महाराष्ट्र विधानपररषद
पहहले अधधिेशन, २०१५
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
मांगळिार, हदनाांि ०७ एवप्रल, २०१५ / चैत्र १७, १९३७ ( शिे )
(१) महसूल, पुनिवसन ि मदत िायव, भूांिप
पुनिवसन, अल्पसांख्याि वििास आणि

औिाफ, िृषी आणि फलोत्पादन, पशस
ु ांिधवन,

दग्ु धवििास ि मत््यव्यिसाय, राज्य उत्पादन
(२)
(३)

याांचे प्रभारी विभाग

शुल्ि मांत्री

पररिहन मांत्री
ऊर्ाव, निीन ि निीिरिीय ऊर्ाव मांत्री
-------------------------------

प्रश्नाांची एिूि सांख्या - १६
-------------------------------

साताऱ्यातील खांडोबा यात्रेतील मत
ृ ाांच्या नातेिाईिाांना ि र्खमीांना मदत दे ण्याबाबत
*
(१)
२८४६
डॉ.नीलम गोऱ्हे :
सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साताऱ्यातील खींडोबा यात्रेत हत्ती बबथरुन दोन महहलाींचा मत्ृ यु व दोन जण
जखमी झाल्याचे हदनाींक ३ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अर्ाच प्रकारे माींढरदे वी यात्रेच्या दरम्यान झालेल्या चें गराचें गरीत

अनेक जण मत
ृ व जखमी झाल्याच्या घ्नेची चौकर्ी करण्याकररता नेमण्यात
आलेल्या सममतीने सादर केलेल्या अहवालातील मर्फारर्ीींपैकी कोणकोणत्या
मर्फारर्ीींवर र्ासनाने आतापयंत अींमलबजावणी केली आहे ,

(३) राज्यात अनेक दे वस्थानाींच्या हिकाणी नेहमीच मोिमोिया यात्रा भरत असून
अर्ा प्रकारच्या घ्ना पन्
ु हा घडू नये याकररता र्ासनाने कोणती उपाययोजना केली
आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) तसेच साताऱ्यातील खींडोबा यात्रेत मत
ृ ाींच्या नातेवाईकाींना व जखमीींना कोणती
तातडीची मदत हदली वा दे ण्यात येत आहे

(५) अद्याप कोणतीच मदत हदली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींर्त: खरे आहे .
खींडोबा दे वाच्या यात्रेत हत्ती स्वत: भवती जागेवर फफरुन खाली बसण्याच्या
प्रयत्नात हत्तीच्या पायाचा धक्का लागल्याने एका महहलेचा मत्ृ यू झाला आहे .

(२) व (३) महाराषर राज्यात यात्राींचे ननयोजन आणण करावयाच्या उपाययोजना
यासािी राज्य र्ासनाने र्ासन पररपत्रक क्र.आरएलएफ २००९/प्र.क्र.५८/म-३, हदनाींक
२३.०३.२००९ व २६.०३.२००९ च्या पररपत्रकाींन्वये सूचना ननगशममत केल्या आहे त. या
सच
ू नाींच्या अनष
ु ींगाने अध्यक्ष, जजल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधधकरण या नात्याने

सवश जजल्हाधधका-याींकडून त्याींच्या जजल््यातील यात्राींकरीता यात्रेच्या कालावधीत
ववववध खात्याींनी पार पाडावयाच्या जबाबदा-याींसािी प्रमाणणत कायशपध्दती (Standing

operating Procedure) ननजचचत करण्यात येत.े त्यानुषींगाने आपत्ती व्यवस्थापन
आराखडा

व

प्रमाणणत

कायशपध्दतीस

अनुसरुन

उपाययोजना

व

अींमलबजावणी

करणेबाबत जजल्हाधधका-याींकडून सच
ू ना ननगशममत करण्यात येतात.

(४) व (५) खींडोबा दे वस्थान पाल, यात्रा कालावधीत सींबींधधत भाववकाींना तात्काळ
वैद्यकीय सुववधा उपलब्ध करण्यात आल्या. एका मत
ृ महहलेच्या नातेवाईकाींना मातंड
दे वस्थान रस््, कमम्ी पाल याींचक
े डून रु.१.५१ लाखाची मदत दे ण्यात आलेली आहे .
-----------------

सीमा शल्
ु ि आिारिी नािा, दापचरी (ता.तलासरी, जर्.पालघर) येथून अिर्ड
(२)

*

िाहनाांची चोरट्या मागावने होत असलेली िाहतुि

४०७१

श्री.आनांद ठािूर, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.हे मांत टिले, श्री.ख्िार्ा बेग,

