
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
 

शुक्रिार, हदनाांि १० एवप्रल, २०१५ / चैत्र २०, १९३७ ( शिे ) 
 

(१) महसूल, पुनिवसन ि मदत िायव,  
भूिां प पुनिवसन, अल्पसांखयाांि वििास 
आणि औिाफ, िृषी आणि फलोत्पादन, 
पशुसांिधवन, दगु् धवििास ि मत् ् यव् यिसाय, 
राज्य उत्पादन शुल्ि मांत्री 

 

याांच ेप्रभारी विभाग 

(२) पररिहन मांत्री 
(३) उर्ाव, निीन ि निीिरिीय उर्ाव मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूि सांखया - २२ 
------------------------------- 

  
गुर्रात मधील विविध दधु सांघ महाराष्ट्रातून बेिायदेशीर 

 दधु सांिलन िरीत असल्याबाबत 
  

(१) *  १५८३५   श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.विलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय 
दगु् धवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गुजरात मधील गोध्रा, सुरत व बलसाड येथील दधु सींघ महाराषरातून 
बेकायदेशीरपणे दधु सींकलन करीत असल्यामुळे महाराषरातील अनेक दधु सींघाचे 
को्यवधी रुपयाींच ेनुकसान होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय व त्यात 
काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने अशा दधु सींघावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अशा आशयाच् या तरारारी रा यातील काही सहकारी दधू 
सींघाींकडून शासनास प्राप् त ााल् या आहेत, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी सहिनबींधक सहकारी सीं् था (दु ध) याींनी प्रशासकयय 
् वरुपाची चौकशी व अींतररम सुनावणी घेऊन गुजरात मधील ५ दधू सींघाींना तरारार 
अजााची सुनावणी सींपेपयतं महाराष र रा याम ये दधू सींकलन करण् यास .द.१०.२.२०१५ 
रोजीच् या आदेशान् वये मनाई करण् यात आली होती. तद्नींतर सदर ५ प्रितवादी सींघाींना 
त् याींची बाजू माींडण् यासा व व अवपलाकरीता कालावधी ळमळावा  हणून सहिनबींधक 
सहकारी सीं् था (दु ध) याींनी ् वतचच् या मनाई आदेशास .द.१३.२.२०१५ रोजीच् या 
आदेशान् वये अींतररम ् थगिगती आदेश पाररत केले. 
     दर यान याच सींदभाात चौकशी त् वरीत व समय मयाादेत पूणा करण् याच् या प्रमुख 
मागणीसह व अन् य मागण् याींसह काही सहकारी दधू सींघाींनी मा. उच् च न् यायालयात 
यागिचका रार.२०७२/२०१५ व २०७७/२०१५ दाखल केल् या आहेत. सदर यागिचका 
न् यायप्रववष   आहेत. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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

श्रीगोंदा, िर्वत (जर्. अहमदनगर) ि मोहोळ (जर्. सोलापूर) या तालुक् यात  
भभमा ि भसना नदीतून िाळुची त्िरी होत असल्याबाबत 

  

(२) * ९१५५   श्री.अबू आर्मी (मानखूदव भशिार्ीनगर), श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), 
श्री.अर्य चौधरी (भशिडी), श्री.अर्ुवन खोतिर (र्ालना) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) श्रीगोंदा, कजात (जज. अहमदनगर) तालुक्यातील भीमा नदीच्या पात्रामये 
खेड्यापासून ळस द्ेक पयंत येणा-या सवा . काणी नदी पात्रामधून हजारो ब्रास 
वाळूची चोरी होत असल् याचे .दनाींक २३ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास 
िनदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, ळभमा व ळसना नदीवर (ता.मोहोळ, जज.सोलापूर) वाळूची त्करी होवू नये 
यासा व बसववण्यात आलेले सी.सी.्ी.व्ही. (कॅमेरे) बींद करुन अगिधका-याींशी सींगनमत 
करुन वाळूची त्करी होत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार शासनाने सींबींगिधताींववरुद 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अहमदनगर जजल् ्यातील श्रीगोंदा व कजात तालुक् यात  
वाळूच् या अव ध उत् खनन व वाहतुकयची काही प्रकरणे िनदशानास आली आहेत, ही 
व् तुज्थती आहे. 
(२) सोलापूर जजल् ्यात मोहोळ तालुक् यातील सन २०१३-२०१४ म ये ळललावात 
गेलेल् या ४ वाळूग्ामधून ळललावधारकाींकडून होणा-या वाळू उत् खननावर िनयींत्रण 
 ेवण् यासा व सी.सी..्.व् ही कॅमेरे बसववण् यात आले होत.े ळललावाचा कालावधी 
सींपल् यानींतर सदर वाळूग्ामधून वाळूच े उत् खनन बींद करुन. सी.सी..्.व् ही कॅमेरे 
काढण् यात आले, ही व् तुज्थती आहे. 
(३) व (४) गौण खिनजाच् या अव ध उत् खननववाहतुकयस आळा घालण् यासा व ग वत 
केलेल् या भरारी पथकाींनी सन २०१४-२०१५ म ये केलेल् या तपासणीत श्रीगोंदा 
तालुक् यात वाळूच् या अव ध वाहतूकयच् या ७० प्रकरणात रुपये १५,७७,९०५/- दींड वसुल 
करण् यात आला असून २६ गुन् हे दाखल करण् यात आले आहेत. कजात तालुक् यात 
वाळूच् या अव ध वाहतूकयच् या २० प्रकरणात रुपये ४,८६,१६८/- इतका दींड वसूल 
करण् यात आला आहे. 
     तसेच, सन २०१४-२०१५ म ये मोहोळ तालुक् यातील ळभमा व सीना नदीपात्रातून 
वाळूची अव ध वाहतुक करणा-याींकडून रुपये ८,५४,४२०/- इतका दींड वसूल करण् यात 
आला असून, १० गुन् हे दाखल करण् यात आले आहेत. 
(५) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
िसई रोड, आनांदनगर येथे रान्सफामवरचा ्फोट होऊन  

