महाराष्ट्र विधानपररषद
तिसरे अधधिेशन, २०१७
---------------------------------------------

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी
सोमिार, ददनाांि ३१ जुल,ै २०१७ / श्रािण ९, १९३९ ( शिे )
(१) महसल
ू , मदि ि पन
ु िवसन, सािवजतनि बाांधिाम
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री

(२) पररिहन, खारभूमी वििास मांत्री
(३) िृषी आणण फलोत्पादन मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

(४) सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) मांत्री
(५) पशुसांिधवन, दग्ु धवििास ि मत््यवििास मांत्री
-------------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ७६
-------------------------------------

सायन-पनिेल महामागावसाठी सांपाददि िरण्याि
आलेल्या जममनीि गैरव्यिहार झाल्याबाबि

(१)

*

३३६४० श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि

उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सायन–पनवेल महामागाासाठी शासनाने १९६५ साली सींपादित केलेल्या तर्भ
ु े
येथील २ हे क््र ८८ आर. या जममनीतील मशल्लक रादहलेली १ हे क््र ७० आर.
ही जमीन शासनाने मळ
जमीन मालकाला परत केल्याची बनाव् कागिपत्रे
ु
तयार करून पुण्यातील एका गुींतवणक
ु िारासोबत रूपये १५ को्ीचा व्यवहार करून
फसवणक
ू केल्याची घ्ना माहे एप्रिल, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास

आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार गैरव्यवहार करणाऱयाींवर कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

2
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) सायन-पनवेल महामागाासाठी तुर्भे, जज.ठाणे येथील

२.८८ हे .आर. एवढी जमीन Executive Engineer Reclamation प्रवर्भाग, मब
ींु ई
याींच्या नावाने सींपादित करण्यात आली. या जममनीपैकी १.१८ हे .आर. एवढी
जमीन सायन-पनवेल महामागाासाठी वापरण्यात आली. उवाररत १.७० हे .आर.
एवढी जमीन Executive Engineer Reclamation प्रवर्भाग, मुींबई याींच्या
नावाने असताींनाही सिर जममनीबाबत श्री.प्रवजय पा्ील व इतर ३८ याींनी MOU

द्वारे श्री.अनज
ु उमेश गोयल, पुणे याींच्याबरोबर व्यवहार करुन फसवणक
ू केली,
अशी तक्रार श्री.अनज
ु उमेश गोयल, पुणे याींनी प्रवजय बाबू पा्ील व इतर ३८
नवी मींब
ीं ाने सहाय्यक पोलीस
ु ई याींच्याप्रवरुध्ि केली आहे . तक्रारीच्या अनुषग
ननरीक्षक, आर्थाक गन्
हे
शाखा,
कक्ष-१,
नवी
म
ब
ीं
ई
याीं
च्
याकडे
रुपये १ को्ीचा
ु
ु
फसवणक
ू ीचा गन्
ु हा िाखल झाला आहे . आजपावेतो सिर जमीन Executive
Engineer Reclamation प्रवर्भाग, मींब
ु ई याींच्याच नावे आहे .
(२) व (३) या िकरणी जमीन ताब्यात असल्याने सावाजननक बाींधकाम प्रवर्भागाचे

अर्धकारी याींनी गन्
ु हा िाखल केलेला नाही तसेच त्याींच्याप्रवरुध्ि कोणताही गन्
ु हा
िाखल झालेला नाही. त्याचिमाणे उपरोक्त िाखल झालेल्या गन्
ु ्यामळ
ु े या
िकरणात शासनाचे कसलेही नक
ु सान झालेले नाही. त्यामळ
ु े सावाजननक बाींधकाम
प्रवर्भागामाफात सिर गुन््याची चौकशी करण्याचा िश्न उद््ावत नाही.
-----------------

आशाणे िे ठािूरिाडी (िा.िजवि, जज.रायगड) येथील
(२)

*

र्त्याांच्या िामाि गैरव्यिहार झाल्याबाबि

३३८०६ अॅड.जयदे ि गायििाड : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम

(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) आशाणे ते ठाकूरवाडी (ता.कजात, जज.रायगड) येथील आदिवासी र्भागातील
रस्तत्याचे मींजरू काम न करता हा ननधी आशाणे गाव ते कल्याण कजात हायवे

रस्तत्यासाठी वापरुन उप अमर्भयींता, कायाकारी अमर्भयींता व सींबर्ीं धत ठे केिार याींनी
गैरव्यवहार केल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ु ींगाने सिर रस्तत्याच्या बाींधकामात गैरव्यवहार करणाऱयाींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

3
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) िश्न उद््ावत नाही.

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

डॉ.बाळासाहे ब सािांि िोिण िृषी विद्यापीठ, दापोली (जज.रत्नाधगरी) येथे
(३)

*

भरिी प्रकक्रयेि गैरव्यिहार झाल्याबाबि

३२४७४ श्रीमिी हु्नबानू खमलफे, श्री.अशोि ऊफव भाई जगिाप,

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :(१)

िापोली

(जज.रत्नार्गरी)

ये थील

डॉ.बाळासाहे ब

सावींत

कोकण

कृषी

प्रवद्यापीठाकडून दिनाींक १४ जानेवारी, २०१७ रोजी कृषी सहाय्यक या पिासाठी

घेण्यात आलेल्या र्भरती िक्रक्रयेत गैरव्यवहार झाल्याचे दिनाींक ४ मे, २०१७ रोजी
वा त्यासम
ु ारास ननिशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार यािकरणी िोषीींवर कारवाई करून परीक्षा पुन्हा
घेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१) हे खरे नाही,
आहे .

तथाप्रप, दिनाींक ०४/०५/२०१७ रोजी अशा िकराची तक्रार िाप्त झालेली

(२) शासन पत्र दिनाींक ३०/०५/२०१७ अनुसार या िकरणी महासींचालक, महाराषर
कृषी मशक्षण व सींशोधन पररषि याींचेकडून अहवाल मागप्रवण्यात आला असन
ू तो

िनतक्षाधीन आहे . तथाप्रप, महाराषर कृषी प्रवद्यापीठे अर्धननयम १९८३ मधील
तरति
ू ीनस
ु ार डॉ.बाळासाहे ब सावींत कोकण कृषी प्रवद्यापीठ, िापोलीकडे िाप्त
झालेल्या श्री.ननतीन दिनेश चौधरी याींच्या दिनाींक २१/०३/२०१७ च्या िाप्त

तक्रारीस अनुलक्षून मा.कुलगरु
ु याींच्या मान्यतेने चौकशी सममती नेमण्यात आली.
चौकशी सममतीच्या अहवालातील तक्रारीशी ननगडीत कोणतेही तथ्य आढळून न

आल्याने सामान्य िशासन प्रवर्भाग, शासन पररपत्रक, दिनाींक २५/०२/२०१५ मधील
तरति
ू ीनस
ु ार सिर तक्रार प्रवद्यापीठ स्ततरावरुन ननकाली काढण्यात आली आहे .
(३) िश्न उद््ावत नाही.

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

4
गडचाांदरू (जज.चांद्रपूर) मख्
ु य र्त्याची दरु ि्था झाल्याबाबि
(४)

*

३३४६५

श्री.ममिेश

भाांगडडया :

सन्माननीय

सािवजतनि

बाांधिाम

(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) तेलींगना राज्यास जोडणाऱया महामागाातील गडचाींिरू (जज.चींद्रपूर) शहरातील
रस्तत्याची िरु वस्तथा झाल्याचे दिनाींक १ जन
ू , २०१७ रोजी वा त्यासुमारास
ननिशानास आले, हे खरे आहे काय,

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

अनष
ु ींगाने ननकृष् िजााचे बाींधकाम करणाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच,
रस्तत्याची िरू
ु स्तती करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही, सद्यःजस्तथतीत रस्तता वाहतुकीसाठी
सजू स्तथतीत आहे .

(२) व (३) िश्न उद््ावत नाही.

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

सािारा येथील सहापदरी राष्ट्रीय महामागावचे िाम पूणव िरण्याबाबि
(५)

*

३३७१६

श्री.आनांदराि

पाटील :

सन्माननीय

सािवजतनि

बाांधिाम

(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सातारा येथे राषरीय महामागााच्या सहापिरी कामामळ
ु े साताराकडून पुण्याच्या

दिशेने जन्
मलबखखींडीत अडप्रवण्यात आली
ु या महामागाावरुन ननघालेली वाहतक
ू
असून ती उलट्या दिशेच्या सजव्हास रस्तत्याने वळप्रवल्याने वाहन चालकाींचा गोंधळ

होत असन
ू त्यामुळे अपघात होऊन जजप्रवतहानी झाल्याचे माहे एप्रिल, २०१७
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय,

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

काय आढळून आले व तद्नस
ु ार सिर दठकाणी दिशािशाक फलक लावन
ू सहापिरी
रस्तत्याचे काम पूणा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

5
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही असे िकल्प सींचालक, र्भारतीय राषरीय
राजमागा िार्धकरण, पण
ु े तसेच पोलीस अर्धक्षक, सातारा याींनी कळप्रवले आहे .

(२) िश्न उद््ावत नाही. तथाप्रप सिर दठकाणी सहापिरी म्
ु य महामागााच्या
िोन्ही बाजस
ा त सरु
ू आधार मर्भींतीचे काम पण
ू ा करण्यात आले असन
ू वाहतक
ू पव
ू व
ु
करण्यात आल्याचे िकल्प सींचालक, र्भारतीय राषरीय राजमागा िार्धकरण, पुणे
याींनी कळप्रवले आहे .

(३) िश्न उद््ावत नाही.
-----------------

मौजे पोहे टािळी (िा.पाथरी, जज.परभणी) येथील शासिीय
जममनीिरील अतिक्रमण तनष्ट्िासीि िरण्याबाबि

(६)

*

३३८३८ श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौजे पोहे ्ाकळी (ता.पाथरी, जज.परर्भणी) येथील जायकवाडीसाठी सींपादित

जममनीवर शासनाचे नाव न नोंिप्रवल्याने त्या जममनीवर बेकायिे शीरररत्या अवैध
प्लॉ्ीींग काढून शासन मालमत्तेची ल्
ू होत असल्याबाबत परर्भणी येथील
स्तथाननक लोकिनतननधीींनी सन २०१६-१७ मध्ये वा त्यािरम्यान जजल्हार्धकारी,
परर्भणी याींच्याकडे लेखी तक्रार नोंिप्रवली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने उक्त जमीन १५ वषाापव
ू ी सींपादित केलेली असताींना

जममनीच्या ७/१२ वर नाव नोंिप्रवण्याबाबत महसूल, पा्बींधारे व र्भूमी अमर्भलेख
कायाालयातील अर्धकाऱयाींनी िल
ा करून अनतक्रमण करणाऱयाींस सहकाया करीत
ु क्ष
असल्याचे ननिशानास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ु ींगाने िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) अींशत: खरे आहे .
(३) तहमसलिार पाथरी याींनी सिर िकरणी चौकशी केली आहे . तसेच कायाकारी
अमर्भयींता, जायकवाडी पा्बींधारे प्रवर्भाग क्र.२ परर्भणी याींनी दिनाींक १५/४/२०१७
रोजी जाहीर िग्न िमसध्ि करून सिर जममनीवर अनतक्रमणास िनतबींध
केल्याचे कळप्रवले आहे . या ग्ातील खरे िीप्रवक्री आधारे घेण्यात आलेले फेरफार
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चौकशी करून रद्द करणेसाठी व सींपािीत क्षेत्राची नोंि ७/१२ उताऱयात घेण्याबाबत

िस्तताव तहमसलिार, पाथरी याींना कळप्रवण्यात आले आहे . सिर िस्तताव िाप्त
होताच शेत जममनीची नोंि घेण्याबाबतची कायावाही तात्काळ करण्याची िक्षता
जजल्हार्धकारी, परर्भणी याींच्या कायाालयाकडून घेण्यात येत आहे .
(४) िश्न उद््ावत नाही.
-----------------

नागपूर जजल््यािील मत््यव्यिसाय प्रोत्साहनािरीिा जागा दे ण्याबाबि
(७)

*

३१३९९ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.ममिेश भाांगडडया :

सन्माननीय महसूल मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नागपूर जजल््यातील मत्स्तयव्यवसाय िोत्साहनाकरीता खझरो माईल पररसरातील
१२ हजार ५०० चौ. फु् जागेपैकी ९ हजार ५०० चौ.फु् जागा मत्स्तय व्यवसाय
सींघ्नेला िे ण्यात आली असता सिर जागा परत घेण्याचे आिे श जजल्हार्धकारी,

नागपूर याींनी दिल्याचे दिनाींक ५ माचा, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननिशानास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर मत्स्तय व्यवसायाकरीता दिलेली जागा परत घेण्याची कारणे
काय आहे त,

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

अनष
ु ींगाने मत्स्तय व्यवसायाकरीता िस
ु री जागा उपलब्ध करून िे ण्याबाबत कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) मौजे मसताबडी येथील खसरा क्र.

२८२ नगर र्भूमापन क्र. १८५३ व १८५४ येथील आराजी ३४९.६० चौ.मी. जागा

प्रविर्भा प्रवर्भागीय मच्छीमार सहकारी सींघ मयाा., नागपूर याींना मलजवर मींजूर
करण्यात आली होती.

परीं तु प्रविर्भा प्रवर्भागीय मच्छीमार सहकारी सींघ मयाा., नागपूर याींनी उक्त

जमीन मत्स्तयव्यवसाय व तद्सींबध
ीं ी ियोजनाथा न वापरता अनर्धकृतपणे इतर

व्यक्तीींना र्भाड्याने वाखणजज्यक वापराकररता व मल
ु ाींचे वसनतगह
ृ इत्यािीींसाठी
िे वन
ू

अनर्धकृत

वापर

केल्याचे

आढळून

आले.

सिर

सींस्तथेने

केलेल्या

शतार्भींगामळ
ु े जजल्हार्धकारी, नागपूर याींनी दिनाींक २३/०२/२०१७ च्या आिे शान्वये

उक्त जमीन शासन जमा करण्याचे आिे श दिले आहे त व अप्पर आयुक्त,
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नागपूर याींनी दिनाींक १५/०३/२०१७ च्या आिे शान्वये जजल्हार्धकारी, नागपूर याींचे
दिनाींक २३/०२/२०१७ चे उक्त आिे श कायम केले आहे त. सिर आिे शाप्रवरुद्ध उक्त

सींस्तथेने मा.महसूल मींत्री याींचेकडे अपील िाखल केले असून त्याबाबत कायावाही

सरु
ु आहे . तसेच सिर सींस्तथेने वाखणजज्यक वापराकरीता र्भाड्याने दिलेल्या
गाळे धारकाींनी मा.उच्च न्यायालय नागपूर खींडपीठ येथे रर् प्रप्ीशन क्रमाींक
१२३५/२०१७ िाखल केली असन
ू सिर िकरण न्यायिप्रवष् आहे .
-----------------

(८)

*

यििमाळ जजल््यािील भमू म अमभलेख िायावलयािील िामे
विदहि मद
ु िीि होि नसल्याबाबि
३२११२ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हे मांि टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल

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

(१) यवतमाळ जजल्हा उप अर्धक्षक र्भमू म अमर्भलेख कायाालयाकडून मालमत्ता
नोंिीची कामे प्रवदहत वेळेत होत नसल्याबाबतच्या तक्रारी नागररकाींनी शासनाकडे
माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनष
ु ींगाने नागररकाींची कामे प्रवदहत मि
ु तीत न करणाऱया अर्धकाऱयाींवर कारवाई
करण्याबाबत तसेच, जजल्हा र्भमू म अमर्भलेख कायाालयातील कामे प्रवदहत मि
ु तीत
होण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) व (३) िस्ततुत िकरणी उप अर्धक्षक र्भूमम
अमर्भलेख, यवतमाळ कायाालयात माहे मे, २०१७ अखेर एकूण ४२९ फेरफार
नोंिीची

िकरणे

िलींबबत

होती.

दिनाींक

०६/०७/२०१७

पयंत

त्यापैकी

४२४

िकरणाींमध्ये ररतसर फेरफार मींजरु ीची िक्रक्रया करून ती िकरणे ननकाली

काढण्यात आली असन
ू केवळ ५ तक्रारी फेरफार नोंिी आक्षेपाींमुळे िलींबबत आहे त.
उप अर्धक्षक र्भूमम अमर्भलेख, यवतमाळ कायाालयात परररक्षण
र्भूमापकाींची सीं्या कमी असल्याने मशल्लक फेरफाराींची सीं्या वाढली होती. मात्र
जजल्हा अर्धक्षक र्भूमम अमर्भलेख यवतमाळ याींनी त्याींच्या अधीनस्तत
कायाालयातील कामाचा आढावा घेऊन ४ परररक्षण र्भूमापक/ ननमतानिार याींच्या

सेवा उप अर्धक्षक र्भूमम अमर्भलेख, यवतमाळ, पुसि व वणी या कायाालयाींकडे
वगा केल्या असून अशा िकारे िलींबबत कामाचा ननप्ारा करण्याची तजवीज केली
आहे .
-

----------------
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िामोठे (निी मुांबई) येथील मौजे घोटगािािील शेििऱयाांच्या जममनीबाबि

(९)

*

३११९७ श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मांड
ां
ु ,े श्री.सतु नल िटिरे , श्री.हे मि

टिले,

श्री.किरण

अॅड.तनरां जन

पािसिर,

डािखरे ,

श्रीमिी

श्री.जयिांिराि

विद्या

चव्हाण,

जाधि,

श्री.अमरमसांह

श्री.आनांद

ठािूर,

पांडडि,

अॅड.राहुल

नािेिर : सन्माननीय मदि ि पुनिवसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) कामोठे (नवी मींब
ु ई) येथील मौजे घो्गावातील शेतकऱयाींची ८० एकर जमीन

कोयना िकल्पग्रस्तताींच्या पन
ु वासनाच्या नावाखाली प्रवकासकाींकडे सप
ु ूिा करण्याचा

ियत्न शासन करीत असल्याची तक्रार तहमसलिार, पनवेल याींचेकडे गावकऱयाींनी
केल्याचे माहे एप्रिल, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व तद्नुसार मौजे घो्गाव येथील शेतकऱयाींना न्याय िे णेबाबत
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) उक्त तक्रारीमध्ये नमि
ू केलेल्या ८० एकर क्षेत्रापैकी मौजे घो् येथील
स.नीं. ३१, १०, ७, ३३, १५

क्षेत्र कोयना िकल्पग्रस्तताींच्या पन
ु वासनासाठी राखीव

असन
ू , सिरचे क्षेत्र खाजगी प्रवकासकाींना िे ण्याचा िश्न उद्भवत नाही. तसेच
स.नीं. ६५ येथील क्षेत्र खाजगी मालकीचे असल्याचे दिसन
ू येते.
(३) िश्न उद््ावत नाही.

----------------यििमाळ जजल््याि बोगस खिाांची विक्री िेली जाि असल्याबाबि

(१०)

*

३३७४७ श्री.हररमसांग राठोड : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) यवतमाळ जजल््यात सेंदद्रय खताच्या नावाखाली बेकायिे शीरपणे बोगस

खताची प्रवक्री केली जात असल्याचे कृषी प्रवकास अर्धकारी याींच्या पथकास माहे
मे-जून, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, कृषी प्रवकास अर्धकारी याींच्या पथकाने सींबर्धताींची शल्
ु क चौकशी

करून कोणतीही कारवाई केली नसल्यामळ
ु े िोषीींना शासन पाठीशी घालत
असल्याचे ननिशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नुसार बोगस खत प्रवक्रेत्याींवर तसेच त्याींना पाठीशी
घालणाऱया सींबर्ीं धत अर्धकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग

फुांडिर : (१)

दिनाींक

०२/०६/२०१७

रोजी,

सावरगाींव-परसोडी

बु.ता.कळीं ब, जज.यवतमाळ पररसरात काही तरूण बेकायिे शीरपणे र्भूसध
ु ारकाींची
प्रवक्री करत असल्याचे कृषी प्रवकास अर्धका-याींच्या पथकास आढळून आले, हे
खरे आहे .

(२) हे खरे नाही.

