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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
गरु
ु िार, हदनाांि २२ माचच, २०१८ / चैत्र १, १९४० (शिे)
(१) महसल
ू , मदत ि पन
ु िचसन, सािचजननि

बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री

(२) पररिहन, खारभम
ू ी वििास मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

(३) िृषी, फलोत्पादन मांत्री

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ३५
-------------------------------------

राज्यातील सागरी सुरक्षा रक्षि ि पयचिेक्षि याांचे
थिीत मानधन अदा िरण्याबाबत

(१)

*

३७९९८ श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.किरण

पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.अमरससांह पांडडत,
श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल

नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विजय ऊफच भाई धगरिर,

श्री.प्रविण दरे िर, श्रीमती स््मता िाघ, श्री.जयांत पाटील, श्री.नागोराि गाणार,
श्री.धगरीशचांद्र

व्यास,

प्रा.अननल

सोले,

श्री.समतेश

भाांगडडया,

श्री.जनादच न

चाांदरू िर, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) राज्यातील रायगड, रत्नागगरी, ससींधद
ींु ई व मब
ींु ई
ु ग
ु ,ग पालघर, ठाणे, मब

उपनगर जिल्हयाींसाठी शासनाने सन २०१५ मध्ये ३०५ सरु क्षारक्षकाींच्या
नेमणूका

केल्या

असन
ू

गत

६

महिन्याींपासन
ू

त्याींचे

मानधन

समळत

नसल्याची बाब मािे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आली
आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, मब
े क
ुीं ईसि कोकण ककनारपट्टीवरील सरु क्षारक्षक व पयगवक्ष

याींचे समळून रुपये ३ को्ी ४७ लाख मानधन थकीत असन
ू या सागरी
सरु क्षारक्षकाींची िबाबदारी शासनाने मत््यव्यवसाय ववभागावर सोपववली

असन
ू उक्त प्रकरणी मत््यव्यवसाय ववभाग व मा.मख्
ु यमींत्री याींच्याकडे तक्रार
करुनिी सदर सरु क्षारक्षकाींना न्याय समळाला नािी, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सदर सागरी सरु क्षारक्षकाींचे थकीत मानधन दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री.महादे ि जानिर : (१) िोय. पालघर, ठाणे, मब
ुीं ई उपनगर, मब
ुीं ई, रायगड,

रत्नागगरी व ससींधद
ु ग
ु ग जिल्हयाींसाठी एकूण २७३ सरु क्षारक्षक व २३ पयगवेक्षक
नेमण्यात आले आिे त.
(२) िोय.

(३) व (४) सागरी सरु क्षारक्षक व पयगवेक्षक याींना दे य असलेले थककत मानधन
मािे एवप्रल, २०१८ मध्ये अदा करण्यात येईल.

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

राज्य पररिहन महामांडळातील िमचचाऱयाांना िेतनिाढ दे ण्याबाबत
(२)

*

३८६६५ अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मत
ां
टिले,

श्री.जगन्नाथ

सशांदे,

श्री.किरण

पािसिर,

श्री.सनतश

चव्हाण,

अॅड.राहुल

नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे , श्री.शरद रणवपसे,
श्री.सांजय

दत्त,

श्री.अशोि

ऊफच

भाई

जगताप,

श्री.आनांदराि

पाटील,

श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हु्नबानू खसलफे, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.अमरनाथ
राजूरिर, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.हररससांग राठोड, आकिच.अनांत गाडगीळ,
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अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.सनु नल तटिरे , श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामराि
िडिुते,

श्री.दत्तात्रय

सािांत,

श्री.श्रीिाांत

दे शपाांड,े

श्री.बाळाराम

पाटील :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५८८९ ला हदनाांि १२ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या

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

(१) राज्य मागग पररविन मिामींडळातील कमगचाऱयाींना सातवा वेतन आयोग

लागू करून शासकीय कमगचाऱयाींप्रमाणे वेतनेेणी, वेतनवाढ दे ण्याबाबतची
मागणी मिामींडळातील कमगचाऱयाींनी मा.मख्
ु यमींत्री व मा.पररविन मींत्री याींना
भे्ून ननवेदनाद्वारे केली आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, मिामींडळातील कमगचाऱयाींच्या सींघ्नाींनी मब
ुीं ई येथील आझाद
मैदानावर मािे िुल-ै ऑग््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान आींदोलने केली
िोती, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, मिामींडळातील कमगचाऱयाींच्या वेतनवाढी सींदभागत दाखल
झालेल्या िनहित यागचकेच्या अनष
ीं ाने मा.उच्च न्यायालयाने मिामींडळातील
ु ग
कमगचाऱयाींच्या वेतनवाढीबाबत उच्च्तरीय ससमती गठीत करण्याचे आदे श
हदले

िोते.

मा.उच्च

न्यायालयाच्या

आदे शाींच्या

अींमलबिावणीसाठी

गि
ृ

ववभागाच्या, शासन ननणगय हदनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१७ अन्वये उच्च्तरीय
ससमती गठीत करण्यात आली आिे, िे िी खरे आिे काय,
(४)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी

केली आिे

काय,

चौकशीच्या अनष
ीं ाने मा.उच्च न्यायालयाने मिामींडळातील कमगचाऱयाींच्या
ु ग

वेतनवाढीबाबत गठीत केलेल्या उच्च्तरीय ससमतीचा अिवाल प्राप्त झाला

आिे काय, त्यानस
ु ार कमगचाऱयाींना वेतनवाढ व सातवा वेतन आयोग लागू
करण्याबाबत कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री.हदिािर रािते : (१), (२) व (३) िोय.

(४) मा.उच्च न्यायालयाने उच्च्तरीय ससमतीचा अिवाल कामगार सींघ्नाींना
उपलब्ध करुन हदला, मात्र सींघ्नाींनी सदर अिवाल अमान्य केला.
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सद्य:ज्थतीत, वेतन सध
ु ारणेचा मद्द
ु ा औद्योगगक न्यायागधकरण,

मब
ुीं ई याींच्याकडे प्रलींबबत आिे . मान्यताप्राप्त सींघ्नेने हदनाींक ०६/०२/२०१८
रोिीच्या पत्रान्वये मिामींडळास वा्ाघा्ी सरु
ु करण्याची ववनींती केली आिे .

त्यानस
ु ार मिामींडळाद्वारे सींघ्नेबरोबर पन्
ु िा वा्ाघा्ी सरु
ु करण्यात आल्या
आिे त.

(५) प्रश्न उद्भवत नािी.

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

िाांद्रे (पि
ू च) शासिीय िसाहतीची दरु ि्था झाल्याबाबत
(३)

*

३७६३५ श्री.हे मत
ां टिले, श्री.विक्रम िाळे , श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र

पाटील, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.धनांजय
मड
ुां ,े

श्री.जयिांतराि

जाधि,

अॅड.ननरां जन

डािखरे ,

श्री.अमरससांह

पांडडत,

श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल

नािेिर, श्री.प्रिाश गजसभये : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि
उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वाींद्रे (पव
ू )ग शासकीय वसाितीतील इमारत क्रमाींक ७ मधील घर क्रमाींक
१०५९ येथील छताचा भाग कोसळून ८ वषागची मल
ु गी गींभीर िखमी झाली, िे
खरे आिे काय,

(२) असल्यास, या भागातील अनेक शासकीय इमारती हया ५० वषग िन्
ु या
असन
ू इमारती िीणग झाल्याने वसाितीत वारीं वार अपघात िोत असल्यामळ
ु े

रहिवाशाींनी याबाबत सावगिननक बाींधकाम ववभाग, वाींद्रे याींच्या कायागलयात
लेखी तक्रारी करुनिी दरु
ु ्तीबाबत कोणतीिी कायगवािी केली नािी, िे िी खरे
आिे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी

केली आिे

काय,

चौकशीच्या अनष
ीं ाने वसाितीची दरु
ु ग
ु ्तीची कामे न करणाऱया सींबगीं धत
अगधकाऱयाींवर कारवाई करुन सदर वसाितीची दरु
ु ्ती करण्याबाबत कोणती
कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे ,

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

(२), (३) व (४) वाींद्रे शासकीय वसाितीतील इमारती सन १९५९ ते १९७५
दरम्यान बाींधल्या असल्याने िीणग झाल्या असन
ू दरू
ु ्तीबाबत रहिवाशाींच्या
तक्रारी

प्राप्त

झाल्या

आिे त.

सदर

इमारतीींची

दरू
ु ्ती

ननधीच्या

उपलब्धतेनस
ु ार प्राथम्यक्रमाने करण्यात येत.े वाींद्रे शासकीय वसाितीतील
इमारतीींचे

सवव्तर

्रक्चरल

ऑडी्

करुन

दरु
ु ्तीची

ननधीच्या अधीन रािून िाती घेण्याचे ननयोिन आिे .
-----------------

कामे

उपलब्ध

पेण, पनिेल ि उरण (स्ज.रायगड) तालुक्यात एसईझेड िरीता

सांपाहदत िेलेल्या जसमनी शेतिऱयाांच्या नािे नोंद िरण्याबाबत
(४)

*

३८६७६ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) पेण, पनवेल आणण उरण (जि.रायगड)

तालक्
ु यातील ४५

गावाींची

१० ििार ९४३ िे क््र िमीन मािे माचग, २००६ मध्ये मब
ींु ई इीं्ीग्रे्ेड एसईझेड

सल. या कींपनीने सींपादीत केली व सन २००७ मध्ये खरे दीखत केले असन
ू
शेतकऱयाींना एकरी भाव रुपये १८ लाख ठरववण्यात आला, त्यापैकी त्याींना
रूपये १० लाख एकरी भाव दे ण्यात आला असन
ू उरलेले रुपये ८ लाखाींमध्ये
पन
ु वगसन करण्याचे ठरववलेले िोते, िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, प्रकल्पग्र्त प्रत्येक

िमीनधारकास त्याचे नामननदे सशत

केलेल्या एका व्यक्तीस प्रसशक्षण आणण नोकरी अथवा रुपये ३ लाख
अथगसिाय्य व प्रसशक्षण कालावधीत भत्ता दे ण्यात येईल अथवा सींपाहदत

केलेल्या िसमनीच्या प्रनत एकरी रुपये ५ लाख एकाच वेळचे अथगसिाय्य
दे ण्यात येईल अथवा प्रकल्पग्र्त कु्ुींबास कायम्वरुपी दरमिा रुपये

५ ििार ते १० ििार ननवागि भत्ता दे ण्यात येईल अशा ववववध योिना

कींपनीने सादर केल्या िोत्या, परीं तु या गोष्ी न दे ता पर्पर ७/१२ मब
ुीं ई
एसईझेड च्या नाींवावर करुन शेतकऱयाींची णसवणूक केली आिे, िे िी खरे
आिे काय,
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(३) असल्यास, सदर ४५ गावाींतील कींपनीने घेतलेली िमीन समळकतीच्या

७/१२ वरील इतर िक्कामधील “भस
ीं ादनात समाववष्चा” शेरा मिाराषर
ू प
शासनाने काढून ्ाकण्याचे आदे श हदलेले असन
ू िी मब
ुीं ई ववशेष आगथगक क्षेत्र
(एसईझेड) रद्द झालेले नािीत, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर शेतकऱयाींची
कींपनीने घेतलेली िमीन शेतकऱयाींच्या नावावर करून दे ण्यासाठी कोणती
कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) िे अींशत: खरे आिे .
४५

रायगड

गावाींतील

जिल्हयातील

८२५७-७९-३५

उरण,

िे .आर

पेण

िमीन

व

पनवेल

एसईझेड

तालक्
ु याींतील

कररता

सींपादन

करण्यासाठी भस
ीं ादन अगधननयम, १८९४ मधील कलम ४ ची प्राथसमक
ू प

अगधसच
ू ना सन २००६ मध्ये प्रससध्द झाली. त्यानींतर सन २००७ मध्ये
८१३४-९७-९१ िे .आर िमीन सींपादनाकररता कलम ६ ची अगधसच
ू ना प्रससध्द

करण्यात आली. उपरोक्त िसमनीपैकी एकूण ३११३ प्रकरणी भस
ीं ादन
ू प
अगधननयम, १८९४ च्या कलम ११ (२) अन्वये सींमतीदशगक ननवाडे िािीर

िोऊन त्या ननवाडयाींद्वारे १५०४-९१-३४ िे .आर िमीन सींपादन करण्यात

आलेली आिे व सदर िसमनीचा ताबा मिामब
ुीं ई सेझ (एस.ई.झेड.) कडे
दे ण्यात आला आिे . उवगररत िमीन भस
ीं ादनाच्या प्रकक्रयेतन
वगळण्यात
ू प
ू
आलेली आिे .