पादचारी गांभीर र्खमी झाल् याबाबत 

(३) * १५८२४   श्री.विलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई रोड, आनींदनगर येथे .दनाींक १९ डडसेंबर, २०१४ रोजी रान्सफामारचा 
भीषण ्फो् ााला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्फो्ामये र्त्यावरुन जाणारे चार पादचारी भाजून जखमी ााले 
असून त्यातील दोन जण अत्यव्थ असून त्यास उपचारासा व रुणालयात नेण्यात 
आले, तसेच या रान्सफामाच् या आवारात पाका  केलेल्या मो्ार सायकली पूणातच जळून 
खाक ाालेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, ्फो् होण्यापूवी या रान्सफामारमधून सतत ऑईलची गळती सुरु 
असल्याची बाब तथेील नागररकाींनी महाराषर राय ववद्युत ववतरण कीं पनीच्या 
्थािनक अगिधका-याींच् या िनदशानास आणून .दली होती, परींतु वररष  अगिधका-याींनी या 
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ऑईल गळतीकड े गाींळभयााने लक्ष न .दल्यामुळे ्फो् ााला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, या ्फो्ाची सखोल चौकशी करण्यात येऊन त्यास जबाबदार   
असणा-या सींबींगिधताींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, या ्फो्ात जखमी ाालेल्याींना धषधोपचार व आगिथाक मदत देण्यात 
आली आहे वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय. 
(२) ् फो्ाम ये दोन पादचारी गींभीर जखमी ााले होत ेव दोन पादचा-याींना ककरकोळ 
भाजल् याचा जखमा होत् या त् याींना उपचारासा व रु णालयात नेण् यात आलेले होत े व 
रान् सफामारच् या लगत एक मो्र सायकल व एक सायकल जळून पुणा खाक ाालेली 
होती. गींभीर जखमी ाालेल् या दोन पादचा-याींचा उपचारादर यान रु णालयात मत्् यु 
ााला. 
(३)  ऑईल गळती बाबतची तरारार ् थािनक कायाालयाकड ेप्राप् त ाालेली नाही. 
(४) सदर ् फो्ाबाबतची चौकशी ववद्युत िनरीक्षकाींनी पुणा केली असून त् याींच् या 
अहवालानुसार सदरचा ् फो् हा रो.हत्राच् या अींतगात दोषामुळे ाालेला आहे. 
(५) महाववतरण कीं पनीच् या िनयमानुसार मयताच् या वारसाींना आगिथाक मदत 
रु.२,००,०००/- प्रत् येकय व ककरकोळ जखमीना रु.१५००/- प्रत् येकय देण् यात आलेली आहे. 
(६) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
विष्ट्िुनगर (ता.जर्.नाांदेड) भागात डी.पी. िरून िमी अधधि दाबाचा िीर्  

पुरिठा झाल्याने नागररिाांच ेमोठया प्रमािात नुिसान झाल्याबाबत 

(४) * १२५१४   श्री.अब् दलु सत्तार (भसल्लोड), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अ् लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) ववषणुनगर (ता.जज.नाींदेड) भागात डी.पी.नींबर.२१२ वरून कमी अगिधक दाबाचा 
वीज पुरव ा होत असल्याने काही घरातील इलेक्रॉिनक उपकरणे, ्ीव्ही बींद पडून 
रान्सफॉमार जळल्याने प्रचींड ्फो् होऊन पररसरातील ४०-५० घराींमधील ्ीव्ही, 
फ्रयज, इलेक्रॉिनक्स व्तू, पींखे, कुलर एसीसारख्या व्तू अचानक बींद पडून मो े 
नुकसान ााले असल्याच े माहे जानेवारी, २०१५ मये वा त्या दरयान िनदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार नुकसान भरपाई देण्याबाबत शासनाने काय कायावाही 
केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे अींशतच खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) सदर नादरुु् त रो.हत्र त् वरीत बदलनू तेथील वीज पुरव ा सुरळीत करण् यात 
आला. सदर घ्नेची पुढील तपासणी करीता ववद्युत िनररक्षक, नाींदेड याींना 
कळववण् यात आलेले आहे. ववद्युत िनरीक्षकाींचा अहवाल प्राप् त ााल् यानींतर पुढील 
कायावाही करण् यात येईल. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज् यात औयोयोधगि विर्ेयाया दरात िाझ झाल्याबाबत 

(५) *  ६४१७   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जर्तेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.विर्य िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर 
(सोनाििे) (नतिसा), श्रीमती ननमवला गावित (इगतपूरी) :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राय शासनाने वीज सवलतीपो्ी ७०६ को्ीच े अनुदान काढून घेतल्याने 
धद्योगिगक ववजेच्या दरात वाढ ााल्याने त्या िनषेधाथा कोल्हापूर येथील 
उद्योजकाींनी .दनाींक १२ त े१४ जानेवारी, २०१५ रोजी आपले उद्योग बींद  ेवले होत,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उद्योजकाींना वीज दरात सवलत न .दल्यास रायव्यापी बींदचा 
इशाराही .दला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) नाही. कोल् हापूरच् या .दनाींक १०.१.२०१५ रोजीच् या 
् थािनक वत्् तपत्राम ये .दनाींक १२ त े १४ जानेवारी, २०१५ रोजी उद्योग बींद 
 ेवण् याबाबत इशारा उद्योजकाींनी .दलेला होता. 
(२) नाही. 
(३) धद्योगिगक ग्राहकाींना देण् यात येणारी शासकयय सवलत बींद ााल् यामुळे ववद्युत 
िनयामक आयोगाने लागू केलेले अींतररम वीज दर धद्योगिगक ग्राहकाींना लागू होऊन 
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वीज दरात साधारणतच २०% वाढ ाालेली होती. आयोगाच् या .दनाींक ३.३.२०१४ 
अन् वये लागू केलेले अींतररम वीजदर व अितररक् त वीज आकारातील जनको-१ हे दोन 
आकार फेब्रुवारी, २०१५ म ये सींपुष ्ात आल् यामुळे धद्योगिगक दराम ये अींदाजे १२% 
कपात ाालेली आहे. माचा, २०१५ म ये जनको-१ व रॉन् सको आकार सींपुष ्ात 
असल् यामुळे एवप्रल, २०१५ च् या धद्योगिगक वीज बबलाम ये जवळजवळ १९ % 
कपात होणार आहे. ववद्युत िनयामक आयोगाने मींजूरी .दल् यानींतर नवीन दर लागू 
होतील. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

---------------- 
िरूड ि धामिगाांि (जर्.अमरािती) तालुक् यात तसेच िधाव नदीया या 
मुगाली घाटािरुन (जर्.िधाव) रेतीची त्िरी होत असल्याबाबत 

(६) *  १२५५०   प्रा.विरेंद्र र्गताप (धामिगाि रेल्िे), श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वरूड तालुक्यात (जज.अमरावती) येथे िनयमबा्यपणे रेती उत्खनन होत 
असल्याप्रकरणी तहळसलदार याींनी उपववभागीय अगिधकारी याींच्याकड ेअनेकदा तरारारी 
करूनही आजवर सींबींगिधताींवर कोणतीच कारवाई ााली नसल्याच े िनदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) तसेच, धामणगाींव तालुक्यातील (जज.अमरावती) ळललाव ाालेल् या रेतीघा्ातून 
रेती उत्खनन करु नये असा शासन िनणाय असूनही पोकलेनच्या सा्याने 
िनयमबा्य रेती उपसा सरुु असून त्याकड ेसींबींगिधत अगिधका-याींनी केलेल्या दलुाक्षामुळे 
शासनाचा लाखो रुपयाींचा महसूल बुडत असल् याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् या 
सुमारास िनदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच, वधाा नदीच् या मुगाली घा्ावरुन (जज.वधाा) गेल् या काही .दवसाींपासून 
मो या प्रमाणात अव ध रेती उत् खनन सुरु असल् याच े .दनाींक ११व१व२०१५ रोजी 
िनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने यासींदभाात चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले व त्यानुसार सींबींगिधताींववरुद कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) तहळसलदार, वरुड याींनी िनयमबा्य रेती उत् खननाबाबत 
कोणतीही तरारार उपववभागीय अगिधका-याींकड ेकेल् याच ेआढळून आले नाही. 
(२) धामणगाींव तालुक् यातील ळललाव केलेल् या रेती घा्ातून रेती उत् खनन करु नये 
असा कोणताही शासन िनणाय काढण् यात आलेला नाही. तसेच सदर भागात माहे 



