अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ८६ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राज्यातील रामामीण भातातील सम
ा ारे १२ हजार वस्त्यासा
पाणीपारव याची व्यवस् ा नसयाबाबत

(१)

१९२५ (१५-०१-२०१५).

श्री.जजतेंद्र आव्हाड ( (माांरा ा िावा) :

स्वच्छता मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपारव ा व

(१) राज्यातील रामामीभ गागातील त ल ४२ हजार वस्तयाींना न्ाावारा पाभीपुरवहा होत नसन
सुमारा १२ हजार वस्तयासाहप पाभीपुरवहयाची कोभतीच व्यवस् ा नसयाची माहहती माहा
नोव्हें र, २०१४ मध्या वा तया दरम्यान ननदर्शनास आली आहा , हा खरा आहा काय,
(२)

असयास,

सदर

वस्तयाींना

्पययाच्या

पाययाची

दा ययासींदगाशत कोभती लपाययोजना काली वा करययात यात आहा ,

सु्व ा

लपल

कुनन

(३) नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१२-०२-२०१६) : (१) हा खरा नाही.
राषरीय रामामीभ पायजल कायशक्रमाींतगशत राज्यात हद. ०१/०४/२०१५ रोजी असलाया
१००६३९ एवढा गावा/वाड्या/वस्तयाींपक
ै ी हद. ३१/०३/२०१५ पयंत ८९,४०४ एवढा गावा/वाड्या /वस्तया
पभशत: हाता्ययात आया असन लवशररत ११,२३५ गावा/वाड्या/वस्तया अींर्त: हाता्ययात
आया आहा त.
(२) राषरीय रामामीभ पायजल कायशक्रमाींतगशत गावा/वाड्या/वस्तया याींना पाभी पुरवहा करययासाहप

न् पाभी पुरवहा योजना रा ्वययात यातात. तया अनुषींगाना सन २०१५-१६ या वषाशत पाभी

पुरवठ्यासाहप २,८३५ गावा/वाड्या/वस्तयाींचा लहिष् ननश्चचत करययात आला आहा . तयापैकी ९५७
गाव/वाड्या/वस्तयाींचा

लहिष्

डिसें र,

२०१५

अखार

पभश

गावा/वाड्या/वस्तयाींना पाभी परु वहा सुन
ु करययात आलाला आहा .
(३) प्रचन ला्ावत नाही.

___________

करययात

आला

असन

सदर

्व.स. ८६ (2)
राज्यात पाणी पारव ा योजनाांबाबतचा अहवाल
(२)

२०१९ (१५-०१-२०१५).

श्री.हनामांत ड (ोास (मााशशरस) :

स्वच्छता मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपारव ा व

(१) राज्यात पाभी पुरवहा योजनाींसाहप प्रचींि प्रमाभात खचश होवन सुध्दा राज्याच्या रामामीभ
लोकसींख्याच्या १९ ्क्का नागरीकाींना ्पययाचा पाभी ळम्त नसयाचा अहवाल ननयोजन
्वगागाना मानव ्वकास अहवालात नमुद काला आहा , हा खरा आहा काय,
(२) अहवालानस
ु ार नींदरु ार,

ीि, वाळर्म, हहींगोली, जालना, नाींदाि, यवतमा्, गिचचरोली या

नऊ श्ज्यामध्या ६० ्क्का लोकाींना ्पययाचा पाभी लपल

होव र्कत नाही, हा ही खरा आहा

काय,
(३) असयास, या ा त र्ासनाना कोभती लपाययोजना काली वा करययात यात आहा ,
(४) नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१२-०२-२०१६) : (१) व (२) हा खरा नाही.
(३) प्रचन ला्ावत नाही.
(४) प्रचन ला्ावत नाही
___________
सोलताांव, दे वाचेतो णे, धारताे , उपाे (ता.राजापूर,जज.रत्नाधतरी) या पररसरातील प्राचीन
िाताशशपाांना सगा
ा ां तामा
ा े धोिा पोहोचला असयाबाबत

(३)

१८३९२ (०६-०८-२०१५).

श्री.भास्िर जाधव (ताहातर), श्री.रमेश िदम (मोहोा),

श्री.अवधत
ू तटिरे (श्रीवधधन), श्री.जजतेंद्र आव्हाड ( (मांरा 
ा ा िावा) :
िायध मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सोलगाींव, दा वाचा गोहभा,
कात्ळर्पाींना सुुनींगामु्ा

सन्माननीय साांस्िृतति

ारत्ा , लप्ा (ता.राजापर,श्ज.रतनाचगरी) या पररसरातील प्राचीन

ोका पोहोचला आहा, हा खरा आहा काय,

(२) असयास, या ा त र्ासनाना चौकर्ी काली आहा काय, तयानुषींगाना अायापही लततम
अवस् ात असलाली काही कात्ळर्पा जपययासाहप र्ासनाना कोभती कायशवाही काली वा
करययात यात आहा ,

(३) नसयास, तयाची कारभा काय आहा त ?
श्री. ववनोद तावड (े (१६-०२-२०१६) : (१) हा खरा नाही,
सोलगाव या ील कात्ळर्पाींच्या पररसरात आींयाची झािा लावययासाहप छो्ा सुुनींग

लावययात आला होता, त ्प ही जागा सोलगाव या ील कात्ळर्पाींपासन
असयाम्
ु ा कात्ळर्पाींना कोभताही

ोका पोचलाला नाही. दा वाचागोहभा,

रीच दर

ारत्ा व लप्ा

या ील ळर्पाींजव् कोभताही सुुनींग लावययात आलाला नाहीत.

(२) सहाय्यक सींचालक, रतनाचगरी याींनी या हहकाभी असलाया त ाकच त कात्ळर्पाींची
पाहभी

काली

असन

सोलगाव

व

लप्ा

या ील

कात्ळर्पाींचा

अपवाद

वग्ता

या

ळर्पाींसारख्या वा्भाऱ्या आकृती खिकाची नैसचगशक झीज झायामु्ा ननमाशभ झाया आहा त

्व.स. ८६ (3)
असा सहाय्यक सींचालक, रतनाचगरी याींचा प्रा ळमक ननषकषश आहा. सोलगाव व लप्ा या ील
ळर्पा मानवननळमशत आहा त ककीं वा नाहीत या ा त सींभ्रम आहा . आणभ जर ही ळर्पा
मानवननळमशत आहा त असा मानला तरी या ळर्पाींचा का् ओ्खभा खप कहपभ आहा . स
सीं ींच त क्षात्रातील तज्ाींचा अहवाल माग्वययात यात आहा .
(३) प्रचन ला्ावत नाही.
___________
तातड ( (जज.रायतड () कियाच्या दगा
ा स्तीसांदभाधत
(४)

१९८२० (०६-०८-२०१५).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय साांस्िृतति िायध

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

त्गि (श्ज.रायगि) ककयावरील अनाक अवर्ाष नष् होययाच्या मागाशवर असयाचा

माहा ए्प्रल, २०१५ मध्या वा तयादरम्यान ननदर्शनास आला, हा खरा आहा काय,
(२) असयास, सदर गिाच्या दुन
ु स्तीकरीता ता ील नागररकाींनी व इनतहासप्रामीींनी वारीं वार
सीं ींच त अच का-याींकिा मागभी काली आहा , हा ही खरा आहा काय,

(३) असयास, सदर गिाच्या दुन
ु स्तीसींदगाशत र्ासनाना कोभती कायशवाही काली वा करययात
यात आहा ,

(४) नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?
श्री. ववनोद तावड (े (१६-०२-२०१६) : (१) त्गि ककला “राषरीय सींरक्षक्षत स्मारक” असन तो
केंद्र र्ासनाच्या गारतीय पुराततव सवेक्षभाच्या मुीं ई मींिल कायाशलयाच्या अखतयारीत यातो,
अच क्षक परु ाततव्वा, गारतीय परु ाततव सवेक्षभ, मु ई मींिल याींनी हदलाया माहहतीनस
ु ार हा
खरा नाही.

(२) व (३) हा ही खरा नाही,
सदर गिाच्या दुन
ु स्ती सींदगाशत ता ील नागररक व इनतहासप्रामीींमार्शत कुहयाही

प्रकारची मौणखक अ वा लाखी तक्रार अच क्षक, परु ाततव्वा, गारतीय परु ाततव सवेक्षभ, मींिल
कायाशलय मुीं ई याींना प्राप्त झालाली नाही. त्गि ककयाच्या दा खगालीचा काम ननतयननयळमत
स्वुनपात चाल असता.

(४) प्रचन ला्ावत नाही.
___________
िोहापूर ये े छ.शाहू महाराज याांच्या जन्मस् ााचा व माक्िाम असलेया ह िाणाांचा स्मारि
व पयधटनाच्या दृष्ट्टीने वविास िरण्याची मातणी
(५)

२१४८९

(शशरोा) :

(३१-०७-२०१५).

श्री.प्रिाश

आबबटिर

(राधानतरी),

श्री.उहास

पाटील

सन्माननीय साांस्िृतति िायध मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोहापर या ील सोनत्ी (रजपतवािी) क्म्पवर सींस् ान का्ात लोकराजा छत्रपती र्ाह
महाराजाींचा मक्
ु काम असलाया हहकाभी स्मारक व पयश्नाच्या ष्ष्ीना जागाचा ्वकास
करययाची मागभी सीं ींच त अच का-याींकिा वारीं वार काली आहा , हा खरा आहा काय,

्व.स. ८६ (4)
(२) तसाच, राजषी छत्रपती र्ाह महाराज याींच्या लष्मी ्वलास प्लास या जन्मस् ्ाचा काम
सीं

गतीना सुुन असन जतन आणभ ्वकास सळमतीची दोन वषाशत एकही

ैहक झाली नाही, हा

ही खरा आहा काय,

(३) तसाच सध्याची कामा सळमतीला ्वचारात न ताता काव् वास्तु्वर्ारदाच्या सयाना सुुन
असन म्युणझयमचा अायाप आराखिाही तयार करययात आला नाही, हा ही खरा आहा काय,

(४) असयास, प्रचन गाग (१) म ील मागभीनस
ु ार सदरचा हहकाभ पयश्नाच्या ष्ष्ीना
्वकळसत करययासींदगाशत व र्ाह जन्मस् ्ाींचा काम जलद गतीना सुुन करययाकररता र्ासनाना
कोभती कायशवाही काली वा करययात यात आहा ,
(५) नसयास ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?
श्री. ववनोद तावड (े (१६-०२-२०१६) :(१) नाही,
श्जहा ननयाजान अच कारी, श्जहा ननयोजन सळमती, कोहापर याींनी क््वयानुसार हा

खरा नाही.
(२) नाही,

पुराततव ्वगागाकिा असलाली सवश जतन व दुन
ु स्तीची कामा पुभश करययात आली आहा त.

तसाच सावशजननक

ाीं काम ्वगागाकिा असलाली कामा लवकरात लवकर पुभश करययाच्या

ष्ष्ीना कायशवाही सुुन आहा . जतन आणभ ्वकास सळमतीचा अध्यक्ष त ा श्जहाच कारी,
कोहापर याींनी वा्ोवा्ी स्मारकाच्या जतन व दुन
ु स्ती कामाचा आढावा तातला आहा .
(३) नाही,
आहा ,

्वकास सळमतीच्या ळर्र्ारर्ीनुसार वास्तु्वर्ारद याींनी आराखिा तयार करययात आला

(४) प्रचन ला्ावत नाही.
(५) प्रचन ला्ावत नाही.
___________
धो्ा नांदई (ता.दे ऊाताांवराजा, जज.बल
ा ढाणा) ये ील हेमाांड (प ी महादे व मांहदराचे िांा पन
घालण्याचे िाम तनिृष्ट्ट दजाधचे झाले असयाबाबत

(६)

२२३२९

(१६-०८-२०१५).

ड (ॉ.शशशिाांत

खेड (ि
े र

(शसांदखेड (

राजा) :

सन्माननीय

साांस्िृतति िायध मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ोत्रा नींदई (ता.दा ऊ्गाींवराजा, श्ज. ल
ु ढाभा) या ील सप्र
ु ळसध्द हा माींिप ी महादा व मींहदराचा

कींु पन तालययाचा काम पुराततव ्वगागातर्े सुुन आहा, हा खरा आहा काय,

(२) असयास, सदर काम ननकृष् दजाशचा झाला असयाच्या तक्रारी रामामस् ाींनी श्जहाच कारी
ुलढाभा पुराततव सीं

ीत अच कारी याींच्याकिा गत ६ महहन्याींच्या का्ात वारीं वार काया

आहा त, हा ही खरा आहा काय,
(३) असयास, या ा त चौकर्ी करययात आली आहा काय, तयानष
ु ींगाना सदर काम दजेदार
करययाच्या ष्ष्ीना कोभती कायशवाही काली वा करययात यात आहा ,
(४) नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?

्व.स. ८६ (5)
श्री. ववनोद तावड (े (०५-०२-२०१६) :(१) होय,
सदर

काम

केंद्रर्ासनाच्या

याींच्यामार्शत करययात आला आहा.

गारतीय

पुराततव

सवेक्षभ

मींिल

कायाशलय

नागपर

(२) नाही.
(३) व (४) प्रचन ला्ावत नाही.
___________
महाराष्ट्र सावणध जयांती महोत्सव नातरी दशलत वस्ती अांततधत वैयजक्ति शौचालयाचे अनादान
ववतरणात बदल िरणेबाबत

(७)

२४०६६ (२९-०७-२०१५).

ड (ॉ.सातनल दे शमख
ा (अमरावती), श्री.समीर िाणावार (हहांतणघाट),

श्री.चैनसाख सांचेती (मलिापूर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपारव ा आणण स्वच्छता मां्ी पुढील

(१) महाराषर सुवभश जयींती महोतसव नागरी दळलत वस्ती योजना अींतगशत वैयश्क्तक र्ौचालय
ाीं ययाकररता एकभ १०,८०० ुनपयाींचा र्ासन अनुदान ्वतरीत काला जाता, र्ौचालयाचा खड्िा

पुभश झायानींतर ३००० ुनपया व र्ौचालय स्पारीकर्कार्न पभश झायास, लवशरीत रक्कम दा ययात
याता तयात

दल कुनन पहहला हप्ता ६००० ुनपया लवशरीत रक्कम दस
ु ऱ्या हप्तयात दा ययात यावा

या ा त हदनाींक २४ मा, २०१५ रोजी वा तयासुमारास मा. पाभी पुरवहा व स्वच्छता मींत्री याींचा
दालनात सींपन्न झालाया

ैहकीत ननभशय ताययात आला आहा , हा खरा आहा काय,

(२) असयास, सदर ननभशयाचा अनुषींगाना अनुदान ्वतरीत करययात यात आहा काय,
(३) नसयास, या ा त होभाऱ्या ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०२-२०१६) : (१) नाही. त ा्प अमरावती र्हर पाभी पुरवहा

योजना ा त हदनाींक २४ माचश, २०१५ रोजी मा.मींत्री (पाभी पुरवहा व स्वच्छता) याींचा
अध्यक्षताखाली झालाया

ैहकीत महाराषर सव
ु भश महोतसवी नागरी दळलत वस्ती पाभी परु वहा

व स्वच्छता योजनाअींतगशत खाजगी न् जोिभी हा ्वषय चचेला आला होता. हदनाींक १५ जन,

२०१३ च्या र्ासन ननभशयातील पररच्छा द ६ अन्वया खाजगी न् जोिभी व तयाअनुषींगाना
करावयाची कामा मजीप्रामार्शत करययात यावीत व मजीप्राकिन काम पभश झायाचा प्रमाणभत
झायानींतर सीं ींच त नागरी स् ाननक सींस् ाींनी लागा ींना
ननदे र् आहा त.