सदर प्रकरणी िमीन मालक व ररलायन्स कींपनी याींच्यासोबत

सींमतीदशगक ननवाडे करून एकरी १० लाख रुपये असा भाव ठरववण्यात आला
िोता.

(२), (३) व (४) कींपनीकडून प्रश्नाधीन सवु वधा सदर प्रकल्प अींमलात
आल्यानींतर परु ववण्यात येणार िोत्या तसेच पॅकेिनस
ु ार योग्य ते अथगसिाय्य

दे ण्यात येणार िोते. परीं तु आगथगक मींदीमळ
ु े सदर प्रकल्प अींमलात आलेला
नािी.
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सदर

प्रकरणी

शासनाच्या

हदनाींक

१८/२/२०११

च्या

पत्रान्वये

सींमतीदशगक ननवाडयाींद्वारे सींपाहदत क्षेत्र वगळता उवगररत क्षेत्राबाबत कलम

६ च्या अगधसच
ीं र ववहित मद
ू नेनत
ु तीत सींमती ननवाडे िािीर न झाल्याने त्या

क्षेत्रावरील भस
ीं ादनाची कायगवािी व्यपगत झाली असल्यामळ
ू प
ु े अशा क्षेत्राच्या

७/१२ वरील इतर िक्कातील भस
ीं ादनाचे शेरे काढून ्ाकण्याबाबत ननणगय
ू प
घेण्यात आला आिे . त्यानस
ु ार पेण तालक्
ु यातील एकूण ७ गावाींतील एकूण
२६२-१६-९१ िे .आर क्षेत्राच्या ७/१२ वरील इतर िक्कातील शेरे कमी करण्यात

आले असन
उवगररत १७ गावाींच्या ७/१२ वर नोंदी न ठे वल्यामळ
ू
ु े इतर

िक्कातील शेरा कमी करण्याचा प्रश्न उद्भवत नािी. उरण तालक्
ु यातील
२० गावाींतील ३५९३.६७.६ िे .आर क्षेत्राच्या ७/१२ वरील इतर िक्कातील शेरे
कमी करण्यात आले आिे त. तसेच

पनवेल तालक्
ु यातील

१

गावाच्या

८६.६८.० िे .आर क्षेत्राच्या ७/१२ वरील इतर िक्कातील शेरे कमी करण्यात
आले आिे त.

(५) प्रश्न उद्भवत नािी.

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

मौजे गांगािाडी (ता.गेिराई, स्ज.बीड) येथील शेतिऱयाांना
त्याांच्या जसमनीचे ७/१२ उतारा समळणेबाबत
(५)

*

३७८५१ श्री.अमरससांह पांडडत : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१)

मौिे

गींगावाडी

(ता.गेवराई,

जि.बीड)

येथील

शेतकऱयाींना

सींबगीं धत

शासकीय अगधकाऱयाींकडून त्याींचे ७/१२ उतारे समळत नसन
ू मदन रामभाऊ
यादव याींना त्याींची गींगावाडी सशवारातील रािे री सज्िाच्या अगधन्त ग्

क्र. ३१५ मध्ये िमीन असतानािी केवळ मिसल
ू ी असभलेख्यात ग् क्र. ३१५
चे पान नसल्याने ७/१२ उतारा समळत नािी, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २२ डडसेंबर, २०१६

रोिी जिल्िागधकारी, बीड याींना लेखी ननवेदन हदल्यानींतर जिल्िागधकारी, बीड
याींनी हदनाींक १७ माचग, २०१७

रोिी उपववभागीय अगधकारी, बीड व

तिससलदार, गेवराई याींना उक्त प्रकरणी कायगवािी करून अिवाल सदर
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करणेबाबत ननदे सशत केले असता सींबगीं धत अगधकाऱयाींनी याबाबत केलेल्या
कायगवािीचा अिवाल जिल्िागधकारी, बीड याींना सादर केला आिे , िे िी खरे
आिे काय,

(३) असल्यास, सदर शेतकऱयाला त्याच्या िसमनीचा ७/१२ उतारा समळाला
नािी, िे िी खरे आिे काय,
(४)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी

केली आिे

चौकशीच्या अनष
ीं ाने कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे,
ु ग

काय,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) मौिे गींगावाडी, ता.गेवराई येथील
रहिवासी ेी.मदन रामभाऊ यादव याींची िमीन गींगावाडी सशवारातील रािे री

तलाठी सज्िाच्या अगधन्त ग् नीं. ३१५ मध्ये असन
ू तलाठी सज्िातील
द्ताऐविामध्ये ग् नीं. ३१५ चे पान नसल्यामळ
ु े त्याींना ७/१२ चा उतारा

समळत नािी, अशा ्वरुपाचे हदनाींक २२/१२/२०१६ चे ननवेदन सन्माननीय
लोकप्रनतननधी याींनी हदले आिे . त्यानस
ु ार ेी.मदन रामभाऊ यादव याींचा
प्राप्त अिग व लोकप्रनतननधीींच्या लेखी ननवेदनास अनस
ु रुन जिल्िागधकारी,

बीड याींनी उपववभागीय अगधकारी, बीड व तिससलदार, गेवराई याींना हदनाींक

१७/०३/२०१७ च्या पत्रान्वये कायगवािी करण्याचे ननदे श हदले िोते. त्यानस
ु ार

सदरील प्रकरण उपअगधक्षक, भसू म असभलेख, गेवराई याींचे कायागलयाशी
सींबगीं धत असल्याने तिससलदार, गेवराई याींनी ग् क्र. ३१५ चा गा.न.नीं. ७/१२
तयार

करण्याची

कायगवािी

करण्याबाबत

त्याींना

कळववले

िोते.

त्यावर

उपअगधक्षक, भसू म असभलेख, गेवराई याींनी सदर ग् क्र. ३१५ एकबत्रकरण

योिनेच्या वेळेस चुकीने पडला गेल्यामळ
ु े सदर ग् क्र. ३१५ बाबत त्याींचे
कायागलयामाणगत कोणतीिी दरु
ु ्ती करता येत नािी असे कळववले आिे .
त्यानस
ु ार

सदर

प्रकरणी

ननयमानस
ु ार

एकबत्रकरणापव
ू ीचे

व

एकबत्रकरणानींतरचे सवग अगधकार असभलेख गाव नमन
ू ा क्र. ७/१२ उतारे िोडून
दरु
ु ्ती करावयाची झाल्यास एकबत्रकरण तक्रारी अिग उपसींचालक, भसू म
असभलेख, औरीं गाबाद याींच्याकडे दाखल करणे आवश्यक आिे .
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अिगदार ेी.मदन रामभाऊ यादव याींचा अिग उगचत कायगवािी्तव

उपसींचालक, भसू म असभलेख, औरीं गाबाद याींचेकडे पाठववण्याबाबत तिससलदार,
गेवराई याींना सगु चत करण्यात आले आिे .
(५) प्रश्न उद्भवत नािी.

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

पुणे स्जल््यातील अनेि गटाांच्या ७/१२ िरील क्षेत्र आणण
प्रत्यक्षातील क्षेत्र यात तफाित असल्याबाबत

(६)

*

३८७७६ श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील,

अॅड.ननरां जन डािखरे : सन्माननीय महसल
मांत्री पढ
ू
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) शासनाने ई-णेरणाराची अींमलबिावणी केली असता या सींगणकीकृत
७/१२ च्या तपासणीत पण
ु े जिल्हयातील ४५ ििारापेक्षा िा्त ग्ाींच्या
७/१२ वरील क्षेत्र आणण प्रत्यक्षातील क्षेत्र यात मोठी तणावत असल्याचे मािे
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने मळ
ु ग
ू ७/१२ मध्ये णेरणार करणाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आिे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) पण
ु े जिल्हयातील अनेक ग्ाींच्या
गा.न.नीं.

७/१२

वरील

क्षेत्र

आणण

त्यातील

भोगव्ादाराींच्या

नावासमोर

सलहिण्यात आलेल्या क्षेत्राची बेरीि या मध्ये तणावत आढळते, िी बाब खरी

आिे . सदरच्या चक
ु ा या गा.न.नीं. ७/१२ चे पो्हि्से पाडताना, कमी िा्त
पत्रके तयार करताना, गा.न.नीं. ७/१२ पन
ु लेखन/प्रख्यापन करताना व मींिूर
णेरणार अींमल घेताना ि्तदोषामळ
ु े िोऊ शकतात. पण
ु े जिल्हयात चावडी
वाचनादरम्यान

ननदशगनास

आलेल्या

गा.न.नीं.

७/१२

सींगणकीकरणातील

तणावती दरु
ु ्त करुन गा.न.नीं. ७/१२ अद्यावत करण्याचे काम सरु
ु आिे .
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मिाराषर िमीन मिसल
ू अगधननयम, १९६६ मधील कलम १५५ व

२५७ अन्वये अशा चूका दरु
ु ्त करण्याववषयी कायगपध्दती ववहित करण्यात
आलेली आिे .

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

पेठ-नासशि-येिला-औरां गाबाद या चौपदरी
र्त्याची दरु ि्था झाल्याबाबत
(७)

*

३९३१५ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.नरें द्र पाटील :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४८७९ ला हदनाांि १२ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या

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

पेठ-नासशक-येवला-औरीं गाबाद

प्र.रा.मा.क्र. २

चौपदरी

र्ता

कक.मी.

१७९/०० ते २२८/४०० या र्त्याची दरु व्था झाल्यामळ
ु े सदर र्त्याची दरु
ु ्ती
व नत
ु नीकरण करण्यासाठी सावगिननक बाींधकाम मींडळ, नासशक याींनी हदनाींक
२४ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास शासनास प्र्ताव पाठववला आिे,
िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर र्त्याींची दरु व्था झाल्यामळ
ु े उक्त प्र्तावास मींिुरी

दे ण्याची ्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १७ नोव्िें बर, २०१७ रोिी वा
त्यासम
ु ारास शासनाकडे मागणी केली आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवािी
केली वा करण्यात येत आिे,

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

(३) प्रश्नाधीन र्त्याच्या क्षनतग्र्त लाींबीत दरु
ु ्तीचे काम प्रगतीपथावर आिे .
काम ननधीच्या उपलब्धततेनस
ु ार पण
ू ग करण्याचे ननयोिन आिे . र्त्यावरुन
वाितक
ु सरु ळीतपणे चालू आिे .
(४) प्रश्न उद्भवत नािी.

-----------------
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समुद्रात माश्याांच्या प्रजाती नष्ट्ट झाल्याबाबत
(८)

*

४००८७ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण पािसिर :

सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात अनतमासेमारीमळ
ु े माश्याींची वपल्ले िाळ्यात सापडणे, रॉलरमळ
ु े
समद्र
ु ाचा

तळ

खरवडून

मासेमारीमळ
ु े

माश्याींचे

खाद्य

नष्

िोणे,

प्ला््ीकच्या घातक व्त,ु रसायने, ओल्या कचऱयातील िींतम
ु ळ
ु े पाण्यातील
प्राणवायव
ु र िोणारा पररणाम, यामळ
ु े राज्यातील पापले्, बोंबील, कोळीं बी,

मोरी, झीींगा शेवड
ीं (लॉब्््र) इ. माश्याींच्या प्रिाती नष् िोत असल्याचे
हदनाींक २४ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशगनास आले, िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवािी
केली वा करण्यात येत आिे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री.महादे ि जानिर : (१) िे, खरे नािी.
(२) प्रश्न उद्भवत नािी.
(३) प्रश्न उद्भवत नािी.