7 

जानेवारी, २०१५ वा त् या सुमारास पोकलेनच् या सहायायाने रेती उपसा सुरु असल् याची 
बाब दृष ्ोपत् तीस आलेली नाही. 
(३) वधाा जजल् ्यातील वधाा नदीपात्रात मुगाली नावाचा रेतीघा् अज्तत् वात नाही. 
(४) व (५) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज् यातील मजयाामार सां् थाांनी ेडझले खरेदीतील परताव् याया या  

रक् िमेचा मो्या प्रमािात गैरव् यिहार िेल्याबाबत 

(७) *  १५९८७   श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), श्री.मनोहर भोईर (उरि), 
श्री.सांर्य पोतनीस (िभलना), श्री.तुिाराम िात े (अिुशक्ती नगर) :   सन्माननीय 
मत््य व् यिसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रा यातील मजच्ामार सीं् थाींनी बाजार भावाने डडाेले खरेदी केल् यानींतर आ ण 
त् याींनी खरेदी केलेल्या डडाले खरेदीच् या पावत् या शासनाकड े जमा केल् यावर 
शासनामाफा त परताव्याची रक्कम परत .दली जात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मुरुड तालुक् यातील (जज.रायगड) महालष् मी मजच्ामार ववववध 
कायाकारी सीं् थेच् या पदागिधका-याींनी ् वतचची यींत्रणा राबवून डडाले खरेदीतील 
परताव् याच् या रक् कमेचा मो्या प्रमाणात ग रव् यवहार केल् याच े माहे फेब्रुवारी, २०१५ 
च् या दसु-या आ वड्यात वा त् या सुमारास िनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणाची प्रितज्ञापत्र व पुराव्यासह तरारार सहायक आयुक्त 
मत््यव्यवसाय, रायगड याींच् याकड ेश्री.अशोक नरहरी गिगदी याींनी .दली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
त् यानुषींगाने पुढे कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) तरारार प्राप् त हे खरे आहे. मात्र प्रितज्ञापत्र व पुरावे .दलेले नाहीत. 
(४) चौकशीत ग रव् यवहार आढळून आलेला नाही. 
(५) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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भागाईिाडी (ता.भशराळा, जर्.साांगली) येथील डोंगरािरील गितास िीर् ताराांया या 
् पाकिम गमुळे लागलेल्या आगीत महहलेचा झालेला मतृ्यू 

(८) *  १५६२९   श्री.भशिार्ीराि नाईि (भशराळा) :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भागाईवाडी (ता.ळशराळा, जज.साींगली) येथील डोंगरावरील गवतास वीज ताराींच् या 
् पाककंगमुळे माहे फेब्रुवारी, २०१५ म ये आग लागून त् या आगीत श्रीमती बाळाबाई 
यशवींत खोत (वय ६५) या म.हलेचा होरपळून मत्् यू ााला असून त्याींच े पती श्री. 
यशवींत खोत (वय ७०) हे भाजून गींभीरररत् या जखमी ााले आहेत, तसेच त् याींचे 
सुमारे ६० एकरातील  असलेले गवत जळून खाक ााल् याने ३० लाख रुपयाींचे 
नुकसान ााले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदरहू आग महाराष र रा य ववद्युत मींडळाच् या कमाचा-याींच् या 
िनषकाळजीपणामुळे लागली असल् याच ेिनदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, नुकसान ाालेल् या खोत कु्ुींबबयास भरपाई देण् याच् या दृष ्ीने शासनाने 
काय कायावाही केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ? 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) तालुका ळशराळा, जज.साींगली येथील भागाईवाडी 
डोंगरावरील गवतास वीज ताराींच् या  ् पाककंगमुळे फेब्रुवारी, २०१५ म ये आग लागून 
त् या आगीत श्रीमती बाळाबाई यशवींत खोत (वय ६५) या म.हलेचा होरपळून मत्् यू 
ााला असून त् याींच े पती श्री.यशवींत खोत (वय ७०) हे भाजून गींभीरररत् या जखमी 
ााले हे खरे आहे. 
     तसेच जळीत गावताच् या नुकसानाची रक् कमेबाबत तालुका क्वष अगिधकारी याींचे 
प्रमाणपत्र पींचनामा अद्याप अप्राप् त आहे. 
(२) नाही. सदर दघुा् ना न सगिगाक कारणामुळे ााली आहे. 
(३) जळीत गवताच् या नुकसानाची रक् कमेबाबत तालुका क्वष अगिधकारी याींच े
प्रमाणपत्र पींचनामा व महाराष र रा य ववद्युत ववतरण कीं पनीच् या िनयमाप्रमाणे इतर 
आवश् यक कागदपत्रे प्राप् त ााल् यावर नुकसान भरपाई देण् यात येईल. या घ्नेतील 
मत्् यूमूखी पडलेल् या शेत मजुराींच् या कु्ूींबबयाींना महाववतरणकडून आगिथाक मदत 
देण् यासींबींधीची प्रकरारया चालू आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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गडधचरोली जर्ल् हयातील आरमोरी येथील ्ेन् डस दगु् ध उत् पादि 
सहिारी सां् थेने शेति-याांची िेलेली फसििूि 

