
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५६७ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

नाशशि जिल्हयातील आहदवासी समािातील मुलाांच्या शशष्ट्यवतृ्ती  
वाटपामध्ये झालेला गैरव्यवहार 

  

(१)  ३४३३२ (२२-११-२०१५).   श्री.बाळासाहेब सानप (नाशशि पूवव) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशिक जिल्हयातील आदिवासी समािातील मुलाींच्या शिषयवतृ्ती वा्पामध्ये ११ को्ी 
रुपयाींचा गैरव्यवहार झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ च्या िसुऱ्या आठवडयात उघडकीस आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आदिवासी मुलाींच्या शिषयवतृ्तीचा पैसा हा पात्र ववद्यार्थयाांना न िेता चकुीच्या 
सींस्थाना िेण्यात आला असल्याच ेआिीवासी ववकास आयुक्ताींच्या नेमलेल्या चौकिी सशमती 
मध्ये उघड झाले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणाची चौकिी करून गैरव्यवहार झालेली रक्कम िासन िमा करणे 
व चौकिीत िोषी आढळलेल्याीं ववरूध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१३-०८-२०१८) : (१)  व (२) हे खरे नाही. नाशिक जिल्हयातील नाशिक व 
कळवण या प्रकल्पाअींतगगत भारत सरकार शिषयवतृ्तीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याच े आढळून 
आलेले नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
  

___________ 
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अहमदनगर (ता.श्रीरामपूर) जिल््यातील आहदवासी ववद्यार्थयाांच्या शशष्ट्यवतृ्तीच े
 ऑनलाईन पोटवलवर अिव जवविारले िात नसल्याबाबत 

  

(२)  ३४४५९ (२३-११-२०१५).   श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय आहदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमिनगर (ता.श्रीरामपूर) जिल््यातील आदिवासी ववद्यार्थयाांच्या शिषयवतृ्तीसाठअ अिग 
करण्याची दिनाींक ३० सप् े्ंबर, २०१५ पयांतची अींततम मुित असताना िासनाने सुरु केलेल्या 
ऑनलाईन पो ग्लवर अिग जस्वकारले िात नसल्यान े इयत्ता २ री त े ८ वी शिक्षण घेणाऱ्या 
हिारो ववद्यार्थयाांना शिषयवतृ्तीसाठअ वींचचत राहवे लागणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींिभागत चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले, 
(३) तसेच आदिवासी ववद्यार्थयाांना शिषयवतृ्ती िेण्याबाबत िासनान ेकोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१३-०८-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही. शिषयवतृ्ती अिग भरण्याची 
ऑनलाईन प्रक्रिया सुरु आहे. 
(३) सन २०१५-१६ पासून सुवणग महोत्सवी पुवग माध्यशमक शिषयवतृ्ती या योिनेची शिषयवतृ्ती 
फॉमग भरुन घेण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन पध्ितीन े सुरु असनू त्यानसुार पात्र लाभार्थयाांना 
शिषयवतृ्ती वा्पाची कायगवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील आहदवासीांना ववववध योिनाांच्या अांमलबिावणीिररता  
ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३)  ३९४१६ (१४-१०-२०१५).   श्री.राधािृष्ट् ण ववे-ेपाटील (शशर्डी) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आदिवासी उपाययोिनलेा, कें द्राकडून शमळणारे वविेष सहाय्य घ्नेतील कलम २७५(१) 
अन्वये, राज्यातील आदिवासीींना ववववध योिनाींतगगत शमळणारा तनधी, तसेच आदिवासी 
मुलाींच्या शिक्षणासाठअ कें द्राकडून केल्या िाणा-या तरतुिीींना सलग िसु-या वषी कपात करण्यात 
आली असल्यान,े आदिवासीींसाठअ राबववण्यात येणाऱ् या तीन प्रमखु योिना (१) आदिवासी 
उपयययेिनोसाठअ रुपये १६०० को्ीची आवश्यकता असताना रुपये १२८० को्ी िेण्यात आले, 
आदिवासीींना कें द्राकडून १७०० को्ीची आवश्यकता असताना १३६७ को्ीची तरतूि करण्यात 
आली तर आदिवासी मुलाींच्या शिक्षणासाठअ रुपये १४३३.५७ को्ी गरि असतान प्रत्यक्षात 
रुपये ११५४.८४ को्ी िेण्यात आल्याने आदिवासीींच्या योिनाींची अींमलबिावणी करण्यास 
अडचणी येणार आहेत, हे खरे आहे काय, 
 



वव.स. ५६७ (3) 

 
(२) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने अचधक तनधी प्राप्त करुन घेण्याच्या दृष्ीने कोणते प्रयत्न 
केले वा करण्यात येत आहेत, 
(३) आदिवासी योिनाींच्या अींमलबिावणीकररता पुरेसा तनधी उपलब्ध करुन िेण्याच्या दृष्ीन े
िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्याींत येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२८-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
सन २०१५-१६ या वषागत वविेष कें द्रीय सहाय्य, भारतीय सींववधानाच्या अनुच्छेि २७५(१) व 
भारत सरकार मॅट्रीकेत्तर शिषयवतृ्ती या योिनाींसाठअ प्रस्ताववत तनधी व मींिूर तनधी याची 
मादहती पुढील प्रमाणे आहे. 

(रु.को्ीत) 
अ.क्र. योिनेच ेनाव िें द्र शासनािर्ड ेप्रवताववत 

िेलेला ननधी 
िें द्र शासनान ेमांिूर 
िेलेला ननधी 

१. वविेष कें दद्रय सहाय्य १५०.०० १२५.१४ 
२. भारतीय सींववधानाच े

अनुच्छेि २७५(१) 
१४७.६५ १३३.७४ 

३. भारत सरकार पोस्् 
मॅट्रीक स्कॉलरिीप    

१५५.४१ १४४.९५ 

(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
चारगाव व ढवलापूर (ता.पारशशवनी, जि.नागपूर) या ग्रामीण के्षत्रात आहदवासी ववभागामार्व त  

आहदवासी महहलाांसाठी व वयांरोिगार उद्योग िेद्राांची व  ापना िरण्याबाबत 
  

(४)  ५८९०२ (१२-०९-२०१६).   श्री.डर्ड मल्लीिािूवन रेड्र्डी (रामटेि), श्री.सधुािर देशमुे  
(नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) चारगाव व ढवलापूर (ता.पारशिवनी, जि.नागपूर) या ग्रामीण के्षत्रात आदिवासी 
ववभागामाफग त  आदिवासी मदहलाींसाठअ स् वयींरोिगार उद्योग केद्राींची स् थापना करण्याबाबतच े
तनवेिन स् थातनक लोकप्रतततनधी याींनी मा.आदिवासी ववकास मींत्री याींना माहे माचग, २०१६ च् या 
िसु-या आठवड्यात दिले, हे खरे काय,  
(२) असल् यास, उक् त तनवेिनाच् या अनुषींगाने िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववष्ट् णु सवरा (०७-०३-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) प्रकल्प अचधकारी, नागपूर याींनी त्याींच्या दिनाींक २६/११/२०१६ च्या पत्रान्वये 
महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग कें द्र, नागपूर याींना सववस्तर प्रस्ताव सािर करणेबाबत 
कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

शासिीय व अनुदाननत (ता.िव्हार, जि.पालघर) ये ील आश्रमशाळेत  
एिा वगावत क्षमतेपेक्षा अधधि ववद्या ावना प्रवेश हदल्याबाबत  

(५)  ६६९५९ (२७-०१-२०१७).   श्री.अशमत घोर्डा (पालघर) :  सन्माननीय आहदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िव्हार (जि.पालघर) तालुक्यात अनके िासकीय व अनुिातनत आश्रमिाळेत एका वगागत 
क्षमतेपेक्षा अचधक ववद्याथी असल् यामुळे िाळेतील ववद्यार्थयाांना ८ वी पास झाल्यानींतर ९ वी 
मध्ये प्रवेि शमळणे िरुापास्त  झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववनाअनुिातनत व अनुिातनत आश्रमिाळा ववद्यार्थयाांना ९ वी त प्रवेि िेऊ 
िकत नसल्यामळेु प्रवेि न शमळाल्यामळेु मलुाींनी शिक्षण सोडून मोलमिूरीकड ेवळाव ेलागत 
आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शिक्षण ववभागान े १० वी पयांतच्या तुकडया वाढवून घ्याव्यात तसचे काही 
िाळाींना नव्याने वगग सुरु करण्याची अनुमती द्यावी, अिी पालक व ववद्याथी याींनी आदिवासी 
ववकास कायागलय, िव्हार याींच्याकड े सन २००२ पासून सतत मागणी करुनही अिूनपयगत 
कोणतीही कायगवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ववद्यार्थयाांच्या शिक्षणाचा गींभीर प्रश्न पाहता िासनाने कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२८-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.  

प्रकल्प अचधकारी, िव्हार, जि.पालघर अींतगगत िव्हार तालुक्याअींतगगत ३० िासकीय 
आश्रमिाळा व १७ अनुिातनत आश्रमिाळा कायगरत आहेत.  सन २०१६-१७ मध्ये ३० िासकीय 
आश्रमिाळेत १७३९९ ववद्यार्थयाांना प्रवेि िेण्यात आलेला आहे.  तसेच अनुिातनत आश्रमिाळेत 
१२००९ ववद्यार्थयाांना प्रवेि िेण्यात आलेला आहे.  त्यामध्ये िासकीय आश्रमिाळेतील इयत्ता 
८वी मध्ये २१४७ इ.९ वी मध्ये २२०६ ववद्यार्थयाांना, तर अनुिातनत आश्रमिाळेतील इयत्ता ८ 
वी मध्ये १३३५ ववद्यार्थयाांना प्रविे िेण्यात आलेला आहे. मागणी केल्याप्रमाणे ववद्यार्थयाांना 
प्रवेि िेण्यात आलेला असून कोणत्याही ववद्यार्थयाांस शिक्षणापासनू वींचचत ठेवण्यात आलेले 
नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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र्डोंगर िठोरा (ता.यावल, जि.िळगाव) ये ील शासिीय आहदवासी आश्रमशाळेतील 
ववद्यार्थयाांच्या मागण्याबाबत 

  

(६)  ७१०६५ (२७-०१-२०१७).   श्री.सांिय साविारे (भसुावळ) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 (१) डोंगर कठोरा (ता.यावल, जि.िळगाव) येचथल िासकीय आदिवासी आश्रमिाळेतील २९ 
ववद्यार्थयाांनी आपल्या ववववध मागण्याींसाठअ आश्रमिाळा त े प्रकल्प  कायागलय, यावल अींतर 
पायी प्रवास करुन प्रकल्प कायागलयावर मोचाग नेल्याची घ्ना दिनाींक १९ ऑगस््, २०१६ रोिी 
वा त्यासुमारास तनििगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त घ्नेची चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीच्या अनषुींगाने ववद्यार्थयाांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठअ िासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२८-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) इींग्रिी ववषय शिक्षकाच े पि ररक्त असण,े ववज्ञान ववषयक ताशसक तनयशमत न हाण,े 
ववद्यार्थयाांना गणवेि न शमळण,े िेवणाचा ििाग व्यवजस्थत नसणे या मागण्या ववद्यार्थयाांच्या 
होत्या. सिर मागण्याींच्या अनुसरुन, प्रकल्प अचधकारी, एकाजत्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प, 
यावल, जि.िळगाींव याींनी िाळेस भे् िेऊन सिर प्रकरणी चौकिी केली. 
(३) प्रस्तुत प्रकरणी मुख्याध्यापक, िासकीय आदिवासी आश्रममाळा, डोंगरकठोरा याींना कारणे 
िाखवा नो्ीस िेण्यात आली आहे. तसेच, िासकीय आदिवासी आश्रमिाळा, डोंगरकठोरा येथ े
इींग्रिी शिक्षकाची नेमणूक करण्यात आली. ववज्ञान ववषय ताशसक घेण्याबाबत सूचना करण्याींत 
आली आहे. ववद्यार्थयाांना गणवेि वा्प करण्यात आलेले आहेत. िेवणाचा ििाग 
सुधारण्याबाबत अचधक्षक, मुख्याध्यापक व वगग-४ कमगचारी याींना आवश्यक त्या सूचना िेण्याींत 
आल्या आहेत व सिर तिारी पुन्हा उद्भव ूनयेत याबाबत सक्त ताकीि िेण्यात आलेली आहे. 
त्यानींतर अिी बाब तनििगनास आलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

पेनगांगानाग नदी (ता.ररसोर्ड, जि.वाशशम) ये ील बॅरेि पररसरात वविे  
सांदभावतील प्रवतावाला मान्यता देणेबाबत 

  

(७)  ८२६९० (१९-०४-२०१७).   श्री.रािेंद्र पाटणी (िारांिा) :   सन्माननीय ऊिाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पेनगींगानाग निी (ता.ररसोड, जि.वाशिम) येथील बॅरेि पररसरात ववि ेसींिभागतील सुमारे 
रुपये १०० को्ीच्या प्रस्तावाला मान्यता िेण्याबतची ववनींती लोकप्रतततनधी याींनी दिनाींक २ 
फेब्रुवारी, २०१६ रोिी वा त्यासमुारास मा.मींत्री याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, त्यानुसार प्रस्तावास मान्यता िेण्याबाबत िासनान ेकोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०५-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) वाशिम जिल्हयातील पैनगींगा निीवर उभारण्यात आलेल्या बॅरेिेसच्या पररसरात उपसा 
शसींचन कररता कृषीपींप ग्राहकाींना ववद्युत पुरवठा िेण्याच्या दृष्ीने महाववतरण कीं पनीकडून 
रु.९५.८९ को्ीींचा ववस्ततृ प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला असून त्यास िासन तनणगय 
दि.१४.०३.२०१७ अन्वये िासनाकडून मान्यता िेण्यात आली आहे. त्यासाठअ आवश्यक असलेला 
तनधीपैकी रु.२५.०० को्ीींचा तनधी, महाववतरणला प्राप्त झाला आहे. सिर कामाचा कायागिेि 
कीं त्रा्िारास िेण्यात आला असून काम ेप्रगतीपथावर आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

आचरा भागातील (ता.मालवण, जि.शसांधुदगुव) ये ील सबवटेशनच े 
िाम अपूणव अवव ेत असल्याबाबत 

  

(८)  ८६०६६ (०९-०८-२०१७).   श्री.वैभव नाईि (िुर्डाळ) :   सन्माननीय ऊिाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालवण (जि.शसींधुिगुग) तालकु्यातील आचरा भागातील ववद्युत समस्या तनवारण्यासाठअ 
आचरा े्ंमली येथील सर िोिी याींच्या िागेत उभारण्यात येणा-या सबस््ेिनचे सुरु असलेले 
काम महाराषट्र राज्य वीि ववतरण मींडळाने बींि केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू काम बींि करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच सिर सबस््ेिनचे काम सुरु करण्याच्या दृष्ीने िासनान ेकोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे व केलेल्या कायगवाहीची सद्यःजस्थती काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१३-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) ३३/११ केव्ही आचरा उपकें द्र उभारणीचे काम पूणग करण्यात आलेले असून सिर उपकें द्र 
दि.१४.१२.२०१७ रोिी कायागजन्वत करण्यात आले आहे. 
  