श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मसमा र्ुल्क आकारणी दापचरी नाका (ता.तलासरी, जज.पालघर) येथून रोज
फकमान ४०० ते ५०० अवजड वाहनाींची चोरट्या मागाशने वाहतूक होत आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, मसमा र्ुल्क आकारणी करीत असलेली सदभाव कींपनीचे अधधकारी व
स्थाननक पोलीस ववभागाचे (आर.्ी.ओ.) अधधकारी याींच्या सींगनमताने रोज मोठ्या
प्रमाणावर रक्कमेचा अपहार केला जात आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, र्ासनाने याची चौकर्ी वा पाहणी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकषश काय आहे त व अर्ा प्रकारे र्ासनाचा मोठ्या
प्रमाणावर महसूलाचा अपहार करणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर र्ासन कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे ,

(५) अद्याप कारवाई केली नसल्यास होत असलेल्या ववलींबाची सवशसाधारण कारणे
काय आहे त ?
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श्री. हदिािर रािते : (१) होय.
(२) नाही.
(३) व (४) तपासणी नाक्यावरुन अधधका-याींची नजर चूकवून काही वाहने पळून
जातात असे ननदर्शनास आल्यामुळे सीमा तपासणी नाका, दापचेरी येथे वाहनाींची
ननयममत तपासणी केली जाते.

हद. १४.०१.२०१५ रोजी तपासणी नाका चुकवून व बॅररके्स ् मोडून वाहन

पळवन
ू नेल्या प्रकरणी वाहन मालकाववरुध्द तलासरी, पोलीस िाणे येथे गन्
ु हा दाखल
केला आहे .

(५) प्रचन उद््ावत नाही.
-----------------

परतिाडा (जर्.अमरािती) येथील मेळघाटातील रोर्ांदारी िरिा-या मर्ूराांसाठी
(३)

*

बाांधण्यात आलेल्या भिनाचा िापर ि द हदला र्ात नसल्याबाबत

४४४०

श्री.रार्ेंद्र मुळि, श्री.सांर्य दत्त, डॉ.सुधीर ताांबे :

सन्माननीय

महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परतवाडा (जज.अमरावती) येथील मेळघा्ातील रोजगार सींपल्यानींतर ननवाऱ्यासािी

मजूराींकररता बाींधण्यात आलेल्या भवनाचा वापर त्याींना कदि हदला जात नसल्याने या
मजूराींना उघड्यावर रात्र काढावी लागत असल्याचा प्रकार माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रोजींदारी करणा-या मजरू ाींना सदरहू भवनाचा रात्री राहण्यासािी वापर
कदि दे ण्याकरीता र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे
(३) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) प्रचनाधीन इमारत, परतवाडा, ता.अचलपूर,

जज.अमरावती येथे तत्कालीन लोकप्रनतननधीींच्या सच
ू नेवरुन आमदाराींच्या स्थाननक
ववकास कायशक्रमाींतगशत “मेळघा् आहदवासी लोकाींकरीता औद्योधगक भवन” म्हणून
बाींधण्यात

आली

असून

सदर

इमारत

मेळघा्

येथील

मजूराींच्या

रात्रीच्या

ननवाऱ्याकरीता बाींधण्यात आली नाही. तसेच सदर इमारतीचा वापर उक्त हे तूकररता
कदि दे ण्याबाबत मागणी/ननवेदन जजल्हाधधकारी, अमरावती याींच्याकडे प्राप्त झालेले
नाही. सदर इमारतीचा वापर

मागील

लोकसभा

व

ववधानसभेच्या

सावशजननक

ननवडणूकाींच्या कालावधीत साहहत्य िे वण्यासािी व इतर प्रर्ासकीय कामकाजासािी
करण्यात आला आहे . ननवडणूकववषयक साहहत्य अजूनही सदर हिकाणी िे वण्यात
आले आहे .
नाही.

त्यामुळे त्याहिकाणी मजूराींना रात्रीच्या ननवाऱ्याची सोय करणे र्क्य
-----------------
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मडूरा ि पाडलेस, (ता.सािांतिाडी, जर्.ससांधुदग
ु )व येथील बागायतीला लागलेल्या आगीत
नि
ु सान झालेल्या शेतिऱ्याांना भरपाई समळिेबाबत

(४)

*

४७१०

श्री.सुननल तटिरे , अॅड.र्यदे ि गायििाड, श्री.प्रिाश गर्सभये,

श्री.हदपिराि साळांु खे-पाटील, श्री.हे मांत टिले , श्री.नरें द्र पाटील :

सन्माननीय

पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मडूरा व पाडलेस (ता.सावींतवाडी, जज.मसींधुदग
ु )श येथील कोकण रे ल्वे स््े र्न

जवळील बागायतीला जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यानच्या दस
ु ऱ्या आिवडयात

लागलेल्या भीषण आगीत ३० एकर क्षेत्रातील हजारो काजू व आींबा कलमे जळून
सम
ु ारे ५० लाख रुपयाींहून अधधक नक
ु सान झाल्याची धक्कादायक घ्ना घडली, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्यास, ज्या र्ेतकऱ्याींचे आगीत नुकसान झाले त्याींना कोणती नुकसान
भरपाई दे ण्यात आली वा येत आहे ,

(४) अद्याप मदत दे ण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) मसींधुदग
ु श जजल््यातील सावींतवाडी तालुक्यातील मडुरा व
पाडलोस गावामध्ये हदनाींक १० जानेवारी, २०१५ रोजी आकजस्मक आग लागून एकूण

४.४५ हे क््र क्षेत्रात काजूची ४२० झाडे जळून अींदाजे रुपये ४.२० लक्ष चे नुकसान
झाले आहे .
(२) होय.

