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

तारंाकत नोतरंाची याद

ुगवार, दनंाक १८ ड सबर, २०१४ / आनय २७, 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 - ३६

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

नंादेड िजयातील मौजे बोळेगाव, मौजे सगरोळी व मौजे येसगी (ता.बलोल) येथील
मंाजरा नदमधील वाळू सायाया मं ूजरपेा अधक उखनन होत असयाबाबत

(१) *  ३६१८   ी. ुसभाष साबने (देग ूलर) :   समाननीय मह ूसल मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) नंादेड िजयातील मौजे बोळेगाव, मौजे सगरोळी व मौजे येसगी (ता.बलोल)
येथील   नदमधील वाळूसायाचे (सन 2013-14) ललावधारक ी. गौस पाशा मयँा
ेशख, ी.दे व गंगाधर करवा व सयद ैमयनोदन शा ूदलसाब यंानी वाळू साठयात मं ूजर

पेा अधक वाळूचे उखनन केले आहे, हे खरे आहे काय,

(2) असयास, मा.िजहाधकार नंादेड यंानी दनंाक 21 एल, 2014 व दनंाक 25
एल, 2013 रोजीया आदेशावये अ जदारावद दंडामक का यवाह कन यंाची
अनामत रकम व बॅक गॅरंट जत कन वाळू ललाव सं ुपटात आणयाची  का यवाह
केल होती, हे ह खरे आहे काय,

(3)  असयास, मा.िजहाधकार नंादेड यंानी केलेया का यवाह ुमळे ललावधारकाकडून
दंड, अनामत रकम व बँक गॅरट जत करणे इ. याबाबत  शासनास कती पयाचा
मह ूसल मळणार होता,

(4) असयास, िजहाधकार, नंादेड यंाचा आदेश मा.मह ूसल मंी यंानी दनंाक 19
एल, 2014 व दनंाक 26 ऑगट, 2014 रोजीया आदेशावये र केले आहेत,
हे खरे आहे काय,
(5) असयास, िजहाधकार, नंादेड यंानी व चौकशी समतीने य वाळू घाटावर
जाऊन तपासणी कन योयया नकषा आधारे केलेल का यवाह र करयाची कारणे
काय आहेत.
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(6) असयास,  ललावधारकंाचे एकतफ हणणे ऐकून स वया स व ुयतीवाद मं ूजर
करयाची कारणे काय आहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे : (1) व (2) ललावधारकंानी ललावातील मं ूजर वाळूसायापेा
अधकचे उखनन केयाचे आढळून आया ुनसार िजहाधकार नंादेड यंानी
ललावधारकंावद दंडामक आदेश पारत कन, ललावाया अट व शतया
पालनाकरता तसेच पयावरणाया टने ठेवयात आलेल अनामत रकम जत
करयाचे आदेश पारत कन, ललाव र करयात आले हो ेत, हे खरे आहे.
(3) िजहाधकार नंादेड यंानी पये 30,33,05,932/- इतया रकमेचे दंडामक आदेश
पारत केले हो ेत. तसेच ललावाची अनामत रकम पये 69,34,900/- व पयावरण
अनामत रकम पये 11,86,025/- जत करयाचे आदेश पारत केले हो ेत.
(4), (5) व (6) िजहाधकार नंादेड यंाया आदेशावद ललावधारकंानी शासनाक ेड
अपील केले असता, सदर करणातील उपलध कागदप े, अ जदार व तवाद यंानी
सादर केलेले ुयितवाद यंायाआधारे सदरचे आदेश तकालन मा.मंी (मह ूसल) यंानी
अ धयायीक अधकारात र केले आहेत.

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

पाटण शहराया जवळ केरा नदपाात ुस
असलेला अनाधकृत वीट भ ्यंाचा यवसाय

(२) *  २९९२   ी.शं ुभराज देसाई (पाटण) :   समाननीय मह ूसल मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) पाटण वधानसभा मतदारसंघात पाटण शहरास ला ूगन असलेया केरा नदया
ेात मोया माणात अनधकृत वीट भ ्यंाचे काम केले जात असयाने अत ृवटया
काळात या नदस महा ूपर ये ूवन महा ूपराचे पाणी पाटण शहरात ुघ ूसन अतोनात ुनकसान
हो ेत, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, केरा नदपाातील वीट भ ्या तातडीने हलवणेबाबत तहसलदार पाटण
यंानी वीट भी मालकंाना अनेकदा नोटसा दे ूवनह सदरचे वीटभी मालक आपला
वीट भटृटचा यवसाय हा नदपाातच करत आहेत यंायावर कोणाचेह न ंयण
नसयाने याचा ुदपरणाम हा नदपााया ेशजारया घरंाना सहन करावा लागत आहे,
हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, अनधकृतपणे नदेात अासपासया घरंाना महा ुपराचा धोका पोहचत
असताना राजरोसपणे वीट भी यवसाय करणाया वीट भी मालकंाची राय शासनाने
चौकशी केल आहे काय,
(4) नसयास, महा ुपराचे  पाणी नदपााया आसपासया घरात ुघ ूसन ुनकसान होयास
कारणी ूभत असणा-या पाटण शहरालगतया केरा नद पाात यवसाय करणा-या वीट
भी मालकंावर शासनाने कोणती कारवाई  केल वा करयात येत आहे,
(5) नसयास, वलंबाची  कारणे काय आहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे : (1), (2) व (3) अशी बाब नद शनास आल नाह. तथाप, केरा
नदया ुप व द ेशला मौजे हावशी येथे खाजगी ेात ुस असलेया 7 वटभ ्यंाना
परवानगी दलेल अ ुसन, सदरया वटभ ्या ुजन ेत स टबर या कालावधीत बंद
असतात.
(4) व (5) न उावत नाह.

-----------------
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परभणी येथील नवासी उपिजहाधकार यंानी मारोहयो
व इतर कामात केलेया ैगरयवहार व अनयमत ेतबाबत

(३) *  ४१८२   ी.वजय भंाबळे (िजं ूतर) :   समाननीय मह ूसल मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) परभणी येथील नवासी उपिजहाधकार ीमती वाती ुस यवंशी यंानी मारोहयो
व इतर कामात केलेया ैगरयवहार व अनयमत ेत करणी नलंबत करयाबाबतचा
अहवाल िजहाधकार, परभणी यंानी धान सचव, नयोजन वभाग (रोहयो) तसेच
धान सचव, मह ूसल, ुमंबई यंाना माहे स टबर, २०१४ वा यादरयान पाठवला आहे,
हे खरे आहे काय,
(२) असयास, उत करणी चौकशी केल आहे काय,
(३) असयास, िजहाधकार परभणी यंाया अहवालामाणे ीमती ुस यवंशी यंाना
नलंबत करयाबाबत शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(४) नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे : (१) होय.
(२) व (३) िजहाधकार परभणी यंाया अहवालाया संदभात ात वभागीय आ ुयत,
औरंगाबाद यंायाकडून ात अहवालाया अ ुनषंगाने वभागीय चौकशी करयाबाबतचा
ताव वचाराधीन आहे.
(४) न उावत नाह.

