महाराष्ट्र विधानपररषद
दस
ु रे अधधिेशन, २०१८
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
शक्र
ु िार, ददनाांि १३ जुल,ै २०१८ / आषाढ २२, १९४० (शिे)
(१) महसल
ू , मदत ि पन
ु िवसन, सािवजननि

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून),
िृषी ि फलोत्पादन मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

(२) पररिहन, खारभम
ू ी वििास मांत्री

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६५
-------------------------------------

माळशशरस (जज.सोलापरू ) तालक्
ु यातील भस
ू ांपादन झालेल्या
शेतिऱयाांना जशमनीचा मोबदला दे ण्याबाबत

(१)

*

४१९६६ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्रीमती हु्नबानू खशलफे, श्री.आनांदराि
पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४०३४७ ला ददनाांि ८ माचव, २०१८ रोजी

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

(१) सातारा-लातरू राषरीय महामागग क्रमाींक ५४८ सी हा नव्याने होत असून

माळशिरस (जि.सोलापरू ) तालक्
ु यातील २२ गावाींतील िेतकऱ्याींच्या या िशमनी या
महामागागकरीता

सींपादित

होत

असल्याचे

माहे

त्यािरम्यान ननििगनास आले, हे खरे आहे काय,

माचग,

२०१८

मध्ये

वा
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(२) असल्यास, या मागागवरील बाधित िेतकऱ्याींनी सींष ग सशमती ापापन
करुन महामागागचे काम बींि पाडून त्याींनी आपली समाया िासनाकडे माींडल्या
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन बाधित िेतकऱ्याींना
मित िे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींित: खरे आहे .

माळशिरस तालक्
ु यातील १४ गावाींमध्ये सिर राषरीय महामागागच्या या

कामातील वळण सि
ीं ािन करण्यात येत आहे .
ु ारणासाठी भस
ू प
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) सातारा-लातरू रा.म.क्र. ५४८ सी राषरीय महामागग केंद्र िासनाच्या या दिनाींक

०३/०१/२०१७ च्या या अधिसच
ू नेव्िारे षोव त लालेला असन
ू महाराषर राय य राते
ववकास महामींडळामार्गत कायगवाही प्रगतीत आहे .

सद्य:जापतीत राय यमागग क्र. १४१ ची रुीं िी २४ मी्र आहे . या

रुीं िीतच व प्रत्यक्ष असलेल्या वदहवा्ीच्या या रुीं िीतच िोन पिरी व पेव्हड

िोल्डरचे काम प्रगतीत आहे . भौशमनतक, वळण सि
ु ारणा, बसबे, ववश्ाींती
पाींबा तसेच पपकर नाका इ. करीता तेपे वदहवा्ीचा रुीं िीपेक्षा िाात रुीं िीची
आवश्यकता असन
ीं ािन करण्यात येणार असन
ू अिा दठकाणी भस
ू प
ू ३ (A) ची
अधिसच
ू ना

प्रशसध्ि

करण्यात

आली आहे .

भस
ीं ािनाची
ू प

कायगवाही

पण
ू ग

लाल्यानींतर राता सि
ु ारणेचे काम करण्यात येणार असल्याचे महाराषर राय य
राते ववकास महामींडळ याींनी कळववले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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मुांबई-पुणे द्रत
ु गती महामागाविरील खालापूर येथे
भूखड
ां िाटपात अननयशमतता झाल्याबाबत

(२)

*

४२१९१ आकिव.अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.अमरनाथ राजूरिर,

श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हु्नबानू खशलफे, श्री.सभ
ु ाष
झाांबड, श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े
श्री.हररशसांग राठोड, श्री.जनादव न चाांदरू िर, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे, श्री.सतेज ऊफव

बांटी पाटील : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई-पण
ु े द्रत
ु गती महामागागवरील खालापरू येपील र्ूड मॉल, रक
्शमगनलसाठी महाराषर राय य राते ववकास महामींडळाने केलेल्या भख
ू ींड

वा्पात अनेक प्रकारच्या या अननयशमतता लाल्याने िासनाचे रूपये २०००

को्ीींचे नक
ु सान लाल्याचे दिनाींक ८ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास
ननििगनास आले असन
ू या अननयशमतते सींिभागत चौकिी करण्यासाठी सशमती
नेमण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त सहा भख
ू ींडाच्या या िेिारी असलेला मौिे सारसन व मौिे

ठाणे न्हावे येपील भख
ू ींडाची (हेक््र क्षेत्र ९.५०) षाईषाईने ननवविा प्रक्रक्रया

करुन हे भख
ू ींड ३० व े कालाविीसाठी रुपये १० को्ी ४१ लाख इतक्या कमी
भावाने रक ्शमगनल, र्ूडवेसाठी िे ण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

िासनाने चौकिी

केली आहे

काय,

चौकिीच्या या अनु ग
ीं ाने भख
ू ींड वा्पाच्या या अननयशमतते प्रकरणी िो ीींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) यासींिभागत प्राप्त लालेल्या तक्रारीींच्या या अनु ग
ीं ाने
चौकिी

महाराषर

करण्याकरीता

सहव्यवापापकीय

सींचालक

(प्रिासन

व

राय य राते ववकास महामींडळ याींच्या या अध्यक्षतेखाली

२३/०२/२०१७ रोिी चौकिी सशमती नेमण्यात आली आहे .

ववत्त),

दिनाींक

4

(२) हे खरे नाही. तपावप, रक ्शमगनल २ च्या या भख
ू ींडासाठी ९.५० हे क््र
क्षेत्राकरीता ३० व ागच्या या भाडेपट्टयासाठी रुपये १५.५६५ को्ी महामींडळास प्राप्त

लाले असन
ू रुपये ४०.०० को्ी रुपयाींचे रक ्शमगनलचे बाींिकाम सवलत
िारकाने करावयाचे असन
ू तयार लालेल्या सवु विेतन
ू महामींडळास पाक्रकिंग

चािेस पो्ी ५०% वा्ा शमळणार आहे व रक चालकाींसाठी सवु विा सध्
ु िा
शमळणार आहे त.

(३) यासींिभागत चौकिी सशमतीचा अहवाल महामींडळास प्राप्त लाला असन
ू
सशमतीचा अहवाल सींचालक मींडळाच्या या ववचारािीन आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यात सशु शक्षित बेरोजगार अशभयांत्याांची
नोंदणी मयावदा िाढविण्याबाबत

(३)

*

४१५१२ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरशसांह पांडडत :

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

(१) राय यात ७२,००० नोंिणीकृत सशु िक्षक्षत बेरोिगार अशभयींते असन
ू १०,०००
सशु िक्षक्षत

बेरोिगार

अशभयींत्याींना

मागील

१०

व ागत

एकही

काम

न

शमळाल्याने त्याींना ठे केिारीचे नोंिणीचे नत
ु नीकरण करण्यास अडचणी येत

असन
सशु िक्षक्षत बेरोिगार अशभयींत्याींना (वगग-५) रुपये ५० लक्ष ऐविी
ू
(वगग-४) रुपये १ को्ी ५० लक्ष मध्ये नोंिणी िे ण्याची कायगवाही केली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) तसेच, एकापेक्षा िाात अशभयींते एकत्र येवन
ू सींयक्
ु त भागीिारी करुन
त्याींना क्रकमान रुपये ५ को्ी क्रकींमतीच्या या ापिागत्मक ननवविे साठी मान्यता
शमळणार आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानु ग
ीं ाने सशु िक्षक्षत बेरोिगार अशभयींत्याींना न्याय
िे ण्यासाठी कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) अींित: खरे आहे . सशु िक्षक्षत बेरोिगार अशभयींत्याींना

िाात कामे शमळावीत यासाठी त्याींची नोंिणी मयागिा रुपये ५० लक्ष वरुन
रुपये १.५० को्ी एवढी वाढववण्यात आली आहे .
(२) नाही.

(३) स.ु बे.अ. याींना रुपये १.५० को्ी रकमेपयिंतची कामे िे ण्याबाबतचा िासन
ननणगय दिनाींक ३१/५/२०१८ रोिी ननगगशमत करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मनोर-िाडा-शभिांडी (जज.पालघर) बायपास या राष्ट्रीय महामागाविर
अपघातप्रिण िेत्र ननमावण िरण्याबाबत
(४)

*

४१३२१

श्री.रविांद्र

फाटि :

सन्माननीय

सािवजननि

बाांधिाम

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

(१) मनोर-वाडा-शभवींडी (जि.पालषर) बायपास या राषरीय महामागागवर अनेक
दठकाणी अपषातप्रवण क्षेत्रे ननमागण लाली असल्याने याबाबत वाहनचालकाींनी
सींबधीं ित ठे केिार व बाींिकाम ववभागाकडे तक्रारी केल्या आहे त, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास,

सिर

प्रकरणी

(३)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

तक्रारी

करुनही

सींबधीं ित

िाणीवपव
ग िल
ग केले िात आहे, हे ही खरे आहे काय,
ू क
ु क्ष
िासनाने चौकिी

ववभागाकडून

केली आहे

काय,

चौकिीच्या या अनु ग
ीं ाने िल
ु क्षग करणाऱ्या अधिकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) अिा प्रकारचे ननवेिन िासनास प्राप्त लाल्याचे
दिसन
ू येत नाही.

(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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आिी (जज.िधाव) येथील आसोले-नगर र्त्याचे िाम
ननिृष्ट्ट दजावचे झाल्याबाबत
(५)

*

४२२०२

प्रा.जोगेन्द्द्र

ििाडे :

सन्माननीय

सािवजननि

बाांधिाम

(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

आवी

शसमें ्ीकरणाचे
दठकदठकाणी

(जि.विाग)
काम

तडा

सरु
ु

येपील

गेल्याचे

असन
ू
माहे

ननििगनास आले, हे खरे आहे काय,

आसोले-नगरकडे
अल्पाविीतच

एवप्रल,

२०१८

या

िाणाऱ्या

मध्ये

शसमें ्
वा

रात्याचे

रात्याला

त्यािरम्यान

(२) असल्यास, या शसमें्ीकरण केलेल्या ननकृष् ििागच्या या कामाींबाबत
ापाननक नागररकाींनी सावगिननक बाींिकाम ववभागातील उपववभागीय अशभयींता
याींच्या याकडे तक्रारी करुनही सींबधीं ित िासकीय अधिकारी व कींत्रा्िार याींचे

आधपगक सींगनमत असल्याने िो ीींवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या या
अनु ग
ीं ाने िो ी अधिकारी/कमगचारी व कींत्रा्िारावर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

सिर रात्यावर आमिार ननिी अींतगगत सन २०११-१२ मध्ये ६.००

लक्ष रुपयाचे शसमें् रात्याचे बाींिकाम करण्यात आलेले होते. सिर शसमें ्
राता काळ्या मातीतन
ू िात असल्याने व िोन्ही बािूला पाण्याचा ननचरा होत
नसल्याने रात्याला काही दठकाणी तडा गेल्याचे आढळून येत.े परीं तु सिर
कामाचा िो

िानयत्व कालाविी सींपलेला असन
ू सद्या सिर राता िरु
ु ाती व

िे खभालीकरीता नगरपरर ि आवी याींच्या याकडे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) या प्रकरणी िक्षता गण
ु ननयींत्रण मींडळास पाहणी करण्याचे
आिे शित करण्यात आले आहे .

-----------------
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मुांबईतील िोळीिाडे आणण गािठाणाांच्या
सीमा ननजश्चत िरण्याबाबत

(६)

*

४१३७९

श्री.किरण पािसिर,

श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.नरें द्र

पाटील,

अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२२२३ ला ददनाांि २४ जुल,ै २०१७ रोजी ददलेल्या
उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) मब
ींु ईतील कोळीवाडे आणण गावठाणाींच्या या सीमा ननजश्चत करणे व त्याींचा
ववकास तसेच आदिवासी पाडयाींच्या या पन
ु वगसनासाठी ावतींत्र ववकास ननयींत्रण

ननयमावली तयार करण्यात येणार असल्याचा ननणगय िासनाने षेतला आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मब
ींु ईत कोळीवाडे व गावठाणे याींची सींख्या क्रकती आहे त्याींची
नोंि षेतलेली आहे काय, तसेच त्याींचे सीमाींकन ननजश्चत केले आहे काय,

सिर बाबतीत ववकास ननयींत्रण ननयमावली िासनाकडून तयार करण्यात

आली आहे काय, तसेच क्रकती कालाविीमध्ये याबाबतची कायगवाही पण
ू ग
होणार आहे,
(३)

असल्यास,

सींिय

गाींिी

राषरीय

उद्यानातील

आदिवासी

पाडयाींचे

गोरे गावच्या या आरे वसाहतीत पन
ु वगसन करण्याचाही ननणगय िासनाने षेतला
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत

पाटील

:

(१)

मब
ुीं ईतील

कोळीवाडयाींच्या या

सीमा

ननजश्चत

करण्याबाबत कायगपध्िती व मागगििगक तत्वे ननजश्चत करण्यासाठी दिनाींक
२०/११/२०१२ च्या या िासन ननणगयान्वये सशमती गठीत करण्यात आली असन
ू

िासन, नगरववकास ववभाग, अधिसच
ू ना दिनाींक ०८/०५/२०१८ व्िारे बह
ुीं ई
ृ न्मब
ववकास ननयींत्रण ननयमावली २०३४ िासनाने मींिरू केली असन
सिर
ू
ननयमावलीतील ववननयम ३३(१६) मध्ये गावठाण/कोळीवाडा/आदिवासी पाडा
क्षेत्राच्या या पन
ीं ी तरति
ु ववगकासासींबि
ु करण्यात आलेली आहे .
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(२) सहाय्यक आयक्
ु त, मत्सव्यवसाय, मब
ुीं ई िहर/मब
ुीं ई उपनगर याींच्या या

अहवालानस
ु ार मब
ुीं ई िहर जिल््यामध्ये १२ व मब
ुीं ई उपनगर जिल््यामध्ये
२९ कोळीवाडयाींची नोंि आहे . या कोळीवाडयाींच्या या सीमाींची गावठाणाप्रमाणे

भशू म अशभलेख िप्तरी नोंि नाही. सिरहू कोळीवाडयाींच्या या सीमा िप्तरी नोंि
षेण्यासाठी महाराषर िमीन महसल
सींदहता १९६६ मिील तरति
ू
ु ीनस
ु ार
कायगवाही अनस
ु रावी लागणार असल्याने बह
ुीं ईतील कोळीवाडयाींचे प्रत्यक्ष
ृ न्मब

सवेक्षण करुन सीमाींकन करण्यासाठी अनस
ु रावी लागणारी कायगपध्िती व
तत्सींबि
ीं ीची मागगििगक तत्वे ननजश्चत करण्यासाठी दिनाींक २०/११/२०१२ च्या या

िासन ननणगयानस
ु ार सशमती गठीत करण्यात आली आहे . सिर सशमतीने सन
२०१५ ते २०१७ िरम्यान िागेवर िाऊन काही कोळीवाडयाींची प्रत्यक्ष पहाणी

करुन ापळ पहाणीचा अहवाल दिनाींक ०२/०५/२०१६ व दिनाींक ०१/०१/२०१८
च्या या पत्रान्वये िासनास अहवाल सािर केला असन
त्यानु ग
ीं ाने पढ
ू
ु ील
कायगवाही करण्यात येत आहे .

(३) व (४) सींिय गाींिी राषरीय उद्यानातील आदिवासी पाडे व पात्र

अनतक्रमणिाराींचे पन
ु वगसन करण्याबाबतचा प्राताव मख्
ु य वन सींरक्षक आणण

सींचालक, सींिय गाींिी राषरीय उद्यान, मब
ुीं ई याींनी िासनास सािर केला

असन
ू पन
ु वगसनाचा प्राताव पढ
ु ील उधचत कायगवाही करण्याकरीता लोपडपट्टी
पन
ु वगसन प्राधिकरणाला अग्रेव त करण्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील टोलनाक्याांिरील िाहति
ू िोंडी िमी िरण्यासाठी
वपिळ्या पट्टीबाबत ननणवय घेण्याबाबत

(७)

*

४१७३८ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव भाई

जगताप, श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.जनादव न चाांदरू िर, श्री.रामहरी रुपनिर,

अॅड.अननल परब, श्री.रविांद्र फाटि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८६३६ ला ददनाांि

१५ माचव, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सािवजननि
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) राय यातील ्ोलनाक्याींवरील वाहतक
कोंडी कमी करण्यासाठी तसेच
ू
वपवळ्या

पट्टीबाबत

ननणगय

षेण्यासाठी

महाराषर

राय य

राते

ववकास

महामींडळाने माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये एक तज्ाींची सशमतीची ापापना केली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू सशमतीने आपला अहवाल सािर केला आहे काय,
सिरहू सशमतीच्या या शिर्ारिीींचे ावरुप काय आहे व त्यानु ग
ीं ाने कोणता
ननणगय षेतला आहे आणण क्रकती कालाविीत अहवाल प्राप्त होणार आहे ,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

सशमतीची ापापना दिनाींक ०६/०४/२०१८ रोिी करण्यात आले आहे .

(२) सशमतीची प्रापशमक बैठक दिनाींक २५/०४/२०१८ रोिी लाली आहे .
बैठकीमध्ये

आयआय्ी,

मब
ुीं ई

याींचे

तज्

व्यापक

अभ्यास

करुन

६ मदहन्यामध्ये अहवाल सािर करतील व तद्नींतर ननवविे तील तरति
ु ीस
अधिन राहून, कायिे तज् आपले अशभप्राय िे तील, असा ननणगय षेण्यात आला
आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यात दष्ट्ु िाळग्र्त भागात जुन्द्या ननिषाांप्रमाणे मदत दे ण्याबाबत
(८)

*

४२४५७ श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सनु नल तटिरे , श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय

दत्त, श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील,

श्रीमती हु्नबानू खशलफे, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े आकिव.अनांत गाडगीळ, श्री.जनादव न
चाांदरू िर, श्री.हररशसांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे, श्री.सतेज ऊफव बांटी पाटील,
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभ
ु ाष झाांबड : सन्माननीय मदत ि पन
ु िवसन
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) राय याच्या या ४० ्क्के भागात िषु काळी जापती ननमागण लालेली असन
ू
िनतेवर मोठी आपत्ती ओढवलेली असल्याचे िासनाच्या या ननििगनास आले
आहे, हे खरे आहे काय
(२)

असल्यास,

िासनाने

दिनाींक

२५

एवप्रल,

२०१८

रोिी

राय यातील

३ जिल््यातील ८ तालक्
ु यात मध्यम ावरुपाचा िषु काळ दिनाींक ७ ऑक््ोबर,

२०१७ अन्वये ववदहत केलेल्या कायगपध्ितीनस
ु ार िाहीर केला आहे, तसेच इतर
तालक्
ु याींमध्ये िे खील िषु काळ िाहीर केलेल्या ८ तालक्
ु याींप्रमाणेच जापती
असताना या तालक्
ु याींमध्ये िषु काळ िाहीर करण्यात आलेला नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, केंद्र िासनाने सि
ु ाररत िषु काळ व्यवापापन सींदहता २०१६
मध्ये ववदहत केलेल्या ननक ाींचा र्ेरववचार करण्याबाबत राय य िासनाने केंद्र
िासनाकडे केलेली ववनींती मान्य होईपयिंत िन्
ु या ननक ाींप्रमाणे

गींभीर

पररजापती असलेल्या राय यातील इतर तालक्
ु याींमध्येही िषु काळ िाहीर करावा,
अिी मागणी लोकप्रनतननिीींनी िासनाकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

िासनाने चौकिी

केली आहे

काय,

चौकिीच्या या अनु ग
ीं ाने राय यात िषु काळग्रात भागात िुन्या ननक ाींप्रमाणे

िषु काळ िाहीर करुन मित िे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

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

दिनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१७ रोिीच्या या िासन ननणगयातील कायगपध्िती

व िाात्रीय ननक ानस
ु ार राय यातील यवतमाळ, वािीम, िळगाींव या तीन

जिल््यातील एकुण ८ तालक्
ु याींमध्ये िषु काळी पररजापती असल्याने तेपे

महसल
ू व वन ववभाग, िासन ननणगय दिनाींक २५ एवप्रल, २०१८ अन्वये रब्बी
हीं गाम सन २०१७-१८ मध्ये मध्यम ावरूपाचा िषु काळ िाहीर करून ववववि
उपाययोिना व मित िाहीर करण्यात आली आहे .