(३) केंद्र र्ासनाच्या ननकषानुसार आग लागून र्ेती अथवा फळ वपकाींचे नुकसान
झाले असल्यास मदत अनुज्ञेय नाही. यास्तव वरीलप्रमाणे फळबागाींच्या झालेल्या
नुकसानीसािी मदत दे ता येत नाही.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

(५)

*

र्ैतापरु प्रिल्पाचे रें गाळलेले िाम मागी लािण्याबाबत
४८८७

श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरि पािसिर, श्री.हे मांत

टिले, श्री.अननल भोसले :
काय :(१)

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

जैतापुर

प्रकल्पाबाबत

सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
सरकारमध्ये

मतभेद

असल्यामुळे

सदर

प्रकल्पाच्या

कामाबाबत प्रचनधचन्ह ननमाशण झाल्याचे हदनाींक १३ जानेवारी, २०१५ रोजी वा
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाचे रें गाळलेले काम मागल लावण्यासािी र्ासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप कायशवाही केलेली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) नाही.

(२) प्रकल्पाच्या भूसींपादनाची कायशवाही पूणश होऊन जममनीचा ताबा न्युजक्लअर पॉवर
कॉपोरे र्न ऑफ इींडडयाला दे ण्यात आला आहे .
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
----------------राज्यात म
ु त वि्यापीठाांमाफवत घेण्यात आलेल्या पदिीधारिाांना नोिरीची
सांधी आणि पदोन्नती नािारली र्ात असल्याबाबत

(६)

*

५३००

डॉ.अपि
ू व हहरे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १७१८ ला हदनाांि २३

डडसेंबर,२०१४ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील

(१) राज्यात मुक्त ववद्यापीिामाफशत घेण्यात आलेल्या पदवीधारकाींना नोकरीची सींधी

आणण पदोन्नती नाकारली जात असल्याच्या पाचवशभुमीवर राज्यातील सवश कृवष
ववद्यापीिाींचे कुलगुरु व यर्वींतराव चव्हाण महाराषर मुक्त ववद्यापीि, नामर्कचे
कुलगरु
ु याींची बैिक आयोजजत कदिन तद्सींबींधीचा अहवाल डडसेंबर, २०१४ पयंत

र्ासनास सादर करण्याच्या सुचना महाराषर कृवष मर्क्षण व सींर्ोधन पररषद, पुणे
याींना दे ण्यात आल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तद्सींबींधीचा अहवाल र्ासनास प्राप्त झाला आहे काय, असल्यास,
अहवालात नमुद मुख्य बाबीींचे सवशसाधारण स्वरुप काय आहे व त्यानुषींगाने पुढे
कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे ,

(३) मुक्त ववद्यापीिाची र्ासनमान्य पदवी अ्ा्य धरण्याचे नेमके कारण काय,
याबाबत र्ासनाचे धोरण काय आहे ,

(४) अद्याप अहवाल प्राप्त झालेला नसल्यास, होत असलेल्या ववलींबाची सवशसाधारण
कारणे काय आहे त ?
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय
(२) चारही कृवष ववद्यापीिाींतील कायशरत कृवष सहाय्यकाींना (मक्
ु त ववद्यापीिाींच्या
पदवीधारकाींसहहत) कननषि सींर्ोधन सहाय्यक या पदावर ननयामानुसार पदोन्नती

दे ण्याबाबत ववचार होण्यास हरकत नसल्याचे हद. २०.१२.२०१४ रोजी महासींचालक,
कृवष पररषद, पुणे याींचे दालनात राज्यातील सवश कृवष ववद्यापीिाींचे कुलगुरु व

यर्वींतराव चव्हाण महाराषर मुक्त ववद्यापीि, नामर्कचे कुलगुरु याींच्यात झालेल्या
बैिकीतील अहवालात नमद
ू केले आहे . तसेच कननषि सींर्ोधन सहाय्यक या पदावर
पदोन्नती/ननवड

होण्यासािी

त्याींनी

महाराषर

कृवष

ववद्यापीिे ,

१९९०/र्ासन

ननणशय/पररपत्रक/सुचना/ ननयमानुसार आवचयक ती र्ैक्षणणक अहश ता आणण अनुभव
धारण करणे बींधनकारक राहील असे मत व्यक्त केले आहे .

