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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
मांगळिार, हदनाांि २४ माचच, २०१५ / चैत्र ३, १९३७ ( शिे )

(१)

महसल
ू , पन
ु िचसन ि मदत िायच, भांि
ू प
पुनिचसन, अल्पसांख्याि वििास आणि

औिाफ, िृषी आणि फलोत्पादन, पशुसांिधचन,

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

याांचे प्रभारी विभाग

शल्
ु ि मांत्री

पररिहन मांत्री
ऊर्ाच, निीन ि निीिरिीय ऊर्ाच मांत्री
-------------------------------

प्रश्नाांची एिूि सांख्या - ६०
-------------------------------

राज्यात िाळूमाकफयाांिडून अिैधररत्या िाळूचा मोठया प्रमािात होत असलेला उपसा

(१)

*

४१४२

प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे, श्री.गोवपकिशन बार्ोरीया, श्री.हदपिराि साळांु ख-े पाटील,

श्री.हे मांत टिले, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.नरें र पाटील, श्री.सुननल तटिरे , श्री.सनतश चव्हाि,
श्री.अननल भोसले, श्री.धनांर्य मड
ुां ,े श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी :

सन्माननीय

महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील विशेषत: अकोला जिल्ह्यातील वपींिर पररसरातील खेर्ाा (भागाई) ननींबी, दोनद
मोरगाींि, (काकर्) राहीत, वपींिर्ाा नदी पात्रातन
ू , ठाणे जिल्ह्यातील नदीपात्राींमध्ये तसेच,

खार्ीमध्ये ि मौिे चळे -सुस्ते (ता.पींढरपूर, जि.सोलापूर) येथील भीमा नदीतून बेकायदा िाळू

उपसा होत असून रे तीमाफियाविरोधात मेरी्ाईम बोर्ााने कारिाई करण्याबाबतचे आदे श राषरीय
हरीत न्यायाधधकरणाने ददले असता त्याची अींमलबिािणी होत नसल्हयाचे

तसेच िाळू उपसा

रोखण्यासाठी गेलेल्हया महसल
ू कमाचाऱयाींिर िाळू माफियाींनी द्पर अींगािर घालन
ू कमाचाऱयाींस

मारण्याचा प्रयत्न केल्हयाची घ्ना माहे िानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यासुमारास ननदशानास
आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास िाळूमाफियाींकर्ून शासनाचा दररोिचा लाखो रूपयाींचा महसल
ू बुर्विला िात
आहे , हे ही खरे आहे काय
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(३) असल्हयास िाळूमाफियाींची तस्करी रोखण्यासाठी ददनाींक १ नोव्हें बर, २०१४ रोिी भरारी

पथकाींची नेमणूक करूनही महसल
ू विभागाच्या र्ोळ्यात धळ
ू िेकून िाळूमाफिया रात्री-बेरात्री
िाळूचे उत्खनन करीत आहे त, हे ही खरी आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,

(५) तदनुसार यास िबाबदार असणाऱया व्यकतीींिर कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत
आहे ,

(६) अद्याप कोणतीच कारिाई केली नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३), (४), (५) ि (६) राज्यातील विविध भागात अिध गौण
खननि उत्खनन ि िाहतक
ू चची अनेक प्रकरणे ृषष्ोत्पत्तीस आली आहे त, ही िस्तुजस्थती आहे.

गौण खननिाचे अनधधकृत उत्खनन ि िाहतूक रोखण्यासाठी जिल्हहा ि तालुका स्तरािर भरारी
पथके गठीत करण्यात आली आहेत.

अकोला जिल्ह्यातील बाशळ्ाकळी तालुकयात सन २०१४-२०१५ मध्ये गौण खननिाची

अिध िाहतूक करणा-या ४२ िाहनाींिर दीं र्ात्मक कारिाई कुन, ुपये ३,६०,१००/- एिढी
रककम िसूल करण्यात आली आहे .

ठाणे जिल्ह्यात सन २०१४-२०१५ मध्ये गौण खननिाच्या अिध उत्खनन ि िाहतूकचच्या

७४५ प्रकरणात ुपये १,६६,३४,०००/- इतका दीं र् िसल
ू करण्यात आला आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील पींढरपूर तालुकयात सन २०१४-२०१५ मध्ये गौण खननिाच्या अिध

उत्खनन ि िाहतक
ू चच्या ५ प्रकरणाींत ुपये ५,२५,२००/- इतका दीं र् िसूल करण्यात आला आहे .

अमरािती जिल्ह्यातील मौिा भातकुली येथे ददनाींक २९/१२/२०१४ रोिी अिध रे ती

िाहतक
करीत असलेल्हया र् क्रिर कारिाई करताींना सींबींधधत िाहन मालक याींनी नायब
ू

तहससलदार भातकुली ि तलाठी अींतापूर याींना मारहाण केली ि जििे मारण्याचा प्रयत्न केला

होता. सदर प्रकरणी सींबींधधताींविुध्द भातकुली पोसलस स््े शन येथे गुन्हा दाखल करण्यात
आला आहे. त्याअनुषींगाने ३ व्यकतीींना अ्क करण्यात आलेली असन
ू , आरोपी सध्या
न्यायालयीन कोठर्ीमध्ये आहे त. प्रकरणी पोलीस तपास सुरू आहे.

मा.राषरीय हररत न्यायाधधकरण, पजचचम विभाग, खींर्पीठ पण
ु े येथे दाखल अिा क्रमाींक

३४ (THC) २०१३ (WZ) (आिाि िाऊींर्ेशन ि इतर विुध्द महाराषर शासन ि इतर) मध्ये

मा.न्यायाधधकरणाने ददनाींक २९.५.२०१४ रोिी ददलेल्हया आदे शाच्या अनुषींगाने सागरी फकनारपटी
विननयमन क्षेत्रात नौकानयन मागा सुकर करण्यासाठी िाळूेरे ती उत्खननाचे धोरण ननजचचत
करण्याची कायािाही सरू
ु आहे .

-----------------
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राज्यात विशेषत: नाांदेड, अमरािती, यितमाळ, जर्ल््यात दष्ट्ु िाळ, अनतिष्ट्ृ टी, गारपीटमुळे
(२)

*

शेतिऱयाांनी िेलेल्या आत्महत्या

३४४६

श्री.सांहदप बार्ोररया, श्री.नरें र पाटील, श्री.किरि पािसिर, श्री.हे मांत टिले,

श्री.सनतश चव्हाि, श्री.अननल भोसले, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.रामहरी

रुपनिर, श्रीमती हु्नबानू खसलफे, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफच भाई र्गताप, श्री.मुझफ्फर
हुसैन सय्यद, श्री.सनु नल तटिरे , अॅड.र्यदे ि गायििाड, श्री.प्रिाश गर्सभये, श्री.राहुल नािेिर,
श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद रिवपसे, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.रार्ेंर मुळि, श्री.धनांर्य मुांड,े
श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, श्री.र्यिांतराि र्ाधि :

सन्माननीय

पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात विशेषत: नाींदेर्, अमरािती, यितमाळ, जिल्ह्यात दषु काळ, अनतिषृ ्ी, गारपी्
तसेच सतत होणारी नावपकच, सोयाबीन, कापूस वपकाींचे झालेले नक
ु सान यामुळे दषु काळग्रस्त
शेतकऱयाींना आधथाक मदत दे ण्याची घोषण शासनाने माहे डर्सेंबर, २०१४ ि िानेिारी, २०१५
मध्ये िा त्यादरम्यान केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) तसेच, नावपकचमुळे र्ोकयािर झालेले किााचे ओझे कसे िेर्ािे या वििींचनेतील ११८
शेतकऱयाींनी मागील िषाात आत्महत्या केली असल्हयाचे माहे िानेिारी, २०१५ रोिी िा
त्यासम
ु ारास उघर्कचस आले हे ही खरे आहे काय

(३) असल्हयास उकत प्रकरणी प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे मदतीचे प्रस्ताि अपात्र ठरल्हयाने
शासनाकर्ून समळणारी आधथाक मदतही अद्याप मत्ृ यू पािलेल्हया शेतकऱयाींच्या िारसाींना
समळालेली नसल्हयाचे आढळून आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास यासींदभाात चौकशी करण्यात आली आहे काय तसेच, राज्य शासनाने घोषणा
केल्हयाप्रमाणे दषु काळग्रस्त शेतकऱयाींना मदत दे ण्याबाबत तातर्ीने ननणाय घेऊन याबाबत
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) अद्याप कोणतीच कायािाही केली नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय.
(२), (३) ि (४) सन २०१४ (िानेिारी-डर्सेंबर) मध्ये नाींदेर् जिल्ह्यात एकूण ११८ शेतकरी

आत्महत्या प्रकरणे ननदशानास आली आहे त. यापकच ७५ प्रकरण शासकचय ननकषानुसार पात्र
ठरली असून मयत शेतक-याच्या कु्ुींयबयास प्रत्येकच ु.१.०० लक्ष मदत दे ण्यात आलेली आहे .
४३ प्रकरणे अपात्र ठरली आहे त.

शासनाने सन २०१४ च्या खरीप हीं गामातील बाधधत शेतक-याींना अथासहाय्य करण्यासाठी
ु.४०००/- को्ी ननधी वितररत केला आहे.
(५) प्रचन उद््ाित नाही.
-----------------
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बदलापूर नगरपासलिेने ्िातांत्र्यसैननिाच्या र्समनीिर ्मशानभूमीचे िेलेले बाांधिाम
(३)

*

३५३९

अॅड.ननरां र्न

डािखरे ,

श्री.र्गन्द्नाथ

सशांदे,

श्री.किरि

पािसिर,

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बदलापरू (जि.ठाणे) येथील िेषठ स्िातींत्र सननक ि िीर बािीप्रभू दे शपाींर्े याींचे िींशि
स्ि.रामचीं्र  दे शपाींर्े याींना ‘स्िातींत्र सननक सन्मान योिनेनुसार’ राज्यसरकारने सशरगाींि

बदलापूर येथील सिे क्र ११० मधील २ हे क्र शेतिसमन ददनाींक २० एवप्रल, १९७४ रोिी िा
त्यासुमारास चररताथाासाठी ददली होती, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच सन १९६७ मध्ये तत्कासलन मुख्यमींत्री (स्ि.िसींतराि नाईक) तसेच १९७२ मध्ये
तत्कासलन पींतप्रधान (स्ि.इींददरा गाींधी) याींनी स्ि.रामचीं्र  कासशनाथ दे शपाींर्े याींना सन्मानपत्र ि
ताम्रपत्र दे िून सन्माननत केले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच स्िातींत्र्य सननक स्ि.रामचीं्र  दे शपाींर्े याींचे पचचात सदर िसमनीची िदहिा् सध्या
त्याींच्या कन्या श्रीमती वप्रया अनींत रािे करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, िीर बािीप्रभू दे शपाींर्े याींचे िींशि ि स्िातींत्र्यसननक रामचीं्र  दे शपाींर्े याींना

त्याींच्या स्िातींत्र्य लढ्यातील योगदानाबाबत प्रदान केलेली सदर िमीन कुळगाींि-बदलापरू
नगरपररषदे ने हस्तगत करून त्या िागेिर दहींद ू स्मशानभूमी उभारण्यात आले असल्हयाचे
ददनाींक १७ िानेिारी, २०१५ रोिी िा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, त्याप्रकरणी सींबींधधत श्रीमती वप्रया रािे याींनी जिल्हहाधधकारी, ठाणे, तहससलदार,

अींबरनाथ ि प्रधान सधचि सामान्य प्रशासन विभाग, मींत्रालय याींचेकर्े लेखी तक्रार ननिेदने
सादर करूनही त्याबाबत अद्याप कायािाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्हयास, दे शाच्या स्िातींत्र्यासाठी हाल-अपेष्ा सोसणा-या स्िातींत्र्य सननकाींच्याबाबतीत
त्याींच्या

अहिेलना

ि

अिमल्ह
ु यन

करणा-या

कुळगाींि-बदलापरू नगरपासलका ि महसल
ू
विभागातील सींबींधधत दोषीींिर शासनाकर्ून कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(७) तसेच, कुळगाींि-बदलापूर नगरपासलकेने अनतक्रमीत िसमन स्िातींत्र्य सननकाींच्या िारसाींना
परत दे ण्यासाठी ि िसमनीच्या महसल
ू दप्तरी नोंदी सध
ु ारण्यासाठी शासनाकर्ून काय कायािाही
केली िा करण्यात येत आहे ?

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, मौिे सशरगाि, ता.अींबरनाथ येथील स.नीं. ११०े३ प्लॉ् नीं.१
(क्षेत्र २-००-० हे .आर) ही िमीन स्िातींत्र्य सननक क.रामचीं्र  कासशनाथ दे शपाींर्े याींना शासनाने
सन १९७५ मध्ये कब्िेहककाने ददली होती.

(२) स्िातींत्र्य सननक क.रामचीं्र  कासशनाथ दे शपाींर्े याींना ददनाींक ३ िन
ू , १९६८ रोिी तत्कालीन
मुख्यमींत्री श्री.िसींतराि नाईक याींच्या स्िाक्षरीचे सन्मानपत्र दे ण्यात आले असन
ू त्याींना ताम्रपत्र
दे ऊनही सन्माननत करण्यात आले होते.

(३) सदर िसमनीच्या अधधकार असभलेखात सन २००७ मध्ये िारसाने क.रामचीं्र  कासशनाथ
दे शपाींर्े याींचे िारस श्रीमती वप्रया अनींत रािे ि इतर चार याींची नािे दाखल आहे त.
(४) स्िातींत्र्य सननक

क.रामचीं्र  कासशनाथ

दे शपाींर्े याींना कब्िेहककाने ददलेल्हया सदर

िसमनीपकच ७७३.१८ चौ.मी. क्षेत्रािर कुळगाींि-बदलापूर नगरपररषदे ने सन १९९८ मध्ये कम्पाऊींर्
िॉल ि पत्र्याचे शेर् बाींधले असून त्याचा िापर स्मशानभूमी म्हणून होत आहे.
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(५), (६) ि (७) श्रीमती वप्रया रािे याींनी ददनाींक ०४/०२/२०१४ रोिी ददलेला अिा कुळगाि
बदलापूर नगरपररषदे शी सींबींधधत असल्हयाने नगरपररषद याींचेशी सींपका साधणेबाबत
जिल्हहाधधकारी, ठाणे याींनी त्याींना कळविले आहे. सदर िागेिरील स्मशानभम
ू ी काढणेबाबतचा
प्रस्ताि अध्यक्ष, नगरपररषद याींच्या मान्यतेने सिासाधारण सभेपुढे ठे िण्यात येत असल्हयाचे
मुख्याधधकारी, नगरपररषद याींनी ददनाींक २५/०६/२०१४ रोिी श्रीमती वप्रया रािे याींना कळविले
आहे .

सदर िसमनीस आि रोिी क.रामचीं्र  कासशनाथ दे शपाींर्े याींचे िारस श्रीमती वप्रया

अनींत रािे ि इतर चार याींची नािे दाखल असल्हयाने महसल
ू दप्तरी नोंदी सध
ु ारण्याचा प्रचन
उद््ाित नाही.
----------------राज्यातील मराठी माध्यमाच्या खार्गी विनाअनद
ु ाननत ि अनद
ु ाननत सिच
(४)

*

शाळाांना ननिासी दराने िीर् पुरिठा िरण्याबाबत

३९३५

श्री.सनतश चव्हाि, श्री.सांहदप बार्ोररया, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.प्रिाश गर्सभये,

डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.विक्रम िाळे , श्री.हदपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.धनांर्य मुांड,े
श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाचिी,

श्री.अमरससांह

पांडडत,

अॅड.र्यदे ि

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

गायििाड,

डॉ.अपूिच

हहरे :

(१) राज्यातील मराठी माध्यमाच्या खािगी विनाअनुदाननत ि अनुदाननत सिा शाळाींना तसेच
सींस्थेच्या शाळाींना ननिासी दराने िीि पुरिठा करण्यात येत नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर शाळाींना ननिासी दराने िीि पुरिठा करण्यासाठी शासनस्तरािर काय
उपाययोिना करणार आहे िा करण्यात येणार आहे ,

(३) अद्याप कोणतीच उपाययोिना केली नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांरशेखर बािनिुळे : (१) होय.

(२) शाळाींसाठी सािािननक सेिा या िगािारीमध्ये िीि यबल दे ण्यात येते. या िगािारीमध्ये ० ते
२०० युनन् मधील िीि िापराचे दर घरगुती १०१-३०० युनन् पेक्षा कमी ठे िण्यात आले
आहे त.

(३) प्रचन उद््ाित नाही.

(५)

*

----------------मुज्लम समार्ास आरक्षि दे ण्याचा शासनाच्या िायचिाहीबाबत

२६६८

श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.सुननल तटिरे , श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाि,

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.रामराि िडिुते, श्री.विक्रम िाळे , श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद,
डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सांर्य दत्त, श्री.हररससांग राठोड, श्री.अशोि उफच भाई र्गताप :
सन्माननीय अल्पसांख्याांि वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात मस्
ु लीम समािाला ५ ्कके आरक्षण दे ण्याबाबत मागील शासनाने अध्यादे श
काढून सिलती लागू केल्हया होत्या, सदर अध्यादे शासींदभाात विधेयक सादर कुन मींिूरी
घेण्याबाबत तसेच यासींदभाात राज्याचे मा.ॲर्व्होके् िनरल याींचक
े र्ून मादहती घेिून मुस्लीम
समािाला आरक्षण दे ण्याबाबत ननणाय घेण्यत येईल, असे आचिासन मा.मख्
ु यमींत्री याींनी
नागपूर अधधिेशनात ददले होते, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, मराठा आणण मुजस्लम समािाला एकाचिेळी आरक्षणाचा ननणाय घेतलेला
असतानासुद्धा

केिळ

मराठा

आरक्षणाच्या

ननणायासाठीचे

विधेयक

डर्सेंबर

२०१४

च्या

अधधिेशनात विधीमींर्ळाने मींिरु केले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, राज्यातील गोरगरीब मजु स्लम समाि आरक्षणासाठी आींदोलनाद्िारे लढा दे त
असताींना शासनाने मात्र मुजस्लम आरक्षणाचे विधेयक विदहत मुदतीत मींिूर न केल्हयामळ
ु े या
समािािर अन्याय झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, राज्यातील मुजस्लम समािाला आरक्षण दे ण्यासाठी शासन कोणती उपाययोिना
करणार आहे िा करीत आहे ,

(५) अद्याप, यासींदभाात कोणतीच कायािाही केली नसल्हयास, त्यामागील विलींबाची कारणे काय
आहे त ?

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) ते ओवपननयन प्राप्त कुन घेऊन योग्य ते ननिेदन करण्यात
येईल, असे आचिासन दे ण्यात आले होते.
(२) होय.

