अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५८३ वी यादी

महाराष्ट्र विधानसभा
दस
ु रे अधधिेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०

___________

सािली (ता.सावली, जि.चांद्रपूर) येथील सवव गावे सहायि अभियांता िायाालयास िोडण्याबाबत
(१)
शेख

८६८०२ (०९-०८-२०१७).
(मालाड

पजश्चम),

श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अस्लम

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनुरी),

श्री.वििय

अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.हषािधान सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

िडेट्टीिार

(ब्रम्हपूरी),

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :

(१) चींद्रपूर जिल्हयातील सावली तालुक्याकरीता स्वतींत्र सहायक अभियींता कायाालय असन
ू या

कायाालयास सावली तालक्
ू यातील सवा गावे िोडणे आवश्यक असतानाही सावली तालक्
ू यातील
पाथरी सकालची सवा ४० ते ५० गावे अद्यापही

भसींदेवाही (ता.भसींदेवाही) या कायाालयाशी

सींलग्न असल्यामळ
ू े पाथरी सकालमधील हिारो वीि ग्राहकाींना आर्थाक व मानभसक त्रास सहन

करावा लागत असल्याची माहहती हद. १५ िन
ू , २०१७ रोिी वा त्या सुमारास ननदशानास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सावली तालक्
ू यातील पाथरी सकालची सवा ४० ते ५० गावे हे भसींदेवाही
कायाालयातून वगळून सहायक अभियींता कायाालय सावली या कायाालयास िोडण्यात यावे असा

सववस्तर प्रस्ताव अर्धक्षक अभियींता, चींद्रपूर याींनी तयार करून अींनतम मींिूरी करीता कायाकारी

सींचालक (ताींत्रत्रक) महाराषर राज्य ववद्युत ववतरण कायाालय प्रकाशगड मुींबई येथे माहे फेब्रुवारी
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान पाठववण्यात आला असन
ू ही सदर प्रस्ताव प्रलींत्रबत ठे वन
ू अद्यापही
मींिूरी दे ण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रस्तावास तातडीने मान्यता भमळण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची

कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१३-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे.
(२) व (३) हे खरे आहे.
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याबाबत असे नमूद करण्यात येते की, भसींदेवाही ग्रामीण शाखा कायाालयातील उपरोक्त

गावे व भसींदेवाही शहर शाखा कायाालयातील काही गावे घेवून सावली तालुक्याकररता नवीन
पाथरी शाखा कायाालय प्रस्ताववत करण्यात आले आहे . परीं तु सदर गावाींच्या पन
ु बाांधणी मुळे
ववद्यमान भसींदेवाही शहर शाखा कायाालयातील ग्राहक सींख्या ग्राहक महाववतरणद्वारा ववहीत

मानींकाच्या ननकषानस
ु ार कमी होत असल्यामुळे सदरचा प्रस्ताव ननकष पूणा करीत नसल्याने
मींिूरी दे ण्यात आलेली नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
बुलडाणा विधानसभा मतदार सांघातील ३३ िेव्ही कपिद्द्र अद्ययावत िरण्याबाबत
(२)

८६९२९ (०९-०८-२०१७).

श्री.हषािधान सपिाळ (बुलढाणा) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बुलडाणा ववधानसिा मतदार सींघातील ३३ केव्ही उपकद्द्राचे अद्यावतीकरण करणेबाबत

स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.उिाा मींत्री याींना हदनाांक २९ मे, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास
हदलेले ननवेदन शासनास प्राप्त ााले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मोताळा व बल
ु डाणा (जि.बल
ु डाणा) येथील ३३ केव्ही उपकद्द्राींचे अद्यावतीकरण
करणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१३-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे.

(२) बल
ु ढाणा तालक्
ु यामध्ये ३३ के.व्ही. उपकद्द्राचे सक्षमीकरण व नवीन उपकद्द्राचे काम पण
ू ा
करण्यासाठी रु.६९८.२६ लक्षचा खचा करण्यात आला असून ३३ केव्ही उपकद्द्राचे सक्षमीकरण व
नवीन उपकद्द्रासाठी रु.२८८.९० लक्षची कामे प्रस्ताववत आहे त. तसेच मोताळा तालुक्यामध्ये ३३

केव्ही उपकद्द्राचे सक्षमीकरण व नवीन उपकद्द्राचे काम पूणा करण्यासाठी रु. १६२.६० लक्षचा
खचा करण्यात आलेला आहे . व ३३ केव्ही उपकद्द्राचे सक्षमीकरण व नवीन उपकद्द्रासाठी
रु.३९८.९८ लक्षची कामे प्रस्ताववत आहे त.

तसेच सोयगाींव येथे ३३/११ केव्ही उपकद्द्र हदनाींक

११.०९.२०१८ रोिी कायााजन्वत करण्यात आले आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
शशराळा येथील चरण, मणदरू ि टाििे ही तीन गािठाणे फीडर
विभक्त िरुन स्ितांत्र फीडर ननमााण िरण्याबाबत

(३)

८८८०८ (०९-०८-२०१७).

श्री.शशिािीराि नाईि (शशराळा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाा मांत्री
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(१) साींगली जिल्हयातील भशराळा उपवविागामधील चरण, मणदरू व ्ाकवे ही तीन गावठाणे
फीडर वविक्त करुन शेती पींपासाठी स्वतींत्र पींप बसववण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधी व
शेतकरी याींनी लेखी ननवेदनाद्वारे मा.उिाा मींत्री याींना ववनींती केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, अद्यापही हे काम अपूणा असून सदर काम पूणा करण्यासाठी ननधी उपलब्ध

करुन ज्या कींत्रा्दारास हे काम दे ण्यात आले होते त्याींच्याकडूनच काम पूणा करुन घेण्याबाबत

अर्धक्षक अभियींता, साींगली सकाल याींनी त्याींचा अहवाल मा. मुख्य अभियींता, कोल्हापूर याींना
सादर केला आहे ,

(३) असल्यास, सन २०१४ पासून प्रलींत्रबत असलेले सदरहू काम उक्त कींत्रा्दाराकडून त्वररत
पूणा करुन घेण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१३-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे.
(२) हे खरे आहे.

(३) सद्यजस्थतीत साींगली जिल्ायातील भशराळा उपवविागामधील गवळे वाडी येथे नवीन कृषी

वाहहनी ााल्याने, चरण येथील कृषी वाहहनी ववलगीकरणाचे अींशत: काम पूणा ााले आहे .
त्यामळ
ु े या िागातील पैसे िरुन प्रलींत्रबत असलेल्या ग्राहकाींना व मींिरू ी प्रक्रियेत असणाऱ्या

ग्राहकाींना गवळे वाडी येथून वीि पुरवठा दे ण्यासाठी त्याींचा HVDS योिनेमध्ये समावेश असून
काही ग्राहकाींना मुख्यमींत्री सौर कृषीपींप योिनेत लाि दे ण्याचे ननयोजित असून त्याची कामे
प्रगतीपथावर आहे त.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
धचांचपूर (जि.अमरािती) या गावात ननयभित पाणी पुरवठा होण्याच्या
दृष्टीने स्ितांत्र एक्स्प्रेस फीडरिरुन जोडणी दे ण्याबाबत

(४)

८८८७६

(०९-०८-२०१७).

प्रा.विरद् द्र

िगताप

(धामणगाि

रे ल्िे),

श्री.अशमन

पटे ल

(मुांबादे िी), श्री.वििय िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्रीमती ननमाला गावित (तगतपूरी), श्री.नसीम खान
(चाांददिली), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) अमरावती जिल्हयातील वधाा प्रकल्प अींतगात र्चींचपरू हे नवीन पन
ू वाभसत गाींव असन
ू

याहठकाणी ननयभमत पाणी पुरवठा होण्याच्या ष्ष्ीने धामणगाींव रे ल्वे नगरपररषदे कडून त्याींचे
पाणी पुरवठा योिनेसाठी एक्स्प्रेस फीडरवरुन कनेक्शन घेण्यासाठी परवानगी भमळणार
नसल्याने र्चींचपूर करीता स्वतींत्र एक्स्प्रेस फीडरवरुन कनेक्शन घेणे आवश्यक असल्याचे माहे
एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, र्चींचपूर प्रकल्पवाभसींयाकररता आवश्यक एक्स्प्रेस फीडर नसल्याने नागररकाींना ४

हदवसाआड पाणी भमळत असल्याने त्याींची अप-ु या पाणीपुरवठया अिावी गैरसोय होत
असल्याने शासनाने कोणती कायावाही केली

वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१३-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे.

(२) र्चींचपूर प्रकल्प वासीयाींकररता आवश्यक असलेल्या ११ के.व्ही. एक्सप्रेस क्रफडरचे

अींदािपत्रक महाववतरण डीडीएफ १००% योिनेअींतगात मींिरू करण्यात आले असन
ू कायाकारी
अभियींता, ननम्न वधाा प्रकल्प, वधाा याींनी सदर रक्कमेचा िरणा करण्याबाबत कळववण्यात
आले आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
श्रीिधान तालुक्यातील (जि.रायगड) महा-ई सेिा िद्द्रात झालेल्या गैरव्यिहार
(५)

९११७२ (०९-०८-२०१७).

(अशलबाग) :
(१) शासनाने

श्री.धैयश
ा ील पाटील (पेण), श्री.सभ
ु ाष कफा पांडडतशेठ पाटील

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :राज्यातील ग्राहकाींना सुलि सेवा उपलब्ध होण्यासाठी

ई-सेवा कद्द्रे

सुरू

करण्यात आली मात्र श्रीवधान तालुक्यातील (जि.रायगड) ऑ्ोमॅक्स ्े क्नोलॉिी प्रा.भल. या
कींपनीने ई-सेवा कद्द्राच्या नावाखाली वीि ग्राहकाींकडून घेतलेल्या २२ लाखाींच्या रक्कमेत
गैरव्यवहार केला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरण हे महाववतरणकडून दे यकाींची नो्ीस वीि ग्राहकाींना आल्यानींतर
उघडकीस आली आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने सींबींर्धत यींत्रणेची चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार त्याींचेववरुद्ध
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१५-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे . श्रीवधान तालुक्यामध्ये महा ई-सेवा

कद्द्र चालववणारे कींत्रा्दाराने ग्राहकाींच्या त्रबलाींची रक्कम ऑ्ोमॅक्स ्े क्नॉलॉिी प्रा. भल. या
कींपनीचे सॉफ््वेअर वापरुन. या कींपनीच्या खात्यावर िमा केली. त्यामळ
ु े सदर त्रबलाींची
रक्कम महाववतरणकडे िमा न ााल्यामळ
ु े ग्राहकाींना पढ
ु ील महहन्यात थकबाकी लागन
ू आली.
(२) हे खरे आहे.

(३) ग्राहकाींची प्रलींत्रबत थकीत वीि त्रबलाींची रक्कम दीं डासहीत सुमारे रु २०.५६ लाख
महाववतरण कींपनीच्या ग्राहकाींच्या खात्यावर िमा केली आहे .

वीि ग्राहकाींची फसवणक
ू श्री.

जितद्द्र माळी, रा.श्रीवधान याींच्याकडून ााली असन
ू वीि त्रबलाच्या रक्कमेचा व्यवहार सींबींर्धत
वीि ग्राहक व जितद्द्र माळी याींच्यात ााला आहे व याींसींबींर्धत महाववतरण कींपनीकडे

वव.स. ५८३ (5)
ग्राहकाींकडून कोणतीही तिार प्राप्त न ााल्यामुळे पोलीस कारवाई करण्यात आली नाही. तसेच
कायाकारी

अभियींता,

महाववतरण,

गोरे गाव

याींनी

हदनाींक

१५.०३.२०१७

च्या

पत्रान्वये

जिल्हार्धकारी, रायगड याींना श्रीवधान येथील महा ई-सेवा कद्द्राची वीि त्रबल िरणा सुववधेची
मान्यता रद्द करण्याची भशफारस केली असन
ू सदर महा ई-सेवा कद्द्रात वीि त्रबल िरणा
सुववधा बींद आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
अिोला, िाशशम ि बुलढाणा या तीन जिल्हयात शासनाने िेलेल्या िीि भारननयमाबाबत
(६)

९१३९२ (०९-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

(१) राज्यातील अकोला, वाभशम व बल
ु ढाणा या तीन जिल्हयात शासनाने मोठया प्रमाणात
केलेल्या वीि िारननयमामुळे सुमारे २ लाख ४६ हिार शेतक-याींच्या कृषी पींपाना वीि पुरवठा
न ााल्याने उन्हाळी वपके पाण्याअिावी सक
ु ू न त्याींचे मोठया प्रमाणावर आर्थाक नक
ु सान ााले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(२) असल्यास,सदर िारननयमन कमी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१३-०५-२०१९) : (१)

व (२) वीि उपलब्धतेत वाढ करणचा कालबध्द

कायािम योग्य ररतीने अींमलात आणल्याने तसेच वीि ववतरणासाठी सक्षम प्रणाली उिारल्याने
महाववतरणच्या वीि उपलब्धतेत वाढ ााली. त्यामुळे राज्यात माहे माचा, २०१६ पासून
िारननयमन रद्द करण्यात आलेले आहे . परीं तु आणीबाणीच्या पररजस्थतीमध्ये वीिेची मागणी व

उपलब्धता यामध्ये तफावत ननमााण ााल्यास वीि प्रणालीच्या सुरक्षक्षततेसाठी तात्पुरत्या
स्वरुपाचे िारननयमन करण्यात येते. तसेच फक्त स्थाननक पातळीवर अचानक काही ताींत्रत्रक

अडचणी उद्भवल्यास आवश्यकतेनुसार तात्पुरते िारननयमनाचे ननयोिन करुन ग्राहकाींना

सुरळीतपणे ववद्युत पुरवठा केला िातो. सद्यजस्थतीत राज्यात िारननयमन करण्यात येत
नाही.

तसेच, पाण्याचे योग्य ननयोिन करण्यासाठी तसेच कृषी पींपासाठी आवश्यक असलेला

ववद्यत
परु वठा लक्षात घेऊन शासन ननणाय व महाराषर ववद्यत
ननयामक आयोगाच्या
ु
ु
मागादशाक तत्वानुसार अकोला, वाभशम व बल
ु ढाणा या जिल्ायाींसह सींपूणा राज्यात कृषी
वाहहन्याींवरील कृषी ग्राहकाींना रात्रीच्या काळात १० तास क्रकींवा हदवसा ८ तास थ्री फेि वीिेची
उपलब्धता चिाकार पध्दतीने दे ण्यात येत आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ५८३ (6)
िसमत (जि.दहांगोली) येथील िहाववतरण िांपनीने मौ. िोडििळा या गािामध्ये
रािीि गाांधी विद्युत वितरण योिनेतांगत
ा िेलेले िाम ननिृष्ट्ट दिााचे असल्याबाबत
(७)

९२१५६ (०९-०८-२०१७).

