
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, ददनाांि २० जुलै, २०१५ / आषाढ २९, १९३७ ( शिे ) 
  
(१) महसलू, 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) उजाव, निीन ि निीिरिीय उजाव मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूि सांखया - ३४ 
------------------------------- 

  
डोंबििली त ेिल्याि गट नां.९ पररसरात खाडी  
किनारी अिैध रेती उपसा होत असल्यािाित 

  

(१) *  २०२९७   श्री.गिपत गायििाड (िल्याि पूिव), डॉ.सुधािर भालेराि 
(उदगीर), श्री.सांजय िेळिर (ठािे), श्री.किसन िथोरे (मुरिाड) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डोंबिवली त ेकल्याण ग् नीं.९ पररसरात खाडी ककनारी अवैध रेती उपसा होत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अवैध रेती उपसा करणे व साठा करण्यास शासनाच्या प्लॉ्चा वापर 
करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास यािाित लोकप्रतततनधी, मा.जिल्हाधधकारी याींना वारींवार पत्र देवूनही 
अवैध रेती उपसा थाींिववण्यात येत नसल्याने शासनाच्या महसूलाच े नुकसान होत 
असून िमीनीचा वापर करणाऱयाींना पाठीशी घातले िात आहे, हे खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, यािाित अवैध रेती उपसा करणाऱयाींवर व सींिींधीत अधधकाऱयाींवर 
शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) व (२) अशी िाि तनदशशनास आली आहे. 
(३) व (४) लोकप्रतततनधी याींच्याकडून जिल्हाधधकारी ठाणे याींना प्राप्त तक्रारीनुसार, 
सींिींधधत उप ववभागीय अधधकारी, तहससलदार तसेच महाराषर मेरी्ाईम िोडश याींना 
प्रस्तुत प्रकरणी कारवाई करण्यािाित कळववण्यात आले आहे. 

कल्याण तालुक्यात गौण खतनिाच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीिाित 
भरारी पथकाींमाशफत वेळोवेळी फौिदारी व दींडात्मक कारवाई करुन एवप्रल, २०१३ ते 
िून, २०१५ या कालावधीत रुपये १,४९,१३,२०२/- इतका दींड वसूल करण्यात आला 
आहे. तसेच ६४ व्यक्तीींववरुध्द गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

दोडामागव (जज.सािांतिाडी) तालकु्यात गौि खननज उत्खननला पूिव िांदी असतानाही 
मोठ्या प्रमािात उत्खनन िेले जात असल्यािाित 

(२) *  २५९८२   श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम), डॉ.राहूल आहेर (चाांदिड), 
श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) दोडामागश (जि.सावींतवाडी) तालुक्यामध्ये गौण खतनि उत्खननला पूणश िींदी 
असतानाही व न्यायालयाच े आदेश असताना मोठ्या प्रमाणात उत्खनन केले िात 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) हरणिारी (ता.स्ाणा, जि.नासशक) धरणाच्या साींडव्यालगत मोठ्या प्रमाणात 
अवैध उत्खनन केले िात असल्याची िाि माहे मे, २०१५ च्या दरम्यान तनदशशनास 
आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने सींिींधधताींवर शासनाने काय कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) व (४) (अ) कें द्र शासनाच े तसेच मा.उच्च 
न्यायालयाच ेआदेश ववचारात घेता ससींधुदगुश जिल््यातील दोडामागश तालुक्यात गौण 
खतनिाच्या उत्खननासाठी नवीन खाणपटे्ट ककीं वा परवाने देण्यात आलेले नाहीत. मात्र, 
दोडामागश तालुक्यात सन २०११ मध्ये ३ खाणपटे्ट ५ वषाशच्या कालावधीसाठी मींिूर 
करण्यात आले असून, त्यामधून उत्खनन ववहहत मुदतीपयतंच चालू राहणार आहे. 
     तथावप, दोडामागश तालुक्यात अवैध गौणखतनि उत्खननाच्या काही घ्ना 
दृष्ोत्पत्तीस आलेल्या आहेत ही वस्तुजस्थती आहे. दोडामागश तालुक्यात गौण 
खतनिाच्या अवैध उत्खननास आळा घालण्यासाठी दक्षता पथक स्थापन करण्यात 
आले आहे. सदर दक्षत पथकाने सन २०१४-१५ मध्ये गौण खतनिाच्या अवैध 
उत्खनन व वाहतूकीिाित दींडात्मक कारवाई करुन रु.१२,९३,३७२/- इतकी रक्कम 
वसूल केली आहे. 
     (ि) स्ाणा (जि.नासशक) तालुक्यातील हरणिारी धरणाच्या साींडव्यालगत 
मोठ्या प्रमाणत अवैध उत्खनन केले िात असल्याच ेतनदशशनास आले नाही. 
     तथावप, हरणिारी धरणाच्या पररसरातील ४५ ब्रास मोकळा दगड एवप्रल २०१५ 
मध्ये सींिींधधत ठेकेदाराने ररतसर स्वासमत्वधन भरुन मौिे हरणिारी त े हतनुर या 
रस्त्याच्या कामासाठी परवानगी घेऊन वापरला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िीजननशमवती क्षेत्रात आघाडीिर असलेल्या महाननशमवतीच ेिीजसांचाच ेमुदत सांपल्याने 
होिारी िीजननशमवती मांदािली असल्यािाित 

(३) *  २०१५६   श्री.िसिराज पाटील (औसा), श्री.अजय चौधरी (शशिडी) :   
सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वीितनसमशती क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या महातनसमशतीच्या वीि कपींनीचे 
कोळशावरील ७ वीि प्रकल्पाींमध्ये एकूण २९ वीिसींच असून त्यापैकी अध्याशहून 
अधधक म्हणिेच १७ सींचाींच े २५ वषाशची मुदत सींपली आहे, तर ११ सींच तर ३० 
वषाशपेक्षा िास्त िुने आहे, त्यामुळे येथून होणारी वीितनसमशती मींदावली असून ६०-६५ 
्क्क्याींपयशत आली असून, चींद्रपूर येथील वीि कें द्रातील सात सींचापैकी चार 
सींच एवप्रल २०१५ पासून िींद आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, राज्य सरकारची मालकी असलेल्या महातनसमशती या वीि कीं पनीची 
तब्िल १ हिार १०२.९ मेगावॅ् वीि तनसमशती क्षमता असून २५ वषाशची मुदत 
सींपल्यानींतरही हे िुने सींच सुरु असल्याने वीितनसमशती कमी झाली असून उत्पादनाचा 
ख्रचश ही वाढला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, अध्याशहून अधधक वीिसींचाच ेमुदत सींपल्याने त्याची आधुतनकीकरण 
करणे आवश्यक असतानाही आिसमतीस शासनाने आधुतनकीकरण करण्याच्या दृजष्ने 
कोणतीही कायशवाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील महातनसमशती या कीं पनीकडून तनमाशण होणारी वीि, 
प्रत्यक्षात राज्यात गरि असलेली वीि यामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याने 
तसेच मुदत सींपलेल्या िुन्या वीि सींचामुळे वीितनसमशती कमी होत असून उत्पादन 
खचशही वाढत असल्याने वीि सींचाच े आधुतनकीकरण होण्याच्या दृजष्ने शासनाने 
कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आाहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे : (१) महातनसमशती कीं पनीच्या १७ सींचाींच े आयुमाशन २५ 
वषाशपेक्षा िास् त व ११ सींचाींच ेआयुमाशन ३० वषाशपेक्षा िास्त असल्याच ेखरे आहे. 
     चींद्रपूर कें द्रातील काही सींचाींमध्ये ताींबत्रक बिघाड तनमाशण झाल्यामुळे एवप्रल, 
२०१५ मध्ये सदर सींच िींद होत.े पींतु या सींचाची दरुुस्तीची कामे अत् यींत तातडीने 
करुन सदर सींच कायाशजन्वत करुन वीि तनसमशती सुरळीत करण्यात आली. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) कें द्रीय ववदयुत प्राधधकरणाने अकराव्या पींचवावषशक योिनेमध्ये महातनसमशती 
कीं पनीच्या २५ वषाशपेक्षा िास्त िुन्या सींचाींच ेकायशक्षम नुतनीकरण व आधुतनकीकरण 
करण्याच े ठरववले आहे. या अनुषींगाने कोराडी सींच क्र.६ च्या नुतनीकरण व 
आधुतनकीकरणाची कायशवाही सुरु झाली आहे. 
     कोराडी सींच क्र.६ च ेनुतनीकरण व आधुतनकीकरण पूणश झाल्यानींतर व सदर 
सींचाच्या कामधगरीच्या अहवालाची पडताळणी केल् यानींतर इतर सींचाींच ेआधुतनकीकरण 
व नुतनीकरण करण्यािाित योग्य तो तनणशय घेण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पुिे येथील प्रादेशशि पररिहन िायावलय आणि िाहतूि पोलीस याांच्या सांयुक्त 

