
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३१८ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

म ांबई ववद्यापीठाच्या पररक्षा ववभागात तोतया प्राध्यापिान ेप्रवेश िेल्याबाबत 
  

(१)  ४९६६९ (२६-०५-२०१६).   श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अब् द ल सत्तार (लसल्लोड) :   
सन्माननीय उच् च व तां्र  लशक्षण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई विद्यापीठातील पररक्षा विभागात माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये िा त्या सुमारास एका 
तोतया प्राध्यापकान ेप्रिेश केल्याप्रकरणी सदर प्राध्यापकाविरुध्द पोलीसात तक्रार दाखल करणे 
आिश्यक असताना विद्यापीठातील अधिकारी ि कममचारी दलुमक्ष करीत असल्याने पोलीसात 
गुन्हा दाखल झाला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभामत कुलगुरुीं ना माहे डिसेंबर, २०१५ मध्ये िा त्या सुमारास राजकीय 
पक्षाच्या कायमकत्याांनी पत्र ललहून सींबींधिताींिर कारिाई करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 
त्यानुसार याप्रकरणी जबाबदार असणाऱ्या विद्यापीठातील अधिकारी ि कममचाऱ्याींिर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (१२-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. सदर घ्नचेा गुन्हा नोंद करण्यासाठी 
सुरक्षा अधिकारी याींना परीक्षा ननयींत्रकाींनी आदेश ददल्यानुसार सरुक्षा अधिकारी याींनी पदहली 
खबर नोंद करण्यासाठी िररषठ पोलीस ननरीक्षक, बी.के.सी. पोलीस स््ेशन याींना पत्राद्िारे 
विनींती केली आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) विद्यापीठ स्तरािर सदर प्रकरणाची चौकशी सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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भांडारा शहरालगत असलेल् या गणेशपूर व बेला येथे दवडीपार मागाावर अनेि वर्ाापासून 
नागररिाांनी शासिीय जागेवर अततक्रमण िेल्याबाबत 

  

(२)  ५०३७१ (२०-०४-२०१६).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय आददवासी वविास 
मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भींिारा शहरालगत असलेल् या गणेशपूर ि बेला येथे दििीपार मागामिर अनेक िर्ाांपासनू 
नागररकाींनी शासकीय जागेिर अनतक्रमण करुन िदहिा् सुरु केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याींना अनतक्रलमत भोगि्ादाराींच े पटे्ट देण्यात आले नसून तसेच ननिासी 
प्रयोजनाकररता अनतक्रमण करणाऱ्या मागासिगीय लोकाींना ननयम ४५ प्रमाणे ती जलमन 
विनामूल्य प्रदान करण्याचा ननणमय १६ िर्ामपूिी घेण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास या प्रकरणी अद्यापपयांत कोणताच ननणमय घेण्यात आला नसल्यामळेु 
अनतक्रमण िारकाींना हक्काच्या पट्टय्ापासून िींधचत रहाि ेलागत असल्याच ेनुकतचे ननदशमनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्या अनुर्ींगान े सदर अनतक्रमणिारकाींना 
हक्काचे पटे्ट देण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववष्ट् ण  सवरा (१३-०६-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. सींबींधित अनतक्रमण िारकाींना अनतक्रलमत भोगि्दाराच ेपटे्ट देण्यात 
आलेले नाहीत. 
(३) नाही. 
     भींिारा तालुक्यामध्ये गाि नमुना ७/१२ मध्ये सदर जमीन सरकार झिुपी जींगल  अशी 
नोंद असल्यामळेु अनतक्रमण ननयमानुकूल करणेची कायमिाही करणेत आलेली नाही. 
(४), (५) ि (६) अनसुूधचत जमाती ि इतर पारींपाररक िन ननिासी (िनहक्काींची मान्यता) 
अधिननयम, २००६ ि ननयम २००८, सुिारणा ननयम, २०१२ अींतगमत मौजा-बेला येथील १० 
व्यक्तीींनी माचम, २०१६ या मदहन्यामध्ये ग्रामस्तरीय िनहक्क सलमतीकि ेिनहक्क दाि ेदाखल 
केलेले आहेत सदरील दाव्याींची प्रकरणे ग्रामस्तरीय सलमतीकिून उपविभागीय स्तरीय 
सलमतीकि ेसादर केल्यानींतर उपविभागीय स्तरीय सलमतीमार्म त जजल्हास्तरीय सलमतीकिे प्राप्त 
होताच प्रस्तुत िनहक्क दाव्याींच्या मींजुरीबाबत ननयमानुसार कायमिाही करणेत येईल. 
  

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्य वीज मांडळाच्या महाववतरण िां पनीच ेववभाजन िरण्याबाबत 
  

(३)  ५०५६० (२०-०४-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराव लभसे (लातूर ग्रामीण), श्रीमती अलमता चव्हाण 
(भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.ि णाल पाटील (ध ळे ग्रामीण) :   सन्माननीय 
ऊजाा मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य िीज मींिळाच्या महावितरण कीं पनीच े मराठिािा,विदभम,पजश्चम महाराषर, 
कोकण आणण उिमररत महाराषर अस े चार छोट्या कीं पन्यात विभाजन करण्याची कायमिाही 
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करण्याची योजना राज्य स्तरािर तयार करण्यात आल्याचे ददनाींक ११ रे्ब्रुिारी, २०१६ रोजी िा 
त्यासुमारास ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर विभाजनामुळे मराठिािा, विदभम येथील सततचा दषुकाळ,औद्योधगक 
ग्राहकाची कमतरता, शेती ि सलग्न विजेचा िापर, जनरेशन युनन् नसणे, रान्सलमशन लाईन 
तु्पुींजी असणे, आदी कारणाने या कीं पन्या सक्षम काम करू शकत नसल्याने ि शेतकऱ्याींना  
ि सामान्य जनतेला योग्य सेिा लमळू शकत नसल्यान े  सदर विभाजन करण्यात येऊ नये 
अशी मागणी महाराषर राज्य िीज  ग्राहक सींघ्नेन ेमा.मुख्यमींत्री, मा.उजाम मींत्री ि महावितरण 
चे कायमकारी सींचालक याींच्याकि ेददनाींक १० रे्ब्रुिारी २०१६ रोजी िा त्यासुमारास केली आहे हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले ि सदर विभाजन न करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (०१-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२)  अश्या आशयाच े ननिेदन महाराषर राज्य इलेक्रीलस्ी िकम सम युननयन, बीि याींनी ददले 
आहे. 
(३) ि (४)  महावितरण कीं पनीने िीज वितरण व्यिस्था सुरळीत ि पररणामकारकररत्या रहािी 
ि अखींिीत िीज पुरिठा करण्याचे ध्येय साध्य होण्यासाठी के्षत्रीय स्तरािर अधिक 
पररणामकारक यींत्रणा ननमामण व्हािी या उद्देशाने ि प्रशासकीय सोयीच्या दृष्ीने कल्याण, पुणे, 
नागपूर ि औरींगाबाद या दठकाणी कीं पनी अींतगमत प्रादेलशक कायामलये दद. ०२.१०.२०१६ पासून 
ननमामण करण्यात आली  आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 
  

___________ 
  

खडिवासला (ता.हवेली, जज.प णे) अांतगात महाववतरण “इांफ्रा” ववभागािडून ववद्य त ववर्यि 
िाम ेिरत असताांना अतनयलमतता आढळून आल्याबाबत 

  

(४)  ५४४३६ (१६-०८-२०१६).   श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय ऊजाा मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खिकिासला, (ता.हिेली, जज.पुणे) अींतगमत महावितरण “इींफ्रा” विभागाकिून विद्युत 
विर्यक कामे करत असताींना मोठ्या प्रमाणात अननयलमतता आढळून येत असल्याच े माहे 
जून, २०१६ च्या पदहल्या आठिड्यात ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, विविि दठकाणी लाईन ्ाकत असताींना चुकीच्या पद्धतीने खोदाई करून 
असुरक्षक्षतररत्या काम ेचालू आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानुर्ींगान े कोणती कायमिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनि ळे (२०-०६-२०१७) : (१), (२), (३) ि (४)    सदर कीं त्रा्दारान े केलेल्या 
कामाची तपासणी केली असता काही त्रु्ी आढळून आल्या होत्या. त्या त्रु्ीींची पूतमता 
कीं त्रा्दाराने केल्या आहेत. 
 तसेच ननविदेच्या ननयम ि अ्ी अनुसार ज्या कामाींमध्ये त्रु्ी आढळून आल्या  आहेत अशा 
त्रु्ी दरू केल्यालशिाय ठेकेदारास एकूण देयकाच्या रकमेपैकी २०% रक्कम अदा करण्यात येत 
नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 
  

___________ 
  
लशरोशी ग्राम पांचायत हद्दीतील वाधाने (ता.म रबाड जज.ठाणे) हे गाव ववद्य त रोदह्र  जळाल्याने 

गेल्या ६ मदहन्यापासून अांधारात असल्याबाबत 
  

(५)  ५४७६९ (१६-०८-२०१६).   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) :   सन्माननीय ऊजाा मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लशरोशी ग्राम पींचायत हद्दीतील िािाने (ता.मुरबाि जज.ठाणे) हे २५० लोक िस्ती असलेले 
गाि विद्युत रोदहत्र  जळल्याने गेल्या ६ मदहन्याींपासून अींिारात असल्याचे माहे म,े २०१६ 
च्या शेि्च्या आठिड्यात ननदशमनास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या गािामध्ये िीज नसल्याने अनेक ग्रामस्थाींनी गाि सोिले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्या अनुर्ींगान े उपरोक्त गािातील गेल्या 
सहा मदहन्यापासून जळलेली विद्युत रोदहत्र तातिीने दरुुस्त करण्याबाबत कोणती कायमिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनि ळे (१७-०६-२०१७) : (१), (२), (३) ि (४)  िािान ेिािीतील २५ केव्हीए 
विद्युत रोदहत्र दद.२५.२.२०१६ रोजी नादरुुस्त झाले होत.े  रोदहत्राची उपलब्िता होताच ददनाींक 
२८.०५.२०१६ रोजी नादरुुस्त रोदहत्र बदली करुन िीजपुरिठा सुरळीत करण्यात आला आहे. 
सदर रोदहत्रािर एकूण १८ िीजग्राहक असून रोदहत्र बदलण्यास ददरींगाई झाल्यान े त्यास 
जबाबदार सींबींधित शाखा अलभयींता ि जनलमत्र याींच्यािर महावितरण कीं पनी मार्म त दींिात्मक 
कारिाई करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 
  

___________ 
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ध ळे ताल क्यात वाढते भारतनयमन आणण सतत खांडीत होणारा वीज प रवठा 
  

(६)  ५५८६५ (१६-०८-२०१६).   श्री.ि णाल पाटील (ध ळे ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.अलमन पटेल (म ांबादेवी), श्री.आलसफ शखे (मालेगाांव मध्य) :   
सन्माननीय ऊजाा मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िुळे तालुक्यात िाढते भारननयमन आणण सतत खींिीत होणारा िीज पुरिठा यामुळे 
शेतकरी त्रस्त झाले असल्याच ेमाहे मे, २०१६ रोजी िा त्या दरम्यान ननदशमनास आले आहे हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, विद्युत पोल आणण रान्सर्ॉममर याींची कामे ननिी अभािी प्रलींबबत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कामाींसाठी शासनान ेननिी उपलब्ि करुन देण्याबाबत कोणती 
उपाययोजना केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (०७-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) िुळे तालुक्यातील वितरण प्रणाली सक्षमीकरणासाठी पायाभूत आराखिा-२ या 
योजनेंतगमत ३३/११ के.व्ही. क्षमतचेे चार निीन उपकें दे्र कायामजन्ित करण्यात आलेली आहेत. 
तसेच ३३/११ के.व्ही.लामकानी उपकें द्रात अनतररक्त क्षमता िाढ अींतगमत ५ एम.व्ही.ए.चे रोदहत्र 
कायामन्िीत करण्यात आलेले आहे. प्रणाली सुिारणेअींतगमत १०० केव्हीए क्षमतेच े ६० निीन 
रोदहत्र बसविण्यात आली आहेत. जजल्हा योजनेअींतगमत ६३ केव्हीए क्षमतेचे निीन ३५ रोदहत्र 
कायामजन्ित करण्यात आलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

ध ळे जजल््यातील ५ हजार शेतिरी व ३ हजार घरग ती वीज जोडणी देण्याबाबत  
 

  

(७)  ५६१८० (१६-०८-२०१६).   श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री) :   सन्माननीय ऊजाा मां्र ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िुळे जजल््यातील ५ हजार शेतकरी ि ३ हजार घरगुती िीज जोिणी देण्याच ेआश्िासन 
मा.ऊजाम मींत्री महोदयाींनी माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा त्यासुमारास देण्यात आले होत ेहे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्ींगाने उक्त प्रश्नाबाबत मा.ऊजाम मींत्री याींनी ददलेल्या 
आश्िासनानुसार शेतकरी ि घरगुती िीज जोिणी देण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१७-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) महावितरणमार्म त चौकशी करण्यात आली आहे. 
(३) िुळे जजल््यामध्ये माचम, २०१५ अखेर ३,८८८ कृर्ीपींप  पैसे भरुन प्रलींबबत होते.  सन 
२०१५-१६ मध्ये १७८० इतक्या कृर्ीपींपाना िीज जोिण्या देण्यात आल्या आहेत.  सन २०१६-१७ 
मध्ये ५२२८ कृर्ीपींप िीज जोिणीकररता पसैे भरुन प्रलींबबत होत.े  माचम, २०१७ अखेर २०४४ 
कृर्ीपींपाना िीज जोिण्या देण्यात आल्या आहेत.  माचम, २०१६ अखेर ९९६ घरगुती ग्राहक पैसे 
भरुन प्रलींबबत होते.  त्यापैकी माचम, २०१७ अखेर ८७३ घरगुती िीज जोिण्या देण्यात आल्या 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 
  