(३) व (४) केंद्र िासनाने दिनाींक २९/५/२०१८ रोिीच्या या पत्रान्वये िषु काळ

व्यवापापन सींदहता २०१६ मिील िषु काळ षोव त करण्यासाठी ववदहत
करण्यात आलेल्या ननक ाबाबत ववववि राय याींनी व्यक्त केलेली मते ववचारात
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षेवन
ू

सिर

सींदहतेमध्ये

करण्यात

आलेल्या

सि
ु ारणा

राय य

िासनास

कळववल्या आहे त. त्यानस
ु ार महसल
ू व वन ववभाग, िासन ननणगय दिनाींक
२८

िून,

२०१८

अन्वये

िषु काळ

षोव त

करण्याच्या या

ननक ामध्ये

कायगपध्ितीमध्ये सि
ु ारणा करण्यात आल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

व

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

राज्यात लहरी हिामान ि िजवबाजारीपणामुळे आत्महत्याग्र्त
शेतिऱयाांच्या िुटुांबबयाांना मदत दे ण्याबाबत

(९)

*

४१८१३

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.सनु नल

तटिरे ,

श्री.धनांजय

मड
ुां ,े

श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर,
अॅड.राहुल
चव्हाण,

नािेिर,

श्रीमती

अॅड.जयदे ि

विद्या

गायििाड,

चव्हाण,

श्री.विक्रम

श्री.रामराि

िडिुते,

िाळे ,

श्री.सनतश

श्री.ख्िाजा

बेग,

श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय मदत ि पन
ु िवसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राय यात लहरी हवामान व किगबािारीपणामळ
ु े गेल्या तीन मदहन्यात
२२१ िेतकऱ्याींनी आत्महत्या केल्याचे ननििगनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, जिल्हाननहाय क्रकती िेतकऱ्याींनी आत्महत्या केल्या आहे त,

आत्महत्याग्रात िेतकऱ्याींच्या या वारसाींना/कु्ुींबबयाींना िासनाने आतापयिंत क्रकती
मित केली आहे

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन आत्महत्याग्रात
िेतकऱ्याींच्या या कु्ुींबबयाींना मित िे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) राय यात १ माचग, २०१८ ते ३१ मे, २०१८

या कालाविीत एकूण ६३९ आत्महत्याींची प्रकरणी आढळून आली. त्यातील
१८८ प्रकरणे दिनाींक २३ िानेवारी, २००६ च्या या िासन ननणगयातील नावपकी,
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किगबािारीपणा

आणण

किग

परतर्ेडीचा

तगािा

या

तीन

ननक ानस
ु ार

जिल्हाातरीय सशमतीमध्ये पात्र ठरववण्यात आली. तसेच १२२ प्रकरणे

ननक ात बसत नसल्याने अपात्र ठरववण्यात आली आहे त. ३२९ प्रकरणे
चौकिीकरीता

प्रलींबबत

असन
ू

१८८

पात्र

प्रकरणाींपक
ै ी

१७४

आत्महत्याग्रात िेतकऱ्याींच्या या वारसाींना मित िे ण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

प्रकरणी

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

राज्यात विशेषत: शसांधद
ु ग
ु व जजल््यातील तलाठी
िायावलये एजांटमक्
ु त िरण्याबाबत

(१०)

*

४२०६६

श्री.विजय

ऊफव

भाई

धगरिर,

श्रीमती

ज्मता

िाघ,

श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामननिास शसांह : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राय यात वविे त: शसींिि
ु ग
ु ग जिल््यात तलाठी कायागलयात एिीं् मोठ्या
प्रमाणात

वावर

असन
ू

तलाठी

कायागलयात

कामासाठी

येणाऱ्या

नागररक/ववद्यार्थयािंकडून भरमसाठ पैसे आकारुन आधपगक र्सवणक
होत
ू
असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननििगनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, तलाठी कायागलयातील अधिकारी/कमगचाऱ्याींच्या या सींगनमताने
अिा एिीं्ची िक
ु ानिारी चालत असल्याची तक्रार नागररकाींनी केली आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन तलाठी कायागलय
एिीं्मक्
ु त करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) अिी बाब नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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रत्नाधगरी जजल््यात िाजू बोंड प्रकक्रया िेंद्रे उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(११)

*

४१८६८ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय फलोत्पादन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) राय यात एकूण कािू उत्पािनापैकी ५० ्क्के कािू उत्पािन कोकणात

होते, रत्नाधगरी जिल््यात ९२ हिार ४५५ हेक््र क्षेत्रावर कािच
ू ी लागवड
असन
ू ९० हिार ते १ लाख ्न कािूचे उत्पािन होते, कािू बबयाींना मागणी
असल्यामळ
ु े त्याकरीता प्रक्रक्रया केंद्र मोठ्या प्रमाणात उपलब्ि असताना
िे खील त्या वाया िात आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कािूच्या या बोंडापासन
ू वाईन, सरबत अपवा िॅम असे पिापग
बनववण्याकरीता

प्रकल्प

कोकणात

यावेत,

उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे,

याकरीता

िासनाने

काय

(३) असल्यास, वातावरणातील अननयशमततेमळ
ु े कािू बागायतिाराींना होणाऱ्या
नक
ु सानाची भरपाइग शमळण्याच्या यादृष्ीने आधपगक तरति
ू करणार आहे काय,
गतव ीच्या या अपगसक
ीं ल्पात रुपये ५० को्ीींचा ननिीची तरति
ू कािू बोंड प्रक्रक्रया
प्रकल्पासाठी करण्यात आली होते, परीं तु िासनाने क्रकती प्रकल्प उभे केले
आहे त,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

रत्नाधगरी जिल््यात कािू लागवडीखालील एकूण ९७०४२ हे क््र क्षेत्र

आहे . जिल््यामध्ये कािू बोंडाचे सम
ु ारे २६२०१४ ्न तर कािू बबयाींचे

१३१००७ मे.्न होते. एकाजत्मक र्लोत्पािन ववकास कायगक्रमाींतगगत प्रक्रक्रया

केंद्राच्या या उभारणीसाठी कमाल रुपये २५.०० लाख प्रकल्प खचागसाठी अनि
ु ान
िे ण्यात येत,े मात्र या ष्काींतगगत रत्नाधगरी जिल््यामध्ये कािू बोंडावरील
प्रक्रक्रयेसाठी कािू बागायतिार गत
ींु वणक
करण्यास उत्सक
नाहीत. त्यामळ
ू
ु
ु े
परु े िा प्रक्रक्रया केंद्राअभावी काही प्रमाणात कािू बोंडाचे नक
ु सान होते.
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(२) राय यात मख्
ु यमींत्री कृ ी व अन्न प्रक्रक्रया योिना लागू करण्यात आली

असन
ू या योिनेंतगगत कोकणातील उद्योिकाींनी कािू बोंडावरील प्रक्रक्रया
प्रकल्प

उभारण्याचे

प्राताववत

अनि
ु ान िे णे िक्य आहे .
(३)

पन
ु रग धचत

हवामान

केल्यास

आिाररत

त्याला

र्ळपीक

योिनेच्या या

योिनेंतगगत

ननक ाप्रमाणे

वातावरणातील

अननयशमततेमळ
ु े कािू वपकावरील योिनेच्या या ननक ानस
ु ार नक
ु सान भरपाईची
तरति
ू करण्यात आलेली आहे . सन २०१७-१८ मध्ये मख्
ु यमींत्री कृ ी व अन्न

प्रक्रक्रया योिनेंतगगत रुपये ५० को्ीींची तरति
ू करण्यात आली होती. तपावप,

सिर तरति
ू ही केवळ कािू बोंडाच्या या प्रक्रक्रया प्रकल्पासाठी नव्हती तर सवग
प्रकारच्या या कृ ी व अन्न प्रक्रक्रया प्रकल्पासाठी करण्यात आली होती. सिर
योिनेंतगगत

कािू

बोंडाच्या या

प्रक्रक्रया

प्रकल्पासाठी रत्नाधगरी

जिल््यातन
ू

प्राताव प्राप्त लाले नाहीत. तपावप, शसींिि
ु ग
ु ग जिल््यातन
ू १० प्राताव आयक्
ु त
(कृ ी) याींचा
े तरावर प्राप्त लाले. त्यापैकी ३ प्रातावाींना मान्यता िे ण्यात आली

असन
७ प्राताव त्र्
ग क
े रीता जिल्हा अिीक्षक कृ ी अधिकारी
ू
ू ीच्या या पत
ू त
याींचेकडे परत पाठववण्यात आले आहे त.
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

िसई (जज.पालघर) येथील िोळी मदहलाांना
मासे विक्रीचे परिाने दे ण्याबाबत
(१२)

*

४१८९७

श्री.आनांद

ठािूर,

श्री.प्रविण

दरे िर :

सन्माननीय

मत््यवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वसई (जि.पालषर) येपील कोळी मदहलाींनी उिरननवागहासाठी कायमावरुपी
मासे ववक्री परवाने शमळण्याबाबत मा.मत्ायववकास मींत्री याींच्या याकडे दिनाींक
३ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन मासे ववक्रीसाठी
परवाने िे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.महादे ि जानिर : (१) होय.

(२) मब
ुीं ई, मालाड व िदहसर मासळी माके्मध्ये मासे ववक्रीसाठी िे ण्यात

येणारे परवाने हे ापाननक ावराय य सींापाींमार्गत िे ण्यात येतात. मासे
ववक्रीसाठी िे ण्यात येणारे परवाने हे मत्ायव्यवसाय ववभागामार्गत दिले िात
नाही.

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

गह
ु ागर-दापोली (जज.रत्नाधगरी) तालक्
ु याला जोडणाऱया
पराचरु ी-उनिरे -फरारे पल
ु ाच्या िामाबाबत

(१३)

*

श्री.शरद

४२४६९ श्रीमती हु्नबानू खशलफे, श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप,
रणवपसे,

श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांबे,

श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय

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

(१) गह
ु ागर (जि.रत्नाधगरी) तालक्
ु यातील ग्रामापाींना मब
ुीं ईत येण्यासाठी सम
ु ारे

३५० क्रक.मी. अींतराचा प्रवास करावा लागत असल्याने गह
ु ागर-िापोली या िोन

तालक्
ु याींना िोडणाऱ्या पराचरु ी-उनवरे -र्रारे असा खाडीवर पल
ू बाींिून महामागग
तयार करून मब
ुीं ई-गोवा महामागागला िोडण्यात यावा अिी मागणी सिरहू
तालक्
ु यातील िनतेने मागील ५ व ािंपासन
ू केली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिरहू मागणीच्या या अनु ग
ीं ाने िासनातरावर यापव
ू ी सवेक्षणही
लाले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिरहू मागणीनस
ु ार पल
ू उभारण्यात आल्यास ३५० क्रक.मी.चे
अींतर १०० क्रक.मी.ने कमी होऊन प्रवािाींनाही प्रवासाच्या या आधपगक खचागपासन
ू
दिलासा शमळणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन गह
ु ागर-िापोली
तालक्
ु याला

िोडणाऱ्या

पराचुरी-उनवरे -र्रारे

पल
ु ाच्या या

व

मब
ुीं ई-गोवा

महामागागला िोडणाऱ्या रात्याींच्या या कामाबाबत कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) सन १९९५ मध्ये मागणी करण्यात आली आहे .
(२) व (३) होय, हे खरे आहे .

(४) व (५) सिरचे काम ननक , मींिूरी व ननिी उपलब्ितेच्या या अिीन राहून
हाती षेण्यात येईल.
-----------------

वपांपळनेर (जज.बीड) गािास तालुक्याचा दजाव दे ण्याबाबत
(१४)

*

४१७२२ श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मड
ांु ,े

श्री.विक्रम

िाळे ,

श्री.सनु नल

तटिरे :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

महसल
ू

मांत्री

पढ
ु ील

(१) वपींपळनेर (जि.बीड) या गावास तालक्
ु याचा ििाग शमळावा म्हणून वपींपळनेर
पररसरातील

ग्रामापाींनी

दिनाींक

२८

माचग,

२०१८

रोिी

जिल्हाधिकारी

कायागलय, बीड येपे िरणे आींिोलन तसेच त्यानींतर दिनाींक १७ एवप्रल, २०१८
रोिी राता रोको आींिोलन करून तालक
ु ा ननशमगतीची मागणी केली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बीड तालक्
ु यात १७८ ग्रामपींचायती आणण २३४ मौिे असल्याने
या मोठ्या तालक्
ु याचे ववभािन करून वपींपळनेर या नवीन तालक्
ु याची

ननशमगतीची मागणी ववववि सामाजिक सींष्ना व लोकप्रनतननिीकडून सन
१९६२ पासन
ू करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

िासनाने चौकिी

केली आहे

काय,

चौकिीच्या या अनु ग
ीं ाने भौगोशलक, सामाजिक दृष्ीकोन आणण अजातत्वातील
िासकीय कायागलये इ. बाबी ववचारात षेऊन नवीन वपींपळनेर तालक्
ु याची
ननशमगती करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय.

(२) व (३) तालक
ु ा ववभािनाचे ननक

ननजश्चत करण्याबाबत ववभागीय

आयक्
ु त, कोकण याींच्या या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या सशमतीचा

अहवाल िासनास प्राप्त लालेला आहे . प्राप्त अहवालातील शिर्ारिीच्या या
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अनु ग
ीं ाने सवग ववभागीय आयक्
ु ताींकडून मागववण्यात आलेले अशभप्राय प्राप्त
लाले असन
त्याींचा ववचार करुन तालक
ू
ु ा ववभािनाचे ननक
करण्याची

लाल्यानींतर

कायगवाही

िासनातरावर

प्रकरणपरत्वे

षेण्याचे सींकजल्पत आहे .

नवीन

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

सरु
ु

तालक
ु ा

आहे .

सिर

ननशमगतीसींिभागत

िोरण

उधचत

ननजश्चत

ननजश्चत

ननणगय

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

गोसे प्रिल्पग्र्ताांचे पन
ु िवसन िरण्याबाबत
(१५)

*

४२५४१ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार,

श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय मदत ि पन
ु िवसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) गोसे प्रकल्प अींतगगत येणाऱ्या िवडीपार (बेला) येपील आींशिक पन
ु वगसन
सींिभागत प्रकल्प बाधित ९८ षराचे पन
ु वगसन करण्याबाबत दिनाींक १७ र्ेब्रव
ु ारी,

२०१८ रोिी जिल्हा बैठक आढावा सभेत सिर ववभागाला ननिे ि िे ण्यात आले
असन
सिर ९८ षराींचे पन
ू
ु वगसन करण्याबाबत ापाननक लोकप्रनतननिीींनी

मा.मख्
ु यमींत्री याींना दिनाींक २३ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ववनींती
केली आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

नागपरू

जिल््यातील

गोसेखुिग

आवरमारा

गावातील

प्रकल्पग्राताींचे पन
ु वगसन प्रक्रक्रया पण
ू ग करण्यासींबिीत मा.उच्या च न्यायालय,

नागपरू खींडपीठाने िासनास आिे ि दिल्याचे दिनाींक ४ मे, २०१८ रोिी वा
त्यासम
ु ारास ननििगनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

िासनाने चौकिी

केली

आहे

काय,

चौकिीच्या या अनु ग
ीं ाने प्रकल्पग्राताींचे पन
ु वगसन करुन नागरी सवु विा उपलब्ि
करुन िे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) ापाननक लोकप्रनतननिीींनी मा.मख्
ु यमींत्री महोियाींना
दिनाींक २३/४/२०१८ रोिी ननवेिन दिले आहे .

दिनाींक २७/४/२०१८ रोिी ववभागीय आयक्
ु त, नागपरू येपे लालेल्या

बैठकीत मा.पालकमींत्री याींनी िवडीपार गावठाणाचे र्ेरसव्हे क्षण करण्याचे
ननिे ि िे ण्यात आले आहे त.

(२) िनदहन याधचका क्र. ६१/२०१८ मध्ये दिनाींक २/५/२०१८ रोिी मा.मब
ुीं ई
उच्या च न्यायालय, मब
ींु ई खींडपीठ, नागपरू याींनी दिलेल्या आिे िान्वये िासनास
पन
ु वगसन वव यक कायगवाही चालू ठे वण्याची मभ
ु ा दिली आहे .

(३) िवडीपार (बेला) ता.भींडारा या गावाचे सव्हे क्षण िलसींपिा ववभागाने केले
असन
ू सिर गावठाण बाधित होत नसल्याचे दिसन
ू आले आहे .

नागपरू जिल््यातील मौिा-आवरमारा या गावातील सम
ु ारे १८%

िमीन सींपादित केली आहे . मौिा आवरमारा गावठाण प्रकल्पाच्या या बड
ु ीत
क्षेत्रात येत नाही. तपावप, याबाबत मा.उच्या च न्यायालय, खींडपीठ नागपरू येपे
िनदहत याधचका क्र. ६१/२०१८ िाखल असन
ू मा.न्यायालयाच्या या आिे िाच्या या
अनु ग
ीं ाने आवश्यक कायगवाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

अमर महल, चें बुर (मुांबई) येथील शासिीय िायावलयाची
दरु ि्था झाल्याबाबत

(१६)

*

४१३८६ श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरण पािसिर,

अॅड.राहुल नािेिर, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या
चव्हाण : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अमर महल, चें बरु (मब
ुीं ई) येपे िासनाच्या या ववववि ववभागाींची कायागलये
असन
ू सिर कायागलयाच्या या इमारती िीणग लाल्याने इमारतीची िरु वापा होवन
ू

जिववतहानी होण्याची िक्यता ननमागण लाल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा
त्यािरम्यान ननििगनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सिर इमारतीींची
िरु
ु ाती करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही.
(२)

चें बरू

येपील

सावगिननक

बाींिकाम

ववभागाच्या या

आवारातील

िोन्ही

प्रिासकीय इमारतीींची िे खभाल व िरु
ु ाती ननयशमतपणे केली िाते. या िोन

इमारतीींपक
ै ी एका इमारतीचे सींरचनात्मक िरु
ु ातीचे काम सन २०१७-१८ मध्ये
पण
ू ग करण्यात आले असन
ू सिरची इमारत सजु ापतीत आहे . िस
ु री प्रिासकीय
इमारतही सजु ापतीत असन
ू या इमारतीच्या या सींरचनात्मक बाबीींची तपासणी
करुन आवश्यकतेनस
ु ार िरु
ु ाती करण्याचे ननयोिन आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

नेिाळी (ता.अांबरनाथ, जज.ठाणे) पररसरातील शासिीय वििासिामे ि
नागररिाांच्या घर दरु
ु ्तीस परिानगी दे ण्याबाबत

(१७)

*

४१७९१ श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सनु नल तटिरे :

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

नेवाळी

(ता.अींबरनाप)

पररसरातील

धचींचवली

गावात

ठाणे

जिल्हा

िरु
ु ातीची

कामे

नौिल

बाींिकाम ववभागाकडून सरु
ु असलेली ववकासकामे तसेच या पररसरातील
नागररकाींच्या या

िन्
ु या

षराींची

पावसाळ्यापव
ू ीची

अधिकाऱ्याींनी माहे एवप्रल, २०१८ च्या या िेव्च्या या आठवडयात बींि पाडली
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दिनाींक २७ एवप्रल, २०१८ रोिी नौिल अधिकारी व ापाननक

नागररकामध्ये रात्याींची कामे व षर िरु
ु ातीला होत असलेल्या ववरोिावरून
लालेला वाि पोशलसाींच्या या मध्यातीने ्ळला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या पररसरात यापव
ू ी दिनाींक २२ िन
ू , २०१७ रोिी लालेल्या
सींष म
ग य आींिोलनानींतर याप्रकरणी िासनाने कोणता ननणगय षेतला आहे,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

मौ.धचींचवली,

ता.अींबरनाप

येपील

रात्याच्या या

कामास

षेतलेल्या

आक्षेपावरून लालेला वाि पोशलसाींनी व ग्रामसेवक धचींचवली याींनी नौिलाच्या या
सींबधीं ित अधिकाऱ्याींना कायिे िीर बाबी प्वन
ू िे ऊन सींपषु ्ात आणला आहे .

(३) दिनाींक २२/०६/२०१७ रोिी लालेल्या आींिोलनाच्या या अनु ग
ीं ाने राय य
वविानमींडळाच्या या पावसाळी अधिवेिनात लालेल्या चचेस अनस
ु रून याबाबत
आवश्यक तो ननणगय षेण्यासाठी बैठक आयोजित करण्याची ववनींती सींरक्षण

मींत्रालयास दिनाींक १४/०८/२०१७ व दिनाींक १७/०२/२०१८ रोिीच्या या िासन
पत्रान्वये करण्यात आली आहे .

(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मनोर (जज.पालघर) येथील दि
ु ेस गािातील
शेत जशमनीमध्ये अनतक्रमण िेल्याबाबत

(१८)

*

४१७९५ श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय

दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्रीमती

हु्नबानू खशलफे : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :(१) मनोर (जि.पालषर) येपील िव
ु ेस गावातील आदिवासीींच्या या नावे असणाऱ्या

नवीन िेतिशमनीमध्ये अनतक्रमण करुन बाींिकाम करणाऱ्या ठे केिाराला
ग्रामपींचायतीने नो्ीस िे ऊनही त्याची ठे केिाराने कोणतीही िखल षेतली
नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननििगनास आले, हे खरे
आहे काय,

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

काय आढळून आले व तद्नु ग
ीं ाने ठे केिारावर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) मौिे िव
ु ेस (ता.जि.पालषर) येपील स.नीं
१३०/२ क्षेत्र १-०१.० हे-आर. या नववन अववभाय य ितीच्या या श्ी.चींि ू लक्ष्मण
पडोसा व इतर याींच्या या िेत िशमनीमध्ये श्ी.राकेि रािकरण शमश्ा या
ठे केिाराने

अनतक्रमण

करुन

बाींिकामिारकास ग्रामपींचायत

बाींिकाम

केले

असन
ू

िव
ु ेस-साये याींनी दिनाींक

सिर

अनधिकृत

२९/१२/२०१७

व

दिनाींक २०/०२/२०१८ अन्वये नो्ीसा बिावल्या आहे त. तसेच सिरची िमीन
नववन अववभाय य ितीची असल्याने व महाराषर िमीन महसल
सींदहता,
ू
१९६६ चे कलम ३६ व ३६अ ला अिीन असल्याने तहशसलिार, पालषर

याींच्या याकडून उक्त अनधिकृत बाींिकामिारकाींना कलम ३६अ नमन
ु ा ब अन्वये
नो्ीस बिावण्यात आली असन
ू तहशसलिार, पालषर याींचेातरावर याबाबतची
सन
ु ावणी सरु
ु आहे .

