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महारा वधानसभा
चौथे अधवेशन, २०१४
---------------------------------------------

तारंाकत नोतरंाची याद

ुगवार, दनंाक ११ ड सबर, २०१४ / आनय २०, १९३६ ( शके )

(१) अपसंयंाक वकास मंी
(२) कृषी, प ुशसंव धन, ुदधवकास व

मययवसाय मंी
(३) मह ूसल मंी
(४) राय उपादन ुशक मंी
(५) खनक म मंी
(६) संसदय का य मंी
(७) उयोग मंी

यंाचे भार वभाग

-------------------------------
नंाची एकूण संया - ४७

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

 ंस ुध ुद ग िजयात अवकाळी पावसा ुमळे मोया
माणात ेशतक-यंाया भातपकंाचे ुनकसान झायाबाबत

(१) *  २३३८   ी.सदा ंनद चहाण (चपळूण) :   समाननीय कृषी मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१)  ंस ुध ुद ग िजयात दनंाक  24 ऑटोबर, २०१४ रोजी वा यादरयान अचानक
झालेया अवकाळी पावसा ुमळे ेशतक-यंाया भातपकंाचे मोया माणात ुनकसान झाले
आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, िजयातील ुसमारे ६० लाखंाचे ुनकसान झाले अ ूसन ुनकसानीबाबत
अयापह शासनाकडून ुनकसानीचे पंचनामे करयाचे आदेश देयात आलेले नाह,
हे ह खरे आहे काय,
(३) असयास, ुनकसानत ेशतक-यंाना ुनकसानभरपाई ताकाळ देयाबाबत थानक
लोकतनधंीनी मा.िजहाधकार यंाना पयवहार केला आहे, हे खरे आहे काय,
(४) असयास, भातपकाचे ुनकसान होऊन 13-15 दवसंाचा कालावधी उलटूनह अयाप
ुनकसान भरपाई देयात न आया ुमळे ेशतक-यंामये नाराजीचे वातावरण पसरले आहे,

हे खरे आहे काय,
(५) असयास, याबाबत शासनाने सखोल चौकशी केल आहे काय यात काय आढळून
आले,
(६) असयास,चौकशी ंअती ुनकसान भरपाई देयाबाबत शासनाने काय का यवाह केल
वा करयात येत आहे,
(७) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे : (१) होय.
(२) हे खरे नाह. िजहाधकार,  ंस ुध ुद ग यंानी पंचनामे कन ंअतम अहवाल सादर
करयाबाबत संबंधतंाना ूसचना दलेया आहेत.
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(३) होय.
(४), (५) व (६) कोकण वभागातील  ंस ुध ुद ग िजयात दनंाक २४ ऑटोबर ेत २७
ऑटोबर, २०१४ या कालावधीत झालेया अवकाळी पावसा ुमळे या ेावरल ेशतीपके
व फळपकंाचे ुनकसान झालेले आहे. या ुनकसानीचे पंचनामे करयाचे काम ुस
अ ूसन ंअतम अहवाल ात होताच बाधत ेास मदत देयाबाबत उचत का यवाह
करयात येईल.
(७) न उावत नाह.

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

चं ूपर िजहा परषद समाज कयाण वभागा ंअत गत लाभायाकरता
वाटप करयात आलेया ैबलगाडया नकृट दजाया असयाबाबत

(२) *  ११८१   ी.बाळासाहेब ुमरकुटे (नेवासा) :   समाननीय ामवकास मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) चं ूपर िजहा परषद समाज कयाण वभागा ंअत गत सन 2013-2014 या
वषात अप ूभधारक/अ ुन ूसचत जाती/ अ ुन ूसचत जमाती लाभायाकरता वाटप करयात
आलेया ैबलगाडया हया नकृट दजाया असयाचे दनंाक 1 स टबर, 2014 रोजी
वा या ुसमारास नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(2)असयास, उत करणाची शासनाने चौकशी केल आहे काय,
(3) असयास, संबंधत ुपरवठा करणाया कंाटदार व संबंधत अधकायावर शासनाने
कोणती  कारवाई केल आहे वा करयात येत आहे
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) हे खरे नाह.
     या स व ैबलगायंाया ुपरवठा महारा कृषी उयोग वकास महामंडळ यंाचेमा फत
ुगणवता तपासणी कनच करयात आलेला आहे.

(२) उत करणी थानक तरावर ैबलगाडीचे मोजमाप केले असता, ैबलगाडी तपासणी
अहवाल नकषाया आत असयाचे द ूसन आले.
(3) व (4) न उावत नाह.

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

रायातील वफ बोडाया मालकची जमीन परत घेयाबाबत

(३) *  १८४०   ी.आसफ ेशख (मालेगंाव मय), ी.अ ूब आजमी (मान ूख द
शवाजीनगर) :   समाननीय अपसंयंाक वकास मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा
करतील काय :-

(1) वफ बोडाया मालकया जमनी खाजगी यितंनी नधारत कंमतीपेा कमी
कंमतीने बळकावयाबाबतची बाब रायातील अपसंयंाक वकासाया सेवाभावी
संथा व यंाया पदाधका-यंानी मा. मंी (अपसंयंाक वकास), मा. रायमंी
(अपसंयंाक वकास), धानमंी (अपसंयंाक वकास) तसेच ुमय का यकार
अधकार (संबंधत अपसंयंाक वकास आयोग) या नद शनास माहे नो हबर, २०१४
वा या समारास नद शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उत करणी चौकशी ूप ण झाल आहे काय आण चौकशीत काय
नपन झाले,
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(3) असयास, चौकशी अहवालाया अ ुनषंगाने दोषीतंावर कोणती शासकय वा
दंडामक कारवाई करयात आल वा करयात येत आहे,
(4) असयास, सदरहू वफ बोडाया जमीन परत घेयाकरता शासनाने कोणती
कारवाई केल करयात येत आहे,
(5) नसयास,  वलंबाची  कारणे काय आहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे : (1) नाह.
(2) न उावत नाह.
(3) न उावत नाह.
(4) न उावत नाह.
(5) न उावत नाह.

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

ुलले ता मलेगंाव (नाशक) येथे गावक-यंाया
मालकची जमीन टाचार कन गळंकृत केयाबाबत

(४) *  १६९६    :   समाननीय मह ूसल मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ुलले (ता.मालेगंाव ) येथील स. ंन.172 व 242 गटातील गावकयंाची  ुसमारे 1200
एकर  जमीन काह ुगंड  ृवतीया लोकंानी  वत:चे नाव लावले अ ूसन  सदर कारास
थगती दे ूवन सदर जमीन ेशतक-यंाया नावे  अथवा सरकार जमा हावी ह ूणन
याबाबतचे नवेदन मालेगंाव बायाचे लोकतनधी यंानी मा.मह ुसल मंी यंाना दनंाक
19 ऑटोबर, 2014 रोजी वा या ुसमारास दले आहे हे खरे आहे काय,
2)असयास,उत करणी शासनाने चौकशी केल आहे काय
 (3 ) असयास, यासंदभात सदर करणाला थगती देयाबाबत व ुलले येथील ेशतक-
यंाया जमनी याना   मळ ूवन देयाबाबत कंवा शासनाया तायात घेयाबाबत
काय का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(४ )  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे : (1) नाह.
तथाप द. 19 नो हबर, 2014 चे या वषयाशी संबंधत नवेदन ात झाले आहे.
(2) (3) व (4)
     द. 19 नो हबर, 2014 या नवेदनाया अ ुनषंगाने िजहाधकार नाशक यंाना
चौकशी कन ताकाळ का यवाह करयाबाबत ूसचना देयात आया आहेत.

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

मौजे माहेड (ता. ुमरबाड, िज.ठाणे) येथील लाखो ास दगडाचे उखनन कन केवळ
एक ास दगडाची रॉयट भन शासनाचा लाखो पयाचा मह ूसल ुबडवयाबाबत

(५) *  ६३३   ी.कसन कथोरे ( ुमरबाड) :   समाननीय मह ूसल मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ठाणे िजहयातील ुमरबाड ता ुलयातील मौजे माहेड येथील गट ंन.२०२ मये
बेकायदेशीरपणे खनजपा मं ूजर करयात आला अ ूसन सदर दगड खाणी ूतन लाखो
ास दगडाचे उखनन कन केवळ एक ासची रॉयट भन शासनाचा लाखो पयाचा
मह ूसल ुबडवयाचे माहे ऑटोबर २०१४ वा या दरयानया कालावधीत न दशनास
आले, हे खरे आहे काय,
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(2) असयास, याबाबत शासनामा फत चौकशी करयात आल आहे काय,
(3) असयास, चौकशी ंअती काय न दशनास आले व त ुनसार शासनाची लाखो
पयाची रॉयट ुबडवणाया खाणकाम मालकावर व यंाना पाठशी घालणाया संबंधत
अधकायंावर कोणती  कारवाई करयात आल अथवा करयात येत आहे,
(4) नसयास,वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे : (१), (२) व (३) मौजे माहेड येथील गट ंन. २०२ मये
रतसर खनपा मं ूजर केला आहे. खनपाधारकंाने २००० ास दगडाचे वामवधन
शासनजमा कन, २०६१ ास दगड उानन केयाचे नद शनास आले आहे. या ुनसार
खनपाधारकंास नोटस देयात आल आहे.
४) न उावत नाह.

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

ंइदा ूपर (िज. ुपणे) येथील ूदधगंगा संघाचे यापार संकुल
बंाधयाया कामात पदाधकार व ठेकेदाराने बेकायदेररपणे
गौण खनजाचे उखनन कन ेत चोन वकयाबाबत

(६) *  २५०९   ी.संाम थोपटे (भोर), ीमती न मला गावत (इगत ूपर), ी.अमन
पटेल ( ुमंबादेवी), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम) :   समाननीय मह ूसल मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ंइदा ूपर (िज. ुपणे) येथील ूदधगंगा संघाचे यापार संकुल बंाधयाया कामात
ूदधगंगाया पदाधका-यंानी ठेकेदाराने तहसल कायालयाची परवानगी न घेता तसेच

रॉयट न भरता गौण खनजाचे उखनन कन ेत चोन वकले असयाची तार
सामािजक का यक त यंानी मह ूसल वभागाया धान सचव  यंायाक ेड केल असयाचे
माहे स टबर, २०१४ मये वा यादरयान नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, गौण खनजंाया अ ैवध व करणाची शासनाने चौकशी केल आहे
काय,
(3) असयास, याकरणी चौकशी करयात आल आहे काय  चौकशीत दोषी आढळून
येणा-या यतीवर शासनाने काय कारवाई केल आहे वा करयात येत आहे,
(4)  नसयास, वलंबाची  कारणे काय आहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे : (1) याबाबतची तार ात झाल आहे.
(2) (3) व (4) इमारत बंाधकामासाठ पाया खोदकामात ुममाचे उखनन करयात
आले अ ूसन, याचा वापर सदर इमारतीचा पाया भरणी तसेच सदर ठकाणया जमनीचे
सपाटकरण करयासाठ केला असयाची बाब नद शनास आल आहे.
     थमद शनी संबंधतंानी गौण खनज उखननासाठ ूप वपरवानगी घेतयाचे द ूसन
येत नाह. याबाबत अधकची चौकशी कन, अहवाल सादर करयाबाबत िजहाधकार
यंाना ूसचना देयात आया आहेत.

