अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १८० वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

िापसाच्या वपिासाठी तण ननवारण िरणारे राउां ड अप रे डी तांत्रज्ञान
लागवडीसाठी उपलब्ध िूनन दे णेबाबत
(१)

३१०४ (२२-१२-२०१४).

श्री.अर्न
ु खोतिर (र्ालना) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) कापसाच्या टी्ी लागीमीमु त तचाचत रमामाच ीाढयामु त ी मररु ाींच्या त्
ु ीयायामु त

शततकरी त्रस्त ससनन तच िनीारच करचारत रांीं म सप तींत्रज्ञान लागीमीसाठी ंपलब्ध कूनन
दत ण्याची मागची रालना तालुयातील शततक-याींनी कतली, हत खरत आहत काय,

(२) ससयास, ह्या तींत्रज्ञानाचा फायदा परदत शी रमागत राषराटरोटर दत शातील शतरारच्या
राज्यातही परीानगी दत ण्यात आली आहत , हत खरत आहत काय,
(३) ससयास, हत तींत्रज्ञान दत ण्याटाटत शासनानत काय कायीाही कतली ीा करण्यात यतत आहत ,
(४) नसयास, वीलींटाची कारचत काय आहत त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०३-२०१६) :(१) होय, हत खरत आहत.
(२) याटाटत माहहती ंपलब्ध नाही.
(३) रनक
ु ीय पररीतीत वपकाींच्या िनयींत्रीत क्षतत्रीय चाचण्या किव त वीयायापीठ रमाक्षतत्राीर
घतण्यासाठी शासनाकमनन खारगी कींपन्याींना नाहरकत रमामाचपत्र दत ण्यात आलतलत आहत . सदर
क्षतत्रीय चाचण्या पनच झायानींतर आणच सींशोधनाच्या िनषक ाच्या आधारत तच िनीारच करचारत

रांीं म सप तींत्रज्ञान लागीमीसाठी ंपलब्ध करुन दत ण्याटाटत पढ
ु ील आीश्यक ती ंचचत
कायीाही करण्यात यतईल.
(४) रमाश्न ंया्ाीत नाही.
___________

वी.स. १८० (2)
बुलडाणा ववधानसभा मतदार सांघातील वीर् सुववधा व तक्रार ननवारण्यासाठी
ग्रामसभेत ननयोर्नाच्या पथदशुि प्रिपाबाबत

(२)

२८७६४ (०८-०१-२०१६).

श्री.हषुवधुन सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) टुलमाचा वीधानसभा मतदार क्षतत्रात मुलभनत ीीर सुवीधा ी तक्रार िनीारण्यासाठी ीीर

वीभागाकमुन (एम.एस.ई.मी.सी.एल.) ग्रामसभतत िनयोरनाच्या पथदशक रमाकप राटवीण्याींत
आला, हत खरत आहत काय

(२) ससयास, या पथदशक रमाकपामधन
ु आलतया मागचीनस
ु ार या क्षतत्राचा आराखमा तयार
झाला ससनन सींटींधीत वीभागानत तो शासनास सादर कतला आहत , हत खरत आहत काय,
(३) ससयास, शासनानत सदर आराखमयास मींरनरी हदली आहत काय,
(४) ससयास, यासाठी िनधीची तरतुद करण्याींत आली आहत काय,
(५) नसयास, वीलींटाची कारचत काय आहत त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२५-०५-२०१६) :(१) हत खरत आहत .

(२) ग्रामसभतमधनन आलतया मागचीची ताींरिकत्रक पमता ची करुन सदर मागचीपीकी काही कामत

सयायःस्स्थतीत सुरु ससलतया योरनाींमयत समावीष् करण्यात आलतली आहत त ी ंीररत
मागची हदनदया

ंपायाय ग्राम ज्योती योरना (DDUGJY) ी केंद्र परु स्कित एकास्मक

ऊरा वीकास योरनाींमयत (IPDS) रमास्तावीत कतलतली आहत त.
(३) हदनदया

ंपायाय ग्रामज्योती योरनतस केंद्र शासनानत मींरनरी हदलतली आहत . एकास्मक

ऊरा वीकास योरनतस केंद्र शासनानत महावीतरच कींपनीच्या रु.२३००.४३ को्ीच्या आराखयायात
तीतः मींरनरी हदली आहत .
(४) हदनदया

ंपायक्ष ग्रामज्योती योरनतस (DDUGJY) या योरनतस रु.२१५२.६८ को्ी

इतकी मींरनरी मम ण्यात आली ससनन ६०% सनुदान केंद्र शासन दत चार ससनन १०% खच
महावीतरच कींपनी करचार आहत ी ३०% कर घतण्यात यतचार आहत . केंद्र शासनाकमनन
एकास्मक ऊरा वीकास योरनतस तीतः मींरनरी मम ाली आहत .
(५) रमाश्न ंया्ाीत नाही.

___________

नाांदेड जर््यात ररमोट िांरोलद्वारे िारखाने मालि ववर्ेची चोरी िरीत असयाबाबत
(३)

२८९८१ (२३-१२-२०१५).

श्री.अतल
ु सावे (औरां गाबाद पूव)ु :

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदतम स्रह्यात ररमो् कींरोलयाीारत कारखानत मालक वीरतची चोरी करण्याची ककती रमाकरचत
महावीतरचच्या सचधकाऱयाींनी १ रानतीारी २०१४ तत सप््ें टर २०१५ सखतरपयंत पकमली आहत त,
(२) ससयास, या कालाीधीत ककती युिन्ची ीीर चोरी झायाचत िनदशनास आलत आहत ी
याींच्याीर आतापयंत काय कारीाई करण्यात आली आहत ीा कारीाईची सयाय स्स्थती काय
आहत ,

वी.स. १८० (3)
(३) ससयास, भवीषयात ररमो् कींरोलयाीारत वीरतची चोरी रोकण्यासाठी महावीतरच कींपनीनत
कोचती सक्षम यींत्रचा ंभारली आहत ीा ंभारण्यात यतत आहत ,
(४) नसयास, वीलींटाची कारचत काय आहत त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) महावीतरच कींपनीच्या नाींदतम मींम

पररक्षतत्रात

हद.१ रानतीारी, २०१५ तत सप््ें टर, २०१५ या कालाीधीत ररमो्कींरोल याीारत ीीर चोरी करचारत
औयायोचगक ग्राहक आढ लतलत नाहीत.
(२) नाींदतम मींम ासींतगत ररमो्कींरोल याीारत ीीर चोरी करचारत औयायोचगक ग्राहक आढ लतलत
नाहीत. परीं तु ररमो्कींरोलयाीारत ीीर चोरी करचारत ८ इतर ग्राहक सापमलतलत ससनन याींच्या
वीरुद वीयायुत कायदा, २००३ नस
ु ार कींपनीनत कायीाही कतलतली आहत .

(३) ररमो् कींरोलयाीारत ीीरतची चोरी रोखण्यासाठी महावीतरचकींपनीतफे ग्राहकाींसाठी ्ॅ म्पर रमाफ
ु
मम्र टसवीण्यात यतत आहत त.
(४) रमाश्न ंया्ाीत नाही.

___________

खामगाव (जर्.बुलढाणा) येथील शेतिऱ्याना िृषी पांपाचे िनेक्शन प्रलांबबत असयाबाबत
(४)

२९१६४ (२३-१२-२०१५).

श्री.आिाश फुांडिर (खामगाांव) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री पुढील

(१) खामगाी (स्र.टल
ु माचा) यतथील शततकऱयाींनी मागील दोन ी ापासन
न नीीन कि ी पींपाचत
कनतशन मम ण्याटाटत सर ी पीसत भरुनसुद्धा सयाप पयंत महाराषर ीीर वीतरच कींपनी
मया. खामगाी याींनी नीीन रोमण्या हदया नाहीत, हत खरत आहत काय,

(२) ससयास, शततकऱयाींना सयायाप रोमची न दत ण्याची करचत काय आहत त,
(३) ससयास, शततकऱयाींना कि ी पींपाची रोमची तका

ंपलब्ध कूनन दत ण्याटाटत शासनानत

काय कायीाही कतली आहत ीा करण्यात यतत आहत ,

(४) ससयास, सयायाप याटाटत कोचतीच कारीाई कतली नसयास वीलींटाची करचत काय
आहत त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) हत सींशत: खरत आहत .

खामगाींी वीभाग सींतगत पीशाच भरचा करुन रमालींरिकटत ससलतया कि ीपींपाींना सन २०१२-

१३ मयत २३१३, २०१३-१४ मयत २३५७, २०१४-१५ मयत १३६९, ी २०१५-१६ मयत (रानतीारी,

२०१६) सखतरपयंत २१६० सशा एकनच ८२२४ कि ीपींपाना महावीतरच कींपनीकमनन वीयायुत पुरीठा
करण्यात आलतला आहत.

(२) ी (३) खामगाींी वीभागामयत माहत माख,ख २०१५ सखतर पयंत पीसत भरुन रमालींरिकटत ससलत या
कि ी पींप ीीर ग्राहकाींची सींख्या २,८४३ एीढी आहत . शततकऱयाींना कि ीपींप रोमची ताका
ंपलब्ध करुन दत ण्याच्या दृष्ीनत वीदभ ी मराठीामा वीशत

कि ीपींप पॅकतर सींतगत एकनच

रु.२६.३५ को्ी रकमतच्या िनवीदा काढण्यात आया ससनन सदर कामत रमागतीपथाीर आहत त.
तसतच इन्रा-२ योरनत सींतगत सुदा कि ीपींप ऊरीकरचची कामत रमागतीपथाीर आहत .
(४) रमाश्न ंया्ाीत नाही.

___________

वी.स. १८० (4)
सोलापूर शहरात अांडरग्राउां ड वायररांग चे िाम रखडया बाबत
(५)

२९१९१ (२३-१२-२०१५).

श्री.सभ
(सोलापूर दक्षिण) :
ु ाष दे शमख
ु

सन्माननीय ऊर्ाु

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापनर शहरात ५ ी ा पनीी मुख्य ीायररींग सींमरग्रांीं म करण्याचत िनयोरन केंद्रीय ंरा
मींत्रालयातफे मम चाऱया वीतीय कर िनधी तन
ु झालत होतत परीं तु तत काम सयाप पनच झालत
नसयानत ी िनधीचा वीिनयोग झाला नसयानत रु.६०० को्ी चा केंद्रीय िनधी परत राण्याच्या
मागाीर ससयाचत िनदशनास आलत आहत , हत खरत आहत काय,
(२) ससयास, ज्या हठकाची सींमरग्रांीं म ीायररींग झाली आहत सशा हठकाचच्या ल्कचाऱया
तारा सयाप काढया गतया नसयानत ी ज्या हठकाची सींमरग्रांीं म ीायररींग झाली नाही सशा
हठकाची शो् सकक् ी मीपी र चत तसतच ीारीं ीार वीर रात ससयानत होचा-या त्रासाींना
ततथील रहहीाशाींना सामोरत राीत लागत ससयाचत िनदशनास आलत आहत . हत ही खरत आहत काय,
(३) ससयास, सोलापनर शहरात सींमरग्रांीं म ीायररींग करण्या सींटींधी कोचती कायीाही करण्यात
आली ीा यतत आहत ,

(४) नसयास, वीलींटाची कारचत काय आहत त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) सींशत: खरत आहत.सोलापनर शहरात ५ ी ापनीी
सोलापरन शहरातील मख्
ु य ीायररींग सींमरग्राऊींम करण्यासाठी केंद्रीय ऊरा मींत्रालयातफे वीतीय

कर िनधीतन
न आचथक तरतनद रमााप्त झाली नव्हती. तथावप, सन २०११-१५ या कालाीधीत
मयत केंद्रीय ऊरा मींत्रालयामाफत शहरी भागाकरीता गतीमान वीयायुत वीकास कायक्रम (आरएपीमीआरपी) ही योरना राटवीण्यात आली. सोलापनर शहराकररता रु.४९.३३ को्ी रकमतची
योरना मींरनर करण्यात आली होती. यासींतगत ंपरी लघुदाट ीाहहनी सींमरग्राऊींम करण्यासाठी
रु.५६.११ लाखाची मन

तरतद
न होती. सदर कामाची िनकम लक्षात घतऊन रु.१७४.२४ लाखाची

कामत करण्यात आली आहत त.

(२) हत खरत नाही. गतीमान वीयायुत वीकास कायक्रमाींतगत सोलापनर शहरामयत री ३८.३९

कक.मी ंपरी लघुदाट ीाहहनी सींमरग्रांीं म करण्यात आली आहत. यापीकी ३७.१४ कक.मी. ंपरी
ीाहहन्याींच्या तारा काढण्यात आया आहत त. समत
ि नगर भागाींमयत सोलापरन महानगर पामलकतनत

पथहदव्याींसाठी भनममगत ीाहहनी ्ाकयानींतर ज्या हठकाचची १.२५ कक.मी. ंपरी तारा
काढण्यात यततील. तसतच ज्या हठकाची सींमरग्रांीं म ीायररींगचत काम झालतलत नाही सशा हठकाची

शॉ्सकक् मु त रोहहत्र र चत ी ीारीं ीार ीाहहनीमयत रिकटघाम होचत इयादी घ्ना घमलतया
नाहीत ी तशा रमाकारच्या तक्रारी सोलापनर शहरातील क्षतत्रीय कायालयाकमत रमााप्त झालतया
नाहीत.

(३) रमाश्न ंया्ाीत नाही.
(४) रमाश्न ंया्ाीत नाही.
___________

वी.स. १८० (5)
धुळे महापाललिेची व तापी योर्नेची मागील व चालु ववद्युत
थिबािी दे यि माफ िरण्याबाबत

(६)

२९३५१ (२३-१२-२०१५).

