अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २६५ वी यादी

महाराष्ट्र विधानसभा
पहहले अधधिेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

सोलापरू जिल््यातील िीि वितरण िांपनीाया षनष्ट्रीय िारभाराम े
पाच हिार बीपीएल धारि िटां ब अांधारात असल्याबाबत

(१)

२५८४३ (१०-०८-२०१५).

श्री.अब्दल सत्तार (लसल्लोड) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

(१) सोलापूर जिल््यातील १७ हिार ७४४ कु्ुींबाींना भरल्यानींतरही जीि तजतरक कींपनीया
ननषरीय कारभारामु े तजद्युत पुरजठा करण्यात आला नसल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये जा त्या
दरम्यान ननदशनानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दाररद्रय रे षेखालील कु्ुींबाना प्राधान्याने गरगूती जीिपुरजठा करण्याचा ननयम
असतानाही तब्बल पाच हिार बीपीलल धारक कु्ूींबाना जीि अद्याप मम ाली नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, अींधारात असलेल्या येलील कु्ूींबाना तातनीने जीि पुरजठा करण्याबाबत
शनासनाने कोकती कायाजाही केली आहे जा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, तजलींबाची कारके काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनि े (१७-०१-२०१७) :(१), (२) ज (३) सोलापूर जिल््यामध्ये माहे मे, २०१५

अखेर लकूक १७,७४४ गरगत
ु ी ग्राहक जीि िोनकीसाठी पैसे भरुन प्रलींबबत होते. त्यापैकी ५६२३
(सजासाधारक प्रजगाातील ५५२३ ज दाररद्रय रे षेखालील १०० लाभार्थयाांना) जीि िोनण्या दे ण्यात
आल्या आहे त. प्रनतक्षा यादीपैकी प्रलींबबत ४३६२ दाररद्रय रे षेखालील लाभाली याींचा दीनदयाल
उपाध्याक्ष ग्राम ज्योती योिनेमध्ये समाजेशन करण्यात आला आहे.
(४) प्रश्न उद््ाजत नाही.

___________

तज.स. २६५ (2)
बा े (जि.सोलापूर) येथील माध्यलमि लश्षकि ि सेिि सहिारी
पतसांस्थेाया सांचालिाांनी िेलेला रवरयवयिहार

(२)

२६३९४ (१४-०९-२०१६).

िमारी प्रणणती लशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बा े (जि.सोलापरू ) येलील माध्यममक मशनक्षक ज सेजक सहकारी पतसीं्लेया सींचालकाींनी
प्रजासभत्ता, उपज्लती भत्ता, ऑनी् फी, िागा खरे दी, लाभाींशन जा्प इ. मध्ये सुमारे अनीच

को्ी रुपयाींचा गैरव्यजहार केल्याचे चशकशनीत ्पष् ााले असल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये जा
त्या दरम्यान ननदशनानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शनासनाने उपरोक्त सींचालकाींजर कोकती कारजा

केली जा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, तजलींबाची कारके काय आहे त ?
श्री. सभाष दे शमख (०३-०१-२०१७) :(१) अींशनत: खरे आहे.
(२) महाराषर सहकारी सीं्ला अधधननयम, १९६० चे कलम ८८ अन्जये करण्यात आलेल्या
चशकशनीनुसार

१६

सींचालक

ज

१

कमाचारी

(सधचज)

याींचेजर

आधलाक

गैरव्यजहाराची

रु.१,३५,५४,०५७/- इतक्या रक्कमेची िबाबदारी ननजश्चत करण्यात आली आहे.
सीं्लेचे तत्कालीन सींचालक मींन

दद.१६.५.२०१५ रोिी बरखा्त करुन अधधननयमाया

कलम ७८ (अ) (१) (अ) (ब) नुसार प्रशनासकाची ननयुक्ती करण्यात आली होती. त्यानींतर
सीं्लेची ननजनकूक प्रक्ररया पूका करण्यात येऊन सद्यज्लतीत नतजन सींचालक मींन

कायारत

आहे . आधलाक गैरव्यजहाराची िबाबदारी ननजश्चत करण्यात आलेल्या सींचालक ज कमाचारी
याींचेकनून सदर रक्कमेची जसूली करण्याची कायाजाही सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद््ाजत नाही.

___________
िेंद्र सरिाराया दीनदया

ापाध्याय रामयोती ि एिाजत्मि ािाा वििास या दोन योिनाांची

रायात अांमलबिािणी िरण्यास राय मांत्रत्रमांड ाने मान्यता हदल्याबाबत
(३)

४०५५६ (२०-०४-२०१६).

श्री.मांरलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.रािाभाऊ (परार) िािे (लसन्नर), श्री.सांिय पोतनीस (िललना), श्री.सषनल राऊत
(विरो ी), श्री.सषनल लशांदे (िर ी), श्री.सांिय पराम (आमराि), प्रा.िषाा रायििाड (धारािी),
श्री.अलमन पटे ल (मांबादे िी), डॉ.सांतोष टारफे (ि मनरी), श्री.रणपत रायििाड (िल्याण पूि)ा ,
डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) केंद्र सरकारया दीनदया

सन्माननीय ऊिाा

उपाध्याय ग्रामज्योती आ क लकाजत्मक उिाा तजकास या दोन

योिनाींची राज्यात अींमलबिाजकी करण्यास राज्य मींबिमींन ाने मान्यता ददली असल्याचे
माहे िानेजारी, २०१६ मध्ये जा त्यादरम्यान ननदशनानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

तज.स. २६५ (3)
(२) असल्यास, या योिना अमलात आल्यानींतर राज्यातील २५५ शनहराींना २४ तास जीि पुरजठा
केला िाकार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर योिनाींया अींमलबिाजकी साठी तजितजतरक प्रकालीचे तज्तारीकरक
आ क ब क्ीकरक करण्याबाबत शनासनाने कोकती कायाजाही केली जा करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप कायाजाही केली नसल्यास तजलींबाची कारके काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनि े (१७-०१-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) दोन्ही योिनाींद्जारे राज्यातील जीि ग्राहकाींना अखींनीत जीि परु जठा करण्याचे धोरक आहे .
(३) ददनदया

उपाध्याय ग्रामज्योती योिनेमध्ये ग्रामीक भागातील १२,४८,४७४ गरगुती

ग्राहकाींना नजीन जीि िोनकी दे केसाठी पायाभुत सुतजधा उभारकी करके, तसेच गरगुती
ग्राहकाींपैकी ३,९४,१४१ दाररद्ररे षेखालील लाभालीसदहत नजीन जीि िोनकी दे के, ८३७ जादहन्याचे
जादहनी

तजलगीकरक

करके,

जीि

तजतरक

प्रकाली

सक्षमीकरक

करके,

साींसद

आदशना

ग्रामयोिनेया ६९ गाजाींमध्ये जीि तजतरक प्रकालीचे सक्षमीकरक करके या कामाचा समाजेशन
आहे . महाराषर राज्यातील ३३ जिल््याींमध्ये २१५ नजीन उपकेंद्रे , १०० उपकेंद्राींची रोदहि
क्षमताजाढ, १०,९२४ तजतरक रोदहिे, १९,४१७ क्रकमी उचदाब जादहनी, ६२१८.४ क्रकमी लगुदाब
जादहनी

उभारण्याचे

उदिष्

ननजश्चत

करण्यात

आलेले

आहे .

लकाजत्मक

ऊिाा

तजकास

योिनेमध्ये शनहरी भागात ३,४९८ क्रकलोव्हॅ् क्षमतेचे सशर प्रकल्प उभारके, ६,२१,४७३ नजीन
मम्र बसतजके या कामाींचा समाजेशन आहे . राज्यातील २५४ शनहरामध्ये जीि तजतरक प्रकाली
सक्षमीकरक करण्यासाठी १२८ नजीन उपकेंद्रे , ८९ उपकेंद्राींची रोदहि क्षमताजाढ, ५७०५ तजतरक
रोदहिे, ४५३२.०२ क्रकमी उचदाब जादहनी, ३२३९.९५ क्रकमी लगुदाब जादहनी उभारण्याचे उदिष्
ननजश्चत करण्यात आलेले आहे. दोन्ही योिनातींगत
ा ननतजदा प्रक्ररया महातजतरक कींपनीमाफात
सुरु आहे .

(४) प्रश्न उद््ाजत नाही.
___________
इलेक्ट्रीलसटी िायदा २००३ सेक्ट्शन ५५ नसार सिा िीि राहिाांना २ िषाााया आत िीि मीटर
बसविणे अषनिाया असतानाही ते बसविण्यात आले नसल्याबाबत

(४)

४१०६३ (२०-०४-२०१६).

श्रीमती मेधा िलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) इलेक्रीमस्ी कायदा २००३ सेक्शनन ५५ नस
ु ार सजा जीि ग्राहकाींना २ जषााया आत जीि
मी्र बसतजके अननजाया असतानाही ते बसतजण्यात आले नाही हे ननदशनानास आले, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास जीि ननयामक आयोगाया केस र. १२१ ऑफ २०१४ सींदभाातील २६ िून २०१५

या आदे शनातील २.१०.१४ प्रमाके महातजतरक ने फक्त ५५ ्क्के कृषी ग्राहकाींना आितागायत
जीि मी्र बसतजलेत, हे ही खरे आहे काय,

तज.स. २६५ (4)
(३) असल्यास

५५ ्क्के कृषी ग्राहक जग ता बाकी सजा कृषी ग्राहकाींना जीि मी्र बसतजले

नाहीत, त्या कृषी ग्राहकाींना अींदाजित जीि दे यके आकारण्यात येतात का तसेच कृषी ग्राहकाींना
दे ण्यात येकारे अींदाजित जीि दे यके हे पक
ू ा जषाभराया जीिपरु जठा करण्याया कालाजधीसाठी
आकारण्यात येतात, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास यामु े कृषी ग्राहकाींजर न जापरलेल्या तजिेचा ही दे यकाींचा (तपक हीं गामा
व्यनतररक्त आकारण्यात अलेल्या जीि दे यकाींचा) अनतररक्त बोिा पनतो, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, ्या अनतररक्त जीि दे यकाींमु े महाराषर सरकार कनून महातजतरकला दे ण्यात

येकाऱ्या ७५ ्क्के कृषी अनद
ु ानाचा शनासनाजर अनतररक्त बोिा पनून पररकामी शनासनाचे
आधलाक नुकसान होत आहे , हे खरे आहे काय,

(६) असल्यास, शनासनाया आधलाक नुकसानासाठी िबाबदार असकाऱ्या
कारजा

अधधकाऱ्याजर कोकती

करण्यात आली आहे जा करण्यात येत आहे ,

(७) नसल्यास, तजलींबाची कारके काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनि े (१७-०१-२०१७) :(१) होय, हे अींशनत: खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
सुमारे ६०% कृषी ग्राहकाींना जीि मी्र बसतजण्यात आले आहे त.

(३) हे खरे नाही.

मी्र असलेल्या कृषी ग्राहकाींना मी्र जाचनाप्रमाके तसेच तजना मी्र कृषी ग्राहकाींना

मा.जीि ननयामक आयोगाने मींिूरी ददलेल्या प्रनत अश्जशनक्ती प्रनत मदहना दराने जीि बबलाची
आकारकी करण्यात येत.े मा.जीि ननयामक आयोगाने मींिूरी ददलेल्या जीि दरात सजलत
दे ण्यात येऊन कृषी ग्राहकाींना सजलतीया दराने जीि परु जठा करण्यात येतो.
(४) हे खरे नाही.

तजना मी्र कृषी ग्राहकाींना मामसक जीि दर मा.जीि ननयामक आयोगातफे सदर

ग्राहकाींया जातषाक जीि जापर जगाजारीया आधारे ठरतजण्यात आलेला आहे . तसेच मी्र
असलेल्या कृषी ग्राहकाींना मी्र जाचनाप्रमाके जीि दे यके आकारली िातात.
(५), (६) ज (७) प्रश्न उद््ाजत नाही.

___________
साांरली जिल््यात १ हिार १३३ मेरािॅटची षनलमाती होत असतानाांही
जिल््याांत भारषनयमन िेले िात असल्याबाबत
(५)

४१९०४ (१७-०५-२०१६).

श्री.जितेंद्र आयवहाड (मांब्रा ि िा), श्री.पाांडरां र बरोरा (शहापूर),

श्री.हसन मश्रीफ (िारल), श्री.सरे श लाड (ििात), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे राि), श्री.ियांत
पाटील (इस्लामपूर) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) साींगली जिल््याची सहाशने मेगाजॅ् इतकी तजिेची मागकी असताींना सद्यज्लतीत
पारीं पाररकसह तजतजध ्िोताींया माध्यमातून सुमारे १ हिार १३३ मेगाजॅ्ची ननममाती होत

तज.स. २६५ (5)
असतानाींही

जिल््याींया

तजतजध

भागात

तजिेचे

भार

ननयमन

केले

िात

असल्याचे

माहे िानेजारी, २०१६ या नतसऱ्या आठजड्यात ननदशनानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रश्न भाग (१) प्रकरकी शनासनाने

चशकशनी केली आहे काय,

(३) असल्यास चशकशनीत काय आढ ू न आले ज त्या अनुषींगाने तजिेचा पुरजठा करुन
भारननयमन कमी करण्याबाबत कोकती कायाजाही केली जा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, तजलींबाची कारके काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनि े

(१७-०१-२०१७) :(१) जिल््यातील ्लाननक जीिेची ननममाती ज

भारननयमन हे तजषय पर्पराींशनी सींबींधधत नाहीत. मा.महाराषर जीि ननयामक आयोगाचे, सींपूका
महाराषर राज्यासाठी लागू असलेल्या ननदे शनानुसार भारननयमन केले िाते.
(२), (३) ज (४) प्रश्न उद््ाजत नाही.

___________
पालघर जिल््यातील सरिारी िायाालयातील अनेि िमाचाऱयाांची पदे ररक्ट्त असल्याबाबत
(६)

४२५२७ (२९-०४-२०१६).