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

कयाण ामीण मधील सोनारपाडा व दावडी गावातील
कुळंाया जमनीचे ुभमाफयंानी बनावट फेरफार केयाबाबत

(७) *  ५२२   ी.गणपत गायकवाड (कयाण ूप व), ी.कसन कथोरे ( ुमरबाड) :
   समाननीय मह ूसल मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
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(1) कयाण ामीण मधील सोनारपाडा व दावडी गावातील कुळंाया जमनीचे 2012
मये ुभमाफयंानी तलाठ व मंडळ अधकार यंाना हाताशी धन बनावट  फेरफार
कन हतंातरण केले हो ेत, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदरल जमनीचे केलेले हतंातरण शासनाने र केले आहे काय,
(3) असयास, संबंधत ुभमाफया, तकालन तलाठ व मंडळ अधका-यंावर हतंातर
केयाकरणी  शासनाने काय का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे : (1) अशी बाब द ूसन येत नाह.
(2), (3) व (4) न उावत नाह.

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

आरे कॉलनी ( ुमंबई) येथे धाय, व ूत इ. या साठव ुणककरता गोदामे
भायाने देयात आल असयाने केाटयावधी ेपयंाचे झलेले ुनकसान

(८) *  ५५२    :   समाननीय ुदधवकास मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील
काय :-
(1) आरे कॉलनी ( ुमंबई) येथील एकूण १७ गोदामे धाय, व ूत इ. या साठव ुणककरता
१५ पये चौ.फूट इतया नाममा दराने भायाने देयात आल असताना सदरहू
गोदामंामये ंअत गत सजावट कन ेत चकरणासाठ वापन यादारे कोटयावधी
पयाचा आ थक फायदा मळवत असया ुमळे शासनाचे कोटयावधी पयंाचे मह ुसल
ुनकसान होत आहे, हे खरे आहे काय,

(2) असयास, सदरहू गोदामंाया करारची ुमदत सं ूपनह तसेच यंाना गोदाम खाल
करयाची नोटस दे ूवनह अयापह गोदामे रत करयात ये ूवन शासनाया तायात
दल गेल नाहत हेह खरे आहे काय,
(3) सदरहू गोदाम भाडयाने देताना संबंधत कंपनी वा यतीसोबत करार करताना
अधकायंाना असलेया ूदरटचा अभाव व यंाचा ढसाळकारभार  यंा ुमळेच आज
शासनाचे कोटयावधी पयंाचे मह ूसल ुनकसान होत असयाने सदरहू करार करणाया
अधकायंावरोधात ाासन कोणती कारवाई करणार आहे,
(4) तसेच ुमदत सं ुपनह गोदामे शासनाया तायात न देणाया संबंधत गोदाम
चालकंावद वा कंपनी वद शासन कोणती कारवाई करणार आहे,
(5) तसेच या ुपढे सदरहू गोदाम भा ेडतवावर देयाकरता शासन काह नयमावल वा
धोरण राबवणार आहे काय असयास याचा तपशील काय आहे ?

ी. एकनाथराव खडसे : (1) हे खरे नाह.
(2) हे खरे नाह. गोदामंाया कराराची ुमदत संपलेल स व गोदामे रत कन शासनाया
तायात घेयात आल आहेत.
(3) व (4) चलत शासन नयमातील तर ूतद ुनसार गोदामंाचे भा ेड आधार ुमये ठर ूवन
गोदामे भायाने देयाकरता नवदा मागवयात आया आहेत. सवच दर देणाया
नवदा धारकास वहत अट व शतया आधारे नवदेत न ूमक केलेया कालावधीसाठ
गोदामे भायाने देयात आल आहेत. या ुमळे अधकायंावद कारवाई करयाचा
न उावत नाह.
(5) चलत शासन नयमातील तर ूतद व सदर योजना थ तयार करयात आलेया
वहत अट व शतया आधारे तसेच नवदा माग ूवन सवच दर देणाया नवदाकारास
नवदेत न ूमद कालावधीकरता गोदामे भा ेडतवावर देयाबाबत का यवाह करयात
येत आहे.
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-----------------

ैवजा ूपर, िज.औरंगाबाद या ता ुलयातील गोदावर नदपाा ूतन बेकायदेशीर
व नयमबाय पतीने बे ुसमार वाळू उपसा होत असयाबाबत

(९) *  २०९४   ी.भाऊसाहेब पाटल - चकटगंावकर ( ैवजा ूपर), ी.िज त आहाड
( ुमंा कळवा) :   समाननीय मह ूसल मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ैवजा ूपर, िज.औरंगाबाद या ता ुलयातील गोदावर नदपाा ूतन बेकायदेशीर व
नयमबाय पतीने बे ुसमार वाळू उपसा होत अ ूसन या ुमळे र ेत, नदपा खराब
होऊन मोठे ख ेड पडणे, मोया कने भरधाव े ्वगात वाळू वाह ुतक ुमळे सतत अपघात
होतात, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, याबाबत मह ूसल अधकार, पोलस शासन व कंाटदार यंाचे
संगनमताने वाळू उपशाक ेड ूद ल केया ुमळे  शासनाचा मह ूसल ुबडत  आहे, हे खरे
आहे काय,
(3) असयास, याबाबत शासनाने चौकशी कन संबंधत  दोषी असणाया  यतंीवर
  कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे ,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे : (१) व (२) अशी बाब नद शनास आल नाह.
(३) व (४) न उावत नाह.

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

मह ूसल वभागातील क अधकार यंाचा एजंटया घर
मह ूसल खायाया स 80 फाईस आढळून आयाबाबत

(१०) *  २०३७   ी.मंगेश कुडाळकर (कुला) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) दनंाक 29 ऑटबर, 2014 रोजी वा या ुसमारास 23 लाखंाया लाच घेतया
करणी मह ूसल वभागातील क अधकार संजय नामदेव ुसराडकर यंाचा एजंट ैवभव

ंआधळे यंाया घर मह ूसल खायाया जवळपास ८० फाईस आढळून आया हे खरे
आहे काय,
(2) असयास, या करणी शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशी मये काय
आढळून आले या ूनसार  संबधतावर ुपढे कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(3) नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?

(उतर आले नाह.)
-----------------

खरोसा (ता.ला ूतर, िज.औसा) गावातील
डगररॉयटया नावाखाल खोदले जात असयाबाबत

(११) *  १३१४   डॉ. ुसधाकर भालेराव (उदगीर) :   समाननीय मह ूसल मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
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(1) औसा ता ुलयातील (िज.ला ूतर) खरोसा या गावाला लाभलेले ैनस गक सद य नट
होत अ ूसन रॉयटया नावाखाल येथील डगर खोदले जात असयाचे माहे ूजन, २०१४
मये नद शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदरहू भागात अनेक डगर अ ूसन ेतथे देवदेवतंाची मंदरे व सहाया
शतकात कोरलेया ुसर लेया आहेत, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, गौण खनज ह ूणन डगराया मातीचा वापर केला जात अ ूसन लाखो
क ुमम खोदयाने डगरावर ख ेड पडले आहेत, हे ह खरे आहे काय,
(4) असयास, उा करणी चौकशी करयात आल आहे काय,
(5) चौकशी ुनसार सदरहू डगरंाचे रण करयाकरता व खोदकाम थंाबवयाकरता
शासन काय का यवाह करत आहे ?

ी. एकनाथराव खडसे : (1) अशी बाब नद शनास आल नाह.
(2) हे खरे आहे.
(3) व (4) देवदेवतंाची मंदरे व ुपरातन लेयाया परसराची उप वभागीय अधकार
औसा - रेणा ूपर यंानी पंचासम पाहणी केल असता, खोदकाम झायाचे द ूसन आले
नाह.
(5) सदर भाग वन वभागास अभहतंाकत केलेला अ ूसन, या ूतन उखनन करयात
येत नाह.

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

ुपणे िजहा सहकार ूदध उतादक संा यंानी ूदध ुभकट कपासाठ मौजे
व ंखड (ता.दौड, िज. ुपणे) येथील राखीव जमन बनावट कागदप े तयार
कन सदर जमनीवर बेकायदेशीर ूदध ुभकट कप ुस केयाबाबत

(१२) *  २२६०   ी.वजय औट (पारनेर), ी. ुसनल  ूभ ( ंदडोशी) :   समाननीय
ुदधवकास मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) ुपणे िजहा सहकार ूदध उतादक संघ मया. कायम ेडअर यंानी ूदध ुभकट
कयासाठ मौजे व ंखड (ता.दौड, िज. ुपणे) येथील राखीव जमनी ैपक 2 हेटर 52
आर एेवजी जमन मळाया ंनतर ूदध उपादक संघाया गाव कामगार, तलाठ व
ंखड चेअरमन व संचालक यंानी बनावट  कागदप े तयार कन ुदयम नबंधक यंाची

फसव ूणक कन ४ एकर जमन महारा राय ूदध संघात हतंातरत कन सदर
जमनीवर कोयवधी पये ख च कन बेकायदेशीर ९ मजल इमारत उभान ूदध ुभकट
कप ुस केला आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, या करणी शासनाने चौकशी केल आहे काय,
(3) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व या ुनसार  दोषीवर आताप यत काय
कारवाई करयात आल वा  करयात येत आहे
(4) नसयास, वलंबाची  कारणे काय आहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे : (१) हे खरे नाह. ूदध ुभकट कपासाठ संपादत केलेया
जमनीबाबत रतसर करारनामा ूदध महासंघाने केला आहे.
(२) न उावत नाह.
(३) न उावत नाह.
(४) न उावत नाह.

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



8

 ंस ुध ूद ग आण रनागर िजयात एकूण 907
उयोग अ ूसन या ैपक 207 उदयोग बंद पडत असणे

(१३) *  ९२१   ी.संजय कदम (दापोल), ी.राजन साळवी (राजा ूपर) :   समाननीय
उयोग मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1)  ंस ुध ूद ग आण रनागर िजयात एकूण 907 उयोग अ ूसन या ैपक 207
उदयोग डबघाईस (बंद पडयाया अवथेत) आले आहेत, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उत करणी शासनामा फत चौकशी केल आहे काय,
(3) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व त ुनसार सदर उयोगात काम करणाया
कामगारंावर उपासमारची वेळ येऊ नये याबाबत शासनाने कोणती का यवाह केल वा
करयात येत आहे,
(4)  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. ुसभाष देसाई : (1)  ंस ुध ुद ग िजहयात एकूण १६९१ उयोग नदणीकृत अ ूसन
या ैपक १९५ उयोग बंद आहेत.
      रनागर िजयात एकूण २२०९ उयोग नदणीकृत अ ूसन या ैपक २७२
उयोग बंद आहेत.,
(२) व (३) बंद उयोगंाची चौकशी करयात येत नाह परं ूत उयोग बंद आढळयास
अशा उयोगाची नदणी र करयात ये ेत. उयोग घटकंाची गणना २००८ मये
झाया ंनतररनागर िजयात नवीन १०८५ उयोग नदणीकृत झाले असया ुमळे
बंद पडलेया उयोगंातील कामगारंाना नवीन उयोगंामये रोजगाराया संधी उपलध
झाया आहेत.
(४) न उावत नाह.

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

भमा व सना नद ूतन (ता.मोहोळ, िज.सोला ूपर) वाळूची तकर
रोखयासाठ बसवयात आलेले सी.सी.ट.ह. कॅमेरे बंद केयाबाबत

(१४) *  ९४४   ी.रमेश कदम (मोहोळ) :   समाननीय मह ूसल मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) मोहोळ ता ुलयात (िज.सोला ूपर) येथील भमा व सना नदवर वाळूची तकर हो ूव
नये ह ूणन सी.सी.ट.ह (कॅमेरे)  बसवले असता सदर सी.सी.टह (कॅमेरे) बंद कन
अधकायंाशी संगनमत कन वाळूची तकर होत आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उत करणी शासनामा फत चौकशी केल आहे काय,
(3) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व तद ुनसार सदर वाळूची होत असलेल
तकर रोखणेबाबत शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे : (१) अशी बाब नद शनास आल नाह.
(२), (३) व (४) न उावत नाह.

