातील पाल्याींनाही होत
आहे . तसेच शासन यनणाय ददनाींक ०२/१२/२०१७ अन्वये दय्ु यम सेवा यनवड
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मींडळाच्या कक्षेतील ग्-ब व ग्-क पद भरतीच्या लेखी परीक्षेत िर
उमेदवाराींना

समान

गण
ु

ममळाले

असतील

आणण

अशा

उमेदवाराींमध्ये

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱयाींचा पाल्य असेल तर त्याींना यनवडीमध्ये प्रिम
प्रािान्य दे ण्याचा यनणाय घेण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

सािांतिाडी (जज.ससांधुदग
ु )च तालुक्यातील िाज,ू आांबा बागायतदार
शेतिऱयाांना नुिसान भरपाई दे ण्याबाबत

(२५)

*

४००९० श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण पािसिर,

श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय मदत ि पन
ु िचसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) मौिे यडींगणे, िनगरवाडी, मोरगाींव, डेगवे (ता.सावींतवाडी, जि.मसींिुदग
ु )ा
येिे ददनाींक १६ िानेवारी, २०१८ रोिी लागलेल्या वणव्यात साडेतीनशे एकर

क्षेत्रावरील काि,ू आींबा बाग िळून बागायतदार शेतकऱयाींचे नक
ु सान झाले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नक
ु सानग्रस्ताींना
आर्थिक मदत दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) मसींिुदग
ु ा जिल््यातील सावींतवाडी तालक्
ु यातील मौिे
यडींगणे येिे ददनाींक १६ िानेवारी, २०१८ रोिी अचानक आग लागन
ू सम
ु ारे

१३९२.६४ हे .आर क्षेत्रावरील कािू बागायतीचे नक
ु सान झाले असल्याचे
यनदशानास आले आहे .

(२) शासन यनणाय ददनाींक १३/०५/२०१५ नस
ु ार शेतीवपके/र्ळवपके याींना आग

लागन
ू झालेल्या नक
ु सानीसाठी मदत अनज्ञ
ु ेय नसल्याने सींबधीं िताींना मदत
दे ण्यात आलेली नाही.

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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मौजे िाराांगडे (जज.पालघर) येथील आहदिासीच्या जसमनीिर
बेिायदे शीर िब्जा झाल्याबाबत
*

(२६)

४०१३२ श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय महसूल मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) पालघर जिल््यातील तारापरू औद्योधगक पररसरातील वाराींगडे येिील
मािव

सोहीं ग

्या

आददवासीच्या

सव्हे

क्रमाींक

६३

मध्ये

असलेल्या

िममनीींपक
ै ी १११ गठ
ुीं े िममनीवर ववराि प्रोर्ाईल या कींपनीने कब्िा केल्याचे
माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशानास आले, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास,

चौकशीच्या

उपरोक्त प्रकरणी

अनष
ीं ाने
ु ग

आददवासीची

शासनाने चौकशी
कब्िा

केलेली

केली आहे

िमीन

परत

काय,

दे ऊन

अवैिररत्या आददवासीच्या िममनीवर कब्िा करणाऱयाींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(२) व (३) मौिे वाराींगडे येिील ग् क्र. ६३/१, क्षेत्र २-०३.८, पो.ख.

०-१८.० हे . आर ही िमीन श्री.मािव (महाद)ू णझणका सोहाींग याींचा अिाा
दहस्सा व श्री.नवसू लाशा सोहाींग याींचा अिाा दहस्सा अशी सामाययकररत्या

दाखल आहे . श्री.नवसू लाशा सोहाींग व इतर ६ याींचे अिाा दहश्श्याचे

िममनीवर रबगर आददवासी इसम श्री.अब्दल
ु नईम चौिरी व इतर याींनी

गोडावन
व गाळ्याींचे बाींिकाम केल्याचे यनदशानास आले आहे . सदरची
ू
बाींिकामे परवानगी न घेता केल्याने तहमसलदार, पालघर याींनी आददवासी
खातेदार

याींना

महाराषर

अनस
ु धू चत

िमातीना

िमीन

प्रत्यावपात

करणे

अधियनयम १९७४ मिील तरतद
ु ीनस
ु ार िमीन प्रत्यावपात करणेबाबत चौकशीची
कायावाही सरु
ु केली आहे .

-----------------
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मौजे उिणी (ता.िणी, जज.यितमाळ) येथील नुिसानग्र्त सोयाबीन
उत्पादि शेतिऱयाांना आधथचि मदत दे ण्याबाबत

(२७)

*

४०२५३ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल

नािेिर : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे उकणी (ता.वणी, जि.यवतमाळ) येिील शेतकऱयाींनी खरे दी ववक्री

सींघाकडून खरे दी केलेले सोयाबीन रबयाणे यनकृष् प्रतीचे यनघाल्यामळ
ु े
शेतकऱयाींचे नक
ु सान झाल्याचे माहे िुल,ै २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
यनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन यनकृष् दिााचे
सोयाबीन रबयाणे ववक्री करणाऱया कींपनीवर कारवाई करुन नक
ु सानग्रस्त
सोयाबीन उत्पादक शेतकऱयाींना आधिाक मदत दे ण्याबाबत कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

यवतमाळ जिल््यातील वणी तालक्
ु यात खरीप हीं गाम २०१७ मध्ये

एकूण ७७.५० हेक््र क्षेत्रावर सोयाबीन वपकाची पेरणी करण्यात आलेली होती.
खरे दी ववक्री सींघ, वणी येिे महाबीि कींपनीच्या सोयाबीन रबयाणाच्या २००
वपशव्या

प्राप्त

झालेल्या

होत्या.

सदर

रबयाणे

यनकृष्

असल्याबाबत

कोणत्याही शेतकऱयाची लेखी तक्रार कृषी ववभागाकडे प्राप्त झालेली नाही.
(२) प्रश्न उद्भवत नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------

34

ठाणे, पालघर ि रायगड जजल््यातील रे ती उत्पादिाांना
रे ती रॉयल्टी दे ण्याचे बांद िेल्याबाबत
(२८)

*

४०४२९ श्री.प्रविण दरे िर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय महसल
ू

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे, पालघर व रायगड जिल््यातील खाडीपात्रातन
ू डुबीने रे ती उत्खनन

करणाऱया रे ती उत्पादकाींना शासनाने ददनाींक १/१०/२०१४ पासन
ू रे ती रॉयल््ी
दे ण्याचे बींद केले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामळ
ु े डुबीने रे ती उत्खन्न करणाऱयाींवर उपासमारीची वेळ
आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या रे ती उत्पादकाींना रॉयल््ी दे णे बींद करण्याची कारणे काय
आहे त,

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

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

खाडीपात्रातन
हातपा्ी वा डुबीने रे ती उत्खननासाठी सन २०१५-१६ ते
ू
२०१७-१८ या कालाविीमध्ये परवाने दे ण्यात आलेले आहे त. मात्र ठाणे
जिल््यात

खाडीपात्रातील

िलमागाातील

नैसधगाक

पाण्याची

खोली

३.० मी्रपेक्षा िास्त असल्याने तेिे हातपा्ी वा डुबी या पध्दतीने रे ती

उत्खननाची महाराषर मेरी्ाईम बोडााने सन २०१५ पासन
ू मशर्ारस केली
नसल्याने ठाणे जिल््यात हातपा्ी वा डुबीद्वारे रे ती उत्खननासाठी सन
२०१५-१६ पासन
ू परवाने दे ण्यात आलेले नाहीत.