___________ 
  
मालवण तालुक्यातील (जि.शसांधुदगुव) वीि ग्राहिाांना नवीन रान्सर्ामवर बसवून देण्याबाबत 

  

(९)  ८७१४३ (०९-०८-२०१७).   श्री.वैभव नाईि (िुर्डाळ) :   सन्माननीय ऊिाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मालवण (जि.शसींधुिगुग) तालुक्यातील बाींधीवड,े मळावाडी तसेच सय्यि िूआ या पररसरात 
होत असलेले  भारतनयमन व वीिेचा कमी भार यामुळे वीि ग्राहकाींनी नवीन  ट्रान्सफॉमगर 
बसवून िेण्याची मागणी गेल्या िोन वषाांपासून वीि ववतरण कीं पनीच्या वररषठ अचधका-याींकड े
लेखी तनवेिनाव्िारे केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वीि ववतरण कीं पनीच्या अचधका-याींनी सिर ट्रान्सफॉमगरसाठअ िागेची तनजश्चती 
करुन सुध्िा आतापयांत ट्रान्सफामगर न बसववण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, ग्रामस्थाींच्या मागणीच्या अनुषींगान ेक्रकती कालावधीत ट्रान्सफामगर बसववण्याची 
कायगवाही पूणग करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१३-०३-२०१९) : (१), (२) व (३) मालवण तालुक्यातील (जि.शसींधुिगुग) 
बाींदिवड,े मळवड े तसेच सय्यि िुवा या पररसरात २५ के.व्ही.ए. क्षमतेचे रोदहत्र बसववण्यात 
आलेले होते. वाढती वविेची मागणी ववचारात घेता सिर रोदहत्राची क्षमता मे, २०१७ मध्ये २५ 
के.व्ही.ए. ऐविी नवीन ६३ के.व्ही.ए. क्षमतेचे रोदहत्र, पीं. दिनियाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती 
योिनेअींतगगत दिनाींक १४.०७.२०१८ रोिी कायागजन्वत करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
  

___________ 
  

नाांदरुा शहरात (जि.बुलढाणा) १३२ िे.व्ही. ववद्युत उपिें द्र उभारण्याबाबत  
  

(१०)  ८९११५ (०९-०८-२०१७).   श्री.चैनसुे सांचेती (मलिापूर) : सन्माननीय ऊिाव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मलकापूर मतिार सींघातील नाींिरुा िहरात (जि.बुलढाणा) १३२ के.व्ही. ववद्युत उपकें द्र 
नसल्यामळेु लघुउद्योग, पाणी पुरवठा योिना, ग्रामीण भागातील िेतीवरील कृषीपींप आिी सवग 
बाबीींना योग्य प्रकारचा उच्चिाब क्षमतेचा ववद्युत पुरवठा होत नसल्याची बाब माहे िून, 
२०१७ मध्ये तनििगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाींिरुा िहर हे राषट्रीय महामागग व रेल्व ेमहामागागवर असूनही केवळ ववद्युत 
उपकें द्र नसल्यामुळे येथ ेऔद्योगीकरणाचा अभाव आहे, हे दह खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर ववद्युत उपकें द्र उभारण्याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी वारींवार 
िासनाला सूचचत केले असून याबाबत िासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१३-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 

बुलढाणा जिल््यातील मलकापूर ववभागीय कायागलयाअींतगगत येत असलेल्या मोताळा, 
मलकापूर व नाींिरुा तालुक्यातील अजस्तत्वात असलेल्या ३३ के.व्ही/११ के.व्ही. उपकें द्राला 
सद्यजस्थतीत १३२ के.व्ही. मोताळा व १३२ के.व्ही. मलकापूर या अततउच्चिाब उपकें द्रातून ३३ 
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के.व्ही वादहनीद्वारे ववद्युत पुरवठा करण्यात येत आहे. वीि मागणीमध्ये सतत होणाऱ्या 
वाढीमुळे १३२ के.व्ही अततउच्चिाब उपकें द्राची स्थावपत क्षमता अपुरी पडत आहे. तसेच ३३ 
के.व्ही वादहनीच ेअींतर व त्या वादहनीवरील असलेला वीि भार यामुळे (हींगामामध्ये) कमाल 
वीि मागणीच्या कालावधीत ३३ के.व्ही. उपकें द्राला कमी िाबाचा वीि पुरवठा होतो.   
(२) हे खरे नाही. 
(३) मलकापूर येथील लोकप्रतततनधीनी नायगाव येथ े१३२ के.व्ही. उपकें द्राची बाब ववचाराधीन 
असून अस ेअतत अततउच्चिाब उपकें द्र उभारण्यासाठअ आवश्यक असलेल्या प्रस्तावाची ताींत्रत्रक 
पडताळणी प्रक्रिया सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
  

___________ 
महाराष्ट्र राज्य ववद्युत ववतरण िां पनी मयावहदतच ेभालूर (ता.नाांदगाांव, जि.नाशशि) ये ील 

३३/११ िेव्ही ववद्युत उपिें द्राचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(११)  ९०९४१ (०९-०८-२०१७).   श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव) :  सन्माननीय ऊिाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाववतरण कीं पनीने भालूर (ता.नाींिगाींव, जि.नाशिक) येथे ३३/११ केव्ही ववद्युत उपकें द्रास 
मींिुरी दिलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास सिरच ेववद्युत उपकें द्राच ेकाम अनेक वषाांपासून प्रलींत्रबत असल्यामुळे भालूर व 
पररसरातील गावाींमध्ये वविचेी समस्या तनमागण झालेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, काम प्रलींत्रबत ठेवणा-या सींबींचधत ठेकेिार व अचधका-याींवर िासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे तसेच सिर काम तात्काळ सुरु करण्याबाबत िासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०५-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सिर उपकें द्र ०४ िून, २०१८ रोिी कायागजन्वत करण्यात आले आहे. तेव्हापासून भालूर व 
पररसरातील वीिपुरवठा सुरळीत झाल्यामुळे वविेची समस्या नाही 
(३) ३३/११ के.व्ही.भालूर उपकें द्राच ेकाम पायाभूत आराखडा २ योिनअींतगगत, मे.ई.एम.सी.शल., 
िे.व्ही.श्रीतनवास इलेक्ट्रीक याींना माहे डडसेंबर, २०१३ मध्ये िेण्यात आले होत.े त्याींनी सिर 
कामात दिरींगाई केल्यामुळे त्याींच्यावर तनवविेतील अ्ी व ितीनुसार िींडात्मक कारवाई 
प्रस्ताववत करण्यात आली आहे. तद्नींतर सिर उपकें द्राचे काम नाशिक पररमींडल स्तरावर 
समाींतर तनवविा काढण्यात येऊन उपकें द्रासाठअ लागणारे ३३ के.व्ही  व ११ के.व्ही. वादहनीचे 
काम पूणग करुन, सिर उपकें द्र यिस्वीररत्या ्ेस्् चािग करण्यात आल्यानींतर,३३/११ 
के.व्ही.भालूर उपकें द्र, दि.०४.०६.२०१८ रोिी कायागजन्वत करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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दहेगाव (ता.राळेगाव) ये  ेवादळी पावसामळेु वीिदाब वाहहनी व रोहहत्राचे झालेले निुसान  

  

(१२)  ९२६७४ (०९-०८-२०१७).   र्डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :   सन्माननीय ऊिाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िहेगाव (ता.राळेगाव)  येथे दिनाींक २८ म े २०१७ रोिी झालेल्या वािळी पावसामध्ये  
वविेचे खाींब व तारा काही दठकाणी पडल्या असल्याने िेतीची कामे थाींबली असल्याचे माहे, 
िून २०१७ मध्ये वा त्यासुमारास तनििगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िेतक-याींनी ववि ववतरण कायागलय, वडकी (ता.राळेगाव) येथ े खाींब 
उचलण्याबाबत लेखी तिार दिली परींतु अद्यापही कोणतीही कायगवाही करण्यात आली नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत कायगवाही न करण्याची कारणे काय आहेत तसेच ववलींब करणा-या 
सींबचधत अचधकारी वा कमगचारी याींचेवर िासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेे र बावनिुळे (०५-०३-२०१९) : (१) दिनाींक २८ म,े २०१७ रोिी महाववतरण 
कीं पनीच्या यवतमाळ ववभागाच्या कायगके्षत्रामध्ये प्रचींड प्रमाणात वािळी पाऊस झाल्यामुळे उच्च 
वीििाब वाहीनी, लघु वीििाब वाहीनी व रोहीत्राच ेफार मोठया प्रमाणात नुकसान झाले आहे. 
(२) हे खरे नाही, वािळी पावसामुळे त्याच दिविी िहेगाव िेत शिवारामध्ये दिगडोपोड े या 
रोदहत्रावरील एकूण ८ ग्राहकाींचा वीि पुरवठा खींडीत झाला होता. त्यापैकी ४ वीि ग्राहकाींचा 
वीि पुरवठा िसुऱ्या रोदहत्रावरुन सुरु करण्यात आला. उवगररत ४ ग्राहकाींच्या वीि वादहनीचे 
िरुुस्तीचे काम पुणग करुन नोव्हेंबर २०१७ मध्ये वीि पुरवठा सुरळीत करण्यात आला आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

बदलापुर (जि.ठाणे) ये ील महाववतरणाच्या गैरिारभाराबाबत 
 

(१३)  ९६६४६ (२९-१२-२०१७).   श्री.अशमत ववलासराव देशमुे (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववेे-पाटील (शशर्डी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.बाळासाहेब  ोरात (सांगमनेर), 
अॅर्ड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.वविय वर्डटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम ेान (चाांहदवली) :  
सन्माननीय ऊिाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बिलापूर (जि.ठाणे) येथील महाववतरणाच्या गैरकारभाराचा त्रास सामान्य वीिग्राहकाींसोबत 
नवीन इमारत उभारणाऱ्या ववकासकाींनाही होत असल्याच े तनििगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, बिलापूर, मुरबाड, िहापूर आणण द््वाळा भागात १०० वीि ग्राहक मी्रच्या 
प्रतीके्षत असून १५ हिार मी्र नािरुुस्त असल्याचेही तनििगनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय तनििगनास आले, 
त्यानुसार ग्राहाकाींना होणारा त्रास कमी करण्याबाबत िासनान े कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०५-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) अींित: खरे आहे. सद्यजस्थतीत कल्याण ग्रामीण ववभागात १०७७६ ग्राहक वीि 
िोडणीसाठअ प्रलींत्रबत असून अींिाि े११८६० इतके सिोष अथवा नािरुुस्त मी्र आहेत. 
(३) महाववतरणच्या कल्याण ग्रामीण मींडळाअींतगगत बिलापूर, िहापूर आणण द््वाळा हे 
उपववभाग असून कल्याण ग्रामीण मींडळास एवप्रल, २०१७ ते माचग, २०१८ अखेर ६५,२१५ एवढे 
शसींगल फेि मी्सग व ३३१७ इतके थ्री फेि मी्सग उपलब्ध करुन िेण्यात आलेले आहेत. माहे 
एवप्रल, २०१७ पासून बिलापूर, मुरबाड, िहापूर आणण द््वाळा येथे एकूण शसींगल फेि 
३६,८८४, थ्री फेि २१२७, ्ीओडी ९६६ मी्सग नवीन कनेक्िनसाठअ वापरण्यात आलेले आहेत. 
तसेच नािरुुस्त शसींगल फेि ५६,४८३ व नािरुुस्त थ्री फेि २१८० मी्र बिली करण्यात आलेले 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

औरांगाबाद महसूल ववभागात अनसुूधचत िमातीची बनावट िात प्रमाणपत्र े
 देण्यात येत असल्याबाबत 

  

(१४)  ९८१८० (०१-०१-२०१८).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्रीमती अशमता चव्हाण 
(भोिर), अॅर्ड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), श्री.िुणाल पाटील 
(धुळे ग्रामीण), श्री.वविय वर्डटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.बाळासाहेब  ोरात (सांगमनेर), श्री.अवलम 
शेे (मालार्ड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अमर िाळे (आवी) :   सन्माननीय 
आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाि महसूल ववभागात अनसुूचचत िमातीची बनाव् िात प्रमाणपत्र े िेण्यात येणे, 
पडताळणी सशमतीकडून बनाव् वधैता प्रमाणपत्र े िेण्यात येण ेइ. प्रकरणाींची सखोल तपासणी 
करण्यासाठअ वविेष तपासणी सशमती गठअत करणे व िासन तनणगय दिनाींक १ िुल,ै २०१६ ची 
अींमलबिावणी या ववभागातील सवग िमातीसाठअ करणेबाबत नाींिेड येथील आदिवासी कोळी 
िेषठ नागररक ववकास पररषिेने ववभागीय आयुक्त, औरींगाबाि याींना माहे ऑक््ोबर, २०१७ 
मध्ये वा त्यािरम्यान तनवेिन दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी कायगवाही केली नाही तर बेमुित धरणे आींिोलन करण्यात येईल 
असे तनवेिनात नमूि केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, यात काय तनििगनास आले, 
त्यानुसार िासनान े कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववष्ट् णु सवरा (२२-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) औरींगाबाि महसलू ववभागात अनुसूचचत िमातीची बनाव् िात प्रमाणपत्र ेिेण्यात 
येण,े पडताळणी सशमतीकडून बनाव् वैधता प्रमाणपत्र िेण्यात येणे इ. प्रकरणाींची सखोल 
चौकिी करण्यासाठअ गठअत करण्यात आलेल्या वविेष तपासणी सशमतीने त्याींचा अहवाल ३० 
नोव्हेंबर, २०१८ रोिी िासनास सािर केला असून सिर अहवाल िासनाच्या ववचाराथग सािर 
करण्यात आलेला आहे. 
  