(३), (४) ि (५) बाबत नमूद करण्यात येते कच, सदर प्रकरण न्यायप्रविषठ आहे . मा.उच्च
न्यायालयाचा अींनतम ननणाय विचारात घेऊन पुढील आिचयक ती कायािाही करण्यात येईल.
-----------------

(६)

*

खामगाांि, जर्.बल
च
ु ढािा येथील शेतिऱयाांनी विदभच सघन ससांचन िायचक्रमातंगत
शेतिऱयाांचे अर्च प्राप्त क्रमिारीनस
ु ार मांर्ूर िरण्याबाबत
४०६०

श्री.पाांडुरां ग फुांडिर :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) खामगाींि (जि.बुलढाणा) येथील विदभा सघन ससींचन कायाक्रमाअींतगात सन २०१२-१३ ि
२०१३-१४ या दोन िषाात लाभार्थयाांनी दठबक सींच या योिनेअींतगात शेतकऱयाींनी अिा दाखल
केले असन
ू , प्राप्त अिाातील क्रमिारीनस
ु ार दठबक ससींचन सींच शेतकऱयाींना दे ण्यात येत नाहीत,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, शेतकऱयाींना दठबक सींच अिा प्राप्त क्रमिारीनुसार दे ण्याबाबत तसेच प्रलींयबत

अिाासाठी लागणारा ननधी उपलब्ध कुन सींबींधधताींना आदे श दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायािाही केली िा करण्यात येणार आहे .

(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही.

सन २०१२-१३ पासन
ू विदभा सघन ससींचन विकास कायाक्रमाींतगात सूक्ष्म ससींचनाचे प्रस्ताि
ई-दठबक आज्ञािलीत जस्िकारण्यात येतात ि क्रमिारीनस
ु ार मान्यता दे ण्यात येत.े
(२) खामगाि तालुकयातील सन २०१२-१३ या िषाातील सूक्ष्म ससींचन सींचाचे प्रस्ताि प्रलींयबत
नाहीत.

खामगाि तालक
ु याची सन २०१३-१४ या िषााची ु. ८.७४ को्ी ननधीची मागणी होती.
त्यापकच ु.३.८० को्ी ननधी उपलब्ध कुन ददला आहे . उिाररत प्रस्ताींिाची क्ष्ेयत्रय तपासणी
कुन अनद
ु ान वितरीत करण्याची कायािाही चालु आहे.
(३) प्रचन उद््ाित नाही.

-----------------
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पालघर जर्ल््यामध्ये पूिच भागात लालोंडे येथे पुनिचसनासाठी राखीि
(७)

*

ठे िलेल्या र्समनीत दगडखाि सुरु असल्याबाबत

४०६८

पाटील :

श्री.आनांद ठािूर, श्री.सुननल तटिरे , श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.नरें र

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालघर जिल्ह्यामध्ये पूिा भागात लालोंर्े येथे पुनिासनासाठी राखीि ठे िलेल्हया खाते
क्रमाींक २१५ मधील िसमन सव्हे नीं.५३ या िमज नीत दगर्खाण सुु असल्हयाची बाब ददनाींक
७ िानेिारी, २०१५ रोिी िा त्यादरम्यान उघर्कचस आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, शासनाने याची चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकशीचे ननषकषा काय आहे त ि त्यानुषींगाने शासनाचा कोट्यािधीचा महसूल
बुर्विणाऱया खाण मालकाींविुध्द शासनाने कोणती कारिाई केली आहे िा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप, कारिाई केली नसल्हयास होत असलेल्हया विलींबाची सिासाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) मौिे लालोंर्े, ता.पालघर येथील ग् क्रमाींक ५३ मध्ये माहे मे,
२०१२ पयांत दगर् उत्खननासाठी परिाने दे ण्यात आले आहे त. तथावप, सद्यजस्थतीत सदर
दठकाणी दगर् उत्खनन सुरू असल्हयाचे ननदशानास आले नाही.
(२), (३) ि (४) प्रचन उद््ाित नाही.

----------------शासनाने नोव्हें बर, डडसेंबर, २०१४ ि र्ानेिारी २०१५ या िालािधीत र्ाहहरातीिर िेलेला खचच
(८)

*

३४१४

श्री.अननल भोसले, श्री.सुननल तटिरे , अॅड.र्यदे ि गायििाड, श्री.प्रिाश

गर्सभये, श्री.किरि पािसिर, श्री.हे मांत टिले, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.ख्िार्ा बेग,
श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) दषु काळग्रस्त शेतकऱयाींना मदत दे ण्यासाठी पसे नसणे तसेच, शासनाच्या नतिोरीत

खर्खर्ा् असतानाही शासनाने माहे नोव्हें बर, डर्सेंबर, २०१४ ि िानेिारी २०१५ मध्ये िा
त्यासम
ु ारास िादहरातीिरील खचाासाठी १६ को्ी ७३ लक्ष रूपये ददनाींक १२ िानेिारी, २०१५
रोिी िा त्यादरम्यान मींिूर केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, िादहरातीसाठी कोट्यािधी रूपये खचा करण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्हयास, या सींबध
ीं ात चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्हयास, त्यात काय आढळून आले ि तदनुसार पुढे कोणती कायािाही केली िा करण्यात
येत आहे ?

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नाही.
(२), (३) ि (४) प्रचन उद््ाित नाही.
-----------------
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(९)

नासशि जर्ल््याचे विभार्न िरुन मालेगाांि जर्ल्हा िरिेबाबत

*

२८१५

डॉ.अपूिच हहरे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७३५ ला हदनाांि १५ डडसेंबर, २०१४

रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत :
करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) नासशक जिल्ह्याचे विभािन कुन मालेगाींि जिल्हहा ननसमाती करण्याच्या मागणीचे

अनुषींगाने जिल्हहा विभािनासींदभाात जिल्हहा विभािनाचे ननकष ठरविण्याबाबत शासन ननणाय

ददनाींक २४ िून, २०१४ (अ.मु.स. (महसूल) याींच्या अध्यक्षतेखाली) अन्िये गठीत करण्यात
आलेल्हया ससमतीचा अहिाल प्राप्त झाला आहे काय,

(२) असल्हयास, अहिालातील सशिारशीींचे सिासाधारण स्िुप काय आहे ि त्यानष
ु ींगाने नासशक
जिल्ह्याचे विभािन कुन निीन मालेगाींि जिल्हहा ननसमाती सींदभाात पुढे कोणती कायािाही
करण्यात आली िा येत आहे ,

(३) नसल्हयास, सदरहू अहिाल केव्हापयांत प्राप्त होणे अपेक्षक्षत आहे ि गेल्हया ३० िषाांपासन
ू
निीन मालेगाींि जिल्हहा ननसमातीसींदभाात करण्यात येणाऱया मागणीचे अनष
ु ींगाने निीन जिल्हहा
ननसमातीसींदभाात शासनाचे धारे ण काय आहे ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नाही.
(२) प्रचन उद््ाित नाही.

(३) जिल्हहा विभािनाचे ननकष ठरविण्याकरीता गठीत करण्सात आलेल्हया ससमतीचा अहिाल
अद्याप अप्राप्त असून सदर अहिाल प्राप्त झाल्हयानींतर जिल्हहा विभािनाबाबत शासनाचे धोरण

ननजचचत करण्याचे सींकजल्हपत आहे ि त्या आधारे च निीन मालेगाि जिल्हहा ननसमातीबाबत
येथोधचत ननणाय घेण्याचे योजिले आहे .

----------------मुांबई पुिे महामागाचिर खांडाळा घाटात बोरघाट चौिीर्िळ एस.टी. बसला झालेला अपघात

(१०)

*

३३०३

श्री.अनांत गाडगीळ, डॉ.सध
ु ीर ताांबे :

सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबई पुणे महामागाािर खींर्ाळा घा्ात बोरघा् चौकचििळ एस.्ी. बस चालकाचे िळणािर
ननयींत्रण सु्ल्हयाने झालेल्हया अपघातात अनेक प्रिासी िखमी झाले असे ददनाींक २२ नोव्हें बर,
२०१४ च्या दरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या मागाािर नेहमी होणाऱया अपघात स्थळाींदरम्यान िेगननयींत्रक मागादशाक
िलके याींचा िापर करण्याबाबत ि अपघात ्ाळण्यासाठी शासनाने कोणती उपाय योिना केली
िा करण्यात येत आहे ,
(३) असल्हयास, त्याचा तपसशल काय,
(४) सदर तपसशल उपलब्ध नसल्हयास त्या मागील विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते : (१) सदरहू अपघात दद. २२ नोव्हें बर, २०१४ रोिी झाला नसून ददनाींक
०३.१०.२०१४ रोिी रा.प.बसला मब
ुीं ई-पुणे महामागाािरील लोणािळा-खींर्ाळा घा्ातील पुणे गाींि
येथे उताराच्या िळणािर झालेला आहे .
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(२) ि (३) राज्य पररिहन महामींर्ळाच्या बस गार्याींना िेग ननयींत्रक लािण्यात आलेले आहे त.
तसेच

सािािननक

बाींधकाम

विभागाने

सदर

रस्त्याच्या

सींपूणा लाींबीमध्ये

सुचनािलक,

िेगननयींत्रक मागादशाक िलक इ. लािलेले आहे त ि अपघात होऊ नये म्हणन
ू िेग प्रनतरोधक
उीं चि्े (रम्बलरजस्रप्स) ि पाींढरे पटे दठकदठकाणी मारलेले आहे त.
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

----------------राज्यात दष्ट्ु िाळीपररज्थती असन
ू ही पैसेिारीमुळे शेतिऱयाांना मदत समळाली नसल्याबाबत

(११)

*

२९७४

श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद रिवपसे, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.सुभाष झाांबड,

श्री.मुझफ्फर

हुसैन सय्यद, श्री.प्रिाश गर्सभये, श्री.हे मांत टिले, श्री.किरि पािसिर,
श्री.अब्दल्
लाखान
दरु ाचिी, श्री.अशोि उफच भाई र्गताप :
सन्माननीय पन
ु
ु िचसन ि मदत िायच
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात दषु काळी पररजस्थती असन
ू ही ५० पशापेक्षा कमी पसेिारी आलेल्हया २३ हिार ८११
गािामध्ये ्ीं चाई पररजस्थतीच्या उपाययोिना करण्याचा ननणाय शासनाने माहे िानेिारी, २०१५
मध्ये घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास पसेिारीमुळे शेतकऱयाींना मदत समळालेली नसल्हयाचे शेतकऱयाींच्या मोठया
प्रमाणात तक्रारी आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, पसेिारी ठरविण्याच्या यि्ीशकालीन पध्दतीमळ
ु े शेतकऱयाींना मदत समळत

नसल्हयाने सिासमािेशक पध्दत ठरविण्यासाठी माहे िानेिारी, २०१५ च्या सुमारास कृषी
आयुकताींच्या अध्यक्षतेखाली ससमती नेमण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, शासनाच्या विचाराधीन असलेल्हया प्रचनाबाबत ननणाय घेऊन अींमलबिािणी
करण्यात आली काय,
(५) असल्हयास, अींमलबिािणीचा तपशील काय,
(६) अद्याप कोणतीच कायािाही केली नसल्हयास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय,
(२) नाही.
(३), (४) ि (५) पसेिारी पध्दतीचा पुनविाचार कुन कें्र  शासनाच्या धोरणाींच्या अनुषींगाने

अ्यास करण्यासाठी विभागीय आयुकत, पुणे याींच्या अध्यक्षतेखाली ससमती स्थापन करण्यात
आली आहे . सदर ससमतीचे काम अींनतम ्प्प्यात आहे .
(६) प्रचन उद््ाित नाही.

(१२)

*

----------------औजष्ट्िि विद्युत िेंरातील धचमिीमधून ननघिाऱया विषारी सल्फर िायुबाबत
२७१४

श्री.समतेश भाांगडडया, श्री.अननल सोले :

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) विदभाातील औजषणक विद्युत कें्र ाच्या धचमणीमधुन ननघणाऱया धुरामध्ये आरोग्याला
घातक असलेले सल्हिरचे प्रमाण आहे , हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्हयास,

या

औजषणक

विद्युत

कें्र ाच्या

डर्सल्हिरायझेशन करण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय,

धचमणीतुन

ननघणाऱया

सल्हिरचे

(३) असल्हयास, या िायु
ु पी सल्हिरचे पािसाळयातील दम् हिामानात सल्हिुरीक ॲसीर्मध्ये
ुपाींतरीत होऊ शकते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, विदभाातील बहुतक
े सिाच औजषणक विद्युत कें्र  हे शहराला लागुन असल्हयामुळे
या सिा धचमण्याींिर फ्लू ग्स र्ीसल्हिरायझेशन (flu gas dsulpherisation) ची प्रक्रचया
करण्यात येणार आहे काय,

(५) नसल्हयास, कोणती पयाायी उपाययोिना करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे ?
श्री. चांरशेखर बािनिुळे : (१) नाही.

(२), (३) ि (४) प्रचन उद््ाित नाही.
(५) महाननसमाती कींपनीला समळणा-या कोळशामध्ये सल्हिरचे प्रमाण अत्यल्हप (०.४ ते ०.५%)
असते. औजषणक विद्युत कें्र ामधून उत्सिळत होणा-या धुराकररता उीं च (२७५ मी) धचमणी

बसविलेली असल्हयाने त्यातील घ्काींचे विकचरण होते पररणामी प्रकल्हपाच्या पररसरातील
हिेमध्ये असणारे सल्हिरर्ाय ककसाईर्चे प्रमाण महाराषर प्रदष
ु ण ननयींत्रण मींर्ळाने ननधााररत
केलेल्हया मानाकनाींच्या आत असते.

----------------पांढरपरू (जर्.सोलापरू ) येथील र्न्द्
ु या बस्थानि परससरात घािीचे साम्राज्य
(१३)

*

पसरले असल्याने नागररिाांची होत असलेली गैरसोय

३७०७

श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, श्री.हे मांत टिले, श्री.नरें र पाटील, श्री.धनांर्य

मांड
ु ,े श्री.सनतश चव्हाि, श्री.अननल भोसले, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.प्रिाश
गर्सभये, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.सुननल तटिरे :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील

(१) पींढरपूर (जि.सोलापूर) येथील िुन्या बसस्थानकात स्िच्छता मोदहम राबविली िात नाही
तेथे सिात्र घाणीचे साम्राज्य पसरले असून बसस्थानकातील मदहला ि पुुष स्िच्छतागह
ृ ाला
्ाळे लािल्हयाने प्रिासी ि नागररकाींची गरसोय होत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, उकत्त प्रकरणी शासनामािात चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकशीचे ननषकषा काय आहे त ि तदनस
ु ार सदर बसस्थानकाची स्िच्छता
राखणेबाबत तसेच मदहला ि पु
ु षाींसाठी असलेल्हया स्िच्छतागह
ृ े सुु करणेबाबत शासनाने
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कायािाही केली नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते : (१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) पींढरपुर (जि.सोलापूर) येथील िुन्या बसस्थानकाची दनींददन स्िच्छता आगाराच्या

दे खरे खीखाली केली िाते ि िमा झालेला कचरा नगरपररषद, पींढरपूर याींच्या कचराकींु र्ीत िमा
केला िातो. तसेच सींपूणा बसस्थानकािर स्िच्छता मोदहम राबविली िात आहे.
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मदहला ि पुुष याींचेकरीता पींढरपूर येथील निीन बसस्थानकािर प्रसाधनगह
ृ

प्रिाशाींच्या िापराकरीता उपलब्ध असून ते बाींधा िापरा ि हस्ताींतरीत करा या तत्िानस
ु ार
चालविले िाते. त्याचप्रमाणे श्री. सींत तक
ु ाराम महाराि िन्म चतश
ु ताब्दी पींढरपरु विकास
आराखर्याींतगात िुन्या बसस्थानकालगत ७० मी X ३१ मी. इतकया आकाराच्या िागेत भव्य
स्िुपात प्रसाधन सींकूल बाींधण्याचे काम प्रगतीपथािर आहे .
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

----------------अमरािती जर्ल््यातील राज्य पररिहन मांडळाच्या विभागीय िायचशाळे त
(१४)

*

याांत्रत्रिी िमचचाऱयाांच्या ररक्त र्ागा भरण्याबाबत
३९१४

श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मांत टिले, श्री.अननल भोसले :

सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

अमरािती

जिल्ह्यातील

राज्य

पररिहन

मींर्ळाच्या

विभागीय

कायाशाळे त

याींयत्रकच

कमाचाऱयाींच्या ७५५ िागा मींिूर असताना ३७७ िागा ररकत असल्हयाने बस गाड्या दरू
ु स्त होऊ
शकत नाहीत, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

बसगाड्या

तातर्ीने

दरू
ु स्त

व्हाव्यात

म्हणन
ू

कायाशाळे तील

याींयत्रकच

कमाचाऱयाींच्या ररकत िागा तातर्ीने भरणेबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात
येत आहे ,

(३) अद्याप, कोणतीच कायािाही केली नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते : (१) नाही.
(२) रा.प.अमरािती विभागात विभागीय कायाशाळा ि आगारातील कायाशाळाींकरीता ७५५ याींत्रीकच
कमाचाऱयाींची मींिुरी असून ४५२ याींयत्रकच कमाचारी कायारत आहे त ि ३०३ याींयत्रकच पदे ररकत
आहे त. यापकच अमरािती विभागीय कायाशाळे साठी ३०१ याींयत्रकच कमाचाऱयाींची मींिुरी असून
११४ याींयत्रकच कमाचारी कायारत आहे त ि १८७ याींयत्रकच पदे ररकत आहे त. सरळ सेिा भरती

२०१४ मध्ये याींयत्रकच पदाकररता २३ व्यकतीींची ननयक
ु ती करण्यात आली असन
ू अनतररकत
यादीिरील २३ िणाींची प्रनतक्षा यादी तयार करण्यात आली आहे. रा.प. अमरािती विभागातील

सरळसेिा भरती सन २०१२ अींतगात अनतररकत यादीिर असलेल्हया याींयत्रकच प्रिगाातील सहाय्यक
(कननषठ)

पदातील

उमेदिाराींना

विभागातील

ररकत

िागाींनुसार

नेमणूका

दे ण्याबाबत

ि

सरळसेिा भरती सन २०१४ अींतगात अनतररकत यादीिर असलेल्हया प्रिगाातील प्रमख
ु काराधगर
(कननषठ), काराधगर “क” (कननषठ) ि सहाय्यक (कननषठ) पदातील मळ
ननिर् यादीिरील
ु
उमेदिार उपलब्ध न झाल्हयास अनतररकत यादीिरील उमेदिाराींना िादहरातीमधील ररकत

िागाींनुसार नेमणूका दे ण्याबाबत कायािाही सुु करण्यात आली आहे . उपलब्ध कमाचाऱयाींमािात
रा.प. गार्याींच्या दु
ु स्तीची कामे कुन घेतली िातात.
(३) विलींब झाला नाही.