ठाणे, पालघर व रायगड जिल््यातील डुबीने रे ती काढणाऱयाींवर

उपासमारीची वेळ आल्याची बाब यनदशानास आलेली नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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्टँ प अॅक्ट नुसार जमीन/्लॉटची प्रत्यक्ष नददणी झालेल्या
व्यिहारानुसार रे डी रे िनरचे दर ठरविणेबाबत

(२९)

*

४०४४२ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) स््ॅ म्प अक्
ॅ ्नस
ु ार प्रत्यक्ष नोंदणी झालेल्या व्यवहारानस
ु ार रे डी रे कनरचे

दर ठरववणे गरिेचे असताींना तसेच कोणत्याही प्रकारचे वैिायनक सवेक्षण न

करता रे डी रे कनरचे दरवाढ केल्यामळ
ु े अकोल्यातील बािारमल्
ू य (रे डी रे कनर)
चे सन २०१० पासन
ू सन २०१६ पयंत अींदािे तीन ते पाच प् वाढ करण्यात
आल्याचे यनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बािारात प्रत्यक्ष दर कमी झालेले असताींनाही शासनाच्या
बािार मल्
ु यानींतर स््ॅ म्प ड्य्
ु ी भरावी लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त रे डी रे कनरच्या वाढीव ककीं मतीमळ
ु े केवळ स््ॅ म्प ड्य्
ु ी
वाढली नसन
ू तर त्याचा पररणाम आयकर, व्हॅ्, सववास ्ॅ क्स, ववकास
शल्
ु कावर होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

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

महाराषर मद्र
ु ाींक (मालमत्तेचे वास्तव बािारमल्
ू य यनिााररत करणे)

यनयम, १९९५ मिील तरतद
ु ीनस
ु ार खरे दी ववक्री व्यवहारातील सरासरी दर,

स्िायनक चौकशीतील दर इ. बाबी ववचारात घेऊन वावषाक मल्
ू यदर तक्ते
यनगाममत केले िातात.

खरे दी ववक्री व्यवहाराआिारे दर प्रस्ताववत केले िात असल्याने

मागील वषी प्रत्यक्ष बािारात िेवढे दर वाढले असतात तेवढी सरासरी वाढ

केली िाते. अकोला शहराबाबत सन २०१० ते २०१६-१७ पयंतच्या कालाविीत
प्रत्यक्ष बािारात झालेली वाढ वावषाक मल्
ू य दर तक्त्यात प्रयतरबींरबत झाली

असन
ू त्यानस
ु ार िमीन दरात सवासािारणत: २.५० ते ३.५ प् वाढ झाली
आहे . तर सदयनका दरात ३ प् वाढ झाली आहे .

36

(२), (३), (४) व (५) वावषाक मल्
ू यदर तक्त्यातील दरानस
ु ार येणारे मल्
ू याींकन
मान्य नसल्यास, महाराषर मद्र
ु ाींक अधियनयम, १९५८ चे कलम ३१ नस
ु ार,
अमभयनणायात योग्य मल्
ू ययनजश्चत करण्याची तरतद
ू
करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.

असल्याने चौकशी

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

पराांडा (जज.उ्मानाबाद) येथील शेत र्त्यािरील
अनतक्रमण ननष्काससत करण्याबाबत
(३०)

*

४०६९१ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीय महसल
मांत्री पढ
ू
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पराींडा (जि.उस्मानाबाद) येिील एक मािी सैयनकाींनी त्याींच्या शेत

रस्त्यावरील अयतक्रमण काढण्यासाठी सनदशीर मागााने तहमसल कायाालयात

वेळोवेळी ववनींती अिा करुनही कोणीच दाद दे त नसल्यामळ
ु े नैराशेच्या
भावनेने

तहमसल

गोळीबार केल्याचे

कायाालयाच्या
ददनाींक

२३

यनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

बाहे र

स्वत:च्या

िानेवारी,

िवळील

२०१८ रोिी

वप्तल
ू ातन
ू

वा त्यासम
ु ारास

(२) असल्यास, मािी सैयनकाींना पराींडा तहमसल कायाालयातन
ू न्याय ममळत
नसल्यामळ
ु े त्याींनी अशा प्रकारे ्ोकाचा यनणाय घ्यावा लागला, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) ददनाींक २३/०१/२०१८ रोिी श्री.भैरु

बरुवव
ु ान काींबळे ही व्यक्ती “अयतक्रममत रस्ता आिच मला मोकळा करुन

पादहिे”, यासाठी पराींडा तहमसल कायाालयात आरडाओरडा करुन अरे रावीची
भाषा

करीत

होती.

यासाठी

त्याींचवे वरुध्द

पोलीस

स््े शन,

पराींडा

येिे

अदखलपात्र गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे . श्री.भैरु बरुवव
ु ान काींबळे हे

मािी सैयनक असल्याची नोंद जिल्हा सैयनक कल्याण अधिकारी, उस्मानाबाद
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याींच्या कायाालयात उपलब्ि नाही. सदर अिादाराने तहमसल कायाालयात
कशाचा आवाि काढला याचा तपास पोलीस स््े शन पराींडा याींचेकडून सरु
ु
आहे .

दरम्यान

तहमसलदार,

पराींडा

याींनी

ददनाींक

०७/०२/२०१८

रोिी

‘गैरअिादार याींनी १ मदहन्यात अयतक्रमण काढून रस्ता खल
ु ा करुन द्यावा व
अिादार याींना सदर रस्त्याने वदहवा् करण्यास गैरअिादार याींनी कोणत्याही

प्रकारचा अडिळा आणू नये’, असे आदे श दे वन
ू अिादार याींचे प्रकरण यनकाली
काढले आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

िोल्हापूर जजल््यातील पोलीस िसाहतीच्या बाांधिामाबाबत
(३१)

*

४०७४७ श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच

भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हु्नबानू खसलफे,
श्री.आनांदराि पाटील, आकिच.अनांत गाडगीळ : सन्माननीय सािचजननि
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) कोल्हापरू शहरासह जिल््यात पोलीस वसाहती मिील घराींची दरु वस्िा

झाल्याने शाहूकालीन घराींसह ३० वषाापव
ू ी बाींिलेल्या िोकादायक घराींमध्ये
पोलीस कुटुंबीय मभतीच्या छायेत राहत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यामळ
ु े शहरासाठी १३४६ आणण इचलकरीं िीसाठी २०० नवीन

घराींचे बाींिकाम करण्यास शासनाने दीड वषाापव
ू ी मींिूरी दे ऊन व ठे केदार
यनयक्
ु त करुनही कामाला सरु
ु वात झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनष
ीं ाने यनिीची तरतद
करुन येिील प्रस्ताववत घराींच्या
ु ग
ू

बाींिकामाला सरु
ु वात करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

(२) सदर प्रकरणी महाराषर राज्य पोलीस गह
ृ यनमााण व कल्याण महामींडळ
मयााददत वरळी, मब
ुीं ई याींचेमार्ात कायावाही प्रगतीत आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

जुन्नर ते बाांबळे िाडी (ता.जुन्नर, जज.पुणे) या मागाािर
समनी बससेिा सुरू िरण्याबाबत

(३२)

*

४०८१० श्री.पररणय फुिे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५९५२ ला हदनाांि

१९ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय पररिहन
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िन्
ु नर (जि.पण
ु े) तालक्
ु यातील म.ु बाींबळे वाडी (पो.ताींबे) ते िन्
ु नर अशी
बससेवा शासनाने मींिूर केलेली असताींना ताींबे ते बाींबळे वाडी हा रस्ता नवीन