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

परंाडा ता ुलयातील (िज.उमानाबाद) येथील
सनानद ूतन अ ैवध वाळू उपसा होत असयाबाबत

(४) *  ३९०३   ी.राहुल मोटे (परंाडा) :   समाननीय मह ूसल मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) परंाडा ता ुलयातील (िज.उमानाबाद)  येथील सनानद ूतन अ ैवध वाळू उपसा
केयाकरणी िजहाधकार उमानाबाद यंानी ठेकेदारास  दनंाक 22  मे, 2014 वा
या ुसमारास रोजी वा या ुसमारास 2 कोट पयंाचा दंड  केला आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर दंडाची रकम अयाप व ूसल करयात आल नाह, हे ह खरे
आहे काय,
(3) असयास, दंड व ूसल करयास जबाबदार असणाया अधकायावर  शासनाने
कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(4)  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे : (1) व (2) परंाडा ता ुलयातील मौजे वागेगहाण, कौडगाव
व शराळा येथील ललावधारकंानी अट व शतचे उलंघन केयाचे नद शनास आले.
या ुनसार ंसंबंधतंावद .3.02 कोट इतया दंडाचे आदेश पारत केले अ ूसन,
व ूसलची का यवाह ुस आहे.
(3) व (4) न उावत नाह.

-----------------
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रायातील ुदकाळावर मात करयासाठ ुसम  ंसचन
अभयानाला जातीत जात नधी वतरत करयाबाबत

(५) *  ४७६   ी.बा ुबराव पाच ण (शर) :   समाननीय कृषी मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) रायात ूसम ंसचन अभयानाला सन 2014-15 साठ 22 िजहयंासाठ मं ूजर
असलेया 282 कोट पयंा ैपक 78 कोट पयंाचा पहला हता दनंाक 15 ऑटबर,
2014 या दरयान कृषी वभागाकडून स व िजयंाना वतरत करयात आला आहे,
हे खरे आहे काय,
(2) असयास, रायातील ेशतकयंाना ुसम ंसचनासाठ 50 ेत 60 टके अ ुनदान
दले जा ेत हे, खरे आहे काय,
(3) असयास, रायात ुसम  ंसचनाचा सार करयासाठ व पायाची बचत कन
ेशतकयंाना ुदकाळापा ूसन वाचवयासाठ ुसम  ंसचनाला 90 टके अ ुनदान यावे

अशी मागणी ेशतकयंाकडून होत आहे, हे खरे आहे काय,
(4) असयास, ुसम  ंसचनाला 90 टके अ ुनदान देणेबाबत शासन तरावन याबाबत
कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

(उतर आले नाह.)
-----------------

रायगड िजयातील खोपोल येथील अलाना ऑईल
कंपनीत थानक बेरोजगारंाना सामा ूवन घेयाबाबत

(६) *  ८३७   ी. ुसरेश लाड (क जत), ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा), ी.कसन
कथोरे ( ुमरबाड) :   समाननीय उयोग मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) रायगड िजहयातील खोपोल येथील अलाना ऑईल कंपनीत थानक बेरेाजगार
तणंाना सामा ूवन घेयाचा न णय होऊन थानक बेरोजगारंाना सामा ूवन घेयंात आले
नाह, हे ह खरे आहे काय,
(2) असयास,  सदर बेरोजगारंाना उत कंपनीत सामा ूवन घेणेबाबत न णय होऊनह
  थानक बेरोजगारंाना सामा ूवन  न घेणाया संबंधतंावर शासनाने कोणती कारवाई
केल वा करयात येत आहे,
(3)  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

(उतर आले नाह.)
-----------------

शहाबाज (ता. अलबाग) येथे ेशतक-याया जमनीवर
बेकायदेशीरपणे संाघी स मट लॅट बंाधयात आयाबाबत.

(७) *  ४०५६   ी.बाळासाहेब ुमरकुटे (नेवासा) :   समाननीय मह ूसल मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) शहाबाज (ता.अलबाग,िज.रायगड) येथील ेशतकयंाया जमनी लाटून व नयम
धायावर बस ूवन आर.सी.एफ.या रेवे लाईन जवळील संाघी स मट  लॅट अनधकृतपणे
बंाधयात आला आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असयास, कारखाना कोणतीह परवानगी न घेता पोलस संरणात ुस असयाचे
माहे, नो हबर२०१४ या ुदसया आठवडयात वा या ुसमारास नद शनास आले आहे,
हे खरे आहे काय,
(३) असयास, तहसलदार अलबाग यंाया अहवाला ुनसार थळ रेवे लाईन जवळील
संाघी  ंसमेटला नोटसा बजावयात आया आहेत, हे ह खरे आहे काय,
(४) असयास, िजहाधकार तसेच संबंधत अधकायंानी या स मट कारखायंाची
चौकशी करयाची मागणी केल आहे, हे ह खरे आहे काय,
(५) असयास, उत करणी सखोल चौकशी करयात आल आहे काय,
(६) असयास, चौकशीचे नक ष काय व या ुनसार अनिाकृत कारखाया
चालवणायंावद कोणती  कारवाई करयात आल आहे वा करयात येत आहे,
(७)  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे : (1) मौजे शहाबाज येथील गट ंन. 445 े 0-37-0 हे
आर ह मळकत मे धरमतर इाचर ल. ुमंबई त फ संचालक ी.सचन टपणीस
यंानी द.5.11.2007 रोजीया नदणीकृत खरेद खतावये वकत घेतलेल अ ूसन सदर
मळकतीमये वनापरवाना बंाधकाम केले आहे.
(2) हे खरे नाह.
(3) हे खरे नाह.
(4), (5) व (6) नाह, िजहाधकार तसेच, संबंधत अधकायंानी चौकशीची
मागणी केलेल नाह. तथाप, माजी आमदार ी.म ुधकर ठाकूर यंानी द.5.06.2013
रोजीया पावये तसेच, शहाबाज बचाव संघ ष  समतीने द.28.11.2013 रोजी
दलेया नवेदनाया अ ुनषंगाने िजहाधकार रायगड यंानी आपया द.17.06.2013
व द.02.07.2013 रोजीया पावये नयमा ुनसार का यवाह करयाबाबत, पोलस
अधक, रायगड, उपवभागीय अधकार, अलबाग व तहसलदार, अलबाग यंाना
न दश देयात आ ेले आहेत.
(7) न उावत नाह.

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

ुमंबई-अहमदाबाद महामागाया चौपदरकरणासाठ सन
१९७२ मये ूभसंपादन करयात येऊन अयाप ेशतक-

यंाना यंाया जमनीचा मोबदला मळालेला नसयाबाबत

(८) *  ३२४१   ी.ह त ठाकूर (वसई), ी.वलास तरे (बोईसर), ी.तीज ठाकूर
(नालासोपारा) :   समाननीय मह ूसल मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) ुमंबई-अहमदाबाद महामागाया चौपदरकरणासाठ शासनाने सन 1972 मये
पालघर, डहा ूण, तलासर ता ुलयातील 1600 हून अधक आदवासंीसह ेशतक-यंाया
जमनी संपादत केया  आहेत, हे खरे आहे काय,
(2) शासनाने सदरहू रयाया सहापदरकरयासाठ  आता ुपहा काह वषा ूपव जमनी
संपादन केया अ ूसन नंादगाव, मनोर ेत ढेकाळे प यतया सहापदरकरणाया रयाया
कामास वलंब होत असया ुमळे या भागातील ुसमारे 11 क.मी. ंअतराचा रता अंद
असया ुमळे ेतथे अपघात होत आहेत, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, रयाया कामासाठ आताप यत संपादत केलेया जमनीचा मोबदला
मळावा ह ूणन मागील 3 वषापा ूसन संबंधत आदवासी ेशतक-यंानी वारंवार नवेदने
देऊनह ेशतकयंाना अयाप जमनीचा मोबदला देयात आलेला नाह,  हे खरे आहे काय,
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(4) असयास, संपादत केलेया  जमनीचा मोबदला संबंधत ेशतक-यंाना वनावलंब
अदा होयायाटने तसेच या महामागावरल नंादगाव मनोर ेत ढेकाळे प यतया ुसमारे
11 क.मी. ंअतराया रयाचे सहापदरकरणाचे काम शीगतीने हाती घेऊन लवकरात
लवकर ूप ण होयायाटने शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,

