अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३२७ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

वधाा जिल््यातील िृविपांपाच्या वीि िोडण्या प्रलांबित असल्यािाित
(१)

१२७४९ (०४-०४-२०१५).

श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वर्ाा जिल््यातील सुमार ४ हिार ७०० कृषिपींपाच्या वीि िो्या

प्रलींबित असल्याच

माह िानवारी, २०१५ मध्य वा त्यादरम्यान दनदशनानास ेल, ह खर ेह काय,
(२) असल्यास, सदर प्रश्न मागगी  लावयािाित पालकमीं्ी याींनी ेश्वासितसत कल ेह, ह ही
खर ेह काय,
(३) असल्यास, त्याअनुिींगान वर्ाा जिल््यातील वीि िो् ीचा प्रश्न तात्ीन सो्षवयाकतरता
शनासनामार्ात को ती कायावाही करयात ेली वा यत ेह,

(४) असल्यास, त्याची अींमलििाव ी शनासनामार्ात कर्ीपयंत करयात य ार ेह,
(५) नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत ?

श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (०५-०७-२०१७) :(१) वर्ाा जिल््यामध्य माचा, २०१५ अखर ४८३७
शनतकऱयाींच्या कृिीपींप वीि िो्या प्रलींबित होत्या.
(२) ह खर ेह.

(३) व (४) वर्ाा जिल््यातील सदर प्रलींबित कृिीपींपाच्या वीि िो् ीसाठी षवशनि पॅकि-१

अींतगात सन २०१५-१६ कतरता रु. ३१.६७ को्ी इतका दनर्ी मींिूर करयात ेला. सदर
जिल््यात

सन

२०१५-१६

मध्य

षवशनि

पॅकि-१

अींतगात

२१०५,

पायाभूत

ेराख्ा-२

योिनअींतगात ११५७, जिल्हा वाषिाक योिना १५७, ेरईसी (एसपीए) योिनअींतगात ११७,
ड्ड्एर् व इतर योिनतींगत
ा १०७७ अस एकू
असून उवातरत काम प्रगतीपथावर ेहत.

४६१३ कृिीपींपाींच ऊिगी कर

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

करयात ेल

षव.स. ३२७ (2)
राज्यातील वीि ववतरण िांपनीचे ववभािन िरण्याच्या प्रस्तावािाित
(२)

१६२९४

(खामगाांव) :

(१०-०८-२०१५).

श्री.राधािृष्ट्ण

ववखे-पाटील

(शशडी),

अॅड.आिाश

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील वीि षवतर

कींपनीन (महाषवतर ) षवदभा, मराठवा्ा, कोक

महाराषर अशना चार प्रादसितशनक भागात षवभािन करयाचा प्रस्ताव शनासनाच्या

ेण

फुांडिर
उवातरत

षवचारार्ीन

ेह, ह खर ेह काय,
(२) असल्यास, या प्रस्तावािाित अ्यास करयासाठी महाषवतर

कींपनीच्या व्यवस्थापकीय

सींचालकाींना, इतर राज्याचा दौरा करुन अहवाल सादर करयास साींगयात ेल ेह, ह ही
खर ेह काय,
(३) असल्यास, याप्रकर ी शनासनान चौकशनी कली ेह काय,
(४) असल्याच, चौकशनीच दनषकिा काय ेहत, त्यानुसार महाषवतर च षवभािन करयािाित
शनासनाची भूसितमका काय ेह ?

श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (१३-०६-२०१७) :(१) व (२) महाषवतर

कींपनीच षवभािन करयाचा

प्रस्ताव शनासनाच्या षवचारार्ीन नाही. परीं तु कींपनीच्या कारभाराची व्याप्ती, सींचलनातील मद्द
ु व
वीिगळती इ. िािी षवचारात घऊन कींपनीची पुनरा चना करुन षवभागीय मीं्ळ स्थापन
करयाच्या दृष्ीन अ्यास करयासाठी कींपनीस सूचना दयात ेल्या होत्या.
(३) महाषवतर

कींपनीची पन
ु रा चना करुन चार षवभागीय पतरमीं्ळ स्थापन करयाचा प्रस्ताव

अदयाप कींपनीच्या षवचारार्ीन ेह.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
िळगाव जिल््यात उस्मातनया पािामधील शमटरला दोन विाापासून ववद्युत िोडणी
हदली गेली नसल्यािाित

(३)

२५२७७ (१६-०८-२०१५).

(िळगाव शहर) :

श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव), श्री.सुरेश (रािूमामा) भोळे

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िळगाव जिल््यात उस्मादनया पाकामर्ील नागतरकाींनी दोन विाापूवगी  मी्र सितमळाव म्ह ून
क्रॉम्प््नक् वारीं वार माग ी कल्यानुसार काही महहन्याींनी सितम्र सितमळाल परीं तू या सितम्रला
षवदयुत िो् ी हदली नसल्याच हदनाींक ३० म, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास दनदशनानास ेल
ेह, ह खर ेह काय,

(२) असल्यास अधर्कृत वीि िो् ीसाठी वारीं वार पाठपरु ावा करुनही महाषवतर , क्रॉम्प््न
याींनी अदयाप को तीच कायावाही कली नसल्यामळ
ु अनक नागतरकाींनी वाहहन्याींवर हुक ्ाकल
ेहत, ह खर ेह काय,
(३) त्याचप्रमा

तथील भागात अनक समस्याींमळ
ु नागतरक ्स्त झाल असून महापासितलकन

सषु वर्ा दयाव्यात अशनी माग ी कली ेह, ह खर ेह काय,

(४) असल्यास, सदर माग ीवर शनासनान को ती कायावाही कली वा करयात यत ेह,
(५) नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत ?

षव.स. ३२७ (3)
श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (२८-०६-२०१७) : (१) व (२) िळगाींव जिल््यातील उस्मादनया
पाकामर्ील ८० नागतरकाींना िून, २०१३ मध्य नवीन वीि िो् ी दयात ेली होती.

या

भागातील रोहह् अदतभारीत झाल्यामुळ नवीन २ रोहह् िसषवयाच काम एषप्रल, २०१५ मध्य
पू ा करयात ेल. यादरम्यान नवीन िो्या माग ीनस
ु ार दयात ेल्या ेहत िळगाव
षवतर

फ्रॅन्चाइझी करारातील तरतुदी नुसार हद. १०/०८/२०१५ रोिी म. सी.िी.एल. सोितचा

करार रद्द कला गला ेण

वीि षवतर

ताब्यात घऊन महाषवतर

प्र ाली महाषवतर न हद. १२/०८/२०१५ रोिी ेपल्या

कींपनीन कामकािाला सुरुवात कली ेह व ेता कींपनीक्ून

तात्काळ वीि िो्या दयात यत ेहत.
(३) प्रश्न उद्ावत

नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत

नाही.

(५) प्रश्न उद्ावत

नाही.
___________

इचलिरां िी (जि.िोल्हापूर) येथील यांत्रमागधारि िृती सशमतीच्या मागणीिाित
(४)

२९७५४ (२२-१२-२०१५).

श्री.अजित पवार (िारामती), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.पाांडुरां ग िरोरा (शहापरू ), श्री.मिरां द
िाधव-पाटील (वाई), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.किसन िथोरे (मुरिाड) :

सन्माननीय

ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) इचलकरीं िी (जि.कोल्हापूर) यथ यीं्मागर्ारक कृती ससितमतीव्दार त्याींच्या मागयासींदभाात
माह ऑगस््, २०१५ च्या शनव्च्या सप्ताहात मोचााच ेयोिन कल होत, ह खर ेह काय,

(२) असल्यास, मोचेक-याींच्या मागया को त्या ेहत, तसच सदर मागयाींपक
ै ी को त्या
मागया मान्य करयात ेल्या ेहत व उवातरत मागयाींिाित शनासनान को ती कायावाही
कली वा करयात यत ेह,

(३) नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत ?

श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (०५-०७-२०१७) : (१) हदनाींक १.०८.२०१५ रोिी मोचाा काढयात ेला
होता.

(२) महाराषर षवदयुत दनयामक ेयोगाच्या हदनाींक २६.०६.२०१५ च्या वीि दर ेदशनानुसार
नव वीि दर महाषवतर

कींपनीच्या ग्राहकाींना हदनाींक ०१.०६.२०१५ पासून लागू करयात ेल

होत. त्यामध्य २७ अश्वशनक्ती पक्षा कमी षवदयुत भार असलल्या यीं्मागर्ारकाींच्या वीि

दरामध्य रु. ५.०६/- यदु न् वरुन रु. ५.४३/- यदु न् इतकी दरवाढ झाली. त्यामळ
ु त्याींच्या वीि
दरात ३७ पैस युदन् इतकी दरवाढ झाली.
माग ी होती.

ही दरवाढ रद्द करयािाित सदर यीं्मागर्ारकाींची

सदर माग ी षवचारात घऊन लघुदाि यीं्माग र्ारकाींसाठी त्यावळी वीिदर रु.

२.६६ युदन् इतका करयात ेला होता.
(३) प्रश्न उद्ावत

नाही.

___________

षव.स. ३२७ (4)
आहदवासी वविास ववभागाांतगात असलेल्या आश्रमशाळाांमधील
शशक्षिाांना वेतन अदा न िेल्यािाित
(५)

३१६९८ (२२-१२-२०१५).

श्री.अिय चौधरी (शशवडी), श्री.सुतनल शशांदे (वरळी) :

सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ेहदवासी षवकास षवभागाींतगात असलल्या अमरावती, नासितशनक, नागपूर ेण
ठा

षवभागातील ेश्रम शनाळाींमर्ील ५००० सितशनक्षकाींना वतन दयात ेल नाही, ह खर ेह

काय,
(२) असल्यास, यािाितची तक्रार सितशनक्षक सलच प्रदशन उपाध्यक्ष याींनी मा.ेहदवासी षवकास
मीं्ी याींच्याक् माह सप््ें िर, २०१५ मध्य दनवदनाव्दार कली ेह, ह खर ेह काय,
(३) असल्यास, सदर दनवदनाच्या अनुिींगान ५००० सितशनक्षकाींना वतन अदा न करयाची कार
काय ेहत व सितशनक्षकाींच थककत वतन ककती कालावर्ीत दयात य ार ेह,
(४) नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (२०-०६-२०१७) :(१) ह खर नाही.

(२) ह खर नाही. या सींदभाात उपलब्र् दस्तऐविाींची/असितभलखाींची तपास ी कली असता
सितशनक्षकाींच्या वतनासींदभाात माह सप््ें िर, २०१५ मध्य दनवदन प्राप्त झाल्याच ेढळून ेल
नाही.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील प्रत्येि घरात वीि पोहचववण्यािाित
(६)

४२१७३ (२०-०४-२०१६).

श्री.गणपत

गायिवाड

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सांिय पुराम (आमगाव),

(िल्याण

पूव)ा ,

डॉ.सतीश

(अण्णासाहे ि)

पाटील

(एरां डोल) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील प्रत्यक घरात पुढील तीन विाात वीि पोहचवली िा ार असून केंद्र शनासनाच्या
मदतीन सम
ु ार ४५०० को्ी रुपय खचन
ूा ग्रामी

व शनहरी भागातील वीिषवतर

प्र ाली

सुर्ारली िाईल अशनी घोि ा मा.ऊिाा मीं्ी याींनी कली असल्याच माह िानवारी, २०१६ मध्य
वा त्यादरम्यान दनदशनानास ेल ेह, ह खर ेह काय,

(२) असल्यास, मा.ऊिाा मीं्ी यानी कलल्या घोि नस
ु ार घराघरात वीि पोहचषवयािाित
शनासनान को त दनयोिन कल ेह वा करयात यत ेह,
(३)

नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत ?

षव.स. ३२७ (5)
श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (०५-०७-२०१७) :(१) ह खर ेह.

(२) दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योिनमध्य राज्यातील ग्रामी

भागातील ३,९४,१४१

दातरद्र्यरिखालील लाभाथगी सहहत १२,४८,४७४ घरगुती ग्राहकाींना नवीन वीि िो् ी द , ८३७
वाहहन्याच वाहहनी षवलगीकर

कर , वीि षवतर

ग्रामयोिनच्या ६९ गावाींमध्य वीि षवतर

प्र ाली सक्षमीकर

प्र ालीच सक्षमीकर

कर

कर , साींसद ेदशना

व महाराषर राज्यातील

३३ जिल््याींमध्य २१५ नवीन उपकेंद्र, १०० उपकेंद्राची रोहहत क्षमतावाढ, १०९२४ षवतर
रोहह्, १९४१७ ककती उच्चदाि वाहहनी, ६२१८.४ ककमी लघुदाि वाहहनी उभार

इत्यादी

कामाींचा समावशन ेह.

एकाजत्मक ऊिाा षवकास योिनमध्य राज्यातील शनहरी भागात ३,४९८ ककलोव्हॅ् क्षमतच
सौर प्रकल्प उभार , ६,२१,४७३ नवीन मी्र िसषव
शनहरामध्य वीिषवतर

प्र ाली सक्षमीकर

रोहह् क्षमतावाढ, ५७०५ षवतर
लघद
ु ाि वाहहनी उभार

तसच महाराषर राज्यातील २५४

करयासाठी १२८ नवीन उपकेंद्र, ८९ उपकेंद्राींची

रोहह्, ४५३२.०२ ककमी उच्चदाि वाहहनी, ३२३९.९५ ककमी

इत्यादी कमाचा समावशन ेह.