-----------------
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मािळ (जर्.पुिे) तालुक्यात डोंगर पोखरुन मोठ्या प्रिल्पाांची होत असलेली उभारिी

*

(१५)

३१५८

र्गताप :

श्री.शरद रिवपसे, श्री.सांर्य दत्त, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.अशोि उफच भाई

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मािळ (जि.पुणे) तालुकयात अनेक विकासकाींनी मागील काही िषाापासून र्ोंगरच विकत

घेिून र्ोंगर पोखुन मोठ मोठे प्रकल्हप उभारण्यात सुरू केल्हयामुळे र्ोंगराच्या पायर्थयाशी

असलेली अनेक गािे ि िसाहती गर्प होण्याचा धोका ननमााण झाला असल्हयाचे माहे िानेिारी,
२०१५ रोिी िा त्यासम
ु ारास उघर्कचस आले हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, विकासकाींकर्ून पोखरला िात असलेला र्ोंगराचे काम त्िरीत थाींबविण्याबाबत
तसेच र्ोंगराींचे अिध उत्खन्न करणाऱया विकासकािर कठोर कारिाई करण्याबाबत शासनाने
कोणती तातर्ीची कायािाही केली िा करण्यात येत आहे त,
(३) अद्याप, कोणतीच कायािाही करण्यात आली नसल्हयास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) मािळ (जिल्हहा पुणे) तालुकयात र्ोंगर उतारािर अनधधकृत
उत्खननाची काही प्रकरणे ृषष्ोत्पत्तीस आलेली आहे त, ही िस्तुजस्थती आहे . परीं तू र्ोंगर

विकत घेऊन, र्ोंगर पोखुन मोठमोठे प्रकल्हप उभारण्यास सुु केल्हयामुळे र्ोंगराच्या पायर्थयाशी
असलेली अनक गािे ि िसाहती गर्प होण्याचा धोका ननमााण आहे , असे ननदशानास आले
नाही.
(२) ि (३) मािळ तालुकयात र्ोंगर उतारािरील अनधधकृत उत्खननाबाबत दीं उात्मक कायािाही

तहससलदार मािळ याींच्यामािात करण्यात आली असून २ प्रकरणी सींबींधधताकर्ून रककम

ु. ८७,७४,५००/- इतका दीं र् िसल
ू कुन घेण्यात आला आहे आणण अन्य २ प्रकरणी एकूण
ु. ४५,८४,५००/- दीं र् िसल
ू ीसाठी सींबींधधताींना नो्ीस बिाविण्यात आली आहे .
-----------------

मुांबई-अहमदाबाद महामागाचसाठी रांदीिरि ि चौपदरीिरिासाठी सांपाहदत
(१६)

*

िेलेल्या र्समनीचा मोबदला समळाला नसल्याबाबत

३२३८

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.मझ
ु फ्फर हुसैन

सय्यद, श्री.अशोि उफच भाई र्गताप, श्री.माणििराि ठािरे , श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद रिवपसे,
प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई-अहमदाबाद महामागााचे रूींदीकरण ि चौपदरीकरण करण्यासाठी सींपाददत केलेल्हया

िसमनीचा आददिासी शेतकऱयाींना मोबदला अद्यापपयांत समळालेला नसल्हयाने १२ गािाींतील
शेकर्ो

आददिासी

सींतप्त

झाले

असल्हयाने

आददिासी

पन
ु िासन

आींदोलन

ससमतीतिे

स्िातींत्रसननक, ननित्ृ त तहसीलदार रा.वि.भुस्कु्े याींच्या नेतत्ृ िाखाली त्याींनी तीव्र आींदोलन केले
असल्हयाचे माहे िानेिारी, २०१५ रोिी िा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उपरोकत प्रकरणी अनेक िषाापासून मोबदला समळविण्यासाठी राषरीय महामागा
प्राधधकरण ि उपविभागीय आधधकारी र्हाणू याींच्याकर्े लेखी तक्रार ि अनेकिेळा आींदोलन
करूनसुध्दा दखल घेतली नसल्हयाचे आढळून आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने ररतसर चौकशी केली असता अददिाींसीींना िसमनीचा मोबदला
तातर्ीने दे ण्याबाबत शासनाने काय कायािाही केली िा करणार आहे ,
(४) नसल्हयास, त्याची सिासाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींशतः खरे आहे .
आददिासी पुनिासन आींदोलन ससमतीने प्रथम दद. १८ मे. २०१२ रोिी ि नींतर

िेिुिारी, २०१४ मध्ये आींदोलन केले होते.
(२) हे खरे नाही.

आददिासी पन
ु िासन आींदोलन ससमती याींचेशी िेळोिेळी चचाा करण्यात येऊन त्याींनी

उपजस्थत केलेल्हया शींकाचे ननरसन जिल्हहाधधकारी, पालघर, ठाणे, उपविभागीय अधधकारी,
र्हाणू,

व्यिस्थापक

(ताींयत्रक)

भारतीय

राषरीय

महामागा

प्राधधकरण,

पी.आय.य.ु

(एकसप्रेसिे) याींचेकर्ून करणेत आले आहे .

सुरत

(३) उपविभागीय अधधकारी, र्हाणू याींचे अध्यक्षतेखालील दद.१६/६/२०१२ रोिीच्या बठकचस
तहससलदार, पालघर, ससमतीचे प्रनतननधी ि प्राधधकरणाचे प्रनतननधी उपजस्थत होते. त्यािेळी
४१ खातेदाराींनी सादर केलेल्हया अिााची तपासणी करण्यात येऊन प्राप्त असभलेखानुसार सदर
४१ खातेदाराींना मोबदला दे ण्यात आल्हयाचे व्यिस्थापक (ताींयत्रक) भारतीय राषरीय महामागा

प्राधधकरण, पी.आय.यु.सुरत याींनी त्याींच्या अहिालात नमूद केलेले आहे . भूधारकाशी याबाबत
सींिाद साधन
ू सहापदरीकरणाचे काम ििळ ििळ पण
ू ा करण्यात आले आहे. तसेच याभागातील
सहा पदरीकरणाींच्या ननिार्याचे िा्पही बहुताींशी पूणा करण्यात आलेले आहे.
(४) प्रचन उद््ाित नाही.
----------------(१७)

*

परभिी जर्ल््यातील महसूल विभागातील ररक्त पदाांबाबत
२८०७

श्री.अब्दल्
ु लाखान

श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.विक्रम िाळे :
करतील काय :-

दरु ाचिी,

श्री.रामराि

िडिुते,

श्री.सनतश

चव्हाि,

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) परभणी जिल्ह्यातील नायब तहससलदार, अव्िल कारकून, मींर्ळ अधधकारी, सलवपक,
तलाठी ि इतर पदे मोठ्या प्रमाणािर ररकत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या ररकत पदाींमळ
ु े कायारत असणाऱया इतर कमाचाऱयाींिर अनतररकत िबाबदारी

दे ण्यात येत असल्हयाने त्याींच्यािर कामाचा मोठा ताण तसेच िनतेस अर्चण ननमाा ण होत
असल्हयाबाबत विविध ित्ृ तपत्राींनी सन २०१४-१५ च्या दरम्यान त्याकर्े शासनाचे लक्ष िेधले
आहे काय,

(३) असल्हयास, महसूल विभागाच्या ननकष ि मानकाप्रमाणे ररकत पदे भरण्याबाबत शासन
स्तरािुन कोणती कायािाही करणार आहे िा करण्यात येत आहे ,

(४) असल्हयास, फकती मुदतीत ही ररकत पदे भरण्यात येणार आहे त,

(५) अद्याप याबाबत कोणतीच कायािाही केली नसल्हयास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) परभणी जिल्ह्यातील नायब तहससलदाराची सिा ररकत पदे
भरण्यात

आली असून अव्िल कारकून-८, मींर्ळ अधधकारी-५, सलपीक-१४, तलाठी-२२, िाहन

चालक-१ ि सशपाई-३० अशी एकूण ८० परे ररकत आहे त.

(२), (३) ि (४) सदर ररकत पदाींमुळे कायारत असणा-या इतर कमाचा-याींिर अनतररकत

िबाबदारी दे ण्यात येत असल्हयाने त्याींच्यािर कामाचा थोर्ा ताण िाढत आहे , ही िस्तुजस्थती
आहे . तथावप, उपरोकत ररकत असलेली पदे िुल, २०१५ पयांत ननयमानुसार पदोन्नतीने अथिा

भरती प्रफक्रयेतून भरण्याच्या ृषष्ीने आिचयक ती कायािाही जिल्हहाधधकारी याींच्या स्तरािर सुु
आहे .

(५) पचन उद््ाित नाही.
----------------ता.दे गलूर, जर्.नाांदेड येथील रामपरू रोडिरील विद्युत वितरि िांपनीच्या िीर्
(१८)

*

खाांबािरील तारा लोंबिळत असल्याने ननमाचि झालेला धोिा

४३९७

श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.सांर्य दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :

सन्माननीय

ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दे गलूर (ता.जि.नाींदेर्) येथील रामपूर रोर्िरील गोळिलकर विद्यालयाकर्े िाणा-या

रस्त्यािर विद्यत
ु वितरण कींपनीच्या िीि खाींबािरील तारा लोंबकळत खाली आल्हयाने या
रस्त्यािुन िाणा-या विद्यार्थयाांच्या िीिीताला धोका ननमााण झाला असल्हयाचे माहे िानेिारी,
२०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सींबींधधत महावितरण या बाबीकर्े लक्ष दे त नसल्हयाने नागररकाींच्या प्रामुख्याने

विद्यार्थयाांचा िीि धोकयात आला आहे हे पाहता शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात
येत आहे ,
(३) नसल्हयास, यामागील विलींबाची कारणे ?
श्री. चांरशेखर बािनिुळे : (१) अींशत: खरे आहे.

(२) सदर बाब ननदशानास आल्हयानींतर दद. १८.०२.२०१५ रोिी त्िरीत त्या िीि िादहनीच्या
सुव्यिस्थेचे कामे पुणा कुन व्यिजस्थत करण्यात आली आहे.
(३) प्रचन उद््ाित नाही.

----------------भांडारा जर्ल््यात नदीघाटाची सललािाची मुदत सांपिूनही अिैध िाळू उपसा सुर असल्याबाबत
(१९)

*

४५१९

श्री.र्यांत पाटील :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :(१) भींर्ारा जिल्ह्यात नदीघा्ाची िाळू उपसा करणाऱया सललािाची मुदत ददनाींक २१ सप््ें बर,
२०१४ रोिी िा त्यादरम्यान पयांतच होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या सललाि पद्धतीला पयाािरण विभागाने आक्षेप घेतला असताना दे खील महसूल
विभागाने सललािास परिानगी ददली, हे खरे आहे काय,
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(३) सललािाची ददनाींक २१ सप््ें बर, २०१४ रोिी िा त्यासुमारास ची मुदत सींपल्हयानींतर या
दठकाणी अिधररत्या िाळू उपसा होत असल्हयाच्या तक्रारी विविध सामाजिक सींघ्नाींनी
जिल्हहाधधकारी, भींर्ारा याींना ननिेदनाव्दारे ददल्हया, हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, या तक्रारीची जिल्हहा प्रशासनाने कोणती दखल घेतली आहे ,
(५) या प्रकरणी दखल घेतली नसल्हयास त्याची कारणे कोणती ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) सन २०१३-१४ या िषााकाररता घेण्यात आलेल्हया िाळूेरे ती
सललािाचा कालािधी राज्याच्या िाळूेरे ती ननगाती धोरणानुसार भींर्ारा जिल्ह्यात ही ददनाींक ३०
सप््ें बर, २०१४ पयांत होता.

(२) अशी िस्तुजस्थती नाही.

(३) ि (४) अणखल भारतीय भ्रष्ाचार विरोधी सामाजिक न्याय मींच याींची ददनाींक २०/१०/२०१५
रोिीची तक्रार जिल्हहाधधका-याींकर्े प्राप्त झाली होती. सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने अिध िाळू
उत्खनन

ि

िाहतूकचसींदभाात

सत्िर

कारिाई

होण्याच्या

ृषष्ीने

जिल्हहाधधकारी

याींचे

अध्यक्षतेखाली पोलीस ि पररिहन विभागाची बठक घेऊन, सदर तक्रार भींर्ारा तालक
ु याशी

सींबींधधत असल्हयाने उपविभागीय अधधकारी भींर्ारा ि तहससलदार भींर्ारा याींना आिचयक
कायािाही करण्याच्या सुचना दे ण्यात आल्हया होत्या. तहससलदार भींर्ारा याींनी माहे कक्ोंबर
२०१४ ते डर्सेंबर २०१४ या कालािधीत गौण खननिाच्या ५११ अिध िाहतूकचच्या प्रकरणात
सम
ु ारे ुपये ४८ लक्ष इतका दीं र् िसल
ू केला आहे . तसेच अिध रे ती ि इतर गौण खननि
िाहतूकचच्या एकूण ६५ प्रकरणाींमध्ये िौिदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे त.
(५) प्रचन उद््ाित नाही.

----------------ठािे, रायगड, रत्नाधगरी ि ससांधुदग
ु च जर्ल््यातील अिैधररत्या होत असलेला रे ती उपसा
(२०)

*

४५९९

श्री.र्गन्द्नाथ सशांदे, श्री.सुननल तटिरे , श्री.हे मांत टिले, श्री.हदपिराि

साळुांख-े पाटील, श्री.नरें र पाटील, श्री.किरि पािसिर, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.अशोि उफच भाई
र्गताप, श्री.सांर्य दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.माणििराि ठािरे , श्री.शरद रिवपसे :
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बींदी असन
ू ही ठाणे, रत्नाधगरी, पेण (जि.रायगर्) ि मालिण (जि.ससींधद
ु ग
ु )ा येथील
समु्र फकनारी

ि

नदीपात्रामध्ये

तसेच

खार्ीमध्ये

रािरोसपणे

बेकायदे सशरररत्या

िाळू

माफियाींकर्ून िाळू उत्खनन ि िाहतुक प्रचींर् प्रमाणात होत असल्हयाचे माहे िानेिारी, २०१५
मध्ये िा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास रात्रीच्या िेळी अींधारात होणाऱया बेकायदा िाळू उत्खनन ि िाहतक
ु चमळ
ु े
स्थाननक ग्रामस्थाींना अपघात ि चोरीच्या घ्नाींना तोंर् द्यािे लागत असल्हयाने तेथील

ग्रामस्थाींनी ददनाींक १२ िानेिारी च्या सुमारास मा.जिल्हहाधधकारी, ससींधुदग
ु ,ा तहससलदार,
मालिण याींचेकर्े लेखी तक्रार ददलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) तसेच, या रे ती माफियाविरोधात मेरी्ाईम बोर्ााने कारिाई करािी तसेच खार्ी ि नदी
फकना-याचे सींरक्षण करािे असे आदे श न्शनल ग्रीन दट्ब्युनलने २०१४ मध्ये ददलेले आहे त

तरीही त्याची योग्य प्रकारे अींमलबिािणी झालेली नाही, ि त्याकर्े मेरी ्ाईम बोर्ााचे दल
ा
ु क्ष
होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, अद्यापपयांत स्थाननक महसुल प्रशासन ि िाळू माफिया याींच्या सींगनमताने
एकाही िाळू माफियाविरोधात कुठल्हयाही प्रकारची कारिाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(५) असल्हयास बेकायदे शीरररत्या िाळू उत्खनन ि िाहतक
केल्हयाने शासनाचे कोट्यािधी
ू
रूपयाींचे नुकसान करणाऱया िाळूमाफियाींिर तसेच, महसुल प्रशासनाच्या अधधकाऱयाींिर शासनाने
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(६) रे ती उपसा करणा-या िाळू माफियाींचा कायमस्िुपी बींदोबस्त करण्याच्या ृषष्ीने शासनाने
अद्याप कारिाई केली नसल्हयास याबाबत विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) प्रचनाधधन भागात िाळूच्या अिध उत्खनन ि िाहतूकचची काही
प्रकरणे ृषष्ोत्पत्तीस आली आहे त, ही िस्तुजस्थती आहे .
(२)

तहससलदार

मालिाण

याींच्याकर्े

अनधधकृत

िाळू

उपशाबाबत

ग्रामस्थाींनी

ददनाींक

१२/०१/२०१५ रोिीची तक्रार प्राप्त झाली आहे . सदर तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने िाळूचे अनधधकृत
उत्खनन ि िाहतूक रोखण्यासाठी रात्रीची गस्त घालण्यात येत असून अनधधकृत उत्खनन ि

िाहतुक आढळून आल्हयास दीं र्ात्मक तसेच िौिदारी स्िुपाची कायािाही करण्याची तििीि
ठे िली आहे .

(३) मा. राषरीय हररत न्यायाधधकरण, पजचचम विभाग, खींर्पीठ पण
ु े येथे दाखल अिा क्रमाींक

३४ (THC)/२०१३(WZ) (आिाि िाऊींर्ेशन ि इतर विुध्द महाराषर शासन ि इतर) मध्ये मा.
न्यायाधधकरणाने ददनाींक २९.५.२०१४ रोिी ददलेल्हया आदे शाच्या अनुषींगाने सागरी फकनारपटी

विननयमन क्षेत्रात नौकानयन मागा सुकर करण्यासाठी िाळूेरे तीचे उत्खनन करण्याबाबतचे
धोरण ननजचचत करण्याची कायािाही सुु आहे .
(४) असे ननदशानास आले नाही.

(५) ि (६) ठाणे, रायगर्, रत्नाधगरी ि ससींधुदग
ू ा या जिल्ह्यात गौध खननिाींचे अिध उत्खनन

ि िाहतक
रोखण्यासाठी तालक
ू
ु ा ि जिल्हहा स्तरािर भरारी पथके गठीत करण्यात आलेली

आहे त. सदर पथकाींनी केलेल्हया तपासणीत सन २०१४-२०१५ या िषाात ठाणे जिल्ह्यात गौध
खननिाच्या अिध उत्खनन ि िाहतक
ू चचया ७४५ प्रकरणात ुपये १,६६,३४,०००/- इतका दीं र्

िसूल करण्यात आला आहे रत्नाधगरी जिल्ह्यात गौण खननिाच्या अिध उत्खनन ि
िाहतुकचच्या ३०५ प्रकरणात कामे ४७८६८०३/- इतका दीं र् िसल
ू कुन ८ प्रकरणाींत गुन्हे दाखल
करण्यात आले आहे त.