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

मुद्राांि विक्रेते ि द्तलेखि सांघटनेच्या मागण्याांबाबत
(९)

*

४०३०८ डॉ.अपि
ू च हहरे , प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार : ताराांकित

प्रश्न क्रमाांि ३५७५६ ला हदनाांि १९ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या
सांदभाचत सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शासनाने e-SBTR द्वारे ऑनलाईन मद्र
ु ाींक शल्
ु क भरण्यासाठीची ककमान
मयागदा

रुपये

१००/-

इतकी

ननजश्चत

केली

असन
ू

रुपये

५००/-

च्या

असभधानापेक्षा अगधक ककीं मतीच्या कागदी मद्र
ु ाींकाची छपाई व ववतरण
राज्यात कायम्वरुपी बींद करण्याचा ननणगय घेतला आिे , िे खरे आिे काय,
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(२)

असल्यास, बि्ीशकालापासन
ू

राज्यात अज्तत्वात

असलेली मद्र
ु ाींक

ववक्रीची प्रथा बींद करण्यात येवू नये, म्िणून शासन मान्य मद्र
ु ाींक ववक्रेते व
द्तलेखक सींघ्नेकडून शासनास त्याींच्या मागण्यासींदभागत ननवेदन दे ण्यात
आले आिे, िे िी खरे आिे काय,
(३)

असल्यास,

उक्त

सींघ्नेच्या

सशष्मींडळासोबत

झालेल्या

चचेनस
ु ार

राज्यातील मद्र
ु ाींक ववक्रेत्याींना मद्र
ु ाींक ववक्रीपो्ी दे ण्यात येणाऱया कसमशनमध्ये

वाढ करता येईल काय, याबाबत ववत्त ववभागाशी ववचारववननमय करून
उगचत ननणगय घेण्याचे प्र्ताववत िोते, िे िी खरे आिे काय,
(४)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी

केली आिे

काय,

चौकशीच्या अनष
ीं ाने शासन मान्य मद्र
ु ग
ु ाींक ववक्रेते व द्तलेखक सींघ्नेने
केलेल्या

मागण्याबाबत

ववत्त

ववभागाशी

कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे ,

ववचारववननमय

करुन

कोणती

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

(२) शासन मान्य मद्र
ु ाींक ववक्रेते व द्तलेखक सींघ्नेकडून शासनास त्याींच्या
मागण्याींसद
ीं भागत ननवेदन दे ण्यात आले आिे िे खरे आिे.

(३) व (४) उक्त सींघ्नेच्या सशष्मींडळासोबत झालेल्या चचेनस
ु ार राज्यातील

मद्र
ु ाींक ववक्रेत्याींना मद्र
ु ाींक ववक्रीपो्ी दे ण्यात येणाऱया कसमशनमध्ये वाढ करता
येईल काय ? याबाबत ववत्त ववभागाच्या सल्ल्याने उगचत ननणगय घेण्याचे
योजिले आिे . त्यानष
ीं ाने ववत्त ववभागाशी ववचारववननमय सरु
ु ग
ु आिे .
(५) प्रश्न उद्भवत नािी.

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

वपलीि (ता.माळसशरस, स्ज.सोलापूर) गािातील ओढ्याच्या
हद्दीत अनतक्रमण िेल्याबाबत

(१०)

*

४०४११ श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय महसल
मांत्री पढ
ू
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) वपलीव (ता.माळसशरस, जि.सोलापरू ) गावातील अनेकाींनी ओढ्याच्या िद्दीत
अनतक्रमण

करुन

ववहिरी

खोदल्या

असन
ू

ववहिरीींचा

ननघालेला

उपसा

ओढ्यातच ्ाकला असल्याचे मािे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशगनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, नोंदणीनस
ु ार साडेतीनशे णू् रुीं दी असणाऱया ओढ्याची रुीं दी

सध्या णक्त तीस ते चाळीस णू् असल्याने पावसाळयात ओढ्याला िर
िा्त पाणी आले तर अनेकाींचे िीवन धोक्यात येणार आिे , िे िी खरे आिे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत
ु ग
आिे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) िोय. १५ ववहिरीींपक
ै ी एक वविीर अनतक्रसमत
िसमनीवर असन
इतर ववहिरी सींबगीं धत शेतकऱयाींच्या क्षेत्रात असल्याचे
ू
सकृतदशगनी हदसते.

(२) ओढ्याची मळ
ू नकाशानस
ु ार रुीं दी ककती आिे याबाबत उपअगधक्षक भम
ू ी
असभलेख माळसशरस याींचक
े डून मोिणी करून िद्दीखुणा ननजश्चत करणे

आवश्यक आिे . तथावप, सध्या ओढ्याची रुीं दी िी ८० ते १०० णू् असल्याने
पावसाळ्यात िर ओढ्याला िा्त पाणी आले तर जिवीत व ववत्त िानी
िोण्याची शक्यता नािी.

(३) व (४) ववषयाींककत ओढ्याच्या नकाशावरील रुीं दीच्या िद्दीच्या खण
ु ा
उपअगधक्षक भम
ू ी असभलेख, माळसशरस याींचेकडून ननजश्चत करून घेऊन
अनतक्रसमत ओढ्याचे क्षेत्र

खुले

करण्याची

कायगवािी

सींबगीं धत

्थाननक

्वराज्य सीं्थेच्या मदतीने करण्याचे जिल्िागधकारी, सोलापरू याींचे्तरावर
सींकजल्पत आिे .

-----------------
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हहमायतनगर (स्ज.नाांदेड) येथील सोयाबीन उत्पादि
शेतिऱयाांचे थकित अनुदान दे ण्याबाबत
(११)

*

४०४४६ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हु्नबानू खसलफे : सन्माननीय मदत ि
पन
ु िचसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) प्रधानमींत्री पीक ववमा योिनेत सिभाग घेतला नसलेल्या शेतकऱयाींना
५०

्क्के सोयाबीन नक
ु सानीचे

अनद
ु ान शासनाने िािीर केले असन
ू

हिमायतनगर (जि.नाींदेड) येथील तिससलदाराींच्या दत्पर हदरीं गाईमळ
ु े गत
वषागपासन
ू येथील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी अनद
ु ानापासन
ू वींगचत आिे त, िे
खरे आिे काय,
(२)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी

केली आिे

काय,

चौकशीच्या अनष
ीं ाने शेतकऱयाींना अनद
ु ग
ु ानापासन
ू वींगचत ठे वणाऱया सींबगीं धत
अगधकाऱयाींवर कारवाई करून सोयाबीन उत्पादक शेतकऱयाींचे थककत अनद
ु ान
दे ण्याबाबत कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) मािे िून ते ऑक््ोबर, २०१६ मधील

अनतवषृ ्ीमळ
ु े बागधत शेतकऱयाींना पीक नक
ु सानीवर मदत िािीर करण्याचा
ननणगय, शासन ननणगय हदनाींक ०९/०१/२०१७ अन्वये घेण्यात आला असन
ू ,
सदर शासन ननणगयान्वये ज्या शेतकऱयाींनी प्रधानमींत्री पीक ववमा योिनेंतगगत
पीक

ववमा

काढलेला

आिे,

अशा

शेतकऱयाींना

प्रधानमींत्री

पीक

ववमा

योिनेंतगगत मींडळननिाय भरपाईची िी रक्कम दे य असेल त्या रक्कमेच्या

५०% रक्कम प्रधानमींत्री पीक ववमा योिनेत सिभागी नसलेल्या शेतकऱयाींना
शासनाकडून मदत म्िणून दे ण्यात येईल असा ननणगय घेतला आिे .

त्यानस
ु ार सदर प्रकरणी ववभागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाद व अमरावती

याींच्याकडून ननधी मागणीबाबतचे प्र्ताव प्राप्त झाले असन
ू ते तपासण्यात
येत आिे त. उवगररत ववभागाींकडून ननधी मागणीबाबतचे प्र्ताव प्राप्त िोताच
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मािे िन
ू ते ऑक््ोबर, २०१६ या कालावधीत झालेल्या अनतवषृ ्ीमळ
ु े बागधत

झालेल्या शेतकऱयाींना पीक नक
ु सानीवर मदत िािीर करण्याबाबतची बाब
शासनाच्या ववचाराधीन आिे.
(३) प्रश्न उद्भवत नािी.

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

मौजे पानीि (ता.माळसशरस, स्ज.सोलापरू ) येथील दे ि्थानच्या
जसमनी िहहिाटदाराांनी बेिायदे शीरररत्या विक्री िेल्याबाबत

(१२)

*

४०४४९ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५३४२ ला हदनाांि

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

(१) राज्यातील दे व्थानच्या िसमनी वहिवा्दाराींच्या नाींवे करण्याबाबत
मा.राज्यमींत्री (मिसल
ू ) याींचे अध्यक्षतेखालील ससमतीने शासनास सादर
केलेल्या सशणारशीींच्या अनष
ीं ाने दे व्थान िसमनीसींदभागत शासनाची भसू मका
ु ग

ठरववण्याकामी हदनाींक २३ माचग, २०१६ रोिी प्रधान सगचव (मिसल
ू ) याींचे
अध्यक्षतेखालील अभ्यास ससमती गठीत केली असन
ू सदर अभ्यास ससमतीचा
अिवाल अद्याप अप्राप्त आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, मौिे पानीव (ता.माळसशरस, जि.सोलापरू ) येथील सव्िे

नीं. १३९/१, १४४/१अ, (ग् क्रमाींक ५४०, ५४२, ४१९ व ४२०) १३९/१ब,

१४४/१ब, १३९/२, १४३/२, १४४/२, १३९, १४३/३, १४४/३ मधील नरिरी
दे व्थानच्या िसमनी वहिवा्दाराींनी पर्पर बेकायदे शीर ववकल्या असल्याचे
हदनाींक २६ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशगनास आले आिे , िे िी
खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सदर दे व्थान िसमनीच्या बेकायदे शीर ि्ताींतरणाप्रकरणी

सींबगीं धत वहिवा्दाराींववरुध्द कारवाई करुन िसमनी पव
ग त दे व्थानचे नाींवे
ू व
करण्याबाबत तेथील भाववक ग्राम्थाींनी मा.मिसल
ू मींत्री, ववभागीय आयक्
ु त,
पण
ु े व जिल्िागधकारी, सोलापरू याींचेकडे तक्रार/ननवेदन सादर केली असल्याचे
हदनाींक २० िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशगनास आले आिे, िे
िी खरे आिे काय,
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(४) असल्यास, प्राप्त ननवेदनाचे अनष
ीं ाने शासनाने चौकशी करुन कोणती
ु ग
कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) राज्यातील दे व्थान िसमनी याींच्या सींदभागत

शासनाची भसू मका ठरववण्याकरीता, याबाबत सवंकष अभ्यास करून शासनास
योग्य सशणारशी करण्याकरीता शासन ननणगय हदनाींक २३/०३/२०१६ अन्वये

प्र.स. (मिसल
ू ) याींच्या अध्यक्षतेखाली ससमती गठीत केलेली आिे . सदर
ससमतीकडून या ववषयाींबाबतचा सवंकष अभ्यास सरू
ु असन
ू , त्याबाबतचा
ससमतीचा अिवाल प्राप्त व्िावयाचा आिे .

(२), (३) व (४) मौिे पानीव, ता.माळसशरस, जि.सोलापरू येथील (सव्िे

नीं.१३९/१अ, १४३/१अ, १४४/१अ तसेच सव्िे नीं.१३९, १३९/१ब, १४४/१ब, १३९/२,
१४३/२, १४३/३, १४४/२, १४४/३) दे व्थान इनाम वगग-३ च्या िसमनीचे

बेकायदे शीर ि्ताींतरण झाले असल्यामळ
ग त दे व्थानच्या
ु े सदर िमीन पव
ु व
नावे

व्िावी,

अशा

आशयाचे

हदनाींक

२६/१२/२०१७

रोिीचे

ननवेदन

जिल्िागधकारी, सोलापरू आणण तिससलदार, माळसशरस याींना प्राप्त झाले आिे .
तिससलदार, माळसशरस याींनी प्राप्त ननवेदनाबाबत, अिगदार याींना या प्रकरणी

उपववभागीय अगधकारी, माळसशरस याींचे्तरावर अधगन्यानयक कामकाि चालु
असल्याचे हदनाींक १८/०१/२०१८ रोिी कळववले आिे .