सदर दोन्ही योिनच्या कामाींच्या दनषवदा महाषवतर

कींपनीतर्े काढयात ेल्या असून

कीं्ा्दाराींना एषप्रल, २०१७ मध्य कायाादशन दयात ेल ेहत.सदर काम दोन विाात पू ा
करावयाची ेहत.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
रायगड जिल््यात िेएसडब्लल्य,ू डोलवी िांपनीने िेलेल्या वायूप्रदि
ू ण व िलप्रदि
ू णािाित
(७)

४६८४४ (२८-०४-२०१६).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पयाावरण मांत्री पुढील

(१) रायग् जिल्हयातील िएस्ब्ल्यू, ्ोलवी कींपनीच्या वायूप्रदि
ू , िलप्रदि
ू
काींदळवनाच्या कत्तलीिाित पयाावर

सींरक्ष

ेण

तसच

िनिागत
ृ ी सींघ्नच महाराषर अध्यक्ष

याींनी उपजिल्हाधर्कारी, जि. रायग् याींना माह ड्सेंिर, २०१५ च्या सुमारास दनवदन हदल, ह
खर ेह काय,

(२) असल्यास, या दनवदनानुसार उपजिल्हाधर्कारी याींनी को ती कायावाही कली वा करयात
यत ेह,

(३) अदयाप कायावाही कली नसल्यास, षवलींिाची कार
श्री. रामदास िदम (२९-०६-२०१७) : (१) ह खर नाही .
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

काय ेहत ?

षव.स. ३२७ (6)
सातारा जिल्हयातील िरमोडी पांपहाऊससाठी दहा िेव्हीची अततररक्त
ववद्युत लाईन टािण्यािाित
(८)

५०९९८ (२०-०४-२०१६).

श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अशमन पटे ल (मुांिादे वी) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सातारा जिल्हयातील करमो्ी पींपहाऊससाठी दहा कव्हीची अदततरक्त षवदयुत लाईन

्ाकावी लाग ार असून त्यासाठी पाच को्ी रुपय ड्पॉझी् दयाव लाग ार असल्याच माह
सप््ें िर, २०१५ रोिी वा त्या दरम्यान दनदशनानास ेल ेह, ह खर ेह काय,
(२) असल्यास, या प्रकर ी शनासनान चौकशनी कली ेह काय,
(३) असल्यास चौकशनीच्या अनुिींगान सदरची रक्कम भरयािाित को ती कायावाही कली ेह
वा करयात यत ेह,
(४)

नसल्यास षवलींिाची कार

काय ेहत ?

श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (२२-०६-२०१७) :(१) सातारा जिल््यातील करमो्ी योिना नसून
उरमो्ी उपसा सितसच
ीं न योिना ेह. ती पू ा क्षमतन कायााजन्वत कर कतरता २४ एम.व्ही. ए.
अदतरीक्त षवदयुत भाराची गरि असून त्याकरीता रु. ९.२४ को्ी इतका खचा अपक्षक्षत ेह.

(२), (३) व (४) िलसींपदा षवभागाक्ून कामाच्या गरिनुसार प्राप्त हो ारा दनर्ी षवचारात
घऊन सदरच काम महापारि

कींपनीक्ून करयात यईल.
___________

सोलापरू शहरातील उघड्या ववद्यत
ु रान्सफामारमळ
ु े नागररिाांच्या
जिववताला धोिा असल्यािाित

(९)

५२२५५ (२०-०४-२०१६).

िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर शनहरातील अनक षवदयुत रान्सर्ामार उघ्यावर असल्यान नागतरकाींना र्ोका
दनमाा

होयाची शनक्यता असल्यान महाषवतर न शनहरातील सवा ्ीपीींचा सवे करयाची हमी

हदली होती मा् एक महहना उल्ूनही अदयाप सवेच काम पू ा झाल नसल्याच माह िानवारी,
२०१६ मध्य वा त्यादरम्यान दनदशनानास ेल ेह, ह खर ेह काय,
(२) असल्यास, या प्रकर ी शनासनान चौकशनी कली ेह काय,
(३) असल्यास चौकशनीत काय ेढळून ेल व त्याअनुिींगान करुन उघ्यावर असलल्या
्ीपीची दरु
ु स्ती करयािाित को ती कायावाही कली वा करयात यत ेह,
(४)

नसल्यास षवलींिाची कार

श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे

काय ेहत

(३१-०५-२०१७)

:

(१),

(२)

व (३)

महाषवतर

कींपनीक्ून

रान्सर्ॉमासच
ा ी दनयतकासितलक (Periodical) दखभाल व दरु
ु स्ती कली िात. माह िानवारी,

२०१६ पासन
ा या
ू दनयतकासितलक दखभाल व दरु
ु स्तीअींतगात सोलापरू शनहरातील ६३ रान्सर्ॉमासच्
ड्स्रीब्युशनन िॉक्सच्या उघ्या दरवािाींची दरु
ु स्तीची काम पू ा करयात ेली ेहत.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही

___________

षव.स. ३२७ (7)
तनमगाव िेतिी (ता.इांदापूर, जि.पण
ु े) पररसरातून गेलेल्या सोलापूर-पुणे
उच्च दािाच्या टॉवर लाईनिाित

(१०)

५४०९५ (१६-०८-२०१६).

श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला) :

सन्माननीय ऊिाा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दनमगाव कतकी (ता.इींदापूर, जि.पु ) पतरसरातून गलल्या पॉवर ग्री् कोपोरशननच्या
सोलापूर-पु

उच्च दािाच्या ्ॉवर लाईनमुळ पतरसरातील शनतकऱयाींच्या शनतातील षपकात

षवदयत
ु प्रवाह उतरल्याच माह एषप्रल, २०१६ मध्य वा त्या दरम्यान दनदशनानास ेल, ह खर
ेह काय,
(२)

असल्यास,

शनतात

षवदयुत

मिूर घािरल्यान शनतात काम कर

उतरल्यान

शनतकऱयाींच्या

शनतात

काम

करयास

िींद कल ेह, ह ही खर ेह काय,

(३) असल्यास, या प्रकर ी शनासनान चौकशनी कली ेह काय,
(४) असल्यास, चौकशनीत काय दनषपन्न झाल व त्यानि
ु ींगान शनासनान को ती कारवाई कली
वा करयात यत ेह,

(५) नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत ?

श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (३०-०६-२०१७) : (१) ह खर नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यात १९ लक्ष पररवारापयंत अद्याप वीि पोहचली नसल्यािाित
(११)

५५८०८ (१६-०८-२०१६).

श्री.पथ्
ृ वीराि चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.वविय वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन पटे ल (मुांिादे वी), डॉ.सांतोि टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े
ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) :
काय :(१) राज्यात १९ लक्ष पतरवार ेण

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

३५० छोट्या वाड्यावस्त्या ेण

गावाींमध्य वीि पोहचली

नसल्यान गाव अींर्ारात असल्याच माह म, २०१६ मध्य वा त्या सम
ु ारास दनदशनानास ेल, ह
खर ेह काय,

(२) असल्यास, या प्रकर ी शनासनान चौकशनी कली ेह काय,
(३) असल्यास, चौकशनीत काय ेढळून ेल व त्या अनुिींगान या भागात अपारीं पातरक
स््ोताींदवार षवि पुरवठा करयािाित शनासनान को ती कायावाही कली ेह वा करयात यत
ेह,

(४) नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत ?

षव.स. ३२७ (8)
श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (२८-०६-२०१७) :(१) राज्यात एकू

१८,७३,०८७ ग्रामी

पतरवाराींच्या

वीि िो्याींच षवदयुतीकर ाच काम िाकी ेह. त्यापैकी १२,४८,४७४ ग्रामी

घरगुती वीि

िो्याींच काम हदनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योिन अींतगात प्रस्ताषवत ेहत. उवातरत

६,२४,६१३ वीि िो् ीच काम जिल्हा दनयोिन षवकास ससितमती योिन अींतगात वाषिाक ्प्प्या
्प्प्यान करयाच प्रस्ताषवत ेह. तसच राज्यात एकू
याींच पारीं पातरक पध्दतीन षवदयुतीकर
(२) व (३) घनदा् िींगल ेण
कर

२९८ गाव ेण

२०९३ वा्ी पा्

करयाच काम िाकी ेह.

्ोंगराळ भाग असल्याकार ान ज्या गावाींच

षवदयुतीकर

शनक्य नाही अशना गावाींच महाऊिाामार्ात अपारीं पातरक उिेदवार षवदयुतीकर

करयाची

कायावाही सुरु ेह.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
ववदभा व मराठवाड्यात उद्योगाना सवलतीचा वीि दर लागू िरण्यािाित
(१२)

५५९९३ (२२-०८-२०१६).

श्री.त्र्यांििराव शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.वविय वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन पटे ल (मुांिादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोि टारफे
(िळमनुरी) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) षवदभा व मराठवाड्यात उदयोगाना उत्तिन दयासाठी सवलतीचा वीि दर लागू करयाच
शनासनान िाहीर कल्यानींतर यासींदभाात उच्चस्तरीय ससितमती नमयात ेली होती व या

ससितमतीन सादर कलल्या अहवालावर षवचार करयासाठी मख्
ु य सधचवाींच्या अध्यक्षतखाली
ससितमती नमयात ेली होती, ह खर ेह काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त दोन्ही ससितमत्याींनी सादर कलल्या अहवालातील सितशनर्ारशनीींच स्वरुप
काय ेह व त्यािाित को ती कायावाही करयात ेली ेह वा यत ेह,
(३) नसल्यास, त्याची कार
लाग

काय ेहत व यािाित कायावाही करयासाठी ककती कालावर्ी

अपक्षक्षत ेह?

श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (०५-०७-२०१७) : (१) ह खर ेह.

(२) षवदभा, मराठवा्यातील उदयोगाींना प्रोत्साहन दयासाठी सदर भागातील औदयोधगक
षवदयत
ु ग्राहकाींना (अ) इींर्न समायोिन ेकार, (ि) उदयोगाींच्या कायाक्षमतवर ेर्ातरत व
(क) नवीन उदयोगाींकतरता प्रोत्साहनपर सवलत दयािाित शनासन दन य
ा क्र. सींकी ा

२०१५/प्र.क्र.२३८/ऊिाा-५, हदनाींक २९ िून, २०१६ अन्वय ेदशन दनगासितमत करयात ेल ेहत.
(३) प्रश्न उद्ावत

नाही.

___________

षव.स. ३२७ (9)
साांगली शहरात िनावट िागदपत्राांच्या आधारे बियर िारला परवानगी दे ण्यात आल्यािाित
(१३)

६१५५३ (२०-०८-२०१६).

श्री.धनिांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :

सन्माननीय राज्य

उत्पादन शल्
ु ि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) साींगली

शनहरातील मान चौक, गुलाि कॉलनी, शनींभर र्ु्ी रो् या हठका ी िनाव्

कागदप्ाींच्या ेर्ार बियर िारला परवानगी दयात ेल्याची घ्ना माह एषप्रल, २०१६ मध्य
वा त्यादरम्यान दनदशनानास ेल, ह खर ेह काय,
(२) असल्यास, या षवरोर्ात अनक सामाजिक सींस्था व नागतरकाींनी ेींदोलन कली ह खर
ेह काय,
(३) असल्यास, या प्रकर ाची चौकशनी करयात ेली ेह काय,
(४) असल्यास, चौकशनीअींती यामर्ील दोंिीषवरुध्द कारवाई करयािाित शनासनान को ती
कायावाही कली वा करयात यत ेह,
(५) नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत ?

श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (२७-०६-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) साींगली जिल््यातील तीन
नागतरकाींनी

हॉ्ल

एस.एस.

रस््ॉरीं ्

िारला

हद. ११.४.२०१६ व हद. १६.४२०१६ रोिी एकू

हदलल्या

अनज्ञ
ु प्तीिाित

हद.

२८.३.२०१६,

तीन तक्रार अिा दाखल कल.

जिल्हाधर्कारी, साींगली याींच्या मान्यतन हद. ९.६.२०१६ अन्वय सदरहू अिा दप्तरी
दाखल करयात ेल.
दरम्यानच्या

कालावर्ीत

तक्रारदार

याींनी

जिल्हाधर्कारी,

साींगली

याींचक्

हद. १२.०५.२०१६ रोिी दनवदन हदल. सन
ु ाव ी दवन
ू ही तक्रारदार याींना हद. १६.५.२०१६ रोिी
मोचाा काढला.

जिल्हाधर्कारी, साींगली याींनी तक्रारदार व अनुज्ञप्तीर्ारकाींसमवत हद. ३०.५.२०१६,

हद. ६.६.२०१६ व हद. ५.७.२०१६ अशना एकू
काढला

तीन सुनावया घवन
ू तक्रारदाराींचा अिा दनकाली

व तक्रारदार याींना वाद अिााचा खचा म्ह न
ू रक्कम रु. ५०००/- प्रदतवादयाींना दयावा

असा ेदशन हद. २२.८.२०१६ रोिी पारीत कला.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
पालघर जिल््यातील डहाणू तालुक्यात सातत्याने भारतनयमन होत असल्यािाित
(१४)

६२२१५

(दहहसर) :

(१८-०८-२०१६).

श्री.पास्िल

धनारे

(डहाण)ू ,

श्रीमती

मतनिा

चौधरी

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालघर जिल््यातील ्हा ू तालक्
ु यात सातत्यान षवदयत
ु भारदनयमन होत असल्यामळ
ु

्हा ूच्या िींदरपट्टी भागाींतील धचींच ी, वरोरा वानगाींव, साखर लघउ
ु दयोग, ्ाय मकसा इत्यादी

लहान मोठ्या व्यवसायाींवर षवपरीत पतर ाम होऊन त्याींच मोठ्या प्रमा ात नक
ु सान होत ेह,
ह खर ेह काय,
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(२) असल्यास पालघर जिल्हयातील िव्हार, मोखा्ा या ेहदवासी भागात मोठया प्रमा ात
भारदनयम होत असल्यान ेहदवासी रहहवाशनाींना मोठया प्रमा ात ्ास होत ेह, ह ही खर
ेह काय,
(३) तसच ्हा ू (जि.पालघर) तालक्
ु यात र्रमपरू ेहदवासीवा्ीच्या दी् हिार लोकवस्ती

असलल्या वा्ीींवर मागील तीन महहन वीि पुरवठा िींद असल्याच माह एषप्रल, २०१६ मध्य वा
त्यादरम्यान दनदशनानास ेल ेह, ह खर ेह काय,

(४) असल्यास, यािाित चौकशनी करयात ेली ेह काय,
(५) असल्यास, चौकशनीच्या अनि
भारदनयम कमी करुन िींद
ु ींगान उक्त भागात षवदयत
ु
असलला वीि पुरवठा सुरु करयासाठी शनासनान को ती उपाययोिना कली ेह वा करयात
यत ेह,

(६) नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत ?