___________ 
  

देऊळगावराजा (जज.ब लढाणा) येथील सप् तश्र ांगी देवी जवळील तारा द रुस्ती िरण्याबाबत 
  

(८)  ५६८३६ (१६-०८-२०१६).   डॉ.शलशिाांत खेडिेर (लसांदखेड राजा) :   सन्माननीय ऊजाा 
मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देऊळगािराजा (जज.बुलढाणा) येथील सप् तश्रुुींगी देिी जिळील िीपीच् या तारा पूणमपणे खाली 
लोंबकळत असून हिेमळेु या ताराींचे घर्मण होऊन मोठ्या प्रमाणािर स् पार्ककां ग होत असल् याचे 
माहे म,े २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभामत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने या विद्युत ताराींची तातिीने दरुुस्ती करण्यासींदभामत 
शासनान ेकोण ्ींती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१७-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
  ददनाींक २५ म,े २०१६ रोजी देऊळगािराजा उपविभागात िादळी िाऱ्यामळेु विद्युत यींत्रणा 
विस्कळीत झाली होती. 
(२) महावितरणमार्म त चौकशी करण्यात आली आहे. 
(३) सप्तशृींगी देिी मींददराजिळ एल.्ी. लाईनच ेपोल िादळामळेु झकुले ि तारा खाली आल्या 
होत्या. महावितरण कीं पनीमार्म त सदरील लघुदाब िादहनीच ेिाकलेले दोन पोल सरळ करण्यात 
आले ि लोंबकळत असलेल्या विद्युत तारा पुन्हा ओढून व्यिजस्थत करुन विद्युत पुरिठा 
ददनाींक २६.०५.२०१६ रोजी सुरळीत करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 
  

___________ 
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नालशि जजल्हयात महाववतरणाच्या उघडया डीपीम ळे शॉटासकिा ट, आग लागण्याच ेप्रिार,  
तारा स टण्याच ेप्रिार वारांवार घडत असल्याबाबत 

  

(९)  ५७०७४ (१८-०८-२०१६).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली), श्री.राजाभाऊ (पराग) वाज े
(लसन्नर) :   सन्माननीय ऊजाा मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक जजल्हयात महावितरणच्या िीपी उघिया असून या उघिया िीपीमळेु शॉ म्सर्ककम ्, 
आग लागण्याचे प्रकार, तारा सु्ण्याचे प्रकार घित असल्यान ेया उघिया िीपी तातिीने दरुुस्त 
करण्याकररता तेथील नागरीक िारींिार सींबींधित अधिकाऱ्याींकि ेमागणी करीत आहे, हे खरे आहे 
कय, 
(२) नालशक शहरात महात्मा गाींिी रोििरील दोन विद्युत रोदहत्राींचे (िीपी) ददनाींक १८ म,े 
२०१६ रोजीच्या समुारास उन्हाच्या किाक्याने िीपीचा स्र्ो् झाला, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या आगीत र्ककती वित्तहानी झाली आहे, 
(४) असल्यास, अशा प्रकारे उन्हाच्या किाक्यामळेु आग लागण्याच े प्रकार पुन्हा घिू नये 
म्हणून पािसाळयापिी तातिीन े िीपीची दरुुस्ती करण्यासींदभामत शासनान े कोणती कायमिाही 
केली िा करण्यात येत आहे,                                         
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (०७-०६-२०१७) :(१) नालशक शहर मींिल अींतगमत लमनी र्कर्िर वपलरच े
दरिाजे चोरीस जाणे इ. सारखे प्रकार िारींिार घित असल्याने महावितरणकिून अशा दठकाणी 
पुन्हा दरिाज ेबसविले जात आहेत. तसेच शहरातील आिश्यक त्या दठकाणी भूमीगत िादहन्या 
केल्या असून कामे प्रगतीपथािर आहेत. 
(२) नालशक शहरात महात्मा गाींिी रोििरील दोन विद्युत रोदहत्राींच े(िीपी) ददनाींक १८.५.२०१६ 
रोजी उन्हाच्या किाक्यान ेिीपीींचा स्र्ो् झालेला नाही. परींतु रोदहत्राच्या विद्युत पुरिठ्यासाठी 
असलेल्या लघुदाब केबल जळाल्यान े सदरची घ्ना घिलेली आहे. त्यात रोदहत्राच े कोणतेही 
नुकसान झालेले नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) पािसाळ्यापूिी लघुदाब ि उच्चदाब िादहनीची देखभाल केली जाते. त्यामध्ये विद्युत 
िादहनीिर असलेल्या झािाच्या र्ाींद्या तोिणे, रोदहत्रामिील तेल तपासणे ि त्याची लेिल 
करणे, डिस्रीब्युशन बॉक्स बदलविणे, डिस्क इन्सुले्र ि वपन इन्सुले्र तपासणी करुन 
बदलविण,े खली आलेल्या विद्युत िादहनीस पुिमित करणे इ. कामे केली जातात. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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लोणार ताल क्यातील (जज. ब लढाणा) आददवासी बह ल मौज ेदटटवी येथील नऊ आददवासी ि ट ांब 
अांधारात असनू तात्िाळ वीज प रवठा स रु िरण्याबाबत 

  

(१०)  ५८५८९ (१६-०८-२०१६).   डॉ.सांजय रायम लिर (मेहिर) :   सन्माननीय ऊजाा मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लोणार तालुक्यातील ( जज. बुलढाणा) आददिासी बहुल मौजे द््िी येथील नऊ आददिासी 
कु्ुींब मदहन्यापासून अींिारात असून सदरहू िीज पुरिठा तात्काळ सुरु  न केल्यास आमरण 
उपोर्णास बसण्याचा इशारा आददिासी कु ी्ंबानी  ददनाींक १७ मे, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास 
जजल्हाधिकारी याींना एका ननिेदनाद्िारे ददला आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननिेदनानसुार शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्या अनुर्ींगाने िीज पुरिठा सुरु करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायमिाही केली आह िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१७-०६-२०१७) : (१) ददनाींक ०३ म,े २०१६ रोजी झालेल्या िादळी 
िाऱ्यामुळे लोणार तालुक्यातील बहुताींश दठकाणी िीज िादहनीच ेखाींब पिून िीज पुरिठा खींिीत 
झाला होता.  मौजे द््िी येथील खींिीत िीज पुरिठयाची पयामयी मागे जोिणी करुन िीज 
पुरिठा तातिीन ेसुरळीत करण्यात आला ि िादहनीच ेपिलेले ि तु् लेले खाींब पुनश्च: उभारणी 
करुन ददनाींक २१ म,े २०१६ रोजी िीज पुरिठा पूिमित करण्यात आला आहे.  
(२) महावितरणमार्म त चौकशी करण्यात आली आहे.  मौज े द््िी, ता.लोणार, जज. बुलढाणा 
येथील िादळी  िाऱ्यामुळे खींिीत िीज पुरिठयाबाबत पाहणी ि पींचनामा करुन तातिीने िीज 
पुरिठा पूिमित करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

आांबेगाव (जज.प णे) ताल क्याच्या पजश्चम आददवासी भागात लमटर ररडड ांग न घेताच वीजबबले 
आिारली जात असल्याबाबत 

  

(११)  ५८६११ (१६-०८-२०१६).   श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव) :   सन्माननीय ऊजाा 
मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आींबेगाि तालुक्याच्या पजश्चम आददिासी भागामध्ये विद्युत कीं पनीकिून लम्र ररडि ींग न 
घेता मोठ्या रक्कमेची िीज देयके आकारली जात असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१६ मध्ये आढळून 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  तसेच डि ींभ े येथील शाखा कायामलय नेहमीच बींद राहत असल्यान े तथेील आददिासी 
जनतेला याींचा त्रास होत असल्याने या सींदभामत ददनाींक ०३ जनू, २०१६ रोजी ऊजाम मींत्रयाींकि े
ननिेदनाद्िारे तक्रार ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय काय आढळून आले ि त्या अनरु्ींगाने अददिासी बाींिि याींचे 
लम्र ररडि ींगनुसारच विद्युत देयके देण्याबाबत तसचे डि ींभे येथील शाखा कायामलय सु्ीच े
ददिस िगळता दररोज कायामलयीन िेळेत चालू ठेिण्यासाठी कोणती कायमिाही केली आहे िा 
करण्यात येत आहे ?  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१७-०६-२०१७) : (१)  हे खरे नाही. 
(२) ननिेदन प्राप्त झाले आहे. 
(३) महावितरण कीं पनीकिून चौकशी करण्यात आली आहे. 
(४) आददिासी भागातील ग्राहकाींना लम्र ररडि ींगनुसारच विद्युत देयके देण्याबाबत तसेच डि ींभ े
येथील शाखा कायामलय सुट्टीच े ददिस िगळता दररोज कायामलयीन िेळेत चाल ू ठेिणेबाबत 
सींबींधित अधिकाऱ्याींना, कायमकारी अलभयींता, मींचर विभाग याींनी लेखी सूचना ददलेल्या आहेत. 
  

___________ 
  

महाराष्ट् र राज् य वीज महापारेर्ण िां पनीमध्ये ताांब्र ि वगाातील िायािारी अलभयांता,  
अततररक्त िायािारी अलभयांता, ितनष्ट्ठ अलभयांता व इतर जागाांिरीता  

सरळ सेवा भरती, िरण्यात आल्याबाबत 
  

(१२)  ५९१४९ (१६-०८-२०१६).   श्री.अजय चौधरी (लशवडी), श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर 
(लोहा), श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय ऊजाा मां्र ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष र राज् य िीज महापारेर्ण कीं पनीत ददनाींक ८ जानिेारी, २०१४ मध्ये ताींबत्रक 
िगामतील कायमकारी अलभयींता, अनतररक्त कायमकारी अलभयींता, कननषठ अलभयींता ि इतर 
जागाींकरीता सरळ सेिा भरती करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर भरतीमध्ये नोकरीत घेतलेल्या उमेदिाराींनी बोगस ि बनाि् प्रमाणपत्र े
सादर करुन र्सिणूक केल्याबाबतची तक्रार महाराषर राज्य िीज महापारेर्ण कीं पनीला प्राप्त 
झाल्यानींतर सरळ सेिा भरतीतील गैरप्रकाराबाबत चौकशी करण्यात आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर चौकशीत बोगस ि बनाि् प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या र्ककती अलभयींत ेि 
कममचारी याींच्यािर गुन्हे दाखल करुन कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) असल्यास, चौकशीची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशखेर बावनि ळे (१३-०६-२०१७) :(१) ि (२) होय. याप्रकरणी महापारेर्ण कीं पनीकिून 
चौकशी करण्यात आली आहे. 
(३) दोर्ी ३५ उमेदिाराींची ननयुक्ती रद्द करुन त्याींना ननयुक्तीपूिीच्या मळू पदािर पुनस्थामवपत 
करण्यात आले आहे ि त्याींच्याविरुध्द विभागीय चौकशीची कायमिाही महापारेर्ण कीं पनीकिून 
करण्यात येत आहे तसेच महापारेर्ण कीं पनीच े कममचारी नसलेल्या ३ उमेदिाराींच्या सेिा 
समाप्त करण्यात आल्या आहेत. 
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(४) सदर ३५ उमेदिाराींपैकी १६ उमेदिाराींच्या प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाने अींतररम स्थधगती 
आदेश ददले असल्यामळेु सिम कममचाऱ्याींविरुध्द लशस्तभींग विर्यक कारिाई कीं पनीन े तूतम 
स्थधगती केली अहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

िल्याण-डोंबबवली महानगरपाललिा के्ष्र ामध्ये भूलमगत वीजवादहन्या उघड्या  
असल्याम ळे नागररिाांना ववजेचे धक्िे बसत असल्याबाबत 

  

(१३)  ५९६७४ (१६-०८-२०१६).   श्री.स भार् भोईर (िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय ऊजाा 
मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-िोंबबिली महानगरपाललका के्षत्रामध्ये २७ गाि े तसचे, कोळसेिािी, गणेशिािी, 
खिगेोळिली आदी भागाींमध्ये भूलमगत िीज िादहन्या उघड्यािर असल्याने नागररकाींना विजेच े
िक्के बसत असल्याचे माहे मे २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास,  िीज िादहन्याींचे काम  सींथ   गनतने होत असल्याने   रस्त्याींची कामे देखील 
मोठ्या प्रमाणािर प्रलींबबत  आहेत , हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास चौकशीच्या अनुर्ींगाने  िीजिादहन्याींची काम ेत्िरीत होण्याच्या दृष्ीन ेसींबधित 
अधिकाऱ्याींिर कोणती कारिाई केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१७-०६-२०१७) :(१), (२) ि (३) कल्याण विभागामध्ये कोळसेिािी, 
गणेशिािी, खिगेोळिली आदी भागाींमध्ये भूलमगत िीज िादहन्या उघियािर असल्यान े
नागररकाींना िीजेच ेिक्के बसत असल्याबाबतची कुठलीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

मौज ेपाडळी (ता. ब लडाणा) येथील ३३ िेव् ही उपिद् द्र ताां्र ीि अडचणीम ळे  
वारांवार बांद पडत असल् याबाबत 

  