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

टािळी (ता.दौंड, जज.पुणे) येथील अिैध िाळू उपसा रोखण्याबाबत
(१९)

*

४२४४८ श्री.अननल भोसले : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) ्ाकळी (ता.िौंड, जि.पण
ु े) येपील भीमा निीपात्रात बेकायिे िीर वाळू
उपसा होत असल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान
ननििगनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या या
अनु ग
ीं ाने अवैि वाळू उपसा करणाऱ्यावर तसेच त्याींच्या याकडे िल
ग करणाऱ्या
ु क्ष
महसल
ू अधिकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) प्रश्नािीन भागात माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा
त्यािरम्यान अिी बाब ननििगनास आली नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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सािळे श्िर (ता.उमरखेड, जज.यितमाळ) येथील
शेतिऱयाांनी आत्महत्या िेल्याबाबत
(२०)

*

४२२२२ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सभ
ु ाष झाांबड,

श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी
रुपनिर,

श्री.आनांदराि

पाटील,

श्रीमती

हु्नबानू खशलफे, श्री.अमरनाथ
राजरू िर, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे : सन्माननीय मदत ि पन
ु िवसन मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मा.मख्
ु यमींत्री

जि.यवतमाळ)
बोंडअळीमळ
ु े

या

याींनी

ित्तक

गावातील

नक
ु सान

भरपाई

षेतलेल्या

मािवराव

रावते

सावळे श्वर

िेतकऱ्याचे

शमळण्याच्या या/किगमार्ीच्या या

(ता.उमरखेड,
नावपकी

यािीत

व

नाव

असतानाही नक
ु सान भरपाई न शमळाल्याने ावत:च्या या िेतात सरण रचन
ू
आत्महत्या केल्याचे दिनाींक १४ एवप्रल, २०१८ रोिी ननििगनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, बोपबोडण (जि.यवतमाळ) गावात २३ िेतकऱ्याींनी आत्महत्या
केली

असन
ू

उक्त

गावातील

सि
ुीं रीबाई

चव्हाण

या

वविवा

मदहलेने

नाींगरणीसाठी पैसे नसल्याकारणाने ावतःला िाळून षेतले तसेच, रािरू वाडी
(ता.षा्ीं िी) येपील िींकर चायरे िेतकऱ्याींने आत्महत्या करताना माझ्या

आत्महत्येला पींतप्रिान िबाबिार राहतील अिी धचठ्ठी शलहून आत्महत्या केली
असल्याची बाब माहे एवप्रल-मे, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननििगनास आली,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सावळे श्वर (ता.उमरखेड) येपील िेतकरी आत्महत्या प्रकरणी
बब्रगाव पोशलसाींनी पींचनामा करुन सिर प्रकरणाची आकजामक मत्ृ यच
ू ी नोंि
केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, िींकर चायरे याींच्या या आत्महत्येप्रकरणी पोलीस ठाण्यात तक्रार

िाखल करुन षेतली नसल्यामळ
ु े वपडडत कु्ुींबानेही पींतप्रिानाींना पत्र पाठवन
ू
नन ि
े व्यक्त केला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(५)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

िासनाने चौकिी

केली आहे

काय,

चौकिीच्या या अनु ग
ीं ाने नक
ु सानग्राताींचे मित वा्पाच्या या/किगमार्ीच्या या यािीत
नाव असन
ू ही मित न िे णाऱ्या बेिबाबिार अधिकारी/कमगचारी याींच्या यावर
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कारवाई करुन आत्महत्याग्रात िेतकऱ्याींच्या या कु्ुींबबयाींस मित िे ण्याबाबत
तसेच, िेतकरी आत्महत्या रोखण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.

मत
ृ क मािवराव रावते हे दिनाींक १४ एवप्रल, २०१८ रोिी ि.ु १२.३०

च्या या िरम्यान त्याींचे िेतात पऱ्हा्ीच्या या दढगाऱ्यावर सावलीत बसन
ू असताना
बबडी पे्ववताना ववातवाची दठणगी त्या पऱ्हा्ीच्या या दढगाऱ्यावर पडल्याने

दढगाऱ्याला आग लागली व ते वयोवध्
ृ ि असल्याने त्याींचा तोल िाऊन आगीत
पडले व आकजामकपणे िळून मरण पावले.

मत
ृ कास दिनाींक २९/११/२०१७ ला किग मार्ी िे ण्यात आलेली आहे .

यवतमाळ जिल््याकरीता बोंडअळीमळ
ु े लालेल्या नक
ु सान भरपाई

वा्पाकरीता पदहला ्प्पा रुपये ९३,११,०००,०० एवढे अनि
ु ान िे ण्यात आले
असन
ू

१६

तालक्
ु याींना

अनि
ु ान

वा्प

करण्यात

आले

आहे .

त्यापैकी

तहशसलिार, उमरखेड याींना रुपये ४,१९,५७,४६३ एवढे अनि
ु ान वा्प करण्यात
आलेले आहे . मत
ु े लालेल्या नक
ु सान यािीमध्ये
ृ काचे नाव बोंडअळीमळ
समाववष् असन
ू A,B,C,D वणागनक्र
ु मे मत
ृ काच्या या गावाचे नाव यािीत येताच
त्याींचे कु्ुींबास अनि
ु ान वा्प करण्यात येईल.
(२) हे खरे नाही.
मौिे

बोपबोडण,

ता.जि.यवतमाळ

या

गावात

२३

िेतकऱ्याींच्या या

आत्महत्या लाल्या असन
ू सिर गावातील सि
ुीं रीबाई चव्हाण या वविवा मदहला

त्याींचे मल
ु ाकडे आली असता दिनाींक ०२/०५/२०१८ रोिी त्या लोपेतन
ू
उठल्यावर केरोसीनचा दिवा अींगावर पडल्यामळ
ु े िळाल्याने उपचारािरम्यान
दिनाींक ०६/०५/२०१८ रोिी त्याींचा मत्ृ यू लाला.

मौिे रािूरवाडी, ता.षा्ीं िी येपील िींकर चायरे या िेतकऱ्याने दिनाींक

१०/०४/२०१८ रोिी वव

प्रािन करुन र्ािी षेण्याचा प्रयत्न करीत असता िोर

त्
ु ल्याने खाली पडला. त्यास िासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, यवतमाळ

येपे िाखल करण्यात आले असता वैद्यकीय अधिकारी याींनी मत
ृ षोव त
केले. ष्नाापळी पींचनामा केला असता त्यादठकाणी त्
ु लेली िोरी व
मोनोसील वव ारी औ िाचा डबा आढळला. त्याच दिविी रात्री २१.३० च्या या
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िरम्यान मत
ु गी कु.ियश्ी चायरे दहने पोलीस ा्े िन षा्ीं िी येपे
ृ काची मल
येऊन त्याींचे वडीलाींनी कापस
न लाल्याने व बोंडअळीमळ
ू
ु े किगबािारी

असल्याबाबतची व त्याींचे मत्ृ यस
ू नरें द्र मोिी सरकार िबाबिार राहील असे
शलहून ठे वलेली धचठ्ठी हिर केली.
(३) होय.

(४) मत
ु गी कु.ियश्ी चायरे दहने पोलीस ा्े िन षा्ीं िी येपे दिलेली
ृ काची मल

धचठ्ठी िप्त करण्यात आली असन
सिर धचठ्ठी हाताक्षर तपासणीकरीता
ू
तज्ाींकडे पाठववण्यात आली असन
ू अहवाल अप्राप्त आहे . कु.ियश्ी चायरे
याींनी दिलेल्या तक्रारीची नोंि ा्े िन डायरीमध्ये षेण्यात आली आहे .
(५)

िेतकऱ्याींना

बोंडअळीमळ
ु े

लालेल्या

कापसाची

नक
ु सान

भरपाई

वा्पाकरीता ्प्प्या-्प्प्याने अनि
ु ान ववतरीत करण्यात येत आहे . अनि
ु ान
वा्पाचे ननक

इींग्रिी वणगमालेनस
ु ार असल्याने सावळे श्वर, ता.उमरखेड व

रािूरवाडी, ता.षा्ीं िी या गावाचे नाव अनि
ु ान वा्पामध्ये येताच मत
ृ काचे
कु्ुींबास अनि
ु ान वा्प करण्यात येईल.

िासन ननणगय, दिनाींक २३ िानेवारी, २००६ अन्वये जिल्हा सशमतीने

मत
ू मत
ृ क िींकर चायरे िेतकरी आत्महत्या प्रकरण पात्र केले असन
ृ काचे

कु्ुींबास रुपये १.०० लक्ष प्रमाणे मित िे ण्यात आलेली आहे . मत
ृ मािवराव
रावते, रा.सावळे श्वर, ता.उमरखेड व मत
ुीं रीबाई चव्हाण, बोपबोडण,
ृ क सि
ता.जि.यवतमाळ याींची आत्महत्या प्रकरणे िेती वव यक कारणाने लालेली
नसल्याने प्रकरण अपात्र ठरववण्यात आली आहे त.

यवतमाळ जिल््यामध्ये िेतकरी आत्महत्या रोखण्याकरीता बळीरािा

चेतना अशभयान राबववण्यात येत.े त्या अींतगगत िेतकऱ्याींना पेरणीसाठी मित,

आिाराींकरीता मित, हात उसनवारी, मत
ृ िनावराींसाठी मित, िेतकऱ्याींच्या या

पाल्याींना ापिाग पररक्षेसाठी मित तसेच उच्या च शिक्षण (MBBS) प्रपम

व ागसाठी मित, र्वारणी बाधित व्यक्तीींना मित, र्वारणी क्रक्चे वा्प,

प्रबोिनाचे कायगक्रम व कृ ी मेळाव्याचे आयोिन, िेतकऱ्याींसाठी अिग द्या
किग घ्या ही मोहीम राबववण्यात येत आहे .

-----------------
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रोहा (जज.रायगड) तालुक्यातील र्त्याची ि
पुलाची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत

(२१)

*

४२०५८

श्री.जयांत

पाटील :

सन्माननीय

सािवजननि

बाांधिाम

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

(१) रोहा (जि.रायगड) तालक्
ु यातील पग
ु ाव हद्दीतन
ू नम्रता ढाबा ते काींिले हा
१९ गावाींना िोडणाऱ्या रहिारीच्या या रात्याची िरु वापा लाल्याने सिर राता
वाहतक
ु ीसाठी िोकािायक लाला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याच मागागवरील ऐनवहाल पल
ु गेल्या व ागपासन
ू िीणग व
िरु वापेत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सिर राता व
पल
ु ाची िरु
ु ाती करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) अींित: खरे आहे . सिर रात्याचा डाींबरी पषृ ठभाग
क्षनतग्रात लाला आहे .
(२) खरे आहे .

(३) व (४) प्रश्नाींकीत रात्याच्या या एकूण २३.४०० क्रक.मी. लाींबीपैकी क्षतीग्रात

लाींबीमध्ये (क्रक.मी. १२/०० ते क्रक.मी. २०/५००) लहान पल
ु ाच्या या पन
ु बािंिणीसह
रात्याची सि
ु ारणा करण्याचे काम मींिूर आहे . सिर कामाची ननवविा प्रक्रक्रया
पण
ू ग लाल्यानींतर काम हाती षेऊन पण
ू ग करण्याचे ननयोिन आहे .
-----------------

राज्यात िाांदा साठिणूिीची गोदामे िाढविण्याबाबत
(२२)

*

४१९९८ श्री.जनादवन चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय िृषी मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) राय यात मोठ्या प्रमाणात काींिा उत्पािन होत असन
ू काींिा साठवण्यासाठी
परु े िी गोिामे उपलब्ि नसल्याने काींद्याची आवक वाढते तेव्हा काींियाचा िर

कमी होत असल्याने िेतकऱ्याींचे प्रचींड प्रमाणात नक
ु सान होते व त्यानींतर
्ीं चाई ननमागण होताच काींद्याींचे िर वाढतात, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन राय यात काींिा गोिामे
वाढववण्यासाठी कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) हे खरे नाही. राय यात काींिा साठवणक
ू ीसाठी
गोिामे बाींिण्यात येत नाहीत, तपावप िेतकऱ्याींना काींद्याच्या या साठवणूकीसाठी

काींिाचाळ उभारणीकरीता कृ ी ववभागामार्गत अपगसहाय्य िे ण्यात येत.े कृ ी
ववभागाच्या या योिनेंतगगत सम
ु ारे ९ लाख मे.्न काींिासाठवण क्षमता ननमागण
करण्यात

आली

आहे .

तपावप

केवळ

रबी

हीं गामातील

काींद्याची

िीषग

कालाविीकरीता साठवणूक करणे िक्य आहे . पोस व राींगडा काींद्याची
साठवणक
ू

करणे

िक्य

नसल्याने

बािारपेठेतील

उत्पािन व परु वठ्यानस
ु ार िराींमध्ये बिल होतात.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

तत्काशलन

काींद्याच्या या

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

राज्यातील बबगर प्रादे शशि आपत्ती व्यि्थापन िेंद्राांना
ननधी वितरण िरण्याबाबत
(२३)

*

४१६६५ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय

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

(१) राय यात १२ बबगर प्रािे शिक आपत्ती व्यवापापन केंद्र ापापन करण्यात
आली असन
ू सिर केंद्राना प्रनतव ी प्रत्येकी रुपये ५० लाख ननिी ववतरण

करण्याबाबत सहायक अनि
ु ान िे ण्याचा ननणगय िासनाच्या या महसल
ू व वन
(मित व पन
ग सन) ववभागाने दिनाींक ४ र्ेब्रव
ु व
ु ारी, २०१३ रोिी िासन आिे ि
ननगगशमत केले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सन २०१२-१३ ते २०१८-१९ या कालाविीत या १२ बबगर
प्रािे शिक आपत्ती व्यवापापन केंद्राना िासनाने क्रकती ननिी ववतरीत केला

आहे, मागील सात व ागत उपलब्ि करण्यात आलेल्या ननिीचे ववतरण

ववननयोिन याबाबत या १२ बबगर प्रािे शिक आपत्ती केंद्राकडून िासनाने
अमींलबिावणी अहवाल आणण ववननयोिन अहवाल याींची मादहती षेतली आहे

काय, या अहवालातन
ु कोणत्या बाबी िासनाच्या या ननििगनास आल्या आहे त,
मागील

सात

व ागतील

राय यभरात

आपत्ती

व्यवापापनासाठी

उपलब्ि

करण्यात आलेल्या अींिािे रुपये ४२ को्ीच्या या सहायक अनि
ु ानापैकी खचग
करण्यात आलेल्या रकमेच्या या तपशिलाची मादहती िासनाने षेतली आहे काय,
त्याचा तपशिल काय आहे,

(३) असल्यास, राय य िासनास केंद्र िासनाकडून क्रकींवा केंद्र िासनाकडून पे्

बबगर प्रािे शिक आपत्ती व्यवापापन केंद्र याींना उपलब्ि लालेला ननिी,
ववतरीत ननिी, खचीत ननिी, अखधचगत ननिी, तसेच व्यपगत लालेला ननिी
याींची वातजु ापतीििगक मादहती काय आहे,

(४) असल्यास, बबगर प्रािे शिक आपत्ती व्यवापापन केंद्राना आापापना,

प्रिासन, कमगचारी वगग तसेच मादहती अधिकाराींतगगत िनमादहती अधिकारी
आणण अवपलीय अधिकारी याींची ननयक्
ु ती न करण्याची कारणे काय आहे त,
याबाबत राय यातन
ु ववचारणा करण्यात आलेल्या आणण िासनाने मादहती
दिलेल्या मादहती अधिकार अिागचा तपशिल काय आहे ,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) अींित: खरे आहे .
एकूण

१२

बबगर

प्रािे शिक

महानगरपाशलकाींपक
ै ी

र्क्त

८ महानगरपाशलकाींनी त्याच्या या क्षेत्राचा कृती आराखडा सािर केल्याने, या

८ महानगरपाशलकाींना र्क्त सन २०१२-१३ या आधपगक व ागत आपत्ती िोके
ननवारण कायगक्रमाींतगगत प्रत्येकी रुपये ५० लाखाींचा ननिी ववववि ावतींत्र
आिे िाव्िारे ववतरीत करण्यात आला होता.
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(२) शमरा-भाईंिर, उल्हासनगर, वसई-ववरार, कोल्हापरू , कल्याण-डोंबबवली,

शभवींडी-ननिामपरू , वपींपरी-धचींचवड, अहमिनगर या महानगरपाशलकाींना प्रत्येकी
रुपये ५० लाख असा एकूण रुपये ४ को्ी एवढा ननिी ववतरीत करण्यात
आलेला आहे .

सिर अनि
ु ान अनावती खचागकरीता व एक वेळेचे अनि
ु ान म्हणून

िे ण्यात आले आहे . आवती खचागसाठी सींबधीं ित महापाशलकेने तरति
ु करणे

अपेक्षक्षत आहे . ववतरीत ननिी खचागची मादहती षेण्यात आली आहे . सींबधीं ित

महानगरपाशलकाींनी सिर ननिी अींित: खचग केला असन
ू एकूण खधचगत ननिी
रुपये २,३५,७०,५५०/- इतका असन
अखधचगत ननिी रुपये १,६४,२९,४५०/ू
इतका आहे .

(३) केंद्र िासनाकडून राय य िासनास क्रकीं वा बबगर प्रािे शिक आपत्ती
व्यवापापन केंद्राींना ननिी उपलब्ि लालेला नाही.

(४) आवश्यक पिननशमगती आणण ननयक्
ु ती करण्याची िबाबिारी सींबधीं ित
महानगरपाशलकेची आहे .

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

बीड शहरातील पुलाांना सांरिि िठडे बाांधण्याबाबत
(२४)

*

४२६३० श्री.विनायिराि मेटे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५०७१ ला

ददनाांि १९ डडसेंबर, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय

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

(१) बीड िहरात मोठा पल
ु , दहरालाल चौकाकडे िाणारा पल
ु , िगडी पल
ु या
विग ळीतील

पल
ु ाींना

सींरक्षक

कठडे

नसल्यामळ
ु े

जिववतहानी होत आहे त, हे खरे आहे काय,

वारीं वार

अपषात

होऊन

(२) असल्यास, मागील िोन व ागपासन
बािी नाका येपील मख्
ु
ु य पल
ु
वाहतक
ु ीस बींि असल्याने वरील नतन्ही पल
ु ावरील वाहतक
ु प्रचींड वाढली असन
ू
सींरक्षक कठडे नसल्याकारणाने अपषात रोखण्याच्या यादृष्ीने उपरोक्त पल
ु ाींना
सींरक्षक कठडे बाींिण्याबाबत नागररकाींनी मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन बीड िहरातील

पल
ु ाींना सींरक्षक कठडे बाींिण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) केंद्र िासन राते, वाहतक
ू व महामागग
याींच्या यावतीने भारतीय राषरीय रािमागग प्राधिकरण याींच्या यामार्गत रा.म.क्र. २११
सोलापरू , िुळे या रात्याचे चौपिरीकरणाचे काम प्रगतीत असन
हया
ू

प्रकल्पाींतगगत बीड िहरातील ‘मोठा पल
ू ’ नाव असलेला हया महामागागवर
बबींिस
ग णे
ु रा पल
ू असन
ू त्याचे काम पण
ू त्ग वास आले असन
ू सींरक्षक कठडे पण
ू प

बसववल्यानींतर सिर पल
ू वाहतक
ू ीस दिनाींक २० िल
ु ,ै २०१८ पयिंत खुला
करण्याचे ननयोिन असन
ू वळण रात्यावर तात्परु ता पल
ू करण्यात आला

असन
त्यावर गाडग ा्ोन असन
मख्
सरु
ू
ू
ु य नवीन पल
ु ावरुन वाहतक
ू
ु
केल्यानींतर तात्परु ता पल
पाडण्यात येणार असल्याचे प्रकल्प सींचालक,
ू
भारतीय राषरीय रािमागग प्राधिकरण याींनी कळववले आहे .

बीड नगर परर ि अधिनात दहरालाल चौकाकडे िाणाऱ्या पल
ू ाचे

कठडे त्
ु ल्यामळ
ु े सद्य:जापतीत सींरक्षक कठडे बसववण्याचे काम प्रगतीत
असन
ू िून, २०१८ अखेर पण
ू ग करण्याचे ननयोिन आहे . तसेच िगडी पल
ू ावर
ताींबत्रक दृष्या कठडे बसववणे उधचत नसल्यामळ
ु े त्यादठकाणी गाडग ा्ोन

बसववण्याचे काम प्रगतीत असन
ू दिनाींक १५ िुल,ै २०१८ अखेर पण
ू ग करण्याचे
ननयोिन असल्याचे मख्
ु याधिकारी, नगर परर ि, बीड याींनी कळववले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

औांरगाबाद शहरातील िाहनाांची योग्यता तपासणी िरण्याबाबत
(२५)

*

४२५६९ श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि

ऊफव भाई जगताप : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-
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(१) औींरगाबाि िहरातील वाहने सजु ापतीत रहावी, राते अपषात प्रमाण कमी

व्हावे जिववतहानी होऊ नये व पयागवरण समध्
ृ ि रहावे यासाठी मो्ार वाहन
कायद्यानस
ु ार िरव ी वाहनाींची योग्यता तपासणी करणे अननवायग असताींनाही

िहरातील १ लाख ९७ हिार वाहनाींची योग्यता तपासणी करण्यात आली
नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननििगनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सिर वाहनाींची

योग्यता तपासणी करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ददिािर रािते : (१) दिनाींक १९/०४/२०१८ रोिी दिव्य मराठी वत्ृ तपत्रामध्ये
अिा आियाची बातमी प्रशसध्ि लाली आहे .