श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (२७-०६-२०१७) :(१)

्हा च्
ू या िींदरपट्टी भागाींतील धचींच ी, वरोर,

वानगाव या पतरसरात ३३/११ कव्ही ददाळ उपकेंद्रातन
ू वीि पुरवठा होतो. सदर उपकेंद्रातून ११
कव्ही वरोर, ११ कव्ही वानगाव या उच्चदाि वाहहन्याव्दार पतरसरातील लघु उदयोग व
्ायमकसा इत्यादी व्यवसायदाराींना वीि पुरवठा होतो. या वाहहन्याींवर माह ड्सेंिर, २०१५
पासन
काही अपवादात्मक
ू भारदनयमन होत नसन
ू षवदयत
ु प्र ालीवर ेलल्या ता ामळ
ु
वळीच भारदनयमन कल िात.

(२) िव्हार मोखा्ा या भागात माह ड्सेंिर, २०१५ पासून भारदनयमन िींद असून काही
अपवादात्मक पतरजस्थतीतच भारदनयमन कल िात.

(३) हद. ०२/०४/२०१६ रोिी र्रमपूर (ता. ्हा ,ू जि. पालघर) यथील षवदयुत रोहह् नादरु
ु स्त
झाल होत त हद.१२/०५/२०१६ रोिी िदलन
ू नषवन रोहह् िसषवयात ेल असन
ू वीि परु वठा
सुरळीत करयात ेला ेह.

(४) व (५) यािाित महाषवतर

कींपनीक्ून चौकशनी करयात ेली असून र्रमपूर

(ता. ्हा ू जि. पालघर) यथील ेहदवासी वा्ी यथील नादरु
ु स्त रोहह् िदलयासींिींर्ी शनाखा

असितभयींता याींच क्ून हलगिगी प ा झाल्याच दनदशनानास ेल असन
ू त्याींच्या षवरुध्द षवभागीय
चौकशनी करुन त्याींचवर सितशनस्तभींगाची कारवाई करयात ेली ेह.
(६) प्रश्न उदवभवत नाही.
___________
मौिे वाल्ये (ता.रािापूर जि.रत्नाधगरी ) या गावात सांपूणा दारुिांदी होणेिाित
(१५)

६४४९८ (२०-०८-२०१६).

श्री.ओमप्रिाश ऊफा िच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

राज्य उत्पादन शुल्ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौि वाल्य (ता.रािापूर जि.रत्नाधगरी) या गावात परराज्यातून, मुख्यत्व गोवा यथील
मोठ्या प्रमा ात चोरट्या मागाान अवैर् दारु षवक्रीसाठी यत, ह खर ेह काय,
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(२)

असल्यास, यथील ग्रामपींचयतीन हदनाींक ३० र्ब्रुवारी, २०१५ रोिीच्या िैठकीत ेण

हदनाींक १० म, २०१६ रोिीच्या ग्रामसभत गावात सींपू ा दारुिींदी करयाचा ठराव मींिूर करुन
दारुिींदीच्या माग ीसाठी सदर ठराव जिल्हाधर्कारी, रत्नाधगरी याींचक् पाठषवलल ेहत, ह ही
खर ेह काय,
(३) असल्यास, चौकशनीकरुन मौि वाल्य गावात सींपू ा दारुिींदी करयािाित शनासनान को ती
कायावाही कली वा करयात यत ेह,
(४) नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत ?

श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (२७-०४-२०१७) :(१) अींशनत: खर ेह. राज्य उत्पादन शनुल्क षवभागान
सन २०१४ व २०१५ या विाामध्य सदर गावात परराज्यातन
ू ेलली अवैर् दारु षवक्री प्रकर ी
३ गुन्ह नोंदषवल असून याप्रकर ी अ्क कलल्या ३ ेरोपीषवरुध्द मा.न्यायालयात दोिारोपप्

दाखल कल ेह. या हठका ी मदय षवक्री व वाहतुकीवर लक्ष ठवून कारवाई करयाच्या
सच
ू ना दयात ेल्या ेहत.

(२) ह खर नाही. ग्रामपींचातीन पारीत कलला को ताही ठराव जिल्हाधर्कारी कायाालय,
रत्नाधगरी यथ प्राप्त झालला नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मौिे शशवडाव (ता.िणिवली, जि.शसांधुदग
ु )ा या गावातील वाडी क्र. १ ते ३ मध्ये
ववद्युत खाांिाांची दरु ावस्था झाल्यािाित

(१६)

६४८०६ (१८-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.अशमन पटे ल (मुांिादे वी) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

(१) मौि सितशनव्ाव (ता.क कवली, जि.सितसर्
ीं ुदग
ु )ा या गावातील वा्ी क्र. १ त ३ या वाड्याींमध्य

१९७२-७३ मध्य षवदयत
ु परु वठा करयात ेलल्या षवदयत
ु उपकर ाींची ३५ विाातन
ू एकदाच
दरु
ु स्ती करयात ेल्यान षवदयुत पोलची दरु ावस्था होऊन िऱयाच षवदयुत वाहक तारा
िसितमनीच्या हदशनन लोिींकळत ेहत, ह खर ेह काय,

(२) असल्यास, सदर वा्ीत षवदयत
ु पुरवठा सातत्यान खीं्ीत असल्यान वारीं वार या भागातील
शनती षपकाींच मोठ नक
ु सान होऊन अींर्ारात राहाव लागत ेह, ह ही खर ेह काय,
(३) असल्यास, प्रश्न भाग १ व २ िाित शनासनान चौकशनी कली ेह काय,

(४) असल्यास, चौकशनीत काय ेढळून ेल व त्यानुिींगान पुढ को ती कायावाही कली वा
करयात यत ेह,
(५)

नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत ?
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श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (०५-०७-२०१७) : (१) मौि सितशनव्ाव (ता. क कवली, जि. सितसर्
ीं ुदग
ु )ा
मध्य एकू

१७ वा्या ेहत. सन १९७२-७३ पासून वळोवळी गींिलल पोल िदलयाच काम

ेवश्यकतप्रमा
एकू

दखभालीच्या योिनअींतगात पू ा करयात ेल ेह. इन्फ्रा-२ योिनअींतगात

३१ लघुदाि वाहहनीच पोल िदलयात ेलल ेहत. त्याचप्रमा

तारा पूवव
ा त करयात ेलल्या ेहत. पोल गींि
प्रकक्रया असून ेवश्यकतप्रमा

तसच वीि वाहीन्या सैल हो

ही सततची

सदर काम महाषवतर क्ून वळोवळी पू ा करयात यत

ेहत.

(२) महाषवतर

सैल झालल्या काही

कींपनीक्ून दै नींहदन कामकािामध्य प्राप्त हो ाऱया तक्रारीींच दनराकर

षवहीत

कालावर्ीत करयात यत.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मौिे िाांधपाडा ग्रामपांचायत (ता.उरण, जि.रायगड) हद्दीत स्वतांत्र
रान्सफॉमार िसववण्यािाित
(१७)

६५११७ (०७-०१-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मौि

िाींर्पा्ा

ग्रामपींचायत

(ता.

उर ,

जि.

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पढ
ु ील

रायग्)

हद्दीत

िसषवयाची माग ी तथील ग्रामस्थाींनी महाराषर राज्य षवदयुत षवतर

स्वतीं्

रान्सर्ॉमार

मीं्ळाक् वारीं वार

कली ेह, ह खर ेह काय,

(२) तसच मौि र्ूतम
ू ग्रामपींचायत (ता. उर , जि. रायग्) हद्दीतील िुन स्लल पोल व
तारा िदल , रान्सर्ॉमार नषवन िास्त क्षमतचा िसषव , सितम्र नादरु
ु स्त असल्यान तात्काळ
नषवन सितम्र दयात याव, धचरनर षवभागासाठी भूसितमगत किल ्ाक

अशना अनक मागया

कल्या ेहत ह ही खर ेह काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त मागयाींवर शनासनान को ती कायावाही कली वा करयात यत ेह,
(४) नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत ?

श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (२०-०६-२०१७) : (१) ह खर ेह.

मौि िाींर्पा्ा ग्रामपींचायत यथ ३१५ कव्ही क्षमतच स्वतीं् रोहह् उभारुन कायााजन्वत

करयात ेल ेह.
(२) व (३)

मौि र्ुतूम ग्रामपींचायत हद्दीतील २०० कव्हीए क्षमतची २ रोहह्, ६३० कव्हीए

क्षमतच १ रोही् नव्यान िसषवयात ेल ेहत व ५०० कव्हीए क्षमतच १ रोही् िदलून
तथ ६३० कव्हीए क्षमतच रोही् िसषवयात ेल ेहत.

तसच ६ लघुदाि वाहहनीच पोल
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िदलषवयात ेल ेह.

तसच धचरनर षवभागात भूसितमगत वाहहन्या ्ाकयाऐविी सध्या

अजस्तत्वात असलल्या उच्चदाि वाहहन्यान नुतनीकर

(१० ककमी) हदनदयाळ उपाध्याय

योिनअींतगात करयात य ार ेह.
(४) प्रश्न उद्ावत

नाही.
___________
ऐरोली सेक्टर-५ मध्ये महाववतरण िांपनीचे साहहत्य
ववनावापर पडून राहहल्यािाित

(१८)

६५२०७ (०७-०१-२०१७).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ऐरोली (नवी मुींिई) सक््र-५ मर्ील महाषवतर
मैदानात महाषवतर

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

कायाालयाच्या िािूला अस ाऱया मोकयया

कींपनीच रान्सर्ामार, षपलर िॉक्स, किलच िॉक्स व इतर कोट्यवर्ी

रुपयाींच साहहत्य षवनावापर प्ून राहहल ेह, ह खर ेह काय,

(२) असल्यास, सुरक्षच्या कार ास्तव ह साहहत्य योग्य हठका ी हलवाव म्ह ून तथील
नागतरकाींनी महाषवतर

कायाालयाक् तक्रार करूनही सदर साहहत्य अदयाप हलषवयात

ेलल नाही याची शनासनान चौकशनी कली ेह काय,
(३) असल्यास, चौकशनीअींती साहहत्य हलषवयािाित शनासनान को ती कायावाही कली वा
करयात यत ेह,
(४) नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत ?

श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (२०-०६-२०१७) : (१) माह नोव्हें िर, २०१६ मध्य म. रािहदप कींपनीन

काही नवीन साहहत्य तसच पायाभत
ू ेराख्ा-२ योिनमध्य काढलल िन
ु साहहत्य मोकळया
मैदानात ठवलल होत.
(२) व (३)

महाषवतर

कींपनीमार्ात चौकशनी करयात ेली ेह.

सदर साहहत्य कींपनीस

सूचना हदल्यानींतर तात्ीन नोव्हें िर, २०१६ मध्य हलषवयात ेल असून सदर मैदानात
को तही साहहत्य ठवलल नाही.

तसच नवीन साहहत्य इन्फ्रा-२ योिनअींतगात महाषवतर

कींपनीच्या कामाकतरता

वापरयात ेल ेह.
(४) प्रश्न उद्ावत

नाही.
___________

महाववतरण व महापारे िण िांपन्याांच्या वीि दे यिाच्या थििािीिाित
(१९)

६५२७३ (२७-०१-२०१७).

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलिार हहल), श्री.नारायण पाटील

(िरमाळा), श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :
करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

षव.स. ३२७ (14)
(१) राज्य षवदयुत मीं्ळाच्या षवतर

व पारि

वीि कींपन्याींची शनतक-याींच्या कृिी पींपाना

हदलल्या वीि दयकाींची थकिाकी २० को्ी रुपय असून ती वसूल करयात ेली नाही, ह खर
ेह काय,

(२) असल्यास, शनतक-याींच्या कृिीपींपाना हदलल्या वीिची थकिाकी ककती व खासगी उदयोग
कींपन्याींची वीि शनुल्काची थकिाकी ककती ेह,

(३) असल्यास, ही थकिाकी वसूल न करता षवदयुत मीं्ळान ५६ हिार को्ीींची दरवाढ
करयाचा दन य
ा घतला ेह, ह ही खर ेह काय,

(४) असल्यास, चौकशनीअींती राज्य षवदयत
ु मीं्ळाच्या षवतर

व पारि

वीि कींपन्याींची

शनतक-याींच्या कृिी पींपाना हदलल्या वीि दयकाींची थकिाकी वसूल करयािाित शनासनान
को ती कायावाही कली वा करयात यत ेह,
(५) नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत ?

श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (०५-०७-२०१७) :(१) राज्यातील कृिी ग्राहकाींक्ून महाषवतर
माह माचा, २०१७ पयंत एकू

रु. १८,३११.२० को्ी एवढी थकिाकी दय ेह.

(२) माह माचा, २०१७ अखर राज्यातील कृिी ग्राहकाींची वीि बिलाची एकू

रु. १८,३११.२० को्ी एवढी असून औदयोधगक ग्राहकाींची वीि बिलाची एकू
रु. ४८१.५७

कींपनीस
थकिाकी
थकिाकी

को्ी एवढी ेह.

(३) व ४) षवदयुत मीं्ळान रु. ५६ हिार को्ीची दरवाढ कलली नसून रु. ५६ हिार को्ी हा
महाषवतर

कींपनीला लाग ारा एकू

महसल
ू ी खचा ेह.

योिनदवार थकिाकीची वसुली करयाच प्रयत्न सुरु ेहत.
(५)

प्रश्न उद्ावत

महाषवतर

कींपनीक्ून षवषवर्

नाही.

___________
नवी मुांिई ववभागात ववद्युत उपिरणाची दरु ावस्था झाली असल्यािाित
(२०)

६५६५६ (१०-०१-२०१७).