श्री.ियप्रिाश मांद
ु डा (बसमत) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाववतरण कींपनी, वसमत कायाालय (जि.हहींगोली) याींनी मौ.िोडिवळा या गावामध्ये
रािीव गाींधी ववद्युत ववतरण योिनेतींगत
ा लाखो रुपये खचा करुन नववन थ्री-फेा िोडणीचे
काम केले गेले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर काम अत्यींत ननकृष् दिााचे ााले असन
ू सदर कामामध्ये गैरव्यवहार
ााल्याप्रकरणी तसेच मौ. िोडिवळा येथील भसींगल फेि लाईनचे काम तात्काळ करुन

दे ण्याबाबत तेथील ग्रामस्थाींनी माहे एवप्रल, २०१७ च्या शेव्च्या आठवड्यात मा.मुख्यमींत्री,
ऊिाामींत्री व कायाकारी अभियींता हहींगोली याींना ननवेदन हदले होते, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनष
ु ींगाने ननकृष् दिााचे काम करणा-याींवर कोणती
दीं डात्मक कारवाई केली वा करण्यात येत आहे , तसेच सदर िोडणीचे काम पूणा करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची

कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१३-०५-२०१९) : (१) मौिे िोडिवळा या गावातील थ्री फेि िोडणीचे

काम रािीव गाींधी ग्रामीण ववद्यत
ु ीकरण योिनेत नसन
ू गावठाण वाहीनी ववलगीकरण योिना
्प्पा-४ अींतगात करण्यात आले होते.
(२) हे खरे आहे
(३) सदरील गावठाण वाहीनीवरील ३ क्रक.मी. ११ के.व्ही उच्चदाब लाईन नैसर्गाक आपत्तीमळ
ु े
पडली होती. त्यामुळे कोणावरही दीं डात्मक कायावाही करण्यात आलेली नाही.

३३/११ के.व्ही.उपकद्द्र हट्टा येथून ननघणारे ११ केव्ही सातेफळ गावठाण क्रफडरवर िोडिवळा

गाव िोडण्याकररता ३ क्रक.मी.ची ११ केव्ही वाहहनी उिारणीचे काम सन २०११ मध्ये गावठाण
वाहहनी ववलगीकरण योिनेअींतगात पण
ू ा केले होते.

सदरील गावठाण क्रफडरवरील ११ केव्ही ३ क्रक.मी. वाहहनी नैसर्गाक आपत्तीमुळे पडली होती.

मौिे िोडिवळा गावात ३३ केव्ही सातेफळ उपकद्द्रातील ११ केव्ही एकुरखा कृषी क्रफडरवरुन
ववद्युत पुरवठा चालू होता.

तद्नींतर मौिे िोडिवळा या गावािवळ असलेला पळशी उपकद्द्र कद्द्रशासनाच्या

दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योिनेअींतगात हदनाींक २७.९.२०१८ रोिी कायााजन्वत करण्यात
आले असून सदर उपकद्द्रातून िोडिवळा गावाला वीि पुरवठा करण्यासाठी गावठाण वाहहनी
कायााजन्वत करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ५८३ (7)
िाशी ि नेरुळ विभागातील ओ आणण एम योिनेअांतगात डीपीआर मध्ये
प्रस्तावित िरण्यात आलेली िामे िरण्याबाबत
(८)

९५१६२ (२९-१२-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पढ
ु ील

(१) वाशी व नेरुळ वविागातील ओ आणण एम योिनेअत
ीं गात डीपीआर मध्ये प्रस्ताववत
करण्यात आलेली कामे करण्यासाठी ७५.५२ को्ी रुपयाींची तरतूद करण्यात आली असली तरी
कामे अद्याप सरु
ु करण्यात आलेली नाहीत, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शासनाने याची

चौकशी केली आहे काय , चौकशीत काय आढळून आले,

(३) असल्यास, त्यानुसार प्रत्यक्ष कामे कधी सुरु करण्यात येणार आहे त व कधी पयांत पूणा
करणे अपेक्षक्षत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१३-०५-२०१९) : (१), (२) व (३) वाशी व नेरुळ वविागातील

नुतनीकरण व आधुननकीकरण आर ॲण्ड एम (R & M) योिनेअींतगात उपकद्द्र उिारणी,

उच्चदाब िूभमगत वाहहनी ्ाकणे, ररींग मेन युनन् बसववणे, क्रफडर वपलर उिारणे इ.
कामाींकररता रुपये ५८.८९ को्ी इतक्या रक्कमेच्या कामास महाववतरण कींपनीने हदनाींक
१२.१०.२०१८ रोिी मींिूरी हदली असून ननववदा प्रक्रिया व पुढील कायावाही ननयोजित आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्यातील शहरी ि ग्रामीण भागातील नळपाणी परु िठा योिनाांिडे
महावितरणची थिबािी असल्याबाबत

(९)

१०१०१९ (२९-१२-२०१७).

श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील शहरी व ग्रामीण िागातील नळपाणी पुरवठा योिनाींकडे महाववतरणची सन

२०१६ ते सन २०१७ या कालावधीतील वीिेची सुमारे २ हिार को्ीींची थकबाकी असूनही
महाववतरणने अद्याप वसल
ू ीसाठी कोणतीच कायावाही केली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने याची चौकशी केली आहे काय, त्यात काय ननदशानास आले,
(३) असल्यास, त्यानस
ु ार वीि दे यके वसल
ू करण्याच्या ष्ष्ीने शासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१३-०५-२०१९) : (१) व (२) राज्यातील नळ पाणी पुरवठा योिनाींकडे
माहे माचा, २०१७ अखेर एकूण रक्कम रु.१४४८.६४ को्ी एवढी थकबाकी होती. थकबाकी न

वव.स. ५८३ (8)
िरणाऱ्या ग्राहकाींवर महाववतरण कींपनीमाफात ननयमाप्रमाणे कायावाही करण्यात येत आहे.
शहरी व ग्रामीण िागातील नळ पाणी पुरवठा त्रबलाींची थकबाकी िरण्यासींबींधी ववत्त वविाग,
नगरववकास वविाग, ग्रामववकास व िलसींधारण या वविागाशीसुध्दा वीि त्रबल िरणा
करण्याबाबत पत्रव्यवहार करुन पाठपरु ावा करण्यात येत आहे .

(३) सावािननक पाणी पुरवठा योिनेच्या ग्राहकाींसाठी थकीत वीि िरण्यासींबींधी थकबाकी १५

हप्त्याींमध्ये िरण्याकरीता सवलत दे ण्यात आली होती. या योिनाींमध्ये एकूण १३७८ ग्राहकाींनी
सहिाग घेतला असून रु. १५.९२ को्ी एवढया रकमेचा िरणा केला आहे. शासनाने हदनाींक

१६.५.२०१८ च्या शासन ननणायान्वये राज्यातील शहरी व ग्रामीण नळपाणी परु वठा योिनाींच्या

हदनाींक ३१.३.२०१८ अखेर असणारी मूळ थकबाकी पैकी ५०% रक्कम १४ व्या ववत्त
आयोगाच्या ननधीतून नगर ववकास वविाग व ग्रामववकास वविाग याींनी महाववतरण कींपनीस

अदा करावयाची आहे. व उवाररत ५०% रक्कम सींबींर्धत यींत्रणेने महाववतरण कींपनीकडे
िरावयाची

आहे.

त्यानुसार

महाववतरण

कींपनीस

माचा,

२०१९

अखेर

रु.१४१.८९

को्ी

शासनाकडूनउपलब्ध ााले आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
महावितरणच्या पण
ा त असलेल्या िृषीपांप धारिाांिडे थिबािी असल्याबाबत
ु े पररमांडळाअांतग
(१०)

१०२२८० (२२-१२-२०१७).

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय ऊिाा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाववतरणच्या पुणे पररमींडळाअींतग
ा त असलेल्या हवेली, खेड,मावळ, िुन्नर, आींबेगाव,
मळ
ु शी तालक्
ु यात १३,३८४ कृषीपींपाना नवीन वीििोडणी दे ण्यात आल्याचे माहे नोव्हद् बर, २०१७
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मावळ, खेड २३४१, िुन्नर, आींबेगाव येथील ३१४८, मुळशी, हवेली येथील १९३०

अशा एकूण ७ हिार ४१९ कृषीपींपधारक शेतकऱ्याींनी नवीन वीििोडणी घेतल्यापासन
ू वीि
दे यकच िरले नसल्याचे या दरम्यान ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कृषी पींपधारकाकडून थकबाकी वसूल करणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१५-०५-२०१९) : (१) पण
ु े पररमींडळाअींतगात हवेली, खेड, मावळ,
िुन्नर, आींबेगाव, मुळशी तालुक्यात माहे एवप्रल, २०१६ ते माचा, २०१७ पयांत एकूण ३२९६
कृषीपींपाना व माहे एवप्रल, २०१७ ते नोव्हद् बर, २०१७ पयांत एकूण ८०३ कृषीपींपाना नवीन वीि
िोडणी दे ण्यात आली आहे.
(२)

या

तालुक्यातील

एकूण

७,१६०

घेतल्यापासून वीि दे यक िरले नाही.

कृषीपींपाधारक

शेतकऱ्याींनी

नवीन

वीि

िोडणी
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(३)

पुणे

पररमींडळाअींतगात

महाववतरणच्या

प्रचभलत

थ्रकबाकी

ननयमाींनुसार

वसूलीसींदिाात

कायावाही

वेळोवेळी

करण्यात

येत

प्राप्त
असून

ननदे शानुसार
कृषी

व

सींिीवनी

योिनेअत
ीं गात माहे नोव्हद् बर, २०१७ अखेर एकूण २०,२१६ कृषी ग्राहकाींनी कृषी सींिीवनी

योिनेचा लाि घेतला असन
ू रुपये १६.०३ को्ी इतकी रक्कम थकबाकीपो्ी महाववतरणकडे
िमा ााली आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
लातूर जिल्हा मध्यिती सहिारी बँिेने ििामाफीच्या रििा
लािार्थयाांच्या खाती जिा न िेल्याबाबत

(११)

१०४१२२ (१३-०७-२०१८).
श्री.शशिािीराि िडडाले (राहुरी), श्री.सांतोष
(भोिरदन) : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

दानिे

(१) राज्य शासनाने लातूर जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकेस केवळ ५८४ शेतकऱ्याींची यादी दे ऊन
१ को्ी ९७ लाख २३ हिार रुपये उपलब्ध करून दे ऊन पडताळणी करूनच रक्कम अदा करावी
अशा सूचना हदल्या असताना जिल्ायातील एकही शेतकऱ्याला किामाफीचा लाि भमळाला
नसल्याची बाब माहे नोव्हद् बर २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, लातूर जिल्ायातील शेतकऱ्याींना अद्यापही किामाफीचा लाि न दे ण्याची कारणे
काय आहे त,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. सुिाष दे शिख
ु (०३-०५-२०१९) : (१) नाही.

लातूर जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकेने सदर रक्कम हद. २१.११.२०१७ रोिी सींबध
ीं ीत

शाखाींना वगा करुन किामाफीच्या रकमा लािार्थयाांच्या किाखाती िमा केल्या आहे त. तसेच हद.

०१.०४.२०१९ अखेर लातूर जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकेच्या १,१४,५५४ खातेदाराींना रु. १८४.३४
को्ीचा लाि दे ण्यात आला.

(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यात ६.५ लक्ष ज्येष्ट्ठ नागरीि असणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य ज्येष्ट्ठ नागरीि महासांघ
(फेसिॉम) याांनी शासनािडे २०१५ पासून आपल्या मागण्याांसाठी सतत ननिेदने ददल्याबाबत
(१२)

१०४२५९ (१३-०७-२०१८).

श्री.गोिधान शमाा (अिोला पजश्चम) :

सामाजिि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

वव.स. ५८३ (10)
(१) राज्यात ६.५ लक्ष ज्येषठ नागरीक असणाऱ्या महाराषर राज्य ज्येषठ नागरीक महासींघ
(फेसकॉम) याींनी सन २०१५ पासन
ू शासनाकडे आपल्या मागण्याींसाठी सतत ननवेदने हदलेली
आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननवेदनातील मागण्याींमध्ये वयाची अ् ६०+ करणे, श्रावणबाळ ननवत्ृ ती
वेतनात वाढ करणे, ज्येषठ नागरीक कररता स्वतींत्र मींत्री, स्वतींत्र आयुक्त, स्वतींत्र कक्ष असणे,
तसेच शेतकरी शेतमिुर, ज्येषठ नागरीकाींना दरमहा ननवत्ृ ती वेतन असावे, या बाबीचाही
समावेश असणे हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुिार बडोले (१४-०३-२०१९) : (१) होय.
(२) होय.

(३) व (४) ववशेष सहाय्य योिनेअींतगात राज्यातील ननराधार व वध्ृ द व्यक्तीसाठी सींिय गाींधी
ननराधार अनुदान योिना व श्रावणबाळ सेवा राज्य ननवत्ृ ती वेतन योिना राबववण्यात येतात.

ववशेष सहाय्य योिनेतील पात्र लािार्थयाांना (हदव्याींग लािाथी वगळून) माभसक अथासायाय रु.
६००/- दरमहा दे ण्यात येत.े तसेच हदनाींक ३/११/२०१८ रोिीच्या शासन ननणायान्वये सींिय

गाींधी ननराधार अनद
ु ान योिना व श्रावणबाळ सेवा राज्य ननवत्ृ ती वेतन योिनेतील ४० ते ७९
्क्के हदव्याींग व्यक्तीींना दरमहा रु. ८००/- तर ८० ्क्के व अर्धक हदव्याींग व्यक्तीींना दरमहा
रु.

१०००/-

इतकी

अनुदान

वाढ

करण्यात

आली

आहे .

त्याचप्रमाणे

कद्द्रशासनाच्या

कायद्याप्रमाणे राज्यातील िेषठ नागरीकाींसाठी वयाची अ् ६५ वरून ६० करण्याबाबतचा
प्रस्ताव मा.मींत्रीमींडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आलेला आहे . त्यास मा.मींत्रीमींडळाची
मान्यता भमळाल्यानींतर त्यानस
ु ार पढ
ु ील कायावाही करण्यात येईल व इतर मागण्याींच्या
सींदिाात मा.अमुसीं (ववत्त) याींच्या अध्यक्षतेखाली सभमती स्थापन करण्यात आली असुन
याबाबत सदर सभमती ननणाय घेईल.