(३) कृषी प्रवकास अर्धकाऱयाींच्या पथकाने केलेल्या चौकशीत चौधरी ॲग्रो्े क (I)

िा.मल. िगती पाका जलालखेडा ता.जज.नागपूर उत्पादित ३९ बॅग र्भस
ू ुधारकाींचा
बेकायिे शीर साठा आढळून आला. सिर साठा जप्त करण्यात आलेला असन
ू
त्याचा नुमना काढून प्रवश्लेषणासाठी रासायननक खत ियोगशाळा अमरावती,

याींच्याकडे पाठप्रवण्यात आलेला आहे . त्यासींिर्भाातील अहवाल िाप्त झाल्यानींतर

आवश्यकतेनस
ु ार सींबर्ीं धताींवर खत ननयींत्रण आिे श १९८५ व अत्यावश्यक वस्ततु
अर्धननयम १९५५ अन्वये कारवाई करण्यात येईल
(४) िश्न उद््ावत नाही.

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

रामपूर (िा.िुमसर, जज.भांडारा) येथील जांगलव्याप्ि गािाांमध्ये
(११)

*

जनािराांची अिैध खरे दी होि असल्याबाबि

३२९६० श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय पशुसि
ां धवन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१)

रामपरू

(ता.तम
ु सर,

जज.र्भींडारा)

येथील

जींगलव्याप्त

गावाींमध्ये

अनेक

वषाापासन
ू जनावराींचा अवैध बाजार होत असन
ू या बाजारात खरे िी करण्यात
येणाऱया

जनावराींची

कत्तलखान्याींकरीता

खरे िी

होत

असल्याची

बाब

जून, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

माहे
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(२) असल्यास, या अवैध बाजाराबाबत स्तथाननक नागररकाींनी जजल्हार्धकारी,
र्भींडारा याींच्याकडे तक्रार करूनही कोणतीच कायावाही झाली नाही, हे ही खरे आहे
काय,

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

(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे ि जानिर : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) िश्न उद््ावत नाही.

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

मौजे दे िडे-िाडीअधधष्ट्ठी (िा.सांगमेश्िर, जज.रत्नाधगरी) येथील
अनधधिृि बाांधिामे तनष्ट्िासीि िरण्याबाबि

(१२)

*

३३४१२ श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि

उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मौजे िे वडे-वाडीअर्धषठी (ता.सींगमेश्वर, जज.रत्नार्गरी) येथे साखरपा-िे वडे

रस्तत्यालगत शाळा िे वडे क्र.१ चा पूवाापार गे् अडवन
ू बाींधण्यात आलेली खाजगी

एस.्ी. ननवारा शेड तसेच अनर्धकृत बाींधकामे ननषकासीत करण्याबाबत म्
ु य
अमर्भयींता, सावाजननक बाींधकाम िािे मशक प्रवर्भाग, मुींबई याींना कायावाही करून

अहवाल सािर करण्याचे आिे श दिनाींक ३१/८/२०१६ व दिनाींक १८/५/२०१७ रोजी
वा त्यासुमारास कायाासन अर्धकारी, सावाजननक बाींधकाम प्रवर्भाग, मींत्रालय याींनी
दिले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर आिे शानस
ु ार अद्यापही अनर्धकृत बाींधकाम ननषकासीत
करण्यात आले नसल्यामळ
ु े सींबर्धत अर्धकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

अनष
ु ींगाने अनर्धकृत बाींधकाम ननषकासीत करण्याबाबत कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय खरे आहे .

(२) सिरचे तात्परु ते एस.्ी. ननवारा शेड ह्प्रवण्याबाबत ग्रामपींचायत, िे वडे याींना

दिनाींक २०/१०/२०१६ च्या पत्रान्वये कळप्रवण्यात आलेले असून, या िकरणी
कायावाही करण्यात येत आहे .
(३) िश्न उद््ावत नाही.
(४) िश्न उद््ावत नाही.
----------------राज्यािील िृषी विभागािील िृषी सेििाांच्या पररक्षेिील
गैरव्यिहाराची चौिशी िरण्याबाबि
*

(१३) ३१३४९ श्री.धनांजय मड
ांु ,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटिरे , श्री.हे मांि

टिले, श्री.अमरमसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, अॅड.तनरां जन डािखरे : िाराांकिि
प्रश्न क्रमाांि २६८७५ ला ददनाांि २४ माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या
सांदभावि: सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कृषी प्रवर्भागाच्यावतीने ७३० कृषी सेवक पिाींच्या र्भरतीसाठी माहे ऑगस्त्,
२०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान झालेल्या परीक्षेत गैरव्यवहार झाल्याचे ननिशानास
आले असून उक्त िकरणातील िोषीींवर कारवाई झालेली नाही, हे ही खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, उक्त िकरणी परीक्षेत गैरव्यवहार करणाऱया अर्धकाऱयाींप्रवरुध्ि
कारवाई

करण्याऐवजी

ननवड

झालेल्या

प्रवद्याथ्यांवरच

ननलींबनाची

कारवाई

करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार सींबींर्धत िोषी अर्धकाऱयाींप्रवरूध्ि कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

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

कृषी प्रवर्भागाच्यावतीने ७३० कृषी सेवक पिाींच्या र्भरतीसाठी दिनाींक

६ ऑगस्त्, २०१६ रोजी झालेल्या परीक्षेत गैरव्यवहार झाल्याचे ननिशानास आले

असून सिर िकरणात िथमिशानी िोषी आढळून आलेल्या महाराषर राज्य परीक्षा

पररषिे प्रवरुध्ि बींडगाडान पोलीस स्त्े शन, पुणे येथे िथम विी अहवाल (FIR)
िाखल करण्यात आलेला आहे .
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(२) हे खरे नाही.

(३) परीक्षेच्या ननकालानींतर सिर परीक्षेत गैरिकाराींचा अवलींब झाल्याबाबत
परीक्षाथींनी

प्रवप्रवध

माध्यमाींतन
ू

तक्रारी

केलेल्या

होत्या.

िाप्त

तक्रारीींच्या

अनष
ु ींगाने आयक्
ु त (कृषी) तसेच महाराषर राज्य परीक्षा पररषि याींचेकडून िाप्त
झालेल्या अहवालाींनुसार परीक्षेसि
ीं र्भाातील गींर्भीर त्र्
ु ी आढळून आलेल्या आहे त.

सिर िकरणात िथमिशानी िोषी आढळून आलेल्या महाराषर राज्य

परीक्षा पररषिे प्रवरुध्ि बींडगाडान पोलीस स्त्े शन, पुणे येथे दिनाींक ०३ एप्रिल, २०१७
रोजी िथम विी अहवाल (FIR) िाखल करण्यात आलेला आहे .
(४) िश्न उद््ावत नाही.

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

पालघर जजल्हयाि शेििऱयाांनी पीि िाढून झाल्यानांिर िृषी विभागािडून
किटिनाशिाांचे िाटप िरण्याि आल्याबाबि
(१४)

*

३२२३३

अॅड.राहुल

नािेिर,

श्री.आनांद

ठािूर,

श्री.नरें द्र

पाटील :

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पालघर जजल््यात शेतकऱयाींना रब्बी हीं गामात प्रपकाींवर वापरण्यात येणारी
क्रक्कनाशक

औषधे

पीक

काढून

झाल्यानींतर

कृषी

प्रवर्भागाकडून

दिनाींक

२३ एप्रिल, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास वा्प करण्यात आल्याचे ननिशानास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ु ींगाने सिर िकरणात िोषी असलेल्या सींबींर्धत कृषी अर्धकाऱयाींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१) नाही, सिर क्रक्कनाशके हरर्भरा प्रपकासाठी जानेवारी,
२०१७ च्या पदहल्या आठवड्यात शेतकऱयाींना उपलब्ध करुन िे ण्यात आले आहे त.
(२) व (३) िश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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पुणे शहरािील शालेय बसची िाहन योग्यिा िपासणी पण
ू व न झाल्याबाबि
(१५)

*

३२३५२ श्री.अतनल भोसले : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २५६६५ ला ददनाांि

१५ डडसेंबर, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय पररिहन मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे शहरात िािे मशक पररवहन कायाालयामाफात शालेय बसची करण्यात

येणारी वाहन योग्यता तपासणी अर्धकाऱयाींच्या ननषकाळजीपणामळ
ु े पण
ू ा न
झाल्याचे माहे जन
ू , २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तद्नुसार शालेय बसची वाहन योग्यता तपासणी करण्याच्या
दृष्ीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ददिािर राििे : (१) शाळाींच्या उन्हाळी सट्ट
ु ीच्या कालावधीत स्तकूल बसेसची
पुनतापासणी करण्याच्या प्रवशेष तपासणी मोहीमेमध्ये पुणे िािे मशक पररवहन

कायाालयामाफात एकूण 3,680 बसेसपैकी 2,510 बसेसची पुनतापासणी करण्यात
आलेली आहे .

(२) उवारीत स्तकूल बसेसची तपासणी करण्याबाबत जजल्हा शालेय प्रवद्याथी
वाहतक
सरु क्षक्षतता सममतीच्या बैठकीमध्ये
ू

मशक्षण प्रवर्भाग व स्तकूल बस

सींघ्नाच्या िनतननधीींना स्तकूल बसेसची तात्काळ पन
ु तापासणी करण्याबाबत
सूर्चत केले आहे . तसेच, त्याकररता प्रवशेष तपासणी मोहीम िे खखल राबप्रवण्यात
आलेली

आहे .

तपासणीसाठी

न

आलेल्या

स्तकूल

कायद्यातील तरति
ू ीनुसार कारवाई करण्यात येत आहे .
(३) िश्न उद््ावत नाही.

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

बसेससाठी

मो्ार

वाहन
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िजवि (जज.रायगड) िालुक्याि बल
ु डोझराचा िापर िरुन ग्राम्थाांसाठी
असलेल्या सोयी-सुविधा नष्ट्ट िेल्याबाबि
(१६)

*

३२४७२ श्री.जयांि पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१)

कजात

(जज.रायगड)

तालुक्यातील

अनेक

गावातील

शेतकऱयाींनी

उत्पन्नाखालील जममनी खाजगी क्षेत्रातील लोकाींना प्रवक्री केल्याने अजस्ततत्वात
असलेल्या पाणीपरु वठा योजनाींचे पाईप व रस्तत्याची वाहतक
ु ीच्या दृष्ीने नक
ु सान

होत असल्याबाबतची तक्रार तहमसलिार, कजात याींच्याकडे करण्यात आली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, खाजगी खरे िीिाराींनी बुलडोझरचा वापर करून ग्रामस्तथाींसाठी
असलेल्या सोयी-सुप्रवधा नष् केल्याने पररसरातील ग्रामस्तथ याबाबत आींिोलन
करणार आहे त, हे ही खरे आहे काय,

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

अनष
ु ींगाने शासकीय योजनाींचे नक
ु सान करणाऱया जमीन मालकाींकडून नक
ु सान
र्भरपाई करण्याबाबत कोणती कारवाई केली वा करण्यात ये त आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमिी पांिजा मड
ांु े : (१) ग्रामपींचायत कोल्हारे याींनी तहमसलिार, कजात याींना
दिनाींक २३/०५/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये ग्रामपींचायत कोल्हारे हद्दीतील नेरळ

प्रवकास िार्धकरण हद्दीत अनेक बबल्डराींच्या इमारतीींचे बाींधकाम जजल्हा पररषि
िार्धकरणाच्या परवानगीने चालू असून, अनेकाींनी र्भराव ्ाकले असन
ू , पावसाचे

पाणी येण्या-जाण्यासाठी नाला/वा् ठे वली नसल्यामळ
ु े पावसाळ्यात परू सदृश्य
पररजस्तथती ननमााण होण्याची शक्यता असल्यामळ
ु े , याबाबत योग्य ती समज

िे ऊन कायावाही करणेबाबत कळप्रवले आहे , तसेच, ग्रामपींचायत कोल्हारे याींनी
सींबींर्धत प्रवकासकाींना आवश्यक कायावाही करण्यासाठी कळप्रवले आहे .

(२), (३) व (४) तहमसलिार, कजात याींचे कायााल्याच्या दिनाींक ०७/०७/२०१७
रोजीच्या पत्रान्वये नेरळ प्रवकास िार्धकरण याींना प्रवकासकाींनी अनर्धकृत र्भराव
्ाकून बूजप्रवलेल्या नाल्याच्या अनष
ु ींगाने
कळप्रवण्यात आले आहे .

ननयमोर्चत कायावाही

करणेबाबत

तसेच, दिनाींक १०/०७/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये सींबींर्धत प्रवकासकाींप्रवरुध्ि

ननयमानस
ु ार कारवाई करणेबाबत ग्रामपींचायत कोल्हारे याींना कळप्रवण्यात आले
आहे .
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आखण, जजल्हा पररषिे च्या दिनाींक २४/०७/२०१७ रोजीच्या आिे शान्वये

ग्रामपींचायत कोल्हारे याींनी केलेल्या तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने चौकशी करण्यासाठी
कायाकारी अमर्भयींता (बाींधकाम), उपमु्य कायाकारी अर्धकारी (ग्रा.पीं.), जज.प.
रायगड व सहायक सींचालक नगररचना रायगड याींच चौकशी सममती ननयक्
ु त
करण्यात आली असन
ू , चौकशी सममतीच्या अहवालानस
ु ार कायावाही करण्याचे
िस्तताप्रवत आहे .

----------------अहमदनगर जजल्हयािील शेििरी अपघाि विमा योजनेिील

(१७)

*

प्र्िाि प्रलांबबि असल्याबाबि

३४१६८ डॉ.सध
ु ीर िाांबे : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) अहमिनगर जजल््यात गोपीनाथ मढ
ींु े शेतकरी अपघात प्रवमा योजनेंतगात ३४

िस्तताव माहे माचा, २०१७ अखेर ना मींजूर करण्यात आले असून १०२ शेतकऱयाींचे
िस्तताव प्रवमा कींपन्याकडे िलींबबत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार अपघातग्रस्तत शेतकऱयाींच्या कु्ुींबबयाींस या

योजनेचा आर्थाक लार्भ ममळण्याकरीता नामींजरू करण्यात आलेल्या िस्ततावातील
त्र्
ु ी िरू करून उक्त िस्तताव ननकाली काढण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१) माचा २०१७ अखेर सन २०१५-१६ मधील अहमिनगर
जजल््यातील २७५ िस्तताव प्रवमा कींपनीकडे सािर करण्यात आले होते. त्यापैकी

१५५ िस्तताव प्रवमा कींपनीकडून मींजरू झाले होते. ७२ िस्तताव प्रवमा कींपनीकडे
कायावाहीत होते व ४८ िस्तताव योजनेच्या अ्ी व शतीत बसत नसल्यामळ
ु े
नाकारण्यात आले होते.

सन २०१६-१७ मधील ८ िस्तताव िाप्त झाले होते. त्यापैकी १ िस्तताव

मींजूर झाला होता. ६ िस्तताव प्रवमा कींपनीकडे कायावाहीत होते व १ िस्तताव
योजनेच्या अ्ी व शतीत बसत नसल्यामुळे प्रवमा कींपनीकडून नाकारण्यात आला
होता.
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(२) प्रवमा कींपनीकडे िलींबबत असलेल्या िस्ततावाींबाबत जजल्हा, प्रवर्भाग, कृषी
आयक्
ु तालय व राज्यस्ततरावर ननयममतपणे आढावा घेऊन पाठपरु ावा करण्यात येत
आहे . िकरणाींमधील त्र्
ु ी िरू करण्यासाठी जजल्हास्ततरावर प्रवशेष कॅम्प घेण्यात

येत आहे त. िलींबबत असलेले िस्तताव ननकाली काढण्याबाबत कींपनीस वेळोवेळी
पत्र, तसेच नो्ीस िे ऊन पाठपुरावा करण्यात येत आहे .
(३) िश्न उद््ावत नाही.
-----------------

“जय महाराष्ट्र” असे मलदहलेली बस बेळगािाि दाखल होिाच

(१८)

*

िनावटि पोमलसाांनी गुन्हे दाखल िेल्याबाबि

३१४६४ श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.हे मि
ां
टिले, श्री.सतु नल िटिरे :

सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) महाराषर राज्य मागा पररवहन महामींडळाच्या बसवर “जय महाराषर” असे
मलदहलेली पदहली बस बेळगावात दिनाींक ३ जन
ू , २०१७ रोजी वा त्यासुमारास
घेऊन जाणाऱया चालक आखण वाहकासह २० िवाशाींवर कनाा्क पोमलसाींनी गन्
ु हे
िाखल केले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत राज्यातील जनतेकडून सींताप व्यक्त केला जाऊन तीव्र
आींिोलन करण्याचा ननणाय घेतला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे कोणती िनतक्रक्रया
नोंिप्रवली आहे ,

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

(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददिािर राििे : (१) अींशत: खरे आहे .

राज्य पररवहन महामींडळाच्या कताव्यावरील चालक व वाहक याींचेवर

कनाा्क पोमलसाींनी गन्
ु हा िाखल केला आहे . मात्र बसमधील िवाशाींवर गन्
ु हे
िाखल केलेले नाहीत.

(२), (३) व (४) या घ्नेपूवी बेळगाींव येथे मा.मींत्री, नगर प्रवकास, कनाा्क
शासन याींनी कनाा्क राज्यातील लोकिनतननधीींनी सावाजननक कायाक्रमात तसेच

सर्भागह
ृ ात “जय महाराषर” उच्चारल्यास त्याींचे पि रद्द करण्याचा कायिा करणार
असल्याचे वक्तव्य केल्याचे ननिशानास आल्याने त्याची महाराषर शासनाने गींर्भीर

िखल घेतली असून त्यासींिर्भाात महाराषर-कनाा्क सीमा िश्नाचे मा.समन्वयक
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मींत्री श्री.चींद्रकाींत िािा पा्ील याींनी दिनाींक २३/०५/२०१७ च्या पत्रान्वये महाराषर
शासनाची नाराजी कनाा्क शासनास कळप्रवलेली आहे . तसेच सीमा िश्नाच्या

अनष
ु ींगाने राज्य शासनाने मा.सवोच्च न्यायालयात िावा क्र.४/२००४ िाखल
केलेला आहे . या न्यायालयीन िकरणी राज्य शासनाने नामाींक्रकत वकीलाींची
नेमणक
ू केली आहे .

(५) िश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यािील भािड जनािराांच्या पोषणासाठी दरमहा भत्िा सुरु िरण्याबाबि
(१९)

*

३२२६७ श्री.िवपल पाटील : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १५१६९ ला ददनाांि

४ एवप्रल, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय पशस
ु ांिधवन मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) र्भाकड जनावराींसाठी शासनाने रुपये तीन हजार िरमहा र्भत्ता द्यावा या

मागणीसाठी एका राजकीय पक्षाच्या मदहला आघाडीच्या अध्यक्षाींच्या नेतत्ृ वाखाली
यवतमाळ

जजल््यातील

शेतकरी

मदहलाींनी

ननवेिन दिले आहे , हे खरे आहे काय,

जजल्हार्धकारी,

यवतमाळ

याींना

(२) असल्यास, या ननवेिनातील मागण्या काय आहे त,

(३) असल्यास, शेतकऱयाींच्या र्भाकड जनावराींच्या पोषणाबाबत तसेच, ननवेिनातील
मागण्यासींिर्भाात शासनाने चौकशी करून कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

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

(२) गोवींश हत्याबींिी अींतगात र्भाकड गाई आखण तत्सम जनावरे याींचे पालन
पोषण करणे शेतकऱयाींस अवघड झाले आहे . आधीच शेतकरी कजाबाजारी त्यात

या जनावराींच्या िश्नामूळे त्याींच्यावर कजााचा बोजा वाढत आहे . सबब एका
जनावराींस एका दिवसाचा न्युनतम खचा रुपये १००/- येतो. शेतकऱयाींचा कजााचा
बोजा कमी करण्यासाठी शासनाने र्भाकड जनावराींच्या सींगोपनाकरीता मित
करावी अशी मागणी केली आहे .
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(३) राज्यातील मब
ींु ई व मब
ुीं ई उपनगर हे २ जजल्हे वगळता उवारीत ३४ ग्रामीण
जजल््यात गोवींशाचा साींर्भाळ (र्भाकड गाई, अनत्ु पािक/ ननरुपयोगी बैल, वळू इ.)
करण्याकरीता

गोशाळाींना

अथासहाय्य

िे ण्यासाठी

राज्यस्ततरीय

योजनेंतगात

“गोवधान गोवींश सेवा केंद्र” ही नवीन योजना राबप्रवण्यासाठी दिनाींक २६ एप्रिल,
२०१७ रोजी शासन ननणाय ननगाममत करण्यात आला आहे . त्यानुसार गोशाळाींचे
बळक्ीकरण करण्यात येत आहे .
(४) िश्न उद््ावत नाही.