(१४)  ५९७०६ (१६-०८-२०१६).   श्री.हर्ावधान सपिाळ (ब लढाणा) :   सन्माननीय ऊजाा मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज ेपािळी (ता. बुलिाणा) येथील ३३ केव् ही िीज उपकें द्र ताींबत्रक अिचणीमळेु िारींिार बींद 
पित असल् याची बाब माहे सप् ्ेंबर, २०१५ िा त् या समुारास ननदशमनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल् यास, ग्रामस् थ ि शेतक-याींची अिचण लक्षात घेता सदर उपकें द्राच् या ताींत्रीक अिचणी 
दरूूस् ती करण्यासाठी  स् थाननक लोकप्रनतनीिीीं याींनी ददनाक १९ नोव् हेंबर २०१५ िा त् या 
सुमारास म.रा.वि.वि. कीं पनीला ननिेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या ननिेदनािर शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास चौकशीत काय आढळून  अनुर्ींगान े उपकें द्रातील ताींत्रीक अिचणी  दरू  
करण्यासाठी शासनान ेकोणती कायमिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची सिमसािारण कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशखेर बावनि ळे (१७-०६-२०१७) : (१)  दद. १५,१६ ि २२ सप् े्ंबर, २०१५ दरम्यान 
िादळी पािसामळेु १३२ के.व्ही. उपकें द्र बलुढाणा येथुन ननघणाऱ्या िादहनीमि े दोर् ननमामण 
झाल्यामुळे तीन िेळा ०१: ४८ लमनन्ाींसाठी िीज पुरिठा खींिीत झाला होता. तसेच मौज े
पािळी (ता. बुलढाणा) येथील ३३ के.व्ही. उपकें द्रातील उपकरणाींच्या दरुुस्तीच्या तातिीच्या 
कामाींकररता दद. २४.०९.२०१५ रोजी ०१ : ३५ लमनन्ाींचा श्िाऊन घेऊन काम ेकरण्यात आली 
आहेत . 
(२) महावितरण कीं पनीस ननिेदन प्राप्त झाले आहे. 
(३) महावितरण कीं पनीमार्म त चौकशी करण्यात आली आहे. 
(४) प्राप्त झालेल्या ननिेदनाच्या अनुर्ींगान े महावितरण कीं पनीकिून सदर उपकें द्रातील ए.बी 
स्िीच दरुुस्त करण्यात आला आहे. तसेच देऊळघा् ि ददहद गािठाण र्कर्िसमच े लम्र, ३३ 
के.व्ही. इनकमरच ेसदोर् बी. रे्ज पी. ्ी. ि सी. ्ी., सदोर् ररले ि ५ बॅ्री सेल बदलण्यात 
आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 
  

___________ 
  

वसई ताल क् यातील (जज. पालघर) शहरी व ग्रामीण भागात वीज ग्राहिाांना  
वाढीव वीज देयिे पाठववल्याबाबत 

  

(१५)  ५९९७८ (१६-०८-२०१६).   श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय ऊजाा मां्र ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िसई तालुक् यातील (जज. पालघर) शहरी ि ग्रामीण भागात रे्ब्रुिारी त े म,े २०१६ या 
कालाििीत उन्हाळ्यात िारींिार िीज खींडित होऊनही िीज कीं पनीने स्थाननक िीज ग्राहकाींना 
िाढीि िीज देयके पाठविण्यात आल्यान े िीज ग्राहकाींनी ि स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी 
महावितरणाच्या सींबींधित अधिकाऱ्याींकि े ननिेदनाद्िारे तक्रारी करुनसुद्धा त्यािर कोणतीही 
कारिाई करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच िीज मी्र बींद असल्याच्या लेखी तक्रारी करुनही अनके मदहने त्याची महावितरण 
कीं पनी   दखल न घेता, मी्र बदलून झाल्यािर त्याचा योग्य तो अहिाल पाठवित नसल्याच  
ननदशमनास आले आहेत, हे खरे आहे काय,, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 



वि.स. ३१८ (12) 

(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्या अनुर्ींगान े िीज लम्र बींद असताींना 
ग्राहकाींना िाढीि िीज देयके पाठविण्यात आल्याबाबत विज वितरण कीं पनीच्या दोर्ी 
असणाऱ्या सींबींधित अधिकाऱ्याींिर शासनान े कोणती कारिाई केली आहे िा करण्यात  येत 
आहे, 
(५) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१७-०६-२०१७) :(१)  सदर कालाििीतील एकूण २११४८ ग्राहकाींची 
चुकीची िीज देयके दरुुस्त करुन देण्यात आलेली असनू ग्राहकाींनी त्याचा भरणा केलेला आहे. 
(२), (३) ि (४) महावितरण कीं पनीच्या िसई मींिळाअींतगमत सन २०१५-१६ मध्ये जनुे ि 
नादरुुस्त एकूण १,०२,७४४ मी्र बदली करण्यात आली असून त्याची महावितरण कीं पनीच्या 
तींत्रज्ञान विभागामध्ये नोंद घेण्यात आलेली आहे. तसेच चकुीचे ररडि ींग घेतल्या प्रकरणी 
सींबींधित मी्र ररडि ींग एजन्सीिर दींिात्मक कायमिाही करुन रु. ३,०६,११९ इतकी रक्कम िसूल 
करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

वसई (जज.पालघर) ताल क्यात मोयाया प्रमाणावर होत असलेल्या वीज चोरीबाबत 
  

(१६)  ६००७२ (१६-०८-२०१६).   श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय ऊजाा मां्र ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  िसई (जज.पालघर) तालुक्यात िीजेच्या एकाच खाींबािर शकेिो आकि े ्ाकून िीजचोरी 
केली जात असल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये ननदशमनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िीजचोरीला आळा घालण्यासाठी गेल्या र्ककत्येक िर्ामपासून सामाजजक सींस्था, 
जागरुक नागररकाींकिून महावितरणकि ेतक्रारी केल्या जात आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या तक्रारीकि ेमहावितरण कीं पनी दलुमक्ष करीत असनू, िीजचोराींना महावितरण 
पाठीशी घालत असल्याचाही आरोप नागररकाींनी केलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुर्ींगान े
िीजचोरी करणाऱ्याींिर शासनाने कोणती  कारिाई केली आहे  िा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१७-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) एवप्रल, २०१६ ते माचम, २०१७ या कालाििीत महावितरण कीं पनी मार्म त िसई-विरार या 
दोन विभागामध्ये विद्युत अधिननयम, २००३ च्या कलम१३५ अींतगमत एकूण ३०१९ इतक्या 
िीज चोऱ्या पकिल्या असून १२४५ िीजेचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत ि रु. १५८.८२ 
लाख इतकी रक्कम िसलू करण्यात आली आहे. तसचे कलम १२६ अींतगमत ४३० ग्राहकाींिर 
कारिाई करण्यात आली असून रु. ५४.० लाख रक्कम िसूल करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 

___________ 
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अमरावती येथ ेिृर्ीपांपाना ववद्य त जोडणी देण् यासाठ  तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(१७)  ६१०९४ (१६-०८-२०१६).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अलमन पटेल (म ांबादेवी) :   
सन्माननीय ऊजाा मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरािती येथ े गत आधथमक िर्ामतील सहा हजार सव् िीस कृर्ीपींपाना विद्युत जोिणी 
देण् यासाठी तब् बल ६० को्ी रुपयाींच् या ननिीची गरज असल् याचे माहे म,े २०१६ मध्ये िा त्या 
दरम् यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास चौकशीच अनुर्ींगाने ननणमय घेऊन  शेतक-याींना ददलासा देण् यासाठी सदर ननिी 
उपलब् ि करुन देण् याबाबत कोणती कायमिाही केली आहे िा करण् यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (०७-०६-२०१७) :(१), (२) ि (३) अमरािती जजल््यामध्ये माचम, २०१७ 
अखेर ७२४२ पैस े भरुन प्रलींबबत कृर्ीपींपाच े ऊजीकरण करण्याकररता रु.७०.२५ को्ी इतक्या 
ननिीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच पायाभूत आराखिा-२ योजनेअींतगमत अमरािती 
जजल््यासाठी १,००० कृर्ीपींप ऊजीकरण करण्याची तरतूद करण्यात आली असून माहे माचम, 
२०१७ अखेर ७०७७ कृर्ीपींपाचे कामे पूणम करण्यात आली आहेत ि उिमररत कामे प्रगतीपथािर 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 
  

___________ 
  

पालघर जजल्हयातील महाववतरण िां पनीच ेगांजलेले व वािलेले खाांब त्वरीत बदलण्याबाबत 
  

(१८)  ६१७६६ (१८-०८-२०१६).   श्रीमती मतनर्ा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय ऊजाा मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जजल्हयातील िािा,नींिोरे/पालघर, कासा, मनोर,बोिी,िसई,तलासरी या भागातील 
महावितरण कीं पनीचे िीज पुरिठा करणारे खाींब गींजलेल्या जस्थतीत असल्याच ेमाहे जून २०१६ 
मध्ये ननदशमनास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या भागातील शहरातील रस्त्याींच्या किलेा,गल्लीबोळात, र्ककनाऱ्यािर आणण गाि 
भागातील पाियाींच्या िदळीच्या भागात ि शेताच्या बींिाऱ्यािर तु् लेल्या विजेच्या उघियािर 
असलेल्या तारा ि िीपी,गींजलेले आणण िाकलेल्या खाींबामळेु गतिर्ी अनेक शेतमजुराींनच्या, 
जनािराींना अपघाततात जीि गमिािा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी महावितरणाकि े िारींिार तक्रार करुन देखील सुध्दा अद्याप 
महावितरणाकिून कोणतीच कायमिाही करण्यात आलेली नाही हे खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, सदरचे गींजलेले ि िाकलेले खाींब त्िरीत बदलण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (२०-०६-२०१७) :(१)   हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
     पालघर लघ ुमींिळाींतगमत सन २०१५-१६ या िर्ामत १६ ि सन २०१६-१७ या िर्ामत २३ 
जनािराींचा विद्युत अपघातात मतृ्यू झाला आहे. सदर कालाििीमध्ये कुठल्याही शेतमजुराचा 
विद्युत अपघाताने मतृ्यू झालेला नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) पालघर लघु मींिळामध्ये विविि योजनेअींतगमत एकूण ६१११ विद्युत खाींब, एकूण ४१४.५४ 
र्कक.मी. कीं िक््र, बदली करण्याच ेकाम झालेले आहे. तसेच २१३५ विद्युत खाींब, ११२ र्कक.मी. 
कीं िक््र बदली करण्याचे काम ेमींजूर झालेली आहेत. तसेच ४९० विद्युत खाींब, १५ र्कक.मी. 
कीं िक््र बदली करण्याची काम े प्रस्तावित आहेत. तसेच पालघर जजल्हा अींतगमत पालघर, 
सर्ाळा, िहाणू, तलासरी, जव्हार, विक्रमगि या तालुक्यात विजचेे अपघात ्ाळण्याच्या दृष्ीन े
लघुदाब िादहन्याींिर सुमारे १८२८२ स्पेससम लािण्याचे काम पूणम झाले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

वालशम जजल््यात महाववतरण िां पनी ववद्य त वादहनीतील अडथळा दरू िरण्याच्या  
नावाखाली जजल््यात वकृ्षतोड िरीत असल्याबाबत 

  

(१९)  ६२११८ (१८-०८-२०१६).   श्री.अलमत झनि (ररसोड), श्री.ि णाल पाटील (ध ळे 
ग्रामीण) :   सन्माननीय ऊजाा मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दषुकाळािर मात करण्यासाठी राज्य शासनान ेिकृ्षलागिि सक्तीची केली असनूही िालशम 
जजल््यात महावितरण कीं पनी विद्युत िादहनीतील अिथळा दरू करण्याच्या नािाखाली 
जजल््यात िकृ्षतोि करीत असल्याचे माहे जून, २०१६ रोजी िा त्या सुमारास ननदशमनास आले 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्ींगाने महावितरण कीं पनीकिून विदयुत िादहनीतील अिथळा दरू 
करण्याच्या नािाखाली िकृ्षतोि करीत असल्याप्रकरणी शासनाने कोणती कायमिाही केली आहे िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (०७-०६-२०१७) :(१), (२) ि (३) ज्या दठकाणी विद्युत िादहन्याींमध्ये 
झािाच्या र्ाींदया पसरल्यामुळे तसेच िारा िादळामुळे झािाींच्या र्ाींदया िारींिार विद्युत 
िादहन्याींच्या सींपकामत येऊन िीज पुरिठा खींिीत होण्याची शक्यता असत ेर्क्त अश्याच र्ाींदया 
महावितरण कीं पनीतरे् छा्ण्यात आल्या आहेत. 
     िालशम जजल््यात दद.१/०७/२०१६ रोजी १०६० िकृ्षाींच ेरोपण करण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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वायगाव फाटा ते वायगाव (ता.टािरखेडा सांभ,ू जज. अमरावती) या ३ किमीच्या  