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

मौजे चाटोर (ता.नफाड, िज.नाशक) येथील ूपरपडीत लोकंासाठ
शासनाने नवीन गावठान ह ूणन संपादत केलेया जमनीबाबत
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(१५) *  १२६१   ी.अनल कदम (नफाड) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) मौजे चाटोर (ता.नफाड, िज.नाशक) येथील ूपरपडीत लोकंासाठ शासनाने गट ंन
५७०/१, ५७१/१, ६०९/१, ६१७/१, ६१८, ६२४ अ, ६२४ ब व ६२५/१ यामाणे एकुण े
9 हेटर, 47 आर नवीन गावठान ह ूणन संपादत केले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर गटंावर सातबारा उतायावर नवीन गावठान नद झालेल अ ूसन
उपवभागीय अधकार यंाचा आदेश .आरटएस 193/07, दनंाक 18 फे ुवार, 2009
या आदेशाने तहसलदार यंाना सदर लॉटचे तकाळ  वाटप करयाचे आदेश देयात
  आले आहे , हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, आदेश देऊन 5 ेत 6 व ष झाल तर लॉट वाटप या ूप ण न
झायाने सदर जमनीवर अतमण कन इतर ेशतकयंाकडून व लगतया लोकंाकडून
नंागरणी, वखरणी व पेरणी करयात येत असयाया तार ूपरपडीतंानी तसेच
थानक ामपंचायतीने िजहाधकार, नाशक, तहसलदार, नफाड, ंाताधकार,
नफाड यंायाक ेड अनेक वेळा केया आहेत, हे खरे आहे काय,
(4) असयास, तारया अ ुनषंगाने आताप यत काय का यवाह करयात आल आहे व
सदर जमनी शासनाने घेतया आहेत काय वा ुस असलेया का यवाहची सय:िथती
काय आहे?

ी. दे व फडणवीस : (१) होय.
(२) होय.
(३) होय.
(४) सदर तारया अ ुनषंगाने अतमण नकाषनाची का यवाह िजहाधकार, नाशक
यंाचेकडून ुस अ ूसन करण सया यायवठ आहे.

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

चं ूपर िजयातील वधा पॅट नने दा व ुस असयाबाबत

(१६) *  १२६   ी.वजय व ेडीवार (ह ूपर), ी.संतोष टारफे (कळम ुनर),
ी.अलम ेशख (मालाड पिचम), ीमती न मला गावत (इगत ूपर), ी.ह ुनमंत डोळस
(माळशरस), ी.गणपत गायकवाड (कयाण ूप व) :   समाननीय राय उपादन
ुशक मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(१) रायात दा बंद करयाची घोषणा मा.अ थ मंी यंानी दनंाक ४ नो हबर,२०१४
रोजी वा या ुसमारास केल, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, वधा आण गडचरोल िजहयात दाबंद अ ूसन ती फत कागदावरच
आहे. व दभात दा बंद ुस केल तर अ ैवध मागाने दा व चा ूल अ ूसन चं ूपर
िजहयात वधा पॅट न ने दाव ुस असयाचे  नद शनास आले हे खरे आहे काय,
(३) असयास, याबाबतची शासनाने सखोल चौकशी केल आहे काय,
(४) असयास, चौकशी ंअती उा ठकाणी  दा व चा ूल ठेवणा-यंावर शासनाने
कोणती कारवाृई  केल आहे
(५) असयास, दाबंद करयाबाबत शासनाने ताकाळ कोणती का यवाह केल आहे
वा करणार आहे,
(५)  नसयास,वलंबाची  कारणे काय आहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे : (१) व (२) हे खरे नाह.
 (३), (४), (5) व (6) न उावत नाह.
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-----------------

अवकाळी पावसा ुमळे खरपातील सोयाबीन, वार, ुभई ूमग आण भात पके तसेच
ाे, डाळंीब व इतर फळंाची नास ूधस होऊन कोयावधी पयंाचे झालेले ुनकसान

(१७) *  ६२३   ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा), ी.कसन कथोरे ( ुमरबाड) :
   समाननीय कृषी मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) रायात व ेशषतः नाग ूपर, ठाणे, पालघर, संागल, नाशकसह कोकणातील ववध
ठकाणी ऑटोबर-नोहेबर, 2014 मये झालेया पावसा ुमळे खरपातील सोयाबीन,
वार, ुभई ूमग आण भात पके तसेच ाे, डाळंीब व इतर फळंाची नास ूधस होऊन
ेशतक-यंाचे कोटयवधी पयंाचे ुनकसान झाले आहे, हे खरे आहे काय,

(2) असयास,  उत नी शासनाने  चौकशी केल आहे काय,
(3)असयास, चौकशीत काय आढळून आले व या ुनसार आताप यत ेशतक-यंाना
आवयक मदत देयासंदभात शासनाने कोणती का यवाह व उपाययोजना केल वा
करयात येत आहे,
(४ ) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत  ?

ी. एकनाथराव खडसे : (१) ंअशत: खरे आहे.
(२) होय.
(३) ाथमक ंअदाजा ुनसार रायात अवकाळी पावसा ुमळे माहे नो हबर-२०१४ मये
या ेावरल ेशतीपके व फळपकंाचे ुनकसान झालेले आहे, या ुनकसानीचे पंचनामे

ंअतम करयाचे काम ुस अ ूसन ंअतम अहवाल ात होताच बाधत ेास मदत
देयाबाबत उचत का यवाह करयात येईल.
(४) न उावत नाह.

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

 ंहगोल िजयातील अमाणत कृषी नवठा न ुमने करणात
खटले दाखल करयास कृषी खायाने केलेल टाळाटाळ

(१८) *  १५१   ी.संतोष टारफे (कळम ुनर), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम), ीमती
न मला गावत (इगत ूपर), ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी), ा.वषा गायकवाड (धारावी) :
   समाननीय कृषी मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1)  ंहगोल िजयातील अमाणत कृषी नवठा न ूमने करणात खटले दाखल
करयास कृषी खाताने टाळाटाळ करत असयाने  ंहगोलसह ला ूतर, उमानाबाद,
परभणी,नंादेड िजयातील कृषी वभागाने वरत खटले दाखल करा, अयथा
हलगजपणा करणायंावर शासकय कारवाई करयात येईल असे आदेश कृषी
सहसंचालकंानी दयाचे माहे ऑटोबर,2014 वा या दरयान नद शनास आले, हे
खरे आहे काय,
(2) असयास, अयापप यत कती कंपयंावर खटले दाखल करयात आले आहे,
(3) असयास, अयापपावेतो खटले दाखल करयास दरंगाई करणाया कृष
अधकायंावर कोणती कारवाई करयात आल आहे वा येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे : १) होय.
२) अयापप यत ९४ कंपयंावर खटले दाखल करयात आले आहेत.
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३) खटले दाखल करयास दरंगाई झालेल नाह.
४) न उावत नाह.

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

खडकवासला मतदार संघातील (िज. ुपणे) नहे- ंआबेगाव
परसरात सहामजल इमारत कोसळून तणाचा झालेला ृम ूय

(१९) *  ११५७   ी.भमराव तापकर (खडकवासला), ी.कसन कथोरे ( ुमरबाड) :
   समाननीय मह ूसल मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) खडकवासला मतदार संघातील (िज. ुपणे) नहे- ंआबेगाव परसरात सहा मजल
इमारत कोसळून एका तणाचा ृम ूय झायाची घटना माहे ऑटोबर, 2014 या
ेशवटया आठवयात घडल आहे, हे खरे आहे काय,

(2) असयास, या इमारतीचे काह मजले अनधकृत असयाचे नद शनास आले आहे,
हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, शासनाने उत करणी सखोल चौकशी कन अनधकृत आण नकृट
बंाधकाम करणा-या कंाटदार व बडरवर ुगहा दाखल केला आहे काय,
(4) असयास, या ुनसार ुपढे कोणती कारवाई करयात आल आहे वा येत आहे,
(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे : (१) होय.
(2) होय.
(3) होय.
(4) ुपढल का यवाह पोलस वभागामा फत ुस आहे.
(5) न उावत नाह.

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

कयाण (िज.ठाणे) येथील खाडी ूतन मोठया माणात अ ैवधरया वाळू
उपसा कन शासनाचा कोटयावधी पयंाचा मह ूसल ुबडवयाबाबत

(२०) *  ८८   ी.कुणाल पाटल ( ुधळे ामीण), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम),
ीमती न मला गावत (इगत ूपर) :   समाननीय मह ूसल मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा
करतील काय :-
(१) कयाण (िज.ठाणे) येथील खाडी ूतन मोठया माणात अ ैवधरया वाळू उपसा
करयात ये ूवन शासनाचा कोटयवधी पयंाचा मह ूसल ुबडवयात येत असयाचे माहे
स टबर २०१४ रोजी वा या ुसमारास नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, अ ैवध होत असलेला वाळू उपसा थंाबवयाबाबत तसेच अ ैवध वाळू
उपसा करणायंावद कडक कारवाई करयाबाबत शासनाने कोणती कारवाई केल
वा करयात येत आहे,
(3) नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे : (1) तहसलदार कयाण यंाया पथकाने द. 22 स टबर,
2014 रोजी खाडी कनार रेती बंदर येथे वाळूचे अ ैवघ उखननावर कारवाई कन
1037 ास वाळूसाठा जत केला आहे. तसेच वाळूचा आळा करयासाठ वापरयात
आलेल ंयसा ुमी नट कन, 14 इसमावद ुगहा दाखल करयात आला आहे.
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(2) गौण खनजाचे अ ैवध उखनन व वाह ूतक रोखयासाठ िजहा/उपवभाग/तहसल
तरावर भरार पथकंाची नेम ूणक करयात आल आहे. सदर पथकामा फत नयमतपणे
कारवाई करयात येत आहे. कयाण ता ुलयात गौण खनजाचे अ ैवध उखनन व
वाह ूतक करणात एल, 2014 ेत नो हबर, 2014 मये पये 2.32 कोट इतका
दंड व ूसल करयात आला आहे.
(3) न उावत नाह.

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

यवतमाळ िजहयात अ ैवध गौण खनज उखनन
करणयंाकडून दंडाची रकम व ूसल करणेबाबत

(२१) *  ४१८    :   समाननीय मह ूसल मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) यवतमाळ िजहयाया उमरखेड आण महागंाव तहसील ंअत गत अ ैवध गौण खनज
उखनन  करणात ुसमारे ४१ लाख पयाचा दंड आकारयात आला , हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदरल दंडाची रकमे ैपक फत १३ लाख पये व ूसल झाया ंनतर
मह ूसल अधकायंासोबत नयमबाय उखनन करणायंानी संगनमत केयाने उ वरत
दंडाची रकम व ुसल झालेल नाह, हेह खरे आहे काय,
(3) असयास, सदरल करणी शासनाने चौकशी केल काय, चौकशीत काय नपन
झाले व त ुनसार आकारल गेलेल दंडाची रकम व ुसल झालेल नाह, हे ह खरे
आहे काय,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे कोणती आहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे : (1) (2) (3) व (4) यवतमाळ िजयातील उमरखेड
आण महागंाव ता ुलयात गौण खनजाया अ ैवध उखनन/वाह ूतक करणात पये
41,84,970/- एवढा दंड आकरयात आला आहे. या ैपक पये 11,76,540/- एवढया
दंडाची व ुसल करयात आलेल न ूसन, उ वरत दंड व ुसलबाबतची का यवाह महरा
जमीन मह ूसल संहता, 1966 मधील तर ूतद ुनसार ुस आहे.