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

पेठ–नामशि–येिला–औरां गाबाद प्र.रा.मा.क्र. २ या चौपदरी
र्त्याची दरू
ु ्िी िरण्याबाबि

(२०)

*

३१८६६ श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरमसांह पांडडि, श्री.धनांजय मांड
ु ,े

श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून)
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पेठ–नामशक–येवला–औरीं गाबाि ि.रा.मा.क्र. २ या चौपिरी रस्तता क्रक.मी. १७९/००

ते २२८/४०० या िरम्यान खड्डे पडून रस्तत्याची िरु वस्तथा झाली असल्याने सिर
रस्तत्याची िरू
ु स्तती करण्याची मागणी स्तथाननक लोकिनतननधीींनी दिनाींक
२४ ऑक््ोबर, २०१६ व माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान शासनाकडे केली
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ु ींगाने रस्तत्याची िरू
ु स्तती करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) अशा स्तवरुपाची मागणी िाप्त झाली आहे .

तथाप्रप, पेठ-नामशक-येवला-औरीं गाबाि ि.रा.मा.क्र.२ या रस्तत्याच्या क्रक.मी.१७९/००
ते २२८/४०० क्रकमी लाींबीपैकी सा.क्र.१७९/०० ते २११/५०० क्रकमी मध्ये जुल,ै २०१६
व ऑगस्त्, २०१६ मधील अनतवषृ ्ीमळ
ु े क्रकरकोळ स्तवरुपात खड्डे पडले होते. या
रस्तत्याची िरु वस्तथा झाली होती, हे खरे नाही. सिर लाींबीत डाींबर ममर्श्रत खडीने
खडडे र्भरुन पूणा लाींबीतील रस्तता वाहतुकीसाठी सुजस्तथतीत करण्यात आला आहे .
सिर रस्तत्याच्या िरु
ीं ल्पात मींजूर असून ननप्रविा िक्रक्रया
ु स्ततीचे काम अथासक
स्ततरावर आहे व ननधीच्या उपलब्धतेनुसार सिर काम पण
ू ा करण्यात येईल.
(३) िश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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िाांिबा, खांडाळा ि िडगाांि (िा.िुळजापूर, जज.उ्मानाबाद) या भागािील
शेि जमीन खडीिेंद्रामुळे नावपि होि असल्याबाबि
(२१)

*

३३७१० श्री.सजु जिमसांह ठािूर : सन्माननीय पयाविरण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) काींकबा, खींडाळा व वडगाींव (ता.तुळजापूर, जज.उस्तमानाबाि) या र्भागात सुरू

असलेल्या खडीकेंद्रामळ
ु े हजारो हे क््रवरील जमीन धोक्यात आल्याचे माहे
मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त खडीकेंद्रातून येणारी धळ
ु जममनीवर पडून जमीन नाप्रपक

होण्याचा धोका ननमााण झाल्यामळ
ु े हे खडीकेंद्र बींि करावे क्रकीं वा बाहे र पडणाऱया

धुळीचा प्रवल्हे वा् लावावी या मागणीसह या र्भागातील शेतक-याींनी शासनाकडे
तक्रारी केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

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

श्री. रामदास िदम : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.

तथाप्रप सिर खडीकेंद्र महाराषर ििष
ू ण ननयींत्रण मींडळाच्या सींमतीपत्राप्रवना

(consent to operate )

तसेच पुरेशा हवा ििष
ू ण ननयींत्रण सींयत्रणा न लावता

चालू असल्याने महाराषर ििष
ू ण ननयींत्रण मींडळामाफात सिर खडीकेंद्रास दिनाींक
१९/०७/२०१७ रोजी कारखाना बींि करण्याची नो्ीस बजावण्यात आलेली आहे .
(४) िश्न उद््ावत नाही.

----------------िसारा-नामशि राज्य पररिहन मांडळाची बससेिा पूिि
व ि सुरु िरण्याबाबि

(२२)

*

३२१२१ श्री.अशोि ऊफव भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय

पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कसारा (जज.ठाणे) रे ल्वे स्तथानकाबाहे र अवैध िवासी वाहतक
ू सरू
ु असल्यामळ
ु े
कसारा-नामशक ही राज्य पररवहन मींडळाची बससेवा शहापूर आगाराने बींि केली
असल्याचे दिनाींक ५ मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननिशानास आले, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, सिर दठकाणी िवासी सीं्या मोठ्या िमाणात असताना बससेवा
बींि केल्यामुळे िवाशाींची गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ा त सरु
ु ार कसारा-नामशक बससेवा पव
ू व
ु करण्याबाबत
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददिािर राििे : (१), (२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळाच्या शहापूर
आगाराकडून चालप्रवण्यात येणाऱया ११ फेऱयाींपैकी ८ फेऱया दिनाींक ०५/०५/२०१७
रोजी तात्परु त्या स्तवरुपात स्तथर्गत करण्यात आल्या होत्या, सिरच्या फेऱया
दिनाींक ०६/०५/२०१७ पासन
ा त सुरु करण्यात आल्या आहे त.
ू पुवव

सद्य:जस्तथतीत कसारा ते नामशक मागाावर महामींडळाद्वारे ५९ फेऱया

चालनात असल्यामळ
ु े िवाशाींची गैरसोय झालेली नाही
(४) िश्न उद््ावत नाही.

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

मालेगाांि (जज.नामशि) िालक्
ु यािील गौण खतनजाांचे अिैध उत्खनन रोखण्याबाबि
(२३)

*

३१०६३ डॉ.अपि
ू व दहरे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७७६५ ला ददनाांि १०

माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मालेगाींव (जज.नामशक) शहरात व र्गरणा निीपात्रात अनर्धकृत बेकायिा

होणारा अमयााि वाळूचा उपसा रोखण्याकररता तसेच मालेगाींव तालुक्यात गौण
खननजाचे अवैध उत्खनन/वाहतुकीस िनतबींध करण्यासाठी मींडळननहाय १० र्भरारी
पथकाींची नेमणक
ु करण्यात आलेली असतानाही अवैध वाळू उपसा होत असल्याचे
ननिशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, चींिनपुरी मशवारात (ता.मालेगाींव, जज.नामशक) दिनाींक ८ एप्रिल,
२०१७ रोजी वा त्यासुमारास अवैध वाळू वाहतुक करणाऱया रॅ क््र रॉलीने ऍपे
ररक्षाला धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात ररक्षातील एका चौिा वषााच्या

शाळकरी प्रवद्याथ्यााचा मत्ृ यू झाला असणे तसेच र्गरणा निीपात्रात अमयााि वाळू
उपसामुळे मोठे खड्डे पडून निीपात्राच्या खोलीत वाढ होवून पाण्याचा अींिाज न

आल्याने अनेक तरुणाींचा पाण्यात बुडून मत्ृ यू झाल्यामुळे अवैध वाळू उपसा
रोखण्यासाठी

सवा

मींडळ

अर्धकारी,

तलाठी

व

कोतवाल

याींना

ननिे मशत

केल्यानींतरही वाळू माक्रफयाींचे वचास्तव सुरूच असन
ू अवैधररत्या अमयााि वाळू
उपसा व वाळू प्रवक्री सुरू असल्याचे ननिशानास आले, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ु ींगाने अवैध गौण खननज उत्खनन व अमयााि वाळू उपसा रोखण्यासाठी
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) व (३) नामशक जजल््यातील मालेगाव तालुक्यात

गौण खननजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतक
ु ीची काही िकरणे दृष्ोत्पत्तीस पडली
आहे त. मालेगाव तालुक्यात गौण खननजाींच्या अवैध उत्खनन व वाहतक
ु ीस आळा

घालण्यासाठी मींडळननहाय १० पथकाींची नेमणक
करण्यात आली आहे . सिर
ू
पथकाींमाफात मालेगाव तालक्
ु यात माहे

एप्रिल, २०१७ ते जन
ू , २०१७ या

कालावधीत वाळूच्या अवैध उत्खनन व वाहतक
ू ीच्या ५ िकरणाींमध्ये कारवाई
करून रूपये १,३३,४७५/- एवढा िीं ड वसूल करून शासनजमा केला आहे .

नामशक जजल््यातील मालेगाव तालुक्यातील चींिनपुरी मशवारात दिनाींक

८ एप्रिल, २०१७ रोजी वाळू वाहतक
करणाऱया एका रॅ क््रने ररक्षाला धडक
ू

दिल्याने तेरा वषांच्या एका मुलाचा मत्ृ यू झाला असल्याची बाब ननिशानास आली
आहे . सिर िकरणी सींबर्ीं धत रॅ क््र चालकाप्रवरूद्ध क्रकल्ला पोलीस ठाण्यामध्ये

गुन्हा िाखल करण्यात आला असून, तहमसलिार मालेगाव याींनी सींबर्ीं धत रॅ क््र
मालकाप्रवरूध्ि दिनाींक १३/०७/२०१७ रोजी वाळूच्या अवैध वाहतक
ू ीिकरणी रूपये
२६,६९५/- एवढ्या िीं डात्मक रकमेबाबत नो्ीस बजावली आहे .

र्गरणा निीपात्रात दिनाींक २५/१२/२०१६ रोजी ३ तरूणाींचा बुडून मत्ृ यू

झाल्याचे ननिशानास आले. सिर निीपात्रात माहे जन
ू , २०१६ ते माहे जानेवारी,

२०१७ िरम्यान पाण्याचा िवाह असल्याने, त्यािरम्यान सिर निीपात्रात वाळूचे
अवैध उत्खनन झाल्याचे ननिशानास आलेले नाही.
(४) िश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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चांद्रभागा नदीपात्रािील (िा.पांढरपूर, जज.सोलापूर)
(२४)

*

अिैध िाळू उपसा बांद िरण्याबाबि

३३८१६ श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीिाांि दे शपाांडे : सन्माननीय महसल
ू

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चींद्रर्भागा निीपात्रात (ता.पींढरपूर, जज.सोलापूर) वाळू उपसा न करण्याबाबत

मा.उच्च न्यायालयाने आिे श दिलेले असताींना निीपात्रात अवैध वाळू उपसा
केल्यामळ
ु े निीपात्रात पडलेल्या खड्यामळ
ु े दिनाींक १० जन
ू , २०१७ रोजी पींढरपरू
शहरातील चार बालकाींचा व दिनाींक १२ जन
ू , २०१७ रोजी एका वध्
ृ िाचा मत्ृ यू
झाला आहे , हे खरे आहे काय,

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

काय आढळून आले व तद्नस
ु ार अवैध वाळू उपसा करणाऱयावर कारवाई
करण्याबाबत तसेच, अवैध वाळू उपसा बींि करण्याबाबत कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) मा.राषरीय हरीत लवाि, नवी दिल्ली याींच्या

दिनाींक १०/०३/२०१७ रोजीच्या आिे शानुसार सोलापूर जजल््यातील चींद्रर्भागा निी
पात्रातील वाळू उपसा बींि आहे .

सिर निीपात्रात दिनाींक १०/०६/२०१७ रोजी पाण्यात पोहत असताना

०४ बालकाींचा बुडून मत्ृ यू झाल्याचे तसेच दिनाींक १२/०६/२०१७ रोजी एका

वध्
ु ू न मत्ृ यू झाल्याचे ननिशानास आले आहे . तथाप्रप, सिरची
ृ िाचा निीपात्रात बड
घ्ना घडलेल्या दठकाणी वाळूचे उत्खनन झाल्याचे ननिशानास आलेले नाही.

सोलापूर जजल््यात गौण खननजाचे अवैध उत्खनन व वाहतूकीस िनतबींध

घालण्याकरीता उपप्रवर्भागीय स्ततरावर तसेच तहसील स्ततरावर महसल
ू प्रवर्भाग व
पोलीस प्रवर्भागाचा समावेश असलेली र्भरारी पथके गदठत करण्यात आली आहे त.

सिर र्भरारी पथकाींमाफात पींढरपरू तालक्
ु यात माहे एप्रिल, २०१७ ते माहे जन
ू ,

२०१७ या कालावधीत वेगवेगळ्या िकरणाींत कारवाई करून रूपये १८,७८,७७१/-

एवढा िीं ड वसूल करून शासनजमा करण्यात आला आहे . तसेच १७ गुन्हे िाखल
करण्यात आले आहे त.

(३) िश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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राज्यािील तनजाम आणण बिटीशिालीन पुलाांची दरू
ु ्िी िरण्याबाबि
(२५)

*

३१३००

श्री.अमरमसांह

पांडडि,

श्री.धनांजय

मुांड,े

श्री.नरें द्र

पाटील :

सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) महाड (जज.रायगड) येथील साप्रवत्री निीवरील (मब
ींु ई-गोवा महामागाावर) पूल

िघ
ा नाग्रस्तत झाल्यानींतर शासनाने राज्यातील पुलाींचे सींरचनात्मक लेखापरीक्षण
ु ्
(सवेक्षण) करण्याचे ननिे श दिले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील प्रवशेषतः मराठवाड्यातील ननजाम आखण बि्ीशकालीन

पुल धोकािायक व नािरू
ू बीड शहरातील बबींिस
ु स्तत झाले असन
ु रा निीवरील
(सोलापूर-औरीं गाबाि महामागाावरील) पुल धोकािायक झाला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

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

अनष
ु ींगाने सिर पुलाींचे सींरचनात्मक लेखापरीक्षण करून पुलाची िरू
ु स्तती व
नत
ु नीकरण करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय.

(२) सोलापूर-औरीं गाबाि राषरीय महामागा २११ (नवीन ५२) वरील बीड शहरातील
बबींिस
ू धोकािायक झाला आहे , हे खरे आहे .
ु रा निीवरील पल
(३)

र्भारतीय

राषरीय

राजमागा

िार्धकरणामाफात

िगतीत

असलेल्या

सोलापरू -औरीं गाबाि रा.म.मा. २११ च्या येडशी ते औरीं गाबाि ्या र्भागाच्या

खाजगीकरणामधन
ू िगतीत असलेल्या चौपिरीकरणाच्या िकल्पामध्ये बबींिस
ु रा

निीवर नवीन पूल बाींधण्याचे काम समाप्रवष् करण्यास दिनाींक ६ जुल,ै २०१७
रोजी मान्यता ममळाली असून सप्रवस्ततर अींिाजपत्रकानुसार सवलतकाराकडून

बाींधकाम हाती घेण्यात येणार आहे तसेच बबींिस
ु रा निीवरील पूल सध्या
वाहतुकीसाठी बींि करण्यात आला असन
ू पुलावरील वाहतक
ू तात्पुरत्या रस्तत्यावरुन
वळप्रवण्यात

आली

असल्याचे

िकल्प

सींचालक,

िार्धकरण, औरीं गाबाि याींनी कळप्रवले आहे .
(४) िश्न उद््ावत नाही.

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

र्भारतीय

राषरीय

राजमागा
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मसांधद
ु ग
ु व ि रत्नाधगरी जजल््याि झालेल्या अििाळी पािसामुळे आांबा
(२६)

*

नुिसानग्र्ि शेििऱयाांना आधथवि मदि दे ण्याबाबि

३१२६९ श्री.नारायण राणे : सन्माननीय मदि ि पन
ु िवसन मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मसींधि
ु ग
ु ा व रत्नार्गरी जजल््यात माहे मे, २०१७ च्या पदहल्या आठवड्यात
झालेल्या अवकाळी पावसामळ
ु े आींबा प्रपकाचे नक
ु सान झाले, हे खरे आहे काय,

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

अनष
ु ींगाने या नुकसानीबाबत सवेक्षण करून नुकसानग्रस्तत शेतकऱयाींना नक
ु सान
र्भरपाई िे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय.

(२) माहे मे, २०१७ मध्ये झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारप्रप्ीमळ
ु े झालेल्या

फळप्रपकाींचे नुकसानीबाबतचे पींचनामे करण्यात आले असन
नुकसानग्रस्तताींना
ू
आर्थाक मित िे ण्याबाबतचा ननणाय घेण्याची बाब िगतीपथावर आहे .
(३) िश्न उद््ावत नाही.

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

मौजे रायपटण (िा.राजापुर, जज.रत्नाधगरी) येथील राज्य महामागाविरील
धोिादायि झाडाांमुळे होणारे अपघाि टाळण्याबाबि

(२७)

*

श्री.हे मांि

३१८४८ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मांड
ु ,े
टिले,

अॅड.तनरां जन

डािखरे :

सन्माननीय

सािवजतनि

बाांधिाम

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

(१) मौजे रायपा्ण (ता.राजापुर, जज.रत्नार्गरी) येथील ओणी-अणस्त
ु कुरा या राज्य

महामागाावरील ्क्केवाडी येथील झाड दिनाींक २८ मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास

रकवर पडल्यामळ
ु े रकचा जक्लनर मरण पावला तर वाहनचालक जखमी झाला
असल्याचे ननिशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर राज्य महामागाावरील झाडे धोकािायक झाली असल्याबाबतची
तक्रार ग्रामपींचायत, रायपा्ण याींनी सावाजननक बाींधकाम प्रवर्भागाकडे दिनाींक
३० मे, २०१७ रोजी वा त्यािरम्यान केली होती, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ु ींगाने महामागाावरील धोकािायक झाडाींमळ
ु े होणारे अपघात रोखण्यासींिर्भाात
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे . रायपा्ण ग्रामपींचायत हद्दीतील रस्तत्याच्या बाजूची प्रवद्यत
ु
वादहनीला फाींिी लागणारी झाडे तोडण्यासाठी सावाजननक बाींधकाम उप प्रवर्भाग,
राजापरू याींच्या दिनाींक ८/५/२०१७ च्या पत्रानस
ु ार, ग्रामपींचायत रायपा्ण याींच्या
मागणीनुसार प्रवद्यत
वादहनीला लागणाऱया फाींद्या तोडण्यास ग्रामपींचायतीस
ु
परवानगी िे ण्यात आलेली आहे .
(३) ओणी अणस्त
ु कुरा या रस्तत्याच्या बाजूच्या धोकािायक झाडाचे सवेक्षण
करण्यात आले असन
ू , वनखात्यामाफात मल्
ु याींकनाचे काम िगतीत आहे .
त्यानींतर, सिरहू झाडे तोडण्याची कायावाही करण्यात येईल.
(४) िश्न उद््ावत नाही.
----------------(२८)

*

औरां गाबाद िे अजजांठा या राज्यमागावच्या चौपदरीिरणाबाबि

३३५९६ श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि

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

(१) औरीं गाबाि शहरापासून अजजींठा या पया्न स्तथळाला जोडणाऱया राज्यमागााचे
चौपिरीकरणाबाबत अद्याप कायावाही करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,

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

अनष
ु ींगाने राज्यमागा चौपिरीकरण करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

नव्याने घोप्रषत राषरीय महामागा ७५३ फ च्या औरीं गाबाि-मसलोड-फिाापूर

हया १०० क्रक.मी. रस्तत्याचे पेव्हड शोल्डरसह िप
गावाींमध्ये
ु
ु िरीकरण व िमख

चौपिरीकरणाच्या कामासाठी िोन पॅकेजमध्ये कींत्रा्िारासोबत करारनामा झाला
असून मे २०१९ अखेर काम पूणा करण्याचे ननयोजन आहे . हया लाींबीमध्ये
औरीं गाबाि-अजजींठा हया महामागााचा समावेश आहे
(३) िश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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दे िगड (जज.मसांधद
ांु री पुलाच्या जोडर्त्याच्या िामाबाबि
ु ग
ु )व येथील िारामब
(२९)

*

३४०४४ श्री.जनादव न चाांदरू िर, श्री.अशोि ऊफव भाई जगिाप, श्रीमिी

हु्नबानू खमलफे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.नारायण राणे :
सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िे वगड (जज.मसींधि
ु ग
ु री पल
ू ाच्या जोडरस्तत्याच्या कामाला
ु )ा येथील तारामींब
ननधीची उपलब्धता होऊनही अद्याप सिर रस्तत्याचे काम पूणा झाले नसल्यामळ
ु े

ममठमब
ींु री येथील ग्रामस्तथाींनी दिनाींक १० एप्रिल, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास
तहमसल कायाालयासमोर उपोषण केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ु ींगाने सिर जोडरस्तत्याची कामे पण
ू ा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) िश्न उद््ावत नाही.