श्री.डी.एस.अहहरे (सारी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),

श्री.अलमन पटे ल (मांबादे िी), श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) पालगर जिल््यातील अनुरमे जस , िव्हार, मोखाना, तजरमगन, जाना, पालगर, तलासरी,
नहाकू या आददजासी बहुल तालक्
ु याींया तजकास कामाकरीता अद्ययाजत सरकारी कायाालयातील
अनेक कमाचाऱ्याींची पदे ररक्त असल्याची तरार ्लाननक ग्राम्ल, सामाजिक सींग्ना,
आददजासी बाींधजाींया जतीने मा. मींिी (आददजासी तजकास), मा.मींिी (महसूल), आयुक्त,

महसूल(कोकक तजभाग), जिल्हाधधकारी (पालगर) याींयाकने माहे िानेजारी, २०१६ मध्ये जा
त्यासम
ु ारास केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त आददजासी बाींधजाींया तरारीबाबत आददजासी िनतेला तजकास कामाची
गरि ननजश्चत करुन कमाचाऱ्याींया ररक्त पदाींबाबत तोनगा काढण्याया उिेशनाने कोकता धनक
कृती कायारम शनासनातफे गठीत करण्यात आला जा येत आहे ,

(३) असल्यास, सदर बाबतीत ठोस ननकाय क्रकती कालाजधीत अपेक्षीत आहे ,
(४) नसल्यास, उक्त प्रकरकी होत असलेल्या तजलींबाची सजासाधारक कारके काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०१-२०१७) :(१), (२), (३) ज (४) होय.
पालगर जिल्हाधधकारी कायाालयाची तलाठी ज मलपीक सींजगााची भरती करण्यात
आलेली असन
ू जिल्हा पररषद पालगर याींया कायाालयातील ररक्त पदे भरकेसींदभाात शनासनाचा

कालबध्द कायारम िादहर करण्यात आला आहे . ग्रामतजकास तजभाग याींचेकनील शना.नन.,
दद.२२.०७.२०१६

नुसार

जिल्हा

पररषद

कमाचाऱ्याींचे

तजकल्प

अींनतम

्प्पप्पयात

असून

तजकल्पानुसार कमाचाऱ्याींचे समायोिन ााल्यानींतर जिल्हापररषदे तींगत
ा ररक्त पदाींची कमाचारी

तज.स. २६५ (6)
भरतीची

प्रक्ररया

करण्यात

ये ल.

तसेच

महसल
ू

ज

जन

तजभाग

याींचेकनील

शना.नन.

दद.१९.०८.२०१६ नुसार जिल्हाधधकारी कायाालयातींगत
ा कमाचाऱ्याींचे तजकल्पानुसार समायोिन
अींनतम ्प्पप्पयात असन
ा अव्जल कारकून,
ू समायोिन ााल्यानींतर जिल्हाधधकारी कायाालयातींगत
मींन

अधधकारी, लगु्ींकलेखक, जाहन चालक ज मशनपा

/ ्जछक/ पहारे करी याींची ररक्त पदे

भरण्याची कायाजाही करण्यात येत आहे .

___________
िसई तहलसल िायाालयाचे मारील २ िषााचे समारे १० लाखाांचे िीि त्रबल न
भरल्याने महावितरणने या िायाालयाची िीि तोडल्याबाबत
(७)

४२७९६ (२०-०४-२०१६).

श्री.अलमन पटे ल (मांबादे िी), श्री.अब्दल सत्तार (लसल्लोड),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदिली) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) जस

तहमसल कायाालयाचे मागील २ जषााचे सुमारे १० लाखाींचे जीि बबल न भरल्याने

महातजतरक कींपनीने या कायाालयाची जीि तोनली असल्यामु े

सजासामान्याींची कामे हे ात

नसल्याचे माहे िानेजारी, २०१६ मध्ये जा त्यादरम्यान ननदशनानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास याप्ररकी शनासनाने चशकशनी केली आहे काय,
(३) असल्यास चशकशनीनुसार तहमसल कायाालयाचे दोन जषााचे जीि बबल भरुन येलील
जीिपरु जठा सरु ीत करुन सजासामान्याींची कामे होण्याबाबत

शनासनाने कोकती कायाजाही केली

जा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कायाजाही केली नसल्यास तजलींबाची कारके काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनि े (१७-०१-२०१७) :(१),(२) ज (३) जस

तहमसल कायाालयातील ग्राहक

र.००१५१०१२०२०१ चे रु.८,४१,१८०/- लकीत जीि बबल न भरल्यामु े ददनाींक ६.१.२०१६ रोिी
महातजतरक कींपनीकनून तजद्युत पुरजठा खींनीत करण्यात आला होता. सदर जीिपुरजठा लगेच
दस
ा त करण्यात आला.
ु ऱ्या ददजशनी पुजज
(४) प्रश्न उद््ाजत नाही.

___________
मालेराि (जि.नालशि) येथील पािरलम धारिािररता िीि दर िायम ठे िण्याबाबत
(८)

४२९२१ (२०-०४-२०१६).

श्री.आलसफ शेख (मालेराांि मध्य) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मालेगाज (जि.नामशनक) येलील पाजरलुम धारकाकरीता जीि दर कायम ठे जण्याबाबत ज उिाा
सींबींधधत असलेल्या तजतजध मागण्याींबाबत मा.्लाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.ऊिाा मींिी याींना
ददनाींक ६ िानेजारी, २०१६ रोिी जा त्या सम
ु ारास ननजेदन ददले आहे

हे खरे आहे काय,

तज.स. २६५ (7)
(२) असल्यास, याप्रकरकी शनासनाने चशकशनी केली आहे काय,
(३) असल्यास चशकशनीया अनुषींगाने कोकती कायाजाही केली आहे जा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास तजलींबाची कारके काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनि े (१७-०१-२०१७) : (१) हे खरे आहे.
(२) होय.
(३)

लगुदान

यींिमागधारकाींया

जीि

दरामध्ये

सुसूिीकरक

आकण्यासाठी

शनासनाने

ददनाींक ७.११.२०१५ या शनासन ननकायाद्जारे ज ददनाींक ३.१२.२०१५ या शनध्
ु दीपिकाद्जारे
सजलतीचे दर लागू केले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ाजत नाही.

___________
िो शााया अपऱया परिठ्याम े रायातील िीि षनलमाती सांच बांद असतानाांही महाषनलमातीाया
वितरण विभाराने दामदप्पटीने िीिदर आिारणी िेल्याबाबत
(९)

४३०९६ (२०-०४-२०१६).

श्री.अिय चौधरी (लशिडी), श्री.सषनल लशांदे (िर ी) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

को शनाया

अपुऱ्या

पुरजठ्यामु े

राज्यातील

जीि

ननममाती

सींच

बींद

असतानाींही

महाननममातीया तजतरक तजभागाने ग्राहकाींकनून दामदप्पु प्ीने जीिदर आकारकी करण्याची
कायाजाही सरु
ु केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या जीिदर आकारकीमु े व्याजसानयक, शनेतकरी ज गरगुती जीिग्राहक तसेच
मुींब ला जीि पुरजठा करकारी बे््, ररलायन्स आ क ्ा्ा या जीि कींपन्याींचे ग्राहकही ि्त

ााले असल्याया तरारी जीिग्राहक ज व्याजसानयकाींकनून महातजतरक कींपनीस जारीं जार
पाठतजण्यात आल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यस, याबाबत शनासनाने चशकशनी केली आहे काय,
(४) असल्यास चशकशनीया अनुषग
ीं ाने जीिेचे जाढीज दर कमी करण्याबाबत कोकती कायाजाही
केली आहे जा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास तजलींबाची कारके काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनि े (१७-०१-२०१७) :(१) हे खरे नाही. जीि दर हे महाराषर तजद्युत
ननयामक आयोगाकनून जातषाक ्जरूपात ननजश्चत केले िातात. बींद जीिननममाती सींचाचा जीि
आकाराशनी सींबींध नाही.

(२), (३), (४) ज (५) प्रश्न उद््ाजत नाही.
___________

तज.स. २६५ (8)
पणे शहरातील विश्राांतिाडी पररसरातील हटांररे नररमधील हॉटे ल समईाया यवयिस्थापनाने िीि
लमटरमध्ये फेरफार िरुन २९,०९१ यषनटची िीि चोरी िेल्याबाबत
(१०)

४४४२९

(मलांड) :

(२०-०४-२०१६).

श्री.शरददादा

सोनािणे

(िन्नर),

श्री.सरदार

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

तारालसांह

(१) दद. ३ िानेजारी, २०१६ रोिी जा त्या सम
ु ारास, पक
ु े शनहरातील तजश्ाींतजानी पररसरातील

द्ींगरे नगरमधील हॉ्े ल सम या व्यज्लापनाने जीि मम्रमध्ये फेरफार करुन २९,०९१
युनन्ची जीि चोरी केल्याची बाब पुके महामींन चे मुख्य अमभयींता रामराज मुींने याींया
मागादशनानाखाली अधीक्षक अमभयींता, कायाकारी अमभयींता,ज अनतररक्त कायाकारी अमभयींता
याींनी धानी ्ाकल्या आहे त हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास या धानीत, हॉ्े लचे जीि िोनकीधारक कमल ममरे कर ज जीि जापरकारे मशनजराम
राय याींयातजरोधात सदर हॉ्े ल सम या व्यज्लापनाकनून दीं नासह क्रकती रक्कम जसुल
करण्यात आली आहे ,

(३) असल्यास, पूका रकमेचा भरका न करता या हॉ्े लला सध्या जीि पुरजठा पूजज
ा त सुरु
करण्यात आला असून हॉ्े लया दीं नाची ज मू

बबलाची

रक्कम हप्पत्या हप्पत्याने भरण्याची

हॉ्े ल प्रशनासनाची केलेली मागकी मान्य करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्यास, त्याची सजासाधारक कारके काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनि े (१७-०१-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) जीि चोरीची ननधाारक रक्कम रु.५,१९,०५०/- ज तनिोन रक्कम रु.२,९०,०००/- जसल
ू
केलेली आहे .

(३) हे खरे नाही.
हॉ्े ल प्रशनासनाकनून तनिोन रक्कम हप्पत्याने भरण्याची मागकी करण्यात आलेली

नव्हती. परीं त,ु महातजतरक कींपनीकनून तनतोन रक्कमेचे बबल दे ताना प्रनत क्रकलो जॅ्

रु.५,०००/- ऐजिी रु.४,०००/- क्रकलो जॅ् दराने ५८ क्रकलो जॅ् भारासाठी रु.२,३२,०००/- तनिोन
रक्कम निर चुकीने आकारण्यात आली. सदरची चक
ू लक्षात आल्याने ग्राहकाकनून तनिोउ

रक्कमेया फरकापो्ी पुन्हा रु.५८,०००/- भरुन गेण्यात आली. त्यामु े तनिोन रक्कम दोन
्प्पप्पयात भरल्याचे ददसुन येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ाजत नाही.

___________
ऊिाा विभाराने रायातील चांद्रपूर, रडधचरोली, ठाणे, रायरड ि रत्नाधररी या पाच

जिल््याांमध्ये सन २०१४-१५ साठी १४ हिार िृषी पांपााया िीि िोडणीाया ाहिष्ट्टाबाबत
(११)

४४९०९ (२०-०४-२०१६).

श्री.बा ासाहे ब थोरात (सांरमनेर), श्री.ाल्हास पाटील (लशरो ),

श्री.रािेश ्षकीरसारर (िोल्हापरू ात्तर) :
करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) ऊिाा तजभागाने राज्यातील चींद्रपरू , गनधचरोली, ठाके, रायगन ज रत्नाधगरी या पाच

तज.स. २६५ (9)
जिल््याींमध्ये सन २०१४-१५ साठी १४ हिार कृषी पींपाया जीि िोनकीचे उदिष्े ठे जले होते,
प्रत्यक्षात माि केज

५ हिार कृषीपींपानाच जीि मम ू शनकली आहे तसेच कोल्हापूर जिल्हयात

कृतषपींपाया तीन हिार तजदयत
ू िोनण्या प्रलींबबत असल्याचे ननदशनानास आले असल्याने

ननदे शनाींची योग्य अींमलबिाजकी करण्यात न आल्याने राज्यातील कृषीपींपाया तजद्युतीकरकाचा
अनुशनेष प्रींचन प्रमाकात जाढल्यामु े राज्यातील शनेतकरी हजालददल ााले असल्याचे माहे
नोव्हें बर, २०१५ दरम्यान ननदशनानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शनासनाने याबाबत अनुशनेष दरू करण्यासाठी काही उपाययोिना केली आहे काय
जा करण्यात येत आहे ,

(२) असल्यास, त्याचा तपशनील काय आहे ,
(४) नसल्यास, तजलींबाची कारके काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनि े

(१७-०१-२०१७) :(१) हे

अशनींत: खरे

आहे . राज्यातील चींद्रपरू ,

गनधचरोली, ठाके, रायगन ज रत्नाधगरी या पाच जिल््याींतील कृषीपींपाचा अनुशनेष दरू
करण्यासाठी सन २०१४-१५ साठी १४,००० कृषीपींप ऊिीकरकाचे उदिष् ठे जण्यात आले होते.

सन २०१४-१५ मध्ये रु.१५४ को्ी इतका ननधी मींिूर होता. त्यामधून जरील ५ जिल््यात

८२४२ कृषीपींपाचे ऊिीकरक करण्यात आले. तसेच कोल्हापूर जिल््यात माचा, २०१५ अखेर
७५२७ इतके कृषी पींप पैसे भरुन प्रलींबबत होते. तसेच नोव्हें बर, २०१५ अखेरीस ८३६१ कृषीपींप
पैसे भरुन प्रलींबबत होते. सन २०१५-१६ या जषाात कोल्हापूर जिल््याींमध्ये ५५८७ कृषीपींपाना
जीि िोनण्या ददल्या आहे त.

(२) ज (३) सन २०१५-१६ मध्ये अनुशनेष योिनेंतगात राज्यातील चींद्रपूर, गनधचरोली, ठाके,

रायगन ज रत्नाधगरी या पाच जिल््याींमधील अनशन
ु ेष दरू करण्यासाठी १२५०० कृषीपींप
ऊिीकरकाचे उदिष् ठे जण्यात आले होते. त्यासाठी सन २०१५-१६ कररता रु.२२० को्ी इतकी

तरतूद करण्यात आली होती. सन २०१५-१६ मध्ये जरील पाच जिल््यात १२१९४ कृषीपींपाचे
ऊिीकरक करण्यात आलेले आहे. माचा, २०१५ अखेर या पाच जिल््याींमध्ये लकूक अनुशनेष

२६८०३ होता. तो कमी होऊन माचा, २०१६ अखेर १५०१४ इतका अनुशनेष बाकी आहे . तसेच जषा
२०१६-१७ कररता रु.२५८.७२ को्ी लजढी तरतद
ू करण्यात आली आहे.
(४) प्रश्न उद््ाजत नाही.