(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे : (१) ंअशत: खरे आहे.
(२) ंअशत: खरे आहे.
राय महामा ग . ८ चे सहापदरकरणासाठ जमनी संपादत केया अ ूसन संपादत
भागात जेथे जेथे रता अंद होता, ेतथे अपघात न ंयणासाठ योय ेत ुसरा उपाय
करयात आलेले आहेत.
(३) व (४) महामागाया चौपदरकरणासाठ पालघर, डहा ूण व तलासर ता ुलयातील १७
गावातील जमनंीचे संपादन करयात आले अ ूसन सदर जमनंीचा . १२,४९,३१,९३६/-
इतया रकमेचा नवाडा दनंाक २५.२.२००८ रोजी जाहर करयात आला अ ूसन १७०८
खा ेतदारंाना . ८,००,३६,२७८/- इतया रकमेचे वाटप करयात आले आहे. तसेच
मा.यायालयात .४,४७,६८,९६३/- इतक रकम जमा करयात आल आहे, तसेच
गावी राहत नसलेया  खा ेतदारंाची वाटप करावयाची शलक रककम . १,२६,६९५/-
इतक आहे.
     त ंनतर महामा ग . ८ या सहापदरकरणासाठ संपादत करयात आलेया २४
गावातील खाजगी जमनंीचा . ६१,२८,५६,२४१/- रकमेचा नवाडा दनंाक ५.६.२०१३
रोजी घोषीत करयात आला अ ूसन एकूण १८०९ खा ेतदारंा ैपक १२०३ खा ेतदारंाना
.३०,१९,९४,५०३/- इतक रकम वाटप करयात आल आहे. तसेच नवन शतची कपात
रकम . ७१,६१,०४१/- इतक आहे. तसेच उ वरत खा ेतदारंाची संया ६०६ इतक अ ूसन
मा.यायालयात दावे ुस असया ुमळे वाटपाची शलक रकम  ३०,३७,००६९७/-
इतक आहे.
     पालघर ता ुलयातील नंादगाव, मनोर ेत ढेकाळे दरयानया १० गावातील
कामास थानकंाचा वरोध असयाने सहापदरकरण होऊ शकत नह ेत. परं ुत िजहा
शासनाया मदतीने थानक तनधंीशी चचा कन उरलेले सहा पदरकरणाचे
काम हाती घेयात आलेले आहे. तसेच मौजे ढेकाळी व मौजे सातवल या दोह
ठकाणी ुभयार मा ग मं ूजर करयात आले आहेत व उरलेले सहापदरकरणाचे काम
ुभयारमागाया कामासोबत ूप ण करयात येणार आहे.

(५) न उावत नाह.
-----------------

रायात ठंबक  ंसचनाचा जातीत जात वापर वाढवयासाठ
क व राय शासनाने ठंबक  ंसचनाला अ ुनदान देयाबाबत

(९) *  ५   ा.वषा गायकवाड (धारावी), ी.संतोष टारफे (कळम ुनर), ी.आकाश
ुफंडकर (खामगंाव), ी.अनल बाबर (खाना ूपर), ी.बबनराव  ंशदे (माढा), ी.िज त

आहाड ( ुमंा कळवा), ी.संाम थोपटे (भोर) :   समाननीय कृषी मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) रायात ेशतकयंामये मोया माणात जा ृगती कन ठबक  ंसचनाचा जातीत
जात वापर वाढवयासाठ  राय शासनाने ठबक  ंसचनाला अ ुनदान देयाची योजना
आखयात आल होती हे खरे आहे काय,
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(2) संागल व सोला ूपरया िजहयामये ेशतकयंाचे सन 2012-13 व 2013-14 या
आ थक वषातील 329 कोट पये इतके अ ुनदान थकयाचे माहे ुज ैल-2014 मये वा
यादरयान  नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(3) असयास, उत करणी शासनाने चौकशी केल आहे काय,
(4) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व त ुनसार ठबक  ंसचनाचे थकत
अ ुनदान तातडीने देणेबाबत तसेच गत दोन वषापा ूसन अ ुनदानाचे 20 हजार ताव
नकाल काढणेबाबत शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

(उतर आले नाह.)
-----------------

यवतमाळ, अमरावती, अकोला, ुबलढाणा, वाशम या िजहयात खरप हंगामात
30 कोट पयंाचे बोगस बयाणे,रासायनक ख ेत,कटकनाशके जत केयाबाबत

(१०) *  २६००   ी.रा ज पाटणी (कारंजा) :   समाननीय कृषी मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) यवतमाळ, अमरावती, अकोला, ुबलढाणा, वाशम या िजहयात खरप हंगामात
30 कोट पयंाचे बनावट  बयाणे,रासायनक ख ेत,कटकनाशके जत केयाची घटना
दनंाक
26 ूजन,2014 रोजी वा या ुसमारास नद शनास आल हे खरे आहे काय?
(2) असयास, कृषी अधकायंानी आरोपी, याचा पता, पंचनामे, साीदार व अय
सवतर माहती पोलसंाना दे ूवनह आरोपंीवर कारवाई केलेल नाह हे खरे आहे काय
(3) असयास, संबंधतंावर ताकाळ कारवाई करयाबाबत शासनाने कोणती का यवाह
केल वा करयात येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

(उतर आले नाह.)
-----------------

यवतमाळ िजयातील बा ुभळगाव व कळंब या ता ुलयातील
रेती घाटाची ुमदत संपल अ ूसन ुसदा रेती माफया व मह ूसल
अधकायंाया संगनमताने रेती उपसा करत असयाबाबत.

(११) *  ३९१५   ा.अशोक उईके (राळेगाव) :   समाननीय मह ूसल मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) यवतमाळ िजयातील बा ुभळगाव व कळंब या ता ुलयातील रेती घाटाची ुमदत
  30 स टबर रोजी संपल असता, रेती माफया व मह ूसल अधकायंाया संगनमताने
सरासपणे, राळेगाव, बा ुभळगाव, कळंब व आण ता ुलयातील दच रेती घाटावर रेती
माफया राी-अपराी  रेती उपसा करत असयाचे 21 नो हबरला नद शनास आले,
हे खरे आहे काय,
(2)असयास, िजहाधकार यवतमाळ यंानी  30 स टबरला रेतीघाट बंदचे आदेश
काढले अ ूसनह , मह ूसल वभाग याक ेड ुद ल कन वाळू माफयंाना पाठशी घा ूलन
  वाळू उपसा करयास लावत आहेत हे खरे आहे काय,
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(3) असयास, अ ैवधरया होणार रेती उपसा ुमळे शासनाया मह ूसल ुबडत असयाने
  रेती तकरावर व याक ेड ुद ल करणाया अधकायावर  शासनाणे  कोणती कारवाई
  केल  वा करयात येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे : (1) व (2) अशी बाब नद शनास आल नाह.
(3) व (4) गौण खनजाचे अ ैवध उखनन रोखयासाठ तहसल/ उपवभाग/ िजहा
तरावर गठत करयात आलेया भरार पथकंामा फत नयमत कारवाई कन दंड
व ूसल करयात येतो. तसेच पोलसात ुगहे दाखल करयात येतात.