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

मुांबई-पुणे द्रि
ु गिी महामागाविरील अपघाि रोखण्याबाबि
(३०)

*

३१७७३ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि

२७२६७ ला ददनाांि १० माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:
सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :(१) मींब
ु ई-पण
ु े द्रत
ु गती महामागाावर आडोशी बोगद्याजवळ दिनाींक १५ एप्रिल,
२०१७ रोजी झालेल्या अपघात िोन जणाींचा मत्ृ यू झाला, दिनाींक १९ एप्रिल,

२०१७ रोजी र्भातान बोगद्याजवळ झालेल्या अपघातात तीन जणाींचा मत्ृ यू झाला,
दिनाींक ७ मे, २०१७ रोजी कामशेत बोगद्यात झालेल्या अपघातात चार जणाींचा

मत्ृ यू झाला व दिनाींक ३ जन
ू , २०१७ रोजी लोणावळ्यानजजक झालेल्या अपघातात

चार जणाींचा मत्ृ यू झाला व अनेकवेळा या महामागाावर वाहतक
ू कोंडी होत आहे ,
हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

मुींबई-पुणे द्रत
ु गती महामागाावर वारीं वार होणारे अपघात
रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या िश्नावर चचाा करण्यासाठी मा.मु्यमींत्री

याींच्या अध्यक्षतेखाली माहे जून, २०१६ मध्ये झालेल्या बैठकीतील ननणायानुसार
यासींिर्भाात सवा बाबीींचा आढावा घेऊन अहवाल सािर करण्यासाठी महाराषर राज्य
रस्तते

प्रवकास

महामींडळाचे

उपाध्यक्ष

व

व्यवस्तथापकीय

सींचालक

याींच्या

अध्यक्षतेखाली वाहतक
ू पोलीस, पररवहन व मादहती तींत्रज्ञान प्रवर्भागाचे सिस्तय

याची सममती गठीत करण्यात आली असून सिरहू सममतीने अहवाल सािर केला
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, अहवालाचे स्तवरुप काय आहे , त्यानुसार कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथ मशांदे : (१) होय. परीं तु मुींबई-पुणे द्रत
ु गती महामागाावर झालेल्या

अपघाताींच्या नोंिीनस
ु ार दिनाींक १५/०४/२०१७ रोजी १ व्यक्ती मत
ृ , १ व्यक्ती
गींर्भीर जखमी, दिनाींक १९/०४/२०१७ रोजी ३ व्यक्ती मत
ृ , १ गींर्भीर जखमी, १

क्रकरकोळ जखमी, दिनाींक ०७/०५/२०१७ रोजी ५ व्यक्ती मत
ृ , ४ क्रकरकोळ जखमी
व दिनाींक ०३/०६/२०१७ रोजी १ व्यक्ती मत
ृ , ५ गींर्भीर जखमी आहे त.
अपघातामळ
ु े काही कालावधीसाठी वाहतक
ू कोंडी होत असते.

(२) होय.

(३) सिर गदठत सममतीने शासनास इीं्ेमलजन्स राफीक मॉनन्रीींग मसस्त्ीम

मींजुरीसाठी प्रवचार करावा म्हणन
दिनाींक २७ एप्रिल, २०१७ च्या पत्रान्वये
ू
खालीलिमाणे मशफारशी केल्या आहे त :-

१. महाराषर राज्य रस्तते प्रवकास महामींडळ क्रकीं वा पररवहन आयुक्त याींना िकल्प
कायाान्वयीन यींत्रणा म्हणन
ू नेमण्यात यावे.

२. आर्थाक तरति
ु उपलब्ध करावी.

३. िकल्प कायााजन्वत करण्यासाठी MSRDC, Motor Vehicle Department,
ADGP, (Traffic) and DIT याींची िकल्प मॉनन्रीींग कमम्ी करावी.

४. KPMG याींची या िकल्पाकरीता सल्लागार म्हणन
ू नेमणक
ू करावी.
सिर मशफारशी शासनाच्या प्रवचाराधीन आहे त.

(४) िश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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अमराििी-सुरि या महामागावचे चौपदरीिरणाचे िाम िरण्याबाबि
*

(३१)
ददनाांि

३४००६ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४३१९ ला
२७

माचव,

२०१५

रोजी

ददलेल्या

उत्िराच्या

सांदभावि:

सन्माननीय

सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) अमरावती–सुरत या महामागााचे चौपिरीकरणाचे काम िोन वषाापूवी उद्घा्न
होऊनही अत्यींत सींथगतीने सरू
ु असल्याचे ननिशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या महामागााच्या कामाकररता नेमण्यात आलेल्या कींत्रा्िाराला हे
काम सन २०१९ पयात पूणा करण्याच्या सूचना िे ण्यात आलेल्या आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त महामागाावरील अपघाताचे वाढते िमाण पाहता महामागााचे
चौपिरीकरणाचे काम पूणा करण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) अमरावती सुरत राषरीय महामागाापक
ै ी
अमरावती ते र्चखली ्या १९४ क्रक.मी. रस्तत्याच्या चौपिरीकरणाच्या कामाचे
र्भमू मपज
ू न

३१

ऑक््ोबर,

२०१५

रोजी

करण्यात

आले

होते.

सिरील

चौपिरीकरणाच्या कामाचा करारनामा दिनाींक ७ सप््ें बर, २०१५ रोजी करण्यात

आला असून करारनाम्यानुसार मे, २०१९ पयंत काम पूणा करणे अपेक्षक्षत असन
ू

सद्य:जस्तथतीत सुमारे १० ्क्के काम झाले असल्याचे िकल्प सींचालक, र्भारतीय
राषरीय राजमागा िार्धकरण, अमरावती याींनी कळप्रवले आहे .
(३)

सिरील

िकल्प

केंद्र

शासनामाफात

शासनाकडून कायावाहीचा िश्न उद््ावत नाही.
(४) िश्न उद््ावत नाही.

राबप्रवला

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

जात

असल्याने

राज्य
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पालघर जजल््याि महत्िाची िायावलये ्थापन िरण्याबाबि
(३२)

*

३२३०५ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मि
ां टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र

पाटील, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :(१)

पालघर

जजल््याची

ननममाती

होऊन

तीन

वषााचा

कालावधी

होऊनही

३० कायाालये स्तथापन झाली नसल्याचे माहे जन
ू , २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त जजल््यात सिर तीस कायाालये लवकरात लवकर स्तथापन
करणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय.

(२) व (३) पालघर जजल्हयातील जनतेच्या गरजेची व िै नींदिन कामकाजाशी

सींबर्धत ३१ कायाालये स्तथापन करण्यात आली आहे त. उवारीत कायाालये स्तथापन
करण्याबाबत सींबींर्धत प्रवर्भागामाफात कायावाही सुरु आहे . मा.मु्यमींत्री महोिय
याींच्या अध्यक्षतेखाली नवननममात पालघर जजल्हयाच्या समस्तयाींसि
ीं र्भाात दिनाींक

१८/११/२०१५ रोजी झालेल्या बैठकीत मा.मु्यमींत्री महोियाींनी नवननममात पालघर
जजल्हयाींकरीता महत्वाची नवीन कायाालये िाधान्यक्रमानुसार सुरु करण्यात यावीत
असे सवा सींबर्ीं धत प्रवर्भागाींना ननिे श दिले आहे .

----------------राज्यािील महानांद दध
ू उत्पादनाचा प्रिल्प सुरू िरण्याबाबि
(३३)

*

३३१७८ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय दग्ु धवििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात महानींिाची िही, ताक, लस्तसी, मसाला िध
ु ासार्या उत्पािनाची
मोठया िमाणात मागणी वाढल्यामळ
ु े डेअरीने रूपये २० को्ी खचन
ूा २० ्न

क्षमतेचा िही, ताक, लस्तसी तयार करणारा अत्याधुननक िकल्प उर्भारला
असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, उक्त िकल्प केंद्र शासनाच्या राषरीय कृषी प्रवकास योजनेंतगात

स्तवीडनच्या तींत्रज्ञानावर आधारीत उर्भारुन त्याचे काम माहे माचा अखेर पण
ू ा
होऊनही उद्घा्नाअर्भावी ताक, िही, लस्तसी सार्या सह उत्पािनाचे उत्पािन
होऊ शकले नाही, हे ही खरे आहे काय,

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

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

महाराषर राज्य सहकारी िध
महासींघ म. (महानींि) याींना िध
व
ू
ू

िग्ु धजन्य पिाथा ननममाती िकल्पाच्या आधुननकीकरणासाठी रुपये १६.०० को्ी

रक्कमेचा िकल्प राषरीय कृषी प्रवकास योजनेंतगात मींजरू करण्यात आला आहे .

सिर िकल्पातील मशीनरी बसवण्याचे काम माचा, २०१७ अखेरीस पूणा करण्यात
आले असन
ू , िकल्पाचे ऑ्ोमेशनचे काम पूणा करुन मशीनरी सुरु करणे,

मशीनचे सींपूणा जक्लनीींग (CIP) करणे व रायल रन घेणे ही कामे माहे एप्रिल,
२०१७ मध्ये पूणा करण्यात आली. सिर िकल्पातून पदहल्या ्प्प्यात लस्तसी व
ताकाचे उत्पािन सरु
ु केले असन
ू , माहे मे, २०१७ मध्ये ४७.५ मे.्न ताक व
१९ मे.्न लस्तसीचे उत्पािन असे एकूण ६६.५ मे.्न उत्पािन घेण्यात आले आहे .
(३) चौकशीचा िश्न उद््ावत नाही.
(४) िश्न उद््ावत नाही.

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

औांढा नागनाथ (जज.दहांगोली) शासिीय विश्रामगह
ृ ाच्या बाांधिामाबाबि
(३४)

*

३२२८८

श्री.रामराि

िडिुिे :

सन्माननीय

सािवजतनि

बाांधिाम

(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) औींढा नागनाथ (जज.दहींगोली) येथे सावाजननक बाींधकाम प्रवर्भागामाफात िोन

वषाापूवी सुरू करण्यात आलेले शासकीय प्रवश्रामगह
ृ ाचे बाींधकाम अपूणाावस्तथेत
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रवश्रामगह
ृ ाचे बाींधकाम बींि असण्याची कारणे काय आहे त,
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(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार सिर बाींधकाम पण
ू ा क्षमतेने करण्याबाबत
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) व (३) औींढा नागनाथ (जज.दहींगोली) येथील शासकीय प्रवश्रामगह
ृ ाचे स्तथापत्य
व प्रवद्यत
ु ीकरणाचे काम पण
ू ा झालेले असन
ू फननाचरचे काम ननप्रविास्ततरावर आहे .

फननाचर कामाची ननप्रविा िक्रक्रया िगतीत असन
ू ननप्रविा ननजश्चतीनींतर पढ
ु ील
कायावाही करण्यात येत आहे . ही कामे ननधी उपलब्धतेनस
ु ार हाती घेण्यात येत
आहे त.
(४) िश्न उद््ावत नाही.

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

नागपूर-मुांबई समध्
ृ दी महामागव प्रिल्पािरीिा शेििऱयाांनी विरोध िेल्याबाबि
(३५)

*

३१२२२ श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव भाई जगिाप,

श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमिी हु्नबानू खमलफे, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.अतनल
भोसले, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.रामराि िडिुिे, डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.नागोराि
गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.नारायण राणे, अॅड.तनरां जन डािखरे , डॉ.(श्रीमिी)

नीलम गोऱहे , श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटिरे , श्री.हे मांि

टिले, श्री.अमरमसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण
पािसिर,

श्री.आनांद

ठािूर,

अॅड.राहुल

नािेिर,

श्रीमिी

विद्या

चव्हाण :

िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २६९९५ ला ददनाांि १० माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या
उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

नागपूर-मुींबई

समध्
ृ िी

महामागाासाठी

शेतकऱयाींच्या

शेतजमीन

व

फळबागायतीचे अर्धग्रहण करण्यात येणार असून उक्त समध्
ृ िी महामागाासाठी
बागायती, फळबागायतीींच्या जममनी िे ण्यास होणारा शेतकऱयाींचा प्रवरोध मोडून
काढण्यासाठी शासन पोलीस बळाचा वापर करीत असन
ू फळे गाव (ता.कल्याण,
जज.ठाणे) येथे समध्
ृ िी महामागाासाठी प्रवरोध करणाऱया १६ शेतकऱयाींवर गुन्हे

िाखल केले आहे त तर मशवडे (ता.मसन्नर, जज.नामशक) गावातील ४२ शेतकऱयाींना
शेतात जाण्यास िनतबींध करून नो्ीस बजावल्याचे दिनाींक ७ एप्रिल, २०१७ रोजी
वा त्यासम
ु ारास ननिशानास आले, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

राज्यात

ठाणे,

नामशक,

अहमिनगर,

औरीं गाबािसह

१० जजल््यातील ५० पेक्षा अर्धक गावाींमधन
ू समध्
ृ िी महामागाास शेतकऱयाींकडून

प्रवरोधी केला जात असून त्याबाबतची ननवेिने शासनास सािर केली आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, महामागाास प्रवरोध केलेल्या शेतकऱयाींच्या ननवेिनातील मागण्याींचे

स्तवरूप काय आहे , तसेच मुींबई-नागपूर समध्
ृ िी महामागाासाठी एकूण क्रकती

जममनीींचे र्भूसींपािन करण्यात येणार आहे व त्यामुळे क्रकती गावकरी/शेतकरी
बार्धत होणार आहे त तसेच त्याींना कशािकारे मोबिला िे ण्यात येणार आहे व
त्याींचे पन
ु वासन करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथ मशांदे : (१) शेतकऱयाींचा प्रवरोध मोडून काढण्यासाठी पोलीस बळाचा
वापर करण्यात आला हे खरे नाही.

मात्र महामागाासाठी लागणाऱया जममनीच्या सींयुक्त मोजणीच्या शासकीय

कामात अडथळा करणाऱया ठाणे जजल््यातील १२ व नामशक जजल््यातील मशवडी
गावातील ४० इसमाींप्रवरुध्ि गन्
ु हा िाखल करण्यात आला आहे .
(२) होय.
(३)

शेतकऱयाींनी

या

िकल्पाबाबत

प्रवप्रवध

ननवेिने

दिली

आहे त.

उक्त

ननवेिनामध्ये शेतकऱयाींनी जमीन एकबत्रकरण योजनेतील लार्भाऐवजी एक रकमी
मोबिला अिा करणे, सध्या अजस्ततत्वात असलेल्या नागपूर-औरीं गाबाि-मसन्नरघो्ी-मींब
ु ई

राषरीय

महामागााचे

रुीं िीकरण

करणे,

सींपादित

जममनीस

चालू

बाजारर्भावािमाणे मोबिला अिा करणे, पयाायी शासकीय जमीन िे ऊन पन
ु वासन

करणे, िकल्पबार्धताींना शासकीय नोकरी िे णे, महामागााच्या आखणीमध्ये बिल
करणे, महामागा रद्द करणे, इत्यािी तत्सम स्तवरूपाच्या मागण्या केल्या आहे त.

महामागााच्या आखणीमध्ये १० जजल््यातील ३९२ गावाींतील साधारणत:

९,०३० हे क््र क्षेत्राचा समावेश आहे . त्यापैकी ३७१ गावाींतील जममनीींची सींयुक्त

मोजणी पूणा करण्यात आली आहे . र्भूमम अमर्भलेख प्रवर्भागामाफात सींयक्
ु त मोजणी

नकाशे व सींयक्
ु त मोजणी अहवाल िाप्त होताच जमीन सींपादित होणाऱया
शेतकऱयाींची सीं्या ननजश्चत होईल.
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शासन ननणाय दिनाींक १२/०५/२०१५ मधील ननिे शानुसार खाजगी क्षेत्रातील

जमीन जमीनमालक याींच्या सींमतीने खाजगी वा्ाघा्ीद्वारे थे् खरे िी पद्धतीने

घेण्याची कायावाही करण्यात येत आहे . त्यासाठी र्भूसप
ीं ािन कायिा, २०१३ च्या

कलम २६ ते ३० च्या व शेड्यल
ु -१ च्या तरति
ु ीनस
ु ार जमीन व त्यावरील
घ्काींकरीता परीगखणत होणाऱया एकूण मोबिल्यावर वाढीव रक्कम दिली जाणार
आहे .
(४) िश्न उद््ावत नाही.

(३६)

*

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

महाड-पांढरपूर र्त्याचे चौपदरीिरण िरण्याबाबि
३३५५७ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफव भाई जगिाप, श्री.शरद

रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमिी हु्नबानू खमलफे : सन्माननीय सािवजतनि
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) महाड-पींढरपूर हा राज्य महामागा रस्तता एकपिरी असन
ू त्याचे चौपिरीचे काम
अद्याप अपूणा असल्याचे माहे जून, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास
आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व तद्नस
ु ार सिर महामागा रस्तत्याच्या चौपिरीकरणाचे काम
पूणा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) महाड-पींढरपूर रस्तता (ि.रा.म-.१५) हा रत्नार्गरी,

रायगड, पुणे, सातारा व सोलापूर अशा पाच जजल्हयातन
जातो. सातारा
ू
जजल्हयातील मशरवळ-लोणींि-फल्ण ५६ क्रक.मी. लाींबीचे
चौपिरीकरण
खाजगीकरणाींतगात हाती घेतले आहे . त्यापैकी ४३ क्रक.मी. लाींबीचे काम पण
ू ा झाले
असून १३ क्रक.मी. लाींबीचे काम र्भुसप
ीं ािनाअर्भावी अपण
ू ा आहे . महाड-पींढरपूर
रस्तत्याच्या उवाररत लाींबीमध्ये चौपिरीकरणाचे काम मींजूर नाही.
(२) व (३) र्भुसींपािनामळ
ु े कामास प्रवलींब झाला आहे . मशरवळ-लोणींि ही लाींबी
राषरीय महामागा म्हणन
ू तत्वत: मींजूर आहे व लोणींि-फल्ण ही लाींबी राषरीय
महामागा क्र.९६५ म्हणन
घोप्रषत झाली आहे . सिर लाींबी राषरीय महामागा
ू
प्रवर्भागास हस्तताींतरीत करण्याची कायावाही िगतीत आहे .
-----------------
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पजश्चम महाराष्ट्र ि नामशि जजल््यािील नुिसानग्र्ि
(३७)

*

शेििऱयाांना मदि दे ण्याबाबि

३०९७० डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱहे , डॉ.अपि
ू व दहरे , श्री.जयिांिराि जाधि :

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

(१) पजश्चम महाराषर व नामशक जजल््यात दिनाींक ३० एप्रिल, २०१७, दिनाींक २,

३ मे, २०१७ व दिनाींक ३ जन
ू , २०१७ रोजी झालेल्या अवकाळी पाऊस, गारपी् व
वािळी वारे यामळ
ु े शेतकऱयाींच्या प्रपकाींचे, बागायतिाराींचे व घराींचे नक
ु सान होऊन
जजप्रवत व प्रवत्तहानी झाली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

वींधाने

व

करीं जाड

(ता.स्ाणा)

तसेच

गाजरवाडी

उगाव,

प्रपींपळगाव-बसवींत (ता.ननफाड) या गावाींमध्ये दिनाींक ३० एप्रिल, २०१७ रोजी

झालेल्या अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या ६ शेतकऱयाींनी आत्महत्या
केल्या आहे त तर वाके, ननींबायते व च्ाणेपाडा (ता.मालेगाींव) येथील तीन तरुण

शेतकऱयाींनी घेतलेल्या पीक कजााच्या वसूलीला कीं्ाळून दिनाींक १६ एप्रिल, २०१७
रोजी आत्महत्या केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नामशक जजल््यात झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारपी्ीमुळे
नुकसानग्रस्तताींना

नक
ु सान

र्भरपाई,

आर्थाक

सहाय्य करण्याकरीता स्तथाननक

लोकिनतननधी याींनी मा.मित व पुनवासन मींत्री याींच्याकडे दिनाींक ५ मे, २०१७
रोजी वा त्यासुमारास पत्राद्वारे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनष
ु ींगाने पजश्चम महाराषर तसेच, नामशक, त्र्यींबकेश्वर, मालेगाींव, इगतपुरीसह
अन्य तालुक्यातील शेतकऱयाींच्या प्रपकाींचे, बागायतीींचे, मालमत्तेचे पींचनामे करून

नुकसानग्रस्तत शेतकऱयाींना व आत्महत्याग्रस्तत शेतकऱयाींच्या कु्ुींबबयाींना आर्थाक
मित िे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय,
(२) नामशक जजल्हयातील तीन शेतकऱयाींनी दिनाींक ३० एप्रिल, २०१७ रोजी
आत्महत्या केल्याचे ननिशानास आले असून त्यापैकी िोन आत्महत्या पात्र व एक
अपात्र आहे . दिनाींक १६ एप्रिल, २०१७ रोजी िोन शेतकऱयाींनी आत्महत्या केल्याचे
ननिशानास आले असन
ू िोन्ही आत्महत्या मितीसाठी पात्र आहे त. पात्र िकरणी

रुपये १.०० लक्ष सानुग्रह अनुिान आत्महत्याग्रस्तत शेतकऱयाींच्या वारसाींना िे ण्यात
आले आहे .
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(३) होय, हे खरे आहे .
(४)

नुकसानग्रस्तत

शेतकऱयाींना

मित

िे ण्याबाबतची

कायावाही

सरु
असन
ु
ू
आत्महत्याग्रस्तत शेतकऱयाींच्या पात्र िकरणी वारसाींना रुपये १.०० लक्ष सानुग्रह
अनि
ु ान िे ण्यात आले आहे .
(५) िश्न उद््ावत नाही.
-----------------

महाराष्ट्र राज्य मागव पररिहन महामांडळाच्या बसेस मधन
ू
होणारी प्रिाशाांची घट रोखण्याबाबि

(३८)

*

३२४६० श्री.अमररशभाई पटे ल, श्री.सांजय दत्ि, श्री.नारायण राणे,

अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.धनांजय मांड
ु ,े

श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटिरे , श्री.हे मि
ां टिले, श्री.अमरमसांह पांडडि,

श्री.सतिश चव्हाण, अॅड.तनरां जन डािखरे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७१९१ ला
ददनाांि १० माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय पररिहन
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य पररवहन महामींडळाने सन २००३ पासन
ा
ू िवाशाींच्या सप्रु वधेसाठी वाप्रषक

रूपये २००/- र्भरून सवलत काडााची योजना बींि केली असून अशाच िकारच्या
अनेक

योजना

महामींडळाने

बींि

केल्यामळ
ु े

िवासी

सीं्येत

घ्

झाल्याने

महामींडळाला ममळणारा उत्पन्न व महसल
ू ीत घ् झाल्याचे माहे एप्रिल, २०१७
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

महामींडळाचे

सींचालक

याींनी

माहे

जानेवारी,

२०१६

मध्ये

लाींबपल्याच्या ८०० फेऱया रद्द केल्या असून राज्य पररवहन महामींडळाच्या
ननयोजनाअर्भावी महामींडळ तोट्यात आला असल्याचा आक्षेप महामींडळाच्या
अहवालात महालेखापालाींनी घेतला आहे , हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, महामींडळाने िवाशाींशी सींबींर्धत क्रकती योजना बींि केल्या आहे त,

(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनष
ु ींगाने राज्य पररवहन महामींडळातील िवासी सीं्येत घ् होऊ नये म्हणन
ू
महामींडळाने िवाशाींसाठी बींि केलेल्या योजना पुन्हा सरु
ु करण्याबाबत कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. ददिािर राििे : (१) राज्य पररवहन महामींडळाद्वारे वाप्रषाक रुपये २००/-

र्भरुन सवलत काडा योजना दिनाींक २२/०४/२०१७ पासन
ू बींि करण्यात आली आहे .