___________ 
  

महाववतरण िां पनीच्या अभय येािनेंतगवत लाभाध्या ाांना  
शमटर िोर्डणी न शमळाल्याबाबत 

  

(१५)  १०२०४१ (०१-०१-२०१८).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचेली), श्री.हर्ववधवन सपिाळ (बलुढाणा) :   
सन्माननीय ऊिाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाववतरण कीं पनीमाफग त राबववण्यात येत असलेल्या अभय योिनेतींगगत घरगुती नववन  
शम्र िोडणी हवी असल्यास अिागसोबत मळु थकीत रक्कम अिगिाराींकडून  घेतली िात आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योिनेतींगगत बुलढ़ाणा जिल्हयात माहे नोव्हेंबर, २०१६ पासून एकाही 
अिगिाराला शम्र िोडणी िेण्यात आली नसल्याच ेमाहे नोव्हेंबर, २०१७  मध्ये वा त्यासुमारास 
तनिगिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत तसेच या योिनेतींगगत प्रततके्षत असलेल्या ववियुत 
धारकाींना शम्र िोडणी िेण्यासाठअ िासनाने आिशमतीस कोणती  कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०५-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 

कायमस्वरुपी वीि पुरवठा बींि (PD) असलेल्या ग्राहकाींना अभय योिनेमध्ये 
सहभागी होण्यासाठअ मळू थकीत रक्कमेचा भरणा करणे आवश्यक होते. 
(२) हे खरे नाही. 

अभय योिनेअींतगगत माहे नोव्हेबर, २०१६ ते नोव्हेंबर, २०१७ या कालावधीत बुलढाणा 
जिल््यातील एकूण २३१० घरगुती वीि िोडण्या िेण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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धचेले गाव (ता.पनवेल, जि.रायगर्ड) ये ील वसनतगहृाच्या  
छताच ेप्लावटर िोसळून ववद्या ी िेमी झाल्याबाबत 

  

(१६)  १०३५६९ (०६-०१-२०१८).   श्री.सांतोर् दानव े (भोिरदन), श्री.नारायण िुच े (बदनापूर), 
अॅर्ड.भीमराव धोंर्ड े (आष्ट्टी), श्री.सनुनल शशांदे (वरळी) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चचखले गाींव (ता.पनवेल, जि.रायगड) येथील अनुिातनत वसततगहृात राहणाऱ् या 
ववद्यार्थयाांच्या अींगावर छताचे प्लास््र पडल्याची िघुग् ना माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यािरम्यान घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू िघुग् ना ववद्याथी रात्री झोपले असताींना घडली असल्यान ेिासनान ेउक्त 
िघुग् नेची चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त चौकिीचे तनषकषग काय आहेत व चौकिीच्या अनुषींगाने सींबींचधताींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसचे िघुग् नेमध्ये िखमी झालेल्या ववद्यार्थयाांच्या उपचाराकरीता व वसततगहृाच्या 
िरुुस्तीबाबत िासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०४-०४-२०१९) : (१) हे खरे आहे. प्रकल्प कायागलय पेण अींतगगत अनुिातनत 
आश्रमिाळा, चचखले ता.पनवेल, जि.रायगड येथे इमारतीच्या स्लॅबचे प्लास््र कोसळून ८ 
ववद्याथी िखमी झाल्याची घ्ना घडलेली आहे. 
(२) व (३) या प्रकरणाची प्रकल्प स्तरावर चौकिी करण्यात आली. सिर आश्रमिाळा ज्या 
इमारतीत आहे. ती २६ वषग िूनी असून सिर इमारतीची िरुुस्ती व स्ट्रक्चरल ऑडी् करण्यास 
सींबचधत सींस्थेला कळववण्यात आले आहे. 
(४) स्लॅबचे प्लास््र कोसळण्याच्या िघुग् नेत एकूण ८ ववद्याथी िखमी झाले असनू त्यापैकी 
४ ववद्याथी क्रकरकोळ िखमी झाले होते. िखमी ववद्यार्थयागवर वेळीच वैद्यक्रकय उपचार 
करण्यात आले. िखमी ववद्यार्थयागच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली असून ते त्याच आश्रमिाळेत 
शिकत आहेत. ववद्यार्थयाांच्या वदै्यकीय उपचारावरील खचागची पतूगता सींबींचधत सींस्थेन े केली 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
बोरगाव (ता.तासगाांव, जि.साांगली) ये ील शेतिऱयाांचा ऊस शॉटवसिीट होऊन िळाल्याबाबत 

  

(१७)  १०८१०१ (१८-०४-२०१८).   श्री.अननल बाबर (ेानापूर) :   सन्माननीय ऊिाव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बोरगाव (ता.तासगाींव, जि.साींगली) येथील तीन ितेक-याींचा सुमारे सहा एकर ऊस 
िॉ ग्सकी् होऊन िळाल्याची घ्ना माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, वीिेचा िाब वाढून तारा एकमेकाींना चचक्ून िॉ ग्सकी् होऊन ऊसाला आग 
लागून समुारे १० ते १२ लाखाींच ेनुकसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय तनििगनास आले, 
त्यानुसार उपरोक्त तीन िेतक-याींच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई िेण्याबाबत तसेच 
सींबचधताींवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती कायगवाही केली वा  करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१३-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 

दिनाींक २३.१२.२०१७ रोिी बोरगाींव (ता.तासगाींव, जि.साींगली) येथील चार िेतकरी 
याींचा एकूण ४.२५ एकर ऊस ववद्युत कारणाींमुळे िळीत झालेला आहे.     
(२) ववद्युत तनरीक्षक, शमरि याींच्या अशभप्रायानुसार, सिरचा अपघात एल.्ी. लाईनच्या बी 
फेि व न्युट्रल तार याींचा एकमकेािी सींपकग  होऊन स्पाकींग होऊन दठणगया पडल्याने झाला 
आहे. तथावप ऊस िळीताच्या नकुसानीबाबत सक्षम तालकुा कृषी अचधकारी, ता. तासगाींव, 
जि.साींगली याींचा मूल्याींकन अहवाल प्रलींत्रबत आहे. 
(३) ववद्युत तनरीक्षक, शमरि याींनी सिर प्रकरणाची चौकिी केली असनू त्याींच्या 
अहवालानसुार सिर अपघात हा वर नमूि केल्यानसुार ववद्युत कारणामुळे घडलेला आहे. 
सद्यजस्थतीत दिनाींक १२.०९.२०१८ रोिी ४ पैकी ३ नुकसानग्रस्त िेतकऱ्याींनी सिरच्या ऊस 
िळीत प्रकरणाची नकुसान भरपाई नको असल्याचे महाववतरण कीं पनीस कळववले आहे. तसेच 
चौथे िेतकरी श्री.सींग्राम पा्ील याींना आवश्यक कागिपत्राींची पुतगता करण्याबाबत दिनाींक 
१५.०९.२०१८ रोिी कळववले असनू सवग आवश्यक कागिपत्राींची पुतगता झाल्यानींतर नुकसान 
भरपाई िेण्याववषयी तनयमोचचत कायगवाही करण्यात येईल.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

___________ 
  

वपांपरी (आांबा) (ता.जि.लातूर) ये े शॉट सकिव टमळेु झालेल्या  
नुिसानाची भरपाई अद्याप न शमळाल्याबाबत 

 

(१८)  ११११९० (२३-०४-२०१८).   श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण) : सन्माननीय ऊिाव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) वपींपरी (आींबा) (ता.जि.लातूर) येथ े दिनाींक १७ एवप्रल, २०१७ रोिी िॉ् सक्रकग ् होऊन 
कडबा, टे्रलर व बैलगाडी िळाली असून सिरची नुकसान भरपाई शमळाली नसल्यामुळे सिर 
नुकसान भरपाई िेण्यात यावी अिी मागणी सिर िेतकरी श्री.तकुाराम आिमने याींनी दिनाींक 
२१ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी जिल्हाचधकारी, लातूर याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सिर तिारीच्या अनुषींगाने िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय तनषपन्न झाले व सिर नुकसानग्रस्त िेतकऱ्यास नुकसानीची 
भरपाई िेण्याबाबत िासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१३-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सिर ववद्युत अपघाताबाबत ववद्युत तनरीक्षक, लातूर याींनी पाहणी व चौकिी केली आहे. 
(३) ववद्युत तनरीक्षक, लातूर याींच्या अशभप्रायानुसार सिर िळीत अपघात हा िोराच्या 
वाऱ्यामुळे उपरी लघुिाब वादहनीच्या ताराींचा एकमकेाींना स्पिग होऊन दठणग्या पडल्यान ेघडलेला 
आहे. सिर प्रकरणी रु.७२,९३३/- इतकी रक्कमेची नुकसान भरपाई महाववतरण कीं पनीमाफग त 
नुकसानग्रस्त िेतकऱ्यास धनािेिाद्वारे दिनाींक १६.११.२०१८ रोिी अिा करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महादलुा-घोटी, ता. रामटेि ये  े११/३३ िे.व्ही. चे वीि उपिें द्र इन्रा-२  
अांतगवत मांिूर सुरू िरण्याबाबत 

  

(१९)  ११२१९५ (०४-०४-२०१८).   श्री.डर्ड मल्लीिािूवन रेड्र्डी (रामटेि) :   सन्माननीय ऊिाव 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महािलुा-घो्ी (ता. राम्ेक, जि. नागपूर) येथ े ११/३३ के.व्ही. चे वीि उपकें द्र इन्रा-२ 
अींतगगत मींिूर करण्यात आले आहे परींतू अिुनही काम सुरू करण्यात आलेले नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर काम कधीपासून सुरू करण्यात येणार आहे, 
(३) तसेच सौरउिाग कृषी क्रफडरच े कें द्र ५ दठकाणी सुरू करण्याकररता प्रस्ताव िेण्यात आला 
असून तो केव्हा सरुू होणार आहे व त्यास क्रकती अवधी लागेल, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१३-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 

महािलुा-घो्ी, ता.राम्ेक येथील प्रस्ताववत ३३/११ के.व्ही.चे वीि उपकें द्र इन्रा-२ 
अींतगगत मींिूर नसून पूवग वविभग योिनेत मींिूर करण्यात आलेले आहे. 
(२) ३३/११ के.व्ही.च ेवीि उपकें द्र उभारणीकररता तनवविा प्रक्रिया पूणग झाली असून कीं त्रा्िार 
याींना कामाच ेकायागिेि दि. ०२.०५.२०१८ रोिी िेण्यात आले असून काम प्रगतीपथावर आहे.  
(३) नागपूर जिल््यात ४ सौर ऊिाग प्रकल्प प्रस्ताववत असून ही योिना महातनशमगती माफग त 
राबववण्यात येत आहे. कुही, तालुका भोिापूर येथील एका सौर कृषी वादहनी प्रकल्पाकररता 
लागणाऱ्या िासकीय िशमन ताब्यात घेऊन प्रकल्पाची अींमलबिावणी तनयोजित आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िुां वारा शभवसेन (ता.पारशशवनी,जि.नागपूर) ये  ेपयवटन वविासासाठी  
ननधी मांिूर िरण्याबाबत 

  

(२०)  ११२१९६ (०४-०४-२०१८).   श्री.डर्ड मल्लीिािूवन रेड्र्डी (रामटेि) :   सन्माननीय 
आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कुीं वारा शभवसेन (ता.पारशिवनी, जि.नागपूर) येथ े पयग् न ववकासाच्या दृष्ीन े िासनान े
रू.१३ को्ी मींिूर केले असून रू.२.५० को्ी तनधी शमळाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उवगरीत तनधी १०.५० को्ी िासनाने कधी मींिूर करणार आहे, 
(३) असल्यास, उवगरीत तनधी तात्काळ मींिूर करण्याबाबत िासनान ेकोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१३-०३-२०१९) : (१) अींित: खरे आहे. 