मात्र यात

नादा र्ाना नन ी वा्प करययाचा

राच कालाव ी जात असयाना सदरचा नन ी मजीप्रास व्ती

करययाची ्वनींती अमरावती महानगरपाळलकाना काली व तयानुसार र्ासन ननभशयात सु ारभा

करययाची ्वनींती र्ासनास काली. मात्र सदर प्रस्तावास मा.मींत्री (पाभी पुरवहा व स्वच्छता)
याींनी मान्यता हदली नाही. वैयश्क्तक र्ौचालय नन ी ्वतरभात
ननभशय झाला नाही.
(२) व (३) प्रचन ला्ावत नाही.
___________

दल करयया ा त कोभताही

्व.स. ८६ (6)
मावा (जज.पाणे) तालाक्यातील ताांत कियाची व रस्त्याांची झालेली दरा वस् ा
(८)

२४२४५ (३१-०७-२०१५).

श्री.सांजय (बााा) भेतड (े (मावा) :

सन्माननीय साांस्िृतति

िायध मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) माव् (श्ज.पभ
ु ा) तालक्
ु यातील तींग
ु ककयावर पयश्काींची मोहप गदी होत असन पायऱ्या
तु्याना पयश्काींना जीव मुहपत ताऊन चालावा लागत आहा, हा खरा आहा काय,
(२) असयास, सदर ककयाच्या

ुुनजाचा काही गाग तु्ला असन हनुमान मींहदर आणभ

तुींगायी दा वी मींहदराची दरु वस् ा झाली आहा, हा ही खरा आहा काय,
(३) असयास, ककयाच्या दुन
ु स्ती
दुन
ु स्ती

ा त पुराततव ्वगागाकिन परवानगी व रस्तयाींच्या

ा त पयश्न ्वगागाच्या वतीना नन ीची तरतद
ु करययात आली आहा काय, असयास

तपळर्ल काय आहा

(४) नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?
श्री. ववनोद तावड (े (१६-०२-२०१६) : (१) हा खरा नाही.
(२),

(३)

व

(४)

पयश्न

्वगागाच्या

हदनाींक

०४.११.२०१०

च्या

र्ासन

श्जहाच कारी पुभा याींचामार्शत पुभा श्ज्याचा ुन.२४३.५२ को्ीचा पयश्न

ननभशयानस
ु ार

ह
ृ त ्वकास

आराखिा तयार करययात आला आहा . सदर आराखड्याची महाराषर पयश्न ्वकास महामींि्ाना

छाननी काली आहा. सदर आराखड्यात माव् तालक्
ु यातील तींग
ु ककयाच्या ्वकास कामाींचा
समावार् करययात आला आहा . सदर आराखड्यास राज्य पयश्न सळमतीची मान्यता प्राप्त

झायानींतर कामाच्या प्रा ान्यानस
ु ार व नन ीच्या लपल तानुसार कामाींचा कायाशन्वयन हाती
ताययात याभार आहा.

___________
राज्यातील राष्ट्रीय रामामीण पेयजल िायधांतमाांततधत राबववण्यात येत असलेया सवध ना
पाणीपारव ा योजनाांचे ताांब्ि परीक्षण िरण्याचा घेतलेला तनणधय
(९)

२६०७४ (२९-०७-२०१५).

श्री.हरीभाऊ जावाे (रावेर) :

स्वच्छता मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपारव ा आणण

(१) राज्यातील केंद्र र्ासन पुरस्कृत राषरीय रामामीभ पायजल कायशक्रमाींतगशत रा ्वययात यात
असलाया सवश न् पाभीपुरवहा योजनाींमध्या झालाया मोठ्या प्रमाभातील गैरव्यवहारामु्ा

अनाक पाभी पुरवहा योजना अपभश अवस् ात असयाचा माहा जन, २०१५ मध्या वा तयादरम्यान
ननदर्शनास आला, हा खरा आहा काय,

(२) असयास, राषरीय रामामीभ पायजल कायशक्रमाींतगशत सुुन असलाया, पभश झालाया आणभ
अपभश राहहलाया सवश न्पाभी पुरवहा योजनाींचा त्रयस्

सींस् ामार्शत ताींरिकत्रक परीक्षभ अ ाशत

ऑिी् करययाचा ननभशय र्ासनाना तातला आहा , हा ही खरा आहा काय,
(३) असयास, ताींरिकत्रक परीक्षभामध्या काय आढ्न आला व तयानुसार कोभती कायशवाही
करययात आली वा यात आहा ,
(४)

नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?

्व.स. ८६ (7)
श्री. बबनराव लोणीिर (१२-०२-२०१६) : (१) हा खरा नाही.
(२) पाभी पुरवहा व स्वच्छता ्वगागाच्या र्ासन ननभशय हद. १५/०६/२०१५ अनुसार यापुढा
रामामीभ पाभी परु वहा योजनाींचा त्रयस्
(३) पिता्भी अहवाल त्रयस्

ताींरिकत्रक परीक्षभ करभा

ीं नकारक करययात आला आहा .

यींत्रभाावारा मुख्य कायशकारी अच कारी, श्जहा पररषद व

आवचयकताप्रमाभा प्र ान सचचव, पाभी पुरवहा व स्वच्छता ्वगाग याींना सादर काला जाईल.
(४) प्रचन ला्ावत नाही.

___________
महहपततड ( (ता.सांतमेश्वर,जज.रत्नाधतरी) या तड (ाची झालेली दरा वस् ा
(१०)

२६३१६ (१६-०८-२०१५).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपाूण) :

िायध मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृतति

(१) महहपतगि (ता.सींगमाचवर, श्ज.रतनाचगरी) या िनतहाळसक गिाची हदवसेंहदवस दद
ु श र्ा होत
असन गिाींचा

श
होत
ुुनज ढास्त असन, गिाच्या दरु ावस् ाकिा पुराततव ्वगागाचा दल
ु क्ष

असयाम्
ु ा सदर गि नामर्ाष होययाच्या मागाशवर आहा , हा खरा आहा काय,
(२)

असयास, सदर ळर्वकाळलन गिाची दरु ावस् ा रोखभा, िागिुजी करभा व सुर्ोळगकरभ

करभा ा त कोभती कायशवाही काली आहा वा करभात यात आहा ,
(३) नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?

श्री. ववनोद तावड (े (०५-०२-२०१६) : (१) व (२) परु ाततव ्वगागामार्शत राज्यातील राज्य
सींरक्षक्षत स्मारक म्हभन तो्षत करययात आलाया ककयाींच्या जतन व दुन
ु स्तीचा काम
करययात याता.

सींचालक पुराततव व वस्तुसींरामहालय सींचालनालय याींनी क््वयानुसार महहपतगि

ककयाची

हुताींर् त् ींदी खप पव
ु ीच नष् झाली असन या ककयाचा खपच कमी अवर्ाष
ळर्लक असयाम्
अवर्ाषाींवुनन ककयाच्या म् स्वुनपाची यश्तकींचचतही
ु ा व लपल
कपना यात नसयाम्
ु ा हा ककला राज्य सींरक्षक्षत स्मारक तो्षत करता यात नाही.

महहपतगि ककला राज्य सींरक्षक्षत स्मारक नसयाम्
ु ा सदर ककयाची जतन व

दुन
ु स्ती पुराततव ्वगागामार्शत करययात यात नाही.

स

्वगागाचा दल
श होत आहा ही वस्तश्ु स् ती नाही.
ु क्ष

गिाच्या दरु ावस् ाकिा पुराततव

(३) प्रचन ला्ावत नाही.

___________
औरां ताबाद जज्यातील रामामीण भातातील पाणीपारव ा योजनाांमधील तैरव्यवहाराबाबत
(११)

२६८७३ (१८-०९-२०१५).

श्री.सांदीपानराव भामरे (पै ण) :

आणण स्वच्छता मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) औरीं गा ाद

श्ज्यात

्ीं चाई आढावा

सन्माननीय पाणीपारव ा

ैहकीत पालकमींत्री याींनी रामामीभ गागातील

पाभीपुरवहा योजनाींम ील गैरव्यवहार आणभ कोहापरी

ीं ाऱ्याींच्या दरवाजाींच्या चोरीच्या

्व.स. ८६ (8)
्वषयात गुन्हा दाखल करययाचा आदा र् माहा मा, २०१५ मध्या वा तया दरम्यान हदला आहा त, हा
खरा आहा काय,

(२) असयास, कोहापरी

ीं ाऱ्याींच्या दरवाजा चोरी प्रकरभात माहा जन २०१५ अखारपयशत

ककती गुन्हा दाखल करययात आला आहा त, तयाींच्यावर कोभती कारवाई करययात आली वा यात
आहा ,

(३) नसयास, तयाची कारभा काय आहा त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०१-०२-२०१६) : (१) होय, हा खरा आहा .
(२) श्जहा पररषदा किील १३ चोरीच्या त्नाींपक
ै ी १२ कोहापरी
सीं ीं ीत पोळलस स््ा र्नमध्या यापवीच दाखल काला आहा त.

ीं ारा दरवाजा चोरीचा गुन्हा

(३) प्रचन ला्ावत नाही.
___________
रायतड ( कियावर हदवे लावण्याबाबत व सी.सी.टी.व्ही. िॅमेरे बसववण्याची मातणी
(१२)

२८७९८ (२१-१२-२०१५).

ड (ॉ.बालाजी किणीिर (अांबरना ), श्री.सांजय िेािर ( ाणे),

श्री.किसन ि ोरे (मारबाड () :

सन्माननीय साांस्िृतति िायध मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) रायगि ककयावर (ता.महाि, श्ज. रायगि) हो्ीचा मा्,राज दर ार आणभ छत्रपतीींच्या
समा ी स् ्ाजव् रायगि श्जहापररषद व स्वयींसावी सींस् ाींनी लावलाला सौरलजेवर चालभारा
हदवा पुराततव ्वगागाच्या अच काऱ्याींनी माहा ऑगस्् , २०१५ मध्या वा तयादरम्यान लखिन
्ाकला आहा त, हा खरा आहा काय,

(२) तसाच स्याद्री प्रनतषहान नावाची सींस् ा गि ककयाचा गाला अनाक वषश स्वच्छता व
सींव न
श करत आहा व िनतहाळसक वारसा जोपासययासाहप ळर्वराज्याळगषाक व ततसम ्व्व
लपक्रम रा ्वत आहा , हा ही खरा आहा काय,
(३) असयास, सदर सींस् ाना ककयाचा महादरवाजा व राजसदर या ा सी.सी.्ी.व्ही क्मारा
स्वययाची परवानगी पुराततव ्वगागाकिा माचगतली आहा , हा ही खरा आहा काय

(४) असयास, रायगिावर हदव्याींची सोय करययाकररता व सी.सी.्ी.व्ही.क्मारा

स्वययाकररता

परु ाततव ्वगागाना कोभती कायशवाही काली वा करययात यात आहा ,
(५) नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त?

श्री. ववनोद तावड (े (१६-०२-२०१६) : (१) रायगि ककला हा राषरीय सींरक्षक्षत स्मारक असन तो
गारतीय

पुराततव

सवेक्षभ

मींिल

कायाशलय

मुीं ई

याींच्या

अखतयारीत

यातो.

अच क्षक

पुराततव्वा, गारतीय पुराततव सवेक्षभ, मींिल कायाशलय मुीं ई याींनी क््वयानस
ु ार हा खरा
आहा .

(२) गारतीय पुराततव सवेक्षभ Cultural Awareness Programme या योजनाअींतगशत रायगि
ककला तसाच ्व्व

राषरीय स्मारकाींच्या हहकाभी स्वच्छता व सींव न
श ाचा लपक्रम रा ्वत

्व.स. ८६ (9)
असता. सदर लपक्रम गारतीय पुराततव सवेक्षभ, स् ाननक स्वयींसावी सींस् ा व ्वायार्थयांसो त

करीत असता, स्याद्री प्रनतषहान ही सींस् ा तयापैकी एक आहा . परीं तु राज्याळगषाक व ततसम
कायशक्रम गारतीय परु ाततव सवेक्षभ मार्शत काला जात नाही.
(३) नाही.

(४) व (५) अच क्षक पुराततव्वा, गारतीय पुराततव सवेक्षभ मींिल कायाशलय, मुीं ई याींनी
क््वयानुसार रायगिावर हदव्याींची सोय करययाकररता व सी.सी.ह्.व्ही. क्मारा

स्वययाचा

साय:श्स् तीत प्रस्ता्वत नाही.

___________
धाड (रे (ता.धााे) तावाला पाणी पारव ा िरणाऱ्या ववहीरीचे पाणी वपण्यायोग्य नसयाबाबत
(१३)

२९३०९ (२१-१२-२०१५).

श्री.िाणाल पाटील (धा
ा े रामामीण), श्री.ड (ी.एस.अहहरे (साांती),

श्री.आशसफ शेख (मालेताांव मध्य) :

सन्माननीय पाणीपरा व ा आणण स्वच्छता मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ािरा (ता.श्ज. ्
ु ा ) गावाला पाभी परु वहा करभाऱ्या ्वहीरीचा पाभी ्पययायोग्य नसयाचा

माहा सप््ें र २०१५ मध्या वा तया दरम्यान ननदर्शनास आला, हा खरा आहा काय,

(२) असयास, सदर गावाला र्ासनाना ्पययायोग्य पाभी पुरवहा करययासाहप कोभती
कायशवाही काली आहा वा करययात यात आहा ,

(३) नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२८-०१-२०१६) :(१) , (२) व (३) कायशकारी अळगयींता, रामामीभ पाभी
पुरवहा ्वगाग, श्जहा पररषद

ु्ा याींचाकिन झालाया प्राप्त अहवालानुसार हा खरा नाही.
___________

धााे जजहा पररषदे च्या िायधक्षे्ातील पाणी पारव ा योजना िायाधजन्वत िरण्याबाबत व योजनेत
झालेया तैरव्यवहाराची चौिशी िरण्याबाबत

(१४)

२९४१८

(२१-१२-२०१५).

श्री.ड (ी.एस.अहहरे

(साांती),

श्री.अशमन पटे ल (माांबादे वी), श्री.सांरामाम

ोपटे (भोर) :

(१)

दषु का्सष्र्

स्वच्छता मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :साक्री

(श्ज.

ु्ा)

तालुक्यातील

श्री.नसीम

खान

(चाांहदवली),

सन्माननीय पाणीपारव ा आणण

पररश्स् तीच्या

पाचवशगमीवर

्ीं चाई

जाभवभाऱ्या गावाींचा आढावा वा ननवारभ करययासाहप हदनाींक १६ सप््ें र, २०१५ रोजी वा
तयासुमारास झालाया

ैहकीत पाभीपुरवहा योजनात झालाया गैरव्यवहाराची चौकर्ी कुनन

दोषीींवर र्ौजदार गुन्हा दाखल करययात यावा, अर्ी मागभी करययात आली, हा खरा आहा काय,
(२) तसाच

ु्ा श्जहा पररषदा च्या कायशक्षात्रात दहा वषाशत कोट्याव ीींचा नन ी खचश होऊनही

पाभीपरु वहा योजना अयर्स्वी हरयाना साक्री तालक्
ु यात ्ँ करावारा पाभीपरु वहा करावा लागत
आहा , हा ही खरा आहा काय,

्व.स. ८६ (10)
(३) असयास, सदर श्जहा पररषदा मार्शत पाभी पुरवठ्याच्या ककती योजना कायाशश्न्वत असन
ककती प्रलींरिक त व

ींद आहा त,

(४) असयास, यासींदगाशत र्ासनाना चौकर्ी काली आहा काय, तयानष
ु ींगाना प्रलींरिक त व

ींद

पिलाया पाभी पुरवहा योजना सरू
ु करययासाहप कोभती कायशवाही काली वा करययात यात आहा
वा यात आहा ,

(५) तसाच प्रचन गाग (१) म ील दोषीींवर कोभती कारवाई काली वा करययात यात आहा ,
नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१२-०२-२०१६) :(१) होय, हा खरा आहा.
(२) हा खरा नाही. सायःश्स् तीत साक्री तालुक्यात कुहयाही गावास ्ँ करना पाभी पुरवहा
करययात यात नाही.