श्री.किसन िथोरे (मरु िाड) :
काय :-

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) नवी मींि
ु ई षवभागात ऐरोली, घ सोली, कोपरखैर , वाशनी, िलापरू , नरुळ, इत्यादी भागात
षवदयुत महाषवतर
ओ. ेण

कींपनीच ्ी.पी.िॉक्स, रान्सर्ामार इत्यादीची दरु ावस्था झाल्यासींदभाात

एम तसच यु ेण

एम योिनेंतगात वाशनी व नरूळ षवभागात दखभाल दरु
ु स्तीची

सुरु असलली काम पू ा करयात ेली ेहत काय,
(२) तसच वाशनी व नरूळ षवभागातील ओ ेण

एम योिनेंतगात ्ीपीेर मध्य प्रस्ताषवत

करयात ेलली काम सुरु करयात ेली ेहत काय,

(३) प्रश्न भाग क्र. (१) व (२) मर्ील काम पू ा करयािाित शनासनान को ती कायावाही कली
वा करयात यत ेह,

(४) नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत ?
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श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (२०-०६-२०१७) : (१) प्र ाली सुर्ार ा ेण

दखभाल (U & M)

योिनेंतगात वाशनी षवभागात १८३सितमनी/कर््र षपलर िदलयात ेल ेहत, ६ रान्सर्ॉमासन
ा ा
र्न्सीींग करयात ेल ेह, ६५१५ वॉल िॉक्स िसषवयात ेल ेह.
(२) व (३) वाशनी व नरुळ षवभागातील एकू

रु. ७५.५२/- को्ीींची काम महाषवतर

कींपनीमार्ात O & M अींतगात प्रस्ताषवत ेहत.
(४) प्रश्न उद्ावत

नाही.
___________

नाशशि येथील सातपरू , अांिड औद्योधगि वसाहतीमध्ये तनयशमत
वीि पुरवठा िरण्यािाित

(२१)

६५९२८ (०७-०१-२०१७).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम) :

सन्माननीय

ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नासितशनक यथील सातपूर, अींि् औदयोधगक वसाहतीमध्य, वारीं वार वीि पूरवठा खीं्ीत होत
असल्यान कामगार वगा िसून ठव , मालाच्या ऑ्ासा वळवर पू ा न हो , तयार माल
पाठषवयास षवलींि हो , मसितशनन िळ
होत

असल्या

प्रकर ी,

महाषवतर च

ेहद मोठया प्रमा ात उदयोिकाींच ेधथाक नुकसान
मख्
ु य

असितभयींता

याींना

ेयमाच्या

अध्यक्षाींनी

हदनाींक २ सप््ें िर, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास लखी दनवदन हदल, ह खर ेह काय,
(२)

असल्यास, चौकशनीअींती

सदरहू दनवदनाच्या अनुिींगान शनासनान अींि् औदयोधगक
वसाहतीस दनयसितमत वीि पुरवठा करयािाित शनासनान को ती कायावाही कली वा करयात
यत ेह,

(३) नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत

?

श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (२०-०६-२०१७) : (१) ह खर ेह.

ेयमाच्या अध्यक्षाींनी वीिच्या समस्यासींिींर्ी लखी दनवदन हद. २४.०८.२०१६ रोिी

मुख्य असितभयींता, महाषवतर , नासितशनक पतरमीं्ळ याींना हदल ेह.
(२)

मुख्य असितभयींता, महाषवतर , नासितशनक पतरमीं्ळ, याींनी महापारि

अधर्कारी याींच समवत

िैठक ेयोजित करुन षवशनित: शनदनवारी व इतर हदवशनी रा्ीच्या वळत उच्चदाि उपकेंद्रातन
ू
दनघ ाऱया ११ क.व्ही. वाहहन्याींवरील षवदयुत पुरवठयाची माग ी कमी होत असल्यामळ
ु
थो्याशना िास्त दािान (ओव्हर व्होल््ि) वीि पुरवठा होत होता.
वीि पुरवठा कर सींिर्
ीं ी सूचना हदल्या होत्या.

कायाकारी असितभयींता, महाषवतर

त्याऐविी योग्य दािाचा

नासितशनक शनहर षवभाग-१ याींनी अदततरक्त

कायाकारी असितभयींता, अींि् उपषवभाग याींना योग्य दािाचा व अखीं्ीत वीि परु वठा, औदयोधगक
वसाहतीस कर िाित हद. १४.९.२०१६ रोिी सूचना हदल्या होत्या व त्यानुसार कायावाही
करयात ेली.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

षव.स. ३२७ (16)
गुहागर येथील ३३ िे.व्ही. वीि उपिेंद्राचे िाम अपूणा असल्यािाित
(२२) ६५९६६ (०७-०१-२०१७).

श्री.भास्िर िाधव (गुहागर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

(१) गुहागर (जि. रत्नाधगरी) शनहरासाठी पायाभूत ेराख्ा एक अींतगात माह िुलै, २०१४ मध्य
वा त्यादरम्यान महाषवतर च्या ३३ क.व्ही. उपकेंद्राच काम सुरु होऊन त गत दोन विाापासन
ू
िींद ेह, ह खर ेह काय,

(२) असल्यास, सदर कामाची नव्यान दनषवदा काढयात ेल्याची माहहती गत अधर्वशननात
मा. मीं्ी, उिाा याींनी हदली होती, ह ही खर ेह काय,
(३) असल्यास, गत तीन महहन्यात दनषवदा प्रकक्रया पू ा होऊन काम सुरु करयास षवलींि
करत असलल्या सींिींधर्ताींवर कारवाई करयािाित शनासनान को ती कायावाही कली वा
करयात यत ेह,
(४) नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत ?

श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (२०-०६-२०१७) : (१), (२) व (३) महाषवतर

कींपनीन गुहागर

उपकेंद्राच काम हद. २४.०२.२०१४ रोिी म. प्रदतभा इलक्रीकल्स याींना हदल होत. ठकदारान

वारीं वार सूचना दऊनही काम पू ा न कल्यामुळ सदर कीं्ा् हद. १८.१०.२०१६ रोिी रद्द
करयात ेल. पुनदा नषवददवार सदर काम हद. १०.११.२०१६ रोिी म. प्रकाशन इलक्रीकल्स

याींना दयात ेल असन
ू , सध्या उपकेंद्राच व वाहहनीच काम प्रगतीपथावर ेह. काम पू ा
करयाचा कालावर्ी िारा महहन्याींचा ेह.
(४) प्रश्न उद्ावत

नाही.
___________

मेहिर व लोणार तालुक्यातील (जि. िुलढाणा) ववद्युत ववतरण िांपनीसांदभाात
उद््ावणा-या ववववध समस्याांिाित

(२३)

६६५९९ (०७-०१-२०१७).

डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वीि षवतर

कींपनीन शनतक-याींना १२ तास वीि पुरवठा करावा असा शनासनान ेदशन

काढला असतानाही वीिपुरवठा होत नसून

महकर यथील (जि. िुलढा ा) १३२ केंद्रावरून

लव्हाळा, हहवरा ेश्रम, दऊळगाव महह, साखरख्ाा या चारही ३३ कव्ही केंद्रावर एकाच

वाहहनीवरुन वीि परु वठा कला िात असल्याच माह ऑक््ोिर, २०१६ मध्य वा त्या सम
ु ारास
दनदशनानास ेल ह खर ेह काय,

(२) तसच लाईनमनच्या तरक्त पदाींमुळ लाइनमनच काम हल्परक्ून करुन घयात यत ेह
असही दनदशनानास ेल असून शनासनान याची चौकशनी कली ेह काय,
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(३) असल्यास, महकर व लो ार तालुक्यातील (जि. िुलढा ा) षवदयुत षवतर

कींपनीसींदभाात

उद्भव ा-या शनतक-याींच्या षवषवर् समस्याींिाित हद.७.९.२०१६ रोिी वा त्या सुमारास स्थादनक

कृषि उत्पन्न िािार ससितमतीच्या सभागह
ृ ात स्थादनक लोकप्रदतदनर्ीींनी िनता दरिार घतला
होता, ह खर ेह काय,
(४)

असल्यास, या समस्याींिाित षवतर

कींपनीन कशना प्रकार दनराकर

कल वा करयाच

ेश्वासन हदल ेह व यािाितची सदयःजस्थती काय ेह?
श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (२०-०६-२०१७) : (१) महकर तालक्
ु यातील

काही

कृिी ग्राहकाींना

अदतउच्चदाि वाहहन्याींची अपुरी वहन क्षमता व अपुरी स्थाषपत क्षमता याींना ताींब्क
अ्च ीींमुळ १२ तास वीि पुरवठा करता ेला नव्हता.

महकर यथील १३२/३३ कव्ही उपकेंद्रामर्न
दनघ ाऱया ३३ कव्ही साखरख्ाा या
ू

वाहहनीवरुन हहवरा ेश्रम, दऊळगाव मही व साखरख्ाा या उपकेंद्राना वीिपुरवठा कला िातो.
लव्हाळा यथ उपकेंद्र अजस्तत्वात नसन
ू लव्हाळा कृिी व गावठा

वाहहनीदवार ३३/११ कव्ही

षपींपळगाव उीं ्ा उपकेंद्रातून वीि परु वठा कला िातो.

(२) महकर व लो ार तालुक्यातील ताींब्क कमाचाऱयाींच्या सवा दनवत्ृ तीमुळ तरक्त झालल्या
िागवर मीं्ळ कायाालयाक्ून िा्यस््ोत कमाचाऱयाींची नोंद ीकृत
करयात ेलली ेह.

सींस्थमार्ात नम क
ू

(३) ह खर ेह.
(४) सदर मुदयाींच्या अनुिींगान उपजस्थताींना पुढीलप्रमा

माहहती दयात ेली:-

उच्चदाि व लघुदाि वाहहन्याींची दखभाल व दरु
ु स्ती कर , नादरु
ु स्त रोहह् /सी्ी

िदलषव , रोहह्ाींची क्षमता वाढ कर

इ. कामाींिाित एिन्सीची दनयुक्ती करयात ेली

असन
ू सदरील काम प्रगतीपथावर ेहत.

तसच वीि ग्राहकाींच्या बिलीींगच्या तक्रारीिाित

तरड्ींग एिन्सी िदलषवयासाठी दनषवदा काढून दनयुक्तीची प्रक्रीया अींदतम ्प्प्यात ेलली
ेह.

___________
धचमूर तालुक्यातील रािनाांदगाव वरोरा या पारे िण वाहहनीचे िाम शेति-याांची
परवानगी न घेता िेल्यािाित

(२४)

६६७५४ (०७-०१-२०१७).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

(१) धचमूर तालुक्यातील सितभसी, शनींकरपूर, ेींिनरी, ख्सींगी, नरी ेहद सितशनवारात रायपूर-

रािनाींदगाींव – वरोरा रान्ससितमशनन सितलसितम्् क्ून ७६५ क.व्ही.्ी.सी. रािनाींदगाव-वरोरा या
पारि

वाहहनीच काम शनतक-याींची कसलीही परवानगी न घता व षपकाची पवाा न करता

नषवन ्ॉवर उभार ीच काम सुरु, ेह ह खर ेह काय,

षव.स. ३२७ (18)
(२) असल्यास, यािाित माह सप््ें िर, २०१६ मध्य वा त्या सुमारास स्थादनक पोसितलस
स्थानकाींत तक्रार करयात ेली ेह ह खर ेह काय,
(३) असल्यास, चौकशनीअींती

यािाित शनासनान

को ती कायावाही कली वा करयात यत

ेह,
(४) नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत ?

श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (०४-०७-२०१७) : (१) ह खर नाही.
धचमरू तालक्
ु यातील

सितभसी, शनींकरपरू , ेींिनरी, ख्सींगी, नरी

रािनाींदगाींव-वरोरा रान्ससितमशनन सितल.
भारतीय षवदयुत

क्ून ७६५ क.व्ही.्ी.सी. षवदयुत

अधर्दनयम, २००३ च कलम १६४ ेण

(२) ह खर नाही.

(३) व ४) प्रश्न उद्ावत

ेहद सितशनवारात रायपरू -

वाहहनीच काम

६८ अन्वय सुरु ेह.

नाही.
___________

त्र्यांििेश्वर (जि. नाशशि) येथील आश्रमशाळे त िेवण तनिृष्ट्ट दिााचे असल्यािाित
(२५)

६७७५६ (११-०१-२०१७).

श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी) :

सन्माननीय आहदवासी

वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) त्र्यींिकश्वर (जि.नासितशनक) यथील ेहदवासी सवा ससितमती सींचसितलत प्राथसितमक, माध्यसितमक
ेश्रमशनाळतील षवदयार्थयांसोितच याच सींस्थच्या वसदतगह
ु ही सींस्थतील
ृ ातील ७० त ८० मल
िव

दनकृष् दिााच असल्यामळ
ु दररोि शनाळपासून दोन कक.मी. अींतरावर असलल्या ओम

वाहगुरू अन्न छ्ात िात असल्याच माह सप््ें िर, २०१६ मध्य वा त्या दरम्यान दनदशनानास
ेल ेह, ह खर ेह काय,

(२) असल्यास, या ेश्रमशनाळत चौकीदाराच पदही तरक्त असल्यान षवदयार्थयांची सुरक्षा
र्ोक्यात ेली ेह, ह ही खर ेह काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रश्न भाग १ व २ नुसार शनासनान चौकशनी करून यथील षवदयार्थयांना
दिेदार िव

दयािाित व यथील चौकीदाराच पद भरयािाित को ती कायावाही कली ेह

वा करयात यत ेह,

(४) नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत ?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (२०-०६-२०१७) : (१) व (२) ह खर नाही.

(३) शनासनाच्या दनयमानुसार षवदयार्थयांना सकाळचा नाश्ता, दप
ु ारच व सायींकाळच िव

िात. तसच सुरक्षक्षततच्या दृष्ीन कीं्ा्ी पध्दतीन चौकीदाराच पद भरयात ेल ेह.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

हदल

षव.स. ३२७ (19)
िल्याण डोंबिवली पाशलिेच्या वीि दे यिावर महाववतरणिडून अधधभार
वसूल िेला िात असल्यािाित

(२६)

६७९८९ (०७-०१-२०१७).