___________
िद्द्र शासनाप्रमाणे राज्यातील िेष्ट्ठ नागरीिाांना विविध सिलती दे ण्यात
याव्यात तसेच िेष्ट्ठ नागररिाांच्या िय ६५ िरुन ६० िरण्याबाबत
(१३)
सरु े श

१०५३१९ (०४-०४-२०१८).
लाड(िजवत),श्री

पाडुरां ग

श्री.सुननल शशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी), श्री

बरोरा(शहापरू ),

श्री.किसन

िथोरे (िरु बाड),

श्री

हसन

िुश्रीफ(िागल), श्री जांयत पाटील(इस्लािपूर), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.मांगेश िुडाळिर
(िुलाा), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), डॉ.राहूल पाटील (परभणी),
श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.सांदीपानराि भुमरे (पैठण), श्री.सांिय पोतनीस (िशलना),
श्रीमती तप्ृ ती सािांत (िाांद्रे पूि)ा , श्री.सुननल प्रभू (ददांडोशी), श्री.कल्हास पाटील (शशरोळ),
श्री.प्रिाश फातपेिर (चद् बूर), डॉ.सुजित शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा),
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श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.अननल िदम (ननफाड), श्री.रािन साळिी (रािापूर), श्री.योगेश
(बापू) घोलप (दे िळाली), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली),

श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड कत्तर), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे िी), श्री.वििय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी),
श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अमर िाळे (आिी),
श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजििडा), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.ज्ञानराि चौगुले
(कमरगा), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सांग्राम थोपटे

(भोर), प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्रीमती ननमाला गावित
(तगतपूरी),

श्री.त्र्यांबिराि

श्री.नसीम

खान

(चाांददिली),

श्री.अशमत

विलासराि

दे शमुख

शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.हषािधान सपिाळ (बुलढाणा),

(लातूर

शहर),

डॉ.सांतोष टारफे

(िळमनुरी), श्री.अब्दल
सत्तार (शसल्लोड), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.िसांतराि चव्हाण
ु
(नायगाांि), श्री.पथ्
ृ िीराि चव्हाण (िराड दषिणक्षण), श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.आशसफ शेख
(मालेगाांि मध्य), श्री.जितद्द्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळिा), श्री.ियांत पाटील (तस्लामपरू ), श्री.शशशिाांत
शशांदे (िोरे गाि), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.भास्िर िाधि (गह
ु ागर), श्री.नरहरी णझरिाळ

(ददांडोरी), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड),
श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.सुरेश लाड (ििात), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर

िुणािार (दहांगणघाट), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम),
श्री.वििय िाळे

(शशिािीनगर), श्री.प्रिाश सुिे

(मागाठाणे), श्री.गोिधान

शमाा (अिोला

पजश्चम), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.शशिािीराि नाईि
(शशराळा), श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), श्री.बसिराि पाटील (औसा), श्रीमती अशमता
चव्हाण (भोिर), श्री.तुिाराम िाते (अणश
ु क्ती नगर), श्री.सदा सरिणिर (मादहम) :
सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कद्द्र शासनाप्रमाणे राज्यातील िेषठ नागरीकाींना ववववध सवलती दे ण्यात याव्यात तसेच
िेषठ नागररकाींचे वय ६५ वरुन ६० करण्यात यावे याबाबत हदनाींक १६ िानेवारी, २०१८ रोिी
वा त्यासुमारास शासनाने ननणाय घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िेषठ नागररकाींसाठी अन्य राज्यात असलेल्या धोरणाचा अभ्यास करुन सवा
समावेशक धोरण शासनाने ठरवून उक्त ननणाय घेतला आहे काय, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िेषठ नागररकाींना कोणकोणत्या सवलती व सुववधा दे ण्यात येणार आहे त व
त्यानुषींगाने शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राजिुिार बडोले (१४-०३-२०१९) : (१) व (२) कद्द्र शासनाच्या कायद्याप्रमाणे राज्यातील

ज्येषठ नागरीकाींसाठी वयाची अ् ६५ वरून ६० करण्याबाबतचा प्रस्ताव मा.मींत्रीमींडळाच्या
मान्यतेसाठी सादर करण्यात आलेला आहे . त्यास मा.मींत्रीमींडळाची मान्यता भमळाल्यानींतर
त्यानुसार पुढील कायावाही करण्यात येईल.
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(३) व (४) राज्याचे सवासमावेशक धोरणाची अींमलबिावणीबाबत हद. ०९/०७/२०१८ अन्वये
शासन ननणाय ननगाभमत करण्यात आला आहे . सदर शासन ननणायान्वये ज्येषठ नागरीकाींचे वय

६५ वरून ६० वषे क्रकींवा त्यापेक्षा िास्त अशी करण्यात आलेली आहे . त्यामध्ये मख्
ु यत: ज्येषठ
नागररकाींसाठी

आर्थाक

ननयोिन

करणे,

त्याींच्या

आरोग्याची

काळिी

घेणे

व

त्याींना

ताणतणावास तोंड दे ण्यासाठी सक्षम करणे या बाबीींचा समावेश आहे.
___________
िोल्हापूर जिल्हयातील िोिाड किनी, िुदनूर, ननट्टूर किणी ि िागणी
या पररसरात ऊसाचे वपि जभळत झाल्याबाबत
(१४)

१०७२०२ (०४-०४-२०१८).

श्रीमती सांध्यादे िी दे साई-िुपेिर (चांदगड), श्री.ियांत पाटील

(तस्लामपरू ), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्रीमती सम
ु न पाटील (तासगाि - ििठे महाांिाळ) :
सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कोल्हापूर जिल्हयातील कोवाड क्रकनी, कुदनूर, ननट्टूर क्रकणी व कागणी या पररसरात माहे
डडसद्बर,२०१७ मध्ये वा त्या सम
ु ारास शॉ्ा सक्रका्मळ
ु े ऊसाच्या फडाला आग लागून सुमारे ५२
एकरातील ऊस िळून नष्

ााला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या पररसरातील वविेचे वाकलेले खाींब व लोंबकळणाऱ्या ववद्युत वाहहन्याींवर
वविागाने वेळीच

उपाययोिना केली नसल्याने सदर घ्ना घडल्या आहे त, हे ही खरे आहे

काय,
(३)

असल्यास,

सींबींर्धत

शेतकऱ्याींना

नुकसान

िरपाई

दे ण्याबाबतचे

ननवेदन

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी माहे डडसद्बर,२०१७ च्या पहहल्या सप्ताहात मा.उिाा मींत्री याींना हदले आहे, हे
ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, या घ्नाींची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले

आहे , आगीमळ
ु े क्रकती शेतकऱ्याींचे नुकसान ााले आहे व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याींना नक
ु सान
िरपाई दे ण्याबाबत व वेळीच उपाययोिना न करणा-या वविागाच्या सींबर्धत कमाचा-याींवर
कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१३-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे . ववद्युत ननररक्षक, कोल्हापूर याींच्या
अहवालानस
ु ार कोल्हापरू जिल्ायातील कोवाड, ननट्टर, कुदनरू व कागणी या पररसरात माहे

डडसद्बर, २०१७ व िानेवारी, २०१८ या कालावधीत ववववध कारणामुळे अींदािे ३७ एकर ऊस
वपक िळीत ााले आहे.
(२) हे खरे आहे.
(३) हे खरे नाही.अभिलेख्यात ननवेदन अप्राप्त आहे .
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(४) उपरोक्त सवा अपघाताींची चौकशी ववद्युत ननरीक्षक, कोल्हापूर याींच्यामाफात करण्यात
आली आहे . त्याींच्या अहवालानुसार वविेच्या ताराींचा एकमेकाींशी स्पशा ााल्यामळ
ु े हठणग्या

उडून ऊस व गवत िळीताच्या घ्ना घडल्याचे नमूद केले आहे . आगीमुळे एकूण ६७
शेतकऱ्याींचे

नक
ु सान

ााले

आहे . नक
ु सानग्रस्त

शेतकऱ्याींना

आर्थाक

मदत

दे ण्याकररता

आवश्यक कागदपत्राींची पुतत
ा ा करण्याववषयी महाववतरण कींपनीमाफात पत्राींद्वारे कळववण्यात

आले आहे. तसेच ाक
ा त
ु लेले वविेचे खाींब सरळ करणे व लोंबकळणाऱ्या ववद्युत वाहहन्या पूवव
सुजस्थतीत करण्याचे काम ननयभमतपणे सुरु आहे. सदर अपघाताबाबत सींबींर्धत उपकायाकारी
अभियींता, चींदगड याींना खल
ु ासा सादर करण्याबाबत कळववले आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
खामगाांि (जि.बुलढाणा) येथील टे क्सटाईल पािासाठी घाटपुरी
शशिारातील िमीन सांपाददत िरण्याबाबत

(१५)

१०७६९१ (१९-०४-२०१८).

श्री.हषािधान सपिाळ (बुलढाणा), श्री.अशमत झनि (ररसोड),

श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.वििय िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी),
प्रा.विरद् द्र िगताप (धामणगाि रे ल्िे), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड कत्तर) :

सन्माननीय कद्योग

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खामगाव (जि.बुलढाणा) तालक्
ु यातील ्े क्स्ाईल पाकासाठी घा्पुरी भशवारातील १०० एकर
िभमन सींपाहदत करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, खामगाव ्े क्स्ाईल पाकासाठी घा्पुरी येथील सींपाहदत िागेवर ववकास कामे
करण्याबाबत सींबींर्धताींना मा.मख्
ु यमींत्री याींनी ननदे श हदले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर ्े क्स्ाईल पाका प्रकल्प लवकरात लवकर पुणा होऊन बेरोिगाराींना
रोिगार भमळण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (२७-०८-२०१८) : (१)

नाही.

सद्यजस्थती िमीन हस्ताींतरण करण्याबाबत कायावाही सुरु आहे .

(२) नाही.

िमीन हस्ताींतरण केल्यानींतर सदर िागेवर ववकास कामे करण्यात येतील.
(३) वरील १ व २ नस
ु ार कायावाही ााल्यानींतर बेरोिगाराींना रोिगार भमळण्याबाबत शासन
ननयमानुसार कायावाही करे ल.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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राज्यातील आश्रमशाळा ि िसनतगह
ृ ािर होणारा खचा हा ८ टक्िे ि १२ टक्िे असून तो आिही
पाचव्या िेतन आयोगािरील िेतनािरच सुरु असल्याबाबत

(१६)

१०९११५ (०४-०४-२०१८).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.वििय िडेट्टीिार

(ब्रम्हपूरी), श्री.अशमत विलासराि दे शमख
(लातूर शहर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),
ु

श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड कत्तर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण),
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), श्रीमती
ननमाला

गावित

(तगतपरू ी),

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनरु ी),

श्री.भारत

भालिे

(पांढरपरू ),

श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि
मध्य), प्रा.विरद् द्र िगताप (धामणगाि रे ल्िे), श्री.हषािधान सपिाळ (बुलढाणा) :

सन्माननीय

आददिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील आश्रमशाळा व वसनतगह
ृ ावर होणारा खचा हा एकूण खचााच्या ८ ्क्के व १२
्क्के असन
ू तो आिही पाचव्या वेतन आयोगावरील वेतनावरच सरु
ु असल्याचे माहे िानेवारी,
२०१८ मध्ये वा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने सदरील खचा हा सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे
द्यावा अन्यथा प्रत्यक्ष होणारा ( उदा. एकूण होणारा खचा – ३,५०,०००/- आणण शासन
अनद
ु ान- ३५,०००/- म्हणिेच होणा-या खचााच्या १० ्क्के रक्कम शासन करत असल्याने )

खचा दे ण्यात यावा, अशी मागणी येथील शाळा व वसनतगह
ृ व्यवस्थापनाकडून होत आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास,याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार शासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्णू सवरा (०६-०६-२०१९) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे.

(३) अनुदाननत आश्रमशाळाींना आकजस्मक खचाासाठी अनुदान कमाचाऱ्याींच्या वेतनावर आधारीत
हदले िात असल्याने प्रती ववद्याथी या अनद
ु ानामध्ये तफावत आढळून येत असल्याने हे

अनुदान ववद्याथी सींख्येवर आधारीत दे ण्या बाबतचा प्रस्ताव शासन स्तरावर ववचारार्धन
आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यात प्रिल्प कभारण्याच्या खचाापोटी जस्थर आिार म्हणून राज्यातील
िीि ग्राहिाांिर िीिेचा आधथाि भार येत असल्याबाबत

(१७)

१०९२३४ (१८-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुननल प्रभू (ददांडोशी) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील
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(१) राज्यात प्रकल्प उिारण्याच्या खचाापो्ी जस्थर आकार म्हणून राज्यातील वीि ग्राहकाींवर
सुमारे ३८०० को्ी रुपये इतक्या महागडया वीिेचा आर्थाक िार येत असल्याचे ननदशानास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनास महागडया दराने वीि खरे दी करावी लागण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, बींद वीि प्रकल्प सुरु करणेबाबत आणण वीि ग्राहकाींवर आर्थाक िार पडू नये
याबाबत राज्य शासनाने कोणती उपाययोिना केली

वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१३-०५-२०१९) : (१), (२) व (३) महाववतरणने िववषयातील वीि
मागणीतील वाढ ववचारात घेऊन २०२५ पयांतची वीिेची मागणी लक्षात घेता, ववववध

हदघाकालीन वीि खरे दी करार केलेले आहे त. महाववतरण कींपनी तफे महािनको, एन्ीपीसी,
एनपीसीआयएल, याींचे सोबत सामींिस्य कराराद्वारे व स्वतींत्र वीि प्रकल्प याींचे सोबत उिाा

मींत्रालय (MoP), िारत सरकारच्या मागादशाक तत्वानस
ु ार पारदशाक ननववदे द्वारे (केस-(१) असे
एकूण ३५०९९ मे.वॅ. चे हदघकालीन वीि खरे दी करार करण्यात आले आहे त.