(३) श्जहा पररषदा मार्शत साक्री तालुक्यात ५३८ योजना कायाशश्न्वत आहा त. २४ योजना प्रलींरिक त
व ३ योजना

ींद आहा त.

(४) व (५) ३ वषाशपाक्षा जास्त कालाव ीपासन रखिलाया व अपभश योजनाींसींदगाशत चौकर्ी
सळमती नामययात आली असन चौकर्ीचा काम पभश झाला असन चौकर्ी अहवाल अींनतम
करययाचा काम सुन
ु आहा . चौकर्ी अहवालानस
ु ार दोषी आढ्न आयास सीं ींच ताींवर योग्य ती
कारवाई करययात याईल.

___________
राज्यातील नाटयतह
ा स्ती िरून सस
ा ज्ज िरण्याबाबत
ृ ाांची दगा
(१५)

२९४७२ (२१-१२-२०१५).

अॅड (.यशोमती

ािूर (ततवसा), श्री.अशमन पटे ल (माांबादे वी),

ड (ॉ.सांतोष टारफे (िामनारी), श्री.अस्लम शेख (मालाड ( पजश्चम) :
िायध मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृतति

(१) राज्यातील १२५ ना्यगह
ृ ाींचा सवेक्षभ होऊन दीि महहना लल्न गाला तरी अायापपयंत
साींस्कृनतक ्वगागाकिन सदर नाट्यगह
ु स्ती करययात आली नसयाचा हदनाींक १५
ृ ाींची दुन
सप््ें र, २०१५ रोजी वा तयासुमारास ननदर्शनास आला, हा खरा आहा काय,

(२) असयास, सदर ना्यगह
ृ ाच्या अहवालातील त्रु्ीची दखल ताऊन र्ासनाना ना्यगह
ृ ा
दुन
ु स्तीकररता तायया ा त प्राक्षकाींना सुसज्ज ना्यगह
ृ ा लपल

कुनन दा यया ा त कोभती

कायशवाही काली वा करययात यात आहा ,

(३) नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?
श्री. ववनोद तावड (े (१६-०२-२०१६) : (१) व (२) राज्यातील नाट्यगह
ृ ाींचा अींनतम सवेक्षभ अहवाल
नोव्हें र, २०१५ मध्या सींचालक, साींस्कृनतक कायश सींचालनालयाकिुन प्राप्त झाला आहा . या
अहवालातील ळर्र्ारर्ी तसाच ननयोजन व ्वतत ्वगागाचा अळगप्राय ्वचारात ताऊन योजनाची
ुनपरा षा हर्वययात यात आहा.
(३) प्रचन ला्ावत नाही.
___________

्व.स. ८६ (11)
िोहापूर ये े धच्नतरी उभारण्याबाबत
(१६)

२९४९८ (२१-१२-२०१५).

ड (ॉ.पतांतराव िदम (पलूस िड (ेताव), श्री.अस्लम शेख (मालाड (

पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (माांबादे वी) :

सन्माननीय साांस्िृतति िायध मां्ी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) कोहापर या ील चचत्रप् सषृ ्ीला तीन वषाशनी १०० वषे पभश होभार असयाना ततपवी

कोहापर चचत्रनगरी हदमाखात लगी राहील असा मा.पालकमींत्री, कोहापर याींनी जाहहर कायाचा
माहा सप््ें र, २०१५ मध्या वा तयादरम्यान ननदर्शनास आला, हा खरा आहा काय,
(२) असयास, लपरोक्त हहकाभी चचत्रनगरी लगारयया ा त र्ासनाना कोभती कायशवाही काली
वा करययात यात आहा ,
(३)

नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?

श्री. ववनोद तावड (े (१६-०२-२०१६) : (१) होय.
(२) कोहापर चचत्रनगरी महामींि्ाची कींपनी अच ननयम १९५६ अन्वया स् ापना करययात
आली आहा . यानस
ु ार सवशप्र म सदर महामींि्ाच्या सींचालक मींि्ाचा र्ासनाना पन
ु गशहन काला

आहा . सींचालक मींि्ाना तातलाया ननभशयानुसार सींरक्षक ळगींत तसाच अींतगशत रस्ता, वीज-पाभी
पुरवहा इतयादी मुलगत सु्व ा प्रस् ा्पत करययाच्या कामाींना मान्यता प्राप्त आहा , या

कामाींसाहप र्ासनाना आतापयंत ुन.८.९० को्ी एवढा गाींिवली अनुदान ्वतरीत काला आहा.
याळर्वाय महामींि्ाच्या आवचयकतानुन
ु प व्यवस् ापन अनद
ु ान दा खील लपल

कुनन दा ययात

आला आहा. सदर कामाींसाहप नन्वदाींची प्रकक्रया कायशवाहीत आहा .
(३) प्रचन ला्ावत नाही.
___________

रत्नाधतरी (जज.रत्नाधतरी) शहरातील शशवाजीनतर ये े असलेली
ध बा राजाची समाधी दल
ा क्षध क्षत असयाबाबत
(१७)

२९५६९ (२१-१२-२०१५).

श्री.तोपालदास अरामवाल (तोंहदया), श्री.िालीदास िोाां बिर

(वड (ााा), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ा ादे वी), अॅड (.यशोमती
(ततवसा), ड (ॉ.सांतोष टारफे (िामनारी) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृतति िायध मां्ी पुढील गोष्ीींचा

(१) रतनाचगरी (श्ज.रतनाचगरी) र्हरातील ळर्वाजीनगर या ा असलाली च
दल
ु क्षश क्षत असुन ही वास्त नाहमी

ािूर

ा राजाची समा ी

ींद असता या वास्तचा ता ा पुराततव खातयाकिा असयाना

पयश्काींना सदर वास्तु पहावयाची असयास प्रर्ासनाकिा व पुराततव खातयाकिा वारीं वार
पाहपुरावा करावा लागत असयाचा माहा ऑगस्् २०१५ मध्या वा तया दरम्यान ननदर्शनास
आला आहा , हा खरा आहा काय,
(२)

असयास, लक्त

प्रकरभी र्ासनाना

चौकर्ी काली आहा

काय, तयानुषींगाना

पुरासा

कमशचारीवगश ननयुक्त करयया ा त तसाच पभशवा् समा ी खुली करययाकररता कोभती कायशवाही
काली वा करययात यात आहा ,

(३) नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?

्व.स. ८६ (12)
श्री. ववनोद तावड (े (१६-०२-२०१६) : (१) व (२) च
सींरक्षक्षत स्मारक असन सदर स्मारकाची माहा

ा राजा-राभीची समा ी, रतनाचगरी हा राज्य
डिसें र, २०१२ मध्या जतन-दुन
ु स्ती व

सर्
ु ोळगकरभ करययात आला आहा . सदर समा ी आींतरराषरीयष्षट्या महतवाची असयाना सदर
समा ी पुराततव ्वगागाचा कमशचारी लपश्स् त असताींनाच खुली हा वययात याता. त ा्प पुरासा
कमशचारी वगश नसयाना ही समा ी आहवड्यातन सहा हदवस अ व
श ा् पयश्काींसाहप खल
ु ी
असता.

(३) प्रचन ला्ावत नाही.
___________
अहमदनतर जज्यातील सावधजतनि जलस््ोताांचे स्वच्छता सवेक्षण िरण्याबाबत
(१८)

२९७६८ (२१-१२-२०१५).

श्री.भाऊसाहे ब िाांबाे (श्रीरामपूर), श्री.अशमन पटे ल (माांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड ( पजश्चम) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपरा व ा आणण स्वच्छता मां्ी पढ
ु ील

(१) अहमदनगर श्ज्यातील सावशजननक जलस्त्रोताींचा स्वच्छता सवेक्षभ हदनाींक २ ता ३०
ऑक््ो र या कालाव ीत करययाचा आदा र् श्जहा पररषदा च्या पाभी व स्वच्छता ्वगागाना
हदला असयाचा माहा ऑक््ो र, २०१५ मध्या वा तयादरम्यान ननदर्शनास आला आहा , हा खरा
आहा काय,
(२) असयास, लक्त श्ज्यात अनाक गावाींमध्या द्ु षत पाययाकररता रामामस्तरावुनन ्व्व

लपाययोजना हाती तातया जात असताना आरोग्य ्वगाग व रामामपींचायतीमध्या समन्वय
असभा आवचयक आहा याकररता प्रचन गाग १ म ील सवेक्षभानींतर वस्तुश्स् ती ्वचारात ताऊन
तालुकास्तरीय सळमती सरपींच व रामामसावक याचा आढावा ताऊन त्र्
ु ी पभश करययाच्या सचना
दा ययात याभार असयाचा आदा र्ात म्ह्ला आहा तरी सदर सवेक्षभ हरा्वक मुदतीत सीं ींच ताींनी
पभश काला आहा काय,

(३) असयास, या ा त र्ासनाना कोभती कायशवाही काली वा करययात यात आहा ,
(४) नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२८-०१-२०१६) : (१), (२) व (३) होय, हा खरा आहा .
कायशकारी अळगयींता, रामामीभ पाभी पुरवहा ्वगाग, श्जहा पररषद अहमदनगर याींचाकिन

प्राप्त झालाया अहवालानस
ु ार अहमदनगर श्ज्यामध्या हद. २ ऑक््ो र, २०१५ ता हद. ३०
ऑक््ो र, २०१५ या कालाव ीत ्पययाच्या पाययाच्या सवश स्त्रोताींचा सवेक्षभ करययात आला

तयामध्या एकभ १३१२ रामामपींचायतीचा सवेक्षभ करययात आला, तयापाकी लाल कािश एकही
रामामपींचायतीस दा ययात आला नसन २० रामामपींचायतीस ्पव्ा कािश व १२९२ रामामपींचायतीस
हहरवा कािश दा ययात आलाला आहा .
सदर
आहा .

सवेक्षभ

हरा्वक

मुदतीत

सवश

सीं ींच त

गाा्रमपींचायतीींनी

पभश

काला

्व.स. ८६ (13)
स्वच्छता सवेक्षभ अहवालानुसार ्पव्ा कािश दा ययात आलाया २० रामामपींचायतीस

्पवळ्या कािाशतन हहरव्या कािाशत ुनपाींतररत करभा तसाच ननयळमत पाभी र्ुध्दीकरभ ओ.्ी

पररक्षभ या ा त योग्य तया सच
ु ना श्जहास्तरावुनन सीं ींच त रामामपींचायतीींना दा ययात आलाया
आहा त.

(४) प्रचन ला्ावत नाही.
___________
पानाड (े (ता.उरण,जज.रायतड () धरणावरील जलशाध्दीिरण प्रिपाच्या
इमारतीची दगा
ा स्ती िरण्याबाबत

(१९)

३०२१९ (२१-१२-२०१५).

श्री.धैयश
ध ील पाटील (पेण), श्री.साभाष उफध पांडड (तशे

(अशलबात), श्री.जीवा ताववत (िावण) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

पाटील

सन्माननीय पाणीपारव ा आणण स्वच्छता मां्ी

(१) पुनािा (ता.लरभ,श्ज.रायगि ) या ा १५ वषाशपवी महाराषर जीवन प्राच करभ ्वगागाच्या
माध्यमातन जलर्ुध्दीकरभ प्रकप लगारययात आला, हा खरा आहा काय,

(२) असयास, रामामीभ गागातील ८ गावातील १५ हजार नागररकाींना पाभीपुरवहा करभाऱ्या
पुनािा

रभावरील जलर्ुध्दीकरभ प्रकपाची इमारत दुन
ु स्ती अगावी

ोकादायक झाली आहा , हा

ही खरा आहा काय,

(३) असयास, र्ासनाना जलर्ध्
ु दीकरभ प्रकपाच्या इमारतीींच्या दुन
ु स्तीसाहप कोभती कायशवाही
काली वा करययात यात आहा ,

(४) नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२९-०१-२०१६) :(१) हा खरा आहा .
(२) जलर्ुध्दीकरभ प्रकपाची इमारत दुन
ु स्ती अगावी

ोकादायक

नलाली नाही. त ा्प, या

इमारतीमध्या काही हहकाभी ग्तया होत असन प्लास््र ननतालाला आहा .

(३) सदरची योजना दै नींहदन दा खगाल दुन
ु स्तीकररता रामामीभ पाभी पुरवहा सळमती, ्परकोन

याींच्याकिा हदनाींक ०७/०५/२०१० रोजी हस्ताींतरीत करययात आली आहा . या सळमतीकिन इमारत
दुन
ु स्ती प्रस्ताव अाया्प प्राप्त झालाला नाही.
(४) प्रचन ला्ावत नाही.

___________
िनाधाा (जज.रायतड () कियाच्या दगा
ा स्तीबाबत
(२०)

३०६७३ (२१-१२-२०१५).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कनाश्ा (श्ज.रायगि)ककयाचा

सन्माननीय साांस्िृतति िायध

ुुनज आणभ त् ींदी ढास्त चालली असन सदर

ककयाच्या पायऱ्याही णझजयामु्ा सदर ककयाची वा्ही हदसन यात नाही, हा खरा आहा
काय,

्व.स. ८६ (14)
(२) असयास, सदर ककयाची िागिुजी करययाकररता र्ासनाना कोभतया ्वर्ाष लपाययोजना
काया आहा त वा करययात यात आहा त,
(३)

नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?

श्री. ववनोद तावड (े (१६-०२-२०१६) :(१) हा अींर्त: खरा आहा .
कनाश्ा या ककयातील पायऱ्याींनी नैसचगशक ररतया झीज झालाली आहा . तयाळर्वाय
सदर ककयाची प्रचींि प्रमाभात पिझि झायाचा आढ्न आलाला नाही.
(२) कनाश्ा ककला राज्य सींरक्षक्षत स्मारक म्हभन तो्षत करययाच्या अनुषींगाना सहायक
सींचालक रतनाचगरी याींचाकिन ककयाची महसल ्वषयक कागदपत्रा तहळसलदार कायाशलयार्ी
पत्रव्यवहार करययात यात आहा. सदर कागदपत्रा प्राप्त झायानींतर आवचयक कायशवाही करययात
याईल.
(३) प्रचन ला्ावत नाही.
___________
राज्यात अमरावती, औरां ताबाद, िोिण, नातपरू , नाशशि, पण
ा े या सहा ववभातातील व अिोला
जज्यासह अनेि िाटूांबाांिड (े शौचालयाची साववधा नसयाबाबत

(२१)

३०७५९ (२१-१२-२०१५).