बनववण्यात आला असन
ू , सदर मागाावर बसर्ेऱया सरू
ु करण्यासाठी मागा
वाहतक
ु ीस

योग्य

असल्याबाबतची

खातरिमा

महामींडळाद्वारे

करण्यात

येवन
ू ही अद्याप बाींबळे वाडी ते िुन्नर बससेवा सरू
ु झाली नसल्याचे माहे
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरचा रस्ता अरुीं द असल्याने िुन्नर ते बाींबळे वाडी अशी
ममनी बस सेवा सरू
ु करावी अशी ग्रामस्िाींनी शासनाकडे मागणी केली आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िुन्नर ते बाींबळे वाडी या १५.९ कक.मी. अींतरापैकी ताींबे ते
बाींबळे वाडी या २ कक.मी. रस्त्यापैकी १.४ कक.मी. रस्ता हा राज्य पररवहन

वाहतक
ु ीसाठी योग्य आहे . त्यापढ
ु ील रस्ता खराब व अरुीं द गाडीवा् असल्याने
सदर

लाींबीमध्ये

रस्त्यासाठी

आवश्यक

असणारी

िमीन

ग्रामस्िाींनी

दे णेबाबतची कायावाही तसेच, सदरच्या लाींबीमध्ये रस्ता नव्याने मातीकाम,

खडीकरण व डाींबरीकरण करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
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(४)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

िन्
ु नर

ते

बाींबळे वाडी अशी ममनी बस सेवा सरु
ु करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हदिािर रािते : (१), (२), (३) व (४) िुन्नर ते बाींबळे वाडी या
१५.९

कक.मी.

अींतरापैकी

ताींबे

(११.९

महामींडळाच्या १६ र्ेऱया चालनात आहे त.

कक.मी.)

पयंत

राज्य

पररवहन

ताींबे ते बाींबळे वाडी या २ कक.मी. रस्त्यापैकी र्क्त १.४ कक.मी. रस्ता

हा राज्य पररवहन वाहतक
ु ीसाठी योग्य आहे . त्यापढ
ु ील ०.६ कक.मी. रस्ता

खराब व अरुीं द गाडीवा् असल्याने एस.्ी. वाहतक
ू ीस योग्य नाही. सदरच्या
लाींबीमध्ये रस्ता नव्याने मातीकाम, खडीकरण व डाींबरीकरण करावे लागणार

आहे . यासाठी अींदािे रुपये २०.०० लक्ष खचा अपेक्षक्षत आहे . तसेच, सदर
लाींबीमध्ये रस्त्यासाठी आवश्यक असणारी िमीन ग्रामस्िाींनी दे णे आवश्यक

असल्याबाबत कायाकारी अमभयींता, जिल्हा पररषद, पण
ु े याींनी त्याींचे पत्र
ददनाींक १४/०७/२०१७ अन्वये राज्य पररवहन महामींडळास कळववले आहे .
िुन्नर

ते

बाींबळे वाडी

अशी

ममनी

बस

सरु
ु

करण्याबाबतचे

यनवेदन/मागणी प्राप्त झालेली नाही. सदर मागाापक
ै ी ताींबे ते बाींबळे वाडी असा
पण
ू ा मागा महामींडळाच्या कोणत्याही प्रकारच्या बस वाहतक
ु ीस योग्य नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

साांगली जजल््यातील द्राक्ष बागाांिर रोगाचा प्रादभ
ु ाचि होऊन
द्राक्षवपिाांचे नुिसान झाल्याबाबत

(३३)

*

४०८८२ श्री.मोहनराि िदम, श्री.सांजय दत्त, श्री.अमरनाथ राजरू िर :

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

(१) ममरि पव
ू ा भाग, पलस
ू , तासगाींव व कवठे महाींकाळ (जि.साींगली)

तालक्
ु यातील द्राक्ष बागाींवर डाऊनी रोगाचा प्रादभ
ु ााव होऊन द्राक्षवपकाींचे
नक
ु सान

झाले

असल्याचे

ददनाींक

यनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

०३/०१/२०१८

रोिी

वा

त्यासम
ु ारास

40

(२) असल्यास, त्यामळ
ु े जिल््यातील बेदाणे शेड ररकामे पडले आहे त, हे ही
खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनष
ीं ाने द्राक्षबागांिे पींचनामे करुन नक
ु ग
ु सानग्रस्त शेतकऱयाींना
आधिाक मदत दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.पाांडुरां ग फांु डिर : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) लागू नाही.

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

उरण (जज.रायगड) तालुक्यातील पीरिाडी समुद्र किनाऱयािरील
धप
ू प्रनतबांधि बांधाऱयाची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत

(३४)

*

३९१४८ श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम

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

(१) उरण (जि.रायगड) तालक्
ु यातील समद्र
ु ककनारी बाींिण्यात आलेले िूप
प्रयतबींिक बींिारे यनकृष् दिााचे असल्याने पीरवाडी समद्र
ु ककनारा समद्र
ु ाच्या
ला्ाींमळ
ु े खचला असल्याचे यनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त समद्र
ककनाऱयाची दरु वस्िा झाल्याने ककनाऱयावर
ु
साठलेल्या दगड-मातीमळ
ु े पया्काींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनष
ीं ाने उरण तालक्
ु ग
ु यातील िप
ू प्रयतबींिक बींिाऱयाींची दे खभाल,

दरू
ु स्ती करण्याबाबत तसेच यनकृष् दिााचे बाींिकाम करणाऱया ठे केदार व

त्याींना पाठीशी घालणाऱयाींना अधिकाऱयांवर कारवाई करण्याबाबत कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) पीरवाडी ते नागाव या भागातील समद्र
ु ककनाऱयापैकी
नागाव िवळील ककनाऱयाची समद्र
ु ाच्या ला्ाींमळ
ु े काही प्रमाणात िूप होत
असल्याचे यनदशानास आले आहे .

(२) सावाियनक बाींिकाम ववभागामार्ात पीरवाडी समद्र
ु ककनारी कोणतेही

समद्र
ु िुपप्रयतबींिक बींिाऱयाचे काम करण्यात आलेले नाही. तिावप, पीरवाडी
ककनाऱयावर ONGC मार्ात बाींिण्यात आलेला दगडी बींिारा काही प्रमाणात
क्षयतग्रस्त झाल्याचे यनदशानास आले आहे .

(३) ONGC ही केंद्र शासनाची अींगीकृत सींस्िा असल्याने सींबधीं ित सींस्िेस
कायावाहीसाठी ककनारी अमभयींता याींचेमार्ात कळववण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

िल्याण (जज.ठाणे) तहससल िायाचलयातील िमचचाऱयाांिर
फौजदारी खटला दाखल िरण्याबाबत
(३५)

*

३९६०३ श्री.जगन्नाथ सशांदे : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) जिल्हाधिकारी, ठाणे याींच्या कायाक्षेत्रातील कल्याण तहमसल कायाालयात ल
चार कमाचाऱयाींिर र्ौिदारी ख्ला दाखल करण्यासाठी सी.आर.पी.सी. कलम
१९७ अन्वये अनम
ु ती ममळावी म्हणून श्री.गणेश बाबमु सींग राठोड रा.वरप,

ता.कल्याण याींनी जिल्हाधिकारी, ठाणे याींच्याकडे ददनाींक १३/०८/२०१५ व
ददनाींक २४/०८/२०१६ रोिी सववस्तर यनवेदन पाठवन
ू मागणी केली आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मेरर्वर चौकशी करून प्रकरण यनकालात काढण्याचे मा.मब
ींु ई

उच्च न्यायालयाने ददनाींक १८/१०/२०११ रोिी आदे श ददल्यानींतर सध्
ु दा
तत्कालीन जिल्हाधिकारी, ठाणे याींनी सींबधीं ित आरोपी कमाचाऱयाींववरोिात
सी.आर.पी.सी. कलम १९७ ची परवानगी ददली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, तत्कालीन जिल्हाधिकारी, ठाणे याींनी ददनाींक ३१ िल
ु ,ै २०१२

रोिीच्या पत्रान्वये श्री.गणेश बाबमु सींग राठोड याींना र्ौिदारी ख्ला दाखल

करण्यासाठी सी.आर.पी.सी. क्र. १९७ नस
ु ार परवानगी ममळण्याची ववनींती
अमान्य केल्याचे कळववले आहे, हे ही खरे आहे काय,

42

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

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) श्री.गणेश बाबमु सींग राठोड याींनी ददनाींक १३/०८/२०१५
व ददनाींक २४/०८/२०१६ रोिी अशाप्रकारची यनवेदने जिल्हाधिकारी, ठाणे
याींच्याकडे सादर केली आहेत.

