
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३६० वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

चौथे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यातील यांत्रमाग उद्योगासाठीच्या वीज दरात िपात िरण्याबाबत 
  

(१)  १९५७३ (२१-०८-२०१५).   श्री.आससफ शखे (मालेगाांव मध्य), श्री.असमन पटेल (म ांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील यींत्रमाग उद्योगाींच्या वीज दरात वाढ झाल्यान ेमालेगाव (जज.नाशिक) येथील 
नागररकाींनी वीज दरवाढ कमी करण्याबाबत मागणी केली असून याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक १५ डिसेंबर, २०१४ रोजी वा त्यासुमारास मा.मुख्यमींत्री याींना 
ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मालेगाींव (ता.जज.नाशिक) येथील यींत्रमाग उद्योग मोठ्या प्रमाणात चालतो 
परींतु मागील काही मदहन् यापासनू कापि ववक्रीमध्ये ही मोठ्या प्रमाणात मींदी आहे तसचे 
यींत्रमाग उद्योग आठवड्यातनू २ ते ३ ददवस चालतो त् यामु े यींत्रामाग धारक व कामगाराींवर 
बेरोजगारीची वे  आली असल् याच ेमाहे म,े २०१५ मध्ये वा त् या दरयायान ननदिानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त कारणास् तव यींत्रमाग धारकाींचे म,े जून, जुलै या तीन मदहन् याींच े वीज 
देयक माफ करावे ककीं वा यींत्रमाग उद्योगाच्या वीज दरात कपात करावी अिी मागणी 
सींबींधधताींना करण् यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िासनाने याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१२-१०-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) मा. ववद्युत ननयामक आयोगाने त्याींच ेवीज दर आदेि ददनाींक २६.०६.२०१५ व 
दद. ०३.११.२०१६ लागू करताींना लघुदाब यींत्रमागधारकाींकररता नवीन वीज वगावारी ननमााण 
केलेली आहे. सदर वगावारीचे वीज दर औद्योधगक वगावारीच्या तलुनेत कमी ठेवण्यात आलेले 
आहेत. तसेच २७ एच.पी. पेक्षा कमी ववद्युत जोिभार असलेल्या यींत्रमाग ग्राहकाींना रु. २.७७/- 



वव.स. ३६० (2) 

प्रनत युनन् व २७ एच.पी. पेक्षा जास्त जोिभार असलेल्या यींत्रमाग ग्राहकाींना रु. ४.२२/- प्रनत 
युनन् वीजदर सवलतीसाठी िासनातफे महाववतरण कीं पनीस अनुदान देण्यात येते. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

औद्योधगि वसाहतीांना वीज दरात सवलत देणेबाबत 
  

(२)  २८४३९ (२३-१२-२०१५).   श्री.छगन भ जबळ (येवला) :  सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औद्योधगक वसाहतीसाठी असलेले िजेारच्या राज्यातील ववजचेे दर आणण महाराषरातील 
ववजेचे दर यात मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्यान ेराज्यातील स््ील कीं पन्याींच्या मालकाींनी 
मध्यप्रदेि व छत्तीसगि येथ े स््ील कीं पन्या उभारण्याचा ननणाय घेतल्याच े माहे ऑक््ोबर, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरयायान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढ ून आले व तदनसुार महाराषरात सुरु असलेल्या कीं पन्या 
महाराषरातच राहाव्यात याहणून औद्योधगक वसाहतीींना वीज दरात सवलत देणेबाबत िासनान े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१२-१०-२०१७) : (१) महाराषरातील वीजदर सकृतदिानी इतर 
राज्याींच्या तुलनेत जास्त ददसत असले तरी राज्यातील स््ील कीं पन्या मध्यप्रदेि व छत्तीसगि 
येथे उभारण्याचा ननणाय कीं पनी मालकाींनी घेतल्याबद्दलची मादहती महाववतरण कायाालयास 
उपलब्ध नाही. 
(२) व (३) होय. 
     वीजेच्या दरात सवलत देण्याची बाब िासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

गोंददया श्जल्ह्यात िृविपांप जोडणीची ३ हजार प्रिरणे प्रलांबबत असल्हयाबाबत 
  

(३)  २९४४० (२३-१२-२०१५).   श्री.गोपालदास अग्रवाल (गोंददया), श्री.अब् द ल सत्तार 
(ससल्हलोड), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), अॅड.यशोमती ठािूर 
(ततवसा), श्री.असमन पटेल (म ांबादेवी), श्री.सांजय प राम (आमगाव) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) गोंददया जजल््यात कृविपींप जोिणीची ३ हजार प्रकरणे प्रलींबबत असल्याचे माहे ऑगस््, 
२०१५ च्या समुारास ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकिीनसुार गोंददया जजल््यातील प्रलींबबत असलेल्या कृिीपींपाना वीज जोिणी 
देण्याबाबत िासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१२-१०-२०१७) : (१) गोंददया जजल््यात माहे ऑगस््, २०१५ अखेर 
पैसे भरुन प्रलींबबत कृिी पींप अजादाराींची सींख्या ३०८६ इतकी होती. 
(२) व (३) ववदभा व मराठवाड्यासाठी वविेि पॅकेज अींतगात कृिीपींप ऊजीकरणाकररता रु. ८१९ 
को्ी िासनाकिून मींजूर करण्यात आले होत,े त्यापैकी गोंददया जजल््यासाठी रु. २१ को्ी 
देण्यात आले होते. माचा, २०१६ अखेर १८७९ कृिीपींपाींना वीजजोिणी देण्यात आली आहे व 
उवारीत कृिीपींप ऊजीकरणाची कामे सुरु आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ववदभा व मराठवाड्यातील िृविपांप वीजजोडणी अन दानात िेलेली िपात 
  

(४)  २९४४६ (२३-१२-२०१५).   श्री.गोपालदास अग्रवाल (गोंददया), डॉ.सांतोि टारफे (िळमन री), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.असमन पटेल (म ांबादेवी) :   
सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्य ववद्युत ववतरण कीं पनीसाठी असलेल्या एकूण १०३९ को्ी रुपये तरतूदीपैकी 
ववदभाासाठी ३५९ को्ी तर मराठवाड्यासाठी ४६० को्ी रुपयाींचे अनुदानाची सन २०१५-१६ या 
विााच्या अथासींकल्पात तरतूद करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववदभा व मराठवाड्यातील कृविपींप वीजजोिणी अनुदानात तब्बल २४६ को्ी 
रुपयाींची कपात करण्यात आल्याची मादहती ददनाींक १८ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास 
ननदिानास आली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ववभागातील दषुका ी पररजस्थतीचा ववचार करता उक् त अनुदानात केलेली 
कपात रद्द करुन अथासींकल्पात केलेल्या तरतूदीप्रमाणे अनुदान देण्याबाबत िासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१२-१०-२०१७) : (१) सन २०१५-१६ याविी कृविपींप उजीकरणासाठी 
एकूण रु. १०३९ को्ी तरतुदीपकैी ववदभा व मराठवािा ववभागातील कृिीपींपाकररता रु. ८१९ 
को्ी इतका ननधी आणण “कृविपींपाचा अनुिेि दरू करणे” या अनिुेिाच्या योजनेसाठी रु. २२० 
को्ी इतका ननधी ठाण,े रायगि, पालघर, रत्नाधगरी, गिधचरोली व चींद्रपूर या जजल््याींकररता 
मींजूर करण्यात आला होता. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यातील नळपाणी योजनाांना शतेी पांपाच्या दरात वीज प रवठा िरण्याबाबत 
  

(५)  ३२५३७ (२३-१२-२०१५).   श्रीमती सांध् यादेवी देसा -ि पेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील न पाणी योजनाींना िेती पींपाच्या दरात वीज परुवठा करण्यात यावा अिी 
मागणी मा.मुख्यमींत्री, पाणीपुरवठा मींत्री, उजाा मींत्री आददींकि े चींदगि पींचायत सशमतीच्या 
सभापतीींनी माहे ऑगस््, २०१५ च्या पदहल्या आठवड्यात केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुिींगान ेिासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१२-१०-२०१७) : (१) व (२) राज्यातील वीजेचे दर हे महाराषर ववद्युत 
ननयामक आयोगाकिून ननजश्चत केले जातात. आयोगाच्या वीजदर आदेिानुसार राज्यातील 
लघुदाब व उच्चदाब सावाजननक पाणीपुरवठा योजनाींना “सावाजननक पाणी पुरवठा योजना” या 
वगावारीचे वीज दर लागू आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अांबरनाथ (श्ज.ठाणे) येथील नागररिाांना िमी दाबाचा वीज प रवठा होत असल्हयाबाबत 
  

(६)  ४००९५ (२०-०४-२०१६).   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत गायिवाड 
(िल्हयाण पूवा) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) अींबरनाथ (जज.ठाणे) येथील नागररकाींना दररोज कमी दाबाचा व सतत खींिीत वीज पुरवठा 
होत असल्यान े रात्रीच्या व ेेस याचा ववद्याथााना जास्त त्रास होऊन त्याींच्या अ्यासावर 
परीणाम होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत येथील नागररकाींनी व मा.लोकप्रनतननधी याींनी महाववतरणच्या 
कायाालयात व मा. ऊजाा मींत्री याींचे कि े माहे जुल,ै २०१५ मध्ये वा त्यादरयायान जस्वधचींग 
स््ेिन सुरु करण्याबाबत ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीच्या अनिुींगाने तेथील नागररकाींना होणऱ् या त्रासाबाबत िासनान े 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१७-१०-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
अींबरनाथ (प.) व अींबरनाथ (प.ू) येथील एकूण ८६ रोदहत्राींची तपासणी व ेोवे ी केली असता 
तेथे योग्य दाबाने वीज पुरवठा होत असल्याचे आढ ून आले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) होय, महाववतरण कीं पनीमाफा त चौकिी केली आहे. 
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(४) आनींदनगर MIDC,अींबरनाथ (पू) मध्ये २२ के.व्ही. जस्वधचींग स््ेिनचे काम गनतमान 
ववद्युत ववकास व सुधारणा (RAPDRP) योजनेमध्ये सुरु असून प्रगती पथावर आहे. तसचे, 
अींबरनाथ (प) उपववभागाींतगात मोहन सबबबाया येथ े २२ के.व्ही. जस्वधचींग स््ेिन एकाजत्मक 
ऊजाा ववकास योजना (IPDS) जस्कम अींतगात मींजूर असनू सदरच ेकाम प्रगतीपथावर आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ववदभा आणण मराठवाडा या भागातील उद्योगाांना प रववल्हया जाणाऱ्या  
वीज दराांचे स सूत्रीिरण िरण्याबाबत 

  

(७)  ४२८५९ (२०-०४-२०१६).   श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.असमन पटेल (म ांबादेवी), 
श्री.अब् द ल सत्तार (ससल्हलोड), डॉ.सांतोि टारफे (िळमन री), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पश्श्चम) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ववदभा आणण मराठवािा या मागसलेल्या भागातील उद्योगाींना पुरववल्या जाणाऱ्या वीज 
दराींचे सुसूत्रीकरण करण्यसाठी माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये नागपूर ववभागीय आयुक्ताींच्या 
अध्यक्षतेखाली िासनान ेनेमलेल्या सशमतीने आपला अहवाल िासनास सादर केला असून या 
सशमतीच्या अहवालातील शिफारिीींचा अ्यास करण्यासाठी मखु्य सधचवाींच्या अध्यक्षतेखाली 
पुन्हा सशमती नेमण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववभागीय आयुक्ताींनी सादर केलेल्या अहवालातील शिफारिीींचे स्वरुप काय 
आहे व त्यावर अ्यास करण्यासाठी पुन्हा सशमती नेमण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, मुख्य सधचवाींच्या अध्यक्षतेखालील सशमतीची रचना व कायाकक्षा काय आहेत व 
सशमतीचा अहवाल केव्हा प्राप्त होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१२-१०-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) आींतरववभागीय सशमती तसचे मुख्य सधचवाींच्या अध्यक्षतेखालील सधचव सशमती 
याींच्या अहवालातील शिफारिीींवर धोरणात्मक ननणाय घेण्याकररता मींत्रीमींि  उपसशमती 
नेमण्यात आली. सदर मींबत्रमींि  उपसशमतीने ववदभा, मराठवािा, उत्तर महाराषर व D व D+ 
के्षत्रातील उद्योगाींना इींधन समायोजन आकारात सवलत, उद्योगाींच्या कायाक्षमतेवर आधाररत 
सवलत तसेच नवीन उद्योगाींना प्रोत्साहनपर सवलत देण्याचा ननणाय घेतला. त्यानसुार  
सदरची सवलत ददनाींक ०१.०४.२०१६ पासून देण्यात येत आहे. 