मागाावर असलेले ववघ त खाांब अनिे वर्ाापासून झ िलेले असल्याबाबत 
  

(२०)  ६२१८५ (१८-०८-२०१६).   प्रा.ववरद्द्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.अलमन पटेल 
(म ांबादेवी) :   सन्माननीय ऊजाा मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िायगाि र्ा्ा ते िायगाि (्ाकरखेिा सींभ,ू जज.अमरािती) या ३ र्ककमीच्या मागामिर 
असलेले विघुत खाींब अनेक िर्ामपासून झकुलेले असल्याचे माहे माचम, २०१६ मध्ये िा त्या 
सुमारास ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्रुी के्षत्र िायगाि हे गणपतीचे मींददर असून दर मदहन्याच्या चतथुीच्या ददिशी 
हजारो भाविकाींची पायदळ िारी या मागामिरुन जात-येत असल्याने या तारा रस्त्यालगत 
गेल्याने प्रिाशाींच्या जजिाला िोका ननमामण झाला असल्याने येथील नागररकाींनी प्रशासनाकि े
तक्रारी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चोकशीत काय आढळून आले ि त्या अनुर्ींगान ेउपरोक्त प्रकरणी िीज वितरण 
कीं पनीिर शासनाने कोणती कारिाई केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशखेर बावनि ळे (०७-०६-२०१७) :(१) िायगाि र्ा्ा ते िायगाि (जज.अमरािती, 
ता.्ाकरखेिा सींभ)ू या ३ र्ककमीच्या मागामिरील विद्युत खाींब झकुलेले असल्याबाबतच े ितृ्त 
दै.सकाळ अमरािती या ितृ्तपत्रामध्ये दद.२६.३.२०१६ रोजी प्रकालशत झाले होते. 
(२), (३) ि (४) सदर िादहनीचे झकुलेले ५ खाींब महावितरणच्या सींबींधित शाखा कायामलयाकिून 
ददनाींक ०४.०४.२०१६ रोजी सरळ करण्यात आले असनू िीजपुरिठा पूिमित करण्यात आला 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

म.े वोडाफोन आणण श्री. दत्तग रू एन्टरप्रायजेस, पनवेल याांनी महाववतरण  
वीजवादहनीच्या िेलेल्या न िसानीबाबत 

  

(२१)  ६२९६८ (१६-०८-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
ऊजाा मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनिेल येथील महावितरण कीं पनीच्या िीजिादहनीचे मे.िोिार्ोन, ॲकुरा असोलसए्स ि 
श्रुी. दत्तगुरू एन््रप्रायजेस याींनी अनुक्रम ेददनाींक २१ जानेिारी, २०१५ ि  ददनाींक १७ फे्रब्रुिारी 
२०१५ रोजी िा त्या सुमारास प्रचींि नुकसान केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सहाय्यक अलभयींता, राहूल लाींजेिार, महावितरण, पनिेल याींनी आपल्या 
सहकाऱ्याींच्या मदतीन ेपदाचा गैरिापर करूत सदर प्रकरण दिपण्याचा प्रयत्न केला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 



वि.स. ३१८ (16) 

(३) असल्यास, ही बाब पररितमन सामाजजक सींस्था महाराषर, निीन पनिेल (प) याींनी उजाम 
विभागाच्या विविि अधिकारी, लसिको, निी मुींबई ि खाींदेश्िर पोलीस ठाणे, निी मुींबई याींच्या  
ददनाींक २८ माचम २००६ रोजी लेखी स्िरूपात ननदशमनास आणून ददली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्ींगाने सहाय्यक अलभयींता राहूल लाींजेिार आणण त्याींचे सहकारी 
याींच्यािर कोणती कारिाई करण्यात आली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (०७-०६-२०१७) :(१) ि (२) दद.२५/०१/२०१५ ि दद.१७/०२/२०१५ रोजी 
मे.िोिार्ोन ि अींकरा असोलसए्स याींनी ११ के.व्ही. र्कर्िरिर विना परिाना काम करतेिळेी 
भूलमगत िादहनी नादरुुस्त केली ही दोन्ही कामे सादहत्याींसह सदर कीं पनीकिून दरुुस्त करुन 
घेण्यात आली ि िीज पुरिठा तात्काळ पूिमित सुरु करण्यात आला. 
     तसेच दोन्ही प्रकरणी खाींिशे्िर पोलीस ठाण्यामध्ये कीं पनीविरुध्द महावितरण कीं पनीतरे् 
गुन्हा दाखल केला आहे. 
(३) सदरील तक्रार दद.२३/०३/२०१६ च्या पत्रान्िये केलेली आहे. 
(४) ि (५) दक्षता ि सुरक्षा विभाग, महावितरण कायामलय, कल्याण विभागामार्म त चौकशी 
करण्यात आली असून चौकशी अहिाल कीं पनीच्या मखु्य कायामलयास सादर करण्यात आला 
आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

अचलपूर (जज.अमरावती) येथील इन्फ्रा-२ अांतगात प्रलांबबत िाम ेपूणा होणेबाबत 
  

(२२)  ६३९१२ (१८-०८-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
ऊजाा मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अचलपूर (जज.अमरािती) येथील इन्फ्रा-२ अींतगमत विविि कामाींना प्रशासकीय मान्यता 
असूनही ही काम ेअद्यापही प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अचलपूर मतदारसींघाच्या लोकप्रनतननिीींने ददनाींक २१ एवप्रल, २०१६ च्या 
पत्रान्िये शासनाच्या ननदशमनास आणली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या  अनुर्ींगान े
शासनाकिून इन्फ्रा-२ अींतगमत प्रलींबबत काम े पूणम करण्याबाबत काय  उपाययोजना  केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१७-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) महावितरणमार्म त चौकशी करण्यात आली आहे. 
         अचलपूर विभागाकररता इन्फ्रा-२ च्या कामाच े कीं त्रा् ननविदा प्रर्कक्रयेद्िारे  मे. 
कस्तुम इींजजननअसम, औरींगाबाद याींना ददनाींक १७ जानेिारी, २०१५ रोजी देण्यात आले होत.े  
परींतु सदरची कामे विदहत िेळेत पूणम न झाल्यान े त्याींचे कत्रा् अींशत: रद्द करुन स्थाननक 
पातळीिर कीं त्रा्दाराने हाती न घेतलेल्या (Untouched) कामाच्या ११ ननविदा नव्याने काढून 
ऑक््ोबर, २०१६ कायामदेश देण्यात आले आहेत.  त्यापैकी ३०५ वितरण रोदहत्राींपैकी ११६ 
रोदहत्राींचे काम पूणम झाले आहे.  २५० रोदहत्र क्षमतािाढ कामापकैी २१० रोदहत्राींची कामे पूणम 
झाली आहेत.  तसेच १ अनतररक्त रोदहत्राच े काम पूणम करण्यात आले असून उिमररत कामे 
प्रगतीपथािर आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 
  

___________ 
  

इगतपूरी ताल क्यातील (जज.नालशि) येथे वीज ववतरण िां पनीने वीज ग्राहिाांना  
वेळेवर वीजबबले देण्याबाबत 

  

(२३)  ६३९६१ (१८-०८-२०१६).   श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी), डॉ.सांतोर् टारफे 
(िळमन री) :   सन्माननीय ऊजाा मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) इगतपूरी तालुका (जज.नालशक) येथ ेिीज वितरण कीं पनी िीजग्राहकाींना िळेीच िीज बीले न 
देता  िीज बबल भरले नाही असा ठपका ठेिून िीजजोिणी तोिण्यात येत असल्याच ेमाहे जून, 
२०१६ मध्ये ि त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे कय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्या अनुर्ींगान ेिीज ग्राहकाींना िळेेिर विजबीले 
देण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (०७-०६-२०१७) :(१), (२) ि (३) महावितरण कीं पनीमार्म त शेती पींपाची 
िीज बबले ३ मदहन्यातून एकदा ि घरगुतीसह इतर सिम प्रकारची बबले दर मदहन्यास िा्प 
करण्यात येतात. जून,२०१६ दरम्यान बबले न लमळाल्याची कोणतीही तक्रार महावितरण 
कीं पनीकि ेप्राप्त झालेली नाही. परींतु ज्या ग्राहकाींनी िीज बबले िळेेिर भरली नाहीत. त्याींचेिर 
विद्युत अधिननयमातील तरतुदीनुसार कारिाई करण्यात आलेली आहे. तसेच शेती पींपाच े
कोणतेही कनेक्शन थकबाकी अभािी माहे जून, २०१६ मध्ये खींिीत करण्यात आलेले नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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लातूर जजल््यातील उघड ेडीपी व घरावरून गेलेल्या ववद्य त  
लाईनम ळे धोिा तनमााण झाल्याबाबत 

  

(२४)  ६४४९६ (१८-०८-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराव लभस े (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय ऊजाा 
मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातूर जजल््यात म.रा.वि.वितरण कीं पनीच्या अनके  गािातील ि शेतीपींपासाठी असलेले 
िीपी (रोदहत्र) उघि ेआहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच अनेक गािातील उच्च दाबाची विद्युत लाईन ि स्री् लाई् तारा नागररकाींच्या 
घरािरून ि शाळेजिळून गेल्या असल् यान े अनके गािातील विद्युत लाईन मध्ये समस्या 
ननमामण झाल्यान ेनागरीकाींच्या  जीवितास िोका ननमामण झाल्याच माहे जून २०१६ रोजी िा 
त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्या अनुर्ींगान े सदर उघि ेअसलेले रोदहत्र बींद 
करण्याबाबत तसेच घरािरून गेलेली लाईन बदलण्याबाबत शासनान े कोणती कायमिाही केली 
आहे िा करण्यात येत आहे. 
(५)  नसल्यास विलींबाची  कारणे काय आहेत ?    
  

श्री. चांद्रशखेर बावनि ळे (१७-०६-२०१७) : (१)  लातूर जजल्हयातील काही गािातील ि 
शेतीपींपासाठी असलेल्या रोदहत्राींच ेबॉक्स खराब झाल्यामळेु उघि ेअसल्याचे ननदशमनास आले. 
(२), (३) ि (४) लातूर जजल्हयातील अनके गािातील नागररकाींच्या घरािरुन ि शाळेिरुन 
गेलेल्या उच्च दाबाच्या ि स्री् लाई्च्या तारा स्थलाींतरीत करण्याच्या कामाकररता आिश्यक 
अींदाजपत्रकीय रक्कम लमळण्याकररता महावितरण कीं पनीने जजल्हा ननयोजन अधिकारी, लातूर 
याींच्याकि े ननिीची मागणी केलेली आहे. तसेच ज्या िीपी (रोदहत्राींच्या) बॉक्सची दारे खराब 
आहेत र्ककीं िा उघिी आहेत अश्या डिस्रीब्युशन बॉक्सची दारे बदलण्यासाठी INFRA - II या 
योजनेअींतगमत काम े करण्यात आली असून एकूण ४८६ रोदहत्राींच े बॉक्स बदलण्याच े काम 
प्रगतीपथािर आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील महाववतरण िां पनीच्या सेक्शन ऑकफस मध्ये ताांब्र ि मन ष्ट्यबळ वाढववण्याबाबत 
  

(२५)  ६५३५६ (०७-०१-२०१७).   अॅड.आलशर् शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), 
श्री.अत ल भातखळिर (िाांददवली पूवा), श्री.सांजय िेळिर (ठाण)े, श्री.िालीदास िोळांबिर 
(वडाळा), श्री.अलमन पटेल (म ांबादेवी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.ि णाल पाटील (ध ळे ग्रामीण) :   सन्माननीय ऊजाा मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात िीजपुरिठा करणाऱ्या महावितरण कीं पनीचे नागपरू, औरींगाबाद, पुणे आणण 
कल्याण असे चार प्रशासकीय विभाग करण्यात येणार होत,े हे खरे आहे काय, 
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(२) त्याचप्रमाणे या विभागाींपकैी दोन दठकाणी ताींबत्रक सींचालकाींची ननयुक्ती करण्यात येणार 
असून उिमररत दोन दठकाणी प्रशासकीय सेिेतील अधिका-याींची (आयएएस) ननयुक्ती करण्यात 
येणार असल्याची मादहती ददनाींक १५ ऑगस््, २०१६ रोजी िा त् यासमुारास ननदशमनास आली हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनेक िर्ामपूिी स्थापन झालेल्या मींिळ कायामलयाकिील (सेक्शन ऑर्ीस) 
ग्राहकाींची सींख्या दपु्प् झाल्याने त्याींना सेिा देण्यास अिचण होत असल्यान े प्रशासकीय 
विभाग िाढविण्याऐिजी सेक्शन ऑर्ीसात ताींबत्रक मनुषयबळ िाढविण्याची गरज असल्याच े
सबऑडि मने् इींजजननअसम असोलसएशन (एसईए) आणण मागासिगीय कममचारी सींघ्नेने मागणी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर मागणीबाबत शासनान ेकोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनि ळे (०१-०६-२०१७) : (१) िीज वितरण व्यिस्था सुरळीत ि पररणामकारक 
रहािी ि अखींिीत िीज पुरिठा करण्याच े ध्येय साध्य होण्यासाठी के्षत्रीय स्तरािर अधिक 
पररणामकारक यींत्रणा ननमामण व्हािी या उद्देशान ेि प्रशासकीय सोयीच्या दृष्ीन ेकोकण, पुणे, 
नागपूर ि औरींगाबाद ही प्रादेलशक कायामलये महावितरण कीं पनी अींतगमत ननमामण करण्यात 
आली आहेत. 
(२) प्रादेलशक सींचालक / सह व्यिस्थापकीय सींचालक या पदािर मुींबई ि औरींगाबाद या 
प्रादेलशक कायामलयाींमध्ये भारतीय प्रशासन सेिेतील अधिकाऱ्याींची  नेमणूक करण्याची तरतूद 
आहे. 
(३) होय. 
(४) निीन कायामलये ि अधिकारी / कममचारी पदाींच्या ननलममतीची मानके ननजश्चत करण्याची 
प्रर्कक्रया महावितरण कीं पनीमध्ये सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 
  

