
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५७९ वी यादी 
 

महाराष्ट्र विधानसभा 
  

दसुरे अधधिेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

महाननर्मिती िां पनीच्या ववजननर्मितीत सन २०१५-२०१६ या  
आर्थिि वर्ाित झालेली घट 

  

(१)  ५९५५७ (१६-०८-२०१६).   श्री.प्रिाश आबिटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महानिर्मिती कंपिीि ेआर्थिक वर्ि २०१५-१६ डिसेंबर अखेर ८४ हजार ५८८ दशलक्ष युनन् 
विज ननर्मिती करण्यात आल्याचे माहे मे, २०१६ वा त्यादरम्याि ननदशिनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सन २०१४-१५ सालामधील एकूण विज ननर्मिती ि २०१५-१६ मधील िीज 
ननर्मितीमध्ये ककती दशलक्ष युनिट ववजेची घट झाली आहे, व ती भरुि काढण्यासाठी शासिाि े
कोणती उपाययोजना केली आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िीज ननर्मिती िाढविण्यासा र राय य शासनाने कोणते नविन 
प्रकल्प हाती घेतले आहेत काय, ि तयाींची माध्यम ेकोणती ि भविषयाींत ककती दशलक्ष युनन् 
विजननर्मिती होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर िािनिुळे (०६-०५-२०१९) : (१) महाननर्मिती कीं पनीने आर्थिक िर्ि २०१५-२०१६ 
मध्ये डिसेंबर २०१६ पयतं ३६,३८८ दशलक्ष युनन् विजननर्मिती केलेली आहे. 
(२) महाननर्मिती कीं पनीची िीजननर्मितीमध्ये खालीलप्रमाणे घ् झालेली आहे. 

आधथाि िर्ा २०१४-१५ २०१५-१६ िीर् ननर्मातीतील िाढ/उतार (+/-) 
औष्षणक ४१२०९ ४०६५५ -५५४ 
िाय ु ३४७८ २८८८ -५८९ 
जल ४३४८ ३८६३ -४८५ 
सौर ऊजाि २२९ २९३ -६४ 
एकूण ४९२६४ ४७६९९ -१५६५ 
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 महाननर्मिती कीं पनीच्या िीज क्षमतािाढ करण्यासा र पुढील प्रमाणे उपाययोजना 
केल्या आहेत. 
 बाराव्या पींचिावर्िक योजनेत एकूण ३२३० म.े ि.ॅ ची िाढ होणार आहे. तयाचप्रमाणे, 
महाननर्मिती कीं पनीन े१८० मेगािॅ्  क्षमतेचे सौर ऊजाि प्रकल्प कायािष्न्ित केले आहे. 
(३) िीज ननर्मिती िाढविण्यासा र खालील प्रमाणे कायििाही करण्यात आली आहे / सुरु आहे. 
   १) िीजननर्मिती िाढविण्यासा र राय य शासनान े हाती घेतलेले खालील नतन्ही औष्षणक 
प्रकल्प पूणि झालेले असून तयाव्दारे िीज ननर्मिती सुरु आहे. 
   अ. कोरािी औष्षणक विद्युत कें द्र सींच क्र. ८, ९ ि १० (३X६६० मे.ि.ॅ) 
   ब. चींद्रपूर औष्षणक विद्युत कें द्र सींच क्र. ८ ि ९ (२X५०० मे.ि.ॅ) 
   क. परळी औष्षणक विद्युत कें द्र सींच क्र. ८(१X२५० मे.ि.ॅ) 
   २) भुसािळ औष्षणक विद्युत कें द्र सींच क्र. ६ (१ X ६६० मे.ि.ॅ)  हा प्रकल्प हाती घेतला 
आहे. प्रकल्प उभारण्यासा र म.े भेल कीं पनीला पुरि ा, उभारणी आणण स्थपतय कामाचे आदेश 
ददनाींक १७.०१.२०१८ रोजी देण्यात आलेले आहेत. 
   ३) महाननर्मिती कीं पनीतरे्फ साििजननक-खाजगी भागीदारी पध्दतीन े सौर ऊजेपासून २५०० 
मे.ि.ॅ क्षमतचेे िीज ननर्मिती प्रकल्प विकसीत करण्याच े उददिषष् असून पुढील प्रकल्पाबाबत 
कायििाही करण्यात येत आहे. 
   i) दोंिाईचा सौर ऊजाि-पाकि  प्रकल्प (एकूण ५०० म.ेि.ॅ) 
   ii) िाशीम सौर ऊजाि- पाकि  : (१७० मे.िॅ् ) यितमाळ सौरऊजाि पाकि  : (७५ मे.िॅ् ), 
   iii) लातूर सौरऊजाि पाकि  : (६० मे.िॅ् ) ि कचराळा सौरऊजाि पाकि  : (१४५ मे.िॅ् ) 
क्षमतेच्या सौर ऊजाि प्रकल्पाींसा र  महाननर्मिती कीं पनीच्या सींकेतस्थळािर दद. ०२.०२.२०१९ 
रोजी ननविदा प्रकार्शत केली आहे. 
   iv) २५ मे.िॅ्  क्षमतेचा मौ. साक्री, ष्ज.धुळे येथील सौर प्रकल्प 
   v) ५० मे.िॅ्  क्षमतेचा मौ. कौिगाि, ष्ज. उस्मानाबाद येथील सौर ऊजाि प्रकल्प 
   vi) चींद्रपूर येथील ॲश बींि येथे १०० म.ेिॅ्  क्षमतेच ेसौर प्रकल्प 
   vii) चींद्रपूर ि कोरािी येथील औष्षणक कें द्रािर सौर (Roof Top) प्रकल्प 
   viii) िैतरणा येथ े६० म.ेिॅ्  क्षमतेचा तरींगत सौर प्रकल्प 
   ४) “मखु्यमींत्री सौर कृर्ी िादहनी योजना” 
   अ) या योजनेअींतगित कोळींबी, ष्ज.यितमाळ ि राळेगण र्सध्दी, ष्ज.अहमदनगर येथ े
प्रतयेकी २ मे.िॅ् . क्षमतेच े सौर प्रकल्प दद. २४.०८.२०१८ रोजी कायािन्िीत करण्यात आले 
आहेत. 
   ब) सदर योजनेतींगित ्प्पा-१ एकूण २०० मे.ि.ॅ, ्प्पा-२ एकूण ३०० मे.ि.ॅ, ्प्पा-३, ५० 
मे.िॅ्  ि Green Shoe पध्दतीत ७५० मे.ि.ॅ क्षमतेच ेसौरऊजाि प्रकल्प उभारण्याची कायििाही 
सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  
  

___________ 
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गडर्चरोली जजल्ह्यातील वीज ग्रहािाांना वीज जोडणी देण्याबाबत 
  

(२)  ८०१७० (२८-११-२०१७).   डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली)  :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर शासनाने विजेची मागणी करणार् या प्रतयेकाला िीज जोिणी करून देण्याबाबत 
महावितरणच्या अर्धकार् याींना  सूचना केलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गडर्चरोली ष्जल््यात आजच्या ष्स्थतीत िीज जोिणीची रक्कम भरूनही 
मागील अनेक ददिसाींपासून ६००  िीजग्राहकाींना जोिणी करून देण्यात आलेली नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, अजूनपयतं िीजजोिणी न झाल्यान े ददिाळी सारख्या सणाींनाही जनतेला 
अींधारात राहािे लागत असून जोिणी करून न ददल्याने िीज ग्राहक अजूनही जोिणीच्या 
प्रतीके्षत आहेत  हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास सदर जोिणी लिकरात लिकर देण्याबाबत शासनाने कोणती कायििाही केली िा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे (१५-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे.  
(२) सद्यष्स्थतीत गिर्चरोली ष्जल््यामध्ये २५२ ि चींद्रपूर ष्जल््यामध्ये प्रलींबबत असणार्या 
६८४ घरगुती िीज ग्राहकाींना िीज पुरि ा करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

विर्ेचे रान्स्फॉमार सौरऊर्ेिर िायाान्सिीत िरून शेतिऱयाांना विर्परुिठा िरण्यािाित 
  

(३)  ८११९५ (२८-११-२०१७).   श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरांर्ी) :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राय यातील शेतकऱयांसा र सौरऊजेिर चालणारे कृर्ी पींप सिलतीच्या दरात वितरीत 
करण्याच्या ननणियाला स्थर्गती देिून विजेच े रान्सर्फॉमिर सौरऊजेिर कायािन्िीत करून 
शेतकर्याींना २४ तास ि बारमाही विजपुरि ा करण्याचा ननणिय शासनान ेमाहे जानेिारी २०१७ 
मध्ये िा तया दरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेच ेसििसाधारण स्िरूप काय आहे ि सदर योजनेस कें द्र शासनाची 
मान्यता र्मळाली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर योजना केव्हापयतं कायािन्िीत होणे अपेक्षक्षत आहे? 
  
श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे (०७-०५-२०१९) : (१) उद्योग, ऊजाि ि कामगार विभागाच्या दद.२७ 
माचि, २०१५ ि ददनाींक १४ जुन, २०१७ च्या शासन ननणिया अन्िये “अ्ल सौर कृर्ीपींप 
आस्थावपत करण्याच्या एकबत्रत धोरणाींतगित”  अनुक्रमे ७५४० ि २४६० असे एकूण १०,००० 



वि.स. ५७९ (4) 

नग सौर कृर्ी पींप राय यात आस्थावपत करण्याचा ननणिय घेण्यात आला.सदर योजने अींतगित 
सौर कृर्ी पींप आस्थावपत करण्यासा र कें द्र  शासनान ेविहीत केलेली कालमयािददत ५६५० नग 
या सींख्येिर र्सर्मत करण्यात आली. 
 तदनींतर कें द्र शासनान ेनव्याने मींजुर केलेल्या ७००० नग सौर कृर्ी पींपाींबाबत दद. ३ 
नोव्हेंबर, २०१८ च्या शासन ननणियाव्दारे “अ्ल सौर कृर्ी पींप योजना-२” सुरू करण्यात आली 
आहे. 
 यार्शिाय राय यातील शतेकर्याींना र्सींचनासा र ददिसा िीज उपलब्ध होण्याच्या 
दृष्ीने ग्रार्मण भागामध्ये य या द काणी गाि ाण ि कृर्ी िादहनीचे विलगीकरण झाले आहे, 
 अशा द काणी सौर ऊजािव्दारे विद्युतीकरण करण्याच्या “मुख्यमींत्री सौर कृर्ी िादहनी योजना” 
ही योजना दद.१४ जनु, २०१७ ि दद.१७ माचि, २०१८ च्या शासन ननणियान्िये राय यात सुरू 
करण्यात आली आहे. 
(२) ि (३) मुख्यमींत्री सौर कृर्ी िादहनी योजनेची  ळक िैर्शष ये पढुीलप्रमाणे आहेत:- 
 या योजन े अींतगित महाननर्मिती/महावितरण कीं पनीमार्फि त PPP (Public Private 
Partnership) या ततिािर सौर ऊजाि प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. 
 या योजनेतील सौर प्रकल्पाींकरीता ननष्श्चत केलेली शासकीय जमीन ३० िर्ािच्या 
कालािधीकरीता नाममात्र िावर्िक रू.१/- या दराने भािपे्ृीने उपलब्ध करण्यात येत.े 
 अशा प्रकल्पाींची नोंदणी महाऊजािकि ेमोर्फत करण्यात येत.े अशा जर्मनीिर िा सौर 
ऊजाि प्रकल्पाींना महसूल विभागाकिून आकरण्यात येणार्या नोंदणी ि मुद्राींक शुल्कातून सू् 
देण्यात आली आहे.  
 या योजन े अींतगित विहीत कायिपध्दती अिलींबनू पारदशिक ि स्पधाितमक ननविदा 
प्रकक्रया राबिनू खाजगी गुींतिणूकदाराची ननिि करण्याचे नमूद आहे. 
 या योजन ेअींतगित महाननर्मिती ि महावितरण या कीं पन्याींना अींमलबजािणी यींत्रणा 
म्हणून घोवर्त करण्यात आले आहे. या योजने अींतगित महाननर्मितीव्दारे ५०० मेगािॅ्  क्षमतेच े
प्रकल्प कायािष्न्ित करण्याचे ि महावितरणव्दारा २५०० मेगािॅ्  क्षमतेचे प्रकल्प कायािष्न्ित 
करण्याचे ननयोष्जत आहे. 
  

___________ 
  

आांिेगाि तालुक्यातील (जर्.पुणे) विद्युत ताराांना घर्ाण होिू नये  
यासाठी लािडाांचा आधार देण्यात येत असल्यािाित 

  

(४)  ८३२४७ (२८-११-२०१७).   श्री.ददलीप िळस-ेपाटील (आांिेगाि), श्री.र्यांत पाटील 
(इ्लामपूर), श्री.पाांडुरांग िरोरा (शहापूर), श्री.शर्शिाांत र्शांदे (िोरेगाि), श्री.िैभि वपचड 
(अिोले) :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)आींबेगाि तालुक्यात जज.पुणे) येथे विद्युत वितरण कीं पनीन ेविद्युत ताराींच ेघर्िण होि ूनये 
म्हणून लाकिाच े खाींब उभ े केले असून तयाऐिजी विद्युत ताराींना सस्पेन्सर बसिािे अशी 
मागणी स्थाननक शेतक-याींनी केली आहे हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, तालुक्यात अनेक द काणी पािसाळयामध्ये विद्यतु ताराींच े घर्िण झाल्याने 
आग लागून अनेक शेतक-याींचे ऊसाच ेर्फि जळून नष् झाल्याच्या घ्ना ननदिशनास आल्या 
आहेत हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याची शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, तयात काय आढळून आले 
आहे ि तयानुसार नकुसानग्रस्त शतेक-याींना शासनान े आर्थिक सहाय्य केले आहे काय, 
(४) तसेच प्रश्न भाग १ नुसार शासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ि नुकसान भरपाई ददली नसल्यास कधी पयतं देण्यात 
येणार आहे ? 
 