(३) सामान्य प्रर्ासन ववभागाचा हद. १२.१२.२००६ च्या र्ासन ननणशयानुसार हदलेल्या
सच
ू नेनस
ु ार अध्यापकीय पदे वगळून इतर पदाींसािी यर्वींतराव चव्हाण महाराषर
मुक्त ववद्यापीिाच्या पदवीका/पदवी पात्र िरववलेल्या आहे त.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

----------------िधाव, चांद्रपूर जर्ल््यात बोगस क्रमाांि ि िागदपत्रे बनिून मोठ्या प्रमािात
(७)

*

िाहनाांचा िापर होत असल्याबाबत

५७४१

श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद रिवपसे, श्री.अशोि

उफव भाई र्गताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुभाष झाांबड :

सन्माननीय पररिहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वधाश, चींद्रपूर जजल््यात बोगस क्रमाींकाची वाहने जप्त केल्याचे माहे जानेवारी,
२०१५ मध्ये वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्क्रॅप झालेली वाहने ववकत ायायची त्यावर बोगस क्रमाींक आणण

बोगस कागदपत्रे बनवून त्याींचा सराशस वापर करण्याचा प्रकार ववदभाशत मोठ्या
प्रमाणात सदि
ु आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रचन भाग १ व २ बाबत चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानुसार कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते : (१) वधाश जजल््यात अर्ी बाब ननदर्शनास आली आहे . तथावप,
चींद्रपूर जजल््यात असे आढळून आले नाही.
(२) नाही.
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(३) व (४) वधाश जजल््यात बनाव् साींगाडा (चेमसस) क्रमाींक असलेल्या मो्ार वाहन
क्रमाींक CG-०४G- ६३७४ च्या वाहन मालकाववरुध्द हद. ६.१.२०१५ रोजी सेवा्ाम
पोलीस िाणे येथे गु.र.क्र. ०६/१५ भा.दीं .वव. कलम ४२०,४८६,४७१ अन्वये गुन्हा नोंद

करण्यात आला आहे . सदर गुन्हा तपासाधीन आहे . तसेच सदर प्रकरणी उप प्रादे मर्क

पररवहन अधधकारी, वधाश याींचक
े डून त्याींच्या कायाशलयीन तपासणी पथकास अर्ी
वाहने आढळून आल्यास कायशवाही करण्याबाबत ननदे र् हदले आहे त.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

----------------ससल्लोड (जर्.औरां गाबाद) बस्थानि पररसरात घाि ि िच-यामुळे
(८)

*

बस्थानिाची झालेली दरु ि्था

५९४८

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अशोि उफव भाई र्गताप,

श्री.सांर्य दत्त : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मसल्लोड (जज.औरीं गाबाद) तालुक्यातील बस स्थानक पररसराला घाण, कचरा व

त्यामळ
ं ीमळ
ु े पसरणा-या दग
ु ध
ु े बस स्थानकाची दरु वस्था झाल्याचे माहे जानेवारी,
२०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त बस स्थानकाच्या आवारात नव्हे तर फला्वरही घाण कचरा
साचलेला असतो त्यामुळे मोका् गायी, र्ेळया, डुकरे आहद प्राण्याींच्या हदवसभर
सवशत्र मुक्त वावर असतो. मोका् जनावरे सहज स्थानकालगतच मर्रुन दोन
फला्ातील

मोकळया

स्थानकातील मोकळया

जागेत

प्रवार्ानी

साींडलेले

खाद्यपदाथश

खात

फफरतात,

जागेला उकीरडयाचे स्वरुप प्राप्त झाले असन
ू पररसरातील

व्यवसायीक सराशसपणे घाण, कचरा आणुन ्ाकतात असे असूनही याबाबत आवचयक
कारवाई करण्यात येत नसल्याने सदरहू बस स्थानकाची दरु वस्था झाली असल्याने
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते : (१) अींर्त: खरे आहे .
(२) मसल्लोड बसस्थानकाच्या समोरच्या जागेची स्वच्छता आगाराच्या दे खरे खीखाली
दै नींहदन केली जाते. बसस्थानकाचा पािीमागील भाग दै नहीं दन वापरात नाही. त्या
हिकाणी बाहे रील फळवाले, हॉ्े लवाले व इतर त्याींचा कचरा रात्रीच्या वेळी आणून
्ाकतात. याबाबत ववभाग ननयींत्रक, औरीं गाबाद व आगार व्यवस्थापक मसल्लोड
याींच्यामाफशत पोमलस स््े र्न व नगरपामलकेकडे तक्रार दे ण्यात आले ली आहे .
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मसल्लोड बसस्थानकाचा वापर समोरच्या बाजूने आहे . तेथील दै नींहदन

स्वच्छता आगाराच्या दे खरे खीखाली केली जाते. तसेच सदर बसस्थानकाची साफसफाई

कींत्रा्ीपध्दतीने करण्यासािी ननववदा मागववण्यात आल्या असून ननववदा मींजूरीची
प्रफक्रया सुदि करण्यात आली आहे .
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