___________ 
  

चाांदरू रेल्हव,े धामणगाांव रेल्हवे व नाांदगाांव खांडशे्वर ताल क्यातील  
इन्फ्रा - २ ची िाम ेप्रलांबबत असल्हयाबाबत 

  

(८)  ४३१८२ (२०-०४-२०१६).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्हवे), श्री.असमन पटेल 
(म ांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली) :   सन्माननीय 
ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) चाींदरू रेल्व,े धामणगाींव रेल्व े व नाींदगाींव खींिशे्वर तालुक्यातील एम.एस.ई.बी.चे प्रलींबबत 
कनेक्िन व अमरावती जजल््यातील इन्फ्ा - २ ची कामे प्रलींबबत असल्याच ेननवेदन मा. उजाा 
मींत्री व मा. मुख्यमींत्री, प्रधान सधचव, ऊजाा ववभाग याींना ददनाींक ६ जानेवारी, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास ननवेदन ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननवेदनावर िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीच्या अनुिींगाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१७-१०-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर तालुक्याींमध्ये सन २०१६-१७ मध्ये १५५१ प्रलींबबत कृिीपींपाींना वीज जोिण्या 
देण्यात आल्या असनू उवाररत प्रलींबबत कृिीपींपाींना वीज जोिण्या देण्याचे काम ववववध 
योजनाींतगात करण्यात येत आहे. 

अमरावती जजल्हयामध्ये इन्फ्ा - II योजनअेींतगात ४ नवीन ३३/११ के.व्ही. उपकें द्र 
१० उपकें द्र रोदहत्र क्षमतावाढ, ९६२ नवीन ववतरण रोदहत्र, ३९०.४१ कक.मी. उच्चदाब वादहनी, 
२२०.६२ कक.मी. लघुदाब वादहनी उभारण्याचे काम पूणा केले असनू उवाररत कामे प्रगतीपथावर 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

िोल्हहापूर श्जल्हहयातील चांदगड, आजरा व गडदहांग्लज ताल क्यातील  
ग्रामीण भागातील ववद्य त खाांब बदलणेबाबत 

 

(९)  ४५३७६ (२०-०४-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेवी देसा -ि पेिर (चांदगड), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड 
(म ांब्रा िळवा), श्री.शामराव ऊफा  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोल्हापूर जजल्हयातील चींदगि, आजरा व गिदहींग्लज तालकु्यातील ग्रामीण भागातील 
ववद्युत खाींब हे जुन ेव गींजलेले असल्यान ेवाद ी-वाऱ्यामध्ये पिण्याचा सींभव असल्यान ेसदर 
खाींब व िीपी (रान्सफामार) बदलणेबाबत ददनाींक २० ऑक््ोबर, २०१५ रोजी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी मा.ऊजाा मींत्री याींना ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढ ून आले व सदर तीनही तालुक्यातील ववद्युत खाींब व 
िी.पी बदलणेचे काम ककती कालावधीत पूणा करण्यात येणार आहे ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१२-१०-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) महाववतरण कोल्हापूर मींि  कायाालयाकिून गिदहींग्लज ववभागातील गींजलेले व जुन े
पोल बदलण्याकररता U & M योजनेअींतगात कायाादेि देण्यात आले असून,  गिदहींग्लज 
ववभागाींतगात १२७ उच्चदाब पोल, ४४५ लघुदाब पोल, व १६८ ववतरण पे्ी  बदलण्यात आले 
आहेत. तसेच ५३ िी.पी. अधथाग करण्यात आले आहेत. 

___________ 
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मौज ेिानूर, हेरे, त िेवाडी (श्ज.िोल्हहापूर) येथील कफडर वरील  
वीज प रवठा रात्री ऐवजी ददवसा स रु ठेवण्याबाबत 

  

(१०)  ४५४१२ (२०-०४-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेवी देसा -ि पेिर (चांदगड), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड 
(म ांब्रा िळवा), श्री.शामराव ऊफा  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हसन म श्रीफ (िागल) :   
सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मौज े कानूर, हेरे, तुकेवािी (ता.चींदगि, जज.कोल्हापूर) या गावातील कफिरवरील ववद्युत 
पुरवठा ददवसा सुरु ठेवण्याची मागणी मा.उजाा मींत्री याींचेकि ेचींदगि येथील लोकप्रनतननधी याींनी 
माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरयायान मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या सींदभाात िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीच्या अनुिींगाने िासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१२-१०-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) पाण्याच े योग्य ननयोजन करण्यासाठी तसचे कृिी पींपाींसाठी आवश्यक असलेला 
ववद्युत पुरवठा लक्षात घेऊन महाराषर ववद्युत ननयामक आयोगाच्या मान्यतेने महाववतरण 
कीं पनीच े दद. १४.०१.२०१३ च्या पररपत्रकानुसार राज्यातील कृिी वादहन्याींवरील कृिी ग्राहकाींना 
रात्रीच्या का ात १० तास व ददवसा ८ तास ३ फेज वीजेची उपलब्धता चक्राकार पध्दतीन े
देण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ववदभा व मराठवाडयाच्या शेतिऱ्याांना शेतीसाठी १६ तास वीज उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(११)  ४५५५६ (२०-०४-२०१६).   श्री.डड मल्हलीिाजूान रेड्डी (रामटेि), डॉ.आसशि देशम ख 
(िाटोल) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपूर ववभागीय आयुक्त याींनी ववदभा व मराठवाियाच्या ववज ेसींदभाात राज्य िासनाकि े
सादर केलेल्या अहवालातील शिफारिीवर अींमलबजावणी करण्यात येऊन ितेकऱ्याींना १६ तास 
ववज उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ च्या दसुऱ्या आठवड्यात 
ननदिानास आले आहे, हे खरे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीच्या अनुिींगाने िेतकऱ्याींना १६ तास ववज उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
 



वव.स. ३६० (8) 

श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१७-१०-२०१७) : (१) राज्यात पाण्याचे योग्य ननयोजन तसचे कृिी 
पींपासाठी आवश्यक असलेला ववद्युत पुरवठा लक्षात घेऊन महाराषर ववद्युत ननयामक 
आयोगाच्या मान्यतेने दद. १४/०१/२०१३ च्या महाववतरण कीं पनीच्या पररपत्रकानुसार राज्यातील 
कृिी वादहन्याींवरील कृिी ग्राहकाींना रात्रीच्या का ात १० तास व ददवसा ८ तास ३ फेज वीजचेी 
उपलब्धतता चक्राकार पध्दतीने देण्यात येत आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वीज खरेदी व इांधन समायोजन आिार याांचा सवािि  
अभ्यास िरण्यासाठी नेमलेल्हया ससमतीबाबत 

  

(१२)  ४७११५ (२०-०४-२०१६).   श्री.राहूल ि ल (दौंड), श्री.रुपशे म् हात्र े (सभवांडी पूवा) :  
सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) महाराषर वीज ग्राहक सींघ्ननेे केलेली मागणी व अनुिींधगक बाबीींचा ववचार करुन खरेदी व 
इींधन समायोजन आकार याींचा सवाकि अ्यास करण्यासाठी महाराषर वीज मींि ाच्या सुत्रधारी 
(Holding) कीं पनीच्या अींतगात एका सशमतीची ननयुक्ती करण्यात आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर सशमतीन ेवीज खरेदी व इींधन समायोजन आकार याींचा सवाकि अ्यास 
ववस्ततृ अहवाल िासनास सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेकोणता ननणाय घेतला आहे व घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१७-१०-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) वीज खरेदी व इींधन समायोजन आकार याबाबत सवाकि अ्यास ववस्ततृ अहवाल 
तयार करण्याचे काम सदर सशमतीकिून सुरु असून त ेअींनतम ्प्प्यात आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अहमदनगर श्जल्ह्यातील पाथडी शहरात ववनापरवाना स रु असलेल्हया  
बाांधिामासाठी वीज प रवठा होत असल्हयाबाबत 

  

(१३)  ४९७९४ (१७-०५-२०१६).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.असमन पटेल (म ांबादेवी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), डॉ.सांतोि टारफे (िळमन री) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर जजल््यातील पाथिी िहरात ववनापरवाना बाींधकाम सुरु असुन या 
बाींधकामासाठी लागणारी वीज, वीजचोरी करुन वापरत असल्याच ेमाहे डिसेंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरयायान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढ ून आले व त्या अनुिींगाने वीज चोरी करणाऱ्या 
सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनि ळे (१२-१०-२०१७) : (१), (२) व (३) पाथिी उपववभागाींतगात महाववतरण 
कीं पनीतफे वीजचोरी पकिण्याच्या मोदहने अींतगात ९८ वीज चोरी प्रकरणे दाखल करुन घेतली 
असून ५८ प्रकरणाींमध्ये कफयााद दाखल केली असून ४० प्रकरणी वीज चोरीची दींिात्मक रक्कम 
भरुन घेणेत आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

मौजा डोंगरगाव (ता.मोहाडी, श्ज.भांडारा) येथील पथददवे लावणे िररता  
मांज र असलेल्हया वाढीव खाांबाांच्या बाांधिामाबाबत 

 

(१४)  ५२३३४ (२१-०४-२०१६).   श्री.चरण वाघमारे (त मसर), श्री.राजेश िाशीवार (सािोली) :   
सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौजा िोंगरगाव (ता.मोहािी, जज.भींिारा) येथील पथददवे  लावणे कररता मींजुर असलेले 
नववन वाढीव पोल बाींधकामाचे काम कीं त्रा्दाराकिून ददनाींक ३१ जुलै, २०१५ रोजी पूणा होणे 
अपेक्षक्षत असताींना सुध्दा काम पणुा झाले नसल्याचे ददनाींक १ फेब्रवुारी, २०१६ रोजी  मा. उजाा 
मींत्री याींचे ननदिानास आणुन देण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढ ून आले व त्या अनुिींगान ेकीं त्रा्दारावर कोणती कारवाई 
केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाच ेकारण काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१२-१०-२०१७) : (१), (२) व (३) मोहािी तालुक्यातील िोंगरगाींव 
येथील वाढीव पथददव्याींच ेअींदाजपत्रक ददनाींक २५.०३.२०१३ द्वारे मींजूर करण्यात आलेले होते. 
या अींदाजपत्रकामध्ये ३ कक.मी. लघुदाब वादहनी व ५० पथददव्याचा समावेि केलेला आहे.  
जजल्हा ननयोजन सशमती, भींिाराद्वारे सन २०१४-१५ या विीच्या कामामध्ये त ेसमाववष् होते. 
मोहािी व भींिारा तालुक्याकररता मे. आददत्य इन्फ्ास्रक्चर, नागपूर याींना पथददव्याींच्या 
कामाींचा कायाादेि दद. ०२.०९.२०१४ अन्वये देण्यात आले होते.  त्यानुसार ५० पोलपैकी २५ 
पोलच े काम कीं त्रा्दारान े पूणा केले व १५ पोलवर पथददवे लावले.  उवाररत २५ पोलपैकी 
कीं त्रा्दारान े ५ पोल उभ ेकेले व नींतर सदर कीं त्रा्दाराने  काम अधाव् सोिून ददले होत.े सदर 
कीं त्रा्दारावर ननयमानुसार कायावाही करुन अधाव् रादहलेले काम अन्य कीं त्रा्दाराकिून  माचा, 
२०१७ ला पूणा करण्यात आले आहे.  सदर पथददवे ग्रामपींचायत कायाालयाकि े सोपववण्यात 
आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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आांदर मावळ, िाांब्र े(श्ज.प णे) पररसरात नळ पाणीप रवठा योजना बांद असल्हयाबाबत 
  

(१५)  ५३०९० (२१-०४-२०१६).   श्री.सांजय (बाळा) भेगड े(मावळ) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) आींदर माव , काींब्र े (जज.पणेु) पररसरात अपुऱ्या दाबान े वीजपुरवठा होत असल्यान े 
न पाणी पुरवठा योजना बींद पिली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या भागातील मदहलाींना ठोक वािी धरणातून पाणी आणण्यासाठी दोन कक.मी. 
अींतर उतरून व तेवढ्याच अींतरावर चढण चढून िोक्यावरून पाणी आणावे लागत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,या वीजवाहक तारा गेल्या ३० विाापुवीच्या असल्यान ेया तारा दठकाणी तु्लेल्या 
असल्यान ेवीजपुरवठा वारींवार खींडित होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या भागात कायमस्वरूपी उच्च दाबाने वीजपुरवठा होण्याबाबत महाववतरणने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (०७-१०-२०१७) : (१) व (२) आींदर माव , काींब्रे पररसरात सदर न  
पाणी पुरवठा योजना नसून सदर पाणी पुरवठा योजना, नाणे माव  काींब्रे येथ ेआहे.  सदर 
दठकाणी पाणी पुरवठयाला कमी दाबाने वीज पुरवठा होत असल्याबाबत कोणतीही तक्रार नाही. 
(३) हे खरे आहे. 

