
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५९३ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

दसुरे अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

फुां ड े(ता.उरण, जि.रायगड) ग्रामपांचायत हद्दीतील पाण्याची टािी िोसळल्याबाबत 
  

(१)  ८१२३८ (१४-०४-२०१७).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) फुीं ड े (ता.उरण, जि.रायगड) ग्रामपींचायत हददीतील सुमारे १२-१३ वर्ाापूवी बाींधलेली 
पाण्याची साठवण ्ाकी कोसळल्याची घ्ना माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान घडली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त घ्नेमुळे जिल्हयातील सवाच पाण्याच्या साठवण ्ाक्याींच े पुनसवेक्षण 
करण्याची मागणी ग्रामस्ाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार जिल्हयातील सवाच पाण्याच्या साठवण ्ाक्याींचे पुनसवेक्षण 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (२५-०७-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ग्रामपींचायतीने व ससडकोने सुचववलेल्या ठठकाणी सदर योिनचे्या ्ाकीचे बाींधकाम िुल,ै 
२००५ ते फेब्रुवारी, २००७ या कालावधीत करण्यात आले. सदर िागा दलदलीची होती. याबाबत 
आवश्यक ती काळिी घेण्यात आली होती. दरम्यान सदर ्ाकी ठदनाींक २७.१२.२१६ रोिी 
कोसळली. याबाबत सींबींधधताींची ववभागीय चौकशी प्रसताववत करण्यात आली आहे. 
(४) ि े िलकुीं भ (पाण्याच्या ्ाक्या) आयुषयमान कमी झाल्यामुळे व देखभाल दरुुसती न 
झाल्यामुळे मोडकळीस आलेले आहेत अशा िलकुीं भाींच े सरक्चरल ऑडी् करुन घेण्याबाबत 
रायगड जिल्हा पररर्देमाफा त सींबींधधत ग्रामपींचायतीींना कळववण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
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मुांबईतील महानगरपाललिा के्षत्रातील के्षपण भमुीची झालेली दरुवस्था 
  

(२)  ८२५८५ (०६-०५-२०१७).   श्री.अबू आिमी (मानखूदद लशवािीनगर) :   सन्माननीय 
पयादवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ववशेर्तः महामुींबईतील महानगरपासलका के्षत्रातील के्षपण भुम ींची दरुवस्ा 
झाल्यामुळे सदर भागातील नागरी व ननमनागरी नागररकाींच े िीवनमान ससुह्य करण्याच्या 
आवश्यकतेसाठी ववशेर्  प्रणालीद्वारे वववक्षक्षत सींगणकीय सोयी-सुववधाींचा लाभ प्रत्यावपात 
करण्याच्या दृष्ीकोनातनू सींबींधधत पयाावरणीय सींतुलन राखण्यासाठीची मागणी जिल्हा 
औद्योधगक के्षत्र ेव त्याींची उपकायाालये याींच्याकड ेमाहे फेब्रुवारी २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
सींबींधधत जिल्हा पयाावरण प्रशासन व त्याींच्या  आधधपत्याखालील व्यवस्ापनाकड े तसेच 
लोकप्रनतननधी याींनी मा.पयाावरण मींत्री, मा.पयाावरण राज्यमींत्री, प्रधान सधचव (पयाावरण), 
सींबींधधत जिल्ह्याींच े प्रदरू्ण ननयींत्रणाच े मुख्य कायाकारी अधधकारी आणण सींबींधधत प्रदरू्ण 
ननयींत्रण प्राधधकारी याींच्याकड ेकेली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुर्ींगान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम (१६-०७-२०१९) : (१) व (२) सदर बाबत ननवेदन प्राप्त झाल्याच े
कायाालयीन असभलेखावर ठदसून येत नाही. 
 मुींबई महानगरपासलका हद्दीत काींिुर, देवनार व मुलुींड या तीन के्षपणभुमी आहेत. 
काींिुर के्षपणभुमी या ठठकाणी कीं पोस्ीींग आणण बायोररयाक््र लँन्डफफल पध्दतीने ववल्हेवा्ी 
करण्यात येत.े तसेच देवनार के्षपन भुमी ये्े ३०००-४००० मे.्न प्रनतठदन घनकचऱ्याच े
अशासत्रोक्त पध्दतीने कोणतीही प्रक्रीया न करता डींजम्पींग करण्यात येते.  
 मुलुींड डींवपग ग्राऊड ये् े घरगुती कच-यावर प्रफक्रया करण्याकरीता मुींबई 
महानगरपासलकेने बायोमायींननग प्रा.सल. या कीं पनीला ननवीदा पध्दतीने काम ठदलेले आहे. तसेच 
बहृन्मुींबई महानगरपासलका याींनी घरगुती कचरा ्ाकण्याच ेकाम िानेवारी २०१९ पासून बींद 
केलेले आहे. उपरोक्त के्षपणभूमीची वेळोवळेी पहाणी केली िात ेपाहणी दरम्यान आढळलेल्या 
तृ् ीींच्या अनुर्ींगान ेमहाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळामाफा त ननददेशश देण्यात येतात. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

गोदावरी नदी प्रदषुणमकु्त िरण्याबाबत 
  

(३)  ९५३८० (३०-१२-२०१७).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नालशि पजश्चम), श्रीमती ननमदला 
गाववत (इगतपूरी), प्रा.वषाद गायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.डी.एस.अहहरे 
(साक्री), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :  
सन्माननीय पयादवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) गोदावरी नदी प्रदरु्णमुक्त करण्यासाठी नासशक महानगरपालिका ननरीन े सुचववलेल्या 
ननयमाींचे पालन करीत असले तरी प्रत्यक्षात गोदावरी नदीमध्ये साींडपाणी सोडले िात 
असल्याची बाब माहे ऑगस् २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, गोदावरी प्रदरु्णास नागरीकाींबरोबरच महानगरपालिका प्रशासन देखील िबाबदार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार गोदावरीचे प्रदरु्ण रोखण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम (०४-०७-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
रायगड, िळगाांव व बुलढाणासह राज्यातील इतर जिल्ह्ाांमध््े लशक्षि व मुख्याध्यापकाांची 