सबब, सदरिू हठकाणी कािी िसमनीचे ववनापरवानगी ि्ताींतरण झाले
असल्याचे यापव
ु ीच ननदशगनास आल्याने, शासन पररपत्रक हदनाींक ३०/०७/२०१०

अन्वये हदलेल्या हदशाननदे शाच्या अनष
ीं ाने उपववभागीय अगधकारी, माळसशरस
ु ग
याींनी सदर प्रकरण मिाराषर िमीन मिसल
ू सींहिता, १९६६ च्या कलम २५७
अन्वये अधगन्यानयक अगधकारात पन
ु ररगक्षणात दाखल करून घेतले आिे . सदर

प्रकरणाधीन िसमनी दे व्थानच्या नावे पव
ग त करण्याबाबत उपववभागीय
ू व
अगधकारी, माळसशरस याींचे्तरावर अधगन्यानयक कायगवािी सरु
ु आिे .
(५) प्रश्न उद्भवत नािी.

-----------------
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मुांबईत आपत्ती व्यि्थापन प्राधधिरण ्थापन िरण्याबाबत
(१३)

*

४०५८२ श्री.आनांद ठािूर, श्री.सनु नल तटिरे , अॅड.जयदे ि गायििाड,

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.रामराि िडिुते : सन्माननीय मदत ि
पन
ु िचसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई शिर व उपनगरात परू सदृश्यज्थती ननमागण िोणे, इमारत कोसळणे,
आग लागणे तसेच आकज्मकररत्या अपघात िोणे अशा ववववध प्रकारच्या
घ्ना

वारीं वार

घडत

असन
ू

अशी

अचानक

उद्भवलेली

पररज्थती

िाताळण्यासाठी मब
ुीं ईत आपत्ती व्यव्थापन प्रागधकरण ्थापन करण्याचा
प्र्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आिे, िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास,

सन

२००५

मधील

आपत्ती

व्यव्थापन

कायदयाची

अींमलबिावणी गेल्या १३ वषागपासन
ू शासनाने अद्याप केलेली नािी, िे िी
खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून उक्त कायदयाची

अींमलबिावणी करण्याच्यादृष्ीने व मब
ुीं ईत आपत्ती व्यव्थापन प्रागधकरण
्थापन करण्यासींदभागत कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) शासन ननणगय क्रमाींक आव्यप्र-२०१०/प्र.क्र.११७/
आव्यप्र-१ हदनाींक १९ िानेवारी, २०११ अन्वये बि
ींु ईकररता आपत्ती
ृ न्मब
व्यव्थापन प्रागधकरणाची ्थापना मिाराषर शासनामाणगत करण्यात आलेली
आिे . ज्याचे अध्यक्ष मिानगरपासलका आयक्
ु त िे आिेत.
(२) नािी.

(३) प्रश्न उद्भवत नािी.
(४) प्रश्न उद्भवत नािी.

-----------------
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सांगमेश्िर-दे िरूख-साखरपा (स्ज.रत्नाधगरी) या राज्यमागाचच्या
रुां दीिरण ि मजबुतीिरणाची िामे िरण्याबाबत
(१४)

*

४०८६२ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांत पाटील, श्री.प्रविण दरे िर :

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

(१) रत्नागगरी जिल्हयातील सींगमेश्वर-दे वरूख-साखरपा हया ३४ कक.मी.
अींतराचा प्रमख
ु राज्यमागग िा साखरपा नतठा येथे रत्नागगरी-कोल्िापरू -नागपरू

मिामागागला तर सोनवी नतठा येथे तो मब
ींु इग-गोवा राषरीय मिामागग क्र. ६६
(पव
ू ीचा रा.मिा.क्र. १७) िोडला िात असन
ू या सींपण
ू ग मागागच्या रूींदीकरण व
मिबत
ु ीकरणासाठी

मािे

एवप्रल,

२०१६

मध्ये

ववशेष

योिनेतन
ू

३२ को्ीींचा ननधी मींिूर करण्यात आला िोता, िे खरे आिे काय,

रुपये

(२) असल्यास, सींगमेश्वर-दे वरूख-साखरपा या राज्यमागागच्या रूींदीकरण व

मिबत
ु ीकरणासाठी रुपये ३२ को्ीींचा ननधी मींिरू िोवन
ू अद्यापपयंत सदरिू
र्त्याच्या रूींदीकरण व मिबत
ु ीकरणाचे काम िाती घेण्यात आलेले नािी, िे
िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरिू प्रमख
ु
राज्यमागागच्या रूींदीकरण व मिबत
ु ीकरणाचे कामे करण्याबाबत कोणती
कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) िोय, खरे आिे .

प्र्तत
ु कामास शासनाने रुपये ३२ को्ी इतक्या रकमेस प्रशासकीय

मान्यता प्रदान केली आिे . काम अथगसक
ीं ल्पात समाववष् आिे .

(२), (३) व (४) कामाच्या ननववदा बोलववण्यात आल्या आिे त. ननववदा
ननजश्चती करुन काम िाती घेण्याचे ननयोिन आिे .
-----------------
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मौजे सत्पाळा (ता.िसई, स्ज.पालघर) येथील शासिीय
जमीन भूमाकफयाांनी बळिाविल्याबाबत
(१५)

*

४०९३१ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) वसई (जि.पालघर) तालक्
ु यातील पजश्चम ककनारपट्टीलगत असलेल्या गाव
मौिे सत्पाळा येथील खारिमीन असलेला साडेतीन एकर शासकीय भख
ू ींड

भम
ू ाकणयाींनी बळकाववल्याचे मािे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशगनास आले, िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

खार

िसमनीवर

अनगधकृतररत्या

भरतीचे

पाणी

अडववण्यासाठी बींधारे ्ाकून तर कािी हठकाणी मातीचा भराव केल्यामळ
ु े

भरतीचे पाणी शेतिसमनीत सशरल्यामळ
ु े पररसरातील शेतकऱयाींच्या िसमनी
क्षारयक्
ु त िोण्याचा धोका ननमागण झाला आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, पावसाळ्यात पाण्याचा नैसगगगक ननचरा िोण्याचा मागग बींद
झाल्यामळ
ु े पावसाळ्यात आहदवासी पाडे परु ाच्या पाण्याखाली िाण्याची सभती
ननमागण झाली आिे, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यानष
ीं ाने
ु ग

अनगधकृत बींधारे ननषकाससत करुन सदर भख
ू ींड ताब्यात घेण्याबाबत कोणती
कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) मौिे सत्पाळा, ता.वसई

जि.पालघर येथील नवीन भम
ू ापन क्र. १३६ मधील क्षेत्र १-३४.० िे -आर िी

खाींिण िमीन भम
ू ाकणयाींनी गगळीं कृत केल्याबाबतची तक्रार, मािी उपसभापती
पींचायत ससमती, वसई याींनी हदनाींक ३०/०१/२०१८ च्या पत्रान्वये तलाठी,
साझा व्ार-सत्पाळा याींचक
े डे केली आिे . त्यानष
ीं ाने तिससलदार, वसई
ु ग

याींनी हदनाींक ०१/०३/२०१८ अन्वये स.नीं. १३६/१ या खाींिण िसमनीलगत

स.नीं. १९०/अ व १९०/२/१ पै या खािगी िसमनी असन
ू सदर िमीनधारकाींनी
शेतिसमनीत खारे पाणी येऊ नये म्िणन
ू बाींधबींगध्ती केली आिे . तथावप,
सदर िागेवर बींधारा बाींधलेला नािी. तसेच सदर हठकाणी असलेला आहदवासी
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एकतापाडा िा समद्र
ु ापासन
ू सम
ु ारे ०२ कक.मी. अींतरावर असन
ू पावसाळ्यामध्ये

परू ज्थतीत आहदवासी पाडयामध्ये पाणी सशरत असते, मात्र शेत िसमनीत
खारे पाणी येऊ नये यासाठी बाींधबींगध्ती केली असल्याने आहदवासी पाडे

पाण्याखाली िाण्याची बाब हदसन
ू येत नािी. वसई गावातील खारिसमनीचे
सींरक्षणासाठी वठार खारभम
ू ी योिना कायागजन्वत असन
ू योिनेच्या पन
ु :प्रावपत

क्षेत्रात सत्पाळा व वठार गावातील ९१ िे .आर क्षेत्राचा समावेश असन
ू सदर

योिनेमळ
ु े खारे पाणी सशरुन िमीन क्षारयक्
ु त िोत नािी. बाींधबींहद्ती केलेली
िागा

शासकीय खाींिण

आिे

ककीं वा

कसे

याबाबत

उपअगधक्षक,

भम
ू ी

असभलेख, वसई याींना मोिणी करणेबाबत तिससलदार, वसई याींनी हदनाींक

२३/०२/२०१८ च्या पत्रान्वये कळववले असन
मोिणीअींती पढ
ू
ु ील कायगवािी
करणेचे सींकजल्पत आिे .

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

अांबरनाथ (स्ज.ठाणे) येथील उत्िषच गह
ृ ननमाचण सां्थेच्या
भख
ां गैरव्यिहाराबाबत
ू ड

(१६)

*

४०९४६ श्री.जनादचन चाांदरू िर : सन्माननीय महसल
मांत्री पढ
ू
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अींबरनाथ (जि.ठाणे) येथे जिल्िागधकारी, ठाणे याींनी उत्कषग गि
ृ ननमागण या
सीं्थेला प्रत्येकी २०० वाराचे २० भख
ू ींड ववतरीत करण्यात आले परीं तु कािी
भख
ू ींडधारकाींनी शासनाची कोणतीिी परवानगी नसताना एक पेक्षा अगधक
व्यक्तीींना ि्ताींतरीत करुन रुपयाींचा मिसल
ू बड
ु ववला आिे, िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या प्रकरणात दोषीींवर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) मौिे वडवली, ता.अींबरनाथ, जि.ठाणे

येथील डी. डी. ्कीम १५ मधील भख
ू ींड क्रमाींक २६७ ते २८५ व २९९, क्षेत्र
६२६७.०० चौ.वार िी िमीन अपर जिल्िागधकारी, ठाणे याींच्या हदनाींक
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२७/११/१९६९

च्या आदे शान्वये

ननयोजित सिकारी गि
ृ ननमागण

सीं्थेच्या

सभासदाींच्या ननवासी प्रयोिनाकरीता कािी अ्ी व शतींवर मींिूर करण्यात
आली आिे . सदर सीं्थेच्या कािी सभासदाींनी ववनापरवानगी त्याींच्या भख
ू ींडाचे

ि्ताींतरण करुन शतगभग
ीं केला असन
ीं शासन ननणगय हदनाींक
ू सदर शतगभग
१३/०४/२०१७

मधील

तरतद
ू ीनस
ु ार

ननयमानक
ु ूल

करण्याची

जिल्िागधकारी, ठाणे याींच्या्तरावर सरु
ु आिे .

कायगवािी

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

िामठी (नझल
ु ) (स्ज.नागपूर) येथील जमीन रहहिासी
प्रयोजनाथच मांजूर िरण्याबाबत

(१७)

*

४०९५४ श्री.धनांजय मड
ुां े : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

कामठी

(नझल
ु )

(जि.नागपरू )

सश्

क्र. १,

सवींगग क्र. ३

क्षेत्रणळ

१११.६३ चौ.मी. रहिवासी प्रयोिनाथग मींिरू करण्याकरीता ववनींती अिग नायब
तिससलदार, कामठी (नझल
ु ) येथे सन २०१३ पासन
ू प्रलींबबत आिे, िे खरे
आिे काय,
(२)

असल्यास,

चौकशीच्या

उपरोक्त प्रकरणी

अनष
ीं ाने
ु ग

मिसल
ू

शासनाने चौकशी

ववभागातील

कतगव्यात

अगधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा येत आिे ,

केली आिे
कसरू

काय,

करणाऱया

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) ेी.अब्दल
ु मिीद या व्यक्तीने त्याींच्या

ताब्यात असलेली मौिा कामठी सश् क्र. १, ब्लॉक क्र. २ क्षेत्र १११.६३ चौ.मी.
नझूल िमीन रहिवासी प्रयोिनाकरीता मींिूर करण्याबाबत नायब तिससलदार,
कामठी याींच्याकडे हदनाींक १३/०६/२०१३ रोिी अिग केला िोता त्यानष
ीं ाने
ु ग
नायब तिससलदार (नझल
ु ) कामठी याींनी सींबगीं धत कायागलयाींचे असभप्राय
मागववले िोते.
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उक्त िागा िन
ु े ववकास आराखडयानस
ु ार खेळाच्या मैदानाकरीता

आरक्षक्षत

आिे .