तसेच पेण तालुकयात सन २०१४-२०१५ या िषाात गौण खननिाच्या अिध उत्खनन ि

िाहतक
करण्यात आला असन
ू चच्या ३७ प्रकरणात ुपये ४५,४५,९९७/- इतका दीं र् िसल
ू
ू ,
४ प्रकरणाींत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे त.
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मालिण तालुकयात माचा २०१४ पासून १२३ प्रकरणाींत ुपये २३,३६,८८७/- इतका दीं र्

िसूल करण्यात आला आहे. तसचे िाळूेरे तीचे अिध उत्खनन करण्यासाठी िापरात येत
असलेल्हया चार बो्ीींना ससल केले असन
ु , ७२ र्म्प ननकामी केले आहे त.
-----------------

खालापूर (जर्.रायगड) तालुक्यात सांपाहदत िेलेल्या र्समनीचा आहदिासी
(२१)

शेतिऱयाांना मोबदला दे ण्याबाबत

*

४६६३

श्री.सनु नल तटिरे :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :(१) रायगर् जिल्ह्यातील खालापूर तालुकयात ॲर्ल् ब िॉ्र पाका (इम्जिका) ची उभारणी
करतेिेळी आददिासीींच्या िसमनी सींपाददत केल्हया आहे त तसेच त्याींची घरे मोर्ले आहे त, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्हयास, या िसमनी सींपाददत करतेिेळी शासनामािात आददिासीींना नो्ीसाही ददल्हया
नाहीत, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, ज्याींच्या िसमनी सींपाददत करण्याींत आल्हया त्या आददिासीीं शेतकऱयाींना
िसमनीचा मोबदला दे ण्याींत आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहे त,
(५) आददिासी शेतकऱयाींना िसमनीचा मोबदला त्िररत

दे ण्याबाबत

ि त्याचे

करण्याबाबत शासनाची भूसमका काय आहे ?

पुनिासन

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) सदर प्रकल्हपासाठी शासनाकर्ून रायगर् जिल्ह्यातील खालापूर
तालुकयातील कोणतीही िमीन सींपाददत करण्यात आलेली नाही.
(२), (३), (४) ि (५) प्रचन उद््ाित नाही.

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

धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय मागाचिर झालेल्या अपघातातील मत
ृ ाांच्या
िुटुांत्रबयाांना ि र्खमीांना आधथचि मदत समळिेबाबत

(२२)

*

४७६१

श्री.हे मांत टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.नरें र पाटील, श्री.हदपिराि साळुांख-े

पाटील, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.सुननल तटिरे :
सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धुळे-सोलापूर राषरीय मागाािर चोराखळी निीकच्या िळण रस्त्यािर रक ि एस.्ी.बस

समोरासमोर येऊन माहे िानेिारी, २०१४ मध्ये िा त्या दरम्यान झालेल्हया अपघातात ४ िण
ठार तर २१ िण गींभीर िखमी झाल्हयाची घ्ना घर्ली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, उकत घ्नेची शासनामािात चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार मत
ृ ाींच्या कु्ुींयबयाींना तसेच िखमीींना
आधथाक मदत करणेबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्याींत येत आहे ,
(४) अद्याप कोणतीच कायािाही केली नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. हदिािर रािते : (१) हे अींशत: खरे आहे .
ददनाींक ९.१.२०१५ रोिी सोलापूर विभागातील तुळिापूर आगाराची बस क्र.एमएच-१४

बी्ी २१६४ ला चोराखळी पासन
ू २ फक.मी.िर आली असता विुध्द ददशेने येणारा मालरक

क्र.आरिे-०७ िीए-४१२४ ने रा.प. बसला समोुन धर्क ददली ि अपघात झाला. सदर
अपघातात ४ रा.प. प्रिासी, रा.प.चालक असे ५ िण मत
ृ ि २१ रा.प.प्रिासी िखमी झाले.

(२) ि (३) सदर अपघाताची पोलीस स््े शन, येरमाळा याींनी चौकशी केली असून या चौकशीत

सदर अपघातास मालरक चालकास िबाबदार धरले आहे . पोलीसाींनी रक चालकाविुध्द गुन्हा
रजिस््र क्र. ९/१५ नस
ु ार भा.दीं .वि. कलम ३०४ (अ), २७९, ३३७, ३३८ ि १८४ या कलमान्िये
गुन्हा दाखल केलेला आहे . या अपघाताच्या रा.प. खात्याने केलेल्हया चौकशीत दे खील सदर
अपघातास रक चालक िबाबदार असल्हयाचे ननषपन्न झाले आहे .

अपघातग्रस्त ५ मत
ृ ाींपकच ३ मत
ृ ाींचे नातेिाईकाींना रा.प. महामींर्ळातिे ननयमानुसार

प्रत्येकच १०,०००/- प्रमाणे एकूण ुपये ३०,०००/- तात्कालीक मदत दे ण्यात आली. १ मत
ृ ाचे
नातेिाईकाींनी आधथाक तात्कालीक मदत घेण्यास नकार ददला. तसेच २१ िखमीींपकच १६ िखमी

प्रिाशाींना प्रत्येकच ुपये १,०००/- ि १ प्रिाशास ुपये ५००/- असे एकूण १६,५००/- असे एकींदर
ुपये ४६,५००/- ची आधथाक तात्कालीक मदत दे ण्यात आली आहे . तसेच अपघात नक
ु सान

भरपाईसाठीचे ‘पी’ िॉमा दे ण्यात आले. १ रा.प.प्रिाशी अपघात स्थळािुन परस्पर ननघून
गेल्हयाने त्यास आधथाक तात्कालीक मदत दे ता आली नाही. २ िखमी रा.प. प्रिाशाींनी आधथाक
तात्कालीक मदत घेण्यास नकार ददला. उिाररत १ गींभीर िखमी रा.प. प्रिासी दिाखान्यात
दाखल होऊन िद्यकचय उपचार घेत असल्हयाने त्यास आधथाक तात्कालीक मदत दे ण्यात येत
आहे .

सदर अपघातात मत
ु सान भरपाई
ृ झालेले रा.प. कामधगरीिरील चालक कामगार नक

कायदा १९२३ नुसार अपघात नुकसान भरपाईस पात्र असल्हयाने त्याींचे िारसदारास धनादे श क्र.

२५२६०७, ददनाींक ६.२.२०१५ नुसार ुपये ५,८९,८००/- ची रककम नुकसान भरपाईसाठी अदा
करण्यात आलेली आहे.

अद्यापपािेतो कोणीही मत
ृ ाचे िारसदाराकर्ून ‘पी’ िॉमाद्िारे रा.प. महामींर्ळाकर्े अपघात

नक
ु सान भरपाईची मागणी करण्यात आलेली नाही. मात्र, १ िखमी रा.प. प्रिाशाकर्ून ‘पी’
िॉमाद्िारे अपघात नक
त्यािर कायािाही
ु सान भरपाईची मागणी करण्यात आलेली असन
ू

करण्यात येत आहे . एका मत
ृ ाच्या िारसदाराने उस्मानाबाद को्ाात एमएसीपी क्र. १५/१५
नुसान १.५० को्ीचा (दीर् को्ी) दािा दाखल केलेला आहे .
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

----------------मौर्े गोिधचन, महादे िपूर, गांगापूर ि पाथडी (ता.जर्.नासशि) या समळितीबाबत
(२३)

*

भोसले :

िुळिायदा िलम ६३ चे उल्लांघन झाल्याबाबत

४८१२

श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.नरें र पाटील, श्री.हे मांत टिले, श्री.अननल

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) मौिे गोिधान, महादे िपूर, गींगापूर ि पाथर्ळ (ता.जि.नासशक) या समळकतीबाबत कुळकायदा
कलम ६३ चे उल्हलींघन झाल्हयाने अधधननयम ि ननयमातील तरतुदीनुसार पुढील कायािाही
करण्याचा शासनाने माहे िन
ू , २०१४ मध्ये ननणाय घेऊनही सदर प्रकरणी माहे िानेिारी, २०१५
पयांत कोणतीही कायािाही झालेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उकत प्रकरणी शासनाने ददलेल्हया आचिासनाप्रमाणे कायािाही करण्याबाबत
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे िल
ु , २०१४ मध्ये जिल्हहा प्रशासनास ननिेदन ददलेले होते, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, प्रचन भाग (१) ि (२) बाबत शासनामािात कोणती कायािाही केली िा करण्यात
येत आहे ,
(४) अद्याप कोणतीही कायािाही केलेली नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) ि (४) प्रचनाींधधन प्रकरणी प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगाने,
जिल्हहाधधकारी, नासशक याींनी उपविभागीय अधधकारी, नासशक ि उपविभागीय अधधकारी,
इगतपरु ी-त्र्यींबकेचिर याींना चौकशी करण्याचे दद.२०.२.२०१४ रोिी ननदे शीत केले होते. त्यानस
ु ार
याप्रकरणी चौकशी कुन तक्रारीत नमूद समळकतीींच्या सींदभाात हस्ताींतरण होऊ नये, ि त्रयस्थ

पक्षाींचे दहतसींबींध ननमााण होिू नये, म्हणुन उपविभागीय अधधकारी नासशक याींनी दद.
२०े५े२०१४ रोिीच्या आदे शान्िये, सदर समळकतीींच्या अधधकार असभलेखात पुढील आदे श
होईपािेतो ‘’िेथे थे’’ पररजस्थती ठे िण्याचे आदे श पारीत केले आहे त.
तसेच,

उपविभागीय

अधधकारी,

इगतपरु ी-त्र्यींबकेचिर

याींनी

सींबींधधत

िेरिार नोंद

स्िाधधकारे पुनररक्षणात घेतली असून, सदर प्रकरणी अींनतम ननणाय होईपयांत मौिे कुणोली,
ता.इगतपुरी येथील ग् क्र. १२९ या समळकतीत कोणत्याही िेरिारची नोंद करण्यात येिू नये,
यासाठी

दद. ९.६.२०१४ रोिी स्थधगती आदे श पाररत केलेले आहे त. तसेच तहससलदार,

इगतपरु ी याींना सदर समळकतीसींदभाात महाराषर कुळिदहिा् ि शेतिमीन अधधननयम, १९४८
च्या कलम- ८४ अन्िये कायािाही करण्याबाबत सूधचत केलेले आहे .
-----------------

राज्यात विशेषत: विदभाचतील शेती वपिाची र्ुन्द्याच पध्दतीने आिेिारी िाढल्याबाबत
(२४)

*

५१५१

श्रीमती शोभाताई फडििीस :

सन्माननीय पन
ु िचसन ि मदत िायच मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात विशेषत: विदभाात मोठया प्रमाणात शेती वपकाींचे पाण्याअभािी नक
ु सान होिन
ू ही
िास्तव्य जस्थती न बघता यबरीशकालीन आणेिारी पध्दतीमळ
ु े म्हणिे िुन्याच पध्दतीने

आणेिारी काढून तसा अहिाल शासनाकर्े सादर केल्हयामुळे विदभाातील शेतकऱयाींचे मोठया
प्रमाणात नुकसान झाल्हयाचे ददनाींक २ िेिुिारी, २०१५ रोिी िा त्यासुमारास ननदशानास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, यािषळ विदभाात अल्हपसा पाऊस पर्ल्हयाने शेतकऱयाींचे हाती ३० ्ककेही वपक
न आल्हयाचे िास्तव्य पूढे आले असूनही शासन ही आणेिारी पध्दत बदलणार करणार आहे
काय,

(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे कोणती आहे त ?
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही.
(२) पसेिारी पध्दतीचा पन
ु विाचार कुन कें्र  शासनाच्या धोरणाींच्या अनुषींगाने अ्यास
करण्यासाठी विभागीय आयक
ु त, पण
ु े याींच्या अध्यक्षतेखाली ससमती स्थापन करण्यात आली
आहे . सदर ससमतीचे काम अींनतम ्प्प्यात आहे .
(३) प्रचन उद््ाित नाही.

----------------पुिे जर्ल््यातील जर्ल्हा पररषदे च्या शाळाांना िीर् त्रबल घरगुती दराने समळण्याबाबत

(२५)

*

५४२९

श्री.नरें र पाटील :

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :(१) पुणे जिल्ह्यातील जिल्हहा पररषदे च्या ििळपास सिाच शाळा सींगणकयुकत झाल्हया आहे त,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सींगणकयक
ु त झालेल्हया शाळाींना यापि
ू ळ व्यािसानयक दराने िीि यबल आकारणी

केली िात होती, परीं तु आता सािािननक सेिा दराने िीि यबल आकारणी केली िात आहे परीं तु
व्यािसानयक दर ि सािािननक सेिा दरात िारशी तिाित नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) बऱयाच शाळाींची आधथाक पररजस्थती यबक् असल्हयामुळे ि िीि यबल ५०० ुपयाींपेक्षा
िास्त येत असल्हयामळ
ु े शाळा िीि यबल भु शकत नाही त्यामुळे शाळे ची िीि िोर्णी तोर्ली
िाते, हे ही खरे आहे काय,

(४) सदर शाळाींसाठी िीि यबल घरगुती दराने समळािे अशी मागणी आींबेगाि तालुका प्राथसमक

सशक्षक सींघाने ददनाींक १२ डर्सेंबर, २०१४ रोिी िा त्यासम
ु ारास शासनाकर्े ि तेथील
लोकप्रनतननधीींकर्े केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, यािर शासनाने कोणता ननणाय घेतला िा घेण्यात येत आहे ?
श्री. चांरशेखर बािनिुळे : (१) नाही.
(२) अींशतः खरे आहे .

(३) जिल्हहापररषद शाळाींनी िीि बील थकबाकच भरल्हयास ननयमाप्रमाणे िीि पुरिठा तात्पुरता
स्िुपात खींर्ीत करण्यात येतो.
(४) नाही.
(५) प्रचन उद््ाित नाही.

(२६)

*

----------------राज्यातील अल्पसांख्याांि समार्ातील मल
ु ीांना शाळे तील उपज्थतीिररता
प्रोत्साहन भत्ता दे ण्याबाबत

५४९३

श्री.श्रीिाांत दे शपाांडे :

सन्माननीय अल्पसांख्याांि वििास मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील शाळाींमध्ये िगा ५ ते ७ मध्ये अल्हपसींख्याींक मल
ु ीींची उपजस्थती राहण्याच्या
ृषष्ीने प्रोत्साहन भत्ता दे ण्यात येतो, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, अनेक ददिसाींपासन
ू तो प्रोत्साहन भत्ता दे ण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे
काय,
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(३) असल्हयास, तो भत्ता समळािा यासाठी मा.प्रधान सधचि, शालेय सशक्षण विभाग याींना

ददनाींक ६ िेिुिारी, २०१५ रोिी िा त्यासुमारास अमरािती विभाग सशक्षक आघार्ीच्या ितीने
ननिेदनाद्िारे मागणी केली गेली आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, तो प्रोत्साहन भत्ता अल्हपसींख्याींक मुलीना दे ण्याविषयी शासनाची भुसमका काय
आहे ?

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) ि (२) नाही, ददनाींक २७े०१े२०१४ रोिीच्या शासन ननणायाद्िारे

राज्यातील िरीषठ प्राथसमक शाळाींमध्ये (इ.५ िी ते ७ िी) सशक्षण घेत असणा-या अल्हपसींख्याींक
समािातील विद्याथळेविद्याधथानीच्या शाळे तील उपजस्थती करीता त्याींच्या पालकाींना प्रोत्साहन
भत्ता दे ण्याची योिना सन २०१३-२०१४ या आधथाक िषाापासून बींद करण्यात आली आहे .
(३) होय.

(४) अल्हपसींख्याींक विकास विभागामािात सन २००८-०९ या िषाापासून राबविण्यात येत
असलेल्हया राज्यातील िरीषठ प्राधथमक शाळाींमध्ये (इयत्ता ५ ते ७िी) सशक्षण घेत असणा-या
अल्हपसींख्याक समािातील विद्याथळ े विद्याथळनीींच्या शाळे तील ननयसमत उपजस्थतीकररता

त्याींच्या पालकाींना प्रोत्साहन भत्त्यापो्ी (प्रनतददन ु.२/- याप्रमाणे २२० शालेय ददिसाकररता

ु.४४०/- एिढा प्रोत्साहन भत्ता) दे ण्यात येणारी रककम अगदीच त्
ु पींि
ु ी असल्हयाने ि ही
योिना नततकचशी पररणामकारक नसल्हयाचे आढळून आल्हयाने ती बींद करण्याचा ननणाय
घेण्यात आला आहे . (त्यामुळे प्रोत्साहन भत्ता दे ण्याबाबत प्रचन उद््ाित नाही.)
-----------------

महाराष्ट्र राज्य सहिारी दध
ू महासांघाचे (महानांदा) सद्य असलेल्या दध
ू सांघाांना
(२७)

*

महानांदला ननयसमतपिे दध
ू पुरिठा करण्याबाबत

५५४३

अॅड.अननल परब :

सन्माननीय दग्ु धवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :(१) महाराषर राज्य सहकारी दध
महासींघाचे (महानींदा) सदस्य असलेल्हया दध
सींघाींना
ू
ू

महानींदला ननयसमतपणे दध
ू पुरिठा करणे बींधनकारक असतानाही राज्यातील १०५ पकच तब्बल
७६ दध
ू सींघाींनी महानींदला ननयसमतपणे दध
ू पुरिठा केला नसल्हयाचे माहे िानेिारी, २०१५
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर दध
ू सींघाकर्ून दध
ू परु िठा होत नसल्हयाने महानींदला बािारातन
ू िादा
दराने दध
ू खरे दी करािे लागत असल्हयाने महानींदला गेल्हया एका िषाातच ५४ को्ी ुपयाींचा
तो्ा झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, ज्या दध
ू सींघानी महानींदला दध
ू ाचा पुरिठा केला नाही त्याींच्यािर कोणती

कारिाई केली आहे , अद्याप याबाबत दध
ू सींघािर कोणतीच कारिाई केली नसल्हयास, होणाऱया
विलींबाची कारणे काय आहे त ि याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) महासींघास दध
ू पुरिठा करणा-या सदस्य सींघाना ननयसमतपणे दध
ू पुरिठा करण्याबाबत

महासींघामािात दद. १९/०१/२०१५ रोिीच्या पत्रान्िये ननदे श दे ण्यात आले आहे त. त्यानष
ु ींगाने १५
सदस्य सींघाींकर्ून खुलासे प्राप्त झाले असून उिाररताींकर्ून अद्यावप खुलासे प्राप्त झाले नाहीत.
-----------------
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मेशी (जर्.नासशि) तालुक्यात गारपीटीमुळे नुिसान झालेल्या
(२८)

शेतिऱयाांना आधथचि मदत समळण्याबाबत

*

५६९४

डॉ.सुधीर

ताांब,े

श्री.सांर्य

दत्त,

श्री.अशोि

उफच

भाई

र्गताप :

सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मेशी तालुकयाच्या (जि.नासशक) पूिा भागातील मेशी, महालपा्णे, ननबोंळा, िासोळपार्े,

दे िपूरपार्े, िासोल या गारपी्ग्रस्त गािात शेतपीक ि िळवपकाींचे नुकसान झाले असल्हयाचे
ददनाींक १४ डर्सेंबर, २०१४ रोिी िा त्या सम
ु ारास ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, शासनाने या आपत्तीग्रस्त शेतक-याींना ददलासा दे ण्यासींदभाात काय कायािाही
केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप याबाबत कोणतीच कायािाही करण्यात आली नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय
आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नासशक जिल्ह्यातील दे िळा तालुकयातील मेशी गािासह एकूण

११ गािात दद.११ ि १२ डर्सेंबर, २०१४ रोिी गारपी् झाल्हयाने शेती ि िळवपकाींचे नक
ु सान
झाले आहे .