(२) प्रािे शिक पररवहन कायागलय, औरीं गाबाि याींचे कायगक्षेत्रातील पररवहन
वाहनाींच्या या योग्यता प्रमाणपत्र नत
ु नीकरण तपासणीसाठी करोडी येपे ब्रेक

तपासणी सवु विा उपलब्ि केली असन
ू तेपे सीसीद्व्हीच्या या ननगराणीत वाहन
तपासणी केली िाते.
िनतेसाठी

योग्यता

प्रमाणपत्र

तपासणी

सींिभागत

ऑनलाईन

अपॉईं्में ् षेणे, र्ी भरणे यासारख्या सवु विा उपलब्ि करण्यात आल्या
आहे त.

योग्यता

प्रमाणपत्र

नत
ु नीकरण

न

करता

चालणाऱ्या

वाहनाींची

कायागलयाच्या या अींमलबिावणी पपकाद्वारे तपासणी करुन िो ी वाहनाींवर
मो्ार वाहन कायद्यानस
ु ार िीं डात्मक कारवाई केली िाते.
िनतेस

वतगमानपत्राचे

माध्यमातन
ू

योग्यता

प्रमाणपत्र

नत
ु नीकरणासाठी आवाहन प्रािे शिक पररवहन कायागलय, औरीं गाबाि याींचेद्वारे

करण्यात आले असन
ू आवश्यकतेप्रमाणे सट्ट
ु ीच्या या दिविीही वाहन योग्यता
प्रमाणपत्र तपासणी सवु विा कायगरत ठे वण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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दस
ु रबीड (जज.बुलढाणा) येथे शेत जशमनीच्या मुल्याांिनासाठी
िृषी अधधिारी पदाचा गैरिापर िरीत असल्याबाबत

(२६)

*

४१५३९ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सनु नल तटिरे ,

श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िस
ु रबीड (जि.बल
ु ढाणा) येपे समध्
ृ िी महामागागत गेलेल्या िेतिशमनीच्या या

मल्
ु याींकनासाठी कृ ी अधिकारी लाच मागत असल्याने त्रात लालेले क्रकनगाव
रािा येपील िेतकरी नींिक्रकिोर मा्े याींनी वव प्रािन करुन आत्महत्या
केल्याची ष्ना माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननििगनास आली, हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

ापाननक

लोकप्रनतननिीींनी

पत्राद्वारे

ववनींती

केल्यावरुन

जिल्हाधिकारी, बल
ु ढाणा याींनी दिनाींक ३ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास
सच
ू ना

िे ऊन

िे खील

सींबधीं ित

यींत्रणेने

मल्
ू याींकन

करुन

जिल्हाातरीय

मल्
ग करीत आहे,
ू याींकन सशमतीकडे प्राताव सािर करण्यात हे तप
ू रु ासर िल
ु क्ष
हे ही खरे आहे काय,

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

अनु ग
ीं ाने सिर प्रकरणी िबाबिार िो ी अधिकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे,

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

िशमनीवरील लाडाचे मल्
ु याींकनाबाबत दिनाींक १० व ११ माचग, २०१७ रोिी
लालेल्या

ापळ

पाहणी

(पींचनामा)

आणण

त्यावेळी

केलेल्या

जव्हडीओ

िदु ्ींगनस
ु ार त्याींच्या या िेत िशमनीवरील लाडाींचे मल्
ु याींकन करण्यात आले आहे .

सिर मल्
ु याींकनानस
ु ार त्याींच्या या िेतात ३ बोर व २ बबब्बा लाडे आढळून आली
होती, त्यानस
ु ार अनक्र
ु मे रूपये ७९७९.७५ व रुपये ५४९९.३९ मल्
ु याींकन
ननिागररत करण्यात आलेले आहे . सिर मल्
ु याींकन अहवाल जिल्हा कृ ी

अधिकारी याींनी दिनाींक १६/१०/२०१७ रोिी उपजिल्हाधिकारी तपा प्रिासक

समध्
ु ढाणा याींना सािर केला आहे . जिल्हाातरीय मल्
ु याींकन
ृ िी महामागग, बल
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सशमतीने सिर मल्
ु याींकनास दिनाींक ३०/१०/२०१७ रोिी मींिूरी दिलेली आहे .

त्यामळ
ु े श्ी.मा्े याींचे र्ळलाडाचे मल्
ु याींकन प्रलींबबत नाही. श्ी.मा्े याींना

सिर मल्
ु याींकन मान्य नसन
ू ते १०० आींबा र्ळ लाडाचे मल्
ु याींकन करण्याची
मागणी करीत आहे त तपावप, त्याींच्या या िेताची ापळ पाहणी (पींचनामा) व
जव्हडीओ िदु ्ींग केली त्यावेळेस १०० आींबा लाडे प्रत्यक्षात िेतात अजातत्वात

नव्हती, त्यामळ
ु े १०० र्ळलाडाचे मल्
ु याींकन करण्यात आलेले नाही, असे

श्ी.मा्े याींना अवगत करण्यात आले आहे . तरी िे खील त्याींनी आपली

मागणी मान्य व्हावी म्हणन
ू वव प्रािन करुन आत्महत्येचा प्रयत्न केला परीं तु
प्रिासनाने प्रनतबींिात्मक कायगवाही करुन सिर प्रसींग ्ाळला आहे .

(२) हे खरे नाही. जिल्हाधिकाऱ्याींच्या या सच
ू नेनस
ु ार जिल्हा अिीक्षक कृ ी
अधिकारी, बल
ु ढाणा याींनी दिनाींक ०८/०५/२०१८ च्या या पत्रान्वये श्ी.मा्े याींच्या या
१००

र्ळलाडाींचे

मल्
ु याींकन

करण्याच्या या

जिल्हाधिकारी बल
ु ढाणा याींना कळववली आहे .

मागणीबाबतची

वातजु ापती

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

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

पालघर जजल्हा मुख्यालयाच्या बाांधिामािरीता
शसडिोला िाढीि रक्िम ददल्याबाबत

(२७)

*

४३०१० श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव भाई

जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जनादव न चाांदरू िर,

श्रीमती हु्नबानू खशलफे, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.हररशसांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्द्र
ििाडे, श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी, आकिव.अनांत गाडगीळ,
ु श
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय महसल
ू
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालषर जिल््याच्या या नववन मख्
ु यालयासाठी रुपये ५०० को्ीींचा खचग
अपेक्षक्षत असताना िासनाने शसडकोला सिर कामासाठी सम
ु ारे ४ हिार २००
को्ीींची ३३७ हे क््र िमीन आणण ६०० को्ी रुपयाींची हमी असे सम
ु ारे

४ हिार ८०० को्ी रुपये अिा केले असन
ू ३ हिार ५०० को्ी रुपयाींची
वाढीव रक्कम दिले असल्याचे ननििगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सावगिननक बाींिकाम ववभाग आणण एमएसआरडीसी याींनी

शसडकोला िे ण्यात आलेल्या २५ ्क्के रकमेमध्ये मख्
ु यालय बाींिण्याची तयारी
ििगववलेली होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त मख्
ु यालय बाींिण्याच्या या रकमेतील तर्ावतीमळ
ु े सिर

कामात अननयशमतता लाल्याचे ापष् होत असन
ू िासनाने उपरोक्त प्रकरणी

चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व तद्नस
ु ार कोणती
कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे,

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

पालषर

जिल््याचे

मख्
ु यालय

व

िहर

ववकशसत

करण्याच्या यादृष्ीने पालषर पररसरात उपलब्ि ४०४-५७.९० हे .आर. िासकीय

िशमनीचा ववकास करण्याकामी शसडको शल. नवी मब
ुीं ई याींनी सािर केलेल्या

प्रातावास अनस
ु रून िासन ननणगय दिनाींक २९/०६/२०१६ अन्वये उपलब्ि

एकूण ४०४-५७.९० हे .आर. िासकीय िशमनीपैकी सम
ु ारे १०३-५७.९० हे .आर.
एवढी

िासकीय

िमीन

ववकशसत

करून

त्यावर

ववववि

ववभागाींच्या या

जिल्हाातरीय कायागलयाींसाठी/ननवासापानाींसाठी िासकीय इमारतीचे बाींिकाम
करण्यास व पायाभत
ू सवु विा उपलब्ि करून िे ण्यास तसेच उवगरीत ३३७.००

हे .आर. एवढी िासकीय िमीन पालषर नवनगर म्हणन
ू ववकशसत करण्यास

आणण त्यावरील ववकशसत भख
ू ींडाींची ववक्री ववहीत कायगपध्ितीनस
ु ार करून
भख
ू ींड ववक्रीद्वारे प्राप्त होणारा ननिी नवीन जिल्हा मख्
ु यालय व पालषर

नवनगर उभारण्यासाठी येणारा खचग भागववण्यासाठी उपयोगात आणण्यास
िासनाकडून मींिूरी िे ण्यात आली आहे . या प्रकल्पाचे सवग दहिेब शसडको शल.
याींना ावतींत्रपणे ठे वण्याचे आिे ि िे ण्यात आले असन
ू सिर प्रकल्पाींतगगत

सींपण
ू ग ववकशसत भख
ू ींड ववक्री करून प्राप्त होणारा ननिी या प्रकल्पावरील
एकूण खचागच्या या तल
ु नेत कमी पडल्यास शसडको शलशम्े डला तेवढ्या रकमेच्या या

भरपाईसाठी िासनाकडे ननिीची मागणी करण्याची मभ
ु ा राहील असे आिे ि
िे ण्यात आले आहे त.
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नवननशमगत

पालषर

जिल््याचे

मख्
ु यालय

व

नवनगर

ववकशसत

करण्याकामी शसडको शल. नवी मब
ुीं ई याींनी सािर केलेल्या प्रातावाप्रमाणेच
क्रकीं धचत बिलासह महाराषर राय य राते ववकास महामींडळानेही प्राताव सािर

केला होता. तपावप, पालषर नवीन जिल्हा मख्
ु यालय व िहराचा ववकास
ननयोिनबध्ि पध्ितीने व्हावा यादृष्ीने शसडको शल. याींना याकामी असलेला
प्रिीषग अनभ
ु व ववचारात षेऊन िासनाने शसडको शल.च्या या प्रातावास वरील
प्रमाणे मान्यता दिलेली आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्य पररिहन महामांडळाच्या िमवचाऱयाांसाठी
(२८)

*

अत्याधनु नि रुग्णालय उभारण्याबाबत

४३०८८ श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश चव्हाण : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

३९११८ ला ददनाांि १ माचव, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राय यात पररवहन ववभाग व राय य पररवहन महामींडळाच्या या सींयक्
ु त
ववद्यमाने कमगचाऱ्याींसाठी १०० खा्ाींची अत्यािनु नक रुग्णालय तसेच त्याींच्या या

पाल्यासाठी ऑ्ोमोबाईल व मेकॅननकल अशभयींता महाववद्यालय उभारण्याचा
ननणगय िासनाने षेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

चौकिीच्या या

उपरोक्त प्रकरणी

अनु ग
ीं ाने

सिर

िासनाने चौकिी

रुग्णालय

व

केली आहे

अशभयाींबत्रकी

काय,

महाववद्यालय

उभारण्यास व प्रत्यक्षात ते कायागजन्वत करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे, त्याची सद्य:जापती काय आहे,

(३) असल्यास, सिर महाववद्यालय क्रकती कालाविीत कायागजन्वत होणार
आहे त,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ददिािर रािते : (१) व (२) राय य पररवहन महामींडळामार्गत रुग्णालय व
अशभयाींबत्रकी

महाववद्यालय

हे

उपक्रम

राबववण्यासाठी

येणारा

खचग

व

त्यापासन
शमळणारे उत्पन्न याची व्यवहायगता पडताळून आवश्यकतेनस
ू
ु ार
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करावा लागणारा खचग हा अपषात सहाय्यता ननिीमिून उपलब्ि करुन

िे ण्याबाबतच्या या प्रातावास दिनाींक १५/११/२०१७ रोिी िासनाने मींिूरी दिली
आहे .

(३) सद्य:जापतीत, सिर प्रकल्प आखणीसाठी तज् सल्लागार सींापेच्या या
ननवडीबाबतची ई-ननवविा प्रक्रक्रया सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

विभागीय ि साां्िृनति क्रीडा ्पधेचा खचव
िमवचाऱयाांिडून िरण्यात आल्याबाबत

(२९)

*

४३३२६ श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) कोकण प्रिे ि भशू म अशभलेखाच्या या ववभागीय क्रीडा व साींाकृनतक ववभागीय

क्रीडा साींाकृनतक ापिाग िापोली येपील कोकण कृ ी ववद्यापीठाींच्या या प्राींगणात

करण्यात आली असन
ू त्याचा खचग कमगचाऱ्याींकडून करण्यात आल्याबाबत
जिल्हा अधिकारी भशू म अशभलेख, रत्नाधगरी याींनी उपअिीक्षक भशू म अशभलेख,
रत्नाधगरी, लाींिा, रािापरू , सींगमेश्वर, िे वरुख, धचपळूण, गह
ु ागर, खेड,
िापोली,

मींडणगड,

नगरभम
ू ापन

अधिकारी,

रत्नाधगरी

याींना

दिनाींक

९ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास कमगचाऱ्याींचे अशभप्रायासह अहवाल
सािर करण्याबाबत पत्र िे ण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर अहवाल िासनास सािर केला आहे काय, या अहवालाची

छाननी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, त्यानस
ु ार चौकिी करुन
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

दिनाींक ०५/०१/२०१८ रोिी एका वतगमानपत्रात “क्रीडा ापिेसाठीचा

खचग कमगचाऱ्याच्या या णखिातन
ू ” या मपळ्याखालील बातमी प्रशसध्ि लाली होती.

त्यानु ग
ीं ाने, सिरची बातमी रत्नाधगरी जिल््यातील सवग उपअिीक्षक भशू म
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अशभलेख

व

नगरभम
ू ापन

अधिकारी

याींना

त्याींच्या या

कायागलयातील

सवग

कमगचाऱ्याींच्या या ननििगनास आणून िे ऊन त्याबाबत त्याींचे अशभप्राय षेवन
ू त्या
आिारे

ावयींापष्

अहवाल सािर करण्याबाबत जिल्हा

अिीक्षक

भशू म

अशभलेख, रत्नाधगरी याींनी दिनाींक ०९/०१/२०१८ च्या या पत्रान्वये सच
ू ना दिलेल्या
आहे त.

(२) याबाबतचा अहवाल िासनास सािर करण्यात आलेला नाही. तपावप,

जिल्हा अिीक्षक भशू म अशभलेख रत्नाधगरी याींच्या या सिर पत्रानस
ु ार उपअिीक्षक
भशू म अशभलेख, सींगमेश्वर, गह
ु ागर, रत्नाधगरी, धचपळूण, खेड व नगर
भम
ू ापन अधिकारी, रत्नाधगरी याींचे अहवाल प्राप्त लाले असन
ू , सिर बातमी
वातजु ापतीचा ववपयागस करणारी व खो्ी असल्याचे अशभप्राय िे ण्यात आले
आहे त.

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

अांतेश्िर (ता.लोहा, जज.नाांदेड) येथील अिैध िाळूसाठ्याबाबत
(३०)

*

४३४४९ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे :

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

(१) अींतश्े वर (ता.लोहा, जि.नाींिेड) येपे अवैिपणे वाळूचा उपसा करुन त्याची
साठवणक
करीत असल्यामळ
अींतश्े वर
ू
ु े तसेच सिर अवैि वाळूची वाहतक
ु

येपील गावातन
ू होत असल्याने त्याचा त्रास गावातील मदहला व लहान
मल
ु ाींना होत असल्याची तक्रार ग्रामपींचायतीने जिल्हाधिकारी याींना केली
असल्याचे दिनाींक ११/५/२०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननििगनास आले आहे, हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

िासनाने चौकिी

केली आहे

काय,

चौकिीच्या या अनु ग
ीं ाने अवैि वाळू साठे िप्त करुन अवैि वाळू उपसा बींि
करण्याबाबत तसेच उक्त प्रकरणी िो ी अधिकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) मौिे अींतश्े वर, ता.लोहा, जि.नाींिेड येपे
३

मदहन्यापासन
ू

अवैि

रे ती

उपसा

होत

असल्याबाबत

ग्रामापाींनी

केलेल्या

तपासणीमध्ये

३०५

जिल्हाधिकारी, नाींिेड याींना दिनाींक १०/४/२०१८ रोिी दिलेल्या ननवेिनाच्या या
अनु ग
ीं ाने

तहशसलिार,

लोहा

याींनी

ब्रास

अनधिकृत वाळूसाठा िप्त करण्यात आला आहे . सिर वाळूसाठ्याच्या या
शललावासाठी ७ र्ेऱ्या षेण्यात आल्या. तपावप, सिर वाळूसाठा शललावात गेला

नाही. अवैिपणे सिर वाळूसाठा करणाऱ्या सींबधीं ित िमीन मालकाींच्या या
मालमत्तेवर बोिा षेण्याचे आिे ि पाररत करण्यात आले आहे त.

सिर वाळूसाठा प्रकरणी िल
ग करणाऱ्या तलाठी व मींडळ अधिकारी
ु क्ष

याींना कारणे िाखवा नो्ीस बिावण्यात आली असन
पढ
ू
ु ील कायगवाही
तहशसलिार, लोहा याींचेमार्गत सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्य पररिहन महामांडळाच्या मदहला िमवचाऱयाांना
प्रसूती रजेचा लाभ दे ण्याबाबत

(३१)

*

४३५६६ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) राय य पररवहन महामींडळाच्या या मदहला कमगचाऱ्याींना ९ मदहने प्रसत
ू ी रिा

िे ण्यात येईल असे पररपत्रक महामींडळाने दिनाींक २१ ऑगा्, २०१७ रोिी

काढले असता यासींिभागत लेखी आिे ि नसल्याने वाहक मदहला कमगचाऱ्याींना
आगार व्यवापापकाकडून रिा नाकारण्यात आल्यामळ
ु े ४८ मदहला वाहकाींचे
गभगपात लाल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननििगनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गभगवती मदहला कमगचाऱ्याींना बैठे काम िे ण्याच्या या सच
ू ना

असताींनाही त्याींना वाहकाची डय्
ू ी िे ण्यात आल्याबाबत मदहला वाहक
कमगचाऱ्याींनी तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

िासनाने चौकिी

केली आहे

काय,

चौकिीच्या या अनु ग
ीं ाने राय य पररवहन महामींडळातील मदहला कमगचाऱ्याींना

९ मदहने प्रसत
ू ी रिा िे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

(३) मदहला वाहक कमगचाऱ्याींना शमळणाऱ्या ६ मदहन्याच्या या खास प्रसत
ु ी
रिेसोबतच

अनतररक्त

३

मदहन्याची

प्रसत
ू ी

रिा

िे य

करण्याबाबत,

त्याचबरोबर वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्या या आिारे मदहला वाहकाींच्या या िैक्षणणक

अहगतच्या 
े या अधिन राहून बैठे काम िे ण्याचा ननणगय ववभागीय पातळीवर षेण्यात
यावा व गरोिरपणाच्या या कालाविीत काही ठराववक मदहन्याींपयिंत सरु क्षक्षत,
सजु ापतीत

असलेल्या

मागागवर

कामधगरी

िे ण्याबाबत

सींबधीं ित

आगार

व्यवापापकाींनी ननणगय घ्यावा त्याबाबतची अींमलबिावणी पव
ग क्षी प्रभावाने
ू ल
िानेवारी,

२०१८

पासन
ू

लागू

करण्याबाबतच्या या

सच
ू ना

राय य

पररवहन

महामींडळाच्या या दिनाींक २३/०३/२०१८ रोिीच्या या पररपत्रकाींन्वये प्रसाररत करण्यात
आलेल्या आहे त.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

अहमदनगर जजल््यात बोंडअळीमळ
ु े नि
ु सानग्र्त
िापस
ु उत्पादि शेतिऱयाांना मदत दे ण्याबाबत

(३२)

*

४३६८० डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि

ऊफव भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय
मदत ि पन
ु िवसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अहमिनगर जिल््यात कापस
ू वपकावर बोंडअळीच्या या प्रािभ
ु ागवामळ
ु े १ लाख
४२ हिार ७३५ हेक््र क्षेत्र बाधित लाले असन
ू नक
ु सान लालेल्या क्षेत्राच्या या
आकडेवारीचा

अींनतम

अहवाल

जिल्हा

प्रिासनाने

िासनाला

पाठववला

असल्याचे माहे माचग, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननििगनास आले, हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, बोंडअळीमळ
ु े बाधित लालेल्या क्षेत्राच्या या नक
ु सानीचे पींचनामे

पण
ू ग लाले असल्यास नक
ु सानग्राताींना िासनाने कोणत्या ावरुपाची मित
केली आहे, तसेच बाधित लालेल्या जिरायत व बागायत क्षेत्रासाठी अपेक्षक्षत
असलेला रुपये १५७ को्ीींचा ननिी प्राप्त लाला आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(२) व (३) बोंडअळीमळ
ु े बाधित लालेल्या क्षेत्राचे पींचनामे पण
ू ग लाले असन
ू ,
दिनाींक ८ मे, २०१८ रोिीच्या या िासन ननणगयान्वये अहमिनगर जिल््यासाठी

रुपये १२५५९.२५ लाख इतका ननिी मींिूर करण्यात आला आहे . त्यापैकी
रुपये ३३४९.०० इतका ननिी ववतरीत केला असन
ू , क्षेबत्रय कायागलयाकडून
बाधित लालेल्या िेतकऱ्याींना रक्कमेचे सींववतरण करण्याचे काम प्रगतीपपावर
आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

सारसन आणण ठाणे न्द्हािे येथील भूखड
ां ािर अनधधिृत
गाळे बाांधण्यात आल्याबाबत

(३३)

*

४३७१२ अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम

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

(१) सारसन आणण ठाणे न्हावे येपील ९.५० हेक््र भख
ू ींडावर बाींिकामास
ग्रामपींचायतीची परवानगी नसतानाही काही गाळे बाींिण्यात आल्याची बाब
माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननििगनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानु ग
ीं ाने िो ीींववरुध्ि कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.एिनाथ शशांदे : (१) व (२) प्रातत
ु प्रकरणी महाराषर राय य राते ववकास
महामींडळ

वविे

ननयोिन

प्राधिकरण

असल्यामळ
ु े

ग्रामपींचायतीच्या या

परवानगीची आवश्यकता नाही. सारसन आणण ठाणे न्हावे येपील भख
ू ींड
महाराषर राय य राते ववकास महामींडळाने वाहनतळ व महामागग सवु विा

ववकशसत करण्यासाठी भाडेपट्टयाने दिले आहे त. भख
ीं ाचा भाडेपट्टािारकाींना
ू ड
बाींिकाम व ववकास करण्याची परवानगी महाराषर राय य राते ववकास
महामींडळाने दिली आहे .