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

राय शासनाया प ुशसवं धन वभागाया मायमा ूतन राय कृषी
वकास योजनेया मायता ूतन खाना ूपर ता ुलयातील (िज. संागल)

ेशतक-यंाया ेशळयंाचा मोठया माणात ृम ूय होत असयाबाबत.

(१२) *  ३६६८   ी.अनल बाबर (खाना ूपर) :   समाननीय प ुशसंव धन मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) राय शासनाया प ुशसवं धन वभागाया मायमा ूतन राय कृषी वकास
योजनेया मायता ूतन खाना ूपर ता ुलयातील (िज. संागल ) ेशतक-यंानी 40 + 2
ेशळयाचाकप उभा केला आहे खरे आहे काय,

(2) असयास, या ेशतकयंाना देयात आलेया ेशया मोया माणात ृम ूय होत
असयाचे माहे नोहेबर ,2014 या तसया आठवयात नद शनास आले आहे, हे
ह खरे आहे काय,
(3) असयास, शासनाने उमानाबाद ेशळया देयाचे माय केले हो ेत तथाप तशा
ेशळया न देता रोगाट ेशळया ेशतक-यंाना दयाने ेशळया ृम ूय पावत आहेत, हे ह

खरे आहे काय,
(3) असयास, शासनाने उमानाबाद ेशळया देयाचे माय केले असतंाना ुसदा या
अधकायंानी रोगाट ेशळया ेशतक-यंाना दया आहेत यंायावर काय कारवाई केल
वा करयात येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय अाहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे : (1) होय, हे खरे आहे.
(2) होय, हे ंअशत: खरे आहे.
     सदर योजने ंअत गत संागल िजयातील खाना ूपर ता ुलयामये वाटप करयात
आलेया  ेशयंा ैपक 91 ेशया पीपीआर या वषा ूणजय रोगाची तसेच  ुयमोनयाची
बाधा झाया ुमळे ृम ूय पावलेया आहेत.
(3) हे खरे नाह.
     राय कृष वकास योजने ंअत गत, खाना ूपर, िज.संागल ता ुलयातील 05
लाभधारकंाना शासन न णयामधील मा गद शक ुसच नमाणे ुसढ, नरोगी ेशयंाचा
ुपरवठा लाभाथया पसंतीने तसेच शासन गठत खरेद समतीया सयाने वजनावर

उमानाबाद ेशयंाना ुपरवठा करयात आलेला आहे.
(4) न उावत नाह.
(5) न उावत नाह.

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

महामा फुले कृष वयापीठ ंअत गत भरती येत झालेल अनयमतता
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(१३) *  ३४७९   ी.अ ूब आजमी (मान ूख द शवाजीनगर) :   समाननीय कृषी मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) महामा फुले कृष वयापीठ ंअत गत म ूजर भरती येत 20,000 हून अधक
जणंाची दनंाक 15 ूजन, 2014 वा या ुसमारास झालेल पदभरतीत अनयमतता
नद शनास आल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर करणी चौकशी केल  आहे काय
(३)असयास,चौकशी ंअती काय आढळून आले व या ुनषंगाने दोषीव  कोणती
  कारवाई करयात आल वा येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

(उतर आले नाह.)
-----------------

ुमंबई येथील ंअधेरतील कोकळाबेन ंअबानी णालयाकडून ेशजार असलेया
आरत ूभ ंखडाचा वापर बेकायदा पा कगसाठ केला जात असयाबाबत

(१४) *  ४३४६   ी.कालदास कोळंबकर (वडाळा), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम) :
   समाननीय मह ूसल मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ुमंबई येथील ंअधेरतील कोकळाबेन ंअबानी णालयाकडून ेशजार असलेया
आरत ूभ ंखडाचा वापर बेकायदा पा कगसाठ केला जात अ ूसन या वरोधात मॉ ेडल
टाऊन फेडररेशनने मा.उपनगर िजहाधकार यंाचेक ेड माहे नो हबर, 2014 मये तार
केल, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, यासंदभात चौकशी करयात आल आहे काय,
(3) असयास, चौकशीया अ ुनषंगाने कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

(उतर आले नाह.)
-----------------

नाशक िजयातील ेशतक-यंाचे अवकाळी पावसा ुमळे ेशतीपकंाचे झालेले ुनकसान

(१५) *  ३३६७   ी.पंकज ुभजबळ (नंादगाव), ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा) :
   समाननीय कृषी मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) नािाक िजयातील नंादगंाव, मालेगंाव, येवला, चंादवड व अय ता ुलयंामये
दनंाक 13 नो हबर 2014 ेत 16 नो हबर 2014 या कालावधीत अवकाळी पाऊस
पडयाने ेशतकयंाया ाबागा, डाळंीबबागा, कंादे, मका, भाजीपाला व अय
ेशतीपकंाचे लाखो पयंाचे ुनकसान झाले आहे हे खरे आहे काय,

(2) असयास, ुनकसान झालेया ेशतीपकंाचे ुनकसानीचे पंचनामे शासनामा फत
करयात आलेले आहेत काय,
(3) असयास ुनकसान झालेया ेशतीपकंाचे ुनकसानीबाबत ेशतकयंाना आ थक मदत
देयाया टने शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

(उतर आले नाह.)
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-----------------

गोदावरया तीर असलेया अहमदनगर, औरंगाबाद व बीड िजयामये
अनेक नया-नाया ूतन अ ैवध वाळू उपसा होत असयाबाबत.

(१६) *  ३८२९   ीमती मोनका राजळे ( ेशवगंाव - पाथड) :   समाननीय मह ूसल
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) गोदावरया तीर असलेया अहमदनगर, औरंगाबाद व बीड िजयामये अनेक
नया-नाया ूतन अ ैवध वाळू उपसा करयात आयाचे ुनक ेतच नद शनास आले आहे,
हे खरे आहे काय,
(२) असयास, सदर करणी चौकशी केल आहे काय,
(3) असयास, सदर चौकशीया अ ुनषंगाने  अ ैवधरया वाळू उपसा करणायंावर शासन
कोणती  कारवाई करणार आहे वा करत आहे,
(4) असयास, कारवाईचे वप काय आहे,
(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे : (1), (2), (3) व (4) गौण खनजाचे अ ैवध उखनन व वाह ुतक
रोखयासाठ तहसल/उपवभाग/िजहा तर भरार पथकंाची न ुयती करयात आल
आहेव सदर पथकंामा फत नयमतपणे कारवाई करयात ये ेत. गोदावर नद तीरावर
असलेया औरंगाबाद, बीड व  अहमदनगर िजयातील ता ुलयंामये नद शनास
आलेया अ ैवध उखनन/वाह ूतक करणायावद दंडामक कारवाई करयात आल
आहे.
(5) न उावत नाह.