___________ 
  

म ांबई शहरातील वीज उपभोक्ता ग्राहिाांिडून रुपये १८३ िोटीांची त ट वसूल िरण्याबाबत 
  

(२६)  ६५५५३ (०७-०२-२०१७).   श्री.अब ूआजमी (मानखूदा लशवाजीनगर) :   सन्माननीय ऊजाा 
मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींबई शहर भागातील िीज उपभोक्ता ग्राहकाींकिून पररिहन विभागाची सुमारे १८३ 
को्ीींची तु् िसूल करण्याची प्रर्कक्रया बेस्् उपक्रमाद्िारे सुरु करण्यात आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२)  असल्यास, याबाबत   िीज ग्राहक सींघ्ना, इतर िीज उपभोक्ते तसचे घरगुती 
िीजग्राहक याींनी मा. मींत्री (ऊजाम), मा. राज्यमींत्री (ऊजाम), अनतररक्त मुख्यसधचि (ऊजाम), 
महाराषर राज्य विद्युत मींिळ सींचालनालय तसेच सींबींधित जजल््याचे जजल्हाधिकारी आणण 
सींबींधित इतर तत्सम अधिकारी याींच्याकि ेददनाींक १८ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी िा त्या सुमारास 
लेखी ननिेदनाद्िारे तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
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(३) असल्यास, प्रश्नोक्त बाब (१) च्या अनुर्ींगाने जनप्रनतननिी ि नागररकाींच्या सींघ्नेन ेसदर 
बाब िेळोिळेी राज्य विद्युत ननयामक आयोगाच्याही ननदशमनास आणली आहे, हे ही खरे आहे 
काय,  
(४) असल्यास, सदर बाबतीत चौकशी करुन कोणती कायमिाही केली िा कोणता अनुकूल 
ननणमय घेण्यात आला िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची  कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१३-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) मुींबईतील िीज ग्राहकाींकिून पररिहन विभागाची सुमारे रुपये १८३ को्ीची तू् 
िसूल करण्याबाबतची तक्रार प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. परींत ु िीज ग्राहकाींकिून 
पररिहन विभागाची तू् िसूल करणे थाींबविण्यासाठीची ननिेदने महाराषर विद्युत ननयामक 
आयोगास प्राप्त झाली आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

बासांबा (जज.दहांगोली) येथील ववद्य त ववभागाच्या बेजबाबदार िारभाराबाबत 
  

(२७)  ६६१८८ (०७-०१-२०१७).   डॉ.सांतोर् टारफे (िळमन री) :   सन्माननीय ऊजाा मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  बासींबा  (जज.दहींगोली) येथील विद्युत विभागाच्या बेजबाबदार कारभारामळेु ३३ के.व्ही. 
उपकें द्राचा विद्युत पुरिठा खींिीत असतानाही तारेला विद्युत पुरिठा सुरु असल्याने  या 
पररसरातील नागररकाींबरोबर शतेक-याींच्या जजिीताला िोका ननमामण झाल्याची बाब माहे 
ऑगस््, २०१६  मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशमनास आली हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िररषठानाीं सुचना देिून सुध्दा दरुुस्ती होत नसल्याची बाब ननदशमनास  
आली हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील प्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती सदरील ताींबत्रक बबघाि दरुुस्त करुन या प्रकरणाींतील दोर्ी 
असणाऱ्या विद्युत विभागातील सींबींधित अधिका-याींिर ि कममचा-याींिर कारिाई करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात  येत आहे, 
(५)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (२०-०६-२०१७) : (१)  ऑगस््, २०१६ च्या दरम्यान निीन ३३ केव्ही 
बासींबा उपकें द्रातील ११ केव्ही बासींबा गािठाण र्कर्िरच्या ब्रेकरचा B रे्ज पोल नादरुुस्त 
झाल्याने ब्रकेर बींद असतानाही B रे्जमध्ये ललकेज करीं् येत असल्याचे ननदशमनास आले. 
(२) सदर दरुुस्तीचे काम हमी कालाििीतील असल्याने ददनाींक २३.०८.२०१६ रोजी ते सींबींधित 
कीं त्रा्दाराकिून दरुुस्त करण्यात आले आहे.   



वि.स. ३१८ (21) 

(३) महावितरणमार्म त चौकशी करण्यात आली आहे. 
(४) सदरची बाब ननदशमनास आल्यानींतर तातिीन े ताींबत्रक बबघाि दरुुस्त करुन ददनाींक 
२३.०८.२०१६ रोजी बासींबा ि पररसरातील िीज पुरिठा पूिमित सुरळीत करण्यात आला. सदर 
प्रकरणी महावितरण कीं पनीचा कममचारी दोर्ी न आढळल्यामुळे पुढील कारिाई  करण्यात 
आलेली नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 
  

___________ 
  

ध ळे शहरासह ग्रामीण भागात अततररक्त वीजबबल देण्यात आल्याबाबत 
  

(२८)  ६७८९३ (१०-०१-२०१७).   श्री.ि णाल पाटील (ध ळे ग्रामीण) :   सन्माननीय ऊजाा मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िुळे शहरासह ग्रामीण भागात विजेचा िापर नगण्य असताना काही ग्राहकाींना जून ि जुलै 
मदहन्याचे अनतररक्त िीजबबल देण्यात आले असल्याच े माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये िा त्या 
दरम्यान ननदशमनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती िळेु शहरासह ग्रामीण भागात ग्राहकाींना िाढीि बबले कमी 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायमिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशखेर बावनि ळे (२०-०६-२०१७) :(१) ि (२) िळेु शहरासह ग्रामीण भागातील ग्राहकाींचा 
सन २०१५-१६ या िर्ामचा िीजेचा िापर लक्षात घेऊन सींगणकीय प्रणालीद्िारे सुरक्षा रक्कमेची 
अनतररक्त देयके कीं पनी ननयमाप्रमाणे एवप्रल, २०१६ ते जून, २०१६ या कालाििीमध्ये वितररत 
करण्यात आलेली आहेत.  सुरक्षा रक्कमेची अनतररक्त देयके ही ननयलमत देण्यात येणाऱ्या 
िीज देयकाींसोबत वितररत करण्यात आलेली आहेत. 
(३) ि ४) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील िृर्ीपांप ग्राहिाांना महाववतरणतफे देण्यात येणाऱ्या वाढीव  
देयिाांबाबत व गैरसोयीांबाबत 

  

(२९)  ६८०९५ (१०-०१-२०१७).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.योगेश सागर 
(चारिोप) :   सन्माननीय ऊजाा मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात एकूण ३८ लाख िीजग्राहक असून कृर्ी ग्राहकाींची िीजमागणी एकूण मागणीच्या 
२२ ्क्के असून राज्यातील कृर्ी पींपाच्या नेमक्या  िीज िापराची पिताळणी करण्याची 
जबाबदारी मुींबई आयआय्ी च्या सें्र र्ॉर ्ेक्नोलोजी आल््रने् ीिस र्ॉर रुरल एरीयाज 
(सी्ीएआरए) या सींस्थेिर सोपिण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, कृर्ी पींप ग्राहकाींना िर्ामनुिर् े एकाच रकमेची देयके, कृर्ी िीज िादहन्याींतनू 
गळती, कृर्ी पींपाच्या जोिभारात अचानक िाढ होणे या समस्या उद्भिल्या होत्या या 
पाश्िमभूमीिर कृर्ीपींप ग्राहकाींच्या िीज िापराच ेअचकू मुल्याींकन होणेसाठी राज्य सरकारन ेकृर्ी 
सलमती ि सी्ीएआरए या त्रयस्थ सींस्थेची नेमणूक केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच कृर्ी पींप िीज िापराच्या नािाखाली महावितरणने यींत्रणेतून होणारी गळती लपिली, 
जादा िीज गळती दाखिून महावितरणने शासनाकिून जादा सबसीिी लमळिली अस ेआरोप 
महावितरणिर करण्यात आले असल्याच ेदद . १३/८/२०१६रोजी िा त्यासुमारास ननदशमनास आले 
हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त बाबीींची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, त्यानुसार शासनान ेकोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (२०-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सींबींधिताींकिून असे आरोप महावितरणिर करण्यात आले असल्याचे ननदशमनास  आले 
आहे. 
(४) उक्त बाबीींच्या चौकशीसाठी बत्रसदस्यीय तज्ञ सलमतीची स्थापना केली आहे. 
(५) सदर सलमतीने अहिाल सादर केल्यानींतर अहिालातील लशर्ारशीच्या अनुर्ींगाने 
महावितरण कीं पनीकिून योग्य ती कायमिाही करण्यात येईल. 
(६) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 
  

___________ 
  

अधाापूर येथे (जज.नाांदेड) येथे खाजगी वीज ववतरण िां पनीच्या ररडीांग घेणाऱ्या 
 िमाचाऱ्याांनी योग्य पध्दतीन ेव वेळच्यावेळी ररडीांग न घेतल्याबाबत 

  

(३०)  ६८१०८ (१०-०१-२०१७).   श्रीमती अलमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमन री) :   सन्माननीय ऊजाा 
मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अिामपूर (जज.नाींदेि) येथे खाजगी िीज वितरण कीं पनीच्या ररिीींग घेणाऱ्या कममचाऱ्याींनी 
योग्य पध्दतीन े ि िेळच्यािळेी ररिीींग न घेतल्यामुळे माहे म,े २०१६ च े अिास्ति बबल 
आकरण्यात आले असून येथील िीज ग्राहकाींचे आधथमक नकुसान होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जादा युनन्चे बबल त्िरीत दरुूस्त करण्यात याि,े अशी मागणी येथील ग्राहक 
सींरक्षण पररर्देने केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रश्न भाग (१) ि (२) नुसार शासनान ेचौकशी करून येथ ेिीज बबलासाठी 
ररडि ींगची नोंद घेणाऱ्या खाजगी कीं पनीिर कारिाई करण्याबाबत तसेच   जादा युनन्चे 
िीजबीले त्िरीत दरुूस्त करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (२०-०६-२०१७) : (१) अिामपूर (जज. नाींदेि) उपविभागातील म,े २०१६ 
मध्ये एकूण ४,३६५ ग्राहकाींपैकी र्क्त १२ ग्राहकाींची चकुीच्या लम्र ररिीींगची नोंद झालेली 
आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) ग्राहकाींची चकुीच्या लम्र ररडि ींगची नोंद घेणाऱ्या सदर ररिीींग एजन्सीला दींि आकारण्यात 
आला असून सिम चुकीची बबले दरुुस्त करुन देण्यात आली आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 
  

___________ 
  

अमरावती येथील महाववतरणच्या िायाालयासाठ  स्वतां्र  िमाचारी  
वगा तनय क्त िरण्याबाबत 

  

(३१)  ६८९४५ (२७-०१-२०१७).   श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.पाांड रांग बरोरा 
(शहापूर) :   सन्माननीय ऊजाा मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महावितरणाच्या अकोला येथील झोनल कायामलयाचा ताण कमी करण्यासाठी अमरािती 
येथे स्ितींत्र कायामलयाची स्थापना करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अमरािती येथ े नव्यान े स्थावपत करण्यात आलेल्या या कायामलयासाठी 
आिश्यक असलेला ताींबत्रक ि अताींबत्रक कममचारी आकृतीबींिानुसार कममचारी िृींद उपलब्ि करुन 
देण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पुरेशा कममचाऱ्याअभािी ग्राहकाींची ि शेतकऱ्याींची विद्युतविर्यक काम े
िेळच्यािेळी होत नसल्याबाबतची तक्रार स्थाननक लोकाींनी महावितरण कीं पनीकि ेकेली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अमरािती येथील महावितरणच्या कायामलयासाठी स्ितींत्र ि पुरेसा कममचारी िगम 
ननयुक्त करण्याच्या दृष्ीन ेशासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (३१-०५-२०१७) : (१) होय. 
(२) अमरािती कायामलयासाठी ४३ पदे मींजूर करण्यात आली आहेत. त्यापैकी २७ पदे भरलेली 
आहेत ि इतर पदे भरण्याची कायमिाही सुरु आहे. 
(३) नाही. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 
  

___________ 
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आददवासीांच्या जलमनीचा सविंश वविास िरणारी “पडिई योजना”  
राज्यस्तरीय योजना म्हणून राबववण्याबाबत 

  

(३२)  ६८९७१ (११-०१-२०१७).   श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.पाांड रांग बरोरा 
(शहापूर) :   सन्माननीय आददवासी वविास मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासन पररपत्रक क्र द्एसपी-२०१५/प्र.क्र.१७४/कायामसन-६-दद.१८ सप् े्ंबर २०१५ पररलशष् “इ” 
मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मदृसींिारण उपयोजनाींमार्म त जलमनीचा विकास (पिकई) ही 
राज्यस्तरािरील योजना जजल्हा ननयाजन सलमतीकि ेसोपविण्याचा ननणमय आददिासी विकास 
विभागाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आददिासीींच्या जलमनीचा विकास करुन त्याींच्या कृवर् उत्पादनात िाढ करणारी 
योजना जजल्हा ननयोजन सलमतीकि ेपुनश्च सोपविल्यामळेु राज्यातील पिकई योजनेची काम े
पूणमपणे बींद आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आददिासीसाठी कल्याणकारी असणारी ही योजना पूिमित राज्यस्तरीय योजना 
म्हणून राबविण्याबाबत लोकप्रनतननींिीींची शासनाकि ेमागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती आददिासीसाठी कल्याणकारी असणारी पिकई योजना पूिमित 
राज्यस्तरीय योजना म्हणून राबविण्याबाबत शासनान े कोणती कायमिाही केली िा करण्यात 
येत  आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् ण  सवरा (१३-०६-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे.      
(२) हे खरे नाही.   
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४)  आददिासी उपयोजनेच्या ननिीपैकी ६० % ननिी जजल्हा योजनेसाठी देण्यात येत 
असल्यान े ि स्थाननक विकास योजनाींसाठी स्थाननक पातळीिर प्रशासकीय मान्यता घेऊन 
त्िररत अींमलबजािणी होण्यासाठी दद.१८-०९-२०१५ रोजीच्या शासन पररपत्रकान्िये सदरहू 
योजना राज्य स्तरािरुन जजल्हा स्तरािर िगम करण्याचा ननणमय घेण्यात आला आहे.  सदरहू 
योजना प्रशासकीय विभाग म्हणून जलसींिारण विभागाकिून राबविली जाते. सदर योजनेकररता 
आददिासी विकास विभागाकिून र्क्त ननिी उपलब्ि करुन देण्यात येत असनू प्रत्यक्ष 
कायमिाही जलसींिारण विभागाकिून करण्यात येत.े  सन २०१७-१८ या आधथमक िर्ामत  या 
योजनेकररता जजल्हा स्तरािर ननिी सुध्दा अथमसींकजल्पत करण्यात आला आहे. त्यामुळे सदरची 
योजना जजल्हा स्तरीय योजनमेिून िगळून पुिमित राज्य स्तरीय योजनेमध्ये समािेश 
करण्याची बाब शासनाच्या विचारािीन नाही. 
(५)  प्रश्न उद्् ाित  नाही. 
  