परीं त,ू त्यामळ
ु े महामींडळाच्या िवासी सीं्येत घ् झालेली नाही. राज्य पररवहन

महामींडळाच्या िवासी सीं्येत माहे एप्रिल व मे, २०१७ मध्ये िनतदिन ०.०५
्क्के ने वाढ झालेली आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) केवळ वाप्रषक
ा रुपये २००/- र्भरुन सवलत काडााची योजना बींि केली आहे .
इतर कोणत्याही योजना बींि केलेल्या नाहीत.
(४) व (५) िश्न उद््ावत नाही.

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

मुांबई ि मुांबई उपनगरािील र्त्याांची िामे खडीअभािी बांद झाल्याबाबि
(३९)

*

३१४७२ श्री.हे मि
ां टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे , श्री.नरें द्र

पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.रविांद्र फाटि, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमिी विद्या
चव्हाण, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :(१)

महाराषर

ििष
ू ण

ननयींत्रण

मींडळाच्या

ननयमाींचे

उल्लींघन

करणाऱया

िगडखाणीवर हररत लवािाने बींिी आणल्याने मुींबई शहराला खडीचा पुरवठा बींि
झाल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, ठाणे जजल््यातील िगडखाणीचा कींत्रा् कालावधी सींपल्यामळ
ु े
जजल्हार्धकारी, ठाणे याींनी १०४ खाणी बींि केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िगडखाणी बींि केल्यामळ
ु े मुींबई व मब
ुीं ई उपनगरातील ५३८
रस्तत्याींची कामे खडीअर्भावी बींि झाली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ा त सुरू करण्याबाबत
ु ार सिर िगडखाणी पव
ू व
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) मा.राषरीय हररत न्यायार्धकरणाने

िगडखाणीवर बींिी आणल्याची बाब ननिशानास आलेली नाही. तथाप्रप, ठाणे

जजल््यातील ७८ िगडखाणीींची मुित सींपल्यामुळे व वन प्रवर्भागाच्या जममनीवरील
२५ िगडखाणीींना केंद्र शासनाकडून पयाावरण अनम
ु ती न ममळाल्यामळ
ु े बींि

आहे त. त्यामळ
ु े मब
ुीं ई शहरात होणारा खडीचा पुरवठा माहे एप्रिल व मे, २०१७
मध्ये प्रवस्तकळीत झाला होता. मुींबईमध्ये सुरू असलेल्या एकूण ८१५ रस्तत्याींच्या
कामाींपैकी ३८९ रस्तत्याींची कामे जन
ू , २०१७ अखेरपयंत पण
ू ा झाली आहे त. उवारीत
रस्तत्याींच्या कामाच्या ननप्रविे नुसार रस्तत्याची कामे करण्याचा कालावधी अद्याप

सींपलेला नसन
ू , पावसाळ्याच्या कालावधीत सिर कामे स्तथर्गत करण्यात आली
आहे त. पावसाळ्यानींतर सिर रस्तत्याींची कामे सुरू करण्यात येईल. ठाणे जजल््यात
सद्यजस्तथतीत ५८ िगडखाणी सुरू आहे त.
(५) िश्न उद््ावत नाही.

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

मौजे सांिोषनगर (िा.खेड, जज.पुणे) येथील शेड जळीि
प्रिरणाि गैरव्यिहार िेल्याबाबि

(४०)

*

३२९८४ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) मौजे सींतोषनगर (ता.खेड, जज.पुणे) येथील ग् नीं. २१६ मधील शेड जळीत
िकरणात महसूल अर्धकाऱयाींच्या सींगमताने बोगस पींचनामे करून सींबींर्धत
कींपनीने रुपये १५९ को्ी नक
ु सान र्भरपाई ममळप्रवल्याचे ननिशानास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

िकरणी

जजल्हार्धकारी

(गह
ृ

शाखा)

याींनी

जा.क्र.पगस/काप्रव/१६२१/२०१६ दिनाींक १९ ऑक््ोबर, २०१६ अन्वये उपप्रवर्भागीय
अर्धकारी, खेड याींना चौकशीचे आिे श दिले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ु ींगाने िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबनाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) असे ननिशानास आले नाही.

(२) जजल्हार्धकारी कायाालय (गह
ु े याींनी दिनाींक १९/१०/२०१६
ृ शाखा), पण
रोजीच्या पत्रान्वये उपप्रवर्भागीय अर्धकारी, खेड याींना तक्रारिार श्री.बाळासाहे ब

काळूराम चौधरी याींनी मा.पालकमींत्री, जज.पण
ु े याींना सािर केलेले ननवेिन तपासन
ू
उर्चत कायावाही करण्याचे ननिे श दिले होते व केलेल्या कायावाहीचा अहवाल

मा.पालकमींत्री, जज.पुणे व तक्रारिाराींना अवगत करण्याबाबत कळप्रवले होते.

त्यानुसार तहमसलिार, खेड याींनी त्याींचेकडील दिनाींक २३/०१/२०१७ रोजीच्या

पत्रान्वये तक्रारिार याींना मागणी केलेली कागिपत्रे, उपप्रवर्भागीय अर्धकारी,
जन्
ु नर याींचेकडील बबनशेती आिे शाची ित, पींचनामे व सींबींर्धताींचे जबाब उपलब्ध
करुन दिले आहे त.
(३) व (४) िश्न उद््ावत नाही.

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

*

सांगमेश्िर ि मांडणगड (जज.रत्नाधगरी) िालक्
ु यािील खाडीपट्टयाि
बेिायदा िाळू उत्खनन होि असल्याबाबि

(४१)
३२५२१ श्रीमिी हु्नबानू खमलफे, श्री.अशोि ऊफव भाई जगिाप,
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :(१) कोकणात सक्शन पींपाद्वारे वाळू उत्खननाला बींिी असतानाही सींगमेश्वरसह
(जज.रत्नार्गरी) मींडणगड खाडीपट्टयात सक्शन पींपाद्वारे बेकायिा वाळू उत्खनन

होत असल्याचे दिनाींक १९ एप्रिल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारस ननिशानास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त िकरणाची तपासणी करण्याऐवजी सींबर्ीं धत प्रवर्भागाचे
ननरीक्षकाींनी शहर पररसरातील वाळू साठ्याची तपासणी केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

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

अनष
ु ींगाने अवैध वाळू उत्खनन रोखण्याबाबत तसेच, वाळू उत्खनन करणा-या
सींबींर्धतावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) सिर बाबी ननिशानास आलेल्या नाहीत.

(३) सींगमेश्वर व मींडणगड तालक्
ु यात वाळूच्या अवैध उत्खनन/ वाहतक
ु ीची काही
िकरणे दृष्ोत्पत्तीस पडली आहे त. रत्नार्गरी तालुक्यात गौण खननजाच्या अवैध
उत्खनन/

वाहतक
ु ीच्या

तालक
ु ास्ततरावर

र्भरारी

िकरणाींना

पथके

आळा

गदठत

घालण्यासाठी

करण्यात

आली

उपप्रवर्भागीय

आहे त.

सिर

व

र्भरारी

पथकाींमाफात माहे एप्रिल, २०१७ ते माहे जन
ू , २०१७ या कालावधीत सींगमेश्वर व
मींडणगड तालुक्यातील वाळूच्या अवैध उत्खनन/वाहतक
ु ीच्या २१ िकरणाींमध्ये

िीं डात्मक कारवाई करून रुपये २४,४२,४००/- एवढा िीं ड वसूल करून शासनजमा
केला आहे .

(४) िश्न उद््ावत नाही.

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

डोमा (िा.धचमूर, जज.चांद्रपूर) येथे पशधु चकित्सालय ि

िैद्यकिय िांत्रज्ञ अधधिारी याांची तनयुक्िी िरण्याबाबि
(४२)

*

३३७५७ श्री.ममिेश भाांगडडया : सन्माननीय पशुसांिधवन मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

डोमा

(ता.र्चमूर,

जज.चींद्रपूर)

पररसरात

शासकीय

पशुर्चक्रकत्सालय

व

वैद्यकीय तींत्रज्ञ उपलब्ध नसल्याने ३५० शेळ्याींचा उपचाराअर्भावी मत्ृ यू झाल्याचे
दिनाींक २५ मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननिशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून

आले

व

चौकशीनस
ु ार

र्चमरू

तालक्
ु यात

अद्ययावत

शासकीय

पशुर्चक्रकत्सालय व वैद्यकीय तींत्रज्ञ अर्धकारी ननयक्
ु त करण्याबाबत कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) ता.र्चमुर, जज.चींद्रपूर येथे पशव
ै यकीय िवाखाना श्रेणी-१ चे िोन िवाखाने,
ु द्

श्रेणी-२ चे १२ आखण एक क्रफरते पशर्ु चक्रकत्सालय अशी एकूण १५ पशव
ै यकीय
ु द्

सींस्तथा कायारत आहे त. खडसींगी येथील पशव
ु ैद्यकीय िवाखाना श्रेणी-२ वगळता
अन्य सवा िवाखान्याींतील पिे र्भरलेली आहे त.
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दिनाींक २० मे, २०१७ रोजी पशुसव
ीं धान दिनाच्या कायाक्रमामध्ये एकूण

६०० शेळ्याींना पीप्रपआर लसीकरण करण्यात आले आहे . सिर दिवशी एकही शेळी
आजारी असल्याचे आढळले नाही.

तालक
ु ास्ततरावर पशस
ु ींवधान प्रवर्भाग, पींचायत सममती, र्चमरु तसेच जजल्हा

स्ततरावर शेळ्याींच्या आजाराबाबत कोणतीही तक्रार िाप्त झालेली नाही.

तथाप्रप, दिनाींक २०/५/२०१७ ते दिनाींक २७/५/२०१७ या कालावधीत चींद्रपूर

जजल््यात तापमानाचा उच्चाींक होता. सरासरी िै ननक तापमान ४७-४८ डड.से.

िरम्यान होते. त्यामळ
ु े सिर कालावधीत ६ शेळयाींची (१ बकरा व ५ शेळ्या)
मरतक
ु झालेली आहे .

(३) िश्न उद््ावत नाही.

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

दै ठणा (जज.परभणी) येथील अिैध खोदिामाबाबि
(४३)

*

३३८५१ श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७९२१ ला

ददनाांि ७ एवप्रल, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय महसूल
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िै ठणा (जज.परर्भणी) येथील अवैध खोिकामाबद्दल तहमसलिार, परर्भणी याींनी
माहे फेिव
ु ारी, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ररलायन्स कींपनीला रूपये २ को्ी ६१
लाखाींचा िीं ड ठोठावला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रवदहत मि
ु तीत िीं डाची वसुली न करणे, िीं डाच्या ५० ्क्के

रक्कमाची र्भरपाई न घेता अपील जस्तवकृत करणे तसेच शासनाचे नुकसान व
कींपनीचा फायिा या सवा बाबी तहसमलिार व उपप्रवर्भागीय अर्धकारी, परर्भणी
याींच्या सींगनमताने होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

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

काय आढळून आले व तद्नुसार सींबींर्धत िोषी अर्धकाऱयाींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) व (३) तहमसलिार, परर्भणी याींच्या अर्धनस्तत
पथकाने दिनाींक १८/०१/२०१६ व दिनाींक २२/०१/२०१६ रोजी गींगाखेड रोड ते
परर्भणी

रे ल्वेगे्

िरम्यानच्या

ररलायन्स

जजओ

इन्फोकॉम

मलमम्े ड

या

कींपनीमाफात करण्यात येणाऱया कामाची पाहणी केली असता, २ जेसीबीींच्या

सहाय्याने ६७०५ िास मुरूमाचे अवैध उत्खनन केल्याचे ननिशानास आले.
त्यानुसार तहमसलिार परर्भणी याींनी दिनाींक १८/०१/२०१६ व दिनाींक २२/०१/२०१६

रोजीच्या नो्ीसीन्वये २ जेसीबी जप्त करून, दिनाींक २६/०२/२०१६ रोजी सिर
कींपनीला अवैध उत्खननाबाबत रुपये २,६१,४९,५००/- एवढ्या िीं डात्मक रकमेबाबत
आिे श पाररत केले.

तहमसलिार, परर्भणी याींच्या सिर आिे शाप्रवरूध्ि सींबर्ीं धताींनी उपप्रवर्भागीय

अर्धकारी, परर्भणी व त्यानींतर अपर जजल्हार्धकारी, परर्भणी याींच्याकडे अपील
अजा िाखल केले. सिर िकरणी अपर जजल्हार्धकारी, परर्भणी याींनी दिनाींक

१३/०४/२०१६ रोजी पाररत केलेल्या आिे शानुसार सिर िकरणी उपप्रवर्भागीय
अर्धकारी, परर्भणी याींच्यास्ततरावर सन
ु ावणी होवन
ू ननणायाींवर िलींबबत आहे .
(४) िश्न उद््ावत नाही.

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

भूमम अमभलेख िायावलय (िा.उमरे ड, जज.नागपूर) येथे शेिी ि घराची मोजणी
िरिाना शासनाच्या पैशाचा अपव्यय झाल्याबाबि

(४४)

*

३१८०३ प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार :

सन्माननीय महसूल मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) र्भमू म अमर्भलेख कायाालयाकडून (ता.उमरे ड, जज.नागपूर) शेती अथवा घराची
मोजणी करताींना साधारण मोजणी पावती फाडून तातडीची मोजणी करून
शासनाच्या पैशाचा अपव्यय होत असल्याचा ठपका दिनाींक १ ऑक््ोबर, २०१५ ते
३० सप््ें बर, २०१६ च्या अींकेक्षण अहवालात ठे वण्यात आल्याचे दिनाींक १२ मे,
२०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय

आढळून आले व तद्नुसार िोषी अर्धकाऱयाींवर व गैरिकार करणाऱयाींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) व (३) िस्ततत
ू िकरणी उपसींचालक, र्भूमम
अमर्भलेख, नागपूर ििे श, नागपूर कायाालयाकडून दिनाींक ०१/१०/२०१५ ते दिनाींक
३०/०९/२०१६ या कालावधीत उप अर्धक्षक र्भमू म अमर्भलेख, उमरे ड कायाालयाच्या
काढण्यात आलेल्या वाप्रषक
ा ननरीक्षण ज्ञापामध्ये , ज्ञाप कालावधीत काही साधारण
मोजणीची िकरणे तातडीने ननकाली काढण्याचे ननिशानास आले आहे . तद्नींतर
दिनाींक ०३/०३/२०१७ रोजी ननरीक्षण ज्ञाप वाचनावेळी ई-मोजणी आज्ञावलीमध्ये

ननयोजनात अनर्धकृत बिल केल्याचे दिसन
ू आल्याने तसेच, या सींिर्भाात तालक
ु ा
उमरे ड येथील नागररकाींकडून िाप्त तक्रारीची चौकशी करुन उपसींचालक र्भमू म
अमर्भलेख नागपूर, ििे श नागपूर याींनी िस्ततत
िकरणातील सींबींर्धत
ु
कमाचाऱयाप्रवरुध्ि मशस्ततर्भींगाची कारवाई सरु
ु केली आहे .
-----------------

राजेिाडीनजजि (िा.महाड, जज.रायगड) सावित्री नदीच्या
(४५)

*

निीन बाांधिामाि गैरव्यिहार झाल्याबाबि

३३५८८ श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मांि टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद

ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाण : सन्माननीय
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :(१) राजेवाडीनजजक (ता.महाड, जज.रायगड) साप्रवत्री निीवरील वाहून गेलेल्या
पल
ु ाच्या नवीन बाींधकामात गैरव्यवहार झाल्याचे माहे एप्रिल, २०१७ मध्ये वा
त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर बाींधकामात गैरव्यवहार झाल्याबाबत स्तथाननक लोकिनतननधी
याींनी आरोप केले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

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

काय आढळून आले व तद्नस
ु ार पल
ु ाच्या बाींधकामात गैरव्यवहार करणाऱया
अर्धकारी व कमाचारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अशा आशयाचे ननवेिन िाप्त झाल्याची अमर्भले्यात
नोंि नाही.

(२) हे खरे नाही.

(३) िश्न उद््ावत नाही.
(४) िश्न उद््ावत नाही.
----------------------------
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यििमाळ जजल््यािील आददिासी िालुक्याांि पशुसि
ां धवन
(४६)

*

धचकित्सा िेंद्र (पॉलीजक्लतनि) सुरू िरण्याबाबि

३४११२ श्री.हररमसांग राठोड : सन्माननीय पशस
ां धवन मांत्री पढ
ु ि
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) यवतमाळ जजल््यात १६ पैकी केवळ ८ तालुक्यामध्ये पशुसव
ीं धानचे र्चक्रकत्सा
केंद्र (पॉलीजक्लननक) सरु
आदिवासी तालक्
ीं धान सीं्या
ु असन
ू
ु याींमध्ये पशस
ु व
असताींनाही

पशुसींवधानचे

र्चक्रकत्सा

केंद्र

(पॉलीजक्लननक)

उपचाराअर्भावी जनावरे िगावत आहे त, हे खरे आहे काय,

नसल्यामुळे

(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे ि जानिर : (१) हे खरे नाही.

(२) यवतमाळ जजल््यात यवतमाळ येथे जजल्हा पशुवद्
ै यकीय सवा र्चक्रकत्सालय

तसेच, िारव्हा, दिग्रस, पुसि, उमरखेड, घा्ीं जी, पाींढरकवडा आखण वणी या
तालुक्याींच्या म्
ु यालयी तालुका लघु पशव
ु ैद्यकीय सवा र्चक्रकत्सालय कायारत

आहे त. उवाररत आखणा, झरी जामणी, मारे गाींव, राळे गाींव, बार्भुळगाींव, कळीं ब, नेर व
महागाींव या तालक्
ु याींच्या म्
ु यालयी श्रेणी-१ चे पशव
ु ैद्यकीय िवाखाने कायारत
आहे त.