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

पालेगाव (ता. ंअबरनाथ, िज.ठाणे) येथील ेशतक-यंाचे ूभ ंखड
वना सहमती एम.आय.उी.सी करता संपादत करयाबाबत

(१७) *  ३२०४   डॉ.बालाजी कणीकर ( ंअबरनाथ) :   समाननीय उयोग मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) ंअबरनाथ (िज.ठाणे) मतदारसंघात पालेगाव याठकाणी एम.आय.डी.सी. ुस करयात
आल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर एम.आय.डी.सी.साठ ूभ ंखड संपादत करताना ेशतकयंाची सहमती
न  घेता ुभ ंखड संपादत करयात आया आहेत, हे खरे आहे काय,
(3) असयास, ुभमहन झालेया ेशतकयंाना शासन न णया ुनसार 15% ूभ ंखड मळणे
आवयक असतानाह या टने आताप यत कोणतीच न णयामक का यवाह करयात
आलेल नाह, हे खरे आहे काय,
(4) तसेच एम.आय.डी.सी मधील ूभ ंखडाचे वाटप उयोग यावसायक व ल ुघउयोग
यावसायक यंाना करयासंदभात काढलेया जाहरातीमये ऑनलाईन अ ज करयाची
अट असताना ती डाव ूलन परपर तकालन मा.उयोग मंी, महारा राय,
मा. ुम.का.अ. एम.आय.डी.सी.मा,ादेशक अधकार, एम.आय.डी.सी., ठाणे यंाया
कायालयात अजाचे वाटप कन अ ज भन घेयात आले आहेत हे खरे आहे काय,
(5) तसेच नयमबाय अ ज भन घेयास व िवकारयास जबाबदार असलेयंावर
शासनाने कोणती कारवाई केल अाहे वा करयात येत आहे,
(6) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?
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(उतर आले नाह.)
-----------------

वदभातील संयाया पकाला बहार गळती लागयाने
ेशतक-यंाचे झालेया लाखो पयंाया ुनकसानीबाबत

(१८) *  ७५९   ी. ुसभाष उ फ पंडत ेशठ पाटल (अलबाग), ी. ैध यशील पाटल (पेण) :
   समाननीय कृषी मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) रायात सवाधक ुसमारे 1 लाख 50 हजार हेटर संा फळ पकंाचे े वदभात
  आहेत  हे खरे आहे काय,
(2) असयास, ंयदाया हंगामातील पावसा अभावी फळ पकंाना झळ पोहोचयाने
संा बहार गळती मोठया माणात हो ूवन संा उपादक ेशतक-यंाचे लाखो पयंाचे
ुनकसान झाले हे खरे आहे काय,

(3) असयास, ेशतक-यंाया झालेया ुनकसानीबाबत शासनाने आढावा घे ूवन ेशतक-
यंाना आ थक मदत देयाया टने शासनाने  कोणती उपाययोजना केल  वा
करयात येत आहे,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

(उतर आले नाह.)
-----------------

परभणी िजयात परभणी, मानवत, िजं ूतर पाणलोट े
वकास कामात एक कोट पयंाचा ैगरयवहार केयाबाबत

(१९) *  ३१५०   ी.मोहन फड (पाथर) :   समाननीय जलसंधारण मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) परभणी िजहा कृषी अधक उपवभागीय कृषी अधकार, ता ुलका कृषी अधकार
परभणी यंानी परभणी, मानवत, िजं ूतर पाणलोट े कामात एक कोट पयंाचा
ैगरयवहार केयाचे माहे ुज ैल, 2014 मये वा या दरयान नद शनास आले आहे,

हे खरे आहे काय,
(2) असयास, या करणी शासनाने चौकशी केल आहे काय,
(3)असयास, चौकशी ंअती  दोषीवंर कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

(उतर आले नाह.)
-----------------

शळ-हापे (िज.ठाणे) येथे दगड उखननासाठ मोया माणात ुमकेश
टोन कंपनीने िजलेटनचा वापर केयाने कंपनी बंद करयाबाबत.

(२०) *  ३३२२   ी. ुसभाष भोईर (कयाण ामीण) :   समाननीय वने मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) शळ-हापे (िज.ठाणे) येथील ुमकेश टोन कंपनीकडून दगड उखननासाठ मोया
माणात िजलेटनचा वापर केला जात असयाने परसरातील इमारतंीया व घरातील
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 ंभतीना त ेड जात असयाची तसेच निजकया रयावरदेखील ुभ ुसगा ुमळे दगड पडत
असयाची गंभीर बाब माहे नो हबर, 2014 या ुदस-या आठवयात वा यादरयान
नद शनास आल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर कंपनीचे कामकाज बंद करयाबाबत मा.िजहाधकार, ठाणे यंानी
मा. ुमय वनसंरक, ठाणे यंाना प . रेतीगट/गौख/टे-1/काव/कॉ-38142, दनंाक 1
ुज ैल, 2010 अवये कळवयात आले आहे, हे ह खरे आहे काय,

(3) असयास, उत पाया अ ुनषंगाने  शासनाने  कोणती का यवाह केल वा करयात
येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची  कारणे काय आहेत ?

ी. ुसधीर ुमनगंटवार : (१) माहे नो हबर, 2014 अथवा या ुसमारास अशा आशयाची
तार वा नवेदन वन वभागाक ेड ात झायाचे आढळून येत नाह.
(२) हे खरे आहे.
(३) िजहाधकार, ठाणे यंाचे पा ुनसार चौकशी कन उप वनसंरक ठाणे यंाचे
द.6/6/2011 चे आदेशावये दगडखाण बंद करयात आल. सदर आदेशावद खाण
धारकाने मा.उच यायालयात दाखल केलेया रट याचकेवर मा.उच यायालयाने
उप वनसंरक ठाणे यंाचे द.6/6/2011 चे आदेश र केले व खाणधारकाने सादर
केलेया नवेदनावर ुसनावणी घेऊन यंाना बा ूज मंाडयाची संधी देयाचे आदेश
द.6/7/2011 रोजी दले. सदर आदेशा ुनसार खाणधारकास बा ूज मंाडयाची संधी देयात
आल. ुसनावणी दरयान संबंधतंानी दगड खाण मं ूजर आदेशातील अट व शतची
ूप तता न केया ुमळे उप वनसंरक, ठाणे यंानी द.23/5/2013 चे पावये दगडखाण

बंद करयाचे आदेश पारत केले. या आदेशावद खाण धारकाने शासनाक ेड अपल
दाखल केले. सदर अपलावर शासनाने दनंाक 21/1/2014 रोजी न णय घेऊन व उप
वनसंरक, ठाणे यंानी दगडखाण बंद करयाचे पारत केलेले द.23/5/2013 चे आदेश
र ठरवले. सय:िथतीत सदर दगडखाण कायािवत आहे.
(४) न उावत नाह.

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

इगत ुपर (िज. नाशक) या ता ुलयात भाताचे बनावट बयाणे नघाया ुमळे
ेशतकयंाया भात ेशतीचे मोठया माणात ुनकसान झायाबाबत

(२१) *  ३४०४   ीमती न मला गावत (इगत ूपर), ी.कुणाल पाटल ( ुधळे ामीण),
ी.अलम ेशख (मालाड पिचम) :   समाननीय कृषी मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा
करतील काय :-
(1) इगत ुपर िज. नाशक या ता ुलयात भाताचे बनावट बयाणे नघाया ुमळे
ेशतकयंाया भात ेशतीचे मोठया माणात ुनकसान झाया ुमळे ेशतकर वगात ती

संतापाचे वातावरण नमाण झायाचे माहे नो हबर 2014 रोजी वा यादरयान
नद शनास आले आहे हे खरे आहे काय,
(2)असयास,उत करणी चौकशी केल आहे काय
(3) असयास, चौकशीया अ ुनषंगाने  ुनकसानत ेशतकयंाना ुनकसान भरपाई
देयाबाबत तसेच बनावट बयाणे वकणाया वेयावर कारवाई करयाबाबत शासनाने
कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(4)  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

(उतर आले नाह.)
-----------------
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मावळ ता ुलयात (िज. ुपणे) भात पकावर करपा रोगाचा
ा ुदभाव हो ूवन पकाचे मोया माणात ुनकसान झायाबाबत