तपासिीत सुमारे साड ेआठ हजार िॅि चालिाांिड ेओळखपत्र नसल्यािाित 

(४) *  १७६०८   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी) :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील प्रादेसशक पररवहन कायाशलय आणण वाहतूक पोलीस याींच्या सींयुक्त 
तपासणीत कॅि चालकाींच ेपरवाने, कागदपत्र,े ओळखपत्रे तपासण्यात आली आहे, या 
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तपासणीमध्ये सुमारे साड ेआठ हिार कॅि चालकाींकड ेओळखपत्रच नसल्याच े माहे 
डडसेंिर, २०१४ च्या दरम्यान तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने ओळखपत्र नसलेल्या कॅि चालकाींवर शासनाने 
काय कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर राित े: (१), (२) व (३) पुणे प्रादेसशक पररवहन कायाशलयाकडील वायुवेग 
पथकादवारे ऑक््ोिर-२०१४ ते डडसेंिर, २०१४ या कालावधीत ९५० वाहने तपासण्यात 
आली. त्यापैकी कॅि चालकाकड े ओळखपत्र नसल्याच े दोषी आढळलेल्या १६६ 
वाहनाींच्या चालकाींकडून दींड वसूली करण्यात आली. 
     त्याचप्रमाणे पोलीस ववभाग व प्रादेसशक पररवहन अधधकारी याींनी रेडीओ कॅि 
कीं पन्याींच्या प्रतततनधीींसमवेत हद. ०९ डडसेंिर, २०१४ रोिी घेतलेल्या सींयुक्त िैठकीत, 
कॅि चालकाींनी पोलीस व्हेररकफकेशन करुन घेऊन प्रादेसशक पररवहन कायाशलयातून 
त्वरीत ओळखपत्र प्राप्त  करून घ्यावीत, अशा सूचना रेडडओ कॅिच्या प्रतततनधीींना 
देण्यात आल्या. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मालिि ि ििििली (जज.शसांधुदगूव) तालुक्यातील खाडीपात्रात तसेच रािेर ि 

मुक्ताईनगर (जज.जळगाांि) तालुक्यातील नदी/नाल्यातून मोठ्या  
प्रमािात अिैध िाळू उपसा होत असल्यािाित 

  

(५) *  १७३७५   श्री.अशमन पटेल (मुांिादेिी), श्री.अ् लम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.उन्मेश पाटील 
(चाळीसगाि) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ससींधुदगुश जिल््यातील मालवण व कणकवली तालुक्यात तहससलच्या पथकाने 
हडी-कालावल खाडीपात्रात धडक कारवाई करून वाळू उत्खननासाठी वापरण्यात 
येणाऱया ४७ होड्या ताब्यात घेतल्या असल्याच े माहे एवप्रल, २०१५ रोिी वा त्या 
दरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच िळगाव जिल््यातील रावेर व मुक्ताईनगर तालुक्यातील मध्यप्रदेशाच्या 
सीमेला लागून असलेल्या नदी नाल्यातून मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू मध्यप्रदेशात 
वाहून नेली िात असल्याचे माहे मे, २०१५ च्या शेव्च्या आठवड्यात वा 
त्यासुमारास तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार दोषी 
आढळून येणाऱया सींिींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) वाळूच े अवैध उत्खनन रोखण्याकररता 
महसूल ववभाग, िींदरे ववभाग, मत्स्य व्यवसाय ववभाग व पोलीस ववभागाच्या 
अधधकारी/कमशचारी याींनी एवप्रल २०१५ मध्ये सींयुक्त कारवाई करुन मालवण 
तालुक्यातील मौिे कालावल व कली खाडीतील अनधधकृत वाळू उत्खनन करणा-या 
एकूण ३० होड्या ससल केल् या आहेत. तसेच कुडाळ तहससल कायाशलयाने एवप्रल, 
२०१५ मध्ये कली खाडीमध्ये अवैध उत्खनन करणा-या ४८ होड्या ससल केल्या आहेत. 
     िळगाव जिल््यातील रावेर व मुक्ताईनगर तालुक्यातील मध्यप्रदेशच्या सीमेला 
लागून असलेल्या नदी/नाल्यातून अवैध वाळू मध्य प्रदेशात वाहून नेल्याची िाि मे 
२०१५ च्या शेव्च्या आठवड्यात वा त्या सुमारास आढळून आली नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

सोलापूरसह पजश्चम महाराष्ट्रातील जजल््यात सन २०१५ मध्ये झालेल्या पािसामुळे 
ि गारपीटीमुळे शेतवपिाांच ेि घराांच ेमोठ्या प्रमािात नुिसान झाल्यािाित 

  

(६) *  १६६७८   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अशमन पटेल (मुांिादेिी), 
श्री.गिपतराि देशमुख (साांगोले) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सोलापूरसह पजश्चम महाराषरातील जिल््यात सन २०१५ मध्ये झालेल्या 
पावसामुळे व गारपी्ीमुळे शतेवपकाींच ेव घराींच ेमोठ्या प्रमाणात तसेच गहु, ज्वारी, 
हरभरा, करडई वपकाींिरोिरच द्राक्ष, आींिा आहद फळिागा िमीनदोस्त झाल्या 
असल्याने नुकसान होऊनही या नुकसानाचा अदयापी पींचनामा करण्यात आला नसून, 
शासनाकडून कोणतीही आधथशक मदत समळाली नसल्याच ेमाहे माचश-एवप्रल, मे, २०१५ 
वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अवेळी येणाऱया पावसामुळे शेतीच े व फळिागाींच े मोठ्या प्रमाणावर 
नुकसान होत असुन गारवप्ीमुळे शेळ्या, मेंढ्या व इतर िनावरे दगावली आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, डोंगरगाव (जि.सोलापूर,ता.साींगोले) येथील श्री.सींिय उतळे याींचा वीि 
पडून मतृ्यु झाला असून  क्फळ खवासपूर येथील वादळी वाऱयाने  ४५ पेक्षा िास्त 
घराींची पत्रे उडून सभींती पडून नासधूस झाली व ६ व्यक्ती िखमी व एक िसी गाय 
मरण पावली, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, झालेल्या नुकसानाच े पींचनामे करुन नुकसानग्रस्ताींना तसेच 
आपदग्रस्ताींना तातडीने आधथशक नुकसान भरपाई समळण्यािाित शासनाने काय 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) व (२) सन २०१५ मध्ये झालेल्या अवेळी पावसामुळे 
पजश्चम महाराषरातील सोलापूर जिल््यात २६६.०९ हेक््र, पुणे जिल््यात ७५५८.०९ 
हेक््र, सातारा जिल््यात ३१९४.१७ हेक््र, साींगली जिल््यात ४१५०.८८ हेक््र व 
कोल्हापूर जिल््यात २५.४७ हेक््र असे एकूण १५१९४.७० हेक््र क्षेत्रातील शेतीवपके व 
फळवपकाींच ेनुकसान झाले आहे. 
     तसेच पजश्चम महाराषरात एकूण २२ मोठी व ३२ लहान िनावरे दगावली 
असून, १ व्यक्तीचा वीि पडून मतृ्यू झाला आहे व एकूण ६६१ घराींची अींशत: पडझड 
झाली आहे. 
     नुकसानीिाित पींचनामे करण्यात आले असून, शेती व फळवपकाींच्या 
नुकसानीसाठी मदत वा्पाची कायशवाही सुरु आहे. मतृ िनावराींच्या पात्र मालकाींना 
मदत वा्प करण्यात आली असून उवशररत १ िनावराच े िाितीत मदत वा्पाची 
कायशवाही करण्यात येत आहे. पडझड झालेल्या घराींच ेपींचनामे करण्यात आले असून, 
घ्नेच्या हदवशी ६५ सम.मी. पेक्षा कमी पावसाची नोंद झाली असल्याने मदत देय 
नाही. 
(३) होय. 
(४) मतृ व्यक्तीींच्या वारसाला तसेच मतृ िनावराींच्या पात्र मालकाींना शासन 
तनकषानुसार मदत वा्प करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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सािदा (जज.जळगाि) महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरि िां पनीच्या उपविभागातून 
शेतिऱयाांच्या शेतातील मीटर नादरुु्त दाखिून जादाची विद्युत देयिे  

महावितरि िां पनी िडून देण्यात येत असल्यािाित 
  

(७) *  २१५२८   श्री.हरीभाऊ जािळे (रािेर) :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सावदा (जि.िळगाव) महाराषर राज्य ववदयुत ववतरण कीं पनीच्या उपववभागातून 
शेतकऱयाींच्या शेतातील मी्र नादरुुस्त दाखवून िादाची ववदयुत देयके महाववतरण 
कीं पनी कडून देण्यात आल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार िादाची ववदयुत देयके 
देणा-या सींिींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच िादाची ववदयुत देयके कमी करणेिाित शासनाने कोणती कायशवाही केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे : (१) हे खरे नाही. सावदा उपववभागाींतगशत कृषी ग्राहकाींच्या 
माचश २०१५ च्या त्रैमाससक ववदयुत देयकाींमध्ये एकूण १९११ ग्राहकाींच ेमी्र नादरुुस्त 
असल्याने त्याींना सरासरी वीि वापराची देयके देण्यात आली होती. सदर नादरुुस्त 
सम्र असलेल्या ग्राहकाींना िादा वापराची देयके देण्यात आलेली नाहीत. तसेच 
ववदयुत देयकािाित तक्रारी असणाऱया एकूण ५३ वीि ग्राहकाींची देयके प्रत्यक्ष स्थळ 
तपासणी केल्यानींतर दरुुस्त करुन देण्यात आलेली आहेत. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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घाटांजी तालुक्यातील एिूि सात निीन उपिें द्रास प्रशासिीय मान्यता शमळालेली 
असताना उपिें द्राची िामे ननधीअभािी प्रलांबित असल्यािाित 

  

(८) *  २५२६२   श्री.राजु तोडसाम (अिी) :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) घा ी्ंिी तालुक्यातील एकूण सात नवीन उपकें द्रास प्रशासकीय मान्यता समळालेली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सात उपकें द्राची कामे तनधी अभावी प्रशासकीय स्तरावर प्रलींबित 
असल्यािाित मा.ऊिाश मींत्रयाींना स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी हदनाींक १० एवप्रल, 
२०१५ रोिी वा त्यासुमारास तनवेदन हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या उक्त तनवेदनावर शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे : (१) अींशत: खरे आहे. घा ी्ंिी तालुक्यामध्ये तीन नवीन 
३३/११ के.व्ही. उपकें द्रास (रािुरवाडी, मुरली, सशरोली) प्रशासकीय मान्यता समळालेली 
आहे. 
(२) होय. 
(३) सशरोळी उपकें द्राच ेकाम पणूश झाले असून इतर दोन उपकें द्राची कामे प्रगतीपथावर 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