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

इतर राज्यातून िाळू आयात िरण्याबाबत
(३४)

*

४३७४५ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीय महसल
मांत्री पढ
ू
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) हररत लवािाच्या या ननबिंिामळ
ु े तसेच, यींत्राचा वापर करुन वाळू उपसा
करण्यास बींिी असल्यामळ
ु े राय यातील वाळू ्ीं चाईवर मागग काढण्यासाठी

िेिारील इतर िे िातील समद्र
ु ी वाळू आयात करण्याबाबत िासन ववचारािीन
असल्याचे दिनाींक ८ मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननििगनास आले आहे, हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

मलेशियासह

इतर

तीन

िे िाींनी

वाळू

उपलब्ि

िे ण्याबाबतचे प्राताव िासनास दिलेले आहे, हे ही खरे आहे काय,

करुन

(३) असल्यास, त्याबाबत परु वठािार राय याना काही अ्ी व ननयम षालन
ू
दिले आहे त काय, त्याचे ावरुप काय आहे,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) िेिारील इतर िे िातील समद्र
ु ी वाळू आयात
करण्याची बाब सद्य:जापतीत िासनाच्या या ववचारािीन नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३), (४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------
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राज्यातील दध
ू उत्पादि शेतिऱयाांना हमी भाि दे ण्याबाबत
(३५)

*

४१९५९ श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हु्नबानू खशलफे, श्री.आनांदराि

पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि
ऊफव भाई जगताप, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.जनादव न चाांदरू िर, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े
श्री.हररशसांग

राठोड,

प्रा.जोगेन्द्द्र

ििाडे,

श्री.सतेज

ऊफव

बांटी

पाटील,

श्री.मोहनराि िदम, श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय दग्ु धवििास मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राय यात िि
ु ाच्या या उत्पािन खचागत वाढ आणण नर्ा ष्ल्यामळ
ु े सन

२०१७-१८ या आधपगक व ागत िग्ु ि क्षेत्राला सम
ु ारे रुपये २८०० को्ीींचा तो्ा
सहन करावा लागत असल्याचे तर पण
सींषाने
ु े जिल्हा सहकारी िि
ु
रुपये

२२.४०

प्रनतशल्र

िि
ू ाच्या या

िरात

एक

रुपयाने

कपात

केल्याने

िेतकऱ्याींना आधपगक तो्ा सहन करावा लागत असल्याचे दिनाींक १९ एवप्रल,
२०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननििगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राय यात िि
ु ाच्या या खरे िी िरात ३ रुपयाींनी वाढ करीत गाईच्या या

िि
ु ाचा िर रुपये २४ वरुन रुपये २७ पयिंत तर म्हिीच्या या िि
ु ाचा िर रुपये ३३
वरुन रुपये ३६ पयिंत िरवाढ करण्याचा ननणगय िासनाने षेऊनही खािगी व

सहकारी सींषाकडून िि
ू उत्पािक िेतकऱ्याींना िासनाने ननिागररत केलेले िर न
िे ता १८ ते २० रुपयाींनी िर दिला िात असल्याने कोल्हापरू जिल््यासह
राय यातील ववववि दठकाणी िि
ु उत्पािकाींनी िि
ु रात्यावर साींडून िासनाच्या या

ववरोिात दिनाींक ३ मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास आींिोलने केले होते, तर

िि
ू उत्पािक िेतकरी सींष ग सशमतीने आपल्या मागण्या मान्य लाल्याशिवाय

तसेच मान्य मागण्याींच्या या अींमलबिावणीबाबत ठोस कृती लाल्याशिवाय
आींिोलन मागे षेतले िाणार नसल्याचा इिारा दिनाींक ७ मे, २०१८ रोिी वा
त्यासम
ु ारास िासनास दिला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िासनाने िादहर केलेल्या िराींनी िि
ु ाला हमी भाव न िे णाऱ्या
िि
ु सींषावर कारवाई करुन बरखाात करण्याचा ननणगय िासनाने षेतला आहे,
हे ही खरे आहे काय,
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(४)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

िासनाने चौकिी

केली आहे

काय,

चौकिीच्या या अनु ग
ीं ाने िि
ु सींषावर कारवाई करुन िादहर केलेल्या िराप्रमाणे

िि
ु उत्पािक िेतकऱ्याींना हमी भाव िे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.महादे ि जानिर : (१) राय यात िग्ु िव्यवसाय हा िासन, सहकार व
खािगी क्षेत्रामार्गत केला िात आहे . यामध्ये िासनाचा सहभाग हा केवळ

१% आहे . सहकार व खािगी क्षेत्र त्याींच्या याातरावर िग्ु िव्यवसायाचे ननयोिन

करीत असतात. सन २०१७-१८ च्या या िि
ु ाच्या या पषु ्काळात नैसधगगकररत्या
िि
ु ाच्या या

उत्पािनात

वाढ

लाली

आहे .

िि
ु ाच्या या

उत्पािनातील

वाढ

व

आींतरराषरीय ातरावर िि
ू भक
ु ्ीच्या या षसरलेल्या िरामळ
ु े िग्ु ि क्षेत्राला तो्ा
सहन करावा लागला आहे हे खरे आहे .

तसेच, माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये पण
ु े जिल्हा िि
ू उत्पािक सींषाकडून

प्रनतशल्र रुपये २१.२० या िराने गाय िि
खरे िी केलेली असल्याचे
ू
ननििगनास आलेले आहे .
(२) होय.

(३), (४) व (५) िासनाने ननिागररत केलेल्या िि
ू खरे िी िराप्रमाणे य या िि
ू
सींषाींनी िि
ू उत्पािकाींना िि
ू खरे िी िर दिलेले नाहीत, अिा सहकारी सींषाींना

महाराषर सहकारी सींापा अधिननयम १९६० मिील कलम ७९(अ)(३) अन्वये

सींबधीं ित ववभागीय उपननबींिक सहकार ववभाग (िग्ु ि) याींचम
े ार्गत नो्ीस
बिावण्यात आलेल्या होत्या. तपावप, याप्रकरणी काही सहकारी िि
ू सींषाींनी
मा.उच्या च न्यायालयात याधचका िाखल केल्या आहे त. मा.उच्या च न्यायालयाने

अींतररम आिे िान्वये या प्रकरणी पढ
ु ील कायगवाही करण्यास ापधगती दिली
आहे . सिर याधचका अींनतम न्यायननणगयापग प्रलींबबत आहे त.
-----------------
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िळां भोण (ता.िसई, जज.पालघर) येथील खदाण
मालिािर िारिाई िरण्याबाबत
(३६)

*

४३२०३ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) कळीं भोण (ता.वसई, जि.पालषर) येपील िगडखाण व्यवसायाकरीता

परवानगी दिलेल्या खिाण मालकाने गैरवापर करुन रािरोसपणे भ-ू सरु
ु ीं ग
ार्ो् केल्यामळ
ु े तेपील आदिवासी नागररकाींच्या या षराींना तडे गेल्याचे माहे मे,
२०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननििगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, खिाण मालकाने केलेल्या भ-ू सरु
ु ीं ग ार्ो्ामळ
ु े षराींना तडे
िावन
ू षरे कोसळण्याची जापती ननमागण लाली असन
ू िीववतहानी होण्याचा
िोका ननमागण लाला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त खिाण मालकाने शमळालेल्या परवानगीचा गैरवापर
करुन तानसा निीपात्रात िे खील बेकायिे िीरपणे उत्खनन सरु
ु केले आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या या

अनु ग
ीं ाने िगडखाण व निीपात्रातन
बेकायिे िीर उत्खनन रोखून खिाण
ू
मालकावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) कळीं भोण (ता.वसई, जि.पालषर) येपील
िगडखाण व्यावसानयकाींनी केलेल्या भ-ू सरु
ु ीं गामळ
ु े आदिवासी नागररकाींच्या या
षराींना तडे गेल्याची, षरे कोसळण्याची वा जिववतहानी होण्याचा िोका
ननमागण लाल्याची तसेच खाणिारकाने तानसा निीपात्रात बेकायिे िीरपणे
उत्खनन केल्याची बाब ननििगनास आली नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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आरमोरी (जज.गडधचरोली) तालुक्यातील अिैध रे ती
ि मुरुम उत्खनन रोखण्याबाबत

(३७)

*

४२१४० प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे : सन्माननीय महसूल मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) आरमोरी (जि.गडधचरोली) तालक्
ु यातील िोगीसाखरा पररसरात राते
बाींिकाम शसमें् कााँक्रक्र् पल
ू व अन्य बाींिकामाींकरीता मोठ्या प्रमाणात रे ती
व मरु
ु माचे अवैि उत्खनन करुन त्याची वाहतक
ु करण्यात येत असल्याचे
माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननििगनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, सिर

अवैि

उत्खनन

व वाहतक
ू

महसल
ू

ववभागाच्या या

अधिकारी/कमगचारी याींच्या या सींगनमताने होत असन
ू या अवैि उत्खनन व
वाहतक
ु ीमिन
ू िासनाचा महसल
ू बड
ु त आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

चौकिीच्या या

उपरोक्त प्रकरणी

अनु ग
ीं ाने

याप्रकरणी

िासनाने चौकिी

िो ी

केली आहे

अधिकारी/कमगचारी

काय,

याींच्या याववरुध्ि

कारवाई करुन अवैि उत्खनन व वाहतक
रोखण्याबाबत कोणती कायगवाही
ु
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) अिी बाब ननििगनास आली नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

नागोठणे (जज.रायगड) येथील खाडीमागावतून येणारे खारे पाणी
रोखण्यािरीता उपाययोजना िरण्याबाबत

(३८)

*

४१७१८ श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.सनु नल
तटिरे ,

श्री.धनांजय

मड
ुां ,े

श्री.अमरशसांह

पांडडत,

अॅड.जयदे ि

गायििाड,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश चव्हाण, श्री.रामराि िडिुते, श्री.ख्िाजा बेग,

श्री.जगन्द्नाथ शशांदे : सन्माननीय खारभम
ू ी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-
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(१) नागोठणे (जि.रायगड) येपील माचेला गावच्या या स.नीं. ९४ मिील नाल्यात
िेएसडब्ल्यू कींपनीने पाईप ्ाकून पाणी पशलकडे येण्यासाठी तयार केलेल्या
खाडीमागागतन
ू खारे पाणी िेतकऱ्याींच्या या िेतात शिरत असल्याने िेतिशमनी
नावपक होत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत जिल्हाधिकारी, रायगड व तहशसलिार, नागोठणे

याींच्या याकडे ११ गावातील नागररकाींनी वारीं वार लेखी तक्रारी करुनही सींबधीं ित
कींपनीवर कोणतीच कारवाई केली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सींबधीं ित कींपनीवर कारवाई करीत नसल्याने ११ गावातील
नागररकाींनी खाडीतील भरतीच्या या पाण्यात आत्महत्या करणार असल्याचे

जिल्हाधिकारी, रायगड याींना माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान लेखी
कळववले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

िासनाने चौकिी

केली आहे

काय,

चौकिीच्या या अनु ग
ीं ाने सींबधीं ित कींपनीवर कारवाई करुन खाडीतील खारे पाणी
िेतकऱ्याींच्या या िशमनीत येण्यापासन
ू रोखण्याकरीता कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ददिािर रािते : (१) नाही.
(२) प्रश्न उद्भवत नाही.
(३) नाही.

(४) ११ गावातील मदहला व िेतकरी खाडीमध्ये बसन
ू सत्याग्रह करणार
असल्याबाबत दिनाींक ०९/०४/२०१८ रोिीच्या या पत्रान्वये उपववभागीय अधिकारी
पेण, उपववभाग, पेण याींचे कायागलयास लेखी कळववले आहे . सिरच्या या पत्रात
आत्महत्या करण्याबाबत नमि
ु केलेले नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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घोडबांदर (जज.ठाणे) रोडिरील मोिळ्या भूखड
ां
ह्ताांतरणात गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(३९)

*

४३००५ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव भाई

जगताप, श्री.जनादव न चाांदरू िर, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय महसल
ू
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) षोडबींिर (जि.ठाणे) रोडवरील भाईंिरपाडा येपील मोकळ्या असलेल्या
१०

एकर

कागिपत्राींच्या या

भख
ू ींडाचा

आिारे

नोंिणीकृत

ववकासकाींच्या या

खरे िीखत
नावे

लालेले

हाताींतररत

नसताना
करुन

बनाव्

कोट्यविी

रुपयाींचा ्ीडीआर षो्ाळा लाल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान
ननििगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन १९९३ पासन
ू सन २०१७ पयिंत २४ व े िय्ु यम ननबींिक

ठाणे-१ याींचेकडे तीन िातऐवि नोंिणीसाठी प्रलींबबत असताना, त्याींची नोंिणी
लालेली नसतानाही तलाठी, मींडळ अधिकारी याींनी बनाव् कागिपत्राींच्या या

आिारे र्ेरर्ार नोंि मींिूर करुन सिर भख
ू ींड वल्लभ िे ठीया याींचे नावे केला

व सिर भख
ू ींडाची िे ठीया याींनी परापर ववक्री केल्याची बाब माहे एवप्रल,
२०१८ मध्ये ननििगनास आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िशमनीमध्ये र्ेरर्ार करण्याबाबत िे ढीया याींनी दिलेल्या

अिागवर दिनाींक २७/३/१९९३ असताना तलाठी ओवळा याींनी १४ दिवस अगोिर
म्हणिे दिनाींक १६/८/१९९३ रोिी नोंिी केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या या
अनु ग
ीं ाने सींबधीं िताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) अिा आियाचे ननवेिन दिनाींक ०७/०३/२०१८ रोिी
जिल्हाधिकारी, ठाणे याींच्या या कायागलयास प्राप्त लाले आहे .
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(२), (३), (४) व (५) मौिे ओवळे , ता.जि.ठाणे र्ेरर्ार क्र. २२२९, २२३० व
२२३१ पाहता सिर तीनही र्ेरर्ाराींची नोंि दिनाींक १६/०८/१९९३ रोिी
षेतल्याचे व सिर नोंि दिनाींक ०१/०९/१९९३ रोिी मींिूर करण्यात आल्याचे
दिसन
ू येत.े सिर नोंिी विी अिागसोबतच्या या सच
ू ी क्र. २ व खरे िी खताच्या या

साक्षाींक्रकत नकलेवरून (अनक्र
ु मे िात क्र. २६०२, २६०३ व २६०१) अधिकार
अशभलेखात षेण्यात आल्याचे सिर नोंिीवरुन दिसन
ू येत.े सिर तीन्ही नोंिी

मींडळ अधिकारी, ओवळे याींनी विी अिग, नो्ीस, सच
ू ी क्र. २ ची लेरॉक्स
प्रत, इत्यािी कागिपत्राींच्या या आिारे दिनाींक १/९/१९९३ रोिी मींिूर केल्याचे

दिसन
येत.े या र्ेरर्ारान्वये सिर शमळकतीींच्या या अधिकार अशभलेखात
ू

खरे िीिाराचे नावाची नोंि लाल्याचे दिसन
येत.े तद्नींतर वेळोवेळी उक्त
ू
शमळकतीपैकी
नोंिणीकृत

अशभलेखात

आरक्षणाखालील

िाताने

षेण्यात

हाताींतरीत
आल्या

काही

भख
ू ींड

केल्याने

असन
ू

सींबधीं िताींनी

त्याबाबतच्या या

आरक्षणाखालील

महापाशलकेस

नोंिी

अधिकार

िशमनी

ठाणे

महानगरपाशलकेकडे हाताींतरीत लाल्याने या िशमनीपो्ी िे य हाताींतरणीय
ववकास हक्क (्ीडीआर) महानगरपाशलकेने सींबधीं ितास अिा केलेला आहे .

िय्ु यम ननबींिक ठाणे क्र. १ याींच्या या कायागलयात दिनाींक १३/०८/१९९३

रोिी नोंिणीस िाखल लालेल्या ववक्रीखत िात क्र. २६०१, २६०२ व २६०३
पैकी ववक्रीखत िात क्र. २६०१ या िाताची नोंिणी दिनाींक २७/०८/१९९३ रोिी
पण
ू ग लाली असन
ू ववक्रीखत िात क्र. २६०२ व २६०३ या िाताींची नोंिणी
तत्कालीन िय्ु यम ननबींिक याींचे ावाक्षरीकरीता अद्याप प्रलींबबत असल्याचे
दिसन
ू येत.े

तत्काशलन सहिय्ु यम ननबींिक ठाणे क्र. १ याींनी दिनाींक १/०९/१९९३

रोिी उक्त तीन्ही िाताींच्या या सच
ू ी क्र. २ च्या या नकला दिल्याचे दिसन
ू येत.े
िात क्र. २६०२ व २६०३ हे िोन िात प्रलींबबत असताना त्याींच्या या प्रमाणणत
प्रती िे ण्यात आल्याचे प्रपमििगनी ननििगनास आल्याने याबाबत चौकिी

करण्याचे ननिे ि नोंिणी महननरीक्षक व मद्र
ु ाींक ननयींत्रक, महाराषर राय य, पण
ु े
याींनी सह जिल्हा ननबींिक वगग-१, ठाणे िहर याींना दिले आहे त.
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प्रातत
ु प्रकरणी षेण्यात आलेल्या र्ेरर्ाराींमध्ये य या कागिपत्राींच्या या

आिारे अधिकार अशभलेखात र्ेरर्ार नोंिी षेण्यात आल्या व त्या प्रमाणणत

करण्यात आल्या त्या कागिपत्राींच्या या बाबतीत प्रपमििगनी सींदिग्िता दिसन
ू
येत असल्याने या तीनही र्ेरर्ार नोंिीची सखोल चौकिी करुन आवश्यकता

वा्ल्यास सिर तीन्ही र्ेरर्ाराींचे महाराषर िमीन महसल
ू सींदहता, १९६६ च्या या
कलम २५७ अन्वये पन
ु ररगक्षण करण्याचे ननिे ि जिल्हाधिकारी, ठाणे याींना

िे ण्यात आले आहे त. सिर पन
ु ररग क्षणाच्या या ननषक ागच्या या आिारे सींबधीं ित
कमगचारी/अधिकारी

याींचवे वरुध्ि

िबाबिारी

कायगवाही करण्याचे सींकजल्पत आहे .
-----------------

ननजश्चत

करुन

शिातभींगाची

मुांबईतील शमठागराांच्या जशमनीिर घरबाांधणी िरण्याच्या प्र्तािाबाबत
(४०)

*

४१४७९ श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सनु नल तटिरे , श्री.अमरशसांह पांडडत,

श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां

टिले, श्री.नरें द्र पाटील, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्र िासनाने य या शमठागराींची िागा १००० पेक्षा िाात आहे तीच िागा
“पाणपळ िागा” समिावी अिी नवी व्याख्या केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मब
ुीं ईतील शमठागराींचे क्षेत्रर्ळ ५४०० एकर असले तरी ते
छोट्या छोट्या तक
ु डयाींमध्ये असल्यामळ
ु े व सलग १ हिार क्षेत्रर्ळाचे

शमठागर नसल्यामळ
ु े पाणपळ िागेचे सींरक्षण मब
ुीं ई व मब
ुीं ई उपनगर
जिल््यातील शमठागराींना भववषयात शमळणार नसन
ू मब
ुीं ईतील शमठागराींच्या या
िशमनीवर

वािवी

िरातील

षरबाींिणी

ववचारािीन आहे, हे ही खरे आहे काय,

करण्याचा

प्राताव

िासनाच्या या

(३) असल्यास, समद्र
ु ाच्या या ला्ाींपासन
ू मब
ुीं ईचे सींरक्षण करणारी शमठागरे ही

नैसधगगक शभींती असन
ू त्या नष् लाल्यास मब
ुीं ईसाठी िोका ननमागण होऊ
िकतो याबाबत िासनाने सवेक्षण क्रकीं वा अभ्यास केला आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त सवेक्षणाचे नेमके ननषक ग काय आहे त व त्यानस
ु ार
कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) केंद्र िासनाने दिनाींक २६/०९/२०१७
रोिी Wetlands (Conservation and Management) Rules २०१७ हे

ननयम रािपत्रात अधिसधू चत केले असन
त्यातील पाणपळ िशमनीच्या या
ू

(wetland) व्याख्येनस
ु ार मानवननशमगत शमठागर पाणपळमध्ये समाववष्
नाही.