भारतीय सींववधानाच्या अनुच्छेि २७५(१) अींतगगत सन २०१४-१५ या वषागकरीता कुीं वारा 
शभवसेन (ता.पारशिवनी, जि.नागपरू) येथे यात्री तनवास बाींधकाम करणे याकरीता राज्यिासनाने 
प्रस्ताववत केलेल्या २.५० को्ी इतक्या तनधीला कें द्र िासनाने मान्यता दिली आहे. सिर तनधी 
दिनाींक १७/३/२०१५ च्या िासन तनणगयान्वये ववतरीत केला आहे.  .  
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मालेगाांव (जि.नाशशि) तालुक्यातील सब वटेशनचे िाम सां गतीने सुरु असल्याबाबत 
  

(२१)  ११४२८९ (१८-०४-२०१८).   श्री.आशसर् शेे  (मालेगाांव मध्य) :   सन्माननीय ऊिाव 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींव (जि.नाशिक) तालकु्यातील महाराषट्र औियोचगक ववकास महामींडळाच्या सायन े
शिवारातील वस्त्रोियोग व्यावसातयकाींसाठअ असलेल्या सबस््ेिनचे काम सींथगतीने सुरु 
असल्याच ेदिनाींक २८ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास तनििगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, यामुळे येथील यींत्रमाग व्यावसातयकाींना वविेअभावी अडचणीींचा सामना करावा 
लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनान ेया सबस््ेिनचे काम माचग २०१८ अखरे तातडीन ेपूणग करुन येथील 
यींत्रमागधारकाींना २४ तास वीि उपलब्ध करुन िेण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०५-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) ३३/११ के.व्ही.सायन े्ेक्स्ाईल उपकें द्राच ेकाम सींथगतीन ेहोत असल्यान ेत्यात सुधारणा 
करणेबाबत कीं त्रा्िारास कळववले होते. त्याअनुषींगाने सायन े ्ेक्स्ाईल उपकें द्र दिनाींक 
०१.०८.२०१८ रोिी कायागजन्वत करण्यात आले आहे. सद्यजस्थतीत सिर उपकें द्रातून तीन ११ 
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के.व्ही. वादहन्या ववद्युत भारीत करण्यात आलेल्या आहेत व ववद्युतभार घेण्यात आला आहे. 
त्यामुळे या भागातील यींत्रामागे व्यावसातयकाींनी आता योग्य िाबाने २४ तास वीिपुरवठा होत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
तुिाईवार्डी (ता.ेेर्ड, जि.पुणे) ये  ेशॉटव सकिव ट होऊन शेतातील ऊस िळून नष्ट्ट झाल्याबाबत 

  

(२२)  ११५६६१ (१८-०४-२०१८).   श्री.सुरेश गोरे (ेेर्ड आळांदी) :   सन्माननीय ऊिाव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तुकाईवाडी (ता.खेड, जि.पुणे) येथे ववद्युत वादहनीच्या तारा एकमेकाींना चचक्ल्यान ेिॉ ग् 
सक्रकग ् होऊन लागलेल्या आगीत श्री.सुनील ववठ्ठल साींडभोर या िेतकऱ्याचा िेतातील ऊस 
िळून नष् झाल्याची दिनाींक १४ फेब्रुवारी, २०१८ रोिी घ्ना घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पाच एकर के्षत्रातील काढणीला आलेला ऊस िळाल्याने िेतकऱ्याचे िवळपास ६ 
लाख रुपयाींचे नकुसान झाले असनू याची तिार महाववतरण, खेड याींचेकड ेकेली आहे हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, तिारीींच्या अनुषींगाने महाववतरणच्या अचधकाऱ्याींनी नुकसानीची पाहणी केली 
आहे काय, त्यानुसार नुकसानग्रस्त िेतकऱ्याींना महाववतरणने क्रकती आचथगक मित केली आहे 
वा करण्यात  येत आहे व त्यानुषींगाने कायगवाहीची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०५-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) अींित: खरे आहे. 

सिर िेतकऱ्याचा नुकसान भरपाई शमळणेबाबतचा अिग महाववतरण कीं पनीच्या 
रािगुरुनगर (खेड) ववभागीय कायागलयाकड ेप्राप्त झाला आहे. 
(३) महाववतरण कीं पनीच्या अचधकाऱ्याींनी सिर घ्ना स्थळाची पाहणी केली आहे. ववद्युत 
तनरीक्षक, पुणे याींच्या अहवालानसुार नुकसान भरपाई िेण्यासाठअ आवश्यक असणाऱ्या सवग 
कागिपत्राींची पुतगता करण्याववषयी सींबींचधत ितेकऱ्यास दिनाींस २७.०९.२०१८ व ०६.१०.२०१८ 
रोिी पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे. सिर कागिपत्राींची पतुगता झाल्यानींतर नुकसान भरपाई 
िेणेसींबींधीची पुढील तनयमोचचत कायगवाही करण्याची तिवीि ठेवली आहे.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

श्रीरामपूर (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील ेोिर शशवारात ऊस िळून गेल्याबाबत 
  

(२३)  ११५८०२ (१८-०४-२०१८).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर) :   सन्माननीय ऊिाव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) श्रीरामपूर (जि.अहमिनगर) तालुक्यातील खोकर शिवारात िॉ ग्सकी्मुळे ऊसाला 
लागलेल्या आगीत साडचेार एकर ऊस व ऊसाने भरलेला टॅ्रक््र िळाला असल्याचे दिनाींक २१ 
िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या समुारास तनििगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आगीत एका ३ वषागच्या बाशलकेसह िोन ऊसतोडणी मिूर गींभीर भािले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, येथ े हाताच्या अींतरावर वविेच्या लोबींकळणा-या तारा असून या घ्नेची 
िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानुसार िखमीींना आचथगक मित वा भरपाई िेण्याबाबत 
तसेच येथील लोंबकळणा-या वीिेच्या तारा िरुुस्त करण्याबाबत िासनाने कोणती कायगवाही 
केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१३-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे. तथावप सिर आग िॉ ग् सक्रकग ्मळेु 
लागली नसल्याचे तनििगनास आले आहे. 
(२) अींित: खरे आहे. सिर अपघातात फक्त एका ३ वषागच्या बाशलकेस आगीमुळे भािले आहे. 
(३) सिर आगीची चौकिी ववद्युत तनरीक्षक, अहमिनगर कायागलयामाफग त करण्यात आली 
आहे.सिर आग महाववतरण कीं पनीच्या वीि वादहनीमुळे लागलेली नसल्याने नकुसान भरपाई 
िेण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. तसेच मौिे खोकर ग् ि.४७ या घ्नास्थळी वविेच्या 
लोंबकळणाऱ्या तारा आढळून आल्या नाहीत. त्यामुळे कायगवाहीचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
मौि ेशेंबा-िो ळी-वरांवर्ड (जि.बुलर्डाणा) या रवत्यावरील सहा ववद्युत ेाांब रवता सुधारणा 

िामात अर्ड ळा ननमावण िरत असल्याने अपघातामध्ये वाढ झाल्याबाबत 
(२४)  ११९३२१ (२८-०७-२०१८).   श्री.हर्ववधवन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.राधािृष्ट् ण ववे-ेपाटील 
(शशर्डी), श्री.वविय वर्डटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय 
ऊिाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे िेंबा-कोथळी-वरींवड (जि.बुलडाणा) या रस्त्यावरील कोथळी गावातील सहा ववद्युत 
खाींब रस्ता सुधारणा कामात अडथळा तनमागण करत असल्यान ेअपघातामध्ये वाढ झाल्याची 
बाब दिनाींक १ म,े २०१८ रोिी वा त्यासमुारास तनििगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त रस्त्याच्या कामात अडथळा तनमागण करणारे ववद्यूत खाींब ह्ववणे 
बाबत स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी दिनाींक १४ म,े २०१८ रोिी कायगकारी अशभयींता महाववतरण 
कीं पनी, मलकापूर, जि.बुलडाणा याींना दिलेले तनवेिन िासनास प्राप्त झाले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय व चौकिीत काय तनषपन्न झाले,  
त्यानुसार सिरहू ववद्यूत खाींब ह्ववणेबाबत िासनान े कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ?   
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श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१३-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 

स्थातनक लोकप्रतततनधीींचे दिनाींक १४.०५.२०१८ रोिीच े तनवेिन कायगकारी अशभयींता, 
मलकापूर ववभाग येथ ेप्राप्त झाले आहे.  
(३) मोताळा उपववभागाकडून िेंबा-कोथळी रस्त्यावरील एकूण ६ ववद्युत खाींब 
महाववतरणमाफग त सींचलन व सुव्यवस्था योिनेअींतगगत िुल,ै २०१८ मध्ये स्थलाींतरीत करण्यात 
आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

घाटांिी (जि.यवतमाळ) तालुक्यात ववववध हठिाणी शेतातून वीि  
पुरवठा िरणा-या वीिेच्या तारा लोंबळित असल्याबाबत 

  

(२५)  ११९४९४ (२८-०७-२०१८).   श्री.राि ुतोर्डसाम (अणी) :   सन्माननीय ऊिाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घा ी्ंिी (जि.यवतमाळ) तालुक्यात ववववध दठकाणी िेतातनू वीि पुरवठा करणा-या 
वीिेच्या तारा लोंबळकत असल्याने उक्त वीिेच्या ताराींमुळे या भागातील अनेक िेतक-याींचा 
मतृ्यू झाला असल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान तनििगनास आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तिार करुनही ववद्युत ववभाग या लोंबकळत असलेल्या वीिेच्या तारा िरुुस्त 
करण्याबाबत  कोणतीही कायगवाही करत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनान ेचौकिी केली आहे काय, चौकिीनुसार सिरहू ववद्युत 
ववभागाच्या हलगिीपणा करणा-या अचधका-याींववरुद्ध कारवाई करण्याबाबत व लोंबळकत 
असणा-या ववद्युत तारा िरुुस्त करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा  करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१३-०३-२०१९) : (१) अमरावती पररमींडळाअींतगगत यवतमाळ 
जिल््यातील घा ी्ंिी तालुक्याअींतगगत माचग व एवप्रल, २०१८ च्या िरम्यान वारा, वािळ व 
पावसामळेु वीि वाहीन्याचे नकुसान झाले होत.े त्यामुळे घा ी्ंिी पररसरात माहे एवप्रल, २०१८ 
मध्ये वविेच्या तारा लोंबकळत असल्याचे तनििगनास आले होते. परींतु उक्त वविेच्या ताराींमुळे 
कोणत्याही ितेकऱ्याचा िेत शिवारात ववद्युत अपघात झालेला नाही.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) माहे िानेवारी, २०१८ पासनू ववभागीय स्तरावरुन वीि वादहनी िेखभाल िरुुस्तीसाठअ 
तनवविाींद्वारे कीं त्रा्िाराींना वादहनी िरुुस्ती कामे करण्याकररता कायागिेि िेण्यात आले आहेत. 
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यवतमाळ ववभागाअींतगगत घा ी्ंिी उपववभागात िरुुस्ती व िेखभाल योिनेअींतगगत, 
उच्चिाब व लघुिाब वादहनीच्या दढल्या व नािरुुस्त झालेल्या ववद्युत तारा पुन्हा ओढणे, 
 उच्चिाब व लघुिाब वादहनीचे ववद्युत पोल सरळ करणे,  व नािरुुस्त पोल बिलणे इत्यािी 
काम ेकरण्यात आली आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही 
  

___________ 
  

िळगाव शहरामध्ये ववद्युत वाहहनी तसचे ेाांब िीणव झाले असल्याबाबत 
  

(२६)  ११९९६३ (२८-०७-२०१८).   श्री.सुरेश (रािूमामा) भोळे (िळगाव शहर) :  सन्माननीय 
ऊिाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िळगाव िहरामध्ये गेल्या ३० ते ३५ वषाांपासूनची ववद्युत वादहनी तसेच खाींब िीणग झाले 
असल्याच ेतनििगनास आले आहे, हे खरे काय, 
(२) असल्यास, िीणग ववद्युत वादहनी तसचे खाींब याींची िासनान े पाहणी केली आहे काय, 
त्यात काय तनििगनास आले, 
(३) असल्यास, त्यानुसार िासनान ेकोणत्या उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१३-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) िीणग ववद्युत वादहनी व खाींबाींची महाववतरण कीं पनीमाफग त पाहणी करण्यात आलेली आहे. 
(३) िळगाींव िहरातील िीणग ववद्युत वादहन्या व खाींब बिलून ववद्युत यींत्रणा बळक्ीकरण 
करण्याकरीता एकाजत्मक ऊिाग ववकास योिना अींतगगत महाववतरण कीं पनीमाफग त कायगवाही सुरु 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
 

महार्ड (ता.महार्ड, जि.रायगर्ड) औद्योधगि वसाहतीमधील सुजव तीत नसलेल्या वीि 
व्यवव ेमुळे िामगार व ग्रामव ाांच्या िीववताला ननमावण झालेला धोिा 

  

(२७)  १२०२३२ (२८-०७-२०१८).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवले), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), 
अॅर्ड.आशशर् शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्रीमती मननर्ा चौधरी (दहहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी 
पजश्चम) :   सन्माननीय ऊिाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाड (ता.महाड, जि.रायगड) औद्योचगक वसाहतीमधील सुजस्थतीत नसलेल्या वीि 
व्यवस्थेमुळे कामगार व ग्रामस्थाींच्या िीववताला धोका तनमागण झाल्याचे माहे म,े २०१८ मध्ये 
वा त्यािरम्यान तनििगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त औद्योचगक वसाहतीमध्ये रस्ते आणण ग्ारालगत ्ाकण्यात आलेल्या 
वीि वाहक तारा, गींिलेले डीपीींचे फ्यिु बॉक्स, पथदिव्याींसाठअ िेण्यात आलेल्या िोडण्या 
आणण केबल्स असींरक्षक्षत असल्यामुळे वविेचा धक्का बसून मोठया प्रमाणात ववत्त व जिवीत 
हानी होण्याची िक्यता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानुसार  महाड औद्योचगक 
वसाहतीतील वीि व्यवस्था तातडीने सुजस्थतीत करण्याबाबत िासनाने कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१३-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 

महाड (जि.रायगड) औद्योचगक वसाहतीमध्ये मोठया प्रमाणात रासायतनक प्रकल्प 
असल्यामळेु तेथील महाववतरण कीं पनीचे ववद्युत खाींब गींिून खराब होतात. परींतु माहे म,े 
२०१८ मध्ये वा त्यासुमारास याऔद्योचगक वसाहतीमध्ये कुठल्याही प्रकारचा वीि अपघात 
महाववतरण कीं पनीमुळे झालेला नाही.  
(२) हे खरे नाही. 