गव्हाििुां ड भेमडी, (ता.िरुड, जज.अमरािती), जािरा (ता.नतिसा, जज.अमरािती) 
खडिपूिाव (ता.शसांदखेडराजा, जज.िुलढािा) ि मौजे उमरखेड (जज.यितमाळ)  

येथील नदीपात्रातून अिैध उत्खनन होत असल्यािाित  
  

(९) *  १६९७८   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामिगाि रेल्िे), श्री.अशमन पटेल (मुांिादेिी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (नतिसा), श्री.िसांतराि चव्हाि (नायगाांि), 
डॉ.शशशिाांत खेडेिर (शसांदखेड राजा), श्री.मदन येरािार (यितमाळ), श्री.राजेंद्र 
नजरधने (उमरखेड), श्री.सांजजिरेड्डी िोदिुरिार (ििी), अॅड.सांजय धोटे (राजूरा) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) गव्हाणकुीं ड, भेमडी (ता.वरुड, जि.अमरावती) पररसरातून मूरूमाच े मोठ्या 
प्रमाणात अवैध उत्खनन होत असून या मुरुमाची िािारात खुलेआम चढ्या दराने 
ववक्री होत असल्याच ेमाहे माचश, २०१५ मध्ये तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, िावरा (ता.ततवसा, जि.अमरावती) रेतीघा्ाचा अदयाप सललाव झाला 
नसला तरी या रेती घा्ातून मोठ्या प्रमाणात वाळूची चोरी वाळू तस्कर करीत 
असल्याच ेमाहे माचश, २०१५ मध्ये तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) ससींदखेड रािा तालुक् यातील (जि.िुलढाणा) खडकपूणाश नदीपात्रातून अवैध रेतीचे 
मोठ्या प्रमाणात उत् खनन सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) मौि ेउमरखेड (जि.यवमताळ) येथील पैनगींगा नदीच् या चालगणी घा्ातून रेझर 
िो्च् या सहाय्याने कुठलीही परवानगी नसताींना रेतीच ेअवैध उत् खनन होत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(५) गोंडवपींपरी तालुक् यातील (जि.चींद्रपूर) धानोरा येथील वधाश नदीच् या पात्रातुन 
िेकायदेशीररीत् या रेती उपसा होत असल् याच े माहे फेब्रुवारी, २०१५ पासुन सतत 
तनदशशनास येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, यािाित चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(७) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने दोषी आढळणाऱया सींिींधधताींवर कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(८) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३), (४), (५), (६) व (७) (अ) अमरावती 
जिल््यातील वरुड तालुक्यातील गव्हाणकुीं ड व भेमडी पररसरातुन मुरुमाच े तसेच 
ततवसा तालुक्यातील िावरा येथील रेतीघा्ातून रेतीचे मोठ्या प्रमाणात अवैध 
उत्खनन होत असल्याच ेतनदशशनास आले नाही. 
     (ि) ससींदखेड रािा तालकु्यात वाळूच्या अवैध उत्खनन/वाहतूकीची काही प्रकरणे 
दृष्ोत्पत्तीस आली आहेत. 
     सदर तालुक्यात एवप्रल २०१५ त ेिून २०१५ या कालावधीत वाळूच्या अवैध 
उत्खनन व वाहतूकीच्या ३७ प्रकरणामध्ये रुपये ३,०२,०००/- इतका दींड वसूल 
करण्यात आला असून, ८ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
     (क) उमरखेड तालुक्यातील चालगणी या वाळूग्ाचा ररतसर सललाव झाला 
असुन, सदर वाळूग्ातून रेझर िो्दवारे उत्खनन होत असल्याच े आढळून आले 
नाही. 
     मात्र सदर वाळूग्ाच्या ववरुध्द िािूस हदगाव तालुक्यातील (जि.नाींदेड) 
गुरफळी वाळूग्ातून ववनापरवानगी रेझर िो्च्या सहाय्याने रेती उत्खनन झाल्याचे 
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तनदशशनास आल्यावरुन तहससलदार हदगाव याींनी सींिींधधताींववरुध्द दींडात्मक कारवाई 
केली आहे. 
     (ड) मौि ेधारोरा हे गाींव रािूरा तालुक्यात असुन, येथील वधाश नदीपात्रात रेती 
नसल्याने त्या हठकाणी कोणतेही अवैध उत्खनन झाल्याच ेतनदशशनास आले नाही. 
(८) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
नाशशि (जज.नाशशि) येथील तहसीलदार िायावलयाने नजरािा  

फी मध्ये २५ िोटीचा अपहार िेला असल्यािाित 

(१०) *  १९१८५   श्री.अननल िदम (ननफाड) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) इनामी वतन तसेच कुळ कायदयानुसार कसणा-याच्या नावे िसमन करताींना 
शासनाने निराणा रक्कमेच े तनयम तनजश्चत केलेले असताींना माहे एवप्रल, २००८ ते 
२०१२ या कालावधीत नासशक (जि.नासशक) तहसीलदार कायाशलयाने निराणा फी 
मध्ये २५ को्ीचा अपहार केला असल्याची िाि माहे मे, २०१३ च्या दरम्यान 
लेखापररक्षणात तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्याअनुषगाने सींिींधधत दोषी 
असणाऱया अधधकाऱयावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) प्रश्नाधीन प्रकरणी अपहार झाल्याचे 
तनदशशनास अले नसून वषश २००८, २०१० व २०११ मध्ये नासशक तालुक्याच्या 
तहससलदार कायाशलयाने वतन/इनाम ककीं वा भोगव्दार वगश-२ च्या नवीन  शतीच्या 
शेतिसमनीींच्या अकृवषक वापरासाठी रुपाींतरणास परवापनगी देताींना २५ प्रकरणाींत 
सुमारे रुपये ९.१८ को्ी इतकी निराणा रक्कम कमी वसूल केल्याच ेमाहलेखापाल 
याींच्या लेखापररक्षण अहवालात तनररक्षण नोंदववलेले आहे. त्याअनुषींगाने 
जिल्हाधधकारी कायाशलयाच्या अींतगशत लेखापररक्षण पथकामाफश त प्रकरणतनहाय नाननी 
करुन सदर प्रकरणी शासनाचा हद.०२/०८/२००८ चा शासन तनणशय व १५/०७/२०१३ च्या 
पत्रातील मागशदशशनाप्रमाणे कायशवाही करण्यात आल्याच े स्पष् करुन सदर लेखा 
आक्षेप वगळण्यास जिल्हाधधकारी कायाशलयाकडून महालेखापालाींना ववनींती करण्यात 
आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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



  12 

अिोल्यातील गती ऑटोडडलने मुांिई, िाशी येथील ्टार मोटारिडून  
खरेदी िेलेल्या दटप्परच ेनाहरित िनािट असल्यािाित 

(११) *  १७३०६   श्री.राहुल िोंदे्र (धचखली), श्री.अशमन पटेल (मुांिादेिी), 
श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अकोल्यातील गती ऑ्ोडडलने मुींिई, वाशी येथील स््ार मो्ारकडून पाच लाख 
रुपयाच े ्ीप्पर खरेदी केले असून सदर ्ीप्परच े नाहरकत प्रमाणपत्र िनाव् 
असल्याच ेमाहे मे, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, िहुताींशी वाहन ववक्री करताींना ववके्रत्याींकडून पररवहन कायाशलयातील 
अधधकारी, कमशचारी व एींि् याींना हाताशी धरून ववववध प्रकारची िनाव् कागदपत्रे 
तयार केली िात असून िनाव् कागदपत्र े तयार करणारी ्ोळी सक्रीय असूनही 
यािाित सींिींधधताींवर कारवाई करण्यात येत नसल्याने ग्राहकाींची फसवणूक होत आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िनाव् कागदपत्रे तयार करणा-या ्ोळीवर शासनाने 
काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर राित े: (१) हे खरे आहे. सदरच्या िनाव् ना-हरकत प्रमाणपत्रासींदभाशत 
पोसलस स््ेशन, खदान, अकोला याींच्यामाफश त चौकशी करण्यात येत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

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

नाशशि विभागातील इांफ्रा-२ च्या िामात झालेल्या  
सुमारे ८५० िोटी रुपयाांच्या भ्रष्ट्टाचारािाित 

  

(१२) *  २२७०१   श्री.सुननल शशांदे (िरळी) :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नासशक ववभागातील इींफ्रा-२ च्या कामात झालेल्या सुमारे ८५० को्ी रुपयाींचा 
भ्रष्ाचार झाल्याची गींभीर िाि माहे िून, २०१५ च्या पहहल्या सप्ताहात तनदशशनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुषींगाने दोषी असणाऱया कमशचारी 
व अधधकाऱयाींववरुध्द कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे : (१) नाही. पायाभूत आराखडा-२ अींतगशत नासशक 
पररमींडळातील नासशक जिल््यासाठी रु.३४५.१५ को्ीच्या ५ तनववदा कीं त्रा्दारास 
प्रदान करण्यात आलेल्या असून सदर कामे प्रगतीपथावर आहेत. तसेच नासशक 
ग्रामीण ववभागासाठी काढण्यात आलेल्या तनववदाींना योग्य प्रततसाद न समळाल्यामुळे 
रु.८३.९४ को्ीची कामे उपववभागावर ववभागून तनववदा पररमींडळ स्थरावर काढण्याचे 
आदेशीत केले आहे. नासशक ववभागात पायाभूत आराखडा-२ च्या कामामध्ये रु.८५० 
को्ीचा भ्रष्ाचार झाला अशी कुठलीही िाि महाववतरणच्या तनदशशनास आली नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