जजल््यातील सवा शासकीय पुशवैद्यकीय सींस्तथाींमाफात रुग्ण पशव
ींु र

ननयममतपणे उपचार केले जात असन
ू , उपचाराअर्भावी आदिवासी र्भागातील
जनावरे िगावल्याचे ननिशानास आलेले नाही.
(३) िश्न उद््ावत नाही.
-----------------

िैनगांगा नदीिरील (िा.पिनी, जज.भांडारा) अिैध िाळू उपसा रोखण्याबाबि

(४७)

*

३३३०४ श्री.पररणय फुिे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २९०८५ ला ददनाांि

१० माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय महसूल मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वैनगींगा निीपात्रातील (ता.पवनी, जज.र्भींडारा) रे तीचा रात्र-दिवस अवैधररत्या

उपसा करुन जजल््याबाहे र वाहतूक केली जात असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा
त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, अवैध उत्खननामुळे निीपात्रात मोठे खड्डे पडले असून निी
पात्रातील

रे तीचा

अवैध

उपसा

व

त्याची

वाहतक
ू

याकडे

जजल्हा

व

तालक
ा करीत असल्यामुळे शासनाचा करोडो
ु ास्ततरावरील सींबींर्धत अर्धकारी िल
ु क्ष
रुपयाींचा महसल
ू बड
ु त आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रे तीचे अवैध उत्खनन रोखण्याबाबत स्तथाननक नागरीकाींनी व
लोकिनतननधीींनी शासनाकडे ननवेिने िे ऊनही कोणतीच कारवाई करण्यात आली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ु ींगाने अवैध रे ती उत्खनन रोखण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) शासन ननणाय दिनाींक १२/३/२०१३

मधील तरति
ु ीींनुसार र्भींडारा जजल््यातील पवनी तालुक्यात सन २०१६-१७ या
वषाासाठी ५ रे तीघा्ाींचा मललाव करण्यात आला असून, सिर रे तीघा्ाींतील
बहुताींश रे ती ही मललावधारकाींमाफात र्भींडारा जजल््याबाहे र इतर शहराींमध्ये प्रवकली
जाते.

र्भींडारा जजल््यातील पवनी तालक्
ु यातील वैनगींगा निीपात्रातन
ू अवैध रे ती

चोरी होत असल्याबाबतचे दिनाींक २६/०४/२०१७ रोजीचे ननवेिन लोकिनतननधी
याींनी जजल्हार्धकारी र्भींडारा याींच्याकडे दिले असल्याचे ननिशानास आले आहे .

त्यानुसार र्भींडारा जजल््यातील रे तीघा्ाींची ड्रोनद्वारे पाहणी करण्यात आली

असता, मौजे ई्गाव, ता.पवनी, मौजे वलनी, ता.पवनी, मौजे र्भोजापूर, ता.पवनी
व मौजे माींगली-ईसापरू , ता.पवनी या रे तीघा्ाींवर याींबत्रक साधनाींच्या सहाय्याने
रे तीचे

अवैध

उत्खनन

केल्याचे

ननिशानास

आले.

त्यानुसार

अशा

रे तीघा्धारकाकडील याींबत्रक साधने जप्त करण्यात आली आहे त. तसेच अपर
जजल्हार्धकारी र्भींडारा याींनी दिनाींक २३/०६/२०१७ रोजीच्या आिे शान्वये सींबींर्धत
मललावधारकाींची

सुरक्षा

ठे व

रक्कम

जप्त

करून

शासनजमा

करून

मललावधारकाींमाफात नव्याने सरु क्षा ठे व रक्कम शासनजमा होईपयंत रे तीघा् बींि

केले आहे त. तसेच सिर रे तीघा्धारकाींकडून रुपये १,२४,५४,०३०/- एवढा िीं ड
वसूल करून शासनजमा करण्यात आलेला आहे .
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र्भींडारा जजल््यातील पवनी तालुक्यात गौण खननजाच्या अवैध उत्खनन

व वाहतक
ु ीस िनतबींध घालण्याकरीता महसल
ू प्रवर्भाग, पोलीस प्रवर्भाग व पररवहन
प्रवर्भाग याींचा समावेश असलेल्या र्भरारी पथकाींमाफात माहे एप्रिल, २०१७ ते माहे

जन
ू , २०१७ या कालावधीत वाळूच्या अवैध उत्खनन व वाहतक
ु ीच्या ४८

िकरणाींमध्ये कारवाई करून रुपये १८,७४,८००/- एवढ्या िीं डाची रक्कम वसूल
करून शासनजमा करण्यात आली आहे .
(५) िश्न उद््ावत नाही.

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

िळोजा (निी मुांबई) येथे िाळूची अिैध िाहिि
ू
िरणाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबि
(४८)

*

३३४१७ श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नवी मब
ींु ई वाहतूक प्रवर्भाग आखण तहमसलिार, पनवेल याींनी दिनाींक १६ जन
ू ,

२०१७ रोजी पहा्े पावणेपाच वाजता तळोजा गाव येथे वाळूची अवैध वाहतूक
करणाऱया ३४ रकवर कारवाई केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर रक मधून जप्त करण्यात आलेल्या ५०० िास वाळूची
क्रकीं मत रूपये सहा को्ी आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आली आहे काय, चौकशीचे
ननषकषा काय आहे त व त्यानुषींगाने िोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा
येत आहे ,

(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) व (३) रायगड जजल््यातील पनवेल तालुक्यातील
मौजे तळोजा येथे दिनाींक १६ जून, २०१७ रोजी पहा्े पाच वाजताच्या सुमारास
पोलीस उपायुक्त वाहतूक शाखा, नवी मब
ींु ई व तहमसलिार पनवेल याींनी वाळूची
अवैध वाहतूक करणाऱया ३२ रकाींवर सींयक्
ु तपणे कारवाई करून, सुमारे रूपये
४,०६,०००/- क्रकीं मतीची ११६ िास वाळू जप्त केली आहे .
सिर िकरणी सींबर्ीं धताींवर खारघर पोलीस ठाण्यामध्ये गन्
ु हे िाखल
करण्यात आले आहे त.
(४) िश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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प्रिासी िाहिि
ू िरणाऱया ररक्षा ि टॅ क्सीसाठी (िाळ्या वपिळ्या)
*

(४९)

मोबाईल ॲप वििमसि िरण्याबाबि

३१६१२ श्री.धनांजय मांड
ु ,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सतु नल िटिरे ,

श्री.हे मांि टिले, श्री.अमरमसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, अॅड.तनरां जन डािखरे :
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िवासी वाहतक
करणाऱया ओला उबेरच्या धतीवर ररक्षा, ्ॅ क्सी (काळ्या
ू

प्रपवळ्या) याींच्यासाठी मोबाईल ॲप प्रवकमसत करण्याची घोषणा मा.म्
ु यमींत्री
याींनी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तीन मदहने होऊनही अद्याप ॲप प्रवकमसत करण्यात आलेले
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ु ींगाने सिर ॲप प्रवकमसत करुन सरु
ु करणेबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ददिािर राििे : (१) होय.
(२) व (३) मोबाईल ॲप प्रवकसनासाठी प्रवप्रवध सींघ्नाींच्या िनतननधीींसोबत
दिनाींक १३/०६/२०१७ व दिनाींक ३०/०६/२०१७ रोजी बैठका घेण्यात आलेल्या
आहे त.
(४) िश्न उद््ावत नाही.
-----------------

मांब
ु ईिील परळ येथील हाफिीन सां्थेच्या जागेिर टाटा मेमोररयल
(५०)

*

रुग्णालयाने िाहनिळ उभारल्याबाबि

३२२१८ अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हे मि
ां टिले, श्री.नरें द्र पाटील, प्रा.जोगेन्द्र

ििाडे, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.जनादव न चाांदरू िर, श्री.सुतनल
िटिरे , श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय महसूल मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) परळ (मब
ींु ई) येथील हाफक्रकन सींस्तथेकडील ५ एकर जागा मब
ुीं ईत ककारोग
रुग्णाींची मोठी सीं्या लक्षात घेऊन ्ा्ा मेमोररयल सें्रला बाल व मदहला

कॅन्सर रुग्णालय आखण हायड्रॉन बीम थेरपीसाठी सन २०१३ मध्ये हस्तताींतरीत
करण्यात आली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, ्ा्ा मेमोररयलने चार वषे होवन
ू ही या जागेवर रुग्णालय न

बाींधता वाहनतळ उर्भारले आहे तसेच सिर रुग्णालयाकडून हाफकीन सींस्तथेला
रुपये २ को्ी येणे बाकी असन
्ा्ा मेमोररअल सींस्तथेला जागा िे ताना
ू
कोणकोणत्या अ्ी घालण्यात आल्या आहे त,
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन ्ा्ा मेमोररयलने

कॅन्सर रुग्णालय व हायड्रॉन बीम थेरपीकररता दिलेल्या जागेवर ननधााररत वेळेत
रुग्णालय उर्भारण्याबाबत तसेच ्ा्ा मेमोररयला सिर जागेची आवश्यकता
नसल्यास सिरहू जागा हाफक्रकन सींस्तथेच्या ताब्यात िे वून हाफकीन सींस्तथेचे रुपये
२ को्ी िे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय.

तथाप्रप, नींतर दिनाींक २९/८/२०१६ रोजीच्या शध्
ु िीपत्रान्वये “हायड्रॉन बीम
थेरपी” ऐवजी “रे डीओ थेरपी” असा ियोजनात बिल करण्यात आला आहे .
(२) सिर ममळकतीवर वाहनतळ उर्भारलेची बाब ननिशानास आलेली नाही.

सिरहू जमीन ्ा्ा मेमोररयल सें्रला शासन ननणाय, दिनाींक २१/२/२०१३
तसेच दिनाींक ५/९/२०१३ च्या शुध्िीपत्रान्वये खालील िमख
ु अ्ी/शतींच्या अर्धन
राहून िे ण्यात आली आहे :१. राज्य शासकीय/ ननमशासकीय सेवेतील ककारोग प्रपडीत कमाचाऱयाींना अथवा
त्याींच्या कु्ुींबबयाींना सवलतीच्या िरात उपचारासाठी ५% खा्ा राखीव ठे वणे
सिर रुग्णालयावर बींधनकारक रादहल.

२. ्ा्ा मेमोररअल सें्रला िे ण्यासाठी िस्तताप्रवत केलेल्या हाफकीन सींस्तथेच्या
जागेमध्ये

सींस्तथेतील

अर्धकाऱयाींची

ननवासस्तथाने,

प्रवद्याथांच्या

खोल्या,

अनतथीगह
ृ े व वगा ४ च्या कमाचाऱयाींसाठी ननवासस्तथाने येत असल्याने पयाायी

इमारती बाींधण्यासाठी ्ा्ा मेमोररयल सें्रने रुपये ५.०० को्ी इतकी ठोक
रक्कम हाफकीन सींस्तथेस द्यावी.

३. मींजूर केल्या जाणाऱया जममनीचा िस्तताप्रवत वापर ५ वषाामध्ये करणे सींस्तथेवर
बींधनकारक करण्यात आले आहे .

४. शासनाच्या परवानगीमशवाय सिरहू जमीन क्रकींवा नतचा कोणताही र्भाग गहाण
ठे वता येणार नाही क्रकीं वा हस्तताींतररत करता येणार नाही.

५. जमीन मींजरू करण्याच्या शतीपैकी कोणत्याही शतीचा र्भींग झाल्यास र्भाडेपट्टा
रद्द करुन कोणत्याही र्भरपाईमशवाय व त्यावरील बाींधकामासह जमीन परत
घेण्याचा शासनास अर्धकार रादहल.
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(३) व (४) याबाबत सींचालक, ्ा्ा मेमोररयल सें्र याींना जजल्हार्धकारी, मुींबई
शहर कायाालयामाफात दिनाींक १५/७/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये सिर ममळकतीवरील
बाींधकामाच्या अनुषींगाने केलेल्या कायावाहीबाबत प्रवचारणा करण्यात आलेली आहे .

तसेच हाफकीन सींस्तथेस ्ा्ा मेमोररयल सें्र याींनी रुपये १.०० को्ी सप
ु ि
ू ा केले

असून उवाररत रक्कम सींस्तथेला सुपि
ू ा करण्याबाबत महसूल व वन प्रवर्भागाच्या
दिनाींक २९/८/२०१६ च्या पत्रान्वये कळप्रवण्यात आलेले आहे .
-----------------

िोंढिा उपनगर ि पूिव हिेली (जज.पुणे) िालुक्यािील
टे िड्या ि डोंगराांचे सपाटीिरण होि असल्याबाबि

(५१)

*

३२३७१ श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे शहरालगतच्या कोंढवा उपनगर व पूवा हवेली तालुक्यातील फुरसुींगी,

र्भेकराईनगर, गींगानगर, ऊरुळी िे वाची, वडकी, कोंढवा या गावाींमधील गायरान व
शासकीय जममनीवर अनतक्रमण करण्यात येवन
ू तालक्
ु यातील अनेक गावाींमध्ये

डोंगर व ्े कड्याींचे सपा्ीकरण करुन पयाावरणाचा ऱहास र्भूमाक्रफया करीत
असल्याचे माहे मे-जून, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ु ींगाने शासकीय जममनीवर झालेले अनतक्रमण रोखण्याबाबत तसेच डोंगर व

्े कड्याचे सपा्ीकरण करुन पयाावरणाचा ऱहास करणाऱया र्भ-ू माक्रफयाींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) पुणे जजल््यातील हवेली तालुक्यात मौजे
कोंढवा बद्र
ु क
ु रननींबाळकरवाडी, मौजे माींगडेवाडी, येवलेवाडी व मौजे
ु , मौजे गज
कात्रज या र्भागात माहे जून, २०१६ ते माहे जून, २०१७ या कालावधीत गौण
खननजाच्या अवैध उत्खननाची १८ िकरणे दृष्ोत्पत्तीस पडली आहे त.
तहमसलिार हवेली याींनी त्यापैकी ३ िकरणाींमध्ये िीं डात्मक आिे श पाररत केले
असून, उवाररत १५ िकरणाींमध्ये तहमसलिार, हवेली याींच्यास्ततरावर ननयमानुसार
वसल
ु ीची कारवाई करण्याची कायावाही सरू
ु आहे .
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याव्यनतररक्त हवेली तालुक्यात माहे जून, २०१६ ते माहे जन
ू , २०१७ या
कालावधीत ननिशानास आलेल्या गौण खननजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतक
ु ीच्या

६४ िकरणाींमध्ये तहमसलिार हवेली याींनी कारवाई करून रुपये १,०८,३३,२२९/एवढा िीं ड वसूल करून शासनजमा केला आहे .
हवेली तालक्
ु यातील उत्खननामळ
ु े पयाावरणाचा ऱहास होतो क्रकींवा कसे

याबाबत महाराषर ििष
ू ण ननयींत्रण महामींडळ, पुणे याींच्याकडून जजल्हार्धकारी
कायाालय पुणे याींनी अहवाल मागप्रवला असन
ू , सिर अहवाल िाप्त झाल्यावर
ननयमानुसार कारवाई करण्याचे सींकजल्पत आहे .
(३) िश्न उद््ावत नाही.
-----------------

महाड (जज.रायगड) िालक्
ु यािील दरडक्षेत्र गाि-िाड्याांच्या पुनिवसनासाठी
तनधी उपलब्ध िरून दे ण्याबाबि
(५२)

*

३२४७१ श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय मदि ि

पन
ु िवसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) महाड (जज.रायगड) तालक्
ु यात सन २००५ मध्ये झालेल्या अनतवषृ ्ीमळ
ु े
िरडक्षेत्र गाव-वाड्याींच्या पन
ु वासनासाठी रूपये ९५ को्ीचा ननधी आवश्यक
असल्याबाबतचा िस्तताव ४ वषाापव
ू ी शासनाकडे मान्यतेसाठी सािर केला आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सन १९८४, १९८९, १९९४ व २००५ मध्ये झालेल्या नैसर्गाक

आपत्तीमळ
ु े नक
ु सान झालेल्या िरडग्रस्तताींचे पुनवासन करण्यासाठी शासनाने
अद्यापही ननधी उपलब्ध करून दिला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ु ींगाने ननधी उपलब्ध करून िे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय.
(२) हे खरे नाही.
सन १९८४, १९८९ च्या महापुरामध्ये महाड तालुक्यातील गावे बार्धत
झालेली नव्हती. सन १९९४ मधील बार्धत परू ग्रस्तताींचे पन
ु वासन करण्यात आले
आहे . सन २००५ मधील महाड तालुक्यातील १५ पूरग्रस्तत गावाींपैकी ५ गावाींतील
परु ग्रस्तताींचे पन
ु वासन झाले आहे . २ गावाींचे अींशत: पन
ु वासन झाले आहे . २ गावाींचे
पुनवासन िस्तताप्रवत आहे तसेच उवाररत ६ गावाींमध्ये पुनवासनाची आवश्यकता
नसल्याने पुनव
ा सन करण्यात आलेले नाही.
(३) व (४) िश्न महाड (जज.रायगड) तालक्
ु यातील नाही.
-----------------
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िल्याण (जज.ठाणे) येथील राज्य पररिहन मांडळाच्या
(५३)

*

आगाराची दरु ि्था झाल्याबाबि

३१२३९ श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.तनरां जन

डािखरे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कल्याण (जज.ठाणे) येथील राज्य पररवहन मींडळाच्या आगाराची इमारत सन

१९७२ मध्ये बाींधण्यात आली असन
ू सिर आगाराच्या प्रवश्रामगह
ृ ातील िसाधनगह
ृ
अस्तवच्छ असणे, पाण्याची व्यवस्तथा नसणे, प्रपण्याच्या पाण्याच्या ्ाकी अस्तवच्छ

व िप्रु षत असणे, आगार पररसरात पसरलेले घाणीचे साम्राज्य यामळ
ु े कल्याण
आगाराची िरु वस्तथा झाली असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आगारातील िरु वस्तथेमळ
ु े २५ चालक-वाहकाींना काप्रवळीची लागण
होऊन एकाचा मत्ृ यू झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददिािर राििे : (१) व (२) नाही.
(३) व (४) िश्न उद््ावत नाही.
----------------श्री विनायि पोलीस गह
ांु ईिील
ृ तनमावण सां्थेने तनिास्थानािररिा मब
(५४)

*

मुलुांड (पूि)व येथील भूखड
ां ाची मागणी िेल्याबाबि

३२३३३ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) श्री प्रवनायक पोलीस गहृ ननमााण (ननयोजजत) सींस्तथेच्या ३०० पोलीस कमाचा-

याींनी सन २००७ मध्ये मुलड
ुीं (पूव)ा येथील सव्हे क्र. १०१ मस्ी सव्हे क्र. १३१३
या र्भख
ीं ामधील िोन एकर जमीन रे डीरे कनर िराने मालकी हक्काचे गह
ू ड
ृ
बाींधणीसाठी ममळावी अशी मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

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

अनष
ु ींगाने सिर सींस्तथेला जागा प्रवतररत करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) श्री प्रवनायक पोलीस गह
ृ ननमााण सींस्तथेने मौजे मुलुींड

ता.कुलाा येथील स.नीं. १०१ व इतर (न.र्भ.ू क्र. १३१३ व इतर) मधील २ एकर
जमीन

सर्भासिाींचे

ननवासस्तथानाकररता

३०/०६/२००८ च्या पत्रान्वये प्रवनींती केली आहे .

ममळणेकामी

शासनाकडे

दिनाींक

(२) जजल्हार्धकारी, मुींबई उपनगर याींनी दिनाींक २२/१०/२०१३ रोजीच्या पत्रान्वये

प्रवर्भागीय आयक्
ु त, कोकण प्रवर्भाग याींचे माफात शासनास िस्तताव सािर केला

होता. तथाप्रप, प्रवर्भागीय आयुक्त, कोकण प्रवर्भाग याींनी दिनाींक २९/०३/२०१४
रोजीच्या पत्रान्वये सिर जममनीचा िथम अमर्भन्यास तयार करण्याची कायावाही

करून सप्रवस्ततर अहवाल सािर करणेबाबत जजल्हार्धकारी, मींब
ु ई उपनगर याींना
कळप्रवले

आहे . त्यानष
ु ींगाने

जजल्हार्धकारी,

मुींबई

उपनगर

याींनी

महानगरपामलका व उपसींचालक, नगर रचना याींना अवगत केले आहे .
(३) िश्न उद््ावत नाही.
-----------------

बह
ृ न्मुींबई

पांढरपूर (जज.सोलापूर) िालुक्यािील िेळी बागायिदार
शेििऱयाांना नि
ु सान भरपाई दे ण्याबाबि
(५५)

*

३३८५२ श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीिाांि दे शपाांडे : सन्माननीय मदि ि

पुनिवसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पींढरपूर (जज.सोलापूर) तालुक्यातील गावाींमध्ये दिनाींक ५ मे, २०१७ व ३ जन
ू ,

२०१७ रोजीच्या वािळी वाऱयामुळे मोठ्या िमाणात केळी प्रपकाींचे नक
ु सान झाले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सिर

प्रपकाींच्या

नक
ु सान

र्भरपाईसाठी

क्षेबत्रय

अर्धकारी

याींच्याकडून प्रपकाींचे पींचनामे करण्यात आले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रपकाींची नुकसान र्भरपाई ममळणेसाठी शेतकऱयाींकडून व
लोकिनतननधीकडून मागणी करण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनष
ु ींगाने सिर शेतकऱयाींना नुकसान र्भरपाई िे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) होय.