(२२) *  २९५   ी.शशकंात  ंशदे (कोरेगाव) :   समाननीय कृषी मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) मावळ ता ुलयात (िज. ुपणे) भात पकावर करपा रोगाचा ा ुदभाव हो ूवन पकाचे
मोया माणात ुनकसान झाले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उत करणी शासनामा फत पाहणी केल आहे काय,
(3) असयास, पाहणीचे नक ष काय आहेत व या ुनसार ुनकसानत ेशतकयंाना
मदत देणेबाबत शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(4)  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

(उतर आले नाह.)
-----------------

रायातील दारयरे ेषखालल असलेया अ ुन ूसचत जाती,
नवबौद ेशतकयंाकरता व ेशष घटक योजना राबवयाबाबत

(२३) *  ५२५   ी.गणपत गायकवाड (कयाण ूप व), ी.संतोष टारफे (कळम ुनर),
ा.वषा गायकवाड (धारावी) :   समाननीय कृषी मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील
काय :-
(१) रायातील दारयरे ेषखालल असलेया अ ुन ूसचत जाती,  नवबौद ेशतकयंाचे
उपन वाढ ूवन यंाना दारयरे ेषयावर आणयासाठ एक व ेशष घटक योजना
शासनामा फत राबवयाचा न णय माहे ऑगट, २०१३ या ेशवटया सताहात घेतला
आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, या योजनेचे थोडयात वप काय आहे,
(३) ह योजना केहापा ूसन कायािवत करयात येणार आहे ?

ी. एकनाथराव खडसे : (1) दारय रे ेषखाल असणाया अ ुन ूसचत जाती/नवबौद
ेशतकयंाचे उपन वाढ ूवन यंाना दारय रे ेषयावर आणयासाठ अ थसहाय देयाची

व ेशष घटक योजना सन 1982 पा ूसन रायामये कृषी वभागामा फत राबवयात
येत आहे.
(2) या योजनेतं गत जमीन ुसधारणा, नवठा ुपरवठा, पीक संरक औजारे/ ेशतीची
ुसधारत औजारे, ैबलजोडी/रे ेडजोडी, इनवेल बोअ ंरग, ुजनी वहर ुदती, पाईपलाईन,

पंपसेट, ताडपी, नवीन वहर ह. 14 घटकंासाठ अ ुन ूसचत जाती/ नवबौद ेशतकयंाना
100 टके अ ुनदान, व ुत वपात देयात ये ेत.
(3) योजना रायामये ूपवपा ूसनच कायािवत असयाने, न उावत नाह.

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

कृषी सहसंचालक, नाग ुपर आण अमरावती वभाग
यंानी स मट वाह ुतकचे दर वाढव दराने दयाबाबत.

(२४) *  ३०१८   ी.वजय व ेडीवार (ह ूपर) :   समाननीय जलसंधारण मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
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(1) कृषी सहसंचालक, नाग ुपर आण अमरावती वभाग यंानी जलसंपदा वभागाया
दरपका ुनसार स मट वाह ुतकचे दर 1 पया 23 ैपसे ती कलो मीटर ती टन
असतंाना ुसदा  मे.पी.एम.पटेलया  ंहगणघाट िज.वधा यंाना  कंाटदारास 1 पया 57
ैपसे ती कलो मीटर ती टन या वाह ूतक दराने दया ुमळे शासनाया लाखो पयाचा
ैगरकार झायाचे  दनंाक 24 नो हबर, 2014 रोजी वा या ुसमारास नद शनास

आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, याबाबत शासनाने चौकशी केल आहे काय, या ुनसार संबंधत दोषंीवर
कोणती कारवाई केल  वा करयात येत आहे,
(3) नसयास,  वलंबाची  कारणे काय आहेत ?

(उतर आले नाह.)
-----------------

नलोफर चवादळा ुमळे नाशक िजयातील ा पकंावर
ीस व ुतड ुतडया या रोगंाचा ा ुदभाव झायाबाबत

(२५) *  ९८५   ी.अनल कदम (नफाड) :   समाननीय कृषी मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) नाशक िजयातील ा पकंावर अरबी स ुमात नमाण झालेया नलोफर
चवादळा ुमळे कमी दाबाचा पा नमाण होऊन ढगाळ वातावरण झायाने ा पकंावर
ीस व ुतड ुतया या रोगंाचा ा ुदभाव झाला, हे खरे आहे काय,
(2) असया, ुतड ुत ेड व ीस या रोगंाचा ा ुदभाव रोखयासाठ फवारणीकरता ेशतक-
यंावर एकर 20.000/- पये अतरत खचाचा बोजा पडणार आहे, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, वातावरणाया ुदपरणामा ुमळे ेशतक-यंाचे चंड मोया माणात
ुनकसान होत आहे, हे खरे आहे काय,

(4) असयास, ा उपादक ेशतक-यंाया ुनकसानीचा वचार करता यंाना ुनकसान
भरपाई ह ूणन व ेशष पॅकेज देयाबाबत शासन काय कारवाई करणार आहे वा करयात
येत आहे ?

(उतर आले नाह.)
-----------------

मौजे ुगंदवल ( ता.भवंडी िज.ठाणे) येथील सरकार जमनीवर केलेले अ ैवध बंाधकाम

(२६) *  ३६९०   ी.ताप सरनाईक (ओवळा मािजवडा) :   समाननीय ुमयमंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(१) मौजे ुगंदवल ता.भवंडी िज.ठाणे येथील सरकार जमनीवर स ह ंन.26/9 वकासक
ी.ताप पाठ यंानी सरकार अट व शतचा भंग कन तीन मजल इमारतंीचे
बंाधकाम अ ैवधरया केले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास,  सदर अनधकृत बंाधकाम तोडयाबाबत ुगंदवल येथील ी. ंअकुा
काहा हा े यंानी दनंाक 3 ऑगट, 2013 रोजी वा या ुसमारास मा. ुमयमंी,
मा.मह ूसल मंी, ामवकास मंी, ुमय सचव, नगरवकास वभाग, सचव इयादक ेड
नवेदने सादर कन उत अनधकृत बंाधकाम तोडयाची मागणी केल आहे, हे खरे
आहे काय,
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(३) असयास नवेदना ूनसार  , माहे ऑटोबर, 2014 मये वा यादरयान  अनधकृत
बंाधकाम संबंधत अधका-यंानी न तोडया ुमळे ी.हा े यंानी ूपहा दनंाक 17
नो हबर,2014 रोजी मा. ुमयमंी,  . ुमय सचव,धान सचव (मह ूसल) कोकण
वभागीय आ ुयत यंाचेक ेड अनाधकृत बंाधकाम तोडयाबाबत नवेदने सादर केल
आहेत, हे खरे आहे काय,
(4) असयास, याकरणी चौकशी करयात आल आहे काय,
(5)) असयास, चौकशीचे नक ष काय आहेत व चौकशी ूनसार ुपढे कोणती का यवाह
करयात आल आहे वा करयात येत आहे,
(6) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

ी. दे व फडणवीस : (1) मौजे ुगंदवल ता.भवंडी िज.ठाणे येथील स ह ंन.26/9 या
खाजगी जमनीवर ी.ताप पाठ यंानी अनधकृत बंाधकाम केले आहे हे खरे आहे.
(2) होय.
(3) ी ंअकुश काहा हा े यंाचे दनंाक 5/12/2014 रोजीचे नवेदन िजहाधकार
ठाणे यंाया कायालयाक ेड ात झाले आहे.
(4), (5) व (6) सदर जमीन व या लगतया जमीनीवरल अनधकृत बंाधकामाबाबत
संबंधतंास महारा ादेशक नयोजन व नगररचना अधनयम, 1966 या
तर ूददवये सन 2010 मये नोटस देऊन नारपोल पोलस ठायात ुगहा दाखल
करयात आला आहे. सदर बंाधकामंावर ुमंबई महानगर देश वकास ाधकरणामा फत
पोलस बंदोबत मळ ूवन नकासनाची का यवाह करयाचे नयोिजत आहे.