(२) व (३) यापव
ु ी श्री.राठोड याींनी ददनाींक १८/११/२००८ रोिीच्या यनवेदनाद्वारे

सींबधित अधिकारी व कमाचारी याींच्याववरुध्द सी.आर.पी.सी. च्या कलम १९७
अन्वये र्ौिदारी ख्ला दाखल करण्यास परवानगी दे ण्याची ववनींती केली
होती.

सदर

ववनींतीच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

जिल्हाधिकारी,

ठाणे

याींनी

ददनाींक

१७/०२/२००९ रोिीच्या पत्रान्वये श्री.राठोड याींचा अिा यनकाली काढला होता.
उक्त यनणायाववरुध्द श्री.राठोड याींनी कल्याण प्रिम वगा न्यायदीं डाधिकारी

याींच्या न्यायालयात दावा दाखल केला होता. मात्र सदर न्यायालयाने ददनाींक
१६/१०/२०१० रोिीच्या आदे शान्वये सी.आर.पी.सी. च्या कलम १९७ खालील
परवानगी

अभावी सदर दावा

र्े्ाळला. उक्त

कल्याण न्यायालयाच्या

यनणायाववरुध्द श्री.राठोड याींनी मब
ुीं ई उच्च न्यायालयात याधचका दाखल केली

होती. मा.उच्च न्यायालय, मब
ुीं ई याींनी उक्त याधचकेत ददनाींक १८/१०/२०११
रोिी ददलेल्या आदे शानस
ु ार जिल्हाधिकारी, ठाणे याींनी उपववभागीय अधिकारी,
ठाणे

याींच्यामार्ात

स्वतींत्र

चौकशी

करुन

सींबधीं ित

अधिकारी/कमाचारी

याींच्याववरुध्द सी.आर.पी.सी. च्या कलम १९७ व भा.दीं .वव. अींतगात गन्
ु हा

दाखल करण्यास सकृतदशानी तर्थय आढळून न आल्याने जिल्हाधिकारी, ठाणे
याींनी ददनाींक ३१/०७/२०१२ रोिीचे पत्रान्वये सींबधित अधिकारी/कमाचारी

याींच्याववरुध्द सी.आर.पी.सी. कलम १९७ अन्वये परवानगी नाकारण्याचा
यनणाय घेतला आहे . तद्नष
ीं ाने उक्त प्रकरणी श्री.राठोड याींनी दाखल केलेली
ु ग
अवमान याधचका मा.उच्च न्यायालयाने यनकाली काढली आहे .
(४) प्रश्न उदभवत नाही.
(५) प्रश्न उदभवत नाही.

-----------------
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आरमोरी (जज.गडधचरोली) तालुक्यात अिैध मुरुम
उत्खनन रोखण्याबाबत

(३६)

*

३९७९८ प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय महसूल मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) आरमोरी (जि.गडधचरोली) येिील कोकडी रब्ातील साग रोपवनातन
ू
गेल्या

अनेक

मदहन्यापासन
ू

अवैिरीतीने

मरु
ु माचे

उत्खनन

केले

िात

असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशानास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या अवैि मरु
ु म उत्खननामळ
ु े शासनाचा लाखो रुपयाींचा
महसल
ू बड
ु त आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने अवैि मरु
ु ग
ु म उत्खनन करणाऱयाींववरुध्द
तसेच त्यास सहकाया करणाऱया वन ववभागाच्या अधिकारी व कमाचाऱयाींववरुध्द
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) आरमोरी तालक
ु ा गडधचरोली जिल््यात
समाववष् आहे . आरमोरी पररक्षेत्राींतगात मौिे कुकडी गावालगत साग रोपवन
नाही.

मौिे कुकडी, ता.आरमोरी येिील सव्हे नीं. ३८ या खािगी िममनीमध्ये

तहमसलदार आरमोरी याींनी ०.३० हे .आर. क्षेत्रामध्ये मरू
ु माचे खोदकाम
करण्यास परवानगी ददलेली आहे .

सदर भागात कोणत्याही प्रकारचे अवैि मरु
ु म उत्खनन झाल्याचे

िानेवारी, २०१८ मध्ये ककीं वा त्यासम
ु ारास यनदशानास आले नाही. त्यामळ
ु े
शासनाचा महसल
ू बड
ु ण्याचा प्रश्न यनमााण होत नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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ओझेिाडी (ता.पांढरपूर, जज.सोलापूर) येथील र्त्याची
दरु ि्था झाल्याबाबत

(३७)

*

४०३५० श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम

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

(१) ओझेवाडी (ता.पींढरपरू , जि.सोलापरू ) येिील सींत दामािी सहकारी साखर

कारखाना ्या रस्त्याची दरु वस्िा झाली असन
उक्त रस्त्यावर खड्डे
ू
पडल्याने रस्ता वाहतक
ु ीस िोकादायक झाला असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर रस्त्याींचे

दरु
ा करणाऱया सींबधीं ित दोषी
ु स्ती करुन रस्त्याच्या दे खभाल दरु
ु स्तीकडे दल
ु क्ष
अधिकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

रस्ता

हा

गोपाळपरू -ओझेवाडी-उचेठाण-बठाण-रुवम्हपरू ी

रस्ता प्रजिमा ७० चा भाग आहे . या रस्त्याच्या डाींबरी पषृ ठभागावरील खड्डे
भरून रस्ता वाहतक
ु ीसाठी सजु स्ितीत ठे वण्यात आला आहे . या रस्त्याच्या

१२ कक.मी. लाींबीमिील मिबत
ू ीकरण डाींबरीकरणाचे काम यनववदास्तरावर
आहे . यनववदा यनजश्चतीकरून काम हाती घेण्याचे यनयोिन आहे .
(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

औरां गाबाद जजल््यातील जसमनीांची ननयमबा्य विक्री िेल्याबाबत
(३८)

*

४०१८० श्री.अमरससांह पांडडत : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५३७५ ला

हदनाांि १९ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय
महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) औरीं गाबाद येिील तत्कालीन यनवासी उपजिल्हाधिकारी याींनी सन २०११

मध्ये पदाचा दरु
ु पयोग करून १०४ प्रकरणात यनयमबा्यररतीने वगा २ च्या
सम
ु ारे ५०० एकर िमीन ज्याची ककीं मत रुपये २००० को्ीहून अधिक आहे,
अशा जसमन बेकायदे शीररीतीने ववक्री करण्यास परवानगी ददल्याप्रकरणी

झालेल्या चौकशीचा अहवाल ददनाींक २० िून, २०११ रोिी शासनास प्राप्त
झाला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणातील दोषी अधिकाऱयाींची अकायाकारी पदावर