श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.नसीम

खान (चाांहदवली), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :
करतील काय :-

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) धु त शहरात ६० ्कत भागात पाचीपुरीठा करचाऱया तापी योरनतची मागील वीदयनत

थकटाकी ी महापामलकतची चालन वीयायुत दत यक माफ करण्यात याीी सशी मागची मा.महापौर,
धु त याींनी मा.ऊरा मींत्री याींना माहत सप््ें टर, २०१५ मयत कतली, हत खरत आहत काय,

(२) ससयास, वीदयुत दत यकत माफ करण्याटाटत शासनानत काय कायीाही कतली आहत ीा
करण्यात यतत आहत ,

(३) नसयास, वीलींटाची कारचत काय आहत त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) हत खरत आहत .

(२) धु त मींम ा सींतगत ंच्चदाट साीरिनक पाची पुरीठ्याचत एकनच ६ ग्राहक आहत त. यापीकी

२ ंच्चदाट ग्राहकाींकमत थकटाकी ससनन सदर दोन्ही ग्राहकाींनी यापी
न ीच सभय योरनतत सहभाग
घततलतला आहत .

(३) रमाश्न ंया्ाीत नाही.

___________

प्रशासनाने उर्नी धरण ते सोलापरू दरम्यान नदीिाठच्या शेतीचा
(७)

वीर्पुरवठा पूणु बांद िरण्याचा हदलेया आदे शाबाबत

२९३६३ (२३-१२-२०१५).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री पुढील

(१) सोलापनर स्रह्यात पुरतशा रमामाचात पाऊस झाला नसयानत रमाशासनानत ंरनी धरच तत

सोलापनर दरम्यान नदीकाठच्या शततीचा ीीरपुरीठा पनच टींद करण्याचा आदत श हदला ससयाचत
हदनाींक २७ ऑगस््, २०१५ रोरी ीा यासुमारास िनदशनास आलत आहत , हत खरत आहत काय,

(२) ससयास, या नदीकाठची ससलतली पीकत ऊस, कत ी, मका, माम ींट, द्राक्षत आदी वपकाींसह
भारीपायाींची वपकत र न न खाक झाली आहत त, हत खरत आहत काय,

(३) ससयास, यारमाकरची शासनानत चौकशी कतली आहत काय चौकशीनुसार पीकाींचत झालतलत
नुकसान भरपाई दत ण्याटाटत शासन कोचती कायीाही करचार आहत ीा करण्यात यतत आहत ,
(४) नसयास, वीलींटाची कारचत काय आहत त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे

(०९-०६-२०१६) :(१) हत खरत नाही. हदनाींक २५/०८/२०१५ रोरी

स्रहाचधकारी, सोलापनर याींचत सयक्षततखाली घतण्यात आलतया पाची ्ीं चाई आढाीा टीठकीमयत

ंरनी धरच तत सोलापनर दरम्यानच्या नदीपात्राच्या टींधाऱयातील ी सी हठकाचच्या वपण्याचत
पाण्याचत स्त्रोत कती

वपण्यासाठी सींरक्षक्षत करण्यासाठी याहठकाचच्या सी कि ी पींपाचा ीीर

पुरीठा टींद करण्याचत आदत श स्रहाचधकारी, सोलापनर याींनी हदलत आहत त.
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(२) रमाश्न ंया्ाीत नाही.
(३) रमाश्न ंया्ाीत नाही.
(४) रमाश्न ंया्ाीत नाही.
___________
सोनगाव (जर्.हहगोंली) या तालुक्यात ववद्युत ववतरण िांपनीनी
घरगुती मीटरमध्ये अफरातफर िेयाबाबत

(८)

२९५२० (२३-१२-२०१५).

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री),

श्री.आलसफ शेख (मालेगाांव मध्य), अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा) :

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोनगाी (स्र.हहगोंली) या तालुयात वीयायुत वीतरच कींपनीनी घरगुती मी्रमयत

सफरातफर करुन ग्राहकाींची मोठ्या रमामाचात फसीचनक कतयाचत माहत ऑगस््, २०१५ मयत ीा
यादरम्यान िनदशनास आलत आहत , हत खरत आहत काय,
(२) ससयास, घरगुती

मी्ररमामाचत सफरातफर करण्यात यतत

ससलतलत रमाकार ीरीत

थाींटवीण्याटाटत तसतच मी्रमयत सफरातफर करचाऱयाीर शासनानत कोचती कारीाई कतली
आहत ीा करण्यात यतत आहत ,
(३) नसयास, वीलतटाची कारचत काय आहत त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) हत खरत नाही.
(२) महावीतरच मींम
करण्यासाठी वीशत

कायालयातफे तसतच ंपवीभाग स्तराीर ीीर चोराींीर कारीाई

धमक मोहहम राटवीण्यात यततत. यानुसार सोनगाींी ंपवीभाग सींतगत माहत

एवरमाल, २०१५ तत डमसेंटर, २०१५ या कालाीधीत ८७० ग्राहकाींच्या मम्रची तपासची कतलीससन
न ,

यामयत १३६ ग्राहक ीीर चोरी करत ससयानत िनदशनास आलत. यापीकी १२ रचाींनी
दीं मापो्ी रु.७४,०००/- चा भरचा कतला आहत . तसतच १९ ग्राहकाींीर महावीतरच कींपनीनत पोलीस

ठाचत रालना यतथत गुन्हत दाखल कतलत आहत त ी १०५ ीीर चोराींीर गुन्हा दाखल करण्याची
रमाकक्रया सरु
ु आहत .

(३) रमाश्न ंया्ाीत नाही.
___________
सातारा जर्हयातील िोयना धरणालगत असलेया ४० गावाचा
वीर् परु वठा खांडीत होत असयाबाबत
(९)

२९५८० (०८-०१-२०१६).

श्री.पथ्
ृ वीरार् चहाहाण (िराड दक्षिण) :

सन्माननीय ऊर्ाु

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सातारा स्रहयातील कोयना धरचालगत आठी, सीसरी, प ासरी, मरम, मभकामी
धुईलीामी, गाीमतीामी, रोगत्तक, ीा्ो त घाचटी, कारी्, राईचीीामी, मराठीामी, रामत

सशा
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सुमारत ४० गाीाींची ीारीं ीार ीीर खींमीत होत ससयानत ीीरतसभाीी यतथील ग्रामस्थाींना सनतक
समस्याींना सामोरत राीत लागत आहत , हत खरत आहत काय,

(२) ससयास, मराठीामी ंपकेंद्राचत काम रमालींरिकटत ससन
न िनधी सभाीी ंत ंपकेंद्राचत काम
होत नसयानत याटाटत िनधीींची तरतनद करण्यात यतचार आहत काय,
(३) नसयास, वीलींटाची सीसाधारच कारचत काय आहत त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) सातारा स्रह्यातील कोयना धरचालगतच्या ४०
गाीाींना ३३/११ कत. व्ही. पा्च ंपकेंद्रातील परु ीठा कतला रातो. सदर मनदरु त गाीठाच
ीाहहनीची लाींटी ही सुमो १५० कक.मी. ससनन ही ीाहहनी सींपनच मोंगर पठाराीरुन रातत. या

भगामयत पाीसाचत रमामाच रास्त ससयामु त वीयायुत पुरीठा खींमीत होण्याचत रमाकार घमत
ससतात. सदर ीाहहनीीर दो

िनमाच झायास ततथील भौगोमलक पररमसथतीमु त ी पाीसाचत

रमामाच रास्त ससयानत तसतच ीाहहनीची लाींटी दत खील रादा रमामाचात ससयानत वीयायत
ु
पुरीठा पनीीत करण्यास वीलींट होतो. पाीसाळ्या व्यितररत इतर कालाीधीमयत वीयायुत
रमाीाह खींमीत होण्याचत रमामाच सयप आहत .

(२) होय, मराठीमी मौरत रुींग्ी, ता.पा्च, स्र.सातारा यतथील ३३/११ कत.व्ही. नीीन ंपकेंद्र
ंभारचीचत काम पायाभनत आराखमा-२ योरनेंतगत समावीष् करण्यात आलत आहत .
(३) रमाश्न ंया्ाीत नाही.

___________
यवतमाळ जर््यात िृषी कफडरवर १६ तासाांचे भारननयमन होत असयाबाबत
(१०)

२९७८९ (२३-१२-२०१५).

प्रा.ववरद् द्र र्गताप (धामणगाव रे वे), श्री.अलमन पटे ल

(मांब
ु ादे वी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय

ऊर्ाु मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) यीतमा

स्रह्यात कि ी कफमरीर महहनाभर २४ तास सलग ीीर पुरीठा दत ण्याचत ऊरा

मींत्री याींनी आश्ीासन दत ऊनही तब्टल १६ तासाींचत भारिनयमन होत ससयाचत माहत सप््ें टर,
२०१५ मयत ीा यादरम्यान िनदशनास आलत, हत खरत आहत काय,
(२) ससयास, सदरील भारिनयमनामु त ंन्हापासनन वपकाींना ीाचवीण्यासाठी शततकऱयाींना
मोठ्यारमामाचात कसरत कराीी लागत आहत, हत ही खरत आहत काय,

(३) ससयास, ंपरोत रमाकरची शततकऱयाींची वपकत ीाचवीण्यासाठी शासनानत भारिनयमन कमी
करण्याटाटत काय कायीाही कतली ीा करण्यात यतत आहत ,
(४) नसयास, वीलींटाची कारचत काय आहत त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) यीतमा

स्रह्यात कि ी ीाहहन्याींीर शासन

धोरचानुसार ी महाराषर वीयायत
ु िनयामक आयोगाच्या मान्यततनुसार महावीतरचच्या हद.

१४/०१/२०१३ च्या पररपत्रकान्ीयत नुसार हदीसाला ८ तास ी रात्रीला १० तास ३ फतर ीीर

पुरीठा चक्राकार पदतीनत कतला रातो. एकनच कि ी भारापीकी ५०% भार ससलतया कि ी
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ीाहहन्याींना हदीसा ८ तास ी ंीरीत ५०% भार ससलतया कि ी ीाहहन्याींना रात्री १० तास
आठव्यायातनन दोन ीत त स ककीं ीा रमायतक आठीयायास चक्राकार पदतीनत ीीरतची ंपलब्धता
दत ण्यात यतत आहत .

(२), (३) ी (४) रमाश्न ंया्ाीत नाही.
___________
हहांगोली जर््यातील र्वळा बार्ार येथे शेति-याांनी दप्ु पट पैसे भरुनही महाववतरण
िांपनीने शेति-याांना ननिृष्ट्ट दर्ाुचे डीपीचा परु वठा िेयाबाबत

(११)

३०२४२ (०८-०१-२०१६).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्रीमती ननमुला गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.नसीम खान (चाांहदवली),
प्रा.वषाु गायिवाड (धारावी) : सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) हहींगोली स्रह्यातील री ा टारार यतथत शततक-याींनी दप्ु प् पीसत भरुनही महावीतरच

कींपनीनत शततक-याींना िनकिष् दराचत मीपीचा परु ीठा करण्यात आयानत शततक-याींचत मोठ्या
रमामाचात नुकसान होत ससयाचत माहत ऑगस््, २०१५ रोरी ीा यासुमारास िनदशनास आलत,
हत खरत आहत काय,

(२) ससयास, शततक-याींना िनकिष् मीपीचा पुरीठा करचा-या महावीतरच कींपनीीर शासनानत
कोचती कारीाई कतली आहत ीा करण्यात यतत आहत ,
(३) नसयास, वीलींटाची कारचत काय आहत त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) हत खरत नाही.
(२) ी (३) रमाश्न ंया्ाीत नाही.

___________

भुदरगड (जर्.िोहापूर) तालुक्यातील ववर्ेचे ५१८ ख्रराब झालेले खाांब बदलण्याबाबत
(१२)

३०४६६ (२३-१२-२०१५).

श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),

श्री.जर्तद्द्र आहाहाड (मुांरा ा िळवा), श्री.सत्यर्ीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
ऊर्ाु मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) भुदरगम (स्र.कोहापनर) ताल
ु यात यतथत वीरतचत ५१८ रमााथममक खाींट खराट झालतलत खाींट
टदलण्यात

याीतत

तसतच घरगुती

ीीर टील आकारची

मी्ररमामाचत

करण्याची

मागची

ंपसमभयींता वीयायुत वीभाग भुदरगम याींचतकमत माहत ऑगस््, २०१५ मयत तक्रार कतली आहत , हत
खरत आहत काय,

(२) ससयास, ंत मागचीच्या सनु ींगानत शासनानत कोचती कायीाही कतली ीा करण्यात यतत
आहत ,

(३) सयायाप कोचतीच कायीाही कतली नसयास, वीलींटाची कारचत काय आहत त ?

वी.स. १८० (9)
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) हत खरत आहत .

(२) भुदरगम तालुयातील खराट झालतलत ३५ खाींट Upgradation and Modeniation

योरनतसत
ीं गत टदलण्यात आलत आहत त. ंीररत U and M DPR मयत समावीष् कतलतलत
आहत त. भुदरगम तालुयातील एकनच ३२,३५१ घरगुती ीीर ग्राहकाींपीकी २९,३१४ ग्राहकाींना
मी्रच्या ररमीींगरमामाचत ीीर रिकटल आकारण्यात यतत आहत. ंीररत ग्राहकाींपक
ी ी काही ग्राहकाींचत

घर टींद ससयामु त ी काही ग्राहकाींचत मी्र नादरु
ु स्त ससयामु त सरासरी दत यक आकारण्यात
आलतलत आहत . नादरु
ु स्त मी्र ंपलब्धततनुसार टदलण्यात यतत आहत त ी यानींतर ग्राहकाींना
मी्र ररडमींगरमामाचत रिकटल आकारची करण्यात यततत.
(३) रमाश्न ंया्ाीत नाही.