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

कुर ुकंभ (ता.दौड.िज. ुपणे) औयोगक वसाहतीतील रासायनक कपंाम ूधन
सोडयात येणा-या ुदषत संाडपाया ुमळे व वा ुय ुमळे होणारे  ूदषण

(२२) *  १२८६   ी.राहूल कुल (दड) :   समाननीय उयोग मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1)  कुर ुकंभ (ता.दौड, िज. ुपणे)   महारा औयोगक वकास महामंडळाने  उभारलेया
औयोगक वसाहतीमये 80 टके कप रासायनक अ ूसन या रासायनक कपा ूतन
नघणा-या रसायन मीत ुदषत संाडपाया ुमळे कुर ुकंभ, पंाढरेवाडी, मळद व गरम
परसरामये पायाचे उाव ुदषीत झाले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच औयोगक वसाहतीतील रासायनक कपंाम ूधन सोडयात येणा-या ूदषत
संाडपाया ुमळे होणारे  ूदषण व या वसाहती ुमळे नमाण झालेया समयंाबाबत
उपाययोजना करयासंदभात दनंाक 15 फे ुवार, 2008 रोजी वा या ुसमारास
  तकालन उयोग रायमंी व तकालन लोकतनधी यंानी या औयोगक
वसाहतीस भेट दे ूवन या वसाहती ुमळे नमाण झालेया समयंाची ामथंाया समवेत
केलेया पहाणी ुनसार व या ंनतर घेतलेया ैबठकमये झालेया न णया ुनसार व
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उपिथत करयात आलेया 9 ुमयंावर अयापह शासनाने  का यवाह केल नसयाची
कारणे काय आहे,
(3) कुर ुकंभ औयोगक वसाहतीमधील रासायनक कपा ूतन नघणा-या संाडपायावर
या करयासाठ एक कोट चाळीस लाख पये ख च कन ुसधारत सा ुमहक
संाडपाणी कप उभानह या परसरातील पायंाचे उव ुदषीत होयाची कारणे काय
आहेत,
(4) कुर ुकंभ औदयोगक वस ़ाहत परसरातील कुर ुकंभ, पंाढरेवाडी, मळद व गरम
परसरातील पायाचे उव ुदषीत हो ूव नयेत याबाबत शासन कोणती का यवाह करणार
आहे तसेच या औयोगक वसाहतीतील रासायनक कपाम ूधन मोया माणावर
होणारे वा ुय  ुदषण थंाबवयाबाबत कोणती का यवाह करयात आल आहे वा येत आहे,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. ुसभाष देसाई : (१) कुर ुकंभ येथील महारा औयोगक वकास महामंडळाया
औयोगक वसाहतीमधील औयोगक कपा ूतन नघणा-या संाडपायावर या
करयाकरता मोया उयोगंानी वत:ची स ंयणा उभारल अ ूसन सा ुमहक संाडपाणी
या स ंयणा देखील अितवात आहे. ल ुघ व मयम उयोगंासाठ देखील सामाईक
संाडपाणी या आहे. तथाप, या परसरातील पायाचे उाव ुदषत झालेले आहेत
कंवा ह बाब संबंधत ंयणेकडून तपासयात येत आहे.
(२) तकालन रायमंी (उयोग) यंायाक ेड दनंाक १५/०२/२००८ रोजी झालेया
ैबठकत उपिथत करयात आलेले ९ ुमयंा ैपक ५ ुमयंावर महारा औयोगक

वकास महामंडळ व महारा  ूदषण न ंयण मंडळाकडून का यवाह ूप ण करयात
आल अ ूसन उ वरत ४ ुमयंाबाबत संबंधत वभागंाक ेड पाठ ुपरावा करयात येत आहे.
(३) कुर ुकंभ औयोगक वसाहतीमये उभारयात आलेल सा ुमहक संाडपाणी या
ंयणा का यरत अ ूसन याकृत संाडपायाची ुगणवता ह स वसाधारण मयादेत

आहे. तसेच महारा  ूदषण न ंयण मंडळामा फत वेळोवेळी औयोगक वसाहतीया
परसराया निजकया गावातील पायाचे न ूमने तपासयात येत अ ूसन पायाची
ुगणवता स वसाधारण असयाचे द ूसन आले आहे.

(४) कुर ुकंभ औयोगक वसाहतीमये नमाण होणा-या संाडपायावर या
करयाकरता मोया उयोगंाक ेड वत:ची स ंयणा उभारलेल अ ूसन ुपढल
वहेवाटकरता सा ूमहक संाडपाणी या स ंयणामये सोडयात ये ेत. तसेच ल ुघ
व मयम उयोगासाठ सामायक संाडपाणी या बसवयात आल अ ूसन सदर
स ंयणेमये सन २०१२ मये ुसधारणा केल आहे (Upgradation) अशामाणे
या ुयत संाडपाणी औयोगक परसरामये बागबगीयाकरता वापरयात ये ेत.
तसेच या कारखायंाकडून जल अथवा वा ूय  ूदषण होत असयाचे आढळून ये ेत. अशा
कारखायंावर जल व वा ूय  ुदषण तबंध कायदा १९७४ ुनसार का यवाह करयात ये ेत.
५) न उावत नाह.

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

खनज वकास का यमंात गत ुपरंदर आण हवेल
ता ुलयातील वकासकामंाना नधी मळायाबाबत....

(२३) *  ७३९    :   समाननीय खनक म मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) खनज वकास का यमंात गत ुपरंदर आण हवेल ता ुलयातील वकासकामंाना
नधी मळावा अशी मागणी थानक व.स.स. यंानी िजहाधकार ुपणे यंायाक ेड
मे,2013, ऑगट,2013 आण ऑटोबर,2013 मये केल हे खरे आहे काय?



14

(2) असयास या भागात मोया माणात होणारे खनज उखनन लात घेऊन शासन
येथील वकासकामंाना जातीत जात नधी उपलघ कन देयात येणार आहे काय?
(3) असयास कती कालावधीत देयात येणार आहे
(4) नसयास का?

(उतर आले नाह.)
-----------------

उप अधक ूभमी अभलेख (ता.खेड, िज.रनागर)
यंानी नयमाबाय पदतीने काम कन केलेला टाचार

(२४) *  १७७५   ी.काश (बाळा) सावंत (वंाे ूप व) :   समाननीय मह ूसल मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) ता.खेड, िज.रनागरचे ी. आर.एल..कदम उप अधक ूभमी अभलेख यंाया
नयमाबाय पदतीने ूभ-मोजणी करणे, ख-या व ूतिथतीला टाळून एकतफ आ थक
देवाणघेवाणी ूतन न णय देणे तसेच तार धारकास अपशद व शवीगाळ कन
अपमानापद वाग ूणक देणे तसेच लोकतनधंीया पाची दखल न घेणे या
ैगरकारभाराची सखोल चौकशी करावी अशी मागणी दापोल व खेडचे लोकतनधी

तसेच ुमंबईतील लोकतनधी यंानी तकालन मा. मह ूसल मंी , रायमंी , मा.
पालकमंी रनागर व िजहाधकार तसेच िजहाधक  ूभ-अभलेख रनागर
यंायाक ेड दनंाक २८ फे ुवार, २०१४ रोजी व या ंनतर वारंवार लेखी नवेदनादारे
केल आहे हे खरे आहे काय,
(2) असयास,  सदर तार नवेदनाया अ ुनषंगाने शासनाने  चौकशी कन यंायावर
काय कारवाई करयात आल आहे वा करयात येत आहे  ,
(3)  नसयास, वलंबाची  कारणे काय आहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे : (१) िजहा अधक, ूभमी अभलेख, रनागर यंायाक ेड
दनंाक 28.2.2014 रोजीचे नवेदन ात झाले आहे.
(२) व (३) मोजणीतील अनयमत ेतबाबत संबंधत उप अधीक, ूभम अभलेख, खेड
यंायावद महारा नागर सेवा (शत व अपील) नयम १९७९ या नयम १०
मधील तर ूतद ुनसार शतभंगाची कारवाई ुस करयात आल आहे.

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

कागल-हातक ंणगले (िज.कोहा ूपर) पंचतारंाकत औयोगक वसाहतीमधील
सीईटपी कप कायमचा बंद करयाची नागरकंानी केलेल मागणी

(२५) *  २८३४   डॉ. ुसिजत मणचेकर (हातक ंणगले), ी.राजेश ीरसागर (कोहा ूपर
उतर) :   समाननीय उयोग मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) कागल-हातक ंणगले (िज.कोहा ूपर) पंचतारंाकत औयोगक वसाहतीमधील सीईटपी
कपाने तळंदगे ामपंचायतीचा ुसमारे 40 लाखाचा कर थकवला असयाचे माहे
नो हबर, 2014 मये वा यादरयान नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, या ुमळे ह ामपंचायत आ थक संकटात सापडल अ ूसन नागरकंाया
आरोयावर परणाम करणारा हा धोकादायक कप कायमचा बंद करयाची मागणी
ेतथील नागरकंानी संबंधताक ेड वारंवार केल आहे, हे खरे आहे काय,
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(3) असयास, यासंदभात शासनाने चौकशी केल आहे काय, यात काय आढळून आले,
(4) चौकशी ुनसार ुपढे संबंधतावर कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. ुसभाष देसाई : (१) हे खरे नाह. ामपंचायतीने कमाल दराने सन २००८-०९ ेत सन
२०१४-१५ या ६ वषाया कालावधीची .३९,३२,९५७/- इतक एकूण कराया रकमेची
मागणी द. ९/१०/२०१४ रोजी महामंडळाक ेड केल होती. तथाप,  ुतत करणी
महामंडळ व ामपंचायत पदाधका-यंासोबत द. १९/११/२०१४ रोजी झालेया ैबठकत
 ३.०० ल तवष कर देयाचे निचत झाले हो ेत. या ुनसार महामंडळाने सन
२००९-१० ेत २०१४-१५ या ६ वषाया कालावधीत  १८ ल इतक करापोट थकबाकची
रकम ामपंचायतीस देणे अभेत हो ेत. या ुनसार महामंडळाने ामपंचायतीस द
१/१२/२०१४  रोजी ुसधारत देयके पाठवयासंबंधी व ंनती केल आहे.
(२) हे खरे नाह. महामंडळाया औयोगक ेातील मोया उयोजकंाकडून तळदंगे
ामपंचायतीस करापोट दरवष मोया माणात मह ूसल मळतो.
     सदर सीईटपी कपा ुमळे पाणी ुदषत झाले अ ूसन ेशती नापीक झायाची
तार ामपंचायतीने केल आहे. या ुमळे सीईटपीचे संाडपाणी सोडयासाठ सया
अितवात असलेला एचआरटएस टपा .१ ची मता या कमी पडत असया ुमळे
महामंडळाने एचआरटएस टपा .२ या कपाचे काम हाती घेतले हो ेत. परं ुत यास
ामथंानी द. ९/१/२०१४ रोजी वरोध कन बंद पाडले आहे.
(३) व (४) महारा औयोगक वकास महामंडळाया मालकया १०.०० दशल घ.मी.
म ेतचा सीईटपी कप मे. २०१२ पा ूसन परचालनासाठ कागल पंचतारंाकत सीईटपी
को ऑफ असो, कसबा, संागाव यंाना िदपीय करारनायाने हतंातरत करयात आला
होता. तथाप, सदर संथा कपाचे परचालन यविथत करत नसया ुमळे उयोजक
व ामथ यंाया तार वाढत असयाचे नद शनास आले. या ुमळे महामंडळाने सदर
कप द २५/९/२०१४ रोजी उयोजकंाया कागल हातक ंणगले सीईटपी ूयजर ंइडिज
सहकार सोसायट, तळदंगे यंायाक ेड हतंातरत केलेला आहे.
(५) न उावत नाह.