___________ 
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िरमाळा (जज.सोलापूर) शहरातील वीजग्राहिाांना पूणावेळ वीज उपलब्ध होण्याबाबत 
  

(३३)  ६९९८३ (२७-०१-२०१७).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.अलमन पटेल (म ांबादेवी), प्रा.वर्ाा गायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय ऊजाा मां्र ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) करमाळा (जज.सोलापूर) शहरात िीज वितरण कीं पनीकिून सुरळीतपणे िीजपुरिठा करण्यात 
यािा यासाठी ग्राहकाींकिून िारींिार तक्रारी करून सुध्दा या तक्रारीींची दखल घेतली जात नाही 
त्यामुळे िीजग्राहक त्रासले असल्याचे माहे जुल,ै २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशमनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथील िीज वितरण कीं पनीतील कायामलयातील अलभयत्याींसह अनके पदे ररक्त 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती करमाळा शहरातील िीजग्राहकाींना पूणमदाबान े पूणमिेळ िीज 
उपलब्ि होण्याबाबत तसचे िीजवितरण कीं पनी कायामलयातील  ररक्त पदे भरण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (२०-०६-२०१७) : (१)  माहे जनू, २०१६ या कालाििीमध्ये करमाळा 
नगरपररर्देद्िारे शहरातील जुन े पथददिे बदलून निीन एल.ई.िी. पथददिे बसविण्याच े काम 
चालू होत.े त्याकररता नगरपररर्देकिून परस्पर िेळोिेळी विद्युत पुरिठा बींद करण्यात येत 
होता.  तसेच माहे जून, २०१६ मध्ये ि त्यानींतर करमाळा शहर ि पररसरामध्ये अनकेिेळा 
जोराच े िादळासह पाऊस झाल्याने विद्युत पोल पिल्यामुळे विद्युत पुरिठा खींिीत होण्याच े
प्रकार घिले. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) महावितरणमार्म त चौकशी करण्यात आली आहे. 
(४) करमाळा शहरातील ग्राहकाींना योग्य दाबान े िीज पुरिठा करण्यासाठी ३३/११ के.व्ही. 
करमाळा उपकें द्रामध्ये पायाभतू सुवििा आराखिा-२ अींतगमत अनतररक्त ५ एमव्हीए च े पॉिर 
रान्सर्ॉममर माहे सप््ेबर, २०१६ मध्ये कायामजन्ित करण्यात आले असून करमाळा शहरासाठी 
स्ितींत्र ११ के.व्ही.चे तीन र्कर्िसम कायामजन्ित करण्यात आले आहेत.  सद्यजस्थतीला करमाळा 
शहरामध्ये योग्य दाबान ेि ननयलमत िीज पुरिठा करण्यात येत आहे. 
   करमाळा शहरात अलभयींत्याींच्या ७ पदाींपकैी १ पद ररक्त आहे. यींत्रचालक ि िादहनी 
कममचाऱ्याींची २८ पदे ररक्त असून या पदाींकररता २१ बा्यस्त्रोत कममचाऱ्याींची ननयुक्ती 
करण्यात आली आहे ि ७ पदे ररक्त आहेत. 
(५)  प्रश्न उद्् ाित  नाही. 
  

___________ 
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नालशि शहरात दठिदठिाणी असलेल्या वीजेच्या उघड्या डीपीम ळे नागरीिाांचा  
ववशेर्त: लहान म लाांचा जीव िायम धोक्यात असल्याबाबत 

  

(३४)  ७०८११ (०७-०१-२०१७).   श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय ऊजाा मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक शहरात दठकदठकाणी असलेल्या िीजेच्या उघड्या िीपीमुळे नागरीकाींचा विशेर्त: 
लहान मुलाींचा जीि कायम िोक्यात असल्याचे नुकतेच ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या विजेच्या उघड्या िीपीबाबत प्रशासन कोणतीच उपाययोजना करीत 
नसल्याने याच्या ननर्ेिाथम िीज कीं पनीच्या अधिकाऱ्याींना जागे करण्यासाठी “काका मला 
िाचिा” हे अलभनि आींदोलन लहान मुलाींनी माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये केले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, यासींदभामत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार कोणती कायमिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (२०-०६-२०१७) : (१) नालशक शहरात लमनी वपलर ि डिस्रीब्युशन 
बॉक्स याींची झाकणे अज्ञात इसमाींकिून चोरीच्या उदे्दशाने उघिली र्ककीं िा काढली जातात. 
(२)  माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये आींदोलन करण्यात आले होत.े 
(३) नालशेक शहरात सन २०१६ मध्ये इन्फ्रा योजनअेींतगमत एकूण १२०५ लमनीर्कर्िर वपलर 
बदलण्यात आले आहेत. १३५ खराब झालेले लमनीर्कर्िर वपलर दरुुस्ती अथिा बदलविण्याच े
काम प्रगतीपथािर आहे. तसेच कें द्र शासनाच्या आयपीिीएस योजनेअींतगमत एकूण २९९ जुन े
डिस्रीब्युशन बॉक्स बदलण्याच े काम प्रस्तावित आहे.  तसेच लमनी वपलर ि डिस्रीब्युशन 
बॉक्सला झाकण ेनसल्याबाबत प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीिर त्िरीत कायमिाही केली जाते. 
(४) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 
  

___________ 
  
अांजनलसांगी, ज ना धामणगाांव रेल्वे या शहरासाठ  ५ MV चे सबस्टेशन उपलब्ध िरण्याबाबत 

  

(३५)  ७०८७५ (०७-०१-२०१७).   प्रा.ववरद्द्र जगताप (धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय ऊजाा 
मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींजनलसींगी, जुना िामणगाींि रेल्िे या शहरासाठी ५ MV चे सबस््ेशन उपलब्ि करण्याच े
ननिेदन स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी ददनाींक ५ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी कायमकारी अलभयींता 
(ग्रा.) म.रा.वि.वि.कीं .मयाम. अमरािती याींना ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील ननिेदनाची तातिीने दखल घेऊन सदरहू रान्सर्ॉममरची कामे तातिीन े
करून कायामजन्ित करण्याबाबत शासनस्तरािरून कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (२०-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे.  
(२)  िामणगाि रेल्ि े उपविभागाींतगमत ३३ के.व्ही. अींजनलसींगी उपकें द्रामध्ये ५ MVA चे 
अनतररक्त रोदहत्राचे काम पूणम करुन ददनाींक २३.११.२०१६ रोजी कायामजन्ित करण्यात आले 
आहे. तसेच ३३/११ के.व्ही िामणगाि रेल्ि ेउपकें द्र येथ े५ MVA चे अनतररक्त रोदहत्राच ेकाम 
पूणम झाले असून सदरहू रोदहत्र दद. ०६.०२.२०१७ रोजी कायामजन्ित करण्यात आलेले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 
  

___________ 
  

ददहगाव (ता.िन्नड, जज.औरांगाबाद)  येथील रोदह्र ाांची द रुस्ती िरण्याबाबत 
  

(३६)  ७१०१५ (०७-०१-२०१७).   श्री.अब् द ल सत्तार (लसल्लोड), श्री.अलमन पटेल (म ांबादेवी) :   
सन्माननीय ऊजाा मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ददहगाि (ता.कन्नि, जज.औरींगाबाद) येथील दोन शेतिस्तीिरील लसींगल रे्ज रोदहत्र 
जळाल्याने गेल्या दोन मदहन्याींपासून येथील नागररकाींना अींिाराचा सामना करािा लागत 
असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करून येथील जळालेल्या रोदहत्राींची दरुुस्ती 
करण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (२०-०६-२०१७) : (१) सदर दठकाणी तीन लसींगल रे्जची (२५x३ 
के.व्ही.ए.) रोदहत्र ेददनाींक १८.१०.२०१६ रोजी नादरुुस्त झाली होती. सदर रोदहत्राींिरील ग्राहकाींना 
जिळच्या कृर्ी िादहनीिरील थ्री रे्ज रोदहत्रािरुन तात्पुरता पुरिठा देण्यात आला होता.   
(२)  सदर रोदहत्र े ददनाींक २४.१०.२०१६ रोजी गाळणी शाखा, कन्नि येथ े दरुुस्तीसाठी 
पाठविण्यात आली. कन्नि गाळणी शाखेतून ददनाींक २१.११.२०१६ रोजी २५ के.व्ही.ए.ची २ 
रोदहत्र ेउपलब्ि झाल्यानींतर सदर दठकाणी ती बसविण्यात आली ि ददनाींक १५.०१.२०१७ रोजी 
उिमररत १ रोदहत्र बसविण्यात आले. 
(३) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 
  

___________ 
  

उरण शहरातील जीणा झालेल्या ववद्य त वादहन्याांचा धोिा वाढल्याबाबत 
  

(३७)  ७१३७५ (२७-०१-२०१७).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय ऊजाा मां्र ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उरण शहरात दद.२९.८.२०१६ रोजी िा त्या सुमारास एनआय हायस्कूल रस्त्यािरील 
गींजलेली विद्युत िादहनी तु्ल्यान ेस्र्ो् झाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या स्र्ो्ात  जजवितहानी ि वित्तहानी झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, शहरातील अशाच सिलेल्या विद्युत िादहन्याींचा िोका िाढला असून शासनान े
याची पाहणी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१७-०६-२०१७) : (१) ि (२) उरण उपविभागातील उरण शहरात 
देऊळिािी पररसरातील भुलमगत लघुदाब िादहनी ही उरण नगरपाललकेने ग्रीचे काम करत 
असताना तु्ली, त्यामुळे एन. आय. शाळेच्या समोरील उपरी लघुदाब िादहनीिरुन देऊळिािी 
पररसरात विद्युत पुरिठा देण्यात आला होता. परींत ु सदर लघुदाब िादहनीिर अतीभार 
झाल्यामुळे विद्युत िादहनी तु्ली. तथावप, जजवितहानी ि वित्तहानी झालेली नाही. 
(३) उरण शहरातील जुन्या विद्युत िादहन्या बदलविण्याच ेि नतूनीकरणाच ेकाम ददनदयाळ 
उपाध्याय ग्रामज्योती योजना (DDUGJY) ि एकाजत्मक ऊजाम विकास कायमक्रम (IPDS) या 
योजनेअींतगमत मींजूर असनू ननविदा प्रक्रीया प्रगतीपथािर आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

डहाणू (जज.पालघर) येथील पजश्चम किनारपट्टीवरील गावात वीजप रवठा 
 वारांवार खांडीत होत असल्याबाबत 

  

(३८)  ७१३९२ (०७-०१-२०१७).   श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा) :   सन्माननीय ऊजाा मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िहाणू (जज.पालघर) येथील पजश्चम र्ककनारपट्टीिरील चाळीस त ेपन्नास गािात तसेच खेिो-
पाड्यात माहे जुल-ैऑगस््-सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िीजपुरिठा िारींिार खींिीत होत असल्यान े
ग्रामस्थाींना वपण्याच्या पाण्याचा परुिठा बींद झाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय ि त्यानसुार सदर गािाींना 
ननयलमत ि सुरळीत िीजपुरिठा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशखेर बावनि ळे (२०-०६-२०१७) : (१) ि (२) पालघर जजल््यातील िहाणूच्या पजश्चम 
र्ककनारपट्टीिरील पािसाळी ि िादळी हिामानामुळे माहे जुलै मदहन्यात १७ तास, ऑगस्् 
मदहन्यात १० तास ि सप् े्ंबर मदहन्यात ७ तास साखरा पाणीपुरिठा िादहनी नादरुुस्त 
असल्यान े बींद होती.  िेळोिेळी या िादहनीिरील र्ॉल्् काढून िीज पुरिठा पूिमित चाल ू
करण्यात आला होता.   
(३) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 
  

___________ 
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लोिमान्यनगर (जज. ठाणे) येथ ेववजेचे िाम िरीत असलेल् या िमाचा-याचा  
ववद्य त वाहीनीचा शॉि लाग न मतृ् य  झाल् याबाबत 

  