श्री.िालीदास िोाां बिर (वड (ााा), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ा ादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड ( पजश्चम), ड (ॉ.सांतोष टारफे (िामनारी), प्रा.वषाध तायिवाड ( (धारावी),
श्री.तोवधधन शमाध (अिोला पजश्चम) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपारव ा आणण स्वच्छता मां्ी पुढील

(१) अमरावती, औरीं गा ाद, कोकभ, नागपर, नाळर्क, पुभा या सहा ्वगागातील १६० गावातील
र्ौचालयाचा वापर, पाभीपुरवठ्याच्या सोयी ा त ्ा्ा इश्न्स््ट्य् ऑर् सोर्ल सायन्सास या
सींस् ाच्या वतीना नागररकाींकिन माहहती ताययात आली असन सदर सवेक्षभानुसार अींदाजा ६०
्क्का तराींमध्या र्ौचालय नसयाचा माहा ऑगस््, २०१५ मध्या वा तया दरम्यान ननदर्शनास
आला, हा खरा आहा काय,
(२) तसाच राज्यात ्वर्ाषत: अकोला श्ज्यात २ लाख ४३ हजार ८५९ कु्ीं ाींपैकी १ लाख १९
हजार ७२५ कु्ुीं ाींकिा अायापही र्ौचालयाची सु्व ा लपल

नसयाची माहहती माहा सप््ें र,

२०१५ मध्या वा तया दरम्यान ननदर्शनास आली आहा , हा ही खरा आहा काय,
(३) असयास, लक्त प्रकरभी र्ासनाना चौकर्ी करययात आली आहा काय, तयानुषींगाना लक्त
हहकाभी र्ौचालयाची सु्व ा लपल

करयया ा त कोभती कायशवाही काली वा करययात यात

आहा ,

(४) नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०२-२०१६) :(१) राज्याच्या सहा महसली ्वगागाींतगशत अर्ा
पध्दतीचा सवेक्षभ झायाचा आढ्न आलाला नाही. त ा्प, सन २०१५-१६ या आच क
श
वषाशसाहप, सु ाररत वा्षशक कृती आराखड्यानुसार वैयश्क्तक र्ौचालय

ाीं कामासाहप ननश्चचत

कालाया ८, ९७,१९१ या या लहिष्ाींपैकी डिसें र, २०१५ अखार पयंत ४,६९,६६७ एवढ्या

्व.स. ८६ (15)
वैयश्क्तक र्ौचालयाींचा

ाीं काम पभश करययात आला आहा. सदर

ाीं कामाची ्क्कावारी ही

५२.३४ % एवढी आहा.
(२) व (३) राज्यात ए्प्रल २०१२ मध्या करययात आलाया पायागत सवेक्षभानस
ु ार अकोला
श्ज्यातील १,४४,२८० कु्ीं ाींकिा वैयश्क्तक र्ौचालयाची सु्व ा लपल

नव्हती. तयापैकी

डिसें र, २०१५ अखारपयंत एकभा ४४,३५१ कु्ुीं ाींना वैयश्क्तक र्ौचालयाींची सु्व ा लपल
झाली आहा . लवशररत ९९,९२९ कु्ुीं ाींना वैयश्क्तक र्ौचालयाची सु्व ा लपल

कुनन अकोला

श्जहा २ ऑक््ो र, २०१९ पयंत हागभदारीमुक्त करययाचा श्जहा प्रर्ासनाचा ननयोजन आहा .
्व्व

अकोला श्जहा हागभदारीमक्
ु त करययासाहप माहहती, ळर्क्षभ व सींवाद या माध्यमातन
लपक्रम रा ्वययात यात असन सन २०१५-१६ या आच क
श वषाशत ३९, १४८ वैयश्क्तक

र्ौचालया पभश करययाचा ननयोजन आहा . सदर लहष्ष् पभश करययासाहप श्जहा व तालका
कक्षामार्शत गह
ृ गा्ी, रामामसगा, कलाप क कायशक्रम, प्रगातर्ारी याींसारखा लपक्रम रा ्वययात
यात आहा .

(४) प्रचन ला्ावत नाही.
___________
रायतड ( जज्यातील उमटे धरण उातंवातांतत
ध उसर
ते अशलबात जानी पाईप लाईन बदलण्याबाबत
(२२)

३२०५० (२१-१२-२०१५).

श्री.साभाष उफध पांडड (तशे

पाटील (पेण), श्री.जीवा ताववत (िावण) :

सन्माननीय पाणीपरा व ा आणण स्वच्छता मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौजा लम्ा (ता.अळल ाग, श्ज.रायगि)

पाटील (अशलबात), श्री.धैयश
ध ील

रभाच्या लद्भवाींतगशत लसर प्रादा ळर्क रामामीभ पाभी

पुरवहा योजना अींतगशत ्ाकययात आलाली पाईप लाईन जुनी झाली असन तालुक्यातील दम्
हवामानाम्
ु ा खरा

झायाना सरु ्ीत पाभी परु वहा होत नाही, हा खरा आहा काय,

(२) असयास, सदर हहकाभी नवीन जास्त व्यासाची पाईप लाईन ्ाकन पाभी पुरवहा
सुर्ीत करयया ा त र्ासनाना कोभती कायशवाही काली वा करययात यात आहा ,
(३) नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (२९-०१-२०१६) : (१) अींर्त: खरा आहा .
(२) लसर ता अळल ाग या दरम्यान लमरा प्रादा ळर्क पाभी परु वहा योजनामध्या १६ गावाींचा

समावार् होता. सन १९९२ पासन अळल ाग र्हरास एमआयिीसी मार्शत पाभी पुरवहा करययात
यात आहा . तसाच सन २००४ पासन लवशररत १५ गावाींना लसर या ील गाल कींपनीसाहप ्ाकययात
आलाया पाईप लाईनावारा पाभी पुरवहा सुुन असयाना लम्ा प्रादा ळर्क पाभी पुरवहा योजनाचा
पाभी पुरवहा

ींद करययात आलाला आहा . तयाम्
ु ा लसर ता अळल ाग दरम्यान लम्ा प्रादा ळर्क

पाभी परु वहा योजना जन
ु ी व गींजलाली पाईप लाईन नव्याना ्ाकभात आलाली नाही.
(३) प्रचन ला्ावत नाही.

___________

्व.स. ८६ (16)
राज्यात साांस्िृतति िायधांतम आणण उपांतमासा
(२३)

३२४५१ (२१-१२-२०१५).

श्री.वैभव नाईि (िाड (ाा) :
करतील काय :-

खचध िरण्यात आलेया तनधीबाबत

श्री.बसवराज पाटील (औसा), श्री.वैभव वपचड ( (अिोले),

सन्माननीय साांस्िृतति िायध मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१ ) राज्यात साींस्कृनतक कायशक्रम आणभ लपक्रमाींसाहप सम
ु ारा १०० को्ी ुनपयाींचा अींदाजपत्रक
असयाचा

साींस्कृनतक

कायशमींत्रयाींनी

जाहीर

कायानींतर

राज्याच्या

एकभ

अींदाजपत्रकीय

तरतदीपैकी ककती ्क्का रक्कम गत ५ वषाशत राज्यातील साींस्कृनतक कायशक्रम आणभ

लपक्रमाींवर खचश करययात आली अर्ी ्वचारभा माहहती अच कार क्षात्रातील कायशकते अगय
कोहारकर याींनी साींस्कृनतक कायश सींचालनालयाकिा माहहतीच्या अच कारात काली असता सन
२०१४-१५ या वषाशत ३ को्ी ३१ लाख २६ हजार ुनपया इतकी रक्कम साींस्कृनतक कायशक्रम व
लपक्रमाींवर खचश न झायाना पुन्हा र्ासन जमा करावी लागली, असा ननदर्शनास आला आहा , हा
खरा आहा काय,

(२) सन २०१४-२०१५ या वषाशची प्रतयक्ष तरतद पाहता साींस्कृनतक कायशक्रम व लपक्रमावरील

वा्षशक खचश प्रती व्यक्ती सािातीन ुनपयाींवर गालाला नाही, ध्वनीमुहद्रत सींरामहालयासाहप एकही

पैसा खचश करययात आलाला नाही, राज्य ळसींदी अकादमीला तरतद असनही अनद
ु ान दा ययात
आलाला नाही, तर राज्य गज
ु राती साहहतय अकादमीला याच वषाशत २१ लाख ुनपया दा ययात आला

इतकाच नव्हा तर राज्यातील कला आणभ साींस्कृनतक सींस् ाींना दा ययात याभाऱ्या अनुदानाच्या

खचाशतही गत ५ वषाशच्या तुलनात सन २०१४-२०१५ मध्या मोहप कपात करययात आलाली आहा ,
हा ही खरा आहा काय,

(३) असयास, सन २०१४-२०१५ या आच क
श
वषाशत ्व्व

साींस्कृनतक कायशक्रम आणभ

लपक्रमाींवर ुनपया ४९ को्ी ५७ लाख १४ हजार इतकाच खचश झाला असन यातील रूपया ३६
को्ी हा काव् वध्
ृ द कलावींताना मान न दा ययावर खचश झालाला आहा व अन्य २० लपक्रम व
कायशक्रमाींवर झालाला खचश रूपया १६ को्ी ६८ लाख १६ हजार एवढा असयाचा माहहतीच्या
अच कारात क््वययात आलाला असतानाही मा.साींस्कृनतक मींत्रयानी जाहीर कायाप्रमाभा ुनपया
१०० को्ीच्या अींदाजपत्रकातील अन्य रक्कम कोभतया लपक्रम व कायशक्रमाींवर खचश करययात
आली आहा ,
(४) असयास, सन २०१४-१५ या वषाशत पभश क्षमताना नन ी खचश न करययाची कारभा काय
आहा त तसाच सदर प्रकरभी सीं ींच त अच काऱ्याींवर कोभती कारवाई काली वा करययात यात
आहा ,
(५) नसयास ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?
श्री. ववनोद तावड (े (१६-०२-२०१६) :(१)होय, हा खरा आहा .
(२) हा खरा नाही. ध्वनीमहु द्रत सींरामहालयाकररता आवचयक साहहतयाची खरा दी न कायाना तसाच
ळसीं ी साहहतय अकादमीची सळमती अश्स्ततवात नसयाना सदर अकादमीवर खचश न झायाना
तसाच कला व साींस्कृनतक सींस् ाींना दा ययात याभाऱ्या अनुदाना ा त
हरयाना तया खचाशत

चत झाली आहा .

ऱ्याच सींस् ाींचा अजश अपात्र

्व.स. ८६ (17)
(३) या ्वगागाच्या अच नस्त साींस्कृनतक कायश सींचालनालय याींच्याळर्वाय ६ क्षारिकत्रय कायाशलया
असन तयाींच्यार्ी सीं ींच त योजनाींवर खचश झालाला आहा.
(४) प्रचन ला्ावत नाही.
(५) प्रचन ला्ावत नाही.
___________
चांद्रपरू जज्यात पाणी तण
ा वत्ता सांतनयां्ण िायधांतमाांततधत
वपण्याच्या पाण्याचे सवेक्षण िरण्याबाबत

(२४)

३२४९६ (२१-१२-२०१५).

श्री.नानाजी शामिााे (चांद्रपूर) :

आणण स्वच्छता मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपारव ा

(१) चींद्रपर श्ज्यात जलजन्य रोगाचा प्रादग
ु ाशवावर ननयींत्रभ हा वययासाहप पाभी व स्वच्छता
्वगाग

श्जहा

पररषद

चींद्रपर

मार्शत

श्ज्यात

पाभी

गभ
ु वतता

सींननयींत्रभ

कायशक्रम

रा ्वययात यात असन ्पययाच्या पाययाच्या १३ हजार ३१० स्त्रोताींचा सवेक्षभ करययात आला
आहा काय,
(२) असयास, सदर सवेक्षभात काय ननषपन्न झाला व तयानुषींगाना लक्त श्ज्यातील रामामीभ

गागातील नागररकाींना र्ुध्द व स्वच्छ पाभीपुरवहा व्हावा यासाहप कोभती कायशवाही काली वा
करययात यात आहा ,

(३) नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१६-०२-२०१६) : (१), (२) व (३)
्वगागाचा र्ासन ननभशय क्र.ियक्यएम-२०१०/प्र.क्र.१९०/पापु-१२,हद.२९/०८/२०१२ अन्वया

दा ययात आलाया सुचनाींनुसार पावसाळ्यापवी हद. १ ए्प्रल ता ३० ए्प्रल या कालाव ीत तसाच

पावसाळ्यानींतर २ ऑक््ो र ता ३० ऑक््ो र या कालाव ीत वषाशतन दोन वा्ा श्ज्यातील
सवश सावशजननक ्पययाच्या पाययाच्या स्त्रोताींचा स्वच्छता सवेक्षभ रामामीभ गागातील कायशरत
जलसुरक्षक व आरोग्य सावक याींचम
ा ार्शत करययात याता. तयानुसार सन २०१५-१६ मध्या चींद्रपर
श्ज्यातील ्पययाच्या पाययाच्या स्त्रोताींचा स्वच्छता सवेक्षभ करययात आलाला आहा .
सदर दोन्ही सवेक्षभात र्ासन ननभशयात हदलाया ननकषानुसार व

आढ्लाया

जोणखमानस
ु ार सीं ींच त रामामपींचायतीींना लाल, ्पव्ा व हहरवा कािश दा ययात आलाला आहा . तीव्र व
मध्यम

जोणखमाच्या स्त्रोतानुसार सीं ींच त

रामामपींचायतीींना प्रनत ीं ातमक लपाययोजना

व

सवेक्षभात आढ्लाया त्रु्ीींची पतशता कुनन ननयळमत र्ुध्द पाभी पुरवहा करयया ा त श्जहा
पररषदा किन सचना दा ययात आलाया आहा त.

___________

्व.स. ८६ (18)
राज्यात महाराष्ट्र भूजल (वविास व व्यवस् ापन) िायद्याची
अांमलबजावणी िरण्याबाबत

(२५)

३२६८२ (२१-१२-२०१५).

श्री.जयप्रिाश माांदड (ा (बसमत), श्री.वैभव नाईि (िाड (ाा),

: सन्माननीय पाणीपारव ा आणण स्वच्छता मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यात

पररश्स् ती

्वर्ाषत:

रोखययासाहप

व्यवस् ापन)

कायदा

ळसीं द
ु ग
ु श श्ज्यासह
हदतशकालीन

र्ासनाना

सन

लपाय

दषु का्ावर

मात

सच्वभाऱ्या

२०१३

मध्या

करययासाहप पाभी

महाराषर

काला

गजल

असतानाही

्ीं चाई

(्वकास

या

व

कायायाची

अींमल जावभी रखिलाली असन जळमनीखालील पाययाचा ननयोजन व व्यवस् ापन ्पययाच्या
पाययाच्या स्त्रोताचा सींरक्षभ गजलाच्या लपल तानुसार पीक आराखिा आखभा आणभ पाययाचा
लपसा

ाीं ्वभा यासारख्या तरतदी कागदोपत्री राहहया आहा त, हा खरा आहा काय,

(२) असयास, सदर कायायाची गत २ वषाशत प्रगावी अींमल जावभी झालाली नाही तसाच
पाययाचा अनतलपसा झालाला गाग अनतर्ो्षत म्हभन जाहीर करभा, ्वहहरीींची नोंदभी करभा
६० मी्र पाक्षा जास्त गजल लपर्ावर कर लावभा ६० मी्र पाक्षा जास्त ्वीं भ ्वहहर ताययास
मनाई करभा, पाभी ्वक्रीवर

ींदी तालभा, जळमनीखालील लपल

पाभी साठ्यानस
ु ार पाभी

्ीं चाईची पररश्स् ती अर्ी कायायात तरतद असनही या ा त अायाप अींमल जावभी झालाली
नाही

व

या

अींमल जावभीची

ज ा दारी

असलाया

यींत्रभापैकी

मा.