महाववतरण कीं पनीन े औद्योचगक वसाहतीमधील मॅन्यफुक्चरसग असोशसएिन या 
सींघ्नेसोबत सींयुक्त पाहणी केली. सिर पाहणीत आढळून आलेले धोकािाय डी.पी., खराब 
ववद्युत खाींब बिलण्यात व िरुुस्त करण्यात आले आहेत. तसेच पथदिव्याींसाठअ िेण्यात 
आलेल्या िोडण्या िरुुस्त केल्या आहेत. केबल्स असुरक्षक्षत असलेल्या दठकाणचे क्रफडर वपलर 
िरुुस्त करुन सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीन ेकामे करण्यात आलेली आहेत.   
(३) महाववतरण कीं पनीच े अचधकारी व महाड मॅन्यफॅुक्चरसग असोशसएिन याींच्या समवते 
सींयुक्त पाहणी करुन तसेच महाड औद्योचगक वसाहतीमध्ये अजस्तत्वात असलेल्या वादहन्याींच े
मागील ३ वषागचे ब्रेकडाऊन व ट्रीपीींगचा आढावा घेऊन वीि यींत्रणा सक्षम करणेसाठअ आराखडा 
तयार करुन कामे हाती घेण्याचे तनयोजित आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ििवत (जि.रायगर्ड) ये ील चाांधई गावाांतील अनिे वीिेच ेलोेांर्डी ेाांब गांिल्याबाबत 
  

(२८)  १२०८२७ (२८-०७-२०१८).   श्री.सुरेश लार्ड (ििवत), श्री.पाांरु्डरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जितेंद्र 
आव्हार्ड (मुांब्रा िळवा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.सुभार् उर्व  पांडर्डतशेठ पाटील 
(अशलबाग) :   सन्माननीय ऊिाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) किगत  (जि.रायगड) येथील चाींधई गावाींतील अनेक वीिचे े लोखींडी खाींब िीणग झाले 
असण्याच्या जस्थतीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत महाववतरण कायागलय, किगत याींच्याकड ेस्थातनक ग्रामस्थाींनी तसेच 
लोकप्रतततनधीनी गेल्या सहा मदहन्याींपासून लेखी तनवेिनाद्वारे सिर िीणग खाींब बिलण्याकरीता 
मागणी केली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत अद्यापी कोणतीच कायगवाही केली नसून िासनान ेयाबाबत चौकिी 
केली आहे काय, त्यानुषींगान ेकोणती कायगवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१३-०३-२०१९) : (१) चाींधई (जिल्हा रायगड) याअींतगगत मोठअ चाींधई व 
छो्ी चाींधई गावातील ४१ लघुिाब वाहीन्याींच्या खाींबापकैी ८ लघिुाब वाहीन्याींच ेखाींब िीणग 
झालेले आहेत.   
(२) स्थातनक ग्रामस्थ व लोकप्रतततनधीनी दिलेले दिनाींक १८.०७.२०१८ रोिीच ेमहाववतरणच्या 
के्षत्रीय कायागलयास तनवेिन प्राप्त झाले आहे. 
(३) चाींधई गावातील िीणग झालेले खाींब व त्यावरील वीिेच्या तारा डडसेंबर, २०१८ अखेर 
बिलण्यात आलेल्या आहेत.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

बोईसर (जि.पालघर) पूवेिर्डील ग्रामीण भागातील वीिपुरवठा वारांवार  
ेांर्डीत होत असल्याने व्यावसानयिाांचे होत असलेले नुिसान  

(२९)  १२३५९६ (२८-०७-२०१८).   श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीि 
ठािूर (नालासोपारा) :   सन्माननीय ऊिाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बोईसर पूवकेडील (जि.पालघर) ग्रामीण भागातील वीिपुरवठा दिनाींक १० एवप्रल, २०१८ 
पासून वारींवार खींडीत होत असल्यामुळे तेथील व्यावसातयकाींच े नुकसान होत असल्याची बाब 
तनििगनास आली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीच्या अनषुींगाने यास िबाबिार असणाऱ्या वीि ववतरण कीं पनीच्या 
अचधकाऱ्याींवर िासनाने कोणती कारवाई केली व वीिपुरवठा सुरळीत करण्याबाबत िासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१३-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे.   
(२) ११ के.व्ही.नागझरी वादहनीवरुन सुरळीत वीि पुरवठा होत असला तरी दिनाींक 
११.०४.२०१८ ते दिनाींक २७.०७.२०१८ या कालावधीत सिर वादहनीचा अततवषृ्ीमुळे व इतर 
ताींत्रत्रक कारणाींमळेु समुारे १५ वेळा ववद्युत पुरवठा खींडडत होण्याचा कालावधी एकूण १८ तास 
३६ शम. एवढा होता. 
(३) बोईसर पूवेकडील भागातील ववद्युत पुरवठा यींत्रणा सक्षमीकरणासाठअ, नवीन ३३/१ १ 
क्रक.व्ही उपकें द्र (तारापुर ्ेक्स ्ाईल पाकग ) कायागजन्वत करणे, १) पीं.दिनियाळ उपाध्याय ग्राम 
ज्योती योिनअेींतगगत ११ के.व्ही नागझरी ववद्युत वादहनीच्या तारा (सुमारे ९ क्रक.मी.) बिलण े
व त्याची क्षमता वाढवणे ही काम ेहाती घेण्यात आली आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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र्लटण (जि.सातारा) ये े वादळी वाऱयासह झालेल्या पावसामुळे  
वीि पुरवठा ेांर्डीत झाल्याबाबत 

(३०)  १२३७५७ (२८-०७-२०१८).   श्री.हदपि चव्हाण (र्लटण) :   सन्माननीय ऊिाव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सातारा जिल्हयात दिनाींक २८ म,े २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान झालेल्या वािळी वाऱ्यासह 
झालेल्या पावसामुळे फल्ण िहरात २४ तास वीि नसल्याने वविेअभावी सवग व्यवहार बींि 
होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वविेअभावी बँकेन े कामकाि बींि केल्याने फल्ण िहरातील नागररकाींनी व 
ग्राहकाींना ववववध समस्याींना सामोरे िाव े लागले असतानाही वीि ववभागाकडून कोणतीच 
कायगवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेसींबींचधतावर कोणती कारवाई केली वा करण्याींत येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१३-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे.   
(२) हे खरे नाही. 

दिनाींक २७ म,े २०१८ रोिी रात्री १० च्या समुारास झालेल्या प्रचींड वािळ वाऱ्यामळेु 
उच्चिाब वादहनीचे १७ पोल तसेच लघुिाब वादहनीचे ५२ पोल व िोन रोदहत्र सींच तु्ून पडलेले 
होते. फल्ण िहरामध्ये ज्या दठकाणी उच्च व लघुिाब वादहनीच ेपोल पडलेले होत ेतो भाग 
सुरक्षक्षततेसाठअ व कोणताही ववद्युत अपघात घडू नये या कारणास्तव बींि करुन उवगररत 
भागातील वीि पुरवठा दिनाींक २८ म,े २०१८ रोिी सकाळी ७.३० वािता पूवगवत चालू करण्यात 
आला होता. बींि करण्यात आलेल्या भागातील उच्चिाब व लघिुाब वादहनीचे पोल व तारा 
तसेच तु्ून पडलेल्या २ रोदहत्राींच्या िरुुस्तीची काम े दिनाींक २८, २९, ३० व दिनाींक 
३१.०५.२०१८ या चार दिवसाींमध्ये ्प्प्या-्प्प्याने करुन ववद्युत पुरवठा दिनाींक ३१.०५.२०१८ 
रोिी पूणगपणे सुरळीत करण्यात आला.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
िोल्हापूर जिल्हयात आठ हिार शेतीपांप ववि िोर्डण्या ननधी अभावी प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(३१)  १२४६१० (२८-०७-२०१८).   र्डॉ.सुजित शमणचेिर (हातिणांगले) : सन्माननीय ऊिाव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िासनान े गेल्या तीन वषागपासून तनधीच उपलबध करुन दिला नसल्यान े कोल्हापूर 
जिल्हयातील गडदहींग्लि ववभागात १९१२, इचलकरींिी ववभागात १४९, ियशसींगपूर ववभागात 
१०७२, कोल्हापूर ग्रामीण ववभाग एक मध्ये २५२३, ग्रामीण ववभाग िोनमध्ये २७१७ तर 
कोल्हापूर िहर ववभागात आठ अिा एकूण आठ हिार कृषीपींप वीि िोडणीपासून प्रलींत्रबत 
असल्याच ेमाहे म,े२०१८ मध्ये तनििगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,त्यात काय आढळून आले, 
(३) तद्नसुार तात्काळ तनधी उपलब्ध करून िेण्याबाबत िासनान ेकोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रशेे र बावनिुळे (०५-०३-२०१९) : (१), (२) व (३) कोल्हापूर जिल््याअींतगगत सप् े्ंबर, 
२०१८ अखेर एकूण ५४३० कृषीपींप पैसे भरुन प्रलींत्रबत आहेत. राज्यात माचग, २०१८ अखेर पैस े
भरुन प्रलींत्रबत राहणाऱ्या २,२४,७८५ कृवषपींप ग्राहकाींकररता उच्चिाब प्रणाली (HVDS) 
योिनेद्वारे वीि पुरवठा करण्यासाठअ दिनाींक ०५.०५.२०१८ रोिी िासन तनणगय तनगगशमत 
करण्यात आला आहे. सिर योिनेअींतगगत कोल्हापूर जिल््यातील १०४०२ कृषीपींप ग्राहकाींना 
वीििोडणी िेण्याकररता रु.२२८.३८ को्ी इतका तनधी प्रस्ताववत आहे. या योिनेअींतगगत 
कोल्हापूर जिल््याकररता कायागिेि िेण्यात आले आहेत.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
  

___________ 
  
 

औराद शहािानी (ता.ननलांगा, जि.लातूर) ववद्युत उपिें द्रात िननष्ट्ठ अशभयांता 
 नसल्याने झालेली गैरसोय 

  

(३२)  १२४६८५ (२८-०७-२०१८).   श्री.बसवराि पाटील (औसा) :   सन्माननीय ऊिाव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तनलींगा (जि.लातूर) तालुक्यातील औराि िहािानी व हलगरा अिी िोन उपकें दे्र असून 
औरािसह १६ गावे समाववष् असलेल्या वीि ववतरण कायागलय के्षत्रात मागील वषगभरापासून 
कतनषठ अशभयींता पि प्रभारी असल्याची बाब दिनाींक २३ म,े २०१८ रोिी वा त्यासुमारास 
तनििगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रभारी अचधकारी आठवड्यातून एखािा दिवस असणे, वािळी वाऱ्यात हलगरा, 
माकणी, ताींबरवाडी, रािेवाडी, शिरसी आिी भागातील ९० ववद्युत पोल मोडूनही महाववतरणचे 
िलुगक्ष होत असणे, वीि बील िरुुस्ती वा नवीन त्रबल भरण्यासाठअ तनलींग्याला िावे लागणे, 
खराब डीपी िरुुस्ती न होणे अिा अनेक समस्याींना सींबींधीत वीि ग्राहकाींना सामोरे िावे लागत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रभारी अशभयींत्याींऐविी कायमस्वरुपी कमगचारी नमेणेबाबत व उक्त गैरसोयी 
िरू करण्याबाबत िासनान े कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१३-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 



वव.स. ५६७ (24) 

 
माहे म,े २०१८ मध्ये वािळी वाऱ्यामुळे हलगरा, माकणी, ताींबरवाडी, रािेवाडी, शिरसी 

आिी गावाींमध्ये पोल पडले होत.े या सवग गावातील पडलेले पोल उभ ेकरण्याच ेकाम त्वरीत 
हाती घेऊन तेथील ववद्युत पुरवठा िोन दिवसाींमध्ये सुरळीत करण्यात आलेला आहे.   

औराि िहािानी या दठकाणी वीि त्रबल भरण्यासाठअ पोस्् व बकेँची सुववधा आहे. 
तसेच महाववतरण कीं पनीन ेनमेून दिलेले कीं पनीच ेकॅि कलेक्िन सें्र सुध्िा आहे. वीि त्रबल 
िरुस्ती सींबींधी तनम्नस्तर शलपीक त्या दठकाणी उपलब्ध असतो. खराब रोदहत्र े वेळेत िरुुस्त 
करुन िेण्यात येतात. त्यामळेु ग्राहकाींची गैरसोय होत नाही. औराि िहािानी िाखेतील सवग 
नािरुुस्त रोदहत्र ेवेळेत बिलून दिली िातात. औराि िहािानी िाखा कायागलयाींतगगत नािरुुस्त 
झालेली रोदहत्र ेवेळेत बिलण्यात येतात.  
(३) औराि िहािानी येथील ररक्त अशभयींत्याच्या िागेवर सहाय्यक अशभयींत्याची पिस्थापना 
करण्यात आलेली आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

नाांदेर्ड जिल््यातील िीणव झालेल्या ववद्युत तारा व ेाांब  
बदलण्याचे िाम तातर्डीन ेिरण्याबाबत 

  

(३३)  १२४७८० (२८-०७-२०१८).   श्री.सुभार् साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय ऊिाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींिेड जिल््यात सन १९८० मध्ये वा त्या िरम्यान उभारण्यात आलेल्या ववद्युत तारा व 
खाींब सद्य:जस्थतीत िीणग व धोकािायक अवस्थेत असून वारींवार तारा व खाींब तु्ल्याने 
िनावरे व नागररक िखमी व मतृ्यूमुखी पडल्याचा घ्ना घडत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनाने उक्त जिल््याची पाहणी केली आहे काय, असल्यास, सिर पहाणीत 
काय आढळून आले आहे, तद्नुसार महाववतरण कीं पनीच्या िीणग झालेल्या ववद्युत तारा व 
खाींब बिलण्याच ेकाम तातडीन े करण्याबाबत िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१३-०३-२०१९) : (१) ववद्युत तारा व खाींब हे नैसचगगक आपत्तीमळेु 
तु्तात, त्यामुळे ववद्युत अपघात घडतात. 
(२) नाींिेड जिल््यात िीणग व धोकािायक असलेले पोल व तारा बिलण्याची काम े
आय.पी.डी.एस (IPDS) योिनेअींतगगत प्रगतीपथावर आहेत.    
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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िल्याण-र्डोंबबवली महानगरपाशलिे मध्ये भुमीगत ववद्युत वाहहन् या 
चे िाम िलद गतीने होण्याबाबत 

  