श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे (१६-०५-२०१९) : (१) आबेगाींि तालुक्यामध्ये विद्युत ताराींना घर्िण 
होऊ नये म्हणून लाकिाींचा आधार देण्यात आलेले नाहीत. परींतु स्पेससि बसिाि ेअशी मागणी 
स्थाननक शतेकर्याींनी केली आहे.   
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणाींची चौकशी विद्युत ननरीक्षक, पुणे कायािलयामार्फि त करण्यात आली आहे. 
नुकसानग्रस्त शेतकर्याींच्या कागदपत्राींची पुतिता करण्याकरीता महावितरणकिून पा पुरािा सुरु 
आहे. 
(४) विद्युत ननरीक्षक, पुणे या कायािलयामार्फि त आबेगाींि तालुक्यात २०१६ पासनू एकूण ४५ 
अपघात प्रिण स्थळाींच े सिेक्षण करुन सींच माींिणीतील त्रु्ी (ज्ञापनपत्र)े छायार्चत्राींसह 
महावितरणच्या सींबींर्धत कायािलयाींना कळविण्यात आल्या आहेत. सन २०१६-१७ मध्ये आबेगाींि 
ि र्शरुर तालुक्यातील सिि गािातील गाि ाण भागामध्ये १०१९४५ ि कृर्ी िादहन्याींिर 
४३७१४ द काणी रु.१.०१ को्ी रकमेच े ताराींना स्पेससि बसविण्यात आलेले आहेत.  तसेच 
कागदपत्राींची पुतिता केल्यािर प्रस्ताि मींजूरीनींतर नुकसानग्रस्त शतेकर्याींना नुकसान भरपाई 
देण्याची कायििाही सुरु आहे. 
  

___________ 
  

साांगली जर्ल््यातील िृर्ी पांपाची िीर् र्ोडणी प्रिरणे प्रलांबित असल्यािाित 
  

(५)  ८८६०२ (०९-०८-२०१७).   श्री.अननल िािर (खानापूर) : सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली ष्जल््यात कृर्ी पींपाची सुमारे १३ हजार ५०० िीज जोिणी प्रकरणे प्रलींबबत आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू िीज जोिणी प्रकरणे प्रलींबबत असण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, प्रलींबबत विज जोिण्या तातकाळ देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायििाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशखेर िािनिुळे (१६-०५-२०१९) : (१), (२) ि (३) साींगली ष्जल््यामध्ये ३१ मे, २०१७ 
अखेर शेतीपींपासा र पैसे भरलेल्या एकूण १४०११ िीज जोिण्या प्रलींबबत होतया. एवप्रल, २०१७ 
ते जानेिारी, २०१९ या कालािधीमध्ये साींगली ष्जल््यामध्ये एकूण १०,१५८ कृर्ीपींपाना िीज 
जोिण्या देण्यात आल्या आहेत. माचि, २०१८ अखेर पैस े भरुन िीज जोिण्या देण्याकररता 
प्रलींबबत कृर्ीपींपाना उच्चदाब वितरण प्रणाली (HVDS) योजनअेींतगित िीज जोिण्या देण्याचे 
ननयोष्जत आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मेहिर तालुक्यातील (जर्.िुलढाणा) लािणा येथील विद्युत वितरण िां पनीन े 
चुिीच ेवीज देयि पाठववल्हयाबाबत 

  

(६)  ९१७२९ (०९-०८-२०१७).   डॉ.सांर्य रायमुलिर (मेहिर)  :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेहकर तालुक्यातील (ष्ज.बुलढाणा) लािणा येथील श्री.विषणू ्ाले याींना विद्युत वितरण 
कीं पनीन ेमाहे मे, २०१७ रोजी या मदहन्याच ेएक लाख रुपयाींच ेिीज देयक ददले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, शहरी ि ग्रामीण भागात विद्युत वितरण कीं पनीच्या  कारभारामुळे ग्राहकाींना 
नाहक आर्थिक त्रास होत असल्याप्रकरणी या विरोधात आींदोलन करण्याचा इशारा ग्राहकाींनी 
ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले, 
(४)असल्यास, चौकशीनुसार पुढे कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे (१५-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे. र्म्र ररिीींग एजन्सी किून चुकीच े
र्म्र िाचन झाल्यामुळे ग्राहकास रु.९८,५५०/- इतके चुकीचे देयक देण्यात आले.   
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) ग्राहकाच्या तक्रार अजाििरुन चकुीच े िीज देयक ननगिर्मत झाल्याचे मेहकर 
उपविभागाचे ननदशिनास येताच ग्राहकाचे स्थळ पररक्षण करुन प्रतयक्ष मी्र िाचनानसुार 
ग्राहकास रु.३,९२२/- एिढया रक्कमेचे देयक तयाच ददिशी दरुुस्त करुन देण्यात आले आहे. 
सुधाररत देयकाचा ग्राहकाने भरणा केलेला आहे.  तसेच र्म्र ररिीींग घेणार्या एजन्सीिर मी्र 
िाचनामध्ये चूक केल्यामुळे रु.२,०००/- दींि आकारणी करण्यात आली आहे. तसेच चकुीच ेमी्र 
ररिीींग घेणार्या मी्र ररिरचे आधार कािि क्रमाींक घेऊन तयास पुन्हा मी्र िाचनाच े काम 
र्मळू नये यासा र कारिाई करण्यात आली आहे. 
  

___________ 
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उ्मानािाद जर्ल्हयात महावितरणिडून िनािट एलईडी िल्िची विक्री होत असल्याल्यािाित 
  

(७)  ९१९३९ (०९-०८-२०१७).   श्री.राहुल मोटे (पराांडा)  :  सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाद ष्जल्हयात महावितरण कीं पनीकिून एनजी इकर्फर्शयीं् सष्व्हिसेस र्लर्म्ेि या 
पष्श्चम बींगालष्स्थत कीं पनीच्या एलईिी बल्बची माहे डिसेंबर, २०१६ पासून विक्री केली जात 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बल्बिर महावितरण कीं पनीचा लोगो असून तीन िर्ांची िॉरीं्ी असलेले 
बल्ब २ त े ३ मदहन्यातच खराब झाल्याच्या शेकिो तक्रारी महावितरण कीं पनीकि े ग्राहकाींनी 
केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.उजाि मींत्री याींचेकि ेदद. २८ जिु, २०१७ 
रोजी वा त्यासमुारास लेखी ननिेदनाद्िारे तक्रार केली असून शासनाने या प्रकरणाची चौकशी 
केली आहे काय, तयात काय आढळून आले, तयानुसार कीं पनीिर शासनाने कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर िािनिुळे (१५-०५-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.  एनजी इकर्फर्शयीं् सष्व्हिसेस 
र्लर्म्ेि ही कें द्र शासनाच्या निीन ि निीकरणीय उजाि मींत्रालयाच्या अखतयाररतील कीं पनी 
आहे. 
(२)  होय, हे खरे आहे.  
(३) उस्मानाबाद ष्जल््यातील िीज ग्राहकाींना िा्प केलेल्या काही ग्राहकाींकिून बल्ब खराब 
झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या असून ४५३२ बल्ब बदलून देण्यात आले असून, िॉरीं्ी 
कालािधीमध्ये बल्ब खराब झाल्यास मे. ई. इ. एस. एल.किून ग्राहक सेिा कें द्र सुरु करण्यात 
आलेली आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

महावितरण विभागािडून राज्यात र्नसांिाद योर्ना रािविण्यात आल्यािाित 
  

(८)  ९४३०५ (०९-०८-२०१७).   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा 
सोनािणे (र्ुन्सनर) :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राय यात अननयर्मत विज पुरि ा, विज खींडित होणे, विज जोिणी ि विजदेयके िळेेिर न 
र्मळणे, चकुीची देयके र्मळणे या समस्याींसा र जनसींिाद योजना राबविली जाणार असल्याची 
मदहती ददनाींक २२ एवप्रल २०१७ िा तया समुारास मा. उजाि मींत्री याींनी ददली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, आजर्मतीस दह योजना राय यातील ककती विभागात ि ष्जल््यात राबविण्यात 
आली ि या माध्यमातून ककती नागररकाींच्या अिचणी सोिविण्यास मदत झाली आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायििाही झाली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे (१६-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे.     
(२)  राय यातील ग्राहकाींच्या अननयर्मत िीज पुरि ा, िीज खींडित होणे, िीज जोिणी ि िीज 
देयके िेळेिर न र्मळणे, चुकीची देयके र्मळणे या समस्याींचे ननिारण करण्याकररता जनसींिाद 
योजना महावितरणच्या १६ पररमींिळात ि ४३ मींिळात राबविण्यात आली असून तयाद्िारे 
एकूण ५७२२२ तक्रारीींच ेननिारण करण्यात आलेले आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

पाटण या डोंगरी तालुक्यातील प्रलांबित विद्युत वििासाच्या  
िामाांना ननधी उपलब्ध िरून देणिेाित 

  

(९)  ९५८१० (२९-१२-२०१७).   श्री.शांभूरार् देसाई (पाटण) : सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राय य िीज ननर्मिती कीं पनीकिून राय यातील िोंगरी तालुक्याींकररता विद्युत विकासाची 
प्रलींबबत काम ेकरण्याकररता िोंगरी विकास आराखिा तयार करण्यात आला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पा्ण या िोंगरी तालकु्यातील विद्युत विकासाच्या प्रलींबबत कामाींचा सातारा 
विभागाचे अधीक्षक अर्भयींता याींनी समुारे ११.२२ को्ी रुपयाींचा आराखिा तयार करून तो 
राय य शासनाकि ेसादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास या सींदभाित राय य शासनाकिून या आराखड्याला मींजुरी देिून आिश्यक ननधी 
उपलब्ध करुन देणेबाबत मा.ऊजािमींत्री याींनी पा्ण या िोंगरी तालकु्यातील विद्युत विकासाच्या 
प्रलींबीत कामाींचा प्रस्ताि महावितरण कीं पनीकिून प्राप्त झाला असनू तो विचाराधीन असल्याच े
नमूद केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राय य शासनान े पा्ण या िोंगरी भागातील प्रलींबीत विद्युत विकासाच्या  
असलेल्या अिचणी लक्षात घेऊन या आराखड्याला तातकाळ मान्यता देणेसींदभाित कोणता 
ननणिय घेतला आहे, अद्यापही ननणिय घेतला गेला नसल्यास ननणिय न घेण्याची सििसाधारण 
कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे (१७-०५-२०१९) : (१), (२), (३) ि (४) सातारा ष्जल््यातील पा्ण 
तालुक्यामधील िोंगरी भागातील विद्युत विकास कामाकररता रुपये ११.३५ को्ी इतक्या 
रकमेचा आराखिा तयार करण्यात आला आहे. िोंगरी विभाग विकास कायिक्रमाींतगित सन 
२०१७-१८ मध्ये रु.१ को्ी इतका ननधी पा्ण तालुक्याकररता वितररत करण्यात आला आहे. 
तयामध्ये विद्युत विकासाची काम ेयाचा समािेश होता. 
  

___________ 
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िोयनािेळे (ता.पनिेल, जर्.रायगड) येथील मोडिळीस आलेले विर्चेे खाांि िदलण्यािाित 
  

(१०)  ९५८२१ (०२-०१-२०१८).   श्री.र्यांत पाटील (इ्लामपूर), श्री.अजर्त पिार (िारामती), 
श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.शर्शिाांत र्शांदे (िोरेगाि), श्री.जर्तेंद्र 
आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (िागलाण), श्री.पाांडुरांग िरोरा (शहापूर), 
श्री.नरहरी झिरिाळ (ददांडोरी), श्री.रार्ेश टोप े (घनसािांगी), श्री.राणार्गर्ीतर्सांह पाटील 
(उ्मानािाद), श्री.मिरांद र्ाधि-पाटील (िाई) :  सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनिेल महापार्लका हदिषीतील कोयनािळे (ता.पनिेल, ष्ज.रायगि) येथील उच्चदाब ि 
लघुदाबाच्या विद्युतिादहन्या भूर्मगत करण्याच्या दृष्ीन े तयाींची ताींबत्रक व्यिहायिता 
तपासण्याच ेकाम महावितरण कीं पनीने पूणि केले आहे काय, 
(२) असल्यास, जीणि ि गींजलेले २३ एल.्ी.पोल बसविण्याचे तसचे १.२ ककमी जनुी लघुदाब 
िीजिादहनी बदलण्याच्या कामासा र पीं.दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम य योती योजना  भाग-२ मध्ये 
प्रस्तावित केलेली सदरहू कामे कधीपयतं पूणि होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(३) असल्यास, या कामाच्या ननविदा प्रकक्रयेबाबतची सद्य:ष्स्थती काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे (१५-०५-२०१९) : (१), (२) ि (३) पीं. दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण 
विद्युतीकरण योजनेअींतगित कोयनािेळे गािातील जीणि ि गींजलेले खाींब बदलण्याच े ि जनुी 
लघुदाब िादहनी बदलण्याच्या कामाचा समािेश करण्यात आला आहे. या योजनेअींतगित 
कोयनािेळ गािातील जीणि झालेली लघुदाब िादहनी ि ३० खाींब माहे जानेिारी, २०१९ अखेर 
बदलण्यात आले असून उििररत ८ खाींब बदलण्याच ेकाम प्रगतीपथािर आहे. 
  