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

मौजे लोण (ता.भडगाव, िज.जळगाव) येथे गारपीटने
झालेया ुनकसानीचे पंचनामे बनावट असयाबाबत

(२६) *  ७५६   ी. ुसभाष उ फ पंडत ेशठ पाटल (अलबाग), ी. ैध यशील पाटल (पेण) :
   समाननीय कृषी मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) लोण (ता.भडगाव, िज.जळगाव) येथे गारपीट झाया ंनतर शासनाकडून ुनकसानीचे
जे पंचनामे करयात आले ेत बनावट  असयाचे  माहे मा च,२०१४ मये वा यादरयान
नद शनास आले हे खरे आहे काय,
(2) असयास, ुसमारे १० अयायत ेशतकयंानी बनावट  पंचनाय वद
शासनाक ेड तार कनह  बनावट  पंचनामे करणायंावर कोणतीच कारवाई न झायाने
या ेशतकयंानी दनंाक १८ ऑगट,२०१४ रोजी वा या ुसमारास भडगाव तहसीलदारंाया
दालनात ंअगावर रॉकेल ओ ूतन वत:ला पेट ूवन घेऊन आमहया करयाचा यन
केला हे खरे आहे काय,
(3) असयास ,तकालन कृषी मंी यंानी या करणाची तातडीने दखल घेयासाठ
कृषी अधकार व िजहाधकार यंाना आदेश दले हे खरे आहे काय,
(4) असयास, कृषी अधकार व िजहाधकार यंानी  संबंधतंावद ताकाळ कारवाई
करयाबाबत  कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
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(५) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे : (1) होय.
(2) होय, परं ूत सदरची घटना द. 18 ुज ैल, 2014 रोजी घडलेल आहे.
(3) होय.
(4) ता ुलका कृष अधकार, भडगाव यंाना सतीया रजेवर पाठवले हो ेत. तसेच
पंचनायातील ेाया ुटबाबत मह ूसल ंयणेक ेड चौकशी करयात येत आहे.
(5) न उावत नाह.

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

रायात अवकाळी पावसा ुमळे भात, नाचणी, डाळंीब, ा,
कंादा आद फळपकंाचे मोया माणात ुनकसान झायाबाबत

(२७) *  १९२०   ी.आर.आर.पाटल (तासगाव - कवठेमहंाकाळ), ी.िज त आहाड
( ुमंा कळवा) :   समाननीय कृषी मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) रायात अवकाळी पावसा ुमळे माहे नो हबर, २०१४ या ुदस-या व तस-या सताहात
तबल ४९ हजार हेटरवरल भात, नाचणी,  कंादा आद पकंाचे आण डाळीब व ा
या फळपकंाचे मोया माणात ुनकसान झाले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर करणी शासनामा फत पाहणी केल आहे काय,
(3) असयास, पाहणीचे नक ष काय आहेत व या ुनसार ुनकसानतंाना आ थक
मदत देणेबाबत शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे :

(१) ंअशत: खरे आहे.
(२) होय.
(३) ाथमक ंअदाजा ुनसार रायात अवकाळी पावसा ुमळे माहे नो हबर-२०१४ मये
या ेावरल ेशतीपके व फळपकंाचे ुनकसान झालेले आहे. या ुनकसानीचे पंचनामे

ंअतम करयाचे काम ुस अ ूसन सं ुयत वारचे ंअतम अहवाल ात होताच
बाधत ेास मदत देयाबाबत उचत का यवाह करयात येईल.
(४) न उवत नाह.

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

ुधळे ंन ूदरबार िजहया ूतन वाहणाया तापी
नद ूतन मोठया माणात होणारा वाळू उपसा

(२८) *  ८२१   ी.जयकुमार रावल ( ंशदखेडा) :   समाननीय मह ूसल मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(१) ुधळे आण ंन ूदरबार िजहया ूतन जाणाया तापी नदवन मोठया माणावर वाळूया
उपशा करयाबाबत शासन दरवष ठेका देत अ ूसन या ूतन कोटयवधीचा मह ूसल
शासनाला मळत असतो हे खरे आहे काय,
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(२) असयास, सातयाने वाळूचा उपसा होत असयाने तापी नदया काठावरल
गावंाना मोठा धोका होत चालला अ ूसन नदचे पा खोल होत अ ूसन वाळूचा उपसा
ुमळे दोह िजहयातील रता खराब झाला आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असयास, वाळू उपयावर बंद घालावी अशी मागणी िजहाधकार, ुधळे आण
ंन ूदरबार यंायाक ेड सातयाने ववध सामािजक संघटना आण राजकय पंानी वारंवार

केल आहे याबाबत अनेकदा मो च काढून ंआदोलने देखील केले आहेत हे खरे आहे काय,
(4) असयास, उत दोह िजहया ूतन वाळूचा उपसा कायमचा बंद करयाबाबत
शासनाने काय का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

ी. एकनाथराव खडसे : (१) व (२) वाळू/रेती न गती धोरण, शासन न णय धोरण, शासन
न णय दनंाक १२/३/२०१३ मधील तर ूतद ूनसार ूभजल स वण आण वकास ंयणा,
िजहा खनक म अधकार व संबंधत तहसलदार यंाया सं ुयत पथकावारे वाळूगटंाचे
स वण करयात ये ेत. स वणा ंनतर उखननास योय असलेया वाळू रेती गटंाबाबत
पयावरण अ ुनमती घेऊन, रतसर ललाव कन सदरचा ललाव सवच बोलधारकास
मं ूजर करयात येतो. र ेत ुदतीकरता िजहाधकार यंायाकडून ात तावा ुनसार
महारा गौण खनज वकास नधीम ूधन नधी उपलध कन देयात येतो.
(३) ंन ूदरबार िजयातील वाळूगटा ूतन उखननास बंद घालावी याबाबत लोकतनधंीनी
िजहाधकार यंायाक ेड मागणी केल आहे.
(४) व (५) रायातील पाया ूभत ुसवधंाया कामंासाठ गौण खनज आवयक आहे.
गौण खनजाचे उखनन ूभजल स वण आण वकास ंयणा यंाया शफारशी ंनतर
पयावरण अ ुनमती ात झायानतर करयात ये ेत.

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

महामा फुले कृषी वयापीठात लंबीत म ूजर करती

(२९) *  ११२   ी.अलम ेशख (मालाड पिचम), ी.कुणाल पाटल ( ुधळे ामीण),
ी.संतोष टारफे (कळम ुनर), ीमती न मला गावत (इगत ूपर), ी.अमन पटेल
( ुमंबादेवी), ा.वषा गायकवाड (धारावी) :   समाननीय कृषी मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) रायात महामा फुले कृषी वयापीठात मागासवगय म ूजर भरतीसाठ २०
हजाराहूनह अधक लाभाथ उमेदवारंानी .२५० ुशक भनह परा वारंवार लंबीत
रहात असयाने बेरोजगार तणंामये नाराजी पसरल असयाचे दनंाक १९ ूजन,
२०१४ रोजी वा या ुसमारास नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, गेया सा ेडतीन वषापा ूसन हजारो तण कृषी वयापीठ शासनाया
ूभमकेक ेड ल ला ूवन बसले आहेत, हे ह खरे आहे आहे काय,

(3) असयास, उत करणी शासनाने  चौकशी केल काय ,
(4) असयास,चौकाशीया अ ुनषंगाने  बेरोजगार तणंाना रेाजगार उपलध कन
देयाबाबत शासनाने काय का यवाह केल वा करयात येत  आहे,
(5)  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे : (१) व (२) ंअशत: खरे आहे.
(३) व (४) महामा फुले कृष वयापीठ राहूर यंाचेकडील म ूजर भरतीया अ ुनषंगाने
आवयक ेत मा गद शन यंाना करयात आले आहे.
(५) न उ भवत नाह.
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-----------------

रनागर व  ंस ुध ुद ग िजहयातील महारा औयोगक
वसाहतीमधील अनेक ूभ ंखड वापरावना पडून असयाबाबत

(३०) *  १३९४   ी.राजन साळवी (राजा ूपर) :   समाननीय उयोग मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) रनागर व  ंस ुध ुद ग िजयातील महारा औयोगक वसाहतीमधील अनेक
ूभ ंखड उयोजकंाना यवसायासाठ दलेले असतंाना आजह वापरावना पडून असयाचे
ुनक ेतच माहे नो हबर, 2014 मये वा यादरयान नद शनास आले  हे खरे आहे काय,

(2) असयास, उत दोह िजयातील अशा 237 उयोजक लाभाथ ूभ ंखडधारकंाना
कारणे दाखवा नोटस बजावयात आया आहेत, हे खरे आहे काय,
(3) असयास, सदर कारणे दाखवा नोटसंाना कती उयोजकंानी उतरे दल आहेत
व कती उयोजकंानी कारणे दाखवा नोटसंाना उतरे दल नाहत,
(4) असयास, कती ूभ ंखडधारकंाकडून ुभ ंखड परत घेयाबाबत शासनाने कोणती
का यवाह केल आहे वा करयात येत आहेत,
(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. ुसभाष देसाई : १) होय, हे खरे आहे.
२) व ३) २३७ उयोजकंाना कारणे दाखवा नोटस देयात आया होया, या ैपक ५३
उयोजकंानी नोटसीला उतरे दलेल आहेत. तर १८४ उयोजकंानी उतरे दलेल
नाहत.
४) महामंडळाने एकूण १०७ ूभ ंखडाचे पंचनामे कन ूभ ंखड तायात घेतले अ ूसन ९
ूभ ंखडधारकंाना करारनायातील अट ुनसार ूभ ंखड तायात घेयासंदभात पहल नोटस

दल आहे. तर ६८ ूभ ंखडधारकंाना दलेया नोटस टपाल खायाकडून परत आया
आहेत. यासंदभात महामंडळाया नयमा ुनसार यंायावद ुपढल का यवाह करयात
येत आहे.
५) न उ भवत नाह.

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

रंाजणगाव गणपती (ता.शर, िज. ुपणे) येथील पंचातारंाकत
औयोगक वसाहतीमये जवळपास 250 पेा जात

कंपयंामये 50 टकेपेा जात महला कामगार असयाबाबत

(३१) *  ४५५   ी.बा ुबराव पाच ण (शर) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(१) रंाजणगाव गणपती (ता.शर, िज. ुपणे) येथील पंचातारंाकत औयोगक
वसाहतीमये जवळपास २५० पेा जात कंपयंामये ५० टकेपेा जात महला
कामगार काम करत आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, रंाजणगाव पंचतारंाकत औयोगक वसाहतीमये बहुतंाशी कंपयंात
कंाट व कायम वपी महला कामगार अ ूसन या कंाट महला कामगारंाचे
यवथापन व ठेकेदंाराकडून आ थक व शाररक शोषण होत असयाची माहती दनंाक
४ ऑटबर, २०१४  रोजी वा या दरयान नद शनास आले हे खरे आहे काय,
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(३) असयास, रंाजणगाव पंचतारंाकत औयोगक वसाहतीमये अनेक कंपयामये
भंगाराया कंाट घेयावन थानक ुगंडाकडून दहशत नमाण केल जात आहे, हे
खरे आहे काय,
(४) असयास, याबाबत शासन तरावन कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(५) नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (१) हे खरे नाह.
(२) हे खरे नाह.
(३) नाह.
संबंधीत पोलस टेशनला अशा कारची कोणतीह तार ात झाल नसयाचे द ूसन
आले आहे.
(४) व (५) न उ भवत नाह.