िासनाने, िासन ननणगय क्रमाींक िमीन २६१५/प्र.क्र.२५/ि-३, दिनाींक

२१/०८/२०१५ अन्वये “मब
ींु ई महानगर प्रिे ि ववकास प्राधिकरणास” मब
ींु ई िहर
व मब
ुीं ई उपनगर जिल््यातील शमठागार िशमनीींचा समधु चत वापर करण्याच्या या

दृष्ीने बह
ीं ाने
ु त केले आहे . त्यानु ग
ृ त आराखडा तयार करण्याकरीता ननयक्
पाणपळ िशमनीींची नवीन व्याख्या ववचारात षेवन
मब
ू
ुीं ईतील शमठागर
िशमनीचा बह
ु आहे .
ृ त आराखडा अींनतम करण्याची कायगवाही सरु
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

रत्नाधगरी येथे मत््यविज्ञान विद्यापीठ उभारण्याबाबत
(४१)

*

४१८६४ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोकणात ठाणे ते शसींिुिग
ु ग िरम्यान मच्या छीमार समािातील मल
ु ाींना

मत्ायववज्ान आिुननक यींत्रसामग
ु ी, समद्र
ु ववज्ान अभ्यास या वव याचे शिक्षण
षेण्यासाठी अिाप्रकारचे कोणतेही ववद्यापीठ नसल्याने कोकणातील मच्या छीमार
समािातील ववद्यार्थयािंना मत्ायववज्ानाचे शिक्षण षेण्यासाठी रत्नाधगरी येपे

कोकणासाठी ावतींत्र मध्यवती मत्ायववज्ान ववद्यापीठ उभारावे, अिी मागणी
अणखल भारतीय मच्या छीमार गावीत समाि महासींषाने मा.मत्ायव्यवसाय मींत्री
याींच्या याकडे ननवेिनाद्वारे एक व ागपासन
सातत्याने करीत असल्याचे माहे
ू
एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननििगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन रत्नाधगरी येपे

मात्यववज्ान ववद्यापीठ उभारण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

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

(२) प्रातत
ु प्रकरणी कायगवाही सरू
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

शहापूर (जज.ठाणे) तालुक्यात रे ती उत्खननास परिानगी दे ण्याबाबत
(४२)

*

४३१२६

श्री.आनांद

ठािूर,

श्री.ख्िाजा

बेग,

श्री.हे मत
ां

टिले :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िहापरू (जि.ठाणे) तालक्
ु यात वी्भट्टीचे िेकडो कारखाने असन
ू माहे

माचग, २०१८ अखेर िासनाने रे ती उत्खननाचे परवाने न दिल्याने रे ती अभावी
बाींिकामे प्रलींबबत असन
ू त्यामळ
ु े वी् उत्पािकाींची आधपगक जापती बबक्
लाली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे , चौकिीच्या या
अनु ग
ीं ाने रे ती उत्खनन करण्यास परवानगी िे ण्याबाबत कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) अिी बाब ननििगनास आली नाही.

(२) सन २०१८-१९ करीता ठाणे जिल््यात निीपात्रातील रे तीग्ाींचे सींयक्
ु त
सवेक्षण करण्यात आले असन
ू िहापरू तालक्
ु यात मौिे कापोळे येपील चोर

निी व मौिे खरपत येपील िाई निी असे िोन रे तीग् ननजश्चत करण्यात
आले आहे त. त्यानु ग
ीं ाने खाणकाम आराखडा तयार करणे व पयागवरण

अनम
ु ती षेण्याची कायगवाही सरु
ु असन
ू त्यानींतर शललाव प्रक्रक्रया करण्याचे
सींकजल्पत आहे .

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------
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राजापूर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील भूशमहीनाांना जशमनी दे ण्याबाबत
(४३)

*

४३४६१ श्रीमती हु्नबानू खशलफे : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रािापरू (जि.रत्नाधगरी) तालक्
ु यातील गोवळ खालचीवाडी व वरचीवाडी
येपील वालाराचे काीं्े व अन्य दठकाणची िागा भशू महीनाींना िे ण्याचे िासनाने

ननजश्चत करून तद्नु ग
ीं ाने खोताींच्या या ताब्यातील िमीन तहशसलिाराींमार्गत
५४ भशू महीनाींना िे ण्यात आल्या होत्या, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सद्य:जापतीत उक्त ५४ भशू महीनाींपक
ै ी २५ िणाींचे नाव ७/१२
वरून रद्द करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिरहू २५ भशू महीनाींची नावे ७/१२ वरुन रद्द करण्याची कारणे
काय आहे,
(४)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

िासनाने चौकिी

केली आहे

काय,

चौकिीच्या या अनु ग
ीं ाने सिरहू २५ भशू महीनाींना िमीन ववनाववलींब परत
िे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय हे खरे आहे .
(२)

व

(३)

श्ी.पाींडूरीं ग

िनािग न

ठाकुरिे साई,

रा.गोवळ,

ता.रािापरू ,

जि.रत्नाधगरी याींनी महाराषर िेत िमीन (ि.िा.क.म.), अधिननयम, १९६१
अन्वये िाखल केलेल्या वववरणपत्रानस
ु ार, त्याींनी िारण केलेल्या सव्हे नीं.
५४/१८, ५८/३, ६५/१ ते ८, ७९/१ व ८३/२ या िमीन दिनाींक २८/०३/१९७६

रोिीच्या या आिे िान्वये अनतररक्त भ-ू ननिागरण न्यायाधिकरण, रािापरू याींनी
अनतररक्त ठरववल्या होत्या. अनतररक्त भ-ू ननिागरण न्यायाधिकरणाचे दिनाींक
२८/०३/१९७६

रोिीचे

आिे ि

अनतररक्त

आयक्
ु त,

मब
ुीं ई

ववभाग

याींनी

पन
ु ववलोकनामध्ये षेवन
ू दिनाींक १९/०४/१९७७ रोिीच्या या आिे िान्वये सिरचे

प्रकरण पन्
ु हा अनतररक्त भ-ू ननिागरण न्यायाधिकरणाकडे पाठववले. त्यानींतर
दिनाींक

१०/०४/१९७८

रोिीच्या या

आिे िान्वये

अनतररक्त

भ-ू ननिागरण

न्यायाधिकरण, रािापरू याींनी पव
ू ी अनतररक्त ठरववलेल्या सव्हे नीं. ७९/१ व
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६५/१ ते अनतररक्त ठरवन
ू उवगररत सव्हे नीं. मिील िमीनी मळ
ु मालकास

परत करण्यात आल्या आहे त. अनतररक्त भ-ू ननिागरण न्यायाधिकरण, रािापरू
याींच्या या दिनाींक २८/०३/१९७६ च्या या आिे िान्वये अनतरीक्त ठरववण्यात आलेल्या

िमीनीींचे वा्प र्ेरर्ार क्र. २४४८, दिनाींक ३०/०४/१९७६ अन्वये करण्यात
आले होते. परीं तु सिर प्रकरणातील अनतररक्त भ-ू ननिागरण न्यायाधिकरण,

रािापरू याींचे दिनाींक १०/०४/१९७८ रोिीच्या या आिे िान्वये पव
ु ी अनतररक्त
ठरववलेल्या िशमनीपैकी स.नीं. ७९/१ व ६५/१ ते ८ याव्यनतररक्त उवगररत क्षेत्र

अनतररक्त क्षेत्रातन
ू वगळले असन
ू र्ेरर्ार क्र. २४८२ अन्वये मळ
ु मालकास
परत करण्यात आल्या आहेत.

(४) व (५) िशमनीचे मळ
ु मालक श्ी.पाींडूरीं ग िनािग न ठाकुरिे साई याींनी िारण

केलेल्या व अनतररक्त भ-ू ननिागरण न्यायाधिकरणाच्या या दिनाींक २८/०३/१९७६
रोिीच्या या आिे िान्वये अनतररक्त ठरववण्यात आलेल्या िशमनीचे वा्प काही

भशू मदहनाींना र्ेरर्ार क्र. २४४८, दिनाींक ३०/०४/१९७६ अन्वये करण्यात आले
होते. तपावप, अनतररक्त भ-ू ननिागरण न्यायाधिकरणाच्या या दिनाींक १०/०४/१९७८
रोिीच्या या आिे िान्वये िमीनिारकाचे अनतररक्त क्षेत्र कमी लाल्याने काही

भशू मदहनाींना वा्प केलेल्या िशमनीचे वा्प रद्द लाले आहे व सिरचे क्षेत्र

मळ
ु िमीनिारकास परत करणे क्रमप्राप्त आहे . त्यामळ
ु े वा्प रद्द करण्यात
आलेल्या भशू मदहनाींना पन्
ु हा सिरचे क्षेत्र वा्प करता येणार नाही.
-----------------

सोलापूर-बीड-धळ
ु े राष्ट्रीय महामागावचे चौपदरीिरण िरण्याबाबत
(४४)

*

श्री.विक्रम

४१७२७ श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सनतश चव्हाण,
िाळे ,

श्री.सनु नल

तटिरे :

सन्माननीय

सािवजननि

बाांधिाम

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

(१) सोलापरू -बीड-िुळे या राषरीय महामागागवरील एडिी ते औरीं गाबाि या

्प्प्याच्या या चौपिरीकरणाचे काम प्रलींबबत असन
ू महामागागच्या या चौपिरीकरणाचे
काम पण
ू ग होईपयिंत अजातत्वातील रात्याची िे खभाल व िरु
ु ाती करण्याची

िबाबिारी सींबधीं ित कींत्रा्िाराची असतानाही रात्यावरील खडडे बि
ु ववण्यात
सींबधीं िताकडून िल
ग होत असल्याचे ननििगनास आहे , हे खरे आहे काय,
ु क्ष
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(२) असल्यास, सिर प्रकरणी नेमलेला ावतींत्र अशभयींता (I.E.) याींच्या या

सींगनमतामळ
ु े रात्यावर खडडे पडून बीड जिल््यात सन २०१४-२०१७ या चार

व ागत २४१३ मो्ार अपषात लाले असन
ू यामध्ये १२२५ व्यक्तीींचा मत्ृ यू
लाला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत ननयम ९३ अन्वये दिनाींक ७ माचग, २०१८ रोिी
मा.मींत्री महोियाींनी चौकिी करुन कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) तसेच, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या या
अनु ग
ीं ाने सिर कामाच्या या गण
ु वत्तेबाबत नेमलेल्या ावतींत्र अशभयींत्याच्या या
कायगपद्धतीची

चौकिी

करून

महामागागवरील

खडडे

न

कींत्रा्िाराववरुद्ध कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

बि
ु ववणाऱ्या

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत

पाटील

:

(१)

केंद्र

िासनाच्या या

भारतीय

राषरीय

रािमागग

प्राधिकरणामार्गत सोलापरू -बीड-िुळे (रा.म.क्र.२११) वरील एडिी ते औरीं गाबाि
या

्प्प्याच्या या

चौपिरीकरणाचे

काम

प्रगतीत

आहे .

करारनामाच्या या

तरति
ु ीप्रमाणे सींपण
ू ग प्रकल्पाचे काम पण
ू ग होईपयिंत सिर रात्याची िे खभाल व
िरु
ु ाती कींत्रा्िाराकडून आवश्यकतेनस
ु ार करुन षेण्यात येत असल्याचे प्रकल्प
सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागग प्राधिकरण, औरीं गाबाि याींनी कळववले
आहे .

(२) प्रश्नाींक्रकत महामागागवर बीड जिल््यात सन २०१४-२०१७ या कालाविीत
एकूण ४६२ अपषात लालेले असन
ू त्यामध्ये २३९ व्यक्ती मयत लालेले
आहे त व ३६६ व्यक्ती िखमी लालेले आहे त असे पोलीस अिीक्षक, बीड
याींनी कळववले आहे .

(३) उपरोक्त १ मध्ये नमि
ु नस
ु ार िे खभाल व िरु
ु ाती सींबधीं ित कींत्रा्िाराकडुन
होत असल्याने चौकिीचा प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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राज्यात िाळू उत्खननािरील बांदी उठविण्याबाबत
(४५)

*

४२८०२ श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरण पािसिर,

अॅड.राहुल नािेिर, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अननल भोसले, श्री.आनांद ठािूर :
सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अलगड
ु वाडी करीं ि (ता.र्ल्ण, जि.सातारा) येपील ओढ्यातन
ू अवैि वाळू

उत्खनन करणाऱ्या वाळू माक्रर्याींना रोखले असता पोशलसाींवर िगडर्ेक करून
त्याच्या या अींगावर रे तीने भरलेला रक््र षालन
िीवे मारण्याचा प्रयत्न
ू
केल्याची ष्ना माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान षडली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, राय यात वाळू उत्खननावर बींिी असल्याने अनेक जिल््यात
असे प्रकार षडत असल्यामळ
ु े िासनाने वाळू आयात करण्याचा ननणगय षेतला
आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

िासनाने चौकिी

केली आहे

काय,

चौकिीच्या या अनु ग
ीं ाने वाळू आयात करणेबाबत क्रकींवा वाळूवरील ननबिंि
उठववण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) अलगड
ु वाडी, ता.र्ल्ण येपे अवैि वाळू उत्खनन रोखणाऱ्या

पोलीस कमगचाऱ्याींवर हल्ला करणाऱ्या सिर ष्नेतील १४ व्यक्तीींववरुध्ि
र्ल्ण ग्रामीण पोलीस ा्े िन येपे गन्
ु हा िाखल करण्यात आला आहे .

दिनाींक ३ िानेवारी, २०१८ रोिी सि
ु ारीत वाळू ननगगती िोरण िारी

करण्यात आले असन
त्याआिारे निीपात्रातील वाळूची ननगगती करण्याचे
ू
सींकजल्पत आहे .

-----------------
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िल्याण ि अांबरनाथ (जज.ठाणे) येथील द्त नोंदणी बांद ठे िल्याबाबत
(४६)

*

४१७९३ श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.किरण पािसिर :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण आणण अींबरनाप (जि.ठाणे) तालक्
ु याच्या या ग्रामीण भागातील िात
नोंिणी

कोणत्याही

िासकीय

आिे िाववना

गत

िहा

मदहन्याींपासन
ू

बींि

ठे वल्याने िासनास शमळणारा सम
ु ारे ८१० को्ीींचा महसल
ू पकल्याबाबतची
तक्रार सामाजिक कायगकते श्ी.िव
ु ागस चव्हाण याींनी मा.मख्
ु यमींत्री, मा.महसल
ू

मींत्री, मा.ववरोिी पक्ष नेत,े वविानपरर ि आणण वविानसभा व प्रिान सधचव,
महसल
ू ववभाग याींच्या याकडे दिनाींक ५ मे, २०१८ रोिी ननवेिनाद्वारे केली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी करण्यासाठी ावतींत्र एस.आय.्ी. नेमन
ू

िासनाचा महसल
िाणीवपव
ग
पकववणाऱ्या अधिकाऱ्याींची चौकिी करून
ू
ू क
त्याींच्या यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या या
अनु ग
ीं ाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) याबाबतचे ननवेिन दिनाींक ०३ मे,
२०१८ रोिी प्राप्त लाले आहे .

अिगिाराने ननवेिनात नमि
केल्यानस
ू
ु ार कल्याण व अींबरनाप

तालक्
ु यातील कुठल्याही प्रकारच्या या िाताींची नोंिणी बींि करण्याचे लेखी आिे ि
िासनाकडून िे ण्यात आलेले नाहीत. सह जिल्हा ननबींिक ठाणे ग्रामीण याींचे
कायगक्षेत्रातील

अींबरनाप

तालक्
ु यातील

सह

िय्ु यम

ननबींिक

कायागलय,

उल्हासनगर क्र. ३ या नोंिणी कायागलयात प्रश्नािीन २७ गावाींपक
ै ी ८ गावाींचे
एकूण १५५४ िात व ग २०१७-१८ मध्ये नोंिववण्यात आलेले आहे त.
सह

जिल्हा

ननबींिक

ठाणे

िहर

याींचे

कायगक्षत्र
े ातील

कल्याण

तालक्
ु यातील सह िय्ु यम ननबींिक कल्याण क्र. १ ते ५ या नोंिणी

कायागलयात प्रश्नािीन २७ गावाींपक
ै ी १९ गावाींचे एकूण ७७३७ िात व ग
२०१७-१८ मध्ये नोंिववण्यात आलेले आहे त.
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याप्रमाणे व ग २०१७-१८ मध्ये अींबरनाप व कल्याण तालक्
ु यातील

२७ गावाींत एकूण नोंिणी िातसींख्या ९२९१ असन
ू एकूण सम
ु ारे रुपये १९२.१६
को्ी इतका महसल
ू मद्र
ु ाींक िल्
ु क व नोंिणी र्ी पो्ी िमा लाला आहे .

त्यामळ
ु े कल्याण आणण अींबरनाप तालक्
ु याच्या या ग्रामीण भागातील

िात नोंिणी बींिीबाबत चौकिी करण्यासाठी ावतींत्र एस.आय.्ी. नेमन
ू
िासनाचा महसल
िाणीवपव
ग
पकववणाऱ्या अधिकाऱ्याींची चौकिी करून
ू
ू क
त्याींच्या यावर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------

रसायनी (जज.रायगड) येथील प्रिल्पग्र्त शेतिरी वििास
सामाजजि सां्थाांच्या न्द्याय मागण्याांबाबत
(४७)

*

४१८१७ श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी

रुपनिर : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रसायनी (जि.रायगड) येपील प्रकल्पग्रात िेतकरी ववकास सामाजिक

सींापाींनी आपल्या न्याय मागण्याच्या या हक्कासाठी दिनाींक २३ माचग, २०१८
रोिी वा त्यासम
ु ारास आींिोलन केल्याचे ननििगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन १९६० मध्ये भस
ीं ादित केलेल्या व प्रकल्पाींसाठी न
ू प
वापरल्या गेलल्
े या िशमनीची ववक्री करण्याच्या या एकतर्ी ननणगयाच्या या ववरोिात
िेतकऱ्याींनी िरणे आींिोलन केले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(३) व (४) सिर प्रकरणी मा.मख्
ु यमत्री महोियाींच्या या अध्यक्षतेखाली दिनाींक
१०/०४/२०१८
महोियाींनी

रोिी

बैठक

प्रकल्पग्राताींच्या या

षेण्यात

आली.

मागण्याींबाबत

सिर

काय

बैठकीत

करता

मा.मख्
ु यमींत्री

येईल

याबाबत

कायिे िीर बाबी तपासन
िासनास अहवाल सािर करण्यासाठी ववभागीय
ू
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आयक्
ु त, कोकण ववभाग याींच्या या अध्यक्षतेखाली सशमती गदठत करण्याबाबत

सच
ू ना दिल्या आहे त. त्याप्रमाणे ववभागीय आयक्
ु त याींनी सशमती गदठत
केलेली आहे . सशमतीच्या या अहवालानींतर पढ
ु ील उधचत ननणगय षेण्यात येईल.
-----------------

पुणे शहरात दच
ु ािी िाहनाांना निीन ब्रेिप्रणाली बसविण्याबाबत
(४८)

*

४३७३४ श्री.अननल भोसले : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े िहरात िच
ु ाकी वाहनाींना नवीन ब्रेकप्रणाली बसववण्याचा आिे ि
राय याच्या या पररवहन आयक्
सिर आिे िाच्या या
ु त कायागलयाने दिला असन
ू
अींमलबिावणीबाबत ववतरक आणण पररवहन अधिकाऱ्याींमध्येच सींभ्रम ननमागण
लाल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननििगनास आले, हे खरे
आहे काय,

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

अनु ग
ीं ाने िच
ु ाकी वाहनाींच्या या नव्या ब्रेक प्रणालीबाबत ननमागण लालेला सींभ्रम
िरू करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.ददिािर रािते : (१) व (२) सिर प्रकरणी दिनाींक २८/०४/२०१८ रोिीच्या या
िै ननक लोकसत्ता वत्ृ तपत्रामध्ये अींमलबिावणीच्या या सींिभागत बातमी प्रशसद्ध
लाली होती.

केंद्र िासनाच्या या दिनाींक १६/०३/२०१६ रोिीच्या या अधिसच
ू नेद्वारे केंद्रीय

मो्ार वाहन ननयम १९८९ च्या या ननयम ९६ मिील उप ननयम (४) नींतर (४ए)
नव्याने समाववष् केला आहे त्यानस
ु ार िच
ु ाकी वाहनाींना ॲन््ीलॉक ब्रेकीींग

शसा्ीम क्रकीं वा सींयक्
ु त (कींबाईंड) ब्रेकीींग शसा्ीम बसववणे अननवायग केले
असन
ू

त्याबाबत

अींमलबिावणी

कळववण्यात आले आहे .

करण्यासाठी

सवग

याबाबत कोणताही सींभ्रम ननमागण लालेला नाही.