(२) ि (३) माहे नोव्हें बर ि डर्सेंबर, २०१४ मध्ये गारपी् ि अिेळी पािसामळ
ु े नक
ु सान

झालेल्हया आपदग्रस्ताींना विशेष स्िरूपात मदत दे ण्याबाबत दद.४ िेिुिारी, २०१४ रोिी शासनाने
ननणाय घेतला आहे . त्यानुसार मदत दे ण्याची कायािाही करण्यात येत आहे .
-----------------

ससल्लोड तालुक्यातील (जर्.औरां गाबाद) एिा तडिी नामि आहदिासीची त्रबगर
(२९)

*

आदीिासीिडे ह्ताांतर केलेली र्मीन परत िरण्यासांदभाचत

६०४४

श्रीमती ज्मता िाघ :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :(१) ससल्हलोर् तालुकयातील (जि.औरीं गाबाद) एका तर्िी नामक आददिासीची यबगर आदीिासीकर्े

हस्ताींतर करण्यात आलेली िसमन परत करण्यासींदभाात प्राप्त अिाािरील कायािाही अींतगात
िमीन हस्ताींतरण प्रकरण हे सन १९७४ नींतरचे असल्हयाच्या कारणािुन आददिासीींच्या
विरोधात ननणाय पारीत झालेला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सन १९७४ नींतर आददिासीींची िमीन यबगर आदीिासीींकर्े हस्ताींतर झाली
असल्हयास महाराषर िमीन महसल
ु अधधननयम १९६६ चे कलम १६ ि १६-अ चा भींग झाल्हयाने
त्यातील तरतद
ु ीनस
ु ार कायािाही करण्याची तरतद
ू असताना आददिासीींचा हकक र्ािलण्यासाठी
हे तूतः लागू नसलेल्हया कायद्याखाली प्रकरण चालिण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर आददिासीींना महाराषर िसमन महसूल अधधननयम १९६६ च्या कलम ३६
ि ३६-अ मधधल तरतूदीनुसार त्याींची हस्ताींतरीत िसमन परत करण्यासींदभाात कोणती कायािाही
करण्यात आली िा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कायािाही करण्यात आली नसल्हयास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे आहे .
(२), (३) ि (४) महाराषर अनुसूधचत िमातीींना िसमनी प्रत्यावपात करण्यासाठीचा अधधननयम

१९७४ अन्िये ददनाींक ०१.०४.१९५७ ते ०६.०७.१९७४ या कालािधीतील अनस
ु धू चत िमातीच्या
व्यकतीींच्या िसमनीचे हस्ताींतरण अनुसूधचत िमातीतील व्यकतीस प्रत्यावपात करता येतात. मात्र

महाराषर िसमन महसूल अधधननयम, १९६६ चे कलम ३६-अ (४) नुसार महाराषर िसमन
महसूल सींदहता आणण कूळिदहिा् (सुधारणा) अधधननयम १९७४ याच्या प्रारीं भीच्या िेळी फकीं िा
तद्नींतर

सक्षम

प्राधधकारी

याींच्या

मान्यतेसशिाय

िमीन

हस्ताींतरीत

झाली

असल्हयास

जिल्हहाधधकारी स्िाधधकारे अथिा अशा िदहिा्ीमधील दहतसींबींधीत व्यकतीच्या अिाािर चौकशी
कुन ननणाय घेण्याबाबत तरतूद आहे .

प्रचनाधीन प्रकरणी सींबींधधत महसूल अधधकाऱयाींनी पाररत केलेल्हया आदे श ि असभलेख

याींची पर्ताळणी कुन महाराषर िसमन महसूल अधधननयम, १९६६ च्या तरतूदीनुसार आिचयक
ती उधचत कायािाही करण्यात येईल.

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

(३०)

*

मौ.हाळी खुदच पाझर तलाि क्र.११ (ता.चािूर, जर्.लातूर) येथील र्मीन
भूसांपादनाांतगचत फळळझाडाांचे मूल्याांिन िरण्याबाबत
६१३६

श्रीमती हु्नबानू खसलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर :

सन्माननीय फलोत्पादन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौ.हाळी खुदा पाझर तलाि क्र.११ (ता.चाकूर, जि.लातूर) येथील िमीन भूसींपादना अींतगात
िळझार्े, िनझार्े ि बाींधकामे याींचे मुल्हयाींकन करण्यात आले नसल्हयाचे माहे िेिुिारी, २०१५
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरील मुल्हयाींकनासाठी विशेष भूसींपादन अधधकारी, स्िणाा प्रकल्हप, लातूर याींनी

ददनाींक २० िानेिारी, २०१० रोिी जिल्हहा अधीक्षक, कृषी अधधकारी, लातूर, कायाकारी
असभयींता, लातूर, उपविभागीय िन अधधकारी, उस्मानाबाद याींना िळझार्ेेिनझार्े, बाींधकाम ि
इतर याींचे मूल्हयाींकन करून अहिाल पाठविण्यास साींधगतले असन
ू ही अद्यापपयांत कोणतीच
कायािाही करण्यात आली नसल्हयाचे ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उपरोकत प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली असल्हयास िमीन भूसींपादन
मुल्हयाींकनाचा अहिाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय,

(४) असल्हयास, शासनाने काय कायािाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,

(५) अद्याप, याबाबत कोणतीच कायािाही करण्यात आली नसल्हयास त्याची सिासाधारण कारणे
काय आहे त ?

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. मौिे हाळी खूदा पाझर तलाि क्र. ११ ता.चाकूर,

जि.लातूर येथील िमीन भ-ू सींपादनाअींतगात िळझार्ाींचे मुल्हयाींकन कृषी विभागाकर्ून करण्यात
आलेले आहे .

(२) हे खरे नाही. मौिे हाळीखद
ू ा पाझर तलाि क्र. ११ ता.चाकूर येथील सींपादीत िमज नीतील
िळझार्ाींचा मुल्हयाींकन अहिाल ददनाींक १४/१०/२००८ रोिी, िनझार्ाींचा मुल्हयाींकन अहिाल
ददनाींक २१/८/२००७ रोिी ि बाींधकामाचा मुल्हयाींकन अहिाल ददनाींक २१/४/२००७ रोिी विशेष
भुसींपादन अधधकारी (स्िणाा प्रकल्हप), लातूर याींना सादर करण्यात आलेला आहे .
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(३) ि (४) मौिे हाळीखूदा पाझर तलाि क्र. ११ ता.चाकूर येथील सींपादीत िमीनीस सन २००८
च्या सशघ्रससध्दगणकानुसार ु. १.०० लाख प्रनत हे क्र एिढा दर ननजचचत करण्यात आलेला

असन
त्यानस
ू
ु ार सींपादीत िमीनीची फकीं मत ु. ४,०१,७२०/- आहे . सदर ननिार्ा ददनाींक
२१/०१/२०११ रोिी िाहीर करण्यात आला.
(५) प्रचन उद््ाित नाही.

----------------मौर्े िाळूर् (ता.गांगापरू जर्.औरां गाबाद) येथे शॉटच सकिचट होऊन ऊस

(३१)

र्ळून खाि झाल्याने आधथचि मदत समळण्याबाबत

*

६१४६

श्री.विक्रम िाळे :

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :(१) मौिे िाळूि (ता.गींगापूर, जि.औरीं गाबाद) येथे शॉ्ा सफका् होऊन ३० एकरामधील ऊस
िळून खाक झाल्हयाची घ्ना ददनाींक १५ िेिि
ु ारी, २०१५ रोिी िा त्या सम
ु ारास घर्ली, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर घ्नेची शासनामािात पाहणी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, पाहणीचे ननषकषा काय आहे त ि तद्नुसार आपदग्रस्ताींना आधथाक मदत
दे णेबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कायािाही केली नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांरशेखर बािनिुळे : (१) अींशत: खरे आहे.

शॉ्ा सकी्मुळे आग लागली नसून मधमाचयाींचे मोहळ धूर कुन उठित असताना

आग लागली आहे.
(२) होय.

(३) महावितरण कींपनीचे सहाय्यक असभयींता याींनी घ्नास्थळाची पाहणी केली असता पाहणीत
असे आढळून आले कच, मधमाचयाींचे मोहळ धूर कुन उठित असताना ही आग लागली असून

सदरील आग लागलेल्हया दठकाणापासून १००० िु्ाच्या पररसरात महावितरणाची कुठलाही लघु
दाब फकीं िा उच्च दाब िाहीनी ि रोहीत्र नाही. ददनाींक १५.०२.२०१५ रोिी दप
ु ारी १.०० िािता
आग लागली असा उल्हलेख असन
ू ११ केव्ही धामोरी फिर्र िर ददनाींक १५.०२.२०१५ रोिी

सकाळी ९.३० ते दप
ु ारी ३.३० िािेपयांत भारननयमन अजस्तत्िात होते. या सींदभाात एकाही
शेतक-याने महावितरण कायाालयात अद्याप लेखी अथिा तोंर्ी स्िुपात तक्रार केलेली नाही.

सदर घ्नेत महावितरण कोणत्याही प्रकारे िबाबदार नसल्हयामुळे आपदग्रस्ताींना आधथाक

मदत दे ण्यात आली नाही.
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

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

(३२)

*

िरुड (जर्.अमरािती) तालुक्यात मोठ्या प्रमािात होत असलेली रे तीची त्िरी
६१६७

श्री.अशोि उफच भाई र्गताप, श्री.सांर्य दत्त :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री
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(१) िुर् (जि.अमरािती) तालुकयात रे ती उत्खननाचे सिा ननयमाींचे उल्हलींघन कुन मोठ्या

प्रमाणात रे तीची तस्करी होत असल्हयामुळे शासनाच्या कोट्यिधीचा महसूल बुर्त आहे . तसेच
रे ती तस्करीबाबत घोरार् येथील तहससलदाराींकर्े ि उपविभागीय अधधकारी याींचेकर्े अनेकदा

तक्रारी करून ही अद्याप सींबींधधतािर कोणतीच कायािाही झाली नसल्हयाचे ददनाींक १ मे, २०१५
रोिी िा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, शासनाने यासींदभाात चौकशी कुन कोणती कायािाही केली आहे िा करण्यात
येत आहे ,
(३) अद्याप कायािाही करण्यात आली नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) ि (३) असे ननदशानास आले नाही. मात्र, अमरािती
जिल्ह्यातील िुर् तालुकयात गौण खननिाचे अिध उत्खनन ि िाहतूक रोखण्यासाठी भरारी

पथके गठीत करण्यात आलेली असून, सदर भरारी पथकाींनी सन २०१४-१५ मध्ये गौण

खननिाच्या अिध उत्खनन ि िाहतूकचच्या ५६ प्रकरणाींत ुपये ८,२१,०९६े- इतका दीं र् िसल
ू
करण्यात आला आहे .

(३३)

*

----------------मुनतचर्ापूर (जर्.अिोला) तालुक्यातील र्ाहहर झालेली मदत बागायती
शेतिऱयाांना ननिषाांप्रमािे समळण्याबाबत

५१९७

प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे :

सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुनतािापूर (जि.अकोला) तालक
ु ा दषु काळग्रस्त िाहीर झाला असून सिाच वपके शेतकऱयाींच्या

हातन
ू गेलेली असल्हयाने कोरर्िाहूसाठी ४ हिार ५०० ुपये तर बागायतदाराींसाठी ९ हिार ुपये
मदत शासनाने िादहर केली, मात्र बागायती शेतकऱयाींची नािे कोरर्िाहूींच्या यादीत आल्हयाचे
माहे िानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास, याबाबत दषु काळग्रस्ताींना िादहर झालेली मदत बागायती शेतकऱयाींना
ननकषाींप्रमाणे समळािी अशी मागणी तेथील शेतकऱयाींनी तहससलदाराींकर्े ननिेदनाव्दारे केली, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उकत तक्रारीच्या अनुषींगाने शासनाने पुढे कोणती कायािाही केली िा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नाही.
(२) ि (३) होय, बागायती शेतक-याींना शासनाच्या ननकषानुसार मदत दे ण्याबाबतची मागणी
तहससलदार मुनतािापूर याींना ननिेदनाद्िारे करण्यात आली होती. खरीप हीं गामातील बाधधत

शेतक-याींची यादी दे य रकमेसह ग्राम पींचायत कायाालयात प्रससध्द करण्यात येऊन त्यािर
आक्षेप मागविण्यात आले होते. तथावप विहीत मद
ु तीत कुठल्हयाही प्रकारचे आक्षेप प्राप्त झाले
नाहीत. त्याअनुषींगाने पात्र लाभार्थयाांच्या ब्क खात्यािर अनुदान िमा करण्यात आली.
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

-----------------
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राज्यात सिचच जर्ल््यात पािसाचा अननयसमतपिा, गारपीट, अििाळी पाऊस, इत्यादीमळ
ु े
(३४)

*

शेतिऱयाांचे मोठ्या प्रमािात झालेले नुिसान

३४५४

श्री.सांहदप बार्ोररया, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.किरि पािसिर, श्री.हे मत
ां

टिले, श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िार्ा बेग, श्रीमती शोभाताई फडििीस, श्री.हररससांग राठोड,

श्री.सांर्य दत्त, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफच भाई र्गताप,
श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, अॅड.र्यदे ि गायििाड, श्री.नरें र पाटील, श्री.हदपिराि साळांु ख-े पाटील,
श्री.विक्रम िाळे , श्री.आनांद ठािूर, श्री.प्रिाश गर्सभये, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.सनु नल तटिरे ,

श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.रामराि िडिुते, श्री.गोवपकिशन बार्ोरीया, डॉ.नीलम गोऱहे , श्री.र्यिांतराि
र्ाधि, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे, अॅड.ननरां र्न डािखरे :
सन्माननीय पन
ु िचसन ि मदत िायच मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात विशेषत: विदभाातील सिा जिल्ह्यात, नाींदेर् जिल्ह्यातील हातगाि तालुकयातील
मनाळा पररसर, साींगली, मींगळिेढा (जि.सोलापूर), ता.महागाि (जि.यितमाळ) ि िासशम

जिल्ह्याींत माहे डर्सेंबर, २०१४ ते िानेिारी, २०१५ या कालािधीत झालेला अिकाळी पाऊस,

गारपी्, सािकाराचे किा, दलालाींचे कसमशन, व्यापाऱयाची वपळिणक
ू इत्यादीमळ
ु े शेतकऱयाींचे
खरीप ि पेरणी केलेल्हया रब्बी वपकाींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्हयाचे ननदशानास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) तसेच, नुकसान झालेल्हया वपकाींसाठी शासनाने राज्यभरातील शेतकऱयाींसाठी तब्बल ४ हिार
८०३ को्ी रूपयाींचा ननधी मींिूर केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास सदर नक
ु सानीची शासनामािात पाहणी केली आहे काय,
(४) असल्हयास पाहणीचे ननषकषा काय आहे त ि त्यानुसार नुकसान भरपाई दे णेबाबत शासनाने
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) अद्याप कोणतीच कायािाही केली नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) माहे डर्सेंबर, २०१४ ते िानेिारी, २०१५ या कालािधीत राज्यात
पर्लेला अिकाळी पाऊस, गारपी् इत्यादी कारणामुळे रायगर्, साींगली, सातारा, पुणे, नासशक,

धळ
ु े , िळगाींि, अहमदनगर, नींदरु बार, अकोला, अमरािती, बल
ु ढाणा ि िासशम या जिल्ह्यात
सुमारे ४२७०३.४५ हे क्र क्षेत्रात शेतीेिळवपकाींचे नक
ु सान झाले आहे . नाींदेर्, सोलापूर यितमाळ
या जिल्ह्यात शेतीेिळवपकाींचे नक
ु सान झाल्हयाचे आढळून आले नाही.
(२) खरीप-२०१४ मधील बाधधत शेतकऱयाींना अथासहाय्य करण्यासाठी शासनाने ुपये ४०००.००
को्ी इतका ननधी िा्पासाठी उपलब्ध कुन ददलेला आहे .

(३) ि (४) सदर नक
ु सानीची पाहणी करण्यात आली असन
ू , एकूण ४२७०३.४५ हे क्र क्षेत्रात
शेतीेिळवपकाींचे नक
ु सान झाल्हयाचे आढळून आले. शासनाने ददनाींक ४ िेिुिारी, २०१५ अन्िये
घेतलेल्हया ननणायानस
ु ार माहे नोव्हें बर ि डर्सेंबर, २०१४ मध्ये अिेळी पाऊस ि गारपी् यामुळे
वपकाींच्या झालेल्हया नुकसानीसाठी मदत ि सिलती दे ण्यात आल्हया आहे त.

तसेच विदभा ि मराठिार्यातील परिानाधारक सािकाराींकर्ून किा घेतलेल्हया सुमारे
२,२३,१५७ शेतकऱयाींचे किा ि त्यािरील व्यािापो्ी ुपये १७१.३० को्ी शासनामािात सींबींधधत
सािकारास अदा कुन शेतकऱयाींना किामुकत करण्याचा ननणाय शासनाने घेतला आहे .
(५) प्रचन उद््ाित नाही.

-----------------
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(३५)

*

सौर उर्ेिर आधारीत सयांत्रास शासिीय अनुदान दे ण्याबाबत
५९६३

अॅड.ननरां र्न डािखरे :

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :(१) राज्यातील विद्युत पुरिठयाच्या कमतरतेमुळे सौर ऊिाा हा अत्यींत महत्िाचा ि उपयक
ु त
पयााय ठरत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सौर उिेिर चालणा-या सौर ददिेेघरगुती ददिेेकींदीलेपॉिरप्केव्हील सोलर ि
सोलर र् फिक ससग्नल इ.सयींत्रास शासनाकर्ून अनद
ु ान दे ण्यात येत नसल्हयामळ
ु े सौर उिोचा
िापर कमी प्रमाणात करण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सौर उिेिर चालणा-या सींयत्रास शासनाने अनुदान द्यािे, अशी मागणी ठाणे

जिल्ह्यातील लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १० िानेिारी, २०१५ रोिी िा त्या सुमारास मा.उिाा
मींत्री, महाराषर राज्य याींचक
े र्े पत्र ननिेदनाद्िारे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, सदर ननिेदन पत्राचे अनष
ु ींगाने शासनाने कोणती कायािाही केली आहे अथिा
येत आहे तसेच याप्रकरणी धोरणात्मक ननणाय घेण्याचे ृषष्ीने शासनाने कोणती कायािाही
केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) अद्याप कोणतीच कायािाही करण्यात आली नसल्हयास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांरशेखर बािनिुळे : (१) होय.