मैदानाकररता

तसेच

आरक्षक्षत

नववन

प्रारुप

दशगववण्यात

ववकास

आली

आिे .

आराखडयामध्ये
उक्त

िागा

खेळाचे

रहिवासी

प्रयोिनाथग दे ता येत नािी, असे असभप्राय मख्
ु यागधकारी, नगर पररषद,

कामठी याींनी हदनाींक ०१/०३/२०१८ च्या पत्रान्वये हदले आिे त. त्यामळ
ु े उक्त
िागेबाबतचे प्रकरण नायब तिससलदार (नझुल) कामठी याींचे कायागलयाद्वारे
न्तीबींद करण्यात आलेले आिे .
(३) प्रश्न उद्भवत नािी.

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

सोलापूर स्जल््यातील पशुधन वििास अधधिारी
याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत

(१८)

*

४०९६१ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील :

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

(१) सोलापरू जिल्हयात पशस
ीं धगन ववभागात एकूण १३४ पशध
ु व
ु न ववकास
अगधकारी पदे मींिूर असन
ू यापैकी ४२ पदे ररक्त आिे त, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर ररक्त पदे भरणेसाठी लोकप्रनतननधी व नागररकाींनी
शासनाकडे मागणी केली आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पशध
ु न ववकास
अगधकाऱयाींची ररक्त पदे भरणेबाबत कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत
आिे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री.महादे ि जानिर : (१) सोलापरू जिल्हयात पशध
ु न ववकास अगधकारी याींची
एकूण १४४ पदे मींिूर असन
ू त्यापैकी ९६ भरलेली व ४८ ररक्त आिे त.
(२) िे खरे आिे .

(३) व (४) पशध
ु न ववकास अगधकारी या सींवगागच्या सन २०१८ च्या
ननयतकासलक बदल्या, सरळसेवा भरती व पदोन्नती इत्यादी मागागने पदे

भरताना, पदाींच्या उपलब्धतेनस
ु ार सोलापरू जिल्हयातील पशध
ु न ववकास
अगधकारी या सींवगागतील ररक्त पदे भरण्याबाबत योग्य ती कायगवािी करण्यात
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येईल. सद्य:ज्थतीत ररक्त पदाचा अनतररक्त कायगभार अन्य अगधकाऱयाींकडे
सोपवन
ू

पशप
ु ालकधारक

परु ववण्यात येत आिे त.

शेतकऱयाींच्या

िनावराींना

वैदयकीय

सेवासवु वधा

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

मौजे गांज
ु ाळिाडी (ता.जन्
ु नर, स्ज.पण
ु े) येथील शेतिऱयाांच्या
जमीन मोजणीच्या िामात विलांब झाल्याबाबत

(१९)

*

४१०१० श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप : सन्माननीय महसल
ू मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे गि
ुीं ाळवाडी (ता.िुन्नर, जि.पण
ु े) येथील शेतकऱयाींनी ्वत:च्या

िसमनीची मोिणी करण्यासाठी हदनाींक १ माचग, २०१७ रोिी अिग दाखल
करुन व मोिणी णी रुपये ३०००/- च्या शासकीय चलनाद्वारे भरणा करुन

िुन्नर भम
ू ी असभलेख कायागलयाने ्वत: मोिणी न करता हदनाींक २४ मे,
२०१७ रोिी खािगी व्यक्ती पाठवन
ू मोिणी केली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, मोिणीनींतर सम
ु ारे अडीच महिन्याचा कालावधी गेल्यानींतरिी
िद्द न साींगगतल्याप्रकरणी पाठपरु ावा केला असता िद्द न दाखववता सदरच्या
मोिणीत आपली कोणतीिी अनतररक्त िमीन ननघत नािी असे तोंडी साींगन
ू

पन्
ु िा मोिणी करावयाची असल्यास रुपये ९,०००/- च्या भरणा करण्यास
साींगगतल्याप्रमाणे हदनाींक ३० ऑग््, २०१७ रोिी उक्त रक्कमेचा भरणा

करुन हदनाींक २८ सप््ें बर, २०१७ रोिी मोिणी करण्यात आली परीं तू अद्याप
िद्द दाखववण्यात आली नािी, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, खािगी व्यक्तीींकडून मोिणी करण्याची कारणे काय आिे त

तसेच सींबगीं धत शेतकऱयाींना िादा रकमेचा भद
ु ग ड हदल्याप्रकरणी सींबगीं धताींवर
कारवाई करुन शेतीची िद्द दाखववण्याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती
कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) िन्
ु नर भम
ू ी असभलेख कायागलयाने ्वत: मोिणी

न करता खािगी व्यक्ती पाठवन
ू मोिणी केल्याची बाब ननदशगनास आली
नािी.

(२), (३) व (४) मौिे गि
ींु ाळवाडी, ता.िन्
ु नर, जि.पण
ु े येथील ग् नीं. ११९०
च्या िद्दकायम मोिणीसाठी अिगदार ेी.बाळु ठकािी सशींदे याींनी हदनाींक
०१/०३/२०१७ रोिी उपअगधक्षक, भसू म असभलेख, िुन्नर कायागलयाकडे मोिणी

अिग सादर केला. त्या सींदभागत अनततातडी मोिणी णी रुपये ३०००/- भरणा
केल्यानींतर त्यास अनततातडी िद्द कायम मो.र.नीं. ७५५५/१७ दे ण्यात आला.
सदर प्रकरणी परररक्षण भम
ू ापक, आळे णा्ा याींनी सवग सींबगीं धताींना आगाऊ

मद
ु ती नो्ीसीने कळवन
ू , हदनाींक १८/०५/२०१७ रोिी मोिणी करुन हदनाींक
२१/०६/२०१७ रोिी िद्दी दाखववलेल्या आिे त. तसेच, सदरच्या िद्दी मान्य
असल्याबाबत अिगदार याींनी िबाबिी हदलेला आिे .
तद्नींतर

अिगदार

याींनी

सदर

मोिणीबाबत

उपअगधक्षक,

असभलेख, िन्
ु नर कायागलयात तोंडी तक्रार उपज्थत केल्यामळ
ु े

भसू म

त्याींना

ननयमाप्रमाणे ननमताना णी भरण्याबाबत साींगण्यात आले. त्यानस
ु ार अिगदार
याींनी हदनाींक ३०/०८/२०१७

रोिी ननमताना मोिणी णी रक्कम रुपये

९०००/- भरली असन
ू त्यानस
ु ार उपअगधक्षक, भसू म असभलेख, िन्
ु नर याींनी
प्र्तत
ु

ननमताना

अनततातडी

मो.र.नीं.७/२०१७

प्रकरणामध्ये

हदनाींक

२८/०९/२०१८ रोिी मोिणी करुन हदनाींक ०९/०३/२०१८ रोिी िद्दीच्या खण
ु ा
दाखववलेल्या आिे त. तसेच सदरच्या िद्दीच्या खण
ु ा मान्य असल्याबाबत
अिगदार

याींनी

िबाबिी

हदलेला

आिे .

प्र्तत
ु

प्रकरणी

अिगदाराकडून

ननयमानस
ु ार ववहित णी आकारुन मोिणी व िद्दी दाखववण्याची कायगवािी
करण्यात आल्याने कोणाववरुध्द कायगवािीचा प्रश्न उद्भवत नािी.
-----------------

सातारा स्जल््यातील शेतिऱयाांना हठबि ससांचन अनुदान दे ण्याबाबत
(२०)

*

४१०२० श्री.सनु नल तटिरे , श्रीमती विद्या चव्हाण, अॅड.ननरां जन

डािखरे , श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.रामराि िडिुते : सन्माननीय
िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१)

सातारा

बसववण्यापव
ू ी

जिल्हयात

शासनाची

सन
पव
ू ग

२०१६-१७

परवानगी

मध्ये

घेतली

शेतकऱयाींनी
नसल्याचे

हठबक

सींच

कारण

दे वन
ू

केली आिे

काय,

१४०० पेक्षा िा्त शेतकऱयाींना हठबक पासन
ू वींगचत ठे वले आिे, िे खरे आिे
काय,
(२)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी

चौकशीच्या अनष
ीं ाने हठबक ससींचन अनद
ु ग
ु ान शेतकऱयाींना दे ण्याबाबत कोणती
कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री.पाांडुरां ग फुांडिर : (१) व (२) प्रधानमींत्री कृषी ससींचन योिनेंतगगत सक्ष्
ू म
ससींचन योिना त्या त्या वषागत उपलब्ध अनद
ु ानाच्या मयागदेत राबववणे

क्रमप्राप्त आिे . सन २०१६-१७ या वषागमध्ये सातारा जिल्हयासाठी रुपये
१०.४०

को्ी

एवढा

ननधी उपलब्ध

करुन दे ण्यात आला िोता. सदर

अनद
ै ी ४६७७ अिगदाराींना सक्ष्
ु ानाच्या मयागदेत ५९८३ पात्र अिगदाराींपक
ू म ससींचन
सींच बसववण्यासाठी पव
ग म
ीं ती दे ण्यात आली. त्यापैकी प्रत्यक्षात सक्ष्
ू स
ू म ससींचन
सींचाची

उभारणी

करुन

अनद
ु ानासाठी

प्र्ताव

सादर

केलेल्या

४६६६ शेतकऱयाींच्या बँक खात्यावर अनद
ु ानाची रक्कम आर्ीिीएस द्वारे
िमा करण्यात आली आिे .
(३) प्रश्न उद्भवत नािी.

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

अहमदनगर शहरातील उड्डाणपुलाचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत
(२१)

*

४११६३ डॉ.सध
ु ीर ताांबे : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि

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

(१) अिमदनगर शिरातील उडडाणपल
ु ाचे काम मागील कािी वषांपासन
ू
प्रलींबबत असन
ू त्यामळ
ु े येथे वाितक
ु कोंडी िोत आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त उडडाणपल
ु ाचे काम सरु
ु करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) उडडाणपल
ु ाचे काम रखडले आिे , िे खरे
आिे .

पव
ू ीच्या राज्यमागग ६० च्या सशरुर ते अिमदनगर हया र्त्याच्या

खािगीकरणाींतगगत

चौपदरीकरणाच्या

प्रकल्पामध्ये

अिमदनगर

शिरात

उडडाणपल
ु ाचे बाींधकाम समाववष् िोते. सदरील प्रकल्पामधून उडडाणपल
ु ाचे
बाींधकाम वगळण्यास मिाराषर शासनाने िानेवारी, २०१८ मध्ये मान्यता हदली

असन
ू अिमदनगर शिरातील राषरीय मिामागग ६१ (िुना २२२) वर उडडाणपल
ू
बाींधण्यास भारतीय राषरीय रािमागग प्रागधकरणास ना-िरकत कळववली आिे .
उडडाणपल
ु ाच्या

बाींधकामासाठी

प्रकल्प

अिवाल

भारतीय

राषरीय

त्याच्या मान्यतेनत
ीं र ननववदा प्रकक्रया पण
ू ग करुन उडडाणपल
ु ाचे

प्रत्यक्ष

रािमागग प्रागधकरणाच्या हदल्ली मख्
ु यालयास मींिूरीसाठी सादर केला असन
ू

बाींधकाम िाती घेण्याचे ननयोिन असल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय
रािमागग प्रागधकरण, अिमदनगर याींनी कळववले आिे .
-----------------

बीड स्जल््यातील शेतिऱयाने आत्महत्या िेल्याबाबत
(२२)

*

३८१२१

श्री.नरें द्र

पाटील,

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.सनु नल

तटिरे ,

श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरां जन
डािखरे , श्री.अमरससांह पांडडत, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर,

अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) बीड जिल्हयातील शेतकरी प्रल्िाद ्े काळे याींची इनामी िमीन ववक्री

केल्याने सदर िमीन ि्ताींतर (रान््णर) करण्यासाठी उपजिल्िागधकारी, बीड
याींनी ्े काळे याींच्याकडे पैशाींची मागणी केल्याने शेतकरी प्रल्िाद ्े काळे याींनी

कायागलयाबािे र ववष वपऊन आत्मित्या केल्याचे मािे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशगनास आले, िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी

केली आिे

काय,

चौकशीच्या अनष
ीं ाने सींबगीं धत दोषी अगधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा
ु ग
करण्यात येत आिे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) ेी.सय्यद शणीक सय्यद िमिा या व्यक्तीने मौिे

नागापरू (ब.ु ) ता.जि.बीड येथील ग् नीं/सव्िे नीं १०६ मधील क्षेत्र ०० िे .
२० आर िी इनाम िमीन ेी.प्रल्िाद िररभाऊ ्े काळे याींना ववक्री करण्याची
परवानगी

हदनाींक

१३/०७/२०१६

रोिीच्या

अिागन्वये

मागगतली

िोती.