वीि खरे दी करारातल्या तरतुदीनुसार व मा.वीि ननयामक आयोगाने मींिुर केल्यानुसार

करारीत क्षमतेच्या ननभमाती सींचाींना जस्थर आकार दे णे बींधनकारक आहे. राज्यातील वविेची

मागणी िागववण्याकररता वीि ननभमाती सींच हे वीि मागणीच्या प्रमाणात मा. वीि ननयामक
आयोगाने ठरवून हदलेल्या मेरी् ऑडार डडसपॅच (MoD) तत्वानुसार चालववले अथवा बींद केले
िातात. त्यामळ
ु े महागडया वविेचा िुदांड पडत असल्याचे म्हणणे सींयुजक्तक नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
भांडारा जिल््यातील अॅरोशसटी िायद्याांतगात कफयाादीांना दे ण्यात
येणारा अनुदान बांद असल्याबाबत
(१८)

११००९० (२३-०४-२०१८).

श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा) :

सन्माननीय विशेष सहाय्य

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िींडारा जिल्ायातील अॅरोभस्ी कायद्याींतगात क्रफयाादीींना दे ण्यात येणारा अनुदान गत तीन
महहन्यापासून बींद असल्याने अनुदान भमळण्याच्या अनुषींगाने क्रफयाादीच्या प्राप्त तिारीवरून

अॅरोभस्ी कायद्याींतगात अनुदान दे ण्यात यावा यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक ३
िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास मा.मख्
ु यमींत्री, महाराषर राज्य, मींब
ु ई याींना ननवेदन हदले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
व त्यानस
ु ार शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. राजिुिार बडोले (१४-०३-२०१९) : (१) होय.

(२) व (३) अनु.िाती/िमाती (अत्याचार प्रनतबींधक) कायदा १९८९ अींतगात वपडीत व्यक्तीींना

दे ण्यात येणारे अथासहाय्य योिना ही कद्द्र/राज्य ५०-५०% या प्रमाणात राज्यात राबववण्यात
येते. कद्द्राचा ५०% हहस्सा प्राप्त ााल्यानींतर राज्याचा ५०% हहस्सा दे ण्यात येतो. पररणामी
तरतूदी अिावी दे यके प्रलींत्रबत होती. तरतूद प्राप्त ााल्यानींतर सन २०१७-१८ अखेर ३०
लािार्थयाांना रू.५४.२७ लाख एवढे अनुदान वा्प करण्यात येऊन तदनींतर हद. २३/०२/२०१८

रोिी सहाय्यक आयक्
ु त, समािकल्याण, िींडारा माफात सींबींधीताींच्या बँक खात्यावर रकमा
िमा करण्यात आले. सदर योिना सुरू आहे .

___________

नाांदगाांि (जि.नाशशि) मतदार सांघातील िस्ती ि िाडयाांिर शसांगल फेि योिना राबविण्याबाबत
(१९)

११८२३६ (२६-०७-२०१८).

श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाि) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाभशक जिल्ायातील नाींदगाींव मतदार सींघातील वस्ती व वाड्याींवर भसींगल फेि योिना
राबववण्याबाबतची मागणी नाींदगाींव मतदार सींघातील लोकप्रनतननधीींनी ददनाांक २७ मार्च, २०१८
रोिी व त्यासम
ु ारास मा. उिाामींत्री व मुख्य अभियींता, महाराषर राज्य ववद्युत ववतरण कींपनी
मयाा. पररमींडळ कायाालय नाभशक रोड याींच्याकडे लेखी ननवेदनाद्वारे के लेली आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, या सींदिाात शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार ननवेदनाच्या
अनष
ु ींगाने शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१३-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे.

(२) सदर ननवेदनाच्या अनष
ु ींगाने मनमाड वविागातील भसींगल फेि योिना राबववण्यासाठी
नमूद केलेल्या वस्त्याींपैकी चावडी वस्ती व मल्हार वस्ती याींच्या कामाींची प्रशासकीय मान्यता

प्राप्त होऊन सन २०१७-१८ च्या डी.पी.डी.सी. योिनेत वाढीव ननधी तरतुदीअींतगात समावेश
करण्यात आलेला असून एवप्रल, २०१८ मध्ये ननधी प्राप्त ाालेला आहे . सद्यजस्थतीत सदर
काम प्रगतीपथावर आहे .

्ाकळी ब.ु येथील आश्रमशाळा वस्ती, िातेगाव येथील वपनाकेश्वर महादे व मींहदर

आहदवासी वस्ती (वपनाकेश्वरवस्ती), वेशवस्ती, नवेगाींव (यशवींत नगर), गोंदे गाव रस्तावस्ती,

लोढरे येथील ताींडावस्ती, वडाळी बु. येथील डफाळ वस्ती, ढे कू येथील आश्रमशाळा ताींडावस्ती,
सूयव
ा ींशीवस्ती, बोराळे येथील डोक वस्ती येथे रोहहत्रे दे णे तसेच मनमाड येथील कारीं डव
े स्ती
याींचा समावेश सन २०१८-१९ च्या डी.पी.डी.सी. योिनेअींतगात करण्यात आला आहे .
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िारडी नवसारी येथील मागासवगीय वस्ती, धो्ाने ब.ु येथील गायकवाड वस्ती याींचे

ववद्युतीकरण सौिाग्य योिनेत पूणा करण्यात आलेले आहे . तसेच माळे गाींव (क) येथे SDT
(Special Designed Transformer) प्रस्ताववत करण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

(२०)

शसन्नर तालुक्यातील (जि.नाशशि) येथील सेझ प्रिल्प बांद अवस्थेत असल्याबाबत
१२२४९६ (२८-०७-२०१८).

श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम) :

सन्माननीय

ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाभशक जिल्हयातील भसन्नर येथे सेा प्रकल्पातींगत
ा १३५० मेगावॉ् वीि ननभमातीचे

सींच

असताींना प्रकल्पाकडून तयार करण्यात आलेल्या वीि खरे दीचा करार राज्य शासनाने न

केल्याने सेाचे कामकाि बींद ााल्याची बाब माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्या सुमारास ननदशानास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सेा अींतगात भसन्नर तालुक्यातील,जि.नाभशक या प्रकल्पाची १३५० मेगावॅ्
वीि ननभमातीची क्षमता असताींनाही सन २०१४ पासून राज्य शासनाने खरे दी करार न केल्याने
प्रकल्पाची आर्थाक थकबाकी वाढत गेल्याने थकबाकीदार ठरलेला हा प्रकल्प एनपीएमध्ये

िाऊन वीिननभमाती प्रकल्पाींचे ननयमन करणा-या पॉवर फायनान्स कॉपोरे शनने माहे एवप्रल
महहन्याच्या पहहल्या आठवड्यात प्रकल्पाचा ताबा घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार शासनाने १३५० मेगावॉ्

वीि प्रकल्प सुरु करण्याबाबत व नाभशक जिल्ायातील सेा प्रकल्पाींतील उद्योग वाढीसाठी
कोणत्या उपाययोिना केल्या वा केल्या िाणार आहे त,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१३-०५-२०१९) : (१), (२) व (३)
येथील

नाभशक जिल्ायातील भसन्नर

मे.रतनइींडडया याींच्याबरोबर १३५० मे.वॅ. पैकी ६५० मे.वॅ.चा वीि खरे दीकररता

महाववतरण कींपनीने महाराषर ववद्यत
ु ननयामक आयोगाकडे यार्चका दाखल केली होती. सदर
यार्चकेवर हदनाींक २७.१२.२०१२ रोिी ननकाल पाररत करण्यात आला. या ननकाला ववरुध्द इतर
ननववदाकार याींनी ॲप्े ल व मा.सवोच्च न्यायालयात यार्चका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
दरम्यान महाराषर ववद्युत ननयामक आयोगाने अवपलीय प्रार्धकरणाच्या आदे शानस
ु ार हदनाींक

१९.०१.२०१९ रोिी आदे श पाररत केला. त्यानुसार मे.रतन इींडडया याींनी ५०७ मे.वॅ. वीि रु.३.२८
प्रनत यनु न् या दराने महाववतरण कींपनीस द्यावयाची आहे.
आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

त्यानस
ु ार पढ
ु ील कायावाही सरु
ु
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िाशशम जिल्हयातील जिल्हाधधिारी िायाालय, यासह अन्य प्रशासिीय
तमारतीिरील सौरऊिाा पॅनेल नादरु
ु स्त असल्याबाबत
(२१)

१२३४५३ (२८-०७-२०१८).

श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.वििय िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी),

श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.अस्लम शेख

(मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्रीमती ननमाला
गावित (तगतपरू ी), प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), प्रा.विरद् द्र िगताप (धामणगाि रे ल्िे) :
सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वाभशम जिल्हयातील जिल्हार्धकारी कायाालय, जिल्हा क्रिडाींगण, वसतीगह
ृ यासह अन्य
प्रशासकीय इमारतीवरील सौरऊिाा पॅनेल नादरु
ु स्त

असूनही

त्याकडे स्थाननक

प्रशासनाचे

दल
ा होत असल्याची बाब माहे मे, २१०८ च्या दरम्यान उघडकीस आली, हे खरे आहे काय,
ु क्ष

(२) असल्यास, वाभशम जिल्हयातील पारीं पाररक स्तोत्र असलेल्या सौर ऊिेचे पॅनेल दरु
ु स्त
करुन सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

चांद्रशेखर

बािनिुळे

(०७-०५-२०१९)

:

(१)

वाभशम

जिल्ायातील

जिल्हार्धकारी

कायाालयाींवरील सौरऊिाा सयींत्राला आग लागल्यामळ
ु े , जिल्हा क्रिडाींगण व जिल्हा कोषागार

कायाालय येथील सौरऊिाा सयींत्राच्या बॅ्रीचा कायाकाळ सींपल्यामुळे व जिल्हा कोषागार

कायाालय, वाभशम येथील सौरऊिाा सयींत्र तसेच शासकीय आहदवासी मुलाींचे व मुलीींचे
वसतीगह
ु स्त असल्याचे आढळले आहे .
ृ , आश्रमशाळा यावरील सोलर वॉ्र हह्रचे पॅनल नादरु

(२) व (३) जिल्हार्धकारी, वाभशम याींना सौर सींयींत्रे दरू
ु स्ती करण्यासाठीचे अींदािपत्रके महाऊिाा
माफात तयार करून दे ण्यात आली आहे त. जिल्हार्धकारी, वाभशम याींच्या कायाालयावरील

सौरऊिाा पॅनल दरु
ु स्तीची ननववदा हदनाींक १८/०५/२०१८ रोिी प्रभसध्द करण्यात आली होती.
तथावप, त्यास प्रनतसाद न भमळाल्याने फेर ननववदा काढण्याची कायावाही जिल्हार्धकारी, वाभशम
याींच्याकडून सरु
ु आहे .

जिल्हा क्रिडाींगण कायाालयावरील सौरऊिाा सयींत्र दरु
ु स्तीचे अींदािपत्रक, आराखडा व

ताींत्रत्रक मान्यता महाऊिाा कडून प्राप्त ााले असून सौरऊिाा सयींत्राच्या दरु
ु स्तीची कायावाही सुरु
आहे .

शासकीय आहदवासी मुलाींचे व मुलीींचे वसतीगह
ृ व आश्रमशाळा यावरील सोलर वॉ्र

हह्रचे पॅनल दरु
ु स्तीबाबत ताींत्रत्रक दरु
ु स्ती करुन ते ६ महहन्यात सरु
ु करण्याची कायावाही
करण्याचे आदे श जिल्हार्धकारी, वाभशम याींनी प्रकल्प अर्धकारी, एकाजत्मक आहदवासी ववकास
प्रकल्प, अकोला याींना हदले आहे त.
___________
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मेळघाट (जज.अिरावती) येथील म्हसोना आश्रमशाळे तील
(२२)

१२३९२३ (२७-०७-२०१८).

ववद्याथीनीचा झालेला ित्ृ यु

श्री.प्रभुदास शभलािेिर (मेळघाट) :

सन्माननीय आददिासी

वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अमरावती जिल्ायातील मेळघा् येथील म्हसोना आश्रमशाळे तील ववद्याथींनीचा िळून

मत्ृ यू ााला असन
ू या घ्नेच्या चौकशीची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी शासनाकडे केली
असल्याची बाब हदनाींक १८ माचा, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास ननदशानास आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मागणीनूसार शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले व तद्नुसार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववष्णू सवरा (१७-०५-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) सदर मत्ृ युची चौकशी करण्यासाठी प्रकल्प अर्धकारी, धारणी याींनी तहसीलदार, तालुका

वैद्यकीय अर्धकारी व कननषठ भशक्षण ववस्तार अर्धकारी याींची चौकशी सभमती ननयुक्त केली
होती.

चौकशी सभमतीच्या अहवालानस
ु ार कु.गौरी मनािी िस
ु म
ु ही इयत्ता ३ री मध्ये भशकत

असलेली ववद्याथीनी हदनाींक ११.०१.२०१८ रोिी शेको्ीिवळ बसन
ू पेनाच्या काींडीला िाळून
त्यापासून फुगा तयार करत होती. त्यादरम्यान आगीची हठणगी नतच्या फ्रॉकवर पडून ती

िािली. सदर ववद्याथीनीला तात्काळ जिल्हा रुग्णालय, अमरावती व त्यानींतर वैद्यकीय
महाववद्यालय, नागपूर येथे उपचार करण्यात आले.

तथावप, वैद्यकीय महाववद्यालय, नागपूर

येथे उपचारादरम्यान हदनाींक २०.०१.२०१८ रोिी तीचा मत्ृ यु ाालेला आहे . सदर ववद्याथीनीवर

तात्काळ वैद्यकीय उपचार करण्यात आले असून सींबींर्धताींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्ावत
नाही.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

मौिे िाळाधोंड (ता.करण, जि.रायगड) येथे अनधधिृत घराांमध्ये
बेिायदे शीर िीििापर सुरु असल्याबाबत

(२३)

१२४६९५ (२८-०७-२०१८).

श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे िी), श्री.नसीम खान (चाांददिली),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.िषाा गायििाड (धारािी) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे काळाधोंड (ता.उरण, जि.रायगड) येथे अनर्धकृत घराींमध्ये बेकादे शीर वीिवापर सुरु
असल्याची तिार तेथील नागररकाींनी तत्कालीन ऊिाामींत्री याींचक
े डे हदनाींक २३ सप््द् बर, २००३
पासन
ू केली िात असन
ू तिारीच्या अनष
ु ींगाने कारवाई न करता तिारदाराींवरच कारवाई
करण्यात आली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, याप्रकरणी मा. ववरोधी पक्षनेता, ववधानसिा याींचे कायाालयाकडून प्रधान सर्चव,

ऊिाा वविाग याींना पत्राव्दारे हदनाींक ३ फेब्रुवारी, २०१८ रोिी पत्राव्दारे कारवाई करण्याबाबत
कळवूनही अद्याप कारवाई ाालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याप्रकरणी अर्धक चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानूसार याप्रकरणी िबाबदार असणाऱ्या
सींबींर्धताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (२२-०५-२०१९) : (१) हे खरे नाही.