(३९)  ७१४७१ (०७-०१-२०१७).   श्री.लशरीर्दादा चौधरी (अमळनेर), श्री.गणपत गायिवाड 
(िल्याण पूवा) :   सन्माननीय ऊजाा मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लोकमान्यनगर (जज. ठाणे) येथे काम करीत असलेल् या कममचा-याींचा विद्युत िाहीनीचा 
शॉक लागुन मतृ् य ुझाल् याची घ्ना ददनाींक १ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी िा त् यासुमारास घि,ली हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर घ्नेची शासनामार्म त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय आढळुन आले ि तद्नसुार सदर घ्नेत मतृ झालेल् या कममचा-
याींच् या कु्ुींबबयाींना शासनाने कोणती आधथमक मदत केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. चांद्रशखेर बावनि ळे (२०-०६-२०१७) : (१) दद. १० सप् े्ंबर, २०१६ रोजी ठाण े
लोकमान्यनगर भागात िीजेच े काम करीत असताना तींत्रज्ञास िीजेचा िक्का लागून मतृ्य ू
झाला. 
(२) सदर प्रकरणाची विद्युत ननरीक्षक कायामलय विभाग क्र. १ ठाणे याींच्यामार्म त  चौकशी 
करण्यात आली आहे. 
(३) लसींगल रे्ज िीज ग्राहकाींच्या सजव्हमस िायसम िरील िरचे आिरण काढत असताना त्या 
सजव्हमस िायसमद्िारे रर्नम विद्यतु प्रिाह आल्याने िीजेचा िक्का बसून मतृ्य झाला, असे 
विद्युत ननरीक्षक याींनी नमूद केले आहे. 
   महावितरण कीं पनीकिून, सदर घ्ना घिल्यानींतर मतृाच े कु्ुींबबयास तातिीची आधथमक 
मदत रु. १०,०००/- अदा करण्यात आली असून , त्यानींतर एक मदहन्याच्या पगाराइतकी 
रक्कम रु. ४३,८८८/- आधथमक सहाय्य म्हणून  देण्यात आली आहे. तसेच “कममचारी नुकसान 
भरपाई अधिननयम, १९२३ अन्िये नुकसान भरपाई रक्कम रु. ४,८४,२००/-मा. आयुक्त तथा 
कामगार न्यायालय, ठाणे याींचेकि ेिनादेशाद्िारे जमा करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 
  

___________ 
  
नागपूर जजल् ्यातील तनमखेड (ता.मौदा) घोटीटोि, (ता.रामटेि) ढवलापूर (ता.पारलशवनी) येथे 

पांडीत ददनदयाल उपाध्याय योजनतेून सबस् टेशन मांज र िरण् याबाबत 
  

(४०)  ७१५६१ (०७-०१-२०१७).   श्री.डड मल्लीिाजूान रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय ऊजाा 
मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर जजल् ्यातील ननमखेि (ता.मौदा) घो्ी्ोक, (ता.राम्ेक) ढिलापूर (ता.पारलशिनी) 
येथे पींिीत ददनदयाल उपाध्याय योजनेतून सबस् ्ेशन मींजुर करण् याची ननिदेनाद्िारे 
लोकप्रनतननिी याींनी माहे माचम, २०१६ च् या दसुऱ् या आठिड्यात िा त् यासमुारास केली हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल् यास, उक् त ननिेदनाच् या अनुर्ींगाने शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण् यात येत 
आहे काय, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (२०-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) नागपूर जजल््यातील ननमखेिा (तारसा) तालुका मौदा येथील उपकें द्र पायाभूत आराखिा-२ 
योजनेअींतगमत मींजूर असनू काम प्रगतीपथािर आहे. 
   ढिलापूर, ता. पारलशिनी येथील उपकें द्र ददनदयाल ग्राम ज्योती योजनेमध्ये समाविष् 
असून उपकें द्राची जागा अद्याप ताब्यात लमळाली नाही.  घो्ी्ोक, ता. राम्ेक येथील 
उपकें द्राींचे अींदाज पत्रक महावितरण कीं पनीन ेमींजूर केले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 
  

___________ 
  

बदलापूर शहरातील महाववतरणच्या गैरिारभाराबाबत  
  

(४१)  ७१८५७ (१०-०१-२०१७).   श्री.सांतोर् दानवे (भोिरदन), श्री.किसन िथोरे (म रबाड) :   
सन्माननीय ऊजाा मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बदलापूर शहरात मागील काही ददिसाींपासून महावितरणचा गैरकारभार समोर येत अून 
मी्रचे ररडि ींग न घेताच िीजेचे बबल नागररकाींना पाठविण्यात आल्याचा प्रकार माहे ऑक््ोबर, 
२०१६ मध्ये ननदशमनास आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापूिी मागील मदहन्याची बबले ५० ददिसाींची ररडि ींग घेऊन पाठविण्यात आली 
होती आणण आता ररडि ींग न घेताच विज बबले पाठविल्यान ेनागररकाींमध्ये सींतापाच ेिातािरण 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकर्म काय ि त्यानुसार नागररकाींना ददलासा देण्याबाबत शासन 
काय कायमिाही करीत आहे िा करणार आहे ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (२०-०६-२०१७) : (१) बदलापूर शहरामध्ये माहे ऑक््ोबर, २०१६ या 
मदहन्याची िीज देयके निीन तींत्रज्ञानाचा िापर करुन काढण्यात आली असल्यान े त्या 
मदहन्यात मी्र ररिीींग न घेता काही नागररकाींना िीजेची बबले पाठविण्यात आली होती. ती 
नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये दरुुस्त करुन देण्यात आली आहेत.   
(२) माहे सन सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये मी्र िाचन हे निीन तींत्रज्ञानाचा िापर करुन घेताना 
सींबींधित मी्र ररडि ींग एजन्सीला काही ताींबत्रक अिचणी आल्यामळेु काही प्रमाणात ग्राहकाींचे 
मी्र िाचन जास्त ददिसाींचे झाले आहे. 
(३) महावितरण कीं पनीतरे् चौकशी करण्यात आली आहे. 
(४) िीजिापर केलेल्या ग्राहकाींना अचूक ररडि ींग घेऊन िळेेत ि योग्य देयक देण्यासाठी 
बदलापूर पूिम ि पजश्चम या उपविभागातील सींबींधित एजन्सीला ग्राहकाींचे मी्र िाचन िेळेिर 
घेण्याचे आदेश महावितरण कीं पनीमार्म त देण्यात आलेले आहेत. 
  

___________ 
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मौज ेध.टािळी (ता.पूणाा, जज.परभणी) येथील शेतिरी िृर्ीपांप चालवण्यासाठ   
ज न्या रोही्र ाचा वापर िेला जात असल्याबाबत 

  

(४२)  ७१८६७ (०७-०१-२०१७).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय ऊजाा मां्र ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे ि.्ाकळी, (ता.पूणाम, जज.परभणी) येथील शेतकरी कृर्ीपींप चालिण्यासाठी जुन्या 
रोहीत्राचा िापर करत असून यामळेु अनतररक्त भार येत असनू या कारणास्ति माहे ऑगस््, 
२०१५ मध्ये  ि.्ाकळी येथील लाईनमन याींनी सिे करुन अनतररक्त भार असल्याचा अहिाल 
उप अलभयींता, पूणाम याींच्याकि ेदेऊन दोन रोहीत्र मींजूर करुन घेतलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रोहीत्राची जोिणी करण्यासाठी कननषठ अलभयींता ि उप अलभयींता, पूणाम हे 
जाणणिपूिमक ्ाळा्ाळ करत आहेत ि शेतक-याींना रे्-या मारायला लाित आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत माहे सप् े्ंबर, २०१६ रोजी ‘आपले सरकार’ या पो म्लिर तकार 
नोंदिली असून नविन जोहीत्र जोिणी देण्याबाबत सींबींधित अधिकारी जाणणिपूिमक ्ाळा्ाळ 
करीत असल्याबाबत शासनान ेकारिाई केली आहे काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (२०-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) मौजे ि. ्ाकळी येथ ेकृर्ीपींपासाठी दोन निीन रोदहत्र ेमाहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये 
कायामजन्ित करण्यात आली आहेत. तसेच याविर्यी माहे सप् े्ंबर, २०१६ रोजी आपले सरकार 
या पो म्लिर कुठल्याही प्रकारची तक्रार नोंदविण्यात आलेली आढळून येत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 

 

___________ 
  

अनिाई, अांग लगाव व भरवसफाटा (जज.नालशि) येथे नववन ववद्य त 
 उपिद् द्राची स् थापना िरण् याबाबत 

  

(४३)  ७१९२४ (०७-०१-२०१७).   श्री.छगन भ जबळ (येवला) :   सन्माननीय ऊजाा मां्र ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अनकाई, अींगुलगाि ि भरिसर्ा्ा (जज.नालशक) येथे नविन विद्युत उपकें द्र स् थापन 
करण् यासाठी स् थाननक लोकप्रनतननिीींनी माहे डिसेंबर २०१५ मध् ये शासनाकि े मागणी केलेली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, प्रश् न (१) मिील उपकें द्राींना ददनदयाळ उपाध् याय ग्राम ज् याेेत /आयपीिीएर् 
मध् ये अींतभूमत करण् याचे मा.मींत्री, ऊजाम याींनी दद.११ डिसेंबर, २०१५ रोजी िा त् यासुमारास 
महावितरणाच् या सींचालकास ननदेश ददले आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, प्रश् न भाग (१) ि (२) च् या अनुर्ींगान े अनकाई, अींगुलिार ि भरिसर्ा्ा 
(जज.नालशक) येथ ेनविन विद्युत उपकें द्र स् थापन करण् यासाठी शासनामार्म त कोणती तातिीची 
कायमिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (२०-०६-२०१७) : (१), (२) ि (३)  हे खरे आहे.  
     सदर उपकें द्रापैकी अनकाई येथे निीन उपकें द्र ताींबत्रक दृषट्या सुसाध्य नसल्यामुळे  
प्रस्तूत उपकें द्राऐिजी अनकाई गािापासून जिळच मौज े कुसुर, ता.येिला येथ े निीन उपकें द्र 
तसेच अींगुलगाि, ता. येिला ि भरिसर्ा्ा, ता. ननर्ाि या दठकाणी उपकें दे्र महावितरण 
कीं पनीस्तरािर प्रस्तावित आहेत.    
(४) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 
  

___________ 
  

घारफळ (ता.बाभ ळगाव) या परीसरातील गावातील ववज ववतरण िां पनीच्या नाद रूस्त 
रान्सफॉमारम ळे ववजप रवठा खांडीत असल्याबाबत 

  

(४४)  ७२६०६ (०७-०१-२०१७).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :   सन्माननीय ऊजाा मां्र ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  बाभुळगाींि तालुक्यातील येरींिगाींि, पाचखेि, घारर्ळ या गािातील िीजवितरण कीं पनीच्या 
नादरुूस्त रान्सर्ॉममरमुळे विजपुरिठा २० ददिसापासुन खींिीत असल्यामुळे लसचींनाअभािी खरीप 
हींगामातील वपके करपली असल्याचे ददनाींक १२ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी िा त्या समुारास 
ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पररसरातील शतेकरी आधथमक सींक्ात असनू त्याींना लसचींनाकरीता आिश्यक 
त्या उपाययोजना करून र्ककमान १२ तास सलग विजपुरिठा सींबधित विभागाकिुन करण्यात 
येणार आहे काय, 
(३) असल्यास, नादरुूस्त रान्सर्ॉममर ि खींिीत विजपुरिठा अभािी शेतक-याच्या झालेल्या 
नुकसानीस जबाबदार असलेल्या सींबधितािर आिश्यक ती कारिाई  करण्यात येिुन नकुसान 
भरपाई देण्यात येईल काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (२०-०६-२०१७) : (१)  बाभुळगाि उपविभागात माहे सप् े्ंबर, २०१६ या 
कालाििीमध्ये मौजा एरींिगाि, पाचखेि, घारर्ळ या गािातील कुठल्याही प्रकारचे रोदहत्र बींद 
नव्हते र्ककीं िा नादरुुस्त नव्हत.े 
(२)  पािसाने दिी मारल्यामुळे शेतकऱ्याींच्या उ्या वपकाींचे नुकसान होिू नये म्हणून 
राज्यातील सिम कृर्ी ग्राहकाींना  दद. ०८.०९.२०१६ ते दद. १५.१२.२०१६ पयांत ददिसा १२ तास ि 
रात्री १२ तास अस ेचक्राकार पध्दतीने शेतीसाठी ३ रे्ज िीज पुरिठा उपलब्ि करुन देण्यात 
आला होता. 
(३) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 
  

___________ 
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राज्यात महाववतरण िां पनीिड ेमोबाईल अॅपच् या सहाय्याने िेवळ २४ तासात  
वीजजोडणी िायााजन्वत िरण् यात येणार असल् याबाबत 

  