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

दत्तात्रय सां्थान, सशखर माहूर (जर्.नाांदेड) याांच्या मालि्च्या र्मीनी अन्य
व्यतीच्या नािे बेिायदे शीरररत्या ह्ताांतरीत िेल्याबाबत
*
(९)
६२८०
श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.धनांर्य मुांडे :
सन्माननीय महसूल मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) दत्तात्रय सींस्थान, मर्खर माहूर (जज.नाींदेड) याींच्या मालकीच्या इनाम जमज नी

अन्य व्यक्तीच्या नावे हस्ताींतरीत झाल्याबाबत चौकर्ीसािी जजल्हाधधकारी, यवतमाळ
याींनी हदनाींक १० माचश, २०१४ रोजी सममती गिीत केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ५ सदस्यीय सममतीला आपला अहवाल पींधरा हदवसाींच्या आत सादर
करण्याचे आदे र् जजल्हाधधकारी, यवतमाळ याींनी हदले होते, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर चौकर्ी सममतीने केलेल्या चौकर्ीचे ननषकषश कोणते,
(४) नसल्यास, चौकर्ीसािी झालेल्या ववलींबाची कारणे कोणती आहे त,

(५) उक्त दे वस्थानाच्या मालकीच्या इनाम जमीनी बेकायदे र्ीरररत्या हस्ताींतरीत
केल्याप्रकरणी दोषीववरुध्द कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहे त ?
श्री.

एिनाथराि

जजल्हाधधकारी,

खडसे

:

(१),

(२),

(३)

व

(४)

प्रचनाधीन

ववषयासींदभाशत

यवतमाळ याींनी उपववभागीय अधधकारी, यवतमाळ/वणी/केळापरू /
उमरखेड/दाराव्हा याींच्या अधधपत्याखाली ५ चौकर्ी पथके हद.३०/३/२०१३, हद.१/७/२०१३
व हद.१०/३/२०१४ रोजीच्या आदे र्ान्वये गहित केली आहे त. सदर चौकर्ी पथकाींना

त्याींचा अहवाल १५ हदवसाींच्या कालावधीत सादर करण्याबाबत सुधचत करण्यात आले

होते. तथावप काही पथकाींच्या अध्यक्ष पदावरील व्यक्तीींच्या बदल्यामुळे तसेच
लोकसभेच्या व ववधान सभेच्या सावशबत्रक ननवडणक
ु ाींमळ
ु े सदर पथकाींनी ववलींबाने
हद.३०/१/२०१५ ते हद.२३/३/२०१५ या कालावधीत त्याींचे अहवाल सादर केले आहे त.
सदर चौकर्ी अहवालात दत्तात्रय सींस्थान, मर्खर माहूर, जज.नाींदेड याींच्या
मालकीच्या जममनीींच्या सींदभाशत यवतमाळ उपववभागात बेकायदे र्ीर हस्ताींतरणाची

प्रकरणे आढळली नाहीत. मात्र दारव्हा, वणी, उमरखेड व केळापूर उपववभागात सदर
दे वस्थानच्या काही जममनीववषयी ववनापरवाना हस्ताींतरणाचे व्यवहार झाल्याचे तर

काही जममनीींच्या अधधकार अमभलेखात इतर हक्कात कुळाींची नावे घेण्यात आल्याचे
ननदर्शनास आले आहे .
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(५) व (६) जजल्हाधधकारी, यवतमाळ याींनी उप ववभागीय अधधकारी, वणी, उमरखेड,
केळापूर व दारव्हा याींना त्याींच्या अहवालाच्या अनुषींगाने ननयमानुसार कायशवाही
करण्याबाबत सच
ू ना हदल्या आहे त.
-----------------

(१०)

*

िराड ताल
ु यातील (जर्.सातारा) खाि मालि व महसल
ु विभागातील
अधधिारी संगणमताने िरीत असलेला गैरव्यिहार
६३४३

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.हदपिराि साळांु ख-े पाटील,

श्री.हे मांत टिले , श्री.धनांर्य मुांडे, श्री.किरि पािसिर :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) कराड (जज.सातारा) तालुक्यात पूवश व पजचचमेकडील पटयायात स्याद्री पवशत राींगेचे

डोंगर ववस्तारले असन
ू या डोंगर भागात १०० च्या आसपास दगड खाणी असन
ू या
दगड खाणीच्या माध्यमातून डोंगर मोठ्या प्रमाणात पोखरुन तेथील दगड, मुरुम
मोठ्या प्रमाणात उचलला जात आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तेथील महसुल ववभागाींचे अधधकारी सदर खाणीच्या मालकाींकडून
रॉयल््ीचा प्रनत रॉस २०० रुपये ही रॉयल््ी र्ासनास जमा केली जात आहे , हे खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सदर भागात मोठ्या प्रमाणात खाणी सुरु असून तेथील दगड, माती,
मुरुम

याींचा

मोठ्या

प्रमाणातील

सािा

तेथील

खाण

मालक

तेथील

महसुल

ववभागातील अधधका-याींना हातार्ी धरुन गैरव्यवहार करीत असल्याचे माहे जानेवारी,
२०१५ मध्ये वा त्यासम
ु ारास आढळून आलेले आहे , हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, र्ासनाने वरील प्रकरणाची चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले, त्यानुसार र्ासनाने सींबींधधत दोषी व्यक्तीींवर कोणती कारवाई केली
आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५) अद्याप र्ासनाने वरील प्रकरणाची चौकर्ी केली नसल्यास ववलींबाची कारणे
काय आहे त ?