___________

रायगड जर््यातील घारपरु ी बांदरावरील गावाांना होणारा वीर्परु वठा बांद राहहयाबाबत
(१३)

३०५१४ (२३-१२-२०१५).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायगम स्रह्यातील ंरच यतथील रागितक ककतीच्या घारपुरी टींदराीरील गाीाना होचारा
ीीरपरु ीठा गतलत आठ हदीस टींद ससयानत सींपच
गाींी सींधारात ससयाचत नक
न
ु ततच माहत
सप््ें टर, २०१५ मयत ीा यादरम्यान िनदशनास आलत, हत खरत आहत काय,

(२) ससयास, सदर ीीर पुरीठा सचानक टींद होण्यामागची कारचत काय आहत त,
(३) ससयास, सदर रमाकरची शासनानत याटाटत चौकशी कतली आहत काय,

(४) ससयास, चौकशीत काय आढ न न आलत ी यासनु ींगानत ंत रमाकरची रटाटदार
ससचाऱया सचधकाऱयाींीर कोचती कारीाई कतली ीा करण्यात यतत आहत ,
(५) नसयास, वीलींटाची कारचत काय आहत त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) घारापुरी टींदराीरील गाीाींना महावीतरचकमनन ीीर

परु ीठा कतला रात नसन
न सया ततथत २० कत.व्ही.ए. चत ३ मी.री.सत्याीारत सायींका ी ४ तत ५
तासाींकररता ग्रामपींचायतकंनन ीीरपुरीठा कतला रातो.
(२) रमाश्न ंया्ाीत नाही.

(३) ी (४) महाराषर राज्य वीयायुत वीतरच कींपनीनत घारापुरी टत्ाला कायमस्ीरुपी वीयायुत
पुरीठा करण्याची रमाकक्रया चालन कतली होती. मुींटई महानगर रमादत श वीकास रमााचधकरच
(MMRDA) याींनी हदनाींक १८/८/२०११ रोरी क वीलतया पत्रानस
ु ार, सदर रमाकक्रया स्थचगत

करुन रद्द करण्यात आली. मत, २०१५ मयत मा.मुख्यमींत्री याींच्या िनदे शानुसार घारापुरी टत्ाीर

वीयायुतीकरचासाठी पुनश्च: सीेक्षच करुन सींदारपत्रक तयार करण्यात आलतलत आहत . सुधारीत
सींदारपत्रकाची रकम सुमारत रु.१६.६० को्ी आहत. यास सनुसरुन एमलफीं्ा लतची (घारापनरी
टत्) ता.ंरच, स्र.रायगम यतथत वीयायत
ु ीकरच करण्यासाठीच्या रमास्ताीाला मींट
ु ई महानगर रमादत श

वीकास रमााचधकरच (MMRDA) याींच्याकमनन िनधी ंपलब्ा झायास ीरीत िनवीदा काढनन
वीयायुतीकरचाची रमाकक्रया पनच करण्यात यतईल.
(५) रमाश्न ंया्ाीत नाही.

___________

वी.स. १८० (10)
राज्यातील महाववतरणने औद्योधगि ग्राहिाांना ननयम डावलून वीर्
वापराचा गट बदलुन हदला असयाबाबत

(१४)

३०५८६ (२३-१२-२०१५).

श्री.सांग्राम

थोपटे

(भोर),

श्री.र्यिुमार गोरे (माण), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अलमत

झनि

(ररसोड),

श्री.सांर्य

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

साविारे

(भस
ु ावळ) :

(१) राज्यातील महावीतरचनत सन २०१३-१४ ी २०१४-१५ या दोन ी ात १६० औयायोचगक
ग्राहकाींना िनयम माीलनन ीीर ीापराचा ग् टदलुन हदला आहत, हत खरत आहत काय,

(२) ससयास, ंयायोगाींना ७.२ रुपयत यिु न् दराची ीीर ६.३३ रुपयाला हदली ससयानत
ंयायोगाींना सुमारत रमाित युिन् ६८ पीशाींनी स्ीस्त वीर मम ाली आहत , हत खरत आहत काय,
(३)

ससयास,

यामु त

ंयायोगाींना

सुमारत

१८७

को्ी

रुपयाींचा

फायदा

झाला

ससनन

महावीतरचला ततीढाच तो्ा झाला ससयाचत माहत ऑगस््, २०१५ मयत ीा यादरम्यान
िनदशनास आलत आहत , हत खरत आहत काय,
(४) ससयास, ंत रमाकरची शासनानत चौकशी कतली आहत काय,

(५) ससयास, चौकशीच्या सनु ग
ीं ानत सींटींचधत दो ी सचधकाऱयाींीर शासनानत कोचती कायीाही
कतली ीा करण्यात यतत आहत ,

(६) नसयास, वीलींटाची कारचत काय आहत त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१), (२) ी (३) वीयायुत िनयामक आयोगाच्या ीीर

दर िनचयात १८७ को्ीचा महसुल कमी हदला ही टाट पुनवीचार याचचकतयाीारत आयोगाकमत
सया रमालींरिकटत आहत .

(४) ंत रमाकरची चौकशी करण्यासाठी सयशोधन सममतीची स्थापना करण्यात आली आहत .
(५) सयशोधन सममतीच्या सहीालानस
ु ार पढ
ु ील कायीाही करण्यात यतईल.
(६) रमाश्न ंया्ाीत नाही.

___________
नवी मांब
ु ई ववभागात ऐरोली, घेणसोली, िोपरखैरणे, वाशी, बेलापरू , नेरुळ, इत्यादी भागात
ववद्युत महाववतरण िांपनीचे डी.पी.बॉक्स, रान्सफामुर इत्यादीची दरु ावस्था झायाबाबत

(१५)

३१३०२ (२३-१२-२०१५).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे

(मुरबाड),

श्री.जर्तद्द्र आहाहाड (मुांरा ा िळवा), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर) :
सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नीी मुींटई वीभागात ऐरोली, घतचसोली, कोपरखीरचत, ीाशी, टतलापनर, नतरु , इयादी भागात

वीयायुत महावीतरच कींपनीचत मी.पी.टॉस, रान्सफामर इयादीची दरु ाीस्था झाली ससनन
ककयतक हठकाचत वीयायत
ु तारा ंघमयाीर पमया ससन
न , वीयायत
ु ंपकरचत िनकामी झालतली
आहत त याची शासनानत तपासची कतली आहत काय,

वी.स. १८० (11)
(२) ससयास, नीी मुींटई वीभागातील रन
ु ी िनकामी झालतया वीयायुत ंपकरचाचा फो्ोसहीत
सींच स्थािनक लोकरमाितिनधीनी मा.ऊरा मींत्री महोदयाींना ऑ्ोटर, २०१५ मयत सादर करुनही
सींपच
न वीयायत
ु रमाचाली टदलन
न नीीन वीयायत
ु रमाचाली टसवीण्याटाटत िनीतदन हदलत आहत हत खरत
आहत काय,

(३) ससयास, ंत िनीदत नाच्या सनु ींगानत शासन स्तराीरुन काय कायीाही करण्यात आली
आहत ीा यतत आहत ,

(४) सयायाप कायीाही कतली नसयास, वीलींटाची कारचत काय आहतत ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) महावीतच कींपनीकंनन तपासची करण्यात आली
आहत .

(२) हत खरत आहत .
(३) सन २०१५-१६ या ी ज्ञत O and M तसतच U and M योंरनततींगत नीी मींट
ु ई शहरात
महावीतरचच्या ीाशी ी नतरु
ीाशी ी नतरु

वीभागात दत खभाल दरु
ु स्तीची कामत करयात यतत आहत त, तसतच

वीभागाकरीता O and M योरनततींगत DPR मयत कामत रमास्तावीत कतली

आहत त.
(४) रमाश्न ंया्ाीत नाही.
___________
रायगड जर््यातील र्ोर धनगरवाडी अांधारात असयाबाबत
(१६)

३१३१३ (२३-१२-२०१५).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रायगम स्रह्यातील माचगाींी री ील रायगम ककयाच्या पायथ्याशी ससलतया
प सगाी ग्रामपींचायत हद्दीतील रोर धनगरीामी यतथत ६५ ी ानींतरही ीीर न पोहचयानत रोर
धनगरीामी सींधारात ससयाचत नुकततच माहत सप््ें टर, २०१५ मयत िनदशनास आलत आहत , हत
खरत आहत काय,
(२)

ससयास, प सगाी ी गाींगीली

पररसरामयत छत्रपती मशीारी महारार याींच्या

मशीका ातील सनतक सीशत , मुया, घरगुती साहहय, रमाितमा, कोरीी हस्तकला आदी साहहय

याींचत रतन व्हाीत यासाठी दत खील यतथील ग्रामस्थ शासनाकमत सातयानत मागची करीत आहत त,
हत ही खरत आहत काय,
(३) ससयास, या ऐितहामसक परीं परा लाभलतया रोर धनगरीामीतील ग्रामस्थ आरही
सींधारात राहण्यामागची कारचत काय आहत त, याटाटत शासनानत चौकशी कतली आहत काय, यात
काय आढ न न आलत ी यानस
ु ार रोर धनगरीामीचा वीकास करण्याच्या दृष्ीनत शासन स्तराीर
काय कायीाही कतली ीा करण्यात यतत आहत ,

(४) नसयास, वीलींटाची कारचत काय आहत त ?

वी.स. १८० (12)
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे

(०९-०६-२०१६) :(१)हत खरत नाही. रायगम स्रह्यातील माचगाींी

तालुयात रोर हत गाींी ससनन याींचत वीयायुतीकरच पनीीच झालतलत आहत . रोर धनगरीामी या
नाीाची ीसाहत सस्स्तीात नाही. परीं तु माचगाींी ताल
ु यात रोर गाीाशतरारी प सगाींी
धनगरीामी ही ीसाहत ससनल ितथत वीयायुतीकरच झालतलत नाही.

(२) सश रमाकारची कोचतीही तक्रार ककीं ीा मागची महावीतरच कींपनीकमत रमााप्त झालतली नाही.
(३) स्रहा िनयोरन सममती स्रहाचधकारी कायालय, समलटाग याींच्या हदनाींक १०/३/२०१६
च्या पत्रान्ीयत प सगाींी धनगरीामीच्या वीयायुतीकरचाच्या रु.७.९५ लाखाच्या रमास्ताीास
रमाशासकीय मान्यता मम ालतली आहत . प सगाींी धनगरीामीच्या वीयायत
ु ीकरचाचत काम स्रहा

िनयोरन ी वीकास सममती (DPDC) योरनेंतगत िनधी रमााप्त झायाीर िनवीदा काढनन काम
लीकरात लीकर पनच करण्यात यतईल.
(४) रमाश्न ंया्ाीत नाही.

___________
यवतमाळ जर््यात वीर् ववतरण िांपनीच्या ननष्ट्िाळर्ीपणामळ
ु े
वपिाांचे नुिसान होत असयाबाबत

(१७)

३१४०७

(२३-१२-२०१५).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
काय :(१) यीतमा

श्री.अमर

िाळे

(आवी),

श्री.अलमन

पटे ल

(मुांबादे वी),

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

स्रह्यात यींदा वपकाींची स्स्थती चाींगली ससताना ीीर वीतरच कींपनीच्या

िनषका रीपचामु त वपकाींना फ्का टसत ससनन, शतत मशीारात पाण्यानत भरलतया वीहीरी
ससताना सघोव त भारिनयमनानत ओलीत करचत सशय झालत ससयानत यामु त दोन लाख

हत ्र ीरील पीक करपन
न झाण्याची शयता िनमाच झाली ससयाचत माहत सप््ें टर, २०१५
मयत ीा यादरम्यान िनदशनास आलत आहत , हत खरत आहत काय,

(२) ससयास, यतथील भारिनयमन कमी करुन ीीर पुरीठा सुर ीत करण्याटाटत शासनानत
कोचती कायीाही कतली आहत ीा करण्यात यतत आहत ,
(३) नसयास, वीलींटाची कारचत काय आहत त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) हत खरत नाही. शासनाच्या धोरचानुसार महाराषर
वीयायुत

िनयामक आयोगाच्या मान्यततनत महावीतरच कींपनीच्या

हद.

१४/०१/२०१३

च्या

पररपत्रकानुसार हदीसाला ८ तास ी रात्रीला १० तास ३ फतर ीीर पुरीठा चक्राकार पदतीनत
भारिनयमन करण्यात यततत एकनच कि ी भारापीकी ५०% भार ससलतया कि ी ीाहहन्याींना हदीसा

आठ तास ी ंीररत ५०% भार ससलतया कि ी ीाहहन्याींना रात्री दहा तास आठीयायातनन दोन
ीत त स ककीं ीा रमायतक आठीयायास चक्राकार पदतीनत ीीरतची ंपलब्धता दत ण्यात यतत आहत.
(२) रमाश्न ंया्ाीत नाही.
(३) रमाश्न ंया्ाीत नाही.
___________

वी.स. १८० (13)
ठाणे-पालघर जर््यात खाडीलगत मजच्िमाराांनी उभारलेया मत्स्यप्रिपास
शेतिऱ्याांप्रमाणे ववर्ेचे दर आिारण्याबाबत
(१८)

३१६१०

(२३-१२-२०१५).