(२) हे खरे नाही. कें्र  शासनाच्या ििाहरलाल नेहु न्शनल सोलर समशन (िेएनएनएसएम)
कायाक्रमाींतगात सौर उिेच्या विविध साधनाींसाठी काही प्रमाणात अनुदान उपलब्ध आहे.
(३) होय, खरे आहे . विभागास हे पत्र माचा मदहन्यात प्राप्त झाले आहे .

(४) सदर पत्रास कायािाही सुु असून, राज्य शासनामािात सौर उिाा िापरासाठी एकयत्रत धोरण
तयार करण्याचे काम प्रगतीपथािर आहे .
(५) प्रचन उद््ाित नाही.

(३६)

*

----------------र्ायििाडी (औरां गाबाद) प्रिल्पग्र्ताांना र्समनी दे ण्याबाबत

३९४२

श्री.सनतश चव्हाि, श्री.हे मांत टिले, श्री.सांहदप बार्ोररया, डॉ.सुधीर ताांब,े

श्री.विक्रम िाळे , श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.अमरससांह
पांडडत, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) िायकिार्ी (औरीं गाबाद) प्रकल्हपामुळे प्रकल्हपग्रस्त झालेल्हया बहुताींशीना अद्याप िसमनी
ददल्हया नाहीत, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, धरणग्रस्ताींना िसमनी न समळाल्हयाने त्याींना हलाखीचे िीिन िगािे लागत
आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, शासनाने उकत प्रकरणी त्िररत ननणाय घेऊन धरणग्रस्ताींना िसमनी दे ण्यासाठी
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप कोणतीच कायािाही केली नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे आहे .
(२) अशी बाब ननदशानास आलेली नाही.
(३) िायकिार्ी प्रकल्हपामळ
ु े अहमदनगर जिल्ह्यातील ६२९२ ि औरीं गाबाद जिल्ह्यातील
११,२०३ खातेदार बाधधत झाले होते. त्यापकच अहमदनगर जिल्ह्यातील ५०५६ ि औरीं गाबाद
जिल्ह्यातील ७२८ पात्र प्रकल्हपाग्रस्ताींना पयाायी िसमननचे िा्प करण्यात आले आहे.
(४) प्रचन उद््ाित नाही.
----------------आहदिासीांच्या खरे दी खताच्या नािािर र्समनीची बेिायदा विक्री होत असल्याबाबत
(३७)

*

६०२६

श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मांत टिले, श्री.प्रिाश त्रबनसाळे , श्री.सांर्य दत्त :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पालघर जिल्ह्यातील र्हाण,ू तलासरी, विक्रमगर्, पालघर तालुकयातील सिाळे , बोईसर,

कासा, मनोर या गािाींमध्ये आददिासीींच्या खरे दी खताच्या नािािर िसमनीची बेकायदा विक्रच
होत असल्हयाचे माहे िेिुिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, याची शासनाने चौकशी िा पाहणी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, सदर तालक
ु यातील ि गािातील आददिासीींची िमीन हस्ताींतररत करणा-या

फकती व्यकतीींना आतापयांत अ्क करून शासनाने कोणती कारिाई केली आहे िा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्हयास, होत असलेल्हया ददरीं गाईची सिासाधारण कारणे काय आहे त

?

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अशी बाब ननदशानास आली नाही.
(२), (३) ि (४) प्रचन उद््ाित नाही.

----------------राज्यात अििाळी पािसामळ
ु े शेतीचे ि फळाांचे मोठ्या प्रमािात झालेले नुिसान

(३८)

*

५२६२

डॉ.अपूिच हहरे , श्री.अशोि उफच भाई र्गताप :

ला हदनाांि ८ डडसेंबर, २०१४ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ८५३
सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) राज्यात माहे कक्ोबर-नोव्हें बर, २०१४ या कालािधीत झालेल्हया अिकाळी पािसामळ
ु े

५० ्कके च्या िरील सुमारे ३२०७९.२५ हे क्र क्षेत्रात शेतीेिळवपकाींचे नक
ु सान झाले असुन
नुकसानग्रस्त शेतक-याींना मदत दे ण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, नासशक, मालेगाींि, ननिार्, कळिण, चाींदिर्, ददींर्ोरी ि स्ाणा येथे झालेल्हया
गारपी् ि अिकाळी पािसामुळे हिारो हे क्र िसमनीिर वपकाींचे ि िळबागाींचे झालेल्हया

नुकसानीचा मा.राज्यमींत्री याींनी माहे डर्सेंबर, २०१४ मध्ये िा त्यादरम्यान पाहणी करण्यात
येिूनही अद्यापही शेतकऱयाींना नक
ु सान भरपाई दे ण्यात आली नसल्हयाचे माहे िानेिारी, २०१५
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, प्रस्तुत विचाराधीन बाबीिर शासनाचा विचार पुणा झाला आहे काय ि
त्यानुषींगाने फकती नुकसानग्रस्त शेतक-याींना मदतीचे िा्प करण्यात आले आहे ,

(४) असल्हयास, नक
ु सानग्रस्त शेतकऱयाींना त्िरीत नक
ु सान भरपाई समळण्याबाबत शासनाने
कोणती तातर्ीची कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) अद्याप कोणतीच कायािाही करण्यात आली नसल्हयास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) माहे कक्ोबर-नोव्हें बर, २०१४ या कालािधीत अिकाळी पाऊस,
िादळी िारा ि गारपी् यामळ
ु े शेतीवपके ि िळवपकाींचे ५० ्ककेपेक्षा िास्त नक
ु सान झालेले
१३ जिल्ह्यातील एकूण क्षेत्र १६५९९ हे क्र इतके आहे .

(२) शेतक-याींना मदत दे ण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे .
(३) ि (४) माहे कक्ोबर-२०१४ या कालािधीत अिकाळी पाऊस, िादळी िारा या नसधगाक
आपत्तीमळ
ु े १२३२ हे क्र क्षेत्रािरील शेतीवपके ि िळवपकाींचे ५० ्ककेपेक्षा िास्त नक
ु सान
झालेले आहे. सदर नुकसानीच्या क्षेत्रास मदत दे ण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे .

माहे नोव्हें बर-२०१४ या कालािधीत अिकाळी पाऊस ि गारपी् यामुळे १५३६७ हे क्र

क्षेत्रािरील शेतीवपके ि िळवपकाींचे ५० ्ककेपेक्षा िास्त नक
ु सान झालेले आहे. सदर
नुकसानीच्या क्षेत्रास विशेष दराने मदत दे ण्यासींदभाात महसूल ि िन विभाग, शासन ननणाय

क्र.सीएलएस-२०१५/प्र.क्र.२/म-३, दद.४ िेिि
ु ारी, २०१५ अन्िये प्रशासकचय मान्यता दे ण्यात
आलेली आहे . ननधी उपलब्ध कुन दे ण्याबाबत कायािाही सुरू आहे.
(५) प्रचन उद््ाित नाही.

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

मोटार िाहन परिाना ऑन लाईन पध्दतीने सुर िरण्याच्या प्रक्रीयेबाबत
(३९)

*

२७१५

श्री.समतेश भाांगडडया :

सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :(१) राज्य परीिहन विभागाने परीिहन विभागाींतगात मो्र िाहन परिाना कन लाईन प्रक्रचया
ददनाींक १ डर्सेंबर, २०१४ पासुन सरु िात केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या कनलाईन प्रफक्रयेमळ
पण
ु े ग्रामीण भागात विद्यत
ु
ू ा िेळ उपलब्ध
नसल्हयामळ
ु े तसेच सींगणकचय अज्ञान असलेल्हयाींचे प्रचींर् हाल होत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

ग्रामीण

भागातील

नागरीकाींकरीता

तसेच

सींगणकचय

नसलेल्हयाींकरीता राज्य शासन िुनीच पध्दत अिलींयबणार आहे काय,

परीपूणा

ज्ञान

(४) नसल्हयास, पयाायी कोणती उपाययोिना अिलींबविण्यात येणार आहे ?
श्री. हदिािर रािते : (१) हे खरे आहे .
(२) ि (३) हे खरे नाही.
(४) ग्रामीण भागातील ि ननरक्षर अिादाराींकररता सेतुेसींग्राम कें्र ातून अपॉईं्में्साठी अिा
दाखल करण्याची बाब कायािाहीखाली आहे . यासशिाय मोबाईल िोनिुन अपॉईं्में् घेण्यासाठी
सुविधा विकससत करण्यात येत आहे .

-----------------
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(४०)

*

पािसिर :

अिैध िाहति
च
ु ीिडे आरटीओचे होत असलेले दल
ु क्ष
५४०७

श्री.हदपिराि साळांु ख-े पाटील, श्री.हे मांत टिले, श्री.नरें र पाटील, श्री.किरि

सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर जिल्ह्यात स्कुल बसेसची तपासणी कुन आर्ीओ मािात कारिाई करण्यात येत
आहे मात्र अिध िाहतुकचकर्े आर्ीओचे दल
ा होत असल्हयाचे माहे िानेिारी, २०१५ मध्ये िा
ु क्ष
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच मींब
ु ई-पण
ु े येथे शहरातील मद
ु त सींपलेल्हया अनेक स्क्र्प ररक्षा चालविल्हया िात
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, प्रचन भाग (१) ि (२) बाबत शासनामािात चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार पुढे शासनाने कोणती कायािाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

(५) अद्याप कोणतीच कायािाही केली नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त,
श्री. हदिािर रािते : (१) अिध प्रिासी िाहतक
ु करणा-या िाहनाींिर माहे िानेिारी, २०१५
मध्ये १९८ िाहने तपासणी कुन दोषी आढळलेल्हया १३२ िाहनाींिर कारिाई कुन कर ुपाने

ु.१,४८,०००े- ि तर्िोर् शुल्हक ु.१,६५,०००े- असे एकूण ु.३,१३,०००े- इतका महसल
ू िसूल
करण्यात आला आहे .

(२) मींब
ु ई-पण
ु े शहरातील ज्या ररक्षा स्क्र्प करण्यात आलेल्हया आहे त त्या क्ो-ररक्षा

सोलापूरमध्ये चालताना आढळल्हयास त्याींच्याविुद्ध िप्तीची कारिाई होते. माहे िल
ु , २०१३

पासून आिपयांत ५१७ ररक्षा िप्त केल्हया आहे त ि १७२ ररक्षा सललािाद्िारे ररक्षाींचे तुकर्े कुन
विक्रच केल्हया आहे त.

(३), (४) ि (५) प्रचन उद््ाित नाही.

----------------राज्यात एस.टी.प्रिाशी भाडेिाढ िेल्याबाबत

(४१)

*

४२७७

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांर्य दत्त, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.मुझफ्फर हुसैन

सय्यद, श्री.माणििराि ठािरे :
काय :-

सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) राज्यात एस.्ी.प्रशासन शासनाने मींिूर केलेल्हया भार्ेिाढ सूत्राअींतगात डर्झेल आणण

कमाचारी महागाई भत्ता िाढीचे कारण पढ
ु े करीत गेल्हया िषाभरात ५ िेळा प्रिासी भार्ेिाढ
कुन सिा सामान्याींिर आधथाक भार ्ाकला तरीही एस.्ी.च्या तो्याचा आलेख िाढतच
असल्हयाचे माहे िानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, डर्झेल दर कमी झाल्हयाने एस.्ी.प्रिाशी भार्यात शासन कपात करणार काय
अशी िनमानसात चचाा आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) अद्याप, कोणतीच कायािाही केली नसल्हयास, त्याची सिासाधारण कारणे काय आहे त ?
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श्री. हदिािर रािते : (१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) हे खरे आहे.
लोकप्रनतननधीींकर्ून प्रिासभार्े कमी करण्याबाबत मागणी होत आहे . डर्झेल दरात

िरी कपात झालेली असली तरी रा.प.महामींर्ळाने सन २०१२-२०१६ च्या कामगार करारापो्ी

कमाचारी िेतनिाढीचा प्रनतिषा ु. ५१४ को्ी याप्रमाणे चार िषााचा एकूण ु.२०५६ को्ी
आधथाक भार रा.प.महामींर्ळािर आहे . डर्झेल दर कमी झाल्हयाची बचत ु. १९१ को्ी इतकच
आहे . महाराषर राज्य मागा पररिहन महामींर्ळाला सन २०१३-१४ मध्ये ु. ५७२.६२ को्ी इतका
तो्ा झाला आहे .
दद.१६.०२.२०१५ ि ०१.०३.२०१५ रोिी कें्र  शासनाने डर्झेलच्या दरात िाढ केली आहे .
सद्यजस्थतीत झालेल्हया डर्झेल दर कपातीपेक्षा कमाचारी े अधधकारी िेतनिाढ ि पथकराची
रककम याचा आधथाक भार अधधक आहे. या सिा कारणाींमुळे रा.प.महामींर्ळास एस.्ी.प्रिास
भार्यात कपात करणे शकय नाही. अशीच पररजस्थती रादहल्हयास भविषयात भार्ेिाढ करणे

अपररहाया होईल. तसेच रा.प.महामींर्ळाने विविध सिलती ि योिनाींव्दारे तसेच सामाजिक
बाींधधलकचचे भान ठे ऊन राज्यातील अनतदग
ा ते शहरापयांत प्रिासी िनतेस फकिायतशीर सेिा
ु म
ददलेली आहे.

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

अमरािती जर्ल््यतील भातिुली तालुक्यात रे तीची अिैधररत्या होत असलेली िाहतुि
(४२)

*

५७०२

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

भाई र्गताप, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांबे :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) भातकुली तालुकयात (जि.अमरािती) रे तीची अिधररत्या िाहतूक करणारी गार्ी पकर्ली
असता रे तीमािचयाींनी तलाठ्याला मारहाण कुन पेरोल ्ाकून िाळून ्ाकण्याची धमकच
ददल्हयाचा खळबळिनक प्रकार माहे िानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आला हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, अमरािती जिल्ह्यात रे तीमािचयाकर्ून महसूल विभागातील कमाचा-याींिरील
हल्हल्हयाच्या प्रकारात िाढ होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उकत प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानुसार सदर प्रकरणातील आरोपीींिर कोणती
कारिाई केली तसेच रे तीमािचयािर रोख लािण्याकरीता कोणती कायािाही केली िा करण्यात
येत आहे ,

(५) अद्याप, उकत प्रचनाबाबत कोणतीच कायािाही होत नसल्हयास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) ि (४) अमरािती जिल्ह्यातील मौिा भातकुली येथे
ददनाींक २९े१२े२०१४ रोिी अिध रे ती िाहतूक करीत असलेल्हया र् क्रिर कारिाई करताींना

सींबींधधत िाहन मालक याींनी नायब तहससलदार भातकुली ि तलाठी अींतापरू याींना मारहाण

केली ि जििे मारण्याचा प्रयत्न केला. सदर प्रकरणी सींबींधधताींविुध्द भातकुली पोलीस स््े शन
येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . त्याअनुषींगाने ३ व्यकतीींना अ्क करण्यात आलेली
असून, आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठर्ीमध्ये आहे त. प्रकरणी पोलीस तपास सुु आहे.
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अमरािती जिल्ह्यात अिध रे ती उत्खननेिाहतूक करणा-याींकर्ून महसूल विभागातील

कमाचा-याींना सशिीगाळ ि मारहाण केल्हयाच्या िषा २०१३, २०१४ ि २०१५ मध्ये अनक्र
ु मे ५, १
ि १ घ्ना घर्लेल्हया असन
ू सदर प्रकरणात गन्
ु हे दाखल करण्यात आले आहे त.
(५) प्रचन उद्धित नाही.

----------------मुांबई उपनगरात धाििा-या ३५ हर्ार अनधधिृत ररक्षाांिर तात्िाळ िारिाई िरिेबाबत

(४३)

*

४६०१

श्री.र्गन्द्नाथ सशांदे :

सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :(१) रािधानी ददल्हलीत घर्लेल्हया ‘उीं बर’ प्रकरणानींतर मुींबई महानगरातील ररक्षा ्् कसी प्रिास

करणा-या मदहलाींच्या सुरक्षक्षततेचा प्रचन ररणीिर आला असन
या पाचिाभूमीिर मुींबई
ू
उपनगरात धािणा-या तब्बल ३५ हिार ररक्षा अनधधकृत असल्हयाचा दािा मुींबई क्ोररक्षामेन्स
युननयनेच केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) पररिहन प्रशासनासोबत असलेल्हया दहतसींबींधामळ
ु े च एिढया मोठया प्रमाणात अिध िाहतक
ू
सुु असल्हयाचा आरोप माहे डर्सेंबर २०१४ मधील पदहल्हया पींधरिार्यात घेतलेल्हया पत्रकार
पररषदे त िादहरररत्या केले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३)

मींब
ु ई क्ोररक्षामेन्स युननयनने िारीं िार सींघ्नेमािात पररिहन प्रशासनास अिध
िाहतुकचच्या तक्रारी करण्यात आल्हया असतानाही केिळ तात्पुरती कारिाई करणारे प्रशासन

केिळ दीं र्ात्मक कारिाई करून शाींत बसत आहे , पररणामत: ५ िषाापि
ू ळ १० हिाराींचा आकर्ा
असलेल्हया अिध िाहतक
ू चने आि ४० हिाराींपयांत मिल मारली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, अिध िाहतूकचिर कायमस्िुपी तोर्गा काढण्याच्या ृषष्ीने शासनाने कोणती
ठोस कारिाई केली आहे िा करण्यात येत आहे ?

श्री. हदिािर रािते : (१) ि (२) अशा स्िुपाचे कोणतेही ननिेदन शासनास प्राप्त झालेले नाही.
तसेच, ही बाब िस्तुजस्थतीला धुन नाही.
(३) हे खरे नाही.

(४) मुींबई उपनगरातील पररिहन कायाालयाींच्या भरारी पथकामािात क्ोररक्षामधुन होणा-या

अिध प्रिासी िाहतक
ू च विुद्ध ननयसमत तपासणी कुन कारिाई करण्यात येत.े मुींबईतील
पररिहन कायाालयाींच्या भरारी पथकाींनी माहे एवप्रल, २०१४ ते माहे िानेिारी, २०१५ या

कालािधीत एकूण २,८३६ क्ो-ररक्षाींना विविध गन्
ु ्याींखाली प्रनतिेददत केले आहे .
मुींबई शहरातील अिध िाहतूकचविुद्ध पोलीस (िाहतक
ू ) विभागामािात सन २०१४ मध्ये
१३०२ मो्ार िाहन चालकाींिर कारिाई करण्यात आली आहे .
----------------िोििात िडाक्याच्या थांडीने मोहराला धरु लागलेल्या िैऱया गळून पडत
(४४)

*

असल्यामळ
ु े हापूस आांब्याचे पीि धोक्यात आल्याबाबत

४६६७

श्री.सुननल तटिरे , श्री.हे मांत टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.नरें र पाटील :

सन्माननीय फलोत्पादन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) हापूस आींब्यासाठी युरोवपय समुदायाने आयात बींदी उठविण्याचा ननणाय घेतला असतानाच

कोकणात पर्त असलेल्हया कर्ाकयाच्या थींर्ीने मोहराला धु लागलेल्हया कऱया गळून पर्त
असल्हयामळ
ु े हापस
ू आींब्याचे पीक धोकयात आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, यासींदभाात चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्हयास, कऱयाींची गळती रोखण्यासाठी शासनाने शेतकऱयाींना कोणती मदत केली आहे िा
करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप शेतकऱयाींना मदत करण्याबाबत कोणतीच कायािाही करण्यात आली नसल्हयास
विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) होय.