त्यानष
ीं ाने उपजिल्िागधकारी (भस
ु ग
ू ध
ु ार), जिल्िागधकारी कायागलय, बीड याींनी
तिससलदार,

बीड

याींच्याकडून

अिवाल

मागववला

िोता.

सदर

अिवाल

तिससलदार, बीड याींनी हदनाींक १४/१२/२०१७ रोिी उपजिल्िागधकारी (भस
ू ध
ु ार),
जिल्िागधकारी कायागलय, बीड याींना सादर केला. त्यानस
ु ार उपजिल्िागधकारी

(भस
ू ध
ु ार), जिल्िागधकारी कायागलय, बीड याींनी हदनाींक १६/१२/२०१७ रोिीच्या
पत्रान्वये

ेी.प्रल्िाद

ेी.सय्यद

िररभाऊ

शणीक

्े काळे

सय्यद

याींना

िमिा

ववक्री

याींची

सदर

इनाम

करण्यासींदभागत

िमीन

पडताळणी

प्रमाणपत्र/कृवषक प्रयोिनासाठी ि्ताींतरण करण्याची परवानगी हदली िोती.

तथावप, ेी.्े काळे िे उक्त प्रकरणी खरे दीदार िोते त्याींनी तिससल

कायागलय बीडच्या आवारात हदनाींक १४/१२/२०१७ रोिी दारुच्या नशेत ववष

प्राशन केले आणण उपचारादरम्यान त्याींचा हदनाींक १७/१२/२०१७ रोिी मत्ृ यू
झाला. त्यानष
ीं ाने सशवािी नगर पोलीस ््े शन, बीड येथे आकज्मक
ु ग
मत्ृ यच
ू ी नोंद करण्यात आली आिे .
(२)

उक्त

प्रकरणी

झालेल्या

ववलींबाची

िबाबदारी

ननजश्चत

करुन

सींबगीं धताववरुध्द कारवाई प्र्ताववत करण्याचे ननदे श जिल्िागधकारी, बीड याींना
हदनाींक १२/०३/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये दे ण्यात आले आिे त.
(३) प्रश्न उद्भवत नािी.

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

ठाणे स्जल्हा पररषदे च्या सािचजननि बाांधिाम विभागातील
िायचिारी असभयांत्यास लाच घेताना अटि िेल्याबाबत
(२३)

*

४०७४५ अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मत
ां टिले :

सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) ठाणे जिल्िा पररषदे च्या सावगिननक बाींधकाम ववभागातील कायगकारी
असभयींता

ेी.पद्माकर

सख
ु दे वे

याींना

लाचलच
ु पत

प्रनतबींधक

ववभागाच्या

अगधकाऱयाींनी (ACB) एक लाखाची लाच ्वीकारताना हदनाींक ३१ िानेवारी,
२०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास पकडले आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, ठाणे जिल्हयातील कल्याण, अींबरनाथ, मरु बाड व सभवींडी या
तालक्
ु यात

एमएमआरडीए

अींतगगत

सरु
ु

असलेल्या

र्त्याींच्या

कामात

रुपये २०० को्ीींचा गैरव्यविार झाला असल्याचे ननदशगनास आले असन
ू
त्यामध्ये ेी.सख
ु दे व,े कायगकारी असभयींता याींचा सिभाग असल्याचे हदनाींक
३१ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशगनास आले आिे, िे िी खरे
आिे काय,

(३) असल्यास, ेी.सख
ु दे वे याींनी ननववदा प्रकक्रयेत सवगच अ्ीशतींना डावलन
ू
तसेच

सींबगीं धत

ववभागाच्या

अगधकाऱयाींशी

सींगनमत

करुन

्वत:च्या

णायद्यासाठी त्याींच्या मिीतील कींपन्याींना लाभ िोईल अशी ननववदा प्रकक्रया

पण
ू ग केली असल्याचा आरोप ननववदा सादर केलेल्या कींत्रा्दाराींनी केला असन
ू
त्यासींदभागतील तक्रार लेखी ननवेदनाद्वारे

ववरोधी पक्ष नेत,े ववधानसभा

ववभागाकडे

प्रकक्रया

याींचेकडे

केल्यानस
ु ार

त्याींनी

पत्रव्यविार

करुन

तसेच

्थाननक

ननववदा

लोकप्रनतननधीींनी
सींदभागतील

सींबगीं धत

कागदपत्रे

दाखववण्याबाबतची मागणी करुन दे खील ठाणे जिल्िा पररषदे च्या सावगिननक

बाींधकाम ववभागाकडून सदर माहिती दे ण्यात आली नसल्याचे ननदशगनास आले
आिे, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, सदरिू ननवेदनाच्या अनष
ीं ाने शासनाने चौकशी केली आिे
ु ग
काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई
करण्यात आली वा येत आिे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) िोय.
(२) नािी.

(३) माहिती उपलब्ध करुन दे ण्यात आली आिे . ननववदा प्रकरणी कोणतीिी
अननयसमतता झाल्याचे प्रथमदशगनी आढळून आले नािी.
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नािी.

-----------------
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शेतिरी आत्महत्याग्र्त स्जल््यासाठी समुह पध्दतीने
विविध उपक्रम राबविण्याबाबत

(२४)

*

४०९९८ श्री.हे मत
ां टिले, श्री.विक्रम िाळे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण

पािसिर,

श्री.आनांद

ठािूर,

अॅड.राहुल

नािेिर,

अॅड.जयदे ि

गायििाड,

श्री.सनु नल तटिरे , श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामराि िडिुते,
श्री.जगन्नाथ सशांदे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) राज्यातील शेतकरी आत्मित्याग्र्त जिल्हयासाठी समि
ु पध्दतीने ववववध

उपक्रम राबववण्याकररता क्ल््र तयार केले िाणार असन
ू त्यासाठी रुपये
११५० को्ीींची तरतद
ू करण्यात आली असन
ू या योिनेचा प्रारीं भ यवतमाळ
जिल्हयापासन
ू करण्याचा ननणगय शासनाने घेतला आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, क्ल््र उपक्रमाचे सवगसाधारण ्वरुप काय आिे , तसेच या
उपक्रमाींतगगत कोणकोणत्या योिना कायागजन्वत करण्यात येणार आिे ,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर योिना
कायागजन्वत करुन योिनेची अींमलबिावणी करण्याबाबत कोणती कायगवािी
केली वा करण्यात येत आिे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री.पाांडुरां ग फुांडिर : (१) िोय.

(२) या प्रकल्पाींतगगत सम
ु ारे २० गावाींच्या ग् समि
ू ामध्ये शेतीतील नावपकी

वा अन्य सम्याींमळ
ु े त्या गावाींतील अत्यींत ववपदाग्र्त/असरु क्षक्षत ज्थतीत

असणाऱया शेतकऱयाींचे समि
ु ग् तयार करून त्याींच्यासाठी उपजिववकेचे साधन
ननमागण करणाऱया वैयजक्तक व सामद
ु ानयक लाभाचे उप-प्रकल्प राबववण्यात

येणार आिे त. सदर उप-प्रकल्पाींमध्ये प्रामख्
ु याने शेती परु क व्यवसाय सरू
ु

करणे, सदर व्यवसायाकररता बािार साखळी ववकससत करणे, शाश्वत शेतीला

चालणा दे णे, शेती आधारीत लघु व सक्ष्
ु म उद्योग ननसमगती, मद
ृ व
िलसींधारण कामे शेतकऱयाींचे CMRC व FPO च्या माध्यमातन
ू सींघ्न
करणे, समप
ु दे शन, सशक्षण व दध
ु रग आिाींरासाठी सिाय्य इ. उपक्रम या
योिनेंतगगत राबववण्यात येणार आिे त.
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(३) हदनाींक ०४ िन
ू , २०१६ च्या शासन ननणगयान्वये सदर योिना यवतमाळ
व उ्मानाबाद जिल्हयात राबववण्यास प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आलेली

आिे . PoCRA िी िागनतक बॅंक परु ्कृत योिना ववदभग व मराठवाडयातील
१४ जिल्िे व िळगाींवसाठी मींिरू झाल्यामळ
ु े सदर योिनेशी िोड घालण्याची
व्यव्था करण्यात येत आिे.
(४) प्रश्न उद्भवत नािी.

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

येिला ि ननफाड (स्ज.नासशि) तालक्
ु यात तलाठी ि मांडळ अधधिारी
िायाचलये एिां ननिास्थाने बाांधण्याबाबत

(२५)

*

३९३६० श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मड
ांु ,े श्री.अमरससांह पांडडत,

श्री.नरें द्र पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१४३८ ला हदनाांि २४ जल
ु ,ै २०१७

रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१)

येवला

(जि.नासशक)

एवीं

ननवास्थाने

तालक्
ु यातील

३०

गावाींमध्ये

तसेच

ननणाड

(जि.नासशक) तालक्
ु यातील १९ गावाींमध्ये तलाठी व मींडळ अगधकारी कायागलये
बाींधण्याकररता

अींदािपत्रकाींना

प्रशासकीय

मान्यता

समळणेसाठी अनक्र
ु मे हदनाींक २८ माचग, २०१६ व हदनाींक ८ ऑग््, २०१६
रोिी वा त्यासम
ु ारास ववभागीय आयक्
ु त, नासशक याींनी शासनाकडे सादर

केलेल्या प्र्तावातील अगधकची माहिती शासनास प्राप्त झाली असन
ू सदर
कायागलये-ननवास्थाने बाींधण्याकररता आवश्यक ननधी व प्रशासकीय मान्यता
समळणेबाबत ्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २४ ऑग््, २०१६ रोिी व
मािे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाकडे मागणी केलेली आिे , िे खरे
आिे काय,

(२) असल्यास, तलाठी व मींडळ अगधकारी कायागलये एवीं ननवास्थाने
बाींधण्याकररता प्राप्त झालेल्या अींदािपत्रकाींबाबत ववभागीय आयक्
ु त, नासशक
याींचेकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनष
ीं ाने प्र्तावाची सरु
ु ग
ु असलेली
छाननी पण
ू ग झाली आिे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवािी
केली वा करण्यात येत आिे,

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

(२), (३) व (४) ननणाड तालक्
ु यातील १९ गावाींमध्ये तलाठी व मींडळ
अगधकारी कायागलये एवीं ननवास्थाने याींची नकाशे व अींदािपत्रके ताींबत्रक
तपासणीसाठी सावगिननक बाींधकाम ववभागाकडे पाठववण्यात आली आिे त.
ननधी

सावगिननक बाींधकाम ववभागाकडून ताींबत्रक मींिूरी समळाल्यानींतर

उपलब्धतेनस
ु ार

सींकजल्पत आिे .

प्रशासकीय

मान्यता

दे ण्याची

कायगवािी

करण्याचे

येवला तालक्
ु यातील तलाठी व मींडळ अगधकारी याींचे कायागलय एवीं

ननवास्थान याींचा प्र्ताव सावगिननक बाींधकाम ववभागाकडे असभप्रायासाठी
सादर करण्यात आला आिे .