___________ 
 

धारणी (जर्.अमरािती) या शहरातील विद्युत विभागाच्या थ्री फेर्  
मीटर िाटपात िालेला गैरव्यिहार 

  

(११)  ९६००५ (०२-०१-२०१८).   प्रा.विरेंद्र र्गताप (धामणगाि रेल्िे)  :   सन्माननीय ऊर्ाा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  धारणी (ष्ज.अमरािती) शहरातील  महावितरण कीं पनीमध्ये कायिरत पररविक्षाधीन सहायक 
अर्भयींता याींनी आपल्या पदाचा दरुुपयोग केला असून तयाींनी धारणी तालकु्यात औद्योगीक थ्री 
रे्फज मी्र िा्पात गैरव्यिहार केल्याचे ददिाकं ११ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी िा तयासमुारास 
ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनेक मी्रची  नोंद न करताच तयाींचे परस्पर िा्प करण्यात आल्याचेही 
ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,  शासनाने या गैरव्यिहाराची चौकशी केली आहे काय, तयात काय ननदशिनास 
आले, तयानुसार सींबींर्धत दोर्ीींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे (१६-०५-२०१९) : (१) सहाय्यक अर्भयींता याींनी पदाचा दरुुपयोग करुन 
धारणी तालुक्यातील थ्री रे्फज मी्रचे अिैद्यररतया कनेक्शन िा्प घो्ाळा केल्याबाबतची 
तक्रार महावितरण कायािलयास ददनाींक ०९.०८.२०१७ रोजी प्राप्त झाली, तसेच धारणीत थ्री रे्फज 
मी्र िा्प घो्ाळा या मथळयाखाली दैननक पुण्यनगरी या स्थाननक ितृतपत्रामध्ये ददनाींक 
११.०९.२०१७ रोजी बातमी प्रकार्शत झाली होती.   
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर प्रकरणाच्या अनुर्ींगाने अर्धक्षक अर्भयींता, अमरािती याींच्या मार्फि त तक्रारीची सखोल 
चौकशी करण्याकररता त्रीसदस्यीय सर्मती स्थापन करण्यात आली होती. सदर सर्मतीचा 
अहिाल ददनाींक ०२.०१२.२०१७ रोजी अमरािती मींिळ कायािलयास प्राप्त झाला आहे, परींत ुसदर 
चौकशी अहिालानुसार उपरोक्त सींबधात गैरप्रकार आढळून न आल्यामुळे, या कारणास्ति 
सींबींर्धत अर्धकार्यािर कायििाही करण्यात आलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िें द्र शासनान ेसुरु िेलेल्या सौभाग्य योर्नेिाित 
  

(१२)  ९६२५० (०१-०१-२०१८).   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.गणपतराि देशमखु (साांगोले), 
श्री.नारायण पाटील (िरमाळा)  :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) कें द्र शासनान ेशहरी आणण ग्रामीण भागातील सिि घराींमध्ये ददनाींक ३१ माचि, २०१९ पयतं 
िीज पुरि ा करण्याकररता ’’सौभाग्य’’ योजना माहे सप् े्ंबर, २०१७ च्या सुमारास सुरु केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास सन २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेमध्ये  राय यातील ककती कु्ुींब े या 
योजनेसा र पात्र आहेत तसेच य या कु्ुींबाींचा सन २०११ सालच्या जनगणनेमध्ये समािेश 
झालेला नाही अशा कु्ुींबाींचा अींतभािि करण्याबाबत शासनान े कोणती उपाययोजना केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३)  असल्यास, या योजनेसा र शासनाला ककती ननधीची तरतदू करािी  लागणार आहे ि 
याबाबतची सद्य:ष्स्थती काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे (१७-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) राय यातील दद.१०/१०/२०१७ अखेर विद्युतीकरण न झालेल्या राय यातील १०,९६,६४२ घराींना 
सौभाग्य योजने अींतगित दद. २७/१२/२०१८ अखेरपयतं िीज जोिण्या देण्यात आल्या आहेत. 
(३) सौभाग्य योजनेअींतगित कें द्र शासनाकिून राय याला रु. ७७४ को्ी इतका ननधी प्राप्त झाला 
आहे. सौभाग्य िॅशबोििनुसार राय यातील एकूण १२,५६,२८८ घरकुलाींना ददनाींक ११.०२.२०१९ 
अखेर िीज जोिणी देण्यात आलेली आहे. 

___________ 
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विटा, पलुस ि इतर शहरात (जर्.साांगली) िारांिार िीर् खांडडत होत असल्यािाित 
  

(१३)  ९७१४३ (०२-०१-२०१८).   श्री.अननल िािर (खानापूर)  :  सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वि्ा, पलसु ि इतर शहरात (ष्ज.साींगली) िारींिार िीज खींडित होत असल्यान े व्यापारी 
िगािचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महावितरण कीं पनीने भारननयमात कपात करुन िीज पुरि ा िेळेिर न केल्यास 
महावितरण कीं पनीच्या कायािलयासमोर आींदोलन करण्याचा इशारा व्यापारी सींघ्नने ेनुकताच 
माहे ऑक््ॊबर, २०१७ मध्ये ददला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,शासनान े यासींदभाित चौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून 
आले,तदनुसार िीज पुरि ा सुरळीत करण्याबाबत शासनान े कोणती कायििाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे (१७-०५-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
 माहे सप् े्ंबर ि ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये कोळशाच्या उपलब्धतता ि पुरि यात 
अिचणी येत असल्यामुळे काही ददिसाींकररता तातपुरतया स्िरुपाच ेमहाराषर विद्युत ननयामक 
आयोगान े रविलेल्या ननकर्ानुसार भार ननयमन करण्यात आले होते. तसेच या कालािधीमध्ये 
िादळ िारे ि पाऊस यामळेु वि्ा पलूस पररसरातील विद्युत िादहन्या तु्ून काही द काणचा 
िीज पुरि ा खींिीत झाला होता.सदर िीज पुरि ा तातकाळ सुरळीत करण्यात आलेला आहे. 
तयामुळे व्यापारी िगािचे नकुसान झालेले नाही. 
(२) पलूस शहर व्यापारी सींघ्ना याींनी ददनाींक १४.१०.२०१७ रोजी िीज पुरि ा सुरळीत करािा, 
रात्रीच्या िेळी कमिचारी उपलबध करािेत इ. मागणीसींदभाित ननिेदन ददले होते.  तथावप सदर 
ननिेदनामध्ये आींदोलन करण्याचा इशारा ददलेला नाही. 
(३) महावितरणच्य के्षबत्रय कायािलयामार्फि त सणासुदीच्या कालािधीमध्ये अनतररक्त कमिचारी 
उपलब्ध करुन ददले जातात. तसचे पलूस शहरातील व्यापारी पे ेमध्येसुध्दा ददिाळी कालािधीत 
रात्रीच्या िळेी कमिचारी उपलब्ध करुन देण्यात आले होत.े तयामुळे कमिचार्याींचे दरूध्िनी क्रमाींक 
पलूस शहर व्यापारी सींघ्नेच्या पदार्धकार्याींकि े देण्यात आले आहेत. ददिाळी कालािधीमध्ये 
सिि ग्राहकाींना अखींिीत िीज पुरि ा करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

डोंबििली (जर्.ठाणे) येथील महावितरणच्या विविध िायाालयाांिर ्थाननि  
लोिप्रनतननधीांनी भारननयमनाविरोधात िाढलेला मोचाा 

  

(१४)  ९७९७० (२९-१२-२०१७).   श्री.सुभार् भोईर (िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय ऊर्ाा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) िोंबबिली (ष्ज. ाणे) येथील महावितरणच्या विविध कायािलयाींिर स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
भारननयमनाविरोधात मोच े काढण्यात आल्याची घ्ना ददिांक ८ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी िा 
त्यासुमारास घिली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय ननदशिनास आले, 
(३) असल्यास, तयानसुार  महावितरणने िीज पुरि ा सुरळीत करण्याबाबत कोणती कायििाही 
केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे (१७-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे.  
(२) ि (३) महावितरणने राय यामध्ये िीजेची उपलब्धता िाढविण्यासा र लघकुालीन ननविदेद्िारे 
माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये ४५० ते ११२५ म.े ि.ॅ ि माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये ३५० ते ७०० 
मे.ि.ॅ एिढी िीज खरेदी केली. तसेच पॉिर एक्सचेंज मधून गरजेनुसार दररोज िीज खरेदी 
करुन िीज मागणीची पुतिता करण्यात आली. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मराठिाडा-विदभा पॅिेर्मधून उ्मानािाद जर्ल््याला र्मळालेल्या ननधीचे शीर्ि िाम े 
पूणा होण्याआधीच िांद िेल्हयाबाबत 

  

(१५)  १०२४५४ (०२-०१-२०१८).   श्री.ज्ञानरार् चौगुले (उमरगा)  :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दषुकाळग्रस्त ष्जल््यात शेतकर्याींना अखींडित िीज पुरि ा होण्यासा र मरा िािा-विदभि 
पॅकेजमधून उस्मानाबाद ष्जल््याला ८४ को्ी रु. र्मळाले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापैकी केिळ ६० को्ीींची कामे पूणि झालेली असताना शासनाने ३१ जुललैा या 
पॅकेजच्या ननधीच े हेि बींद केलेले असून यामुळे सुमारे २४ को्ी रुपयाींची कामे बींद झालेली 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कामाींना मुदतिाढ र्मळणेबाबत महावितरण कायािलयाने िररष  
कायािलयाकि ेपत्रव्यिहार केल्याच ेननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर कामाींना मुदतिाढ र्मळणेबाबत शासनान े कोणती कायििाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर िािनिुळे (१७-०५-२०१९) : (१) ि (२) विदभि ि मरा िािा के्षत्रातील कृर्ीपींपाचा 
अनुशेर् दरू करणे यासा र विशेर् पॅकेज योजना-१ मध्ये रु. ६४.२४ को्ी ि विशेर् पॅकेज 
योजना-२ मध्ये रु.२४.०० को्ी मींजूर करण्यात आले आहेत. यामधनू अनुक्रम े७०३९ ि ३४०० 
कृर्ीपींपाची काम ेदोन्ही योजनाींमधनू पूणि करण्यात आलेली आहेत.   
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(३) हे खरे आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

दहांगोली जर्ल्हयात शेति-याांनी अनामत रक्िम भरुनही अदयाप 
 त्याांना िीर् र्ोडणी ददली नसल्यािाित 

  

(१६)  १०६१७८ (०४-०४-२०१८).   डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी)  :  सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली ष्जल्हयात समुारे चार हजार शेतक-याींनी अनामत रक्कम भरुनही अद्याप तयाींना 
िीज जोिणी ददली नसल्याच ेददनाींक २ जािेवारी, २०१८ रोजी िा तयासुमारास ननदशिनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या िीजजोिणीच्या कामासा र महावितरणला सुमारे ५३ को्ी रुपयाींची 
आिश्यकता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयानुसार येथील शेतक-याींना 
िीज जोिण्या देण्यासा र महावितरणला सदर ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनान े
कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
    
श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे (१५-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) राय यात माचि, २०१८ अखेर पैस े भरुन प्रलींबबत राहणार्या कृवर्पींप ग्राहकाींना, 
उच्चदाब िीज वितरण प्रणाली योजनेअींतगित दहींगोली ष्जल््यातील ४८३६ कृर्ीपींप ग्राहकाींना 
िीज जोिणी देण्याच ेननयोष्जत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

ब्रम्हपूरी (ता. मांगळिेढा, जर्.सोलापूर) येथील शॉटा सकिा टन े 
लागलेल्या आगीत शेतिऱयाांचे झालेले नुिसान  

(१७)  ११०९८६ (०४-०४-२०१८).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ब्रम्हपूरी (ता.मींगळिेढा, ष्ज.सोलापूर) येथ ेशॉ ि् सककि ्न ेलागलेल्या आगीत ४ शेतकर् याींच्या 
२५ एकरािरील ऊस पीक ि द बक र्सींचनाच े सादहतय जळून नष् झाल्यामुळे शेतकर् याींचे 
लाखो रूपयाींच े नकुसान झाल्याची घ्ना ददिाकं २ डडसेंबर, २०१७ रोजी िा तयादरम्यान 
घिल्याचे ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त शॉ ि्सककि ्  िीज वितरण कीं पनीच्या गैरकारभारामळेु झाल्याची घ्ना 
ननदशिनास आली असून शासनाने याची चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तयानुसार बार्धत शेतकर् याींना शासनान े कोणती नुकसान भरपाई ददली िा 
देण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे (१७-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) विद्युत ननरीक्षक, सोलापूर याींच्या अहिालानसुार ददनाींक २.१२.२०१७ रोजी लघुदाब 
िादहनीच्या तारा िार्याने एकमकेाींच्या सींपकाित येऊन पिलेल्या स्पाकींगच्या द णग्याींमळेु 
शेतकर्याींच्या ऊसाला आग लागून घ्ना घिल्याचे ननदशिनास आले आहे. 
(३) बार्धत शेतकर्याींनी नकुसान भरपाईसा र सिि कागदपत्राींची पूतिता केल्यानींतर नुकसान 
भरपाईची रक्कम महावितरण कीं पनीमार्फि त करण्याच ेननयोष्जत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्रातील पािणेचार लाख घराांमध्ये िीर् जोडणी ददली नसल्यािाित 
  

(१८)  ११५९६२ (०४-०४-२०१८).   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) : सन्माननीय ऊर्ाा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महावितरणने केलेल्या सव्हेक्षणामध्ये राय यातील सुमारे पािणेचार लाख घरात अद्यापही 
िीज पोहोचली नसल्याच ेमाहे रे्फब्रुिारी, २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र ि राय य शासनाच्या माध्यमातून ननधी र्मळाला असनूही महावितरण 
प्रशासनाने िीज पोहोचिण्याची कायििाही केली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले, 
तयानुसार महाराषरातील उििररत घराींमध्ये िीज देण्यासा र शासनाने कोणती उपाययोजना  
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे (१७-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) महाराषरातील ग्रामीण ि शहरी भागातील घरकुलाींना विद्युत जोिणी देण्याकररता 
माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये सौभाग्य योजना सुरु करण्यात आली. सदर योजनचेे कामासा र 
कें द्रशासनातरे्फ रु.७७४.८ को्ी एिढा ननधी महावितरण कीं पनीस उपलब्ध करुन देण्यात आला. 
 ददनाींक ११.२.२०१९ च्या सौभाग्य िॅशबोििनुसार राय यातील १२,५६,२८८ घरकुलाींना िीज जोिणी 
देण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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र्भिांडी (जर्.ठाणे) येथे असलेली टोरेंट ही विद्युत वितरण िां पनी  
विनापरिाना शेतात िेिल टाित असल्यािाित 

  

(१९)  ११८०३८ (२८-०७-२०१८).   श्री.रुपेश म् हात्र े (र्भिांडी पूिा) :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्भिींिी, (ष्ज. ाण)े येथ ेअसलेली ्ोरें् ही विद्युत वितरण कीं पनी कीं त्रा् पध्दतीन ेकायिरत 
असून सदर कीं पनी ग्रामीण भागातील ग्राहकाींना िीज पुरि ा करीत असून सदर कीं पनी ष्जल्हा 
पररर्द/ ग्रामपींचायतीची कोणतयाही प्रकारची परिानगी न घेता ष्जल्हा पररर्देच्या रस्तयाींचे 
नुकसान करत आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शेतक-याींची परिानगी न घेता शेतात केबल/खाींब ्ाकले जातात, केबल 
्ाकण्यापूिी शेतक-याींची परिानगी घेणे आिश्यक असताींना सुध्दा अिथळा आणल्यास रात्री 
जाऊन शेतात खाींब ककीं िा केबल ्ाकली जात असल्यामुळे सदर कीं पनीस शासनाने ददलेले 
परिानगी रदिष करािा ि ग्रामीण ि शहरी भागात एम.एस.ई.बी.ला परिानगी द्यािी असा  राि 
अध्यक्ष, ष्जल्हा पररर्द,  ाणे याींनी माहे मे, २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान केला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि तयात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, तयानुसार सदर कीं पनीिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे (१७-०५-२०१९) :  (१) हे खरे नाही. 
   आिश्यकतेनुसार य या द काणी भूर्मगत केबल ्ाकायची असल्यास ग्राहकाींच्या/ 
ग्रामपींचायतीच्या/ष्जल्हा पररर्द ककीं िा महानगरपार्लकेच्या सींमतीने केबल ्ाकण्यात येत.े 
विद्युत खाींब रात्री न ्ाकता सींबींर्धत व्यक्ती ककीं िा सींस्था याींना पूििसूर्चत केले जाते आणण 
आिश्यकतेनुसार असलेली परिानगी/नाहरकत घेण्यात येते. तसेच काम करते िेळेस 
शेतकर्याच ेनुकसान होणार नाही याची काळजी घेतली जात.े 
(२) म.े ्ोरन्् पॉिर कीं पनीस शासनान े ददलेली परिानगी रदिष करािी अशा आशयाचा  राि 
ष्जल्हा पररर्द,  ाणे याींनी तयाींच्या ददनाींक १२.०४.२०१८ च्या स्थायी सर्मतीच्या सभेत मींजूर 
केला आहे.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांिईमधील गोराई येथील आददवासी पाड ेमलुभूत सुववधापासनू वांर्चत असल्हयाबाबत 
  