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

अकोला, नाशक व उमानाबाद िजहयातील ेशतकयंाचे
नकृट दजाया सोयाबन बयाया ुमळे झालेले ुनकसान

(३२) *  ११८८   ी.बाळासाहेब ुमरकुटे (नेवासा), ी.अनल कदम (नफाड),
ी.राणाजगजीत ंसह पाटल (उमानाबाद), ी. ुसनल  ूभ ( ंदडोशी), ी.अ ुजन खोतकर
(जालना) :   समाननीय कृषी मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(१) अकोला िजहयात सोयाबनचे बयाणे बनावट नघायाने ेशतकयंाना ुनकसान
भरपाई अयापह मळाल नसयाचे न दशनास आले आहे हे खरे आहे काय,
(२) नाशक िजहयात खरप हंगामात पेरलेले सोयाबन बयाणे नकृट दजाचे
नघायाने या करणी आताप यत िजहयातील १६७ ेशतकयंानी दनंाक 3
नो हबर,2014 रोजी िजहा अधक कृषी अधकायंाक ेड तार केया आहेत सदर
तारत कृषीधन ८७, महाबीज ७२, सारस ३, पाटदार, वदल, कतमान, ीन गोड
येक एक तार यामाणे सदर कंपयाया बयाणंाबाबत तारचा समावेश आहे
हे खरे आहे काय,
 (३) तसेच उमानाबाद िजहयात ववध कंपयंादारे ुपरवयात आलेले सोयाबन
बयाणे न उगवयाने ेशतकयंाचे मोठया माणात ुनकसान झाले आहे हे खरे आहे काय,
(४) असयास, सोयाबनचे नकृट दजाचे बयाणंा ुमळे पीक वाया गेले असे तारत
न ूमद कन वरत ुनकसान भरपाई मळावी अशी मागणी ेशतकयंानी केल हे खरे
आहे काय,
(५) असयास, िजहयातील ेशतकयंानी वारंवार ंआदोलने तसेच नवेदने दे ूवनह
याबाबत संबंधत कंपयावद कृषी अधकार यंानी कोणतीह कारवाई केल नाह
हे खरे आहे काय,
(६) असयास, तारया अ ुनषंगाने नकृट दजाचे बयाणे ुपरवयाया सदर कंपयावर
कारवाई करयाबाबत तसेच तारंक ेड ुद ल करणाया कृषी अधकायंावर कारवाई
करयाबाबत तसेच ुनकसानत ेशतकयंाना मदत देयाबाबत शासनाने कोणती
का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(७) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे : (१) होय.
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(२) नाशक िजहयात सोयबीन बयाणे न उगवयाबाबत, कृषधन सीस-८७,
महाबीज-७१, सारस-३, पीटादार-१, इगल-२, बसल-१, गती-१, ीनगोड-१,  या
कंपयाबाबत एकूण  १६७ ेशतकयंाया तार ात झालेया आहेत.
(३) होय.
(४) होय.
(५) हे खरे नाह.
     संबंधत कंपयंावद कारवाई करयात येत आहे.
(६) या कंपयंाया सोयाबीन बयाणे उगवणीबाबत तार ात झालेया आहेत
या कंपयंाना  कारणे दाखवा नोटस देऊन यंाची ुसनावणी घेयाची का यवाह
चा ूल आहे. सोयाबीन बयाणे न उगवयाया तार ात झायाया अ ुनषंगाने
काह कंपयंानी संबंधत तारदार ेशतकयंास कंपनीमा फत वेळीच बयाणे बँग बद ूलन
देणे तथा रोख वपात भरपाई देयाची का यवाह केलेल आहे. नाशक, अकोला,
उमानाबाद िजयातील ुगण न ंयण नरकंानी सोयाबीन बयायाचे न ुमने घेऊन
योगशाळेत तपा ूसन घेतले आहेत. अमाणत न ुमयंाबाबत कंपयंाना कारणे दाखवा
नोटस बजावयात येऊन यंाचे वद यायालयीन दावा दाखल करयाची का यवाह
ुस आहे.

(७) न उावत नाह.
-----------------

रनागर िजहयात उखननास बंद असताना चरा
दगडाचे उखनन कन वाह ूतक होत असयाबाबत

(३३) *  ६७५   ी.कसन कथोरे ( ुमरबाड) :   समाननीय मह ूसल मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) रनागर िजहयात इकोसेिसटह झोन ुमळे चरेखाण उखननास बंद असताना
राजा ूपर, लंाजा, संगमेवर, खेड आण दापोल ता ुलयात चरा दगडाचे उखनन कन
वाह ूतक होत असयाचे माहे ऑटोबर २०१४ या ेशवटया सताहात नद शनास आले,
हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उत करणी शासनामा फत चौकशी करयात आल आहे  काय,
(3) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व त ुनसार अनधकृतरया चरा दगडाची
तकर करणायंावर कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे : (1) माहे ऑटोबर, 2014 या ेशवटया सताहात अशी
बाब नद शनास आल नाह. तथाप रनागर िजयात एल, 2014 ेत ऑटोबर,
2014 या कालावधीत गौण खनज अ ैवध उखनन / वाह ूतकया 378 करणात पये
58.39 ल इतका दंड व ूसल करयात आला आहे.
(2), (3) व (4) न उावत नाह.

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

आरे कॉलनी परसरात 1000 वयाथ म ेतया वसती ृगह उभारयाबाबत

(३४) *  ५७०    :   समाननीय ुदधवकास मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील
काय :-
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(1) आरे कॉलनी परसरात 1000 वयाथ म ेतया वसती ृगह उभारयाबाबत थानक
लोकतनधंीनी शासनाक ेड वारंवार पाठ ुपरावा केला असता सदरहू ठकाणी जागा
उपलध कन देयास काह अडचणी असया ुमळे तसेच कलना, ुमंबई येथे वसत ृगह
उभारयाकरता आदवासी वकास वभागास ुमंबई वयापीठाने उपलध कन दलेया
जागेवर सदरहू तावत वसत ृगह उभारयाचे शासनाया वचाराधीन आहे, हे खरे
आहे काय?
(2) असयास, आरे कॉलनी येथील वसती ृगहासाठ तावत असलेल जागा ह
अय कंााटदाराला चारा उपादनासाठ भा ेडतवावर दलेल असयाने तसेच सदरहू
जागेभोवती मशान ूभमी असयाचे कारण दे ूवन ह जागा वसत ृगहासाठ देयाचे
नाकारसात येत आहे, हे खरे आहे काय?
(3) सदरहू परसरात आदवासी बंाधवंाचे असलेले वातय लात घेता ह जागा
आदवासी वयाथ वसत ृगहासाठ ुसयेाय व ुसलभ असयाने सदरहू ठकाणी
वसत ृगह उभारणीस मायता देयाची मागणी थानक जनता व लोकतनधंीकडून
देयाची होत असलेया मागणी ुनसार  आरे कॉलनी येथे वसती ृगह उभारयाची
आवयकता आहे कंवा कसे याबाबत आदवासी वभागाकडून वारंवार मागवयात
आलेला ताव शासनास सादर करयात आला आहे काय?
(4) असयास, या ुनषंगाने कोणती का यवाह करयात आल वा येत आहे?
(5) सदरहू ताव अात असयास, याची कारणे काय आहेत व उपरोत दोह
ठकाणी वसत ृगह उभारयाबाबत शासनाची नेमक ूभमका व याबाबतची सय:िथती
काय आहे ?

ी. एकनाथराव खडसे : (1) हे खरे आहे.
(2) हे खरे नाह.
(3) सं ूप ण आरे ुदधवसाहतीचा परसर हा ना वकास े व हरत प ्यात मोडतो. या
ठकाणी आम शाळेकरता 5 एकर जागा उपलध कन देयाची बाब ह धोरणामक
आहे.
(4) व (5) आदवासी ुमलंाकरता 2000 एवया म ेतचे वसती ृगह उभारयसाठ
ुंमंबई वयापीठ परसरात जागा उपलध कन देयाबाबत ुमय सचव यंाया

अय ेतखाल द.21/02/2012 रोजी झालेया ैबठकत ुमंबई वयापीठाला आदेश
देयात आले आहेत. या ुमहे  ुतत करणी ुमंबई वयापीठामा फत ुपढल का यवाह
करणे अपेीत आहे.

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

औरंगाबाद परसरातील बडकन येथील 450 एकर गायरान शासकय
जमीन, शासनालाच व कन कोयवधी पयंाचा झालेला ैगरयवहार

(३५) *  २१०४   ी.भाऊसाहेब पाटल - चकटगंावकर ( ैवजा ूपर), ी.िज त आहाड
( ुमंा कळवा) :   समाननीय मह ूसल मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) औरंगाबाद परसरातील बडकन येथील 450 एकर गायरान शासकय जमीन,
शासनालाच व कन कोयवधी पयंाचा केलेला  ैगरयवहार लगतया काळात
नद शनास आला आहे हे खरे आहे काय,
(2) असयास, संबंधत तलाठ, सब रिजटार व शासकय अधकार यंानी वेळीच योय
ती नद न घेतया ुमळे शासनाचे कोटयवधी पयंाचे  ुनकसान झाले, हे खरे आहे काय,
(3) असयास, या सं ूप ण ैगरयवहाराबाबत दोषी असणाया यतीवर तसेच शासनाया
ुनकसानीची रकम परत मळवयाबाबत शासनाने  कोणती  कारवाई केल आहे,

वा करयात येत आहे
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(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय ?

ी. एकनाथराव खडसे : (1) हे खरे नाह.
(2) हे खरे नाह
(3) नच उावत नाह.
(4) नच उात नाह.

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

रेणा मयम कपासाठ कामखेडा (ता.रेणा ूपर, िज.ला ूतर)
येथील ेशतक-यंाया जमनी संपादत कन जमनीचा

मोबदला कपत ेशतक-यंाना देयात आला नसयाबाबत

(३६) *  १३१५   डॉ. ुसधाकर भालेराव (उदगीर) :   समाननीय मह ूसल मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) रेणा मयम कपासाठ कामखेडा (ता.रेणा ूपर, िज.ला ूतर) येथील ेशतक-यंाया
जमनी संपादत कन 20 व ष होत आल तर अयाप येथील कपासाठ संपादत
केलेया जमनीचा मोबदला कपत ेशतक-यंाना देयात आला नाह, हे खरे आहे
काय,
(2) असयास, िजहा यायालयाने मावेजा संदभात आदेश देऊन तीन वषाचा कालावधी
झाला अ ूसन ेशतक-यंाना ैपसे मळाले नाहत, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, सदरहू ेशतक-यंाना तातडीने जमनीचा मोबदला देयाबाबत शासनाने
काय का यवाह केल आहे वा करयात येत आहे
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

ी. एकनाथराव खडसे : १) हे खरे नाह.
     मौ.कामखेडा ता.रेणा ूपर येथील एकूण ४ ूभसंपादन करणंा ैपक २ करणात
सन १९९९ मये व उ वरत २ करणंामये सन २००२ मये नवाडा जाहर कन
मावेजा वाटप करयात आलेला आहे.
२) ंअशत: खरे आहे.
     ूभसंपादन अधनयम १८९४ मधील कलम ११ खालल नवायात अदा केलेया
रकमेवद वाढव मावेजासाठ ूभधारक मा.दवाणी यायालयात सन २०००-२००१ मये
गेया ूमळे मा.दवाणी यायालयाने सन २००७ ेत २०११मये दलेया नकालामाणे
एकूण ३० ैपक मा. उच यायालयात आपील कन ७ ूभसंद भ संचामये ५०% मावेजा
यायालयात जमा करयात आला आहे.
३) मौ. कामखेडा ता.रेणा ूपर या गावाया ३० ूभसंद भ संचातील १५६ करणंात
यायालयाचा न णय झालेला आहे व या ैपक ७ ूभसंद भ ुपमधील ३९ ेशतकर यंाना
. २.३७ कोटळी मावेजा मा.यायालयात जमा करयात आलेला आहे.
उ वरत २३ ूभसंद भ ुप ैपक अ) शासनाक ेड मागणी केलेया २ ूभसंद भ ुपमधील २२
ूभधारकंा ैपक ९ ूभधारकंाना ूभसंद भ . ९५०/२००० व इतर ८ करणी शासन न णय