३० हिाराहून अधधि पदे ररक्त असल्याबाबत 
(४)  ९७२३१ (२९-१२-२०१७).   श्री.मधिुरराव चव्हाण (तुळिापूर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अलमत ववलासराव देशमखु (लातूर 
शहर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर), श्री.हषदवधदन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड 
(मुांब्रा िळवा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), 
श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील 
(एरांडोल), श्री.वविय िाळे (लशवािीनगर) :  सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड िळगाींव व बुलढाणासह राज्यातील सशक्षक व मुख्याध्यापकाची ३० हिाराहून 
अधधक पदे ररक्त असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील शैक्षणणक सींस्ेत मुख्याध्यापक, कें र प प्रमुखाींची व सहाययक 
सशक्षकाींची तसेच अधधकाऱ्याींची ६० ते ८० ्क्के पदे ररक्त असल्यान े शैक्षणणक महाराषर 
असभयान असफल झाल्याबाबतच े ननवेदन लोकप्रनतननधीींन  मा.मखु्यमींत्री याींच्या माहे िुल-ै
सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आणले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रगत शैक्षणिक महाराषर घडववण्यासाठी सशक्षकाींइतकीच महत्वाची भूसमका 
मुख्याध्यापकाींची असतानाही ७० ्क्के शाळाींमध्ये मुख्याध्यापक पद प्रभारीवर असून कें र प 
प्रमुखाींची ५० ्क्के पदे व सहाययक सशक्षकाींची अनेक पदे ररक्त असल्यामुळे कायारत 
कमाचाऱ याींवर कामाचा ताण पडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) तसेच जिल्हा पररर्द रायगड अींतगात सशक्षण ववसतार अधधकाऱ्याींची ४६ पदे गत ८ 
वर्ाापासून ररक्त असून ग् सशक्षणाधधकाऱ्याींच्या १५ पदापैकी १३ पदे, उप सशक्षणाधधकाऱ्याींची 
२ पदे व जिल्हा सशक्षिाधधकारी याींची २ पदे ररैक्त असून िळगाींव जिल्हयात बीईओ, सशक्षण 
ववसतार अधधकारी, ववसतार अधधकारी, शालेय पोर्ण आहार अधधक्षक, जि.प. शाळा कें र प प्रमुख 
इत्यादी एकूणच सशक्षण ववभागातील ७२ महत्वाची पदे ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) तसेच, बुलढाणा जिल्हयात ग् सशक्षणाधधकाऱ्याींची १३ पदे मींिूर असताना केवळ ५ 
पींचायत ससमत्याींमींध्ये कायमसवरुपी ग्सशक्षणाधधकारी काम पहात असून अन्य पींचायत 
ससमत्याींमध्ये सशक्षण ववभागाचे कामकाि प्रभारीवर असल्याच े तसेच माध्यमीक सशक्षण 
ववभागात उप सशक्षणाधधकारी याींचेसह एकूण ११ पदे ररक्त असून ६०० शाळाींचे काम केवळ ८ 
कमाचारी साींभाळत असल्याच ेमाहे नोव्हेंबर २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशनाास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. आलशष शेलार (०८-०७-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) पदोन्नतीची पदे भरणेबाबत जिल्हा पररर्द सतरावरुन कायावाही करण्यात येते. 
सरळसेवेची ररक्त पदे भरणेबाबत “पववत्र” या पो ा्लमाफा त कायावाही करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात िनावराांच् या ्जक्सटॉलसन इांिेक् शनचा वापर मानवी प्रसुती 
 प्रकक्रयेसाठी िेला िात असल् याबाबत 

  

(५)  ९८५९२ (२९-१२-२०१७).   श्री.सांिय साविारे (भुसावळ), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली 
पूवद), श्री.उदेलसांग पाडवी (शहादा) :   सन्माननीय अन्न व औषध प्रशासन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यामध्ये िनावराींच्या वापराकररता असणारे ऑजक्स्ॉससन या इींिेक्शन्सचा वापर 
मनुषयावर करण्यासाठी िवळपास ५२५०० इींिेक्शन्स बािारात उपलब्ध करण्यात आल्याची 
बाब माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठाणे (जि.ठाणे) ये्े उक्त इींिेक् शनवर चकुीची माठहती नददवनू त् याींची ववक्री 
मानवी प्रसुती प्रफक्रयेसाठी केली िात असल् याची बाब माहे ऑक् ्ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम् यान अन् न व और्ध प्रशासनाने केलेल् या कारवाईत ननदशानास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक् त घ्नेची चौकशी करण् यात आली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुर्ींगान ेदोर्ी आढळणा-या सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ियिुमार रावल (१६-०५-२०१९) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) उक्त घ्नेची अन्न व और्ध प्रशासनाने चौकशी केली असून सदर और्धाचे बाह्य 
आवरणावर (Blister pack) आनतल ॲम्पुल्स वरील लेबलप्रमाणे Not for Human use, 
Animal treatment Only अस े छापले नसल्याच े आढळले. मात्र Blister pack वर Ad 
Directed by Physician असे छापलेले आढळले. यावरुन सदर और्ध िनावराींच्या 
वापरासाठी आहे फकीं वा मानवी वापरासाठी आहे याबाबत सींभ्रम असल्याचे आढळून आले. 
 सदर प्रकरणी मे.लाईफ केअर मडेीको, ठाणे या फकरकोळ और्धी परवाना धारकाचे 
भागीदाराने सदर और्धावरील Blister pack काढून ्ाकल्याच ेतपासात आढळून आले आहे. 
 याबाबत पुरवठादार मे.श्री.िनै फामाा, ठाणे याींच्याकडून चाचणीसतव घेण्यात आलेले 
नमूने अप्रमाणणत घोवर्त करण्यात आले आहेत. सदर और्धाची ववक्री व वापर ्ाींबववण्याच ेव 
ववतरीत झालेला साठा परत मागववण्याचे आदेश सवा सींबींधधताींना देण्यात आले आहेत. 
 म.े लाईफ केअर मेडीको याींच्याकडून ८२ ॲम्पुल्स, म.ेश्री. िैन फामाा याींच्याकडून 
२१४ ॲम्पुल्स, आधार रुग्णालय, ठाणे याींच्याकडून ०३ ॲम्पुल्स व मे.युनाय्ेड फामाा, कामोठे, 
रायगड याींच्याकडून २८१९ ॲम्प्यलु्स चा साठा िप्त केला आहे. 
 सदर प्रकरणी म.ेलाईफ केअर मडेीको या फकरकोळ और्ध ववके्रता पेढीचे परवान े
ठद१६.०२.२०१७ पासून रद्द करण्यात आले असून ठद.१९.११.२०१७ रोिी िबाबदार व्यक्ती 
ववरुध्द प्र्म खबर अहवाल दाखल करण्यात आला असून गुन्हा नदद क्रमाींक I-४०६/२०१७ 
असा आहे. 
 तसेच कृषणा मेडीकल ॲण्ड िनरल स्ोअसा, ठाणे याींचेकडून ववक्री झालेल्या ११ 
ॲम्प्युल्सबाबत पुढील तपास कारवाई पोसलसाींमाफा त करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पैठण शहरात (जि.औरांगाबाद) रुग्णाल्ातील टाकण््ात ्ेणाऱ््ा िवैवक कचऱ््ामळेु 
नागररकाांच््ा आरोग््ास धोका ननमााण झाल््ाबाबत 