(९) *  १४२४९   श्री.विर्य िडटे्टीिार (रा म्हपूरी) :   सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडगिचरोली जजल् हयातील आरमोरी येथील फे्रन् डस दु ध उत् पादक सहकारी सीं् था 
मयाा. आरमोरी र.नीं.३५८ च े अ यक्ष, सगिचव आ ण जजल् हा दु ध ववकास अगिधकारी, 
गडगिचरोली याींनी सींगनमत करुन बनाव् कागदपत्राच् या आधारे शेतक-याींची फसवणूक 
करुन लाखो रुपयाींचा ग रव्यवहार केला असल् याची मा.हती .दनाींक १० फेब्रुवारी, २०१५ 
रोजी वा त् या सुमारास िनदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण् यात आली आहे काय व 
चौकशीनुसार काय कायावाही करण्यात आली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, याबाबत होत असलेल् या ववलींबाची सवासाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींशतच खरे आहे. 
     गडगिचरोली जजल् ्यातील मौजे आरमोरी येथील फे्रन् डस दु ध उत् पादक सहकारी 
सीं् थेत ाालेल् या रष्ष ्ाचाराची चौकशी करुन दोषीींवर कायावाही करण् याबाबत सीं् थेच् या 
सभासदाींनी .द.५.१०.२०१३ रोजी आयुक् त, दु धव् यवसाय ववकास याींच् या कायाालयात 
िनवेदन .दले होत.े 
(२) होय, 
     सदर प्रकरणी जजल् हा दु धव् यवसाय ववकास अगिधकारी, वधाा व प्रादेळशक 
दु धव् यवसाय ववकास अगिधकारी, नागपूर याींचमेाफा त प्राथळमक चौकशी करण् यात आली 
आहे. तसेच सहकार ववभागाींतगात लेखापरीक्षण शे्रणी-१ (कफरत े पथक), सहकारी 
सीं् था (पदमु), चींद्रपूर याींचमेाफा त व धािनक लेखा पररक्षण करण् यात आले असून 
प्रशासकयय ववशेष अहवाल सादर करण् यात आला आहे. 
     सदर अहवालाच् या अनुषींगाने महाराष र सहकारी सीं् था अगिधिनयम, १९६० चे 
कलम ८८ व महाराष र सहकारी सीं् था िनयम १९६१ मधील िनयम ७२ मधील 
तरतूदीनुसार सींबींधीत सींचालकवपदागिधकारी व अगिधका-याींच् याववरु द शाहिनशा करुन 
आरोप  ेवून सींबींगिधताींवर व यजक्तक व सामु.हकररत् या जबाबदारी िनजश्चत करुन जी 
रक् कम  रववली जाईल ती रक् कम सीं् थेस भरणेववषयी आदेश पारीत करावेत, असे 
आदेश सहायायक िनबींधक, सहकारी सीं् था, देसाईगींज, गडगिचरोली याींना सहायक 
िनबींधक, सहकारी सीं् था (दु ध), गडगिचरोली याींनी .द.२२.१.२०१५ रोजी .दले आहेत. 
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     जजल् हा दु ध ववकास अगिधकारी, गडगिचरोली याींचवेवरु द प्रशासकयय कायावाही 
करण् यात येत असून त् याअनुषींगाने त् याींना .द.३१.१.२०१५ रोजी कारणे दाखवा नो्ीस 
देण् यात आलेली आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
मौर्े बेिापूर (ता.खानापूर, जर्.साांगली) येथील देि् थान र्मीन  

पिनचक् िी िां पनीने अनधधिृतपिे ताब् यात घेतल् याबाबत 

(१०) *  १५२७२   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली जजल् ्यातील खानापूर तालुक् यामधील मौजे बेणापूर येथील ग् नींबर ४१० 
म ये मारुती देव् थान जमीन पवनचक् कय कीं पनीने शासनाची कोणतीही परवानगी न 
घेता अनगिधक्तपणे ताब्यात घेतली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले, 
(३) असल्यास, त्यानुसार पवनचक्कय कीं पनीववरोधात शासनाने काय कारवाई केली 
आहे वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) 
     साींगली जजल् ्यातील खानापूर तालुका मौजे बेणापूर येथील ग.नीं.४१० ही जमीन 
देव् थान इनाम वगा-३ ची असून सदर जळमनीच् या मयत व.हवा्दाराच् या वारसाच् या 
सींमतीने मारुती वव ींड कीं पनीने वर नमूद ग्ातून १० गुीं े क्षेत्रात अींदाजे ४५० फू् लाींब 
व २५ फू् रुीं द असा र् ता तयार करुन त् याचा वापर केला आहे. सदरची जमीन ही 
देव् थान इनाम वगा-३ ची असल् याने सक्षम प्रागिधकारी याींची  कोणतीही पुवापरवानगी 
न घेता वरील जळमनीचा वापर र् त् यासा व केला असल् याने त् याबाबत उपववभागीय 
अगिधकारी, वव्ा याींचकेडून चौकशीची कायावाही सुरु आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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नाभशि जर्ल्हयातील पाटोदा येथील िीर् वितरि िां पनीयाया 
ननष्ट्िाळर्ीपिामुळे युििाला झालेला अपघात 

  

(११) *  ११३७७   श्री.ागन भुर्बळ (येिला), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अिधूत 
तटिरे (श्रीिधवन), श्री.जर्तेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा) :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाळशक जजल्हयातील पा्ोदा येथील वीज उपकें द्रात कोब्रा कीं पनीच्या  ेकेदारी 
ग्ात लाईनवर नवीन वायर ्ाकण्याच ेकाम करणा-या एका तरुणास वीज ववतरण 
कीं पनीच्या िनषकाळजीपणामुळे अपघात होऊन दोन्ही हात गमवावे लागल्याची गींभीर 
घ्ना .दनाींक १२ नोव्हेंबर, २०१४ रोजी वा त्या सुमारास िनदशानास आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनामाफा त चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार सदर तरूणास जा्तीत 
जा्त आगिथाक व व द्यकयय मदत ळमळण्यासा व शासनामाफा त तातडीची कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अींशतच खरे आहे. 
     सदर घ्ना .दनाींक २३ नोव् हेंबर, २०१२ रोजी घडली आहे. 
(२) होय, 
(३) शासकयय ववद्युत िनरीक्षक, नाळशक याींच् या अहवालानुसार सदर अपघातास 
किनष   अळभयींता व उप यींत्रचालक हे जबाबदार असल् याच े चौकशीअींती िनष पन् न 
ााले. पा्ोदा उपकें द्राच े उपयींत्रचालक याींना कायाकारी अळभयींता, मनमाड याींनी 
िनलींबीत केले असून त् याींची खात ेअींतगात चौकशी करुन त् याींचा िनलींबन कालावधी 
ळशक्षा  हणून ग्रा्य धरण् यात आला असून त् याची वावषाक वेतन वाढ एक वषााकररता 
सींचयी पररणामाने रोखण् याची ळशक्षा केली आहे. किनष   अळभयींता याींच् यावर 
आरोपपत्र दाखल करण् यास आले आहे. 
     महाववतरण कीं पनीकडून .दनाींक २९.११.२०१२ रोजी तात् काळ आगिथाक मदत 
रु.५०००/- देण् यात आली असून सदर युवकाने नुकसान भरपाई ळमळणसा व प्रथम वगा 
कामगार न् यायालय, नाळशक याींचकेड ेदावा दाखल केला आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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िल्याि- डोंबबिली (जर्.ठािे) तसेच माि (जर्.सातारा) येथील िीर् ग्राहिाांिडून 
िाझीि िीर्बबल आिारण्यात येत असल्याबाबत 