. ूभसंमो-१०/२०१४/८६७४/..६७/अ-२ द.३.१२.२०१४ अवये . ६.६४ कोट उपलध
कन दलेले आहेत. तसेच ूभसंद भ .२२५/२००० व इतर ७ मये उपिथत ुटंया
अ ुनषंगाने अहवाल सादर करणेबाबत िजहाधकार, ला ूतर यंाना कळवले आहे. ुटंची
ूप तता झायावर वत वभागाया द.१२.८.२०१४ या परपकंावये ुपढल का यवाह

करयात येईल.
ब) ५ ूभसंद भ ुपमधील २६ करणात नधी मागणी ूभसंपादन ंयणा का यकार अभ ंयता,
ला ूतर मयम कप, ला ूतर यंाचेक ेड करयात आल आहे. क) ७ ूभसंद भ ुपमधील
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३७ करणात मा. उच यायालयात अपील केलेले आहे. ड) ४ ूभसंद भ ुपमधील २६
करणे अपीलाबाबतया सयासाठ महामंडळाचे कायदा सलागार यंाचेक ेड लंबत
आहेत. इ) ५ ूभसंद भ ुपमधील ५ करणे अपील तावासाठ लंबत आहेत.
     रेणा मयम कपासाठ जमनी या गोदावर पाटबंधारे वकास महामंडळ ंअत गत
का यकार अभ ंयता ला ूतर, यंाचेमा फत संपादत करयात आलेया आहेत. या ुमळे
महामंडळाने संपादक संथा या नायाने नधीची तर ूतद महामंडळाकडून करयात ये ेत
याबाबत नधी उपलध कन देणेबाबत िजहाधकार, ला ूतर यंाचेमा फत पाठ ुपरावा
करयात येत आहे.
     तसेच या करणंामये मा.दवाणी यायालयाया न णयावद शासनाया वतीने
मा.उच यायालयात अपील दाखल करयात ये ेत या करणंामये वत वभागाया
द.१२.८.२०१४ रोजीया परपकात दलेया ूसचनंाया अ ुनषंगाने िजहाधकार
कायालयाकडून ात तावाची छाननी कन वहत पदतीने शासनात फ वत
वभागाकडून नधी उपलध कन दला जातो.
५) न उ भवत नाह.

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

मेाहोळ ता ुलयात अवकाळी पाऊस व ढगाळ वातावरणा ुमळे डाळंीब, ा,
 ंल ुब याशवाय अय फळबागंाचे मोया माणात ुनकसान झायाबाबत

(३७) *  ९५६   ी.रमेश कदम (मोहोळ) :   समाननीय कृषी मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) मेाहोळ ता ुलयात (िज.सोला ूपर) माहे नो हबर, 2014 मये वा यादरयान
झालेया अवकाळी पाऊस व ढगाळ वातावरणा ुमळे डाळंीब, ा,  ंल ुब याशवाय अय
फळबागंाचे मोया माणात  ुनकसान झाले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर ुनकसानीबाबत शासनामा फत पाहणी केल आहे काय,
(3) असयास, पाहणीचे नक ष काय आहेत व त ुनसार ुनकसानत ेशतक-यंाना
ुनकसानीची आ थक मदत देणेबाबत शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात

येत आहे,
(4)  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे : (1) ंअशत: खरे आहे.
(2) होय.
(3) सदर पंचनामे ुप ण झाले अ ूसन या करणी ुपढल का यवाह ुस आहे. इ
(4) न उावत नाह.

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

नाशक िजहयात अवकाळी पावसाने ेशतकयंाचे झालेले ुनकसानीबाबत

(३८) *  १२७४   ी.अनल कदम (नफाड) :   समाननीय कृषी मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) नाशक िजहयात दनंाक 13 व 14 नो हबर, 2014 रोजी झालेया अवकाळी
पावसाने ेशतकयंाचे व ेशषत: ा बागायतदारंाचे मोठया माणात ुनकसान झाले आहे
हे खरे आहे काय,
(2) असयास, या करणी शासनाने चौकशी केल आहे काय,
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(3) असयास, चौकशीया अ ुनषंगाने ुनकसानत ेशतकयंाना ुनकसान भरपाई
देयाया टने शासनाने कोणती का यवाह केल आहे वा करयात येत आहे
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत  ?

ी. एकनाथराव खडसे : (१) ंअशत: खरे आहे.
(२) व (३) नाशक िजयातील ुनकसानत ा बागंाया पंचनायाची का यवाह
ुस आहे.

(४) न उावत नाह.
-----------------

बीड िजयातील कुरण ंपी (ता.गेवराई) व ैपठण ता ुलयातील आपेगाव या
गावंाना जोडणाया ुपलाजवळ गोदावर नदपाात ुस असलेला बे ुसमार वाळू उपसा

(३९) *  ६२६   ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा) :   समाननीय मह ूसल मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) बीड िजयातील कुरण ंपी (ता.गेवराई) व ैपठण ता ुलयातील आपेगाव या गावंाना
जोडणाया ुपलाजवळ गोदावर नदपाात ुस असलेया बे ुसमार वाळू उपसा होत
असयाचे  दनंाक 10 नो हबर,2014 रोजी वा या ुसमारास नद शनास आले, हे खरे
आहे काय,
(2) असयास याबाबत  चौकशी करयात आल आहे काय,
(3) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व या ुनसार संबंधतंावर कोणती कारवाई
केल वा  करयात येत आहे,
(४)नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे : (१) (२) व (३) अ ैवध वाळू उखनन व वाह ूतक रोखयासाठ
तहसलदार गेवराई यंाचे भरार पथकाने मौजे कुरण ंपी येथे केलेया कारवाईत व
तहसलदार ैवजा ूपर यंानी मौजे आपेगंाव येथे केलेया कारवाईत दनंाक १४/८/२०१४ ेत
दनंाक २१/१०/२०१४ या कालावधीत ६ करणात पये १,१८,८५०/- इतका दंड व ूसल
केला आहे. तसेच एका कारणात पोलसात ुगहा दाखल केला आहे.
(४) न उावत नाह.

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

मौजे गोदणी ता. िज. यवतमाळ येथे वनापरवाना टोन शरचे
कोटयावधी पयंाचे १० वषापा ूसन करयात आलेले नयमबाय उखनन

(४०) *  ४१९    :   समाननीय मह ूसल मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) यवतमाळ शहरालगतया मौजे गोदणी (ता.िज.यवतमाळ) येथे वना परवाना १०
वषा ूपव टोन शरची उभारणी कन शासनाया संमतीशवाय कोयवधी पयंाचे
नयमबाय उखनन केयाचे तहसलदार यवतमाळ यंाचे दनंाक १२ स टबर,२०१४
रोजी वा या ुसमारास न दशनास आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, ाथमक तपासणीत टोन शर चालकंानी शासनाची फसव ूणक
केयाकरणी शासनाकडून फौजदार ुगहे नदवयात आले आहेत काय, तसेच
नयमबाय उखनन कती करयात आले याची देखील शासनाकडून चौकशी केल
आहे काय,
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(3)असयास चौकशीत काय आढळून आले व त ुनसार अ ैवध पदतीने उखनन
करणायंावर शासनाकडून कोणती कारवाई  करयात आल  आहे वा करयात येत आहे ,
(3) नसयास, वलंबाची कारणे कोणती आहेत?

ी. एकनाथराव खडसे : (१), (२), (३) व (४) यवतमाळ िजयातील मौजे गोदणी
येथील खनपया ूतन अ ैवध उखनन होत असयाबाबत तहसलदार यवतमाळ यंाना
तार ात झाल होती. िजहाधकार यवतमाळ यंाया कायालयाकडून१४  खाणपे
मं ूजर करयात आले आहेत.
     उत तारया अ ुनषंगाने नयमा ुनसार आवयक का यवाहया टने १४
खाणपयाचे मोजमाप करयासाठ पथकाची न मती केल अ ूसन ुपढल का यवाह
करयात येत आहे.

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

खड (ता.शहा ूपर, िज.ठाणे) परसरातील उयोगपतीकडून महारा ेशती जमन धारण
कमाल मयादा अधनयम 1961 चे उलंघन कन जमीन खरेद केयाबाबत...

(४१) *  ७५७   ी. ुसभाष उ फ पंडत ेशठ पाटल (अलबाग), ी. ैध यशील पाटल
(पेण), ी.शंाताराम मोरे (भवंडी ामीण) :   समाननीय मह ूसल मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) शासनाया महारा ेशती जमन धारण कमाल मयादा अधनयम 1961 अवये
54 एकरप यत जमन एखाद यती कंवा संथेया नावावर ठेवता ये ेत , हे खरे
आहे काय,
(2) असयास, ुमंबई येथील उयोजक कयोम झ कावसा पालया  खड (ता.शहा ूपर,
िज.ठाणे) परसरातील खडजवळ दळखण, काट, धामणी व जरंडी या चार गावंाया
हीत फे ुवार, 2002 ेत 2013 या कालावधीत 200 एकर जमन खरेद केल होती,
हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, उयोगपती कयोम झ कावस पालया यंाना ेशतजमीन धारणा कमाल
मयादेचे उलंघन कन जमीन खरेद करयास परवानगी कोणी दल,
(4)असयास,  ह बेकायदेशीर परवानगी देणाया संबंधत अधकायंावर व उयोगपती
कयोम झ कावस पालया यंाचेवर  कोणती कारवाई करयात आल वा येत आहे,
(5) असयास, महारा ेशतजमीन धारण मयादेचे उलंघन झालेया कयोम झ कावस
पालया यंाचेकडील उ वरत जमनीसंबंधीत शासनाने कोणता न णय घेतला वा घेयात
येत आहे,
(6) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे : (१) होय.
(२) होय.
(३) सय अधकायंानी परवानगी दलेल नाह.
(४) सन २००२ ेत २०१३ दरयान फेरफार नद करणारे व मं ूजर करणारे संबंधत तलाठ
व मंडळ अधकार यंाची माहती घेऊन यंायावर वभागीय चौकशीबात का यवाह
ुस आहे.

(५) कयाम झ कावसा पालया यंायाकडील अतरत ठरणार १४६ एकर एवढे े
स टबर २०१४ मये शासनजमा करयात आले आहे.
(६) न उावत नाह.
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-----------------

शासनाने ुपणे िजहयात ुतक ेड बंद काययात गत ुगंठेवार पदतीवर
बंद घा ूलन खरेद वचे यवहार नोद न करयाबाबत दलेले आदेश-

(४२) *  ४६५   ी.बा ुबराव पाच ण (शर) :   समाननीय मह ूसल मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) शासनाने ुपणे िजहयात माहे मा च 2010 पा ुसन ुतक ेड बंद कायया ंअत गत
ुगंठेवार पदतीवर बंद घा ूलन 10 ुगंठयापेा कमी ेाचे खरेद वचे यवहारंाचे

नद न करयाचे आदेश देयात आले आहे हे खरे आहे,
(2) असयास रायातील अनेक गोर - गरब व मयमवगय लोक एक ेत दोन ुगंठे
जागा खरेद कन यावर घर बंाधत असतात हे खरे आहे ,
(3) असयास रायातील गोरगरब व मयमवगय लोकंाना वत:या जागेत
घर बंाधयासाठ ुतक ेड बंद काययात बदल कन ुगंठेवार पदती ुपहा ुस
करयाबाबत शासन तरावन याबाबत कोणती  का यवाह केल वा करयात येत
4)नसयास ,वलंबाची कारणे काय आहेत,

ी. एकनाथराव खडसे : (1) हे खरे नाह.
(2) होय.
(3) ुमंबई धारण जमनीचे ुतक ेड पाडयास तबंध करणेबाबत व यंाचे एककरण
करणेबाबत अधनयम 1947 नरसीत करयाबाबत अथवा माण ूभत े 1 आर
करयाबाबतची बाब शासनाया वचारधीन आहे.
(4) न उावत नाह.