(२) व (३) मा.ववरोधी पक्षनेता, ववधानसिा याींचे कायाालयाकडून प्रधान सर्चव, ऊिाा वविाग
याींना हदनाींक

३.२.२०१८ च्या पत्रान्वये

कारवाई करण्याबाबत

महाववतरणद्वारे सदर प्रकरणी स्थळ तपासणी करण्यात आली आहे .

कळववल्याच्या

अनुषींगाने

(४) श्री.शभशकाींत पा्ील याींनी हदलेल्या ननवेदनाच्या अनष
ु ींगाने महाववतरण कींपनीतफे स्थळ
तपासणी केली असता असे आढळून आले की घर ि.९२०/अ, उरण को्, काळाधोंडा, ता.उरण,

जि.रायगड या हठकाणी बऱ्याच वषाांपासन
ू कोणीही राहत नाही. सदर घरात वीि िोडणी

नसलेले भसींगल फेि मी्र आढळून आलेले असून सदर मी्र हे श्री.शभशकाींत पा्ील याींच्या
नावे आहे . सदर वीि परु वठा हा सम
ु ारे १० वषापव
ू ी हदनाींक २३.०१.२००८ रोिी कायमस्वरुपी
खींडीत करण्यात आलेला आहे . या वीि िोडणी मी्रला महाववतरणच्या लघुदाब वाहहनीपासून

सजव्हास वायरद्वारे िोडणी आढळून आली नाही. सबब या उपरोक्त िागेमध्ये अवैध/
बेकायदे शीर वीि वापर होत असल्याचे ननदशानास आले नाही. सबब, सींबींर्धताींवर कारवाई
करण्याचा प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िोल्हापूर जिल्हयातील िृवष पांपाना ननयशमत ि िेळेिर िीिपुरिठा िरण्याबाबत
(२४)

१२८१८२ (०४-१२-२०१८). श्री.कल्हास पाटील (शशरोळ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

(१) कोल्हापूर जिल्हयात माहे सप््द् बर,२०१८ च्या सुरुवातीपासूनच पाऊस कमी ााला असन
ू

त्यातच अप-ु या वीि पुरवठयामुळे भसींचनाची सोय होत नसल्यामुळे वपके करपू लागली आहे त,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने पाहणी केली आहे काय, त्यानस
ु ार कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(३) तसेच कृवष पींपाना ननयभमत व वेळेवर वीिपुरवठा करण्यासींदिाात शासनाने कोणती
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (२२-०५-२०१९) : (१) हे खरे नाही.

(२) पाण्याचे योग्य ननयोिन करण्यासाठी तसेच कृषी पींपासाठी आवश्यक असलेला ववद्युत
पुरवठा लक्षात घेऊन शासन ननणाय व महाराषर ववद्युत ननयामक आयोगाच्या मागादशाक

तत्वानस
ु ार राज्यातील कृषी वाहहन्याींवरील कृषी ग्राहकाींना रात्रीच्या काळात १० तास क्रकींवा
हदवसा ८ तास थ्री फेि वीिेची उपलब्धता चिाकार पध्दतीने दे ण्यात येते.

(३) माहे सप््द् बर, २०१८ महहन्याच्या सुरुवातीपासून वातावरणात ाालेल्या बदलामुळे सप््द् बर,

२०१८ महहन्यातील वविेची उच्चतम मागणी २०३३० मे.वॅ. इतकी वाढली होती व ती मागील
वषााच्या तल
ु नेत (सप््द् बर २०१७) सम
ु ारे २०% िास्त होती. तसेच माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये
वीिेची उच्चतम मागणी २१६०७ मे.वॅ. इतकी नोंदवली गेली आहे .
उपलब्धतेत

आलेल्या

तु्वड्यामुळे

महाववतरणद्वारे

वीिेची

तसेच कोळशाच्या

उपलब्धता

वाढववण्यासाठी

लघुकालीन ननववदे द्वारे , माहे ऑक््ोबर मध्ये १००० मे.वॅ., माहे नोव्हद् बर मध्ये ५०० मे.वॅ.
एवढी वीि खरे दी केली व दररोि पॉवर एक्सचद्ि मधून गरिेनुसार वीि खरे दी करुन वीिेची
उपलब्धता वाढववण्याचे प्रयत्न करण्यात आले.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
लोणार तालक्
ु यात (जि.बल
ु ढाणा) येथील िीि वितरण िांपनीच्या
ितीने िरण्यात आलेल्या ननिृष्ट्ट िािाबाबत

(२५)

१२८८७७ (०६-१२-२०१८).

डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लोणार तालक्
ु यात (जि.बल
ु ढाणा) व पररसरामध्ये वीि ववतरण कींपनीच्या वतीने करण्यात
आलेल्या ननकृष् कामाींची व एिन्सीची चौकशी करुन अर्धकारी व कींत्रा्दाराींवर तात्काळ

कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी ददनाांक २७ ऑगस्ट, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास महाववतरण
कायाालयासमोर उपोषण करण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या मागणीनस
ु ार शासनाने चौकशी केली आहे काय, यात काय आढळून आले,
त्यानुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१५-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे.
(२) हे खरे आहे.

उपोषणकताा याींनी हदलेल्या ननवेदनाच्या अनुषींगाने कायाकारी अभियींता खामगाींव वविाग

याींनी हदनाींक ०५.०९.२०१८ रोिी दोन सदस्यीय चौकशी सभमती गठीत केली असून सदर
सभमतीने ननवेदनामध्ये नमूद मौिे सुलतानपूर ते वपींप्री खींदारे या ३३ के.व्ही. ववद्युत

वाहहनीची, मौिे कळपववहीर येथील धरणावर िाणाऱ्या ११ के.व्ही.कृषी ववद्युत वाहहनीची

दे खिाल व दरु
ु स्ती अींतगात ाालेल्या काही कामाींची पाहणी केली. तद्नींतर सदरहू सभमतीने
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हदनाींक १२.०९.२०१८ रोिी चौकशी अहवाल सादर केला. त्याअनुषींगाने कायाकारी अभियींता,
खामगाींव

वविाग

याींनी

हदनाींक

२१.०९.२०१८

रोिी

सींबींर्धत

उपोषणकताा

याींना

त्याींचे

ननवेदनाच्या अनुषींगाने माहहती सादर केली. सदर उपोषणकताा याींनी महाववतरणने केलेल्या
कारवाई समाधान ााल्याबाबतचे लेखी पत्र हदले आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
अल्लापरू (ता.दे गलरू , जज.नाांदेड) शेतिऱ्याांना दोन िषे िोटे शन भरुनही िृषी
पांपाना अदयाप िीििोडणी दे ण्यात आलेली नसल्याबाबत

(२६)

१२९००४ (०६-१२-२०१८).

श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड

कत्तर), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) दे गलूर (जि.नाींदेड) तालुक्यातील अल्लापूरमधील चार शेतकरी व तालुक्यातील प्रशासनाच्या
दल
ा ामुळे अनेक शेतक-याींनी दोन
ु क्ष

वषे को्े शन िरुनही प्रशासनाच्या दल
ा ामुळे त्याींच्या कृषी
ु क्ष

पींपाना अदयाप वीििोडणी दे ण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अनेक तिारी असतानाही येथे एकाच कींत्रा्दाराला वीि परु वठा दे ण्याचे कींत्रा्
दे ण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदिाात शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार येथील शेतक-याींच्या
कृषीपींपाना तातडीने वीििोडण्या दे ण्यासोबतच यासींदिाात हदरीं गाई करणा-या सींबींर्धत अर्धकायाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने

कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१५-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे.
(२) हे खरे नाही.

महाववतरणमाफात

वीि

परु वठा

दे ण्याकररता

उपवविागननहाय

ई-ननववदा

प्रक्रिया

राबववण्यात येते व त्यामध्ये सवाात कमी दर असणाऱ्या कींत्रा्दारास कामे दे ण्यात येतात.
(३) नाींदेड जिल्ायातील शेतकऱ्याींच्या कृषी पींपाींना तातडीने वीि िोडण्या दे ण्याकररता ववशेष

पॅकेि योिना-१, ववशेष पॅकेि योिना-२, पायािूत आराखडा योिना आणण जिल्हा वावषाक
योिनेअत
ीं गात मागील ५ वषाात (सन २०१३-१४ ते २०१७-१८) एकूण २०,६२४ कृषी पींपाींना वीि
िोडण्या दे ण्यात आल्या आहे त.

राज्यात माचा, २०१८ अखेर पैसे िरुन प्रलींत्रबत राहणाऱ्या कृषीपींप ग्राहकाींना वीि पुरवठा

करण्यासाठी उच्चदाब वीि ववतरण प्रणाली योिना सुरु करण्यात आली आहे. सदर
योिनेअत
ीं गात नाींदेड जिल्ायातील ६७०६ कृषीपींप ग्राहकाींना वीििोडणी दे ण्याचे ननयोजित आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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िािळी (जज.सातारा) तालुक्यात महावितरण िांपनीच्या गैरिारिाराबाबत
(२७)

१२९४४९ (०५-१२-२०१८).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.ियिुमार गोरे (माण) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

(१) सातारा जिल्हयातील िावळी तालुक्यात लोडशेडडींग असूनही वीित्रबल ररडीींग घेणारे
शासनाचे खासगी कमाचारी हे रीडडींग न घेताच अींदािे वीि
मोठा आर्थाक त्रास सहन करावा

बील काढत असल्यामळ
ु े ग्राहकाींना

लागत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, येथे अनेक शेतकरी व

ग्राहकाींनी वीिपींप,घरगत
ु ी मी्र कनेक्शनसाठी अनामत

रक्कम िरुनही अद्याप त्याींना मी्र दे ण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदिाात शासनाने चौकशी करुन वीि ग्राहकाींच्या समस्या सोडववण्यासाठी
वीि िोडण्या दे ण्यासह येथील कमाचा-याींच्या कामकािात सध
ु ारणा करण्यासाठी कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (२२-०५-२०१९) : (१) हे खरे नाही.

(२) हे खरे आहे . माहे नोव्हद् बर, २०१८ अखेर िावळी तालुक्यातील एकूण १९७ घरगुती ग्राहक
व ४०० शेतीपींप ग्राहक पैस िरुनही प्रलींत्रबत आहे त.

(३) माहे माचा, २०१८ अखेर पैसे िरुन प्रलींत्रबत असलेल्या शेतीपींप वीि िोडण्या दे ण्यासाठी
उच्चदाब ववतरण प्रणाली योिना अींशीक ्नाकी व पूणा ्नाकी तत्वावर राबववण्यात येत आहे .

या योिनेअींतगात िावळी तालुक्यातील माहे माचा, २०१८ अखेर एकूण शेतीपींप वीि िोडण्या
दे ण्यासाठी कायाादेश दे ण्यात आले असून कामे प्रगतीपथावर आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
िौलखेड (जि.अिोला) येथील िीि कपिद्द्र तातडीने िायााजन्ित
िरणे ि िमाचा-याांची पदे िाढविण्याबाबत
(२८)

१२९७७५ (०५-१२-२०१८).

श्री.गोिधान शमाा (अिोला पजश्चम) :

सन्माननीय ऊिाा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कौलखेड (जि.अकोला) येथे पावसाळयात वारीं वार वीि सेवा खींडीत होत असून याचा त्रास
पररसरातील १४ हिार वीि ग्राहकाींना होत असल्याने उक्त प्रकरणी लोकप्रनतनीधी याींनी

चौकशी केली असता १४ हिार ग्राहकाींसाठी कमाचा-याींची सींख्या केवळ १० ते १२ असल्याचे
माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, कौलखेडा येथील वीि उपकद्द्र तातडीने कायााजन्वत करणे व कमाचा-याींची पदे
वाढववण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (२२-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे.

(२) कौलखेड (जि. अकोला) येथील नवीन ३३/११ के.व्ही उपकद्द्र हदनाींक १५.०९.२०१८ ला
कायााजन्वत करण्यात आलेले आहे.

तसेच कौलखेड पररसरातील तिार ननवारण कद्द्र ि. १३

येथील तिार ननवारण व ववद्युत वाहहनीवर येणारे दोष, रोहहत्र दे खिालकररता ताींत्रत्रक

कमाचाऱ्याींची एकूण १५ पदे मींिरू असून १००० ग्राहकाींकररता एक अशी एकूण १४ कमाचारी
कायारत आहे त.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
महावितरणची पाण्यासह रस्त्यािरील ददव्याची िीि दे यिे
शासिीय प्राधधिरणाांनी थिविल्याबाबत
(२९)

१३०६५६ (०७-१२-२०१८).

श्री.बसिराि पाटील (औसा) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रस्त्यावरील हदव्याींसह पाण्यासाठी वापरल्या िाणाऱ्या वविेच्या त्रबलाींची रक्कम ववववध
महापाभलकाींसह राज्य सरकारच्या ववववध प्रार्धकरणाींकडून थकववण्यात आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर थकबाकी माहे एवप्रल, २०१८ पासूनची असून थकबाकीच्या रकमेचा
आकडा १ हिार ४६ को्ी एवढा आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू वीित्रबले स्थाननक प्रार्धकरणाींकडून थकववण्याची कारणे काय आहे त,
(४) असल्यास, राज्यातील ववववध महापाभलकासह ववववध शासकीय प्रार्धकरणाकडून
महाववतरणला दे य असलेली थकबाकीची रक्कम ववनाववलींब अदा होण्याचे ष्ष्ीने शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१३-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे.

(२) रस्त्यावरील पथहदव्याींसह पाणीपुरवठ्यासाठी वापरल्या िाणाऱ्या वीि त्रबलाींची थकीत
रक्कम माहे एवप्रल, २०१८ अखेर रु.५१५३ को्ी आहे.
५६०३ को्ी आहे .

व माहे ऑगस््, २०१८ अखेर एकूण रु.