  

(६)  १११७३६ (११-०४-२०१८).   श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण) :   सन्माननीय पयादवरण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पैठण शहरात (जि.औरींगाबाद) ववववध ठठकाणी रुग्णालयातील व छो्या मोठ्या 
दवाखान्यातील िैववक कचरा ्ाकण्यात येत असल्यान े शहरातील नागररकाींच्या आरोग्यास 
धोका ननमााण झाल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िैव वैद्यफकय कचऱ् याचे सींकलन करणाऱ् या वॉ्रप्रेस प्रॉइक्् कीं पनीकड ेपैठण 
शहरातील अनेक डॉक््राींनी नददणीच केली नसल्याचे ननदशानास आिे आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनान ेसखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले, 
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(४) असल्यास, तदनुसार शासन सतरावर काय कायावाही करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम (०४-०७-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
रांिाळा (जि.कोल्हापूर) तलावात पररसरातील ननसगद माहहती िें द्र बांद अवस्थेत असल्याबाबत 

  

(७)  ११४५९२ (०६-०४-२०१८).   श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :   सन्माननीय 
पयादवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राषरीय सरोवर सींवधान योिनेंतगात कोल्हापूर शहराच्या ऐनतहाससक रींकाळा तलाव 
पररसरात रु.३५ लाख खचा करून ननसगा माठहती कें र प उभारण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िवळपास आठ वर्देश या कें र पाच्या इमारतीचा वापर होत नसल्यान ेया कें र पाची 
अत्यींत दरुवस्ा झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननसगा माठहती कें र प सुरु करून कोल्हापूर शहरामध्ये पयाावरणववर्यक 
ववववध उपक्रम राबाववण्याबाबत शासनान ेकोणत्या उपाययोिना केल्या वा करणेत येत आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रामदास िदम (२४-०७-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) अनतरीक्त आयुक्त, कोल्हापूर महानगरपासलका याींच्या अहवालानुसार ननसगा 
माठहती कें र पाची इमारत सद्यजस्तीमध्ये सुजस्तीत आहे. तसेच सदरील कें र पातील एक दालन 
कोल्हापूर शहरातील आपत्कालीन पररध्तीमध्ये मदत करणाऱ्या व्हाई् आमी या सामाजिक 
सींस्ेस ववनाशुल्क वापरणेकररता देण्यात आली आहे. तसेच उवाररत दालन सामाजिक सींस्ा, 
अशासकीय सींस्ा याींचे माफा त पयाावरण ववर्यक ववववध उपक्रम राबववणेकामी पत्रव्यवहार, 
ननवेदन इ. माफा त कोल्हापूर महानगरपासलका प्रयत्नशील आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

शहरातील साांडपाणी व िारखान्यातील दवुषत पाण्यामुळे मुांबईसह  
िोिणची किनारपट्टी प्रदवूषत होत असल्याबाबत 

  

(८)  ११५१३१ (१४-०४-२०१८).   श्री.सांतोष दानव े (भोिरदन), श्री.नारायण िुच े (बदनापूर), 
श्री.लशवािीराव िर्ड दले (राहुरी), श्री.सुननल लशांदे (वरळी), अडॅ.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी) :   
सन्माननीय पयादवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) शहरातील साींडपाणी व कारखान्यातनू येणा-या दवुर्त पाण्यामुळे मुींबईसह कोकणाची 
फकनारपट्टी प्रदवूर्त होत असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, फकनारपट्टीवर लाल तवींग आल्याने ते् ील मासेमारी बींद आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रदरू्ण तातडीने रोखण्याबाबत शासनाने काय उपाययोिना केली आहे 
अ्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम (१६-०७-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही.  
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मौिे लासलगाव (ता.ननफाड, जि.नालशि) येथील लशवनदीवरील  
िलाशयाच्या सांवधदनासाठी ननधी लमळण्याबाबत 

  

(९)  ११७७९९ (२३-०७-२०१८).   श्री.छगन भिुबळ (येवला) :   सन्माननीय पयादवरण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे लासलगाव (ता.ननफाड जि.नासशक) ये्ील सशवनदीवरील िलाशयाच्या पयाावरण 
सींवधानासाठी राज्य सरोवर सींवधान योिनेतून ननधी समळण्याची मागणी स्ाननक 
लोकप्रनतननधीींनी ठदनाींक १५ िानेवारी, २०१८ व ठदनाींक २७ फेब्रुवारी, २०१८ रोिी मुख्य 
कायाकारी अधधकारी, जिल्हा पररर्द नासशक याींचेकड ेकेलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतचा प्रसताव नासशक जिल्हा पररर्देने शासनास सादर केला आहे काय, 
(३) त्यानुसार उक्त प्रसतावास मान्यता देवून मौि े लासलगाव ये्ील सशवनदीवरील 
िलाशयाच्या पयाावरण सींवधानासाठी ननधी मींिुरीकररता कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. रामदास िदम (२४-०७-२०१९) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) व (४) जिल्हा पररर्द, नासशक याींचमेाफा त प्रसताव सादर करण्याची कायावाही सूरू आहे. 
 मुख्य कायाकारी अधधकारी, जिल्हा पररर्द, नासशक याींनी कळववल्यानुसार नासशक 
जिल्हयात स्ाननक सवराज्य सींस्ा मतदार सींघ व सशक्षक मतदार सींघाची आदशा 
आचारसींठहता सींपुष्ात आली आहे. त्याप्रमाण ेग्रामपींचायतीने ग्रामसभा घेऊन तात्काळ प्रसताव 
सादर करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे. प्रसताव प्राप्त होताच तात्काळ कायावाही करण्यात 
येईल. 