श्री.जर्तद्द्र

आहाहाड

(मुांरा ा

िळवा),

श्री.शलशिाांत

लशांदे

(िोरे गाव), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.र्यांत पाटील (इस्लामपरू ),
श्री.सुरेश लाड (िर्ुत), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :

सन्माननीय

ऊर्ाु मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाचत-पालघर स्रह्यात खामीलगत शासकीय खारच रागा भामततीाीर घतऊन स्थािनक
मस्च्छमाराींनी

ंभारलतया

मस्यरमाकपास

(को ीं टी

ंपादन)

टफ

कारखानत

याना

शततकऱयाींरमामाचत वीरतचत दर आकारण्याची मागची यतथील मस्च्छमाराींनी माहत ऑगस््, २०१५ च्या
पहहया आठीयायात तसतच ीारीं ीार मा.ंरामींत्री याींचतकमत मागची कतलतली आहत , हत खरत आहत
काय,
(२) ससयास, ंत रमाकरची मस्च्छमाराींना हदलासा दत ण्यासाठी याींच्या मागण्याींीर िनचय
घतण्यासींदभात शासनानत कोचती कायीाही कतली ीा करण्यात यतत आहत ,
(३) नसयास, वीलींटाची कारचत काय आहत त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१)हत खरत आहत.

(२) वीयायत
ु िनयामक आयोगनत याींच्या हदनाींक २६/६/२०१५ च्या ीीर दर आदत शान्ीयत मस्य

व्यीसाय ी एकककित समुद्र खायाय रमाकक्रया केंद्र याींच्या ीीर ीगीारीमयत टदल करुन
ीाणचस्ज्यक ऐीरी औयायोचगक ीगीारी लागन कतलतली आहत . तसतच मस्य सींीधनाचा समाीतश,

लघुदाट ीगीारीमयत मी्रीर आधारीत कि ी (इतर) या ीगीारीमयत कतलतला आहत ी
ंच्चदाटामयत ंच्चदाट (कि ी) या ीगीारीमयत कतलतला आहत .
(३) रमाश्न ंया्ाीत नाही.

___________
शैिणणि सांस्था, रुग्णालय, वार्चनालय, पोलीस ठाणे, पोष्ट्ट ऑफीस आहदांना स्वस्त: दराने
वीर् दर ऑगस्ट, २०१२ पासन
ू लागू िरण्याचे ननदे श वीर् ननयमन ववभागाने हदयाबाबत
(१९)

३१८१३ (२३-१२-२०१५).

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल) :

सन्माननीय ऊर्ाु

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साीरिनक सतीा सींतगत यतचाऱया शीक्षणचक सींस्था, रुग्चालय, ीाचनालय, पोलीस ठाचत,
पोष् ऑफीस आहदींना स्ीस्त: दरानत साीरिनक सतीा ीीर दर ऑगस््, २०१२ पासनन लागन
करण्याचत िनदे श ीीर िनयमन वीभागानत हदलत आहत, हत खरत आहत काय,

(२) ससयास, या सतीा ीीर दराटाटत महावीतरच कींपनी नारार ससयानत यानी रनरागत
ि ी

कतली ना राहहरात कतली यामु त सनतक सतीा आरही सतीा ीीर दराटाटत माहहती नसयानत तत
व्यपारी दरानत ीीर रिकटल भरत आहत त, हत ही खरत आहत काय,

वी.स. १८० (14)
(३) ससयास, या यारमाकरची शासनानत चौकशी कतली आहत काय चौकशीसींती कोचती कायीाही
करण्यात आली आहत ीा यतत आहत ,
(४) नसयास, वीलींटाची कारचत काय आहत त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) सशा रमाकारचत िनदे श महाराषर वीयायुत िनयामक
आयोगानत हद.१६/०८/२०१२ रोरीच्या आदत शान्ीयत हदलत आहत त.

(२) हत खरत नाही. महाराषर वीयायुत िनयामक आयोगानत याींच्या हदनाींक १६/८/२०१२ च्या
ीीरदर आदत शान्ीयत “साीरिनक सतीा” ही नीीन ीगीारी तयर कतली. आयोगाच्या सदर ीीरदर
आदत शाच्या सींमलटराीचीटाटत क्षतत्रीय कायालयाींना हदनाींक ५/९/२०१२ च्या पररपत्रकायाीारत
सनचना दत ण्यात आया आहत त ी तत महावीतरच कींपनीच्या सींकततस्थ ाीर ंपलब्ध आहत . तसतच

ग्राहकाींना लागन होचारत ीीरदराींटाटतची माहहती याींना दरमहा दत ण्यात यतचाऱया ीीर रिकटलाच्या
पाठीमागत छापलतली ससतत.

(३) ी (४) रमाश्न ंया्ाीत नाही.
___________
शहापूर शहरात खांडीत होणारा वीर् पुरवठ्याचे प्रमाण िमी िरणेबाबत
(२०)

३१८४२ (२३-१२-२०१५).

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.जर्तद्द्र आहाहाड (मांरा 
ु ा िळवा),

श्री.सुरेश लाड (िर्ुत), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) ठाचत स्रह्यातील शहापनर शहरात हदनाींक ७ ऑ्ोटर, २०१५ पासनन सातयानत १८ तास
ीीर पुरीठा खींमीत करण्यात यतत ससयाचत हदनाींक १३ ऑ्ोटर, २०१५ रोरी ीा यासुमारास
शासनाच्या िनदशनास आलत, हत खरत आहत काय,

(२) ससयास, ंत रमाकरची शासनामाफत चौकशी कतली आहत काय,

(३) ससयास, चौकशीत काय आढ न न आलत ी तयानुसार शहापनर शहरात होचाऱया ीीर

पुरीठा खींडमतचत रमामाच कमी करचतटाटत शासनानत कोचती कायीाही कतली ीा करण्यात यतत
आहत ,

(४) नसयास, वीलींटाची कारचत काय आहत त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) हत खरत नाही. परीं तु सदर कालाीधीत ीीर ीाहहनी
नादरु
ु स्त झायामु ी ीीर पुरीठा खींमीत झाला होता.

(२) ी (३) शहापनर शहराला ीीर पुरीठा करचाऱया ंच्च दाट ीीर ीाहहनीच्या तारा रुन्या

झालतया ससयानत ी याींच्याीर रास्त वीयायुत भार ससयामु त या कमकुीत झाया
होया. यामु त ीीर परु ीठा खींमीत होण्याचत रमामाच ीाढलतलत होतत. तत रमामाच कमी करण्यासाठी

सचधक ीीर ीहन क्षमततच्या नीीन ीीर ीाहक तारा टसवीण्यींकररता हदनाींक ९.१०.२०१५ रोरी
एकनच ८ तास, हदनाींक १०.१०.२०१५ रोरी याच ीीर ीाहहनीच्या आयसोलत्र दरु
ु स्तीसाठी
पुन्हा १ तास वीयायुत पुरीठा टींद करण्यात आला होता. हदनाींक १३.१०.२०१५ रोरी तु्लतया

वी.स. १८० (15)
ंच्च दाट ीाहहनीच्या दरु
ु स्तीकररता १ तास ४० ममिन्त ीीर पुरीठा टींद करण्यात आला होता.
वीयायुत पुरीठा टींद कालाीधीमयत एकनच २ कक.मी. सींतरामधील वीयायुत ीाहहनीच्या तीनही
फतरच्या ीीर ीाहक तारा टदलण्यात आया आहत त.
(४) रमाश्न ंया्ाीत नाही.
___________
धाड पररसरात (जर्.बुलढाणा) िृवष वविासाला गती दे ण्याबाबत
(२१)

३१९८४ (२३-१२-२०१५).

डॉ.सांर्य रायमल
ु िर (मेहिर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) धाम पररसरात (स्र.टुलढाचा) किव

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री

वीकासाला गती दत ण्याकररता १३२ कतव्हीचत ंपकेंद्र

टसवीण्यात आलत आहत , परीं तु या ंपकेंद्राीर सितररत दाट झायामु त यतथील यींदाचा रब्टी
हीं गाम रमाभावीत होचार आहत , हत खरत आहत काय,

(२) ससयास, ीीरतची ीाढती मागची ी परु ीठा याचा वीचार करता या ंपकेंद्रामयत २५/२५
चत दोन ककीं ीा ५० एमव्हीएचा रान्सफामर टसवीण्याची मागची ततथील शततकऱयाींनी सींटींचधत
सचधकाऱयाकमत ीारीं ीार कतली आहत , हत ही खरत आहत काय,
(३) ससयास, या मागचीसींदभात शासनानत कोचता िनचय घततला आहत , याींचत स्ीरुप काय
आहत ,
(४) सयायाप िनचय घततला नसयास, वीलींटाची कारचत काय आहत त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) हत खरत नाही.
(२) हत खरत नाही.

(३) ी (४) रमाश्न ंया्ाीत नाही.
___________
नवी मुांबईतील वीर् ग्राहिाांना वाढीव बीर्े दे यिे पाठववण्यात आयाबाबत
(२२)

३२४१७ (०८-०१-२०१६).

श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री पढ
ु ील

(१) ऐरोली (नीी मींट
ु ई) पररसरातील नागररकाींना सप््ें टर, २०१५ महहन्याींची वीयायत
ु दत यकत
भरमसाठ आयानत ततथील सीसामान्य नागररकाींनी लोकरमाितिनधीींच्या नतति ीाखाली माहत ९
ऑ्ोटर, २०१५ रोरी महावीतरचाींच्या कायालयाीर कींदील मोचा काढनन आपया मागण्याींचत
िनीतदन समभयींता याींना दत ण्यात आलत, हत खरत आहत काय,

(२) ससयास, यारमाकरची शासनानत चौकशी कतली आहत काय,
(३) ससयास, चौकशीत काय आढ न न आलत यानस
ु ार ीारीं ीार ीाढीी ीीर रिकटलत पाठीन
न

नाकरीकाींना ीतठीस धरचाऱया महावीतरच कींपनीच्या कायालयाीर यापनीीही सनतकीत ा मोचे
काढण्यात आलत होतत, हत ही खरत आहत काय,
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(४) ससयास, ीाढीी दत यकत पाठीनन सीसामान्य नागररकाना लुटामचाऱया महावीतरचाीर
शासनानत कोचती कारीाई कतली आहत ीा करण्यात यतत आहत ,
(५) नसयास, वीलींटाची कारचत काय आहत त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) हत खरत आहत .

(२) सदर रमाकरची महावीतरच कींपनीतफे चौकशी करण्यात आली आहत .

(३) महाराषर वीयायुत िनयामक आयोगानत याींच्या हदनाींक २६.६.२०१५ च्या आदत शान्ीयत हदनाींक

१.६.२०१५ पासन
न सध
ु ाररत ीीर दर लागन कतलतलत ससन
न यानस
ु ार ग्राहकाींना ीीर रिकटलत दत ण्यात
यतत आहत त.

(४) रमाश्न ंया्ाीत नाही.
(५) रमाश्न ंया्ाीत नाही.
___________
िोवाड (ता.चांदगड, जर्.िोहापूर) येथे वीर् भरणा िद्द्र सुरु िरण्याची िेलेली मागणी
(२३)

३२५७९ (०८-०१-२०१६).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड) :

सन्माननीय

ऊर्ाु मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कोीाम

(ता.चींदगम,

स्र.कोहापनर)

यतथत

ीीर

भरचा

केंद्र

सुरु

करण्याची

मागची

मा.मुख्यमींत्री, ंरामींत्री ी सचची, वीयायुत वीभाग याींचक
त मत स्थािनक लोकरमाितिनधी ी ततथील
नागरीकाींनी माहत रल
ु ,ी २०१५ मयत कतली आहत, हत खरत आहत काय,
(२) ससयास, यारमाकची शासनानत चौकशी कतली आहत काय,

(३) ससयास, चौकशीत काय आढ न न आलत ी तदनुसार कोीाम यतथत ीीर भरचा केंद्र
ंभारचतटाटत शासनानत कोचती कायीाही कतली ीा करण्यात यतत आहत ,

(४) सयायाप कोचतीच कायीाही कतली नसयास, वीलींटाची कारचत काय आहत त?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) हत खरत आहत .

(२) सदर रमाकरची महावीतरच कींपनीनत चौकशी कतली आहत.
(३) कोीामा यतथत नीीन ीीर रिकटल भरचा कतद्र सुरु करण्यात आलतलत आहत .
(४) रमाश्न ंया्ाीत नाही.

___________

खामगाव (जर्.बुलडाणा) पररसरातील म.रा.वव.वव. िां. मयाु. मधील
INFRA - २ या योर्नेची िामे सुरु िरणेबाबत

(२४)

३३२७६ (११-०१-२०१६).

श्री.आिाश फुांडिर (खामगाांव) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय उर्ाु मांत्री

(१) खामगाी मतदार सींघात INFRA - २ या योरनतत म.रा.वी.वी.कीं. मया. या योरनत सींतगत
टरीचशी कामत मींरनर झाली आहत , हत खरत आहत काय,

वी.स. १८० (17)
(२) ससयास, सदर योरनतची कामत सशोका रिकटमकॉन या कींपनीला मम ालत आहत हत खरत आहत
काय,
(३) ससयास,नीीन कि ी पींप रोमण्याकररता तसतच इतर शततकऱयाींच्या रोमण्या रमालींरिकटत कामत
सयायापपयंत करण्यात आली नाही, हत खरत आहत काय,

(४) ससयास, सदर कामत सशोका रिकटमकॉन कींपनीनत सयायाप पयंत िनवीदत च्या िनयम ी
स्ीनुसार माईल स््ोन रमामाचत कामत सुरु कतलतली नाही, हत खरत आहत काय,
(५) ससयास, या रमाकरची चौकशी करण्यात आली आहत काय,
(६)

ससयास,

चौकशीच्या

सनु ींगानत

मींररन

झालतली कामत

सरु
ु

न

कतयाटाटत

दो ी

ससलतया सशोका रिकटमकॉन कींपनीीर कोचती कारीाई करण्यात आली आहत ीा करण्यात यतत
आहत ,
(७) नसयास, वीलींटाची कारचत काय आहत त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) हत खरत आहत .
(२) हत खरत आहत .