___________
नररदे ि ा (जि.ि राि) येथील सबस्टे शन पासन
ू राि ि पेठ भारासाठी
स्ितांत्र िीि परिठा िरण्यासांदभाात

(१२)

४५९५८ (२०-०४-२०१६).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

(१) नगरदे ज ा (जि.ि गाज) येलील सब््े शनन पासन
ू गाज ज पेठ भागासाठी ्जतींि जीि

पुरजठा करण्यात याजा,अशनी मागकी तेलील ग्राम्लाींनी माहे ओग््, २०१५ या सुमारास जीि
कींपनीकने मागकी केली आहे हे खरे आहे काय,

तज.स. २६५ (10)
(२) असल्यास, या मागकीसींदभाात शनासनाने ननकाय गेतला आहे काय,
(३) असल्यास त्याींचे ्जरूप काय आहे ,
(४) नसल्यास, तजलींबाची करके काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनि े (१७-०१-२०१७) : (१) अशना प्रकारची मागकी महातजतरक कींपनीस
प्राप्पत ाालेली नाही.
(२), (३) ज (४) प्रश्न उद््ाजत नाही.
___________
रािूरा ि िोरपना तालक्ट्यातील (जि.चांद्रपर) येथील िधाा नदी पट्टय
् ात िमी
दाबाचा विि परिठा होत असल्याने शेतिऱयाांना लसांचनााया
सोयीपासन
ू िांचीत राहािे लारत असल्याबाबत
(१३)

४६३५३ (२०-०४-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

अॅड.सांिय धोटे (रािूरा) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

(१) रािूरा ज कोरपना तालुकयातील (जि.चींद्रपुर) येलील जधाा नदी पट्टय
् ात कमी दाबाचा तजि
पुरजठा होत असल्याने शनेतातील सतत बींद असलेल्या मो्ारपींपामु े शनेतकऱ्याींना मसींचनाया

सोयीपासून जींचीत राहाजे लागत असल्याचे माहे डनसेंबर, २०१५ या पदहल्या आठजड्यात
ननदशनानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जधाा नदी पट्टय
् ातील कोलगाींज, कढोली (ब.ु ) मानोली, बबापरु , चाली, पेल्लोरा,
मानाा, नाींदगाज, िैतापूर, अींतरगाज, गोयगाज ज अन्य गाजाींतील कमी दाबाया तजि
पुरजठ्यामु े मो्ारपींप िा्त का

बींद राहत असल्याने कापुस, ममची, सोयाबबन, चना आदी

तपकाींना मसींचन करता येत नाही, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरकी शनासनाने चशकशनी केली आहे काय ,

(४) असल्यास चशकशनीया अनुषींगाने तजिेचा दाब जाढतजण्यासाठी उपकेंद्र ्लापन करण्याबाबत
कोकती उपाययोिना करण्यात आली आहे जा येत आहे ,
(५) नसल्यास तजलींबाची कारके काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनि े (१७-०१-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
जरील का ात माहे नोव्हें बर, डनसेंबर २०१५ मध्ये अींतरगाज ज गोयगाज येले कमी
दाबाया जीि पुरजठ्याची सम्या ननमााक ााली होती. तसेच जधाा नदी पट्यातील कोलगाींज,
कढोली (ब)ु , मानोली, बाबापरु , चाली, पेल्लोरा, मानाा, नाींदगाज ज िैतापरू येले कृषीपींपाया

जापरामु े तजद्युत भार माहे डनसेंबर मदहन्यात जाढतो. त्यामु े कमी दाबाया जीि पुरजठ्याची
सम्या ननमााक होते.

(३) महातजतरक कींपनीने चशकशनी केली.

तज.स. २६५ (11)
(४) गोयगाज येलील कमी दाबाया जीि पुरजठ्याची सम्या सोनतजण्यासाठी गोयगाज हे गाज

११ के.व्ही. तपींप गाींज जादहनीजरुन ३३ के.व्ही. उपकेंद्र गनचाींदरू येलून ननगालेल्या ्जतींि ११
के.व्ही लल ॲन्न ्ी या जादहनीजर ्लानाींतरीत करण्यात आले आहे . त्यामु े गोयगाज येले
कमी दाबाया जीि पुरजठ्याया सम्येचे ननजारक ााले आहे .

अींतरगाज तसेच रािुरा तालुक्यातील मानोली, बाबापुर, चाली, िैतापूर येलील कमी दाबाया
जीि पुरजठ्याची सम्या सोनतजण्यासाठी ददनदया

उपाध्याय ग्रामज्योती योिनेअींतगात ३३

के.व्ही. चे नतजन उपकेंद्र अनुरमे नारीं ना ज जरोना येले मींिूर करण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद््ाजत नाही.

___________
यितमा

पाांढरििडा येथील महावितरणचे विद्यूत डी.पी चे अचानि

यवहोल्टे ि िाढविल्याम े नारररिाांाया घरातील टी.यवही., फ्रीि, इत्यादी
इलेजक्ट्रि साहहत्य षनिामी झाल्याबाबत
(१४)

४६५४० (२०-०४-२०१६).

श्री.राि तोडसाम (अणी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) यजतमा

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

पाींढरकजना येलील महातजतरकचे अधधकारी ज कमाचारी याींया दल
ा ामु े
ु क्ष

तजद्यूत नी.पी चा अचानक हाय व्होल््े ि जाढल्याने नागररकाींया गरातील ्ी.व्ही., फ्रीि,
इत्यादी इलेजक्रक सादहत्य ननकामी ााल्याची ग्ना माहे िानेजारी २०१६
सुमारास गनली हे खरे आहे काय,

मध्ये जा त्या

(२) असल्यास, याप्रकरकी शनासनाने चशकशनी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चशकशनीत काय ननषपन्न ााले, त्यानुसार महातजतरक कींपनीया अधधकारी ज
कमाचारी याींयाजर कोकती कारजा

केली आहे जा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास तजलींबाची कारके काय आहे त ?
श्री.

चांद्रशेखर

बािनि े

(१७-०१-२०१७)

:(१)

दद.२४.०१.२०१६

रोिी

पाींढरकजना

येलील

मसींगाननया नगर भागातील तजतरक रोदहिाजर ताींबिक बबगान ााल्यामु े लगुदाबजादहनीचा
अचानक जीिदाब जाढल्यामु े सदर पररसरातील नागररकाींया गरातील उपकरके ि ाल्याची
तरार ्लाननक जीि तजतरक केंद्रास प्राप्पत ााली होती.

(२) महातजतरक कींपनीमाफात चशकशनी करण्यात आली आहे.
(३) सदर ग्ना ही ताींबिक बाबीींमु े ाालेली असून त्यामध्ये कुठलाही अधधकारी जा कमाचारी
दोषी नाही.

(४) प्रश्न उद््ाजत नाही.
___________

तज.स. २६५ (12)
मौिे िोप्रोली सव्र्हे नां. ३२ हहस्सा नां. ४९ ( ता. पनिेल, जि. रायरड) या िारेतील
शेति-याांची िठलीही परिानरी न घेता िीि िांपनीने लोखांडी पोल ाभे िेल्याबाबत
(१५)

४६८४३ (२०-०४-२०१६).

श्री.मनोहर भोईर (ारण) :

सन्माननीय ािाा मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मशिे कोप्रोली

सव्हे नीं. ३२ दह्सा नीं. ४९ ( ता. पनजेल, जि. रायगन) या िागेतील

शनेतक-याींची कुठलीही परजानगी न गेता जीि कींपनीने लोखींनी पोल उभे करुन ््े ् ला न

मेगाजॅ् पॉजर या जीि प्रजाह तारा नेण्यात आल्या असल्याने तेलील ्लाननक शनेतकऱ्याींनी हे
पोल काढून ्ाकण्याबाबत कायाकारी अमभयींता, ता. पनजेल, जि. रायगन ज अन्य सींबधधत
अधधका-याींना ददनाींक १२ िानेजारी, २०१६ रोिी जा त्यासम
ु ारास ननजेदन ददले हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याबाबत शनासनाने चशकशनी केली आहे काय,
(३) असल्यास चशकशनीत काय आढ ू न आले ज त्या अनुषींगाने

कोकती कायाजाही केली जा

करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास तजलींबाची कारके काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनि े (१७-०१-२०१७) :(१), (२), (३) ज (४) सींबींधधत दठकाकी तलाठी ज
महातजतरकया कमाचा-याींनी प्रत्यक्ष ्ल पहाकी केली असता सदर दठकाकी कोकताही तजद्युत
पोल आढ ला नाही.

___________
पणे महानररप्रदे श ्षकेत्र वििास प्राधधिरण िाया्षकेत्रात बेिायदे शीर
अनधधिृत बाांधिामाांना िीि परिठा न िरणेबाबत
(१६)

४७२११ (२०-०४-२०१६).
श्री.राहूल िल (दौंड), श्री.योरेश हट े िर (हडपसर) :
सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पक
ु े महानगरप्रदे शन क्षेि तजकास प्राधधकरक कायाक्षेिात बेकायदे शनीर/अनधधकृत बाींधकामाींना
जीि पुरजठा करु नये असे आदे शन मा.आयुक्त याींनी मा.मुख्य अमभयींता, महातजतरक याींना
माहे िानेजारी, २०१६ मध्ये जा त्या दरम्यान ददले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास याप्रकरकी शनासनाने चशकशनी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चशकशनीया अनष
ु ींगाने .आयक्
ु त, पीलमआरनील याींनी ददलेल्या आदे शनानुसार
महातजतरक याींनी काय कायाजाही केली आहे जा करण्यात येत

आहे ,

(३) नसल्यास, तजलींबाची कारके काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनि े (१७-०१-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
यासींदभाात मा.आयक्
ु त, पक
ु े याींचे पि ददनाींक १६ माचा, २०१६ रोिी महातजतरकया

क्षेिीय कायाालयास प्राप्पत ााले आहे .

तज.स. २६५ (13)

(२) ज (३) याप्रकरकी महातजतरक कींपनीमाफात चशकशनी करण्यात आली असून त्याअनुषींगाने

अनधधकृत बाींधकामाींना जीि िोनकी दे ताना महातजतरक कींपनीने तजद्यत
ु कायदा, २००३ या
अधीन राहून जे ोजे ी ददलेल्या सूचनाींचे का्े कोरपके पालन करण्याचे आदे शन सींबींधधत क्षेिीय
कायाालयास ददले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ाजत नाही.
___________
मौिे तोरणे (ता.खेड, जि.पणे) येथील वििेचे पोल िािले असल्याबाबत
(१७)

४७३७८ (२०-०४-२०१६).

श्री.सरे श रोरे (खेड आ ां दी) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मशिे तोरके (ता.खेन,जि.पुके) येलील तजिेचे

पोल जाकले असल्याचे माहे िानेजारी २०१६

मध्ये जा त्यासुमारास ननदशनानास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, जाकलेले
लोकप्रनतननधीींनी

तजिेचा पोल खाली कोस ू न दग
ा ना होऊ नये याकररता ्लाननक
ु ्

कायाकारी अमभयींता खेन याींना ददनाींक ३०िानेजारी २०१६ रोिी जा दरम्यान

ननजेदन ददले आहे , हे दह खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त ननजेदनाया अनुषींगाने शनासनाने चशकशनी केली आहे काय,

(४) असल्यास चशकशनीया अनुषींगाने कोकती कायाजाही केली आहे जा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, तजलींबाची कारके काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनि े (१७-०१-२०१७) : (१) हे खरे आहे.
(२) हे खरे आहे .
(३) होय, महातजतरक कींपनीने चशकशनी केली आहे.
(४) महातजतरक कींपनीने मशिे तोरके (ता.खेन, जि.पक
ु े) या गाजी दद.११.०२.२०१६ रे ािी सदरील
गाजातील तजद्युत लगुदाब जादहनीस लागका-या ाानाींया फाींद्या तोनके, जाकलेले पोल सर
करके इ.दे खभाल दरु
ु ्तीची कामे केलेली आहे त.
(५) प्रश्न उद््ाजत नाही.

___________
औसा (जि लातूर) तालक्ट्यातील विद्यत वितरणााया राहिााया तरारी ि िामाबाबत
(१८)

४७४२० (२०-०४-२०१६).

श्री.त्र्यांबिराि लभसे (लातूर रामीण) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औसा (जि लातूर) तालुक्यातील मशिे, लखनगाज, उ्ी

सत्तरधरजानी,

का माला,

कजठा,

बोरगाज

मशनींदा जानी आदद गाजातील तजद्युत तजतरक
पींपाया तजद्युत पुरजठ्याया

न.,आींदोरा,

सन्माननीय ऊिाा

बु., बऱ्हाकपूर, समदगाा, कोरीं ग ा,
बबरजली,

ग्राहकाींया तरारीची

्ाका,

मशनींदा ा

लो.,

ज गरगुती ज शनेती

कामाबाबत चशकशनी करून योग्य ती कायाजाही

करण्याबाबत

तज.स. २६५ (14)
लातूर ग्रामीक

येलील लोकप्रतीननधी याींनी ददनाींक १३ िानेजारी २०१६ रोिी अधीक्षक

अमभयींता,म.रा.तज.मींन , लातूर याींयाकने ननजेदनाद्जारे तरार केली आहे हे खरे आहे काय.
(२) असल्यास याप्रकरकी शनासनाने चशकशनी केली आहे काय,

(३) असल्यास चशकशनीत काय ननषपन्न ााले ज सदर तजद्युत पुरजठ्याची कामे करण्याबाबत
कोकती कायाजाही करण्यात आली आहे जा येत आहे ,
(४)

नसल्यास तजलींबाची कारके काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनि े (१७-०१-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) ज (३) महातजतरक कींपनीमाफात चशकशनी करण्यात आली आहे .
सदर प्रकरकी मा.लोकप्रनतननधीनी ददनाींक १३.०१.२०१६ रोिी ददलेल्या पिाया अनुषींगाने

लखनगाींज, उ्ी बु.बहाकपूर, समदगाा, कोरीं ग ा, सत्तरधरजानी, का माला, कजठा, बोरगाींजन,
आींदोरा, बबरजली, ्ाका, मशनींदा ा लो. मशनींदा जानी (ता.औसा, जि.लातूर) आदद गाजातील
तजद्युत तजतरक ग्राहकाींया तरारीची ज गरगुती ज शनेतीपींपाया तजद्युत पुरजठ्याची कामे
करण्यात आली आहे त.