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

मोजे िोथळी (ता.सशरोळ, स्ज.िोल्हापूर) येथील ्मशानभूमीच्या
जागेची नोंद ७/१२ मध्ये िरण्याबाबत

(२६)

*

४१०८१ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त,

श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्रीमती हु्नबानू खसलफे : सन्माननीय महसल
ू
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौिे कोथळी (ता.सशरोळ, जि.कोल्िापरू ) येथील बलत
े ार (कींु भार, परी्,
ु द

आींबी, माळी, सत
ु ार, िींगम) व िैन समािाकररता ग् नीं. २७१ (सस.स.नीं.५८३)

मधील ०.१८ पैकी प्रत्येकी ०.९ आर इतके क्षेत्र ्मशानभम
ू ीकररता वापरण्याची
वपढ्याींवपढ्याची वहिवा् आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त िसमनीची नोंद ७/१२ पत्रकेवर नावे िोण्याकररता वारीं वार

मागणी करण्यात आली असन
ू त्याबाबत कोथळी ग्रामसभा ठराव क्र. ८९

हदनाींक २६ िानेवारी, २०१६ रोिी करण्यात येऊन जिल्िागधकारी, कोल्िापरू
याींच्याकडे दे ण्यात आला आिे , िे िी खरे आिे काय,
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(३) असल्यास, सदर ठरावावर काय ननणगय घेण्यात आला व उपरोक्त
्मशानभम
ू ीची नोंद ७/१२ पत्रकी घेण्याकररता शासनाने चौकशी करुन कोणती
कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) मौिे कोथळी, ता.सशरोळ, जिल्िा कोल्िापरू येथे ग्
नीं. २७१ (क्षेत्र ०-१८ िे .आर) याच्या गा.न.नीं. ७/१२ मध्ये “मसणवा् सरकार”

अशी नोंद असन
ू सदर िमीन व्यव्थापनासाठी ग्रामपींचायत कोथळीकडे
सप
ु द
ु ग करण्यात आली आिे .
(२) िोय.

(३) मौिे कोथळी, ता.सशरोळ, जि.कोल्िापरू येथील ववषयाींककत ग् नीं. २७१
मधील ०-१८ िे .आर पैकी प्रत्येकी ०-०९ िे .आर इतके क्षेत्र बलत
े ार (कींु भार,
ु द

परी्, आींबी, माळी, सत
ु ार, िींगम) व िैन समािाच्या ्मशानभम
ू ीसाठी
दे ण्याबाबतचा

प्र्ताव

उपववभागीय

अगधकारी,

इचलकरीं िी

याींनी

जिल्िागधकारी, कोल्िापरू याींना सादर केला आिे . सदर प्र्तावाच्या अनष
ीं ाने
ु ग

मख्
ु य कायगकारी अगधकारी, कोल्िापरू जिल्िा पररषद याींचा अिवाल तसेच
अन्य सींबगीं धत ववभागाकडील ना-िरकत दाखले प्राप्त करून घेऊन मिाराषर
िमीन

मिसल
ू

ववषयाींककत

अगधननयम

क्षेत्र

१९६६

चे

कलम

दणनभम
ू ी/दिनभम
ू ीसाठी

२२

मधील

असभि्ताींककत

तरतद
ू ीींनस
ु ार

जिल्िागधकारी, कोल्िापरू याींचे्तरावर सींकजल्पत आिे .
(४) प्रश्न उद्भवत नािी.

करण्याचे

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

नायगाि ि लोहा (स्ज.नाांदेड) तालुक्यातील गोदािरी
नदी पात्रातन
ू अिैध िाळू उपसा रोखण्याबाबत

(२७)

*

४०६७४ श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई

जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हु्नबानू खसलफे,
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सभ
मांत्री पढ
ु ाष झाांबड : सन्माननीय महसल
ू
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) नरसीणा्ा (ता.नायगाव, जि.नाींदेड) तसेच पेनरू , गींगाबे्, मल्
ु लमानवाडी

(ता.लोिा, जि.नाींदेड) या भागातील गोदावरी नदीपात्रातन
ू अवैधररत्या वाळूचा
उपसा िोत असन
तालक्
ग
करीत
ू
ु यातील सींबगीं धत अगधकारी याकडे दल
ु क्ष

असल्याचे हदनाींक २५ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशगनास आले,
िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास,

चौकशीच्या

उपरोक्त प्रकरणी

अनष
ीं ाने
ु ग

अवैध

शासनाने चौकशी

वाळू

केली आिे

उपसाकडे

दल
ग
ु क्ष

काय,

करणाऱया

अगधकारी/कमगचारी याींच्यावर कारवाई करुन वाळू उपसा रोखण्याबाबत कोणती
कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) अशी बाब ननदशगनास आली नािी.
(२)

नाींदेड

जिल्हयात

वाळूचे

अवैध

उत्खनन

व

वाितक
ु ीस

प्रनतबींध

करण्यासाठी तालक
ु ा्तरावर भरारी पथके गठीत करण्यात आली आिे त. सदर

पथकाींमाणगत नाींदेड जिल्हयात मािे एवप्रल, २०१७ ते िानेवारी, २०१८ या

कालावधीत गौण खननिाचे अवैध उत्खनन व वाितक
ु ीच्या ८३३ प्रकरणात

दीं डात्मक कायगवािीद्वारे रुपये १८०.४० लक्ष इतकी रक्कम वसल
ू करण्यात
आली असन
ू ९ प्रकरणात गन्ु िे दाखल करण्यात आले आिे त.
(३) प्रश्न उद्भवत नािी.

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

मुलुांड (मुांबई) येथील चौधरी मोटार ्िूलने
बनािट िाहन परिाने हदल्याबाबत

(२८)

*

४०४५० श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे व मब
ींु ईतील प्रादे सशक पररविन कायागलयातील अगधकाऱयाींच्या
बनाव् सिी-सशक्क्याींसि ७०० ्मा्ग काडग वािन परवाना मल
ु ड
ुीं च्या (मब
ुीं ई)

चौधरी मो्र ्कूलने हदले असल्याचे हदनाींक १५ िानेवारी, २०१८ रोिी वा
त्यासम
ु ारास ठाणे पोसलसाींच्या ननदशगनास आले, िे खरे आिे काय,
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(२) असल्यास, ककती बनाव् वािन परवाने ककती ककीं मतीने ववतरीत केले
आिे त,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

बनाव्

सिी-सशक्क्याींच्या अनष
ीं ाने वािन परवाना ववतरीत करणाऱयाींवर कोणती
ु ग
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री.हदिािर रािते : (१) िे खरे आिे .

(२) व (३) मल
ु ड
ुीं येथील चौधरी मो्ार ड्रायजव्िीं ग ्कूल या हठकाणी पोलीस
ववभागाव्दारे केलेल्या कारवाईत ेी.सन
ु ील भीमराि चौधरी िे आर्ीओ,

पोलीस व मिसल
इत्यादी शासकीय कायागलयाचे सशक्के, बनाव् मो्ार
ू
ड्रायजव्िीं ग ्मा्ग काडग तयार करीत असल्याचे पोलीस तपासात ननषपन्न

झाल्यावरुन हदनाींक १६/०१/२०१८ रोिी ेीनगर पोलीस ््े शन, ठाणे शिर
येथे गन्
ु िा रजि.नीं. ०७/२०१८, भा.दीं .वव. कलम १७१, ४०६, ४२०, ४६४, ४६७,

४६८, ४७१ दाखल करण्यात येवन
ू ेी.सन
ु ील भीमराि चौधरी याींना हदनाींक

१६/०१/२०१८ रोिी अ्क करण्यात आलेली आिे . चौधरी मो्ार ड्रायजव्िीं ग

्कूलचा परवाना सन २०११ मध्येच रद्द करण्यात आलेला आिे . सदर
गन्
ु हयाचा तपास पोलीस ववभागामाणगत अन्वेषणागधन आिे .
(४) प्रश्न उद्भवत नािी.

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

सरगम चौि ते क्राांनतससांह नाना पाटील चौि (ता.पांढरपूर, स्ज.सोलापूर)
येथील र्त्यािर दभ
ु ाजि बसविणेबाबत

(२९)

*

४०९६८ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील :

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

(१) सरगम चौक ते क्राींनतससींि नाना पा्ील चौक (ता.पींढरपरू , जि.सोलापरू )

येथे ववद्याथी व नागररकाींची मोठी रिदरी असन
ू सदर र्त्यावर दभ
ु ािक
नसल्यामळ
ु े या क्षेत्रात वारीं वार अपघात िोत आिे त, िे खरे आिे काय,

35

(२) असल्यास, सदर हठकाणी दभ
ु ािक बसववणेबाबत ्थाननक नागरीक व
ववववध सामाजिक सीं्थानी शासनाकडे वारीं वार मागणी करीत आिे त, िे िी
खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सरगम चौक ते

क्राींनतससींि नाना पा्ील चौकापयंत दभ
ु ािक बसववणेबाबत कोणती कायगवािी
केली वा करण्यात येत आिे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) मोिोळ पींढरपरू आळीं दी हया राषरीय मिामागग
९६५ च्या पींढरपरू शिरातील प्रश्नाींककत १.१० कक.मी. र्त्यावर वारीं वार

अपघात िोतात िे खरे नािी. तसेच सदर १.१० कक.मी. र्त्यावर दभ
ु ािक
बनववणेबाबतची मागणी राषरीय मिामागग ववभागास प्राप्त नािी.
(३) प्रश्न उद्भवत नािी.
(४) प्रश्न उद्भवत नािी.

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

मौजे जयताळा (स्ज.नागपूर) येथील जमीन गैरव्यिहाराबाबत
(३०)

*

४१०३० श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप : सन्माननीय महसल
ू मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे ियताळा (जि.नागपरू ) खसरा क्र.११९-१२१/२, नगर भम
ू ापन
क्र. ६४० या दोन एकर िमीन व्यविाराींमध्ये मे.पायोननयर ग्रप
ु या कींपनीने
बेकायदे शीर गैरव्यविार करुन शासकीय अगधकाऱयाींच्या सींगनमताने कोट्यवधी

रुपयाींचा अपिार केल्याप्रकरणी सींबगीं धत िमीन मालकाींनी मा.मख्
ु यमींत्री
याींचेकडे तक्रार केली आिे , िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी

केली आिे

काय,

चौकशीच्या अनष
ीं ाने िमीन व्यविारात गैरव्यविार करणाऱया सींबगीं धत कींपनी
ु ग
व सींबगीं धत शासकीय अगधकाऱयाींवर कारवाई करुन सींबगीं धत िमीन मालकाींना
न्याय समळवन
ू दे ण्याबाबत कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) अशा आशयाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या
आिे त.

ेी.दत्तात्रय कृ. वपतळे , तक्रारदार व इतर याींनी मौिे ियताळा

(जि.नागपरू ) खसरा क्र. ११९ व १२१/२ न.भ.ू क्र. ६४० आरािी ०.८१ िे .आर
(८१०० चौ.मी.) पैकी ७६१३ चौ.मी. िमीन मे.पायोननयर ग्रप
ु याींना ववक्री
केली.

सदर ववक्रीच्या अनष
ीं ाने नगर भम
ु ग
ू ापन अगधकारी क्र. ३ याींनी

पाररत केलेल्या आदे शाववरुध्द ेी.दत्तात्रय कृ.वपतळे व इतर याींनी जिल्िा

अगधक्षक, भसू म असभलेख, नागपरू याींच्याकडे मिसल
ू ी अवपल क्र. १५९/२०१५-१६
दाखल केले आिे . जिल्िा अगधक्षक, भसू म असभलेख, नागपरू याींनी सदर
अवपल अिागवर ननणगय िोईपयंत आखीव पबत्रकेवरील पररज्थती ‘िैसे थे’

ज्थती ठे वण्याबाबत नगर भम
ू ापन अगधकारी क्र. ३ याींना हदनाींक २०/०५/२०१७
रोिीच्या ननणगयान्वये आदे सशत केले आिे .
सदर

आदे शाववरुध्द

मे.पायोननयर

ग्रप
ु

याींनी

दाखल

केलेल्या

णेरतपासणी अिागबाबत उपसींचालक, भसू म असभलेख, नागपरू प्रदे श, नागपरू
याींचेकडे कायगवािी सरु
ु आिे .