(२०)  ११९१७३ (२७-०७-२०१८).   श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी) :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईमधील गोराई येथील जामझाि पािा, बाबर पािा,छो्ी िोंगरी पािा ि िोंगरी पािा या 
पाियािरील ७० कु्ुींबाची मादहती शासनाकि े उपलब्ध नसल्याने उक्त पाियाींना िीज ि 
पाण्याची सुविधा अद्याप पोहचली नसल्याची बाब ददिांक ७ मे, २०१८ रोजी िा त्यासमुारास 
ननदशिनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आददिासी पाियातील रदहिाशाींना मुलभतू सुविधा  उपलब्ध करून 
देण्याबाबत शासनान ेअद्यापपयतं कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे,  असल्यास, 
तयाचा तपर्शल काय आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशखेर िािनिुळे (०६-०५-२०१९) : (१) ि (२) गोराई येथील जामझाि पािा येथ ेनिीन 
िीज जोिण्यासा र अदानी इलेक्रीर्स्ी मुींबई र्लर्म्ेि याींचा सबस््ेशनच्या जागेसा रचा 
प्रस्ताि ष्जल्हार्धकारी मुींबई याींच्याकि े विचाराधीन आहे. सदर प्रकरणी काही कालािधी 
लागण्याची शक्यता असल्याने ष्जल्हार्धकारी, मुींबई याींनी दद. ४.०८.२०१८ च्या आदेशान्िये 
अदानी इलेष्क्रर्स्ी मुींबई याींना भूर्मगत विद्युत केबल ्ाकण्याकररता ना हरकत परिानगी 
देण्यात आली आहे. सदर आदेशामध्ये ५२ घराींना िीज जोिणी देण्याबाबत आदेर्शत केले 
आहे.  तयानसुार िीजपुरि ा करण्यात येत आहे. 
      गोराई गािातील काही आददिासी पाियाींना सध्या जलिादहनीद्िारे पाणी पुरि याची 
सुविधा उपलब्ध आहे. गोराई येथील जामझाि पािा, बाबर पािा, छो्ी िोंगरी पािा ि िोंगरी 
पािा हे भाग अनतशय दगुिम असल्यामुळे ि तथेे जलिादहन्याींचे जाळे उपलब्ध नसल्याने सद्य: 
ष्स्थतीत जलिादहनीद्िारे पाणीपुरि ा होत नाही. यास्ति, तेथ े कुपनर्लकेद्िारे पाणी पुरि ा 
करण्याचे प्रस्तावित आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
मालेगाि (जर्.नार्शि) येथे विर् वितरणाचे िाम खार्गी िां पनीला देण्याचा घेतलेला ननणिय 

  

(२१)  ११९३५३ (२८-०७-२०१८).   श्री.आर्सफ शखे (मालेगाांि मध्य), श्री.अर्मन पटेल 
(मुांिादेिी), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अब् दलु सत्तार 
(र्सल्लोड), श्रीमती ननमाला गावित (इगतपूरी), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.भारत भालिे 
(पांढरपूर), श्री.अर्मत िनि (ररसोड) :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मालेगाि (ष्ज.नार्शक) येथ े विज वितरणाच े काम खाजगी कीं पनीला देण्याच्या घेण्यात 
आलेल्या ननणियाला स्थाननक लोकप्रनतननधी ि नागररकाींनी विरोध केलेला असतानाही 
महावितरण खासगी कीं पनीला काम देत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खासगी कीं पनीला विज वितरणाचे काम देण्यात येऊ नये याकरीता स्थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी मा. ऊजाि मींत्री याींना ददिांक २० फेब्रुवारी, २०१८ रोजी िा तयासमुारास 
लेखी ननिेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरहू ननिेदनािर शासनान ेकोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे (१५-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
 भारतीय विद्युत अर्धननयम, २००३ मधील कलम १४ (७) अन्िये िीज वितरण 
परिानाधारक कीं पनीस कीं पनीचे पररके्षत्रातील य या भागाींमध्ये िीज वितरण हानी ४०% पेक्षा 
जास्त आहे अशा भागाींचा िीज वितरण कारभार साींभाळण्यासा र फॅ्रन्चाइझी ननयुक्ती 
करण्याची तरतूद आहे.  
 मालेगाींि शहराची िीज वितरण हानी सन २०१६-१७ या िर्ी ४६% असल्याने इ-
ननविदा प्रकक्रयेद्िारे तया के्षत्राकररता फ्रन्चाइझीची ननिि करण्यात आली आहे. 
(२) सदर ननिेदन ददनाींक १९.४.२०१८ रोजी मा. मींत्री, ऊजाि कायािलयास प्राप्त झाले आहे. 
(३) मालेगाींि शहराची िीज वितरण हानी सन २०१६-१७ या िर्ी ४६% असल्यान ेइ-ननविदा 
प्रकक्रयेद्िारे तया के्षत्राकररता फ्रन्चाइझीची ननिि करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िोल्हापूर जर्ल््यासह राज्यातील शेती पांपाच्या िीर् र्ोडण्या देण्यासाठी  
िालिद्ध िायाक्रम रािविण्यािाित 

  

(२२)  १२१९७७ (२८-०७-२०१८).   श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरांर्ी) :  सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर ष्जल््यासह राय यातील शेती पींपाच्या िीज जोिण्या देण्यासा र कालबद्ध कायिक्रम 
राबिून माहे जुलै, २०१८ पयतं प्रलींबबत िीज जोिण्या देण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राय यात ककती कृर्ी पींप प्रलींबबत आहेत ि तयाींना िीज कनके्शन देण्यासा र 
शासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे (१५-०५-२०१९) : (१) ि (२)  राय यात माचि, २०१८ अखेर पसैे भरुन 
प्रलींबबत असलेल्या २,२४,७८५ कृर्ीपींप ग्राहकाींना उच्चदाब प्रणाली (HVDS) योजनेअींतगित 
कोल्हापूर ष्जल््यातील १०४०२ सींभाव्य कृर्ीपींप ग्राहकाींना िीज जोिणी देणे ननयोष्जत असनू 
कामे प्रगतीपथािर आहेत.   
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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भूम (जर्.उ्मानािाद) येथील महावितरण िायाालयात विद्युत  

सादहत्य अपुरे पडत असल्यािाित 
  

(२३)  १२२२३८ (२८-०७-२०१८).   श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भूम (ष्ज.उस्मानाबाद) येथील महावितरण कायािलयात विद्युत सादहतय फ्युज िायर, केबल 
हॉनि िायर, पक्कि िीपी ऑईल असे सादहतय  अपुरे असल्यान ेयाचा त्रास ग्राहकाींना होत आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महावितरण कायािलय, भुम याींच्याकिून िररष  कायािलयात सादहतयाच्या 
मागणीसा र िारींिार लेखी पा पुरािा करण्यात आलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती  कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे (१७-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे आहे. 
(३) महावितरण कीं पनीच्या मागणीनुसार पक्कि, स्कू्र ड्रायव्हर, झलुा, ्ुल बॅग, हॅन्ि ग्लोव्हज 
इतयादी सादहतय ि रोदहत्राला लागणारे ऑईल ई-ननविदेद्िारे खरेदी केले असून ऑगस््, २०१८ 
मध्ये विद्युत कमिचार्याींना देण्यात आले आहे.  तर उििररत सादहतय खरेदीसा र लातूर 
पररमींिल स्तरािर ननविदा काढण्यात आल्या आहेत.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
िाशी तालकु्यातील (जर्.उ्मानािाद) वपिे पाणी ि विद्युत पुरिठ्याअभािी र्ळून गेल्यािाित 
  

(२४)  १२२२६७ (२८-०७-२०१८).   श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  िाशी तालुक्यातील  (ष्ज.उस्मानाबाद) वपके तया पररसरात विदहरीिर बसविण्यात आलेली 
िीज कीं पनीचा डिपी िारींिार जळत असल्याने तसेच निीन डिपी बसविण्यासा र ककमान तीन 
आ िि ेलागत असल्यान े पाणी ि विद्युत पुरिठ्याअभािी  जळून गेल्याच्या तक्रारी अनेक 
शेतकर्याींनी सींबींर्धताींकि ेकेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्याय, तयात काय आढळून आले आहे ि तयानसुार याप्रकरणी शासनाने डिपी तातिीन े
दरुुस्त करण्याबाबत कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे (१७-०५-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) उस्मानाबाद मींिळातील ग्रामीण भागातील रोदहत्र नादरुुस्त होणे यामागे रोदहत्रािरील 
अनतभार हे प्रमुख कारण आहे. एवप्रल, २०१७ त े माचि, २०१८ या कालािधीत िाशी 
उपविभागामध्ये एकूण २२१ रोदहत्र े नादरुुस्त झाली होती, ती िळेेत बदलून देण्यात आली 
आहेत तर ददनाींक १.०४.२०१८ ते २०.१०.२०१८ पयतं एकूण ८२ रोदहत्र ेनादरुुस्त झाली असून 
सिि रोदहत्र ेउपलब्धतेनसुार बदलून देण्यात आलेली आहेत.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्य िीर् ननयामि आयोगाचे िामिार् सद्याांच्या गणसांख्येअभािी िांद असल्यािाित 
  

(२५)  १२२२९३ (२८-०७-२०१८).   श्री.प्रिाश फातपिेर (चेंिूर) :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राय य िीज ननयामक आयोगाच े कामकाज सदस्याींच्या गणसींख्येअभािी  माचिपासून बींद 
असल्यान े महावितरणच्या िीज दरिाढ प्रस्तािासह अनके यार्चकाींिरील सुनािणी प्रलींबबत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िीज दरिाढ रखिल्यास प्रलींबबत कालािधीसा र बॅंकाच्या आधारभूत 
व्याजदरानुसार (बेस रे्) दरिाढीच्या रकमेिर व्याज आकारले जात असल्यान े राय यातील 
िीजग्राहकाींिर नाहक या सव्याज िीज दरिाढीपो्ी ककमान २२५ को्ी रुपयाींचा अनतररक्त 
बोजा पित आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननयामक आयोगाच्या अननयर्मततेचा ग्राहकाींना आर्थिक भार सोसािा लागणार 
असल्यान े याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयानुसार शासनान ेकोणती कायििाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे (१५-०५-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
 महाराषर विद्युत ननयामक आयोगातील दोन ततकार्लन सदस्य मे, २०१८ मध्ये 
ननितृत होणार असल्याने माहे एवप्रल ि म,े २०१८ मध्ये आयोगाकिून निीन सुनािण्या 
घेण्यात आल्या नाहीत, परींत ुया कालािधीत ननकालासा र राखून  ेिलेल्या यार्चकाींिर ननकाल 
जाहीर करण्याच ेकाम आयोगान ेसुरुच  ेिले होते.  माहे जून, २०१८ मध्ये आयोगािर दोन 
निीन सदस्याींची ननिि झाल्यानींतर, आयोगाची सुनािण्या घेणे ि ननकाल देणे ही दोन्ही काम े
सुरुच आहेत.   
 महावितरणने िीज दर पनुिननष्श्चतीसा र करता सादर प्रकरण क्र.१९५/२०१७ अींतगित 
सुधारीत प्रस्ताि ददनाींक ४ जुल,ै २०१८ रोजी आयोगासमोर सादर करण्यात येऊन ददनाींक १२ 
सप् े्ंबर, २०१८ रोजी आयोगाने अींनतम आदेश पारीत केला आहे. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही.  
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(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

विटा (जर्.साांगली) येथील िोडरे ि िदम ि्ती पररसरात अचानि विर्ेचा  
उच्चदाि िाढल्यान ेघरगुती उपिरणे र्ळाल्यािाित 

  

(२६)  १२५२७८ (२८-०७-२०१८).   श्री.अननल िािर (खानापूर) :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वि्ा (ष्ज.साींगली) येथील बोिरे ि कदम िस्ती पररसरात अचानक विजेचा उच्चदाब 
िाढल्यान ेसुमारे ४० घरगुती उपकरणे जळाल्याची घ्ना माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये घिली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त घ्नेमळेु समुारे दोन ते अिीच लाख रुपयाींच ेनुकसान झाले आहे,  हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले, 
(४) तदनुसार घरगुती उपकरणे जळून नुकसान झालेल्याींना महावितरणकिून नकुसान भरपाई 
देण्यात येणार आहे काय, नसल्यास, तयाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे (१७-०५-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
 ददनाींक १४.०४.२०१८ रोजी बोिरे कदम िस्ती पररसरास िीज पुरि ा करणार्या 
लघुदाब िादहनीिर िादळी िार्यामुळे नारळाची र्फाींदी पिून िीज पुरि ा बींद झाल्याची तक्रार 
प्राप्त झाली होती. परींत ुसदरील वितरण पे्ीतील फ्युज वितळल्याचे आढळले. तसचे घरगुती 
उपकरणे जळाल्याबाबतची लेखी तक्रार महावितरण कायािलयास ददनाींक १२.०६.२०१८ रोजी 
प्राप्त झाली. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) विद्युत ननररक्षक, र्मरज याींच्याद्िारे ददनाींक २१.०६.२०१८ रोजी करण्यात आलेल्या 
चौकशीत जळीताच ेनेमके कारण ननष्श्चत करता येत नसल्याच ेकळविले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  
  

___________ 
  

आददिासी अनुदाननत आश्रमशाळाांतील सुरक्षा रक्षिाांना शासिीय आश्रमशाळेतील  
सुरक्षा रक्षिाांप्रमाणे िगा-४ ची िेतनशे्रणी देण्यािाित. 