(३४)  १२६३४० (२९-०७-२०१८).   श्री.गणपत गायिवार्ड (िल्याण पूवव) :   सन्माननीय ऊिाव 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाशलकेमध्ये स्मा ग् शस्ीच्या धतीवर भुशमगत ववद्युत 
वादहन्याचे काम िलि गतीने होण्याबाबत व नववन मींिूर नसलेल्या भुशमगत ववद्युत वाहीन्या 
मींिुर करण्याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास त्या मागणीसींिभागत िासनान ेकोणता तनणगय घेतला आहे व त्याच ेस्वरूप काय 
आहेत, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१३-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे. उपरी वादहन्या भुशमगत 
करण्याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी मागणी केली आहे. 
(२) उपरी ववद्युत वादहन्याींच ेरुपाींतरण भूशमगत वादहनीमध्ये करण्याकररता लागणाऱ्या एकूण 
रु.२०८७.८ को्ी तनधीचा प्रस्ताव कें द्र िासनास पाठववण्यात आला आहे. सिर प्रस्तावात 
कल्याण-डोंत्रबवली के्षत्राकररता लागणाऱ्या रु.६९८.३३ को्ी इतक्या तनधीचा समावेि आहे. सिर 
तनधी कें द्र िासनाकडून प्राप्त होताच उपरी ववद्युत वादहन्याींच ेरुपाींतरण भूशमगत वादहन्याींमध्ये 
करण्याचे काम करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

वार्डा व ववक्रमगर्ड (जि.पालघर) तालुक्याांमध्ये आहदवासीांच्या वविासासाठी असलेल्या 
ठक्िरबाप्पा आहदवासी ववती सुधारणा योिनेच्या वविास िामाांमध्ये झालेला गैरव्यवहार 

  

(३५)  १२६९३५ (२५-१०-२०१८).   श्री.वविय वर्डटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.राधािृष्ट् ण ववे-ेपाटील 
(शशर्डी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अवलम शेे  (मालार्ड पजश्चम), 
श्री.हर्ववधवन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.र्डी.पी.सावांत (नाांदेर्ड उत्तर), र्डॉ.सांतोर् टाररे् (िळमनुरी), 
श्री.सरदार ताराशसांह (मलुुांर्ड), अॅर्ड.आशशर् शलेार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.किसन ि ोरे (मुरबार्ड), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर), श्री.सांिय साविारे (भुसावळ), 
श्री.महेश चौघुले (शभवांर्डी पजश्चम), श्री.िालीदास िोळांबिर (वर्डाळा), श्री.बसवराि पाटील 
(औसा), श्री.पाविल धनारे (र्डहाणू), श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.अशमत घोर्डा (पालघर), 
श्रीमती माधुरी शमसाळ (पववती), श्रीमती मांदा म्हात्र े(बेलापूर), श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि 
पजश्चम) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जिल््यातील वाडा व वविमगड तालुक्याींमध्ये आदिवासीींच्या ववकासासाठअ 
असलेल्या ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सधुारणा योिनेतील ववकास कामाींमध्ये को्यावधी 
रुपयाींचा गैरव्यवहार झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान तनििगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, वाडा तालुक्यातील ७८ गावाींसाठअ सन २०१२ त े२०१५ िरम्यान ठक्करबाप्पा 
आदिवासी वस्ती सुधार योिनेतील १९१ ववकासकामाींसाठअ १५ को्ी ३ लाख रूपये मींिूर 
करण्यात आले मात्र सिर कामाींत सुमारे १२ को्ीींचा गैरव्यवहार झाल्याचे दिनाींक ५ ऑक््ोबर, 
२०१८ रोिी वा त्या सुमारास तनििगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच वविमगड तालुक्यात ठक्कर बाप्पा वस्ती सुधारणा योिनेतून सन २०१२ ते २०१५ 
या कालावधीत तालुक्यातील ९४ गावाींपैकी ८३ गावाींमध्ये ३०४ ववकासकामे मींिूर करण्यात 
येऊन त्यासाठअ ३० को्ी रुपयाींचा तनधी िेण्यात आला मात्र यात गैरव्यवहार झाल्याचे 
सामाजिक कायगकते श्री.िरि पा्ील याींनी माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान 
तनििगनास आणले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी आयआय्ीने केलेल्या चौकिी अहवालामध्ये ३०४ कामाींपैकी एक 
काम प्रत्यक्ष सुरु झाले नाही, १०८ कामे प्रत्यक्षात स्थळावर शमळाली नाहीत, ५७ कामाींची 
अींिािपत्रकेच नाहीत, ९४ कामाींचा ििाग अत्यींत तनकृष् ििागचा असल्याच े अहवालात नमूि 
करण्यात आल्याच ेतनििगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या ३०४ कामाींवर ३० को्ी रुपये खचग झाला असला तरी प्रत्यक्षात १३ ्क्केच 
कामे झाल्याने २६ को्ी रुपयाींचा गैरव्यवहार झाल्याचे नमूि करुन प्रकल्प अचधकाऱ्याींनी या 
अहवालामध्ये एकच काम चार वळेा केल्याचे िेखील तनििगनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(६) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने वाडा व वविमगड तालुक्यासोबतच पालघर जिल्हयात या 
योिनेतींगगत झालेल्या कामाींची अचधक चौकिी केली आहे काय, 
(७) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानसुार सींबचधताींवर िासनाने कोणती 
कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१३-११-२०१८) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 

जिल्हाचधकारी तथा सिस्य सचचव, जिल्हा तनयोिन सशमती, पालघर याींनी त्याींच्या 
दि. २२/३/२०१६ रोिीच्या आिेिान्वये योिनाींचे मुल्यमापन करण्यासाठअ सींस्थाींची तनवड केली 
आहे. त्यानुसार ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा ववस्ताररत कायगिमाच ेसन २०१२-१३ ते 
सन २०१४-१५ या कालावधीच े सामाजिक लेखापररक्षण आयआय्ी, पवई याींच्या कडून 
करण्यात येत आहे. सिर सींस्थेस िव्हार, मोखाडा, वविमगड व वाडा या तालुक्याींतील  काम े
तपासणी साठअ िेण्यात आली होती. त्यापैकी सींस्थेकडून प्रत्यक्षात वविमगड मधील ३०४ व 
वाडा मधील १९१ (एकूण ४९४) कामाींचे सामाजिक अींकेक्षण करण्यात आले आहे. 

वाडा तालुक्यातील सन २०१२ ते २०१५ िरम्यान ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार 
योिनेतील १९१ ववकासकामाींसाठअ १४ को्ी ८९ लाख रूपये मींिूर करण्यात आले होते. तर    
वविमगड  तालुक्यात ३०४ ववकासकामाींसाठअ ३० को्ी ९६ लाख रूपये मींिूर करण्यात आले 
होते. सिर कामे कायगकारी अशभयींता, सावगितनक बाींधकाम ववभाग, िव्हार, कायगकारी अशभयींता 
बाींधकाम ववभाग, जिल्हा पररषि, पालघर व कायगकारी अशभयींता, ग्रामीण पाणी पुरवठा ववभाग, 
जिल्हा पररषि, पालघर याींच्या माफग त करण्यात आलेली आहेत. 



वव.स. ५६७ (27) 

(४) व (५) आयआय्ी, पवई याींनी केलेल्या सामाजिक अींकेक्षणात ४९४ कामाींपैकी ९३ काम े
आढळून आलेली नाहीत, १११ कामाींची अींिािपत्रके प्राप्त न झाल्याने त्याींची तपासणी करता 
आलेली नाही. १५४ काम ेकमी ििागची आढळून आलेली आहेत व ५८ काम अपूणग आहेत तर ४ 
काम ेिोनिा िाखववण्यात आलेली आहेत. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(७) याबाबत सींबींचधत यींत्रणाींकडून लेखी खुलासा मागववण्यात आला असून सिर यींत्रणा िोषी 
असल्याच ेआढळून आल्यास त्याबाबत कारवाई करण्यात येईल. 
  

___________ 
  

राज्यातील गोवारी समािाचा अनसुूधचत िमातीमध्ये समावेश िरुन िात  
प्रमाणपत्र व िात वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत 

  

(३६)  १२६९३९ (०५-१२-२०१८).   श्री.ियांत पाटील (इवलामपूर), श्री.अजित पवार (बारामती), 
श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.छगन भिुबळ (येवला), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), 
श्री.जितेंद्र आव्हार्ड (मुांब्रा िळवा), श्री.पाांरु्डरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचर्ड (अिोले), 
श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा) :  सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील गोवारी समाि हा आदिवासीच असल्याचा तनणगय मा.नागपूर हायको ग् 
खींडपीठान ेदिनाींक १४ ऑगस््, २०१८ रोिी दिला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनान े गोवारी समािाचा अनुसूचचत िमातीमध्ये समावेि करुन िात 
प्रमाणपत्र व िात वैधता प्रमाणपत्र िेण्याबाबत िासनाने आिेि काढले आहेत काय, 
(३)अद्याप तसे आिेि काढले नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत व आिेि कें व्हा 
काढण्यात येतील ? 
 
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२२-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) व (३) कें द्र िासनाने “अनसुूचचत िाती आणण अनुसूचचत िमाती आिेि (सुधारणा) 
अचधतनयम, १९७६,” अन्वये िेिातील सवग राज्याींच्या अनुसूचचत िमातीच्या याद्या घोवषत 
केल्या. त्यामध्ये महाराषट्र राज्याच्या अनुसूचचत िमातीच्या यािीमध्ये अ.ि. १८ येथ े“ Gond 
Gowari” असा उल्लेख आहे. भारततय सींववधानाच्या अनुच्छेि मधील तरतुिीनुसार अनुसूचचत 
िाती/िमातीच्या यािीमध्ये सुधारणा करण्याच ेक्रकीं वा त्यात नव्यान ेकोणत्याही िाती/िमातीचा 
समावेि करण्याचे अचधकार सींसिेस आहेत. 

गोवारी समािाला अनसुुचचत िमातीच े लाभ िेण्याबाबतच्या मागणीच्या अनुषींगान े
महाराषट्र राज्यामधील गोवारी समािाचा सींिोधनात्मक अ्यास (सींिोधन/सवेक्षण) करण्याचे 
काम ्ा्ा समाि ववज्ञान सींस्था, मुींबई या सींस्थसे िेण्यात आलेले असनू सिर सींस्थकेडुन 
सींिोधनाचे काम सुरू आहे. 
  

___________ 
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बेरर्ड-रामोशी समािाचा अनुसूधचत िमातीमध्ये (एसटी) समावेश िरण्याबाबत 
  

(३७)  १२७२५८ (०५-१२-२०१८).   श्री.अननल बाबर (ेानापूर) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बेरड-रामोिी समािाचा अनसुूचचत िमातीमध्ये (एस्ी) समावेि करावा या मागणीसाठअ 
शमरि तालुक्यातील (जि.साींगली) बेरड समािाच्या वतीने तहशसलिार कायागलयावर दिनाींक १९ 
ऑगस््, २०१८ रोिीच्या समुारास मोचाग काढून तनवेिन िेण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या तनवेिनात कोणत्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत, 
(३) असल्यास, या मागण्याींसिभागत िासनान े तनणगय घेतला आहे काय, त्याचे स्वरुप काय 
आहे, 
(४) अद्याप तनणगय घेतला नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२२-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) सिर तनवेिनात बेरड-रामोिी समािाचा समावेि अनुसूचचत िमातीमध्ये करण्याची मागणी 
करण्यात आली आहे. 
(३) कें द्र िासनाच्या दिनाींक २६.०२.१९८१ च्या पत्रान्वये एखाद्या समािाचा अनुसूचचत 
िमातीच्या यािीत समावेि करण्यासाठअ काही तनकष तनजश्चत करण्यात आलेले आहेत.  सिर 
तनकष बेरड-रामोिी समाि पूणग कररत नसल्यान ेसिर समािाचा अनुसूचचत िमातीच्या यािीत 
समावेि करण्यात आलेला नाही.  तसेच सद्यजस्थतीत महाराषट्र राज्याच्या ववमुक्त िातीच्या 
यािीमध्ये बेरड-रामोिी समािाचा समावेि आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

गगनबावर्डा (जि.िोल्हापूर) तालकु्यातील वीिेच्या ेाांबाांची झालेली दरूवव ा 
  

(३८)  १२७३६६ (०६-१२-२०१८).   श्री.अमल महार्डीि (िोल्हापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय ऊिाव 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  गगनबावडा (जि.कोल्हापूर) तालुक्यातील उभारण्यात आलेल्या वविेच्या खाींबाींना ४० ते ५० 
वषे झाली असल्यान ेत्यातील काही खाींब हे गािलेले व धोकािायक जस्थतीत उभ ेअसल्याची 
बाब माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान तनििगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बहुताींि गावातील कृवषपींप वादहन्याींसाठअच ेखाींब चालू वषी झालेल्या पाऊस व 
वाऱ्याने पडले आहेत तर काही पडण्याच्या पररजस्थतीत आहेत तरीही अद्याप खाींब बिलण्याची 
कोणतीही प्रक्रिया पूणग न केल्यान ेस्थातनक लोकाींमध्ये असींतोषाची भावना तनमागण झालीआहे , 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरचे धोकािायक खाींब बिलण्यासाठअ िासनान े कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१३-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे.   
(२) चालू वषी झालेल्या पाऊस व वाऱ्याने पडलेले सवग खाींब िरुुस्त अथवा बिली करण्यात 
आले आहेत. 
(३) सन २०१७-१८ मध्ये एकूण ५४ धोकािायक खाींब बिलण्यात आलेले आहेत.  सन २०१८-१९ 
मध्ये गींिलेले खाींब िरुुस्त करण्याकररता तसेच िेखभाल व िरुुस्तीची काम े करण्याकररता 
तनवविा काढण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही 
  

___________ 
  

धनगर समािास आरक्षण देण्याबाबतचा अहवाल टाटा इजन्वटट्यूट ऑर् 
 सोशल सायन्सेसने सादर िेल्याबाबत 

  