श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम), अॅड.पराग अळवणी

(ववलेपाले), अॅड.आशशि शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.किसन िथोरे (मरु िाड) :

सन्माननीय

ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्या -्ोंबिवली महानगरपासितलका ही सावािदनक सवा द ारी सींस्था असन
ू दनयमानस
ु ार
वापरलल्या वीि बिलावर दनयमानुसार अधर्भार लावता यत नाही मा् पासितलकच्या वीि

बिलावर मागील दहा विाापक्षा अधर्क काळ महाषवतर क्ून १६ ्क्क अधर्भार वसल
ू कला
िात ेह अस दनदशनानास ेल ेह ह खर ेह काय,
(२) असल्यास, मागील २०१५-२०१६

या ेधथाक विाात अधर्भारापो्ी पासितलका प्रशनासनान ६५

लाख ५४ हिार रुपयाींचा भर ा महाषवतर क्

कला ेह ,ह खर ेह काय,

(३) असल्यास, शनासनान याप्रकर ी चौकशनी कली ेह काय,
(४) असल्यास, चौकशनीअींती यािाित शनासनान

को ती उपाययोिना कली वा करयात यत

ेह,
(५) नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत ?

श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (२२-०६-२०१७) : (१) कल्या
महानगरपासितलकच एकू

६६५ वीिग्राहक ेहत.

मीं्ल १ अींतगात कल्या

्ोंबिवली

त्यापैकी ५४९ ग्राहकाींना दनयमानुसार षवदयुत

शनुल्क लावयात यत नाही.

उवातरत ११६ ग्राहकाींची स्थळ तपास ी पू ा करयात ेली ेह.

ेल ेह. ६ ग्राहक वीि

शनुल्क मार्ी कतरता पा् नाहीत व ३ ग्राहकाींचा वीि पुरवठा

त्यानस
ु ार वीि शनल्
ु क मार्ीकतरता पा् असलल्या १०७ ग्राहकाींच वीि शनल्
ु क मार् करयात

कायमस्वरुपी खीं्ीत कला ेह.
(२)

कल्या

मीं्ल १ अींतगात एषप्रल, २०१५ त माचा, २०१६ या विाामध्य कल्या

महानगरपासितलकन त्याींच्या नाव असलल्या एकू

्ोंबिवली

६६५ षवदयत
ु दयकाींपैकी ११६ दयकाींची रुपय

६७.५८ लाख एवढी रक्कम षवदयत
ु शनुल्कापो्ी महाषवतर क् भर ा कली ेह.
(३) व (४) महाषवतर मार्ात चौकशनी करयात यऊन उपरोक्त प्रमा

कायावाही करयात

ेली ेह.
(५)

प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
धचमूर नगरपररिद अांतगात येणाऱ्या १० गावाांचा व

उवारीत ३० गावाांचा ववद्युत पुरवठा वेगळा िरण्यािाित
(२७)

६८७४४ (०७-०१-२०१७).

श्री.िांटी भाांगडडया (धचमूर), अॅड.सांिय धोटे (रािूरा) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपुर जिल््यातील धचमूर नगर पतरिदसह चाळीस गावाींना एकाच षवदयुत कर््रवरुन
षवदयुत पुरवठा करयात यत ेह, ह खर ेह काय,

षव.स. ३२७ (20)
(२) असल्यास, या चाळीस गावाींपैकी एका गावातील षवदयुत पुरवठ्यामध्य काहीही ताींब्क
अ्च

ेल्यास सींपू ा षवघुत पुरवठा खींड्त करावा लागतो, ह ही खर ेह काय,

(३) असल्यास, वारीं वार षवघुत पुरवठा खींड्त न होयासाठी धचमूर नगरपतरिद अींतगात
य ाऱया १० गावाींचा व उवारीत ३० गावाींचा षवदयत
ु परु वठा वगळा करयािाित शनासनान
को ती कायावाही कली वा करयात यत ेह,
(४) नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत ?

श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (२२-०६-२०१७) : (१) ह खर नाही.

धचमूर नगरपतरिद अींतगात य ाऱया गावाींना ५ स्वतीं् षवदयुत वाहहनीदवार वीि पुरवठा

करयात यतो व उवातरत गावाींना १ स्वतीं् षवदयुत वाहहनीदवार वीि पुरवठा करयात यतो.

(२) ज्या वाहहनीवर ताींब्क बिघा् असतो त्याच वाहहनीवरील गाव त्या कालावर्ीकरीता खीं्ीत
करुन ताींब्क बिघा् काढला िातो व त्यामुळ त्या वाहहनीवरील गाव त्या कालावर्ीकरीता िींद
राहतात. परीं तु त्या कालावर्ीमध्य इतर वाहहनीवरील गावाींचा वीिपरु वठा अखीं्ीत सरु
ु राहतो.

(३) इन्फ्रा -२ योिनेंतगात ३३ कव्ही ख्सींगी उपकेंद्राच काम प्रगतीपथावर ेह. सदर उपकेंद्र
कायाान्वीत झाल्यानींतर धचमूर उपकेंद्रातून स्वतीं् ११ कव्ही वाहहनीदवार धचमूर नगरपतरिद
अींतगात य ाऱया गावाींना वीि पुरवठा करयात यईल.
(४)

प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
िोल्हापुर येथील िॅस्प्रो इांडस्रीि िांपनीच्या अन्यायिारि वविेच्या दे यिाांिाित
(२८)

६९४१० (०७-०१-२०१७).

श्री.सदा सरवणिर (माहहम) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कोल्हापुर यथील कॅस्प्रो इीं्स्रीि या कींपनीन कज्न्युअसऐविी नॉन कज्न्युअस
ग्ातील स्वस्त दरातील वीि दयाची माग ी कली होती, ह खर ेह काय,

(२) असल्यास, उक्त कींपनीच्या माग ीक् महाषवतर न दल
ा करुन ज्यादा दरान दयक
ु क्ष
वसूल कल्यान उक्त कींपनीला सम
ु ार १५ लाख रुपय अदततरक्त भराव लागल ेहत, ह ही खर
ेह काय,

(३) असल्यास, यासींदभाात सदरहू कींपनीन ग्राहक दनवार
ेयोगाक् र्ाव घतली असता
ेयोगान सदरहू रक्कम व्यािासह परत करयािाित महाषवतर ाला ेदशन हदलल ेहत, ह
खर ेह काय,

(४) असल्यास, चौकशनीअींती यासींदभाात दोिी अस ाऱया अधर्काऱयाींवर कारवाई करयािाित
तसच दोिी अधर्काऱयाींक्ून अदततरक्त रक्कम वसूल करयािाित शनासनान को ती कायावाही
कली वा कयात यत ेह,

(५) नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत ?

षव.स. ३२७ (21)
श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (२०-०६-२०१७) : (१) ह खर ेह.
(२) व (३) ह खर ेह.

(४) मा. वीि दनयामक ेयोगान कलल्या दीं ्ात्मक ेदशनाषवरुध्द महाषवतर

कींपनीन मा.

ेयोगाक् हदनाींक २८.१०.२०१६ रोिी र्र याधचका दाखल कली ेह. त्यावरील दनकाल
अदयाप प्रलींबित ेह.
(५) प्रश्न उद्ावत

नाही.
___________

डोंबिवली(जि.ठाणे) एम.आय.डी.सी.पररसरातील ओॲशसस या रासायातनि
िांपनीमधन
ू होणारे प्रदि
ू ण
(२९)

६९६२१ (२७-०१-२०१७).

श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)ा :

सन्माननीय

पयाावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ्ोंबिवली एम.ेय.्ी.सी.परीसरात र्ि २ मध्य असलल्या ओॲसितसस या रासायदनक
कींपनीमर्न
ू हदनाींक ३ म, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास रा्ी १० वािल्यापासन
ू र्ुराच लो्
पतरसरात पसरल्यान पतरसरातील नागतरकाींच ेरोग्य र्ोक्यात ेल्यान यािाित नागतरकाींनी

स्थादनक पोसितलस स््शनन मध्य गुन्हा नोंद करून प्रशनासनािाित नारािी व्यक्त कल्याच हदनाींक
५ ऑक््ोिर, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास दनदशनानास ेल, ह खर ेह काय,

(२) असल्यास, ्ोंबिवली औदयोधगक पतरसरातील रासायदनक कींपन्या शनासकीय दनयमाींच
उल्लींघन करून वारीं वार ेरोग्यास घातक असलल प्रदि
ू

करीत असल्याच दनदशनानास ेल

ेह, ह ही खर ेह काय,

(३) असल्यास, यािाित शनासनान चौकशनी कली ेह काय, त्यात काय ेढळून ेल व
सींिींधर्ताींवर को ती कारवाई कली वा करयात यत ेह,कारवाईची सदयजस्थती काय ेह,
(४) नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत?

श्री. रामदास िदम (२९-०६-२०१७) :(१) होय, ह खर ेह.
(२) व (३) ह खर नाही.

प्राप्त माहहतीनुसार हदनाींक ०३/१०/२०१६ रोिी म. ओऑसितसस कसितमकल इीं्जस्रि, प्लॉ्

नीं. ्ब्ल्य-ु ५७, एमेय्ीसी, र्ि २ मर्ील उदयोगात रासायदनक ेम्ल हाताळ ी करताना
काही प्रमा ात (अींदाि १० सितल.) साीं्ल गल व त पावसाच्या पायात सितमसळल्यान र्ुर दनमाा

झाला. तसच या दरम्यान िॉयलर मर्ील अदततरक्त वार् सुदर्ा िाहर सो्यात ेली होती.

यािाित तात्काळ उपाययोिना करयात यवून सदरचा र्ुर तात्काळ िींद करयात ेला.
यािाित मानपा्ा पोलीस स््शनन ्ोंबिवली याींचक्ून सींिींधर्त घ्नच्या
महाराषर प्रदि
ू

दनयीं्

मीं्ळास हदनाींक १०.१०.२०१६ रोिी प्राप्त झाल.

तक्रारी िाितच प्

षव.स. ३२७ (22)

सदर घ्नच्या अनुिींगान महाराषर प्रदि
ू

दनयीं्

प्रस्ताषवत ेदशन हदनाींक ०४.१०.२०१६ रोिी पातरत कल होत.

मीं्ळाक्ून सदर उदयोगास

यािाित सदर उदयोगान योग्य

ती खिरदारी घयाच प् हदनाींक ०७.१०.२०१६ रोिी हदलल ेह. महाराषर प्रदि
ू

दनयीं्

मीं्ळान वासाच्या अनुिींगान रा्ीच गस्ती पथक तयार कल ेह.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
नाांदेड जिल्हयातील ववष्ट्णुपुरी प्रिल्पाचा वीि पुरवठा तात्िाळ सुरु िरण्यािाित
(३०)

७०२६४ (०७-०१-२०१७).

श्री.हे मांत पाटील (नाांदेड दक्षक्षण) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नाींद् जिल्हयातील षवष ुपुरी प्रकल्पाचा वीि पुरवठा तात्काळ सुरु करयाच ेदशन
राज्याच उिाा मीं्ी याींनी नक
ु तच माह सप््ें िर,२०१६ मध्य वा त्यादरम्यान हदल ेहत ह खर
ेह काय,

(२) असल्यास, सदर ेदशनाची अींमलििाव ी कव्हापासून करयात य ार ेह तसच ककती
गावाींचा र्ायदा हो ार ेह वा होत ेह,

(३) असल्यास, चौकशनीअींती नाींद् जिल्हयातील षवष ुपुरी प्रकल्पाचा वीि पुरवठा तात्काळ सुरु
करयािाित शनासनान को ती कायावाही कली वा करयात यत ेह,
(४) नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत, ?

श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (२०-०६-२०१७) : (१), (२) व (३) जिल्हाधर्कारी, नाींद् याींनी त्याींच्या

िैठकीमध्य षवष ुपुरी प्रकल्पाचा वीि पुरवठा सुरु करयािाित हद. ०९.०९.२०१६ रोिीच्या
प्ान्वय षवनींती कलली

होती.

त्याअनुिींगान

हदनाींक १०.०९.२०१६ रोिी सदर प्रकल्पाचा

वीि पुरवठा सुरु करयात ेला ेह. या प्रकल्पामळ
नाींद् जिल््यातील ११९ गावाींना
ु
र्ायदा झाला ेह.
(४) प्रश्न उद्ावत

नाही.
___________

राज्यात एि गाव एि ग्रामववद्यत
ु व्यवस्थापन योिना सु क िरण्यािाित
(३१)

७०४५६ (०७-०१-२०१७).

श्री.सांतोि दानवे (भोिरदन), श्री.सुतनल शशांदे (वरळी), श्री.सदा

सरवणिर (माहहम), श्री.अिय चौधरी (शशवडी), श्री.सुभाि भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.प्रिाश
फातपेिर (चें िरू ), श्री.प्रिाश सव
ु े (मागाठाणे), श्री.सतु नल राऊत (ववक्रोळी), श्री.चांद्रदीप नरिे

(िरवीर), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.मांगेश
िुडाळिर (िुलाा), श्री.रािन साळवी (रािापूर), श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी ग्रामीण), श्री.सरु े श

धानोरिर (वरोरा), श्री.योगेश (िापू) घोलप (दे वळाली), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.किशोर
पाटील (पाचोरा), श्री.अतनल िदम (तनफाड), श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती नगर), डॉ.सतीश
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(अण्णासाहे ि) पाटील (एरां डोल), श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला), अॅड.गौतम चािि
ु स्वार
(वपांपरी), डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड रािा), श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय

ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील िनतला तात्ीन वीि सवा उपलब्र् करुन दयासाठी एक गाव एक
ग्रामषवदयुत व्यवस्थापन योिना सुरू करयाचा दन य
ा शनासनान माह ऑक््ोिर, २०१६ च्या
दस
ु ऱया ेठवड्यात घतला ेह ह खर ेह काय,

(२) असल्यास, या योिनच स्वरूप काय ेह, व त्याची अींमलििाव ी राज्यात सुरू झाली
ेह काय,

(३) असल्यास, चौकशनीअींती या योिनची अींमलििाव ी सुरू करयािाित शनासनान को ती
कायावाही कली वा करयात यत ेह,
(४) नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत ?