(३) हत खरत नाही.
पायाभनत आराखमा-२ सींतगत खामगाींी तालुयात माच, २०१३ पनीी रकम भरुन रमालींरिकटत
ससलतया २९६ कि ीपींप धारकाींची यादी मत. सशोका रिकटमकॉन या कींत्रा्दार कींपनीस दत ण्यात
आलतली आहत त. यापीकी १५६ कि ीपींप धारकाींची कामत पनच झालतली आहत त.
(४) हत खरत नाही.
मत.सशोका

रिकटमकॉन

कींपनीचत

काम

माईलस््ोनरमामाचत

करीत

समाधानकारक आहत.

ससन
न

कामाची

रमागती

(५), (६) ी (७) रमाश्न ंया्ाीत नाही.
___________
सांगमनेर तालक्
ु यातील सायणखांडी उपिद्द्रातगुत येणा-या गावाांमध्ये
वीर्परु वठा वाांरवार खांडीत होत असयाबाबत

(२५)

३३४०३ (२३-१२-२०१५).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे

(श्रीरामपूर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सींगमनतर तालुयातील सायणखींमी ंपकेंद्रातगत यतचा-या गाीाींमयत ीीरपुरीठा ीाींरीार
खींमीत होत ससयामु त शततकऱयाींना मोठया समस्यतला सामोरत राीत लागत ससयाची टाट
ऑगस््, २०१५ च्या दरम्यान िनदशनस आलत आलत, हत खरत आहत काय,

(२) ससयास, या रमाकरची ीीरपरु ीठा सरु ीत होण्यासाठी शासनानत कोचती कायीाही कतली
आहत ीा करण्यात यतत आहत ,

(३) सयायाप कायीाही कतली नसयास, वीलींटाची कारचत काय आहतत ?

वी.स. १८० (18)
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) सींशत: खरत आहत . आगस््, २०१५ च्या दरम्यान
१३२ कतव्हा सींगमनतर ीीर ंपकेंद्रातनन िनघचारी ११ कतव्ही सायणखींमी कि ी वीयायुत ीाहहनी

नादरु
ु स्त झायामु त सदर ीाहहनीीर दरु
ु स्तीचत काम करण्यासाइ् तापरु या स्ीरुपात वीयायत
ु
पुरीठा टींद करण्यात आला हाता.

(२) ीीर पुरीठा सुर ीत राहण्यासाठी सींटींचधत वीयायुत ीाहहनीच्या दत खभाल ी दरु
ु स्तीचत काम
महावीतरच कींपनीकमनन करण्यात यततत.
(३) रमाश्न ंया्ाीत नाही.

___________

राज्य वीर् ननयामि आयोगाने िेलेया वीर् दरवाढीचा फटिा
घरगुती ग्राहिाांना बसत असयाबाबत
(२६)

३३४१४ (०८-०१-२०१६).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे

(श्रीरामपूर), श्री.अलमन पटे ल (मब
ुां ादे वी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य ीीर िनयामक आयोगानत कतलतया ीीर दरीाढीचा फ्का घरगुती ग्राहकाींना टसत
ससयाचत माहत रुल,ी २०१५ मयत ीा यादरम्यान िनदशनास आलत आहत , हत खरत आहत काय,

(२) ससयास, ीीरतची सितररत दरीाढ रोखण्यासाठी ी ग्राहकाींना हदलासा दत ण्यासाठी
शासनानत कोचती ंपाययोरना कतली आहत ीा करण्यात यतत आहत ,
(३) नसयास, वीलींटाची कारचत काय आहत त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) हत खरत नाही.
(२) रमान ंया्ाीत नाही.

(३) रमाश्न ंया्ाीत नाही.

___________

लोहा तालुक्यातील (जर्.नाांदेड) येथे नवीन वस्ती, वाडी-ताांड्यावर हदवाबत्तीची सोय होण्याबाबत
(२७)

३३९६९ (२३-१२-२०१५).

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे गलूर), श्रीमती अलमता चहाहाण (भोिर),

प्रा.ववरद् द्र र्गताप (धामणगाव रे वे), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड
उत्तर), श्री.वसांतराव चहाहाण (नायगाांव) :
करतील काय :-

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) लोहा तालुयातील (स्र.नाींदतम) यतथत नीीन ीस्ती, ीामी-ताींयायाीर हदीाटतीची सोय व्हाीी

यासाठी शासनाच्या सच
ु नतनस
ु ार महावीतरच माफत हदीाटती (स्री् लाई्) ही योरना
राटवीण्यात यतत आहत मात्र कती

पोलसभाीी तालुयातील ५४ गाीाींत ही योरना पनच होत

नसयाचत माहत ऑ्ोटर, २०१५ दरम्यान िनदशनास आलत आहत , हत खरत आहत काय,

(२) ससयास, सदर हदीाटती योरनतसाठी पोल ंपलब्ध करुन दत ण्याटाटत शासन स्तराीर
कोचती कायीाही कतली आहत ीा करण्यात यतत आहत ,
(३) सयायाप, कायीाही कतली नसयास, वीलींटाची कारचत काय आहतत ?

वी.स. १८० (19)
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) हत खरत नाही.
(२) ी (३) रमाश्न ंया्ाीत नाही.

___________
नागपूर जर्हा लोडशेडीांग पासून मुक्त िरण्याची िेलेली मागणी
(२८)

३४६३७ (०८-०१-२०१६).

श्री.डड मलीिार्न
ूु रे ड्डी (रामटे ि) :

सन्माननीय ऊर्ाु

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपनर स्रहा लोमशतमीींग पासनन मुत करण्याची मागची स्थािनक लोकरमाितिनधी याींनी
माहत ऑगस््, २०१५ च्या शती्च्या आठीयायात कतली आहत , हत खरत आहत काय,

(२) ससयास, सयायापपयंत नागपरन स्रहा लोमशतमीींग म
ु त करण्यात आला नाही, हत ही खरत
आहत काय,

(३) ससयास, नागपनर स्रहा लामशतमीींग मुत करण्याटाटत शासनानत काही किती आराखमा
तयार कतला आहत काय ी याचत स्ीरुप काय आहत ,
(४) नसयास, वीलींटाची कारचत काय आहत त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) हत खरत आहत .
(२) हत खरत आहत .
(३) होय.
नागपरन स्रहा लोमशतडमींग पासन
न म
ु त करण्याकरीता किती आराखमा तयार कतलतला आहत .

नागपनर स्रह्यात एकनच १६३ सकि च ीाहहन्या ससनन यापीकी कामठी शहरास ीीर पुरीठा

करचाऱया २ ीाहहन्या “ई” ग्रुप ी एक ीाहहनी “एफ” ग्रुप मयत आहत . सदरील ीाहहन्याींीरील
वीतरच ी ीाणचज्य हानी कमी करण्यासाठी ी

२०१५-१६ मयत (डमसेंटर पयंत) ४५५ ीीर

चोऱया पकमण्यात आया आहत त, यपीकी ९४ ग्राहकाींीर वीयायुत कायदा, २००३ कलम १३५
नुसार गुन्हत दाखल करण्यात आलत आहत त. तसतच रु. १२.२८ लक्ष ीसनली करण्यात आली आहत.
कामठी शहरात ीीर चोरी रास्त ससलत या भागात १२ कक.मी. एरीयल टींच कतटल

(A.B.Cable) ्ाकनन ीीर चोरीला आ ा घालण्यात आला आहत . कामठी यतथत रु. २.८५ को्ीची
दत खभाल ी दरु
ु स्तीची कामत इन्रा योरनतसींतगत रमास्तावीत आहतत. तसतच कामठी शहरातील

ीाहहन्याींचा वीतरच ी ीाणचज्य हानी कमी करण्यासाठी ीाहहनी व्यीस्थापक याींची िनय
ु ती
करण्याची रमाकक्रया सुरु आहत .
(४) रमाश्न ंया्ाीत नाही.

___________

रार्रू ा तालक्
ु यातील (जर्.चांद्रपरू ) ववूनर (स्टे .) व पररसरात माहे ऑगस्ट, २०१५ च्या पहहया
आठवडयापासून वारां वार ववर् पुरवठा खांडीत होत असयाबात

(२९)

३५०६५ (०८-०१-२०१६).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री पुढील

वी.स. १८० (20)
(१) रारनरा तालुयातील (स्र.चींद्रपनर) वीूनर (स््त .) ी पररसरात माहत ऑगस््, २०१५ च्या
पहहया आठीमयापासनन ीारीं ीार वीर पुरीठा खींमीत होत ससयानत वपण्याच्या पाण्याची तीव्र
्ीं चाई भासत आहत हत खरत आहत काय,

(२) ससयास, या पररसरात ीारीं ीार ीीर पुरीठा खींमीत होण्याची कारचत काय आहत त,

(३) ससयास, ीारीं ीार खींमीत होचारा ीीर पुरीठा सुर ीत करण्याकररता शासनानत कोचती
कायीाही कतली ीा करण्यात यतत आहत ,

(४) ससयास, सयायाप कोचतीच कायीाही कतली नसयास, वीलींटाची कारचत काय आहत त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) हत खरत नाही.
(२), (३) ी (४) रमाश्न ंया्ाीत नाही.

(३०)

___________

िोहापरू जर््यातील शेति-याांनी पैसे भरुन वीर् िनेक्शन हदली गेली नसयाबाबत
३५२८२ (१३-०१-२०१५).

श्री.उहास पाटील (लशरोळ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री पुढील

(१) कोहापनर स्रह्यातील गमहहींग्लर वीभागातील १४४२ ग्रामीच-१ (पुलतीामी तत गगनटाीमा,

पन्हा ा) ३१४०, इचलकरीं री शहर वीभाग ३६०, रयमसींगपनर वीभाग ९११, ग्रामीच-२ (कागल,
राधानगरी, भुदरगम) २१८९ इयाहद शततक-याींना पीसत भरुनही कनतशन मम ालतलत नाही, हत खरत
आहत काय,

(२) ससयास, स्रहयातील शततक-याींना ीीर कनतशन न मम ायामु त नदी ी वीहहरीमयत

पाची ंपलब्ध ससननही काढता यतत नाही यामु त वपकत र न न रात ससयाचतही िनदशनास
आलत आहत , हत ही खरत आहत काय,

(३) ससयास, या रमाकरची शासनानत चौकशी कतली आहत काय,
(४) ससयास, चौकशीच्या सनु ग
ीं ानत ीीर कनतशन दत ण्यास वीलींट लाीचा-या सचधकाऱयाीर
कोचती कारीाई करण्यात आली ीा यतत आहत ,

(५) नसयास, वीलींटाची कारच काय आहत त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) सींशत: खरत आहत . डमसेंटर, २०१५ सखतर कोहापनर
स्रह्यातील गमहहींग्लर वीभागातील १६७७, ग्रामीच वीभाग १-३२१६, इचलकरीं री वीभाग १११,

रयमसींगपरन वीभाग ७४१, ग्रामीच वीभाग २-२३८८ ी कोहापरन शहर वीभाग-६ एीढत शतती
पींपासाठी सर पीसत भरुन रमालींरिकटत आहत त.
(२) रमाश्न ंया्ाीत नाही.
(३) महावीतरच कींपनीच्या इन्रा-२ या योरनततनन पीसत भरलतया रमालींरिकटत शततीपींप ग्राहकाींसाठी
रतषठता यादीरमामाचत ीीर रोमची दत ण्यात यतत आहत .

(४) इन्रा-२ योरनतचत काम समाधानकारक ी गतीशील नसयानत मत. रमाितभा आणच रमाितक
ससोमशएट्स याींचत कींत्रा् रद्द करण्यात आलत ससनन या कींत्रा्दाराचत ंीरीत काम करण्यासाठी
फतर िनवीदा काढनन नीीन ठत कतदाराींना कामत दत ण्यात आलतली आहत त.
(५) रमाश्न ंया्ाीत नाही.

___________

वी.स. १८० (21)
भािर-श्रीरामपूर (जर्.अहमदनगर) तालुक्यात वारां वार ववर् खांडडत होत असयाबाबत
(३१)

३५६६० (१३-०१-२०१६).

श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपूर) :

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भाकर-श्रीरामपनर (स्र.सहमदनगर) तालुयात पनी भागात ीारीं ीार वीर पुरीठा खींमीत होत

ससयानत यतथील नागरीक त्रस्त झालत ससयाचत माहत ऑ्ोटर, २०१५ रोरी ीा यासुमारास
िनदशनास आलत, हत खरत आहत काय,

(२) ससयास, वीरतच्या खींमीत परु ीठ्यामु त सटस््त शनच्या कायक्षतत्रातील १४ गाीातील सींतप्त
ग्राहकाींनी ी शततकऱयाींनी भोकर यतथील वीभागीय कायालयास ्ा त लाीलत, हत ही खरत आहत
काय,
(३) ससयास, ंत रमाकरची शासनानत चौकशी कतली आहत काय,
(४) ससयास, चौकशीच्या सनु ींगानत ीारीं ीार वीर खींडमत न होण्याटाटत शासनानत काय
कायीाही कतली ीा करण्यात यतत आहत ,

(४) नसयास, वीलींटाची कारचत काय आहत याची कारचत काय आहत त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) हत खरत आहत .
(२) हत खरत नाही.