यनयक्
ु ती करण्याची मागणी लोकप्रयतयनिीींनी ददनाींक १९ यडसेंबर, २०१७ रोिी
वविानपररषदे त ताराींककत प्रश्नाच्या चचे दरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणातील दोषी अधिकारी तिा जिल्हा परु वठा

अधिकारी, बीड याींनी बीड जिल्हा परु वठा ववभागात अनेक बेकायदे शीर कृत्य

व गैरव्यवहार केल्याबाबत लोकप्रयतयनिीींनी ददनाींक १६ िानेवारी, २०१८ रोिी
वा

त्यासम
ु ारास

मा.महसल
ू

मींत्री

याींच्याकडे

प्रकरणी

शासनाने

लेखी

तक्रार

करून

सदर

अधिकाऱयास अकायाकारी पदावर यनयक्
ु त करण्याची मागणी केली आहे, हे ही
खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

उपरोक्त

चौकशी

करुन

गैरव्यवहार

करणाऱया सींबधीं ित अधिकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) िमीन ववक्रीबाबत १०४ प्रकरणात यनयमबा्य

परवानगी ददल्याबाबत तत्कालीन यनवासी उपजिल्हाधिकारी श्री.एन.आर.शेळके
याींना ददनाींक २० िन
ू , २०११ च्या शासन आदे शान्वये यनलींरबत करण्यात
आले होते.

(२) वविानपररषद ताराींककत प्रश्न क्रमाींक ३५३७५ च्या चचेदरम्यान अशी
मागणी करण्यात आली होती.

(३) अशा स्वरुपाचे ददनाींक १६/०१/२०१८ चे यनवेदन प्राप्त झाले आहे .
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(४) औरीं गाबाद येिील शासकीय िमीन ववक्रीस यनयमबा्य परवानगी
ददल्याबाबतच्या

ववभागीय

चौकशीअींती

मसद्ध

झालेल्या

अयनयममतताींच्या

अनष
ीं ाने तत्का.यनवासी उपजिल्हाधिकारी, औरीं गाबाद याींना मशक्षा दे ण्याचा
ु ग
प्रस्ताव

अींयतम

्प्प्यात

आहे .

तसेच

लोकप्रयतयनिी

याींच्या

ददनाींक

१६/०१/२०१८ रोिीच्या वर उल्लेणखत पत्राच्या अनष
ीं ाने ववभागीय आयक्
ु ग
ु त,
औरीं गाबाद याींच्याकडून अहवाल मागववण्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

माहूर (जज.नाांदेड) तालुक्यात तुषार सांच ि हठबि ससांचन योजनेत
गैरव्यिहार झाल्याबाबत
(३९)

*

४०४४५ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.आनांदराि पाटील,

श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) माहूर (जि.नाींदेड) तालक्
ु यात सन २०११ ते २०१७ या कालाविीत तष
ु ार
सींच व दठबक मसींचन योिनेमध्ये बोगस लाभार्थयांची नावे ्ाकून करोडो
रुपयाींचा गैरव्यवहार करुन शेतकऱयाींची र्सवणूक केली असल्याचे ददनाींक
१० यडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास यनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.पाांडुरां ग फुांडिर : (१) ददनाींक २२ यडसेंबर, २०१७ रोिी श्री.सधचन
यनलकींठराव ्नमने याींची सदर आशयाची तक्रार ववभागात प्राप्त झाली आहे .

(२) सदर तक्रारीमध्ये उपजस्ित केलेले प्रमख
ु मद्द
ु े व त्याबाबतची वस्तजु स्िती
पढ
ु ीलप्रमाणे आहे . :-

47

अ.क्र.
I

तक्रारीतील प्रमख
ु मद्द
ु े

सन २०१२-१३ मध्ये ०.८० हे . तक्रारदाराने २०१२-१३ मध्ये २ हे .
क्षेत्राकररता

अनद
ु ानाचा
असताना

सक्ष्
ू म

लाभ

कृषी

दस्तऐविामध्ये
क्षेत्रावर

मसींचन क्षेत्रावर

नावे

सक्ष्
ू म

रक्कम
मशवम

तालक
ु ा

सन

माझे

आईच्या तत्कालीन कायापद्धतीनस
ु ार अिादाराने
मध्ये (आई)

ददलेल्या

ववकल्पानस
ु ार

कींपनीच्या

नावे

अनद
ु ानाची अनद
ु ानाच्या

३९,५४०

इररगेशन,

हे . क्षेत्रासाठी त्याींना

अनद
ु ानाचा लाभ दे ण्यात आला आहे .

२०११-१२

रुपये

अिा

सींपण
ू ा मसींचन सींच बसववल्याचे ददसन
ू आले.

घेतल्याचे सबब, १.९५

मयत

मसींचन

मसींचनासाठी

ववभागाच्या प्रत्यक्षात १.९५ हे . क्षेत्रावर सक्ष्
ू म

अनद
ु ान

अिादाराच्या

सक्ष्
ू म

घेतलेला केलेला होता व मोका तपासणीमध्ये

दशाववले आहे .
II

वस्तजु स्िती

ची उत्पादक

वाईबािार, आला

आहे .

रकमेचा

िनादे श

अिादाराच्या

आईच्या

दे ण्यात

माहूर जि.नाींदेड या नावे असलेल्या प्रक्षेत्रावर सक्ष्
ू म
ववतरकाने परस्पर उचल केली. मसींचन सींच बसववला असल्याची
खात्री करण्यात आली होती.

III माहूर
तालक्
अनेक तक्रारीच्या
ु यातील
गावातील शेतकऱयाींच्या नावाने सींचालक

मद्
ु याींच्या

(र्लोत्पादन)

अनष
ीं ाने
ु ग
याींनी

बनाव् प्रस्ताव तयार करुन ववभागीय कृषी सह सींचालक, लातरू
अनद
ु ानाची

महाघो्ाळा
आहे .

रक्कम

करण्यात

उचलन
ू याींचेकडून अहवाल मागववला आहे .
आला सदर अहवाल अप्राप्त आहे . सदर
अहवालामध्ये

तक्रारदाराच्या

‘मयत

आईच्या नावे’ अनद
ु ान दे ण्यात आले
आहे का? याची दे खील शहायनशा
करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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सायगाि ि पाटोदा (ता.येिला, जज.नासशि) येथे निीन पशुिैद्यिीय
दिाखान्याची इमारत बाांधण्याबाबत

(४०)

*

३९३०८ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.नरें द्र पाटील :

सन्माननीय पशस
ां धचन मांत्री पढ
ु ि
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सायगाव व पा्ोदा (ता.येवला, जि.नामशक) येिील िुने पशव
ै यकीय
ु द्
दवाखान्याींच्या इमारतीींची दरु वस्िा झाल्यामळ
ु े सदर बाींिकामे यनलेणखत
करून नवीन इमारती बाींिण्याची मागणी स्िायनक लोकप्रयतयनिीींनी ददनाींक
१० मे, २०१७ व ददनाींक ४ सप््ें बर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास जिल्हा
पररषद, नामशक याींच्याकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे,

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

(२) व (३) सदर दोन्ही दवाखान्याच्या इमारती मोडकळीस आलेल्या असन
ू ,

सन २०१८-१९ च्या कृती आराखड्यात उक्त दोन्ही इमारतीच्या बाींिकामाचा
समावेश करण्यात आलेला आहे . या सींदभाात जिल्हा पररषदे कडून यनिी
उपलब्ि करुन, सदर इमारतीींचे बाींिकाम लवकरात लवकर करण्यात येईल.
-----------------