परींतु वीज पुरवठा खींिीत झालेल्या दठकाणाचा वीज पुरवठा ववनाववलींब सुर ीत केला 
जातो. 
(४) जुनी यींत्रणा अद्ययावत ररतीने सक्षम करण्यासाठी माव  तालुक्यातील विगाींव उप 
ववभागासाठी मेन््ेनन्स िीपीआर रु.१५.५६ को्ीचा प्रस्ताव महाववतरण कीं पनीने तयार केला 
असून सदर काम झाल्यानींतर यादठकाणी अखींिीत वीज पुरवठा होण्यास मदत होईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
धचरनेर (ता.उरण, श्ज.रायगड) येथील अक्िादेवी धरणािड ेजाणाऱ् या मागाावरील वीजेच ेखाांब 

धोिादायि अवस्थेत असल्हयाबाबत 
  

(१६)  ५३६९४ (१६-०८-२०१६).   श्री.मनोहर भो र (उरण) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) धचरनेर (ता.उरण, जज.रायगि) येथील अक्कादेवी धरणाकि ेजाणाऱ् या महत्वाच्या मागाावरील 
वीजेचे खाींब अनके विाापासून धोकादायक अवस्थेत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या वीजेच्या खाींबाच्या दरुुस्तीकि ेमहाववतरण कीं पनी दलुाक्ष करीत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या वीजेच्या खाींबाींची तातिीने दरुुस्ती करण्याबाबत िासनान ेकोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१२-१०-२०१७) : (१), (२) व (३) धचरनेर (ता.उरण, जज.रायगि) 
अक्कादेवी धरणाकि ेजाणाऱ्या महत्त्वाच्या मागाावरील वीजेचे एकूण २२ एल ्ी पोल आहेत. 
त्यापैकी १२ पोल जुन्या लाईनचे बदलून १७ पोलची नवीन लाईन पायाभूत आराखिा-२ योजन े
अींतगात ्ाकण्यात आली आहे आणण आता फक्त ९ जुने पोल शिल्लक असून सदर काम 
करण्यासाठी कीं त्रा्दारास कायाादेि देण्यात आला आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िल्हयाण ताल क्यामध्ये (श्ज.ठाणे) वारांवार वीजप रवठा खांडीत होत असल्हयाबाबत 
  

(१७)  ५४६२८ (१६-०८-२०१६).   श्री.स भाि भो र (िल्हयाण ग्रामीण) :   सन्माननीय ऊजाा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) कल्याण तालुक्यामध्ये (जज.ठाणे) लालचौकी, आधारवािी, सुभाि नगर, श्री कॉयाप्लेक्स, 
रामबाग या दठकाणचा वीज पुरवठा खींडित झाल्याने नागररकाींनी पारनाका येथील एमएसईबी 
कायाालयाची ददनाींक २ जून, २०१६ रोजी तोिफोि केल्याच ेननदिानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या पररसरातील तसेच कल्याण ग्रामीण के्षत्रातील ददवा, शि , देसाई, मानपािा, 
सोनारपािा या भागातील वीजपुरवठा वारींवार खींडित होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढ ून आले व त्या अनुिींगान े सदरचा  वीजपुरवठा खींिीत 
न करता कायमस्वरूपी चाल ू ठेवण्यासाठी एमएसईबी याींनी कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१७-१०-२०१७) : (१) ददनाींक ३१.०५.२०१६ रोजी रात्री ११:३० 
वाजण्याच्या सुमारास अज्ञात वाहनाने तोिलेली द्.व्ही.ची केबल २२ के.व्ही दगुाािी जस्वधचींग 
स््ेिनमधून ननघणाऱ्या २२ के.व्ही. आग्रा रोि वादहनीवर पिल्यामु े िॉ् सकका ् झाले. 
त्यामु े २२ के.व्ही. दगुाािी जस्वधचींग स््ेिनला वीज पुरवठा करणाऱ्या केबी २ वादहनीच े
्ॉवरवरील दोन जींपर रेल्व ेक्रॉशसींगजव  तु्ले. त्याम ेु सदर जस्वधचींग स््ेिनमधनू ननघणाऱ्या 
२२ के.व्ही. आग्रा रोि, २२ के.व्ही. आधारवािी व २२ के.व्ही. वािघेर हया वादहन्याींचा वीज 
पुरवठा बींद झाला होता. सदर वीज पुरवठा पहा्े ३:१६ वा. पूवावत करण्यात आला. 
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(२), (३) व (४) मानपािा व सोनारपािा गावाींसाठी २२ के.व्ही. सोनारपािा गाींव वादहनी ददनाींक 
१५.०५.२०१६ ते १५.०६.२०१६ या कालावधीत पावसाळ्यापूवीचे दरुुस्ती, रोदहत्र ऑईल ्ॉप अप, 
वकृ्ष छा्णी इत्यादी कामाींसाठी तसेच तातिीच े भारननयमनासाठी वीज पुरवठा बींद होता, 
त्यामु े त्याका ात तेथ ेवीजपुरवठा काही का ासाठी खींिीत झाला होता.  त्यानींतर २२ के.व्ही 
सोनारपािा गाींव वादहनीवर (यु अँि एम) या योजनअेींतगात १.५० कक.मी. तारा बदलण्यात 
आलेल्या आहेत. ०१ नवीन जीओिी बसववण्यात आलेली आहे. त्यामु े वीज पुरवठा खींिीत 
होण्याच ेप्रमाण कमी झालेले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील उद्योगाांना वीज दरात सवलत देण्याबाबत 
  

(१८)  ५५५२५ (१६-०८-२०१६).   श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.पथृ् वीराज चव्हाण (िराड 
दक्षिण), श्री.असमन पटेल (म ांबादेवी), डॉ.सांतोि टारफे (िळमन री), श्री.ि णाल पाटील (ध ळे 
ग्रामीण), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) ववदभा, मराठवािा आणण उत्तर महाराषरासह अनुसूधचत के्षत्रातील (िी झोन) उद्योगाींना 
वीज दरामध्ये आधथाक सवलत देण्याचे राज्य िासनाने जादहर केले असताींना सुध्दा उद्योगाींना 
वीज सवलती देण्याबाबत अींमलबजावणी केली नसल्याची मादहती ददनाींक ५ जून, २०१६ रोजी 
वा त्या समुारास ननदिानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववदभा, मराठवािा आणण उत्तर महाराषरासह अनसुूधचत के्षत्रातील (िी झोन) 
उद्योगाींना वीज सवलतीमध्ये आधथाक सवलत देण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची सवासाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनि ळे (१२-१०-२०१७) : (१) व (२) ववदभा, मराठवािा, उत्तर महाराषर, िी व 
िी+ के्षत्रातील उद्योगाींना ददनाींक २९ जून, २०१६ व ददनाींक २४ माचा, २०१७ च्या िासन 
ननणायानुसार वीज दरामध्ये ददनाींक ०१.०४.२०१६ पासून सवलत देण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
वधाा श्जल्ह्यातील ववववध गावात भारतनयमन स रु असल्हयान ेवीजपांप बांद पडत असल्हयाबाबत 

  

(१९)  ५६०६२ (१६-०८-२०१६).   श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.ि णाल पाटील (ध ळे ग्रामीण), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.असमन पटेल 
(म ांबादेवी), डॉ.सांतोि टारफे (िळमन री) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) वधाा जजल््यातील ववववध गावात भारननयमन सुरु असल्यान ेवीजपींप बींद राहत असल्याने 
भाजीपाल्यासह ववववध उन्हा ी वपके घेता येत नसल्याच े माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरयायान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वीजपींप बींद असल्याने उन्हा ी वपकाींना पाणी शम त नसल्यान े ती सुकून 
जात असल्याने िेतकऱ्याींना आधथाक तो्ा होत असून बँकाींच्या थकबाकीत मोठ्या प्रमाणात 
वाढ झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढ ून आले व त्या अनिुींगाने भारननयमन मुक्त 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनि ळे (१२-१०-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) पाण्याच े योग्य ननयोजन 
करण्यासाठी तसचे कृिी पींपाींसाठी आवश्यक असलेला ववद्युत पुरवठा लक्षात घेऊन महाराषर 
ववद्युत ननयामक आयोगाच्या आदेिानुसार व महाववतरण कीं पनीच्या दद. १४.०१.२०१३ च्या 
पररपत्रकानुसार राज्यातील कृिी वादहन्याींवरील कृिी ग्राहकाींना रात्रीच्या का ात १० तास व 
ददवसा ८ तास ३ फेज वीजेची उपलब्धता चक्राकार पद्धतीन ेदेण्यात येते. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अिोले (श्ज.अहमदनगर) ताल क्यातील मवेशी व पाडाळणे येथील  
३३ िेव्ही उपिें द्र अद्याप न उभारल्हयाबाबत 

  

(२०)  ५६७१३ (१६-०८-२०१६).   श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राह ल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िळवा) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) अकोले (जज.अहमदनगर) तालकु्यातील मवेिी व पािा णे येथील ३३ के.व्ही.च्या उपकें द्रास 
एक विाापूवी मींजुरी शम ून अद्याप उभारणी केली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीच्या अनुिींगाने सदर ३३ के.व्ही. उपकें द्राची तातिीन ेउभारणी करणेबाबत 
िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनि ळे (१२-१०-२०१७) : (१), (२) व (३) अहमदनगर जजल््यातील अकोले 
तालुक्यातील  पािा ण ेव मवेिी येथ ेआददवासी उपयोजनेअींतगात नवीन ३३/११ के.व्ही उपकें द्र 
उभारण्याच्या प्रस्तावास ददनाींक १६.०१.२०१७ रोजी मींजूर शम ाली आहे. सदर उपकें द्रासाठी 
अनुक्रम े रु. २.७१ को्ी व रु. ३.५६ को्ी असा एकूण रु.६.२७ को्ी इतका खचा अपेक्षक्षत 
असून आवश्यक रु. ६.२७ को्ीचा ननधी आददवासी उपयोजनेच्या राज्यस्तरीय योजनेतून 
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महाववतरण कीं पनीस अनुदान स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्याबाबत अधधक्षक अशभयींता, सीं. व 
सु. मींि  कायाालय, अहमदनगर याींनी प्रकल्प अधधकारी, आददवासी ववकास ववभाग, राजुर, 
ता. अकोले, जज.अहमदनगर याींचकेि े ददनाींक ११.०४.२०१७ अन्वये मागणी केली आहे. सदर 
ननधी प्राप्त होताच सदर उपकें द्राच ेकाम करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
िागल ताल क्यातील (श्ज.िोल्हहापूर) मौजे सनेापती िापशी येथ ेववद्य त प्रवाहासाठी उभारणी 