डोिगाांि (ता.मुदखेड, जज.नाांदेड) येथील आददिासी शेतिरी ि त्याांच्या िुटुांबियाांच्या 
नािे दठिि शसांचन योजनेच ेिनािट प्र्ताि तयार िेल्यािाित 

  
(१३) *  १६९४८   श्री.िसांतराि चव्हाि (नायगाांि), श्री.अशमन पटेल (मुांिादेिी), 
श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामिगाि रेल्िे) :   सन्माननीय 
िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) डोणगाींव (ता.मुदखेड, जि.नाींदेड) येथील आहदवासी शेतकरी िालािी हामींद 
याींच्यासह त्याींच्या कु्ुींिातील सदस्याींच्या नाींवे िनाव् दस्तावेि तयार करून हठिक 
ससींचन कीं पन्याींनी सुमारे १२ लाख ९६ हिार रूपये परस्पर िळकावल्याच ेमाहे मे, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शेतकऱयाींच्या व त्याच्या कु्ुींबियाींच्या नावे हठिक ससींचन 
योिनेच ेखो्े प्रस्ताव तयार करुन सन २००६ त े२०१२ या आधथशक वषाशत १२ लाख 
९६ हिार रुपयाींची रक्कम हठिक ससींचन कीं पन्यानी परस्पर घेतली आहे यािाित 
शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती सींिींधधत दोषीींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) श्री.िालािी गणपत हामींद याींनी जिल्हा अधधक्षक कृवष अधधकारी, नाींदेड याींचेकडे 
केलेल्या हदनाींक १२ मे, २०१५ रोिीच्या लेखी तनवेदनास अनुसरुन उपववभागीय कृषी 
अधधकारी, नाींदेड व तालुका कृवष अधधकारी, मुदखेड याींनी सन २००६-२०१२ या 
कालावधीत श्री.िालािी हामींद व त्याींच े कु्ुींबियाींच्या शेतावर देयकाप्रमाणे िसववलेले 
हठिक साहहत्य, एकूण क्षेत्र व देण्यात आलेले अनुदान या िाितची माहहती त्याींना 
हदली. श्री.हामींद याींच ेसदर माहहतीने समाधान झाले व त्याींनी याप्रकरणी कुठलीही 
तक्रार नाही, असे सलहून हदले. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

ररक्षा-टॅक् सी याांची दरिाढ झाल् यानांतर ररक्षा-टॅक् सीच् या 
मीटरची पुनवगठन प्रकिया सदोष असल् यािाित 

(१४) *  १७०६८   श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.सुननल राऊत (वििोळी) :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींिई महानगर प्रदेशातील ररक्षा-्ॅक् सी याींची दरवाढ झाल् यानींतर ररक्षा-्ॅक् सीच् या 
मी्रची पुनशगठन प्रकक्रया अत् यींत घाईघाईने करण् यात आल् याने, पुनशगठन झालेले 
मी्र िसववलेल् या गाड्या रस् त ेचाचणीसाठी आल् यानींतर रस् त ेचाचणीच् यावेळी अनेक 
गैरप्रकार झाले, काही प्रादेसशक पररवहन ववभागाकड े चाचणीच् या हठकाणी पररवहन 
कायाशलयातील अधधकारी उपजस्थत नव् हते, अशी तक्रार मा.पररवहन मींत्री याींच् याकडे 
माहे मे, २०१५ च् या दरम्यान ग्राहक पींचायतीने केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, मी्र पुनशगठनच् या त्रु्ीमुळे ग्राहकाींची फसवणूक होत असून िादा 
दराने ररक्षा व ्ॅक् सीच ेभाड ेदयावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणी शासनाने अधधक चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व त् यानुसार या प्रकरणी ििािदार 
असणा-या पररवहन अधधका-याींवर कोणती कारवाई करण्यािाित तसेच दरवाढ 
करताना सम्र पुनशगठन करताना झालेल् या चुकीची पुनरावतृ् ती होऊ नये व ग्राहकाींची 
लू् थाींिववण् यािाित शासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 

  
(उत्तर आले नाही.) 
----------------- 
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मुांिई शहरातील िाांदे्र रेल्िे ्थानिानजीि पजश्चमेला असलेल्या शा्त्रीनगर 
झोपडपट्टी मध्ये भीषि आग लागल्यािाित 

  

(१५) *  १९६६०   श्री.अजुवन खोतिर (जालना), डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), 
श्री.गुलािराि पाटील (जळगाि ग्रामीि), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), डॉ.शशशिाांत 
खेडिेर (शसांदखेड राजा), श्री.सुननल प्रभू (ददांडोशी) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदत 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींिई शहरातील वाींदे्र रेल्वे स्थानकानिीक पजश्चमेला असलेल्या शास्त्रीनगर 
झोपडपट्टीत हदनाींक २४ एवप्रल, २०१५ रोिी भीषण आग लागून आगीमध्ये लाखोंची 
ववत्तहानी झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आगीची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार आगीत नुकसान झालेल्या नागररकाींना कोणत्या प्रकारची 
शासनामाफंत मदत देण्यात आली, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. हदनाींक २५.४.२०१५ रोिी आग लागून सदर 
आगीत २९ झोपड्या पूणशत: व १३ झोपड्या अींशत: िळालेल्या आहेत. 
(२) होय. सदर आगीची घ्ना सदोष ववदयुत प्रणालीमुळे घडल्याची शक्यता आहे. 
कें द्र शासनाच्या नैसधगशक आपत्तीच्या तनकषानुसार सदर घ्नेसाठी मदत अनुजे्ञय 
नाही. आपदग्रस्ताींना मुख्यमींत्री सहाय्यता तनधीतून मदत देण्याची िाि ववचाराधीन 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

यितमाळ जजल् ्यातील गोधनी शशिारातील गौि खननजाांच् या गैरप्रिारािाित 
  

(१६) *  २४५६७   श्री.मदन येरािार (यितमाळ), श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड), 
श्री.सांजजिरेड्डी िोदिुरिार (ििी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) यवतमाळ जिल् ्यातील गोधनी सशवारात शेतातून व ई-वगश िसमनीवरुन कुठलीही 
परवानगी न घेता गेल् या दहा वषाशपासून गौण खतनिाींची अवैध उत् खनन करुन 
शासनाचा को्यवधी रुपयाींचा महसूल िुडववला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, गौण खतनिाच् या चोरी रोखण् याकरीता तत् कालीन जिल् हाधधकारी याींनी 
दींड आकारले असून मात्र प्वारी व मींडळ अधधकारी याींच् या दलुशक्षतमेुळे जिल् हा 
प्रशासनाला यश आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, तीं्ामुक् त ससमतीच ेअध् यक्ष डॉ.एस.एम.समश्रा याींनी लोकशाही हदनात 
तक्रार करुन पाच त े सात को्ीींच् या गौण खतनिाींची चोरी झाल् याच े तनदशशनास 
आणले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली, आहे काय चौकशीत काय आढळून 
आले, त्याअनुषींगाने कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) यवतमाळ जिल््यातील मौिे गोधनी क्षेत्रात तसेच सव्हे 
क्रमाींक ३१/५ मध्ये अवैध उत्खनन झाल्याची प्रकरणे तनदशशनास आली आहेत. 
(२) गौण खतनिाच ेअवैध उत्खनन व वाहतुकीवर आळा घालण्यासाठी तालुकास्तरावर 
गठीत करण्यात आलेल्या भरारी पथकाींनी मागील दहा वषाशत मौिे गोधणी क्षेत्रात 
एकूण ७८ प्रकरणाींत रुपये २,५१,८००/- एवढा दींड वसूल केलेला आहे. 
(३) व (४) श्री.एस.आर.समश्रा याींनी लोकशाही हदनात हद. २.२.२०१५ रोिी 
जिल्हाधधकारी यवतमाळ याींचेकड े यासींदभाशत तनवेदन हदले होत.े सदर तनवेदनाच्या 
अनुषींगाने चौकशी केली असता मौि गोधनी येथील तीन मींिूर खतनपट्टटयाींची मुदत 
सींपल्यामुळे क्रशर ववनापरवाना सुरु राहू नये म्हणून खतनपट्टा धारकाींचा ववदयुत 
पुरवठा खींडीत करण्यात आला आहे. 
     मौिे गोधणी येथील शासकीय क्षते्रात गौण खतनिाच े अवैध उत्खनन 
करण्याच्या सींदभाशत उपसींचालक, भूववज्ञान आणण खतनकमश सींचालनालय, चींद्रपूर 
याींचमेाफश त मोिणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार अधधक उत्खनन केलेल्या 
गौणखतनिाच्या स्वासमत्वधनापो्ी सींिींधधत खतनपट्टाधारकाींकडून रु.६,५०,५४०/- एवढी 
रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे डॉ.एस.आर.समश्रा याींना हद.२८.४.२०१५ 
च्या पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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पोशीर ि धचिनपाडा (ता.खालापूर, जज.रायगड) गािातील विहीरीत  
विषारी औषध टािल्याने मासे मतृ्यूमुखी पडल्यािाित 

  

(१७) *  २१०२०   श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.रमेश 
िदम (मोहोळ), श्री.भा्िर जाधि (गुहागर), श्री.पाांडुरांग िरोरा (शहापूर), श्री.अिधूत 
तटिरे (श्रीिधवन) :   सन्माननीय मत््य व् यिसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) पोशीर आणण धचकनपाडा (ता.खालापूर, जि.रायगड) गावाला पाणीपुरवठा 
करणाऱया पोशीर नदीवरील िॅकवेल मध्ये अज्ञात इसमाींनी ववषारी औषध ्ाकल्याचे 
हदनाींक २० एवप्रल, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास धक्कादायक िाि तनदशशनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववहीरीत ववषारी औषधे ्ाकल्यामुळे ववहीरीतील मासे मतृ्यूमुखी 
पडले, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व तदनुसार पुढे सींिींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, हे खरे आहे. तथावप सदरची गाींवे खालापूर 
तालुक्यात नसून किशत तालुक्यातील आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) यािाित पोलीस स््ेशन कळींि येथे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही  