(३) ि (४) आींबा कऱयाींची िळगळ होऊ नये, यासाठी कृषी विभागामािात शेतकऱयाींना आींबा
झार्ाींिर औषधी ििारणी करण्याचा सल्हला एसएमएस द्िारे तसेच स्थाननक ित्ृ तपत्राींच्या

माध्यमातून दे ण्यात आला असन
त्यानुसार शेतकरी औषधी ििारणीद्िारे िळगळतीिर
ू
उपाययोिना करीत आहे त.

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

िोििातील भातशेतीसह आांबा, िार्ू बागाांच्या नुिसानीचे पांचनामे
(४५)

*

िरुन नुिसान भरपाई दे िेबाबत

४७७६

श्री.हे मांत टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.नरें र पाटील :

सन्माननीय

फलोत्पादन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोकणात माहे कक्ोबर-डर्सेंबर, २०१४ मध्ये िा त्यादरम्यान अिकाळी पाऊस पर्ून
भातशेतीसह आींबा, कािू वपकाींचे मोठया प्रमाणात नक
ु सान होऊनही रत्नाधगरी कृवष विभागाने
नुकसान अहिाल ननरीं क दाखविल्हयाचे माहे िानेिारी, २०१४ मध्ये िा त्यासुमारास ननदशानास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, कोकणातील भातशेतीसह आींबा, कािू बागाींचे नुकसानीचे पींचनामे कुन
नुकसान भरपाई दे णेबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्याींत येत आहे ,
(३) अद्याप कोणतीच कायािाही केली नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. माहे कक्ोबर-डर्सेंबर, २०१४ मध्ये िा त्या दरम्यान आींबा,
कािू वपकास तसेच भात वपकाचे नक
ु सान झालेले नव्हते. त्यामळ
ु े नक
ु सान अहिाल ननरीं क
दाखविण्यात आलेला होता.

(२) ि (३) प्रचन उद््ाित नाही.

(४६)

*

----------------नासशि जर्ल्ृयातील पाटोदा येथील िीर् उपिेंरात यि
ु िाला िीर् वितरि
िांपनीच्या ननष्ट्िाळर्ीपिामुळे झालेला अपघात

४८१९

श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.नरें र पाटील, श्री.हे मांत टिले, श्री.अननल भोसले :

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पा्ोदा (जि.नासशक) येथील िीि उपकें्र ात कोिा कींपनीच्या ठे केदारी ग्ात लाईनिर
निीन

िायर ्ाकण्याचे काम करणाऱया एका यि
ु काला िीि वितरण कींपनीच्या
ननषकाळिीपणामळ
े
अपघात
होि
न
दोन्ही
हात
गमिािे
लागल्हयाची
गींभीर घ्ना ददनाींक १२
ु
ू
नोव्हें बर, २०१४ रोिी िा त्यादरम्यान उघर्कचस आली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, दोन्ही हात गमिािे लागलेल्हया या तुणास ठे केदार िा शासनाने िास्तीत
िास्त आधथाक ि िद्यकचय मदत दे ण्यासाठी कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) असल्हयास, उकत प्रकरणाची शासनामािात चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले,
(५) याबाबत कोणतीच कायािाही करण्यात आली नसल्हयास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांरशेखर बािनिुळे : (१) अींशतः खरे आहे .

सदर घ्ना ददनाींक २३ नोव्हें बर २०१२ रोिी घर्ली आहे.

(२) महावितरण कींपनीकर्ून ददनाींक २९.११.२०१२ रोिी तात्काळ आधथाक मदत ु. ५०००/दे ण्यात आली असन
सदर यि
ू
ु काने नक
ु सान भरपाई समळण्यासाठी प्रथम िगा कामगार
न्यायालय, नासशक याींचक
े र्े दािा दाखल केला आहे.
(३) होय.
(४) शासकचय विद्युत ननरीक्षक नासशक याींच्या अहिालानस
ु ार सदर अपघातास कननषठ

असभयींता ि उपयींत्रचालक हे िबाबदार असल्हयाचे चौकशी अींती ननषपन्न झाले. पा्ोदा
उपकें्र ाचे उपयींत्रचालक याींना कायाकारी असभयींता मनमार् याींनी ननलींबीत केले असून त्याींची

खातेअींतगात चौकशी कुन त्याींचा ननलींबन कालािधी सशक्षा म्हणून ग्रा्य धरण्यात आला
असून त्याची िावषाक िेतन िाढ एक िषााकरीता सींचयी पररणामाने रोखण्याची सशक्षा केली
आहे . कननषठ असभयींता याींच्यािर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे .
(५) प्रचन उद््ाित नाही.
----------------रे ती घाटाचे सललाि न झाल्याने चांरपूर जर्ल््यातील वििासिामे बांद होत असल्याबाबत
(४७)

*

५१५४

श्रीमती शोभाताई फडििीस :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) चीं्र पूर जिल्ह्यात १७३ रे ती घा् असून त्यापकच केिळ ५९ रे ती घा्ाचे सललाि होिून

अद्यापही िेिुिारी मदहना येिूनही १४४ रे ती घा्ाचे सललाि न झाल्हयाने शासनाच्या महसूलाचे
मोठया प्रमाणात नक
ु सान होत असल्हयाचे ददनाींक २२ िानेिारी, २०१५ रोिी िा त्यासुमारास
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर रे ती घा्ाचे सललाि न झाल्हयाने जिल्ह्यातील विकास कामे बींद होऊन
गरीब ि सामान्याींना त्याचा ि्का बसत असल्हयाचे ददसून येत असल्हयाने त्याबाबत
लोकप्रनतननधी या नात्याने मा.महसूल मींत्री याींना ददनाींक २ िेिुिारी, २०१५ रोिी िा
त्यासुमारास लेखी पत्र ददले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर रे तीघा्ाचे सललाि शासन त्िरीत करणार आहे काय ि केव्हा,
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे कोणती ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) ि (३) ददनाींक ०२े०२े२०१५ रोिीचे ननिेदन प्राप्त झाले
आहे .
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चीं्र पूर जिल्ह्यात सन २०१४-२०१५ या िषााकररता १७३ िाळूग् सललािासाठी सिेक्षण

करण्यात आले होते. सदर १७३ िाळूग्ाींपकच ११५ िाळूग् हे भूिल सिेक्षण ि विकास यींत्रणेने
अयोग्य ठरविले होते. तसेच उिाररत ५८ िाळूग्ाींपकच १ िाळूग् ग्रामसभेने विरोध दशाविला

होता. त्यामुळे पयाािरण विभागाने ५७ िाळूग्ाींना पयाािरण अनुमती ददली होती. ददनाींक

१३/०१/२०१५ पासून चीं्र पूर जिल्ह्यात घेण्यात आलेल्हया िाळू ेरे ती सललािात ५७ पकच ३८
िाळू े रे ती ग्ाींचा सललाि झाला असुन, त्यातुन शासनास ुपये ७, ०१, २७, ५५६ /- इतका
महसूल प्राप्त झाला आहे. िाळू े रे ती सललािाची कायािाही सुु आहे.
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

----------------महाराष्ट्रासह िोििच्या किनारपट्टी भागात बाहे रच्या राज्यातील अत्याधुननि रॉलसच पसचसीन
(४८)

*

र्ाळयाांद्िारे होत असलेली बेसुमार मासेमारी रोखण्याबाबत

५४३६

श्री.नरें र पाटील :

सन्माननीय मत््यव्यिसाय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) महाराषरासह कोकणच्या फकनारपटीत भरर्खोल, बोली, नाींदगाि, रािपूरी या मुुर्
तालुकयातील भागात बाहे रच्या राज्यातील अत्याधुननक रॉलसा पसासीन िाळयाींद्िारे बेसुमार

मासेमारी करीत असल्हयाचे ददनाींक २६ िानेिारी, २०१५ रोिी िा त्यासम
ु ारास उघर्कचस आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या पसासीन िाळयाींमध्ये छो्यात छो्े मासेही अर्कले िात असल्हयाने या
भागात मासळीचा तु्िर्ा होिून स्थाननक मजच्छमाराींना मासळीच्या दषु काळाला सामोरे िािे
लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या पसासीन िाळयाींिर परदे शात काही प्रमाणात बींधने आहे त, अशाच प्रकारे
राज्यातही शासनाने यािर बींधने ठे िण्यासाठी कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप कोणतीच कायािाही केली नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नाही.
(२) नाही.
(३) पसासीन ने् पध्दतीने होणा-या मासेमारीचा पारीं पारीक मासेमारीिर होणारा पररणाम तसेच
पयाािरणािर होणारा पररणाम याबाबत अ्यास करण्यासाठी तज्ञ ससमती गठीत करण्यात
आली असून ससमतीने शासनास अहिाल सादर केला आहे .
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

----------------इगतपुरी तालुक्यातील (जर्.नासशि) मानस ररसॉटच द्िारे आहदिासीांची िाही
र्समन विना परिानगी िापल्याबाबत

(४९)

*

६०४५

करतील काय :-

श्रीमती ज्मता िाघ :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
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(१) इगतपुरी तालुकयातील (जि.नासशक) मानस ररसॉ्ा व्दारे आददिासीींची काही िमीन विना
परिानगी िापरण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

या

प्रकरणी

सींबींधधत

कायद्यानस
ु ार आददिासीींची

िमीन

त्याींना

परत

करण्यासाठी काय कायािाही करण्यात आली िा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप कोणतीच कायािाही करण्यात आली नसल्हयास, त्याची सिासाधारण कारणे काय
आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) असे ननदशानास आले नाही.
(२) ि (३) प्रचन उद््ाित नाही.

----------------मौर्े फिीर र्िळा (ता.धारर, जर्.बीड) याहठिािी नाांदेड, िांधार, पाथरी, पैठि, नेिासा,

(५०)

*

नाांदगाांि, आबांड आहद आगाराच्या एस.टी.बसेसना थाांबा दे ण्याबाबत
६१४८

श्री.विक्रम िाळे :

सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :(१) मौिे िकचर ििळा (ता.धाुर, जि.बीर्) या दठकाणी नाींदेर्, कींधार, पाथरी, पठण, नेिासा,
नाींदगाींि, आबींर् आदद आगाराच्या एस.्ी.बसेसना थाींबा दे ण्याची मागणी मा.मुख्यमींत्री याींचेकर्े
ददनाींक २२ डर्सेंबर, २०१४ रोिी िा त्यादरम्यान केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उकत मागणीच्या अनष
ु ींगाने शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(३) अद्याप कोणतीच कायािाही केली नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते : (१) ि (२) होय.
बीर् जिल्हृयातील परळी-बीर् रस्त्यािरील िकचर ििळा येथे सिा िलद ि अनतिलद
बसलेला थाींबा दे ण्यात आलेला असन
ू या सिा दठकाणी विनींती थाींब्याचा बोर्ा लािलेला आहे.

बीर् विभागातील आगार प्रमख
ु ाींमािात सिा चालक, िाहकाींना सदर दठकाणी बसेस थाींबिून

प्रिासी चढ-उतार करण्याच्या सूचना दे ण्यात आलेल्हया आहे त. त्याप्रमाणे बीर् विभागातील सिा
बसेस मौिे िकचर ििळा येथे थाींबिून प्रिासी चढ-उतार केली िाते.
(३) प्रचन उद््ाित नाही.

(५१)

*

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

नाहूर (मुांबई) उपनगरे येथील शासनाची सुमारे ३० एिर र्समनीचा पायोननअर
त्रबल्डसच ि डेव्हलपसचने बेिायदे शीर िब्र्ा िरण्याबाबत
५८८३

प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :(१) नाहूर (मुींबईे उपनगरे ) येथील सव्हे नीं. १६, १७, २१ ते २५ मधील शासनाची सुमारे ३०
एकर िसमनीचा पायोननअर यबल्हर्सा ि र्ेव्हलपसाने बेकायदे शीर कब्िा कुन त्यािरील काही
िागेत बेकायदे शीरपणे १८ मिल्हयाच्या दोन इमारतीचे बाींधकाम केले असल्हयाचे माहे िानेिारी,
२०१५ मध्ये िा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, उकत यबल्हर्साने नाहूर येथील सव्हे नीं. ९५ /२ , ७९५/३A -४ ५A-५C, ७९५ /११
ते १४, ७९५/१६ मधील िमीन समाि कल्हयाण कें्र , माध्यसमक शाळा, महानगरपासलका
माके्, िेरीिाला माके्साठी राखीि असन
ू त्यािर त्याने कब्िा कुन त्याचा बेकायदे शीर िापर
केले असल्हयाचे ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उकत प्रकरणी श्री. कींु दन पा्ील राहणार भाींर्ुप याींनी जिल्हहाधधकारी,

महसूलमींत्री आणण मुख्यमींत्री याींचक
े र्े ददनाींक १८ डर्सेंबर, २०१४ रोिी िा त्यासुमारास तक्रार
केली आहे हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय असल्हयास, चौकशीत काय
ननदशानास आले ि तद्नुसार दोषीींविुध्द तसेच उकत ३० एकर िमीन ताब्यात घेण्याबाबत
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) ि (४) प्रचनाींकचत िसमनीिर बह
ृ न्मुींबई महापासलकेच्या आय ओर्ी
ददनाींक २२.१०.१९९६ ि अमेंर्र्
े प्ल् न ददनाींक २५.३.२०१० नस
ु ार तीन रदहिाशी इमारतीसाठी श्री.

िनादा न आत्मारात पा्ील ि श्री. िसींत आत्माराम पा्ील याींचे कुलमुखमत्यार श्री. पालाल
िधान, भागीदार पायाींननयर हाऊससींग याींना मींिुरी दे ण्यात आलेली आहे .

मा. सिोच्च न्यायालयाच्या आदे शाच्या अनुषींगाने िेरिार क्र. १००७, ददनाींक १२.३.२०१०

अन्िये सदर समळकतीस श्री. िनादा न आत्माराम पा्ील ि इतर याींची नािे दखल झाली
होती.
तथावप, सदर ि काही इतर समळकतीबाबत महाराषर िमीन महसूल अधधननयम, १९६६

च्या कलम २०(२) अींतगातच्या चौकशीत जिल्हहाधधकारी, मुींबई उपनगर याींनी ददनाींक ४.१.२०१४
रोिी आदे श पारीत कुन सदर िमीन महाराषर शासनाची असल्हयाचा ननषकषा काढला होता.

जिल्हहाधधकारी, याींच्या या आदे शाविुध्द समठागर उप आयक
ु त याींनी विभागीय आयक
ु त,

कोकण विभाग याींच्याकर्े अवपल दाखल केले असून जिल्हहाधधकारी याींच्या आदे शास विभागीय
आयुकत, कोकण विभाग याींनी स्थधगती ददली आहे.

तसेच जिल्हहाधधकारी याींच्या उपरोकत आदे शाविुध्द श्री. िसींत आत्माराम पा्ील ि इतर

याींनी मा. मुींबई उच्च न्यायालयात रर् याधचका क्र. ४४०७/२०१४ दाखल केली असता, मा.

मींब
ु ई उच्च्ा न्यायालयाने ददनाींक ६.५.२०१४ रोिीच्या आदे शान्िये प्रचनाींफकत िसमनी सरकार
िमा करण्याबाबत जिल्हहाधधका-याींचे िर नमूद ददनाींक ४.१.२०१४ चे आदे श रद्द केले असून
प्रकरण िेर विचार ि ननणायासाठी जिल्हहाधधकारी याींचेकर्े परत पाठविले आहे .

मा. मुींबई उच्च न्यायालयाच्या िरील आदे शाच्या अनुषींगाने या प्रकरणाची िेरसुनािणी

जिल्हहाधधकारी, मींब
े र्े चालू आहे.
ु ई उपनगर याींचक

श्री. कींु दन पा्ील याींनी याच मुद्याींबाबत तक्रार केली आहे . यानुषींगाने िर नमूद

केल्हयानुसार जिल्हहाधधकारी, मुींबई उपनगर याींचेकर्े िेरसुनािणी सुु आहे .
(५) प्रचन उद््ाित नाही.

-----------------
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पुसद तालक्
ु यात (जर्.यितमाळ) ननयमाांचे उल्लांघन िरन भूखांडाचे खरे दी
(५२)

विक्री व्यिहार सुरु असल्याबाबत

*

३४२९

श्री.सांहदप बार्ोररया, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.किरि पािसिर, श्री.हे मांत

टिले, श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

(१) पुसद तालुकयात (जि.यितमाळ) दय्ु यम ननबींधक नोंदणी कायाालय नगररचना, कायदा
आणण बाींधकाम ननयींत्रण ननयमािलीचे उल्हलींघन कुन भख
ू ींर्ाचे खरे दी विक्रच व्यिहार सुु
असल्हयाचे माहे िानेिारी, २०१५ च्या पदहल्हया सप्ताहात उघर्कचस आले हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, उकत प्रकरणी शासनामािात चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार सदर बेकायदा सु
ु असलेले व्यिहार
बींद करणेबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे,

(४) अद्याप कोणतीच कायािाही केली नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही.
तथावप, सदर मुदयाबाबत दननक लोकमत ह्लो यितमाळ मध्ये दद. ०४/०१/२०१५

रोिी बातमी प्रकासशस झाली होती.