(३) महाववतरणतफे शासनाच्या ववववध प्रार्धकरणाींतगात वीित्रबल थकीत ग्राहकाींना वीि

अर्धननयम, २००३ मधील तरतुदीनुसार वीि पुरवठा खींडीत करण्याबात नो्ीस दे ऊन
वीिपुरवठा खींडीत करण्याची कारवाई करण्यात येते व स्थाननक स्तरावर महाववतरणतफे

वेळोवेळी थकबाकी िरण्याबाबत सदर प्रार्धकरणाींकडे पाठपुरवठा करण्यात येतो. तथावप,
प्रार्धकरण ग्राहकाींतफे उपलब्ध ननधीनुसार वीि त्रबल िरणा केला िातो.
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(४)

शासन

ननणाय

अर्धपत्याखाली

हदनाींक

असलेल्या

१६.०५.२०१८

स्थाननक

अन्वये

स्वराज्य

नगरववकास/ग्रामववकास

सींस्थाींच्या

पाणीपुरवठा

व

वविागाच्या
पथहदव्याींच्या

वीिदे यकाींच्या माहे माचा, २०१८ अखेरीस मळ
थकबाकीच्या ५० ्क्के रक्कम महाववतरण
ू
कींपनीस अदा करण्यास मींिरू ी दे ण्यात आली आहे .
रक्कम स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींनी िरावयाची आहे .

मळ
थकबाकीच्या ५० ्क्के उवाररत
ू

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
सादळे (ता.िरवीर, जज.िोल्हापूर) येथील विद्यत
ु खाांब
अत्यांत धोिादायि जस्थतीत असल्याबाबत

(३०)

१३०६५९ (०६-१२-२०१८).

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर

(शाहूिाडी) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कोल्हापूर जिल्हयातील करवीर तालक्
ु यामधील सादळे येथील ननणखल पा्ील याींच्या

घरासमोर असलेला ववद्युत खाींब अत्यींत धोकादायक जस्थतीत असन
ू यामधन
ू ११००० व्होल््चा
ववद्युत प्रवाह सुरु असल्याचे माहे सप््द् बर, २०१८ च्या सुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, यामळ
ु े या हठकाणी मोठा अपघात होऊन जिववतहानी होण्याची शक्यता आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत स्थाननकाींनी वारीं वार महाववतरणकडे तिारी करुनही कोणतीच कारवाई
केली िात नाही,

हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, यासींदिाात शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१५-०५-२०१९) : (१) हे खरे नाही. कोल्हापूर जिल्ायातील करवीर

तालक्
ु यातील सादळे येथील ननखील पा्ील याींच्या घरासमोर असलेला ववद्यत
ु खाींब ११०००
व्होल््चा नसन
ू लघुदाब ववद्युत वाहहनीचा (४४० व्होल््चा) होता.
(२) हे खरे नाही.

(३) हे खरे नाही. माहे सप््द् बर, २०१८ मध्ये सदर खाींब बदलण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
बबद्री (ता.िागल, जि.िोल्हापूर) येथील स्टे शनरी दि
ु ानाला लागलेली आग
(३१)

१३११६८ (०६-१२-२०१८).

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाा मांत्री
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(१) त्रबद्री (ता.कागल, जि.कोल्हापरू ) येथील श्री.यशवींत श्रीपती ना्ले याींच्या स््े शनरी दक
ु ानास
एमएसईबीचे शॉ्ा सकी् होऊन लागलेल्या आगीमळ
ु े लाखो रुपयाींचे नुकसान ााल्याने नुकसान

िरपाई भमळावी याकररता स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.ऊिाा मींत्री याींच्याकडे हदनाींक २३ मार्च,
२०१८ रोिी लेखी ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार श्री.ना्ले याींना नुकसान
िरपाई भमळणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास त्याची सद्यजस्थती काय आहे व नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१३-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे.

(२) सदर अपघाताची चौकशी ववद्युत ननरीक्षक, कोल्हापूर कायाालयामाफात हदनाींक १४.३.२०१८

रोिी करण्यात आली आहे . ववद्युत ननरीक्षक, कोल्हापूर याींनी सदर घ्र्नास्थळी लागलेली आग

“सबळ परु ाव्याअिावी ववद्यत
ु कारणामळ
ु े लागली असल्याचे ननजश्चत करता येत नाही” असे
अभिप्राय हदले आहे त. त्यामुळे आग ही ववद्युत कारणामुळे लागल्याचे ननषपन्न न ााल्यामुळे
सदर बाबतीत महाववतरण कींपनीकडून नुकसान िरपाई दे ण्यात आलेली नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
विद्युतिाहि तारातील दोषाांमुळे पालघर जिल््यात माणसाांचे ि गुराांचे मत्ृ यू झाल्याबाबत
(३२)

१३१६७६ (०६-१२-२०१८).

श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.षिणक्षतीि ठािूर (नालासोपारा),

श्री.दहतद्द्र ठािूर (िसई) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पालघर जिल्ायात ववद्युतवाहक तारातील काही दोषाींमळ
ु े माहे िानेवारी, २०१८ पासून ते
माहे सप््द् बर, २०१८ अखेरपयांत

वविेच्या धक्क्यामुळे क्रकींवा तारा तु्ून वविेचा प्रवाह

िभमनीत पसरल्यामुळे अनेक माणसे व गुरे मत्ृ यूमुखी पडली आहेत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय व असल्यास नतचा ननषकषा काय
आहे ,
(३) असल्यास, या घ्नाींमुळे क्रकती जिववत हानी ााली आहे व मत
ृ ाींच्या वारसाींना तसेच
गुराींच्या मालकाींना नुकसानिरपाई दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१३-०५-२०१९) : (१) पालघर जिल्ायात िानेवारी, २०१८ ते सप््द् बर,

२०१८ अखेरपयांत ववद्युत प्राणाींनतक अपघातामध्ये १६ गुरे मत्ृ यूमुखी पडली आहे त. सदर
अपघाताींमध्ये मनुषयहानी ाालेली नाही.
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(२)

सदर

अपघाताची

चौकशी

ववद्युत

ननरीक्षक,

ननरीक्षण

वविाग

ि.१,

ठाणे

या

कायाालयामाफात करण्यात आली असून, वीिवाहक तारा तु्ल्यामळ
ु े १३ अपघात, पोलची स््े

वायर ववद्यत
ु िारीत ााल्यामळ
ु े १ अपघात व वीि वाहहनीचा खाींब ववद्यत
ु िारीत ााल्यामळ
ु े
२ अपघात ाालेले आहे त.

(३) सदर अपघाताींपैकी २ घोडे याींच्या प्राणाींनतक अपघाताची नुकसान िरपाई रक्कम
रु.५०,०००/- हदनाींक १५.११.२०१८ रोिी दे ण्यात आली आहे व १ बैल याींच्या प्राणाींनतक

अपघाताची नक
ु सान िरपाई रक्कम रु.३०,०००/- हदनाींक २६.०२.२०१९ रोिी महाववतरण
कींपनीमाफात दे ण्यात आली आहे.

तसेच उवाररत िनावराींच्या मालकाींकडून नक
ु सान िरपाई

दे ण्यासाठी आवश्यक कागदपत्राींसाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
धनििडी (जज.पुणे) येथील मुांगळे अण्णा नगर येथील सव्हे नां.३१ मध्ये धोिादायि
रोदहत्रामुळे अपघात सदृश्य पररजस्थती ननमााण झाल्याबाबत

(३३)

१३१८५३ (०७-१२-२०१८).

श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) :

सन्माननीय ऊिाा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धनकवडी (जि.पुणे) येथील मुींगळे अण्णा नगर येथील सव्हे नीं.३१ मध्ये गणेशप्रसाद
सोसाय्ीच्या पररसरातील धोकादायक रोहहत्रामुळे अपघात होण्याची शक्यता असल्याचे माहे
ऑक््ोंबर, २०१८ मध्ये ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

सदर रोहहत्राला दरवािा व कींपाऊींड

नसल्याने धोकादायक पररजस्थती ननमााण

ााली असन
ू याबाबत तिारी केल्या असतानाही अद्यापही महाववतरण वविागाच्या सींबींर्धत
अर्धकाऱ्याींचे याकडे दल
ा होत असल्याचे ननदशानास आहे आहे , हे खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, उक्त िागात महाववतरणचे डीपी, रान्सफामार, ववद्युत तारा अनतशय

धोकादायक जस्थतीत असन
ू याबाबत शासनाने पाहणी केली आहे काय, त्यानस
ु ार शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची

कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१६-०५-२०१९) : (१) धनकवडी (पुण)े येथील मुींगळे अण्णा नगर येथील
सव्हे नीं.३१ गणेशप्रसाद सोसाय्ीच्या पररसरातील रोहहत्राचे कींु पण व भसक्स वे क्रफडर वपलरच्या
ााकणाचे दार तु्लेल्या अवस्थेत आढळले होते.
(२) हे खरे नाही.

सदर रोहहत्राच्या कींु पणाच्या दरु
ु स्तीचे व क्रफडर वपलरच्या ााकणाचे काम हदनाींक

२७.१०.२०१८ रोिी पूणा करुन त्याला सुरक्षक्षत करण्यात आले आहे .
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(३) धनकवडी पररसरातील उक्त िागात सुरक्षक्षततेच्या ष्ष्ीने महाववतरणच्या दे खिाल व
दरु
ु स्ती योिनेअींतगात एकूण ७ रोहहत्राींना नवीन कींु पणे करण्यात आली आहे त, ३८ क्रफडर वपलर
दरु
ु स्त केले आहे त, ३५ नवीन क्रफडर वपलर बसववण्यात आले आहे त, ३४० मी्रच्या नवीन

िभू मगत वीि वाहहन्या ्ाकण्यात आल्या आहे त, ६३० मी्रच्या िभू मगत वाहहन्याींच्या क्षमतेत
वाढ करण्यात आली आहे, तसेच १२८ रोहहत्राींची दे खिाल व दरु
ु स्तीची कामे करण्यात आली
आहे त.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
धचांचगड (ता.दे िरी, जि.गोंददया) येथे महावितण िांपनीच्या अप-ु या
िमाचा-यामुळे विद्युत सेिा प्रलांबबत असल्याबाबत

(३४)

१३१८९४ (०६-१२-२०१८).

श्री.सांिय परु ाम (आमगाि) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) र्चींचगड (ता.दे वरी, जि.गोंहदया) येथे महाववतरण कींपनी कायाालयाची स्थापना करण्यात
आली असन
ू या कायाक्षेत्रात िवळपास २६ गावे वाड्या व वस्त्या असून येथे महाववतरण

कींपनीच्या गैरकारिारामळ
ु े व अप-ु या कमाचा-याींमळ
ु े ववद्यत
ु सेवा परु ववण्यात येत नसल्याच्या
तिारी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी व तेथील नागररकाींनी हदनाींक ४ ऑक्टोबर, २०१८ रोिी वा
त्यासुमारास शासनाकडे केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तेथे महाववतरण कींपनीच्या कमाचा-याींची ननयुक्ती करून गावात वविेची सुववधा
उपलब्ध करून दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१६-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे.

(२) र्चींचगड ववतरण कद्द्रामध्ये एकूण १६ कमाचाऱ्याींची पदे मींिूर असन
ू त्यापैकी १४ पदाींवर
पव
ू ी पासन
ू कमाचारी कायारत असन
ू त्याींच्याकडून त्रबघाड ाालेल्या वाहीन्याची दरु
ु स्ती करुन
वीि पुरवठा सुरळीत करण्यात येतो.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
आरमोरी (जि.गोंददया) तालक्
ु यातील िडधा पररसरातील शेति-याांनी धान वपिाच्या
कत्पादनासाठी िृवषपांपाना िीि पुरिठा िरण्याबाबत

(३५)

१३१८९६ (०६-१२-२०१८).

श्री.सांिय पुराम (आमगाि) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाा मांत्री
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(१) आरमोरी (जि.गोंहदया) तालुक्यातील वडधा पररसरातील शेतक-याींनी धान वपकाच्या
उत्पादनासाठी

शेतातील

ववहीरीवर

कृवषपींप

लावलेले

असन
ू

गेल्या

१५

हदवसाींपासून

महाववतरणाच्या कमी दाबाच्या वीि पुरवठ्यामुळे कृवषपींप िळाले असल्याने कृवषपींपाना
सरु ळीत वीि परु वठा करण्याबाबत महाववतरण वविागाकडे त्याींनी मागणी केली असल्याचे
हदनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने शेतक-याींच्या कृवषपींपाना वीि पुरवठा करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१३-०५-२०१९) : (१) आरमोरी तालुक्यातील वडधा पररसरातील
शेतकऱ्याींनी धान वपकाच्या उत्पादनासाठी शेतातील ववहीरीवर लावलेले कृषीपींप कमी दाबाच्या

वीि पुरवठयामळ
ु े िळालेले असल्याची कोणतीही तिार महाववतरणच्या क्षेत्रत्रय कायाालयास
प्राप्त नाही.

(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मौिे िेऊर (ता.िरमाळा, जि.सोलापूर) येथे महावितरणचे
विभागीय िायावलयाच्या ननभिवतीबाबत

(३६)

१३२२४६ (०७-१२-२०१८).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौिे िेऊर (ता.करमाळा, जि.सोलापूर) येथे महाववतरणच्या वविागीय कायाालयाच्या

ननर्मचतीर्ी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाांक ९ ऑक्टोबर, २०१८ रोिी मा.उिाा मींत्री
याींचेकडे ननवेदनाव्दारे केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सद्यःजस्थतीत बाशी वविागीय कायाालय व ननयोजित िेऊर वविागीय
कायाालयास आवश्यक असणारी वीि ग्राहक सींख्या पूणा ाालेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, करमाळा तालुक्यात शेव्ी असणा-या गावाींचे अींतर वविागीय कायाालयाशी
सुमारे १५० क्रकमीचे असल्याने ग्रामस्थ, शेतकरी, व्यावसानयक व महाववतरणचे कमाचारी याींची
ववववध कामकािासाठी ये-िा करण्यास गैरसोय होते, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सदर मागणीच्या अनष
ु ींगाने कोणती कायावाही केली वा

करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१६-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे.
(२)

महाववतरण कींपनीच्या मानींकातील तरतुदीनुसार वविागीय

१,२०,०००

व

वविािनाकररता

२,४०,०००

वीि

ग्राहक

सींख्या

कायाालय
असणे

ननभमातीकरीता

आवश्यक

आहे .

वव.स. ५८३ (30)
सद्यजस्थतीत बाशी वविागाची ग्राहक सींख्या २,३२,७७३ आहे . वविािनानींतर बाशी वविागाची
ग्राहक सींख्या १,११,४३५ राहील व प्रस्ताववत िेऊर वविागाची ग्राहक सींख्या १,२१,३३८ एवढी
राहील. वविािनानींतर प्रस्ताववत िेऊर वविाग मींिूर ग्राहक सींख्येचे ननकष पूणा करत असले

तरी ववद्यमान बाशी वविाग सींख्येचा ननकष पण
ू ा करत नसल्यामुळे बाशी वविागाचे वविािन

सद्यजस्थतीत करता येणार नाही.
(३) हे खरे आहे.