िेलेले खाांब जीणा झाल्हयाबाबत 
  

(२१)  ५७२०३ (१६-०८-२०१६).   श्री.हसन म श्रीफ (िागल), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िळवा), 
श्री.भास्िर जाधव (ग हागर), श्री.स रेश लाड (िजात) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) कागल तालुक्यातील (जज.कोल्हापूर) मौज े सनेापती कापिी येथ े ववद्युत प्रवाहासाठी 
उभारणी केलेले खाींब जनुे झाले असल्याने केव्हाही खाली पिून अपघात होण्याची िक्यता 
ननमााण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी स्थाननक लोकप्रनतननधी व नागरीकाींनी महाववतरणाकि े वारींवार 
तक्रारी करुनही महाववतरणकिून कायावाही होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढ ून आले व त्या अनुिींगाने सदर गावातील ववद्युत 
खाींबाची दरुुस्ती करणेबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१२-१०-२०१७) : (१) हे खरे आहे.  
(२) यासींदभाात महाववतरणकि ेतक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. 
(३) व (४) कागल तालुक्यातील (जज.कोल्हापूर) मौज ेसेनापती कापिी या गावातील एकूण ३५ 
खाींब गींजलेले आहेत. त्यापैकी U & M योजनेअींतगात एकूण ७ गींजलेले खाींब बदलले आहेत. 
उवाररत २८ गींजलेले खाींब बदलण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

फदाापूर सशवारातील (ता.सोयेगाव, श्ज.औरांगाबाद) नवीन दगाा पररसरातील शेतिऱ्याांना 
शेतीपांपासाठी डीपी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(२२)  ५७५६६ (१६-०८-२०१६).   श्री.अत ल साव े (औरांगाबाद पूवा) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) फदाापूर शिवारातील (ता.सोयेगाव, जज.औरींगाबाद) नवीन दगाा पररसरातील िेतकऱ्याींनी १३ 
जणाींचा एक ग् तयार करुन ितेीपींपासाठी सन २०१३ मध्ये महाववतरणकि े िीपी उपलब्ध 
करुन देण्यासाठी अजा केले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िेतकऱ्याींना १० ददवसात िीपी उपलब्ध करुन न ददल्यास आींदोलन करण्याचा 
इिारा महाववतरणच्या वररषठ अधधकाऱ्याींना लेखी ननवेदनाद्वारे ददला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढ ून आले व त्या अनुिींगान ेसदर िेतकऱ्याींना िीपी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत िासनान ेकोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१२-१०-२०१७) :(१), (२), (३), (४) व (५)  सदरचे रोदहत्र ददनाींक 
१९.०९.२०१६ रोजी महाववतरण कीं पनीकिून कायााजन्वत करण्यात आले आहे. 

___________ 
 

खारेपाटण भ  बावडा (श्ज.ससांध द गा) येथे ववद्य त खाांब उभ ेिरताना  
नसाररच्या झाडाांची तोड िेल्हयाबाबत 

(२३)  ५९४२४ (१६-०८-२०१६).   श्री.वैभव ना ि (ि डाळ) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खारेपा्ण भुईबाविा (जज.शसींधुदगुा) वीज ववतरण उप कें द्रासाठी ३३ के. व्ही उच्च दाबाची 
मुख्य वादहनी ्ाकण्याचे काम महाववतरण कीं पनीन ेइन्फ्ा योजनअेींतगात खाजगी कीं पनीला ददले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं पनीन ेखारेपा्ण भुईबाविा रस्त्या लगत लावण्यात आलेल्या नसारीच्या 
झािाींची ववद्युत खाींब उभ े करताना तोि केल्याबाबतची तक्रार ग्रामस्थाींनी व पयाावरण 
प्रेमीींनी तहशसलदार याींच्याकि ेकेली आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या तक्रारीच्या अनुिींगाने झािाची तोि करणाऱ्या खाजगी कीं पनीच्या ठेकेदारावर 
कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनि ळे (१२-१०-२०१७) : (१) भुईबाविा (जज. शसींधुदगुा) ववज ववतरण 
उपकें द्रासाठी ३३ के.व्ही. उच्च दाबाची मुख्य वादहनी ्ाकण्याचे काम महाववतरण कीं पनीन े
इन्फ्ा अींतगात म.े बी. व्ही.जी. (इींडिया) शलमी्ेि या खाजगी कीं पनीला ददले आहे. 
(२) सदर वादहनीच े ११ मी. लाींबीच े लोखींिी पोल उभारताना ववद्युत सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीन े
अिथ ा होणाऱ्या रस्त्यालगतच्या झािाींच्या फाींदया आवश्यकतेनसुार कमीत कमी तोिल्या 
जातील याची दक्षता घेण्यात आली आहे. तसेच याबाबत तहशसलदार, वैभववािी याींच्याकि े
तक्रार आलेली नसल्याच ेआढ ले आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मालेगाव (श्ज.नासशि) येथे होत असलेल्हया भारतनयमनाम ळे  
वस्त्रोद्योग आधथाि तोट्यात असल्हयाबाबत 

  

(२४)  ६१११४ (१६-०८-२०१६).   श्री.आससफ शखे (मालेगाांव मध्य), श्री.असमन पटेल 
(म ांबादेवी) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मालेगाव (जज.नाशिक) येथ ेमाहे म,े २०१६ पासनू वेगवेगळ्या कारणान ेमहाववतरण कीं पनी 
भारननयमन करत असल्यान ेमालेगाींव येथील वस्त्रोद्योग आधथाक तोट्यात आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीच्या अनिुींगाने यींत्रमागधारकाींच े होणारे नकुसान लक्षात घेता िासन 
आवश् यक ती कोणती कायावाही करणार आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (११-०९-२०१७) : (१) ववद्युत मागणी व पुरवठा याींच्यामध्ये तफावत 
ननमााण झाल्यान ेवीज प्रणालीच्या सुरक्षक्षतते कररता मालेगाींवमध्ये दद. १६ म,े ३१ म,े १ जून 
व २ जून, २०१६ या ददविी आपत्कालीन भारननयमन करण्यात आले होत.े 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 
जेऊर (ता.अक्िलिोट, श्ज.सोलापरू) येथील गट नां.७३७/१/अ मध्ये रस्त्यावरील रान्फ्सफॉमार 

वाहत िीस अडथळा ठरत असल्हयाबाबत 
 

(२५)  ६१६६२ (१६-०८-२०१६).   श्री.असमत घोडा (पालघर) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जेऊर (ता.अक्कलको्, जज.सोलापूर) येथील ग् नीं.७३७/१/अ मध्ये ताल ्ाकून अिववलेला 
रस्ता तात्का  खुला करुन देण्यात यावा, तसेच रान्सफामार रस्त्याींच्या वाहतूकीस अिथ ा 
ठरत असल्यान े उपअशभयींता, म.रा.वव.वव., अक्कलको् याींचकेि े अजा करुन त्याच े स्थलाींतर 
करण्याच ेआदेि तहशसलदार अक्कलको् याींच्या न्यायालयात दद.१६.१.२०१६ रोजी ददले आहे हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आदेिाचे पालन न केल्यास भा.दीं.सीं. १८६० कलम १८८ अन्वये फौजदारी 
कारवाई करण्यात येईल, असेही आदेिात नमूद करण्यात आले आहे हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरचे आदेि देऊन सहा मदहन्याींचा कालावधी उल्ूनही अद्याप हा रस्ता 
मोक ा करुन देण्यात आला नसल्याच े माहे जून, २०१६ मध्ये वा त्यादरयायान ननदिानास 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच राज्य िासनाच्या महसूल ववभागाींतगात महाराजस्व अशभयानाींतगात पाणींद रस्ता 
खुले करण्याचे धोरण सुरु असताींनाही तसचे तहशसलदार अक्कलको् याींचे न्यायालयात सदरचा 
रस्ता खुला करण्याचे आदेि ददलेले असताींनाही हा रस्ता खलुा करण्यात आला नाही, हे ही 
खरे आहे काय,  
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(५) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या अनुिींगाने िासनान े
कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१२-१०-२०१७) : (१) हे अींित: खरे आहे. 
(२), (३) व (४) श्री.शिबु मघे ूचव्हाण याींनी जेऊर, ता.अक्कलको् येथील ग् नीं.७३७/१/अ च्या 
बाींधालगतचा रान्सफॉमार स्थलाींतररत करण्यासाठी व सदरचे काम १.३% DDF योजनअेींतगात 
काम करण्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्राींची पूताता, वारींवार ववचारणा करुनही, अद्यापपयात 
उपववभागीय कायाालय, महाववतरण, अक्कलको् याींना सादर केले नाहीत. त्यामु े पुढील 
कायावाही होऊ िकली नाही. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
वधाा श्जल्ह्यातील िारांजा (घा.) व आष्ट्टी उपववभागात िायााश्न्फ्वत असलेली ३३ िे.व्ही. ची ८ 

उपिें दे्र १३२ िे.व्ही. च्या उपिें द्रास जोडण्याबाबत 
  

(२६)  ६१७३६ (१८-०८-२०१६).   श्री.अमर िाळे (आवी) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) वधाा जजल््यातील कारींजा (घा.) व आष्ी उपववभागात कायााजन्वत असलेली ३३ के.व्ही. ची 
८ उपकें दे्र त ेगाींव (िा.पीं.) ता. आष्ी येथील १३२ के.व्ही. च्या उपकें द्रास जोिली असून या 
उपकें द्राची क्षमता ५० एमव्हीए एवढी आहे आणण सद्यजस्थतीत सदर उपकें द्रावर ६० एमव्हीए 
चा भार पित असल्याचे ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कारींजा (घा.) येथनू ननघालेल्या ३३ के.व्ही. च्या ५ वाहीन्या (हे्ीकुीं िी, नारा, 
कन्नमवारग्राम, कारींजा व सावली) घनदा् जींगलमागाातून जात असल्यामु े ववद्युतपुरवठा 
वारींवार खींिीत होत असल्याच्या तक्रारी सींबींधीत ववभागास केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कारींजा (घा.) उपववभागातील ववद्युतसींबींधी समस्या सोिववण्याकरीता येथ े
प्रस्ताववत केलेल्या १३२ व ३३ के.व्ही. च्या उपकें द्रास िासन ककती कालावधीत मींजूरी देणार 
आहे वा देण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१२-१०-२०१७) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) कारींजा (घा.) उपववभागातील ववद्युतसींबींधी समस्या सोिववण्याकरीता कारींजा येथ ेनववन 
२२०/१३२/३३ के.व्ही. उपकें दे्र उभारण्याचा प्रस्ताव महापारेिण कीं पनीमाफा त ववचाराधीन आहे. 
सदर उपकें द्रासाठी लागणारी जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रीया सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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ववदभाातील िृिीपांपाच्या ववद्य त प रवठ्यात असलेला अन शेि 
  

(२७)  ६३२४० (१८-०८-२०१६).   श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ववदभाात ६५ ्क्के वीजननशमाती होत असताींना सुध्दा िेतीला मात्र १४ ्क्केच वीज शम त 
असून नागपूर ववभागाला १०.९० ्क्के आणण अमरावती ववभागात १७.३७ ्क्के कृिी के्षत्रालाच 
वीज पुरवठा करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववदभाातील ६ लाख ९० हजार कृिीपींपाचा अनिुेि असल्याची मादहती ददनाींक 
१० जून, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास ननदिानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास चौकिीत काय आढ ून आले व त्या अनुिींगान ेिेतकऱ्याींनी कृिीपींपास वीज 
पुरवठा शम ण्याबाबत वीज महामिीं ाकि े पसैे (िीमाींि) भरलेले आहे अिा सवा ितेकऱ्याींना 
वीजेचा पुरवठा उपलब्ध करून देण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनि ळे (१०-१०-२०१७) : (१) महाराषर राज्यात स्थावपत असलेली एकूण वीज 
ननशमाती क्षमता ३२४१७ म.ेव.ॅ आहे.  यापैकी ववदभाातील एकूण स्थावपत क्षमता १२५२९ म.े व.ॅ 
एवढी आहे (३८.६५%). (ववदभाात असणारे  प्रकल्प महाननशमाती ५५४० मे.व.ॅ, कें द्राच े १००० 
मे.व.ॅ, खाजगी ५२५० मे.व.ॅ, अपारींपाररक ऊजाा १३९ म.ेव.ॅ व ररलायन्स एनजी ६०० मे.व.ॅ) 
ववदभाात माचा, २०१७ अखेर एकूण ७,९३,२१२ कृिीपींपाचे ऊजीकरण करण्यात आले आहे. 
(२) माचा, २०१६ अखेर ववदभाातील चींद्रपूर व गिधचरोली या जजल््यात एकूण ४७१९ इतक्या 
कृिीपींपाचा अनुिेि बाकी होता. त्याकररता रु. ८९.७६ को्ी इतका ननधी अनुिेि योजनेअींतगात 
मींजूर केला असून  माचा, २०१७ अखेर ६६०० कृिीपींपाच ेऊजीकरण करण्यात आले आहे. तसेच 
ववदभाामध्ये माचा, २०१७ अखेर ५८५५४ कृिीपींप पैसे भरुन प्रलींबबत असून माचा, २०१७ अखेर 
५०२११ कृिीपींपाच ेऊजीकरण करण्यात आले आहे व उवाररत काम ेप्रगतीपथावर आहेत. 
(३) महाववतरणमाफा त चौकिी करण्यात आली आहे. 
(४) ववदभा व मराठवाड्याकररता सन २०१६-१७ मध्ये ९४,४६२ कृिीपींपाना वीजजोिणी देण्याच्या 
उद्देिाने रु. ९१६.२० को्ीची योजना प्रस्ताववत असून त्यामध्ये ववदभाातील ७०६४८ 
कृिीपींपाकररता रु. ६८६.१४ को्ी इतका ननधी प्रस्ताववत करण्यात आला आहे. 