___________ 
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मागाठाणे (मुांबई उपनगर) येथील स्थाननिाांच्या समस्याांबाबत 

  

(१०)  १२३६३५ (२३-०७-२०१८).   श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :   सन्माननीय पयादवरण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मागाठाणे (मुींबई उपनगर) ववधानसभा मतदार सींघातील स्ाननकाींच्या ववववध समसया 
सोडववण्याकररता स्ाननक लोकप्रनतननधीींनी ठदनाींक २० िलुै, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास 
मा.पयाावरण मींत्री याींच्याकड ेलेखी तक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननवेदनानसुार शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
असल्यास केलेल्या कायावाहीच ेसवरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम (१६-०७-२०१९) : (१) ननवेदन प्राप्त झाल्याच ेठदसून येत नाही.  
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नागपूर शहरात सुगांधधत तांबाख ुव खराद इत्यादीची होत असलेली ववक्री थाांबववण्याबाबत 
  

(११)  १२९६९६ (२९-१२-२०१८).   श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय अन्न 
व औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शहरात ठदनाींक १६ व १७ िुलै, २०१८ रोिी अन्न व और्धी प्रशासनाकडून 
पान्पऱ्याींवर धाड ्ाकण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कायावाहीत फकती तींबाख,ु खराा इ. िप्त करण्यात आला होता तसचे सदर 
तींबाख ुव खराा कोठून आणण्यात आला होता, 
(३) असल्यास, शासनाकडून सुगींधधत तींबाख,ु खराा इत्यादीची ववक्री ्ाींबववण्याबाबत कोणती 
व्यापक मोठहम राबववण्यात आली तसेच कोणत्या उपाययोिना केल्या आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (१४-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर कारवाईत एकूण ०६ पान्पऱ्याींमधून २.४४४ फकलो गॅ्रम विनाचा व रुपये १६६५/- 
फकीं मतीचा प्रनतबींधधत खराा व सगुींधीत तींबाखचुा साठा िप्त करण्यात आला असून सदर 
पेढयाींना सीलबींद करण्यात आले आहे. सदर खराा पेढया सवत: तयार करुन ग्राहकाींना ववक्री 
करीत असल्याच ेआढळले. 
(३) शासनाने गु्खा व तत्सम पदा्ाांवर आळा घालण्यासाठी ठद.२१.०७.२०१२ पासून सदर 
प्रदा्ाांच्या ववक्री, साठवणूक व ववक्रीस प्रनतबींध घातला आहे. तसेच ठद.०९.०१.२०१८ पासून 
खाद्यपदा्ाासोबत तींबाख ुव तींबाखुिन्य पदा्ा ववक्रीस प्रनतबींध घातला आहे. 
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 अन्न व और्ध प्रशासनाने सन २०१७-१८ मध्ये नागपूर शहरात १७ प्रकरणी कारवाई 
करुन ४५०४.७ फकलो गॅ्रम विनाचा व रुपये ३२,९३,४३२/- फकीं मतीचा साठा िप्त केला आहे. 
त्यापैकी १६ प्रकरणी सींबींधधताींववरुध्द न्यायालयात ख्ले दाखल करण्यात आले असून उवारीत 
१ प्रकरण मींिूरीसाठी प्रलींबबत आहे. 
 सन १ एवप्रल, २०१८ ते ३१ डडसेंबर, २०१८ या कालावधीत नागपूर शहरात ०९ 
प्रकरणी कारवाई करुन १२१५.८९८ फकलो गॅ्रम विनाचा व रुपये २१,२१,६०२/- फकीं मतीचा साठा 
िप्त करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील स्वस्त धान्य दिुानदाराांच्या मागण्याांवर ननणदय घेणेबाबत 
  

(१२)  १३५०२३ (१०-०७-२०१९).   श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.ियांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.छगन भुिबळ (येवला), श्री.शलशिाांत लशांदे 
(िोरेगाव), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सुरेश लाड (ििदत), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), 
श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.रािेश टोप े (घनसावांगी), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.दत्तात्रय 
भरणे (इांदापूर), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर), श्री.सांिय 
िदम (दापोली), श्री.शामराव ऊफद  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.मिरांद िाधव-पाटील 
(वाई), श्री.बबनराव लशांदे (माढा), श्री.हदलीप सोपल (बाशी), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - 
िवठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   
सन्माननीय अन् न व नागरी परुवठा आिण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सवसत धान्य दकुानदाराींना नवीन ववतरण प्रणालीत पुरेसे पैसे समळत नसल्यान े
कमीशन ऐविी पगार द्यावा यासह इतर मागण्याींसाठी िळगाींव जिल्ह्यातील रेशन 
दकुानदाराींनी ठदनाींक ०५ डडसेंबर, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास िळगाींव जिल्हाधधकारी 
कायाालयावर मोचाा काढून आींदोलन केले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सवसत धान्य दकुानदाराींच्या मागण्याींच े ्ोडक्यात सवरुप काय आहे, सदर 
मागण्याींवर कोणता ननणाय घेण्यात आला व त्यानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, त्याची सवासाधारण कारणे काय आहेत तसेच राज्यातील सवसत धान्य 
दकुानदाराींच्या समसया लवकरात लवकर मागी लावण्यासींदभाात आतापयांत कोणता पाठपुरावा 
केला वा करण्यात येत आहे व त्याची फलननषपत्ती काय आहे ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (०९-०८-२०१९) : (१) होय. 
(२) व (३) रोख सबससडी नको धान्य द्यावे, माजिान नको मानधन द्याव.े देशभरातील 
दकुानदाराींना रु.२५० त े ३००/- प्रनत जक्वीं्ल कसमशन द्यावे इ. रेशन दकुानदाराींच्या 
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अडीअडचणी व ववववध मागण्याींवर चचाा करण्यासाठी मा.मींत्री (अनापुवग्रासीं) याींनी ठद.७.१.२०१९ 
रोिी सींघ्नेच्या पदाधधकाऱ्याींसमवेत बैठक आयोजित केली होती. सदर बैठकीत चचदेशअींती रेशन 
दकुानदाराींना मानधन देता येणार नाही.  त्ावप, त्याींच्या कसमशनमध्ये वाढ करण्याबाबत 
मा.मींत्री फकीं वा प्रधान सधचव (अनापुवग्रासीं) हे कें र पीय खाद्य व आपूती मींत्री याींचेशी चचाा 
करतील, असा ननणाय घेण्यात आला. 
 त्या अनुर्ींगान,े शासन ननणाय ठद.७.९.२०१७ अन्वये रेशन दकुानदाराींच्या उत्पन्नात 
वाढ व्हावी या दृष्ीन े फ्री-सेल केरोसीन तसेच ५फक.गॅ्र.चे लहान ससलेंडसा याींचे रासतभाव 
दकुानदार व केरोससन ववके्रत ेयाींना ववतरण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