(२) ि (३) प्राप्त अहिालानस
ीं ाने दय्ु यम ननबींधक, पस
ु ार ितामान पत्रातील बातमीच्या अनष
ु ग
ु द,
जि.यितमाळ या कायाालयातील दस्ताींची चाचणी पध्दतीने केलेल्हया तपासणीत नगररचना

कायदा आणण बाींधकाम ननयींत्रक ननयमािलीचे उल्हलघन कुन भख
ू ींर्ाचे बेकायदे शीर खरे दी-विक्रच
व्यिहार नोंदणी झाल्हयाचे आढळून आले नाही.
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

----------------डहािू (जर्.पालघर) तालुक्यातील आहदिासी भागात एस.टी.बसेस िाढविण्याबाबत

(५३)

*

६०२७

श्री.आनांद ठािूर, श्री.सांर्य दत्त, श्री.हे मांत टिले :

सन्माननीय पररिहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

र्हाणू

(जि.पालघर)

तालक
ु यातील

आददिासी

भागात

मयाादीत

एस.्ी.च्या

िे-या

असल्हयामळ
ु े विद्यार्थयाांपासून नोकरी करणा-या कमाचा-याची िार मोठी गरसोय होत आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, प्रचन क्र.१ ि २ नस
ू ार तालक
ु यातील आददिासी भागात नागररकाींची होणारी
गरसोय पाहता एस.्ी.बसेस िाढविण्याबाबत शासन कोणती उपाययोिना करणार आहे िा
करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप कोणतीच कायािाही करण्यात आली नसल्हयास, विलींबाची सिासाधारण कारणे काय
आहे त ?
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श्री. हदिािर रािते : (१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) राज्य पररिहन महामींर्ळाच्या र्हाणु आगारकर्ुन एकूण ४७ ननयते, ३९१ िे-या ि

१४४३६.१ फक.मी. दनींददन चालनात आहे त. त्यापकच २६ ननयते, ३४७ िे-या ि ७४९० फक.मी.
र्हाणू तालुकयातील आददिासी भागातील िाहतुकचकरीता चालविले िातात. उिाररत ननयते,

फक.मी ि िे-या या लाींब पल्हल, मध्यम लाींब पलला मागाािर चालविल्हया िातात. राज्य
पररिहन महामींर्ळाने सदर िे-याद्िारे र्हाणू तालुकयातील विद्याथळ ि नोकरिगा याींना सोय
उपलब कुन ददलेली आहे .
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

----------------नासशि जर्ल््यात डाळीांब, िाांदा ि अन्द्य वपिाांिर बदललेल्या िातािरिामुळे

(५४)

*

रोगाचा प्रादभ
ु ाचि झाल्याने वपिे धोक्यात आल्याबाबत

५२६६

डॉ.अपि
ू च हहरे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

काय :(१) नासशक जिल्ह्यात स्ाणा ि अन्य तालुकयात प्रत्येक िषळ र्ाळीींब ि काींदा वपकाींिर

बदललेल्हया ढगाळ ि आ्र ा तायुकत िातािरणाचा विपरीत पररणाम होऊन करपा, मािा, र्ािणी

सारख्या बुरशीिन्य ि र्ाळीींब बागात तेल्हया रोगाचा प्रादभ
ु ााि झाल्हयाने शेतक-याींचे प्रचींर्
नक
ु सान होत असल्हयाची बाब शासनाचे ननदशानास आली आहे काय,

(२) असल्हयास, कृषी विभागाकर्ून मर फकीं िा तेल्हया रोगासींदभाात मागील ५-६ िषाात कोणतेही
सींशोधन नाही िा त्यासींदभाात र्ाळीींब उत्पादकाींना उधचत मागादशान नाही ि िि तींत्रज्ञान ि
सींशोधन प्रयोगशाळा कायाान्िीत झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

प्रत्येक

हीं गामात

वपकाींिर रोग पर्ून

शेतक-याींचे

प्रचींर् नक
ु सान होत

असल्हयाच्या पाचिाभूमीिर शासनाकर्ून कोणती कायािाही करण्यात येत आहे िा येणार आहे ,

(४) तसेच लखमापुर (ता.बागलाण) येथील र्ाळीींब सींशोधन कें्र ाचे काम कधी चालू होणार आहे ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे .
(२) यासींदभाात कृषी विभाग ि राहूरी कृषी विद्यापीठ याींच्या सींयक
ु त विद्यमाने र्ाळीींबािरील
तेल्हया ि मर रोगाबाबत िेळोिेळी मेळािे, चचाासत्रे आयोिीत करण्यात येतात. तसेच र्ाळीींब
वपकािरील फकर् ि रोगाचे ननयींत्रणाकरीता एसएमएस द्िारे शेतकऱयाींना कृषी विभागाकर्ून
िेळोिेळी मागादशान केले िाते.

(३) र्ाळीींबािरील तेल्हया रोगाच्या ननयींत्रणासाठी र्ाळीींब सींशोधन ि तींत्रज्ञान प्रसारण कें्र 
लखमापूर, ता.बागलाण येथील शास्त्रज्ञाींकर्ून स्ाणा ि अन्य तालक
ु यात िेळोिेळी कृषी मेळािे
आयोिीत कुन

प्रससध्दी ि प्रचाराचे काम करण्यात येते. तसेच ज्या दठकाणी

५०

्ककयाींच्यािर नक
ु सान झालेले आहे , त्या दठकाणी ५० ्कके अनुदानािर औषधाींचा पुरिठा
करण्यात येतो. स्ाणा तालक
ु यात र्ाळीींब वपकािरील तेल्हया रोगाच्या ननयींत्रणासाठी सन २००८-

०९ पासन
ू आदशा व्यिस्थापन पध्दती राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी शासनाने आिपािेतो
सुमारे ु. ८०.०० को्ी इतका ननधी खचा केलेला आहे.
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(४) लखमापूर (ता.बागलाण) येथील र्ाळीींब सींशोधन कें्र  िून, २०१२ पासून कायााजन्ित झालेले

असून सदर सींशोधन कें्र ािुन र्ाळीींब लागिर् तसेच तेल्हया ेमर रोगाबाबत चचाासत्र, मेळािे
घेऊन शेतकऱयाींना मागादशान करण्यात येत.े

----------------सोलापूर जर्ल््यातील क्षमतेपेक्षा र्ा्त ऊस िाहतूि िरिा-याांिर िारिाई िरण्याबाबत
(५५)

*

४२९७

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांर्य दत्त, श्री.हररससांग राठोड, श्री.आनांदराि

पाटील, श्रीमती हु्नबानू खसलफे, श्री.अशोि उफच भाई र्गताप, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे :
सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सोलापूर जिल्ह्यातील बहुताींश साखर कारखान्याींचा गाळप हीं गाम असून ऊस िाहतूक
करणारे रे लर क्षमतेपेक्षा िास्त ऊस िाहतक
ु करीत असून या िाहनाींना परािताक (ररप्लेक्र)
नसल्हयामळ
ु े इतर िाहनानाींही िाहतूक धोकादायक ठरून अनेकदा अपघात होत असूनही ऊस

कारखाने ि आर्ीओ याींचे याकर्े दल
ा
होत असल्हयाचे माहे िानेिारी, २०१५ रोिी िा
ु क्ष
त्यासुमारास उघर्कचस आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, क्षमतेपेक्षा िास्त ऊस िाहतुक करणा-याींिर दल
ा
ि ्ाळा्ाळ करणारे
ु क्ष

आर्ीओ कायाालय आणण ऊस कारखाने याींचेिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती
तातर्ीची कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप, कोणतीच कायािाही करण्यात आली नसल्हयास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते : (१) हे खरे नाही.
(२) सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्याींना ददनाींक १३.१.२०१५ च्या पत्रान्िये ऊसाची भार
क्षमतेपेक्षा अधधक िाहतक
ू करणा-या िाहनाींना प्रनतबींध करण्याबाबत उप प्रादे सशक पररिहन
कायाालय, सोलापरू याींनी सच
ू ना ददलेल्हया आहे त.

तसेच ऊस िाहतूक करणा-या िाहनाींिर परािताक पटी (ररप्लेक्ीव्ह ्े प) लािण्याबाबत

दद.२९.११.२०१४ च्या पत्रान्िये साखर कारखान्याींना कळविण्यात आले आहे .

साखर कारखान्याींनी परािताक पटी (Reflectors) ची अींमलबिािणी केली नाही, तर
होणारे अपघात रोखण्यासाठी रात्रीची ऊस िाहतूक बींद करण्याचे आदे श दे ण्यात येतील. आणण
त्यानींतर िाहतक
ू आढळून आल्हयास दीं र्ात्मक कारिाई करण्यात येईल.
(३) प्रचन उद््ाित नाही.

(५६)

*

----------------पशुसांिधचन विभागातील पशूिैद्यिीय सेिेतील ररक्त पदे भरण्याबाबत

५७०४

श्री.अमरनाथ रार्रू िर, श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद रिवपसे, श्री.अशोि उफच

भाई र्गताप, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांबे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १८५२ ला हदनाांि

१५ डडसेंबर, २०१४ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पशस
ु ांिधचन मांत्री पुढील

(१) पशुसींिधान विभागातील पशूिद्यकचय सेिेतील एकूण १०८४ पदे ररकत आहे त, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्हयास, सदर ररकत पदे भरण्याबाबत शासनाने काय कायािाही केली िा करण्यात येत
आहे ,
(३) अद्याप कोणतीच कायािाही केली नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) ग्-अ ि ग्-ब सींिगाातील ररकत पदे भरण्याची कायािाही शासन स्तरािर सुु असून ग्क ि र् सींिगाातील ररकत पदे भरण्याची कायािाही आयुकत पशुसींिधान याींचे स्तरािर सुु आहे .

पशुसींिधान विभागात ररकत असलेली पशुधन विकास अधधकारी ग्-अ सींिगााची एकूण ३७२

पदे भरण्याकररता महाराषर लोकसेिा आयोगाकर्े मागणीपत्र सादर करण्यात आले असन
ू
त्यानुसार आयोगाव्दारे पररक्षा घेण्यात आली आहे . आयोगाकर्ून सशिारस पात्र उमेदिाराींची
यादी अद्यावप अप्राप्त आहे .
(३) प्रचन उद््ाित नाही.
----------------रायगड जर्ल््यातील नागाि येथील खाडीपात्रात ‘डायनॉसमक्स व्हे िशन’ या िांपनीने
(५७)

*

भराि टािून खाडी बुर्विण्यात आल्याबाबत
५५२१

श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, श्री.नरें र

पाटील, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.सुननल तटिरे , श्रीमती हु्नबानू खसलफे, श्री.सांर्य दत्त,
श्री.अशोि उफच भाई र्गताप :
सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) रायगर् जिल्ह्यातील नागाि येथील सुमारे ५० एकर खार्ीपात्रात ननयम धाब्यािर बसिून
‘र्ायनॉसमकस व्हे कशन’ या कींपनीने ददनाींक २२ िानेिारी, २०१५ रोिी िा त्यादरम्यान भराि
्ाकून खार्ीपात्र बि
ु विण्याचा प्रकार उघर्कचस आला आहे हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, यासींदभाात चौकशी करण्याींत आली आहे काय,

(३) असल्हयास, त्यात काय आढळून आले ि तद्नुसार सींबींधधताींिर शासनाने कोणती कायािाही
केली िा करण्याींत येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कायािाही करण्यात आली नसल्हयास विलींबाची कारणे कोणती?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) ि (४) र्ायनासमकस व्हेकेशन ररसो्ा प्रा. सल. या
कींपनीने त्याींच्या मालकचच्या मौिे नागाींि येथील ग् नींबर १२३७ मध्ये ओम साई रे र्सा या
कींपनीमािात १७, ००६ िास मातीचा भराि केला आहे . त्यापकच, १५,५०६ िास मातीसाठी
स्िासमत्िधनाची

रककम

शासनिमा

कुन,

तहससलदार

असलबाग

याींच्याकर्ून

ददनाींक

१४े०३े२०१४ ते ददनाींक ०४े०३े२०१५ या कालािधीत ररतसर परिानगी घेतली आहे. उिाररत
१५०० िास मातीसाठी परिानगी घेतली नसल्हयाने, र्ायनासमकस व्हे केशन ररसो्ा प्रा.सल. या
कींपनीकर्ून ु. ७, ४५, ७२५े- इतकच दीं र्ाची रककम िसूल करण्यात आली आहे.
-----------------
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िेंरपुर्िृत विविध योर्नाांसाठी िेंर शासनाने हदलेला १४०० िोटी
(५८)

*

रपयाचा ननधी अखधचचत राहहल्याबाबत

४८२२

श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.नरें र पाटील, श्री.हे मांत टिले, श्री.अननल भोसले :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कें्र  परु स्कृत विविध योिनाींसाठी गेल्हया १० िषाापासन
ू राज्याच्या कृषी विभागाला कें्र 
शासनाने ददलेला १४०० को्ी ुपयाींचा ननधी अखधचात रादहल्हयाची गींभीर बाब ददनाींक ७
नोव्हें बर, २०१४ रोिी िा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उकत ननधी अखधचात राहण्यामागील सिासाधारण कारणे काय,

(३) तसेच प्रचन भाग (१) बाबत शासनामािात चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले ि तदनस
ु ार सींबींधधताींिर िबाबदारी ननजचचत
करून कोणती कायािाही केली,

(५) तसेच सदर अखधचात ननधी पन
ु जिावित कुन कें्र  परु स्कृत कृषी विकासाच्या योिनाींचा
राज्यातील शेतक-याींना लाभ दे ण्यासाठी शासनामािात कोणती उपाययोिना केली िा करण्यात
येत आहे .

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नाही.
(२) प्रचन उद््ाित नाही.
(३) प्रचन उद््ाित नाही.
(४) प्रचन उद््ाित नाही.
(५) कें्र  शासनाच्या अ्ीशतळच्या मयाादेपेक्षा िास्त ननधी कोणत्याही िषळ अखींधचत रादहला
नाही. मयााददत स्िुपात रादहलेला ननधी तदनींतर आधथाक िषाात पुनजिािीत कुन त्यासह
उपलब्ध ननधीद्िारे कृवष विकासाचे उपक्रम राबविण्यात आले आहेत.

----------------पररिहन विभागािडून िाहनधारिाांना दे ण्यात येिारे नोंदिी प्रमािपत्र (आरसी बुि) ‘्माटच
(५९)

*

िाडच’ साठी आिारण्यात येिारी फी र्ादा असल्याबाबत

५१५९

श्रीमती शोभाताई फडििीस :

सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात िाहनाच्या खरे दीनींतर पररिहन विभागाकर्ून िाहनधारकाींना दे ण्यात येणारे नोंदणी

प्रमाणपत्र (आरसी बक
ु ) (’स्मा्ा कार्ा) साठी आकारण्यात येणारी िच ३९४ ुपये घेण्यात येत
असून िाहनधारकाची मोठया प्रमाणात लू् सुु असल्हयाचे ददनाींक ५ डर्सेंबर, २०१४ रोिी िा
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर िच इतर राज्याच्या तुलनेत िादा असल्हयाचे उच्च न्यायालयात उघर्
झाले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली काय ि त्यािर काय कायािाही केली िा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे कोणती आहे त ?
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श्री. हदिािर रािते : (१) ि (२) होय.
(३) िाहनासाठीचे नोंदणी प्रमाणपत्र कप््ीकल स्मा्ा कार्ा दे ण्याची योिना सन २००२ पासून
सु
ु करण्यात आली होती. त्यासाठी ननविदा मागिन
ू सेिापरु िठादाराची ननिर् करण्यात आली
होती. सदर ऑप््ीकल स्मा्ा कार्ा दद. २६/११/२०१४ पासून पुरविणे बींद करण्यात आले आहे .
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

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

(६०)

*

एस.टी.ची सेिा सुरळीत ठे िण्यासाठी धोरिात्मि ननिचय घेिेबाबात
५८८९

श्री.हदपिराि

श्री.नरें र पाटील, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.किरि पािसिर, श्री.सुननल तटिरे ,

साळुांख-े पाटील,

अॅड.ननरां र्न डािखरे :

श्री.र्यिांतराि

र्ाधि,

श्री.अननल

भोसले,

श्री.हे मांत

टिले,

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

(१) राज्यातील एस.्ी.महामींर्ळ हे सिासामान्य नागररक आणण शेतकरी याींच्या घामाच्या
पशातन
ू चालते त्यामळ
ु े या घ्काींसाठी एस.्ी.ची सेिा सरु ळीत ठे िण्यासाठी धोरणात्मक
ननणाय घेऊन एस.्ी.च्या कारभारातून लिकरच आमल
ु ाग्र बदल करण्यात येईल अशी मादहती
राज्याचे पररिहन मींत्री याींनी ददनाींक ८ िेिुिारी, २०१५ रोिी िा त्यादरम्यान ददलेली आहे हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, शासनाने िरील प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय,
(३)असल्हयास,शासनाने आतापयांत कोणते धोरणात्मक ननणाय घेतले आहे त, त्याींचे थोर्कयात
स्िुप काय आहे ि त्याची अींमलबिािणी शासन केंव्हापासन
ू करणार आहे ,

(४) अद्याप शासनाने िरील प्रकरणाची चौकशी केली नसल्हयास विलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. हदिािर रािते : (१) होय.
(२), (३) ि (४) राज्य पररिहन महामींर्ळामध्ये चालकाींच्या (कननषठ) ७६३० पदाींची भरती
प्रफक्रया सुु केली आहे . महामींर्ळातील ४० िषाािरील सिा चालकाींची आरोग्य तपासणी

ननयसमतपणे करण्याची कायािाही सुु करण्यात आली आहे. तसेच सिा चालकाींसाठी मध्यितळ
प्रसशक्षण सींस्था भोसरी, पण
ु े येथे उिळणी प्रसशक्षण कायाक्रम सु
ु करण्यात आला आहे .

अिध प्रिासी िाहतूक ि बसस्थानकाींच्या लगतच्या २०० मी्र पररक्षेत्रातील अनारक्षक्षत

िाहनतळािर िाहने (नो पाफकांग झोन) उभी करणा-याींविुध्द पोसलस आयुकत (िाहतक
ु ) याींना
तसेच बसस्थानकाींच्या पररक्षेत्रातील लगतच्या अनतक्रमीत अिध दक
ु ानाींिर कर्क कारिाई
करण्याबाबत सधचि, नगरविकास विभाग याींना ननदे श दे ण्यात आलेले आहे त.

तसेच दहरकणी बसेसच्या सद्यजस्थतीतील आसन व्यिस्थेत बदल कुन आसने पुढे-मागे

सरकणारी आरामदायी आसन व्यिस्था करण्याचा ननणाय महामींर्ळाने घेतला आहे.

तसेच आगामी प्रिाशी गदीच्या हीं गामामध्ये (एवप्रल, ते िून, २०१५) प्रिाशाींच्या

सेिेकरीता ननयसमत १५६०७ ननयताींव्यनतररकत खास उन्हाळी गदीच्या हीं गामासाठी ८९६ िादा
ननयते चालविण्याचा ननणाय घेतला आहे.
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त्याचप्रमाणे दद. ०१.०१.२०१५ पासून मुींबई-पनिेल मागाािर खारघर येथे नव्याने सुु

झालेल्हया पथकर नाकयािुन रा.प. महामींर्ळाच्या बसेसना दद. ०३.०१.२०१५ रोिी प्रससध्द
झालेल्हया अधधसच
ू नेद्िारे िगळण्यात आले आहे.

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

विधान भिन :

उत्तमससांग चव्हाि

मुांबई.

सधचि,
महाराष्ट्र विधानपररषद

__________________________________________________________________
मु्र णपूिा सिा प्रफकया महाराषर विधानमींर्ळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर
मु्र ण: शासकचय मध्यितळ मु्र णालय, मुींबई.
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