पायाभूत आराखिा-२ योजनेअींतगात ववदभााकररता १५८२२ कृिीपींप ऊजीकरणाची 
तरतूद करण्यात आली असून माचा, २०१७ अखेर १२२५५ कृिीपींपाचे ऊजीकरण करण्यात आले 
आहे. तसेच जजल्हा वाविाक योजनेअींतगात सन २०१६-१७ मध्ये ववदभाातील ९८० कृिीपींपाींच े
ऊजीकरण करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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पराांडा (श्ज.उस्मानाबाद) येथील ३३ िेव्ही वीज उपिें द्राची इमारत मोडिळीस आल्हयाने  
नवीन इमारत बाांधण्याबाबत 

  

(२८)  ६३५९९ (१८-०८-२०१६).   श्री.राह ल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पराींिा (जज.उस्मानाबाद) तालुक्यातील आना ा येथील महाववतरणाची ३३ केव्ही वीज 
उपकें द्राच्या इमारतीला ति ेजाऊन इमारत मोिक ीस आल्यान े नवीन इमारत बाींधण्याबाबत 
लोकप्रनतननधीींनी मा.ऊजाा मींत्री याींना माहे जनू, २०१६ मध्ये वा त्यादरयायान लेखी ननवेदन 
ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,  
(३) असल्यास, चौकिीच्या अनुिींगाने सदरची इमारत दरुुस्ती करण्याबाबत िासनाने कोणती 
कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनि ळे (१०-१०-२०१७) : (१) लेखी ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढ ून येत नाही. 
तथावप लोकप्रनतननधी याींच ेकायाकारी अशभयींता (स्था) महाववतरण, लातूर याींचेिी दरूध्वनीवरुन 
झालेल्या सींभािणामध्ये ववियाींककत इमारतीच्या दरुुस्तीबाबत चचाा झालेली आहे.     
(२) महाववतरणमाफा त चौकिी करण्यात आली आहे. 
(३) सदर इमारतीचे छत (स्लॅब) पावसाम ेु अनत ग त असल्याने त्याची दरुुस्तीसाठीची 
ननववदा प्रकक्रया पूणा झाली असून त्याप्रमाणे कायाादेि त्याअींतगात ्ी.सी.्ी. कलर को्ेि पत्र े
छतावर बसवून सवाप्रथम ग ती बींद करण्याचे काम तातिीने सुरु करण्यात येत आहे. तसेच 
इमारतीच ेस्रक्चरल ऑिी् करुन त्याप्रमाणे आवश्यक दरुुस्तीची काम ेकरुन उपकें द्र इमारत 
सुजस्थतीत करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदगाव खांडशे्वर (श्ज.अमरावती) येथील व पश वैद्यिीय दवाखाना आमला वव.  
(ता.चाांदरू रेल्हवे, श्ज.अमरावती) येथील प्रलांबबत ववद्य तीिरणाच्या िामाबाबत 

  

(२९)  ६४२७४ (१८-०८-२०१६).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्हवे), श्री.असमन पटेल 
(म ांबादेवी) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) अमरावती जजल््यातील नाींदगाव खींिशे्वर अींतगात व पिुवैद्यकीय दवाखाना आमला वव. 
(ता.चाींदरु रेल्वे) येथील प्रलींबबत ववद्युतीकरणाच्या कामाबाबत मा.स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी 
कायाकारी अशभयींता, सा.बाीं.ववद्यतु ववभाग, अमरावती याींना ददनाींक १३ जून, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास लेखी ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकिीत काय आढ ून आले व त्या अनुिींगान े प्रलींबबत ववदयुतीकरणाच्या 
कामाबाबत िासनान ेकोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१०-१०-२०१७) : (१), (२) व (३) अमरावती जजल््यातील अमरावती 
ग्रामीण ववभागाअींतगात चाींदरू रेल्वे उपववभागामध्ये आमला ववश्वेवर हे गाव येत.े येथील 
पिुवैद्यकीय दवाखान्याकररता नवीन वीज कनेक्िन ददनाींक २५.०८.२०१६ रोजी देण्यात आले 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शासनाने राज्यातील भारतनयमन बांद िरण्याच्या िेलेल्हया घोिणेबाबत 
  

(३०)  ६४२९० (१८-०८-२०१६).   डॉ.सांतोि टारफे (िळमन री), श्री.असमन पटेल (म ांबादेवी) :   
सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) िासनान े राज्यातील भारननयमन बींद करण्याची केलेली घोिणा काही कालावधी पुरतीच 
असल्याच ेमाहे जून, २०१६ मध्ये वा त्यादरयायान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक १ जून पासून महाववतरण कीं पनीने सुरु केलेल्या या भारननयमनामु े 
दहींगोली वाशसयाींना त्रास होत असल्याने सींबींधधत वीज कीं पनीकि ेचौकिी केली असता दहींगोली 
जजल््याला वीजपुरवठा करणारा एक प्रकल्प पाण्याअभावी बींद पिला असल्याच े
ननदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनान े चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या अनुिींगाने 
भारननयमन कमी करण्यासाठी िासनान े पाण्या अभावी बींद पिलेला प्रकल्प सुरु करण्याबात 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१२-१०-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) दद. १८ माचा, २०१६ पासून दहींगोली जजल््यामध्ये ११ केव्ही गावठाण कफिर व ११ 
केव्ही शसींगल फेजीींग कफिर आणण ११ केव्ही एक्सप्रेस कफिरवरील भारननयमन रद्द करण्यात 
आलेले आहे. त्यामु े ११ केव्ही गावठाण कफिरवर, ११ केव्ही शसींगल फेज कफिर आणण ११ 
केव्ही एक्सप्रेस कफिरवर भारननयमन केले जात नाही. तथावप ब्रेकिाऊन व देखभाल 
दरुुस्तीच्या कामाननशमत्त काही कालावधीसाठी वीज पुरवठा बींद असतो.  

वीज पुरवठा करण्यासाठी लागणारी वीज ही एका ववशिष् प्रकल्पातून पुरवठा होत 
नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मावळ (श्ज.प णे) ताल क्यात अनेि दठिाणी वारांवार वीज प रवठा खांडीत होत असल्हयाबाबत 
  

(३१)  ६४४२६ (१८-०८-२०१६).   श्री.सांजय (बाळा) भेगड े(मावळ) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) माव  तालुक्यात (जज.पुणे) अनके दठकाणी खींडित वीजपुरवठ्याचा प्रश्न गींभीर झाला 
असून कामिते पररसरातील काही भागात वारींवार वीजपुरवठा खींडित होत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या भागामध्ये वपठाच्या धगरण्या, वेजल्िींग िॉप, इलेक्रॉननक्स व इलेजक्रकल 
दकुान,े वप्र्ीींग प्रेस, आदद ववजेची आवश्यकता असलेले व्यवसाय असून खींडित 
वीजपुरवठ्याम ेु मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाववतरणच्या कारभारामु े नागररक त्रस्त झाले असून रात्री वीज 
अननयशमतरीत्या खींिीत होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कामिेत पररसरातील वीजपुरवठा सुर ीत होण्याच्या दृष्ीने िासनान े ननणाय 
घेतला आहे काय, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१०-१०-२०१७) : (१) व (२) कामिेत कफिरची लाींबी २५ कक.मी.असून 
तो िोंगरा  व झािी असलेल्या भागातून येत असल्यान ेपावसा याच्या कालावधीत वीजपुरवठा 
खींिीत होत असतो.  तो वीजपुरवठा पूवावत करण्यासाठी महाववतरण कीं पनीकिून तातिीची 
कायावाही करण्यात येते. 
(३) कामिेत पररसरातील वीज पुरवठा अखींडित व सक्षम ठेवण्यासाठी खालीलप्रमाणे 
उपाययोजना करण्यात आली  आहे:- 

१) २२ के.व्ही कामिेत कफिरवरील कामिेत बाजारपेठ हा भाग २२ के.व्ही पवनानगर 
कफिरवर स्थलाींतरीत केला आहे.  त्यामु े  कामिेत बाजारपेठ मध्ये ववद्युत पुरवठा खींिीत 
होण्याच ेप्रमाण कमी झाले आहे.  त्यामु े २२ के.व्ही. कामिेत कफिरवरील २२ ॲयापीअर वीज 
भार कमी झाला आहे. 

२)  १००/२२ के.व्ही. त ेगाींव उपकें द्रातून नवीन प्रभारीत केलेल्या २२ के.व्ही. 
कफनोलेक्स कफिरवर २२ के.व्ही कामिेत कफिरवरील खालील भाग स्थलाींतरीत करण्यात आला 
आहे. 
    (अ) वविाल लॉन्स पोतदार िा ेजव ील पररसर (ब) याहा सकर वस्ती (क) स्मिानभूमी 
पररसर, त्यामु े सुध्दा २२ के.व्ही.कामिेत कफिरवरील २० ॲयापीअर वीज भार कमी झाला 
आहे. याव्यनतररक्त २२ के.व्ही. कामिेत कफिरवरील खालील भाग २२ के.व्ही.कफनोलेक्स 
कफिरवर स्थलाींतरीत करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
   (अ) विगाींव माव  पररसर व बाजारपेठ (ब) सवा िासकीय कायाालये, (क) मा ीनगर 
शिक्षक सोसाय्ी (ि) ददजग्वजय कॉलनी, शभलारे वस्ती. 

३) २२/२२ के.व्ही. जस्वधचींग कें द्र ददनदया  योजनेअींतगात प्रस्ताववत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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दहांगोली श्जल्ह्यातील शेतिऱ्याांना वीज जोडणी देण्याबाबत 
  

(३२)  ६५२४१ (२७-०१-२०१७).   डॉ.सांतोि टारफे (िळमन री) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) दहींगोली जजल््यातील केव  ७० िेतकऱ् याींना कृिी पींपाला वीज जोिणी ददली असून 
अजूनही ४०० िेतकरी कृिी पींपाच्या वीज जोिणीसाठी प्रनतक्षेत असल्याची बाब माहे ऑगस््, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरयायान ननदिानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िेतकऱ् याींना कृिीपींपासाठी वीज जोिणी शम त नसल्याने िेतकऱ् याींना अनके 
अिचणीला सामोरे जावे लागत असल्याने क मनुरी तालुक्यातील कृिी पींपाच्या वीज 
जोिणीसाठी महाववतरण कीं पनीने प्रनतक्षेत असलेल्या िेतकऱ् याींना त्वररत वीज जोिणी 
देण्याबाबत िासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१२-१०-२०१७) : (१) व (२) नाींदेि पररमींि ाींतगात दहींगोली मींि  
कायाालय येते. दहींगोली जजल््याअींतगात क मनुरी, सेनगाव, औींढा व वसमत येथे तालुका  
ननहाय महाववतरण कीं पनीचे उपववभागीय कायाालय अजस्तत्वात आहेत. दहींगोली जजल््यातील 
क मनुरी तालुक्यात एकूण १२८७७ कृिीपींप ग्राहक आहेत. 