(१२) *  १४९७७   प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अ् लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.विर्य िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर 
(सोनाििे) (नतिसा), श्री.अब् दलु सत्तार (भसल्लोड), श्री.र्यिुमार गोरे (माि) :   
सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ाणे, कल्याण, डोंबबवली (जज. ाणे) तसेच माण (जज.सातारा) येथे वीज वापराच्या 
मी्र वाचनामये चुकयच्या नोंदी करून वीज ग्राहकाींकडून वाढीव वीज बबल 
आकारण्यात येत असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ मये वा त्या दरयान िनदशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त चौकशीनुसार वाढीव बबले पा ववणा-या सींबींगिधताींवर काय 
कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) वीज ग्राहकाींना त् याींच् या ववद्युत वापरानुसार ववद्युत 
देयके .दली जातात. परींतु माहे जानेवारी, २०१५ म ये कल् याण शहराअींतगात ३३४ 
वीज ग्राहकाींच े मी्र वाचन चुकयच े ााल् याने त् याींची देयके चुकयची गेलेली आढळून 
आलेली आहेत व त् याम ये दरुु् ती करुन .दलेली आहे. डोंबबवली ववभागाम ये 
उपववभाग ३ अींतगात Hand Held Unit च् या ताींबत्रक दोषामुळे २४ वीज ग्राहकाींचे 
प्रत् यक्ष मी्र वाचन प दतीने ररडीींग घेण् यात आले त् यामुळे सदर वीज ग्राहकाींना ३० 
ऐवजी ३१ ते ३८ .दवसाींची वीज देयके गेली होती. त् याींची दरुु् ती पुढील म.हन् याींच् या 
वीज देयकाींम ये करण् यात आली आहे. 
(२) होय. 
(३) मी्र वाचन एजन् सीच् या चुकयच् या वाचनाबदल ल कामाच् या आदेशातील तरतूदी 
नुसार  ाणे जजल् हा अींतगात तसेच माण, जज.सातारा अींतगात मी्र वाचन एजन् सीस 
अनुरारमे रु.२४,३२५ व रु.३५०० दींड आकारण् यात आला असून सदर दींडाची रक् कम 
सींबींगिधत एजन् सीच् या देयकातून वसुल करण् यात कायावाही करण् यात आली आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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डॉ.पांर्ाबराि देशमुख िृवष वियोयापीठ, अिोला याांनी सांशोधन ि शैक्षणिि उद्देशाने 
सांपाहदत िेलेली र्मीन विनािापर पडून असल्याबाबत 

(१३) *  १५६८१   श्री.रिधीर सािरिर (अिोला पूिव) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डॉ.पींजाबराव देशमुख क्वष ववद्यापी , अकोलाकड ेसींशोधन व श क्ष णक उदल ेशाने 
सींपा.दत केलेली शेतक-याींची जमीन मो्या प्रमाणात ब-याच वषांपासून ववनावापर 
पडून आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) सदर सींपा.दत जमीन ववना वापर पडुन असल् याने पडीत ााली, हे खरे आहे 
काय, 
(३) डॉ.पीं.दे.क्. ववद्यापी ाकड े ववना वापर पडून असलेली जमीन मूळ शेतक-याींना 
परत करण् यासा व वा भाड ेतत् वावर लागवडीसा व देण् यासा व वारींवार मागणी केली, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, ववना वापर पडून असलेली पडीत ाालेली जमीन कसण् यायो य 
करण् यासा व व श क्ष णक प्रयोजनात वापरण् यासा व काय कायावाही करण् यात आली 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) व (२) अींशतच खरे आहे. 
डॉ.पींजाबराव देशमुख क्वष ववद्यापी , अकोला याींचकेड े एकूण ५०२१.७६ 

हेक् ्र जमीन आहे. त् याप कय ३०६.१५ हे. एवढी जमीन पडीत आहे. या जळमनीम ये 
चराई क्षेत्र, तलाव क्षेत्राचा समावेश आहे. तसेच जळमनीचा काही भाग उताराचा, 
पाणथळ व गो्ाडी ् वरुपाचा असल् याने पडीत आहे. 
(३) अींशतच खरे आहे. 

सवोदय शेतकरी सम् या िनवारण सळमती, अकोला याींनी ववद्यापी ाची 
जमीन बबजोत् पादनासा व खाजगी कीं पन् याींना न देता मूळ शेतक-याींस परत देता यावी 
याकररता शासनाकड ेमागणी केली होती. 
(४) जमीन सुधारणेची कायावाही सुरु आहे. त् याअींतगात ही जमीन कसण् यायो य 
करण् यात येत आहे. 
(५) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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िुडुविाडी (ता.माझा, जर्.सोलापूर) येथील मुळ मालमत् ता धारिाांची नािे भोगिटादार 
लािल् याने या मालमत् तचेी खरेदी विक्री होत नसल्याबाबत 

(१४) *  १६२४०   श्री.बबनराि भशांदे (माझा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कुडुावाडी (ता.माढा, जज.सोलापूर) येथील ९१७ मूळ मालमत् ता धारकाींची नावे 
भोगव्ादार  हणून लावल् याने या मालमत् तेची खरेदी ववरारय होत नसल् याच,े 
बाींधकामास परवानगी ळमळत नसल् याच ेतसेच बँकेच े कजा ळमळत नसल् याच े माहे 
फेब्रुवारी, २०१५ म ये वा त्या सुमारास िनदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त ळमळकती मुळ मालमत् ताधारकाींच् या नावावर िनयमानुकूल 
करण् याबाबत मींत्रीमींडळाने .दनाींक ६ ऑग् ्, २००९ रोजी िनणाय घेवूनही अद्याप 
शासनाने कोणतीही कायावाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त मालमत् ता िनयमानुकूल करण् याच ेअगिधकार महसूल उपववभागीय 
अगिधकारी याींना देण् याबाबत ् थािनक लोकप्रितिनधीींनी वारींवार िनवेदने देवूनही 
शासन् तरावर जाणीवपूवाक कायावाही प्रलींबबत  ेवली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उक् त प्रकरणी चौकशी करुन ळमळकती मालमत् ताधारकाींच् या नावे 
करण् याबाबत तसेच जाणीवपूवाक ववलींब करणा-या मींत्रालयीन सींबींगिधत अगिधका-याींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) व (२) मौजे कुडुावाडी, मा.माढा येथे नगर भूमापन 
प दती लागू करताना ९१७ मालमत् तचे् या आखीव पबत्रकेवर धारक सदरी ‘’महाराष र 
शासन’’ नमूद असून इतर हक् कात भोगव्ादाराींची नावे नमूद आहेत. सदर ळमळकती 
शासनाच् या असल् याने त्यावरील अितरारमणदाराींच् या नावाची नोंद आखीव पबत्रकेत 
‘’इतर हक् कात’’ करण् यात आली आहे. 
     या प्रश् नाववषयी .द.६/८/२००९ रोजी ाालेल् या मींबत्रमींडळ ब  कयतील िनणायानुसार 
शासन ज्ञापन .द.३१/०८/२००९ व त् याच े शु दीपत्रक .द.१८/०२/२०१२ अन् वये ४ 
भोगव्दाराींची प्रकरणे िनयळमत करण् यात आली आहेत. एकूण ४५० प्रकरणे 
अितरारमण िनयळमत करण् यासा व प्राप् त ाालेली असून उपववभागीय अगिधकारी 
् तरावर प्रकरणिनहाय ााननी सुरु आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश् नाधीन प्रकरणी उपववभागीय अगिधकारी याींना अितरारमण 
िनयामानुकूल करण् यासींदभाात अगिधकार प्रत् यायोजजत करण् याचा प्र् ताव शासन 
् तरावर तपासण् यात येत आहे. 