(४) प्रश्न उद््ाजत नाही.
___________
महहांद े (ता.भडराि जि.ि राि) पररसरात िीि नसल्याने
पाच हदिस अांधारात असल्याबाबत
(१९)

४७७४२ (२०-०४-२०१६).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पढ
ु ील

(१) मदहींद े (ता.भनगाज जि.ि गाज) पररसरात ददनाींक १८ िानेजारी, २०१६ रोिी पासन
ू जीि
नसल्याने पाच ददजस अींधारात होते हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या गाजातील जीि तारा िीका होऊन, रान्सफामारची ही दरु ाज्ला ााली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, तसेच आकनेधारकाींया ही अनतरमकामु े येले जीि परु जठा पक
ू ा जे

होत

नाही हे ही खरे आहे काय

(४) असल्यास, याबाबत शनासनाने चशकशनी केली आहे काय,
(५) असल्यास, चशकशनीत
करण्यात येत आहे ,

काय आढ ू न आले ज त्याअनुषींगाने पढ
ु े कोकती कारजा

केली जा

(६) नसल्यास, तजलींबाची कारके काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनि े (१७-०१-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
सदर गाजातील दोन मसींगल फेि रोदहि दद.१८.०१.२०१६ रोिी नादरु
ु ्त ााल्यामु े

गाजातील काही भाग अींदािे ४ ते ५ तास अींधारात होता. नतजन/दरु
ु ्त मसींगल फेि रोदहि
उपलब्ध नसल्यामु े सदर गाजातील ग्राहकाींना पाकी पुरजठा योिनेया थ्री-फेि रोदहिाव्दारे
जीि पुरजठा करण्यात आला होता.
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(२) हे खरे आहे .
गाजातील काही भागातील जीि तारा जिका ाालेल्या आहे त तसेच गाजातील काही
रान्सफॉमारचे डन्रीब्यशन
ु न बॉक्स खराब ाालेले आहे त.
(३) हे खरे आहे .

परीं तु जीि चोरी सींदभाात जे ोजे ी महातजतरकतफे कायाजाही करण्यात येते.

(४) सदर प्रकरकी महातजतरक कींपनीने चशकशनी केली आहे.

(५) गाजातील काही भागातील जिका ाालेल्या तारा ओ.ॲन्न लम. योिनेअींतगात बदलण्याचे
काम सरु
ा या डनज्रब्यशन
ु आहे . तसेच रान्सफॉमास
ु न बॉक्स मधील खराब ाालेले क्रक्-कॅ्,
फ्युि ज लग्ि बदलण्यात आले आहे त. गाजातील जीि चोरीचे प्रमाक कमी करण्यासाठी जीि

चोरी पकनण्यासाठीची मोदहम राबतजण्यात येऊन माहे डनसेंबर, २०१५ ज िानेजारी, २०१६ मध्ये
लकूक १५ िकाींजर तजद्युत अधधननयम, २००३ या कलम १३५ प्रमाके कारजा

करण्यात आली

आहे . तसेच त्याींना जीि चोरीची बबले आकारण्यात येऊन त्याया तजरुध्द नामशनक पोलीस
््े शनन मध्ये गुन्हे नोंदतजण्यात आले आहे त.
(६) प्रश्न उद््ाजत नाही.

___________
रायातील यांत्रमार िीि राहिाांाया िीिदरात सधारणा िरून २.६६ रूपये प्रती
यषनट दराने िीि परिठा िरण्याचा षनणाय घेतल्याबाबत
(२०) ४७७८९ (२०-०४-२०१६).

श्री.सरे श हा िणिर (इचलिरां िी) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील यींिमाग जीि ग्राहकाींया जीिदरात सुधारका करून २.६६ रूपये प्रती युनन्
दराने जीि पुरजठा करण्याचा ननकाय शनासनाने माहे नोव्हें बर २०१५ मध्ये जा त्यादरम्यान
गेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त दराव्यनतररक्त इींधन अधधभार, जीि शनुल्क ज इतर आकार यामध्ये मोठी
जाढ ााल्यामु े प्रत्यक्षात यींिमाग ग्राहकाींना ४.२२ रूपये प्रती दराने जीि पुरजठा सुरू आहे , हे
सुध्दा खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर जीिदरामध्ये सुधारका करून सजलतीया दरात जीि पुरजठा करण्याची
मागकी लोकप्रनतननधी, यींिमाग जीि ग्राहक, ज इतर अनेक सींग्नाींकनून जे ोजे ी करण्यात
आली आहे , हे

खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरकी शनासनाने चशकशनी केली आहे काय,
(५) असल्यास चशकशनीया अनुषग
ीं ाने

सदर मागकीबाबत

करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, तजलींबाची कारके काय आहे त ?

कोकती कायाजाही केली आहे जा
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श्री. चांद्रशेखर बािनि े (१७-०१-२०१७) : (१) हे खरे आहे.
(२) हे अशनींत: खरे आहे .
महातजतरकया इतर ग्राहकाींप्रमाके यींिमाग ग्राहकाींना सध्
ु दा जीि आकारा व्यनतररक्त

ज्लर आकार, इींधन समायोिन आकार, जीि शनुल्क ज इतर आकार लागू असल्यामु े प्रत्यक्ष
प्रनत युनन् भरका कराजयाचा दर हा जीि आकाराया दरापेक्षा िा्त असतो.
(३) हे खरे आहे .

(४) लगुदाब यींिमागधारकाींया जीि दरामध्ये सुसूिीकरक आकण्यासाठी शनासनाने सजलतीया
जीि दरामध्ये सध
ु ारका केलेली असन
ू रु.२.३३ प्रनत यनु न् असा सजलतीचा दर लागू केलेला
आहे .

(५) लगुदाब यींिमागधाकाींया जीि दरामध्ये सुसूिीकरक आकण्यासाठी शनासनाने सजलतीया
जीि दरामध्ये शनासन ननकाय ददनाींक ७.११.२०१५ ज शनुध्दीपिक ददनाींक ३.१२.२०१५ अन्जये

सध
ु ारका केलेली आहे. तसेच लगद
ु ाब यींिमागधारकाींना सध
ु ाररत इींधन समायोिन आकार माचा,
२०१६ पासून लागू करण्यात आलेला आहे.
(६) प्रश्न उद््ाजत नाही.

___________
हहांरोली जिल्हयात रब्बी वपिाला पाणी दे ण्यासाठी शेतिऱयाांाया िृषीपांपाला
िमी दाबाचा वििपरिठा होत असल्याबाबत

(२१)

४८३७४ (२०-०४-२०१६).

श्री.अब्दल सत्तार (लसल्लोड) :
काय :-

डॉ.सांतोष टारफे (ि मनरी), श्री.अलमन पटे ल (मांबादे िी),

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) दहींगोली जिल्हयात रब्बी तपकाला पाकी दे ण्यासाठी शनेतकऱ्याींया कृषीपींपाला कमी
तजिपरु जठा होत असल्याने कृषीपींपासोबतचे असलेले

दाबाचा

रोदहि याचे ि ण्याचे प्रमाक जाढले

असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१५ मध्ये जा त्यादरम्यान ननदशनानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, रोदहिाची जाहतूक करण्यासाठी शनेतकऱ्याना खचा दे ण्याची मा .उिाामींिी याींनी
गोषका केली आहे , हे ही खरे आहे काय आहे ,

(३) असल्यास प्रश्न भाग (१) ज (२) याबाबत शनासनाने चशकशनी केली आहे काय ,
(४) असल्यास चशकशनीत काय आढ ू न आले ज त्याअनष
ु ींगाने कोकती कायाजाही करण्यात आली
आहे जा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास तजलींबाची कारके काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनि े (१७-०१-२०१७) :(१) माहे नोव्हें बर, २०१५ दरम्यान रब्बी हीं गाम
असल्यामु े कृषीपींपधारकाींया जीि जापरात जाढ ााली होती. त्यामु े रोदहि ज ११ केव्ही
जादहन्या अनतभारीत ााल्याने रोदहि ि ण्याचे प्रमाक जाढले होते.

तज.स. २६५ (17)
(२) जिल्हाधधकारी कायाालय, दहींगोली येले ददनाींक ८/१०/२०१५ रोिी महातजतरक कींपनीया
तजकास कामाया ाालेल्या आढाजा बैठकीत रोदहि जाहतक
ु ीसाठी लागकारा खचा महातजतरकने
कराजा, िर शनेतकऱ्याींनी अलजा ग्राहकाींनी खचा केला असेल तर त्याची प्रनतपत
ू ी कींपनीया
ननयमाप्रमाके कराजी, असे ननदे मशनत केले होते.

(३) होय, महातजतरक कींपनीने चशकशनी केली आहे.
(४) माहे नोव्हें बर, २०१५ दरम्यान रब्बी हीं गाम असल्यामु े कृषीपींपधारकाींया जीि जापरात
जाढ ााल्याने रोदहि ज जादहन्या अनतभारीत ााल्याने रोदहि ि ण्याचे प्रमाक जाढले होते.
ज्या

दठकाकी

कमी

दाबाने

जीि

परु जठा

होत

होता

त्या

दठकाकची

तजद्यत
ु

प्रकाली

सुधारण्यासाठी, तजतजध योिनेमध्ये नतजन उपकेंद्र, सद्य:ज्लतीतील उपकेंद्रात अनतररक्त

रोदहि, तजतरक रोदहि, उचदाब जादहनी ज लगुदाब जादहन्याींची कामे करण्यात आली असून
उजाररत कामे प्रगतीपलाजर आहे त. तसेच आढाजा बैठकीत ननदे मशनत केल्यानुसार दहींगोली मींन

कायाालयाअींतगात दहींगोली उपतजभागामधील ि ालेल्या रोदहिाची जाहतक
करकेसाठी लका
ू

लिन्सीला कींिा् दे ण्यात आलेले आहे . तसेच इतर दठकाकी नादरु
ु ्त ज दरु
ु ्त रोदहिाींची
जाहतूक करण्यासाठी महातजतरककनून तजभागननहाय ननतजदा काढून कींिा् दे ण्यात आलेले आहे.

अपजादात्मक पररज्लतीत िर ग्राहकाींनी रोदहिाची जाहतूक केली असेल तर जाहतक
ू खचााची
महातजतरककनून प्रनतपूती ्लाननक पात ीजर करण्यात येते.
(५) प्रश्न उद््ाजत नाही.

___________
खेड तालक्ट्यात (जि.पणे) िीिराहिाांची िीि वितरणिडून िादा
िीित्रबले आिारली िात असल्याबाबत

(२२)

४८४५४ (२०-०४-२०१६).

श्री.सरे श रोरे (खेड आ ां दी) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) खेन तालुक्यात (जि.पुके) जीिग्राहकाींची जीि तजतरककनून िादा जीिबबले आकारून

फसजकूक केली िात असल्याचे माहे फेब्रुजारी २०१६ मध्ये जा त्यासुमारास ननदशनानास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

याबाबत

कायाकारी

अमभयींता,

खेन

याींना

माहे

िानेजारी

२०१६

मध्ये

जा त्यासम
ु ारास ननजेदन ददले आहे, हे दह खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरकी शनासनाने चशकशनी केली आहे काय,
(४) असल्यास चशकशनीत काय आढ ू न त्या अनुषींगाने तजि तजतरकया
सींबींधधत अधधकाऱ्याीं तजरुध्द कोकती कारजा

केली जा करण्यात येत आहे .

(५) नसल्यास, तजलींबाची कारके काय आहे त ?

दोषी असकाऱ्या

तज.स. २६५ (18)
श्री. चांद्रशेखर बािनि े (१७-०१-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) होय.
(४) सींचनयत आलेल्या बबलाींना ननयमाप्रमाके Slab Benefit तसेच ्प्पयाने बबले भरण्याची
सुतजधा उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेली आहे. तसेच मी्र ररनीींग लिन्सीचे मी्र जाचनाचे

काम बींद करण्यात आलेले आहे . दोषी कमाचा-याींकनून खुलासा मागजून त्यायाजर कींपनीया
ननयमानुसार कारजा

करण्यात येत आहे .

(५) प्रश्न उद््ाजत नाही.
___________
विदभा ि मराठिाड्यातील ाद्योराांना स्िस्त दरात िीि लम णेबाबत
(२३)

४८६४५ (२०-०४-२०१६).

श्री.सषनल लशांदे (िर ी), प्रा.िषाा रायििाड (धारािी),

श्री.अलमन पटे ल (मांबादे िी), डॉ.सांतोष टारफे (ि मनरी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पढ
ु ील

(१) तजदभा ज मराठजाड्यातील उद्योगाींना माहे लतप्रल, २०१६ पासन
ू ्ज्त दरात जीि परु जठा
करण्याचा प्र्ताज शनासनाया तजचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तजदभा ज मराठजाड्याया धतीजर कोककातील रत्नाधगरीतील लो्े परशनुराम ज
रायगन येलील उद्योगाींना ्ज्त दरात जीि पुरजठा करण्याबाबत शनासनाकनून कोकती
कायाजाही करण्यात आली नाही हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरकी शनासनाने चशकशनी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चशकशनीया अनष
ु ींगाने उदयोगाींना ्ज्त जीि पुरजठा करण्याबाबत कोकती
कायाजाही केली आहे जा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, तजलींबाची कारके काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनि े (१७-०१-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२), (३) ज (४) तजदभा ज मराठजाना तजभागातील औद्योधगक मागासलेपक तजचारात गेऊन
शनासनाने त्या दठकाकी नजीन उद्योग उभे राहाजेत या दृष्ीने त्या भागातील उद्योगाींना
जीिदरात सजलत दे ण्याचा ननकाय गेतला आहे.
(५) प्रश्न उद््ाजत नाही.
___________
रामीण भारात किमान २० तास अखांडडत िीिपरिठा यवहािा या प्रमख ािेशाने
लसांरल फेि सह अ्षकय प्रिाश योिना रायात सरु िरण्याबाबत
(२४)

४९०९० (२०-०४-२०१६).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

डॉ.राहूल आहे र (चाांदिड) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

(१) ग्रामीक भागात क्रकमान २० तास अखींडनत जीिपरु जठा व्हाजा या प्रमख
ु उिेशनाने मसींगल
फेि सह अक्षय प्रकाशन योिना राज्यात सुरु करण्यात आली, हे खरे आहे काय,

तज.स. २६५ (19)
(२) असल्यास, नामशनक जिल््यातील ग्रामीक भागात ही मसींगल फेि योिना फोल ठरली असन
ू

दहा-बारा तासाींया अगोतषत भारननयमनामु े शनेतीसह बािारपेठेचे नुकसान होत आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू मसींगल फेि ज अक्षय योिनेतून नागररकाींना ज शनेतकऱ्याींना जीि योग्य
प्रकारे तजतरक होण्याबाबत शनासनाने कोकती कायाजाही केली आहे जा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास तजलींबाची कारके काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनि े (१७-०१-२०१७) :(१) ग्रामीक भागात मसींगल फेि जादहनी, गाजठाक
जादहनी ज लस.नी.्ी. बसतजलेल्या कृषी जादहन्या व्दारे मसींगल फेि पुरजठा केला िातो. सध्या
अक्षय प्रकाशन योिना बींद आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) मसींगल फेि जीि परु जड्याचा दिाा सध
ु ारण्याकरीता ददनदया

उपाध्याय ग्राम ज्योती

योिना या केंद्र शनासनाया योिनेतींगत
ा
मालेगाींज मींन ाींमध्ये जादहनी तजलगीकरकासाठी
अनुरमे ५५ ज ९५ जादहन्याींचे तजलगीकरकाींची कामे प्र्तातजत करण्यात आली आहे त.
(४) प्रश्न उद््ाजत नाही.