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) व (२) कराड तालुक्यात २४ खननपटयाे मींजूर असून,
त्यामध्ये उत्खनन सुरु आहे . या खाणमालकाींकडून प्रनतरास रुपये २००/- या प्रमाणे

स्वाममत्वधन वसल
ू करण्यात येत आहे .
(३) व (४) कराड तालक्
ु यात सन २०१४-२०१५ या वषाशत माती, मुरुम या गौण
खननजाच्या अवैध उत्खनन / वाहतुकीची काही प्रकरणे ृषष्ोत्पत्तीस आलेली आहे त,
ही वस्तुजस्थती आहे . अर्ा २५ प्रकरणात रुपये १,९४,०००/- इतका दीं ड वसूल करण्यात
आला आहे , तथावप कराड तालुक्यातील खाण मालक महसल
ू ववभागातील अधधकायाींना हातार्ी धरुन गैरव्यवहार करत असल्याची बाब ननदर्शनास आलेली नाही.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

-----------------
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मध्यप्रदे श ि महाराष्ट्र ससमेिरील आर.टी.ओ. तपासिी
(११)

*

नायािरुन होिारी अिैध िाहतुि

६४३४

श्री.शरद रिवपसे :

खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्य पररवहन ववभागाचा मध्यप्रदे र् व महाराषर मसमेवरील मागील दोन
वषाशपासून अमरावती र्हरातील वरनड येथे सुदि असलेले आर्ीओ तपासणी नाका

नव्यानेच खाळा येथे अत्याधुननक आर्ीओ चेकपोस््ची ननममशती झाल्यामुळे वरुडचे
चेकपोस्् खाळा येथे स्थलाींतरीत झाले आहे . यामुळे वरुड र्हरातून होणा-या अवैध
वाहतक
वाहन तपासणी नाका चक
ू ीचे प्रमाण वाढले असन
ू
ु वून सावनरू मागे ्ामीण

भागातून जड वाहतूक होत असल्याने दलालाींचे अवैध व्यवहार सुदि झाले असल्याचे
हदनाींक २८ एवप्रल, २०१४ रोजी वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, येथील दलालखोरी थाींबववण्यासींदभाशत र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते : (१) याबाबत कोणतेही ननवेदन र्ासनास प्राप्त झालेले नाही.

(२) रवाळा तपासणी नाका चक
ु वन
ू वाहनाींची होणारी वाहतूक रोखण्यासािी अमरावती
पररवहन कायाशलयाच्या भरारी पथकाींमाफशत कारवाई करण्यात येत.े
माहे एवप्रल-मे, २०१४ मध्ये रवाळा नाका चुकवून जाणा-या वाहनाींची अमरावती
पररवहन कायाशलयाच्या भरारी पथकाने तपासणी करुन दोषी आढळलेल्या ५० वाहन

धारकाींकडून रु. १.१५ लाख तडजोड र्ुल्क वसूल करण्यात आले आहे .
तसेच, माहे फेरव
ु ारी, २०१५ मध्ये भरारी पथकामाफशत राबववलेल्या ववर्ेष
तपासणी मोहहमेत दोषी आढळलेल्या १८३ वाहनधारकाकडून रु. २.४२ लाख तडजोड
र्ुल्क वसूल करण्यात आले आहे .
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

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

हायड्रोसलि ब्रेि ि्टच्या धोरिानुसार रॅ टर ि रे लरचे
(१२)

*

पाससांग िरिे बांद केल्याबाबत

६५५७

श्री.महादे ि र्ानिर :

सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) पजचचम महाराषरात १ सप््ें बर, २०१४ पासन
र्ेतकऱ्याींचे रॅ क््र व रे लरचे
ु
हायड्रोमलक

रेक

की्च्या

धोरणानस
ु ार

ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

पामसींग

करणे

बींद

असल्याचे

नक
ु तेच
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(२) असल्यास, हजारो र्ेतकऱ्याींनी खरे दी केलेली रॅ क््र व रे लर आज पामसींग ववना
थाींबली आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबतीत र्ासनाने कोणती भमू मका घेतली वा घेण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, त्याचे कारण काय ?
श्री. हदिािर रािते : (१) केंद्र र्ासनाच्या अधधसूचनेप्रमाणे रॅ क््र व रे लरसािी
हद. १.९.२०१४ पासून हायड्रोमलक रेफकीं ग यींत्रणा सक्तीची करण्यात आली आहे . मात्र

केंद्र र्ासनाच्या हद. २७.१.२०१५ च्या अधधसूचनेप्रमाणे रे लरसािी हदनाींक १.१.२०१६
पयंत मुदतवाढ दे ण्यात आली आहे .
(२) अींर्त: खरे आहे .