क मनुरी तालुक्यात माचा, २०१६ अखेर एकूण २२७ कृिीपींपधारकाींच े ववद्युत 
जोिणीच ेकाम प्रलींबबत होत.े  त्यापैकी ऑगस््, २०१६ अखेर ६० कृिीपींपाना वीज जोिण्या 
देण्यात आल्या  आहेत. तसेच माहे ऑगस््, २०१६ अखेर ४०६ कृिीपींपाना वीज जोिणी देणे 
प्रलींबबत होत.े सदर कृिीपींपाना वीज जोिणी देण्याकररता वविेि पॅकेज योजनअेींतगात कीं त्रा् 
देऊन वका  ऑिा देण्यात आल्या आहेत. सदर कीं त्रा्ामध्ये सप् े्ंबर, २०१६ ते जून, २०१७ पयात 
३८८ कृिीपींपाींना वीज जोिण्या देण्यात आल्या असून उवाररत कामे प्रगतीपथावर आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पालघर श्जल्ह्यातील अततद गाम ि लोद गाव व आददवासी पाड्याांमध्ये  
म लभूत सोयीस ववधा प रववण्याबाबत 

  

(३३)  ६५२८५ (१६-१२-२०१६).   अॅड.आसशि शलेार (वाांदे्र पश्श्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठाण)े, 
श्रीमती मतनिा चौधरी (ददहसर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवले), श्री.अत ल भातखळिर (िाांददवली 
पूवा), श्री.वविास ि ां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ठाणे िहरापासून १२८ कक.मी. अींतरावर असलेल्या पालघर जजल्हयात मोखािा तालुक्यातील 
अनतदगुाम असलेल्या कुलोद गाव व आददवासी पाड्याींमध्ये सुमारे १४५० नागररक राहत असून 
ते मलुभूत सुववधाींपासून वींधचत असल्याची मादहती नकुतीच समोर आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) त्याचप्रमाणे तथेील नागररकाींना प्राथशमक आरोग्य कें द्र, एस्ी सेवा सुववधा शम ालेली 
नाही व या पाड्यात ५ िा ा असुन त्यातील ३ िा ाींमध्ये अद्याप शिक्षकाींची ननयुक्ती केली 
नसल्यान ेतेथील ववद्याथी शिक्षणाींपासून वींधचत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्य व कें द्र िासनाच्या आददवासी गावातील योजनाींसाठी को्यवधी रुपये 
ननधी खचा करण्यात आला असून तो कागदावरच दाखववण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आददवासी पाियाींतील नागररकाींना मलुभूत सुववधाींपासून वींधचत रहावे लागत 
असल्यान े त्याींना न्याय शम वून देण्याबाबत िासनाकिून कोणत्या उपाययोजना करण्यात 
येणार आहे वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. ववष्ट् ण  सवरा (२७-०९-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 

१. मौजे कुलोद येथे प्राथशमक आरोग्य उपकें द्र इमारत बाींधणेस रु.१२२.३५ लक्ष 
रकमेस प्रिासकीय मान्यता शम ाली असून सदर कामाच े अींदाजपत्रक तयार करुन ताींबत्रक 
मींजुरीकरीता अधधक्षक अशभयींता, सावाजननक बाींधकाम मींि , ठाणे याींचे कायाालयाकि े
कायाकारी अशभयींता, बाींधकाम ववभाग, जव्हार, जज.प.पालघर याींनी सादर केलेले आहे. 

२. कुलोद गावास शमनी एस.्ी.बस सेवा सुरु करण्यासाठी कायाकारी अशभयींता, 
बाींधकाम जव्हार, जजल्हा पररिद, पालघर या ववभागाकिून महाराषर राज्य पररवहन मींि  
जव्हार-पालघर याींना रस्ता एस.्ी.बस वाहतुकीस सुजस्थतीत असल्याबाबत पत्र देण्यात आले 
आहे. 

३. कुलोद ग्रामपींचायत हद्दीत ०५ पाड्याींमध्ये ०५ िा ा असून त्या प्रत्येक िा ेत 
ववद्याथी सींख्या क्षमतेनुसार शिक्षक कायारत आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) कुलोद गाव पररसरात गाींव अींतगात रस्त,े पाईप डिप, पाड्याींना जोिणारे रस्त,े काँकक्र् 
रस्ते, िौचालये, इ. काम ेसन २०१६-१७ मध्ये हाती घेण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

ि ळगाव बदलापूर (श्ज.ठाणे) येथ ेमहाववतरण ववभागाचे  
िायािारी असभयांता िायाालय स रु िरणेबाबत 

 

(३४)  ६६५०३ (०७-०१-२०१७).   श्री.किसन िथोरे (म रबाड), श्री.पाांड रांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िळवा), श्री.नरेंद्र पवार (िल्हयाण पश्श्चम) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ठाणे जजल््यातील कु गाव बदलापूर येथ े महाववतरण ववभागाच े कायाकारी अशभयींता 
कायाालय सुरु करणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मागणी करूनही अद्याप कायावाही झाली 
नसल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरयायान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 



वव.स. ३६० (24) 

(३) असल्यास, चौकिीअींती कु गाव बदलापूर येथे महाववतरण ववभागाचे कायाकारी अशभयींता 
कायाालय सुरु करणेबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१२-१०-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) महाववतरण कीं पनीमाफा त नवीन कायाालय ननशमातीची मानके ननजश्चत करण्यासाठी 
नव्याने प्रकक्रया सुरु आहे. नवीन मानके ननजश्चत झाल्यानींतर आधथाक दानयत्वाचा ववचार करुन 
ननणाय घेण्यात येईल.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

पदाबोररया (ता.धानोरा, श्ज.गडधचरोली) या गावास वीज प रवठा होत नसल्हयाबाबत 
  

(३५)  ७३२०५ (२७-०१-२०१७).   डॉ.देवराव होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पदाबोररया (ता.धानोरा, जज.गिधचरोली) या गावास स्वातींत्र्याच्या ६९ विाानींतरही वीज 
पोहचली नसल्याने अजूनही सींपूणा गावाला अींधारात राहावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या विी पावसाळ्यात ववद्युत खाींब पोहचले होते पण लावण्यात आले नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीअींती या गावात वीज पोहचववण्याबत िासनान ेकोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत  आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रशखेर बावनि ळे (२७-०९-२०१७) : (१) व (२)  सदर गावाच ेददनाींक २६ ऑगस््, २०१७ 
रोजी ववद्युतीकरण पूणा करण्यात आले आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील बांजारा समाजाचा आांध्र प्रदेशप्रमाणे अन सूधचत जमातीत समावेश िरण्याबाबत 
 

(३६)  ७५१३४ (२१-०४-२०१७).   श्री.ि णाल पाटील (ध ळे ग्रामीण) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील बींजारा समाजाचा आींध्र प्रदेिप्रमाणे अनसुूधचत जमातीत समावेि करण्यात यावा 
व बींजारा समाजाला ॲरॉशस्ी कायदा लागू करण्यात यावा, यासाठी एका सींघ्नेने ध ेु येथील 
जजल्हाधधकारी कायाालयाच्या आवारात ननदिान े करून जजल्हाधधकारी याींना ननवेदन ददले 
असल्याचे माहे डिसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरयायान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाात िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववष्ट् ण  सवरा (०५-१०-२०१७) : (१) होय.  
(२) भारतीय सींववधानाच्या अनुच्छेद ३४२ खालील महाराषर राज्यातील के्षत्रासींबींधात दद.०६ 
सप् े्ंबर, १९५० रोजीच्या राषरपतीींच्या पदहल्या आदेिात आणण त्यानींतर महाराषर राज्याच्या 
बाबतीत सींसदेन े वे ोवे ी सधुारणा केलेल्या अनसुूधचत जमातीच्या याद्या प्रशसद्ध केलेल्या 
असून त्यात बींजारा समाजाची नोंद नाही. सदर याद्या कें द्र िासनामाफा त सूधचबद्ध करण्यात 
आलेल्या असून त्यामध्ये बदल करण्याचा अधधकार कें द्र िासनास आहे. 

कें द्र िासनाने एखाद्या जातीचा समावेि अनुसूधचत जमातीमध्ये करण्याकररता 
ननधााररत केलेले ननकि बींजारा समाज पुणा करत नसल्याने महाराषर राज्याच्या अनुसूधचत 
जमातीच्या यादीत बींजारा समाजाचा समावेि करण्यात आलेला नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

दहांगोली येथील रोदहत्राांसाठी तेलाचा प रवठा िरण्याबाबत 
  

(३७)  ७७५२१ (२८-०४-२०१७).   डॉ.सांतोि टारफे (िळमन री), श्री.असमन पटेल (म ांबादेवी), 
श्री.तानाजी म टि ले (दहांगोली) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) िासनान े दहींगोलीसाठी तरतदू केलेले सािआेठ हजार शल्र तेल नाशिकला पाठववले 
असल्याच े माहे जानेवारी,२०१७ मध्ये वा त्या दरयायान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, त्यामु े दहींगोलीतील रोदहत्र तेलाअभावी बींद पिले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दहींगोली येथील रोदहत्राींसाठी तेलाचा पुरवठा करण्याबाबत िासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (०३-१०-२०१७) : (१), (२) व (३) महाववतरण सामुग्री व्यवस्थापन 
कक्षाद्वारे ववतरण रोदहत्राींच्या देखभाल व दरुुस्तीसाठी आवश्यक असणारे रान्सफॉमार ऑईल 
ववकत घेतले जाते. सदर ऑईलच ववतरण हे के्षबत्रय कायाके्षत्रात नादरुुस्त रोदहत्राींच्या 
सींख्येनुसार केले जाते. नाींदेि पररमींि ातील दहींगोली मींिल याींचकेिील नादरुुस्त रोदहत्राींची 
सींख्या ववचारात घेता त्याींच्या अनतमहत्त्वाच्या ननकिीनसुार मुख्य कायाालयाकिून ऑईल हे 
परभणी भाींिारात उपलब्ध करुन देण्यात आले असून जेषठतेनुसार नादरुुस्त रोदहत्र दरुुस्त 
करुन देण्यात आलेले आहेत व ग्राहकाींचा वीज पुरवठा सुर ीत करुन देण्यात आला.  सदर 
ऑईल हे इतरत्र कोठेही व ववण्यात आले नसून त्याचा वापर फक्त दहींगोली मींि ातील 
नादरुुस्त रोदहत्र ेदरुुस्त करुन घेण्याकररता करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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भोिरदन ताल क्यात (श्ज.जालना) एल डी बल्हब योजना स रू ठेवून  
ग्राहिाांना बल्हब बदलून देण्याबाबत 

  