  

(२७)  १२६१८० (२६-०७-२०१८).   श्री.एिनाथराि खडसे (मकु्ताईनगर) : सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राय यातील अनुदाननत आश्रमशाळाींतील सुरक्षा रक्षकाींना सध्या दरमहा पाच हजार रुपये 
मानधन देण्यात येत असून सुरक्षा रक्षक हे पद आश्रमशाळेत २४ तास ननिासी असल्याने या 
मानधनात बर्याच आश्रमशाळाींमध्ये सुरक्षा रक्षक या पदािर काम करण्यास कोणी इच्छुक 
नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कामगार विभागाच्या ननकर्ानसुार सुरक्षा रक्षकाींना रुपये १३,०००/- इतके 
मानधन देण्यात याि ेअसे सचूविले असून सिोच्च न्यायालयान ेकीं त्रा्ी कामगाराींना िगि-४ च्या 
धतीिर िेतन देण्यात यािा असा ननणिय ददला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १ माचि, २०१८ रोजी ननिेदनाव्दारे मागणी 
केल्यानुसार शासनाने मा.मींत्री (आददिासी विकास) याींच्या अध्यक्षतेखाली ददनाींक १४ माचि, 
२०१८ रोजी घेतलेल्या बै कीत सुरक्षा रक्षकाचे मानधन िाढविण्याबाबतचा प्रस्ताि वितत 
विभागास ि मींबत्रमींिळाच्या मान्यतेसा र सादर करण्यात यािा असा ननणिय ददला असुन 
याबाबत कोणती कायििाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा (१७-०५-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.   
(२) कामगार विभागाींतगित सुरक्षारक्षक याींना बहृन्मुींबई ि  ाणे ष्जल्हा िगळून इतर द काणी 
सुमारे १२,०००/- एकबत्रत िेतन देण्यात येत,े असे अर्भप्राय कामगार विभागाने ददले आहेत.   
(३) मा.मींत्री, आददिासी विकास याींच्या अध्यक्षतेखाली ददनाींक १४ माचि, २०१८ रोजी घेतलेल्या 
बै कीत सुरक्षारक्षकाींचे मानधन िाढविण्याबाबतचा प्रस्ताि वितत विभाग ि मींबत्रमींिळास सादर 
करण्यात यािा, असा ननणिय घेण्यात आला.  
 सदर ननणियाच्या अनुर्ींगान े अनदुाननत आश्रमशाळाींमधील सुरक्षा रक्षकाींचे मानधन 
िाढविण्याबाबतचा मींत्रीमींिळ प्रस्ताि वितत विभागास ददनाींक २९.११.२०१८ रोजी सादर केला 
असून वितत विभागान े उपष्स्थत केलेल्या मुदिषयाींची पुतिता करुन सदर प्रस्ताि पुन्हा वितत 
विभागास सादर करण्यात आला आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

महावितरण िायाालयाच्या ई-मेल आयडीिरील ग्राहिाांच्या तक्रारीांची पाहणी  
सांिांधधत अधधिारी ि िमाचारी याांच्यािडून होत नसल्यािाित 

  

(२८)  १२६६२३ (०७-१२-२०१८).   श्री.अर्य चौधरी (र्शिडी) :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महावितरणने आपला कारभार ‘पेपरलेस’ करुन तयाला चालना देण्यासा र अनेक सेिा 
ऑनलाईन केल्या असून कायािलयाच्या ई-मेल आयिीिर ग्राहकाींनी आपल्या तक्रारी तयािर 
पा िण्याच ेआिाहन केले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ई-मेल िरील तक्रारीींची पाहणी सींबींर्धत अर्धकारी ि कमिचारी याींच्याकिून होत 
नसल्याची तक्रार ग्राहकाींनी व्यिस्थापकीय सींचालकाींकि े माहे ऑगस््, २०१८ च्या समुारास 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ई-मेल िरील तक्रारीींची पाहणी सींबींर्धत अर्धकारी ि कमिचारी याींच्याकिून 
होण्याकररता शासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे िा याबाबतची 
सद्यःष्स्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे (१५-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
 महावितरणच्या लघुदाब ग्राहकाींकररता ऑन-लाईन सिेा प्रदान करण्याच्या दृष्ीन े
मध्यिती ग्राहक सेिा कें द्र, कायािलयाचा ई-मेल आयिी, ट्वि्र, प्रतयक्ष अजि सादर करणे, 
ग्राहक सींबींध व्यिस्थापक (CRM) ि उच्च्दाब ग्राहकाींसा र मदत कद्िा (help desk) अशी 
ऑन-लाईन सेिा उपलब्ध करण्यात आलेल्या आहेत. 
(२) हे खरे आहे.  
(३) ग्राहकाींच्या सिि स्त्रोतातून प्राप्त होणार्या तक्रारीींची पाहणी ि ननप्ारा होण्याच्या दृष्ीन े
महावितरणने  ाणे, ष्ज.  ाणे येथे मध्यिती ग्राहक सेिा कें द्र सरुु केले असून या कें द्राद्िारे 
प्राप्त ग्राहाकीं च्या तक्रारी सींबींर्ध उपविभाग/ विभागाकि े पा विण्यात येतात ि तया तक्रारीींचा 
पा पुरािा िळेोिळेी सींबींर्धत उपविभाग/ विभागाींकिून घेण्यात येतो.  तसेच ग्राहकाींच्या 
तक्रारीच े ननरसन झाल्यास ग्राहकाकिून सींबींर्धत तक्रारीविर्यी अर्भप्राय (feed back) 
मागविण्यात येतो. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात ग्रामीण भागािरोिरच शहरी भागातही महावितरणची  
िीर् गळती होत असल्यािाित  

 
(२९)  १२६६९४ (०६-१२-२०१८).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
अॅड.आर्शर् शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली पूिा), श्रीमती मननर्ा 
चौधरी (ददहसर), श्री.अर्मत साटम (अांधेरी पजश्चम), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.पथृ् िीरार् 
चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अर्मत विलासराि देशमुख (लातूर शहर), श्री.िाळासाहेि थोरात 
(सांगमनेर), श्री.विर्य िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्रीमती ननमाला गावित (इगतपूरी), श्री.अ्लम शेख 
(मालाड पजश्चम), श्री.अर्मन पटेल (मुांिादेिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.आर्सफ शेख 
(मालेगाांि मध्य), श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.त्र्यांििराि र्भस े (लातूर ग्रामीण), श्री.हर्ािधान सपिाळ (िुलढाणा), प्रा.विरेंद्र 
र्गताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री) :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राय यात ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी भागातही महावितरणची िीज गळती ही बेस्् आणण 
्ा्ा पािरच्या तलुनेत दपु्ीहून अर्धक असल्यामळेु तयाींना तीन हजार को्ी रूपयाींपयतं 
आर्थिक नुकसान सहन कराि े लागत असल्याच े माहे ऑगस्ट, २०१८ मध्ये िा तयासुमारास 
ननदशिनास आले आहे,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िीज गळतीचा भार िीजग्राहकाींिर येत असल्यान ेग्राहकाींमधून असींतोर् 
व्यक्त होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर िीज गळती रोखण्याबाबत शासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) असल्यास, कायििाहीचे स्िरूप काय आहे ि  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे (१५-०५-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
 मा.महाराषर िीज ननयामक आयोगाने  रिून ददलेल्या िीज वितरण हानीच्या गेल्या 
दोन िर्ाितील उदिषीष्ापेक्षा प्रतयक्षात वितरण हानी कमी राखण्यात आली आहे. महावितरणच्या 
कायिके्षत्रातील मुींबई उपनगरीय भागात िीज गळती ८% च्या जिळपास आहे ि ही हानी 
मुींबईतील बेस्् ि अदानी कीं पनीच्या तुलनेत समकक्ष आहे. तसेच राय यातील महावितरणमधील 
४८ विभागामध्ये ि १७ ्ाऊनमध्ये सरासरी िाणणष्य यक वितरण हानी ही १०% पेक्षा कमी 
आहे.         
(२) हे खरे नाही. 
(३) वितरण प्रणाली सधुारणा करुन ताींबत्रक हानी कमी करण्याच्या दृष्ीन े निीन उपकें दे्र 
उभारणी, उपकें द्राची क्षमतािाढ करणे, निीन उच्चदाब/लघुदाब िाहीन्या, निीन रोहीत्र उभारणी, 
िीज चोरी शोधण्यासा र कायम स्िरुपी कर्फरती पथके नेमण्यात येऊन तयाद्िारे िीज चोरी 
करणार्याींिर कायदेशीर कायििाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात िायम्िरुपी िीर् पुरवठा खांडडत िेलेल्हया ग्राहिाांिडून  
वीज देयिाांची वसलुी िरण्याबाबत 

(३०)  १२७३५५ (०६-१२-२०१८).   श्री.िसिरार् पाटील (औसा) :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राय यात कायमस्िरुपी िीज पुरवठा खंडडत केलेल्या ९७ हजार औद्योर्गक ग्राहकाींकि े८६९ 
को्ीींची िीज देयकाींची थकबाकी असल्याची बाब ददिांक २६ मे, २०१८ रोजी िा तयासुमारास 
ननदशिनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ही थकबाकी िसूल करण्यासा र महावितरणने ददनाींक १ जूनपासून अभय 
योजना जाहीर करुन तयाअींतगित थकबाकीदार ग्राहकाींनी िीज बबलाची मूळ रक्कम भरल्यास 
थककत ८६९ को्ी रक्कमेतील व्याज ि दींिाचे र्मळून २३१ को्ी रुपये  मार्फ केले जाणार 
होते, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, माहे ऑगस्् अखेरपयतं या योजनेअींतगित ककती रकमचेी थकबाकी िसलू 
झाली आहे, 
(४) उििररत थकबाकी रक्कम िसलूीसा र महावितरणने कोणती कायििाही केली िा करण्या येत 
आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे (१७-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
 माहे म,े २०१८ अखेर कायमस्िरुपी िीज पुरि ा खींिीत असलेले एकूण थकबाकीदार 
९९,०४६ एिढी ग्राहक सींख्या असनू, मूळ थकबाकीची रक्कम रु. ६९६.१० को्ी ि व्याजाची 
रक्कम रु. २५८.६३ को्ी एिढी आहे.  
(२) अींशत: खरे आहे. महावितरणच्या अभय योजनेअींतगित मूळ थकबाकीची रक्कम भरल्यास 
दींि ि व्याजाची रक्कम मार्फ करण्याचे नमूद आहे. 
(३) माहे ऑगस््, २०१८ पयतं सदर योजनते ४६७ लघुदाब ग्राहक ि तसचे ७० उच्चदाब 
ग्राहकाींनी सहभाग घेतला होता. तयाींच्याकिून रु. ८.४५ को्ी िसूल करण्यात आले असून, 
व्याज ि दींिाची रक्कम रु.२.८८ को्ी महावितरणकिून मार्फ करण्यात आलेली आहे. 
(४) उििररत थकबाकी िसूलीसा र महावितरण तरे्फ कायििाही प्रगतीपथािर आहे. 

___________ 
  

ठाण्यातील खोपट येथे एिा युििाचा र्ादहरातीच्या होडडिंगच्या विर्चेा  
पुरिठा िस थाांब्याला लागल्याने िालेला मतृ्य ु

  

(३१)  १२७९८४ (०७-१२-२०१८).   श्री.अिू आर्मी (मानखूदा र्शिार्ीनगर) :   सन्माननीय 
ऊर्ाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ाण्यातील खोप् येथील महापार्लकेच्या बस थाींब्यािर बसलेल्या एका युिकाचा 
जादहरातीच्या होडिगंचा विजेचा परुि ा बस थाींब्याला लागल्यान ेतयाचा जागीच मतृयू झाल्याची 
बाब ददनाींक ४ ऑक््ोंबर, २०१८ रोजी िा तयासुमारास ननदशिनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर विर्यी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय ननदशिनास आले, 
(३) असल्यास, तयानुसार दोर्ीींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात  येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर िािनिुळे (१५-०५-२०१९) : (१) ि (२) हे खरे आहे. ददनाींक ८.१०.२०१८ रोजी 
श्री.दोस मोहम्मद र्फरीद मोहम्मद बालिर हे खोप् येथे  ाण े महानगर पररिहन याींच्या 
स््ेनलेस स््ील पासून बनविलेल्या बस स््ॉपिर बसले असता, बस स््ॉपिरील जादहरातीच्या 
होडिगंसा र ददलेल्या विद्युत मी्रला येणार्या सवििस केबलच्या उघड्या विद्युत िाहकाचा 
सींपकि  मी्रच्या लोखींिी पे्ीशी आल्यान ेसदर मी्र पे्ी ि स््ेनलेस स््ील बसस््ॉप विद्युत 
भारीत झाला. सदर अपघाताप्रकरणी विद्युत ननरीक्षक,  ाणे याींचेमार्फि त चौकशी करण्यात 
आली आहे. अपघातग्रस्त व्यक्ती विद्युत भारीत बसस््ॉपच्या सींपकाित आल्याने तयाींना 
विजेचा धक्का बसून प्राणाींनतक अपघात घिला. 
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(३) सदर अपघात य या कायिके्षत्रात घिला आहे, तया कायिके्षत्रातील सींबींर्धत अर्धकारी 
अनतररक्त कायिकारी अर्भयींता, पॉिर हाऊस उपविभाग,  ाणे ि सहाय्यक अर्भयींता, उथळसर 
शाखा, पॉिर हाऊस उपविभाग,  ाणे याींना कारणे दाखिा नो्ीस बजाविण्यात आलेली आहे. 
तसेच सदर मतृ पािलेली व्यक्तीचे नातेिाईक अथिा कायदेशीर िारस याींचेकिून नुकसान 
भरपाईसा र अजि प्राप्त झाल्यानींतर नुकसान भरपाई देण्याबाबतची उर्चत कायििाही करण्याच े
ननयोष्जत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

र्सांधुदगुा जर्ल््यासाठी महावितरण िां पनीिड ेविर्ेच्या  
विविध िामाांसाठी प्राप्त िालेल्या ननधीिाित 

  

(३२)  १२८०३८ (०४-१२-२०१८).   श्री.ननतेश राण े (िणििली) :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्सींधुदगुि ष्जल््यासा र महावितरण कीं पनीकि ेसन २००८ – २००९ त ेसन २०१७ – २०१८ या 
आर्थिक िर्ाित विविध प्रकारच्या  िीज जोिण्या, निीन विद्युत खाींब बसविणे, निीन िीपी 
बसविणे, विद्युत तारा बदलणे इतयादी कामाींसा र (आस्थापना ि कायािलयीन खचि िगळून) 
प्रनतिर्ी शासनाकिून ककती ननधी प्राप्त झाला आहे, 
(२) असल्यास, शासनाकिून प्रती आर्थिक िर्ाित प्राप्त झालेल्या सदरहू ननधीतून प्रनतिर्ी 
उपरोक्त कामासा र प्रतयक्षात ककती रक्कम खचि करण्यात आली आहे, 
(३) तसेच उक्त कामाींसा र शासनाकिून प्रनतिर्ी कोट्यिधी रुपये प्राप्त झालेले असतानाही 
अनेक काम े झालेली नसल्यामळेु  प्राप्त झालेल्या ननधीपैकी कोट्यािधी रुपयाींचा ननधी 
शासनाकि ेपरत पा विण्यात आलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्राप्त झालेला ननधी सींपूणितः खचि न होण्याची  कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास,  प्रनतिर्ी शासनाकि े मोठ्याप्रमाणािर ननधी परत करािा लागल्याप्रकरणी 
सींबर्धतािर जबाबदारी ननष्श्चत करून तयाींच्याविरोधात कोणती  कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे ? 
  