___________
नालशि शहरातील रािठाण भारासह ापनरराांमध्ये महावितरणाचे अनााछाहदत लमनीकफडर
तसेच लोंबि णाऱया िीि तारा याबाबात महावितरणिडे िेलेली तरार
(२५) ४९१५९ (२०-०४-२०१६).

श्री.योरेश (बाप)ू घोलप (दे ि ाली) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नामशनक शनहरातील गाजठाक भागासह उपनगराींमध्ये महातजतरकाचे उगने ममनीक्रफनर तसेच
लोंबक काऱ्या जीि तारा याबाबात नागररक जारीं जार महातजतरकाकने तरार करीत आहे त, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महातजतरकाया बेिबाबदार कारभारामु े ननषपाप लोकाींचा ब ी िात आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या उगड्या ममनीक्रफनर ज लोंबक काऱ्या तारा याींची दरु
ु ्ती करण्यासींदभाात
तरार करुनही कारजा

न करण्याची कारके काय आहे त,

(४) असल्यास, सदरची दरु
ु ्ती तातनीने करण्यासींदभाात शनासनाने कोकती कारजा

केली जा

करण्यात येत आहे ?

श्री. चांद्रशेखर बािनि े (१७-०१-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) हे खरे नाही. महातजतरकया ला न िज
जाढीज बाींधकाम इत्यादी मु े अपगात गनतात.

अलजा खाली बाींधकामे करके, अनाधधकृत

तज.स. २६५ (20)
(३) नामशनक शनहरात गाजठाक भागासह उपनगराींमध्ये महातजतरकया ममनीक्रफनर तपलरचे
ााकके काही दठकाकी नाहीत अशना दठकाकी महातजतरककनून पुन्हा दरजािे बसतजले िात
आहे त. तसेच शनहरातील आजश्यक त्या दठकाकी भमू मगत जादहन्या केल्या असन
ू उजाररत कामे
प्रगतीपलाजर आहे त.

(४) ६६१९ ममनी तपलर उभारके/बदली करके/दरु
ु ्ती करके तसेच १६०.१० उपरी उचदाब
जादहनी भम
ु ीगत करके तसेच ४४०.९० क्रक.मी. उपरी लगुदाब जादहनी भूममगत करण्याची कामे
महातजतरक तसेच नामशनक महानगरपामलका याींचे माध्यमातून करण्यात आली आहे त.
___________
बलढाणा जिल््यातील रोरररीब, िष्ट्टिरी, भूलमहहन आहदिासीाया
िलमनीचे पट्टे िायमस्िरुपी दे ण्याबाबत

(२६)

४९३२२ (२०-०४-२०१६).

श्री.राहल बोंद्रे (धचखली) :

सन्माननीय आहदिासी वििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) बुलढाका जिल््यातील गोरगरीब, कष्करी, भूममदहन आददजासी लोकाींनी उदरननजााहामध्ये
अनतरममत िमीनीजर मशनागत करुन शनेती करीत आहेत माि ही शनेती त्याींया नाजाजर

नसल्याने त्याींना अनेक अनचकी येतात यासाठी सदर िममनीचे पट्टे कायम्जरुपी करण्यात
याजी अशनी मागकी ्लाननक लोकप्रनतननधीीं याींनी मा. जिल्हाधधकारी यायाकने मागकी
आहे , हे खरे आहे काय,

केली

(२) असल्यास, याबाबत शनासनाने चशकशनी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चशकशनीया अनुषग
ीं ाने िममनीचे पट्टे कायम्जरुपी दे ण्याबाबत कोकती कायाजाही
करण्यात आली आहे जा येत आहे ,

(४) नसल्यास तजलींबाची कारके काय आहे त ?
श्री. विष्ट्ण सिरा (१७-०१-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
माि,

जनहक्क

कायद्यातींगत
ा

प्रकरके

ननकाली

काढण्याबाबत

्लाननक

लोकप्रनतननधीींनी जिल्हाधधकारी, बुलढाका याींची भे् गेऊन मश खक चचाा केली आहे .
(२) याप्रकरकी जिल्हाधधकारी, बुलढाका याींयाकनून कायाजाही सुरु आहे .

(३) ज (४) अनस
ु धू चत िमाती ज इतर पारीं पाररक जन ननजासी (जनहक्काींची मान्यता)

अधधननयम, २००६ ज ननयम, २००८ सुधारका ननयम, २०१२ नुसार जैयजक्तक ज सामुदहक
जनहक्क दाजे ननकाली काढण्याया अनुषींगाने बुलढाका जिल््यामध्ये जिल्हा्तरीय ज
उपतजभाग ्तरीय सममती गठीत करण्यात आलेली आहे.

उपतजभाग्तरीय सममतीकनून जिल्हा्तरीय सममतीकने प्राप्पत ाालेल्या लकूक ३२३

दाव्याींपैकी २६६ दाजे मींिरू करण्यात आलेले आहे त. तसेच उपतजभाग्तरीय सममतीने अपाि
गोतषत केलेल्या ८९ दाव्याींसींदभाात त्याींचे म्हकके माींनण्याची सींधी दाजेदाराींना दे ण्यात आली
आहे . सदर ८९ जैयजक्तक दाव्याींजर जिल्हा्तरीय सममतीने ननकाय गेके आहे .
___________

तज.स. २६५ (21)
लसांधदर
ू ा जिल्हयात िीि िांपनीाया षनिृष्ट्ट िामाम े िीिेाया शॉट सकिाटम े िांरम ि
स्थािर लम ितीचे मोठया प्रमाणात निसान होत असल्याबाबत

(२७)

४९४८८ (२०-०४-२०१६).

श्रीमती हदवपिा चयवहाण (बारलाण) :

सन्माननीय ऊिाा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मसींधद
ु ग
ू ा जिल्हयात जीि कींपनीया ननकृष् कामामु े जीिेया शनॉ् सक्रका्मु े िींगम ज
्लाजर मम कतीचे मोठया प्रमाकात नुकसान होऊन नुकसान भरपा

दे ण्यात येत नाही, हे खरे

आहे काय,

(२) असल्यास, जीिेया शनॉ्ा सक्रका्मु े माध्यमातन
ू गरे , माींगर, बागायती, दक
ु ाने आदीींया
नुकसानीची मदत दे ण्याची मागकी मा.ऊिाा मींिी, पालकमींिी ज जीिननयामक मींन

आदीींकने

्लाननक लोकप्रनतननधी, नागरीक याींचेकनून सातत्याने होत आहे, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) ज (२) बाबत चशकशनी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चशकशनीत काय आढ ू न आले ज तदनुसार पुढे कोकती कायाजाही केली आहे ,
(५) अद्याप कोकतीच कायाजाही केली नसल्यास, तजलींबाची कारके काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनि े (१७-०१-२०१७) :द(१), (२), (३), (४) ज (५) याबाबत नक
ु सान भरपा

दे ण्याबाबतचे महातजतरकने ्जयीं्पष् पररपिक ननगाममत केले आहे . त्यानुसार सजा बाबीींची
शनहाननशना करुन नुकसान भरपा ची प्रकरके त्जरीत ननकाली काढली िातात.
___________
िेंद्र सरिार ि महावितरणाया ितीने ािाा बचतीसाठी वितरीत होत असलेल्या एलईडी बल्बची
अधधि दराने विरी िरुन िा ाबािार िरीत असल्याबाबत
(२८)

४९८७१ (१७-०५-२०१६).

श्री.सांराम थोपटे (भोर), श्री.ियिमार रोरे (माण), श्री.भारत

भालिे (पांढरपरू ), अॅड.यशोमती ठािूर (षतिसा) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) केंद्र सरकार ज महातजतरकया जतीने उिाा बचतीसाठी तजतरीत होत असलेल्या लल नी
बल्बची अधधक दराने तजरी होत असून बल्बचा का ाबािार होत असल्याचे ददनाींक ७ डनसेंबर,
२०१५ रोिी जा त्या सुमारास ननदशनानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महातजतरकचे ननयींिक नसल्याने बािारात िा्त क्रकींमत गेऊन लल नी बल्बची
तजरी करुन ग्राहकाींची लू् करीत आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरकी शनासनाने चशकशनी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चशकशनीत काय आढ ू न आले ज त्या अनुषींगाने का ाबािार करुन ग्राहकाींची
लु् करण्याऱ्या तजरुध्द कोकती कारजा

करण्यात येत आहे जा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, तजलींबची कारके काय आहे त ?

तज.स. २६५ (22)

श्री. चांद्रशेखर बािनि े (१७-०१-२०१७) : (१) अींशनत: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) होय.
(४) का ाबािार करुन ग्राहकाींची लू् करकाऱ्या तजरुध्द त्जरीत कायाजाही करण्याची सूचना
महातजतरकतफे मे.

लसलल याींना दे ण्यात आली मे.

लसललने सींबधधत लिन्सीमाफात बल्ब

तजरी त्जरीत बींद केली आहे . तसेच सदर प्रकरकाची तरार केल्यानींतर पोलीस ््े शननने
तरारीची दखल गेजन
ू लिन्सीला ताकीद ददली आहे . ्यामशनजाय महातजतरकतफे सदर बल्बची

चढ्यादराने तजरी होत असल्याने मे.लनिी लफमशनलन्सी सतजासेस मल.या अधधका-याींना
क तजण्यात याजे असे तजतजध जत्ृ त पिाव्दारे ग्राहकाींना आजाहन करण्यात आले आहे.
(५) प्रश्न उद््ाजत नाही.

___________
िालशम जिल््यात चार हिार एिर लसांचन ्षकमता असणारा िारा िहारीर प्रिल्पाचे िाम
पूणा होऊण पाणी साठविण्यात आले असले तरी विद्यत परिठा नसल्याबाबत
(२९)

५०२६० (२०-०४-२०१६).

श्री.अलमन पटे ल (मांबादे िी) :
काय :-

श्री.अलमत झनि (ररसोड), अॅड.यशोमती ठािूर (षतिसा),

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) जामशनम जिल््यात चार हिार लकर मसींचन क्षमता असकारा जारा िहागीर प्रकल्पाचे काम

पूका होऊक पाकी साठतजण्यात आले असले तरी तजद्युत पुरजठा नसल्याने येलील शनेतकरी
मसींचनापासून जींधचत असल्याचे माहे सप्प्ें बर, २०१५ मध्ये जा त्यादरम्यान ननदशनानास आले
आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास या प्रकरकी शनासनाने चशकशनी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चशकशनीया अनुषग
ीं ाने येलील दषु का िन्य ज्लती पहाता शनेतकऱ्याींना मसींचन
करता याजे यासाठी तातनीने तजद्युत पुरजठा करण्याबाबत कोकती कायाजाही केली जा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास तजलींबाची कारके काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनि े (१७-०१-२०१७) :(१) जामशनम जिल््यातील जारा िहागीर मसींचन
प्रकल्पाींतगात मींग ू रपीर ज जामशनम तालक्
ु याचा काही भाग येत असून सदर तालुक्यामध्ये सन

२०१५-१६ मध्ये १९९१ कृषीपींपाचे उिीकरक करण्यात आले असून माचा, २०१६ अखेर १९५४
कृषीपींप पैसे भरुन प्रलींबबत आहे त. तसेच, सन २०१६-१७ मध्ये सदर तालुक्याींमध्ये तजतजध

योिनाींतगात िन
ू , २०१६ अखेर १९८ कृषीपींपाींचे ऊिीकरक करण्यात आले असन
ू उजाररत
कृषीपींपाींची कामे प्रगतीपलाजर आहे त.

(२) सदर प्रकरकी महातजतरक कींपनीमाफात चशकशनी करण्यात आली आहे .

तज.स. २६५ (23)
(३) तजदभा ज मराठजाड्यातील कृषीपींपाना जीििोनकी दे ण्याकरीता सन २०१६-१७ कररता रु.४५०
को्ी इतक्या ननधीींची तरतूद अलासक
ीं ल्पात करण्यात आलेली आहे . त्यामध्ये जाशनीम

जिल््यासाठी २३२२ कृषीपींपाचे ऊिीकरक करण्याकरीता रु.२२.४४ को्ी इतक्या ननधीची तरतद
ू
करण्यात आली आहे .

(४) प्रश्न उद््ाजत नाही.
___________
िालना जिल््यात दष्ट्िा

पररस्थतीत िीि वितरण विशेष पथिायवदारे रामीण भारातील

शेतिऱयाांिडून िीि बीलाची सक्ट्तीने िसल
ू ी िेली िात असल्याबाबत
(३०)

५०५५३ (२०-०४-२०१६).

श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िालना जिल््यात महातजतरक कनून जररषठ अधधकाऱ्याींया तजशनेष जसल
ू ी पलकाव्दारे

ग्रामीक भागातील तजद्युत ग्राहकाींया लकीत जीि बबलाची सक्तीने जसूली करीत

असल्याचे

माहे िानेजारी २०१६ या सुमारास ननदशनानास आले आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िालना जिल्हा दषु का ग्र्त असल्याने ग्रामीक भागातील शनेतकऱ्याींकनून जीि
बीलाची लक्रकत रक्कम जसूल करण्यात येजून नये अशनी मागकी जारीं जार तजतरक कींपनीकने
करण्यात येत आहे हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरकी शनासनाने चशकशनी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चशकशनीया अनुषग
ीं ाने

दषु का ग्र्त भागात सुरु असलेल्या सक्तीया

बबल जसूलीस ्लधगती दे ण्याबाबत कोकता ननकाय गेतला आहे
ष

(५)

जीि

जा गेण्यात आला आहे ,

नसल्यास, तजलींबाची कारके काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनि े (१७-०१-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२), (३) ज (४) दषु का ग्र्त भागातील कृषी पींपाया लकबाकीची रक्कम जसल
ू करण्यासाठी
जीि पुरजठा खींनीत न करण्याचे आदे शन दे ण्यात आले होते.
(५) प्रश्न उद््ाजत नाही.

___________
माण तालक्ट्यात (जि.सातारा) शेतिऱयाांाया वपिाांना पाणी ापलब्ध असतानाही िेि
वििेअभािी पाणी न हदल्याने वपिे िापन
ू रेल्याबाबत
(३१) ५१०१० (२०-०४-२०१६).