----------------- 
राज्य पररिहन महामांडळाच्या धुळे विभागातील ३० चालिाांना  

रांग ि रातअांधळेपिाच ेखोटे दाखले ददल्यािाित 

(१८) *  २३१५४   श्री.पांिज भुजिळ (नाांदगाि), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) धुळे ववभागातील राज्य पररवहन महामींडळाच्या ३० चालकाींनी सन २०११ ते 
२०१४ या कालावधीमध्ये रींग व रातअींधळेपणाच ेखो्े दाखले हदल्यामुळे त्याींना सुरक्षा 
रक्षक या पदावर तत्कालीन ववभाग तनयींत्रकाींनी पयाशयी तनयुक्त्या हदलेल्या आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यािाित शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती रींग व रातअींधळेपणाच े खो्े दाखले देणा-या ३० 
चालकाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर राित े : (१) जिल्हा शल्य धचककत्सक, धुळे याींनी ३० रा.प.चालकाींना 
वैदयककय तपासणीत रींगअींधत्वामुळे चालक पदी अपात्र ठरववल्याने ३० चालकाींना 
महाराषर राज्य मागश पररवहन महामींडळाच्या हद.२१.७.२०१२ च्या पररपत्रकातील 
तरतुदीनुसार सुरक्षा रक्षक या पदी पयाशयी तनयुक्त्या देण्यात आलेल्या आहेत. 
(२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळाने, हदनाींक २४.१०.२०१३ अन्वये हदलेल्या 
ओदशानुसार खात्याींतगशत सखोल चौकशी केलेली आहे. चौकशी अहवाल हदनाींक 
३१.७.२०१४ अन्वये वररषठ सुरक्षा व दक्षता अधधकारी, रा.प.नासशक याींनी चौकशीअींती 
ििािदारी तनजश्चत करुन सववस्तर अहवाल सादर केला आहे. 

अधधषठता, वैदयककय मींडळ, भाऊसाहेि हहरे, शासकीय वैदयककय 
महाववदयालय व रुग्णालय, धुळे याींनी ३० रा.प. चालकाींपैकी एका चालकास चालक 
पदी अपात्र ठरववल्यामुळे सदर प्रकरणी सींिींधीत चालक दोषी नसल्याने त्याींच ेववरुध्द 
कारवाई करण्यात आली नाही. 

सदर प्रकरणी ििािदार अधधकारी व २९ चालक याींना आरोपपत्र देण्यात 
आले असुन खाततेनहाय पुढील कारवाई सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
येलदरी िॅम्प (ता.जजतूर, जज.परभिी) अांतगवत गजानन शशक्षि प्रसारि  

मांडळ ि महाविद्यालयाांनी िनािट िागदपत्रे दाखल िरुन  
अल् पसांख याांि दजाव प्राप् त िेल् यािाित 

(१९) *  २४५४७   श्री.विजय भाांिळे (जजांतूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) येलदरी कॅम् प (ता.जिींतूर, जि.परभणी) अींतगशत गिानन सशक्षण प्रसारक 
मींडळ तोष णीवाल, कला, वाणणज् य व ववज्ञान महाववदयालय, सेनगाींव (जि.हहींगोली) 
महाववदयालयाने िनाव् कागदपत्रे दाखल करुन मारवाडी (भावषक) अल् पसींख् याींक 
दिाश प्राप् त केल् यािाितच्या तक्रारी माहे फेब्रवारी, २०१५ मध् ये वा त्यादरम्यान    
मा. अल् पसींख् याींक मींत्री याचकेड ेकेल् या आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, यासींदभाशत चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, तदनुसार सींिींधधत सींस् थेववरुध् द शासनाने काय कारवाई केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सदर सींस्थेने भावषक (मारवाडी) अल्पसींख्याक दिाश प्रमाणपत्र समळण्यासाठी 
सादर केलेल्या प्रस्तावासोितच्या सवश कागदपत्राींची पुन्हा तपासणी केली असता. 
सींस्थेने सादर केलेले दस्तावेि िरोवर असल्याच ेआढळून आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील र्त ेअपघाताांच ेफौजदारी प्रिरिे प्रलांबित असल्यािाित 

(२०) *  २४३००   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (िसमत), 
श्री.िािुराि पाचिे (शशरुर), श्री.सुननल शशांदे (िरळी), श्री.गुलािराि पाटील (जळगाि 
ग्रामीि), श्री.अननल िािर (खानापूर), डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), श्री.अजुवन 
खोतिर (जालना), डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड राजा), श्री.अजय चौधरी (शशिडी) :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील रस्त े अपघाताच े तब्िल २१,३४९ फौिदारी प्रकरणे अपघात 
न्यायालयात प्रलींबित असून त्यानुसार एकट्या मुींिईत सवाशधधक म्हणिे तब्िल 
२,८९५ प्रकरणे प्रलींबित असल्याच ेतनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मो्ार वाहन सुरक्षा कायदयानुसार अपघातानींतर ९० हदवसाींत 
प्रकरणाचा तनकाल लागणे आवश्यक आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) एवढया मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे प्रलींबित राहण्याची कारणे काय आहेत, 
असल्यास, सदरहू प्रकरणे तातडीने तनकाली काढण्यासाठी शासनाने कोणत्या 
उपाययोिना केल्या आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत व यािाितची सदय:जस्थती काय आहे ? 
 

श्री. ददिािर राित े : (१) राज्यात हदनाींक ३१.०५.२०१५ पयतं एकूण ८२,४७५ दावे 
प्रलींबित असून, मुींिईत १०,३४१ इतके दावे प्रलींबित आहेत. 
(२) हे खरे नाही, तथावप, महाराषर मो्ार वाहन तनयम, १९८९ तनयम क्र.२५५(३) 
नुसार सेक्शन १४० चा अिश ४५ हदवसाच्या आत न्यायधधकरणाने तनकाली काढण्याचा 
प्रयत्न करावा, असे कायदयात नमुद आहे. 
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(३) व (४) सदर प्रकरणे प्रलींबित राहण्याची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत. 
(अ) दावेदाराींकडून ककीं वा त्याींच्या वककलाींकडून सादर होणा-या दाव्यामध्ये िखमीचे 
वैदयककय प्रमाणपत्र, शवववच्नेदन प्रमाणपत्र वेळेत दाखल होत नाहीत. 
(ि) काही दाव्यामध्ये प्रततवादी हे इतर राज्यातील असल्यामुळे त्याींना लवकर 
नोह्सा ििावून होत नाहीत. तसेच काही दाव्यामध्ये ववमा पॉसलसी आढळून येत 
नाही, तर काही दाव्यामध्ये साक्षक्षदार हिर न केल्यामुळे दावे प्रलींबित राहतात. 
(क) राज्यात एकूण १४ मो्ार अपघात दावा न्यायाधधकरणे आहेत (मुींिई, ठाणे, पुणे 
व नागपूर) तसेच इतर जिल््याच्या हठकाणी सदर दाव े हे जिल्हा नयायलायात 
चालववले िातात. त्या हठकाणी इतर प्ररणे असल्यामुळे मो्ार अपघाताखालील 
प्रकरणे प्रलींबित राहतात. 
(ड) मो्ार अपघात दावा न्यायाधधकरणातील िास्तीत िासत प्रकरणे मा.उच्च 
न्यायालयाच्या सूचनेनुसार लोक न्यायालयात ठेवून तनकाली काढण्यात येत आहेत. 
तसेच मध्यस्थी कें द्राकड ेआपसी तडिोडीकररता दावे ठेवण्यात येतात. 

----------------- 
शभांिडी िसई मागाविरील मालोडी ि पायगाि या दठिािी िेिायदेशीर इमारतीांिर 

शभिांडी तहशसल िायावलयाने िारिाई िेल्यािाित 

(२१) *  २०७१२   श्री.रुपेश म् हात्रे (शभिांडी पूिव) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सभींवडी वसई मागाशवरील मालोडी व पायगाव या हठकाणी िाींधकाम 
व्यावसातयकाने िेकायदेशीर रहहवाशी इमारत िाींधल्याप्रकरणी सभवींडी उपववभागीय 
प्राींत अधधकारी व सभवींडी तहससल कायाशलयामाफश त ६ इमारती अधशव् जस्थतीत 
तोडण्यात आल्यानींतरही त्या इमारती पुन्हा उभारण्यात आल्याच ेमाहे मे, २०१५ च्या 
सुमारास तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या िाींधकाम व्यावसातयकाींना सींिींधधत अधधकारी पाठीशी घालत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार 
सींिींधधतावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) सभींवडी तालुक्यातील मौिे पायगाव येथील स.नीं. २९८/८ 
व इतर व मौिे खारिाव (ग्रामपींचायत मालोडी क्षेत्र) येथील स.नीं. १३४/२ पै व इतर 
या समळकतीवरील मालक/ववकासक याींनी ववकससत केलेल्या अनधधकृत इमारती 
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तनषकाससत करण्याची कारवाई हद.१६/०४/२०१५ व हद.१७/०४/२०१५ रोिी उप ववभागीय 
अधधकारी, सभवींडी याींच्या मागशदशशनाखाली करण्यात आली. तदनींतर सदर िसमनीच्या 
काही भागावर ववकासकाने पुन्हा िाींधकाम सुरु केल्याच े तनदशशनास आल्याने 
हद.२०/०४/२०१५ रोिी तलाठी, खारिाव याींनी सुरु असलेले अनधधकृत िाींधकाम 
पींचासमक्ष िींद केले. 
(२), (३) व (४) सदर कारवाईववरुध्द सींिींधधत ववकासक याींनी मा.उच्च न्यायालयात 
रर् याधचका दाखल केल्या असून सदर याधचकाींत मा.उच्च न्यायालयाने हद. 
२५/०५/२०१५ रोिी “िैसे थे” आदेश पारीत केले आहेत. सदयजस्थतीत प्रकरण 
न्यायप्रववषठ आहे. 