मुख्यमींत्रयाच्या

अध्यक्षताखालील राज्य पाभलो् व्यवस् ापन पररषदा ची आजळमतीस स् ापनाच झालाली नाही,
हा ही खरा आहा काय
(३)

असयास, दषु का्ावर मात करययासाहप व पाभी ्ीं चाई रोखययासाहप दीतशकालीन

लपाययोजना सुच्वभा-या महाराषर गुजल (्वकास व व्यवस् ापन) कायायाची सतवर
अींमल जावभी करययासाहप र्ासनाना कोभती कायशवाही काली वा करययात यात आहा ,
(४) नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१२-०२-२०१६) : (१) नाही.
(२) अींर्त: खरा आहा .
(३) १. महाराषर गजल (्वकास व व्यवस् ापन) अच ननयम, २००९ हद. १ जन, २०१४ पासन
राज्यात लागु झालाला असन, तयाम ील कलम ३ (१) च्या तरतुदीनुसार महाराषर जलसींपतती
ननयमन प्राच करभावर (MWRRA)

राज्य गजल प्राच करभाची ज ा दारी सोप्वययात

आलाली आहा .
२. महाराषर गजल (्वकास व व्यवस् ापन) अच ननयम, २००९ म ील कलम १७ च्या
तरतुदीनुसार श्जहा प्राच कारी म्हभुन महसुल ्वगागाच्या सवश लप्वगागीय अच कारी
(प्राींताच कारी) याींना पदननदे ळर्त करययात आलाला आहा .

३. महाराषर गजल (्वकास व व्यवस् ापन) अच ननयम, २००९ अींतगशच्या कलम ८ (१)
नुसार राज्य गजल प्राच करभ

(MWRRA) याींनी हद. २/८/२०१५ रोजीच्या आदा र्ान्वया

प्र मत: राज्यातील अनतर्ो्षत व र्ो्षत अर्ा ८० पाभलो् क्षात्राम ील समा्वष् गावाींमध्या,
कृषी व औायोचगक वापरासाहप ६० मी. पाक्षा जास्त खोलीच्या ्वीं भ ्वहहरी/कपनलीका

्व.स. ८६ (19)
खोदययास पुढील आदा र् होईपयशत प्रनत ीं

काला आहा .

४. महाराषर गजल (्वकास व व्यवस् ापन) अच ननयम, २००९ म ील प्रयोजना पार

पािययाकरीता तयार करययात आलाया ननयमाींचा मसद
ु ा अींनतम करभा करीता सवश सींलग्न
मींत्रालयीन ्वगागाींचा प्रनतनन ीतव असलाली सळमती हद. ११/०८/२०१५ च्या र्ासन ननभशयान्वया
गहपत करययात आलाली आहा .
(४) प्रचन ला्ावत नाही.
___________
नवीन पनवेल ये ील खाांदा (जज.रायतड () वसाहतीला लातून असलेया आसूड (ताव आहदवासी
वाड (ीमधील पाण्याच्या पाईप लाईन दगा
ा स्त िरण्याबाबत

(२६)

३२७०५ (२१-१२-२०१५).

श्री.भरतशे

तोतावले (महाड () :

आणण स्वच्छता मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नवीन पनवाल (श्ज.रायगि) या ील खाींदा

सन्माननीय पाणीपारव ा

वसाहतीला लागन असलाया आसिगाव

आहदवासी वािीम ील पाययाचा पाईप र्ु्लाया अवस् ात असन तयाम न ग्ती होत आहा , हा
खरा आहा काय,

(२) असयास, लपरोक्त पाययाच्या पाईप लाईनम न ननतभाऱ्या र्वाऱ्याम न ्वजाचा प्रवाह
होत असयाचा माहा ऑगस््, सप््ें र, २०१५ मध्या वा तया दरम्यान ननदर्शनास आला आहा , हा
ही खरा आहा काय,
(३) असयास, लक्ता वसाहतीमध्या २५ ता ३० तरा असन दीिर्ाच्या आसपास आहदवासी या
वािीत राहत असन सदर पाईपलाईनम ील पाभी आहदवासी वापरत असयाना ्वजाचा

क्का

लागन दत
श ना तिययाची ळगती ननमाशभ झाली आहा, हा ही खरा आहा काय,
ु ्

(४) असयास, या ा त र्ासनाना चौकर्ी काली आहा काय, तयात काय आढ्न आला व
तयानुषींगाना कोभती कायशवाही काली वा करययात यात आहा ,
(५) नसयास ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (२९-०१-२०१६) : (१) व (२) हा खरा नाही.
मात्र हदनाींक ०२/०९/२०१५ रोजी खाींदा वसाहतीला लागन आसिगाींव

आहदवासीवािी या

हहकाभी जलवाहहनी र्ु्याचा आढ्न आला होता. त ा्प, जगाचच हदनाींक ०३/०९/२०१५ रोजी
र््िाऊन ताययात याऊन दुन
ु स्ती करययात आली. तसाच ग्ती होत असलाया हहकाभी
पाययाच्या र्वाऱ्यातन ्वजाचा प्रवाह होत असया ा त प्रतयक्ष पाहभीच्या वा्ी
स्वुनपात कोभतीही तक्रार प्राप्त झाली नाही.
(३), (४) व (५) प्रचन ला्ावत नाही.
___________

अ वा लाखी

्व.स. ८६ (20)
तोरे ताव (माांबई) धच्नतरीमध्ये व्यवस् ापकिय सांचालिामाफधत िरण्यात आलेया सारक्षा
रक्षिाांच्या नेमणूिीबाबत

(२७)

३२७९२ (२१-१२-२०१५).

श्री.िालीदास िोाां बिर (वड (ााा), श्री.अशमन पटे ल (माांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड ( पजश्चम) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृतति िायध मां्ी पुढील गोष्ीींचा

(१) गोरा गाव (मुीं ई) चचत्रनगरीमध्या सींरक्षभासाहप हदनाींक ९ सप््ें र, २०१५ रोजी वा तया

सुमारास एकाचवा्ी ५० सुरक्षा रक्षकाींची व्यवस् ापकीय सींचालकामार्शत नामभक करययात
आली आहा , हा खरा आहा काय,

(२) असयास, ननयमानुसार र्ासनमान्य सुरक्षा रक्षक मींि्ाकिन सदर सुरक्षा रक्षकाींची
नामभक करभा

ीं नकारक असतानाही, तयाचा ललींतन कुनन व्यवस् ापकीय सींचालक याींनी

सदरह ५० सुरक्षा रक्षकाींची नामभक कायाप्रकरभी सुरक्षा मींि्ाना यापवीच व्यवस् ापकीय
सींचालक, चचत्रनगरी गोरा गाव, मा.साींस्कृनतक कायशमींत्री आदीींकिा लाखी तक्रारीही कालाया आहा त,
हा ही खरा आहा काय,

(३) असयास, सदर प्रकरभाची चौकर्ी करययात आली आहा काय,
(४) असयास, चौकर्ीत काय आढ्न आला व तयानस
ु ार कोभती कारवाई काली वा करययात
यात आहा ,

(५) नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?
श्री. ववनोद तावड (े (०३-०२-२०१६) : (१) हा खरा आहा .
(२) हा खरा आहा .
(३) व (४) सुरक्षा रक्षक मींि्ाकिा वारीं वार पत्र व्यवहार कुननही गोरा गाींव चचत्रनगरी
महामींि्ास ्वहहत कालाव ीत, मागभीनुसार आवचयक सुसज्ज सुरक्षा रक्षक लपल

होव

र्कला नाही. तयामु्ा चचत्रनगरीतील सुरक्षा यींत्रभावर याभारा ताभ ्वचारात ताऊन महामींि्ाला
सींचालक मींि्ाच्या हरावाव्दारा
लागली.

ा्य यींत्रभाकिन पयाशयी सुरक्षा रक्षकाींची व्यवस् ा करावी

(५) प्रचन ला्ावत नाही.
___________
पारोाा (जज.जाताव) ये ील भाईिोट कियाचे सश
ा ोशभिरण व
दगा
ा स्ती तनिृष्ट्ट दजाधचे झायाबाबत

(२८)

३२९२९ (२१-१२-२०१५).

ड (ॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां ड (ोल) :

सन्माननीय

साांस्िृतति िायध मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पारो्ा (श्ज.ज्गाव) या ील गुईको् ककयाच्या सुर्ोळगकरभ व दुन
ु स्तीसाहप पुराततव

्वगागाकिन सन २००१-०२ पासन ुन. २,४१,७८,१८५ इतका नन ी प्राप्त झाला असन १३ व्या
्वतत आयोग वषश २०१३-१४ करीता ुन. ४.०० को्ी नन ी प्रस्ता्वत आहा , हा खरा आहा काय,

्व.स. ८६ (21)
(२) असयास, सदर गुईको् ककयाच्या सुर्ोळगकरभ व दुन
ु स्तीचा काम अतयींत ननकृष्
दजाशचा झाया ा तच्या तक्रारी स् ाननक लोकप्रनतनन ीींनी वा्ोवा्ी र्ासनाकिा काया आहा त, हा
ही खरा आहा काय,
(३) असयास, या ा त चौकर्ी काली आहा काय, असयास, चौकर्ीत काय आढ्न आला व
तदन
ु सार प्रस्ता्वत ुनपया ४.०० को्ी नन ी तातिीना ळम्भा ा त कोभती कायशवाही काली वा
करययात यात आहा ,
(४)

नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त?

श्री. ववनोद तावड (े (१६-०२-२०१६) : (१) होय,
(२) होय,
(३) सहायक सींचालक याींनी कामाची पाहभी काली असन सदर काम पुराततव सींकातानुसार झाला
आहा . तसा ताराव्या ्वतत आयोगाच्या ळर्र्ारर्ीनस
ु ार पारो्ा ककयाकरीता प्रस्ता्वत ुन.४.००
को्ी नन ी अायाप राज्य र्ासनास प्राप्त झालाला नाही.
(४) प्रचन ला्ावत नाही.
___________
पाासखेड (े शसम, मांतरूा व भोंड (ण (ता.पारोाा, जज.जाताांव)
ये े पाणी पारव ा िरण्याबाबत
(२९)

३२९३२ (२१-१२-२०१५).

ड (ॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां ड (ोल) :

सन्माननीय

पाणीपारव ा आणण स्वच्छता मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) प्ासखािा ळसम (ता.पारो्ा,श्ज.ज्गाींव) या गावास गत ५ वषाशत ८५ लाख ुनपया खचाशच्या
योजना मींजर होवनही राजकीय वादामु्ा सदर गाव पाययापासन वींचचत असन तसाच मींगरू्
या ा २० लाख व गोंिभ या ा ४८ लाख रूपया खचश करूनही ्ँ करना पाभीपरवहा करावा लागतो
व सदर हहकाभी पाभी ळम्त नसयाचा स् ाननक लोकप्रनतनन ीनी अनाकवा्ा र्ासनाच्या
ननदर्शनास आभन हदला आहा , हा खरा आहा काय,

(२) असयास, या ा त चौकर्ी काली आहा काय,चौकर्ीत काय आढ्न आला व तयानुषींगाना
पाभी प्रचना ा त व कामा ा त प्रतयक्ष कामाची पाहभी करययाचा सींकात दा वनही
न आलाया अच काऱ्याींना ननलींरिक त करभा ा त कोभती कायशवाही

पाहभीकरीता

काली वा करययात

यात

आहा ,
(३) असयास, यासींदगाशत र्ासनाची गळमका काय आहा ,
(४) नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१२-०२-२०१६) :(१) होय, हा खरा

आहा .

(२) व (३) प्ासखाि पाभी पुरवहा योजना ा त लपअळगयींता, रामामीभ पाभी पुरवहा लप्वगाग,
पाचोरा याींनी हद. २.१२.२०१५ रोजी प्रतयक्ष चौकर्ी कुनन अहवाल सादर काला आहा . तयाम्
ु ा
अच काऱ्याींचा ननलीं नाचा प्रचन ला्ावत नाही.

्व.स. ८६ (22)
प्ासखािळा सम या ील ला्ावास पाभी आवक कमी झाली असयाना सायश्स् तीत
्ीं चाई अींतगशत ्वीं न ्वहहरी अच रामहीत कुनन गावास पाभी पुरवहा काला जातो. तसाच सन
२०१४-१५ अींतगशत मींजर पाभी परु वहा योजना प्रा ान्याना रा ्वयया ा त रामाम पाभी परु वहा
सळमतीकिा पाहपुरावा करययात यात आहा .
(४) प्रचन ला्ावत नाही.

___________
महाराष्ट्र राज्य तट सांसाधन िेंद्रातील (पाणी व स्वच्छता) िां्ाटी िमधचाऱ्याांच्या
मानधनात वाढ िरण्यबाबत
(३०)

३३००९ (२१-१२-२०१५).

अॅड (.भीमराव धोंड (े (आष्ट्टी) :

आणण स्वच्छता मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यात पाभी व स्वच्छता ा तची कामा करययासाहप सन

सन्माननीय पाणीपारव ा
२०११ म ील र्ासन

ननभशयानस
ु ार सवश श्ज्यात पींचायत सळमती स्तरावर स् ापन करययात आलाया ग् सींसा न

केंद्रातील कींत्रा्ी कमशचाऱ्याींना दरमहा काव् ६,५०० ुनपया मान नापो्ी ळम्त असन सदर
मान नात वाढ

करयया ा त

व

इतर

सोयी-सु्व ा

ळम्यया ा तची

मागभी

सदर

कमशचाऱ्याींच्या सींत्नाना ननवादनाावारा र्ासनाकिा काली असयाचा माहा ऑक््ो र, २०१५ मध्या
वा तया दरम्यान ननदर्शनास आला आहा , हा खरा आहा काय,
(२) असयास, सदरह ननवादनाच्या अनींष
ु गाना र्ासनाना कोभती कायशवाही काली वा करययात
यात आहा ,

(३) नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (३०-०१-२०१६) : (१) होय.

(२) या ्वगागाच्या हदनाींक २० माचश, २०१५ रोजीच्या र्ासन पररपत्रकातील प्रसुती रजाची
तरतुद ग् सींस ान केंद्रातील महहला कमशचाऱ्याींसाहप लाग करययात आली आहा . त ा्प,
लवशररत मागयया साय:श्स् तीत मान्य करभा र्क्य नसयाचा हदनाींक

२८ ऑगस््, २०१५ व

हदनाींक २७ नोव्हें र, २०१५ रोजीच्या पत्रान्वया क््वययात आला आहा .
(३) प्रचन ला्ावत नाही.
___________
बासोंड ( (ता.जज. हहांतोली) या हहांतोली ना पाणी परा व ा योजनेचा
प्रस्तावास मांजारी शमाण्याबाबत

(३१)

३३०९८ (२१-१२-२०१५).

श्री.तानाजी माटिाले (हहांतोली) :

आणण स्वच्छता मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय पाणीपारव ा

्सोंि (ता.श्ज. हहींगोली) या हहींगोली र्हरालगतच्या रामामपींचायत हिीत याभाऱ्या वस्तयाीं ना

पाभी पुरवहा योजनाचा प्रस्ताव तयार करययाचा काम गत २ ता ३ वषाशपासन सुुन असुन
अायापही पररपभश प्रस्ताव तयार झालाला नाही, हा खरा आहा काय,

्व.स. ८६ (23)
(२) असयास, सदर न्पाभी परु वहा योजनाचा पररपभश प्रस्ताव तयार कुनन तयास ननश्चचत
ककती कालाव ीत र्ासनाकिन मींजरी ळम्यया ा त कोभती कायशवाही काली वा करययात यात
आहा ,
(३) नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०२-२०१६) : (१) होय, हा खरा आहा .
(२)

्सोंि, ता.श्ज.हहींगोली न् पाभी पुरवहा योजनाचा ुन. ८,०२,१०,१००/- इतक्या ढो ्

ककीं मतीचा अींदाजपत्रक महाराषर जीवन प्राच करभ मींि्, नाींदाि याींनी तयार कुनन तयास हद.
३१.८.२०१५ ला ताींरिकत्रक मान्यता हदली आहा . सदर योजना हदनाींक १८.०१.२०१६ रोजी र्ासन
मान्यतासाहप मुख्य कायशकारी अच कारी, श्ज.प. हहींगोली याींनी सादर काली आहा .