श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (०५-०७-२०१७) :(१), (२) व (३) ग्राम षवकास षवभागामार्ात राज्यातील
३००० लोकसींख्यापयंतच्या ग्रामपींचायतीींमध्य महाषवतर

कींपनीमार्ात पुरषवयात य ाऱया

काही सवाींकतरता ग्रामपींचायतीींनी “फ्रॅन्चायझी” म्ह न
ा क्र.
ू काम करयािाित शनासन दन य

व्हीपीएम-२०१६/प्र.क्र.८/पीं.रा-३, हद. २०.१०.२०१६ अन्वय ेदशन दनगासितमत करयात ेल
ेहत.

त्यानुसार पा् ग्रामपींचायतीींनी तरतसर िाहहरातीदवार अिा मागवून त्यामर्ून

गु वत्तच्या ेर्ार ेय.्ी.ेय. (इलक्रीकल ककीं वा षवदयुततीं्ी) प्रमा प् र्ारक योग्य

उमदवाराची “ग्राम षवदयत
ु व्यवस्थापक” म्ह न
ू दनव् करयात यत. त्यानींतर दनव् कलली
व्यक्ती वाहहनीवर काम करयास पा् असल्याच प्रमा प् हदल्यानींतर ग्रामपींचायतीक्ून

त्याींना ११ महहन्याींकतरता तात्पुरत्या स्वरुपाचा कायाादशन दयात यतो. सदर ग्राम षवदयुत
व्यवस्थापकाींना ग्रामपींचायती अींतगात दनवासी, वाण जज्यक, औदयोधगक व कृषि ग्राहकाींच सितम्र
तर्ीींग घ , वीि दयक वा्प कर , ब्रक ्ाऊन अ्न्् कर , ्ी. ओ. फ्यि
्ाक ,
ु
रस्त्यावरील हदवाित्ती दखभाल व िींद प्लल हदव िदल , नवीन िो् ीची काम कर
थकिाकीपो्ी वीि पुरवठा खीं्ीत कर

व

ही काम दयात यतात. सदर कामाींकतरता ग्राम

षवदयुत व्यवस्थापकास प्रती ग्राहक रु.९/- प्रमा
यापैकी िी रक्कम िास्त असल ती महाषवतर

प्राप्त हो ार उत्पन्न ककीं वा रु. ३०००/-

कींपनी मार्ात दयात यत.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
(३२)

अवनखेड (ता.हदांडोरी,जि.नाशशि) येथील ववद्युत मनोरा िोसळल्यािाित

७०७८२ (१५-०२-२०१७).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम) :

सन्माननीय

नवीन व नवीिरणीय उिाा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(1) अवनख् (ता.हदीं्ोरी,जि.नासितशनक) यथील

पॉवरग्री् कींपनीचा षवदयत
ु मनोरा

अचानक

कोसळून खाली प्ून यामध्य तीन कामगार िखमी झाल असल्याच माह सप््ें िर, २०१६ मध्य
वा त्यादरम्यान दनदशनानास ेह, ह खर ेह काय.

(2) असल्यास, याची शनासनान चौकशनी कली ेह काय,
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(3) असल्यास, चौकशनीअींती िखमी कामगाराींना सींिींधर्त कींपनीन नुकसान भरपाई दयािाित
शनासनान को ती कायावाही कली वा करयात यत ेह,
(4) नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत ?

श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (३०-०६-२०१७) : (१) होय ह खर ेह,

(२) सदर षवदयुत मनोऱयात वापरयात ेलल्या सामग्रीची शनासनमान्य प्रयोगशनाळमर्ून
तपास ी करुन घयात ेली असता त योग्य असल्याच दनदशनानास ेल. परीं तु सदर षवदयुत
मनोरा उभारयाचा कामातील प्रकक्रयात्मक ््
ु ीमळ
ु सदरची घ्ना घ्ल्याच दनदशनानास ेल

असून त्याची भषवषयात पन
ु रावत्ृ ती होऊ नय याची दक्षता पॉवर ग्री् कींपनीक्ून घयात यत
ेह.

(३) सदर घ्नत िखमी झालल्या तीन कामगाराींना प्रत्यकी रुपय एक लाख इतका मोिदला
सदर कींपनीक्ून दयात ेला ेह.
(४)

प्रश्न उद्ावत

नाही.

___________
सुहदली (ता.सेनगाव) येथे वीिेची तार तुटल्याने तीन िनावरे मत्ृ यम
ु ुखी पडल्यािाित
(३३)

७२०६९ (०७-०१-२०१७).

श्री.तानािी मट
ु िुले (हहांगोली) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सह
ु दली (ता.सनगाव) यथ वीिची तार त्
ु ल्यान तीन िनावर मत्ृ यम
ु ख
ु ी प्ल्याच
माह ऑगस््, २०१६ मध्य व त्यासुमारास दनदशनानास ेल, ह खर ेह काय,
(२) असल्यास, महाषवतर

कींपनीच्या वीिच्या तारा िुन्या झाल्या असून एमएसईिीच्या

वतीन दल
ा कल िात ेह, ह ही खर ेह काय,
ु क्ष

(३) त्यामुळ सींिींधर्त शनतक-यास ेधथाक सींक् कोसळल्यामुळ त्या शनतक-यास शनासनाच्या
वतीन ेधथाक मदत दयात ेली नाही, ह ही खर ेह काय,
(४) नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत ?

श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (२०-०६-२०१७) :(१) व (२) ह खर ेह.
हद. २३/०८/२०१६ च्या मध्यरा्ी वादळीवारा

वाहहनीच्या तारा तु्ून सदर अपघात झाला.

व पाऊस यामळ
ु सल
ु दली गावातील लघद
ु ाि

(३) मत्ृ यू पावलल्या तीन िनावराींसाठी नुकसान भरपाई म्ह न
हद. ३१.०१.२०१७ रोिी
ू
रु.६०,०००/- सींिींधर्त श्री. रायािी ग्यानोिा मु्कुळ याींना अदा करयात ेली ेह.
(४) प्रश्न उद्ावत

नाही.

___________

षव.स. ३२७ (25)
महाववतरण िांपनीच्या ग्राहिाांनी सुमारे ३२०० िोटी रुपये थिववले असल्यािाित
(३४)

७२१३१ (०७-०१-२०१६).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सुतनल शशांदे (वरळी) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वीि बिलाींचा भर ा न कल्यान कायमस्वरूपी वीिपुरवठा खींड्त करयात ेलल्या
महाषवतर

कींपनीच्या ३२ लाख घरगुती ेण

व्यावसादयक वीि ग्राहकाींनी सम
ु ार ३२०० को्ी

रुपय थकषवल असल्याची िाि माह नोव्हें िर, २०१६ च्या पहहल्या सप्ताहात वा त्या सम
ु ारास
दनदशनानास ेली ेह, ह खर ेह काय;
(२) असल्यास,

सींिधर्त वीि ग्राहकाींक्ून वीि बिलाींची थकीत रक्कम वसूल करयािाित

शनासनाक्ून को त्या उपाययोिना हाती घयात ेल्या ेहत वा यत ेहत,
(३) नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत?

श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (२७-०६-२०१७) : (१) महाषवतर
व व्यावसादयक वीि ग्राहकाींची
थकिाकी होती.

कींपनीच्या सम
ु ार २९,१४,३०२ घरगत
ु ी

माह सप््ें िर, २०१६ अखर सुमार रु. २,४६९.३९ एवढी

(२) सींिींधर्त वीि ग्राहकाींची वीि बिलाींची थकीत रक्कम वसल
ू करयािाित महाषवतर
कींपनीमार्ात स्थळ पाह ी, वसूली मोहीम व लोकअदालतदवार प्रकर

दनकाली काढयाची

कायावाही सरु
ु ेह. तसच कायमस्वरुपी िींद ग्राहकाींसाठी व्याि व दीं ् मार्ीची “नवप्रकाशन
योिना २०१६-१७” माह नोव्हें िर, २०१६ पासून सुरु ेह.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
महाववतरणच्या अिोला मांडळात िाही ग्राहिाांना िादा वीि आिारणीचे
वीिदे यि दे ण्यात येत असल्यािाित

(३५)

७२५३६

(मुततािापूर) :

(१०-०१-२०१७).

श्री.गोवधान

शमाा

(अिोला

पजश्चम),

श्री.हररि

वपांपळे

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाषवतर च्या अकोला मीं्ळात मागील दोन महहन्याींपासून काही ग्राहकाींना ४५ हदवसाींच
वीिदयक तर काहीींच्या हाती िादा वीि ेकार ीच वीिदयक दयात यत असल्याची माहहती
माह सप््ें िर, २०१६ मध्य वा त्यासुमारास दनदशनानास ेली ेह, ह खर ेह काय,

(२) असल्यास, अकोला शनहरामध्य प्रत्यक घरी तर्ीींग घ ारा कमाचारी प्रत्यक महहन्याला
ठरलल्या तारखला न य , तरड्ींग व्यवजस्थत न हो , य ाऱया दयकाींत षवनाकार
अस

वाढ हदसत

अशना प्रकारच्या तक्रारी समोर यत ेहत, ह खर ेह काय,

(३) तसच अकोला शनहरात कींपनीतर्े गतीमान षवदयुत षवकास ेराख्ा योिन अींतगात

उदयोिकाींसारख्या िड्या ग्राहकाींच्या मी्र री्ीींगसाठी यापव
ू गी  स्वयींचसितलत यीं् लावयात ेली
होती

मा् ही

प्रश्नधचन्ह दनमाा

यीं् ा

कोलम्ल्यान

कोट्यवर्ीींच्या

गतीमान षवदयुत

षवकास

योिनवर

झाल असून िड्या ग्राहकाींच्या थकिाकीचा ेक्ा कोट्यवर्ीींवर पोहचला

ेह, ह ही खर ेह काय,

षव.स. ३२७ (26)
(४) असल्यास, शनासनान उक्त मुदयाींिाित चौकशनी कली ेली ेह काय,चौकशनीच दनषकिा
काय ेहत,यातील दोिी अस ा-या अधर्का-याींषवरुध्द को ती कारवाई करयात ेली ेह वा
यत ेह, नसल्यास षवलींिाची कार

काय ेहत?

श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (२२-०६-२०१७) :

(१)

व (२) अकोला षवभागामध्य सप््ें िर, २०१६

मध्य ३ नवीन बिलीींग एिन्सीि नमल्यान व ऑक््ोिर, २०१६ पासून काही भागामध्य
मोिाईल ॲपदवार तर्ीींग घ

सरु
ु कल्यान अ्च ी दनमाा

झाल्या होत्या.

ेकार ीच दयक दयात ेल नव्हत.

परीं तु िादा वीि

(३) ड्सेंिर, २०१६ पासून अकोला शनहरातील सवा १८२ उच्चदाि ग्राहकाींना स्वयींचसितलत मी्र

तर्ीींग (AMR) यीं् दवार तर्ीींग घयात यत.अकोला मीं्ळाींतगात नोव्हें िर, २०१६ अखर
शनासकीय पा ीपुरवठा योिना वगळता चालू उच्चदाि ग्राहकाींची थकिाकी रु. १३ लक्ष एवढी
होती.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
ववशाळगड (ता.शाहुवाडी) येथील तोफ व मुांडा दरवािाची दरु ावस्था झाल्यािाित
(३६)

७३८६५ (१४-०४-२०१७).

श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
साांस्िृतति िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) शनाहुवा्ी तालक्
ु यातील षवशनाळग् ह एक ऐदतहासितसक हठका
पया्क भ् दत असतात, ह खर ेह काय,
(२) असल्यास, सदर ऐदतहासितसक वास्तूच काही पया्काींनी षवद्रप
ु ीकर

सन्माननीय

असन
ू दरविगी  इथ लाखो
कल्याच दनदशनानास यत

ेह, ह खर ेह काय,

(३) असल्यास, षवशनाळग् या ऐदतहासितसक वास्तूच ितन करयासाठी शनासनान को ती
उपाययोिना कली ेह वा करयात यत ेह,
(४) नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत ?

श्री. ववनोद तावडे (०३-०७-२०१७) : (१) ह खर ेह.
(२) ह खर ेह.

(३) ग् स्वच्छता असितभयानाींतगात सदर पतरसरातील २६ स्वयींसवी सींस्थाच्या सम
ु ार ७००
स्वयींसवकाींच्या सहभागातन
ू षवशनाळग् ककल्ल्याची व पतरसराची स्वच्छता करयात ेली.
मुींढा दरवािा व इतर ऐदतहासितसक वास्तुवर सितलहहलली नाव व इतर मिकूर काढून ्ाकयात

ेला ेह. भषवषयात अशना घ्ना घ्ू नयत म्ह ून पुरातत्व षवभागाक्ून सुचनार्लक
लावयात ेल ेहत.
(४) प्रश्न उद्ावत

नाही.
___________

षव.स. ३२७ (27)
रत्नाधगरीमध्ये असणा-या धथिा रािाच्या रािवाड्याची दरु
ु स्ती िरण्यािाित
(३७)

७३९२६ (२०-०४-२०१७).

(वपांपरी) :

श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), अॅड.गौतम चािुिस्वार

सन्माननीय साांस्िृतति िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रत्नाधगरीमध्य अस ा-या धथिा रािाच्या रािवाड्याची दरु ावस्था झाल्याच दनदशनानास
ेल, ह खर ेह काय,

(२) असल्यास, उक्त रािवाड्याच्या दरु ावस्थिाित म्यानमारच्या उपराषरपतीसह ेलल्या

पाहुयाींनी तसच जिल्हाधर्कारी याींनी दरु
ु स्तीच्या कामाची पाह ी कली असता नारािी व्यक़्
कली असल्याच माह िानवारी, २०१७ मध्य वा त्यादरम्यान दनदशनानास ेल, ह ही खर ेह
काय,
(३) असल्यास, सदर रािवा्याच दरु
ु स्तीच काम पुरातत्व षवभागाच्या दखरखीखाली खािगी
ठकदाराींक्ून सुरु ेह, ह ही खर ेह काय,
(४) असल्यास,

यािाित शनासनान चौकशनी कली ेह काय, त्यात काय ेढळून ेल व

त्यानुिींगान उक्त रािवा्याच काम दिेदार होयािाित को ती कायावाही कली वा करयात
यत ेह,

(५) नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत?