सािचजननि बाांधिाम (विद्युत) विभाग, नागपूर येथील
अधधिारी/िमचचारी याांच्यािर िारिाई िरण्याबाबत

(४१)

*

३९३१८

श्री.धगरीशचांद्र

व्यास,

प्रा.अननल

सोले :

सन्माननीय

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

(१) सावाियनक बाींिकाम ववभाग, नागपरू च्या ववद्यत
ु ववभागाचे अधिक्षक

अमभयींता, आर.आर.आकुलवार व वरीषठ मलवपक, राजेंद्र भोसले याींनी आपल्या

पदाचा दरू
ु पयोग करून आपल्यापेक्षा खालच्या स्तरावरील अधिकारी व
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कमाचाऱयाींना

मानमसक

त्रास

दे णे,

मशवीगाळ

करणे,

िाणीवपव
ा
ु क

दहतधचींतकाच्या बदल्या आपल्या कायाालयात करणे, ज्याींच्याशी वाद असेल
अशा व्यक्तीींची हे तप
ु रु स्पर बदली बाहे रगावी करणे अशाप्रकारे आपल्या पदाचा
गैरवापर सदर अधिकारी करीत असल्याचे यनदशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास,

आकुलवार

्याींनी

आपल्या

सेवा

कायाकाळात

ववद्यत
ु

ववभागाच्या काढलेल्या कामाींच्या यनववदे च्या र्ाईलमध्ये को्यविी रूपयाचा
गैरव्यवहार केल्याचे दे खील यनदशानास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आपल्या पदाचा

गैरवापर करणाऱया उक्त अधिकारी व कमाचाऱयाींच्या कामाींची उच्च स्तरीय
ववभागाकडून चौकशी करुन कायदे शीर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(२), (३) व (४) याबाबतची सखोल चौकशी करण्यास अधिक्षक अमभयींता, पण
ु े
प्रादे मशक ववद्यत
ु ववभाग, पण
ु े याींना यनदे श दे ण्यात आलेले आहे त. चौकशीची
कायावाही प्रगतीत आहे .

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

नासशि जजल््यातील नि
ु सानग्र्त शेतिऱयाांना मदत दे ण्याबाबत
(४२)

*

३९५१५ डॉ.अपि
ू च हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५१०४ ला हदनाांि

१२ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मदत ि
पन
ु िचसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नामशक जिल््यात माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये झालेल्या परतीच्या
पावसामळ
ु े

शेती

व

र्ळ

वपकाींचे

सम
ु ारे

२५,८०९.२५

हे क््र

क्षेत्रावरील

नक
ु सानीचे पींचनामे करून वपकाींच्या नक
ु सानीबाबतचा अहवाल शासनास
सादर करण्याबाबतच्या सच
ू ना क्षेरत्रय अधिकाऱयाींना दे ण्यात आल्या आहे त, हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सींबधीं ित क्षेरत्रय अधिकाऱयाींकडून शेती व र्ळवपकाींच्या
नक
ु सानीचे सींपण
ू ा पींचनामे पण
ू ा होवन
ू अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन परतीच्या पावसामळ
ु े

नक
ु सान झालेल्या शेतकऱयाींना नक
ु सान भरपाईचे वा्प करण्याबाबत कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) ददनाींक २७ ऑक््ोबर, २०१७ रोिीच्या

शासन पत्रान्वये ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये परतीच्या पावसामळ
ु े झालेल्या शेती
व र्ळवपकाींच्या नक
ु सानीचे

पींचनामे करुन, वपकाींच्या नक
ु सानीबाबतचा

अहवाल शासनास सादर करण्याबाबतच्या सच
ू ना क्षेरत्रय अधिकाऱयाींना दे ण्यात
आलेल्या आहे त.

सदर शासनपत्राच्या अनष
ीं ाने ववभागीय आयक्
ु ग
ु त, नामशक, औरीं गाबाद

व अमरावती याींच्याकडून शेती व र्ळवपकाींच्या नक
ु सानीबाबतचा अहवाल
शासनास प्राप्त झाला असन
ू उवाररत ववभागाींकडून अहवाल प्राप्त होताच माहे

ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये झालेल्या परतीच्या पावसामळ
ु े नक
ु सान झालेल्या
शेतकऱयाींना मदत दे ण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

पुणे ते पोलादपूर र्त्याची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत
(४३)

*

४०६२९

श्री.प्रविण

दरे िर :

सन्माननीय

सािचजननि

बाांधिाम

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

(१) पण
ु े ते पोलादपरू भोर मागे-वींरि घा्-महाड-पोलादपरू या रस्त्याची
दरु वस्िा

झाल्याने

त्याींची

दरु
ु स्ती

करण्याबाबत

लोकप्रयतयनिीींनी

मा.सावाियनक बाींिकाम मींत्री याींना ददनाींक ६ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा
त्यासम
ु ारास लेखी यनवेदन ददले होते, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, पोलादपरू (जि.रायगड) तालक्
ु यातील रस्त्याींच्या कामाींना
मींिूरी ममळणेबाबत लोकप्रयतयनिीींनी मा.आददवासी ववकास मींत्री याींना ददनाींक
१० िुल,ै २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास लेखी यनवेदन ददले होते, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रस्त्याींच्या कामाींना

मींिूरी दे ऊन दरु
ु स्ती करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

(३) व (४) पण
ु े ते पोलादपरू भोर मागे वरीं ि घा् रस्त्याच्या दरु
ु स्तीकरीता

मींिरु ी प्राप्त झाली आहे . सदर काम यनववदास्तरावर असन
ू काम लवकर पण
ू ा
करण्याचे यनयोिन आहे .

आददवासी ववकास ववभागाकडे भोगाव-आददवासीवाडी व तळयाची

वाडी ते गोववले आददवासीवाडी रस्त्याींबाबत यनवेदन प्राप्त आहे . सदर दोन्ही
कामे

मींिुरी,

यनिी,

यनकष

व

प्रािान्यक्रमानस
ु ार

ववभागामार्ात हाती घेण्याचे यनयोिन आहे .

आददवासी

ववकास

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

श्रीपरू (जज.सोलापरू ) येथील शेती महामांडळाच्या शेतातील
अनतक्रसमत वपिे हटविण्यात आल्याबाबत

(४४)

*

४०७०७ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हु्नबानू खसलफे,
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सभ
मांत्री पढ
ु ाष झाांबड : सन्माननीय महसल
ू
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) श्रीपरू (जि.सोलापरू ) येिील शेती महामींडळाच्या मालकीच्या साडेसात

हिार एकर िममनीपैकी साडेतीन हिार एकर िमीन आददरि कींपनीला
कसण्यासाठी भाडेपट्टय
् ावर ददली होती, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या कींपनीने कराराचे पालन न केल्यामळ
ु े महामींडळाने भाडेपट्टा

रद्द केला होता, त्यादरम्यान आददनाि कींपनीने स्िायनक शेतकऱयाींना काही
िममनी भाडेपट्टय
् ाने कसण्यास ददल्या होत्या, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

स्िायनक

शेतकऱयाींनी

कष्ाने

त्या

िममनीींवर

डाळीींब,

ऊसासारखी नगदी वपके िोपासल्यानींतर महामींडळाने त्या वपकाींवर आपला

अधिकार दाखवन
वपके ह्ववणेची कायावाही केली त्यामळ
ू
ु े शेतकऱयाींवर
अन्याय होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) महाराषर राज्य शेती महामींडळाने श्रीपरू
मळयातील एकूण ३७३९ एकर २५ गठ
ींु े िमीन सींयक्
ु त शेतीकरीता कराराव्दारे
अधिरि रे डीींग प्रा. मल. या कींपनीस सन २०१५ मध्ये ददली होती.