----------------- 
धचपळून तालुक् यातील (जज.रत् नाधगरी) पांचायत सशमतीच् या पशुसांिधवन विभागामाफव त 

िुक् िुटपालन योजनतेांगवत िोंिड्याच ेिाटप ठराविि गािाांमध् ये िेल्यािाित 

(२२) *  १९६२४   श्री.राजन साळिी (राजापूर) :   सन्माननीय पशुसांिधवन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) धचपळून तालुक् यातील (जि.रत् नाधगरी) पींचायत ससमतीच् या पशुसींवधशन 
ववभागामाफश त कुक् कु्पालन योिनतेींगशत कोंिड्याच े वा्प करताना पशुसींवधशन 
अधधका-याींनी मनमानी करुन तालुक् यातील ठराववक गावाींमध् येच कोंिड्या वा्प 
केल् याच ेनुकतचे माहे एवप्रल, २०१५ मध् ये तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, काही गावाींमध् ये शेतक-याींच् या नावाने कोंिडयाच ेवा्प केले दाखवून 
त् या िािारात परस् पर ववकल् याचा आरोप पींचायत ससमती सदस् य याींनी केला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने 
सींिींधधत दोषी असणाऱया अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) िाित प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िासाड े(ता.ििििली, जज.शसांधुदगुव) ग्राम् थाांना येथील खाि  
व् यिसायामुळे विविध सम्या उद्भ ाित असल्यािाित 

(२३) *  २०३२७   श्री.ननतशे रािे (ििििली) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) गेली अनेक वषे कासाड े (ता.कणकवली, जि.ससींधुदगुश) येथील ग्रामस् थाींना खाण 
व् यवसायामुळे नादरुुस् त रस् ते, दवुषत गढूळ पाणी, ब् लाजस् ी्ंगमुळे घराींना तड ेिाणे व 
धुळीच ेप्रादभुाशव अशा ववववध समस् याींना तोड दयावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास कासाड ेयेथील ससलीका मायतनींगसाठी मोठ्या प्रमाणात भूसुींरुग स् फो् 
केले िात असून त् यानींतर गढूळ होऊन दवुषत पाणी नदीनाल् यात सोडले िात आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू ससलीका मायतनींग ववरोधात ग्रामस् थाींनी जिल् हाधधकारी, 
ससींधुदगुश, मा.महसूल मींत्री, मा.पालकमींत्री आदीींकड े मागील ३ वषाशपासून सातत् याने 
तक्रारी केल् या असून तसेच स् थातनक लोकप्रतततनधीनीही हदनाींक १ डडसेंिर, २०१४ 
रोिी जिल् हाधधकारी, ससींधुदगुश याींच् याकड े लेखी तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल् यास, याप्रकरणी चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(५) आल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व त् यानुसार सदरहू ससलीका 
मायतनींगमुळे कासाड े ग्रामस् थाींना सोसाव् यालागणा-या ववववध समस् याींच े ववनाववलींि 
तनराकरण करण् याच् या दृष ्ीने शासनाने कोणती कारवाई केली आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३), (४) व (५) कणकवली तालकु्यात कासाडे 
येथील सससलका उत्खननासाठी चालू खाणकामामुळे नागररकाींना त्रास होत 
असल्याववषयी स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी, हद.१.१२.२०१४ रोिी जिल्हाधधकारी, 
ससींधुदगुश याींच्याकड ेलेखी तक्रारी केली होती हे खरे आहे. 
     सदर तक्रार प्रकरणी जिल्हाधधकारी कायाशलयाच्या तनदेशावरुन चौकशी करण्यात 
येऊन, त्यािाितचा अहवाल स्थातनक लोकप्रतततनधी याींना हद.२३.४.२०१५ च्या 
पत्रान्वये पाठववला आहे. 
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     सदर चौकशीत मौि े कासाड े येथील दोन मींिूर ससलीका खाणपट्टाींतगशत सुरु 
खाणकामामुळे मौिे कासाड े येथील दािवाडी, देवूळकरवाडी येथे कोणत्याही प्रकारचे 
साथीच ेरोग उद् ावले असल्याचे, सससलका वॉसशींगच ेपाणी नदीपात्रात सोडण्यात येत 
असल्याच े व नदीपात्रातील पाण्याच्या प्रदषुणामुळे िनावरे व माणसाींना त्रास होत 
असल्याच ेआढळून आले नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िैजापूर (जज.औरांगािाद) या तालुक्यात गोदािरी नदीतून तसेच सोलापूर जजल् ्यात 
अनधधिृतपिे शासिीय जमीनीांिरील मुरुम, माती, दगड याांच े 

मोठ्या प्रमािात उपसा होत असल्यािाित 

(२४) *  १७१४८   श्रीमती अशमता चव्हाि (भोिर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.अशमन पटेल (मुांिादेिी), िुमारी प्रणिती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वैिापूर (जि.औरींगािाद) या तालुक्यात गोदावरी नदीतून मोठ्या प्रमाणात अवैध 
वाळू उपसा होत असल्यामुळे पररसरातील गावाींना पुराचा धोका तनमाशण झाला असून 
शासनाच्या कोट्यवधी रुपयाींचा महसूल िुडत असल्याच े माहे मे, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) सोलापूर जिल् ्यातील एवप्रल, २०१४ त ेमाचश, २०१५ या कालावधीत अनधधकृतपणे 
शासकीय िमीनीींवरील मुरुम, माती, दगड वाळूचोरी करुन ववकणा-या ७४४ वाहनाींवर 
महसूल प्रशासनाने कारवाई करीत ३ को्ी ८२ लाख ६२ हिाराींचा दींड वसूल केला 
असल् याच ेमाहे मे, २०१५ दरम् यान तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशी करण्यात आली आहे काय व चौकशीच्या अनुषींगाने सींिींधधत 
अधधकारी व वाळू तस्कर याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) औरींगािाद जिल््यातील वैिापूर तालुक् यात 
गोदावरी नदीतून अवैध वाळू उपश्याची काही प्रकरणे दृष्ोत्पत्तीस आली आहे ही 
वस्तुजस्थती आहे. अशा घ्नाींवर तनयींत्रण ठेवण्यासाठी दक्षता पथक स्थापन करण्यात 
आले असून, सन २०१४-१५ मध्ये वैिापूर तालुक् यात वाळूच्या अवैध उत्खनन व 
वाहतूकीच्या १०६ प्रकरणाींत रु.२२,६५,३६४/- इतका दींड वसलू करण्यात आला असून, 
५८ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच सन २०१५-१६ मध्ये १६ प्रकरणात 
रु.५,६४,६००/- इतका दींड वसूल करण्यात आला असून, ४ गुन्हे दाखल करण्यात आले 
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आहेत. मात्र अवैध उत्खननामुळे गोदावरी नदी पररसरातील गावाींना पुराचा धोका 
तनमाशण झाल्याच ेतनदशशनास आलेले नाही. 

सोलापूर जिल््यात एवप्रल, २०१४ त े माचश, २०१५ या कालावधीत गौण 
खतनिाची अवैध वाहतूक करणा-या ७४४ वाहनाींवर कारवाई करुन रु.३,८२,६२,०००/- 
इतका दींड वसूल करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
बिििेिाडी, पुिे येथील गांगाधाम सोसायटीलगतच्या टेिडी फोडण्याच े 

िाम सुटीच्या ददिशीही रात्रांददिस सुरु असल्यािाित 

(२५) *  २५४७८   श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिवती), श्री.जगदीश मुळीि (िडगाि 
शेरी), श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर), श्री.योगेश 
दटळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) बििवेवाडी, पुणे येथील गींगाधाम सोसाय्ीलगतच्या ्ेकडी फोडण्याच े काम 
सु्ीच्या हदवशीही रात्रींहदवस सुरु असल्याची िाि माहे मे, २०१५ च्या शेव्च्या 
आठवड्यात तनदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हहल्ॉप आरक्षक्षत िागाींवर मोठमोठी मींगल कायाशलये व इतर उदयोग 
सुरु झाले तरी ्ेकड्या तोडणाऱयाींवर सहाय्यक महापासलका आयुक्त ककीं वा तहसीलदार 
याींच्याकडून कोणतीही कारवाई झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय चौकशीच्या अनुषींगाने 
सींिींधधताींवर कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अशी िाि तनदशशनास आली नाही. 
(३) तहससलदार पुणे शहर याींनी बिििेवाडी पुणे येथील “हहल्ॉप-हहलस्लोप” या 
हठकाणी अनधधकृत ्ेकडीफोड करणा-याींववरुध्द दींडात्मक कारवाई करुन रुपये 
८,६२,२७०/- इतकी रक्कम वसूल केली अहे. 