श्री. ववनोद तावडे (०३-०७-२०१७) : (१) ह खर नाही.
(२) म्यानमारच्या उपराषरपतीींच्या भ्ीच्या पूवत
ा यारीचा भाग म्ह ून जिल्हाधर्कारी याींनी

हद.०३.१२.२०१६ रोिी या रािवा्याच्या ितन व सींवर्ानाच्या कामाची पाह ी कली. त्यावळी
चालू असलल काम सींथगतीन चालू असल्यामळ
जिल्हाधर्कारी याींनी नारािी व्यक्त कली
ु
होती.

(३) पुरातत्व व वस्तुसींग्रहालय सींचालनालयाक् राज्य सींरक्षक्षत स्मारकाींच्या ितन व दरु
ु स्तीचा

अनुभव असलल्या कीं्ा्दाराची नासितमकासच
ू ी ेह. त्या नासितमकासूचीमर्ील कीं्ा्दाराक्ून ह
काम सरु
ु ेह.

(४) धथिा रािवा्याची दरु ावस्था झाली नसल्यान चौकशनीचा प्रश्न उद्ावत नाही. तथाषप ह
काम िलद गतीन होयासाठी ेवश्यक ती कायावाही करयाच दनदे शन दयात ेल ेह.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मौिे शशवणे (ता. गुहागर, जि.रत्नाधगरी) येथील नाद क
ु स्त नळपाणी
पुरवठा पाणी योिनेच्या नुतनीिरणािाित

(३८)

७४१८४ (२०-०४-२०१७).

श्री.भास्िर िाधव (गुहागर) :

स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मौि सितशनव

सन्माननीय पाणीपुरवठा व

(ता.गुहागर,जि.रत्नाधगरी) यथील नादरू
ु स्त नळपा ी पुरवठा योिनच

नत
ू नीकर ासाठी सवेक्ष ाच काम पू ा झाल ेह, ह खर ेह काय,

षव.स. ३२७ (28)
(२) असल्यास, सदर कामाच अींदािप्क व ेराख्ा तयार करयाची कायावाही पू ा झाली
ेह काय,

(३) असल्यास, सदर कामासाठी ककती दनर्ी उपलब्र् करून दयात य ार ेह,
(४) नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत?

श्री. ििनराव लोणीिर (०३-०७-२०१७) : (१) ह खर ेह.
(२) मौि सितशनव

(ता.गुहागर, जि.रत्नाधगरी) यथील नादरु
ु स्त नळपा ी पुरवठा पा ी योिनच्या

रु.१०.०० लक्ष इतक्या ककीं मतीच दरु
ु स्तीच काम सन २०१६-१७ च्या ्ीं चाई कायाक्रमाींतगात सुरु
करयात ेल ेह.

(३) सन २०१६-१७ च्या ्ीं चाई कायाक्रमाींतगात सदर कामासाठी रु.१०.०० लक्ष इतकी तरतद
ू
करयात ेली ेह.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही
___________
मारे गाांव येथील स्वगीय धचांधि
ु ी परु िे आहदवासी आश्रमशाळे तील
ववद्याथ्यांना ववििाधा झाल्यािाित

(३९)

७४३३८ (२८-०४-२०१७).

डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर) :

सन्माननीय आहदवासी

वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) यवतमाळ, मारगाव यथील स्वगगी य धचींर्ुिी पुरक ेहदवासी ेश्रम शनाळतील ६०

षवदयार्थयांना माह िानवारी, २०१७ मध्य वा त्या सम
ु ारास भोिनामर्न
ू षवििार्ा झाली, ह
खर ेह काय,

(२) असल्यास, सदर ेश्रमशनाळत ३६६ षवदयाथगी  सितशनक्ष
चौकशनी कली ेह काय, चौकशनीत काय ेढळून ेल,

घत असून या प्रकर ाची शनासनान

(३) असल्यास, चौकशनीअींती दोिीींवर को ती कारवाई कली वा करयात यत ेह,
(४) तसच ेश्रमशनाळतील षवदयार्थयांना स्वच्छ व सकस ेहार दयािाित शनासन को ती
कायावाही कर ार ेह,

(५) नसल्यास षवलींिाची कार

काय ेहत

?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (०४-०७-२०१७) : (१) होय, ह खर ेह. मारगाींव (जि.यवतमाळ) यथील

धचींर्ि
ु ी परु क ेश्रमशनाळतील ५८ षवदयार्थयांना पायातन
ू षवििार्ा झाल्याच दनदशनानास ेल.
या सवा षवदयार्थयांना हदनाींक १२.१.२०१७ रोिी षवदयार्थयांना ग्रामी

रुग् ालय,मारगाींव यथ

दाखल करयात ेल होत.
उपचारानींतर त्याच हदवशनी ४२ षवदयार्थयांना औिर्ोपचार करुन सो्यात ेल. तर ११
षवदयार्थयांना हदनाींक १३.१.२०१७ रोिी सो्यात ेल. उवातरत ५ षवदयार्थयांना शनासककय
रुग् ालय, यवतमाळ यथ दाखल करयात ेल. या षवदयार्थयांना हदनाींक १५.१.२०१७ रोिी
रुग् ालयातून सो्यात ेल.

त्यानींतर सवा षवदयाथांची प्रकृती उत्तम ेह.

षव.स. ३२७ (29)
(२) व (३) सदर प्रकर ी चौकशनी करयात ेली. दषु ित पयिलामळ
षवििार्ा झाल्याच
ु
हदसून ेल ेह. या अनुिींगान सींिींधर्त दोिीींवर कायावाही करयािाित प्रकल्प कायाालय,
पाींढरकव्ा याींच प् हदनाींक ०८.०२.२०१७ अन्वय शनाळा व्यवस्थापकाींना दनदे शन दयात ेल.

तथाषप सींिींधर्त सींस्थन तत्पव
ु गी च हदनाींक ०७.०२.२०१७ पासन
ू श्री. पी.िी.कु्मथ, अधर्क्षक व
्ी.ए. मानकर, मदतनीस याींना दनलींबित कल ेह. तसच श्री. पी.एस,चहा कर, प्राथसितमक
मुख्याध्यापक, श्री. पी.व्ही. िार्व, प्रभारी माध्यसितमक मख्
ु याध्यापक, श्री. ि.एम.िुनघरी,

प्रयोगशनाळा पतरचर व श्रीमती एम.्ी. पुसनाक, कामाठी याींची पुढील एक वषिाक वतनवाढ

रोखयात ेली असल्याच अध्यक्ष, शनाळा व्यवस्थापनान हदनाींक १०.०२.२०१७ च्या प्ान्वय
कळषवल ेह.
(४) षवदयार्थयांच्या षपयाच्या पायासाठी RO कर्ल््र व वॅा्र कुलर िसषवयात ेल ेहत.
तसच षवदयार्थयांना सकस ेहार दयािाित सींस्थला सूचना दयात ेल्या ेहत.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
धारणी (जि.अमरावती) तालक्
ु यातील आमनेर ऐततहाशसि किल्ल्याची झालेली दरु ावस्था
(४०)

७४३४५ (२०-०४-२०१७).

डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर) :

िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृतति

(१) र्ार ी (जि.अमरावती) तालक्
ु यातील ेमनर ऐदतहासितसक ककल्ल्याची दरु ावस्था झाल्यान
त्याच अजस्तत्व नष् होत ेह, ह खर ेह काय,

(२) असल्यास, उक्त ककल्ल्याच्या दरु
ु स्तीकतरता व षवशनि दिाा सितमळयाकतरता परु ातत्व
षवभागान योिना ेखली ेह काय,

(३) असल्यास, यासींदभाात शनासनान चौकशनी कली ेह काय, त्यात काय ेढळून ेल व
त्यानुिींगान ककल्ल्याच्या दरु
ु स्तीकतरता को ती कायावाही कली वा करयात यत ेह,
(४) नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत ?

श्री. ववनोद तावडे (२९-०६-२०१७) : (१) व (२)

ह अींशनत:

खर ेह. त्यामुळ सदर

ककल्ल्याच्या दरु
ु स्तीकरीता व ककल्ल्यास राज्य सींरक्षक्षत स्मारकाचा दिाा दयासाठी कायावाही
करयात यत ेह.
(३) प्रश्न उद्ावत

नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत

नाही.
___________

पण
ु े येथील माळी समािाने ववववध मागण्या घेऊन रॅली िाढल्यािाित
(४१)

७५१५४ (२०-०४-२०१७).

श्री.अतल
भातखळिर (िाांहदवली पूव)ा :
ु

साांस्िृतति िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

षव.स. ३२७ (30)
(१) पु

यथील सितभ् वाड्याचा षवकास करून त्याच राषरीय स्मारकात रुपाींतर व्हाव, मींिूर

ेराखड्याप्रमा

र्ुल वाड्याचा षवकास त्वतरत करावा, नायगाव यथ साषव्ीिाई र्ुल याींच

राषरीय स्मारक व्हाव इ. षवषवर् मागया घऊन माळी समािान रॅली काढल्याच माह
िानवारी, २०१७ मध्य वा त्यादरम्यान दनदशनानास ेल, ह खर ेह काय,

(२) असल्यास, यािाित शनासनान चौकशनी कली ेह काय, त्यात काय ेढळून ेल व
त्यानुिींगान माळी समािान कलल्या माग ी नस
ु ार को ती कायावाही कली वा करयात यत
ेह,

(३) नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत?

श्री. ववनोद तावडे (२९-०६-२०१७) : (१) ह खर नाही.
(२) सदर अताराींककत प्रश्नाच्या अनुिींगान अधर्क्षक असितभयींता (भवन), पू
पू

महानगरपासितलका,

याींचक् षवचार ा कली असता त्याींनी सहायक सींचालक ,पुरातत्व षवभाग, पू

कळषवल ेह की , सितभ्वा्ा ही सितमळकत अदयापपयंत पू

याींना अस

महानगरपासितलकच्या ताब्यात ेली

नसल्यामळ
ु या हठका ी षवकास करयात ेलला नाही. सदर सितमळकतीिाित भस
ू ींपादनाची
कायावाही भस
ू ींपादन व व्यवस्थापन षवभागाक्ून सुरू ेह.
(३) प्रश्न उद्ावत

नाही.

___________
िोल्हापूर येथील िरवीर तनवाशसनी श्री अांिािाई मांहदर
राज्य सांरक्षक्षत स्मारि होण्यािाित

(४२)

७५४२२ (०६-०५-२०१७).

श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :

सन्माननीय

साांस्िृतति िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर यथील करवीर दनवासितसनी श्री अींिािाई मींहदर राज्य सींरक्षक्षत स्मारक होयािाित
२४ दक
ु ानदाराींनी हरकती दाखल कल्या ेहत, ह खर ेह काय,
(२) असल्यास, उक्त हरकतीच थो्क्यात स्वरूप काय ेह,

(३) असल्यास, उक्त मींहदर राज्य सींरक्षक्षत होयामध्य दनमाा

झालला अ्थळा दरू

करयाच्या दृष्ीन व हरकतीसींदभाात शनासनान को ती कायावाही कली वा करयात यत
ेह,यािाित सदयःजस्थती काय ेह,
(४) नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत ?

श्री. ववनोद तावडे (२९-०६-२०१७) : (१) ह खर ेह.
(२) सदर दक
ु ानदार मींहदराच्या ेवारातील सींरक्षक त्ातील ओवरीत पुिच साहहत्य षवकत

असून मींहदर सींरक्षक्षत करत असताना त्िींदी सींरक्षक्षत करयाची ेवश्यकता नसून यािाित
त्याींच म्ह

घयात ेली.

ऐकून घयात याव व तशनी सींर्ी त्याना दयात याव अशना स्वरुपाची हरकत

षव.स. ३२७ (31)
(३) उक्त मींहदर राज्य सींरक्षक्षत होयामध्य को ताही अ्थळा नसून प्राप्त हरकती व
सुचनाींवर सुनाव ी घऊन पुढील कायावाही करयात य ार ेह.
काही हरकतीींिाित

ेह.
(४) प्रश्न उद्ावत

सुनावया झाल्या असून काही हरकतीींवर सुनाव ी घयात यत

नाही.
___________

मरु िाड ( जि.ठाणे ) तालक्
ु यातील तळवली अनद
ु ातनत आश्रमशाळे तील
ववद्याथ्यांच्या दयनीय अवस्थेिाित

(४३)

७५८६२ (२७-०३-२०१७).

श्री.सांिय पोतनीस (िशलना) :

सन्माननीय आहदवासी

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुरिा् (जि.ठा ) तालुक्यातील तळवली अनुदादनत ेश्रमशनाळतील षवदयार्थयांची दयनीय
अवस्था झाली असन
ू पावसाळयात ेश्रमशनाळतील
साचलल

असल्यामुळ

मुलाींना

पायात

िसून

छताच्या दछद्रातून वगाखोल्याींत पा ी

सितशनक्ष

घ्याव

लागत

असल्याच

माह

िानवारी,२०१७ मध्य वा त्या दरम्यान दनदशनानास ेल, ह खर ेह काय,
(२) असल्यास, षवदयार्थयांना थीं्ीत

नदीवर ेींघोळ कराव लाग

कराव्या लागत असताींना ेश्रमशनाळतील मुख्याध्यापक, अधर्क्षक ेण

,सवा षवर्ी उघ्यावर
सींस्थाचालक याींच्या

मनमानी कारभाराची अदयापी चौकशनी झालली नाही, ह ही खर ेह काय,
(३) असल्यास, शनासनान चौकशनी कली ेह काय, चौकशनीत काय ेढळून ेल,

(४) तसच ेश्रमशनाळतील वगाखोल्या तात्ीन दरु
ु स्त करयािाित को ती कायावाही कली वा
करयात यत ेह तसच दोिीींषवरूध्द शनासनान को ती कारवाई कली वा करयात
(५) नसल्यास, षवलींिाची कार

यत ेह,

काय ेहत, ?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (१३-०७-२०१७) : (१) व (२) ह खर नाही.