राषरीय रामामीभ पायजल कायशक्रम ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहा . सदर योजनाची

अींमल जावभी केंद्र र्ासनाच्या ननदे र्ानस
ु ार करययात याता. केंद्र र्ासनाच्या हद. २९.७.२०१५
च्या पत्रान्वया १) ज्या योजनाींना हद. २९.६.२०१५ पवी कायाशदार् हदलाला आहा त. तसाच ज्या

योजना प्रतयक्षात प्रगतीप ावर आहा त अर्ाच योजनाींवर नन ी खचश करययात यावा. २) ज्या
योजनाींना राज्यस्तरीय योजना सळमतीना (SLSSC) मान्यता हदलाली आहा , परीं तु सदर योजना
ननयोजन ्प्पा/नन्वदा प्रकक्रयात आहा त अर्ा योजनाीं ा त पुढील कायशवाही करययात याव नया.
असा ननदे र् दा ययात आला आहात. तयानष
ु ींगाना कायशवाही करभा ा त हदनाींक १४.८.२०१५ च्या
पत्रान्वया सवश मुख्य कायशकारी अच कारी, श्जहा पररषद याींना क््वला आहा .
(३) प्रचन ला्ावत नाही.

___________
मालेताांव (जज. नाशशि) तालाक्यातील दाररद्र्य रे षेखालील नातररिाांना पारव ा ववभातािड (ून
योग्य पारव ा िरण्यात येत नसयाबाबत

(३२)

३३१५२ (२१-१२-२०१५).

श्री.आशसफ शेख (मालेताांव मध्य) :

सन्माननीय अन्न,

नातरी परा व ा व रामाहि सांरक्षण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मालागाींव (श्ज. नाळर्क) तालुक्यातील ७० ्क्का दाररद्र्य रा षाखालील नागररकाींना र्ासन

ननभशयानुसार पुरवहा ्वगागाकिन योग्य पुरवहा करययात यात नसयाना या प्रकरभी सखोल
चौकर्ी होऊन कायशवाही करययासाहप मा.स् ाननक लोकप्रनतनन ी याींनी मा.अन्न व नागरी

पुरवहा मींत्री याींना हदनाींक ७ जानावारी, २०१५ रोजी वा तया सुमारास लाखी ननवादन हदला आहा ,
हा खरा आहा काय,

(२) असयास, सदरह ननवादनावर र्ासनाना कोभती कायशवाही काली वा करययात यात आहा ,
(३) नसयास ्वलीं ाची कारभा काय आहा त?
श्री. धतरीश बापट (०३-०२-२०१६) : १) होय.
(२) व (३) राषरीय अन्नसुरक्षा अच ननयम, २०१३ अींतगशत समा्वष् न झालाया, परीं तु लष्य
नन ाशररत सावशजननक ्वतरभ व्यवस् ाअींतगशत पवी लाग तात असलाया लवशररत एपीएल

्व.स. ८६ (24)
(कार्री)

ग्ातील

सुमारा

१७७.१९

लक्ष

लागार्थयांना

हदनाींक

१७.१२.२०१३

च्या

र्ासन

ननभशयान्वया अन्न ान्य दा यया ा तच्या ननभशयास स् चगती दा ययात आली असयाना सदर
लागार्थयांना अन्न ान्याचा लाग दा ययात यात नाही.
तसाच, केंद्र र्ासनाना माहा जानावारी, २०१५ पासन राज्याच्या कारोसीन ननयतनामध्या कपात
काली असन सध्या राज्याच्या मागभीच्या २९ ्क्का कारोसीनचा ननयतन केंद्र र्ासनाकिन प्राप्त
होत आहा. तयानुसार लपल ताच्या प्रमाभात सवश श्ज्याींना कारोसीनचा ननयतन मींजर
करययात यात आहा. कारोसीनच्या ननयतनात वाढ करयया ा त केंद्र र्ासनास ्वनींती करययात
आलाली आहा .
___________
धमाधबाद (जज. नाांदेड () तालक्
ा यातील प्राचीन िााातील हे माड (पां ी मांहदराचा जजणोध्दार िगान
पयधटन स् ााचा दजाध दे ण्याबाबत

(३३)

३३३७१ (२१-०१-२०१६).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायताांव), श्री.ड (ी.पी.सावांत (नाांदेड (

उत्तर), श्री.अशमन पटे ल (माांबादे वी), श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर) :

सन्माननीय

साांस्िृतति िायध मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

माश ाद (श्ज. नाींदाि) तालुक्यात आढ्ुन याभारी प्राचीन का्ातील हा मािपीं ी मींहदरा व

अवर्ाष याींची जपभुक करययासाहप दल
श होत असयाना हा
ु क्ष

हुमोल वारसा लोप पावययाच्या
मागाशवर असयाचा माहा सप््ें र, २०१५ मध्या वा तयादरम्यान ननदर्शनास आला आहा , हा खरा
आहा काय,
(२)

असयास, सदर हा मािपीं ी मींहदराचा श्जभोध्दार कुनन पयश्न स् ्ाचा दजाश दा ययासाहप

र्ासनाना कोभती कायशवाही काली वा करययात यात आहा ,
(३) नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?
श्री. ववनोद तावड (े (१६-०२-२०१६) : (१), (२) व (३)

माश ाद तालुक्यात एकभ सात हामािपीं ी

मींहदरा आहा त, सदर मींहदराींची पाहभी राज्याच्या पुराततव ्वगागामार्शत करययात आली आहा.

सदर मींहदरापैकी महादा व मींहदर, यावती हा राज्य सींरक्षक्षत स्मारक म्हभन तो्षत करययात यात
आहा . तसाच लवशरीत मींहदरा ही राज्य सींरक्षक्षत स्मारक म्हभन तो्षत करययायोग्यताची नाही.
पयश्न स् ्ाचा दजाश दा ययाची मागभी अ वा प्रस्ताव श्जहा ननयोजन सळमती नाींदाि
याींना प्राप्त झायानींतर तयाींचम
ा ार्शत पयश्न स् ्ाींचा दजाश दा ययाची कायशवाही करययात याता.
तयास अनुसुनन मौजा सींगम या ील सींगमाचवर मींहदरास वषश १९९८ मध्या क वगश

पयश्न स् ्ाचा दजाश दा ययात आला आहा . श्जहा ननयोजन सळमतीना

सदर मींहदर पररसरात

सन २०१२-१३ या आच क
श वषाशत ुन.४९.८८ लक्ष इतक्या रकमाची तर सन २०१३-१४ या आच क
श
वषाशत ुन.३८.४१ लक्ष इतक्या रकमाची कामा पुभश काली आहा त.
___________

्व.स. ८६ (25)
राहारी (जज.अहमदनतर) तालाक्याच्या उत्तर पूवध भातातील तावाांना माा धरणातून
पाणी योजना राबववण्याची मातणी
(३४)

३३३९९ (२१-१२-२०१५).

(श्रीरामपूर), श्री.सांरामाम

श्री.बााासाहे ब

ोरात (सांतमनेर), श्री.भाऊसाहे ब िाांबाे

ोपटे (भोर), श्री.अशमन पटे ल (माांबादे वी) :

आणण स्वच्छता मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपारव ा

(१) राहुरी (श्ज.अहमदनगर) तालुक्याच्या लततर पवश गागातील १५ गावाींना म् रभातन पाभी
योजना रा ्वययाची मागभी सदर गागातील नागररकाींनी कायाचा माहा ऑगस््, २०१५ मध्या
वा तया दरम्यान ननदर्शनास आला, हा खरा आहा काय,
(२) असयास, लक्त मागभी ा त र्ासनाना कोभती कायशवाही काली आहा वा करययात यात
आहा ,
(३)

नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (१२-०२-२०१६) : (१) नाही. श्जहा पररषदा किा

अर्ी मागभी प्राप्त

झालाली नाही.
(२) प्रचन ला्ावत नाही.
(३) प्रचन ला्ावत नाही.
___________
तनना राऊत इांटरप्राईजेस िांपनीला शासनािड (ून लोिमान्य एि यत
ा पगा
ा ष
या मरा

(३५)

३३६६३ (२१-१२-२०१५).

धच्पटास अनादान रक्िम शमाण्याबाबत
श्री.सातनल प्रभू (हदांड (ोशी) :

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृतति िायध

(१) राज्यात लोकमान्य एक युगपुुनष या मराहप चचत्रप्ास ननना राऊत इीं्रप्राईजास कींपनीना
र्ासन ननभशयानुसार ५० लाख ुनपया अनुदान रक्कम ळम्ययाकरीता सन २०१२ मध्या वा
तयादरम्यान प्रस्ताव सादर कुननही अायाप तयास र्ासनाकिन मींजरी दा ययात आली नाही, हा
खरा आहा काय,
(२) असयास, सदरह प्रलींरिक त प्रस्तावास र्ासनाना तातिीना मींजरी दा वन, नन ी लपल

कुनन

दा ययाच्या ष्ष्ीना कोभती कायशवाही काली वा करययात यात आहा व ककती ननश्चचत कालाव ीत
सदर कायशवाही र्ासनाकिन पभश होभा अपाक्षक्षत आहा,
(३) नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?
श्री. ववनोद तावड (े (१६-०२-२०१६) :(१) लोकमान्य एक युगपुुनष या मराहप चचत्रप्ास अनुदान

ळम्ययाचा प्रस्ताव ्वगागास सप््ें र, २०१३ मध्या प्राप्त झाला. परीं तु सदर प्रस्ताव प्रचळलत
योजनातील अ्ी-र्तीची पत
श ा करत नसयाना तयास नन ी लपल
ु त
नव्हता.

कुनन दा ययास वाव

्व.स. ८६ (26)
(२) आता, या चचत्रप्ास ५२ व्या महाराषर राज्य मराहप चचत्रप् महोतसवात सवोतकृष्

चचत्रप् क्र. ३ चा पाररतो्षक ळम्ाला असयाना प्रचळलत योजनानुसार अ स
श हाय्य मींजर
करययाची कायशवाही करययात यात आहा .
(३) प्रचन ला्ावत नाही.
___________
अिोट (जज.अिोला) ८४ खेड (ी प्रादे शशि रामामीण नापाणी
परा व ा योजना दगा
ा स्त िरण्याबाबत
(३६)

३३८७६

(२१-१२-२०१५).

श्री.रणधीर

सावरिर

(अिोला

पूव)ध :

सन्माननीय

पाणीपरा व ा आणण स्वच्छता मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अकोला श्ज्यातील अको् ८४ खािी प्रादा ळर्क रामामीभ न्पाभी पुरवहा योजना नादुन
ु स्त
झायाना सदर ्वतरभ प्रभाली दुन
ु स्तीसाहप महाराषर जीवन प्राच करभ ्वगाग अकोला याींनी
११.३४ को्ी ुनपयाींची मागभी र्ासनाकिा काली आहा , हा खरा आहा काय,

(२) असयास, लक्त पाभी पुरवहा योजना दै ननक दा खगालीसाहप श्जहा पररषद अकोला याींनी
हस्ताींतरीत कुनन तातली नाही, हा ही खरा आहा काय,

(३) असयास, लक्त पाभी पुरवहा योजना श्जहा पररषद अकोला याींनी दै ननक दा खगालीसाहप
हस्ताींतरीत कुनन न ताययाची कारभा काय आहा त,

(४) असयास, लक्त योजनाची दुन
ु स्ती कुनन सुुन करययासाहप र्ासनाना कोभती कायशवाही
काली वा करययात यात आहा ,

(५) नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०२-२०१६) : (१) हा खरा आहा .
(२) हा खरा आहा .
(३) अकोला श्ज्यातील अको् ८४ खािी प्रादा ळर्क पाभी पुरवहा योजना दै नींहदन दा खगाल
दुन
ा िा आवचयक ताींरिकत्रक कमशचारी वगश लपल
ु स्तीसाहप श्जहा पररषद, अकोला याींचक
सदर योजनाच्या वान

नाही.

रभ सींयक्
ु त लद्भवातन नगर पररषद, ताहारा व नगर पररषद अको्

याींना पाभी परु वहा या योजनातर सुन
ु असयाना दा खगाल दुन
ु स्तीसाहप श्ज.प. अकोला याींनी

अिचभ दर्श्वली आहा . तसाच सदर योजना सुुन हा वययाकररता श्जहा पररषदा किा पुरासा नन ी

नसयाना तयाचप्रमाभा पाईप ग्ती जास्त असयाना व योजनातील इतर दोष/त्रु्ीींची पतशता

महाराषर जीवन प्राच करभामार्शत न कायामु्ा सदर योजना श्जहा पररषदा ना हस्ताींतररत
कुनन तातली नाही.
(४)

पाभी

पुरवहा

व

स्वच्छता

्वगाग,

मींत्रालय

याींचा

र्ासन

ननभशय

क्र.

्ीं चाई

२०१५/प्र.क्र१०५/पापु-१४ हद. ११.१.२०१६ अन्वया अको् ८४ खािी प्रादा ळर्क पाभी पुरवहा

योजनाच्या ्वर्ाष दरू
ु स्तीच्या ुन. १०,२०,७०,०००/- इतक्या ककीं मतीच्या प्रस्तावास प्रर्ासकीय
मींजरी प्रदान करययात आली आहा.
(५) प्रचन ला्ावत नाही.
___________

्व.स. ८६ (27)

अिोला जज्यातील खारपाणपट्टय
् ातील प्रादे शशि पाणी पारव ा
योजनेच्या प्रस्तावाच्या मान्यतेबाबत

(३७)

३३८७८

(२१-१२-२०१५).

श्री.रणधीर

सावरिर

(अिोला

पूव)ध :

सन्माननीय

पाणीपारव ा आणण स्वच्छता मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला श्ज्यातील खारपाभपट्टय
ा् ात ्पययाचा पाभी पुरवहा करावयाच्या ळर्वर व ६
गावाींच्या प्रादा ळर्क पाभी पुरवहा योजनाचा महाराषर जीवन प्राच करभ ्वगाग अकोला याींनी
प्रर्ासकीय मान्यतासाहप र्ासनास सादर करययात आलाला प्रस्ताव मान्यता ळर्वाय परत
पाह्वला, हा खरा आहा काय,
(२) असयास, लक्त प्रस्ताव कान्द्र र्ासनाच्या हदनाींक २९ जल
ु ,ै २०१५ च्या सचनाींचा सींदगश
दा त परत करता वा्ी, सदर पाभी पुरवहा योजना खारपाभपट्टयात असुन, स् ाननक गुगगाशतील
पाभी ्पययायोग्य नाही ही

ा

दल
श ुन प्रस्ताव परत पाह्वययात आला, हा ही खरा आहा काय,
ु क्ष

(३) असयास, लक्त पाभीपुरवहा योजना खारपाभपट्टयात यात असयाची
लोक्प्रनन ीींनी र्ासनाचा ननदर्शनास आभन ्वर्ाष

ा

ा

स् ाननक

म्हभन मींजर करययाची मागभी काली,

हा ही खरा आहा काय,
(४) असयास, लक्त पाभी पुरवहा पाभी पुरवहा योजनास मींजुरी दा ययासाहप र्ासनाना कोभती
कायशवाही काली वा करययात यात आहा ,

(५) नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०६-०२-२०१६) : (१) होय, हा खरा आहा .
(२) हा खरा नाही.
(३) होय, हा खरा आहा .
(४) केंद्र र्ासनाच्या हद. २९/७/२०१५ पत्रान्वया हदलाया ननदे र्ानस
ु ार Fluroide

ाच त क्षात्र

तसाच सींसद आदर्श रामाम योजनाअत
ीं गशत समा्वष् करययात आलाया गावाींव्यनतररक्त राज्यात
नव्याना कोभतयाही लपाययोजना ताऊ नयात अर्ा सचना दा ययात आया आहा त.