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



15 

अांबड, घनसािांगी, भोिरदन, र्ाफराबाद (जर्.र्ालना) या तालुक् यातील  
नदीपात्रातून तसेच पूिाव (ता.र्ळगाांि-र्ामोद, जर्.बुलझािा) येथे  

नदी पात्रात अिैध िाळू उपसा होत असल्याबाबत 
(१५) *८६९५ श्री.अर्ुवन खोतिर (र्ालना), डॉ.सांर्य रायमुलिर (मेहिर), 
डॉ.शभशिाांत खेडिेर (भसांदखेड रार्ा) : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
(१) अींबड, घनसावींगी, भोकरदन आ ण जाफराबाद (जज.जालना) या तालुक् यातील 
नद्याींवर वाळू माकफया अव ध वाळू उपसा करीत असून त् याींच्यावर कारवाई करण् याचे 
िनवेदन .दनाींक १० डडसेंबर, २०१४ रोजी वा त् यासुमारास अ खल भारतीय ाावा 
सींघ्नेने जजल् हागिधकारी, जालना याींच् याकड े.दले, हे खरे आहे काय, 
(२) पूणाा नदी पात्रासह (ता.जळगाींव-जामोद, जज.बुलढाणा) इतर . काणी वाळू 
माकफयाींनी केलेल्या अव ध वाळू उत्खननावर .दनाींक ४ नोव्हेंबर, २०१४ त े३० डडसेंबर, 
२०१४ या कालावधीत २४ वाळू त्कराींवर दींड केलेल्या २,०३,७००व- रुपयाींप कय 
शासनाच्या ितजोरीत प्रत्यक्ष मात्र केवळ ८७,०००व- रुपयाींचाच भरणा करण्यात 
आल्याच ेनुकतेच िनदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुषींगाने दोषी व्यक्तीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३), (४) व (५) जालना जजल् ्यातील अींबड व 
घनसावींगी तालुक्याच् या सींदभाात अशा ् वरुपाच ेिनवेदन अ खल भारतीय ाावा मरा ा 
युवा सींघ्नेने जजल् हागिधकारी, जालना याींना .दनाींक १०व१२व२०१४ रोजी िनवेदन .दले 
हे खरे आहे, सदर िनवेदनाच् या अनुषींगाने उपववभागीय अगिधकारी याींचमेाफा त चौकशी 
करण् यात येत आहे. तसेच गौण खिनजाची अव ध उत् खनन व  वाहतुक रोखण् यासा व 
जजल् हा, उपववभाग व तालुका ् तरावर ग वत करण् यात आलेल् या भरारी पथकाींद्वारे 
.दनाींक १०व१२व२०१४ त े .दनाींक ३१व०३व२०१५ या कालावधीत ६२ प्रकरणात रुपये 
६,२४,३५०व- इतका दींड वसूल करण् यात आला आहे. 
     जळगाींव जामोद तालुक् यात .द. ४ नोव् हेंबर, २०१४ त े .द. ३० डडसेंबर, २०१४ 
या कालावधीत पूणाा नदी पात्रातून अव ध वाळू वाहतुकयच् या २१ प्रकरणात रुपये 
१,९८,३००/- इतका दींड आकारण् यात आला असून त् याप कय रुपये ८०,४००/- इतका दींड 
वसूल करण् यात आला आहे. दींडाच् या  उवाररत रक् कमेच् या वसूलीची कायावाही 
प्रगतीपथावर असून, सींबींगिधताींच् या गाव नमूना  नींबर ७/१२ वर बोजा चढववण् याबाबत 
िनदेळशत केले आहे. 
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बेलिांडी (ता.श्रीगोंदा, जर्.अहमदनगर) पररसरातील शेती महामांडळाची  
र्मीन चुिीयाया पध्दतीने उयोयोगपतीला हदल्याबाबत 

(१६) *  १११७९   श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.जर्तेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), 
श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधवन) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) बेलवींडी (ता. श्रीगोंदा, जज. अहमदनगर) पररसरातील शेती महामींडळाची सुमारे 
१३०० एकर जमीन शेतकऱयाींना भाडे तत्वावर देण्याऐवजी एका मो्या उद्योगपतीला 
चुकयच्या करार पदतीने .दनाींक २२ डडसेंबर, २०१४ रोजी देण्यात आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, शेती महामींडळाच्या या चुकयच्या िनणायाववरोधात बेलवींडी आ ण लोणी 
व्यींकनाथ पररसरातील सींतप्त शेतक-याींनी .दनाींक २२ डडसेंबर, २०१४ पासून उपोषण 
सुरु केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शेतकऱयाींना भाड े तत्वावर जमीन देण्याऐवजी एका उद्योगपतीला 
जमीन देण्याची कारणे काय, 
(४) असल्यास, यासींदभाात चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार शेतकऱयाींना जमीन पुन् हा 
भाडतेत्वावर देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) महाराषर राय शतेी महामींडळाच्या बेलवींडी 
पररसरातील शेतमळ्यासींदभाात िनयमानुसार िनववदा प्रकरारया राबवून सींयुक्त शेती 
करीता श्रीक्षण इींड्रीज, धरींगाबाद याींच्यासोबत जानेवारी, २०१५ मये करारनामा 
करण्यात आला आहे. सदर िनववदा प्रकरारयेत शेती करण्यात इच्ाुक व्यक्तीींनी देखील 
सहभाग घेतला होता. मात्र त्याींच े देकार कमी असल्याने त्याींच्या िनववदा 
्वीकारण्यात आल्या नाहीत. 
     सदर िनणायाच्या ववरोधात बेलवींडी व लोणी व्यींकनाथ परसरातील शेतक-याींनी 
.द. २२ डडसेंबर, २०१४ रोजी एक .दवसाच ेउपोषण केले होत.े 
(४) व (५) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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दाररद्रयरेषेखालील नागररिाांना िें द्र शासनायाया रार्ीि गाांधी ग्रामीि  
वियोयुतीिरि योर्नेतील लाभार्थ यामिर महावितरििडून  