श्री.अलमन पटे ल (मांबादे िी) :
काय :-

श्री.ियिमार रोरे (माण), डॉ.पतांरराि िदम (पलूस िडेराि),
सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) माक तालक्
ु यात (जि.सातारा) येलील शनेतकऱ्याींया तपकाींना पाकी उपलब्ध असतानाही

तज.स. २६५ (24)
केज

तजिे अभाजी पाकी न मम ाल्याने तपके करपून गेली असल्याने शनेतक-याींमध्ये असींतोष

पसरला असल्याचे माहे सप्प्ें बर, २०१५ मध्ये जा त्या दरम्यान ननदशनानास आले आहे, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरकी शनासनाने चशकशनी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चशकशनीया अनुषग
ीं ाने तजि पुरजठा करण्यासाठी कोकती कायाजाही केली आहे
जा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, तजलींबाची कारके काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनि े (१७-०१-२०१७) :(१) माक तालुक्यातील माचा, २०१५ अखेर प्रलींबबत

असलेल्या ग्राहकाींपक
ै ी पायाभुत तजकास आराखना-२ योिनेतींगत
ा तरतुद उपलब्ध असलेल्या
ग्राहकाींना जीि िोनण्या दे ण्यात आल्या असून उजाररत ग्राहकाींची कामे प्रगतीपलाजर आहे त.
(२) होय.

(३) माक तालुक्यामध्ये माचा, २०१५ अखेर शनेतीपींपाचे ६४७ ग्राहक पैसे भूरन प्रलींबबत होते.

त्यापैकी माहे लतप्रल, २०१५ ते माचा, २०१६ या कालाजधीत पायाभुत तजकास आराखना-२
योिनेतींगत
ा ४३१ शनेतीपींप जीि िोनण्या दे ण्यात आल्या आहे त. माचा, २०१६ अखेर ९८३ ग्राहक

पैसे भरुन प्रलींबबत आहेत. त्यापैकी माहे लतप्रल, २०१६ ते मे, २०१६ या कालाजधीत ३५
शनेतीपींप जीि िोनण्या दे ण्यात आल्या आहे त. तसेच लकूक १२२ शनेतीपींपाना जीि िोनण्या
दे ण्याचे काम प्रगतीपलाजर आहे त.
(४) प्रश्न उद््ाजत नाही.
___________
िसई-विरार विभारातील रामीण भारातील हदनदया

ापाध्याम रामीण योत

योिने अांतरात प्रस्तावित िामाांना षनधी दे ण्याबाबत
(३२)

५१२८९ (२०-०४-२०१६).

श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.क्ष्षकतीि ठािूर (नालासोपारा) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) जस -तजरार तजभागातील ग्रामीक भागातील ददनदया

उपाध्याय ग्रामीक योिनेंतगात

प्र्तातजत असलेल्या कामाींना तातनीने ननधी उपलब्ध करुन द्याजा याबाबत

ददनाींक २०

िानेजारी, २०१६ रोिी जा त्यासम
ु ारास ननजेदनाद्जारे ्लाननक लोकप्रनतननधीीं याींनी मा.उिाा
मींिी याींया कने मागकी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्र्ताजातील कामाींना अद्याप ननधी उपलब्ध करुन ददला नसल्यामु े

कामे

प्रलींबबत आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास या प्रकरकी शनासनाने चशकशनी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चशकशनीया अनष
ु ींगाने कामाींना ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत कोकती
कायाजाही केली आहे जा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास तजलींबाची कारके काय आहे त ?

तज.स. २६५ (25)
श्री. चांद्रशेखर बािनि े (१७-०१-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योती योिनेया ३३ जिल््यातील रु.२१५२.६८ को्ी
क्रकमतीया ३७ प्रकल्पास केंद्रशनासनाकनून जिल्हाननहाय मींिूरी प्राप्पत ाालेली आहे . त्यामध्ये

पालगर जिल््याकररता रु.६१.४९ को्ी इतकी रक्कम मींिूर केलेली असून ननतजदा प्रक्ररया सुरु
आहे .

(३), (४) ज (५) प्रश्न उद््ाजत नाही.
___________
सोलापूर येथे नयवयाने सरु झालेल्या शे री पोलीस चौिीने
अनाधधिृतपणे िीि िोडणी घेतल्याबाबत

(३३)

५२२५४ (२०-०४-२०१६).

िमारी प्रणणती लशांदे (सोलापरू शहर मध्य) :

सन्माननीय

ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापरू येले नव्याने सरु
ु ाालेल्या शने गी पोलीस चशकीने अनाधधकृतपके जीि िोनकी
गेतल्याची बाब माहे िानेजारी, २०१६ मध्ये जा त्यादरम्यान ननदशनानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, या प्रकरकी शनासनाने चशकशनी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चशकशनीत काय आढ ू न आले ज त्या अनुषींगाने जीि िोनकी गेकाऱ्या

सींबींधधत

अधधकारी ज कमाचारी याींयाजर कोकती दीं नात्मक कायाजाही केली जा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, तजलींबाची कारके काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनि े (१७-०१-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२), (३) ज (४) प्रश्न उद््ाजत नाही.
___________
विदभा ि मराठिाड्यातील ाद्योराांना सिलतीाया दरात वििपरिठा िरण्याबाबत
(३४)

५२४७९

(मांबादे िी) :

(२०-०४-२०१६).

श्रीमती

षनमाला

रावित

(इरतपूरी),

श्री.अलमन

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पटे ल

(१) तजदभा ज मराठजानयातील उद्योगाींना सजलतीया दरात तजिपरु जठा करण्यात येकार
असल्याचा प्र्ताज १५ ददजसात मींबिमींन ासमोर मानण्यात ये ल अशनी मादहती मा.उिाा मींिी

याींनी नागपूरात ददली असल्याचे माहे फेब्रुजारी, २०१६ मध्ये जा त्या दरम्यान ननदशनानास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

तज.स. २६५ (26)
(२) असल्यास, या ननकायामु े प.महाराषर, उत्तर महाराषरासह राज्यातील उजाररत भागाींतील
उद्योगाींचे अज्तज धोक्यात येऊ शनकते अशनी मभती व्यक्त करुन नामशनकमधील उद्योिकाींनी
आींदोलन करण्याची गोषका केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास या प्रकरकी शनासनाने चशकशनी केली आहे काय,
(४) असल्यास चशकशनीया अनुषींगाने सदरचा प्र्ताज रि करण्याबाबत कोकती कायाजाही केली
आहे जा करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्यास, तजलींबाची कारके काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनि े (१७-०१-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) होय.
(४) तजदभा ज मराठजाना तजभागातील उद्योगाींना सजलतीया दरात जीि परु जठा करण्याबाबत

शनासन ननकाय दद.२९.६.२०१६ अन्जये आदे शन ननगाममत करण्यात आले असून सदर सजलतीचा
फायदा तजदभा ज मराठजाना व्यनतररक्त उत्तर महाराषर D ज D+ क्षेिातील औद्योधगक
ग्राहकाींनाही मम त आहे.
(५) प्रश्न उद््ाजत नाही.
___________
नरर जिल्हयातील श्रीरामपूर येथील म ा प्रिरा िीि सांस्थेला निसान भरपाई दे ण्याबाबत
(३५)

५३६४२ (१६-०८-२०१६).

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (लशडी) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नगर जिल््यातील श्ीरामपरू येलील मु ा-प्रजरा जीि सीं्लेची तजतरक व्यज्ला ज
मालमत्तेचा जापर केल्याप्रकरकी लकूक ४ अब्ि २३ को्ी ८३ लाख रुपये द्याजेत, ज

तसेच

प्रत्येक मदहन्याला भाने म्हकन
ू सव्जाचार को्ी रुपये मु ा-प्रजरा सीं्लेला द्याजेत असे आदे शन
जीि ननयामक आयोगाने महातजतरक जीि कींपनीला माहे मे २०१६ मध्ये
आहे काय,

ददला आहे हे खरे

(२) असल्यास याप्रकरकी शनासनाने चशकशनी केली आहे काय,
(३) असल्यास चशकशनीया अनष
ु ींगाने मु ा-प्रजरा जीि सीं्लेला

जीि ननयामक आयोगाया

आदे शनानुसार रक्कम दे ण्याया दृष्ीने कोकती कायाजाही केली आहे जा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, तजलींबाची कारके काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनि े (१७-०१-२०१७) : (१) हे खरे आहे.
(२) महाराषर तजद्यत
ु ननयामक आयोगाया आदे शनातजरुध्द महातजतरकने मा.ॲप्े ल, नजी
ददल्ली येले अतपल दाखल केले असून सदर प्रकरक न्यायप्रतजष् आहे .

तज.स. २६५ (27)
(३) मा.ॲप्े लने ददलेल्या ननदे शनाप्रमाके कायाजाही करण्यात आलेली असून दरमहा ननजश्चत

केलेली रक्कम महाराषर तजद्युत ननयामक आयोग ज मु ा प्रजरा सीं्ला याींना अदा करण्यात
येत आहे .

(४) प्रश्न उद््ाजत नाही.
___________
मांर रवपर तालक्ट्यातील (जि.िालशम) येथील विि राहिाांना महावितरण
विि िांपनीने यादा रक्ट्िमेाया पाठविलेल्या त्रबलाबाबत
(३६)

५४३३४ (१६-०८-२०१६).

श्री.किसन िथोरे (मरबाड), श्री.अलमत झनि (ररसोड) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींग ु रतपर तालुक्यातील (जि.जामशनम) येलील तजि ग्राहकाींना महातजतरक तजि कींपनीने

ज्यादा रक्कमेची बबले पाठतजले असल्याचे माहे माचा, २०१६ मध्ये जा त्यासम
ु ारास ननदशनानास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरकी शनासनाने चशकशनी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चशकशनीत काय आढ ू न आले ज त्या अनष
ु ींगाने महातजतरक जीि कींपनीने
ग्राहकाींना ज्यादा रक्कमेची पाठतजलेली बबल कमी करुन दे ण्याबाबत काय कायाजाही केली आहे
जा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, यामागील तजलींबाची कारके काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनि े (१७-०१-२०१७) :(१), (२) ज (३) हे खरे नाही.
महातजतरक कींपनीतफे मींग ू रतपर तालुका/उपतजभागामध्ये जीि ग्राहकाींचे फो्ो मम्र

जाचन गेण्याकरीता नेमण्यात आलेल्या सजा लिन्सीींचे कमाचारी प्रत्यक्ष ज ननयममतपके

ग्राहकाया गरी िाऊन मम्र जाचन करतात. तसेच या सजा जीि ग्राहकाींचे तजद्युत मम्रया
ररनीींगचे फो्ो काढून तसेच शनहरी भागातील जीि ग्राहकाींया तजद्युत मम्रया ररनीींगचे
लच.लच.य.ु ममशननया सहाय्याने ग्राहकाींनी जापरलेल्या जीि ग्राहकाींना बबल जा्प करण्यापूजी

चक
ननगाल्यास उप तजभागीय
ु ीचे जा अजा्तज जीिदे यक सींगकक बबलीींग प्रकालीमधन
ू
पात ीजर अशना जीि दे यकाची तपासकी/शनहाननशना करुन योग्य जीि दे यके जा्प करण्यात
येतात. माहे माचा, २०१६ जा त्या सुमारास ग्राहकाींना योग्य जीि दे यके दे ण्यात आली आहे त.
(४) प्रश्न उद््ाजत नाही.

___________
टाटा पॉिरने िीि दरात सरासरी ४.४ टक्ट्िे िाढ िरण्यााया हदलेल्या प्रस्तािाबाबत
(३७)

५४५८६ (१६-०८-२०१६).

श्री.मांरलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.अिय चौधरी

(लशिडी), श्री.सदा सरिणिर (माहहम), श्रीमती मषनषा चौधरी (दहहसर) :

सन्माननीय ऊिाा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ्ा्ा पॉजरने जीि दरात सरासरी ४.४ ्क्के जाढ करण्याचा प्र्ताज राज्य जीि ननयामक
आयोगाकने माहे लतप्रल, २०१६ मध्ये जा त्या सुमारास सादर केला आहे हे खरे आहे काय,

तज.स. २६५ (28)

(२) असल्यास, बे््, ्ा्ा पॉजर आ क ररलायन्स इफ्रा या नतन्ही कींपन्याया ५०० युनन्पयांत
जीि जापरका-या जीि ग्राहकाींचे दर समान बाबत

अ्यास सरु
ु आहे हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या सींदभाातील सद्यःज्लती काय आहे ?

श्री. चांद्रशेखर बािनि े (२७-१२-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
तलातप, १०० ते २०० यनु न्या जीि जापर असलेल्या ननजासी ग्राहकाींसाठी लक समान

जीि दर लागू करण्यासींदभाात मा.मुख्यमींिी महोदयाींया अध्यक्षतेखाली ाालेल्या बैठकीमध्ये
सींबींधधतास ननदे शन दे ण्यात आले आहे त.
(३) प्रश्न उद््ाजत नाही.
___________
वििेसांदभाातील पायाभूत सविधा षनमााण िरण्यााया ािेशाने शासनाने इन्फ्रा -२ या
योिनेअत
ां रात िालशम जिल्हयाला समारे १०२ िोटी रुपयाांचा षनधी हदल्याबाबत

(३८)

५४६७४ (१६-०८-२०१६).

डॉ.सांिय रायमलिर (मेहिर) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) तजिेसींदभाातील पायाभत
ू सुतजधा ननमााक करण्याया उिेशनाने शनासनाने इन्फ्रा २ या
योिनेअत
ीं गात जामशनम जिल्हयाला सम
ु ारे १०२ को्ी रुपयाींचा ननधी ददला आहे हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या माध्यमातन
ू सुरु असलेली कामे गेल्या जषाभरापासून प्रलींबबत आहे त हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शनासनाने चशकशनी केली आहे काय,
(४) असल्यास चशकशनीत काय आढ ू न आले,ज त्या अनुषींगाने कोकती कायाजाही केली आहे जा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास तजलबाची कारके काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनि े (११-०१-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
जामशनम

जिल््याकरीता

पायाभूत

सुतजधा

ननमााक

करण्याया

उिेशनाने

इन्फ्रा-२

योिनेअत
ीं गात ११३.२१ को्ी रुपयाींचा ननधी मींिूर आहे .
(२) अींशनत: खरे आहे.

(३) महातजतरकमाफात चशकशनी करण्यात आली आहे .
(४) जामशनम जिल््यातील इन्फ्रा-२ योिनेचे काम मे. क्तुम इींजिनीअसा, या कींिा्दारास
ददनाींक ६.८.२०१४ रोिी दे ण्यात आले. कामाची प्रगती मामसक उदिष्ाींपेक्षा कमी असल्यामु े

सदर कींिा्दारास दोन जे ा नो्ीस ्ू करे क्् दे ण्यात आल्या आहेत. तसेच रु.१८.७९ को्ीचे

तज.स. २६५ (29)
काम सदर कींिा्दाराकनून काढून गेऊन त्या कामाया ननतजदा ्लाननक पात ीजर माचा,
२०१६ मध्ये काढण्यात आल्या असून ही कामे प्रगतीपलाजर आहे त.
(५) प्रश्न उद््ाजत नाही.