(३) सदर रमाकरची महावीतरच कींपनीनत चौकशी कतली आहत.
(४) ३३ कत.व्ही. भोकर ीाहहनीचा ीीर पुरीठा ीारीं ीार खींडमत होऊ नयत म्हचनन महावीतरच

कींपनीमाफत सींटींचधत ीाहहनीलगतच्या झामाींच्या फाींयाया कापण्यात आलतया आहत त, सील तारा
ओढण्यात आलतया आहत त, ीाकलतलत खाींट सर

करण्यात आलत आहत त, तसतच रररींपररींग

करण्यात आलतलत आहत .
(५) रमाश्न ंया्ाीत नाही.
___________
महाववतरणाच्या थिबािीचे असन
ू वीर् खरे दीसह महाववतरणाची इतर दे णी फेडण्यासाठी स्टे ट
बँि ऑफ इांडडयािडून ५ हर्ार िोटी रुपयाांचे िर्ु घ्यावे लागयाबाबत

(३२)

३६२०७ (२३-१२-२०१५).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
काय :-

प्रा.वषाु गायिवाड (धारावी), श्री.अलमन पटे ल (मांब
ु ादे वी),
सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) महावीतरचाच्या थकटाकीचत रमामाच २१ हरार ९०० को्ी ससनन ीीर खरत दीसह महावीतरच

कींपनीची इतर दत ची फतमण्यासाठी सप््ें टर, २०१५ च्या सुमारास स््त ् टँक ऑफ इींडमयाकमनन ५
हरार को्ी रुपयाींचत कर घ्याीत लागलत, हत खरत आहत काय,

(२) ससयास, या रमाकरची शासनानत चौकशी कतली आहत काय,
(३) ससयास, चौकशीत काय आढ न न आलत, सदर कर काढण्यास शासनाची सनुमती घतण्यात
आली होती काय, ससयास कतव्हा,

वी.स. १८० (22)
(४) ससयास, सदर करास शासनानत हमी हदली आहत काय, सदरचत कर महावीतरच कींपनी
कोचया मायमातनन फतमचार आहत ,

(५) ससयास महावीतरच कींपनी टींद करण्याच्या टाटीीर शासनानत काय िनचय घततला आहत
ी याचत स्ीरुप काय आहत ,
(६) नसयास वीलींटाची कारचत काय आहत त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) सींशत: खरत आहत.

(२) ी (३) सदर कर घतण्यासाठी महावीतरच कींपनीनत महाराषर राज्य वीयायत
ु मींम
कींपनीची सनुमती घततलतली आहत .

सत्र
न धारी

(४) सदर करास शासनानत हमी हदलतली नसयानत याची परतफतम महावीतरच कींपनी आपया
सींतगत महसुलीमधनन करचार आहत .
(५) रमाश्न ंया्ाीत नाही.
(६) रमाश्न ंया्ाीत नाही.

___________

िामठी, नागपूर जर्हातांगत
ु ववर् दाब वाढयाने शेिडेा ववद्युत
(३३)

३६२४० (२३-१२-२०१५).

उपिरणे ननिामी झायाबाबत

डॉ.लमललांद माने (नागपूर उत्तर) :

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कामठी, नागपनर स्रहातींगत हदनाींक १६ सप््ें टर तत १८ सप््ें टर, २०१५ ला वीर रोहहत्री
दत खभाल दरु
ु स्ती सभाीी वीर दाट ीाढयानत वीयायुत ंपकरचत िनकामी झाली आहत त, हत खरत
आहत काय,

(२) ससयास, महावीतरच चत सचधकारी ी कमचारी याींच्या सक्षम्य कायकक्षतमु त सशा
रमाकारच्या घ्ना ीारीं ीार घमत आहत त, हत खरत आहत काय,

(३) ससयास, महावीतरच नत रटाटदार ससचाऱया सचधकारी ी कमचा-याींीर कोचती कारीाई
करचार आहत ीा करण्यात यतत आहत
(४) नसयास, वीलींटची कारचत काय आहत त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) हत खरत नाही.
(२), (३) ी (४) रमाश्न ंया्ाीत नाही.

___________

नागपूर शहरातील रस्त्याच्या मधोमध असलेया खाांबाांमळ
ु े ननष्ट्पाप
हायक्तीना र्ीव गमवावा लागत असयाबाबत

(३४)

३६३३२ (२३-१२-२०१५).

श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपडे

(नागपूर पूव)ु , श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर िोहळे
डॉ.लमललांद माने (नागपूर उत्तर) :
काय :-

(नागपरू दक्षिण),

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

वी.स. १८० (23)
(१) नागपनर शहरातील रस्याच्या मधोमध ससलतलया खाींटाींमु त िनषपाप व्यतीींना आपला रीी

गमाीाीा लागत ससयाटाटतची टाट माहत ऑ्ोटर, २०१५ च्या दरम्यान िनदशनास आली,
हत खरत आहत काय,
(२) ससयास, या रस्याच्या मधोमध ससलतया वीयायुत खाींट ी रान्सफामरमु त रस्याींीरुन
ीाहनत चालवीताींना ी आीागमच करताींना फार त्रास सहन कराीा लागत आहत , हत ही खरत आहत
काय,
(३) ससयास, या रस्याच्या मधोमध ससलतलत वीयायुत खाींट ी रान्सफामर ह्वीण्यात
वीलींट करचा-या सींटींचधत वीभागाच्या सचधका-याींीर शासनानत कोचती कारीाई कतली आहत ीा
करण्यात यतत आहत ,
(४) नसयास, वीलींटाची कारचत काय आहत त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) हत सींशत: खरत आहत .

नागपनर शहरातील रस्याींच्यामधोमध खाींट आहत . परीं तु सदरील खाींटाींमु त िनषपाप व्यतीींना
आपला रीी गमीाीा लागला सश्या रमाकारची कोचतीही माहहती रमााप्त नाही.
(२) हत सींशत: खरत आहत .
(३) नागपनर शहरातील रस्याच्या मधोमध ससलतलत वीयायुत खाींट ी रान्सफॉमर ह्वीण्याची
कामत नागपरन महापामलकतकमनन िनय
ु त कींत्रा्दाराींमाफत हाती घतण्यात आली आहत त.
(४) रमाश्न ंया्ाीत नाही.

___________

उमरे ड तालुक्यातील नाांद लशवारातील गुराख्यास वीर्ववतरण ववभागािडून दोन महहन्याचे
अवार्वी वीर् दे यि पाठववयाबाबत

(३५)

३६३६५ (०८-०१-२०१६).

डॉ.लमललांद माने (नागपरू उत्तर) :

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ंमरत म तालुयातील नाींद मशीारातील गुराख्यास ीीरवीतरच वीभागाकमनन दोन महहन्याचत
रु.३९,७२०/- इतया रकमतचत ीीर ीापर दत यकत पाठवीण्यात आली आहत , हत खरत आहत काय,

(२) ससयास, ीीर वीतरच वीभागाकमनन ीीर ीापराचा नोंदी न घतता सीाढव्य ीीर ीापर
दत यकत पाठवीण्यात यतत आहत हत खरत आहत काय,
(३)

ससयास,

सींदास्रत

ीीर

दत यकत

पाठवीयानत

सनतक

ग्राहकाींची

ीीर

वीतरच

सचधकाऱयाींकमनन सनाचधकितररया ीसुली होत आहत, हत खरत आहत काय,

(४) ससयास यारमाकरची शासनानत चौकशी कतली आहत काय चौकशीच्या सनु ींगानत ीीर
वीतरच कींपनीच्या सचधकाऱयाींीर कोचती कारीाई करण्यात आली आहत ीा करण्यात यतत
आहत ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) सींटींचधत ग्राहकाींचत एवरमाल, २०१४ रत रनन, २०१५ या

कालाीधीत मम्र ीाचन न झायानत याचत मम्र ीाचन करुन १५ महहन्यात ीाचन वीभागनन
रु.१८,४१०/- इतया रकमतचत ीीर दत यक रुल,ी २०१५ मयत दत ण्यात आलत होतत.

वी.स. १८० (24)
(२) ी (३) हत खरत नाही.
(४) या रमाकरची महावीतरच कींपनीनत चौकशी कतली ससन
न सींटींचधत कींत्रा्दारावीरुद दीं मामक
कारीाई कतली आहत.

___________
िेर् तालुक्यातील धचांचोली माळी येथे अनेि हदवसाांपासून िाही भागातील
ववर् पुरवठा खांडीत िरण्यात आयाबाबत

(३६)

३६९०८ (२३-१२-२०१५).

श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेर्) :

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कतर ताल
ु यातील चचींचोली मा ी यतथत सनतक हदीसाींपासन
न काही भागातील वीर परु ीठा

खींमीत करण्यात आला ससनन याकमत वीर कींपनीच्या सचधकारी ी कमचा-याींनी राचीीपुीक
दल
ु क्ष करीत आहत त, हत खरत आहत काय,

(२) ससयास, सदर हठकाची सनतक हदीस लाई् गतली ससनन डमपी र ायाचत कारचत कारचत
साींगनन हदशाभनल करीत आहत त, हत ही खरत आहत काय,

(३) ससयास, या रमाकरची शासनानत चौकशी कतली आहत काय
(४) ससयास, चौकशीच्या सनु ींगानत सदर वीर कींपनीच्या दल
ु क्ष करचाऱया सचधकारी ी
कमचाऱयावीरुद कोचती कारीाई कतली ीा करण्यात यतत आहत ,
(५) नसयास, वीलींटाची कारचत काय आहत त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) हत खरत नाही.
(२) हत खरत नाही.

(३), (४) ी (५) रमाश्न ंया्ाीत नाही.
___________
महाराष्ट्र राज्य ववर् ववतरण िांपनीहादारे उभारण्यात येणाऱ्या नववन उपिद्द्राबाबत
(३७)

३७११६ (२३-१२-२०१५).

डॉ.सुननल दे शमख
(अमरावती) :
ु

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्य वीर वीतरच कींपनीव्दारत राज्यातील १४ परीमींम ास नवीन वीर ंपकेंद्र
ंभारण्याचा िनचय माहत ऑगस््, २०१५ च्या दरम्यान घतण्यात आला आहत , हत खरत आहत काय,
(२) ससयास, वीदभात पररमींम ात एकनच ककती नवीन वीर ंपकेंद्र ंभारण्यात यतचार आहत ,

(३) ससयास, सीात रास्त नवीन वीर ंपकेंद्र कोचया पररमींम ात ंभारलत राचार आहत ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) दीनदया

ंपायाय ग्राम ज्योती योरना ी

एकास्मक ंरा वीकास योरना या दोन केंद्र पुरस्कित योरनतमधनन नीीन ीीर ंपकेंद्र
ंभारण्यात यतचार आहत त.

वी.स. १८० (25)
(२) दीनदया

ंपायाय ग्रामज्योती योरनतस ऑग्स्् २०१५ मयत तीत: मींरनरी रमााप्त झाली

ससनन वीदभातील ५ पररमींम ात एकनच ७८ ीीर ंपकेंद्र ी एकास्मक ंरा वीकास योरना

ऑगस््, २०१५ मयत तीत: मींररन ी रमााप्त झाली ससन
न वीदभातील ५ पररमींम ात एकनच ३८
ीीर ंपकेंद्र ंभारण्यात आलीआहतत.
(३) दीनदया

ंपायाय ग्रामज्योती योरनतत सीात रास्त नीीन ंपकेंद्रत

औरीं गाटाद

पररमींम ात एकनच ३६ ंपकेंद्रत ी एकास्मक ंरा वीकास योरनतत सीार रासत नीीन ंपकेंद्रत
नामशक पररमींम ात एकनच १७ ंपकेंद्रत ंभारली राचार आहत त.
___________

र्हाहार-मोखाडा (जर्.पालघर) या दोन्ही तालुक्यात भारननयमन रद्द िरण्याबाबत
(३८)

३७१२३ (२३-१२-२०१५).

श्री.रुपेश म्हात्रे (लभवांडी पूव)ु :

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रव्हार-मोखामा या दोन्ही तालुकयात (स्र.पालघर) महावीतरचानत माहत ऑ्ोटर, २०१५

पासननच दप
ु ारी १२ तत ३ या का ात सुरु कतलतलत भारिनयमन रद्द करण्याची मागची हदनाींक १२
ऑ्ोटर, २०१५ रोरी ीा यासम
ु ारास मशीसतनतच्या तालक
ु ारमामख
ु ाींनी महावीतरचाच्या सचधकायाींकमत कतली आहत , हत खरत आहत काय,

(२) ससयास, ंत मागचीनुसार महावीतरचानत भारिनयमन रद्द करण्याटात काय कायीाही
कतली ीा करण्यात यतत आहत ,
(३)

नसयास, वीलींटाची कारचत काय आहत त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) हत खरत नाही.
(२) रमाश्न ंया्ाीत नाही.
(३) रमाश्न ंया्ाीत नाही.

___________

अमरावती शहरात एिात्मीि ऊर्ाु वविास योर्ने अांतगुत भुलमगत ववद्युत वाहहनी
टािण्याच्या प्रस्ताव शासनास सादर िरण्यात आयाबाबत

(३९)

३७१९७ (०८-०१-२०१६).

डॉ.सुननल दे शमख
(अमरावती) :
ु

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) समराीती शहरात एकामीक ऊरा वीकास योरनत सींतगत भुममगत वीयायुत ीाहहनी
्ाकण्याच्या

रमास्ताी

शासनास

सादर

करण्यात

आला

ससन
न

या

रमास्ताीास

मान्यता

मम ण्यासाठी लोकरमाितनीधी समराीती याींनी मा.ऊरा मींत्री याींना माहत मत, २०१५ मयत ीा
यादरम्यान िनीतदन हदलत आहत , हत खरत आहत काय,
(२) ससयास, िनीतदनाच्या सनु ग
ीं ानत सदरहन रमास्ताीास मान्यता दत ण्यात आली आहत काय,
(३) ससयास, सदर रमाकपाची कामत कतव्हा सरु
ु करण्यात यतचार आहत ,
(४) नसयास, होचा-या वीलींटाची कारचत काय ?