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

मौजे का ुल ेत व गोवळकोट (ता.चपळून,
िज.रनागर) येथे बेकायदा वाळू उखनन झायाबाबत

(४३) *  ६९९   ी.कसन कथोरे ( ुमरबाड), ी.संजय कदम (दापोल) :   समाननीय
मह ूसल मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) मौजे का ुल ेत व गोवळकोट (ता.चपळून, िज.रनागर) येथे बेकायदा वाळू उखनन
झायाचे माहे ऑटोबर,2014 मये वा या दरयान नद शनास आले हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उत करणी शासनामा फत चौकशी केल आहे काय,
(3) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व तद ुनसार बेकायदा वाळू उखनन
करणायंावर शासनाने कोणती  कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(4)  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

ी. एकनाथराव खडसे : (१), (२) व (३) रनागर िजयातील मौजे का ुल ेत व मौजे
गोवळकोट येथे वनापरवाना वाळूचा साठा करणायावद पये १,९२,०००/- इतका
दंड आकान, सदरचा दंड व ूसल करयात आला आहे.
(४) न उावत नाह.

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

उदगीर (िज.ला ूतर) येथील सोमनाथ ूपर येथील दाची व बंद करयाबाबत
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(४४) *  १६७३   डॉ. ुसधाकर भालेराव (उदगीर) :   समाननीय राय उपादन ुशक
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) उदगीर (िज.ला ूतर) येथील सोमनाथ ूपर रयावर दाबंद उपादन ुशक वभागाचे
कायालय अनेक वषापा ूसन का यरत आहे हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर कायालय नेहमी बंद राह ेत, या कायालयाक ेड वरठ अधका-यंाचे
ुद ल होत असया ुमळे तसेच अधकार उपिथत राहत नसया ुमळे उदगीर वभागातील

खेडयापाडया ूतन अ ैवध मयव मोठया माणात वाढल आहे हे ह खरे आहे काय,
(3)  असयास, उदगीर वभागाचा पदभार "ब" वभागाया ुदयम नरकाक ेड
असया ुमळे खेडयापाडया ूतन दाची व होत असयाने अनेकंाचे कु ुटंब उवत झाले
आहे हे ह खरे आहे काय,
(4) असयास, सदरहू करणी शासनाने चौकशी केल आहे काय,
(5) असयास, चौकशी ंअती दाची व बंद करयाबाबत शासनाने कोणती का यवाह
केल वा करयात येत आहे,
(6) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे : (1) होय.
(2), (3), (4) व (5) सदर कायालयासाठ 1 नरक, 2 ुदयम नरक, 1 सहायक
ुदयम नरक, 3 जवान व 1 जवान-न-वाहन चालक अशी ववध संवगातील पदे

मं ूजर व का यरत आहेत. सदर कायालय नेहमी बंद अस ेत व याक ेड वरठ अधका-
यंाचे ुद ल हो ेत, हे खरे नाह.
     अ ैवध मय व वरोधात या वभागाया अधका-यंाकडून तबंधामक
का यवाह करयात आल अ ूसन मागील तीन वषामये एकूण 593 ुगहे नद ूवन 163
आरोपंीना अटक करयात आल आहे. तसेच एकूण 15,44,227/- इतया रकमेचा
ुमदेमाल जत करयात आला आहे.

(6) न उदावत नाह.
-----------------

सनर ता ुलयातील यापार कुम टंचाई नमाण कन
ुयरयाची गोणी महागडया दराने वकत असयाबाबत

(४५) *  १२७५   ी.अनल कदम (नफाड) :   समाननीय कृषी मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

 (१) सनर ता ुलयात (िज.नाशक) ुयरयाचा चंड ुतटवडा नमाण कन यापायंाने
टंचाईचा लाभ उठवत २८३ पयंाची ुयरयाची गोणी ४०० ेत ४५० पये या महागडया
दराने वकून ेशतकयंाची ुलट करयात येत असलेया तार थानक ेशतकयंानी
कृषी अधकार यंाचेक ेड माहे स टबर, २०१४ मये वा यादरयान  केले आहे हे
खरे आहे काय,
(२)असयास, उत करणाची चौकशी केल आहे काय,
(३) असयास, तारंया अ ुनषंगाने कृषी वभागाने साठेबाजी  तसेच महागडया दराने
वकणा-या यापारंावर  काय कारवाई केल आहे वा करयात येत आहे,
(४)  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?
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ी. एकनाथराव खडसे : १) हे खरे नाह, अशा कारची कोणतीह तार ात झालेल
नाह.
२) न उावत नाह.
३) न उावत नाह.
४) न उावत नाह.

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

भंडारा िजयात नदघाटाची वाळू उपसा ललावाची
ुमदत संप ूवनह अ ैवध वाळू उपसा ुस असयाबाबत

(४६) *  ७५८   ी. ुसभाष उ फ पंडत ेशठ पाटल (अलबाग), ी. ैध यशील पाटल (पेण) :
   समाननीय मह ूसल मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) भंडारा िजयात नदघाटाची वाळू उपसा करणाया ललावाची ुमदत दनंाक 21
स टबर,2014 प यतच होती हे खरे आहे काय,
(२) असयास, या ललाव पदतीला पयावरण वभागाने आेप घेतला असताना
देखील मह ूसल वभागाने ललावास परवानगी दल हे खरे आहे काय,
(३) ललावाची दनंाक २१ स टबर, २०१४  ची ुमदत संपया ंनतर या ठकाणी अ ैवधरया
वाळू उपसा होत असयाया तार ववध सामािजक संघटनंानी िजहाधकार, भंडारा
यंाना नवेदनावारे दया हे खरे आहे काय,
(४)असयास,उत करणी शासनाने चौकशी केल आहे काय,
(५) असयास, तारया अ ुनषंगाने शासनाने  संबंधीताव कोणती कारवाई केल
आहे वा करयात येत आहे
(६)  नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत?

ी. एकनाथराव खडसे : (१) सन २०१३-१४ या वषाचा वाळू ललावाची ुमदत दनंाक
३०/०९/२०१४ प यत होती.
(२) हे खरे नाह.
(३) याबाबत तार ात झाया आहेत.
(४) व (५) ात तारया अ ुनषंगाने, केलेया तपासणीत गौण खनजाया अ ैवध
वाह ुतकया १० करणंामये दंड व ूसल करयात आला आहे. तसेच ५ करणात ुगहे
दाखल करयात आले आहेत.
(६) न उावत नाह.

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

रायातील ेशतक-यंाना शासनाने अततापमान, अतपाऊस, रोगराई, ुदकाळ,
यासारया वेगवेगळया अापतीपा ूसन पकंाची ुनकसान होत असयाबाबत

(४७) *  ४७०   ी.बा ुबराव पाच ण (शर), ी. ुसधाकर देश ुमख (नाग ूपर पिचम),
ी.वकास ुकंभारे (नाग ूपर मय), ी.कृणा खोप ेड (नाग ूपर ूप व), डॉ.म ंलद माने
(नाग ूपर उतर), डॉ.संजय राय ुमलकर (मेहकर) :   समाननीय कृषी मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१)रायातील ेशतक-यंाना शासनाने अततापमान, अतपाऊस, रोगराई, ुदकाळ,
यासारया वेगवेगळया अापतीपा ूसन पकंाची ुनकसान होत असयाने हवामान अाधारत
पक वमा योजना ुस केल हे खरे आहे काय,
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(२) तसेच ेशतक-यंाना बँकेकडून कृषी पीक वमा योजना काढया जात अ ूसन सदर
पीक वयााा लाभ अयापह ेशतक-याचे ुनकसान हो ूवनह मळत नसयाचे दनंाक ४
ूजन, २०१४ रोजी वा या ुसमारास नद शनास आले  तसेच  पीक वयाया नावाखालल
ेशतक-यंाचे कोटयवधी पयंाचे मीयम भरले जात अ ूसनह  ुनकसानभारपाई न देयाची

कारणे काय आहेत,
(३) असयास सन  २०१४-१५ या रबी हंगामात गहू, वार, हरभरा, या पकंासाठ
जाहर केलेया वयाचा हता हा जात अ ूसन मळणारा लाभ ुपरेसा नाह अशा
तार शासनाने कृषी वभागाक ेड केया आहेत हे खरेआहे काय,
(४) असयास व ंयचलत हवामान कंाया अभावा ुमळे वमा कंपया वमा देयास
टाळाटाळ करतात हे खरे आहे काय,
(५) असयास, ुपणे िजयात ेशतक-यंानी पक वमा योजनेक ेड पाठ फर ुवन खरप
हंगाम सन 2014 - 15 मये फत 18 हजार ेशतक-यंानी पक वमा काढला आहे
हे खरे आहे काय,
(६) असयास, शासनाने तातडीने वंयचलत हवामान क उभारयाबाबत व वमा
रकमेत वाढ करणेबाबत शासन तरावन याबाबत कोणती का यवाह केल वा करयात
येत आहे,
(७) असयास, शासन या करणाची चौकशी कन वमा कंपनीवर ताकाळ कारवाई
करयाबााबत शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(८) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे : १) होय.
२) राय कृष वमा योजने ंअत गत खरप हंगाम २०१३-१४ मये १४.८४ लाख ेशतक-
यंानी .७९.११ कोट वमा हता भन १३.३१ लाख हेटर े संरत केले. या ैपक
२.८६ लाख ेशतक-यंाना .८८.४१ कोट ुनसान भरपाई भारतीय कृष वमा कंपनीमा फत
अदा करयात आल. याचमाण रबी हंगाम २०१३-१४ मये २.५७ लाख ेशतक-यंानी
.३७.६० कोट वमा हता भन २.४० लाख हेटर े संरत केले. या ैपक ंअदाजे
०.६७ लाख ेशतकर ुनकसान भरपाई पा ठरले अ ूसन, पये १४.७० कोट ुनकसान
भरपाई भारतीय कृष वमा कंपनीमा फत निचत करयात आल आहे.
     हवामान आधारत पीक वमा योजनेमये रबी हंगाम २०१३-१४ मये १३९९८
ेशतक-यंानी . २.८८ कोट वमा हता भन १५८३० हे े वमा संरत केले, या ैपक

८३२४ ेशतकर ुनकसान भरपाईस पा ठरले अ ूसन या ेशतक-यंाना . ३.९१ कोट
ुनकसान भरपाई वाटप करयात आल आहे. तसेच खरप हंगाम २०१४ मये १२.७३ लाख
ेशतक-यंानी १८९.६४ कोट वमा हता भन योजनेत सहभाग घेतला आहे. ुनकसान

भरपाई निचत करयाचे काम संबंधीत वमा कंपयंामा फत करयात येत आहे.
३) नाह.
४) हवामान आधारत पीक वमा योजनेत संद भ हवामान कंाची थापना यथ
संथेमा फत करयात ये ेत आण संद भ हवामान कात नद झालेया आक ेडवारवन
ुनकसान भरपाई निचत केल जा ेत.

५) खरप हंगाम २०१४-१५ मये ुपणे िजयातील १८ हजार ेशतक-यंानी . ४१.१८
लाख वमा हता भन १२००० हेटर े वमा संरीत केले आहे.
६) राय कृष वकास योजने ूतन सा वजनक खाजगी भागीदार ूतन मह ूसल मंडळ
तरावर व ंयचलत हवामान क उभारयासंदभात उचत का यवाह करयात येत आहे.
७) न उ भवत नाह.
८) न उ भवत नाह.

-----------------
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वधान भवन :  डॉ. अ ंनत कळसे
नाग ूपर.  धान सचव,

महारा वधानसभा
_______________________________________________________________________

ुमण ूप व स व कया महारा वधानमंडळ सचवालयाया संगणक ंयणेवर
ुमण: शासकय मयवत ुमणालय, नाग ूपर.