थिबािी लादली र्ात असल् याबाबत 

(१७) *  १५७४३   श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचिटगाांििर (िैर्ापूर) :   सन्माननीय 
ऊर्ाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दाररद्रयरेषेखालील नागररकाींना कें द्र शासनाच्या राजीव गाींधी ग्रामीण 
ववद्युतीकरण योजनेतून फक्त १५ रूपयाींत वीज कनेक्शन .दले जात ेया योजनेतींगात 
२०१० मये व जापूर (जज.धरींगाबाद) तालुक्यातील िनमगाव येथील इीं.दरा नगरमये 
वीज कनेक्शन देण्याची कायावाही करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेतींगात वीज जोडणी न देताच व जापूर तालुक्यातील 
िनमगाव येथील दाररद्रयरेषेखालील १९ कु्ूींबावर महाववतरणाने थकबाकय लावली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वीज जोडणी न देताच थकबाकय देण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, 
(५) तदनुसार यास जबाबदार असणा-या सींबींगिधत व्यक्तीींवर कोणती कारवाई करण्यात 
आली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, धरींगाबाद जजल् ्यातील व जापूर तालुक्यातील 
मौजे िनमगावच् या इीं.दरानगर येथील दाररर्यरयरेषेदखालील नागररकाींना कें द्र शासनाच् या 
राजीव गाींधी ग्रामीण ववद्युतीकरण योजनेअींतगात सन २०१० त े२०१२ या कालावधीत 
वीज कनेक् शन देण् याची कायावाही करण् यात आली आहे. 
(२) नाही, सदर योजनेअींतगात व जापूर तालुक् यातील िनमगाव येथील इीं.दरानगर येथे 
१२ कु्ूींबाींना वीज कनेक् शन देण् यात आले व त् यानींतर त् याींच े ववद्युत देयके चालू 
करण् यात आले परींतु सींबींगिधत ग्राहकाींनी िनयळमत वीज देयके भरणा न केल् यामुळे 
त् याींचा ववद्युत पुरव ा खींडीत करण् यात आला आहे. उवाररत ७ कु्ूींबाींनी रुपये १५ चा 
फमा को्ेशन चा भरणा न केल् यामुळे त् याींना ववद्युत पुरव ा करण् यात आलेला नाही. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
(५) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
(६) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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मौर्ा नादांगाि पेठ (जर्.अमरािती) येथील तलािातून मो्या प्रमािात  
गौि खननर्ाांची चोरी होत असल्याबाबत 

(१८) *  १६०५१   श्री.रवि रािा (बडनेरा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजा नादींगाव पे  (जज.अमरावती) ज्थत बब्र.्शकालीन तलावातून तसेच इतर 
तलावातून जजल् हा पररषदेची कु ल् याही प्रकारची परवानगी न घेता मो्या प्रमाणात 
गौण खिनजाच े उत्खनन सुरु असल्याच े .दनाींक २४ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी वा त्या 
दरयान िनदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लाखो रुपयाींच् या गौण खिनजाची चोरी होत असल्याबाबत अमरावती 
जज.प.च ेमुख् य कायाकारी अगिधकारी याींचकेड ेतरारार करुनही उत् खनन सुरु आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने यासींदभाात चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले व त्यानुसार सींबींगिधताींववरुद व तरारारीकड े लक्ष न देणा-या अगिधका-याींवर  
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) मौजे नाींदगाव पे  (ता.अमरावती) येथील 
बब्र्ीशकालीन तलावातून  ववना परवाना गौण खिनज उचल करण् यात येत असल् याची 
तरारार मुख् य कायाकारी अगिधकारी, जजल् हा पररषद, अमरावती याींना प्राप् त ााली आहे. 
सदर तरारारीच् या अनुषींगाने चौकशी केली असता, नाींदगाव पे  ग्रामपींचायतीने ना 
हरकत .दल् यानुसार व तहळसलदार, अमरावती याींनी िनयमानुसार ् वामीत् वधनाची 
रक् कम शासनजमा करुन घेऊन, नाींदगाव पे  पााार तलावातुन गाळ काढण् याची 
परवानगी .दली असल् याच ेआढळून आले आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
एिलहरे (ता.जर्.नाभशि) येथील ६६० मेगॉिॅट वियोयूत ननभमवती प्रिल् प तातडीने 

िायावजन्ित िरण् याबाबत 

(१९) *  १६२३७   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देिळाली) :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) एकलहरे (ता.जज.नाळशक) येथे ६६० मेगावॅ् ववद्यूत िनळमाती प्रकल् प उभारला 
जात असल् याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ म ये वा त्या दरयान िनदशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल् यास, या प्रकल्पामुळे नाळशक जजल् हा लोडशेडड ींग मुक्त होणार आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकल् पास सन २०११-१२ म ये मींजूरी ळमळाली असून तसेच 
् थािनक लोकप्रितिनधीींनी वारींवार िनवेदने देऊनही सदर प्रकल् प कायााजन्वत करण् यात 
आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, रोजगार िनळमातीक्षम व शेतक-याींच् या .हताचा हा प्रकल् प असल्याने 
तात् काळ कायााजन्वत करण् याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) सदर . काणी प्रकल् प प्र् ताववत आहे. 
(२) सदर प्र् ताववत प्रकल् प कायााजन्वत ााल् यानींतर रा याच् या ववद्युत िनळमाती 
क्षमतते वाढ होणार आहे. मात्र रा यातील सवा वीज िनळमाती प्रकल् पाींपासूनची 
उपलब् ध वीज ववद्युत प्रणालीद्वारे सींपुणा रा यात ववतरीत करण् यात येत असून 
कोणत् याही वीज िनळमाती प्रकल् पाच् या कमी अथवा अगिधक उपलब् धतमेुळे त् या 
भागाच् या वीजेच् या उपलब् धतवेर पररणाम होत नाही. 
 
(३) व (४) सदर प्र् ताववत प्रकल् पाच् या सद्यज्थतीबाबत ् थािनक लोकप्रितिनधीींना 
अवगत करण् यात आले आहे. 
    कोळशाच् या उपलब् धतबेाबतची अिनजश्चतता, गिचमणीवधुराींड ेबाींधकामास ना-हरकत 
परवाना, पयाावरणाशी सींबींगिधत ना-हरकत परवाना आ ण इतर वा णजयक, ताींबत्रक व 
प्रशासकयय बाबीींची पुताता होण् यानुषींगाने कायावाही चालू आहे. या बाबीींची पूताता 
ााल् यानींतर सदर प्र् ताववत प्रकल् प उभारण् याच ेिनयोजन आहे. 
(५) प्रश् न उ्भववत नाही. 

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

शक्ती भमलचा साडसेहा एिराांचा भूखांड शासनायाया हातातून  
ननसटण्याची शक्यता असल्याबाबत. 