___________ 
  

बुलढाणा जिल््यातील हॉिसद व किरिोळ िेरोसीन परवाना  
धारिाांना वाटपासाठी िेरोसीन लमळणेबाबत 

  

(१३)  १३५३७० (१०-०७-२०१९).   श्री.हषदवधदन सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय अन् न व 
नागरी पुरवठा आिण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पुरवठा ववभागाकडून अधाघाऊक केरोसीन ववके्रत्याींना दरमहा ननयसमत केरोसीन 
ववतररत केले असूनही बुलढाणा जिल्ह्यातील हॉकसा व फकरकोळ केरोसीन परवाना धारकाींना 
वा्पासाठी केरोसीन समळत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न 
झाले व त्यानसुार बुलढाणा जिल्ह्यातील हॉकसा व फकरकोळ केरोसीन परवाना धारकाींना 
केरोसीन समळणेबाबत शासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (२९-०७-२०१९) : (१) व (२) शासन पररपत्रक ठदनाींक ०१ 
ऑगस्, २०१८ मधील सुचनाींनसुार गॅसिोडणी नसल्याबाबतच े हमीपत्र सादर करणा-या  
सशधापबत्रकाधारकाींसाठी शासनाकडून बुलढाणा जिल्हयाच्या मागणीच्या १०० % केरोससन 
ननयतन मींिूर करण्यात येत आहे. तसेच हॉकसा व फकरकोळ केरोससन परवानाधारकाींना 
िोडण्यात आलेल्या सशधापबत्रकाींपैकी हमीपत्र सादर करणा-या सशधापबत्रकाींच्या सींख्येनुसार 
त्याींना केरोससन ननयतन मींिूर करण्यात येत आहे.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

उरण (जि.रायगड) तालुक्यातील पाणी टांचाईबाबत 
  

(१४)  १३५८७० (११-०७-२०१९).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) उरण तालुक्यात (जि.रायगड) रानसई व पनूाड े ही दोन धरणे असताींना आिही उरण 
तालुक्यातील नागररकाींना पाण्याची सभर्ण ी्ंचाई भासत असल्याच ेमाहे माचा, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या गावातील पाणी ी्ंचाई दरू करण्याकररता शासनान े कोणत्या उपाययोिना 
केल्या वा करण्यात येत आहे, असल्यास, याबाबतची सद्यःजस्ती काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (२६-०७-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) उन्हाळयात पुनाड े धरणातील पाण्याची पातळी कमी झाल्यामुळे पुनाड े प्रादेसशक पाणी 
पुरवठा योिनेतील आठ गावाींना काही प्रमाणात पाणी ी्ंचाई िाणवते. उवाररत ग्रामपींचायतीींना 
महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळ (एम.आय.डी.सी.) व शहर व औद्योधगक ववकास 
महामींडळाच्या (ससडको) हे्वणे मखु्य िलवाठहनीवरुन पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. 
 ग्रामपींचायत रानसई के्षत्रातील खरैका्ी, भूऱ्याचीवाडी या दोन वाडयाींना ्ँकरव्दारे 
पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे व इतर वाडयाींना साधी ववठहर, ववींधन ववठहरीींव्दारे पाणी 
पुरवठा करण्यात येत आहे. 
 रानसई ये्ील धरणाची पाणी पातळी उन्हाळयात खालावल्यामुळे रानसई व धचरनेर 
ग्रामपींचायत के्षत्रातील पाडयाींचे पाण्याचे सत्रोत आ्तात. रानसई ग्रामपींचायत के्षत्रातील ६ 
वाडयाींसाठी करण्यात आलेली पाणी पुरवठा योिना पुरेशा ववद्युत परुवठयाअभावी बींद आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

रत्नाधगरी जिल््यातील लोिमान्य हटळि याांच्या िन्मस्थळाची दरुवस्था झाल्याबाबत 
  

(१५)  १३५९६२ (११-०७-२०१९).   श्री.रािन साळवी (रािापूर), श्री.राि पुरोहहत (िुलाबा), 
श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पवूद) :   सन्माननीय साांस् िृनति िायद मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी जिल्ह्यातील लोकमान्य ठ्ळक याींच्या िन्मस्ळाच्या छताची कौले ननखळली 
असून अींतगात भागाची पूणातः हानी झाली असल्याच ेमाहे माचा, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लोकमान्य ठ्ळकाींच्या समारकाच्या दरुूसतीसाठी सुमारे रुपये अडीच को्ीीं 
ननधीचा प्रसताव शासनाकड ेअनके वर्ाापासून प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सवातींत्र्यासाठी आयुषय वेचणा-या लोकमान्य ठ्ळकाींच्या समारकाच्या दरुूसतीला 
ननधी देण्यास ववलींब लागण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
व तद्नुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(२७-०८-२०१९) : (१) सदर समारक सुजस्तीत असून माकडाींच्या वावरामळेु 
छतावरील गावठी कौले काही प्रमाणात ववसकळीत झाली आहेत. सदर कौलाींची साकारणी 
प्राधान्याने करण्यात येत आहे. अींतगात भागाची कोणत्याही प्रकारची हानी झालेली नाही. 
(२) हे खरे नाही.   
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ८३ किल्ले ‘राज्य सांरक्षक्षत स्मारि’ म्हणून घोवषत िरण्यात आल्याबाबत 
  