हायड्रोमलक रेफकीं ग मसस््ीमची सुववधा नसलेल्या रॅ क््रची नोंदणी सध्या

करण्यात येत नाही.

(३) सदर बाब केंद्र र्ासनाच्या अखत्यारीत आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

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

आगीमुळे नुिसान झालेल्या आांबा ि िार्ू बागायतदाराांना मदत समळिेबाबत
(१३)

*

६५९५

प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे :

सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई गोवा महामागाशवरील कपडगाव ते झरे वाडी दरम्यान हदनाींक ५ फेरव
ु ारी,

२०१५ रोजी वा त्या सुमारास लागलेल्या वणव्यात सुमारे ४०० एकर क्षेत्रातील आींबा,
काजू, कलमाींची हानी झाली असून १०० एकरमधील आींबा व ३०० एकर क्षेत्रातील
काजू बागायतदाराींचे मोिे आधथशक नुकसान झाले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त नुकसानीचे पींचनामे कमशचा-याींच्या अभावामुळे पूणश झालेले
नसल्याने र्ेतक-याींना नक
ु सान भरपाई ममळण्याबाबत ववलींब झाला आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त हिकाणच्या र्ेतक-याींना त्वररत नुकसान भरपाई दे ण्याबाबत
र्ासनाने पुढे कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कायशवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) मुींबई गोवा महामागाशवरील रत्नाधगरी
जजल््यातील चरवेली, झरे वाडी या दोन गावात हदनाींक ४ फेरुवारी, २०१५ रोजी वणवा

लागन
ू फळवपकाींचे नुकसान झाले आहे . सदर आगीचे पींचनामे करण्यात आले असन
ू ,
त्यानुसार वणव्यामध्ये ६६ व्यक्तीींच्या आींबा १६.१६ हे क््र व काजूचे १७.५० हे क््र
असे एकूण ३३.६६ हे क््र बागायतीचे नुकसान झाले आहे .
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केंद्र र्ासनाच्या ननकषानुसार वणवा लागून र्ेती अथवा फळ वपकाचे नुकसान

झाले असल्यास मदत अनुज्ञेय नाही. यास्तव वरीलप्रमाणे फळबागाींच्या झालेल्या
नुकसानीसािी मदत दे ता येत नाही.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

----------------राज्यात अपांग ि ज्येष्ट्ठ नागररिाांना दे ण्यात येिाऱ्या एस टी प्रिासातील
(१४)

*

सिलतीसाठी बनािट प्रमािपत्राांचा िापर होत असल्याबाबत
५७४३

श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफव भाई

र्गताप, श्री.शरद रिवपसे, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सुभाष झाांबड :

सन्माननीय पररिहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात अपींग व ज्येषि नागररकाींना दे ण्यात येणाऱ्या एस ्ी प्रवासातील

सवलतीचा फायदा उचलण्यासािी अनेकजण बनाव् प्रमाणपत्राींचा सराशस वापर करीत
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान आढळून आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, र्ासन अर्ा बनाव् पासेसना आळा घालण्यासािी स्मा्श काडश सारखी
योजना राबववणार आहे काय,
(३) असल्यास, त्याचा तपर्ील काय आहे ,
(४) सदर तपर्ील उपलब्ध नसल्यास, त्यामागील ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) माहे जानेवारी २०१५ मध्ये रा.प. महामींडळाने आयोजजत केलेल्या ववर्ेष
मागशतपासणी मोहहमेत अपींग ८३३ व जेषि नागररक १६८० असे एकूण २५१३ एवढी

बनाव् ओळखपत्रे सींपूणश महाराषरात आढळून आलेली आहे त. रा.प. महामींडळाकडून

सध्या ववद्याथल पास, मामसक व त्रैमामसक पास, आहहल्याबाई होळकर पास, मुींबई

जस्थत पत्रकार व आवडेल तेथे प्रवास योजना याींना स्मा्श काडश योजना लागू
करण्यात आलेली असून आतापयंत १३ लाख स्मा्श काडशचे ववतरण करण्यात आलेले

आहे . रा.प. महामींडळाकडून नवीन पुरविादाराची ननयुक्ती करुन जेषि नागररक,
अपींग याींना स्मा्श काडश दे ण्याची कायशवाही करणे प्रस्ताववत आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

-----------------
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भुिांपग्र्ताांसाठी सरिारी नोिऱ्याांमध्ये ५ टिे राखीि र्ागा ठे िण्याबाबत
*