(२०) *  ११८८२   श्री.बसिरार् पाटील (औसा), श्री.अ् लम शेख (मालाड पजश्चम) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दक्षक्षण मुींबईतील महालष् मी येथील सुमारे साडसेहा एकराचा भूखींड सन १९३५ 
म ये शासनाने शहापूरजी बरुचा ळमल् सला धद्योगिगक वापरासा व ५० वषााच् या 
भाडपेट्टा कराराींवर .दला होता, मात्र ही ळमल .दवाळखोरीत गेल् यानींतर सन १९५१ 
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म ये सदरहू भूखींड शक् ती ळमलला देण् यात आला, शक्ती ळमलही तोट्यात गेल् यामुळे 
सन १९८१ म ये ती ळमल बींद करण् याबाबत उच् च न् यायालयात अजा दाखल 
केल् यानींतर त् यावेळी तो अजा मान् यही ााला, हे खरे आहे काय, 
(२) सदरहू भूखींड शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता गहाण  ेवून शक् ती ळमलने 
पींजाब नॅशनल बँकेकडून १० को्ीच े कजा घेतले ही बाब न् यायालयापुढे आणण् यात 
आली नाही, असा प्रितकुल अहवाल जजल् हागिधकारी, मुींबई याींनी .दल् यानींतर तत् कालीन 
महसूल मींत्री याींनी ्या भूखींडाचा भाडपेट्टा रदल  करुन भूखींड ताब् यात घेण् याच ेआदेश 
देऊन या भूखींडाचा सावाजिनक वापर करण् याचहेी प्र् ताववत केले होत,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून अींमलबजावणी न ााल्यामुळे बाजार 
भावाप्रमाणे रु. १ हजार को्ीचा हा भूखींड शासनाच्या ताब्यातून जाण्याची पररज्थती 
िनमााण ााली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याप्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार सींबींगिधताींववरुद्ध कोणती कारवाई करण्यात आली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) व (२) होय, 
(३) व (४) नाही, 
     तत् कालीन मा. मींत्री (महसूल) याींच् या .दनाींक १०.०८.२०१४  च् या आदेशान् वये 
प्रश् नाधीन भूखींडाच् या अगिधकार अळभलेखातून मे. शक् ती ळमल् स ळल. याींच ेनाव कमी 
करण् यात आले असून .दनाींक २५.०८.२०१४ रोजी सदर जागेचा एकतफी ताबाही 
घेण् यात आला. परींतु यासींदभाातील रर् यागिचका रारमाींक (एल) २३७२व२०१४ म ये मा. 
उच् च न् यायालयाने .दनाींक १५.०९.२०१४ च ेआदेशान् वये, पुढील कोणतेही आदेश पाररत 
करु नयेत, असे आदेश .दले आहेत. 
(५) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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धुळे आणि नांदरुबार जर्ल् ्यात तापी नदीतून होिारा िाळू उपसा बांद िरण् याबाबत 

(२१) *  १५९६६   श्री.र्यिुमार रािल (भशांदखेडा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धुळे आ ण नींदरुबार जजल् ्यातून जाणा-या तापी नदीतून मो्या प्रमाणावर वाळू 
उपसा करण् याबाबत शासन दरवषी  ेका देत असून त् यातून को्यवधी रुपयाींचा 
महसूल शासनाला ळमळत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सातत् याने वाळू उपसा होत असल् याने तापी नदीच् या का ावरील 
गावाींना मो ा धोका िनमााण ााला असून नदीच ेपात्र वाळू उपसामुळे खोल गेल्याने 
दोन् ही जजल् ्यातील र् त् याींची ज्थती  बबघडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, वाळू उपसावर बींदी घालावी अशी मागणी जजल् हागिधकारी, धुळे आ ण 
नींदरुबार याींच् याकड े सातत् याने ववववध सामाजजक सींघ्ना आ ण राजकयय पक्षाींनी 
वारींवार केली आहे, याबाबत अनेकदा मोच ेकाढून आींदोलने देखील केले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उक् त दोन् ही जजल् ्यातून वाळूचा उपसा कायमचा बींद करण् याबाबत 
शासनाने काय कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) धुळे व नींदरुबार जजल् ्यात शासन िनणाय .दनाींक 
१२व०२व२०१३ मधील तरतुदीनुसार वाळूवरेती उत् खननासा व यो य असलेल् या वाळूवरेती 
घा्ाींचा ळललाव ई- े्ं डररींगवई-ऑक् शनद्वारे करण् यात येतो. त् यातून शासनास महसूल 
प्राप् त होतो, हे खरे आहे. 
(२) वाळूच् या उत् खननामुळे तापी नदीका ावरील गावाना धोका ााल् याची बाब 
िनदशानास आलेली नाही. वाळूवरेती वाहतुकयमुळे काही प्रमाणात र् त ेखराब होतात ही 
व् तुज्थती आहे. मात्र खिनज ववकास िनधीतून ग्रामपींचायतीींना र् त े दरुु् तीसा व 
अनुदान उपलब् ध करुन देण् यात येत.े 
(३) होय, धुळे व नींदरुबार जजल् ्यात वाळू उपसा बींद करण् याबाबत लोकप्रितिनधीींची 
िनवेदने प्राप् त ााली आहेत. 
(४) व (५) वाळूवरेती उत् खननापुवी सींबींगिधत ग्रामसभेची तसेच भूजल सवेक्षण आ ण 
ववकास यींत्रणा याींनी ना-हरकत घेण् यात येत.े त् यानींतर वाळूवरेती ग्ातून वाळू 
उत् खननासा व पयाावरण अनुमती प्राप् त ाालेल् या वाळू रेती ग्ाींच े ळललाव करण् यात 
येतात. रा याच् या पायाभूत सुववधाींच् या कामासा व वाळू हा घ्क अिनवाया आहे, ही 
व् तुज्थती आहे या पश् वाभूमीवर वाळू उपसा बींद करणेबाबत कायावाही करण् याची 
आवश् यकता .दसून येत नाही.  
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मौर्े विटाळी (ता.अिोट, जर्.अिोला) येथे विर्ेया या खाांबाला असलेल् या तिाि  
दोरास ् पशव होऊन महहलेचा झालेला मतृ् यु 

(२२) *  १५६८२   श्री.रिधीर सािरिर (अिोला पूिव) :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे वव्ाळी (ता.अको् जज.अकोला) येथे ववजेच् या खाींबाला असलेल् या तणाव 
दोरास ् पशा ााल् याने शॉक लागून श्रीमती पींचफुला देवराव इींगळे ्या म.हलेचा  
.दनाींक १७ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी मत्् यु ााला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती दोषी अगिधकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच सदर 
कु्ूींबास नुकसान भरपाई देण् याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच, भववष यात अशा अपघाताची पुनरावत्् ती होऊ नये  हणून महाराष र रा य 
ववद्युत ववतरण कीं पनीकडून कोणती खबरदारी घेण्यात येत आहे ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) चौकशीअींती महाराष र रा य वीज ववतरण कीं पनीकडून कोणताही कमाचारी दोषी 
असल् याच ेआढळून आले नाही. ववद्युत िनरीक्षक, उद्योग, ऊजाा व कामगार ववभाग, 
अकोला याींच् या .दनाींक २३.३.२०१५ च् या अींितम अहवालानुसार वीज ववतरण कीं पनीची 
सदोष वीज सींच माींडणी व सींरक्षण योजना कारणीभूत असल् याच ेनमूद केले आहे. 
अपघातग्र् ताींच् या वारसाींना तत् कालीन मदत रु.२०,०००/- धनादेशाद्वारे .दनाींक 
२३.३.२०१५ रोजी देण् यात आली. सींबींगिधताींकडून आवश् यक ती कागदपत्र ेप्राप् त होताच 
महाववतरणच् या िनयमाप्रमाणे अींितम मदत देण् यात येईल. 
(४) खबरदारीच् या उपाय  हणून वीज वा.हन् या सक्षम व सुरक्षक्षत  ेवण् याकररता 
सींबींगिधत अगिधकारी व कमाचा-याना िनदेळशत करण् यात आले आहे. 

----------------- 
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
___________________________________________________________ 

मुद्रणपूवा सवा प्रककया महाराषर ववधानमींडळ सगिचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: शासकयय मयवती मुद्रणालय, मुींबई. 