(४५)  ७२८५४ (०७-०१-२०१७).   श्री.राजेश टोपे (घनसावांगी) :   सन्माननीय ऊजाा मां्र ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात महावितरण कीं पनीकि े िीजजोिणीचा अजम प्राप् त झाल् यानींतर मोबाईल अॅपच् या 
सहाय्यान े केिळ २४ तासात िीजजोिणी कायामजन्ित करण् यात येणार असल् याची सरकारन े
घोर्णा केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशखेर बावनि ळे (२०-०६-२०१७) : (१)  राज्यातील काही ननििक दठकाणी मोबाईल 
ॲपद्िारे २४ तासात विद्युत जोिणी देण्याबाबतची योजना माहे सप् े्ंबर, २०१६ पासून 
महावितरण कीं पनीमार्म त कायामजन्ित करण्यात आलेली आहे.  
(२) या योजनेअींतगमत, अजमदारान ेिीज पुरिठा मागणी केलेल्या दठकाणी थकबाकी नसल्यास, 
निीन िीज पुरिठा देण्यासाठी आिश्यक पायाभूत सुवििा ज्या दठकाणी उपलब्ि आहेत अशा 
दठकाणी अजमदारान ेनिीन िीज परुिठयासाठी आिश्यक ती रक्कम महावितरण कीं पनीकि ेअदा 
केल्यानींतर २४ तासात निीन िीज जोिणी देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.  या 
प्रणालीद्िारे सप् े्ंबर, २०१६ त े डिसेंबर, २०१६ अखेर अजम केल्यानींतर २४ तासामध्ये एकूण 
१०,०२७ ग्राहकाींना िीज पुरिठा करण्यात आलेला असनू सदर िीज जोिण्या देण्याच ेकामकाज 
ऑनलाईन पध्दतीन ेपारदशमकपणे होत असल्यामळेु ग्राहकाींकिून चाींगला प्रनतसाद लमळत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 
  

___________ 
  

ध ळे जजल्हयातील अनेि गावातील लभल्ल समाजातील लाभार्थयांना 
 घरि लाचा लाभ लमळण्याबाबत 

  

(४६)  ७४७२३ (१९-०४-२०१७).   श्री.ि णाल पाटील (ध ळे ग्रामीण) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िुळे जजल्हयातील अनेक गािातील लभल्ल समाज लाभार्थयाांनी तहलसल कायामलयात शबरी 
आददिासी घरकुल योजनेंसाठीच े अजम सादर केले असल्याच े माहे नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अजामना प्रकल्प आददिासी कायामलय, िुळे याींनी मींजूरी ददली होती परींत ुती 
मींजूरी रद्द करुन जजल्हा ग्रामीण विकास यींत्रणा याींच्याकि ेिगम करण्यात आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, जजल्हा ग्रामीण विकास यींत्रणा शबरी आददिासी विकास घरकुल योजनेंसाठीचा 
अजम नविन मागवित आहे, या योजनेसाठी ग्रामसेिचेा ठराि लागत असल्यान ेग्रामसेिक ठराि 
देण्यास ्ाळा्ाळ करीत असून ते सींबींधित लाभार्थयाांकिून लेखी मागत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर लाभार्थयाांना घरकुलाचा लाभ लमळािा 
यासाठी ग्रामसेिकाींना सूचना देण्याचे आदेश देण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् ण  सवरा (१४-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. शबरी आददिासी घरकुल योजनेबाबतच्या शासन ननणमय क्र.घरकुल 
२०१६/प्र.क्र३७/का-१७ दद.१५ माचम, २०१६ मिील अ्ी ि शतीनुसार ग्रामसभेच्या ठरािाद्िारे 
सींबींधित ग् विकास अधिकारी याींच्या लशर्ारशीींसह प्राप्त झालेल्या प्रस्तािातनू जजल्हा स्तरीय 
सलमतीमार्म त १३०८ घरकुल लाभार्थयाांची ननिि करुन जजल्हा ग्रामीण विकास यींत्रणा, िुळे 
याींच्यामार्म त ऑनलाईन मींजूरी करुन १०५२ लाभार्थयाांना पदहला हप्ता ि ६८ लाभार्थयाांना दसुरा 
हप्ता सुध्दा वितररत करण्यात आलेला आहे. घरकुलाच्या लाभार्थयाांना दसुरा हप्ता सुध्दा 
ऑनलाईन पध्दतीन ेअदा करण्यात आलेला आहे ि बाींिकाम प्रगतीपथािर आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

नालशि शहरातील (जजल्हा नालशि) पांचवटीततल वाघाडी पररसरात राज्य उत्पादन  
श ल्िाच्या भरारी पथिान ेलाखो रुपयाांचा बनावट मद्य साठा जप्त िेल्याबाबत 

  

(४७)  ७९३१० (२८-०४-२०१७).   श्री.पांिज भ जबळ (नाांदगाव) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन 
श ल् ि मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक शहरातील (जज.नालशक) पींचि्ीतील िाघािी पररसरात राज्य उत्पादन शुल्काच्या 
भरारी पथकान े ददनाींक २ रे्ब्रुिारी, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास लाखो रुपयाींचा बनाि् 
मद्यसाठा जप्त केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले आहे, 
(३) असल्यास, त्यानुसार शासनान ेसींबींधितािर कोणती कारिाई केली  िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१५-०६-२०१७) : (१), (२) ि (३) होय, ननरीक्षक, विभागीय भरारी 
पथक, नालशक याींनी दद.२.२.२०१७ रोजी घर क्र. एर् ५२ िाजल्मक नगर, पींचि्ी नालशक ता. 
जज. नालशक येथे छापा घालून भारतीय बनाि्ीचे विदेशी मद्य, बनाि् मद्याने भरलेल्या 
विविि ब्रॅण्िच्या बा्ल्या ि बनाि् मद्य तयार करण्यासाठी लागणारे सादहत्य असा एकूण 
रू.१,०८,९०८/- र्ककीं मतीचा मुदे्दमाल जप्त केला आहे. महाराषर दारूबींदी कायदा १९४९ मिील 
कलम ६५ (a) (b)(d)(e)(f) अन्िये गु.रजज. क्र.१८/२०१७ दाखल केला असून एका आरोपीस 
अ्क करण्यात आली आहे. उक्त प्रकरणी सखोल चौकशी केली असता बनाि् मद्य 
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करण्यासाठी सादहत्य पुरिठा करणाऱ्या एका आरोपीस दद.३/२/२०१७ रोजी अ्क करण्यात 
आली. आरोपीच्या ताब्यातून परराज्यातील भारतीय बनाि् विदेशी मद्यसाठा, बनाि् मद्य 
तयार करण्यासाठी लागणारे सादहत्य इ. असा एकूण रू.५,६५,६१२/- र्ककीं मतीचा मुदे्दमाल जप्त 
केला. नोंदविलेल्या गुन्हयासींदभामत पुढील कायमिाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

झोडगा (ता.मालेगाव, जज.वालशम) येथील ववदय त िद् द्राचे िाम अप णा आसल्याबाबत 
  

(४८)  ८२१२० (२८-०४-२०१७).   श्री.अलमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय ऊजाा मां्र ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िालशम जजल्हयातील झोिगा ता.मालेगाींि येथील २२० के.जव्ह.विज कें द्राच ेकाम गत ३-४ 
िर्ामपासुन अपूणम अिस्थेत  आहे, हे खरे आहे. काय, 
(२) असल्यास, या विज कें द्रामळेु शेतकऱ्याींच्या सुमारे ७०० कृर्ीपींपाच्या विज जोिण्यािर  
विपरीत पररणाम झालेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, झोिगा येथील विदयुत कें द्राच े काम पुणम करण्यासींदभामत शासनान े कोणती 
कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलबाींची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१५-०६-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२)  महापारेर्ण कीं पनीतरे् उभारण्यात येत असलेले २२०/१३२ के.व्ही. मालेगाींि (झोिगा) 
निीन उपकें द्र हे िालशम जजल्हयातील पारेर्ण प्रणाली सक्षम करण्यासाठी उभारण्यात येत 
आहे.  मालेगाींि तालुक्यातील िीज भाराची पूतमता महापारेर्ण कीं पनीच्या अजस्तत्िात असलेल्या 
१३२/३३ के.व्ही. मालेगाींि उपकें द्रातून करण्यात येते.  १३२ के.व्ही. मालेगाींि उपकें द्राची स्थावपत 
क्षमता १०० एम.व्ही.ए. एिढा भार असून त्या उपकें द्रात क्षमता लशल्लक असल्यामळेु काम सुरु 
असलेल्या २२०/१३२ के.व्ही. मालेगाींि उपकें द्राच ेकाम  अद्याप पणूम न झाल्यामळेु कृवर्पींपाींच्या 
िीज जोिणीिर  विपरीत पररणाम झालेला नाही. 
(३) २२० के.व्ही. मालेगाींि (झोिगा), जज. िालशम उपकें द्राचे काम म.े ईसीआय कीं पनीस देण्यात 
आले होत.े  परींतु कामाची गती समािानकारक नसल्याने महापारेर्ण कीं पनीन ेसदर कामाचे 
कीं त्रा् रद्द करुन उिमररत कामाच ेकीं त्रा् सात भागात विभागून (उपकें द्राच ेकाम तीन भागात ि 
िादहनीचे काम चार भागात) नव्याने कीं त्रा् ददले आहे.  सद्यजस्थतीत उपकें द्राच े ८३% काम 
पूणम झाले असून सींपूणम काम सप् े्ंबर, २०१७ अखेरपयांत पूणम होणे अपेक्षक्षत आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 
  

___________ 
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भांडारा जजल््यात अवैध १० लाख ७५ हजार रुपयाचा दारू साठा जप्त िरण्यात आल्याबाबत 
  

(४९)  ८२४९८ (२८-०४-२०१७).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन 
श ल् ि मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भींिारा जजल््यात अििै दारू विक्री होत असून दद.१ म े त े ३१ ऑगस््, २०१६  ्या 
कालाििीत १० लाख ७५ हजार रुपये र्ककीं मतीचा दारू साठा जप्त करण्यात आला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास,याची  शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
(३) त्यानुसार दोर्ीींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, तसेच अिैि 
दारू विक्री रोखण्याकररता शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१५-०६-२०१७) :(१), (२) ि (३) हे खरे आहे. अिीक्षक, राज्य उत्पादन 
शुल्क, भींिारा येथील अधिकाऱ्याींनी  दद. १ मे ते ३१ ऑगस्् २०१६ या कालाििीत ३४५ गुन्हे 
नोंदविले आहेत. यामध्ये २७२ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून रू.२४,०५,०६४/- 
र्ककीं मतीचा मुदे्दमाल जप्त करण्यात आलेला आहे. गुन्हयात अ्क करण्यात आलेल्या आरोपीीं 
विरूध्द महाराषर दारूबींदी कायद्यानुसार कारिाई करण्यात येत आहे. अ्क करण्यात आलेल्या 
आरोपीीं विरूध्द मा.न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात येत असून पुढील तपास चाल ू
आहे. अििै मद्य विक्री रोखण्याबाबत विभागाकिून विविि उपाययोजना करण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

पात र ताल क्यातील (जज.अिोला) खानापूर येथील द्वारिाबाई बेल लिर या ववधवा  
मदहलेच्या शेतात ववनापरवानगी उच्च दाबाचे टॉवर टािल्याबाबत 

  

(५०)  ८२५१८ (२८-०४-२०१७).   श्री.हररर् वपांपळे (म तत ाजापूर), श्री.गोवधान शमाा (अिोला 
पजश्चम) :   सन्माननीय ऊजाा मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पातुर तालुक्यातील (जज.अकोला) खानापूर येथील द्िारकाबाई बेलुलकर या विििा 
मदहलेच्या शेतात जेसीबी मशीन लािून गहू ि हरभरा या उ्या वपकाचे नकुसान करून     
शेतक-याची कोणतीही परिानगी न घेता उच्च दाबाच े्ॉिर ्ाकण्याचा प्रकार िीज महापारेर्ण 
कीं पनीन ेकेल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शतेक-याच्या विरोिात पोललसाींत तक्रार देण्यात आली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शेतक-याची कोणतीही परिानगी न घेता शेतात ्ॉिर उभारण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून विििा शेतक-यास नकुसान भरपाई देण्याबाबत 
शासनाची भूलमका काय आहे ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१५-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२)  हे खरे नाही. 
(३) महापारेर्ण कीं पनीतरे् िालशम जजल्हयातील मालेगाि तालुक्यात २२० के.व्ही. मालेगाि 
(झोिगा) उपकें द्राचे काम सुरु आहे.  सदर उपकें द्रासाठी २२० के.व्ही. बाळापूर-मालेगाि या 
िादहनीचे काम प्रगतीपथािर आहे.  सदर िादहनीचा एक मनोरा श्रुीमती द्िारकाबाई बलेुलकर 
(ता. पातूर) याींच्या शेतात उभारणे प्रस्तावित होत.े  त्यानुसार महापारेर्ण कीं पनीन े त्याींना 
नो्ीस देण्यास गेले असता नो्ीस घेण्यास त्याींनी नकार ददला ि मनोरा उभारणीच्या कामास 
अिथळा ननमामण केला.  
    सदर अिथळा दरू करण्यासाठी महापारेर्ण कीं पनीने कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे 
जजल्हाधिकारी, अकोला याींना विनींती केली.  जजल्हाधिकारी याींनी, कामात अिथळा ननमामण करु 
नये ि महापारेर्ण कीं पनीच्या कामात सहकायम करण्याबाबत त्याींच्या दद. ११.११.२०१६ अन्िये 
आदेश ददले.  परींतु  सींबींधिताींचा विरोि कायम असल्यामुळे महापारेर्ण कीं पनीन े जजल्हा 
पोललस अिीक्षक, अकोला याींचेकि ेउपजस्थतीत काम करु देण्याबाबत विनींती केली ि त्यानसुार 
पोललस उपजस्थतीत सदर मनोऱ्याचे काम पूणम करण्यात आले आहे. 
(४)  सदर मनोऱ्याची पायाभरणी, उभारणी ि िादहनी उभारणी याकररता काम करतेिेळी 
झालेल्या नकुसान भरपाईच े पींचनामे करुन सींबींधिताींस िनादेशाद्िारे एकूण रु. १,३६,७१४ 
नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे.  
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
म ांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 