(१६)  १३६१६९ (११-०७-२०१९).   श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूवद) :   सन्माननीय 
साांस् िृनति िायद मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ८३ फकल्ले ‘राज्य सींरक्षक्षत समारक’ म्हणून घोवर्त करण्यात आल्याचे माहे 
एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गड-फकल्ले सींवधान ससमती आणण राज्य पुरातत्व ववभागाने याबाबतच्या सवा 
कागदपत्राींची पूताता केली असल्याचे ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ननणायामळेु राज्यातील गड-फकल्ल्याींवर मोठ्या सींख्येन े पया् क सहभागी 
होणार असून यामुळे स्ाननक तरुणाींना रोिगार उपलब्ध होणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबतची सींपूणा कायावाही कधीपयांत पूणा करण्यात येणार आहे, नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०६-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
     त्ावप आतापयांत ५१ फकल्ले राज्य सींरक्षक्षत समारक म्हणून घोवर्त करण्यात आले 
आहेत. 
(२) राज्य सींरक्षक्षत समारकाींच ेितन व दरुुसती करण्यासाठी गडसींवधान ससमती नेमण्यात आली 
असून सदर ससमतीच्या सशफारशी नुसार राज्य सींरक्षक्षत गड फकल्ल्याींच े ितन व दरुुसतीची 
कामे करण्यात येतात.    
(३) राज्य शासनामाफा त राज्य सींरक्षक्षत गड फकल्ल्याींच े ितन व सींवधान करण्याच े काम 
करण्यात येते. त्यामळेु पया् काींच्या सींख्येत वाढ होऊन रोिगार उपलब्ध होतात. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िाांिाळा (जि.नाांदेड) येथे ववहहरीत पडून एिा मुलीचा झालेला मतृ्य ु
  

(१७)  १३६२४७ (११-०७-२०१९).   श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), प्रा.वषाद गायिवाड (धारावी), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.त्र्यांबिराव लभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.ववश्वजित िदम 
(पलूस िडगेाव), श्री.अलमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), 
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डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती ननमदला गाववत (इगतपूरी), 
प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.हषदवधदन सपिाळ 
(बुलढाणा), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) काींिाळा (जि.नाींदेड) गावालगत असलेल्या माींडा ये् ेमागील ६ मठहन्याींपासून पाणी ी्ंचाई 
ननमााण झाली असून एका ऊसतोड कामगाराच्या कु्ुींबातील १३ वर्ीय मुलगी पाणी 
आणण्यासाठी गेली असता तोल िावून ववहरीत पडल्याने नतचा बडूून मतृ्यू झाला असल्याच े
ठदनाींक ३१ माचा, २०१९ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या मतृ मुलीच्या कु्ुींबबयाींना 
खासबाब म्हणून आध्ाक मदत देण्यासह या ताींडयाींवर पाणी पुरवण्याची व्यवस्ा करणेबाबत 
कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (२६-०७-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
 मौिे काींिाळा ताींडा ये् ेमाचा, २०१९ च्या दरम्यान पाणी ी्ंचाई उद्भवली आहे. 
(२) सदर बाबत मतृ मलुीच्या कु्ुींबबयाींना रािीव गाींधी ववद्या्ी अपघात ववमा योिनेव्दारे 
मदत देण्याबाबतचा प्रसताव तहससलदार, लोहा याींच्याकडून ग्सशक्षणाधधकारी, पींचायत ससमती 
लोहा याींना ठदनाींक २९.०३.२०१९ च्या पत्राव्दारे पाठववण्यात आला आहे. 
 त्ावप, ताींडयावर पाणी पुरवठयाची व्यवस्ा करण्याच्या दृष्ीने ्ँकर मींिूर 
करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

वरळी किल्ल्यावर अनधधिृतररत्या छायाधचत्रण िरणाऱयाांवर िारवाई िरण्याबाबत 
  

(१८)  १३६२७२ (१०-०७-२०१९).   श्री.सुननल लशांदे (वरळी) :   सन्माननीय साांस् िृनति िायद 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वरळी ये्ील समुर प फकल्ल्याचा समावेश हा हेरी्ेि दिााच्या वासतूत होत असतानाही 
फकल्ल्याची देखभाल व दरुुसतीअभावी दरुवस्ा झालेली असून शासनाची कोणतीही परवानगी न 
घेता ववववध मासलका, धचत्रप् व िाठहराती याींच ेछायाधचत्रण करणारे फकल्ल्याच्या दरूवस्ेत 
वाढ करीत असल्याची बाब स्ाननक लोकप्रनतननधीींनी ठदनाींक ३ फेब्रुवारी, २०१९ रोिी वा 
त्यासुमारास मा.साींसकृनतक मींत्री आणण सींचालक, पुरातत्त्व ववभाग मुींबई याींच्या ननदशानास 
आणून ठदली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, त्यानुसार फकल्ल्यावर अनधधकृतररत्या ववना परवानगी ववववध मासलका, धचत्रप् 
आणण िाठहरातीींच े छायाधचत्रीकरण करणाऱ्याींवर शासनाकडून कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(०६-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
 तसेच फकल्ल्यावर होणाऱ्या छायाधचत्रणामुळे फकल्ल्याच्या दरुवस्ेत वाढ होत 
असल्याची बाब ननदशानास आली नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

माझगाांव (मुांबई) येथील सुयदिुां ड गहृ.सोसा.मधील ग्राहिाना भारत गॅसने  
िमी विनाचे लसलेंडर पुरववल्याबाबत 

  