पुणे महानगरपासलकेने िानेवारी, २०१३ पासून अनधधकृत िाींधकामाींववरुध्द 
७४ नो्ीसा देऊन, ८२,९५० चौ.फु. िाींधकामच ेतनषकासन केले आहे. तसेच ्ेकडी फोड 
करणारे िेसीिी िप्त करुन त्याींच्यावर दींडात्मक कारवाई केली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िुलढािा जजल् ्यातील गुांजाळा शशिारात अिोल त ेऔरांगािाद, ७३५ िे.व् ही. डिल 
सकिव ट रान् सशमशन लाईनच ेिाम सुरु असल्यािाित 

(२६) *  २२९७२   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड राजा) :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) िुलढाणा जिल् ्यातील गुींिाळा सशवारात अकोल त ेऔरींगािाद, ७३५ के.व् ही. डिल 
सककश ् रान् ससमशन लाईनच ेकाम सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर पररसरात हठकहठकाणी ्ावर उभारणीच ेव तार ओढण् याच ेकाम 
चालू असून त् याहठकाणी असलेल् या आींिा, िेहडा, िाींभुळ आहद फळझाडाींसह तनींि, 
िाभुळ आहद ववववध िातीच् या व मोठमोठ्या झाडाींची सराशस कत् तल करण् यात येत 
असल् याच ेनुकतचे माहे मे, २०१५ मध् ये तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर झाडाींची कत् तल करण् याकररता महसूल वन ववभागाची कोणतीही 
पूवश परवानगी न घेता व शेत क-याींची फसवणूक करुन ्ावर कीं पनीच् या अधधकारी व 
कामगाराींकडून वकृ्ष तोड सुरु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(५) चौकशीत काय आढळून आले त्याअनुषींगाने यास ििािदार असणा-या ्ावर 
कीं पनीच्या अधधकारी व कामगाराींवर कोणती कारवाई करण् यात आली वा येत आहे, 
(६) नसल् यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४), (५) व (६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मौजे माळेगाांि (ता.त्र्यांििेश्िर, जज. नाशशि) शशिारातील २८ शेतिऱयाांना िाटप 
िरण्यात आलेल्या जमीनीांच ेमुळ द्तऐिज गहाळ झाल्यािाित 

(२७) *  १८२६४   श्री.छगन भुजिळ (येिला), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांिेगाि), श्री.अिधूत तटिरे 
(श्रीिधवन) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौिे माळेगाींव (ता.त्रयींिकेश्वर, जि.नासशक) सशवारातील २८ शेतकऱयाींना वा्प 
करण्यात आलेल्या १०० एकर िमीनीच े मुळ दस्तऐवि गहाळ झाले, हे खरे आहे 
काय, 
 



  26 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी राज्य माहहती आयोगाने सींिींधीताींवर फौिदारी गुन्हा 
दाखल करण्याचा आदेश देवूनही गुन्हा दाखल करण्यासाठी ्ाळा्ाळ करण्यात येत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) िाित चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार सींिींधधताींवर कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) व (४) मौि ेमाळेगाव ता.त्रींिकेश्वर जिल्हा 
नासशक सशवारातील २८ शेतक-याींना वा्प करण्यात आलेल् या १०० एकर िमीनीचे 
मुळ दस्तऐवि/आदेश तत्कासलन तहससल कायाशलय नासशक याींच े असभलेख कक्षात 
तसेच सींिींधधत गावच ेदफ्तरात कसुन शोध घेण्यात येवुनही आढळून आलेले नाहीत. 
     या प्रकरणी राज्य माहहती आयोगाने त्याींच ेआदेश हदनाींक १२/९/२०१४ अन्वये 
महाराषर सावशितनक असभलेख अधधतनयम २००५ अन्वये फौिदारी गुन्हा दाखल 
करण्याच े अदेश हदल्याप्रमाणे सींिींधधत तत्कासलन तलाठी याींच े ववरुध्द हदनाींक 
२२/६/२०१५ रोिी फौिदारी गनु्हा नोंदववण्यात अलेला असनू सदर प्रकरणाचा पोलीस 
तपास सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
बिलोली (जज.नाांदेड) तालुक् यात माांजरा नदीपात्रातील ि पांढरपूर तालुक् यातील भीमानदी 

पात्रातून िाळूची त् िरी होत असल्यािाित 

(२८) *  १७१०२   श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अशमन पटेल (मुांिादेिी), 
श्री.अशमत झनि (ररसोड), प्रा.विरेंद्र जगताप (चाांदरू रेल्िे) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बिलोली (जि.नाींदेड) तालुक् यात माींिरा नदीपात्रातील येसगी, कालाश, िोळेगाव 
येथून वषशभर रात्रीच् या वेळी वाळूची तस् करी होत असून याकड ेप्रशासन दलुशक्ष करीत 
असल् याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ रोिी वा त् यादरम् यान तनदशशनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच पींढरपूर तालुक् यातील आींिे येथील भीमानदी पात्रातून वाळू उपसा चालू 
असून रक मध् ये क्षमतपेेक्षा िास् त वाळू भरुन वाहतूक होत असल् याने या भागातील 
रस् त् याची दरुवस् था झाली असून यािाित राझींणी, अनवली येथील रहहवाशाींनी 
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सींिींधधताींकड ेतक्रार करुनही प्रशासनाने दलुशक्ष केले असल् याच ेमाहे मे, २०१५ दरम् यान 
तनदशशनास आले अहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशी करण्यात आली आहे काय व चौकशीच्या अनुषींगाने सींिींधधत 
अधधकारी व वाळू तस्कर याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नाींदेड जिल््यातील बिलोली तालुक्यात गौण खतनिाच्या 
अवैध उत्खनन व वाहतूकीची काही प्रकरणे दृष्ोत्पतीस  आली आहेत. ही 
वस्तुजस्थती आहे. 
(२) पींढरपूर तालुक्यातील आींिे पोहोरगाींव येथील वाळूग्ाचा ररतसर सललाव झाला 
असून, सललावधारकामाफश त वाळूची वाहतुक सुरु आहे. सावशितनक िाींधकाम ववभागाने 
रस्ता खराि झाल्याचा अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार खतनि ववकास 
तनधीमधून रस्ता दरुुस्तीचा प्रस्ताव सादर करण्यािाित जिल्हाधधकारी सोलापूर 
याींच्याकडून सावशितनक िाींधकाम ववभागास कळववण्यात आले आहे. 
(३) (अ) नाींदेड जिल््यातील बिलोली तालुक्यातील माींिरा नदीपात्रातील वाळू 
स्थळावर तनयींत्रण ठेवण्यासाठी पथकाची तनयुक्ती करण्यात आली असून, सदर 
पथकाने केलेल्या तपासणीत एवप्रल, २०१५ त े िून २०१५ या कालावधीत गौण 
खतनिाच्या अवैध उत्खनन व वाहतूकीच्या १२८ प्रकरणाींत रु.१४,६७,९००/- एवढा दींड 
वसूल करण्यात येवून १ गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
     (ि) पींढरपूर तालुक्यात माहे एवप्रल २०१५ त ेिून २०१५ या कालावधीत गौण 
खतनिाच्या अवैध उत्खनन/वाहतूकीच्या २८ प्रकरणाींत रु.८,००,२००/- एवढा दींड वसूल 
करण्यात येऊन ११ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांिई, िाळाचौिी येथील वििास कफनले टॉिर याांनी भुशमअशभलेख विभागातील 
अधधिा-याांच्या सांगनमताने िेिायदा पुनविविासाची योजना रािविल्यािाित 

  

(२९) *  २२८८६   श्री.सुननल राऊत (वििोळी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींिई, काळाचौकी येथील ववकास कफनले ्ॉवर असलेली िमीन मूळ मालक 
असलेल्या पारशी रस््ने ववकास कफनले समल् सला भाडतेत् वावर हदल्यानींतर ववकास 
कफनले ्ॉवर ही इमारत १९८४ साली उभी करुन जिल् हाधधकारी कायाशलयातील 
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भूसमअसभलेख ववभागातील सींिींधधत अधधका-याींच्या सींगनमताने मालमत् ता काडाशवर 
सोसाय्ीच ेिेकायदा नाव लावनू ववकासक पुनववशकासाची योिना रािववत असल्याची 
िाि एवप्रल, २०१५  दरम् यान तनदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने ववकासक व जिल् हाधधकारी कायाशलयातील 
सींिींधधत अधधकारी याींच्याववरुध् द शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) असे तनदशशनास आले नाही. 
प्रश्नाधीन परेल-सशवडी येथील िमीन (भूकर क्र.१९०, शी् नीं.४२०, ४२१ व ४०२) 
याच्या समळकत पबत्रकेत हद कफनले समल्स सल. याींची भाडकेरु म्हणून नोंद असून 
तथेे सहकारी गहृतनमाशण सींस्थेच्या नावाची नोंद करण्यात आलेली नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
खानिटे (ता.दौंड, जज.पुिे) येथील भीमा नदी पात्रात  

चोरुन िेसुमार िाळु उपसा होत असल्यािाित 

(३०) *  १७६११   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटेल (मुांिादेिी), श्री.िाशशराम 
पािरा (शशरपूर), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), श्री.उन्मेश पाटील 
(चाळीसगाि), श्री.प्रिाश आबिटिर (राधानगरी), डॉ.सुजजत शमिचेिर (हातििांगले), 
श्री.लक्ष्मि जगताप (धचांचिड) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) खानव्े (ता.दौंड, जि.पुणे) येथील भीमा नदी पात्रात सभगवण राशीन पुलाच्या 
काही अींतरावरुन चोरुन िेसुमार वाळू उपसा केला िात असल्याच े तसेच देहूतील 
मुख् य देऊळवाडा आणण वैकुठस् थान मींहदरािवळील इींद्रायणी नदीतून गेली काही 
हदवसाींपासून मोठ्या प्रमाणावर उपसा होत असल् याच े माहे िून, २०१५ मध् ये 
तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) रािापूर, णखद्रापूर आणण आलास नदीपात्रात (ता.सशरोळ, जि.कोल्हापूर) िेसुमार 
अनधधकृत वाळू उपसा सुरू असल्याच े माहे एवप्रल व मे, २०१५ रोिी वा त्या 
सुमारास तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) प्रकरणी भीमा नदीवरील पूल कोसळण्याची शक्यता 
असून प्रश्न भाग (२) प्रकरणी रािापूर िींधाऱयास धोका तनमाशण झाला असून सदर 
िींधारा वाचवावा आणण अनधधकृतपणे सुरु असलेली वाळू तस्करी िींद करावी, अशी 
मागणी जिल्हयाच ेपालकमींत्री याींच्याकड ेहदनाींक १८ मे, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास 
तालुक्यातील सशष्मींडळाने केली, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय चौकशीच्या 
अनुषींगाने प्रश्न भाग १ त े३ िाित सींिींधधताींववरुध्द काय कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अशी िाि तनदशशनास आली नाही. 
(२) कोल्हापूर जिल््यात सशरोळ तालुक्यात मौिे. रािापूर णखद्रापूर व आलास येथे 
अनधधकृत वाळू उपसा होत असल्याच्या काही घ्ना तनदशशनास आल्या आहेत. 
(३) अशी िाि तनदशशनास आली नाही. 
(४) (अ) मौि ेखानव्े, ता.दौंड जिल्हा पुणे येथील दोन्ही वाळूग्ाच ेसललाव झालेले 
आहेत. मौिे देहू, ता.हवेली येथील मुख्य देऊळवाडा आणण वैकुीं ठस्थान मींहदरािवळील 
इींद्रायणी नदीपात्रात िेसॉल्् खडक असून, वाळू साठा उपलब्ध नसल्यामुळे उपसा 
होत नाही. 
     (ि) मौिे रािापूर, मौिे. णखद्रापूर व मौिे आलास, ता.सशरोळ येथील वाळूच्या 
अनधधकृत उत्खननािाित सींिींधधताींववरुध्द रु.१०,७२,७३५/- एवढ्या रकमेच्या दींडाचे 
आदेश पाररत करण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