अधिरि रे डीींग कींपनीने करारानस
ु ार महामींडळाच्या दे य रक्कमा

िकववल्यामळ
ु े करारनाम्यातील अ्ीनस
ु ार त्याींच्यासोबतचा सींयक्
ु त शेती करार
महाराषर राज्य शेती महामींडळाच्या ददनाींक १६/०९/२०१६ रोिीच्या आदे शाव्दारे
सींपषू ्ात आणलेला आहे .

करारनाम्यातील अ् क्र. १३(ब) नस
ु ार सींयक्
ु त शेतीकरीता कराराव्दारे

दे ण्यात आलेल्या क्षेत्रापैकी कोणतेही क्षेत्र अन्य व्यक्तीस अिवा सींस्िेस

लागवडीसाठी दे ता येत नाही. तिावप अधिरि रे डीींग कींपनीने सदर कराराचे

पालन न करता त्याींना सींयक्
ु त शेतीकरीता कराराने ददलेल्या िसमनीपैकी
काही िसमनी अनधिकृतपणे काही व्यक्तीींना उपकराराने ददल्या होत्या. सदरचे

उपकरार बेकायदे शीर असल्याने त्याबाबत वत्ृ तपत्रामध्ये िाहीर यनवेदन
महाराषर राज्य शेती महामींडळाव्दारे प्रमसध्द करण्यात आले होते. तसेच

बेकायदे शीरररत्या उपकराराने शेती घेऊ नये ही बाब सदर पररसरातील

व्यक्ती/शेतकऱयाींच्या यनदशानास आणली होती. त्यानींतरही सदर कींपनीकडून

बेकायदे शीरररत्या उपकराराने शेती घेतलेल्या काही शेतकऱयाींनी महामींडळाच्या
िसमनीवर वपके घेण्याचे सरू
ु ठे वले होते.
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करारनाम्यातील अ् क्र. ५(अ) नस
ु ार सींयक्
ु त शेती करार सींपषू ्ात

आल्यामळ
ु े सदर िममनीवर उभ्या असलेल्या वपकाींवर महाराषर राज्य शेती
महामींडळाचा

न्यायालयामध्ये

हक्क
व

आहे .

यासींदभाात

मा.उच्च

काही

न्यायालयामध्ये

दावे

शेतकऱयाींनी
दाखल

केले

ददवाणी

होते.

मा.न्यायालयाने सदरचे दावे र्े्ाळले असल्याने कोणत्याही प्रकारचा अन्याय
झालेला नाही.

(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मेढा (ता.मालिण, जज.ससांधद
ु ग
ु )च येथील धप
ू प्रनतबांधात्मि
बांधाऱयाची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत

(४५)

*

४०८१३ श्री.पररणय फुिे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३३३०६ ला हदनाांि

३१ जुल,ै २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सािचजननि
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) मालवण नगरपामलका हद्दीतील मेढा (ता.मालवण, जि.मसींिद
ु ग
ु )ा येिील
िूप प्रयतबींिात्मक बींिाऱयाचे काम अपण
ू ाावस्िेत असन
ू त्या बींिाऱयालगतच्या

ककनाऱयाची िूप होत असन
ू सदर दठकाणी उवाररत भागाकररता िूपप्रयतबींिक
बींिारा बाींिणे आवश्यक आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी वारीं वार यनवेदन दे ऊनही शासनाने कायावाही
केली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने यनिी उपलब्ि करुन दे ण्याबाबत कोणती
ु ग
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे . मेढा (ता.मालवण, जि.मसींिद
ु ग
ु )ा
येिे

महाराषर

मेरी्ाईम

बोडाामार्ात

३००

मी.

लाींबीच्या

िूपप्रयतबींिक

बींिाऱयाचे बाींिकाम पण
ू ा करण्यात आले आहे . सदरील बींिाऱयालगतच्या

ककनाऱयाची िप
ू होत असल्याचे यनदशानास आल्याने सदर दठकाणी उवाररत
भागाकररता ४५० मी. लाींबीमध्ये िूपप्रयतबींिक बींिारा बाींिणे आवश्यक आहे .

(२) हे खरे नाही, मेढा (ता.मालवण, जि.मसींिुदग
ु )ा येिे िुपप्रयतबींिक बिारा
बाींिणेची मागणी स्िायनक ग्रामस्िानी केल्यानींतर सदर दठकाणाची पाहणी

करुन ४५० मी. लाींबीचे रुपये ६०१.४६ लक्ष ककीं मतीचे अींदािपत्रक तयार
करण्यात आले आहे .
(३)

सदर

काम

यनिीच्या

उपलब्ितेनस
ु ार

अिासक
ीं ल्पात प्रस्ताववत करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

व

कामाच्या

प्रािान्यानस
ु ार

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

महाड (जज.रायगड) तालुक्यातील अिैध माती उत्खनन रोखण्याबाबत
(४६)

*

४०८५० श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय महसल
मांत्री पढ
ू
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाड (जि.रायगड) तालक्
ु यात मागील काही वषांपासन
ू माती उत्खनन व

िींगल तोड होत असल्यामळ
ीं न्न पररसर नष् होत असन
ु े यनसगासप
ू सदर
उत्खनन हे महसल
ू ववभागाच्या सींगनमताने होत असल्याची तक्रार तेिील
नागरीकाींनी केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अवैि माती उत्खननामळ
ु े शासनाचा करोडो रूपयाींचा महसल
ू
बड
ु त आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) जिल्हाधिकारी, रायगड याींच्या कायाालयात अशा
आशयाची तक्रार प्राप्त झाल्याचे ददसन
ू येत नाही.

(२) व (३) महाड (जि.रायगड) तालक्
ु यात माहे एवप्रल, २०१७ ते र्ेरुवव
ु ारी,
२०१८ या कालाविीत “माती” या गौणखयनिाचे अवैि उत्खनन/वाहतक
ू /

साठ्याच्या १८ प्रकरणात महाराषर िम न महसल
ू सींदहता, १९६६ चे कलम

४८(७)(८) अन्वये सम
ु ारे रुपये १.४० को्ी दीं ड आकारण्याची कारवाई करण्यात
आली आहे .

महाड

वनक्षेत्रामध्ये

ववदहत

परवानगी वन ववभागामार्ात दे ण्यात येत.े
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

कायाप्रणालीद्वारे

झाडे

तोडण्याची

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

िागदरी (ता.अक्िलिोट, जज.सोलापूर) येथील
र्त्याांची दरु ि्था झाल्याबाबत

(४७)

*

४०३५३ श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम

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

(१) वागदरी (ता.अक्कलको्, जि.सोलापरू ) बािार पेठेतन
ू िाणाऱया रस्त्याींची
दरु वस्िा झाली असन
ू रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर िळ
ु ीचे साम्राज्य पसरले

असल्यामळ
ु े येिील पररसरातील नागररकाींचे व व्यापाऱयाींचे आरोग्य िोक्यात

येत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशानास आले,
हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

चौकशीच्या

उपरोक्त प्रकरणी

अनष
ीं ाने
ु ग

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

सदरहू रस्त्याींची दरु
ु स्ती करुन या रस्त्याींच्या
दरु
ा
करणाऱया सींबधीं ित अधिकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत
ु स्तीकडे दल
ु क्ष
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

प्रश्नाींककत रस्ता आलरू -भरु ीकवठे -वागदरी-मशरवळ-अक्कलको्-िेवरू -

करिगी मींगरुळ-तडवळ–मढ
ुीं े वाडी ते रा.मा.१३ रा.मा.२११ चा भाग आहे . या
रस्त्याच्या वागदरी गावातील बािारपेठतन
िाणाऱया
ू

६००

मी. लाींबीत

बसस्िानक व दक
ु ाने आहेत. या लाींबीत रस्त्याच्या डाींबरी पषृ ठाभागावरील
खड्डे भरुन रस्ता वाहतक
ू ीसाठी सजु स्ितीत ठे वण्यात आला आहे . या भागात
रस्त्यालगतच्या

काही

दक
ु ानदाराींनी

्ाकलेल्या

मरु
ु म

भरावामळ
ु े

काही

प्रमाणात िळ
ू उडते. सींबधीं ित व्यापाऱयाींना त्याबाबत नो्ीस दे ण्यात आल्या
आहे त.