___________
शेती पांपााया िीि िनेक्ट्शन ि मीटर िोडणीसाठी एिा शेतिऱयािडून २५०० रुपयाची लाच
घेतल्याप्रिरणी विद्यत वितरण सहाय्यि अलभयांता याांना अटि िेल्याबाबत

(३९)

५४९९६ (१६-०८-२०१६).

श्री.वििय औटी (पारनेर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पढ
ु ील

(१) शनेती पींपाया जीि कनेक्शनन ज मी्र िोनकीसाठी लका शनेतकऱ्याकनून २५०० रुपयाची

लाच गेतल्याप्रकरकी तजद्युत तजतरक सहाय्यक अमभयींता मलकापूर (ता. कऱ्हान, जि. सातारा)

याींना ददनाींक २७ लतप्रल २०१६ रोिी जा त्या सुमारास लाचलुचपत प्रनतबींधक तजभागाने अ्क
केल्याचे ननदशनानास आले

हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,याप्रकरकी

अ्क केलेल्या सींबींधधत

दोषी

अधधकाऱ्याची तजभागीय चशकशनी

करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चशकशनीत काय आढ ू न आले
करण्यात आली जा येत आहे ,

ज

त्या अनुषींगाने त्याींचेतजरुध्द कोकती कारजा

(४) नसल्यास तजलींबाची कारके काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनि े (२७-१२-२०१६) : (१) हे खरे आहे.
(२), (३) ज (४) महातजतरक कींपनीकनून सींबींधधत अधधका-यास ननलींबबत करण्यात आले असून
मुख्य अमभयींता, बारामती याींया ्तराजर तजभागीय चशकशनीची कायाजाही सुरु आहे.
___________
अमरािती जिल््यातील महाराष्ट्र राय विि वितरण िांपनी मयाा मध्ये आयटीआयाया मािी
लशिाऊ विद्यार्थयाांना िाढीि विदयािेतन न लम ाल्याबाबत

(४०)

५६०५१ (१६-०८-२०१६).

डॉ.सांतोष टारफे (ि मनरी) :
काय :-

अॅड.यशोमती ठािूर (षतिसा), श्री.अलमन पटे ल (मांबादे िी),
सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) अमराजती जिल््यातील महाराषर राज्य तजि तजतरक कींपनी मयाा मध्ये आय्ीआय या
मािी मशनकाऊ तजद्यार्थयाांना गेल्या ६ मदहन्यापासून जाढीज तजद्याजेतन मम ाले नसल्याने

याबाबत अमराजती जिल््यातील ्लाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.राज्यमींिी, साजािननक बाींधकाम,
उद्योंग ज पयााजरक याींचेकने ददनाींक.२७ लतप्रल, २०१६ रोिी जा त्या सम
ु ारास ननजेदन ददले
आहे हे खरे आहे काय,

तज.स. २६५ (30)
(२) असल्यास, या ननजेदनाजर शनासनाने चशकशनी केली आहे काय,
(३)

असल्यास चशकशनीया अनुषग
ीं ाने या तजद्यार्थयाांना जाढीज तजद्याजेतन दे ण्याबाबत कोकती

कायाजाही करण्यात आली आहे जा येत आहे
(४)

नसल्यास तजलींबाची कारके काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनि े (२७-१२-२०१६) :(१) मा.पालकमींिी,

अमराजती याींना यासींदभाात

ददलेल्या ननजेदनाची प्रत महातजतरक कींपनीस प्राप्पत ााली आहे.
(२) ज (३)

महातजतरक कींपनीकनून आय.्ी.आय.मशनकाऊ उमेदजाराींना दद.०५.०५.२०१५ पासन
ू

जाढीज तजद्याजेतन दे ण्यात येत आहे . तसेच नतजसा उपतजभाग, जि.अमराजती येलील ननजेदन

सादर केलेल्या मािी मशनकाऊ उमेदजाराींना जाढीज तजद्याजेतनाचा फरक दद.२१.०७.२०१६ रोिी
महातजतरक कींपनीने अदा केला आहे .
(४) प्रश्न उद््ाजत नाही.
___________
रायात िन हक्ट्ि िायदा लारू असताना महापाललिा ्षकेत्रातील आहदिासी ि इतर अनसूधचत
िमातीतील िस्त्या पाड्याांना िोणत्याही मल
ू भत
ू सविधा परविल्या िात नसल्याबाबत

(४१)

५७६४६ (२४-०८-२०१६).

श्री.किसन िथोरे (मरबाड) :
करतील काय :(१)

श्री.सांिय िे िर (ठाणे), अॅड.आलशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम),

सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

राज्यात जन हक्क कायदा लागू असताना महापामलका क्षेिातील आददजासी ज इतर

अनुसूधचत िमातीतील ज्त्या पाड्याींना कोकत्याही मूलभूत सुतजधा पुरतजल्या िात नाही, हे
खरे आहे काय,

(२) याबाबत ठाके येलील जन हक्क सममतीने जे ोजे ी मागकी करुनही महापामलका प्रशनासन
ताींबिक अनचकी ननमााक करुन आददजासीींचे मुलभूत हक्क नाकाररत आहे, हे खरे आहे काय,

(३) या प्रकरकी सींबींधधत प्रशनासनातील अधधकाऱ्याींची उच ्तरीय चशकशनी करुन दोषी
अधधकाऱ्याींजर कारजा

करण्यात येकार आहे काय ?

श्री. विष्ट्ण सिरा (१७-०१-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
आददजासी तजकास तजभाग, शनासन ननकाय र.जहका-२०१५/प्र.र.६१/का-१४, ददनाींक ०८
सप्प्ें बर, २०१५ अन्जये अनुसूधचत िमाती ज इतर पारीं पाररक जनननजासी (जनहक्काींची मान्यता)

अधधननयम, २००६ ज ननयम २००८ ज सुधारका ननयम २०१२ ची नगर पररषद/नगर पामलका ज
महानगर पामलका क्षेिात अींमलबिाजकी करकेबाबत ननदे शन दे ण्यात आले आहे त.

तज.स. २६५ (31)
(२) नाही.
ठाके महानगरपामलकेया हिीत ज्या दठकाकी जनक्षेि आहे अशना दठकाकी असलेल्या
जसाहतीींना

ठाके

महानगरपामलकेने

लकूक

रु.

९५१.५१

लक्ष

क्रकींमतीची

इतक्या

महानगरपामलकेया ननधीतून तजतजध कामे करुन मल
ु भूत सुतजधा पुरतजलेल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद््ाजत नाही.

___________
मांर िेढा तालक्ट्यात मीटर ररडीांर घेण्यासाठी एिन्सी षनयक्ट्त िरण्याबाबत
(४२)

५८२१७ (१६-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

(१) मींग जेढा तालुक्यात शनेतीपींपाया मी्रचे ररनीींग न गेताच अींदािाजर बबलाची आकारकी
करण्याचे धक्कादायक प्रकार गनत असल्याचे माहे लतप्रल, २०१६ दरम्यान ननदशनानास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास याप्रकरकी शनासनाने चशकशनी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चशकशनीत काय आढ ू न आले ज त्यानुषींगाने मी्र ररनीींग गेण्यासाठी
लिन्सीची ननयुक्ती करण्याबाबत शनासनाने कोकती कायाजाही केली आहे जा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास तजलींबाची कारके काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनि े (१७-०१-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) ज (३) मींग जेढा उपतजभागाींतगात मी्र असलेल्या कृषीपींप ग्राहकाींचे ररनीींग गेण्यासाठी
लिन्सी उपलब्ध होत नसल्याने कींपनीया क्षेिीय कमाचा-याींमाफात ररनीींग गेण्यात येत.े

कृषीपींप ग्राहकाींचे ररनीींग गेण्यासाठी ननतजदा प्रमसध्द करण्याया सूचना सजा क्षेिीय अधधकायाींना महातजतरकमाफात दे ण्यात आलेल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद््ाजत नाही.

___________
रायात महापारे षण मध्ये सहाय्यि अलभयांता या पदासाठी हद. १ ते ३ िन
ू , २०१६ मध्ये
घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परर्षका प्रकरयेत अनेि त्रटी ि दोष आढ ल्याबाबत

(४३)

६०२६१ (१६-०८-२०१६).

िमारी प्रणणती लशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात महापारे षक मध्ये सहाय्यक अमभयींता या पदासाठी ददनाींक. १ ते ३ िन
ू , २०१६
मध्ये गेण्यात आलेल्या ऑनला न पररक्षा प्रक्ररयेत अनेक िु्ी ज दोष आढ ल्याने या

ऑनला न पररक्षेची चशकशनी करुन फेरपररक्षा गेण्याबाबत मा.मुख्यमींिी याींना ददनाींक १२ िून,
२०१६ रोिी जा त्या सम
ु ारास ननजेदन दे ण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

तज.स. २६५ (32)
(२) असल्यास ननजेदनाया अनष
ु ींगाने, महापारे षकाया ऑनला न सदोष पररक्षा प्रक्ररयेची
चशकशनी करण्यात आली आहे ,

(३) असल्यास, चशकशनीत काय आढ ू न आले ज त्या अनष
ु ींगाने

सदरची फेरपररक्षा गेण्याबाबत

शनासनाने ननकाय गेतला आहे काय जा गेण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, त्यामागील सजासाधारक कारके काय आहे त?
श्री. चांद्रशेखर बािनि े (१६-१२-२०१६) :(१) ननजेदनाची प्रत प्राप्पत ााली आहे .
(२) होय.
(३) परीक्षेत हिर असलेल्या उमेदजाराींची पन्
ु हा लेखी परीक्षा गेण्याचा ननकाय महापारे षक
कींपनीने गेतला आहे.

(४) प्रश्न उद््ाजत नाही.
___________
िृष्ट्णूर (जि.नाांदेड) ापिेंद्रारात असलेल्या रुई (ब). कफडराया िामािर
िाम िरणाऱया एिा खािरी िामराराचा ापिेंद्रातील िमाचाऱयाांाया
हलरिीपणाम े मोठा अपघात झाल्याबाबत
(४४)

६१०२३

(मांबादे िी) :

(१८-०८-२०१६).

श्री.िसांतराि

चयवहाण

(नायराांि),

श्री.अलमन

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कृषकूर (जि.नाींदेन) उपकेंद्रागात असलेल्या रु

पटे ल

(बु). क्रफनरया कामाजर काम करकाऱ्या

लका खािगी कामगाराचा उपकेंद्रातील कमाचाऱ्याींया हलगिीपकामु े मोठा अपगात होऊन तो

रुग्कालयात मत्ृ यशन
ू ी ाि
ु दे त असन
ू ही महातजतरक कींपनीकनून अदयापपात कोकतीही मदत
ददली नसल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये जा त्या दरम्यान ननदशनानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याप्रकरकी शनासनाने चशकशनी केली आहे काय,
(३) असल्यास चशकशनीत काय आढ ू न आले ज त्या अनुषींगाने अपगातग्र्त व्यक्तीस आधलाक
मदत करण्याबाबत शनासनाने कोकती कायाजाही केली आहे जा करण्यात येत आहे
(४) नसल्यास, तजलींबाची कारके काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनि े (१७-०१-२०१७) :(१) दद.२४.५.२०१६ रोिी श्ी. कोंनीबा मारोती बतलजान,
रा.बींिारजानी ही अनधधकृत बाहे रील व्यक्ती ला न परमम् गेतलेल्या ११ के.व्ही. रु

जादहनी

या तजद्यत
ु परु जठा बींद असलेल्या खाींबाजरुन पनल्याची ग्ना गनली होती.

(२) ज (३) या प्रकरकी तजद्युत ननररक्षक कायाालय, नाींदेन याींनी महातजतरककने सादर केलेल्या
अहजालानस
ु ार सदर व्यक्तीकने कोकताही तजद्युतीकरकाचा परजाना नसताना तसेच कोकालाही

न साींगता जींिारजानी फाट्यािज ील जीि तजद्युत जादहनीया मसमें् पोलजर चढली ज तोल

िाऊन खाली पनली. सदरचा अपगात हा याींबिकी असून तो सदर व्यक्तीचा ्जत:या
ननषका िीपकामु े गनला आहे. त्यामु े त्याींस जीि तजतरक कींपनीया ननयमानस
ु ार आधलाक
मदत करता येत नाही.

(४) प्रश्न उद््ाजत नाही.
___________

तज.स. २६५ (33)

मषतािापूर मतदार सांघात (जि.अिोला) मे.महा ॲक्ट्टीि िांपनी, औरां राबाद याांनी इन्फ्रा
मधील रान्सफामार ाभारण्याची िामे न िेल्याबाबत

(४५)

६१९०१ (१८-०८-२०१६).

श्री.हररष वपांप े (मषतािापूर) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुनतािापूर मतदार सींगात (जि.अकोला) मे.महा ॲक््ीज कींपनी, औरीं गाबाद याींनी इन्फ्रा
मधील

रान्सफामार

उभारण्याची

कामे न केल्याबाबतची

तरार

्लाननक

लोकप्रनतननधी

(मूनतािापूर) याींनी लेखी ननजेदनाद्जारे मा. मुख्यमींिी याींना ददनाींक २४ डनसेंबर, २००५ रोिी
केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरकी शनासनाने चशकशनी केली आहे काय,
(३)

असल्यास,

चशकशनीया

अनुषींगाने

इन्फ्रामधील

रान्सफामार

उभारण्याची

करण्याबाबत शनासनाने कोकती कायाजाही केली जा करण्यात येत आहे ,

कामे

पूका

(४) नसल्यास, तजलींबाची कारके काय आहे त?
श्री. चांद्रशेखर बािनि े (१७-०१-२०१७) : (१) हे खरे आहे.
होती.

सदर तरार मा.मुख्यमींिी महोदयाींकने दद.२४.१२.२०१५ रोिी लेखी ननजेदनाव्दारे केली

(२) महातजतरकमाफात चशकशनी करण्यात आली आहे .
(३) अकोला ग्रामीक तजभागाचे पायाभत
ू आराखना-२ योिनेचे काम मे. महाॲक््ीव्ह इींजिननअसा

िेव्ही दे जधगरी इन्फ्रा ्रक्चर प्रा.मल. या कींपनीला दद.१७.१.२०१५ रोिी दे ण्यात आले असून
काम पूका करण्याचा कालाजधी २ जषााचा आहे . यामध्ये लकूक ४५० नजीन तजतरक रोदहिाींया
कामाचा समाजेशन असून माहे सप्प्ें बर, २०१६ पयांत ३५० रोदहिाींचे काम पुका करण्याचे उिीष्
होते. त्यापैकी १६१ रोदहिाींचे काम पूका ााले असून ४५ रोदहिाींचे काम प्रगतीपलाजर आहे .