एस.टी. महामांडळािडून सन २०१०-११ मध्ये मुांिई सेन्रल ि परेल येथे नतिीट 
आरक्षिाांच्या ददलेल् या ठेक्यामध्ये झालेला अपहार 

(३१) *  १९२०२   श्री.अननल िदम (ननफाड), श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींिई सेन्रल येथे एस.्ी. महामींडळाकडून सन २०१०-११ मध्ये ३५ दलालाींना व 
परेल आगारात ३१ दलालाींना ततकी् आरक्षणाींच्या हदलेल् या ठेक्यामध्ये ठेकेदार व 
महामींडळाच्या अधधका-याींनी केलेल्या गैरव्यवहारा प्रकरणी सींिींधधताींना ३ वषश होवूनही 
अदयाप कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती सींिींधधताींवर शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. ददिािर राित े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) होय. 

सदर प्रकरणी अपहार झाल्याच ेतनदशशनास आल्यानींतर महामींडळाने केलेल्या 
खाततेनहाय चौकशीमध्ये एकूण १० अधधकारी व ११ राज्य पररवहन कमशचारी याींना 
ििािदार धरण्यात आले होत.े 

वरील १० अधधका-याींपैकी ७ अधधका-याींवरील व ९ राज्य पररवहन 
कमशचाऱ याींवरील खाततेनहाय कारवाई पूणश करण्यात आली असून दोषी आढळून 
आलेल्या ३ अधधका-याींवर तसेच ६ कमशचा-याींवर वेतनवाढ रोखण्याच्या सशक्षा 
लादण्यात आल्या आहेत. उवशररत अधधकारी कमशचारी याींची खाततेनहाय कारवाई 
अींततम ्प्प्यात आहे. 

तसेच सदर अपहाराशी सींिींधीत दलालाींवर न्यायालयीन दावा दाखल 
करण्यात आला असून तर २१ दलालाींची अनामत रक्कम रु.१०,५०,०००/- िप्त 
करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
आरटीओ दलालाांिडून िषावला ८०० िोटी पेक्षा जा् त 

 महसूलाच ेनुिसान होत असल्यािाित 
  

(३२) *  १७०७०   श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.अशमन पटेल (मुांिादेिी), श्री.अतुल 
सािे (औरांगािाद पूिव), श्री.िच्चू िडू (अचलपूर), श्री.गिपत गायििाड (िल्याि 
पूिव) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील मुींिई, ठाणे, पुणे, रायगड, नासशक पट्टयातील प्रादेसशक पररवहन 
कायाशलयामध् ये दलालाींमुळे शासनाच े  वषाशला ८०० त े९०० को्ीच्या    महसूलाच े
नुकसान होत असल् याच े तत् कालीन पररवहन आयुक् ताींनी शासनाच् या तनदशशनास 
आणले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, यासींदभाशत मा.ववरोधी पक्षनेता, ववधानसभा याींनी मा.पररवहन मींत्री व 
राज् यमींत्री याींना हदनाींक २८ मे, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास पत्र हदले, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल् यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीअींती प्रादेसशक पररवहन कायाशलयात दलालाींना िींदी 
घालण् याच् या दृष ्ीने शासनाने काय कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ददिािर राित े: (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) व (४) पररवहन कायाशलयात नागरीकाींस दलालाकड े िावे लागू नये म्हणून 
मागशदशशन कक्ष, एक णखडकी योिना, ऑनलाई् अपॉईन््में्, वेिसाई्दवारे फॉमश व 
कायशपध्दतीची माहहती आणण कायाशलयात लावलेले माहहती फलक यासारख्या ववववध 
उपाययोिना करण्यात आल्या आहेत. 
      तसेच, अिशदाराने प्राधधकृत केलेली व अधधकारपत्र धारण कारणारी व्यक्ती 
कायाशलयात असल्यास, त्या व्यक्तीिाित खातरिमा करुन सींिींधधत अिशदाराचा अिश 
अधधकारपत्रधारक व्यक्तीींमाफश त जस्वकारला िाण्यािाित मा.उच्च न्यायालाय, नागपूर 
खींडपीठ याींनी याधचका क्र.४४३/२०१५, ६०१/२०१५ व ८९२/२०१५ मध्ये हद.२५.०३.२०१५ 
रोिी हदलेल्या तनदेशाप्रमाणे कायशवाही करण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

महावितरिने रोहीत्राांच्या खरेदी प्रकियेत ननयमिा्यपिे ददल्लीच्या ्क्युरेट 
रान्सफॉमवर िां पनीला पुरिठ्याच ेिाम ददल्यािाित 

 (३३) *  २३१६९  श्री.पांिज भुजिळ (नाांदगाि), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांब्रा िळिा) : सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) महाववतरणने रोहीत्राींच्या खरेदी प्रकक्रयेत तनयमिा्यपणे हदल्लीच्या ॲक्युरे् 
रान्सफॉमशर कीं पनीला पुरवठ्याच ेकाम हदल्यामुळे महाववतरण कीं पनीला २७७ लाखाींचा 
तो्ा सहन करावा लागून रोहहत्राींच्या पुरवठ्यासाठी वषशभर वा् पाहावी लागली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनामाफश त चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्या अनुषींगाने सींिींधधताींवर कोणती 
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे : (१) हे खरे नाही. रोहहत्राींची खरेदी ई-तनववदा प्रकक्रयेदवारे 
पारदशशकररत्या झाली असून पुरवठादाराने ववहहत कालावधीमध्ये रोहहत्राींचा पुरवठा 
केल्यामुळे तनववदेच्या अ्ी व शतीनुसार सुधारीत दरानुसार रु.२७७ लाख अदा 
करण्यात आली होती. परींतु २९४७ रोहहत्राींमध्ये आढळून आलेल्या त्रु्ी ्या 
पुरवठादाराने उसशरा दरुुस्त करुन हदल्यामुळे अदा करण्यात आलेली रक्कम रु.२७७ 
लाख ही मे.ॲक्युरे् रान्सफॉमशर सल., नवी हदल्ली या कीं पनीची महाववतरणकड ेिमा 
असलेली िॅक गॅरीं्ी रु.५१२.८१ लाख च ेरोखीकरण करुन ती वसुल करण्यात आलेली 
आहे. त्यामुळे महाववतरण कीं पनीला कुठल्याच प्रकारचा तो्ा सहन करावा लागला 
नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
शभिांडी तालुक् यातील (जज.ठािे) यांत्रमागधारिाांना सूत धगरिी (लूम) चालविण्यासाठ  

शमळत असलेल् या सिशसडीत िपात िेल् याने यांत्रमागधारिाांच े 
उद्योग िांद होण्याच् या मागाविर असल्यािाित 

 (३४) *  २०७४५   श्री.रुपेश म् हात्रे (शभिांडी पूिव) :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) सभवींडी तालुक् यातील (जि.ठाणे) यींत्रमागधारकाींना सूत धगरणी (लूम) 
चालववण्यासाठी समळत असलेल् या ५० ्क् के ववदयुत सिससडी मधून २० ्क् के 
सिससडी कपात केल् याने यींत्रमागधारकाींच ेउदयोग िींद होण्याच् या मागाशवर असून सदर 
सिससडी त् वरीत सुरु करण् यािाित स् थातनक लोकप्रतततनधी याींनी ववत् त व तनयोिन 
मींत्री याींच् याकड े हदनाींक १६ माचश, २०१५ रोिी वा त् या सुमारास लेखी तनवेदनाव् दारे 
मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच सभवींडी शहर व पररसरात मोठया प्रमाणात कापडाचा व् यवसाय करणारे 
लाखो यींत्रमाग कामगार व त् याींच ेकुीं ्ुींिीय याींच् यावर उपासमारीची वेळ आली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, यािाित चौकशी करण् यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व तदनुसार सभवींडी तालुक् यातील यींत्रमागधारकाींना सूत धगरणी (लूम) 
चालववण् यासाठी उवशररत २० ्क् के सिससडी तात् काळ देण् यािाित शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ववदयुत तनयामक आयोगाने त्याींच ेवीिदर हद.१.०६.२०१५ पासून सुधारीत वीिदर 
लागू केले आहेत. लघुदाि यींत्रमाग धारकाींकरीत नवीन वीि वगशवारी तनमाशण केली 
आहे. सदर वगशवारीच े वीि दर औदयोधगक वगशवारीच्या तुलनेत कमी ठेवण्यात 
आलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  
 
 
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांिई.   प्रधान सधचि, 
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