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

क्षेबत्रय

कायागलयाींना
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िोिण विभागातील िृषी सेिि पदाच्या नोिर भरती प्रकक्रयेबाबत
(४९)

*

४३५८९ श्री.जयांत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५१५२ ला ददनाांि

१२ डडसेंबर, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय िृषी मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राय यात कृ ी ववभागाच्या या ठाणे, पण
ु े, अमरावती, औरीं गाबाि, कोल्हापरू ,
नागपरू , नाशिक, लातरू या ८ ववभागात ९०५ कृ ी सेवक पिासाठी माहे माचग,

२०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान परीक्षा षेण्यात आली असन
ू कोकण ववभागातील
ठाणे, पालषर, रायगड, रत्नाधगरी, शसींिुिग
ु ग या जिल््यासाठी १७६ पिासाठी
(पेसा क्षेत्र सोडून) परीक्षा षेण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर यािीतील १७६ पिाींसाठी कोकणातील ठाणे, पालषर,

रायगड, रत्नाधगरी, शसींिुिग
ु ग जिल््यातन
ू (पेसा क्षेत्र पिे सोडून) केवळ २०
उमेिवारच कृ ी सेवक पिी ननयक्
ु त होऊ िकणार असन
ू उवगररत १६५ िागेवर
अन्य जिल््यातील उमेिवाराींची भरती केली िाणार आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोकणातील

सशु िक्षक्षत बेरोिगार तरुणाींना न्याय िे ण्यासाठी कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

ववभागाच्या या अखत्याररतील ८

ववभागीय कृ ी सहसींचालक

कायागलयाींच्या या अधिनात कृ ी सहाय्यक सींवगागतील पेसा क्षेत्रातील व पेसा

क्षेत्राबाहे रील एकूण ९०८ ररक्त पिाींसाठी दिनाींक ०४/०२/२०१८ रोिी िादहरात
ववज्ावपत करण्यात आली होती. सिर िादहरातीच्या या अनु ग
ीं ाने महाराषरातील
सवग जिल््याींमध्ये दिनाींक १३ व १४ माचग, २०१८ रोिी ऑनलाईन परीक्षा
महापरीक्षा

कक्ष,

सामान्य

प्रिासन

ववभाग

(मादहती

तींत्रज्ान

ववभाग)

याींचेमार्गत षेण्यात आली होती. त्यामध्ये ठाणे ववभागातील पेसा क्षेत्रातील ३४
व पेसा क्षेत्राबाहे रील १७६ ररक्त पिाींचा समावेि आहे .
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(२) व (३) करीता सामान्य प्रिासन ववभाग िासन अधिसच
ू ना दिनाींक
९

िून, २०१४

िमातीतील

नस
ु ार पेसा क्षेत्रातील पिे

उमेिवाराींमिन
ू

भरण्यात

केवळ ापाननक अनस
ु धू चत

येतात.

पेसा

क्षेत्राबाहे रील

१७६ उमेिवाराींची ननयक्
ु ती करण्यासाठी उमेिवार महाराषर राय याचा रदहवािी

असावा. अिी अ् आहे . त्यामळ
ु े पेसा क्षेत्राबाहे रील पिासाठी महाराषरातील
सवग उमेिवार ापिाग करु िकतात.

प्रातत
ु च्या या भरती प्रक्रक्रयेची केवळ गण
ु वत्ता यािी िाहीर करण्यात

आलेली असन
ू ननवड यािी अद्याप िाहीर करण्यात आलेली नाही. प्रातत
ु

प्रकरणी मा.महाराषर प्रिासकीय न्यायाधिकरण, औरीं गाबाि येपे मळ
ू अिग क्र.
६२७/२०१८ िाखल केलेला असन
सिर अिागवर दिनाींक ८/५/२०१८ रोिी
ू

लालेल्या सन
ु ावणीिरम्यान मा.न्यायाधिकरणाने पढ
ु ील सन
ु ावणीपयिंत सींपण
ू ग
भरती प्रक्रक्रयेस ापधगती दिलेली आहे . प्रकरणाची पढ
ु ील सन
ु ावणी दिनाींक
२५/७/२०१८ रोिी आहे . ही बाब लक्षात षेता सिर पररक्षेत कोकणातील ठाणे,

पालषर, रायगड, रत्नाधगरी, शसींिुिग
ु ग जिल््यातन
ू (पेसा क्षेत्र सोडून) केवळ
२० उमेिवारच कृ ी सेवक पिी ननयक्
ु त होऊ िकणार असल्याचे तत
ु ागस
साींगता येणार नाही.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यात महसूली िामिाजािर लि ठे िण्यािरीता
्ितांत्र यांत्रणा नेमण्याबाबत

(५०)

*

४३४०३ श्री.जनादव न चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय महसल
ू

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राय यातील सवग महसल
अधिकारी, कमगचाऱ्याींच्या या कामकािावर लक्ष
ू
ठे वण्यासाठी ावतींत्र खासगी यींत्रणा नेमण्यात आली असन
ू या यींत्रणेच्या या

माध्यमातन
ू पे् पोलीस खात्यालाच बब्रक्रर्ींग करण्याचे काम सोपववण्यात

आल्याची मादहती मा.महसल
ू मींत्री महोियाींनी माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा
त्यािरम्यान दिली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननणगयाबाबत महसल
ू ववभागातील अधिकारी व कमगचारी
याींनी नारािी व्यक्त केली आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, महसल
ववभागासह प्रत्येक िासकीय कायागलयात निर
ू
ठे वण्यासाठी राषरीय ावयींसेवक सींष आणण अनल
ु ोम या सींापेला अगोिरच
नेमण्यात आले असल्याचे आरोप िासक्रकय कमगचारी सींष्नेकडून करण्यात
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

महसल
ू

ववभागातील

ररक्त

पिे ,

प्रामाणणक,

गरीब

व

सरळमागी अधिकाऱ्याींना वविभग व मराठवाडयात बिली व ठराववक अधिकारी

याींना मब
ींु ई, पण
ु े भागात बिली तसेच राय यातील िेकडो पोलीस अधिकारी व

पोलीस निी व वाळू पट्टय
् ात कररत असलेल्या कामाची मादहती गप्ु तहे राींकडून
षेण्याबाबतची मागणी कमगचारी सींष्नेकडून करण्यात आली आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) िासनाने अिा ावरुपाची कोणतीही खािगी यींत्रणा
नेमलेली नाही.

(२), (३) व (४) अिी बाब आढळून आलेली नाही.
(५) व (६) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

अांबेजोगाई (जज.बीड) येथे आयोजजत िृषी महोत्सिाची
मादहती शेतिऱयाांना न शमळाल्याबाबत

(५१)

*

४२५०७ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) अींबि
े ोगाई (जि.बीड) येपे माहे माचग, २०१८ मध्ये भव्य जिल्हाातरीय
कृ ी महोत्सव आयोजित करण्यात आले असन
ू , या कृ ी महोत्सवाची मादहती
कृ ी

अधिकारी

व

सींयोिकाींनी

िेतकऱ्याींपयिंत

पोहोचवली

नसल्यामळ
ु े

महोत्सवाच्या या िस
ु ऱ्या दिविी सकाळी ११ वािताचे चचागसत्र िप
ु ारी ४ पयिंत
सरू
ु करता आले नसल्यामळ
ु े चचागसत्र रद्द करावे लागले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सिर कृ ी महोत्सवात लाखो रुपये खचग करुनही त्याचा

िेतकऱ्याींना उपयोग लाला नसल्यामळ
ु े उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन
िबाबिार िो ी अधिकारी व कमगचारी याींची कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे अींित: खरे आहे . अींबि
े ोगाई (जि.बीड) येपे

दिनाींक १७ माचग, २०१८ ते २१ माचग, २०१८ या कालाविीमध्ये जिल्हाातरीय
कृ ी महोत्सव आयोजित करण्यात आला होता. सिर कृ ी महोत्सवाची
मादहती

सवग

उपलब्ि

प्रचार

व

प्रशसद्धी

या

माध्यमाींचा

वापर

करुन

िेतकऱ्याींपयिंत पोहचवण्यात आली होती. दिनाींक १८ माचग, २०१८ रोिी
ऊसपीक या वव यावर चचागसत्राचे आयोिन करण्यात आले होते. तपावप,

त्यादिविी गढ
ु ीपाढवा सण असल्यामळ
ु े िेतकरी चचाग सत्रास उपजापत रादहले
नाहीत. त्यामळ
ु े सिर चचाग सत्राचे आयोिन दिनाींक २० माचग, २०१८ रोिी
करण्यात आले होते.

(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

औरां गाबाद येथील मध्यिती बस ्थानिाच्या
जागी बसपोटव बाांधण्याबाबत

(५२)

*

४३६५२ श्री.विक्रम िाळे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८५७० ला ददनाांि

१ माचव, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय पररिहन मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

औरीं गाबाि

येपील

मध्यवती

बस

ापानकाचे

करण्याचा िासनाचा ववचार पण
ू ग लाला आहे काय,

रुपाींतर

बसपो्ग मध्ये

(२) असल्यास, सिर बसापानकाच्या या िागी प्राताववत बसपो्ग बाींिण्यासाठी

तीन वेळा ननवविा मागववण्यात येवन
ू त्यास प्रनतसाि शमळाला नसल्यामळ
ु े
पन्
ु हा ननवविा मागववण्याची प्रक्रक्रया केव्हा सरू
ु करण्यात येणार आहे ,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

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

(२) सिर कामाच्या या ननवविा मागववण्यात आल्या होत्या परीं तु त्यास प्रनतसाि

प्राप्त न लाल्याने प्रकल्प व्यवापापन सल्लागार याींना सि
ु ाररत प्रकल्प
अहवाल सािर करण्याबाबत सच
ू ना िे ण्यात आल्या आहे त.
(३) चौकिीचा प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) ववलींब लालेला नाही.

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

दहमायतनगर (जज.नाांदेड) तालुक्यातील र्त्याांची दरु
ु ्ती िरण्याबाबत
(५३)

*

४३४५१ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे :

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

(१) दहमायतनगर (जि.नाींिेड) तालक्
ीं णा,
ु यातील वािी ते डोल्हारी, आींध्र, तेलग

वविभागिी िोडणाऱ्या अींतगगत रात्याची कामे ठे केिाराने ननकृष् ििागची
केल्यामळ
ु े रात्यावर खडडे पडून िरु वापा लाल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा
त्यािरम्यान ननििगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त िरु वापेतील रात्यावरुन प्रवािाींना प्रवास करावा लागत
असल्याने जिववतहानी होण्याची िक्यता ननमागण लाली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या या
अनु ग
ीं ाने ननकृष् ििागची कामे करणाऱ्या ठे केिारावर कारवाई करुन रात्याींची
िरु
ु ाती करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.

सद्य:जापतीत दहमायतनगर तालक्
ु यातील सवग राते सजु ापतीत असन
ू

वाहतक
ु ीस योग्य आहे त.
(२) हे खरे नाही.

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

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

आरसीएफ ्थाननि मद
ृ ा पररिण प्रयोगशाळा
अहमदनगरमध्ये िायवरत ठे िण्याबाबत

(५४)

*

४३७२० डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती

हु्नबानू खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ
राजूरिर, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे, श्री.हररशसांग राठोड :
सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राय यात केंद्र िासनाद्वारे

सरु
असलेल्या राषरीय िमीन आरोग्य
ु

सि
ु ारणा अशभयानाचे (आरसीएर्) अहमिनगर जिल््यातील केंद्राव्िारे माती

परीक्षण प्रयोगिाळा तसेच मोबाईल व्हॅनद्वारे िेताच्या या बाींिावर माती परीक्षण
सवु विाींची

मादहती

१५

हिार

िेतकऱ्याींना

मोर्त

दिली

िात

असन
ू

सद्य:जापतीत ही प्रयोगिाळा लातरू ला ापलाींतरीत करण्यात येणार असल्याचे
माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननििगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आरसीएर् केंद्र लातरू ला िाणार असल्याने १५ हिार
िेतकऱ्याींचे नक
ु सान होणार असन
ू , खािगी लॅ बद्वारे माती पररक्षण सवु विा
उपलब्ि असली तरी त्यासाठी िेतकऱ्याींना आधपगक भार सोसावा लागणार
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आरसीएर्ची अहमिनगर येपील माती परीक्षण प्रयोगिाळा

बींि करण्याच्या या ववरोिात केंद्र िासनाच्या या अहमिनगर मिील प्रनतननिीींकडे

िेतकरी प्रयोगिाळा ापलाींतररत न करण्याची मागणी केली असन
ू उक्त
मागणी मान्य न लाल्यास आींिोलन करण्याची तयारी िेतकऱ्याींनी सरु
ु केली
आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(४)

असल्यास,

चौकिीच्या या

उपरोक्त प्रकरणी

अनु ग
ीं ाने

राषरीय

िासनाने चौकिी

िमीन

आरोग्य

केली आहे

सि
ु ारणा

काय,

अशभयानाचे

(आरसीएर्) केंद्र अहमिनगर मध्येच कायगरत ठे वण्याबाबत कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) अहमिनगर येपील आरसीएर् ापाननक मि
ृ ा

पररक्षण प्रयोगिाळा लातरू येपील मि
ृ ा पररक्षण प्रयोगिाळे त ववशलनीकरण
करण्याबाबत ननणगय आरसीएर् व्यवापापनाने षेतलेला होता, हे खरे आहे .

(२) परीं त,ु आरसीएर् व्यवापापनाने सिर ननणगय ापधगत केलेला आहे .
त्यामळ
ु े िेतकऱ्याींचे नक
ु सान होणार नाही.

(३) आरसीएर् व्यवापापनाने ननणगय ापधगत केलेला असल्याने िेतकऱ्याींनी
आींिोलन करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.

(४) अहमिनगर येपील आरसीएर् ापाननक मि
ृ ा पररक्षण प्रयोगिाळा आहे

त्याच दठकाणी कायगरत रहाणार असन
माती पररक्षणाची सेवा नन:िल्
ू
ु क
(मोर्त) परु ववली िाणार आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

पांढरपूर-विजयपूर (ता.मांगळिेढा, जज.सोलापूर) र्त्याच्या
चौपदरीिरणाच्या िामात अननयशमतता झाल्याबाबत

(५५)

*

४१९६२ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्रीमती हु्नबानू खशलफे, श्री.आनांदराि
पाटील : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींढरपरू -ववियपरू या रात्याच्या या चौपिरीकरणाच्या या कामात भस
ीं ािनाच्या या
ू प

कोणत्याही प्रक्रक्रया न राबववता रात्याच्या या कामास सरु
ु वात केली असल्याने
डडकसळ

(ता.मींगळवेढा,

जि.सोलापरू )

येपील

िेतकऱ्याींनी

जिल्हाधिकारी,

सोलापरू याींच्या याकडे तक्रार केली असल्याचे दिनाींक २६ माचग, २०१८ रोिी वा
त्यासम
ु ारास ननििगनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, भस
ीं ािनाबाबत चौकिी करीत असताना ठे केिाराकडून मींिूर
ू प
नकािाप्रमाणे कामे होत नसल्याचे ननििगनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

िासनाने चौकिी

केली आहे

काय,

चौकिीच्या या अनु ग
ीं ाने िो ी ठे केिार व अधिकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

डडकसळ (ता.मींगळवेढा, जि.सोलापरू ) येपील िेतकऱ्याींचे ननवेिन

कायगकारी अशभयींता, राषरीय महामागग ववभाग, सोलापरू याींना प्राप्त लाले
आहे . पींढरपरू -ववियपरू हा ्ें भण
ु ी-पींढरपरू -ववियपरु या राषरीय महामागग क्र.
५४१ए

चा

भाग

चौपिरीकरणाचे

असन
ू

काम

सिर

नसन
ु

लाींबीत

पेव्हड

(क्रक.मी.४०/८००

िोल्डरसह

ते

२५/१३६)

िप
ु िरीकरणाचे

काम

प्रगतीपपावर आहे व ते मींिूर नकािाप्रमाणे िासकीय हद्दीतच प्रगतीपपावर
आहे .

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

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

भातसा नदीपात्रातून (ता.शहापूर, जज.ठाणे) अिैध
िाळू उपसा होत असल्याबाबत

(५६)

*

४३२०९ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

भातसा

निीपात्रात

(ता.िहापरू ,

जि.ठाणे)

अवैि

वाळू

उपसा

सरु
ु

असल्यामळ
ु े निीकाठचा भाग खचत असन
ू िासनाचे आधपगक नक
ु सान होत
असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननििगनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या या

अनु ग
ीं ाने अवैि वाळू उपसा रोखून सींबधीं ित िो ीींवर कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) भातसा निीपात्रातन
ू अवैि रे ती उपसा होत

असल्याबाबत ग्रामाप मींडळ, पा ाणे, ता.िहापरू याींचा दिनाींक ०५/०१/२०१८
रोिीचा तक्रार अिग तहशसलिार, िहापरू याींचेकडे प्राप्त लाला आहे . तसेच

दिनाींक ११/०५/२०१८ रोिी एका वत्ृ तपत्रात “भातसा निीपात्रात वाळुमाक्रर्याींचा
है िोस, आदिवासीींवर िबावतींत्राचा वापर” या मपळ्याखाली बातमी प्रशसध्ि
लाली आहे .

सिर प्रकरणी सींबधीं ित मींडळ अधिकारी, तलाठी व ापाननक पींच

याींचेसमक्ष ापळपाहणी केली असता भातसा निीपात्रातन
ू अवैि वाळू उपसा
होत असल्याची बाब ननििगनास आलेली नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

बुलेट रे न प्रिल्पामुळे पयाविरणाचा ऱहास होत असल्याबाबत
(५७)

*

४२८३६ श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सनु नल तटिरे , श्री.अमरशसांह पांडडत,

श्री.सनतश चव्हाण, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय पररिहन मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मब
े रे न प्रकल्पासाठी सींपादित करावयाच्या या मब
ुीं ई-अहमिाबाि बल
ु ्
ुीं ई,
ठाणे व पालषर या जिल््यातील िशमनीसींबि
ीं ी पयागवरणीय पररणामाींबाबत

माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ठाणे येपे आयोजित करण्यात आलेल्या
सन
ु ावणीसाठी पयागवरण मसि
ु ा सींबधीं िताना सल
ु भतेने उपलब्ि लाला नाही, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पयागवरण मसद्
ु याअभावी या क्षेत्रातील िाणकार व सामान्य

नागरीकाींना आपल्या हरकती व सच
ू ना नोंिववण्यात अडचणी ननमागण लाल्या,
हे ही खरे आहे काय,

67

(३) असल्यास, सवगसामान्याींना पयागवरण मसि
ु ा सल
ु भतेने उपलब्ि करुन
द्यावा व मब
ुीं ई, ठाणे व पालषर या जिल््यात ावतींत्रपणे सन
ु ावणी आयोजित
करण्यासाठी राय य िासनाने नॅिनल हायापीड रे ल्वे कॉपोरे िनकडे मागणी
केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, मब
े रे नच्या या प्रकल्पाकरीता िीड
ुीं ई-अहमिाबाि द्रत
ु गती बल
ु ्

लाख खारर्ु्ीच्या या रोपाींची कत्तल होणार असल्याने त्याींचे पन
ु रोपण कुठे व
कसे करावे याबाबत रे ल्वे मींडळाने आराखडा तयार केला आहे काय,
(५)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

िासनाने चौकिी

केली आहे

काय,

चौकिीच्या या अनु ग
ीं ाने बल
े रे न प्रकल्पामळ
ु ्
ु े पयागवरणाचा होणारा ऱ्हास
रोखण्याकरीता कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ददिािर रािते : (१), (२) व (३) नाही.

पयागवरण पररणाम मल्
ु याींकन अहवाल (EIA) यापव
ु ीच राषरीय

िलिगती रे ल्वे महामींडळ शल. मब
ुीं ई याींच्या या वेबसाई्वर प्रशसध्ि करण्यात
आलेला आहे .

तसेच राषरीय िलिगती रे ल्वे महामींडळ शल. मब
ुीं ई याींनी परु वणी

पयागवरण पररणाम मल्
ु याींकन अहवाल (EIA) िपान इीं्रनॅिनल कोऑपरे िन
एिन्सी (JICA) याींना िन
ू , २०१८ मध्ये मान्यतेसाठी सािर केलेला आहे .

(४) व (५) खारर्ु्ीच्या या एकींिरीत कत्तलीींबाबत वन ववभागाकडून कत्तल

होणाऱ्या खारर्ु्ीची मोिणी अद्याप करण्यात आलेली नाही. तपावप,
यािरम्यान सिर खारर्ु्ीतल्या नक
ु सानीबाबतचा अहवाल वन ववभागाने
राषरीय िलिगती रे ल्वे महामींडळ शल. मब
ुीं ई याींच्या याकडे सािर केल्यानींतर
त्याबाबतची नक
ु सान भरपाई महामींडळातर्े िे ण्यात येणार आहे .
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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रायपाटण (ता.राजापूर, जज.रत्नाधगरी) येथील
अजुन
व ा नदीिर पुल बाांधण्याबाबत

(५८)

*

४२७१३

श्री.प्रसाद

लाड :

सन्माननीय

सािवजननि

बाांधिाम

(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

रायपा्ण

(ता.रािापरू ,

जि.रत्नाधगरी)

येपील

मख्
ु य

राय यमागग

ते

बौध्िवाडी, किमवाडी, बागवाडी व खाडयेवाडी याींना िोडणाऱ्या अिन
ुग ा निीवर

पल
ू बाींिण्यात यावा म्हणन
ू रायपा्ण ग्रामपींचायतीने मागील ९ व ागपासन
ू
सातत्याने तसेच ग्रामाप व लोकप्रनतननिीींनी मागील अनेक व ागपासन
ू
मा.सावगिननक बाींिकाम मींत्री, मा.पालकमींत्री, रत्नाधगरी, कायगकारी अशभयींता,

सावगिननक बाींिकाम ववभाग, रािापरू व अिीक्षक अशभयींता, सावगिननक
बाींिकाम मींडळ, रत्नाधगरी आिीकडे लेखी ननवेिनाद्वारे आींिोलन व उपो ण
करून मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू मागणीबाबत िासनाने कोणता ननणगय षेतला आहे,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,

चौकिीच्या या अनु ग
ीं ाने रायपा्ण गावातील अिन
ुग ा निीवरील पल
ु ाचे काम पण
ू ग
करुन पल
ू वाहतक
ु ीसाठी कायागजन्वत करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(२), (३) व (४) या पल
ु ाचा प्राताव िासनाने नाबाडगकडे मींिूरीसाठी पाठववला
आहे .