वी.स. १८० (26)
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) होय, हत खरत आहत.

(२) समराीती शहराकरीता केंद्र पुरस्कित एकास्मक ंरा वीकास योरनतसींतगत रु. १२४.३७
को्ीच्या रमास्ताीास केंद्र शासनानत मींररन ी हदली आहत .
(३) कामत सुरु करण्याटाटतची रमाकक्रया सुरु आहत.
(४) रमाश्न ंया्ाीत नाही.

___________
खेडगाव (ता.भडगाव, जर्.र्ळगाव) या गावातील गारपीट व दष्ट्ु िाळग्रस्त
शेतिऱ्याांना आलेया अवार्वी वीर् बबलाबाबत

(४०)

३७७७१ (०८-०१-२०१६).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री पुढील

(१) खतमगाी (ता.भमगाी, स्र.र गाी) या गाीात सनतक शततकऱयाींचा नाीाींचा गारपी् ी
दषु का ग्रस्त यादीत समाीतश ससनन दषु का ग्रस्ताींना दोन ीीर रिकटलात ३३ ्कत सीलत

दत ण्याची घो चा करुनही शततकऱयाींना आलतया चार रिकटलाींची रकम ीीर रिकटलात हदलतया सु्
इतकी टरोटरीत ककीं व्हा सचधक कमी ससयानत माहत ऑगष्, २०१४ नींतर आलतली रिकटलत
भरण्यासींदभात शततकरी सींभ्रमात पमला आहत, हत खरत आहत काय,
(२) ससयास, या रिकटलामयत व्यार ी दीं म कशा रमाकारत आकारण्यात आला आहत ,
(३) ससयास, याटाटत शासनानत चौकशी आहत काय चौकशीच्या सनु ींगानत कोचती कायीाही
करचार आहत ीा करण्यात यतत आहत ,

(४) नसयास, वीलींटाची कारचत काय आहत त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) हत खरत नाही.
(२), (३) ी (४) रमाश्न ंया्ाीत नाही.

___________

भडगाव तालुक्यातील (जर्.र्ळगाव) वलवाडी येथील ईलेहरि पोल बदलण्याबाबत
(४१)

३७८३७ (१३-०१-२०१६).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री पुढील

(१) भमगाी तालुयातील (स्र.र गाी) ीलीामी यतथील ईलतहरक पोल रन
न त ी रीच
झायाटाटत ी सन्य समस्याींटाटत वीरवीतरच कींपनीस सातयानत िनीतदन दत ऊनही कायीाही

करीत नसयानत ततथील ग्रामस्थानी ीीरवीतरच कींपनीच्या कायालयासमोर माहत ऑ्ोटर,
२०१५ च्या सम
ु ारास आमरच ंपो चास टसलत, हत खरत आहत काय,
(२) ससयास, या सींदभात शासनानत चौकशी कतली आहत काय,

(३) ससयास, चौकशीसींती या गाीातील वीरतच्या समस्या तातमीनत सोमवीण्यासींदभात ी रीच
झालतलत ीीरतचत इलतरीक पोल टदलण्याटाटत कोचती कायीाही कतली ीा करण्यात यतत आहत ,
(४) नसयास, वीलींटाची कारचत काय आहत त ?

वी.स. १८० (27)
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) हत खरत नाही.

हद. ०५.१०.२०१५ रोरी सरपींच ीलीामी याींनी ंपकायकारी समभयींता भमगाींी याींना तसतच

िनीतदन हदलत होतत.
(२) रमाश्न ंया्ाीत नाही.
(३) सरपींच ग्रामपींचायत ीलीामी याींनी नादरु
ु स्त स्री् लाई् दरु
ु स्त करचत, ीायरमनची

नतमचनक करचत ी मसींगल फतर रोहहत्र टदलचतटाटत हद. ०५.१०.२०१५ रोरी ंपकायकारी

समभयींता भमगाींी, याींनी कायालयात राऊन समक्ष भत् घततली होती. यानुसार पाचोरा
वीभागासाठी यु ॲन्म एम योरनतत ीलीामी गाीातील रीच झालतलत १० खाींट तसतच ीाकलतलत
स्री् लाई्चत खाींट सर

करचत/ टदलण्याचत कामाचा समाीतश कतला ससनन हद. ०६.०१.२०१६

रोरी मत.डम.कत. इलतरीकल सस्व्हसतस याींना कायादत श दत ण्यात आलत आहतत. ीलीामी यतथील

नादरु
ु स्त झालतलत दोन मसींगल फतर वीतरच रोहहत्र हद. १८.१०.२०१५ रोरी टदयात आलत आहत त

तसतच ीलीामी यतथील क.तींत्रज्ञ सतीािनीि त झायानत शतरारील गाीातील कमचाऱयाींकमत या

गाीाचा सितररत कायभार दत ण्यात आला ससन
सयाय:स्स्थतीत टाह्यस्त्रोत कमचाऱयाची
न
नतमचनक करण्यात आलतली आहत.
(४) रमाश्न ंया्ाीत नाही.

___________

पाचोरा (जर्.र्ळगाव) येथे LT लाईन िाढून एररयल बांच िेबल लावन्याबाबत
(४२)

३७८९० (०८-०१-२०१६).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री पुढील

(१) पाचोरा (स्र.र गाी) यतथील डमस्व्हरन मधील ११ कत.व्ही. चत २७ कफमर पीकी ४ च कफमर
हत ABCD ग्रप
ु मयत आहत, हत खरत आहत काय,

(२) ससयास, सदर २७ कफमर ीर LT लाईन ससयानत या हठकाची LT लाईन काढनन
एररयल टींच कतटल लाीयास ीीर चोरी, ीीर भारिनयमन कमी होचार आहत , हत ही खरत आहत
काय,
(३) ससयास, AB कतटल चा ीापर २७ कफमरीर करण्या करीता शासनानत िनचय घततला आहत
काय,
(४) ससयास, या करीता िनधीची तरतुद कतली आहत काय, ी हत काम ककती कालाीधीत पुच
करण्यात यतचार आहत ,

(५) नसयास, वीलींटाची कारचत काय आहत त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे

(०९-०६-२०१६) :(१) पाचोरा (स्र.र गाींी) वीभागात शहर ी

गाीठाचचत एकनच २७ कफमर आहतत. वीतरच ी ीाणचज्य हानीच्या A,B,C,D,E,F,G१,G२,G३

या ीगीारीनस
ु ार माहत मत, २०१५ मयत २७ पीकी ४ कफमर A,B,C,D या ग्ात होतत.

सयाय:स्स्थतीत सप््ें टर, २०१५ च्या हानीनुसार ६ कफमर A,B,C,D हानीनुसार ६ कफमर

A,B,C,CD या ग्ात आहत त. ंीररत २१ कफमरपीकी E ी F या ग्ात रमायतकी १ ी
G१,G२,G३ ग्ाींमयत १९ कफमर आहत .

वी.स. १८० (28)
(२) होय.
(३) ी (४) पाचोरा वीभागातील ीरील २७ कफमरीर ३२.८२ कक.मी. एरीयल टींच कतटदलची
आीश्यकता ससन
न सन २०१५-१६ कररता ओ.ॲम एम सींतगत एकनच ३० कक.मी. ी दीनदया

ंपायाय ग्राम ज्योती योरनत सींतगत २.८२ कक.मी. एरीयल टींच कतटल रमास्तावीत करण्यात
आली आहत .
(५) रमाश्न ंया्ाीत नाही.
___________
उस्मानाबाद जर््यात महाराष्ट्र राज्य ववद्युत ववतरण िांपनीच्या
भारननयमात बदल िरण्याबाबत

(४३)

३७९४० (०८-०१-२०१६).

श्री.राणार्गर्ीतलसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय

ऊर्ाु मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ंस्मानाटाद स्रह्यात महाराषर राज्य वीयायुत वीतरच कींपनीच्या भारिनयमनामु त शालतय
वीयायाथ्यांचत शीक्षणचक नुकसान होत आहत तसतच दषु का ाच्या पाश्ीभनमीीर पाची ्ीं चाईस

सामोरत राीत लागत ससयानत सींयाका चत ७ तत १० या कालाीधीतील भारिनयमन टदलन
न
सका ी ११ तत ६

या ीत त त करण्याटाटत माहत नोव्हें टर, २०१५ रोरी ीा या दरम्यान

लोकरमाितिनधी ी ग्रामस्थाींकमनन शासनाकमत मागची करण्यात आली आहत , हत खरत आहत काय,
(२) ससयास, सदर मागचीच्या सनु ींगानत शासन स्तराीर कोचती

कायीाही कतली आहत ीा

करण्यात यतत आहत ,

(३) नसयास, वीलींटाची कारचत काय आहत त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) हत खरत आहत . याटाटत सरपींच, ग्रामपींचायत दाम ींट
ता.ंमरगा याींच्याकमनन हद. १४.१०.२०१५ रोरी िनीतदन रमााप्त झालत आहत .

(२) सया रारयात रतीढी ीीरतची मागची आहत ततीठी ीीर ंपलब्धता आहत . याम त ीीरतच्या
मागची एीढा ीीर पुरीठा कतला रातो. काही ताींरिकत्रक कारचास्तीर आचीटाचीच्या पररस्स्थतीत
गरर पमयास ीीर रमाचाली सरु स््ाततसा्ी ्प्प्या्प्प्यानत तापुरऱया कालाीधीसाठी सथीा

वीतरण् ी ीाणचज्य हानी रास्त ससलतया ीाहहन्याींीर आीश्यकततनुसार भारिनयम करण्यात
यततत. मौरत दाम ींट गाीाला ३३/११ कत.व्ही. ंपकेंद्रातन
न ११ कत.व्ही. दाम ींट गाीठाच ीाहहनीयाीारत

ीीर पुरीठा करण्यात यततो. सदर ीाहहनी वीतरच ी ीाणचज्य हानीीर आधाररत ग्ानुसार
री-2 ग्ात यततत या ीाहहनीीरील वीतरच ी ीाणचज्य हानी कमी करण्याकररता ंपवीभागीय

पात ीीर ीीर चोरी शोध मोहहम हाती घततली ससनन थककत रिकटलाची ीसुली रमागतीपथाीर
आहत . वीतरच ी ीाणचज्य हानीीर आधारीत ग् सुधारण्याकररता रमायन करुन सदर ीाहहनीचा

वीतरच ी ीाणचज्य ग् स तत म ग्ादरम्यान आचन
न भारिनयम कमी करण्याचा रमायन
करण्यात यतत आहत.

(३) रमाश्न ंया्ाीत नाही.
___________

वी.स. १८० (29)
पुसद महागाव उमरखेड (जर्.यवतमाळ) येथे वेळोवेळी ववर्पुरवठा खांडीत होत
असून िमी दाबाने ववर् पुरवठा होत असयाबाबत

(४४)

३७९५७ (०८-०१-२०१६).

श्री.रार्द्द्र नर्रधने (उमरखेड) :

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुसद महागाींी ंमरखतम (स्र.यीतमा ) यतथील शततकऱयाींना ंयायोग ी लघुंयायोग

रुग्चालयाींना व्यापारी रमाितषठानाीं ीत ोीत ी खींमीत वीरपुरीठा होत ससनन कमी दाटानत वीर

पुरीठा होत ससयानत रोहीत्र र त ससनन एक-एक महीना रोहीत्र टदलनन मम त नसयानत,
शततकरी

सपऱु या

ी

खींमीत

वीरपरु ीठ्यानत

मोहारी

चालत

नसयानत,

शस्त्रक्रीयतच्याीत ी वीरपुरीठा खींमीत होत ससयानत, रनततमयत ससींतो

रुग्चालयात

पसरला आहत , हत खरत

आहत काय,

(२) ससयास, मसींचचाची सोय, वीरपुरीठा इयादी सी ंपलब्ध ससननही खींमीत ी कमी
दाटाच्या वीर पुरीठ्यामु त

आमहयाग्रस्त यीतमा

स्रह्यात मसींचचाची सोय व्हाीी

म्हचन
न खासटाट म्हचन
न शासन कायीाही करचार आहत काय,
(३) नसयास, वीलींटाची कारचत काय आहत त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) हत सींशत: खरत आहत .
पस
ु द, महागाी, ंमरखतम स्र.यीतमा

यतथील ंयायोग, लघं
ु यायोग, रुग्चालयत ी

व्यापारी रमाितषठाींना योग्य दाटाचा ीीर पुरीठा होत आहत परीं तु कि ी पींपाकरीता करण्यात
यतचारा ीीर पुरीठा काही हठकाची रोहहत्रत नादरु
ु स्त झायामु त खींडमत झाला होता.
(२) यीतमा

स्रह्यात मसींचनाची सोय व्हाीी म्हचनन कि ीपींप वीशत

सनुदानासींतगत रु. ५७

को्ीचा िनधी सन २०१५-१६ या ी ात रमााप्त झाला ससनन कामत रमागतीपथाीर आहत त. तसतच
यीतमा

स्रह्यातील खींमीत ी कमी दाटाच्या ीीर परु ीठ्याचा रमाश्न िनकाली काढचतकररता

योरना रमास्तावीत आहत त.
(३) रमाश्न ंया्ाीत नाही.