श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे (१७-०५-२०१९) : (१) ि (२) र्सींधुदगुि ष्जल््यासा र विविध 
योजनेअींतगित सन २००८-०९ ते सन २०१७-१८ या िर्ािमध्ये विविध प्रकारच्या िीज जोिण्या, 
निीन विद्युत खाींब बसविणे, निीन िीपी बसविणे, विद्युत तारा बसविणे इ. कररता एकूण 
रु.१०३.५५ को्ी इतका ननधी प्राप्त झाला आहे. ि एकूण रु.८३.८० को्ी इतका खचि झाला 
आहे. 
 रु.११.०२ को्ी (सन २००८-०९) यात कृर्ी अनुशेर्, ष्जल्हा िावर्िक योजना, उच्चदाब 
वितरण प्रणाली योजना, राजीि गाींधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, एकाष्तमक विकास 
योजना, पीं. ददनदयाळ उपाध्याय ग्राम य योती योजना, पायाभूत आराखिा-२ अींतगित एकूण 
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(िर्िननहाय) रु.२८.४५ को्ी (सन २००८-०९), रु.३ को्ी (सन २००९-१०), रु.०.२९ को्ी (सन 
२०११-१२), रु.१.५७ को्ी (सन २०१५-१६), रु.५१.५१ को्ी (सन २०१६-१७) ि रु. १९.१७ को्ी 
(सन २०१७-१८) उपलब्ध करण्यात आले आहेत. तसेच एकूण (िर्िननहाय) रु. २०.०२ को्ी 
(सन २००८-०९), रु.५.६५ को्ी (सन २००९-१०) रु.१.०२ को्ी (सन २०१०-११), रु. १.३८ को्ी 
(सन २०११-१२), रु.०.९६ को्ी (सन २०१२-१३), रु.०.४१ को्ी (सन २०१४-१५),  रु.१.५७ को्ी 
(सन २०१२-१३), रु.५०.७९ को्ी (सन २०१६-१७) ि रु.१.०२ को्ी (सन २०१७-१८) मध्ये खचि 
झाला आहे. सन २०१७-१८ या िर्ाित उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेअींतगित प्राप्त रु. १६.४० 
को्ी हे या कामासा र ननविदा प्रकक्रयेअींती खचि ननयोष्जत असून तयाच िर्ाित रु. १.७५ को्ी 
रक्कम इतर कामाकररता उपलब्ध करण्याकररता ष्जल्हा विकास ननयोजन मींिळाकि े
पत्रव्यिहार सुरु आहे.  
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ठाणे जर्ल्हयातील िन हक्ि र्र्मनीची प्रिरणे ननिाली िाढण्यािाित 
  

(३३)  १२८५८९ (०७-१२-२०१८).   श्री.पाांडुरांग िरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ाणे ष्जल्हयातील आददिासी तालुक्यातील िन हक्क जर्मनीची हजारो प्रकरणे प्रलींबबत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िन हक्क जर्मनीची प्रकरणे तिररत ननकाली काढण्यात यािी, आददिासी 
समाजाला अन्न सुरक्षा योजनचेा लाभ र्मळािा यासा र हजारो आददिासीींनी र्भींििी 
उपविभागीय कायािलयािर मोचाि काढला होता, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िन हक्क कायद्याअींतगित आददिासीींना तयाींच्या जर्मनी र्मळिून देण्याबाबत ि 
आददिासीींना अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ र्मळिून देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायििाही केली 
िा करण्यात  येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय  आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा (०६-०५-२०१९) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     अनुसूर्चत जमाती ि इतर पारींपाररक िनननिासी (िन हक्काींची मान्यता) अर्धननयम, 
२००६ अींतगित  ाण ेष्जल्हयामध्ये १५,४६२ इतके दाि ेप्राप्त झालेले आहेत. तयापकैी ५९१८ दािे 
मान्य केले असून ६६६१ दािे अमान्य केले आहेत. एकूण ५९१८ दाव्याींमध्ये ७०७६.८४ एकर 
िन जर्मनीचे दािेदाराींना िनहक्क (्ाय्ल िीड्स) मींजूर करण्यात आले आहेत. 
 दद. २८ रे्फब्रुिारी, २०१९ अखेरपयतं एकूण २८८३ इतके दािे/अवपले  ाणे ष्जल्हयातील 
उपविभागीय स्तरीय िनहक्क सर्मतीींकि े प्रलींबबत असून म,े २०१९ अखेर अींनतम ननणिय 
घेण्याची तजिीज ष्जल्हास्तरीय िनहक्क सर्मतीने  ेिली आहे.   
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(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) अनसुूर्चत जमाती ि इतर पारींपाररक िनननिासी (िन हक्काींची मान्यता) अर्धननयम, 
२००६ अींतगित िनहक्क दाि ेि अवपले याींचा कालबध्द ननप्ारा करण्यासा र आददिासी विकास 
विभाग, शासन पररपत्रक क्र. िहका-२०१८/प्र.क्र.४३/का.१४, दद.११ मे, २०१८ अन्िये विशेर् 
“िनर्मत्र मोदहम” राबविण्यात येत आहे. सदर िनर्मत्र मोदहमेअींतगित  ाणे ष्जल्हयातील 
प्रलींबबत प्रकरणे ननकाली काढण्याचे काम सुरु आहे. 
 राषरीय अन्नसुरक्षा योजनेअींतगित अींतयोदय अन्न योजनेतील र्शधापबत्रका धारक 
दगुिम आददिासी /कातकरी याींना प्रनतमाह प्रनतर्शधापबत्रका २५ ककलो ताींदळु ि १० ककलो गहु 
या पररमाणात प्रनतककलो रु. ३/- या दराने ताींदळू ि प्रनतककलो रु. २/- या दराने गहू वितरीत 
करण्यात येत आहे. मा.न्यायालयाने ददलेल्या सुचनाींनुसार आददम ि आददिासी जनतेला 
सामािून घेण्याकररता सिि आददिासीींना अींतयोदय योजनेच्या र्शधापबत्रका देण्यात आल्याच े
ष्जल्हार्धकारी,  ाण ेयाींना कळविले आहे.      
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पूणा दािान ेि अखांडीत िीर्पूरिठा िरणाऱया हाय व्होल्टेर्  
डड्रीब्युशन (HVDS) योर्नेिाित 

  

(३४)  १२९४०३ (०६-१२-२०१८).   श्री.गणपतराि देशमखु (साांगोले)  :   सन्माननीय ऊर्ाा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर ष्जल्हयामध्ये गेल्या ३ ते ४ िर्ांपासून विदहरीिरील िीज पींपाींसा र पसैे भरूनही 
अद्यापपयतं जोिण्या न र्मळालेल्या शेतकर्याींना ददिाकं १५ ऑगस्ट, २०१८ पासून हाय 
व्होल््ेज डिस्रीब्युशन र्सष्स््म (HVDS) योजनखेाली िीज जोिण्या देण्यास प्रारींभ झाला आहे 
काय, 
(२) असल्यास, तयासा र  ेकेदाराची नमेणूक केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सोलापूर ष्जल्हयामध्ये या योजनखेाली आतापयतं ककती शेतकर्याींना िीज 
जोिण्या देण्यात आल्या आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे (१५-०५-२०१९)  :  (१) हे खरे आहे. 
 सोलापूर ष्जल््यामध्ये उच्चदाब वितरण प्रणाली (HVDS) योजनअेींतगित ३१ माचि, 
२०१८ अखेर पैसे भरुन प्रलींबबत असलेल्या ११,९२० कृर्ीपींपाना िीज जोिणी देण्याच्या कामास 
माहे नोव्हेंबर, २०१८ पासून सुरुिात झाली आहे.    
(२) सोलापूर ष्जल््यामध्ये ३१ माचि, २०१८ अखेर पैस े भरुन प्रलींबबत असलेल्या ११,९२० 
कृर्ीपींपाना िीज जोिणी देण्याकररता शाखाननहाय एकूण ४९ आींर्शक ्निकी (Partial 
Turnkey) ननविदा काढण्यात आल्या आहेत. तयापैकी ४६ कायािदेश देण्यात आले असून 
तयाकररता कीं त्रा्दाराींची नमेणूक करण्यात आली आहे ि उििररत ३ ननविदा कररता कीं त्रा्दार 
नेमण्याची प्रकक्रया प्रगतीपथािर आहे. 
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(३) सोलापूर ष्जल््यामध्ये उच्चदाब वितरण प्रणाली (HVDS) योजनेअींतगित आतापयतं दोन 
शेतकर्याींना िीजपुरि ा देण्यात आला आहे ि उििररत शेतकर्याींना िीजपुरि ा करण्याच ेकाम 
प्रगतीपथािर आहे. 

___________ 
  

र्भिांडी (जर्.ठाणे) येथे विद्युत वितरण ननयांत्रण सर्मती गठीत िरण्यािाित 
  

(३५)  १२९४२२ (०६-१२-२०१८).   श्री.रुपेश म् हात्र े (र्भिांडी पूिा)  :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने ग्राहक आणण महावितरण कीं पनी याींच्यामध्ये ससुींिाद ि समन्िय साधण्याच्या 
दृष्ीने महापार्लका के्षत्रात विधानसभा मतदार सींघ ननहाय विद्युत वितरण ननयींत्रण सर्मती 
ग रत करण्याचे आदेश ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, असे असताींना र्भिींिी शहरात ्ोरीं् पॉिर कीं पनीला सहाय्य करणेसा र आणण 
शहरात सर्मती ग रत होिू नये म्हणून व्यिस्थापकीय सींचालकाींनी ऊजाि ि कामगार 
विभागाच्या प्रधान सर्चिाींना ददशाभूल करणारी मादहती पत्राद्िारे ददल्याचे माहे जुलै, २०१८ 
मध्ये िा तया सुमारास ननदशिनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयानुसार पुढे सींबर्धताींिर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे (१७-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे.   
(२) हे खरे नाही. महावितरणकिून फ्रें चाईझी के्षत्रात विद्युत वितरण ि ननयींत्रण व्यिस्था कशी 
असािी याबाबतचा मागिदशिन र्मळणेचा प्रस्ताि शासनास प्राप्त झाला असनू तो विचाराधीन 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िळमनुरी (जर्.दहांगोली) तालुक्यातील िरिाडी र्शिारात रोही या प्राण्याांचा  
िीर् िां पनीच्या ननष्ट्िाळर्ीपणामळेु िालेला मतृ्य ु

  

(३६)  १२९६२२ (०७-१२-२०१८).   डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.विर्य िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अर्मत विलासराि देशमखु (लातूर शहर), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अर्मन 
पटेल (मुांिादेिी), श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हर्ािधान सपिाळ 
(िुलढाणा), प्रा.विरेंद्र र्गताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्रीमती ननमाला 
गावित (इगतपूरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.त्र्यांििराि र्भस े (लातूर ग्रामीण), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.िाळासाहेि थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कळमनुरी (ष्ज.दहींगोली) तालकु्यातील करिािी र्शिारात ‘रोही’ या पाच  प्राण्याींचा मतृय ू
िीज वितरण कीं पनीच्या ननषकाळजीपणामळेु झाल्याचे प्राथर्मक चौकशीत स्पष् झाल्याच ेमाहे 
सप् े्ंबर,२०१८ मध्ये िा तया दरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयानुसार  दोर्ी अर्धकारी ि 
कमिचार्याींिर कोणती कारिाई केली िा  करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे (२०-०५-२०१९) : (१) ददनाींक ०९.०९.२०१८ रोजी कळमनुरी 
(ष्ज.दहींगोली) येथे रात्री १२.३० िाजण्याच्या सुमारास चार (०४) रोही (िन्यप्राणी) महावितरण 
कीं पनीच्या तु्ून पिलेल्या िीज भारीत तारेच्या सींपकाित आल्यान ेमतृयू पािले, असे ननदशिनास 
आले आहे.    
(२) सदर अपघात प्रकरणी विद्युत ननरीक्षक, दहींगोली याींच्यामार्फि त ददनाींक २१.०९.२०१८ रोजी 
चौकशी करण्यात आली आहे. 
 चौकशीत महावितरण कीं पनीन े िीज सींचमाींिणीची योग्य ती देखभाल, दरुुस्ती न 
केल्यामुळे सदर अपघातास महावितरण कीं पनी जबाबदार असल्याचे ननदशिनास आले आहे. 
 विद्युत ननरीक्षक, दहींगोली कायािलयामार्फि त ददनाींक २२.१०.२०१८ रोजीच्या पत्रान्िये 
महावितरण कीं पनीस िीज सींचमाींिणीतील दोर् ननिारणासा र ज्ञापन देण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

र्भिांडी तालुक्यातील आददिासी िनहक्ि र्र्मनीांचे दािे ननिाली  
िाढणे ि अन्सन सुरक्षा योर्नचेा लाभ देण्यािाित 

  