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

चाळीसगंाव ता ुलयातील मौजे वाघळी येथे
अ ैवधरया गौण खनज उखन होत असयाबाबत

(२७) *  २६२५   ी.उमेश पाटल (चाळीसगाव) :   समाननीय मह ूसल मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) चाळीसगंाव ता ुलयातील मौजे वाघळी येथील अ ैवधरया गौण खनज उखन
केयाचे माहे नो हबर,2014 मये नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, या करणी शासनाने चौकशी केल आहे काय,
(3) असयास चौकशीत काय आढळून आले, या ुनसार संबंधत दोषी असणायावर
काय कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(4)  नसयास, वलंबाची कारणे आहेत?

ी. एकनाथराव खडसे : (1), (2) व (3) तहसलदार चाळीसगंाव यंाया पथकाने दनंाक
18/11/2014 रोजी मौजे वाघळी येथे वाळूची अ ैवध वाह ूतक करणार 5 वाहने जत
कन, पोलस टेशन चाळीसगंाव येथे ुग.र. ंन. 374/2014 दाखल कन, 5 यतंीना
अटक करयात आल आहे.
(4) न उावत नाह.

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

देग ूलर (िज.नंादेउ) कृष कायालयंात गत ववध कामात झालेला ैगरयवहार

(२८) *  ३६३६   ी. ुसभाष साबने (देग ूलर) :   समाननीय कृषी मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-
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(1) नंादेड िजयातील देग ूलर ता ुलका कृष कायालयंात गा करयात आलेया व
करयात येत असलेया राय फळ लागवड, हॅाकचर मशन, डी.पी.ट.सी, ववध
कारचे ृव  लागवड योजना, दगडी बंाध, स मट बंाध, समतलचर इ. या कामात
बनावट  कामे दाख ूवन (2012, 2013, 2014 या वषात) संबंधत अधकार व क मचार
यंानी  नधी हडप केयाचे  व अ ैवध संपती जमा केयाचे नद शनास आले आहे काय
(२)असयास, उत करणी शासनाने चौकशी केल आहे काय
(३)असयास, चौकशीया अ ुनषंगाने देग ूलर ता ुलका कृषी कायालयंात गत का यरत
असलेया अधकार व क मचायंाची चौकशी करयात ये ूवन यंायावर कोणती कारवाई
केल वा करयात येत आहे ,
(४)  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत,

(उतर आले नाह.)
-----------------

 ंस ुध ुद ग िजहयातील ेतरेखोल आरदा ,खाडीपाात गोयातील वाळू
यावसंायकाकडून बेकायदा ुस असलेया वाळू उखननाबाबत.

(२९) *  ४०६१   ी.बाळासाहेब ुमरकुटे (नेवासा) :   समाननीय मह ूसल मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1)  ंस ुध ुद ग िजहयातील ेतरेखोल  आरदा ,खाडीपाात गोयातील वाळू
यावसंायकाकडून बेकायदा ुस असलेया वाळू उखननावर महारा शासनाने चार
दवासंा ूपव दंडामक कारवाई  कनह हा अनधकृत वाळू उपसा ुसच असयाचे
नो हबर,२०१४ या तसया आठवडयात न दशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास,  वाळू उपसा सरासपणे करणाया यासायकंावर फौजदार ुगहे दाखल
करयाबाबत शासनाने काय कारवाई  केल आहे वा करयात येत  आहे,
(3)  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे : (1 ) व (2) ेतरेखोल खाडी महारा आण गोवा रायाया
सीमेवर आहे. नो हबर, 2014 मये आरदा येथील ेतरेखोल खाडीपाात अ ैवध वाळू
उखनन करणाया 4 होडीधारकंावर दंडामक कारवाई कन, दंड व ूसल करयात आला
आहे.
     तसेच अ ैवध उखनन करणाया गोवा रायातील दोघंावद दंडामक का यवाह
फे ुवार, 2014 मये करयात आल अ ूसन, यंायावद ुगहा दाखल करयात
आला आहे.
(3) न उावत नाह.

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

राळेगाव, कळंबग, बा ुभळगाव या यवतमाळ िजयातील रेती
घाटाया ललावा ूतन कोयावधी पयाचा मसहूल ुबडवयाबाबत.

(३०) *  ३९१७   ा.अशोक उईके (राळेगाव) :   समाननीय मह ूसल मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) राळेगाव, कळंब, बा ुभळगाव व यवतमाळ िजयातील तनह ता ुलया ूतन दरवष
शासनाला रेती घाटाया ललावा ूतन कोयावधी पयाचा मसहूल ात होतो, परं ूत
घाटाया ललावाची ुमदत 18स टबरला संपल असता घाटा ूतन वाळू माफयंाना मोया
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माणात रेती उपसा केयाचे 18 नो हबर २०१४ रोजी वा या ुसमारास  नद शनास
आले, हे खरे आहे काय,
(2) नंादेसावंगी, तंाभा, ुमंबारक ूपर, वाटखेडा, बबळा, पाचखेडा, सोजना, आटाराम ूपर,
हंसा ूपर सावंगी या भागात नदचे घाट आहेत. रेती चोर माफया राी-अपराी आपले
वाहन, क-ॅटर आ ूणन रेती उपसा करत असयाचे मह ूसल वभागाया नद शनास
आले, हे खरे आहे काय,
(3) असयास, मह ूसल वभागाया ुद ला ुमळे   अ ैवध रेती उपयाचे माण वाढून
  शासनाचा  मह ूसल ुबडत असयाने  रेती तकरावर तसेच संबंधत अधकायावर
  शासनाने कोणती कारवाई केल वा  करयात येत आहे,
(4) नसयास, वलंबानाची कारणे?

ी. एकनाथराव खडसे : (1) अशी बाब नाह. सन 2013-14 वषाकरता वाळू/रेती
ललावचा कालावधी 30 स टबर, 2014 अखेरप यत होता.
(2) व (3) गौण खनजाचे अ ैवध उखनन/वाह ूतक रोखयासाठ गठत करयात आलेया
भरार पथकंावारे राळेगाव, कळंब व बा ूभळगंाव ता ुलयात माहे ऑटो-नो हबर 2014
मये नद शनास आलेया 49 करणंात .3,41,100/- इतक दंडामक रकम व ूसल
करयात आल आहे. तसेच 2 करणी पोलसात ुगहा दाखल करयात आला आहे.
(4) न उावत नाह.

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

रायातील खरप पकंाचे झालेले ुनकसान.