(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

दे गलूर (जज.नाांदेड) तालुक्यातील तलाठ्यािर िारिाई िरण्याबाबत
(४८)

*

४०६७१ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई

जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हु्नबानू खसलफे, श्री.रामहरी रुपनिर,
श्री.सभ
मांत्री पढ
ु ाष झाांबड, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय महसल
ू
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दे गलरू (जि.नाींदेड) तालक्
ु यातील तलाठी याींनी एका शेतकऱयाींचे र्ेरर्ार

करण्यासाठी ददनाींक १७/१/२०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारस रुपये ३ हिार ५००
लाच घेतल्याचे यनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोषी तलाठ्यावर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

तक्रारदार श्री.बालािी नागनाि वाघमारे , रा.कारे गाींव, ता.दे गलरू ,

जि.नाींदेड याींच्या वयडलाींच्या नावावरील मौिे कारे गाींव येिील ग् नीं. ६४

मिील खरे दी केलेल्या ५१ आर शेतिममनीचा तक्रारदार याींच्या नावाने र्ेरर्ार
करुन

सातबारा

उतारा

दे ण्यासाठी,

श्री.गणेश

राचन्ना

परणे,

तलाठी
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कावळगाींव, ता.दे गलरू , जि.नाींदेड याींनी रुपये ४,२५०/- इतक्या लाचेची मागणी

करुन तडिोडीअींती रुपये ४,०००/- लाचेची रक्कम पींचासमक्ष स्वीकारली.
यास्तव, लाचलच
ु पत प्रयतबींि अधियनयम, १९८८ च्या कलम ७, १३(१)(ड) सह

१३(२) अनस
ु ार श्री.गणेश राचन्ना परणे, तलाठी कावळगाींव, ता.दे गलरू ,

जि.नाींदेड याींच्याववरुध्द पोलीस स््े शन, दे गलरू येिे ग.ु र.नीं. २९/२०१८ दाखल
करण्यात आल्याचे व श्री.परणे याींना अ्क करण्यात आल्याचे लाचलच
ु पत
प्रयतबींिक ववभाग, नाींदेड याींनी ददनाींक २४/०१/२०१८ रोिी कळववले होते.

त्यास अनस
ु रुन, उपववभागीय अधिकारी, दे गलरू , जि.नाींदेड याींच्या

ददनाींक ३१/०१/२०१८ च्या आदे शान्वये श्री.गणेश राचन्ना परणे, तलाठी
कावळगाींव, ता.दे वलरू , जि.नाींदेड याींना ददनाींक २४/०१/२०१८ पासन
ू शासन
सेवेतन
ू यनलींरबत करण्यात आलेले आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

नासशि जजल््यातील रे ल्िे उड्डाणपुल ि पोहोच मागाचच्या िामाांबाबत
(४९)

*

३९३११ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.नरें द्र पाटील :

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

नामशक

जिल््यातील

प्रकाशा-लासलगाव-ववींचरू -भरवसर्ा्ा

राषरीय

महामागा क्रमाींक ७ या रस्त्यावरील रे ल्वे उड्डाणपल
ु व पोहोच मागााच्या
कामाला

सि
ु ारीत

लोकप्रयतयनिीींनी

प्रशासकीय

ददनाींक

१२

मान्यता

यडसेंबर,

२०१७

ममळण्यासाठी
रोिी

वा

स्िायनक

त्यासम
ु ारास

मा.सावाियनक बाींिकाम मींत्री याींचेकडे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कामाींच्या भस
ीं ादनाबाबत लवकरात लवकर कायावाही
ू प

करण्याची मागणी स्िायनक लोकप्रयतयनिीींनी जिल्हाधिकारी, नामशक याींचेकडे
माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(३) व (४) प्रस्तत
ु प्रकल्पाच्या ककीं मतीत रे ल्वेमार्ात बाींिण्यात येत असलेल्या
पल
ीं ादनासाठी िादा खचा होणे अपेक्षक्षत
ु ाची ककीं मत वाढत असल्याने व भस
ू प

असल्याने प्रकल्पाच्या कामाचे रुपये ५३००.२० लक्ष ककीं मतीचे सि
ु ाररत
अींदािपक तयार करण्यात आले आहे . या सि
ु ाररत अींदािपत्रकास मान्यता
प्रदान कराियाची कायावाही प्रगतीत आहे .

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

चासकमान (जज.पुणे) प्रिल्पग्र्ताांना पयाचयी जसमनी समळणेबाबत
(५०)

*

४०६४७ श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय मदत ि पन
ु िचसन मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) याधचका क्र.७३१/२०१५ नस
ु ार अयनल दामू खाडे व इतर सहा चासकमान
प्रकल्पग्रस्ताींना

(जि.पण
ु े)

पयाायी

िममनी

ममळणेबाबत

लोकप्रयतयनिीींनी

मा.महसल
ू मींत्री याींना ददनाींक १८ यडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास लेखी
यनवेदन ददले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या यनवेदनानस
ु ार शासनाने चौकशी करुन प्रकल्पग्रस्ताींना
पयाायी िममनी दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) प्रकल्पग्रस्ताींचे सींपादन क्षेत्र व कु्ुींबसींय येच्या प्रमाणात दे य असलेले

१ हे क््र २० आर एवढे क्षेत्र पयाायी िमीन म्हणन
ू यापव
ु ी प्रकल्पग्रस्ताींना
वा्प

करण्यात

आले

आहे .

याधचका

क्रमाींक

७३१२/२०१५

मिील

मा.न्यायालयाचे आदे श व प्राप्त यनवेदनाच्या अनष
ीं ाने अप्पर जिल्हाधिकारी,
ु ग
पण
ु े याींचेस्तरावर सन
ु ावणीबाबतची कायावाही सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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मौजे सलगाडेिाडी (ता.साांगोला, जज.सोलापूर) येथील
शेतिऱयाांचा मत्ृ यू झाल्याबाबत

(५१)

*

४०७१२ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे मलगाडेवाडी (ता.साींगोला, जि.सोलापरू ) येिील डामळींबाच्या बागेवर

कक्कनाशक र्वारणी करताना ववषबािा होऊन शेतकऱयाींचा मत्ृ यू झाल्याचे
माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशानास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने िौकश करुन केंद्रीय कक्कनाशके
मींडळाने प्रमाणणत न केलेली अनधिकृत कक्कनाशके ववकणाऱया ववक्रेत्याींवर
कारवाई करुन वपडीत कुटुंरबयाींना आधिाक मदत दे ण्याबाबत कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.पाांडुरां ग फांु डिर : (१) नाही, हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्भवत नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

विधान भिन :
मांब
ु ई.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानपररषद

______________________________________________________
मुद्रणपूवा सवा प्रकक्रया महाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे .
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