(३), (४) व (५) वत्ृ तप्ातील िातमीच्या अनुिींगान एकाजत्मक ेहदवासी षवकास प्रकल्प,
शनहापूर याींनी चौकशनी कली असता, त्यात तर्थय ेढळून ेल नाही. त्यामळ
दोिी
ु
व्यक्तीषवरुध्द कायावाही करयाचा प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मौिे धचखलडोंगरे (ता. वसई,जि. पालघर) येथे अतत उच्च दािाचे
उपिेंद्र मांिूर िरणेिाित
(४४)

७८४२२ (२८-०४-२०१७).

श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :

श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा), श्री.ववलास तरे (िोईसर),

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौि धचखल्ोंगर (ता. वसई,जि. पालघर) स.नीं. ३०४ षवरार (प.) यथ अती उच्च दािाच
२२०/२२ क.व्ही. च महापारि

कींपनीच उपकेंद्र मींिुर ेह, ह खर ेह काय,

षव.स. ३२७ (32)
(२) असल्यास, या उपकेंद्रासाठी लाग ा-या िमीनीच सींपादनाच काम पू ा झाल काय,

(३) असल्यास, या उपकेंद्रासाठी लाग ा-या िमीनीचा ेगाऊ तािा दयाचा प्रस्ताव ेह, ह
खर ेह काय,
(४) असल्यास, हया उपकेंद्राच्या प्रस्तावाची सदयजस्थती काय ेह?
श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (०७-०७-२०१७) : (१) होय, ह खर ेह,
(२) नाही.

(३) होय, ह खर ेह.
(४) २२० क.व्ही.

धचखल्ोंगरी उपकेंद्रासाठी िमीन अधर्ग्रह

जिल्हाधर्कारी, ठा

याींच्याक् सादर कलला होता.

षवचारार्ीन ेह.

प्रस्ताव महापारि

कींपनीन

तो ेता महसूल व वन षवभागाच्या

___________
सोलापूर जिल््यातील िरमाळा येथील कक्रडा सांिुलासमोरील
दारुचे दि
ु ान इतरत्र हलववण्यािाित

(४५)

७९५४४ (२८-०४-२०१७).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

सन्माननीय राज्य

उत्पादन शल्
ु ि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) करमाळा (जि.सोलापूर) यथील कक्र्ा सींकुलासमोरील दारुच दक
ु ान इतर् हलषवयात याव
अशनी माग ी हद.९ सप््ें िर, २०१६ रोिी स्थादनक लोकप्रदतदनर्ीींनी दनवदनाव्दार ेयक्
ु त,
राज्य उत्पादन शनुल्क, मुींिई याींचक् कली ेह, ह खर ेह काय,
(२)

असल्यास,

याप्रकर ी

शनासनान

चौकशनी

कली

ेह

काय

तसच

हलषवयासाठी को ती कायावाही करयात ेली वा यत ेह,
(३) नसल्यास, षवलींिाची कार

सदरहु

दक
ु ान

काय ेहत व यािाितची सदयःजस्थती काय ेह?

श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (२७-०६-२०१७) : (१) होय, ह खर ेह.

(२) प्रस्तूत अनुज्ञप्ती जिल्हाधर्कारी, सोलापूर याींच्या हद.३०/०७/२०१३ च्या ेदशनान्वय िींद
करयात ेली होती. सदर ेदशनाषवरुध्द मा. उच्च न्यायालयान स्थधगती हदली असल्यामुळ
अनुज्ञप्ती

हद.३१/०३/२०१७

पयंत

कायारत

होती.

त्यानींतर

मा.सवोच्च

न्यायालयाच्या

ेदशनानस
ु ार महामागाापासन
ू ५०० मी्र अींतराच्या ेत यत असल्यान सदर अनज्ञ
ु प्ती िींद
करयात ेलली ेह.
(३) प्रश्न उद्ावत

नाही.
___________

नेवासा ( जि. अहमदनगर) तालक्
ु यातील V R S फूड व C P F फूड
िांपन्यािडून होणाऱ्या प्रदि
ू णािाित

(४६)

७९७९७ (२०-०४-२०१७).

श्री.िाळासाहे ि मुरिुटे (नेवासा) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पयाावरण
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(१) नवासा (जि अहमदनगर) या तालुक्यातील V R S व C P F या दोन र्ू् कींपन्या
प्रदि
ू ाच्या दनयमाींचा कायम भींग करीत असून या दोन्ही कींपन्या प्रदि
ु ामुळ पयाावर ाची
हानी करतात, ह खर ेह काय,

(२) असल्यास, उक्त्ा कींपन्याींवर तसच षवहहत मानकानस
ु ार जिल््यातील सवाच कारखान्याींची
प्रदि
ू

तपास ी न कर ाऱया कमाचाऱयावरही कठोर कारवाई करावी अशनी माग ी स्थादनक

नागतरक व स्थादनक लोकप्रदतदनर्ीींनी वारीं वार तक्रारी कल्या ेहत, ह ही खर ेह काय,
(३) असल्यास, उक्त दोन्ही कींपन्याींची प्रदि
ू

दनयीं्

मीं्ळामार्ात दनयमाप्रमा

होऊन सदर कींपन्याींना नो्ीस दऊन कारवाई कर
दनयीं्

तपास ी

िरुरीच असतानाही या क् प्रदि
ू

मीं्ळामार्ात कायम दल
ा करयात ेलल ेह, ह ही खर ेह काय,
ु क्ष

(४) असल्यास, याप्रकर ी शनासनान चौकशनी कली ेह काय त्यात काय ेढळून ेल व
उक्त कींपन्याींवर तसच सींिींधर्ताींवर को ती कारवाई कली वा करयात यत ेह,
(५) नसल्यास, षवलींिाची कर

काय ेहत ?

श्री. रामदास िदम (२७-०६-२०१७) :(१) अींशनत: खर ेह.
म. VRS र्ु् सितलमी्् या कींपनीला हद-२४/०१/२०१७
तसच महाराषर प्रदि
ू

दनयीं्

गोळा करयात ेल ेह.

रािी प्राप्त तक्रारीच्या अनुिींगान व

मीं्ळामार्ात वळोवळी हदलल्या भ्ी

त्याच्या पथ
ृ कर

कलल पा ी ह षवहीत मयाादत ेह,

दरम्यान पायाच नमुन

अहवालावरुन अस दनदशनानास यत की, प्रकक्रया

तसच प्राप्त तक्रारीच्या अनुिींगान पाह ीच्या वळी

ेिुिािुच्या पतरसरातील षवहीरीच व तळयाच पायाच्या नमुन्याच्या पथ
ृ कर

अहवालावरुन

अस हदसत की, सदरील पा ी शनती षपकाींना वापराकरीताच्या मानींकनाच्या मयाादत ेह. तसच
उदयोगाच्या पहा ी
माीं्ळामार्ात

दरम्यान ेढळलल्या ्ु्ीन्वय उदयोगाला

क्र. १६२ हद.१४/०२/२०१७ अन्वय रोिी

महाराषर

प्रदि
ू

दनयीं्

नॉन कींप्लाइन्स ल्र पाठषवयात ेल

होत व पुढील कायावाहीसाठी प्रस्ताषवत कलल ेह. म. CPF र्ु् या कींपनी षवरुध्द को तीही
तक्रार महाराषर प्रदि
ू

दनयीं्

्ु्ीिाित महाराषर प्रदि
ू

मीं्ळाक्

दनयीं्

प्राप्त नाही.

तथाषप उदयोगाच्या सींमतीप्ातील

मीं्ळान उदयोगास कार

दाखवा नो्ीस हदनाींक

३१.०३.२०१७ रोिी दयात ेलली ेह.
(२) व (३) ह खर नाही.

(४) व (५) प्रश्न उद्ावत

नाही.
___________

िुलडाणा जिल्यातील आश्रमशाळा व वसतीगह
ृ ास पाणी पुरवठा योिना
िायााजन्वत िरण्यािाित

(४७)

८०१९६ (२०-०४-२०१७).

श्री.हिावधान सपिाळ (िुलढाणा) :

व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय पाणीपुरवठा

िुलढा ा, धचखली, शनगाींव, खामगाींव व लो ार (जि.िल
ु ढा ा) या तालुक्याींतील

ेश्रमशनाळा व वसतीगह
ृ ास जिल्हा वाषिाक योिन अींतगात पा ी पुरवठा योिना मींिूर कर
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िाित

स्थादनक लोकप्रदतदनर्ीींनी हदनाींक २३ िानवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास महाराषर

िीवन प्राधर्कर मार्ात शनासनास दनवदन हदल ेह, ह खर ेह काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त दनवदनाच्या अनुिींगान शनासनान चौकशनी कली ेह काय, त्यात काय
ेढळून ेल व त्यानि
ु ींगान उक्त योिनेंतगात पा ी परु वठा मींिरू कर िाित को ती
कायावाही कली वा करयात यत ेह,
(३) नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत ?

श्री. ििनराव लोणीिर (०१-०७-२०१७) : (१) होय. कायाकारी असितभयींता, महाराषर िीवन
प्राधर्कर

षवभाग, िुल्ा ा याींना दनवदन हदल ेह.

(२) सदर योिनाींच्या कामासाठी जिल्हा वाषिाक योिनअींतगात सन २०१७-१८ या चालू
विााकरीता दनर्ीची माग ी करयात ेली ेह.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मौिे िोसेसरी (ता.डहाण,ू जि.पालघर) येथे सुयाा नदीवर पूल िाांधण्यािाित
(४८)

८०५२२ (१२-०४-२०१७).

श्री.ववलास तरे (िोईसर) :
करतील काय :-

श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा),

सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) मौि कोससरी (ता.्हा ,ू जि.पालघर) यथील सुयाा नदीवरील पल
ू ाच्या िाींर्कामािाित
ेहदवासी षवकास षवभागाच्या षवचारार्ीन असलल्या प्रस्तावास

मान्यता सितमळाली ेह, ह

खर ेह काय,
(२) असल्यास, सदर पूल िाींर्यािाितची सदयजस्थती काय ेह,
(३) नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत ?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (०४-०७-२०१७) : (१) सन २०१६-१७ च्या अथासींकल्पात रस्त व पल
ु ाच्या
नवीन कामाींचा समावशन करयासाठी माचा, २०१६ पयंत मोठया प्रमा ावर मागया प्राप्त
झाल्या होत्या. प्राप्त मागयाींपैकी कवळ १०% मागया मान्य कर

शनक्य झाल ेह. मान्य

करयात ेलल्या मागयाींमध्य मौि कोससरी ( ता. ्हा ू ,जि. पालघर ) यथील सुयाा
नदीवरील पल
ु ाच्या िाींर्कामाचा समावशन करयात ेलला नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
बिहार राज्याप्रमाणे दारुिांदीची अांमलििावणी िरण्यािाित
(४९)

८२२०३ (२८-०४-२०१७).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय राज्य उत्पादन शल्
ु ि
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(१)

बिहार राज्याप्रमा

दारुिींदीची अींमलििाव ी करयािाित राज्य शनासन ेवश्यक

कायावाही करीत नसल्यान भूमाता बब्रग् दारुमुक्तीसाठी लढा द ार असल्याच

तप्ृ ती दसाई

याींनी साींधगतल्याच हदनाींक १६ िानवारी, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास दनदशनानास ेल ेह,
ह खर ेह काय,

(२) असल्यास, दारुमुळ अनक कु्ूींिावर षवपतरत पतर ाम होत असून तसच महहलाींवरील
अत्याचाराच्या प्रमा ातही वाढ झाल्याच दनदशनानास यत असून दारुिींदीची अींमलििाव ी
करयािाित शनासनान को ती कायावाही कली वा करयात यत ेह,
(३) नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत ?

श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (१०-०७-२०१७) : (१) व (२) अींशनत: खर ेह. श्रीमती तप्ृ ती दसाई,

अध्यक्षा, भूमाता बब्रग् याींनी हद.२१.७.२०१६ रोिी मा.मीं्ी, राउशनु याींना महाराषर दारुमुक्त
घोषित करयािाितच दनवदन कल होत.

दारुिींदीिाित शनासनान शनासन ेदशन, हद.२५ माचा, २००८ ेण

शनासन अधर्सूचना,

हद.१२ र्ब्रुवारी, २००९ अन्वय कायापध्दती षवहहत कली असून त्यानुसार प्रस्ताव प्राप्त
झाल्यास कायावाही करयात यत.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
डडग्रस ि-हाळे (ता. हहांगोली) या पररसरातील शेतशशवारात िोअरवेल घेण्यात येत असल्यािाित
(५०)

८३८३३ (०६-०५-२०१७).

श्री.तानािी मुटिुले (हहांगोली) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ड्ग्रस क-हाळ (ता. हहींगोली) या पतरसरातील शनतसितशनवारात दहा िोतरींगमशनीनदवार
भग
ा ातील ड्झल तपास ीच्या नावाखाली िोअरवल घयाच काम काही हदवसाींपासन
ु भ
ू सरु
ु
असल्याच माह र्ब्रुवारी, २०१७ मध्य वा त्यादरम्यान दनदशनानास ेल ेह, ह खर ेह काय,

(२) असल्यास, त्याच भागात शनतात घतलल्या िोअरवलमध्य षवहहर र्ो्यासाठी जिल्ीींन
्ाकून त्याच ेवाि कल िात असून यािाित षवचार ा कली असता िसितमनीमध्य ड्झल
शनोर्याच काम सुरु असल्याच साींगयात ेल ेह, ह ही खर ेह काय,

(३) असल्यास, उक्त िाि १ व २ नस
ू ार शनासनान को ती कायावाही कली ेह वा करयात
यत ेह ?

(४) नसल्यास, षवलींिाची कार

काय ेहत ?

श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (०६-०७-२०१७) : (१) सदर हठका ी भग
ू भाातील हायड्रोकािानच साठ
असयाची शनक्यता तपासयाकरीता ्ू-्ी सजस्मक ््ा सींकलन करयासाठी ऑईल अँ्
नॅचरल

गॅस

कॉपोरशनन

(ओ.एन.िी.सी.)

हया

एिन्सीक्ून सदरच काम करयात ेल होत.

केंद्र

शनासनाच्या

सावािदनक

कींपनीच्या
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(२) ह खर नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत

नाही.
___________

ववधान भवन :
मुांिई.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

________________________________________________________
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