(३) क्षेबत्रय स्ततरावर तोंडी मागणी करण्यात आली आहे .

(४) सिर नुकसानीबाबत केलेल्या सींयुक्त पींचनाम्यानुसार क्षेबत्रय स्ततरावरुन ननधी
मागणीबाबतचा िस्तताव सािर करण्याची कायावाही सरु
ु आहे .
(५) िश्न उद््ावत नाही.
-----------------

दे िगड (जज.मसांधद
ु ग
ु )व येथील राज्य पररिहन महामांडळाच्या
आगारािील िाहिाांची सांख्या िाढविण्याबाबि

(५६)

*

३१२७६ श्री.नारायण राणे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१)

िे वगड

(जज.मसींधि
ु ग
ु )ा

राज्य

पररवहन

मींडळाच्या

आगारात

वाहकाींच्या

कमतरतेमळ
ु े अनेक बस फेऱया रद्द केल्यामळ
ु े िवाशाींना व चाकरमान्याींना त्रास
होत असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ु ींगाने िे वगड आगारातील वाहकाींची सीं्या वाढवन
ू ननयममत वाहतक
ु सप्रु वधा
िे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ददिािर राििे : (१) व (२) िे वगड आगारामधील अत्यल्प र्भारमान प्रवचारात

घेऊन तसेच वाहकाींची कमतरता प्रवचारात घेऊन माहे मे, २०१७ मध्ये ५४ फेऱया
रद्द केल्या होत्या. पींरत,ू फेऱया रद्द करताना िवाश्याींची गैरसोय होणार नाही,
याची िक्षता महामींडळाकडून घेण्यात आलेली आहे .

राज्य पररवहन महामींडळाच्या सरळसेवा र्भरती सन-२०१७ अींतगात चालक

तथा वाहक (कननषठ) या िवगाातील ७९२९ पिाींसाठीची र्भरती िक्रीया सरु
ु
करण्यात आली आहे .

(३) िश्न उद््ावत नाही.
----------------
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िृषी विद्यापीठािील अध्यापिाांना तनयममि पदोन्निी ममळण्याबाबि
(५७)

*

३१८४६ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हे मि
ां टिले, श्री.किरण पािसिर,

श्री.जयिांिराि जाधि, अॅड.तनरां जन डािखरे , अॅड.राहुल नािेिर, श्री.धनांजय मुांडे :
सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील कृषी आखण पशुवैद्यकीय प्रवद्यापीठातील अध्यापकाींना सेवा िगती
योजनेतन
ू (कॅस) ननयममत पिोन्नती दिली जात नसल्यामळ
ु े राज्यातील आखण

बाहे रील कृषी आखण पशव
ै यकीय प्रवद्यापीठाचे कुलगरु
ु द्
ु म्हणन
ू काम करण्याची
सींधी न ममळणे तसेच त्याींना पाचवा आखण सहाव्या वेतन आयोगाचा लार्भ
ममळत नसल्याचे दिनाींक ३ मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननिशानास आले, हे
खरे आहे काय,

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

काय आढळून आले व तद्नस
ै यकीय प्रवद्यापीठातील
ु ार कृषी आखण पशव
ु द्
अध्यापकाींना ननयममत पिोन्नती ममळण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फांु डिर : (१) हे खरे नाही,
सेवा िगती योजनेतन
(कॅस) ननयममत पिोन्नती िे णे याबाबतची
ू

कोणतीही तरति
ू महाराषर कृषी प्रवद्यापीठे अर्धननयम १९८३ व पररननयम १९९०
यामध्ये करण्यात आलेली नाही.
कृषी प्रवद्यापीठाींतगात मशक्षकवगीय अर्धकारी/कमाचारी याींना खालील

शासन ननणायान्वये पाचवा वेतन आयोग व सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात
आलेला आहे .

पाचवा वेतन आयोग - शा.नन., दिनाींक ३०/१२/१९९९
सहावा वेतन आयोग - शा.नन., दिनाींक १८/०३/२०१०
महाराषर

पशु

व

मत्स्तय

प्रवज्ञान

प्रवद्यापीठाच्या

स्तथापनेनत
ीं र

प्रवद्यापीठाींतगात मशक्षकवगीय अर्धकारी/कमाचारी याींना शासन ननणाय दिनाींक
१५/०७/२०१० अन्वये सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला आहे .
(२) व (३) िश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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(५८)

*

िृषी विषयि प्रश्नाांबाबि उपाययोजना िरण्यािरीिा सममिीने
सादर िेलेल्या अहिालानुसार अांमलबजािणी िरण्याबाबि
३१८५५ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कृषी प्रवषयक िश्नाींबाबत उपाययोजना करण्याकरीता नेमण्यात आलेल्या
डॉ.एम.एस. स्तवामीनाथन सममतीने शासनास सािर केलेल्या अहवालास अनेक वषे
होऊनही अींमलबजावणी करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त डॉ.एम.एस. स्तवामीनाथन सममतीने शासनास सािर केलेल्या

अहवालातील मशफारशीींचे थोडक्यात स्तवरुप काय आहे , अहवालातील मशफारशीींवर
अींनतमत: ननणाय घेण्यासाठी अजन
ू क्रकती कालावधी लागणे अपेक्षक्षत आहे ,

(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ु ींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१) हे अींशत: खरे आहे .
(२), (३) व (४)

केंद्र

शासनाच्या

कृषी

मींत्रालयाने

ननयुक्त

केलेल्या

िा.एम.एस.स्तवामीनाथन याींच्या अध्यक्षतेखालील राषरीय आयोगाने शेतकऱयाींसाठी

केलेल्या िे शातील सवा शेतकऱयाींसाठीचे राषरीय कृषी धोरण २००७ मध्ये केंद्र
शासनाने िमसध्ि केले. त्यातील ६६ मशफारशी राज्याशी सींबर्ीं धत असून सिर
मशफारशी जलसींधारण प्रवर्भाग, ग्रामप्रवकास प्रवर्भाग, महसूल व वन प्रवर्भाग, मित

व पन
ु वासन प्रवर्भाग, कृषी व पिम
ु प्रवर्भाग, जलसींपिा प्रवर्भाग, नगर प्रवकास
प्रवर्भाग, उद्योग प्रवर्भाग, सहकार व पणन प्रवर्भाग, मदहला व बालप्रवकास प्रवर्भाग,
आदिवासी प्रवकास प्रवर्भाग इत्यादि प्रवर्भागाींशी सींबर्ीं धत असल्याने त्या प्रवर्भागाींना
कळप्रवण्यात आलेले आहे .

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

(५९)

*

अिोला शहरािील निीन प्रादे मशि पररिहन िायावलय
इमारिीचे बाांधिाम पूणव िरण्याबाबि
३४००९ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अकोला शहरातील नवीन िािे मशक पररवहन कायाालय इमारतीचे बाींधकाम
मींजूर झालेले असन
ू अद्यापपयात बाींधकामास सुरूवात झालेली नाही, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, याबाबत स्तथाननक अर्धकाऱयाींनी अनेकवेळा शासनाकडे पत्रव्यवहार
करुनही

कोणतीच

कायावाही

झाली

नसल्यामळ
ु े

सिर

िािे मशक

कायाालयाची िरु वस्तथा झालेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

पररवहन

(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ु ींगाने नवीन िािे मशक कायाालय इमारतीचे बाींधकाम पूणा करण्याबाबत
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददिािर राििे : (१), (२) व (३) अकोला येथील उप िािे मशक पररवहन
कायाालयाकरीता जागा ताब्यात घेतली असन
ू , सिर जागेवर नवीन इमारत

बाींधकामाबाबतचा िस्तताव व उप प्रवर्भागीय अमर्भयींता, सावाजननक बाींधकाम उप
प्रवर्भाग, क्रमाींक-१, अकोला याींनी तयार केलेले अींिाजपत्रक िाप्त झाली आहे त.

सिर अींिाजपत्रकाची छाननी करून िस्ततावास िशासकीय व प्रवत्तीय मान्यता
िे ण्याची बाब कायावाहीखाली आहे .
(४) िश्न उद््ावत नाही.
----------------सुिसाळे (िा.विक्रमगड, जज.पालघर) येथील र्त्याची दरु ि्था झाल्याबाबि
(६०)

*

३४२०१ श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि

उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सुकसाळे (ता.प्रवक्रमगड, जज.पालघर) येथील पा्ीलपाडा ते निी या रस्तत्याची
बाींधकामानींतर

िोन

वषाातच

िरु वस्तथा

झालेली

असन
ू

बाींधकामही करण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय,

अद्यापपयंत

मोरीींचे

(२) असल्यास, उक्त रस्तत्याच्या कामाला क्रकती ननधी उपलब्ध करण्यात आला

होता, रस्तत्याचे बाींधकाम केल्यानींतर रस्तत्याचे आयुमाान क्रकती असते व हे काम
कोणत्या ठे केिाराला िे ण्यात आले होते,

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

सिर

रस्तत्याच्या

ननकृषठ

कामाबाबत

ठे केिारास

्ाकण्याबाबत कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) िश्न उद््ावत नाही.

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

काळ्या

यािीत
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हटिािाडी (िा.मानिि, जज.परभणी) येथे अिैध िाळू उपसा होि असल्याबाबि
(६१)

*

३३१०६ श्री.रामराि िडिुिे : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ह्कावाडी (ता.मानवत, जज.परर्भणी) येथील गोिावरी निीपात्रातील तसेच

पूणाा निीपात्रातून रात्री-अपरात्री बेसुमार वाळू उपसा केल्यामळ
ु े शासनाचा लाखो
रूपयाींचा महसूल बुडत असल्याबाबतच्या तक्रारी सामाजजक कायाकत्यांनी तसेच

त्या र्भागातील ग्रामस्तथाींनी शासनाकडे तसेच जजल्हार्धकारी, परर्भणी याींच्याकडे
माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार अवैध वाळू उपसा रोखण्याबाबत कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) परर्भणी जजल््यातील मानवत तालक्
ु यातील
मौजे ह्करवाडी या वाळूग्ातन
ू वाळूचे अवैध उत्खनन होत असल्याबाबतची
दिनाींक २३/०४/२०१७ रोजीची लोकिनतनीधीींची तक्रार जजल्हार्धकारी, परर्भणी याींना
िाप्त झाली होती. सिर तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने तहमसलिार मानवत, जजल्हा
खननकमा अर्धकारी परर्भणी व तलाठी रामपूरी ब.ु याींनी सिर वाळूग्ाची
तपासणी केली असता, मललावधारकाींनी याींबत्रक साधनाींच्या सहाय्याने वाळूचे
अवैध उत्खनन करून २९७३.४३ िास वाळूचा खाजगी जममनीवर अवैधरीत्या साठा
केल्याचे ननिशानास आले. त्यानुसार तहमसलिार, मानवत याींनी याींबत्रक
साधनाींच्या वापरािकरणी मललावधारकाींप्रवरूध्ि दिनाींक १७/०५/२०१७ रोजी पोलीस

ठाणे, मानवत येथे गन्
ु हा िाखल केला असन
ू , अवैधररत्या याींबत्रक साधनाच्या
वापरापो्ी िीं डात्मक रक्कम रुपये ३,००,०००/- वसल
करून शासनजमा केले
ू
आहे त. तसेच २९७३.४३ िास वाळूच्या अवैध साठ्यािकरणी तहमसलिार, मानवत
याींनी सींबर्ीं धत शेतजमीन मालकाींवर गुन्हे िाखल केले असून, त्याींच्या जममनीवर

रुपये ३५,३५,४०९/- एवढया रकमेचा बोजा चढप्रवण्यात आलेला आहे . तसेच सिर
चौकशीिरम्यान मललावधारकाींनी मींजूर पररमाणापेक्षा ५५५.४३ िास अनतररक्त
वाळूचे अवैध उत्खनन केल्याचे ननिशानास आल्यानुसार तहमसलिार, मानवत
याींनी मललावधारकाींना नो्ीस बजावली असून, जजल्हार्धकारी परर्भणी
याींच्यास्ततरावर सन
ु ावणीची कायावाही सुरू आहे .
(३) िश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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रायिा (िा.िल्याण, जज.ठाणे) येथे पशि
ै यिीय दिाखाना उभारण्याबाबि
ु द्
(६२)

*

३१२४१ श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय पशुसि
ां धवन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रायता (ता.कल्याण, जज.ठाणे) येथील पशव
ु ैद्यकीय िवाखान्यात अपूरी जागा,
अपुरा कमाचारी वगा, औषधाींची कमतरता असल्याने वेळेत उपचार होत

नसल्यामुळे सिर िवाखान्यावर अवलींबून असलेल्या गावपाड्याींतील शेतकऱयाींचे
पशुधन धोक्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार कल्याण तालुक्यातील गावपाड्याींतील पशध
ु नाींची
वाढती सीं्या पाहता तेथे अद्ययावत पशव
ै यकीय िवाखाना उर्भारण्याबाबत
ु द्
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे ि जानिर : (१) हे अींशत: खरे आहे .

(२) होय. इमारत बाींधकाम जागेसाठी ग्रामपींचायत, रायता, ता.कल्याण येथील

दिनाींक २८/०८/२००७ व दिनाींक २३/०२/२०११ रोजी ग्रामसर्भेत सवे क्र. १०५
अींतगात २० गींठ
ु े जागेचा ठराव घेऊन जागा उपलब्धतेचा िस्तताव दिनाींक

२९/०३/२०१२ रोजी महसल
ू व वन प्रवर्भागाकडे मींजुरीस्ततव पाठप्रवण्यात आलेला

असून जागा उपलब्धतेबाबत पाठपुरावा सुरू आहे . जागा उपलब्ध होताच या
जागेवर पशव
ै यकीय िवाखान्याच्या इमारतीचे बाींधकाम हाती घेण्यात येणार
ु द्
आहे .
(३) िश्न उद््ावत नाही.

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

मौजे साांगिी, पो.नायगाि (िा.खांडाळा, जज.सािारा) येथील
(६३)

*

शेि जममनीिर अतिक्रमण ि खोदिाम िेल्याबाबि

३३६३४ श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौजे साींगवी, पो.नायगाव (ता.खींडाळा, जज.सातारा) येथील शेतकऱयाींच्या सव्हे
क्र. ५२३ शेत जममनीवर िप्रवण मसाले कींपनीने अनतक्रमण व खोिकाम करुन
शेतीचे नुकसान केल्याबाबत स्तथाननक शेतकऱयाींनी मा.महसूल मींत्री,
जजल्हार्धकारी, सातारा व पोलीस महासींचालक याींचेकडे दिनाींक २३ जानेवारी,
२०१३ व २३ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी लेखी तक्रारी केलेल्या आहे त, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, तक्रारीच्या अनुषींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, त्यानुसार सींबींर्धतावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) श्री. चींद्रकाींत प्रवठल ल वीर या व्यक्तीने

तहमसलिार, खींडाळा याींना या सींिर्भाात मलदहलेला दिनाींक २३/१०/२०१५ रोजीचा
अजा तहमसलिार कायाालयात िाप्त झाला होता. सिर अजाावर अजािाराची

स्तवाक्षरी नसल्याने, अजाासोबत अजािाराची जमीन स.नीं. ५२३ चे गाीं.न.नीं. ७/१२
उतारे

न

जोडल्यामळ
ु े

तसेच

त्याींचे

जममनीवर

अनतक्रमण

केल्याबाबतचा

र्भू नकाशा न जोडल्यामुळे अजािाराींना आवश्यक त्या कागिपत्राींची पुतत
ा ा करुन
फेर

अजा

सािर

करण्याबाबत

तहमसलिार,

खींडाळा

याींनी

त्याींचे

३०/११/२०१५ च्या पत्रान्वये कळप्रवले आहे .
(३) िश्न उद््ावत नाही.
----------------पजश्चम विदभाविील (िऱहाड) दध
ु ाची आिि घटल्याबाबि
(६४)

*

३२६५६ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱहे : सन्माननीय दग्ु धवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

दिनाींक

पजश्चम

प्रविर्भाातील

(वऱहाड)

िध
ु ाची

आवक

घ्ल्याने

शासकीय

िध
ू

योजनाींतील उत्पािन बींि होण्याच्या मागाावर असन
ू अकोला जजल््यातील िध
ु
पुरवठा बींि झाल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे
खरे आहे काय,

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

अनष
ु ींगाने पजश्चम प्रविर्भाातील शासकीय िध
ू योजना बींि पडू नये याबाबत
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

कृषकाळातील िध
ु े व शासनाचे िध
ू उत्पािनात घ् झाल्यामळ
ू खरे िी

िर राज्यातील इतर सहकारी व खाजगी िध
ू िकल्पाींच्या िध
ू खरे िी िराच्या
तुलनेत (२१ जून, २०१७ पव
ु ी) २ ते ४ रुपये िनतमल्र कमी होते. त्यामळ
ु े
शासकीय िध
ू योजना, अकोला येथे माहे मे, २०१७ िरम्यानच्या कालावधीत
िध
ु ाचा पुरवठा कमी झालेला होता. मात्र िध
ू पुरवठा बींि झालेला नव्हता.
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(२) िश्न उद््ावत नाही.

शासकीय िध
योजना, अकोला येथे माहे मे, २०१७ िरम्यानच्या
ू

कालावधीत िध
ु े प्रवतरणासाठी कमी पडत असलेले
ु ाचा पुरवठा कमी झाल्यामळ
िध
ू उपलब्ध करुन घेण्यात आले. अशा िकारे
ू शासकीय िध
ू योजना, वधाा येथन

अकोला येथील िै नदीं िन िध
ु ाचे सरासरी प्रवतरण र्भागप्रवण्यात आले आहे . शासनाने

दिनाींक २१/६/२०१७ पासन
ू िध
ू खरे िी िरात रुपये ३/- िनत मल्र वाढ केली
असल्याने िध
ु ाची आवक वाढणे अपेक्षक्षत आहे .
(३) िश्न उद््ावत नाही.

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

िीट (िा.िरमाळा, जज.सोलापरू ) गािािील शेििऱयाांनी आत्महत्या िेल्याबाबि
(६५)

*

३२६०८ श्री.अमररशभाई पटे ल, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय मदि ि

पुनिवसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वी् (ता.करमाळा, जज.सोलापरू ) गावामधील धनाजी चींद्रकाींत जाधव (४५) या
शेतकऱयाींनी मा.मु्यमींत्री आल्यामशवाय िेत जाळू नका अशी र्चठल ी मलहून
कजाबाजारीपणाला कीं्ाळून आत्महत्या केल्याचे दिनाींक ८ जन
ू , २०१७ रोजी वा
त्यासुमारास ननिशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार आत्महत्याग्रस्तत शेतकऱयाींच्या कु्ुींबबयाींना
आर्थाक मित िे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे
(२)

होय,

आत्महत्याग्रस्तत

शेतकऱयाच्या

नावे

रुपये

७५०००/-

व

त्याींच्या

वडडलाींच्या नावे रुपये ७८०००/- चे पीक कजा होते. जजल्हास्ततरीय सममतीमध्ये

सिर िकरण पात्र ठरप्रवण्यात आल्यामुळे वारसाींना रुपये १.०० लक्ष इतके
सानुग्रह अनि
ु ान िे ण्यात आले आहे .
(३) िश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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डहाण,ू िलासरी, पालघर (जज.पालघर) या िालुक्याि अिैध उत्खनन रोखण्याबाबि
(६६)

*

३३६४८ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) डहाण,ू तलासरी, पालघर (जज.पालघर) या तालुक्यातील हायवेलगत असलेले
नैसर्गाक डोंगर, ्े कड्या जमीनिोस्तत करण्यात येत असून ननयमाींचे उल्लघींन
करून रे ती उत्खनन सुरू असल्याचे माहे जन
ू , २०१७ मध्ये ननिशानास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

डहाण-ू पालघर

तालक्
ु यात

हायवेलगत

ननयम

डावलन
ू

रे ती

उत्खनन, जममनी सपा्ीकरणाच्या नावाखाली बेसुमार माती उत्खनन, वक्ष
ृ ाींची
कत्तल करून नैसर्गाक स्तत्रोत बींि करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नुसार प्रवकासाच्या नावाखाली डोंगरिऱया उद्ध्ावस्तत
करणाऱया सींबर्ीं धताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) अशा बाबी ननिशानास आल्या नाहीत.
(३) व (४) िश्न उद््ावत नाही.