(४) कींपनीचे नवीन कायाालय ननभमातीची मानके व कमाचारी/ग्राहक मानके पुनववालोकनाची

कायावाही सरु
ु केली आहे . नवीन कायाालय ननभमातीची मानके व कमाचारी/ग्राहक मानींके प्रसत
ृ
केल्यानींतर सदर प्रस्तावासींदिाात आर्थाक दानयत्वाचा ववचार करुन धोरणात्मक ननणाय घेऊन
कायावाही करण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
कमरी (जि. नाांदेड) तालुक्यातील महावितरण िांपनीचे ४२ डडपी बांद असल्याबाबत
(३७)

१३२५०९ (०६-१२-२०१८). श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उमरी (जि.नाींदेड) तालुक्यातील महाववतरण कींपनीचे ४२ डडपी गेल्या ६ महहन्याींपासून

बींद

पडल्याने ग्रामीण िागातील िनतेला वीिेच्या समस्याींना सामोरे िावे लागत आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, नादरु
ु स्त डीपीची दरु
ु स्ती करण्यासाठी उमरी तालुक्यात सध्या कोणतीही
एिन्सी कायारत नाही, हे ही खरे आहे काय.

(३) असल्यास, यामुळे तातडीने या नादरु
ु स्त डीपीची दरु
ु स्ती करण्यासोबतच येथे याकामी
एिन्सी सुरु करण्याबाबत कोणती कायावाही केली

वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१६-०५-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे .

उमरी तालुक्यातील हदनाींक ०१.०४.२०१८ ते १५.१२.२०१८ या कालावधीत एकूण ६९ रोहहत्रे

नादरु
ु स्त ााली होती. ही सवा रोहहत्रे बदलण्यात आली आहेत.
(२)

हे

खरे

आहे .

उमरी तालक्
ु यातील नादरु
ु स्त

एिन्सीमाफात दरु
ु स्त करण्यात येतात.
(३)

महाववतरण कींपनीने सद्यजस्थतीत

डीपी

इतर हठकाणी

नेमून

हदलेल्या

एमआयडीसी,नाींदेड व वाकद, ता.िोकर येथील

एिन्सीमाफात रोहहत्र दरु
ु स्त करण्यात येतात.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ५८३ (31)
िरमाळा (जि.सोलापूर) ग्रामीण भागातील िीि खाांब ि विद्युत
िादहन्या िमिुित ि िीणा झाल्याबाबत

(३८)

१३२५७६ (०६-१२-२०१८). श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) करमाळा (जि.सोलापूर) मतदार सींघातील ग्रामीण िागातील वीिेचे खाींब ववद्युत तारा
कमकुवत व िीणा ााल्यामळ
ु े अपघात ्ाळण्यासाठी सदर ववद्युत खाींब व तारा बदलण्याची
मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाांक ९ ऑक्टोबर, २०१८ रोिी मा.उिाामींत्री याींचक
े डे
ननवेदनाव्दारे केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ननवेदनातील मागणीच्या अनुषींगाने कोणता ननणाय घेण्यात आला आहे ,

(३) अद्याप ननणाय घेण्यात आला नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त व त्यानुषींगाने सुरु
असलेल्या कायावाहीची सद्यःजस्थती काय आहे ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (२०-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे.

(२) व (३) करमाळा (जि.सोलापूर) मतदार सींघातील ग्रामीण िागात ववद्युत अपघात
्ाळण्यासाठी कमकुवत व िीणा ाालेल्या तारा व ववद्युत खाींब बदलण्याबाबतचे सवेक्षण करुन
तात्काळ आवश्यकतेनस
ु ार योग्य ती कायावाही करण्याची सच
ू ना महाववतरणमाफात क्षेत्रत्रय
अर्धकाऱ्याींना

दे ण्यात

आल्या

आहे त.

त्याअनुषींगाने

सवेक्षणचे

काम

पूणा

ााले

असन
ू

महाववतरण कींपनीच्या बाशी वविागाींतगात उच्चदाब वाहहनी, लघुदाब वाहहनी व रोहहत्र याींच्या
दे खिाल व दरु
ु स्तीच्या कामासाठी ई-ननववदा प्रभसध्द करण्यात आली आहे. तसेच करमाळा

गावातील लघुदाब वाहहनीचे ३० ववद्युत खाींब व उच्चदाब वाहहनीची १.५ क्रक.मी. ववद्युत तार
बदलण्याचे काम एकाजत्मक ऊिाा ववकास कायािमाअींतगात पण
ू ा करण्यात आले आहे व उवाररत
१२ खाींब व २.५ क्रक.मी. ववद्युत तार बदलण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे .
___________

महावितरण िांपनीच्या ितीने दे ण्यात येणाऱ्या शमटर ररडीांग ि विि दे यिाच्या
वप्रटीांगचे िाम राज्यातील मदहला बचत गटाांना दे ण्याबाबत
(३९)

१३२८४९ (०६-१२-२०१८).

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाववतरण कींपनीच्या वतीने दे ण्यात येणाऱ्या भम्र ररडीींग व ववि दे यके वप्र्ीींगचे काम
राज्यातील महहला बचत ग्ाींना दे णेबाबत सींचालक, महाववतरण याींचे कायाालयाने ददनाांक १९
नोव्हें बर, २००९ रोिी ननगाभमत केलेल्या पररपत्रकाची अींमलबिावणी करण्याची मागणी
मा.उिाामींत्री महोदयाींकडे लोकप्रनतनीधीींनी ददनाांक ३ नोव्हें बर, २०१५ व ४ मे, २०१६ रोिी लेखी
ननवेदनाव्दारे केली आहे हे खरे आहे काय,

वव.स. ५८३ (32)
(२)

असल्यास,

महाववतरण

कींपनीच्या

पररपत्रकानुसार

मा.मींत्री

महोदयाींनी

हदलेल्या

ननदे शानुसार कोल्हापूर जिल्ायातील भम्र ररडीींग व ववित्रबल वा्पाींच्या कामामध्ये महहला
बचत ग्ाींना प्राधान्य दे त नसल्याने

वारीं वार तिार करुनही कोणतीही कायावाही होत नाही, हे

खरे आहे काय
(३ )असल्यास, महहला बचत ग्ाींना प्राधान्याने काम दे णेबाबत शासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१३-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे.
(२) हे खरे नाही.

(३) महहला बचत ग्ाींना प्राधान्याींने काम दे णेबाबत कोल्हापूर जिल्हयातींगत
ा त्रबल वा्पाचे
काम ७ महहला बचत ग्ाींना कींपनीच्या प्रचभलत ननयमानुसार दे ण्यात आलेले आहे व ररडडींग
घेण्याचे काम ३ महहला बचत ग्ाींना दे ण्यात आलेले आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

फुलांब्री (जि.औरां गाबाद) तालुक्यात सुरु असलेले भारननयमन रद्द िरण्याबाबत
(४०)

१३३०९७ (०७-१२-२०१८).

श्री.सांदीपानराि भुमरे (पैठण) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) फुलींब्री (जि.औरीं गाबाद) तालक्
ु यात सुरु असलेले आठ तासाींचे िारननयमन तात्काळ रद्द

करण्यात यावे याकररता फुलींब्री तहसील व महाववतरण कायाालयासमोर माहे ऑक््ोंबर, २०१८
मध्ये ननदशाने करण्यात आली हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तालुक्यात आठ तासाींचे िारननयमन सुरु केल्यामळ
ु े ग्रामीण िागात पाणी्ीं चाई

ननमााण ााली असून ववहहरी कोरडयाच असून त्यातच वपकाींना तसेच िनावराींना पाणी दे णे
शक्य होत नसल्याने नागररकाींना अनेक अडचणीना सामोरे िावे लागत आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
तद्नुसार शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात

येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलांबार्ी कारणे काय आहे त ?
श्री.

चांद्रशेखर

बािनिुळे

(२०-०५-२०१९)

:

(१) अींशत: खरे

आहे .

ऑक््ोबर महहन्यात

कोळशामुळे वविेची उपलब्धता कमी ााल्यामुळे फुलींब्री तालुक्यासह सींपूणा राज्यात कमी

वसूली व िास्त वीि हानी असलेल्या (५८ ्क्क्याींपेक्षा िास्त) “ग” ग्ातील अकृषक

वाहहन्याींवर हदनाींक ०८.१०.२०१८ ते २५.१०.२०१८ या कालावधीमध्ये गरिेनुसार तात्पुरत्या
स्वरुपाचे

िारननयमन

करण्यात

आले

होते.

परीं तु

या

कारणास्तव

फुलींब्री महाववतरण

कायाालयासमोर माहे ऑक््ोबर, २०१८ दरम्यान ननदशाने करण्यात आली नाहीत.

वव.स. ५८३ (33)
(२) सदर कालावधीमध्ये शहरी व गावठाण ववद्युत वाहहन्याींवर सींध्याकाळचे (१८:३० ते २४:००
वािेपयांत) िारननयमन करण्यात आलेले नाही. तसेच िशी वीिेची उपलब्धता वाढली तसे
िारननयमन मागेही घेण्यात आलेले आहे . हदनाींक
िारननयमन होत नाही.

२६.१०.२०१८ पासन
राज्यात कुठे ही
ू

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
चुांचाळे (गायरान) (जि.िळगािां) येथे निीन ३३/११ िे.व्ही.कपिद्द्र कभारण्याबाबत
(४१)

१३३२८४ (०७-१२-२०१८). श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चोपडा मतदार सींघातील चींच
ु ाळे (गायरान)

(जि.िळगावीं) येथे नवीन ३३/११ के.व्ही.उपकद्द्र

उिारण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाांक ६ िून, २०१८ रोिी मा.उिाा मींत्री
याींच्याकडे ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मागणीच्या अनष
ु ींगाने चुींचाळे (गायरान) येथे नवीन ३३/११ के.व्ही.उपकद्द्र
उिारण्याच्या अनष
ु ींगाने शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१६-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे.

(२) चुींचाळे (गायरान) येथील नवीन ३३/११ के.व्ही.उपकद्द्र उिारणी करण्याकररता प्रस्तावाची

ताींत्रत्रक पडताळणी क्षेत्रत्रय कायाालयाकडून करण्यात येत आहे . उपकद्द्रासाठी लागणाऱ्या िागेच्या

व आवश्यक ननधीच्या उपलब्धतेनुसार प्राधान्यिम ववचारात घेऊन उपकद्द्र उिारणीचे काम
हाती घेण्याबाबत कायावाही ननयोजित आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िाशशम जिल्हयात िृषी पांप िीि िोडणी शमळािी यािररता ६ हिारापेक्षा अधधि
शेतिऱ्याांनी महावितरणिडे अनामत रिमेचा भरणा िेल्याबाबत

(४२)

१३३५३६ (०७-१२-२०१८). श्री.अशमत झनि (ररसोड) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वाभशम जिल्हयात कृषीपींप वीि िोडणी भमळावी याकररता ६ हिाराींपेक्षा अर्धक
शेतकऱ्याींनी महाववतरणकडे अनामत रकमेचा िरणा केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तथावप हदड ते दोन वषाापासून या शेतकऱ्याींना कृषीपींप वीि िोडणी भमळाली
नाही आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, यासींदिाात शासनाने चौकशी करुन येथील प्रलींत्रबत कृषीपींप वीि िोडणीची
कामे ननकाली काढण्याबाबत कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१६-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे.

वाभशम जिल्ायात माचा, २०१८ अखेर अनामत रक्कम िरुन ७७३८ एवढे अिा प्रलींत्रबत

होते. सन २०१८-१९ मध्ये नोव्हद् बर अखेर २५०६ कृषीपींपाना वीि िोडण्या दे ण्यात आल्या
असन
ू ५४४१ कृषीपींप पैसे िरुन प्रलींत्रबत आहे त.
(२) हे खरे नाही.

वाभशम जिल्ायात सन २०१६-१७ मध्ये २४९३, सन २०१७-१८ मध्ये २५८० व सन २०१९१९ मध्ये नोव्हद् बर, २०१८ अखेर २५०६ एवढया कृषीपींपाना वीि िोडण्या दे ण्यात आल्या आहे त.

(३) राज्यात माचा, २०१८ अखेर पैसे िरुन प्रलींत्रबत राहणाऱ्या २,२४,७८५ कृषीपींप ग्राहकाींना
उच्चदाब प्रणाली

(HVDS) योिनेअींतगात वाभशम जिल्ायातील ६८८६ सिाव्य् कृषीपींप

ग्राहकाींना वीििोडणी दे ण्याचे ननयोजित असून कामे प्रगतीपथावर आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
रत्नाधगरी जिल्हयातील िृषी पांपाच्या िीि िोडण्याांचे
प्रस्ताि अदयाप प्रलांबबत असल्याबाबत

(४३)

१३३५५६ (०७-१२-२०१८). श्री.रािन साळिी (रािापूर) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रत्नार्गरी जिल्हयातील कृषी पींपाच्या वीि िोडण्याींचे ९६७ प्रस्ताव अद्याप प्रलींत्रबत
असल्याचे माहे सप््द् बर,२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रस्ताव प्रलींत्रबत राहण्यामागची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, कृषी पींपाच्या वीि िोडण्याचे प्रस्ताव तात्काळ ननकाली काढण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास,ववलांबार्ी कारणे काय आहे त?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (२०-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे.

माहे सप््द् बर, २०१८ अखेर रत्नार्गरी जिल्ायात ८६८ कृषीपींप पैसे िरुन प्रलींत्रबत आहे त.

(२) रत्नार्गरी जिल्ायात स्थाननक ठे केदार फार कमी आहे त. तसेच रत्नार्गरी जिल्ायातील
अनत दग
ा व डोंगराळ िौगोभलक पररजस्थतीमुळे कामे पूणा करण्यास ववलींब होतो. कृषीपींपाच्या
ु म

कामासाठी ननववदा वारीं वार काढून सुध्दा ठे केदाराींचा अत्यल्प प्रनतसादामुळे कृषीपींपाचे वीि
िोडणी दे ण्याची कामे प्रलींत्रबत राहतात.