(३८)  ७८५९७ (२८-०४-२०१७).   श्री.सांतोि दानव े (भोिरदन) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) भोकरदन तालुक्यात (जज.जालना) वीजेची बचत आणण गोरगररबाींना ववद्युत बल्ब उपलब्ध 
व्हावे याहणून एलईिी बल्ब योजना सुरू करण्यात आली होती, परींतु काही बल्ब हमी का ातच 
खराब झाल्याने ही योजना बींद झाल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१७ मध्ये ननदिानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू योजनेमध्ये महाववतरण कीं पनीन ेग्राहकाींचे बल्ब बदलून देण्याची मागणी 
नागररकाींकिून करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार सदरहू एलईिी बल्ब योजना सुरू ठेवून ग्राहकाींना बल्ब बदलून 
देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशखेर बावनि ळे (०३-१०-२०१७) : (१) भोकरदन तालुक्यात (जज.जालना) येथ े एलईिी 
बल्बचे ववतरण करण्यात आलेले होते. काही प्रमाणात एलईिी बल्ब खराब झाल्याच्या तक्रारी 
मे. ईईएसएलच्या ग्राहक सेवाकें द्राचा दरूध्वनी क्रमाींक व ईमेलवर प्राप्त झाल्या.  खराब झालेले 
७ वॅ्  एलईिी बल्ब ककीं वा ९ वॅ्  एलईिी बल्ब हे, ९ वॅ्  एलईिी बल्बने कोणतेही जास्त िुल्क 
न आकारता बदलून देण्यात आलेले आहे व हे ववतरण, उपलब्ध असलेले एलईिी साठयानुसार 
मे. ईईएसएलच्या ग्राहक सेवाकें द्राकिून चाल ू आहे. मे.ईईएसएल याींच्याकिून शम ालेल्या 
मादहतीनुसार आतापयात जालना मींि  येथ े६८२० खराब एलईिी बल्ब बदलून देण्यात आलेले 
आहेत.   
(२) व (३) ज्या ग्राहकाींचे बल्ब खराब झाले आहे त्या ग्राहकाींना ९ वॅ्  क्षमतेचे बल्ब बदलून 
देण्यात येणार असून त्यासाठी मे. ई.ई.एस.एल. कीं पनीमाफा त उपववभागीय स्तरावर कफरते 
 ग्राहक सेवाकें द्र (मोबाईल व्हॅन) कायारत आहे. सद्यजस्थतीत ग्राहकाींच्या अिचणीचे ननवारण 
करण्यासाठी ग्राहक सेवाकें द्राचा दरूध्वनी क्र. ०२२-४००२११९१ आहे. तसेच ईमेल सुववधा 
ujalamah@gmail.com या मेल वर उपलब्ध आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

इन्फ्स ली डोंबवाडी (श्ज.ससांध द गा) येथे शॉटासकिा टने लागलेल्हया आगीत  
आठ एिरची िाज ूिलम बाग जळून गेली असल्हयाबाबत 

  

(३९)  ८१९१४ (२८-०४-२०१७).   श्री.वैभव ना ि (ि डाळ) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) इन्सुली िोंबवािी (जज.शसींधुदगुा) येथ े वीज ववतरण कीं पनीच्या ननषका जीपणामु े 
िॉ ा्सकका ्ने लागलेल्या आगीत आठ एकरची काज ूकलम बाग ज ून गेली असून या आगीत 
िेतकऱ्याींचे ३ लाखाींहून अधधक नुकसान झाले आहे व अिा प्रकारच्या घ्ना गेली ३ विा 
सलग होत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यादठकणी इन्सुली िोंबवािी येथ ेववजेचा दाब कमी जास्त होतो त्यावे ी नेहमी 
यादठकाणी स्पाकका ग होत ेव सदर प्रकार हा गेली ३ विा सातत्यान ेघित आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत वीज ववतरण कीं पनीन ेपाहणी केली आहे काय, त्यात काय आढ ून 
आले, त्यानसुार िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनि ळे (१७-१०-२०१७) : (१) व (२) दद. २५.०१.२०१७ रोजी  इन्सुली िोंबवािी 
येथील श्री.उल्हास सावींत याींच्या बागेत असणाऱ्या थ्री पोल स्रक्चरवरील AB स्वीचच्या 
बबघािामु े स्पाकका ग होऊन जशमनीवरील सुक्या गवतान े पे् घेतला. त्यामु े लागलेल्या 
आगीत काज ू कलमे व इतर झाि े ज ून सुमारे रु. १,२५,०००/- चे नुकसान झाले आहे.     
दद. २५.०१.२०१७ पूवी व तसेच मागील ३ विाात सदर दठकाणी अिाप्रकारची कोणतीही घ्ना 
घिलेली नाही. 
(३) सदर दठकाणी वीज ववतरण कीं पनीन े पहाणी करुन थ्री पोल स्रक्चरवरील AB स्वीचची 
देखभाल व दरुुस्ती करण्यात आलेली आहे. भववषयात अिा प्रकारची घ्ना होऊ नये यासाठी 
थ्री पोल स्रक्चरखाली खिी ्ाकण्यात आली आहे. तसचे वादहनीच ेदेखभाल व दरुुस्तीचे काम 
करण्यात आले आहे. 

ववद्युत ननरीक्षक, शसींधुदगुा याींनी ददलेल्या अहवालात महाववतरणने अपघातग्रस्तास 
नुकसान भरपाई द्यावी अस े अशभप्राय ददले आहेत.  तथावप अपघातग्रस्ताींकिून आवश्यक 
कागदपत्र ेमहाववतरण कीं पनीस माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये प्राप्त झाली असून त्याबाबत पुढील 
कायावाही सुरु आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वासशम श्जल्ह्यातील ववज ग्राहिाांचे ववदय त समटरचे ररडीांग न घेताच  
ग्राहिाांना ववदय त बबले आिारल्हयाबाबत 

  

(४०)  ८२१२१ (२८-०४-२०१७).   श्री.असमत झनि (ररसोड) :  सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वाशिम िहरातील व जजल््यातील ववज ग्राहकाींच्या बीलाींच े ररिीींग न घेताच ग्राहकाींना 
ववदयुत बबले देण्यात आली असनू याबाबतची तक्रार नागररकाींनी ददनाींक १७ जून, २०१६ वा 
त्या समुारस केली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ज्या कीं त्रा्दारास ववदयुत ररिीींगचे कीं त्रा् देण्यात आले त्या कीं त्रा्दाराींवर 
महाववतरणच्या अधधकाऱ्याींकिून कोणतीहे कारवाई होत नसल्याचे ननदिानास येत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढ ून आले, 
त्यानुसार िासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात  येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलबाींची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (०९-१०-२०१७) : (१) वाशिम जजल््यातील काही पररसरामध्ये मी्र 
वाचन एजन्सीने मी्र ररिीींग न घेतल्याम ेु सरासरी वीज वापराचे ववद्युत देयके देण्यात 
आली. 
(२) व (३) महाववतरण कीं पनीमाफा त याबाबत चौकिी करण्यात आली व चुकीची ववद्युत देयके 
दरुुस्त करुन ग्राहकाींना देण्यात आली. तसेच चकुीच े मी्र वाचन घेतलेल्या एजन्सीवर 
दींिात्मक कारवाई करुन त्या एजन्सीचे काम बींद करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

मालेगाांव (श्ज. वासशम) ताल क्यात किन्फ्हीराजा उपिें द्राऐवजी जऊळिा  
उपिें द्रामध न ववदय त प रवठा िरण्याबाबत 

 

(४१)  ८२१२५ (२८-०४-२०१७).   श्री.असमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) वाशिम जजल््यातील मालेगाींव तालुक्यामधील अमाना येथे ककन्हीराजा उपकें द्रावरुन 
ववदयुत पुरवठा करण्यात येतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ववद्युत लाईन ही वन ववभागाच्या जशमनीवरुन जात असल्याम ेु या 
ववद्युत वादहनीवर बऱ्याच वे ा वकृ्ष पितात व त्यामु े वे ोव ेी ववदयुत पुरवठा खींिीत होत,े 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यामु े १५ कक.मी. अतींरावरील ककन्हीराजा उपकें द्रा ऐवजी जऊ का 
उपकें द्रामधुन ववदयुत पुरवठा देण्यात येण्याबाबत अमाना येथील नागरीकाींची सततची मागणी 
आहे हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
ववलबाींची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१२-१०-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) मौजे अमाना (अमानवािी), ता. 
मालेगाव या गावास दद. २७.१०.२०१६ पूवी ३३/११ के.व्ही ककन्हीराजा उपकें द्रावरुन वीज पुरवठा 
करण्यात येत होता. ददनाींक २७.१०.२०१६ पासून मौज े अमाना (अमानवािी) या गावाकररता 
३३/११ के.व्ही. जऊ का उपकें द्रामधून तयार करण्यात आलेल्या ३ कक.मी., ११ के.व्ही. 
अमानवािी कफिरद्वारे वीज पुरवठा होत असून आता तेथील ग्राहकाींची/नागररकाींची कुठलीही 
तक्रार नाही. 

___________ 
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जळगाव श्जल्ह्यातील चाळीसगाव शहरातील ववज ग्राहिाांिड े 
२.५० िोटी रुपयाांची थिबािी असल्हयाबाबत 

 

(४२)  ८३७९३ (२८-०४-२०१७).   श्री.उन्फ्मेश पाटील (चाळीसगाव) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ज गाव जजल्हयातील चा ीसगाव िहरात घरगुती ८ हजार ५ ग्राहकाींकि े१ को्ी ८४ लाख 
५२ हजार रु., १ हजार ५२२ व्यावसानयक ग्राहकाींकि े ५२ लाख ५० हजार रु. व २११ 
औद्योधगक ग्राहकाींकि े १३ लाख ४७ हजार रुपये अिी एकूण २.५० को्ी रुपयाींची वीज 
देयकाची थकबाकी असल्याची बाब  ददनाींक २१ फेब्रुवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास 
ननदिानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववज बबल वे ेत न भरणाऱ् या ग्राहकाींचे ववज कनेक्िन खींडित करण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, वीज देयकाींची थकबाकी असण्याची कारणे काय आहेत व सदरहू थकबाकीची 
सींपूणा रक्कम वसुल करण्याबाबत िासन कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (०९-१०-२०१७) : (१) हे खरे आहे.  
(२) व (३) ग्राहकाींना देण्यात आलेले वीज देयक ग्राहकाींनी ववदहत मुदतीत भरणा न केल्याम ेु 
ग्राहकाींकि ेथकबाकी आहे.   

चा ीसगाव िहर उपववभागाींतगात माहे २१ फेब्रुवारी, २०१७ पयात घरगुती, वाणणज्य 
व औद्योधगक असे ९७३८ एकूण थकबाकीदार ग्राहक होते. त्यापैकी ६०५९ ग्राहकाींनी रु. ५३.७० 
लाखाींचा भरणा केला आहे. तसेच २०७ ग्राहकाींचा तात्पुरत्या स्वरुपात व ८५ ग्राहकाींचा 
कायमस्वरुपी अिा एकूण २९२ ग्राहकाींचा वीज पुरवठा खींिीत करण्यात आला असून 
त्याींच्याकि े रु. ३३.११ लाख एवढी थकबाकी आहे.  उवाररत थकबाकीदार ३३८७ ग्राहकाींसाठी 
थकबाकी वसलुीची मोदहम राबववण्यात येत आहे.  