ळर्वर व ६ गावा प्रादा ळर्क पाभी पुरवहा योजनातील गावाींचा Fluroide अ वा Arsenic

ाच त स्त्रोतामध्या समावार् नसयाना तसाच सींसद आदर्श रामाम योजनातील गावाींमध्या समावार्

नसयाना, केंद्र र्ासनाच्या ननदे र्ानस
ु ार, प्रस्तत
ु ळर्वर व ६ गाींवा ता. व श्ज. अकोला प्रादा ळर्क
पाभी पुरवहा योजनाच्या प्रस्तावास केंद्र र्ासनाकिन पुढील सु ारीत सचना याईपयशत मान्यता
दा भा लचीत होभार नाही.

तयानुसार, ्वगागाच्या हद. ४/९/२०१५ च्या पत्रान्वया ळर्वर व ६ गावा प्रादा ळर्क रामामीभ

न् पाभी पुरवहा योजनाचा प्रस्ताव मुख्य कायशकारी अच कारी, श्जहा पररषद, अकोला
याींचाकिा परत पाह्वययात आला आहा .
(५) प्रचन ला्ावत नाही.
___________

्व.स. ८६ (28)

नाशशि अांततधत नाांदतावसह ५६ खेड (ी प्रादे शशि ना पाणी पारव ा
योजनेचे नत
ा नीिरण िरणेबाबत

(३८)

३४४१४ (२१-१२-२०१५).

श्री.पांिज भाजबा (नाांदताव) :

आणण स्वच्छता मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपारव ा

(१) नाळर्क श्ज्यातील श्जहा पररषद नाळर्क अींतगशत असलाली नाींदगावसह ५६ खािी
प्रादा ळर्क न् पाभी पुरवहा योजनाचा सींकश्पत कालाव ी सन २००६ मध्या सींपुष्ात आलाला
आहा , हा खरा आहा काय,

(२) असयास, लपरोक्त योजनाचा र्ासन स्तरावरून नत
ु नीकरभ करयया ा तची मागभी
स् ाननक

लोकप्रनतनन ी,नाींदगाव याींनी

हदनाींक

२३

जल
ु ,ै २०१५ रोजीच्या

लाखी

पत्राावारा

मा. मुख्यमींत्री तसाच मा. पाभी परु वहा मींत्री याींच्याकिा काली आहा , हा ही खरा आहा काय,
(३) असयास, या ा त र्ासनाना कोभती कायशवाही काली
(४)

वा करययात यात आहा ,

नसयास ्वलीं ाची कारभा काय आहा त?

श्री. बबनराव लोणीिर (१२-०२-२०१६) : (१) होय, हा खरा आहा .
(२) होय, हा खरा आहा .
(३) सदर योजनाचा नतनीकरभ करययाचा अनुषींगाना सदर योजनाचा सवेक्षभ व अींदाजपत्रक

आराखिा तयार करययाकरीता सन २०१५-१६ चा कृती आराखियात ुन. ५०.००/- लक्ष ची तरतद
करययात आली होती. त ा्प, र्ासनपत्र हद. ३०.६.२०१५ अन्वया सन २०१५-१६ च्या कृती
आराखियात

समा्वष्

असलाया

कोभतयाही

योजनाचा

काम

सायश्स् तीत

हाती

न

ताभा ा तच्या सचना प्राप्त झायाना सवेक्षभा ा तची पुढील कायशवाही स् चगत करययात
आलाली आहा .

मात्र सीं ींच त रामामपींचायतीकिन योजना श्स्वकृती हराव व अश्स्ततवातील योजना ा तची

माहहती माग्वययात व आलाली असन मालागाव तालक्
ु यातील १० व नाींदगाव तालक्
ु यातील २
रामामपींचायतीचा हराव प्राप्त झालाला आहा त.
(४) प्रचन ला्ावत नाही.
___________
भासावा (जज.जाताांव) तालाक्यातील शशधावाटप सांस् ाांच्या िायधपध्दतीबाबत
(३९)

३६७०७ (२१-१२-२०१५).

श्री.सांजय साविारे (भासावा) :

सन्माननीय अन्न, नातरी

पारव ा व रामाहि सांरक्षण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गुसाव् (श्ज.ज्गाींव) तालक्
ु यातील ळर् ावा्प सींस् ाच्या कायशपध्दती ा त हदनाींक ३०
जन, २०१५ रोजी वा तयासम
ु ारास मा.मींत्री महोदयाींनी ्व ानगवनातील दालनात

ैहक

ोला्वली होती, हा खरा आहा काय,

(२) असयास, स् ननक लोकप्रनतनन ीींनी प्र ान सचचव, अन्न व नागरी पुरवहा ्वगाग याींना

्व.स. ८६ (29)
माहा ऑगस्् २०१५ मध्या वा तया दरम्यान ननवादन दा वन चौकर्ीची मागभी काली होती, हा ही
खरा आहा काय,
(३) असयास, लक्त प्रकरभी चौकर्ी करययात आली आहा काय,
(४) असयास, चौकर्ीच्या अनुषग
ीं ाना र्ासनाना कोभती कायशवाही काली वा करययात यात आहा ,
(५) नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?
श्री. धतरीश बापट (३०-०१-२०१६) :(१) होय.
(२) होय.
(३) (४) व (५) सदर प्रकरभी ्वगागीय आयुक्त, नाळर्क याींचा किन चौकर्ी करययात यात
आहा .

___________
जाताांव जज्यातील िेशरी िाड (ध धारिाांना धान्य वेाेत शमात नसयाबाबत
(४०)

३६८६८ (२१-१२-२०१५).

पाटील (जाताव रामामीण) :

श्री.सरा े श (राजम
ू ामा) भोाे (जाताव शहर), श्री.तल
ा ाबराव

सन्माननीय अन्न, नातरी पारव ा व रामाहि सांरक्षण मां्ी पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ज्गाींव श्ज्यातील ९० हजार कार्री कािश

ारकाींना गत ८ महहना

ान्य ळम्ाला

नसयाचा ननदर्शनास आला आहा , हा खरा आहा काय,
(२) असयास,
खरा आहा काय,

ान्याचा गाव वाढयामु्ा नागररक पुन्हा रा र्न दक
ु ानाकिा यात आहा त, हा ही

(३) असयास, रा र्न दक
ु ानावर ळम्भारा
दक
ु ानावर र्ाऱ्या मारत

ान्य वा्ात ळम्त नसयाम्
ु ा

ऱ्याच वा्ा

सावा लागत आहा हा खरा आहा काय,

(४) असयास, लक्त हहकाभी रा र्न दक
ु ानावर

ान्य लवकर व ननयळमत दा यया ा त र्ासनाना

कोभती कायशवाही काली वा करययात यात आहा,,
(५) नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?
श्री. धतरीश बापट (०३-०२-२०१६) :(१), (२), (३),(४) व (५) राषरीय अन्नसुरक्षा अच ननयम,

२०१३ अींतगशत समा्वष् न झालाया, परीं तु लष्य नन ाशररत सावशजननक ्वतरभ व्यवस् ाअींतगशत
पवी लाग तात असलाया लवशररत एपीएल (कार्री) ग्ातील सुमारा १७७.१९ लक्ष लागार्थयाशना
हदनाींक

१७ डिसें र, २०१३ च्या र्ासन ननभशयान्वया अन्न ान्य दा यया ा तच्या ननभशयास

स् चगती दा ययात आली असयाना सदर लागार्थयाशना अन्न ान्याचा लाग दा ययात यात नाही
___________

्व.स. ८६ (30)
नाशशि ये ील तोदावरी नदीचे प्रदष
ा ण रोखण्यासा
नदीचे पाणी तपासणीसा

(४१)

३६८८४ (२१-१२-२०१५).

महाराष्ट्र प्रदष
ा ण तनयां्ण महामांड (ााने

पा ववयाबाबत

श्री.योतेश (बापू) घोलप (दे वााली) :

सन्माननीय पयाधवरण

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाळर्क या ील ळसींहस्

कींु गमाळ्यात गोदावरील नदीचा प्रदष
ु भ रोखययासाहप महाराषर

प्रदष
ु भ ननयींत्रभ महामींि्ाना (एमपीसी ी) पवशभीच्या का्ातील २४ तासाींमध्या नदीचा सात ता
आह नमुना तपासभीसाहप तातला आहा त, हा खरा आहा काय,

(२) असयास, सदर नमन
ु ा एमपीसी ीच्या प्रयोगर्ा्ा त तपासभीसाहप पाह्वला आहा त, हा ही
खरा आहा काय,

(३) असयास, सदर नमुन्याींच्या तपासाचा अहवाल प्राप्त झाला आहा काय, असयास, तयात
काय आढ्न आला व तयानुषींगाना यासींदगाशत कोभती कायशवाही काली वा करययात यात आहा ,
(४) नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त व या ा तची साय:श्स् ती काय आहा ?
श्री. रामदास िदम (०१-०२-२०१६) :(१) होय, हा खरा आहा.
(२) होय, हा खरा आहा .
(३) होय.
अ) अहवालानस
ु ार ्वद्राव्य प्राभवायचा प्रमाभ ्वहहत प्रमाभात आ्न आला. रिक .ओ.िी.चा

प्रमाभ काही हहकाभी प्रमाभापाक्षा जास्त आढ्ला होता.

) सदरह पररक्षभाचा अहवाल स् ाननक महानगरपाळलका व ्वगागीय आयक्
ु त कायाशलय

याींना पुढील कायशवाहीसाहप लपल

कुनन दा ययात आला होता.

(४) प्रचन ला्ावत नाही.

___________
अांबाजोताई (जज.बीड () तालाक्याला पारव ा ववभातािड (ून पारेसा अन्नधान्याचा पारव ा झाला
नसयाबाबत

(४२)

३६९३० (२९-१२-२०१५).

श्रीमती सांतीता

ोंबरे (िेज) :

सन्माननीय अन्न, नातरी

पारव ा व रामाहि सांरक्षण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अीं ाजोगाई (श्ज. ीि) तालक्
ु याला माहा ऑगस्् व सप््ें र या दोन महहन्यात २ हजार

श्क्वीं्ल अन्न ान्याची गरज असताना पुरवहा ्वगागाकिन ९८० श्क्वीं्ल अन्न ान्य प्राप्त
झाला असयाचा माहा ऑक््ो र, २०१५ मध्या वा तयादरम्यान ननदर्शनास आला आहा , हा खरा
आहा काय,
(२) असयास, महहन्याला १०२० श्क्वीं्लची त् ननमाशभ झायाना अनाक गावातील र्ातकरी व
र्ातमजर याींना सदर योजनाच्या लागापासन वींचचत रहावा लागत असयाचा आढ्न आला आहा,
हा ही खरा आहा काय,
(३) असयास, पुरवहा ्वगागाकिन अन्न ान्याचा पुरवहा का करययात आला नाही,

्व.स. ८६ (31)
(४) असयास, १०० ्क्का

ान्याचा पुरवहा करयया ा त र्ासनाना कोभती कायशवाही काली वा

करययात यात आहा , सदर पुरवहा क ीपयशन्त करययात याभार आहा,
(५) नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त?

श्री. धतरीश बापट (०३-०२-२०१६) :(१), (२), (३), (४) व (५) राषरीय अन्नसरु क्षा योजनामध्या
समा्वष् न झालाया अीं ाजोगाई (श्ज. ीि) तालुक्यातील एपीएल (कार्री) ळर् ापरिकत्रका ारक

र्ातक-याींना प्रा ळमक आकिावारीनुसार राषरीय अन्नसुरक्षा योजनाप्रमाभा अन्न ान्याचा लाग

दा यया ा तचा आदा र् हदनाींक ९ सप््ें र, २०१५ रोजी ननगशळमत करययात आला. लागार्थयांच्या
ननविी ा त प्रतयाक दक
ु ानननहाय प्रतयक्ष सवेक्षभ कायानींतर र्ातकरी लागार्थयांच्या सींख्यामध्या

वाढ झायाचा ननदर्शनास आयाना, तयानस
ु ार हदनाींक १६ सप््ें र, २०१५ च्या आदा र्ान्वया

अनतररक्त ननयतन दा ययात आला.तयानुसार सवश पात्र लागार्थयांना माहा सप््ें र, २०१५ मध्या

अन्न ान्याचा वा्प करययात आला. तयानींतरच्या कालाव ीत पात्र लागा ी सींख्याप्रमाभा १००
्क्का अन्न ान्याचा पुरवहा करययात यात आहा.
___________
जालना जज्यातील रामाशमण भातात माख्यमां्ी रामामीण पाणीपारव ा योजना राबववण्याबाबत
(४३)

३६९७४ (२१-१२-२०१५).

श्री.राजेश टोपे (घनसावांती) :

आणण स्वच्छता मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपारव ा

(१) जालना श्ज्यातील रामामीभ गागात प्रचळलत असलाली सवश पाभीपुरवहा योजना रि कुनन
यापुढा र्क्त मुख्यमींत्री रामामीभ पाभीपुरवहा योजना रा ्वययाचा ननभशय राज्य र्ासनाना
तातला आहा , हा खरा आहा काय,

(२) असयास, या ा तची कारभा काय आहा त,
(३) असयास, मुख्यमींत्री रामामीभ पाभीपुरवहा योजनाींची अींमल जावभी काव्हापासन अींमलात
याभार आहा ,

(४) नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०२-०२-२०१६) :(१) व (२) हा खरा नाही.
केंद्र र्ासनाना हद. २९ जन, २०१५ रोजीच्या पत्रान्वया राषरीय रामामीभ पायजल
कायशक्रमाींतगशत प्रगतीप ावरील योजना प्रा ान्याना पभश करययात याव्यात. तसाच सींसद आदर्श
रामाम व फ्लोराईि व असेननक

ाच त गावा/वािया वग्ता इतर गावाींमध्या नवीन न्पाभी

पुरवहा योजना न ताययाच्या सचना दा ययात आया आहा त.
(३) राज्यातील जनताला ्पययाचा पाभी लपल

कुनन दा ययासाहप मुख्यमींत्री रामामीभ पायजल

कायशक्रम हा राज्य र्ासनाचा स्वतींत्र कायशक्रम रा ्वययाचा ्वचारा ीन असन र्ासन मान्यता
ळम्ायानींतर सदर कायशक्रमाची अींमल जावभी करययात याभार आहा .
(४) प्रचन ला्ावत नाही.
___________

्व.स. ८६ (32)
मौजे टें भूणी (ता.जाफ्राबाद, जज.जालना) ये े राष्ट्रीय पेयजल योजने अांततधत मांजूर पाणीपाव ा
योजनेच्या िामाची तनववदाप्रांतीया िरण्यास परवानती शमाणे बाबत

(४४)

३७८०९ (२१-१२-२०१५).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

आणण स्वच्छता मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपारव ा

(१) मौजा ्ें गभी ( ता. जाफ्रा ाद, श्ज.जालना) या ा राषरीय पायजल योजना अींतगशत सुमारा ४.७४

को्ी ुनपया खचाशच्या पाभीपुरवहा योजनाला हदनाींक ४ जल
ु ,ै २०१५ रोजी वा तयासुमारास
प्रर्ासकीय मान्यता दा ययात आली, हा खरा आहा काय,
(२)

असयास,

सदर

पाभीपरु वहा

योजनाच्या

कामाच्या

नन्वदा

प्रकक्रयाची

परवानगी

ळम्ययाकररता हदनाींक २२ जुल,ै २०१५ रोजीच्या पत्राव्दारा मुख्य कायशकारी अच कारी, श्ज.प.
जालना याींनी प्र ान सचचव, पाभीपुवहा याींच्याकिा ्वनींती काली आहा , हा ही खरा आहा काय,

(३) असयास, सदर योजनाच्या कामाची नन्वदा प्रकक्रया करययास परवानगी दा यया ा त
र्ासनाना कोभती कायशवाही काली वा करययात यात आहा ,
(४) नसयास, ्वलीं ाची

कारभा काय आहा त?