___________

मौर्े दग
ु ाडा, धारवाडा, बोडाु, हसनापरू (ता.नतवसा) येथील अनतररक्त
ु व
भारननयमामळ
ु े होत असलेया वपिाांच्या नुिसानीबाबत

(४५)

३८१६१ (११-०१-२०१६).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौरत दग
ु ीामा, धारीामा, टोमा, हसनापनर (ता.ितीसा) यतथील सितररत भारिनयमामु त ी

इतर कारचामु त होत ससलतया वपकाींच्या नुकसानीटाटत मा.लोकरमाितिनधी याींनी गाीातील
सितररत भार कमी
करण्याटाटत

कायकारी

करण्याटाटत
समभयींता,

ी शततीस

िनयममत खरीप हीं गामात वीर

म.रा.वी.वी.कींपनी

मया,

(ग्रामीच)

पुरीठा

समराीती

ी

स्रहाचधकारी, समराीती याींना माहत २६ ऑ्ोटर, २०१५ रोरी ीा यादरम्याप िनीतदन हदलत
होतत, हत खरत आहत काय,

वी.स. १८० (30)
(२) ससयास, िनीतदनाच्या सनु ींगानत मौरत दग
ु ीामा, धारीामा, टोमा, हसनापनर ता.ितीसा

यतथील सितररत भार कमी करण्याटाटत ी शततीस िनयममत खरीप हीं गामात वीर पुरीठा
करण्याटाटत शासनानत कोचती कायीाही कतली ीा करण्यात यतत आहत ,
(३) नसयास वीलींटाची कारचत काय आहत त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) हत खरत आहत .

(२) मौरत दग
ु ीामा, धारीामा, टोमा, हसनापनर (ताितीसा) या गाीाींचा ीीर पुरीठा हा ३३
कत.व्ही. सींरनमसींगी ंपकेंद्रातन
न िनघचाऱया ११ कत.व्ही. सींरनमसींगी ीाहहनीीरुन कतला रातो.
सदर ीाहहनीीरील भार क्षमततपतक्षा रास्त होत ससयाकारचानत सींरनमसींगी ीाहहनीचा काही

भार ११ कत.व्ही. दग
ु ीामा ीाहहनीीर वीभारीत करण्यात आलतला आहत . तसतच सींरनमसींगी

ीाहहनीचत वीभारन आणच ३३ कत.व्ही. सींरनमसींगी ंपकेंद्राचा भार कमी करण्याकरीता ५
एमव्हीए क्षमततचत सितररत ंपकेंद्र रोहहत्र हदनदया

ंपायाय ग्रामज्याती योरनतसींतगत

रमास्तावीत करण्यात आलतलत आहत .
(३) रमाश्न ंया्ाीत नाही.
___________
राज्यात वीर्ेची मागणी वाढली असन
ू १६५०० मेगावॅटपयंत पोहचयाचे ननष्ट्पन्न झायाबाबत
(४६)

३८१९१ (०८-०१-२०१६).

अॅड.वारीस पठाण (भायखळा) :

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात पाऊस न पमयानत महाराषराीर दषु का ाचत साी् पसरलत, ससयानत याीर मात

करण्यासाठी ंपाययोरना कतया रात ससतानाच पाऊस लाींटयानत माहत ऑ्ोटर, ही् ीाढन
लागयानत राज्यात ीीरतची मागची ीाढली ससनन ती माहत सप््ें टर, २०१५ ीा या सम
ु ारास
१६५०० मतगाीॅ्पयंत पोहचयाचत िनषपन्न झालत आहत , हत खरत आहत काय,

(२) ससयास, माहत सप््ें टर पासनन ंन्हाचत च्कत टसन लागयानत, घराींघराींत पखत, ीातानक
ु न लन
यींत्र, कनलर याींचा ीापर मोठया रमामाचात ीाढयानत ीीरतची मागचीत मोठया रमामाचाीर ीाढ
होत आहत , हत ही खरत आहत काय,

(३) ससयास, भवीषयात राज्यात ीीरतची तन् भरुन काढण्यासाठी शासनामाीफत कोचती
कायीाही करण्यात यतचार आहत ीा करण्यात यतत आहत

(४) नसयास, वीलींटाची सीसाधारच कारचत कोचती ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) हत सींशत: खरत आहत .

राज्यात ीीरतची मागची माहत सप््ें टर, २०१५ च्या सुमारास १६४६१ मत. ीॅ. पयंत पोहोचली

होती.

(२) हत खरत आहत .

वी.स. १८० (31)
(३) राज्यतील सयाच्या ी भवीषयातील गररा लक्षात घतऊन महावीतरच कींपनीनत महािनममती
ी केंद्रीय स्त्रोताींकमनन सामींरस्य कराराव्दारत तसतच खारगी स्त्रोताींकमनन ऊरा मींत्रालय, भारत
सरकार याींच्या मागदशक तीानस
ु ार पारदशक िनवीदत व्दारत हदघकालीन ीीर खरत दी करार कतलत
ससनन ीीरतच्या ंपलब्धततत ीाढ करण्यासाठी कालटद कायक्रम आखला आहत.

सया

राज्यात ीीरतचा कुठलाही तु्ीमा नाही.
(४) रमाश्न ंया्ाीत नाही.

___________
मौर्े वरुड (ता.जर्.र्ालना) येथील गट नां.१४९ मध्ये वीर् ववतरण िांपनीमाफुत नववन
रान्सफामुर व लाईन िरण्यात आलेले िाम ननिृष्ट्ट दर्ाुचे असयाबाबत
(४७)

३८७०५ (११-०१-२०१६).

श्री.अर्न
ु खोतिर (र्ालना) :

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौरत ीरुम (ता.स्र.रालना) यतथील ग् नीं.१४९ मयत ीीर वीतरच कींपनीमाफत सन २०१५
मयत नवीन रान्सफामर ी लाईन करण्यात आलतलत काम िनकिष् दराचत ससनन या िनकिष्

कामाींची चौकशी करुन पी
न ीत मी.पी. ी रान्सफामर दरु
ु स्त करुन ीीर चालन करण्याटाटत
मा.कायकारी समभयींता, म.रा.वी.वी. कींपनी मया. मस्तगम, रालना याींना हदनाींक ७ नोव्हें टर,
२०१५ रोरीच्या सम
ु ारास ततथील ग्रामस्थाींनी िनीतदनाव्दारत मागची कतली आहत , हत खरत आहत काय,
(२) ससयास, याटाटत शासनानत चौकशी कतली आहत काय,

(३) ससयास चौकशीच्या सनु ग
ीं ानत मी.पी. ी रान्सफमर दरु
ु स्त करुन दत ण्याटाटत कोचती
कायीाही कतली आली आहत ीा करण्यात यतत आहत ,
(४) नसयास, वीलींटाची कारचत काय आहत त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) हत खरत आहत .

(२) महावीतरच कींपनीच्या औरीं गाटाद पररमींम ातील रालना-१ वीभागातील सहाय्यक समभयींता
(पायाभनत आराखमा) याींनी सदर हठकाचची स्थ

पाहची कतली ससता मेंरर टोम ी का्त री तार

लाीण्यींत आलतलत नव्ती, दोन पोलचत स्रचर सींशत: ीाकलतलत होतत, ंच्च दाट ीाहहनीच्या सहा
गाळ्याींमधील तारा हढया होया, एका पोलचत मफीींग ी पें्ीग करण्यात आलतलत नव्हतत,
ंच्चदाट ीाहहनीच्या एका खाींटाला ताच ीायर लाीलतला नव्हता इ. त्र्
ु ी आढ न न आया
होया.

(३) चौकशीमयत आढ लतया सी त्रु्ीींची पुतता सींटींचधत ठत कतदाराकमनन महावीतरचच्या
िनयमारमामाचत करुन घतण्यात आली ी यानींतर सदर रोहहत्राचा ीीर पुरीठा हद.२४.०१.२०१६
रोरी सुरु करण्यात आलतला आहत .
(४) रमाश्न ंया्ाीत नाही.

___________

वी.स. १८० (32)
अमरावती जर््यातील धामि पररसरात बरे च ववद्युत खाांब पुणत
ु :
वािले असयाने वीर् पुरवठा खांडडत होत असयाबाबत

(४८)

३८८१४ (११-०१-२०१६).

श्री.सुरुपलसांग नाईि (नवापूर), प्रा.ववरद् द्र र्गताप (धामणगाव

रे वे), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :
करतील काय :-

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) समराीती स्रह्यातील धामक पररसरात टरत च वीयायुत खाींट पुचत: ीाकलत ससनन सनतक

हठकाची वीयायुत तारा लोटीं त ससयानत यतथील ीीर पुरीठा ीारीं ीार खींमीत होत ससयानत
यतथील नागरीकाींनी आींदोलन पक
ु ारण्यात यतईल ससा इशारा हदला ससयाचत माहत सप््ें टर,
२०१५ मयत ीा यादरम्यान िनदशनास आलत आहत , हत खरत आहत काय,

(२) ससयास, यतथील वीयायुत खाींट ी लोटींक चाऱया वीयायुत तारा याींची दरु
ु स्ती करुन यतथील
ीीर पुरीठा सुर ीत करण्याटाटत शासनानत कोचती कायीाही कतली ीा करण्यात यतत आहत ,
(३) सयायाप कोचतीच कायीाही करण्यात आली नसयास वीलटाची कारचत काय आहत त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) हत खरत आहत .

(२) धामक पररसरातील वीयायुत खाींट ी लोंटक चाऱया वीयायुत तारा याींची दरु
ु स्ती करुन ीीर
पुरीठा सुर ीत करण्यात आला आहत .
(३) रमाश्न ंया्ाीत नाही.

___________
अमरावती जर््यातील पथ्रोट िद्द्र अांतगुत साडेतीन हर्ार वीर् ग्राहिाना
वीर्ेची बबले उशीरा दे वून दां ड वसल
ू िरीत असयाबाबत
(४९)

रे वे) :

३८८३५ (०८-०१-२०१६).

श्री.रणर्ीत िाांबळे (दे वळी), प्रा.ववरद् द्र र्गताप (धामणगाव

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) समराीती स्रह्यातील पथ्रो् केंद्र सींतगत सामततीन हरार ीीर ग्राहक सींख्या ससलतयाना
दरमहा ीीर रिकटलाची दत यकत दत ताींना कींत्रा्दाराची माचसत चक
ु ा करुन तारीख गतयाीर दत यकत

दत तात यामु त ग्राहकाींना १० रुपयाींचा नाहक दीं म भराीा लागत ससयानत माहत सप््ें टर, २०१५
मयत ीा यादरम्यान िनदशनास आलत आहत , हत खरत आहत काय,

(२) ससयास, यतथील ीीर ग्राहकाींना िनधाररत ीत त त ीीर दत यकत दत ण्याटाटत ी रिकटला मयत
चुका करचाऱया कींत्रा्दाराीर शासनानत कोचती कायीाही कतली आहत ीा करण्यात यतत आहत ,

(३) सयायाप कोचतीच कायीाही करण्यात आली नसयास, वीलींटाची कारचत काय आहत त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) हत सींशत: खरत आहत .

पथ्रो् वीतरच केंद्रासींतगत ३,५०० ग्राहकाींपक
ी ी १,००० ग्राहाकाींची रिकटलत ीीर रिकटल भरण्याच्या
तारखतनींतर ीा्प कतयाची तक्रार रमााप्त झाली होती.

वी.स. १८० (33)
(२) ीीर ग्राहकाींना िनधाररत ीत त त ीीर दत यकत वीतरीत न करचत तसतच ीीर रिकटलामयत चुका

करचाऱया मत. ीकग्रुप सुमशक्षक्षत टतरोरगार सतीा सहाकरी सींस्था मयाहदत, समराीती या
कींत्रा्दारास रु. १०,०००/- चा दीं म आकारण्यात आलतला आहत .
(३) रमाश्न ंया्ाीत नाही.

___________

शेति-याांना ववर्ेचे िृषीपांप मोफत लमळणेबाबत
(५०)

३९३३५ (११-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री पुढील

(१) शततकऱयाींना कमी वीरतीर चालचारी ी मुदत सींपलतया कि ी पींपाना रादा वीर लागत

ससयानत वीरतचा तु्ीमा लक्षात घतता शततकऱयाींना १ लाख नीत मोफत कि ी पींप पहहया
्प्यात टदलचार ससयाची घो ना माहत ७ नोव्हें टर २०१५ च्या दरम्यान मा.ंरा मींत्री याींनी
कतली, हत खरत आहत काय,
(२) ससयास, या टाटत शासनानत चौकशी कतली आहत काय
(३) ससयास, चौकशीच्या सनु ग
ीं ानत कि ी पींप टदलनन दत ण्याटाटत कोचती कायीाही कतली आहत
ीा करण्यात यतत आहत

(४) नसयास वीलींटाची कारचत काय आहत त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) सींशत: खरत आहत.

(२) शततीपींपाचा ीीर ीापर कमी होण्यासाठी तसतच याीरील रिकटलाीर होचाऱया ीीरतच्या
खचाची टचत करण्यासाठी रुन्या पींपाऐीरी सचधक कायक्षम पींप पुरवीण्यासाठीची योरना
ीरीत पच
न करण्याकरीता महासींचालक (मतमा) याींच्या सघ्यक्षततखाली ंच्च्स्तरीय सममती गठीत
करण्यात आली आहत .

(३) हदनाींक ४.१२.२०१५ रोरी सदर सममतीच्या टीठकीत ठरयानस
ु ार महावीतरच कींपनी ३०००

कि ीपींपाचा पथदशी रमाकप खुया िनवीदत व्दारत राटवीचार आहत . यासींटींधीची पुढील कायीाही
सुरु आहत .

(४) रमाश्न ंया्ाीत नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मांब
ु ई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.
_________________________
शासकीय मयीती मुद्रचालय, मुींटई.