वव.स. ५८३ (35)
(३) रत्नार्गरी जिल्ायात माचा, २०१८ अखेर पैसे िरुन प्रलींत्रबत राहणाऱ्या ९४० कृषीपींप
ग्राहकाींना उच्चदाब प्रणाली योिनेअींतगात वीि पुरवठा करुन वीि िोडण्याची ननववदा प्रक्रिया
राबववण्यात

आली

असून

र्चपळूण,

खेड वविागातील

सवा उपवविाग आणण रत्नार्गरी

वविागातील रत्नार्गरी शहर, रत्नार्गरी ग्रामीण १ व २ आणण सींगमेश्वर उपवविागासाठी

कृषीपींप ऊिीकरणकररता हदनाींक ०४.११.२०१८ रोिी कायाादेश दे ण्यात आले असून त्याींची कामे
प्रगतीपथावर आहे त.
तसेच, रत्नार्गरी वविागातील दे वरुख, लाींिा, रािापूर १ व २ या उपवविागातील प्रलींत्रबत

कृषीपींपाच्या कामासाठी ननववदा प्रभसध्द केली असून ननववदा प्रक्रिया पूणा होताच कायाादेश
दे ण्यात येतील.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

बुलडाणा जिल्हयात िृषी पांप िाटपाची योिना बांद असल्याबाबत
(४४)

१३३८३५ (०७-१२-२०१८).
श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), प्रा.विरद् द्र िगताप (धामणगाि
रे ल्िे), श्री.हषािधान सपिाळ (बल
ढाणा),
श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.िुणाल पाटील (धुळे
ु
ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल
(मुांबादे िी), श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर),
श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातूर ग्रामीण), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्रीमती ननमाला गावित

(तगतपरू ी), प्रा.िषाा गायििाड (धारािी) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) बुलडाणा जिल्हयात भसींचन क्षेत्र वाढववण्याच्या ष्ष्ीने राबववण्यात येणारी कृषी पींप

वा्पाची योिना गेल्या वषािरापासून बींद असल्याने जिल्हयातील १५४ शेतकऱ्याींचे अिा
महाववतरणकडे प्रलींत्रबत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्यासुमारास ननदशानास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मुबलक पाणी असूनही अनेक शेतकरी केवळ कृषी पींप नसल्यामुळे शेतीला
पाणी दे ऊ शकत नसल्याचे आढळून आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलांबार्ी कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१३-०५-२०१९) : (१), (२) व (३) महाववतरणद्वारे पहील्या ्प्प्यात

अींमलबिावणी करण्यात येणाऱ्या कद्द्र पुरस्कृत अ्ल सौर कृषीपींप योिनेची मींिूरी सींपुष्ात

आल्याने व त्यानींतर सरु
ु ाालेल्या ्प्प्यात ७००० नवीन सौर कृषीपींप आस्थावपत करण्यास
मींिूरी प्राप्त ााल्याने

सदर काम महाऊिाा (मेडा) माफात राबववण्यात येत आहे . हदनाींक

८.१२.२०१७ नींतर बुलढाणा जिल्ायाींतगात प्राप्त ाालेले १९७ शेतकऱ्याींचे अिा महाऊिााकडे
मींिुरीकररता पाठववण्यात आले असून पुढील कायावाही ननयोजित आहे .
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(४)

प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

भोर,िेल्हा, मळ
ा भागात असन
ु शी (जि.पण
ु े) हे तालि
ु े दग
ु म
ु येथील िीि परु िठा िारां िार खांडीत
होत असल्याने नागररिाांची गैरसोय होत असल्याबाबत

(४५)

१३३८५० (०७-१२-२०१८).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.राहूल

िुल (दौंड), श्री.अशमत झनि (ररसोड) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) िोर, वेल्हा, मुळशी (जि.पुणे) हे तालुके

दग
ा िागात असुन येथील वीि पुरवठा वारीं वार
ु म

खींडीत होत असल्याने नागररकाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा
त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िा्घर उपकद्द्र हे महाननभमाती कींपनीकडून महापारे षण कींपनीकडे हस्ताींतररत
ााले आहे पींरतू सदर पारे षण कींपनीमाफात ते अद्ययावत होणे आवश्यक असुनही ते न होणे

तसेच सींबींर्धत उपवविागात कायमस्वरुपी मींिूर असलेली ताींत्रत्रक कमाचा-याींची ८० पदे असून
त्यापैकी ३३ पदे ररक्त आहे त,

हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार शासनाने कोणती

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१६-०५-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे . मळ
ु शी, जि. पुणे वविागामध्ये

िोर व वेल्हा हे तालक
ा िागात असल्याने वादळी वारे , पाऊस क्रकींवा नैसर्गाक
ु े अनतशय दग
ु म
आपत्तीमुळे या िागात काही वेळा वीि पुरवठा खींडीत होतो, ो़ परीं तु तो पूवव
ा त करण्यात येतो.
(२)

व

(३)

हदनाींक

१.११.२०१७

रोिी

महापारे षणकडे हस्ताींतररत ााले आहे .

१३२

के.व्ही.

िा्घर

उपकद्द्र

महाननभमातीकडून

सदर उपकद्द्रात ताींत्रत्रक वगााची ९ पदे मींिूर असून ४

पदे ननयभमत कायारत आहे त व उवाररत ५ पैकी ४ पदे

बाायस्त्रोतातन
ू िरण्यात आली आहे त.

या उपकद्द्रातील िुनी उपकरणे बदलून त्या िागी आधुननक तींत्रज्ञानयुक्त उच्च क्षमतेची नवी
उपकरणे, तसेच नवीन स्थापत्य सींरचना व ननयींत्रण कक्ष उिारणीचा प्रस्ताव महापारे षण
कींपनीच्या ववचाराधीन आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

राज्यातील सिाच शासिीय िायाालयाांना सौर किाा
िापराचे बांधन घालण्याच्या घोषणेबाबत
(४६)

१३४०५९ (०७-१२-२०१८).

श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा
सोनािणे (िुन्नर) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. ५८३ (37)
(१) राज्यातील सवाच शासकीय इमारतीींची रचना पयाावरण पूरक तत्त्वावर करुन सौर ऊिेच्या
माध्यमातन
ू शासकीय कायाालयाींचा कायापाल् करण्याची घोषणा मा. ऊिाा मींत्री याींनी हदनाांक
२४ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास पुणे येथे केली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त योिनेचे स्वरूप काय आहे,

(३) असल्यास, उक्त योिना राबववल्यानींतर क्रकती प्रमाणात वविेची बचत होणार आहे ,
(४) असल्यास, उक्त योिना राबवणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा

करण्यात येत

आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (२३-०५-२०१९) : (१), (२), (३), (४) व (५) शासकीय इमारतीवर Roof

top Solar प्रकल्प राबववणे ववषयीच्या कद्द्र शासनाकडील हद.०५ िुलै, २०१८ च्या पत्राच्या
अनुषींगाने सवा सींबध
ीं ीताींना शासनाच्या हद.२७ सप््द् बर, २०१८ च्या पत्रान्वये महाऊिााशी सींपका

साधन
ू महाऊिाामाफात शासकीय इमारतीवर Roop top Solar प्रकल्प राबववणेबाबत सवा
प्रशासकीय वविागाींना सूचना दे ण्यात आल्या आहे त. तसेच कद्द्र शासनाव्दारे शासकीय

इमारतीवर आस्थावपत होणाऱ्या सौर ववद्युत प्रकल्पाकररता राज्यासाठी १० मेगावॅ् क्षमता
प्रोत्साहन

ित्यासाठी

अनुज्ञय
े

अींमलबिावणी करण्यात येत आहे.

ठरववलेले

असून

त्याष्ष्ीने

कद्द्र

शासनाच्या

योिनेची

___________
खेड तालुक्यातील (जि.पुणे) वपांपळगाि-गोलेगाि येथे वििेच्या
धक्क्याने िनािराांचा मत्ृ यू झाल्याबाबत

(४७)

१३४०७३ (०७-१२-२०१८). श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

(१) खेड तालुक्यातील (जि.पुणे) वपींपळगाव-गोलेगाव येथे थ्री-फेि वीिवाहहनीच्या तारा तु्ून
पडल्यामळ
ु े शेतकरी श्री.सोपान अमत
ू सम
ु ारे
ृ ा शेळके याींच्या चार िनावराींचा मत्ृ यू होवन

सव्वातीन लाख रुपयाींचे नुकसान ााल्याची घ्ना हदनाांक ३० सप्टें बर, २०१८ रोिी वा
त्यासुमारास घडल्याचे ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाववतरणच्या अर्धकाऱ्याींच्या दल
ा ामुळेच सदर घ्ना घडल्याची तिार
ु क्ष
स्थाननक ग्रामस्थाींनी केली असून शेतकऱ्याला नक
ु सान िरपाई दे ण्याची मागणीही ग्रामस्थाींनी
केली आहे , हे हह खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वीिवाहक तारा तु्ण्याच्या घ्नेस िबाबदार असणाऱ्या अर्धकाऱ्याींची चौकशी

करून शेतकऱ्याला नुकसानिरपाई दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५८३ (38)
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (२०-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे.

हदनाींक ३०.०९.२०१८ रोिी िोरदार वादळ व पावसामुळे थ्री-फेि वाहहनीच्या तारा तु्ल्या

व सदर ताराींच्या सींपकाात येऊन श्री.सोपान अमत
ृ ा शेळके याींच्या दोन म्हशी, एक रे डा व एक
बैल याींचे वविेच्या धक्क्याने प्राणाींनतक अपघात ााला.

(२) हे खरे आहे . श्री सोपान अमत
ृ ा शेळके याींनी नुकसान िरपाई भमळण्याकररता मागणी केली
आहे .

(३) सदर अपघाताची चौकशी ववद्युत ननरीक्षक, पुणे कायाालयामाफात करण्यात आली असून
नक
ीं ीची कायावाही महाववतरण कींपनीच्या ननयमानस
ु सान िरपाई दे ण्यासींबध
ु ार सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

नांदरु बार ि धळ
ु े जिल््यातील २२ कपसा शसांचन योिना विद्युत
(४८)

दे यि थिीत असल्यामळ
ु े बांद पडल्याबाबत

१३४०९० (०७-१२-२०१८). श्री.एिनाथराि खडसे (मुक्ताईनगर) :

सन्माननीय ऊिाा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नींदरु बार व धुळे जिल्ायातील २२ उपसा भसींचन योिना ववद्यत
ु दे यक थकीत असल्यामळ
ु े
बींद पडल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर थकीत ववद्यत
ु दे यकावरील व्याि व दीं ड माफ करुन मळ
ु मद्द
ु ल रक्कम
िरणेसाठी क्रकमान समान ६० माभसक हप्त्यात िरण्यास परवानगी भमळून एक हप्ता

स्वीकारुन ववद्युत पुरवठा पूवव
ा त करण्याबाबत मा.ऊिाा मींत्री याींच्याकडे लोकप्रनतननधीींनी
ननवेदन सादर केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, लोकप्रनतननधीींनी हदलेल्या ननवेदनावर शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१६-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे.
(२) हे खरे आहे.

(३) थकीत ववद्युत दे यकाींची मूळ रक्कम (व्याि व दीं ड वगळून) समान ३० माभसक
हप्त्यामध्ये िरण्यास शासनाकडून मींिूरी दे ण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्यातील आददिासी शाळा सांदहता सुधारणेस मान्यता दे ण्याबाबत
(४९)

१३४०९२ (०७-१२-२०१८).

श्री.एिनाथराि खडसे (मुक्ताईनगर) :

आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

वव.स. ५८३ (39)

(१)

राज्यातील

आहदवासी

आश्रमशाळा

सींहहतेत

दरु
ु स्ती

करुन

शासनास

करण्यासाठी शासनाने सभमती गठीत केली होती, हे खरे आहे काय,

मसुदा

सादर

(२) सदरहू सभमतीने अनेकवेळा बैठका घेऊन दरु
ु स्ती मसुदा शासनास सादर केला आहे , हे खरे
आहे काय,
(३) तथावप, सदरहू सभमतीने सच
ु ववलेल्या दरु
ु स्त्या ववश्वासात न घेता आश्रमशाळा सभमती
सध
ारणाीं
च्
या
कामास
ववलीं
ब
लावत
आहे
,
हे
ही
खरे आहे काय,
ु

(४) असल्यास, मा.आहदवासी ववकास मींत्री याींचक
े डे हदनाींक ९ सप्टें बर, २०१८ रोिी ाालेल्या
बैठकीस मान्यता हदल्याप्रमाणे आश्रमशाळा सींहहतेच्या दरु
ु स्तीस तात्काळ मान्यता दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्णू सवरा (०६-०६-२०१९) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे.

(३) व (४) सभमतीने सुचववलेल्या दरु
ु स्त्या ववचारात घेऊन सध
ु ारीत आश्रमशाळा सींहहतेस
हद.०८.०३.२०१९ च्या शासन ननणायान्वये मान्यता दे ण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
औसा (जि.लातूर) तालुक्यात महावितरणच्या औसा कपविभागाांतगात
िळलेल्या व नादरु
ु स्त झालेल्या रोदहत्ाांबाबत

(५०)

१३४७७१ (०७-१२-२०१८).

श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातूर ग्रामीण) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लातूर जिल्ायात औसा तालक्
ु यात महाववतरणच्या

सन्माननीय ऊिाा

औसा उपवविागाींतगात सन २०१७-१८

मध्ये शेतीपींपाची िळलेली रोहहत्र बदलून वा दरु
ु स्त करून बसवण्यास व बींद ववद्युत पुरवठा
पव
ा त सरु
ू व
ु करण्यास एक महहन्यापेक्षा अर्धक कालावधी लागला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कालावधीत शेतकऱ्याींचा शेती पींपाचा ववद्युत पुरवठा बींद राहहला असून
सदर कालावधीत ऐकून क्रकती रोहहत्र िळाली असून सदर रोहहत्र दरु
ु स्त करून बसवण्यास
सरासरी क्रकती कालावधी लागला आहे ,

(४) असल्यास सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सींबर्धत प्रकरणी
वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

कोणती कायावाही केली

वव.स. ५८३ (40)
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (२०-०५-२०१९) : (१) हे खरे नाही.

(२) व (३) औसा उपवविागात सन २०१७-१८ या कालावधीमध्ये नादरु
ु स्त ाालेली एकूण २७१

रोहहत्रे, ही उपलब्धता व वविागस्तरीय िेषठता यादीनुसार सरासरी ११ हदवसाींच्या कालावधीत
बदलण्यात आली आहे त.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

विधान भिन :
मुांबई.

जितद्द्र भोळे
सधचि (िायाभार),
महाराष्ट्र विधानसभा.

__________________________________________________________________
मद्र
ु णपव
ू ा सवा प्रक्रिया महाराषर ववधानमींडळ सर्चवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