श्री. बबनराव लोणीिर (०१-०२-२०१६) : (१) होय, हा खरा आहा .
(२) होय, हा खरा आहा .
(३) राषरीय रामामीभ पायजल कायशक्रम ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहा . सदर योजनाची

अींमल जावभी केंद्र र्ासनाच्या मागशदर्शक ततवा व ननदे र्ानस
ु ार करययात याता. या सींदगाशत केंद्र
र्ासनाच्या हद. २९.७.२०१५ च्या पत्रान्वया ज्या योजनाींना राज्यस्तरीय योजना सळमतीना
(SLSSC) मान्यता हदलाली आहा , परीं तु सदर योजना ननयोजन ्प्पा/नन्वदा प्रकक्रयात आहा त

अर्ा योजनाीं ा त पुढील कायशवाही करययात याव नया. असा ननदे र् दा ययात आला आहा त.

तयानुषींगाना कायशवाही करभा ा त हदनाींक १४.८.२०१५ च्या पत्रान्वया सवश मुख्य कायशकारी
अच कारी, श्जहा पररषदा याींना क््वला आहा .
(४) प्रचन ला्ावत नाही.
___________
पण्
ा यातील हदवे घाटातील ऐततहाशसि मस्तानी तलावाची दगा
ा स्ती िरण्याबाबत
(४५)

३८०००

(२१-१२-२०१५).

श्री.शभमराव

तापिीर

(खड (िवासला) :

साांस्िृतति िायध मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) पुभा या ील हदवा ता्ाच्या कुर्ीत वसलाया िनतहाळसक मस्तानी तलावातील गा् काढन
साहवभ क्षमता वाढ्वभा, पिलाया ळगींती, सींरक्षक कहियाची दुन
ु स्ती करययाची आवचयकता
आहा , हा खरा आहा काय,

(२) असयास, सदर मस्तानी तलावाची दुन
ु स्ती करययासींदगाशत पुराततव ्वगागाना कोभती
कायशवाही काली वा करययात यात आहा ,

(३) नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?

्व.स. ८६ (33)
श्री. ववनोद तावड (े (१६-०२-२०१६) :(१) होय.
(२) व (३) मस्तानी तलाव हा राज्य सींरक्षक्षत स्मारक म्हभन तो्षत नाही. पुराततव

्वगागामार्शत राज्य सींरक्षक्षत स्मारकाींच्या जतन व दुन
ु स्तीची कायशवाही करययात याता. सदर
तलावातील गा् काढन साहवभ क्षमता वाढ्वययाकररता कायशकारी अळगयींता , लतु पा् ीं ारा

(स् ाननक स्तर) ्वगाग याींनी सहाय्यक सींचालक, पुराततव ्वगाग, पुभा याींचाकिा परवानगी
माचगतली होती. तयास अनस
ु ुनन सहाय्यक सींचालक, पुराततव ्वगाग , पुभा याींनी गा्
काढययाकरीता परवानगी दा ययात आलाली आहा . मस्तानी तलावाची दा खगाल वन्वगागाकिा
असयाना व वन्वगागाकिन परवानगी न ळम्ायाम्
ु ा कायशकारी अळगयींता , लतु पा् ीं ारा
(स् ाननक स्तर) ्वगाग याींना सदर तलावातील गा् काढता आला नाही.
___________
तड (धचरोली जज्यात आहदवासी वविास महामांड (ाा माफधत िरण्यात
येणाऱ्या धान्य खरे दी बाबत
(४६)

३८०२२ (२१-१२-२०१५).

ड (ॉ.दे वराव होाी (तड (धचरोली) :

सन्माननीय अन्न, नातरी

पारव ा व रामाहि सांरक्षण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गिचचरोली श्ज्यात आहदवासी ्वकास महामींि् आहदवासी सावा सहकारी सींस् ा मार्शत
मोठ्या प्रमाभावर
(२) असयास,

ान्य खरा दी करययात याता, हा खरा आहा काय,
सदर

खरा दी

कालाला

ान्य

साहवभक

करययाकररता

व्यवस् ा नाही व गोदामाींची परु ा र्ी व्यवस् ा नसयाम्
ु ा जमा
खरा

गोदामाींची

पुरार्ी

ान्य मोठ्या प्रमाभात सिता व

होता, हा ही खरा आहा काय,

(३) असयास, या ा त र्ासनाना चौकर्ी काली आहा काय, तयानुषग
ीं ाना सदर श्ज्यात नवीन
गोदाम

ाीं काम करयया ा त कोभती कायशवाही काली वा करययात यात आहा तसाच

ान्य

खरा दी ा त र्ासनाची गळमका काय आहा ,

(४) नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?
श्री. धतरीश बापट (०३-०२-२०१६) : (१) हा खरा आहा .
(२) हा खरा आहा .
हीं गाम २०१४-१५ मध्या गोदाम क्षमताअगावी गिचचरोली श्ज्यात एकभ ३१ खरा दी
केंद्राींवर २६,६३२.२७ श्क्वीं्ल

ान पभश पावसाळ्यातही तािपत्रयाींनी झाकन साह्वलाला आहा ,

सायश्स् तीत गरिाईची मुदत सींपयानींतर ळर्लक राहहलाया
सींपभश

ानाची लचलीनींतरच खरा

झालाया

ानाची ्वहा वा् झायानींतर

ाना ा त नामकी माहहती लपल

होभार आहा .

(३) गिचचरोली श्ज्यात महामींि्ामार्शत आरमोरी व राजपर प्च ही २ गोदामा पभश होऊन
वापरात आहा त. याळर्वाय नवागाव या ा १ नवीन गोदामाची
सुुन आहा तसाच अहा री व कोरची हया २ गोदामाींची
आहा .

ाीं काम प्रकक्रया अींनतम ्प्प्यात

ाीं कामासाहप प्रकक्रया हाती ताययात यात

्व.स. ८६ (34)
र्ासन ननभशय, हदनाींक ३१ ऑक््ो र, २०१५ अन्वया आहदवासी क्षात्रात हीं गाम २०१५१६ केंद्र र्ासनाना मींजर कालाया आ ारगत दराना

ान खरा दीसाहप गिचचरोली श्ज्यात

प्रादा ळर्क कायाशलय, गिचचरोली अींतगशत ३९ केंद्र व अहा री अींतगशत १६ केंद्रा अर्ी एकभ ५५ केंद्रा
श्जहाच कारी याींच्या मान्यताना मींजर काली आहा त. तया केंद्राींवर सायश्स् तीत १,६०,१३३.७५
श्क्वीं्ल

ानाची खरा दी र्ातकऱ्याींकिन झालाली आहा.

(४) प्रचन ला्ावत नाही.
___________
बीड ( शहरासा
(४७)

येणारे रे शनचे रॉिेल इतर् अवैधररत्या वापरले जात असयाबाबत.

३८२७४ (२१-१२-२०१५).

श्री.प्रशाांत बांब (तांतापरू ) :

सन्माननीय अन्न, नातरी

पारव ा व रामाहि सांरक्षण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ीि र्हरासाहप याभाऱ्या रा र्नच्या रॉकालचा वापर प्रवासी ररक्षा, वा्ुचा रक तसाच इतर

छोट्या-मोठ्या प्रवासी वाहनाींसाहप काला जात आहा , हा खरा आहा काय,

(२) असयास, खाजगी वाहनाींना हा कादार रॉकाल पुरवीत असन, अ त
श ाऊक, हा कादाराींच्या
नावावर पावतया

नवन कागदोपत्री रा कॉिश दाखवन खाजगी वाहन चालकाींना रॉकाल हदला जात

आहा , हा ही खरा आहा काय,
(३) असयास, या ा त र्ासनाना चौकर्ी काली आहा काय, तयानुसार रा र्नच्या रॉकालचा
होभारा गैरवापर

ींद करयया ा त कोभती कायशवाही काली वा करययात या त आहा,

(४) नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?
श्री. धतरीश बापट (०२-०२-२०१६) : (१) हा खरा नाही.
(२) हा खरा नाही.
(३) प्रचन ला्ावत नाही.
(४) प्रचन ला्ावत नाही.
___________
मौजे खरजई (ता.चााीसताांव, जज.जाताांव) ये े नापाणी पारव ा योजनेचे
िाम तनिृष्ट्ट दजाधचे असयाबाबत

(४८)

३८६११ (२१-१२-२०१५).

श्री.उन्मेश पाटील (चााीसताव) :

आणण स्वच्छता मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपारव ा

(१) मौजा खरजई (ता.चा्ीसगाींव, श्ज.ज्गाींव) या ा राषरीय पायजल योजना अींतगशत न्पाभी
पुरवहा योजनाचा काम ननकृष् दजाशचा आहा , हा खरा आहा काय,

(२) असयास, सदर योजनाची र्ासनाना पाहभी काली आहा काय,
(३) असयास, पाहभीचा ननषकषश काय आहा त व तदनस
ु ार सदर योजनाचा काम दजेदार व्हावा

म्हभन र्ासनाना कोभती कायशवाही काली वा करययात यात आहा ,
(४) नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?

्व.स. ८६ (35)
श्री. बबनराव लोणीिर (२७-०१-२०१६) :(१) हा खरा नाही.
(२) व (३) सदर योजनाची कामा प्रगतीप ावर आहा त. योजनाचा काम दजेदार व्हावा यासाहप
कामाच्या ्प्यानस
ु ार र्ाखा अळगयींता/लपअळगयींता याींचामार्शत सीं ींच त रामामपाभी परु वहा
स्वच्छता सळमतीस योजनाच्या कामाींच्या सचना दा ययात यातात.
(४) प्रचन ला्ावत नाही.
___________
मरा वाड (यातील ६ लाख २५ हजार शेतिरी अन्न सारक्षा योजनेंततधत असलेया धान्य
वाटपापासन
ू वांधचत असयाबाबत

(४९)

३९६०२ (२१-१२-२०१५).

श्री.जयदत्त क्षीरसातर (बीड () :

सन्माननीय अन्न, नातरी

पारव ा व रामाहि सांरक्षण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मराहवाियात दषु का्ी पररश्स् ती ननमाशभ झायाम्
ु ा र्ातकऱ्याींचा अन्न सुरक्षा योजनात
समावार् कुनन तयाींना अप दरात

ान्य वा्प करययाचा ननभशय झालाला आहा सदर

ननभशयानस
ु ार मराहवाियातील ३५ लाख ५० हजार र्ातकऱ्याींचा समावार् करययात आलाला आहा ,

पैकी २९ लाख २८ हजार र्ातकऱ्याींना याचा लाग ळम्ालाला असन ६ लक्ष २५ हजार र्ातकरी
ान्य वा्पापासन वींचचत आहा त, हा खरा आहा काय,
(२) असयास, ६ लक्ष २५ हजार र्ातकऱ्याींना

ान्य वा्प करयया ा त र्ासनाना कोभती

कायशवाही काली वा करययात यात आहा ,
(३) नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?
श्री. धतरीश बापट (०३-०२-२०१६) :(१) हा खरा नाही. राषरीय अन्नसरु क्षा योजनामध्या समा्वष्
न

झालाया

मराहवाड्यातील

एपीएल

(कार्री)

ळर् ापरिकत्रका ारक

र्ातक-याींना

प्रा ळमक

आकिावारीनस
ु ार राषरीय अन्नसरु क्षा योजनाप्रमाभा अन्न ान्याचा लाग दा यया ा तचा आदा र्

हद.०९.०९.२०१५ रोजी ननगशळमत करययात आला लागार्थयांच्या ननविी ा त प्रतयाक दक
ु ानननहाय
प्रतयक्ष सवेक्षभ कायानींतर र्ातकरी लागार्थयांच्या सींख्यामध्या वाढ झायाचा ननदर्शनास
आयाना, तयानुसार हद.१६.९.२०१५ च्या आदा र्ान्वया अनतररक्त ननयतन दा ययात आला.
तयानुसार सवश पात्र लागार्थयांना माहा सप््ें र, २०१५ मध्या अन्न ान्याचा वा्प करययात
आला.तयानींतरच्या कालाव ीत पात्र लागा ी सींख्याप्रमाभा १०० ्क्का अन्न ान्याचा परु वहा
करययात यात आहा ,

(२) व (३) प्रचन ला्ावत नाही.
___________
पाराशभलेख ववभातातील तनयमबा्य पदोन्नती झायाबाबत
(५०)

३९६०७ (०६-०१-२०१६).

श्री.प्रशाांत बांब (तांतापूर) :

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृतति िायध

(१) पुराळगलाख ्वगागामध्या ननयम ा्य पध्दतीना गरती झाली असन छायाचचत्रकार पदासाहप
आवचयक असभारी र्ैक्षणभक पात्रता नसताींना पद गरती करययात आली तसाच इतर पदाची

्व.स. ८६ (36)
पात्रता वा तया समकक्ष नसभाऱ्याींना या ्वगागातील सहाय्यक सींचालक आस् ापना या पदाचा
अनतररक्त कारगार दा ययात आला, हा खरा आहा काय,
(२) असयास, या प्रकरभी र्ासनाना चौकर्ी काली आहा काय,
(३) असयास, या प्रकरभात दोषी आढ्भाऱ्याीं ्वुनध्द र्ासनाना कोभती कारवाई काली वा
करययात यात आहा ,
(४) नसयास, ्वलीं ाची कारभा काय आहा त ?
श्री. ववनोद तावड (े (१६-०२-२०१६) : (१) व (२)
पुराळगलाख सींचालनालयातील ननयम ा्य ननयुक्तयाीं ा त प्राप्त झालाया तक्रारीींच्या

अनुषींगाना कायशवाही सुुन आहा.

सन १९९० मध्या छायाचचत्रकार पदावर ननयक्
ु तया करययात आया असन यासींदगाशत सन

२०१५ मध्या तक्रार प्राप्त झाली असन तयाअनुषींगाना कायशवाही सुुन आहा ,

साय:श्स् तीत सींचालक, पुराळगलाख सींचालनालय याींनी ्वगागप्रमुख या नातयाना

प्रर्ासकीय सोईस्तव समवातनश्राभी

ारभ करभाऱ्यास सहाय्यक सींचालक (आस् ापना) या

पदाचा अनतररक्त कायशगार हदलाला आहा .
(३) प्रचन ला्ावत नाही.
(४) प्रचन ला्ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

ड (ॉ. अनांत िासे

माांबई.

प्रधान सधचव
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
र्ासकीय मध्यवती मद्र
ु भालय, मींु ई.