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

मुमरी (ता.शहापूर, जज.ठाणे) धरणग्र्ताांचे पुनिवसन िरण्याबाबत
(५९)

*

४३१३१

श्री.आनांद

ठािूर,

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.ख्िाजा

बेग :

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

(१) मम
ु री (ता.िहापरू , जि.ठाणे) िरणग्राताींचे पन
ु वगसन व िागेचा मोबिला
न िे ता िरणाचे काम सरु
ु करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या या
अनु ग
ीं ाने

िरणग्राताींचे

पन
ु वगसन

करुन

सींपादित

िशमनीचा

मोबिला

िे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) हे खरे नाही.

मम
ु री िरणाच्या या बड
ु ीत क्षेत्रासाठी १३३.१६१ हे . खािगी िशमनीची

आवश्यकता असन
ू १३३.०६१ हे .पैकी १७.५०७ हे . िमीन सींपादित करण्यात
आली असन
ू , त्याचा

मोबिला अिा करण्यात आलेला आहे . पन
ु वगसन

गावठाणासाठी २.९६ हे . िमीन साजिवली गावात आरक्षक्षत केली होती. परीं तु
प्रकल्पग्राताींना

साजिवली

येपील

िागा

पन
ु वगसनासाठी

पसींत

नसल्याने

प्रकल्पग्राताींनी मौिे खैरे, ता.िहापरु येपील िमीन शमळणेबाबत सच
ु ववले
आहे . प्रकल्पग्राताींनी पसींत केलेल्या िशमनीची खािगी वा्ाषा्ीव्िारे खरे िी
करण्यासींिभागत कायगवाही सरू
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मौजे गांगािाडी (ता.गेिराई, जज.बीड) येथील शेतिऱयाला
जशमनीचा सातबारा उतारा शमळणेबाबत
(६०)

*

४१७२९ श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनु नल तटिरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७८५१ ला
ददनाांि २२ माचव, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय
महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे गींगावाडी (ता.गेवराई, जि.बीड) येपील िेतकरी श्ी.मिन रामभाऊ
यािव याींची राहे री तलाठी सय िातील ग् नीं. ३१५ चे पान मळ
ू महसल
ू ी
अशभलेख्यातन
ू गहाळ लाल्यामळ
ु े त्याींना त्याींच्या या िशमनीचा सातबारा उतारा
शमळत नाही, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, याबाबत ताराींक्रकत प्रश्न क्र. ३७८५१ ला दिनाींक २२ माचग,

२०१८ रोिी मा.महसल
ू मींत्री याींनी दिलेल्या उत्तरात सींबधीं ित िेतकऱ्यावर
अन्याय लाल्याचे मान्य करून िोन मदहन्यात हा प्रश्न सोडववण्याचे
आश्वासन दिले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी सींबधीं ित िेतकऱ्याचे प्रत्यक्ष ताबा क्षेत्र आणण

नव्याने तयार होणाऱ्या सातबारा वरील क्षेत्र यामध्ये ववसींगती ननमागण
लाल्याची तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सिर िेतकऱ्याला
त्याच्या या िशमनीचा सातबारा उतारा शमळवन
ू िे ण्याबाबत कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(२), (३) व (४) मा.मींत्री (महसल
ू ) याींनी सिर प्रश्नास दिलेल्या उत्तराच्या या
अनु ग
ीं ाने चौकिी करण्यात आली. मौ.गींगावाडी येपील सवे नीं. १२४ व १२५

ग् नीं. ३१५, ३२१, ३३५ चे िायमोक्यावर अिगिार याींचा दिनाींक ११/०४/२०१८
रोिी िबाब नोंिवन
ू पींचनामा करण्यात आला. ापळ पाहणीमध्ये सींबधीं ित

अिगिार हे सवे नीं. १२४, ग् नीं. ३३५ चे सरकारी क्षेत्रामध्ये वदहती करत
असल्याचे दिसन
ू आल्याने अिगिार याींना समक्ष समि िे ण्यात आली आहे व

त्याप्रमाणे, अिगिार याींना दिनाींक १९/०४/२०१८ रोिीच्या या पत्रान्वये सातबारा
तयार करता येत नसल्याचे कळववण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

साांगरुण ि माांडिी (ता.हिेली, जज.पुणे) या गािािरीता नेमून ददलेले
तलाठी िायावलयात उपज्थत राहत नसल्याबाबत

(६१)

*

४३३०१ श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१)

साींगरुण

व माींडवी

(ता.हवेली, जि.पण
ु े)

या िोन गावासाठी गत

२ व ािंपासन
ू एकाच तलाठ्याची िासनाने नेमणूक केली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सिर तलाठी साींगरुण व माींडवी या गावी ननयशमत उपजापत

राहत नसन
ू आपल्या सोईनस
ु ार उपजापत राहत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८
मध्ये वा त्यािरम्यान ननििगनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

ग्रामापाींना

सिर

िेतीवव यक

तलाठ्याच्या या
कामासाठी

अनप
ु जापतीमळ
ु े

तालक्
ु याच्या या

साींगरुण

दठकाणी

गावातील

िावे

लागत

असल्याच्या या तक्रारी गावातील ग्रामापाींनी तहशसलिार, हवेली, प्राींताधिकारी
तसेच जिल्हाधिकारी, पण
ु े याींचेकडे मौणखक व लेखी ावरुपात करुनही

सींबधीं ित तलाठ्याववरुध्ि कारवाई लाली नसल्याचे दिनाींक १५ मे, २०१८ रोिी
वा त्यासम
ु ारास ननििगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

िासनाने चौकिी

केली आहे

काय,

चौकिीच्या या अनु ग
ीं ाने सींबधीं ित तलाठ्याववरुध्ि कारवाई करुन तलाठ्यास
नेमन
ू दिलेल्या गावी ननयशमत उपजापत राहण्यास समि िे ण्याबाबत कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) ता.हवेली तहशसलमध्ये एकुण
४६ तलाठी सिे असन
ू त्यापैकी ४२ सिास ननयशमत तलाठी आहे त व उवगररत
४ सिे ररक्त असल्याने त्याचा अनतररक्त कायगभार इतर कायगरत तलाठ्याींना

िे ण्यात आला आहे . त्यापैकीच साींगरुण हे १ सिा असन
ू त्यामध्ये माींडवी ब.ु ,

माींडवी खु., बहुली व भगतवाडी ही गावे समाववष् आहे त.
तहशसलिार हवेली याींच्या या दिनाींक १५/०३/२०१८ च्या या आिे िान्वये
“ई-र्ेरर्ार” कामकािासाठी सवग तलाठी हे सोमवार व गरु
ु वार वगळता

उपववभागीय कायागलयात ापापन केलेल्या गा.न.नीं. ७/१२ सींगणकीकरण
कक्षामध्ये हिर राहत असतात. या कारणाातव तसेच ग्रामपींचायत ननवडणक
ु
व इतर प्रिासकीय कारणाातव तलाठी साींगरुण सिेचा कायगभार हाताळणारे
तलाठी सिर सिास हिर राहु िकले नाहीत.
सिर साींगरुण सिेच्या याबाबतीत तलाठी

सिेस

हिर

राहत

नसल्याबाबतची तक्रार प्राप्त लाल्याने सींबधीं ित तलाठ्यास सन
ु ावणी नो्ीसा
िे वन
ु खुलासा षेण्यात आला आहे . त्यानस
ु ार तलाठी साींगरुण सिा याींनी
समािानकारक खल
ु ास न दिल्याने त्याींना जिल्हाधिकारी कायागलय, पण
ु े
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याींच्या या दिनाींक २६/०६/२०१८ च्या या आिे िान्वये िोन वेतनवाढी रोखण्याबाबत

शिक्षा िे ण्यात आली असन
प्रत्येक सोमवारी साींगरुण सिाचे दठकाणी
ू
उपजापत राहण्याबाबत सच
ू नाही िे ण्यात आले आहे त.
-----------------

शशळफाटा ते शभिांडी (जज.ठाणे) महामागावची िामे पूणव िरण्याबाबत
(६२)

*

४३७६२ श्री.जगन्द्नाथ शशांदे : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम

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

(१) महाराषर राय य राते ववकास महामींडळाच्या या शिळर्ा्ा ते शभवींडी
(जि.ठाणे) महामागागच्या या रुीं िीकरणाचे काम प्रलींबबत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रुपये ३९० को्ी खचागच्या या या एकूण प्रकल्पापैकी सिर राता
चौपिरी वरून तो सहापिरी करण्याच्या या कामाचे रुपये १९५ को्ी २० लाखाींचे

कींत्रा्ाचे कायागिेि माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये दिलेले असतानाही या कामास
प्रत्यक्षात सरु
ु वात लालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

िासनाने चौकिी

केली

आहे

काय,

चौकिीच्या या अनु ग
ीं ाने सिर सहापिरी रात्याची कामे पण
ू ग करण्याबाबत
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) या कामातील लोढा-पलावा येपील उडडाणपल
ु , िे साई येपील खाडीवरील

पल
ू व पाईप मोऱ्याची कामे हाती षेण्यात आलेली आहे त. तसेच रात्याचे
काम पावसाळ्यानींतर हाती षेण्यात येईल.

(३) या प्रकल्पासींबधीं ित सी.आर.लेड. वक्ष
ीं ािन
ू प
ृ तोडबाबतच्या या परवानग्या व भस

याबाबी अींनतम करुन पावसाळ्यानींतर रात्याचे काम हाती षेण्यात येईल. या
कामातील लोढा-पलावा येपील उडडाणपल
ु , िे साई येपील खाडीवरील पल
ू व
पाईप मोऱ्याची कामे हाती षेण्यात आलेली आहे त.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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सांगमेश्िर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यात पाण्याचा पुरिठा िरण्याबाबत
(६३)

*

४१८१४ श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी

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

(१) सींगमेश्वर (जि.रत्नाधगरी) तालक्
ु यातील ववववि भागातील नद्या कोरडया
पडल्याने माणसाींसह पिप
ु क्षाींची पाण्याअभावी गैरसोय होत असल्याचे माहे
एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननििगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अमयागि खाण प्रकल्प, अमाप वाळू उपसा, बेसम
ु ार वक्ष
ृ तोड
यामळ
ु े कोकणात कमी होत असलेल्या पावसामळ
ु े नद्या गाळाने भरल्या

असन
ू , डोंगर खचले आहेत, मातीची िप
ु वाढली आहे, त्यामळ
ु े नद्याींचे
पररवतगन मैिानात लाले असल्याने

गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

पाण्याअभावी माणसाींसह पिप
ु क्षाींची

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) सींगमेश्वर तालक्
ु यात उन्हाळ्यामध्ये एवप्रल व मे

मदहन्यात काही भागातन
ू वपण्याच्या या पाण्याचा परु वठा करण्याचे ात्रोत कमी

अपवा आ्त असल्याने काही भागातन
ू वपण्याच्या या पाण्याची ्ीं चाई िाणवते.
वपण्याच्या या पाण्याची ्ीं चाई िाणवणाऱ्या भागाला ्ाँ करद्वारे

पाणीपरु वठा

करण्यात येतो. सींगमनेर तालक्
ु यातील ्ीं चाईग्रात १८ गावातील ३६ वाडयाींना
चालू व ागत पाणीपरु वठा करण्यात आलेला आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------
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रायगड जजल््यातील गािाांना दरड िोसळण्याचा
धोिा ननमावण झाल्याबाबत
(६४)

*

४३५९२ श्री.जयांत पाटील, श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय मदत ि

पन
ु िवसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िासगाव, िुई, रोहण, कोंडडवले (ता.महाड, जि.रायगड) या गावात माहे

िल
ु ,ै २००५ मध्ये लालेल्या अनतवषृ ्ीमळ
ु े िरड कोसळून िींभरहून अधिक
िण
१०३

िगावल्याच्या या

गावामध्ये

िरड

ष्नेला

१३

कोसळण्याची

व े

होवन
ू ही

पररजापती

रायगड

ननमागण

जिल््यातील

लाल्याचे

मे, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननििगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

माहे

(२) असल्यास, सन २०१८ च्या या पावसाळापव
ू ग जिऑलॉजिकल सव्हे ऑर्

इींडडयाने केलेल्या सवेक्षण अहवालानस
ु ार महाड तालक्
ु यातील ४९ गावाींवर िरड
कोसळण्याची िक्यता वतगववण्यात आली असन
लोअर तड
ू
ु ील, ्ोळ खि
ु ग

बौध्िवाडी, मोरे वाडी शिींगरकोंड, पातेरेवाडी आींबबवली बद्र
ु क
ु आणण कोंडडवते ही
पाच गावे अनतिोकािायक अवापेत असल्याचा अहवाल िे ण्यात आलेला

असन
ू येपील रदहवाश्याींना सरु क्षक्षतापळी ापलाींतरण करण्याचा सल्ला िे ण्यात
आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रायगड जिल््यातील कोणत्या तालक्
ु यातील क्रकती गावाींमध्ये
िरड कोसळण्याची िक्यता वतगववण्यात आली आहे ,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन खबरिारीचा उपाय
म्हणून िरडग्रात गावाींमिील ग्रामापाींच्या या सींरक्षणासाठी कोणती उपाययोिना
केली वा करण्यात येत आहे,

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

भारतीय भव
ै ाननक सवेक्षण ववभागाने रायगड जिल््यातील गावाींची
ु ज्

भव
ै ाननक
ू ज्

मानकाींच्या या

आिारे

िरड

कोसळण्याच्या या

प्रवणतेनस
ु ार

(vulnerableility) वगग- I, II, III अिी वगगवारी केली आहे . त्यानस
ु ार महाड
तालक्
ु यातील वगग I मध्ये लोअर तड
ु ील, ्ोळ खि
ु ग बौध्िवाडी, मोरे वाडी

75

शिींगरकोंड, पातेरेवाडी आींबबवली बद्र
ु क
ु आणण कोंडडवले ही पाच गावे अनतउच्या च

सींभाव्य िरड प्रवण असल्याचा अहवाल िे ण्यात आलेला आहे . या गावाींची
अनतउच्या च वगगवारीतील सींभाव्य िरडप्रवणता ववचारात षेता, पावसाळयाच्या या

कालाविीत िागरुक राहण्याचा सल्ला अहवालात िे ण्यात आलेला आहे .

त्यामळ
ु े अनतवषृ ्ी होत असल्यास नागररकाींना वेळीच सरु क्षक्षत ापळी तात्परु ते
ापलाींतर करण्याच्या या सच
ू ना जिल्हाातरावरुन िे ण्यात येत असन
ू त्याींच्या या

ननवासाकरीता पयागयी व्यवापा तयार ठे वण्यात आलेली आहे . त्याचप्रमाणे
िरडप्रवणतेच्या या वगगवारीप्रमाणे सींभाव्य िरडप्रवण गावात ववववि रचनात्मक व
अरचनात्मक उपाययोिना राबववण्यास शिर्ारस केलेली आहे .
(३)

भारतीय

भव
ै ाननक
ु ज्

रोहा

तालक्
ु यातील

सवेक्षण

ववभागाच्या या

अहवालानस
ु ार

रायगड

जिल््यातील महाड तालक्
ु यातील ४९ गावे, पोलािपरू तालक्
ु यातील १५ गावे,
१३

गावे,

म्हसळा

तालक्
ु यातील

६

गावे,

माणगाव

तालक्
ु यातील ५ गावे, पनवेल, खालापरू , किगत, सि
ु ागड तालक्
ु यातील प्रत्येकी

३ गावे, श्ीविगन तालक्
ु यातील २ गावे, तहा तालक्
ु यातील १ गाव अिा एकुण
१०३ गावाींचा सींभाव्य िरडग्रात म्हणन
ु समावेि आहे .

(४) भारतीय भव
ै ाननक सवेक्षण ववभागाने त्याींच्या या अहवालात रायगड
ू ज्

जिल््यातील २० गावे (वगग १ ची ९ वगग २ ची ११) अनतउच्या च सींभाव्य
िरडप्रवण

व

इतर

८३

गावाींमिील

िरडप्रवणतेववरुध्ि

करावयाच्या या

कायगवाहीसींबि
ीं ात अरचनात्मक व रचनात्मक उपाययोिना करण्याची शिर्ारस
केलेली आहे . त्यानु ग
ीं ाने जिल्हाधिकारी रायगड याींनी त्याींच्या या दिनाींक

३१/०३/१८ च्या या पत्रान्वये अहवालातील नमि
ू शिर्ारिीींनस
ु ार उधचत कायगवाही
करण्यासाठी जिल्हा परर ि अशलबाग, सावगिननक बाींिकाम ववभाग (अशलबाग,

महाड व पनेवल), नगर रचना ववभाग रायगड-अशलबाग, सवग उपववभागीय
अधिकारी, मख्
ु य अधिकारी नगरपरर ि सवग, अप्पर जिल्हाधिकारी रायगड,

जिल्हा खननकमग अधिकारी रायगड-अशलबाग याींना कळववलेले आहे . दिनाींक

१७/०५/१८ ते २१/०५/१८ या कालाविीमध्ये तालक
ु ाातरावर िरडप्रवण गावातील
सरपींच, पोलीस पा्ील, तलाठी, प्रनतषठीत नागरीक, ग्रामसेवक याींच्या या
उपजापतीमध्ये िनिागत
ु िरड कोसळण्याबाबत
ृ ी कायगक्रमाच्या या माध्यमातन

76

सववातर मादहती प्रसाररत करण्यात आली आहे . पाऊस मोिण्यासाठी प्रत्येक

महसल
ू मींडळावर पिगन्यमापक यींत्र बसववण्यात आले असन
ू अनतवषृ ्ी होत
असल्यास नागररकाींना वेळीच सरु क्षक्षत ापळी ापलाींतर करण्याच्या या सच
ू ना
िे ण्यात येत आहे त. रचनात्मक शिर्ारिीींमध्ये

१. िरडप्रवण गावाींमिील डोंगर उताराकडील बािूस डोंगर कापण्याच्या या
कामास प्रनतबींि करणे.

२. पावसाच्या या पाण्याचा योग्य ननचरा होण्यासाठी पाणी वाहुन नेण्याची
व्यवापा ननमागण करणे.
३. खींिक उभारणी करणे.

४. पावसाळी हीं गामामध्ये िशमनीस पडणाऱ्या भेगा, अजापर भभ
ू ाग
यासारख्या भग
ग हालचालीींवर लक्ष ठे वन
ु भ
ु िनिागत
ृ ी करणे.
५. डोंगरउतारावरील मोठे िगड ह्ववणे.

६. डोंगरातील िरडप्रवण भागातील नागररकाींचे कायमावरुपी ापलाींतर

करणे, या उपाय योिनाींचा समावेि आहे . ताींबत्रक अहवालातील

सींभाव्य िरडप्रवणतेच्या या गावाींची वगगवारी व नतव्रता ववचारात षेवन
ू
योग्य त्या उपाययोिना राबववण्याची िक्षता ापाननक प्रिासनाकडून
षेण्यात येत आहे .

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

शसांधद
ु ग
ु व ि मालिण समुद्रात परराज्यातील मजच्िमार नौिामळ
ु े
्थाननि मजच्िमार धोक्यात आल्याबाबत

(६५)

*

४३४०४ श्री.जनादव न चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

३१२४५ ला ददनाांि ३१ जुल,ै २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत
सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शसींिुिग
ु ग जिल््यातील मालवण समद्र
ु ात मासेमारी करण्यासाठी ्ाकलेल्या
िाळ्याींचे

परराय यातील

हायापीड

नौकाींनी

अनतक्रमण

करुन

ापाननक

मजच्या छमाराींचे नक
ु सान करीत असल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा
त्यािरम्यान ननििगनास आली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, शसींिुिग
ु ग येपील समद्र
ु ात षस
ु खोरी करुन बेकायिे िीर मासेमारी

करणाऱ्या नौकाींववरोिात ापाननक मजच्या छमाराींनी हल्लाबोल आींिोलन केले
होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बेकायिे िीर मासेमारी करणाऱ्याींवर प्रिासनाकडून कोणतीही
कारवाई होत नसल्याने ापाननक मासेमारी िोक्यात आली आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(४)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

िासनाने चौकिी

केली आहे

काय,

चौकिीच्या या अनु ग
ीं ाने शसींिुिग
ु ग व मालवण समद्र
ु ात बेकायिे िीर मासेमारी
करणाऱ्या परराय यातील नौकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.महादे ि जानिर : (१) होय.
(२) नाही.
(३) नाही.

(४) शसींिि
ु ग
ु ग व मालवण समद्र
ु ात बेकायिे िीर मासेमारी करणाऱ्या नौकाींवर
महाराषर सागरी मासेमारी ननयमन अधिननयम, १९८१ अींतगगत कारवाई
करण्यात आली आहे .

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

विधान भिन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपूर.

प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानपररषद

______________________________________________________
मुद्रणपूवग सवग प्रक्रक्रया महाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे .
मुद्रण: िासकीय मुद्रणालय, नागपूर.