(१९)  १३६३५७ (१०-०७-२०१९).   श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(वडाळा), श्री.त्र्यांबिराव लभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.ववश्वजित िदम (पलूस िडगेाव), श्री.सुननल 
िेदार (सावनेर), श्री.अलमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्रीमती ननमदला गाववत (इगतपूरी), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतवसा), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय 
अन् न व नागरी पुरवठा आिण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील माझगावमधील महापुरुर् मागाावरील श्री.सयुाकुीं ड महापुरुर् गहृननमााण 
सोसाय्ीमध्ये माहे फेब्रुवारी, २०१९ मध्ये घरगुती गॅस ग्राहकाींना कमी विनाच ेगॅस सससलींडर 
पुरवले गेले असल्याच ेननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी भारत गॅसच्या ववक्री अधधकाऱ् याींनी चौकशी करुन कमी विनाच े
सससलींडर बदलून ठदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ग्राहकाींनी त्याबाबत भारत गॅसच्या ववभागीय कायाालयात ददनाींक २१ फेब्रुवारी, 
२०१९ रोिी तक्रार करुनही सींबींधधताींवर अदयाप कारवाई झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, या सींदभाात शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व त्यानुसार ग्राहकाींची फसवणूक करणाऱ्याींवर कारवाई होणेसाठी कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (२९-०७-२०१९) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) ठदनाींक २१.०२.२०१९ रोिी भारत पेरोसलयम कॉपोरेशन सलसम. या कीं पनीस प्राप्त 
झालेल्या तक्रारीच्या अनुर्ींगान े चौकशी करण्यात आली. सदर प्रकरणी भारत पेरोसलयम 
कॉपोरेशन सलसम. कीं पनीच्या मागादशाक सूचनाींनुसार सींबींधधत गॅस एिन्सीला ठद.१८.०३.२०१९ 
रोिी लेखी समि देण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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नालशि येथे गोरेगावच्या धतीवर दादासाहेब फाळिे धचत्रपटसषृ्ट्टी ननमादण िरण्याबाबत 
  

(२०)  १३६७५२ (१०-०७-२०१९).   श्री.छगन भुिबळ (येवला), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळवा) :  सन्माननीय साांस् िृनति िायद मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नासशक ये् ेबीओ्ी तत्वावर गोरेगावच्या धतीवर दादासाहेब फाळके धचत्रप्सषृ्ी ननमााण 
करण्यासाठी नवीन पूवाव्यवहायाता अहवाल मागवून कायावाही करण्याचा ठदनाींक ५ डडसेंबर, 
२०१७ रोिी मा.मींत्री साींसकृनतक काया ववभाग याींनी ननणाय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रश्न भाग (१) बाबत शासनाने कायावाही करण्याबाबत स्ाननक 
लोकप्रनतननधीींनी ठदनाींक २० फेब्रवुारी, २०१९ रोिी वा त्यासुमारास शासनाकड ेमागणी केलेली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकल्पास मुींढेगाव (ता.इगतपुरी) ये्ील िागा साींसकृनतक काया ववभागास 
हसताींतररत करण्यासाठी महसूल व वन ववभागाने सींमती ठदलेली आहे , हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रश्न भाग (१) बाबत पूवाव्यवहायाता अहवाल शासनास प्राप्त झालेला आहे 
काय, 
(५) असल्यास, प्रश्न भाग (३) मधील पूवाव्यवहायाता अहवालाच्या अनुर्ींगान े नासशक ये्े 
धचत्रप्सषृ्ी ननमााण करण्यासाठी शासनामाफा त कोणती कायावाही  केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) अद्याप कोणतीही कायावाही केलेली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०६-०८-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) महसूल व वन ववभागाकड ेकायावाही सुरु आहे. 
(४) नाही. 
(५) तूताास प्रशन् उद् ावत नाही.  
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

पारोळा (जि.िळगाांव) येथ ेशासकिय धान्य खरेदी िें द्रावर  
ज्वारी व मिा खरेदी सुरु िरण्याबाबत 

  

(२१)  १३६८६१ (११-०७-२०१९).   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
अन् न व नागरी पुरवठा आिण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पारोळा (जि.िळगाींव) ये् ेशासफकय धान्य खरेदी कें र पावर ज्वारी व मका खरेदी करण्यास 
माहे नोव्हेंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान सुरुवात करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी आतापयांत फकती धान्य खरेदी करण्यात आले व त्याचे पैस े
शेतकऱ्याींना देण्यात आले आहेत काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (२९-०७-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) शासनाने ठदलेल्या ववहीत मदुतीत पारोळा खरेदी कें र पावर ३९१ शेतकऱ्याींकडून ७४५२.५० 
जक्वीं. ज्वारी व १० शेतकऱ्याींकडून २९१.०० जक्वीं. मका खरेदी करण्यात आला आहे.  त्याची सवा 
रक्कम सींबींधधत शतेकऱ्याींना त्याींच्या बकँ खात्यावर ऑनलाईन पध्दतीने अदा करण्यात 
आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

येऊर गाव (जि.ठाणे) पररसरातील आहदवासीांना मुलभूत सुववधा पुरववण्याबाबत 
  

(२२)  १३७११० (११-०७-२०१९).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील सींिय गाींधी राषरीय उद्यानास लागून असलेल्या येऊर गाव ये्ील आठदवासी 
कुटुींबाींना अदयाप ववदयुत पुरवठा तसेच ववववध मुलभूत सोयीसुववधा समळत नसल्याचे ठदनाींक 
११ माचा, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेसववसतर आराखडा तयार करुन ये्ील आठदवासी गावाींतगात 
ववदयुत पुरवठयासह ववववध मुलभुत सोयी उपलब्ध होण्याच्या दृष्ीन ेकोणती कायावाही केली 
आहे वा येत आहे 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. अशोि उईिे (०९-०८-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
 येऊर गाव पररसरात ठक्करबाप्पा वसती सुधारणा कायाक्रम योिनेअींतगात अींतगात 
रसते ससमें्-काँक्री्ीकरण, नाला बाींधकाम, नाला सभींत बाींधकाम इ. काम े मींिूर करण्यात 
आलेली आहेत. तसचे िाींभूळपाडा व यननचा पाडा ये् े ववद्युतीकरणाचे काम मेडा, मुींबई 
याींचेमाफा त करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