वीज बबल न भरणाऱ्या ग्राहकाींचा ववद्युत पुरवठा ननयमानुसार खींिीत करण्यात येतो. 
चा ीसगाींव िहरात वसुलीसाठी ४ पथके करण्यात आली असून प्रत्येक पथकामध्ये ८ 
कमाचाऱ्याींची नेमणूक करुन वविेि वसुली मोदहम राबववण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

खेड ताल क्याच्या (श्ज.प णे) पूवा भागातील शेतिऱ्याांना शेती वपिाांसाठी  
२४ तास वीजप रवठा िरण्याची होत असलेली मागणी 

  

(४३)  ८४२४७ (२८-०४-२०१७).   श्री.स रेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खेि तालुक्याच्या (जज.पुणे) पवूा भागातील िेतकऱ्याींच्या वपकाींना पाणी पुरवठा करण्यासाठी 
िेतीपींपाींना रात्री वीजपुरवठा होत असल्यान ेदहींस्र पिूींच्या भीतीखाली वपकाींना पाणी द्याव े
लागते हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, वीज पुरवठा खींडित होत असल्याने वपकाींना पुरेसे पाणी िेतकरी देऊ िकत 
नाहीत त्याम ेु वपकाींच े नुकसान होत असून यासाठी वीज ववतरण कीं पनीन े २४ तास 
वीजपुरवठा करावा अिी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी व अणखल भारतीय मादहती सेवा 
सशमतीच्या अध्यक्षाींनी वारींवार लेखी ननवेदने देऊनही याबाबत कायावाही झालेली नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनाने याची चौकिी केली आहे काय, त्यानुसार कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनि ळे (०९-१०-२०१७) : (१), (२) व (३) यासींदभाात महाववतरण कीं पनीच्या 
ववभागीय कायाालयास ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढ ून येत नाही. मा. ववद्युत ननयामक 
आयोगाच्या ननदेिानुसार कृिीपींपाींना ददवसा ८ तास व रात्री १० तास चक्राकार पद्धतीन े थ्री 
फेज वीज पुरवठा करण्यात येत असून उवाररत का ात शसींगल फेज वीज पुरवठा केला जातो. 
तसेच कृिी पींपाचा वीज पुरवठा खींिीत झाल्यास तेवढा वे  वाढवून वीज पुरवठा करण्यात 
येतो.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वीज ववतरण िां पनी एल. .डी. बल्हबची जादा रक्िम वसूल िररत असल्हयाबाबत 
  

(४४)  ८४३५८ (२८-०४-२०१७).   श्री.सांश्जवरेड्डी बोदि रवार (वणी), डॉ.अशोि उ िे 
(राळेगाव) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ववजेची बचत व्हावी यासाठी वीज ववतरण कीं पनीकिून काही मदहन्याींपुवी ग्राहकाींना 
कीं पनीच्या एजीं्च्या माध्यमातनु एलईिी बल्बची ववक्री करण्यात आली यातील अनेक 
ग्राहकाींनी हे बल्ब रोख रक्कम देवून खरेदी केलेले असताींना वीज ववतरण कीं पनी सदर 
ग्राहकाींकिून बल्बची रक्कम पुन्हा बबलामध्ये समाववष् करुन वसलू करीत असल्याचा प्रकार 
माहे जानेवारी २०१७ मध्ये ननदिानास आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीच े ननषकिा काय व त्यानुसार ववज ववतरणाच्या कारभाराची चौकिी  
करण्याच्या दृष्ीने िासनान ेकोणती कायावाही केली आहे वा करणार आहे ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (०९-१०-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदरची बाब ननदिानास आल्यानींतर त्या ग्राहकाींची माहे जानेवारी, २०१७ पासनू 
वीज देयकामधून केली जाणारी वसुली थाींबववण्यात आली आहे. साींगली, गोंददया, नागपूर, 
अमरावती, यवतमा  व भींिारा या मींि  कायाालयाींतगात एकूण १८८५ ग्राहकाींपैकी आजपावेतो 
सवा ग्राहकाींना वीज देयकामाफा त वसूल केलेल्या रक्कमचेा परतावा करण्यात आला आहे. तसचे 
सदर कीं पनी ववरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.  

___________ 
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ववद्य त मनोऱ्यासाठी महापारेिण िां पनीच्यावतीन ेशेतिऱ्याांना देण्यात येणाऱ्या मोबदल्हयाबाबत 
  

(४५)  ८५६८२ (०९-०८-२०१७).   श्री.गणपतराव देशम ख (साांगोले), डॉ.स श्जत समणचेिर 
(हातिणांगले) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) राज्यात महापारेिण कीं पनीमाफा त नवीन उभ ेकरण्यात येणाऱ् या मनोऱ् याींसाठी व ६६ केव्ही 
ते १२०० केव्हीच्या वादहन्याींच्या खाली वापरण्यात येणाऱ्या िेतीच्या जशमनीच्या मोबदल्यामध्ये 
दपु्प् वाढ करण्याचा ननणाय िासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननणायाची अींमलबजावणी कधीपासून करण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, यासाठीचा मोबदला ठरववणारी यींत्रणा कोणती असणार आहे ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१६-१०-२०१७) : (१) िासन ननणाय ददनाींक ३१.०५.२०१७ अन्वये 
राज्यातील ६६ के.व्ही. व त्यापके्षा अधधक क्षमतेच्या अनतउच्च दाब पारेिण वादहन्याींसाठी 
उभारण्यात येणाऱ्या मनोऱ्यान े व्याप्त जागेच्या मोबदल्यात वाढ करण्याबाबत व वादहनीच्या 
तारेखालील जशमनीचा मोबदला देणेबाबतच्या धोरणाबाबत आदेि ननगाशमत करण्यात आले 
आहेत. 
(२) या ननणायाची अींमलबजावणी िासन ननणायाच्या ददनाींकापासून  लागू करण्यात आली आहे. 
(३) प्रत्येक जजल्हयात जजल्हाधधकारी, याींच्या अध्यक्षतेखालील सशमतीकिून मोबदला ननजश्चत 
करण्याच्या कायावाहीची तरतूद  सदर िासन ननणायात आहे. 

___________ 
  

सोलापूर श्जल्ह्यामध्ये पारधी समाजातील घरि लाांसाठी पारधी समाजाला  
िागदपत्र ेउपलब्ध िरुन ददली जात नसल्हयाबाबत 

  

(४६)  ८८०८६ (०९-०८-२०१७).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :  सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सोलापूर जजल््यामध्ये िासनाच्या आददवासी ववकास ववभागाच्या वतीन े व इतर 
योजनाींमधून पारधी समाजासाठी घरकुल योजना राबववण्याचा प्रस्ताव िासनाच्या ववचाराधीन 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावाच्या अनुिींगान े पारधी समाजातील घरकुलाींसाठी स्थाननक 
ग्रा.पीं.किून रदहवािी पुराव े व इतर आवश्यक असलेली कागदपत्र े उपलब्ध करुन ददली जात 
नसल्याने िासनाच्या घरकुल योजनेचा लाभ घेण्यापासून पारधी समाज वींधचत राहत 
असल्याच्या तक्रारी आददवासी मदहला ववकास सींस्थेच्या अध्यक्षान ेजजल्हा पररिदेचे अनतररक्त 
मुख्य कायाकारी अधधकारी याींचेकि े ददनाींक ११ म,े २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननवेदनाद्वारे 
केली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तक्रारीच्या अनुिींगाने िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानुसार कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत, तसेच सुरु असलेल्या कायावाहीची सद्यःजस्थती 
काय आहे ? 
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श्री. ववष्ट् ण  सवरा (२९-०९-२०१७) : (१) महाराषरातील पारधी जमात िैक्षणणक, सामाजजक व 
आधथाकदृष्या अत्यींत मागासलेली आहे. त्याींचे शिक्षण व साक्षरतेच ेप्रमाण अत्यल्प आहे.अिा 
दलुाक्षक्षत आददवासी पारधी समाजाला मखु्य प्रवाहात आणण्यासाठी सन २०११-१२ पासुन पारधी 
ववकास कायाक्रम राबववण्यात येतो. त्यात प्रामुख्यान ेघरकुल योजना राबववण्यात येत.े तसेच 
िबरी आददवासी घरकुल योजनेंतगात सुध्दा पारधी जमातीच्या लाभार्थयााना लाभ ददला जातो. 
(२) होय. 
(३) व (४) जजल्हा ग्रामीण ववकास यींत्रणा, सोलापूर याींचेकिील दद.३१.०५.२०१७ च्या पत्रान्वये 
ग् ववकास, पींचायत सशमती, द.सोलापूर याींना आवश्यक त्या सूचना ददलेल्या आहेत. 

___________ 
  

राज्यात माता-बालिाांसाठी स रु असलेली खावटी िजा योजना बांद झाल्हयाबाबत 
  

(४७)  ८९६५३ (०९-०८-२०१७).   श्री.वैभव वपचड (अिोले) :  सन्माननीय आददवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यात माता-बालकाींसाठी सुरु असलेली खाव्ी कजा योजना सन २०१४ पासून बींद 
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच आददवासी माता-बालकाींचे कुपोिण होवू नये याहणून खाव्ी कजा योजना पूवावत सुरु 
करणेबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् ण  सवरा (०३-१०-२०१७) : (१) व (२) आददवासी दाररद्रय रेिेखालील लाभार्थयााना सन 
२०१३-१४ पयात खाव्ी कजा वा्प करणेत आलेले आहे. मात्र लाभार्थयााकिुन खाव्ी कजााची 
परतफेि न झाल्याने ते थकबाकीदार आहेत. थकबाकीदार लाभाथी खाव्ी कजा घेणेसाठी पात्र 
ठरत नाहीत. त्याम ेु सन २०१४ पासुन खाव्ी कजााच ेवा्प झालेले नाही. 
(३) व (४) आददम जमातीच्या लाभार्थयाासाठी खाव्ी अनुदान योजनेच्या धतीवर नवीन योजना 
सुरू करण्याची बाब िासनाच्या ववचारधीन आहे. 

___________ 
  

आददवासी वविास महामांडळातील भरती प्रिरणाबाबत 
  

(४८)  ९०२२७ (०९-०८-२०१७).   श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :  सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) आददवासी ववकास महामींि ातील भरती प्रकरणी कें द्र िासनाच्या लेखापररक्षण 
ववभागामाफा त चौकिी करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तपासणीचा अहवाल िासनास कधीपयात प्राप्त होणार आहे, 
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(३) सदर अहवाल प्राप्त झाला असल्यास, या अहवालातील शिफारिीींनुसार िासनान ेदोिीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् ण  सवरा (१२-१०-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) ववभागीय आयुक्त, नाशिक याींच्या स्तरावरील उच्चस्तरीय सशमतीमाफा त आददवासी 
ववकास महामींि ामधील पद भरतीबाबत चौकिी करण्यात आली आहे. सदर चौकिीचा 
अहवाल प्राप्त झाला असून छाननीची प्रकक्रया सुरु आहे.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पालघर िृिी उत्पन्फ्न बाजार ससमतीस गोदामासाठी शासनािडून अन दान समळणेबाबत 
  

(४९)  ९०९१३ (१८-०८-२०१७).   श्री.ववलास तरे (बो सर), श्री.क्षितीज ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.दहतेंद्र ठािूर (वस ) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पालघर कृिी उत्पन्न बाजार सशमतीस गोदामासाठी िासनाकिून अनुदान शम णेसींदभाात 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २३ माचा, २०१७ रोजी वा त्या समुारास मा.कृिी, फलोत्पादन 
व पणन राज्यमींत्री याींना ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. स भाि देशम ख (१६-१०-२०१७) : (१) होय. 
(२) पणन मींि ामाफा त बाजार सशमत्याींचे आवारामध्ये गोदाम उभारणी सींदभाात प्रस्ताव 
राषरीय कृवि ववकास योजनेंतगात मींजूरीसाठी िासनास प्राप्त झाला असून त्यावर कायावाही 
सुरु आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील सहिारी साखर िारखान्फ्याांच्या तनवडण िीत सवासामान्फ्य सभासदाला तनवडणूि 
लढववणेपासून वांधचत ठेवल्हयाबाबत 

  

(५०)  ९०९३३ (१८-०८-२०१७).   श्री.स रेश हाळवणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नव्या सहकार कायद्याचा आधार घेवनू राज्यातील सहकारी साखर कारखान्याींच्या 
ननविणुकीत सवासामान्य सभासदाला ननविणूक लढववणेपासून वींधचत ठेवले जात असल्याच े
ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यातील सहकारी साखर कारखान्याींच्या ननविणुकीमध्ये सवासामान्य 
सभासदाला ननविणूक लढता यावी या दृष्ीने नवीन सहकार कायद्यात काही बदल करण्यात 
यावेत, अिी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा. सहकार मींत्री याींच्याकि े माहे माचा, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरयायान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. स भाि देशम ख (१७-१०-२०१७) : (१) व (२) सहकारी साखर कारखान्याींची ननविणूक 
सवासामान्य सभासदाला लढवता येईल या दृष्ीने सहकार कायद् यात बदल करण्याबाबतची 
मागणी लोकप्रनतननधीींनी त्याींच्या पत्रान्वये िासनास केली आहे. 
(३) व (४) लोकप्रनतननधीींच्या ननवेदनावर राज्य सहकारी ननविणूक प्राधधकरण तसेच साखर 
आयुक्त याींच्याकिून अशभप्राय प्राप्त झाले असून त्याअनुिींगान ेसहकार आयुक्त व ननबींधक 
याींच्याकिून अशभप्राय मागववण्यात आले आहेत. त्याींच्याकिून अशभप्राय प्राप्त झाल्यानींतर 
िासनामाफा त उधचत ननणाय घेण्यात येईल. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर. 