(३७)  १२९६८८ (०६-१२-२०१८).   श्री.महेश चौघुले (र्भिांडी पजश्चम) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्भिींिी तालुक्यातील आददिासी िनहक्क जर्मनीींच े दाि े ननकाली काढणे ि अन्न सुरक्षा 
योजनेचा लाभ देण्याबाबत माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये िा तया सुमारास श्रमजीिी सींघ्नेन े
उपविभागीय अर्धकारी र्भिींिी  कायािलयािर धिक मोचाि काढला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच ेमाहे डिसेंबर, २०१७ पयतंच िनहक्क जर्मनीींच ेप्रलींबबत दाि ेननकाली 
काढण्याच ेधोरण असताना अद्याप दािे ननकाली काढले गेले नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, श्रमजीिी सींघ्ननेे ननिेदनाद्िारे केलेल्या मागण्याींच्या अनुर्ींगाने शासनाने 
कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा (०६-०५-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
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 अनुसूर्चत जमाती ि इतर पारींपाररक िनननिासी (िन हक्काींची मान्यता) 
अर्धननयम, २००६ अींतगित ददनाींक २८ रे्फब्रुिारी, २०१९ अखेरपयतं र्भिींिी तालुक्यामध्ये एकूण 
१०,९०३ इतके िैयष्क्तक िनहक्क दािे ग्रामसभकेि े प्राप्त झालेले आहेत. तयापकैी र्भिींिी 
उपविभागस्तरीय िनहक्क सर्मतीकि े प्राप्त झालेल्या ७००१ इतक्या दाव्याींपैकी र्भिींिी 
उपविभाग स्तरीय सर्मतीने २८६ इतके दाि ेमान्य केलेले असून ४०६३ इतके अमान्य केलेले 
आहेत तर २६५२ इतके दािे प्रलींबबत आहेत. र्भिींिी उपविभागस्तरीय िनहक्क सर्मतीकि े
प्राप्त झालेले दाि े ि अवपलाींपैकी ४३४९ इतके दाि े ि अवपले  ाणे ष्जल्हास्तरीय िनहक्क 
सर्मतीकि ेपुढील ननणियासा र पा विलेले आहेत.  ाणे ष्जल्हास्तरीय िनहक्क सर्मतीकि ेप्राप्त 
झालेल्या ४३६० इतके दािे ि अवपलाींपैकी  ाणे ष्जल्हास्तरीय िनहक्क सर्मतीने २२९ इतके 
दािे/अवपले मान्य केलेले असून ४१२० इतके अमान्य केलेले आहेत तर ११ दािे/अवपले 
पुनिननणियासा र र्भिींिी उपविभागस्तरीय िनहक्क सर्मतीकि ेपा विलेले आहेत.  
 उपरोक्तप्रमाण े र्भिींिी उपविभागस्तरीय िनहक्क सर्मतीकि े ददनाींक २८ रे्फब्रुिारी, 
२०१९ अखेरपयतं २६६३ इतके दाि ेप्रलींबबत असनू सदर दाव्याींची पिताळणी सुरु आहे.   
(३) श्रमजीिी सींघ्नेन ेददलेल्या ननिेदनाच्या अनुर्ींगान ेिैयष्क्तक िनहक्क दाव्याींमधील त्रु्ीींची 
पुतिता करण्याच्या अनुर्ींगाने ग्रामसभेकि े दािे पा विण्यात आले  आहेत. सदर दाि े प्राप्त 
होताच उपविभागीय स्तरीय सर्मतीच्या सभेत ननणिय घेऊन अींतीम ननणियासा र ष्जल्हास्तरीय 
सर्मतीकि ेसादर करण्याची तजिीज  ेिण्यात आल्याचे उपविभागीय अर्धकारी र्भिींिी याींनी 
कळविले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

आिळी (ता.पन्सहाळा, जर्.िोल्हापूर) येथे विद्यालयाच्या क्रीडाांगणात  
असलेला धोिादायि विद्युत खाांि  

  

(३८)  १२९९५६ (०५-१२-२०१८).   श्री.सत्यर्ीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी) :   सन्माननीय 
ऊर्ाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आिळी (ता.पन्हाळा, ष्ज.कोल्हापूर) येथील छत्रपती र्शिाजी विद्यालयाच्या क्रीिाींगण 
आिारात मध्यभागी उच्च दाबाच्या विद्युत िादहनीचा खाींब असनू या खाींबाच्या आधारासा र 
दोन्ही बाजूला  तारा रोिल्या आहेत, हे खरे आहे काय , 
(२) असल्यास, सदर खाींब ि आधार ताराींमुळे विद्यार्थयानंा विद्यालयात ये-जा करण्यासा र 
अिथळा होत असून अनके विद्याथी तारेत पाय अिकून जखमी झाले आहेत तसचे िादळ 
िार्यामुळे द णग्या पिण्याचे प्रकार झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनान े येथील  विद्यालयाच्या क्रीिाींगण आिारातील विजेचा खाींब तिररत 
काढण्याकररता शासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशखेर िािनिुळे (१५-०५-२०१९) : (१) हे खरे नाही. मौज ेआिळी, ता. पन्हाळा, ष्जल्हा 
कोल्हापूर येथील छत्रपती र्शिाजी विद्यालयाच्या कक्रिाींगण आिारात मध्यभागी लघुदाबाच्या 
विद्युत िाहीनीचा खाींब होता.  
(२) हे खरे आहे. सदर खाींबामुळे विद्यार्थयािना विद्यालयात ये-जा करण्यासा र अिथळा होत 
होता. 
(३) सदर लघुदाबाच्या विद्युत िाहीनीचा खाींब स्थलाींतरीत करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

माणगाांि (जर्.रायगड) तालुक्यातील साई मोहल्ल्यातील एिा घराला आग लागल्यािाित 
  

(३९)  १३०३४० (०५-१२-२०१८).   श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड) :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माणगाींि (ष्ज.रायगि) तालकु्यातील साई मोहल्ल्यातील रदहिासी रहमत हमजाअली 
कोिविलकर याींच्या राहतया घराला माहे ऑगस््,२०१८ मध्ये िा तया सुमारास शॉ ि् सककि ्मुळे 
आग लागून लाखो रुपयाींच ेनुकसान झाले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आगीमध्ये सींपूणि घर जळून गेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, तयानुसार तयाींना आर्थिक मदत 
देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,तयाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे (२०-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
 सदर ग्राहकाच्या घरातील अींतगित ष्स्िचबोििमध्ये झालेल्या स्पाकींगमुळे आग लागली 
आहे असा अहिाल विद्युत ननररक्षक, पेण, ष्जल्हा रायगि याींच्याकिून प्राप्त झाला आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर अपघात प्रकरणाची चौकशी विद्युत ननरीक्षक, पेण-रायगि या कायािलयामार्फि त 
करण्यात आली आहे. 
 जळीत अपघात हा ग्राहकाच्या घरातील अींतगित विद्युत सींच मािणीमधील स्िीचबोिि 
मध्ये सतत स्पाकींग झाल्यामुळे घिला आहे. सदर अपघातास महावितरण कीं पनी जबाबदार 
नसल्यामुळे नुकसान भरपाई देण्यात आली नाही.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मौर्ा भाांिोरा (ता.घाटांर्ी, जर्.यितमाळ) येथील पारधी, िडार ि िांर्ारा  
समार्ातील िुटुांिाांना र्र्मनीचे िायम पटे्ट देण्यािाित 

  

(४०)  १३०४९९ (३०-११-२०१८).   श्री.रार् ुतोडसाम (अणी) :   सन्माननीय आददिासी वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौजा भाींबोरा (ता.घा ी्ंजी, ष्ज.यितमाळ) येथील पारधी, ििार ि बींजारा समाजातील ३२ 
कु्ुींबे सिे नीं.४३, ग् नीं.१६०, के्षत्रर्फळ १०० हे.९० आर जर्मनीिर १९७९ पासून अनतक्रमन 
करून या जर्मनीिर शतेमालाची लागिि करत असल्याचे ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर शेत जर्मनीिर या कु्ुींबाचा उदरननिािह होत असल्याने तयाींना  या 
जर्मनीच े कायम पटे्ट र्मळण्याबाबत  माजी पीं.स. सदस्य याींनी प्रशासनाकि े पुराि े सादर 
करून  २०१०मध्ये  प्रकरण दाखल केले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून उक्त शेतकरी कु्ुींबाींना जर्मनीचे कायम पटे्ट 
देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायििाही केली िा करण्यात येत  आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विष्ट् णु सिरा (०६-०५-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     मौजा भाींबोरा (ता.घा ी्ंजी, ष्ज.यितमाळ) येथील पारधी, ििार ि बींजारा समाजातील ३१ 
कु्ुींबाींनी प्रश्नार्धन जमीनीिरअनतक्रमण केलेले आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) िनहक्क कायदा, २००६ अींतगित अनतक्रमण धारकाींना कायम पटे्ट देण्याबाबत सींबर्धत ३१ 
पैकी २९ प्रकरणे उपविभागस्तरीय िनहक्क सर्मतीमार्फि त ष्जल्हास्तरीय िनहक्क सर्मतीकि े
दाखल करण्यात आली आहेत. उििरीत २ अनतक्रमण धारकाींचा मुतय ु झाल्यामळेु सदर २ 
प्रकरणे ग्राम िनहक्क सर्मतीन ेिारस नसल्यान ेनामींजूर केले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पाटण या डोंगरी तालुक्यातील प्रलांबित विद्युत वििासाच्या िामाांना  
आिश्यि असणारा ननधी उपलब्ध िरून देणेिाित 

(४१)  १३०६८२ (०६-१२-२०१८).   श्री.शांभूरार् देसाई (पाटण) :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाननर्मिती कीं पनीकिून राय यातील िोंगरी तालुक्याींकररता विद्युत विकासाची प्रलींबबत 
कामे करण्याकररता िोंगरी विकास आराखिा तयार करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास. पा्ण या िोंगरी तालुक्यातील विद्युत विकासाच्या प्रलींबबत कामाींचा महाराषर 
राय य िीज ननर्मिती कीं पनीच्या सातारा विभागाच ेअधीक्षक अर्भयींता याींनी सुमारे ११.२२ को्ी 
रुपयाींचा आराखिा तयार करून तो राय य शासनाकि ेसादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा. उजािमींत्री याींनी पा्ण या िोंगरी तालुक्यातील विद्युत विकासाच्या प्रलींबबत 
कामाींचा प्रस्ताि महावितरण कीं पनीकिून प्राप्त झाला असून तो विचाराधीन असल्याच ेम्ह्ले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राय य शासनाने पा्ण या िोंगरी भागातील प्रलींबबत विद्युत विकासाच्या  
असलेल्या अिचणी लक्षात घेऊन या आराखड्याला तातकाळ मान्यता देणेसींदभाित कोणता 
ननणिय घेतला आहे, अद्यापही ननणिय घेतला गेला नसल्यास ननणिय न घेण्याची कारणे काय 
आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे (१६-०५-२०१९) : (१), (२), (३) ि (४) सातारा ष्जल््यातील पा्ण 
तालुक्यामधील िोंगरी भागातील विद्युत विकास कामाकररता रुपये ११.३५ को्ी इतक्या 
रकमेचा आराखिा तयार करण्यात आला आहे. िोंगरी विभाग विकास कायिक्रमाींतगित सन 
२०१७-१८ मध्ये रुपये १ को्ी इतका ननधी पा्ण तालकु्याकररता वितररत करण्यात आला 
आहे. तयामध्ये विद्युत विकासाची काम ेयाचा समािेश आहे. 
  

___________ 
  

िासमिा (ता. जर्.दहांगोली) या दठिाणी िसिलेले खाांि अनतशय जीणिअसल्हयाबाबत 
  

(४२)  १३०७२६ (०६-१२-२०१८).   श्री.तानार्ी मुटिुले (दहांगोली)  :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बासमबा (ता.ष्ज.दहींगोली) या द काणी गेल्या १०० िर्ाि पूिी बसिलेले खाींब अनतशय जुन े
ि जीणि झाल्यामुळे कोसळून अपघात होण्याची शक्यता असल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१८ 
मध्ये िा तयादरम्यान ननदशिनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पररसरातील नागररकाींच्या ष्जविताला धोका असून गींभीर प्रश्नािर तातकाळ 
तोिगा काढण्यात यािा अशी मागणी तेथील जनतेन े केली असनू याबाबत शासनान ेकोणती 
कायििाही केली ि करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री. चांद्रशखेर िािनिुळे (१६-०५-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे. मौज े बासींबा 
(ता.ष्ज.दहींगोली) मधील खाींब पूणिपणे जीणि झालेले नसून िादळी िार्यामुळे लघुदाब िाहीनीच े८ 
खाींब पिले होते. 
(२) मौज े बासींबा गािातील िादळीिार्यामुळे पिलेले ८ खाींब बदलण्यात आले असनू एल्ी 
स्पेसर बसविण्यात आले आहेत. तसेच िेळोिेळी दरुुस्ती ि देखभाल होत असल्यामुळे 
गािातील नागररकाींना ष्जविताचा धोका नाही.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

___________ 
  

मौर्े िारसा (जर्.लातूर) येथील शतेी पांपाच्या निीन रोदहत्राच ेिाम पूणा िरणेिाित 
  

(४३)  १३०७५९ (०४-१२-२०१८).   श्री.त्र्यांििराि र्भसे (लातूर ग्रामीण), श्री.अर्मत विलासराि 
देशमुख (लातूर शहर), श्री.िसिरार् पाटील (औसा), श्री.अर्मन पटेल (मुांिादेिी), श्री.अ्लम 
शेख (मालाड पजश्चम), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.र्यिुमार गोरे (माण) सन्माननीय 
ऊर्ाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौजे कारसा (ष्ज.लातूर) येथील लहाि ेरोदहत्रािर जास्त विद्युतभार येत असल्याने अनेक 
शेतकर्याींचे विद्युत पींप कमी दाबाने विद्युत पुरि ा होत असल्याने बींद राहत आहेत तयामुळे 
सदर द काणी निीन रोदहत्राच े काम करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी कायिकारी 
अर्भयींता, महावितरण, लातूर याींच्याकि ेमाहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये मागणी केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर द काणी विशेर् पॅकेज अींतगित रोदहत्राच ेकाम मींजूर असून लातूर मींिळास 
ककती ननधी प्राप्त झाला असनू ककती कामाींना मींजुरी देण्यात आली आहे ि ककती कामे पूणि 
झाली आहेत तसचे अपूणि कामे ि सुरु न झालेली  कामे ककती आहेत, 
(३)  तसेच सदर  मींजूर रोदहत्राचे काम पूणि करण्याबाबत शासनाने कोणती कायििाही केली  
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ि सदर काम ेकरण्यास शासनास ककती कालािधी 
लागेल ? 
  