(१५)

तटिरे ,

६४६४

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांर्य मुांडे, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.सुननल

श्री.अमरससांह

बार्ोररया :

करतील काय :-

पांडडत,

श्री.हे मांत

टिले,

अॅड.ननरां र्न

डािखरे ,

श्री.सांहदप

सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्य र्ासनाने सन १९९४ व १९९५ मध्ये र्ासन ननणशय जारी करुन लातूर व
उस्मानाबाद जजल््यातील भक
ु ीं प्स्ताींसािी र्ासकीय नोक-याींमध्ये ५ ्क्के राखीव
जागा िे वल्या होत्या, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लातूर आणण उस्मानाबाद जजल््यातील भुकींप्स्ताींच्या पुनवशसनासािी
राज्य

र्ासनाने

र्ासकीय

नोक-यात

जसे

आरक्षण

िे वले तोच

न्याय

सातारा

जजल््याींतील पा्ण तालुक्यातील कोयना धरण भुकींप्स्ताींना लावण्यात यावा असा
ननकाल मींब
ु ई उच्च न्यायालयाने माहे फेरव
ु ारी, २०१५ मध्ये व त्यासम
ु ारास हदलेला
आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास र्ासनाने वरील प्रकरणाची चौकर्ी केली आहे काय, त्यानुसार
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप र्ासनाने वरील प्रकरणाची चौकर्ी केली नसल्यास ववलींबाची कारणे
काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) १९९५ मध्ये र्ासन ननणशयानुसार लातूर व उस्मानाबाद
जजल््यातील भूकींप्स्ताींसािी र्ासकीय नोकऱ्याींमध्ये ५ ्क्के राखीव जागा िे वल्या
आहे त.

(२) व (३) मा.उच्च न्यायालय, मींब
ु ई याींचे हदनाींक १२/०२/२०१५ चे ननकालानस
ु ार
र्ासन ननणशय तीन महहन्यात लागु करावयाचा असुन त्याबाबत कायशवाही प्रगती
पथावर आहे .

(४) प्रचन उद््ावत नाही.
----------------राज्यातील एसटीच्या बस चालि व िाहिाांची रात्रपाळीला होिारी गैरसोय
(१६)

*

६६०१

प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे :

सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील एस्ीच्या बसचालक वाहकाींना रात्रपाळीच्या वेळी अनेक गैरसोयीना

सामोरे जावे लागत असताींना रात्रपाळीला त्याींना फक्त ७ रुपये ममळत असल्याचे
माहे जानेवारी, २०१५ वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, राज्यातील एस्ीच्या बसचालक व वाहकाींना रात्रीच्या वेळी मुक्कामी
हिकाणी आवचयक त्या सवु वधा उपलब्ध करण्यासह तसेच, रात्रपाळीच्या वेळी केलेल्या

कामाच्या मोबदल्यात वाढ करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप याबाबत कोणतीच कायशवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?
श्री. हदिािर रािते : (१) हे खरे नाही.

(२) राज्य पररवहन महामींडळामाफशत ्ामीण, अनतदग
श भाग तसेच र्हरी हिकाणी
ु म
रात्रवस्ती

मुक्कामाच्या

फे-या

चालववल्या

जातात.

यामध्ये

राज्य

पररवहन

महामींडळाच्या २५० आगारामध्ये चालक / वाहकाींसािी ववश्ाींती गह
ृ ाींची तसेच स्वच्छता
गह
ृ ाींची सोय उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेली आहे . तसेच आगाराच्या हिकाणी
महहलाींसािी स्वतींत्र ववश्ाींतीगह
ृ ाींची व्यवस्था व स्वच्छतागह
ृ ाींची सोय करण्यात आलेली

आहे . ्ामीण मुक्कामाींच्या फे-याींना राज्य पररवहन बसेसमध्ये सहा आसनी बाकाची
चालक / वाहकाींना झोपण्यासािी व्यवस्था करण्यात येत आहे . मुक्कामाच्या हिकाणी
एक चालक व एक वाहक याींची मक्
ु कामाची सोय व प्रातववशधीसािी सावशजननक
स्वच्छतागह
ृ ाची

सोय

उपलब्ध

करुन

दे ण्याबाबत

ववभागीय

आयुक्त

व

सवश

जजल्हाधधकारी याींना हदनाींक ०९.०२.२०१५ च्या पत्रान्वये कळववण्यात आलेले आहे .
्ामीण भागातील र्ासकीय कायाशलये , उदा. ्ामपींचायत कायाशलय, र्ासकीय र्ाळा
इ. हिकाणी चालक / वाहकाींची सोय करण्याबाबत सींबींधधत यींत्रणाींकडे पािपूरावा
करण्यात आला आहे .

(३) प्रचन उद््ावत नाही.

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

विधान भिन :
मुांबई.

उत्तमससांग चव्हाि
सधचि,
महाराष्ट्र विधानपररषद
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