तसेच रोदहि क्षमताजाढीचे माहे सप्प्ें बर, २०१६ अखरे पयांत ७५ रोदहिाींचे उिीष् असताना ७६
रोदहि क्षमताजाढीची कामे पुका ााली आहे त. सदर कींिा्दाराने काम मामसक उदिष्ापेक्षा कमी

असल्यामु े तीन जे ा नो्ीस ्ु करे क्् दे ण्यात आलेल्या आहे त. तसेच सदर कींिा्दारास
ननतजदा कालाजधीत सजा कामे पूका करण्याया सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद््ाजत नाही.

___________
विदभा-मराठिाडा आत्महत्यारस्त ्षकेत्रातील बेरोिरार यििाांसाठी निीन
ाद्योराला सिलतीाया दरात िीि परिठा िरण्याबाबत
(४६)

६३४१२ (१८-०८-२०१६).

श्री.डड मल्लीिािन
ूा रे ड्डी (रामटे ि) :

सन्माननीय ऊिाा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील तजदभा-मराठजाना आत्महत्याग्र्त क्षेिातील बेरोिगार युजकाींसाठी नजीन उद्योग

तज.स. २६५ (34)
ग्रामीक क्षेिात तजकसीत करण्यासाठी सन २०१६-१७ या अलासक
ीं ल्पात लक हिार को्ीची
तरतुद केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या नजीन छो्या उद्योगाला तजि कमी सजलतीया दराने उपलब्ध करुन
दे ऊन बींद पनलेले उद्योग पुन्हा शनासनामाफात सुरु करण्यात येकार आहे त काय,
(३) असल्यास, याप्रकरकी शनासनाने चशकशनी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चशकशनीत काय आढ ू न आले ज त्या अनुषींगाने
सजलतीया दरात जीि उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत

नजीन उद्योगाला

शनासनाने काय कायाजाही केली जा करण्यात

येत आहे ,
(५) नसल्यास,

तजलींबाची कारके काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनि े (१७-०१-२०१७) :(१) तजदभा, मराठजाना, उत्तर महाराषर, D ज
D+तजभागातील उद्योगाींना चालना दे ण्यासाठी औद्योधगक ग्राहकाींना जीिेया दरात सजलत
दे ण्याची योिना शनासन ननकाय दद.२९.६.२०१६ नस
ु ार िाहीर करण्यात आली आहे.

(२) तजदभा, मराठजाना तजभागात ्लातपत होका-या नजीन उद्योगाींकरीता रु.०.७५/ युनन् ज
उत्तर महाराषर D ज D+ क्षेिात ्लातपत होका-या नजीन उद्योगाींकरीता रु.०.५०/ युनन्
सजलत दे ण्यात येत आहे.
(३) प्रश्न उद््ाजत नाही.
(४) तजदभा, मराठजाना, उत्तर महाराषर, D ज D+ क्षेिातील औद्योधगक ग्राहकाींना जीि दरात
सजलत दे ण्यासाठी शनासनाने औद्योधगक ग्राहकाींना (अ) इींधन समायोिन आकार, (ब)
उद्योगाींया कायाक्षमतेजर आधाररत ज (क) नजीन उद्योगाींकरीता प्रोत्साहनपर सजलत िल
ु ,ै
२०१६ पासन
ू दे ण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ाजत नाही.

___________
िेंद्र ि राय शासनािडून िोलामाचे जििनमान ाां चविण्यासाठी
विविध योिना राबविण्यात येणेबाबत

(४७)

६३६८४ (१२-०८-२०१६).

अॅड.सांिय धोटे (रािूरा) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय आहदिासी वििास

(१) केंद्र ज राज्य शनासनाकनून कोलामाचे िीजनमान उीं चाजण्यासाठी तजतजध योिना राबतजण्यात

येत असताींना जिल्हा प्रशनासन चींद्रपूर याींया दल
े ु े िीजती तालुक्यातील कोलाम िमात
ु क्षातम
सदर योिनाींपासून जींधचत असल्याचे माहे मे २०१६ या दस
ु ऱ्या आठजनयात आढ ू न आले
आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शनासनाने चशकशनी केली आहे काय,

तज.स. २६५ (35)
(३) असल्यास, चशकशनीया अनुषग
ीं ाने पुढे काय कायाजाही करण्यात आली जा येत आहे ,

(४) तसेच िीजती तालुक्यातील कोलामाींचे िीजनमान उीं चतजण्यासाठी मागील दोन जषाात
शनासनाया कोकत्या योिना राबतजण्यात आले आहेत?
श्री. विष्ट्ण सिरा (२०-०१-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ाजत नाही.
(३) ज (४) िीजती तालुक्यातील आददम लाभार्थयाांना केंद्र ज राज्य शनासनाकनून राबतजण्यात

येका-या गरकुल बाींधून दे क,े अजिार पुरजठा, खते ज बबयाके पुरजठा, दठीं बक मसींचन तानपिी
ममशनन जा्प, मशनला

मशनीन जा्प, तेलपींप जा्प या योिनाींतगात सन २००९-१० पासन
ू २४३

लाभार्थयाांना लाभ ददलेला असून त्यासाठी सुमारे रु.२.०० को्ी इतका ननधी खचा करण्यात
आलेला आहे .

___________
मिटबन (ता.झरी, जि.यितमा ) येथील महावितरणाया मनमानी िारभाराला
िांटा ू न नारररिाांनी महवितरण िांपनीिर िाढलेला मोचाा
(४८)

६३९६८ (१८-०८-२०१६).

श्री.सांजििरे ड्डी बोदिरिार (िणी) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुकु्बन (ता.ारी, जि.यजतमा ) येलील महातजतरकया मनमानी कारभाराला कीं्ा ू न

येलील नागररकाींनी ददनाींक.११.िून.२०१६ रोिी महातजतरक कायाालयाजर मोचाा काढून तजतजध
मागण्याींचे ननजेदन ददले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरकी शनासनाने चशकशनी केली आहे काय,
(३)

असल्यास

चशकशनीया

अनुषींगाने उक्त

ननजेदनाया

मागण्याींजर

शनासनाने

काय

कायाजाही केली आहे जा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, तजलींबाची कारके काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनि े (१७-०१-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) होय, महातजतरक कींपनीमाफात चशकशनी केली आहे .
(३) ननजेदनातील सजा मुद्याींजर महातजतरकतफे खालीलप्रमाके कायाजाही करण्यात आली आहे.

१) महातजतरककनून प्रत्येक रान्सफॉमारजर ल.बी.्जीच ज डन्रीब्यूशनन बॉक्स
लाजण्यात येऊन ज्या दठकाकी दरु
ु ्तीची आजश्यकता असते तेले त्जररत दरु
ु ्ती
करण्यात येते.

२) मुकु्बन येलून ननगकाऱ्या ११ के.व्ही. जीि जादहन्याींजर दोन दठकाकी ल.बी.
्जीच लाजण्यात आले असून अन्य ६ दठकाकी सदर प्रक्ररया सुरु आहे .

३) उच दाब ज लगु दाब जादहनीची दरु
ु ्ती/दे खभाल करून तसेच उच दाब

जादहनीजर ल.बी. ्जीच बसतजल्यामु े जीि परु जठा खींनीत होण्याचे प्रमाक कमी ााले
आहे .
४)

मुकु्बन

येले

्लायी

ला नमन

तसेच

अमभयींताची ननयुक्ती करण्यात आली आहे.

कायम

्जरुपी

ननजासी

सहायक

तज.स. २६५ (36)
५) जीि बबल मुदत जे े या आत जा्प करण्याबाबत सींबींधधत कींिा्दारास योगय
ननदे शन दे ण्यात आले आहे त.

६) बॅक क्रफनीींग साठी कायर-मक
ु ु ्बन ला न दरु
ु ्तीचे काम प्रगतीपलाजर आहे.
७)

सद्य:ज्लतीत

यजतमा

मींन

आउ् सोमसांग

कमाचाऱ्याींची

नेमकूक

करण्यात

येत

नाही.

कायाालयात नजीन ताींबिक कमाचारी उपलब्ध ााल्यानींतर मक
ु ु ्बन

केंद्रास दे ण्यात ये ल.

८) रु को् उप केंद्रातून ननगकाऱ्या ११ के.व्ही. जीि जादहन्याींचे तसेच मक
ु ु ्बन

येलील लल.्ी.जीि जादहन्याींचे में्ेनन्स (दरु
ु ्ती) करण्याकररता कींिा्दारास ननदे शन
दे ण्यात आले आहे त.

९) जीि ग्राहकाींना तरार नोंदतजण्यासाठी तरार पुज्तका मक
ु ु ्बन येलील तजतरक
केंद्रात ठे जण्यात आली असन
ू ग्राहकाींनी नोंदतजलेल्या तरारीजर कायाजाही करण्यात

येते. जीि बबल दरु
ु ्त करके ज जीि बबलाचा भरका करण्याकररता उपतजभागीय
कायाालयातील बबमलींग ््ाफला आठजड्यातून लक ददजस मुकु्बन पाठतजण्यात येते
तसेच कुठल्याही पतसीं्लेमध्ये जीि बबल ्जीकारण्यासाठी अिा प्राप्पत ााल्यास

महातजतरकया प्रचमलत ननयमानस
ु ार प्राधान्याने जीि बबल भरका केंद्र सुरु करण्यात
ये ल.

१०) अनेगाज येलील ३३/११ केव्ही उपकेंद्राचे काम अनशन
ीं त
ा प्रगतीपलाजर
ु ेष योिनेतग
असून त्यासाठी २२० के.व्ही. जकी उपकेंद्र येलून जीि पुरजठा गेण्यात येकार आहे .
११) मुकु्बन येलील ९५ ्री् ला ्ची कामे प्रगती पलाजर आहेत.

(४) प्रश्न उद््ाजत नाही.

___________
आहदिासी ररुिल प्रा.मा.नामाांकित इसबािी, (ता.पांढरपूर, जि. सोलापूर) या सांस्थेाया

सांस्थाचालिािर बालमत्ृ यूचे रन्हे दाखल असून अनेि मलाांचे शोषण सध्दा होत असल्याबाबत

(४९)

६४१४९ (१२-०८-२०१६).

श्री.राि तोडसाम (अणी) :

सन्माननीय आहदिासी वििास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आददजासी गुरुकुल प्रा.मा.नामाींक्रकत इसबाजी, (ता.पींढरपूर, जि. सोलापूर) या सीं्लेया
सीं्लाचालकाजर बालमत्ृ यूचे गुन्हे दाखल असून अनेक मुलाींचे शनोषक सुध्दा होत आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, त्या अनुषींगाने या सीं्लेस हे न सी-९९ साठी येकारे अनुदान तात्का

लाींबतजण्याबाबत ्लाननक लोकप्रनतननधी (आकी) याींनी ददनाींक २/५/२०१६ रोिी मा.अपर
आयुक्त, आददजासी तजकास तजभाग, ठाके याींना ननजेदन दे ऊन मागकी केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त ननजेदनानस
ु ार सदरहू सीं्लेस मम कारा ननधी लाींबतजण्याबाबत शनासनाने
कोकती कायाजाही केली आहे जा करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप कायाजाही केली नसल्यास, तजलींबाची कारके काय आहेत ?

तज.स. २६५ (37)
श्री. विष्ट्ण सिरा (२८-१२-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे आहे .
(३) प्र्तत
ु ननजेदनाया अनष
ु ींगाने चशकशनी केली असता सदर शना े त परु े शना सोयी सतु जधा
नसल्याने सन २०१६-१७ या शनैक्ष कक जषाामध्ये नामाींक्रकत ननजासी शना ा योिनेंतगात या

शना े ची ननजन करण्यात आलेली नाही. तसेच या शना े त नामाींक्रकत ननजासी शना ा या
योनिेंतगात यापूजी प्रजेमशनत केलेल्या ३०७ आददजासी तजद्यार्थयाांना सोलापूर ज गोनेगाज
प्रकल्पाींतगात ननजन केलेल्या इतर नामाींक्रकत शना ाींमध्ये समायोजित करण्यात आलेले आहे.

सबब, सद्यज्लतीत सदर शना े त नामाींक्रकत ननजासी शना ा योिनेंतगात अनद
ु ान दे ण्याचा प्रश्न
उद््ाजत नाही.

(४) प्रश्न उद््ाजत नाही.
___________
शेराि तालक्ट्यातील षतत्रांि येथील विहरीिरील िनेक्ट्शन बाबत
(५०)

६४३०१ (१६-०८-२०१६).

श्री.राहल बोंद्रे (धचखली) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पढ
ु ील

(१) शनेगाज तालक्
ु यातील नतींिज येले शनेतातील तजहीरीजर जीि कनेक्शनन मम ण्यासाठी १५ हिार
रूपये अनामत रक्कम भरली असताींनाही लक जषााचा कालाजधी उल्ून गेला तरी अद्यापयांत

जीि कनेक्शनन मम ाले नाही म्हकून शनेतकरी आत्महत्याग्र्त कु्ूींबातील मदहलेने उपतजभागीय
अधधकारी कायाालयासमोर मुलाबा ाींसह उपोषकाचा इशनारा ददला होता हे खरे आहे काय ?

(२) असल्यास, याप्रकरकी शनासनाने चशकशनी करून कोकती कायाजाही केली जा करण्यात येत
आहे .
(३) अद्याप कोकतीच कायाजाही केली नसल्यास तजलींबकाची कारके काय आहे त.
श्री. चांद्रशेखर बािनि े (१०-०१-२०१७) :(१) ज (२) हे अींशनत: खरे आहे .
श्ीमती गोकु ाबा

श्ीकृषक दहींगके, रा.नतींिज, ता.शनेगाज, जि.बुलढाका याींनी शनेतातील

तजदहरीजर जीि कनेक्शनन मम ण्याकरीता धनक मसींचन योिनेअत
ीं गात दद.२९.४.२०१५ नुसार
रु.५,१००/- रक्कमेचा भरका केला असून दद.१५.०४.२०१६ रोिी सदर कृषी पींपाचे जीि कनेक्शनन
धनक मसींचन योिनेअींतगात दे ण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद््ाजत नाही.
___________

विधान भिन

डॉ. अनांत ि से

मांबई

प्रधान सधचि
महाराष्ट्र विधानसभा.
_________________________
शनासकीय मध्यजती मद्र
ु कालय, मींब
ु .