श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे (१६-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे.   
(२) लातूर ष्जल््यासा र विशेर् पॅकेज १ (२०१५-१६) ि विशेर् पॅकेज-२ अींतगित अनुक्रम ेरुपये 
५० ि रुपये २४ को्ी इतका ननधी मींजूर केला होता. या योजनेअींतगित १२२४७ कृर्ीपींप 
ग्राहकाींसा र १०० के.व्ही.ए.क्षमतेचे ६६६ रोदहत्र, ३२८.६ कक.मी. उच्चदाब ि २०२४.८२ 
कक.मी.लघुदाब िादहनीची काम ेप्रस्तावित असून तयापैकी आतापयतं एकूण ६०२ रोदहत्र, २६३ 
कक.मी. उच्चदाब ि १६१७ कक.मी.लघुदाब िादहनीची काम े पूणि करण्यात आली असून ८५५७ 
कृर्ीपींपाना िीजजोिणी देण्यात आलेली आहे. 
(३) सदर रोदहत्र उभारणीस ददनाींक १३.०३.२०१८ अन्िये ताींबत्रक मींजूरी देण्यात आली असून 
माचि, २०१८ अखेर पूिी मींजूर केलेले कृर्ीपींप रोदहत्राींचे काम अींदाजपत्रकानुसार जेष ता 
यादीप्रमाणे उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनअेींतगित सुरु असून ते प्रगतीपथािर आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सातारा जर्ल्हयात १२४१० तसचे माण ि खटाि तालुक्यात ४१७० िृर्ीपांप  
र्ोडण्या प्रलांबित असल्यािाित 

  

(४४)  १३०९०७ (०५-१२-२०१८).   श्री.र्यिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा ष्जल्हयात १२४१० तसेच माण ि ख्ाि तालुक्यात ४१७० कृर्ीपींप जोिणी अद्याप 
ददली गेली नसल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये िा तयासुमारास ननदशिनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शतेक-याींची गैरसोय होत आहे हे लक्षात घेता शासनान े जोिणी देण्याबाबत 
कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे (२०-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
 सातारा ष्जल््यामध्ये माहे माचि, २०१९ अखेर एकूण ११,५२० शेतीपींप िीज 
जोिण्यासा र पैस े भरुन प्रलींबबत आहेत. तयापैकी माण तालकु्यामध्ये १,७८३ ि ख्ाि 
तालुक्यामध्ये २,४२३ शेतीपींप िीज जोिणीकररता पसैे भरुन प्रलींबबत आहेत. 
(२) सातारा ष्जल््यातील माण ि ख्ाि तालुक्यातील ३७५७ शेतीपींप ग्राहकाींना िीज जोिणी 
देण्याचे कायािदेश देण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

र्ळगाांि शहरात िीर् यांत्रणेच्या अभािाने उच्च दर्ााची व्यि्था नसल्याने 
दोन तरुणाचा मतृ्य ूिाल्यािाित 

  

(४५)  १३११०७ (०६-१२-२०१८).   श्री.सुरेश (रार्मूामा) भोळे (र्ळगाि शहर) :   सन्माननीय 
ऊर्ाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जळगाींि शहरात िादळान े िीज तार पिल्यान े दोन तरुणाींचा होरपळून मतृय ू झाल्याची 
घ्ना ददिांक ८  जिू, २०१८ रोजी घिली असून अशा घ्ना ्ाळण्यासा र जळगाि शहरच े
लोकप्रनतननधी याींनी शासनाकि ेददिांक ९  जूि, २०१८ रोजीच्या पत्रान्िये मागणी केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय, तयानुसार सींबींर्धत विभागान े
कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे (२०-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे.  
(२) सदर अपघाताची चौकशी विद्युत ननरीक्षक, जळगाि या कायािलयामार्फि त ददनाींक 
११.०६.२०१८ रोजी करण्यात आलेली आहे. िीज सींच माींिणीतील त्रु्ीींची पूतिता करणेबाबत 
अनतररक्त कायिकारी अर्भयींता, महावितरण कीं पनी शहर क्र.१, जळगाींि याींना विद्युत ननरीक्षक 
जळगाि कायािलयाकिून कळविण्यात आले आहे. महावितरण कीं पनीद्िारे िारसाींना तातिीची 
मदत देण्यात आली असून पुढील कायििाही करण्यात येत आहे.  
     एकाष्तमक ऊजाि विकास योजनेअींतगित जळगाींि शहरातील विद्युत यींत्रणा बळक्ीकरण 
ि सक्षमीकरणाची कामे हाती घेण्यात आली असून ती प्रगतीपथािर आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील शासन पुर्िार सन्समाननत आददिासी सेििाांच्या प्रलांबित मागण्याांिाित. 
  

(४६)  १३१३५४ (०७-१२-२०१८).   श्री.िैभि वपचड (अिोले) :   सन्माननीय आददिासी वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राय यातील शासन पुरस्कार सन्माननत आददिासी सेिकाींना प्रनतमाह रु.१० हजार मानधन 
देणे, प्रकल्पस्तरीय सर्मतयाींिर ननयुक्ती करणे, मोर्फत रेल्िे सुविधा देणे या मागण्याींबाबत 
मा.आददिासी विकास मींत्री याींचकेि ेददनाींक १६/१२/२०१६ रोजी िा तया दरम्यान लेखी ननिेदन 
ददलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ि सदर प्रकरणाची सद्यष्स्थती काय आहे ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा (०६-०५-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) आददिासी सेिक पुरस्कार देण्यासा र, प्रतयेक िर्ी विविध व्यक्ती ि सींस्थाींची 
ननिि करुन तयाींना विहीत रक्कम देऊन सन्मानीत करण्याींत येत.े आददिासी सेिक पुरस्कार 
प्राप्त व्यक्तीींना मानधन ककीं िा प्रिास सिलत देण्याचा कोणताही प्रस्ताि शासनाच्या 
विचाराधीन नाही. 
  

___________ 
  

िीर् प्रिादहत ताराांना ्पशा िाल्यामुळे दोन घोडयाांचा िालेला मतृ्यू. 
  

(४७)  १३१६०६ (०६-१२-२०१८).   श्री.विलास तरे (िोईसर) :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्शरगािहून पालघरकि े ननघालेल्या घोिागािीच्या दािणीला बाींधलेल्या दोन घोड्याींचा 
धनसार गािी अस्ताव्यस्त पिलेल्या िीज प्रिादहत ताराींना स्पशि झाल्यामुळे जागीच मतृय ू
झाल्याची घ्ना ददनाींक १७ जलूै, २०१८ रोजी िा तयासुमारास घिली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि महावितरणच्या दोर्ी अर्धकार्याींविरुद्ध कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, तसेच, घोिागािी मालकास नुकसान भरपाई देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायििाही  केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे (१६-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे.  सदर अपघात हा ददनाींक १७ जुल,ै 
२०१८ रोजी घिला नसनू ददनाींक ११ जुलै, २०१८ रोजी घिला आहे.    
(२) सदर अपघाताची चौकशी विद्युत ननरीक्षक, ननरीक्षण विभाग क्र.१,  ाण ेकायािलयामार्फि त 
करण्यात आली आहे. 
(३) ददनाींक ११.०७.२०१८ रोजी सोसा्याचा िारा ि पािसामुळे डिद्सी पासून ननघालेल्या 
लघुदाब उपरी तारमागाििरील ६ नबरच्या पोलिरुन िाय रे्फजचा िाहक तु्ून जर्मनीिर पिला. 
तयामुळे तयाचा डिस्रीब्युशन बॉक्समधील िाय रे्फजचा फ्युज गेला. सदरच्या रस्तयािरुन दोन 
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घोि े जात असताना तयाींच्या पायात सदर तु्लेला िाहक अिकला ि घोियाींनी ददलेल्या 
झ्क्यामुळे सदर तु्लेल्या िाहकाचा स्पशि विद्युत भारीत बी रे्फज िाहकाशी झाला ि तयामळेु 
तु्लेला िाहक विद्युत भारीत होऊन घोियास विद्युत धक्का बसनू प्राणाींनतक अपघात घिला 
सदर अपघातास महावितरण कीं पनी जबाबदार आढळल्यान े घोिमेालकास रु.५०,०००/- इतकी 
नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अनतिषृ्ट्टीमुळे िसईतील (जर्.पालघर) महावितरण िां पनीच ेिालेले नुिसान 
  

(४८)  १३१६३३ (०६-१२-२०१८).   श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.विलास तरे (िोईसर), श्री.क्षक्षतीर् 
ठािूर (नालासोपारा) :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर ष्जल््यात झालेल्या अनतिषृ्ीमुळे िसईष्स्थत महावितरण कीं पनीच्या विजेची 
यींत्रसामग्री माहे  जुलै, २०१८ मध्ये बबघिल्याने सुमारे दीि को्ी रुपयाींच ेनुकसान झाले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नादरुुस्त रोदहत्राींच्या दरुुस्तीचे काम अद्याप अपणूाििस्थेत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, रोदहत्र दरुुस्तीच्या कामास अद्याप ककती कालािधी लागणार आहे, 
(४) तसेच िसई तालुक्यातील रोदहत्र े आणण मी्र उींच द काणी बसविण्यासा र ि तयायोगे 
िीजपुरि ा अखींडित राहण्यासा र महावितरणने कोणती उपाययोजना केली  िा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर िािनिुळे (२०-०५-२०१९) : (१) ददनाींक ०८.०७.२०१८ ते ददनाींक ११.०७.२०१८ या 
कालािधीत पिलेल्या मुसळधार पािसामळेु िसई येथील उच्चदाब उपकें द्रात पाणी गेल्यामुळे 
ददनाींक १०.०७.२०१८ पासून िसई-विरार शहरातील सदर उपकें द्रापासून जाणार्या २२ के.व्ही. 
उच्चदाब िादहन्या सुरके्षच्या दृष्ीने बींद  ेिण्यात आल्या होतया. 
(२)  हे खरे नाही.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 (४) िसई मींिळाकररता विद्यतु प्रणाली सधुारण्याकररता तसचे निीन पायाभूत सुविधा 
िाढविण्याकररता िसई तालुक्यातील रोदहत्र,े र्मनी वपलर, कर्फिर वपलर उींच जागी 
बसविण्यासा र तसेच खारलँि मधील २२ के.व्ही.उच्चदाब िादहनीची उींची िाढविणे इतयादी कामे 
ननयोष्जत असून  तयासा र मींजूर ननधीपकैी रु.१४.८८ को्ीची कामे प्रस्तावित केलेली आहेत. 
तसेच िसई मींिळाअींतगित वितरण प्रणालीच्या सुधारणा ि सक्षमीकरण कामासा र रु.९.८१ 
को्ीच्या ननविदा काढण्यात आलेल्या आहेत. यार्शिाय  १००/२२ के.व्ही उच्चदाब उपकें द्राची 
उींची िाढविण्याकररता  महावितरण याींनी महापारेर्ण कीं पनीस सूचना ददल्या आहेत. पूर 
पररष्स्थतीचा सामना करण्याकररता ष्जल्हार्धकारी पालघर याींना ष्जल्हा ननयोजन विकास 
आराखियाअींतगित रु. १० को्ी इतका ननधी मींजूर करण्यास विनींती महावितरणद्िारा करण्यात 
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आलेली आहे. सदर ननधीमधून १२.३३ कक.मी. केबल बसविणे,  ४ िे कर्फिर वपलर बदलणे, 
८१३ र्मनी वपलर बदलणे ि १९३८  र्मनी वपलर/कर्फिर वपलरसा र ष्प्लींथ बसविणे, इ. काम े
प्रस्तावित आहेत. 

___________ 
  
महाराष्ट्र विद्युत ननयामि आयोगास िालेला तोटा िमी दाखविण्यासाठी ग्राहिाांना िाढीि 

रिमाांची विद्युत देयिे पाठविण्यात आली असल्यािाित 
  

(४९)  १३१७९८ (०७-१२-२०१८).   श्री.प्रशाांत िांि (गांगापूर) :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राय य विद्युत ननयामक आयोगास झालेला तो्ा कमी दाखविण्यासा र ग्राहकाींना 
िाढीि रक्कमाींची विद्युत देयके पा विण्यात आल्याची मादहती मादहतीचा अर्धकार 
अर्धननयमाींतगित र्मळालेल्या मादहतीत ननदशिनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शेतकर्याींकि े प्रतयक्षात असलेल्या अश्िशक्ती पींपापेक्षा अर्धकच्या अश्िशक्ती 
पींपाची देयके पा विल्यामुळे तयामध्ये मो या प्रमाणािर गैरव्यिहार झाल्याच ेउघिकीस आले 
आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयानुसार शासनान े ग्राहकाींना 
िाढीि रक्कमाींची विद्युत देयके पा विण्याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे (१६-०५-२०१९) : (१)  हे खरे नाही.  
(२) य या कृर्ी पींपाना मी्र आहे तयाींची िीज देयक आकारणी मी्र िाचनाप्रमाणे होत असत े
ि य या कृर्ी पींपाना मी्र नाहीत तयाींची िीज देयकाची आकारणी महाराषर ननयामक आयोग 
आदेशानुसार अश्िशक्ती प्रमाणे केली जाते.  महावितरणमार्फि त िीज देयकामध्ये अर्धकच्या 
अश्िशक्ती प्रमाण ेजोिभार लाऊन िाढीि देयके ददलेली नाही. ग्राहकाींचा जो मींजूर जोिभार 
आहे, तयाप्रमाणे देयके ददली जातात. काही द काणी तपासणीमध्ये अनतररक्त जोिभार आढळून 
आलेला आहे तेथे जो िास्तविक जोिभार आहे, तयाप्रमाण ेिीज देयके ददलेली आहेत.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िुरखेडा (जर्.गडधचरोली) येथील तालुक्यात ि ग्रामीण भागात विद्यतु मांडळािडून  
वाढीव वीज देयिे पाठववण्यात येत असल्हयाबाबत 

  

(५०)  १३१८९८ (०६-१२-२०१८).   श्री.सांर्य पुराम (आमगाि) :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कुरखेिा (ष्ज.गिर्चरोली) येथील तालुक्यात ि ग्रामीण भागात भारननयमन असतानाही  
माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िीजचेी बबले िीज ग्राहकाींना कमी येण्याऐिजी िाढिून देण्यात 
आल्यान े तेथील िीज ग्राहकाींना समस्या ननमािण झाल्यान े तयाींनी लोकप्रनतननधीींकि े तक्रारी 
केल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये िा तयासमुारास ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चाल ु ररिीींग, मागील रीिीींग, गुणक अियि, युनन्मध्ये र्फरक ददसून येत 
असून िाढतया िीज बबलामुळे अनेकाींना आथीक भुदंि पित असल्याने याची चौकशी करून 
सींबींर्धत विद्युत मींिळाच्या अर्धकारी ि कमिचा-याींिर कारिाई करण्याची मागणी जनतेन ेकेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, तयानसुार पुढे कोणती कायििाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर िािनिुळे (२०-०५-२०१९) : (१) कुरखेिा तालुक्यातील िीज समस्याींबाबत 
आददिासी विद्याथी सींघ, विदभि नागपूरमार्फि त ददनाींक ०६.१०.२०१८ रोजी महावितरणच्या 
कुरखेिा उपविभागात ननिेदन प्राप्त झाले. परींत ुिीज ग्राहकाींना िीजेची बबले िाढिून देण्यात 
आलेली आहेत, हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
  
विधान भिन :   जर्तेंद्र भोळे 
मुांिई.   सधचि (िायाभार), 

महाराष्ट्र विधानसभा. 
__________________________________________________________________ 
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