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

सालेिसा गल्लाटोला (िा.सालेिसा, जज.गोंददया) या मागाविरील
(६७)

*

खडिटोली नाल्यािरील पुलाची दरु ि्था झाल्याबाबि

३२१७७ प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार :

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

(१) सालेकसा गल्ला्ोला (ता.सालेकसा, जज.गोंदिया) या मागाावरील खडक्ोली
नाल्यावरील पूलाचे

बाींधकाम

ननकृषठ िजााचे झाल्याने

सिर पुलाची चार

मदहन्यात िरु वस्तथा झाल्याचे दिनाींक २६ मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास
ननिशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ु ींगाने सिर पल
ु ाींची िरू
ु स्तती करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमिी पांिजा मुांडे : (१) अींशत: खरे आहे .

सिर काम पूणा होवन
ू १ वषााचा कालावधी झालेला आहे . सिर रस्तत्यावर

वाहतुक विा ळ अर्धक असल्याने रपट्याचा पषृ ठर्भाग काही दठकाणी िबलेला आहे .
(२)

सिर

रपट्याच्या

रपट्याची
िबलेल्या

करण्यात येत आहे .

पाहणी

र्भागाची

(३) िश्न उद््ावत नाही.

जजल्हा

िरु
ु स्तती

पररषिे माफात
करण्याची

करण्यात

कायावाही

आली

असन
ू

कींत्रा्िारामाफात

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

िरां जी (िा.िेळापूर जज.यििमाळ) पररसराि ि िधाव नदीच्या
(६८)

*

घाट पररसरािील अिैध उत्खनन रोखण्याबाबि

३४११३ श्री.हररमसांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय महसल
ू

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :

(१) करीं जी (ता.केळापूर, जज.यवतमाळ) पररसरात अवैधररत्या गौण खननजाींचे
जेसीबीद्वारे उत्खनन व वधाा निीच्या घा् पररसरात अवैध रे ती उत्खनन
करण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नुसार गौण खननजाचे अवैध उत्खनन रोखण्याबाबत
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) यवतमाळ जजल््यातील केळापूर तालुक्यातील
मौजे करीं जी व पररसरात गौण खननजाचे अवैध उत्खनन व वाहतुक होत
असल्याबाबतची बातमी दिनाींक १७/०६/२०१७ रोजी स्तथाननक वत्ृ तपत्रामध्ये

िमसध्ि झाली होती. सिर बातमीच्या अनुषींगाने दिनाींक १९/०६/२०१७ रोजी मींडळ
अर्धकारी करीं जी याींनी पथकासह मौजे करीं जी व आजब
ू ाजूच्या पररसरात मोका
पाहणी केली असता गौण खननजाचे अवैध उत्खनन व वाहतक
ु होत असल्याचे
ननिशानास आले नाही.
तथाप्रप, तहमसलिार, केळापरू याींनी माहे एप्रिल, २०१७ पासून आजपयंत
केळापूर तालक्
ु यात ननिशानास आलेल्या गौण खननजाच्या अवैध उत्खनन व

वाहतुकीच्या २७ िकरणाींमध्ये कारवाई करून रूपये २,८४,८००/- एवढा िीं ड वसूल
करून शासनजमा केला आहे .
(३) िश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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मेढा (िा.मालिण, जज.मसांधद
ु ग
ू प्रतिबांधात्मि
ु )व येथील धप
(६९)

*

बांधाऱयाचे िाम पूणव िरण्याबाबि

३३३०६

श्री.पररणय

फुिे,

अॅड.अतनल

परब,

श्री.नारायण

राणे :

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

(१) मालवण नगरपामलका हद्दीतील मेढा (ता.मालवण, जज.मसींधि
ु ग
ू
ु )ा येथील धप
िनतबींधात्मक

बींधाऱयाचे

काम

अपूणाावस्तथेत

असल्यामुळे

समुद्रातील

पाणी

स्तथाननकाींच्या घरात जाऊन जजप्रवत व प्रवत्तहानी होत असल्याचे माहे जन
ू , २०१७
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर अपूणाावस्तथेत असलेल्या बींधाऱयाचे काम ननधी मींजूर करून
पण
ू ा करण्याबाबत स्तथाननक नागररकाींनी मा.म्
ु यमींत्री, मे.बींिर अर्धकारी वें गल
ु ाा,

बींिर ननरीक्षक मालवण, पत्तन अमर्भयींता, कुडाळ, मसींधि
ु ग
ु ा याींच्याकडे दिनाींक
१६ एप्रिल, २०१७ रोजी लेखी ननवेिनाद्वारे मागणी केलेली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

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

काय आढळून आले व तद्नुसार सिरहू धप
ु िनतबींधात्मक बींधाऱयाचे काम पूणा
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) नाही. परीं तु मेढा (ता.मालवण, जज.मसींधि
ु ग
ु )ा येथे
महाराषर मेरी्ाईम बोडाामाफात मींजरू करण्यात आलेल्या ३०० मी. लाींबीच्या धप
ू

िनतबींधक बींधाऱयाचे बाींधकाम अपूणा नसून पूणा करण्यात आलेले आहे . त्या

बींधाऱयालगतच्या क्रकनाऱयाची धप
ू होत असल्याचे ननिशानास आल्याने सिर
दठकाणी उवाररत र्भागाकररता ४५० मी. लाींबीमध्ये धप
ू िनतबींधक बींधारा बाींधणे
आवश्यक आहे .
(२) होय.

(३) ननधी व ननयतव्ययाच्या अधीन राहून मेढा येथे धप
ू िनतबींधक बींधाऱयाचे काम
ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार करण्यात येईल.
(४) िश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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राज्यािील मजच्िमाराांच्या मागण्याांबाबि
(७०)

*

३३४३३ श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील मजच्छमाराींनाही कजामाफी िे ण्याबाबत तसेच इतर मागण्याींसाठी
मजच्छमाराींनी मा.मत्स्तयप्रवकास राज्यमींत्री याींच्याकडे अखखल महाराषर मजच्छमार

कृती सममतीने दिनाींक १८ जन
ू , २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास मागणी केली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींिर्भाात शासनाने ननणाय घेतला आहे काय, त्याींचे स्तवरूप काय
आहे ,

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

महादे ि

जानिर :

(१)

अखखल महाराषर

मजच्छमार कृती

सममतीने

मा.मत्स्तयप्रवकास राज्यमींत्री याींच्याकडे दिनाींक १४/०६/२०१७ रोजी ननवेिन दिले
आहे , ही बाब खरी आहे .

(२) मत्स्तयोत्पािनाच्या िाक्कलन पध्ितीत सुधारणा सुचप्रवण्यासाठी मा.श्री.नकुल
पा्ील, तत्कालीन राज्यमींत्री (पिम
ु ) याींच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या सममतीच्या

अहवालानुसार एखाद्या क्षेत्रात मासळीची ्ीं चाई आहे क्रकींवा नाही हे ठरप्रवताींना

त्या र्भागातील एका वषाातील एकूण मत्स्तयोत्पािनाची तल
ु ना गेल्या ३ वषाातील
सरासरी

मत्स्तयोत्पािनाशी

केली

जाते.

एकूण

मत्स्तयोत्पािनात

सरासरी

मत्स्तयोत्पािनाच्या ५० ्क्क्याहून अर्धक घ् असेल तर त्या क्षेत्रात मासळीची
्ीं चाई जाहीर केली जाते. तथाप्रप, गेल्या १० वषाातील एकूण वाप्रषक
ा मत्स्तयोत्पािन
सरासरी मत्स्तयोत्पािना इतकेच आहे . सबब कजा माफ करण्याचा िश्न उद््ावत
नाही.

(३) िश्न उद््ावत नाही.

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

64
िडघर-िरां जाडे (िा.पनिेल, जज.रायगड) या पुलाची दरु ि्था झाल्याबाबि
(७१)

*

३२५०२ श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय सािवजतनि

बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :(१) पनवेल (जज.रायगड) तालक्
ु यामधील बि्ीशकालीन वडघर-करीं जाडे पुल हा ८९
वषे जन
ू ा असून वाहतुकीस धोकािायक असल्याने सावाजननक बाींधकाम प्रवर्भागाने
माहे ऑगस्त्, २०१६ पासन
ू पल
ू वाहतूकीस बींि केला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर पूलाची कोणतीही डागडुजी न करता सिर पल
पुन्हा
ु
वाहतक
करण्यात आला असल्यामळ
ा ना होवन
जीवीत हानी
ु ीसाठी सरू
ु
ु े िघ
ू
ु ्
होण्याची शक्यता आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ु ींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) सींबींर्धत पल
ु वाहतक
ु ीस धोकािायक असल्याने
पुल वाहतुकीसाठी बींि करण्यात आला आहे . या पुलाशेजारी सन २००६-२००७
मध्ये नप्रवन पुल बाींधण्यात आला आहे . सरु क्षक्षततेच्यादृष्ीने जन्
ु या पल
ु ावरुन
वाहतूक बींि करण्यात आली आहे . सद्य:जस्तथतीत नवीन पुलावरुन वाहतूक सरु
ु
आहे .

सिर रस्तता वडघर पल
ु ासह मसडको िार्धकरणाकडे हस्तताींतरीत करण्यात

आलेला आहे .

(३) व (४) िश्न उद््ावत नाही.

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

65
नागपूर-मुांबई समध्
ृ दी महामागव मेगामसटी शेजारील जमीन खरे दी प्रिरणाबाबि
(७२)

*

३१४५८ श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि,

श्री.सुतनल िटिरे , श्री.हे मांि टिले, श्री.अमरमसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण,

अॅड.तनरां जन डािखरे , प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३०३४७ ला

ददनाांि ३१ माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय महसल
ू
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई-नागपूर समध्
ृ िी महामागाावरील रस्तते व मेगामस्ीशेजारी उद्योगपती व
आजी-माजी सनिी अर्धकाऱयाींनी खरे िी केलेली शेकडो हे क््र जमीन िकरणाची

चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन मा.मु्यमींत्री महोियाींनी सन २०१६ च्या
नागपूर येथील दहवाळी अर्धवेशनात दिले असन
ू त्याबाबत वस्ततनु नषठ अहवाल
सािर करण्याबाबत सवा सींबर्ीं धत प्रवर्भागीय आयुक्ताींना शासनाने कळप्रवले असन
ू
अहवाल िाप्त झाल्यानींतर उर्चत कायावाही करण्याचे सींकजल्पत असल्याचे नमि
ू
केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आश्वासन िे ऊन सहा मदहन्याींचा कालावधी होऊनही अद्याप

यािकरणाची चौकशी सुरु झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त महामागााच्याशेजारी कोणकोणत्या उद्योगपतीींनी तसेच
आजी-माजी सनिी अर्धकाऱयाींनी क्रकती हे क््र जममनी आपल्या नाींवे अथवा
आपल्या नातेवाईकाींच्या नाींवे खरे िी केल्या आहे त,

(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ु ींगाने जमीन खरे िी करणाऱया उद्योगपती तसेच सनिी अर्धकाऱयाींनी खरे िी
केलेल्या जममनीींच्या कागिपत्राींची सखोल तपासणी करुन पन
ु :श्च जममनी
शासनाकडे जमा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय.

(२), (३) व (४) सींबर्धत प्रवर्भागीय आयुक्त याींच्याकडून अहवाल िाप्त झाले
असून, सिर अहवालाची तपासणी करण्याची कायावाही शासनस्ततरावर सुरू आहे .
(५) िश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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पशुसांिध
व न विभागाच्या अिायवक्षमिेमुळे राज्यािील ४८२३ शेििरी
अनद
ु ानापासन
ु िांधचि रादहल्याबाबि
(७३)

*

३१७७९ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हे मि
ां टिले, श्री.किरण पािसिर,

अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.धनांजय मांड
ु ,े श्रीमिी हु्नबानू खमलफे : सन्माननीय
पशुसांिधवन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) केंद्र शासनाने व्हें चर कॅप्रप्ल फींड योजनेतून िग्ु ध व्यवसाय, िग्ु ध उद्योजक

प्रवकास योजना व कुकु्पालन व्यवसायासाठी सन २०१०-११ मध्ये अनि
ु ान मींजरू
करूनही पशुसींवधान प्रवर्भागाच्या अकायाक्षमतेमळ
ु े राज्यातील ४८२३ शेतकऱयाींना
अनि
ु ान ममळाले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामळ
ु े २४ जजल्हा सहकारी बँकाींनी न ममळालेल्या अनि
ु ानावरही
व्याज व मळ
ू कजाावरील व्याजासदहत रक्कम शेतकऱयाींकडून वसूल केले जात
असल्याचे दिनाींक ९ मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननिशानास आले, हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, पालघर जजल््यातील ५३९ शेतकऱयाींना रूपये ५ को्ी ५८ लाख
९३ हजाराचे अनि
ु ान ममळाले नसल्यामुळे कजाावरील व्याजाचा र्भार शेतकऱयाींना
बसत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार केंद्र शासनाने मींजूर केलेले अनुिान शेतकऱयाींना
प्रवतरीत करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे ि जानिर : (१) हे खरे नाही.

िग्ु ध व्यवसाय, िग्ु ध उद्योजक प्रवकास योजनेंतगात सन २०१०-११ ते

डडसेंबर, २०१४ या कालावधीचे प्रवप्रवध बँकाींकडील िस्तताव मींजूरीस्ततव नाबाडा
सींस्तथेकडे सन २०१६ मध्ये िाप्त झाले होते. सिर िस्तताव पडताळणीसाठी
आयुक्त पशुसव
ीं धान याींचेकडे दिनाींक २७/०१/२०१७, २/०३/२०१७ व ३०/०६/२०१७
रोजी पाठप्रवण्यात आलेले आहे त. सिर िस्ततावाींची पडताळणी क्षेबत्रयस्ततरावर सुरू
असून १४४३ िस्तताव पडताळणी पश्चात अनि
ु ान प्रवतरीत करणेस्ततव नाबाडाकडे
दिनाींक ५/०७/२०१७ रोजी पाठप्रवण्यात आलेले आहे त. उवाररत ३,३५७ िस्ततावाींची
क्षेबत्रयस्ततरावर पडताळणी सरू
ु असून पडताळणी अहवाल िाप्त होताच नाबाडाकडे
पाठप्रवण्यात येणार आहे .
पोल्री व्हें चर कॅप्रप्ल फींड ही योजना दिनाींक १/०४/२०११ पासन
ू
कायााजन्वत झाली असन
ू त्या योजनेंतगात खालीलिमाणे िस्तताव मींजरू करण्यात
आलेले आहे त व अनि
ु ान मींजरू करण्यात आलेले आहे त.
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(२), (३), (४) व (५) िश्न उद््ावत नाही.

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

मुांबई-अहमदाबाद जलदगिी प्रिासी रे ल्िे (बल
ु ेट रे न) प्रिल्पाबाबि

*

(७४)
३१९१४ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, अॅड.तनरां जन डािखरे :
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७४८० ला ददनाांि २२ माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या
उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :(१) मुींबई-अहमिाबाि हा जलिगती िवासी रे ल्वे िकल्प (बुले् रे न िकल्प) रे ल्वे
मींत्रालय, र्भारत सरकार, महाराषर शासन व गुजरात शासन याींच्याकडून
सींयुक्तपणे राबप्रवण्यात येणार असन
ू त्यासाठी अींिाजे रूपये ९७६३९ को्ी खचा
येणार आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त खचाापक
ैं ी २५ ्क्के र्भार राज्य शासनाने करण्याबाबतचा
अींनतम ननणाय घेण्यासाठी दिनाींक २७ फेिव
ु ारी, २०१७ रोजीच्या शासन
ननणायान्वये मा.मु्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली मींत्रीमींडळ उपसममती गठीत

करण्यात आली होती, उक्त सममतीच्या अहवालानींतर िस्ततावाबाबत पढ
ु ील
कायावाही करण्यात येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त मींत्रीमींडळ उपसममतीने अहवाल सािर केला आहे काय,
(४) असल्यास, त्यानस
ु ार राज्याच्या दहताच्या कोणत्या बाबी प्रवचारात घेऊन
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददिािर राििे : (१) होय.
(२) होय.

(३) नाही.

(४) व (५) िश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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(७५)

*

दहांगोली जजल््यािील शेििऱयाांना खिाचा पुरिठा िरण्याबाबि
३३१९४ श्री.रामराि िडिुिे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दहींगोली जजल््यात यावषीच्या पेरणीच्या हीं गामात १०६५४० मे. ्न खताची
मागणी शेतकऱयाींकडून होत असताना फक्त ५९ हजार ७०० मे. ्न खताचे
आवीं्न जजल्हा पररषि कृषी प्रवर्भाग, दहींगोली याींनी मींजूर केले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, खताींचा पुरवठा अल्प असल्याने एकाचवेळी मागणी वाढून खत
्ीं चाईचा सामना शेतकऱयाींना करावा लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार शेतकऱयाींना खताींचा पुरवठा करण्याबाबत कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

दहींगोली जजल्हयातील मागील ३ वषाातील खरीप हीं गामातील एकूण

सरासरी खत वापर ४८६१६ मे.्न इतका आहे . खरीप हींगाम २०१७ करीता मींजरू
केलेला खत साठा ५९७०० मे.्न म्हणजे सरासरी खत वापराच्या २२% ने अर्धक

तर खरीप हीं गाप २०१६ मधील खत वापराच्या तुलनेत ४०% ने अर्धक आहे .
साराींशाने शेतकऱयाींना खत ्ीं चाईचा सामना करावा लागला नाही.
(३) िश्न उद््ावत नाही
(४) सींबर्ीं धत नाही.

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

इिर राज्यािील मजच्िमार राज्याि घुसखोरी िरून मासेमारी िरीि

असल्यामुळे ्थातनि मजच्िमाराांचा व्यिसाय धोक्याि आल्याबाबि

(७६)

*

३१२४५ श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमिी ज्मिा िाघ :

िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २६८०५ ला ददनाांि १० माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या
उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-
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(१) इतर राज्यातील मजच्छमार राज्यात घुसखोरी करून पसासीन जाळ्याद्वारे

बेकायिे शीर मासेमारी करीत असल्यामळ
ु े पसासीन ने्द्वारे मासेमारीवर ननयींत्रण
व

ननबंध

घालण्यासाठी

शासनाने

ननणाय

घेतले

असता

सिर

ननणायाची

अींमलबजावणी होत नसल्यामळ
ु े पसासीन जाळ्याद्वारे मासेमारी होत असल्याने

स्तथाननक मजच्छमाराींचे व्यवसाय धोक्यात आल्याचे माहे एप्रिल, २०१७ मध्ये वा
त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

मुरुड-जींजजरा

(जज.रायगड)

क्रकनाऱयावर

मासेमारी

हा

मोठा

व्यवसाय असन
ू मासेमारी व्यवसायावर ३० ते ३५ ्क्के मजच्छमार अवलींबन
ू
असून या सवा क्रकनारपट्टीवर इतर राज्यातील मजच्छमाराींनी घुसखोरी केली
असल्याने सागरी सुरक्षेला धोका ननमााण झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या परिाींतीय मजच्छमाराींकडे कोणतेही ओळखपत्र नाही. सिर

परिाींतीय मजच्छमार स्तपीड बो्ीचा वापर करून मासेमारी करीत असल्यामळ
ु े इतर
मासेमारी

व्यवसायावर

त्याचा

पररणाम

होत

आहे ,

याबाबत

स्तथाननक

मजच्छमाराींनी अनेकवेळा आींिोलने करूनही शासनाने कोणतीच कायावाही केली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे ि जानिर : (१) नाही.
(२) नाही.

(३) नाही.

(४) व (५) िश्न उद््ावत नाही.
-----------------

विधान भिन :
मांब
ु ई.

उत्िममसांग चव्हाण
सधचि,
महाराष्ट्र विधानपररषद

_______________________________________________________

मुद्रणपूवा सवा िक्रक्रया महाराषर प्रवधानमींडळ सर्चवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे .
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, मुींबई.