मौिे ियताळा (जि.नागपरू ) खसरा क्र. ११९ व १२१/२, नगर भम
ु ापन

क्र. ६४० या दोन एकर िसमनीबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारीींच्या अनष
ीं ाने
ु ग

चौकशी करुन अिवाल सादर करण्याबाबत जिल्िागधकारी, नागपरू याींना
ननदे श दे ण्यात आले आिे त.
(३) प्रश्न उद्भवत नािी.

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

अहमदनगर स्जल््याचे विभाजन िरण्याबाबत
(३१)

*

४१००७ श्री.हे मत
ां टिले, श्री.विक्रम िाळे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण

पािसिर,

अॅड.जयदे ि

गायििाड,

श्री.आनांद

ठािूर,

अॅड.राहुल

नािेिर,

श्री.सनु नल तटिरे , श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.ननरां जन

डािखरे , श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.रामराि िडिुते : सन्माननीय महसल
ू मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) राज्यातील अिमदनगर जिल्हयाचे ववभािन करुन सशडी िा नववन जिल्िा
करण्याचा प्र्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आिे, िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास,

नव्याने

ननमागण

िोणाऱया

सशडी

ेीरामपरू ला ठे वण्यात येणार आिे, िे िी खरे आिे काय,

जिल्हयाचे

मख्
ु यालय

(३) असल्यास, उक्त ववचाराधीन प्र्तावावर शासनाने ननणगय घेऊन कोणती
कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) जिल्िा ववभािनाबाबत ननकष
ठरववण्याकरीता शासनाकडून गठीत करण्यात आलेल्या ससमतीचा अिवाल
प्राप्त झाला असन
ीं ाने धोरणात्मक
ू सदर ससमतीच्या अिवालाच्या अनष
ु ग
ननणगय

घेण्यासाठी

प्र्ताव

मींबत्रमींडळाच्या

मान्यते्तव

सादर

करण्याच्यादृष्ीने कायगवािी सरु
ु आिे . मींबत्रमींडळाच्या मान्यतेने ननजश्चत
केल्या िाणाऱया ननकषानस
ु ार अिमदनगर जिल्हयासि अन्य जिल्हयाचे
ववभािन/पन
ु रग चनेबाबत प्रकरणपरत्वे उगचत ननणगय घेण्याचे सींकजल्पत आिे .
(४) प्रश्न उद्भवत नािी.

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

नासशि-पण
ु े रे ल्िेमागाचसाठी ननधीची तरतद
ू िरण्याबाबत
(३२)

*

३९३६४ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मड
ांु ,े श्री.अमरससांह पांडडत,

श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) नासशक-पण
ु े रे ल्वेमागागसाठी राज्य शासनाच्या ५० ्क्के हिश्श्याच्या
रकमेची

आगामी

अथगसक
ीं ल्पामध्ये

तरतद
ू

करण्याची

्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक ६ नोव्िें बर, २०१७ रोिी तसेच हदनाींक १२ िानेवारी,
२०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास मागणी केलेली आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकल्पासाठी राज्य शासनाच्या ५० ्क्के सिभागाची

तरतद
ू करण्यासाठी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवािी केली वा
करण्यात येत आिे ,

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

(२) पण
ु -े नासशक रे ल्वेमागागची प्रकल्पाची एकूण ककीं मत रुपये १८९९.६४ को्ी
असन
ू

त्यातील

राज्य

शासनाचा

सिभाग

५०

्क्के

म्िणिेच

रुपये ९४९.८२ को्ी (रोखीने) दे ण्याचा तसेच उवगररत ५० ्क्के आगथगक

सिभाग राज्य शासनाकडून ्प्प्या्प्प्याने दे ण्याचा ननणगय शासन ननणगय

क्रमाींक आरएलवाय-०२१२/१८०/प्र.क्र.३७/पररविन-५, हदनाींक ७ िून, २०१२
अन्वये घेण्यात आला आिे . तसेच िा प्रकल्प मिाराषर रे ल्वे पायाभत
ू ववकास
सल. माणगत राबववण्यास शासनाने तत्वत: मान्यता हदली आिे .
(३) प्रश्न उद्भवत नािी.

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

अहहल्याबाईनगर (ता.अधाचपूर, स्ज.नाांदेड) भागातील आत्महत्याग्र्त
शेतिऱयाांच्या िुटुांबबयाना आधथचि मदत दे ण्याबाबत

(३३)

*

४०६७६ श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई

जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती

हु्नबानू खसलफे, श्री.सभ
ु ाष झाांबड : सन्माननीय मदत ि पन
ु िचसन मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अहिल्याबाईनगर (ता.अधागपरू , जि.नाींदेड) भागात रािणाऱया शेतकऱयाने
सततची नापीक िमीन तसेच बँकेच्या किागला कीं्ाळून घरातच गळणास
घेऊन हदनाींक २७ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास आत्मित्या केली, िे
खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आत्मित्याग्र्त
शेतकऱयाींच्या

कु्ुींबबयाींना

आगथगक

मदत

दे ण्याबाबत

तसेच,

शेतकरी

आत्मित्या रोखण्याबाबत कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) सदर आत्मित्या हदनाींक २७/०१/२०१८ रोिी केली
आिे .

(२) शासन ननणगय क्र.एससीवाय-१२०५/प्र.क्र.१८९/म-७, हदनाींक २३ िानेवारी,
२००६

अन्वये

प्रकरण

शासन

ननकषात

बसत असल्याने

जिल्िा्तरीय

ससमतीने पात्र ठरववले असन
ू आत्मित्याग्र्त शेतकऱयाच्या वारसास

रुपये

१ लक्ष मदत दे ण्यात आली आिे . तसेच शेतकरी आत्मित्या रोखण्यासाठी
शासन

ननणगय

क्र.एससीवाय-२०१५/प्र.क्र.११९/म-७,

(भाग-१),

हदनाींक

२४/०७/२०१५ अन्वये शासनाच्या ववववध ववभागाींमाणगत उपाययोिना करण्यात
येत आिे त.

(३) प्रश्न उद्भवत नािी.

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

विदभच, मराठिाडा ि उत्तर महाराष्ट्रात अििाळी पाऊस ि
गारपीटमुळे नुिसानग्र्ताांना मदत दे ण्याबाबत
(३४)

*

४०८९४ श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय मदत ि पन
ु िचसन मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ववदभग, मराठवाडा आणण उत्तर मिाराषरात झालेल्या अवकाळी पाऊस व

गारपी्मळ
ु े पाच िणाींचा मत्ृ यू िोऊन शेतीचे नक
ु सान झाल्याचे हदनाींक
१२ ऑग््, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशगनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नक
ु सानग्र्त
शेतकऱयाींना मदत दे ण्याबाबत तसेच, मत
ृ पावलेल्या शेतकऱयाींच्या कु्ुींबबयाींना
आगथगक मदत दे ण्याबाबत कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) हदनाींक १२ ऑग््, २०१७ रोिी वा

त्यासम
ु ारास झालेल्या अवकाळी पाऊस, गारपी्, परू , वीि कोसळणे इत्यादी
नैसगगगक आपत्तीींमळ
ु े ववदभग, मराठवाडा आणण उत्तर मिाराषरामध्ये सम
ु ारे
२० व्यक्तीींचा मत्ृ यू झाला असल्याची बाब ननदशगनास आलेली आिे .
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सदर मत
ृ व्यक्तीींच्या वारसाींना शासन ननणगय हदनाींक १३ मे, २०१५

नस
ु ार प्रत्येकी ४ लक्ष रुपये प्रमाणे मदत वा्प करण्यात आली आिे . तसेच,
हदनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१७ च्या पत्रान्वये अनतवषृ ्ी व परु ामळ
ु े झालेल्या
नक
ु सानीचे पींचनामे करण्याबाबत क्षेबत्रय अगधकाऱयाींना सच
ू ना हदल्या आिे त.
(३) प्रश्न उद्भवत नािी.

(३५)

*

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

मोहोळ-पांढरपरू -पण
ु े पालखी महामागाचबाबत
४०९८०

श्री.दत्तात्रय

सािांत,

श्री.श्रीिाांत

दे शपाांडे :

सन्माननीय

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

(१) पींढरपरू व आळीं दी िी दोन मित्वाची तीथगक्षत्र
े े पालखी मागागद्वारे
िोडण्याचे

उपग्रिाद्वारे

शासनाने

आराखडा

ननयोिन
तयार

असन
ू

करून

या

पालखी

मागागचा

भस
ीं ादनाववषयी
ू प

शेतकऱयाींना दे ण्यात आलेल्या आिे त, िे खरे आिे काय,

ऑनलाईन

िािीर

सच
ू ना

(२) असल्यास, प्रत्यक्ष ताबा रे षा आखणी कररता आलेल्या कमगचाऱयाकडून

करण्यात आलेल्या खण
ु ाने बागधत िोणारे क्षेत्र व राषरीय मिामागग ववभागाने
सींपादन केलेले क्षेत्र यामध्ये तणावत आिे असे ननदशगनास आले आिे , िे िी
खरे आिे काय,

(३) असल्यास, या मिामागागतन
ू नवीन बायपास रोड तयार करून शेतकऱयाींची
सप
ु ीक िमीन मोठ्या प्रमाणात सींपाहदत केली िाणार आिे, िे िी खरे आिे
काय,
(४)

असल्यास

प्रत्यक्ष

राषरीय

मिामागागने

सींपाहदत

केलेल्या

िमीन

व्यनतररक्त िा्त िमीन सींपादन न करणे व बायपास रोड पव
ू ीच्या बायपास
रोडने करणे याबाबत शेतकऱयाींकडून मागणी केली िात आिे, िे िी खरे आिे
काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पालखी मागागत
राषरीय मिामागागने सींपाहदत केलेल्या िसमनीव्यनतररक्त इतर िमीन न

सींपाहदत करता िुन्या बायपास मागे र्ता करणेबाबत कोणती कायगवािी
केली वा करण्यात येत आिे,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) मोिोळ ते पण
ु े हया २६४ कक.मी. राषरीय मिामागग
९६५ मध्ये पींढरपरू ते आळीं दी िा पालखी मागग समाववष् आिे . भारतीय
राषरीय रािमागग प्रागधकरणाकडून रा.म. ९६५ च्या चौपदरीकरणासाठी प्रकल्प
सल्लागारामाणगत नकाशे व आराखडे आय.आर.सी. मानके व मागगदशगक

सच
ू ना याींचेनस
ु ार करण्यात आले असन
ू सवव्तर प्रकल्प अिवाल तयार

करण्याची कायगवािी प्रगतीत आिे , असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय
रािमागग प्रागधकरण, पण
ु े याींनी कळववले आिे .

(२) िे खरे नािी. भस
ीं ादनासाठी सींयक्
ू प
ु त मोिणी प्रगतीपथावर असल्याचे
प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागग प्रागधकरण, पण
ु े याींनी कळववले
आिे .

(३) सदरील प्रकल्पाींतगगत पींढरपरू माळसशरस, नातेपत
ु ,े णल्ण, लोणींद, ननरा,

िेिुरी व सासवड िया शिराींसाठी बाियवळण र्ते प्र्ताववत करण्यात

आलेले असन
ीं ादन करण्याचे
ू बाहयवळण र्त्याींसाठी ४५ मी. रुीं दीत भस
ू प

ननयोिन करण्यात आले असल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय
रािमागग प्रागधकरण, पण
ु े याींनी कळववले आिे .

(४) अश्या आशयाचे ननवेदन प्राप्त नािी. तथावप, िा्तीत िा्त हठकाणी
अज्तत्वातील र्त्याचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे प्रकल्प
सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागग प्रागधकरण, पण
ु े याींनी कळववले आिे .

(५) र्त्याची आय.आर.सी. मानकाप्रमाणे भौसमतीक सध
ु ारणा, गावाींमध्ये

िोणारी वाितक
ू कोंडी व भववषयातील पालखी मागागची वाितक
ू वदगळ ववचारात
घेऊन र्त्याची आखणी करण्यात आलेली आिे, असे प्रकल्प सींचालक,
भारतीय राषरीय रािमागग प्रागधकरण, पण
ु े याींनी कळववले आिे .
(६) प्रश्न उद्भवत नािी.

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

विधान भिन :
मुांबई.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानपररषद

______________________________________________________
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