(३१) *  ३४८०   ी.अ ूब आजमी (मान ूख द शवाजीनगर) :   समाननीय कृषी मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) रायातील खरप पकात अ ुनमे वद भ, मराठावाडा, उतर महारा, कोकण,
ुपणे वभागामये अ ुनमे सोयाबीन, वार, ूभई ूमग, भात, ा, डाळंीब तसेच चकू

या फळ पकंाचे ुनकसान झायाचे माहे ऑटोबर - नेा हबर, 2014 मये वा या
दरयान नद शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर अनधाय पकंाची तसेच फळ ेशतीया ुनकसानीची चौकशी ूप ण
झाल आहे काय आण चौकशी ंअती काय आढळून आले,
(3) असयास, सदर ुनकसानत ेशतक-यंाना तातडीची आ थक मदत देयाबाबत
शासनाने कोणती का यवाह केल  वा करयात येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

(उतर आले नाह.)
-----------------

रनागर िजयातील गौण खनज उखननास बंद असल तर
चपळून येथे जागा उखन व अ ैवध वाह ूतक हेात असयाबाबत

(३२) *  ४३४८   ी.कालदास कोळंबकर (वडाळा), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम) :
   समाननीय मह ूसल मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) रनागर िजयातील गौण खनज उखननास  बंद अ ूसनह मोठया माणात
चपळून येथे जागा उखन व अ ैवध वाह ूतक होत आहे, हे खरे आहे काय,
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(2) असयास, व ेशषत: दसपट, ूप व वभाग व कळंब ेत ेत धामणद पंधरागाव वभागात
जादा वाह ूतक होत आहे, हे खरे आहे काय,
(3)असयास, मह ूसल वभागाचे याक ेड  ुद ल होत असयाचे माहे नो हबर, 2014
मये वा दरयान नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(4) असयास, याबाबत शासनामा फत सखोल चौकशी करयात आल आहे काय,
(5) असयास, चौकशीया अ ुनषंगाने अ ैवध उखनन करणाया यती,वाह ूतकदार व
संबंधत अधकार यंायाव शासनाने कोणती  कारवाई केल  वा करयात  येत आहे,
(6) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

ी. एकनाथराव खडसे : (1), (2), (3), (4) व (5) चपळूण ता ुलयातील दसपट ूप व
वभागामधील मौजे खडपोल व कळकवणे येथे अ ैवध उखनन केलेया दगडाची वाह ूतक
व मौजे गाणे येथे वनापरवाना मातीचे उखनन होत असयाचे आढळून आया ुनसार 4
यतंीवद दंडामक कारवाई कन, दंडाची रकम शासनजमा करयात आल आहे.
     खेड ता ुलयातील धाम ंणद पंारागाव वभागात गौण खनजाची अ ैवध वाह ूतक होत
असयाचे नद शनास आलेले नाह. मा, पंधरागाव वभागास ला ूगन असलेया मौजे

ंआबडस व चरणी या गावात अ ैवध उखनन केयाचे आढळून आया ुनसार, संबंधत 5
यतंीवद फौजदार ुगहा व दंडामक कारवाईची नोटस बजावयात आलेल आहे.
(6) न उावत नाह.

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

ुसद शन केमकस धाटाव (ता.रोहा,िज.रायगड)
या कंपनीमये कामगारंाना कमी केयाबाबत

(३३) *  ७६०   ी. ुसभाष उ फ पंडत ेशठ पाटल (अलबाग), ी. ैध यशील पाटल (पेण) :
   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ुसद शन केमकस, धाटाव (ता.रोहा, िज.रायगड) या कंपनीमये ववध पदावरल
का यरत असलेया क मचा-यंाना यवथापन कमटने कोणतीह ूसचना न देता
जवळपास 300 ेत 350 कामगारंाना सेवे ूतन कमी केले  हे खरे आहे काय,
(2) असयास, ंइटयल ॅअट ुनसार अशा कामगारंाना अचानकपणे वना नोटस कमी
करयाचे अधकार यवथापन समतीला देयात आले हो ेत का,
(3) नसयास, कंपनी यवथापनाने कमी केलेया कामगारंाना ताकाळ ुनकसान
भरपाई देयाबाबत कोणती का यवाह केल वा करयात येत  आहे
( ४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

(उतर आले नाह.)
-----------------

ुमखेड (िज.नंादेड) कृष कायालयंात गत कोरउवाहू
ेशती अभयंानात गत झालेला ैगरयवहार

(३४) *  ३६३७   ी. ुसभाष साबने (देग ूलर) :   समाननीय कृषी मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) नंादेड िजयातील ुमखेड ता ुलका कृषी कायालयाकडून सन 2013-14 व 2014
-15 या वषात कोरडवाहू ेशती अभयंाना ंअत गत ववध कामे ूपव केलेया योजनेतील
कागदोपी दाख ूवन लाखो पयाचा नधी हडप केयाचे नद शनास आले हे खरे आहे काय
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२)असयास, उत करणी चौकशी केल आहे काय,
(३)असयास,चौकशीया अ ुनषंगाने ता ुलका कृष अधकार यंाची व यंाया अ ैवध
संपतीची तसेच सदर योजनेया कामाची चौकशी करयात ये ूवन ता ुलका कृषी
अधकायंावर कारवाई केल वा करयात येत  आहे ,
(4) नसयास,वलंबाची कारणे काय आहेत ?

(उतर आले नाह.)
-----------------

 ंस ूध ुद ग िजयात अवकाळी पावसा ुमळे ंआबा, का ुज यंाना
ुतड ुतया कटकंाचा ा ुदभाव या पकंावर होत असयाबाबत

(३५) *  ४३६५   ी.कालदास कोळंबकर (वडाळा), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम) :
   समाननीय कृषी मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1)  ंस ूध ुद ग िजयात अवकाळी पावसा ुमळे ंआबा, का ुज यंाना मोहर लंाबयाची भती
नमाण झाल अ ूसन ुतड ुतया कटकंाचा ा ुदभाव या पकंावर होणार असयाने या
िजयातील बागयतदारंाचे मोयामाणात ुनकसान झायाचे माहे नो हबर, 2014
रोजी वा या ुसमारास नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, अवकाळी पावसाने ुनकसानताना शासनाने आ थक मदत देयाबाबत
कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे ,
(3) नसयास,वलंबाची कारणे काय आहेत?

(उतर आले नाह.)
-----------------

मौजे भाल (ता.अलबाग,िज.रायगड) येथील सामाईक ामथ
मंडळाया मालकया जागेवर दहा महयापा ूसन शासनाची

रॉयट ुबड ूवन बेकायदेशीर मातीचे उखन होत असयाबाबत

(३६) *  २०४३   ी. ुसभाष उ फ पंडत ेशठ पाटल (अलबाग), ी. ैध यशील पाटल
(पेण) :   समाननीय मह ूसल मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) मौजे भाल (ता.अलबाग,िज.रायगड) येथील सामाईक ामथ मंडळाया मालकची
8 हेटर 93 आर इतक जागा उपलध अ ूसन गेया दहा महयापा ूसन शासनाची
रॉयट ुबड ूवन बेकायदेशीर मातीचे उखन होत आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, ामथंानी बेकायदेशीर माती उखन कन वाह ूतक केयाबाबत
तहसीलदार अलबाग यंायाक ेड लेखी तार कन सदरचे क पकडून याचे फोटो
काडून सादर केले  आहे हे खरे आहे काय,
(3) असयास, तहसीलदार अलबाग यंानी या करणी चौकशी  कन संबंधतावद
कोणती कारवाई   केल  वा करयात येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

ी. एकनाथराव खडसे : (1) सदर जागे ूतन ७०० ास मातीचे वनापरवाना उनन
झायाचे नद शनास आले आहे.
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(2) व (3) ामथंानी बेकायदेशीर माती उखननाबाबत तहसलदार अलबाग यंायाक ेड
तार केल आहे. सदर करणी अात इसमावद पोलसात ुगहा दाखल केला आहे.
(4) न उावत नाह.

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

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.