(३९)  १२७३७६ (०६-१२-२०१८).   श्री.ियांत पाटील (इवलामपूर), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), 
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उवमानाबाद), श्री.गणपतराव देशमुे  
(साांगोले), श्री.राहुल मोटे (पराांर्डा), श्री.राहूल िुल (दौंर्ड), श्री.सुननल प्रभू (हदांर्डोशी), श्री.जितेंद्र 
आव्हार्ड (मुांब्रा िळवा), श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), 
श्री.छगन भुिबळ (येवला), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.भाविर िाधव (गुहागर), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.अवलम शेे  (मालार्ड पजश्चम), श्री.नरहरी झझरवाळ (हदांर्डोरी), 
श्री.वैभव वपचर्ड (अिोले), श्री.सुरेश लार्ड (ििवत), श्री.अननल बाबर (ेानापूर), श्री.ववलास तरे 
(बोईसर), श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.रािेश टोप े
(घनसावांगी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोर्ड) :  सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धनगर समािास आरक्षण िेण्याबाबतचा अहवाल ्ा्ा इजन्स्््यू् ऑफ सोिल 
सायन्सेसन ेदिनाींक २८ ऑगस््, २०१८ रोिी िासनास सािर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अहवालातील शिफारिीींचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे, 
(३) तसेच या मागणी कररता पठैण तालुक्यातील (जि.औरींगाबाि) बालानगर येथील परमेश्वर 
बबन घोंगड े या २२ वषीय तरुणाने स्वत:च्या िेतात गळफास घेवून आत्महत्या केली 
असल्याच ेदिनाींक ५ ऑगस््, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास तनििगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यामुळे ववववध सींघ्नाींनी परमेश्वर घोंगडलेा िहीि घोवषत करावे, त्याच्या 
लहान बदहणीला सरकारी नोकरी द्यावी, कु्ूींत्रबयाींना आचथगक मित करावी व धनगर 
आरक्षणाची तात्काळ अींमलबिावणी करावी यासह ववववध मागण्याींचे तनवेिन िासनास दिले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या तनवेिनातील मागण्याींबाबत व ्ा्ा इजन्स्््यू् ऑफ सोिल सायन्ससेने 
सािर केलेल्या अहवालावर िासनाने कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववष्ट् णु सवरा (०२-०४-२०१९) : (१) व (२) धनगर समािाच्या अनुषींगाने ्ा्ा समाजिक 
ववज्ञान सींस्था, मुींबई याींनी त्याींचा अहवाल ३१ ऑगस््, २०१८ रोिी िासनास सािर केला 
असून सिर अहवालातील शिफारिी िासनाच्या ववचाराथग आहेत. 
(३) श्री परमेश्वर बबन घोंगड े याीं तरुणाने दि. ३.८.२०१८ रोिी गळफास लावून आत्महत्या 
केली ही बाब खरी आहे. 
(४) होय. 
(५) ्ा्ा सामाजिक ववज्ञान सींस्थेचा अहवाल िासनाच्या ववचाराथग सािर करण्यात आलेला 
आहे. तसेच तनवेिनातील इतर मागण्या सींबींचधत ववभागाींकड ेपुढील कायगवाहीस्तव पाठववण्यात 
आलेल्या आहेत.  
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मेहिर (जि.बुलढाणा) तालुक्यातील ग्रामीण भागामध्ये महाववतरणची  
िाम ेननिृष्ट्ट दिावची झालेली असल्याबाबत 

  

(४०)  १२८०१३ (०७-१२-२०१८).   र्डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय ऊिाव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सुकळी (ता.मेहकर, जि.बुलढाणा) गावात माहे ऑगस््, २०१८ च्या िसु-या आठवडयापासून 
वीि पुरवठा खींडीत झाला असनू या गावात तात्काळ रोदहत्र उपलब्ध करुन द्या अन्यथा 
उपोषण करण्याचा इिारा मेहकर उपववभागीय कायगकारी अशभयींता याींना दिनाींक २७ ऑगस््, 
२०१८ रोिी वा त्यासुमारास लेखी तनवेिनाद्वारे दिला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच मेहकर तालुक्यातील (जि.बुलढाणा) ग्रामीण भागामध्ये महाववतरणची काम ेअत्यींत 
तनकृष् ििागची झालेली असून िेतात असलेल्या खाींबाींना ताराींऐविी िो-या बाींधून आधार 
िेण्यात येत असल्याचे माहे िलु,ै २०१८ मध्ये वा त्यासुमारास तनििगनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, महाववतरणच्या बेिबाबिार कारभाराची िासनान े चौकिी केली आहे काय, 
त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, प्रश्न भाग १ मधील तनवेिनानुसार व प्रश्न भाग २ मधील नमूि काम ेयोग्य 
ििागची करण्याबाबत िासनान े कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व केलेल्या कायगवाहीचे स्वरुप काय आहे ?  
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१३-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे.    
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) दिनाींक २८.०८.२०१८ रोिी महाववतरणच्या मेहकर उपववभागीय कायागलयास प्राप्त 
झालेल्या तनवेिनाची तात्काळ िखल घेत दिनाींक २९.०८.२०१८ रोिी ववद्युत रोदहत्र बिलून 
वीि पुरवठा सुरळीत करण्यात आलेला आहे. 
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माहे िुल,ै २०१८ या काळात मेहकर तालुक्यात वािळ वाऱ्याींमुळे महाववतरणचे काही 
लोखींडी खाींब झकुल्यामळेु तारा लोंबकळलेल्या होत्या, सिर झकुलेले खाींब िेखभाल िरुुस्ती 
अींतगगत सरळ करण्यात आले असून लोंबकळलेल्या तारा ओढण्यात येऊन आवश्यक त्या 
दठकाणी खाींबाींना ताण िेण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाशशि जिल््यातील ववद्युत उपिें द्राांमधून शसांगल रे्ि योिना  
सुरु िरणे व नवीन उपिें द्राांबाबत 

(४१)  १२८५३५ (०६-१२-२०१८).   श्री.छगन भुिबळ (येवला), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील 
(आांबेगाव), श्री.ियांत पाटील (इवलामपूर), श्री.जितेंद्र आव्हार्ड (मुांब्रा िळवा) : सन्माननीय ऊिाव 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) येवला (जि.नाशिक) ववधानसभा के्षत्रातील ववद्युत उपकें द्राींमधनू शसींगल फेि योिना सुरु 
करण्याची मागणी स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी दिनाींक १५ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास 
मुख्य अशभयींता, महाववतरण, नाशिक याींचेकड ेकेलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कुसूर, अींगुलगाींव व भरवसफा्ा (जि.नाशिक) या दठकाणी प्रस्ताववत असलेल्या 
ववद्युत उपकें द्राींची काम े माहे ऑक््ोबर, २०१८ पयांत सुरु झालेली नाहीत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानुसार 
िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१३-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे आहे. 
(३) येवला (जि.नाशिक) ववधानसभा के्षत्रातील ३३/११ के.व्ही.ववखरणी, मुखेड व को्मगाव या 
तीन उपकें द्रातून तनघणाऱ्या एकूण ९ ितेीपींप वादहन्याींवर स्पिेल डडझाईन ट्रान्सफामगर बसवून 
त्याद्वारे कृषीपींप वादहनीवरील घरगुती ग्राहकाींना भार तनयमनाच्या काळात शसींगल फेि 
ववद्युत पुरवठा करण्याची कामे मींिूर केली होती. त्यापैकी ववखरणी उपकें द्रातून तनघणाऱ्या ४ 
वादहन्याींचे काम पूणग होऊन त्या दठकाणी स्पेिल डडझाईन ट्रान्सफामगरने शसींगल फेि योिना 
कायागजन्वत करण्यात आलेली आहे. तसेच ३३/११ के.व्ही. मुखेड व को्मगाव या उपकें द्रातून 
तनघणाऱ्या वादहन्याची काम ेप्रगतीपथावर आहेत. 

येवला तालुक्यातील अींगुलगाव व कुसूर येथील उपकें द्राींच्या प्रस्तावाची ताींत्रत्रक 
पडताळणी (Technical Feseability) सुरु आहे. तसेच भरवस फा्ा, ता.तनफाड या 
पररसरातील ग्राहकाींना योग्य िाबाने वीि पुरवठा शमळणे कामी, कानळि येथे १X५ एम.व्ही.ए. 
क्षमतेचे उपकें द्र व िेवगाव उपकें द्रातील ५ एम.व्ही.ए.च्या रोदहत्राची क्षमता वाढवून १० 
एम.व्ही.ए. करण्याची कामे मींिूर असून सिर कामाींची तनवविा प्रक्रिया अींततम ्प्प्यात आहे.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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भोिर (जि.नाांदेर्ड) पररसरात वारांवार वीि पुरवठा ेांडर्डत होत असल्याबाबत 
  

(४२)  १२८६४० (०६-१२-२०१८).   श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.र्डी.पी.सावांत (नाांदेर्ड 
उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय ऊिाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) भोकर (जि.नाींिेड) पररसरात महाववतरण कीं पनी ववभागीय कायागलयात सुमारे २ लाख 
रुपयाींचा वीि िेयक  गैरव्यवहार करुनही येथ े िररोि वीि खींडडत होत असल्यान े नागररक 
त्रस्त झाले असल्याचे दि. ५ ऑगस््,२०१८ रोिी वा त्यासुमारास उघडकीस आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, भोकरमध्ये महाववतरणचे ववभागीय कायागलय असून येथून पाच तालुक्याचा 
कारभार चालववला िातो मात्र वररषठ अचधका-याींचे तनयींत्रणच नसल्यान े येथील कमगचारी 
बेिबाबिारपणे वागत असल्याच ेआढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी येथे तनयशमत वीि परुवठा करण्याबाबत तसेच 
बेिबाबिारपणे काम करणा-या सींबींचधत कमगचा-याींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१३-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.    
(२) हे खरे नाही. 
(३) भोकर पररसरात महाववतरण कीं पनीच्या ववभागीय कायागलयात वीि िेयकाचा कोणताही 
गैरव्यवहार झालेला नाही. तसेच भोकर ते क्रकनव् या राषट्रीय महामागागच ेरुीं िीकरणाचे काम 
प्रगतीपथावर असल्यामुळे सिर पररसरात वीि पुरवठा तनयोिनपूणग पध्ितीन े वेळोवेळी 
गरिेनुसार खींडडत करुन काम करण्यात येत आहे. त्याबद्दलची मादहती महाववतरण मोबाईल 
ॲपद्वारे वीि ग्राहकाींना िेण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मुरूर्ड नाांदगाव ये ील ेारीिवार्डा (ता.मुरूर्ड, जि.रायगर्ड) ये ील वीि  
वाहि ेाांब गांिलेल्या जव तीत असल्याबाबत 

  

(४३)  १२९०८१ (०६-१२-२०१८).   श्री.सुभार् उर्व  पांडर्डतशेठ पाटील (अशलबाग) :   सन्माननीय 
ऊिाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुरूड नाींिगाव येथील खारीकवाडा (ता.मुरूड, जि.रायगड) येथील श्री.पींढरीनाथ ठाकूर याींच्या 
घरािवळील वीिवाहक खाींब गींिनू खराब झाला असून अपघात होण्याची िक्यता असल्यान े
सिरहू खाींब बिलण्यात यावेत म्हणून ग्रामस्थाींनी दिनाींक २८ िून, २०१७ रोिी वीिमींडळाच्या 
सींबींचधत अचधकाऱ्याींकड ेलेखी तिारी केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिरहू तिारी करूनही एक वषग उल्ले तरीही वीिवाहक खाींब बिलण्यास होत 
असलेल्या दिरींगाइगमुळे श्री.पींढरीनाथ ठाकूर याींनी उपोषण करण्याचा इिाराही महाववतरण 
कीं पनीला दिला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरहू गींिलेले धोकािायक खाींबामुळे व या पररसरात वािळवारा व िोराचा 
पाउस पडत असल्याने िॉ ग् सकी् होवून मोठया प्रमाणात गावाला आगीमुळे नकुसान होण्याची 
िक्यता असतानाही गींिलेले खाींब बिलण्यास ववलींब होण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सिरहू गींिलेले सवग पोल ववनाववलींब बिलण्यासाठअ िासनान ेकोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे ?  
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१३-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सिर खाींब बिलण्याचे काम पीं. दिन ियाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योिनेअींतगगत 
प्रस्ताववत केले असून गींिलेला वीि वाह क खाींब सप् े्ंबर २०१८ मध्ये बिलण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

शहापूर (जि.ठाणे) तालुक्यातील ववद्युत समवयाांबाबत 
  

(४४)  १२९२७२ (०५-१२-२०१८).   श्री.रुपेश म् हात्र े (शभवांर्डी पूवव) :   सन्माननीय ऊिाव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िहापूर (जि.ठाणे) तालुक्यातील ववद्युत समस्याींबाबत िहापूर वीि ववतरण कायागलयात 
लेखी तनवेिन िेऊनही सुमारे १५ दिवसाींनतरही कोणत्याही प्रकारची िखल न घेता समस्याींचे 
तनराकरण न केल्याने वीि मींडळातील अचधका-याींना घेराव घालण्याचा इिारा दिनाींक 
ऑक््ोबर, २०१८ रोिी तहशसलिार, िहापूर याींना दिला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या तनवेिनानुसार िासनान ेआतापयांत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१३-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे.  
(२) िहापूर तालुक्यातील ववद्युत समस्येबाबत दिनाींक ०३.१०.२०१८ रोिी समन्वय बैठक 
होऊन त्यामध्ये महाववतरणद्वारा झालेल्या कामाींचा आढावा सिर मोचेकरी याींना अवगत 
करण्यात आला. यात पायाभूत सुववधा-२ या योिनअेींतगगत िहापूर उपववभागामध्ये २२/३३ 
के.व्ही जस्वचचींग स््ेिनची नवीन तीन काम ेप्रगतीपथावर आहेत. िहापूर उपववभागात ११७३ 
शसींगल फेि फॉल््ी शम्र बिलण ेव  िहापूर उपववभागातील वीि ग्राहकाींची वीि त्रबले वळेेवर 
न िेणाऱ्या  एिन्सीवर िींडात्मक कायगवाही करुन वीि त्रबले वळेेत वा्ण्याची सक्त ताकीि 
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िेण्याची कायगवाही करण्यात आली आहे. तसेच वेगवेगळया योिनअेींतगगत मागील िोन वषागत 
लघुिाब वादहनीच े व उच्चिाब वादहनीच े पोल बिलणे तसेच पीं. दिनियाळ उपाध्याय ग्राम 
ज्योती योिनेअींतगगत ५ नवीन रोदहत्र ेबसववण्यात आली आहेत. याशिवाय िहापूर उपववभागात 
डडपीडीसी योिनेअींतगगत उच्चिाब/लघुिाब वादहनीच्या तारा बिली करणे, नवीन रोदहत्र बसववणे, 
रोदहत्राींची क्षमता वाढववणे आणण लघुिाब वादहनीचा ववस्तार करणे, उच्चिाब/लघुिाब वादहनीच े
सक्षमीकरण करणे इ.काम ेतनयोजित आहेत.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
शशवणी रसुलापूर (जि.अमरावती) ये ील वीिेच्या मीटरमधील त्रुटी, चुिीचे ररडर्ड ांग व वीि चोरी 

इत्यादी प्रिाराांमुळे नागररि त्रवत झाले असल्याबाबत 
  

(४५)  १२९९३५ (०६-१२-२०१८)  प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.राधािृष्ट् ण ववे-ेपाटील 
(शशर्डी), श्री.वविय वर्डटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.नसीम ेान (चाांहदवली), 
अॅर्ड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अवलम शेे (मालार्ड पजश्चम) :   
सन्माननीय ऊिाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जिल्हयातील शिवणी रसुलापूर येथील वीिेच्या मी्रमधील त्रु्ी, चुकीचे वाचन 
व वीि चोरी इत्यािी प्रकाराींमुळे सामान्य िनतलेा त्रास सहन करावा लागत असून याकड े
स्थातनक प्रिासनाचे िलुगक्ष होत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान 
तनििगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकिी केली आहे काय, त्यात काय तनििगनास आले. त्यानुसार  
िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात  येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१३-०३-२०१९) : (१) अींित: खरे आहे. 

माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वीि ग्राहकाींच्या तिारी महाववतरण कीं पनीच्या 
कायागलयास प्राप्त झाल्या होत्या. दिनाींक २० व २१ ऑगस््, २०१८ रोिी वीि चोरी िोध 
मोहीम घेण्यात आली होती. त्यात वीि चोरी आढळली नाही. मी्र वाचनातील त्रु्ी, फॉल््ी 
मी्रच्या तिारीींचे महाववतरणतफे तनराकरण करण्यात आलेले आहे. 
(२) सिर प्रकरणाची स्थातनक कायागलयामाफग त चौकिी करण्यात आली व त्यामध्ये सींबींचधत 
एिन्सीच्या मी्र वाचनाच्या कामामध्ये त्रु्ी आढळून आल्याने त्याींचे काम बींि करण्यात 
आलेले असून सुरक्षा ठेव रक्कम सिरील एिन्सीला अिा करण्यात आलेली नाही. तसेच ३२ 
फॉल््ी मी्र बिलण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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घनसावांगी (जि.िालना) तालुक्यातील िुां भार वपांपळगाव पररसरातील  
३७ गावाांसाठी र्क्त ६ लाईनमन असल्याबाबत 

  

(४६)  १३०५६६ (०६-१२-२०१८).   श्री.सांतोर् दानव े (भोिरदन) :   सन्माननीय ऊिाव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घनसावींगी (जि.िालना) तालकु्यातील कुीं भार वपींपळगाव पररसरातील ३७ गावाींसाठअ फक्त ६ 
लाईनमन असल्यान ेवसुलीसह वळेेत सुववधा शमळण्यास नागररकाींना अडचणी येत असल्याच े
माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये तनििगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू भागात लाईनमन व वसुली अचधकारी वाढवनू नागररकाींना योग्य सुववधा 
पुरववण्याबाबत िासनाने कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेे र बावनिुळे (०५-०३-२०१९) : (१) व (२) कुीं भारवपींपळगाव, िाखेअींतगगत ताींत्रत्रक 
कमगचाऱ्याींची ११ पिे मींिूर असून त्यापकैी ०८ पिे ररक्त असून सिर ररक्त पिी ०७ 
बा्यस्त्रोत कमगचाऱ्याींची तनयुक्ती माहे माचग, २०१८ पासून करण्यात आली आहे. ताींत्रत्रक 
कमगचाऱ्याचे केवळ ०१ पि ररक्त आहे. तसेच सहाय्यक अशभयींता याींच्या ररक्त असलेल्या 
पिाचा अततररक्त कायगभार कतनषठ अशभयींता, घनसावींगी याींना सोपववण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िरमाळा तालुक्यातील (जि.सोलापरू) मौि ेढोिरी ये े ३३/११ िेव्हीएचे 
नवीन ववद्युत उपिें द्र मांिूर िरण्याबाबत 

  

(४७)  १३०९११ (०६-१२-२०१८).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :  सन्माननीय ऊिाव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) करमाळा (जि.सोलापूर) तालकु्यातील मौिे ढोकरी येथ े ३३/११ केव्हीएच े नवीन ववद्युत 
उपकें द्र मींिूर करण्याची मागणी स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी दिनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी व 
तद्नींतर अनके वेळा मा.उिागमींत्री याींचेकड ेतनवेिनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ढोकरी व तालुक्यातील अनेक गावाींना कमी िाबाने वीि पुरवठा होत असल्यान े
३३/११ केव्हीएचे नवीन ववद्युत कें द्र करण्याच्या मागणीबाबत तनणगय घेण्यात आला आहे काय 
वा त्यानुषींगाने सुरु असलेल्या कायगवाहीची सद्यःजस्थती काय आहे, 
(३) अद्याप तनणगय घेण्यात आला नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१३-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे.    
(२) करमाळा तालुक्यातील गावाींना योग्य िाबाने वीि पुरवठा करण्यासाठअ पायाभतू सुववधा 
आराखड्याींतगगत ७ नवीन उपकें दे्र कायागजन्वत करण्यात आली असून, १ उपकें द्राच े काम 
प्रगतीपथावर आहे. याव्यततररक्त ४ उपकें द्रामध्ये ५ एम.व्ही.ए. क्षमतेच े अततररक्त पॉवर 
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ट्रान्सफामगर उभारण्यात आले आहेत. मौिे ढोकरी पररसरास सद्यजस्थतीत ३३/११ के.व्ही वाींगी-
१ उपकें द्रामधून वीि पुरवठा होत आहे. तथावप या उपकें द्रावरील सध्याचा भार व भववषयातील 
कृषीपींपाची मागणी लक्षात घेता, मौि ेढोकरी येथ ेउपकें द्र उभारणे ववचाराधीन आहे.   
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मांगळवेढा व पांढरपूर (जि.सोलापूर) ये ील शेतीपांपाच्या वीि  
पुरवठ्यात अचानि िपात िेल्याबाबत 

  

(४८)  १३१२३६ (०६-१२-२०१८).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय ऊिाव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींगळवेढा व पींढरपूर (जि.सोलापूर) येथील िेती पींपाच्या वीि पुरवठ्यात अचानक कपात 
केल्यामुळे िेती वपकाींच ेमोठ्या प्रमाणावर नकुसान होत असल्यामळेु ववववध सींघ्नाींनी पींढरपूर 
येथील वीि ववतरण कीं पनीच्या कायागलयासमोर दि.९.१०.२०१८ रोिी वा त्या िरम्यान दठय्या 
आींिोलन केल्याचे तनििगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामीण भागातील िेतकऱ् याींना त्याींच्या िेती पींपाींना दिवसा सलग ८ तास वीि 
पुरवठा करण्यात यावा अिी प्रमुख मागणी आींिोलकाींच्या वतीने करण्यात येत असल्याचे 
तनििगनास आले असून उपरोक्त आींिोलनािरम्यान आींिोलकाींना कायगकारी अशभयींता, वीि 
ववतरण कीं पनी याींनी वीि पुरवठा सुरळीत करून िेती पींपासाठअ १० तास वीि उपलब्ध करून 
िेणार असल्याचे लेखी आश्वासन दिले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास िेतकऱ् याींना ितेीसाठअ वीि पुरवठा तातडीने सरुळीत होणेबाबत िासनान े
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१३-०३-२०१९) : (१) दि. ०९/१०/२००९ रोिी महाववतरणच्या पींढरपूर 
ववभागीय कायागलयासमोर िेतीपींपाना १० तास वीि पुरवठा करण्यासाठअ दठय्या आींिोलन 
करण्यात आले होते.  
(२) वीिेचे मागणी व वीिेची उपलब्धतता यातील तफावत िरू होऊन जस्थती सधुारल्याींनतर 
िेतीपींपाींना दिवसा ८ तास क्रकीं वा रात्री १० तास वीि पुरवठा करण्यात येईल अस े लेखी 
आश्वासन कायगकारी अशभयींता, पींढरपूर याींनी आींिोलनकत्याांना दि. ०९.१०.२०१८ रोिी दिले 
होते. 
(३) कोळिाअभावी वीिेची उपलब्धता कमी झाल्याकारणाने महाराषट्र ववद्युत तनयामक 
आयोगाच्या मागगििगक तत्त्वानुसार राज्यातील कृषी वादहन्याींवर दिनाींक १०/१०/२१८ त ेदिनाींक 
३१/१२/२०१८ या कालावधीमध्ये रात्री ८ तास क्रकीं वा दिवसा ८ तास असा थ्री फेि वीि पुरवठा 
चिाकार पध्ितीन े करण्यात  आला होता. सद्यजस्थतीत मागणी एवढी वविेची उपलब्धतता 
असल्यान ेदिनाींक ०१/०१/२०१९ पासून राज्यात कृषी वादहन्याींवर रात्री १० तास क्रकीं वा दिवसा ८ 
तास चिाकार पध्ितीने थ्री फेि वीि पुरवठा करण्यात येत आहे. 
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(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

बुलर्डाणा जिल्हा आहदवासी िोळी महादेव सांघर्व सशमतीच्या वतीन ेत्याांच्या ववववध 
मागण्यासांदभावत िायववाही होणेबाबत 

  

(४९)  १३३८३४ (०६-१२-२०१८).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचेली), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव 
रेल्वे), श्री.हर्ववधवन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.अशमत झनि (ररसोर्ड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अवलम शेे  (मालार्ड पजश्चम), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), र्डॉ.सांतोर् 
टाररे् (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.त्र्यांबिराव शभस े (लातूर ग्रामीण), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), अॅर्ड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), 
प्रा.वर्ाव गायिवार्ड (धारावी) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१)  बुलडाणा येथील आदिवासी कोळी महािेव सींघषग सशमतीन े व स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी 
कोळी महािेव समािाच्या ववववध मागण्याींवर कायगवाही होणेबाबत जिल्हाचधकारी कायागलय, 
बुलढाणा याींच्याकड ेदिनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास तनवेिन दिले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी त्याींच्या मागण्याींबाबत कायगवाही केली नाही तर आदिवासी 
कोळी महािेव समािान ेलोकिाही मागागन ेअन्नत्याग व उपोषणाचा इिाराही दिला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनान े चौकिी केली आहे काय, त्यानुसार िासनान े
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२२-०२-२०१९) : (१) व (२) होय. 
(३) महाराषट्र अनुसूचचत िाती, महाराषट्र अनुसूचचत िमाती, ववमुक्त िाती, भ्क्या िमाती, 
इतर मागास वगग व वविेष मागास प्रवगग िातीचे प्रमाणपत्र (िेण्याचे व त्याच्या पडताळणीच े
ववतनयमन) अचधतनयम २०००  व त्याअींतगगत करण्यात आलेले तनयम २००३ मधील तरतूिी 
नुसार अनुसूचचत िमातीचे प्रमाणपत्र िेण्याची कायगवाही करण्यात येते. अचधतनयमाच्या कलम 
८ नुसार िावा शसध्ि करण्याची िाबाबिारी ही अिगिारावर आहे.  अनुसूचचत िाती/िामतीचे 
प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यात येत असलेल्या अडचणीींचा अ्यास करुन त्यावर उपाययोिना 
सूचववण्यासाठअ दि. १४ िानेवारी, २०१९ च्या िासन तनणगयान्वये मा. उच्च न्यायालयाच ेमािी 
न्यायमूती याींच्या अध्यक्षतेखाली एक सशमती गठअत करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील लॉन्री व्यवसानयिाांना सौर ऊिाव प्रिल्पासाठी  
२५ टक्िे सवलत देण्याच्या ननणवयाबाबत 

  

(५०)  १३४०५८ (०७-१२-२०१८).   श्री.राहूल िुल (दौंर्ड), श्री.सांग्राम  ोपटे (भोर), श्री.शरददादा 
सोनावणे (िुन्नर) :   सन्माननीय ऊिाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील लॉन्री व्यवसाय करणाऱ्या तरुणाींना २५ ्क्के सवलत िेण्याचा तनणगय मा.ऊिाग 
मींत्री याींनी दिनाींक २४ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास घेतला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योिनेचे स्वरूप काय आहे, 
(३) असल्यास, सिर पूणग योिना करण्यासाठअ येणारा खचग क्रकती आहे व राज्यातील क्रकती 
व्यवसातयकाींना याचा फायिा होणार आहे, 
(४) असल्यास, उक्त योिना राबववण्याबाबत िासनान े कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१३-०३-२०१९) : (१), (२), (३), (४) व (५) महाऊिागच्या तनयामक 
मींडळाने राज्यातील १ ते २० क्रकलो वॅ्  क्षमतेवर कायागजन्वत असलेल्या लघु उियोगाींना त्याींचा 
व्यवसाय सौर ऊिेवर आणण्यासाठअ अथगसहाय्य म्हणून २५ ्क्के दहस्सा महाऊिागच्या 
स्वतनधीतून िेण्याचा तनणगय घेतला आहे.  

यात धोबी परी् समाि याींच े लॉन्री व्यवसाय/मत्स्य व्यवसाय/पिसुींवधगनावर 
आधारीत व्यवसाय/मदहला बचत ग्ाींमाफग त राबववण्यात येणारे लघु उियोग/वपठाच्या चगरण्या 
याींचा समावेि असेल.  

यासाठअ प्रथमत: रू.५ को्ी ची तरतुि महाऊिागच्या स्वतनधीतुन उपलब्ध 
करण्यासाठअ महाऊिागच्या तनयामक मींडळाने मान्यता दिली आहे.  

योिनेच ेस्वरूप व अींमलबिावणीची कायगपध्िती तयार करण्याच ेकाम महाऊिागकडून 
करण्यात येत आहे. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   जितेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचव (िायवभार), 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवग सवग प्रक्रिया महाराषट्र ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