धचपळूण (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यातील सवेाभावी ब्राम्हण सहाय्यि सहिारी 
पत सांस्थेत झालेला आधथदि गैरव्यवहार 

  

(२३)  १३७१४१ (१३-०७-२०१९).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धचपळूण (जि.रत्नाधगरी) तालकु्यातील सेवाभावी ब्राम्हण सहाययक सहकारी पत सींस्ेत ८ 
को्ी रुपयाींचा आध्ाक गैरव्यवहार झाल्याच ेननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पत सींस्तेील गुींतवणूकदार व सभासद याींनी त्याींचे पसैे पतसींस्ेच्या 
व्यवस्ापनाकड े मागीतल्यानींतर व्यवस्ापनान े ्ाळा्ाळ केल्यामळेु हाणामारी झाली, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, पतसींस्ेच्या व्यवस्ापनाववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली आहे व 
पतसींस्ेत ज्या ठेववदाराींनी पैस ेठेवले त्या ठेववदाराींना त्याींच ेपैस ेपरत समळण्याच्या अनुर्ींगाने 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यातयेत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (०८-०८-२०१९) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) सींस्ेच्या सन २०११-१२ ते २०१५-१६ या ५ वर्ााच्या वैधाननक लेखापररक्षण अहवालाची 
छाननी करण्यात आली. त्यानसुार लेखापररक्षकाींनी मागील ५ वर्ााच ेफेरलेखापररक्षण करण्याची 
सशफारस केली असून त्यानुसार सन २०११-१२ ते २०१५-१६ या कालावधीच े फेरलेखापररक्षण 
करण्यासाठी श्री. एस. व्ही. सासवडकर, लेखापररक्षक शे्रणी-१, सहकारी सींस्ा, धचपळुण याींची 
ननयुक्ती करण्यात आलेली आहे.  
 दरम्यान सींस्ेच े सन २०१६-२०१७ च्या लेखापररक्षण अहवालानसुार पतसींस्ेच्या 
अध्यक्षाींनी सींस्ेचे सींचालक, व्यवस्ापक व अल्पबचत एिीं् याींचेववरुध्द धचपळूण पोलीस 
ठाण्यात एफआयआर क्र.०२२ ठदनाींक ३१.०१.२०१८ रोिी दाखल केले आहे.  
 सद्य:जस्तीत पतसींस्ेवर अधधननयमाच्या कलम ७७ अ अन्वये प्राधधकृत 
अधधकाऱ्याची ननयुक्ती ठदनाींक १०.०५.२०१९ च्या आदेशान्वये करण्यात आलेली आहे. ठदनाींक 
३१.०३.२०१९ अखेर पतसींस्ेच्या सभासदाींच्या रु. २.३२ को्ीींच्या ठेवी परत करण्यात आलेल्या 
असून किा वसूलीमधून उवारीत ठेवी अदा करण्याची कायावाही सुरु आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

वेंगुले (जि.लसांधुदगुद) तालुक्यातील पाणी टांचाई आराखड्यास मांिूरी देण्याबाबत 
  

(२४)  १३७१४८ (०८-०७-२०१९).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वेंगुलदेश (जि.ससींधुदगुा) तालुक्यातील पाणी ी्ंचाई दरू करण्यासाठी वेंगुलदेश पींचायत ससमतीन े
तालुक्यातील ७२ वाडयाींसाठी ७८ लाख रक्कमेचा पाणी ी्ंचाई आराखडा अींदािपत्रकासह तयार 
करुन ससींधुदगुा जिल्हा प्रशासनाकड ेमींिूरीसाठी पाठववला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आराखडयामध्ये कोणती कामे अींतभुात आहेत व सदर आराखडयास जिल्हा 
प्रशासनाने मींिूरी ठदली आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराव लोणीिर (१४-०८-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
 वेंगुला पींचायत ससमतीने तालुक्यातील ७२ वाडयाींसाठी ७८ लाख रक्कमेचा सींभाव्य 
पाणी ी्ंचाई आराखडा तयार केलेला होता. त्ावप, सदर आराखडयाची ववभागीय सतरावर 
छाननी केल्यावर सदरचा सींभाव्य आराखडा ६८ वाडया व रु. ४३.७० लाख इतक्या रक्कमेचा 
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अींतीम करुन जिल्हयाच्या एकबत्रत आराखडयात समाववषठ करुन त्यास मान्यता समळाली 
आहे.  
(२) मींिूर पाणी ी्ंचाई कृती आराखडयातील कामाींची माठहती खालीलप्रमाणे आहे:- 

अ.क्र. उपाययोिना कामाींची सींख्या 
१ नवीन ववींधन ववहीर घेण े ९ 
२ ववींधन ववहीर ववशेर् दरुुसती ५ 
३ ववहीर खोल करणे व गाळ काढण े ३५ 
४ नळ पाणी पुरवठा योिनाींची ववशरे् दरुुसती करणे १३ 
५ तात्पुरती पुरक नळ योिना करणे ६ 

(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  
___________ 

  
शासनाच्या महाववतरणने पवन उिाद प्रिल्पाांतून घेतलेल्या वविेची रक्कम थकववल््ाबाबत  

  

(२५)  १३७२११ (११-०७-२०१९).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.हषदवधदन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), 
श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर) :   सन्माननीय ऊिाद मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाच्या पवन उिाा प्रकल्पाींतून महाववतरणन े २८०० मेगावॅ्  घेतलेल्या वविेचे सन 
२०१७ पासून पैसचे ठदले नसल्याची बाब ठदनाींक १९ फेबुवारी, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास 
ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामुळे या ्कबाकीचा आकडा सुमारे ३१०० को्ी रुपयाींवर गेला असल्याने या 
पवनउिाा प्रकल्पाींना आध्ाक अडचणीला समोरे िावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने ककत  ननधीची तरतूद केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
तसेच सदर ्कबाकी पवन उिाा प्रकल्पाींना अदा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा येत 
आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (१३-०८-२०१९) : (१), (२) व (३) महाराषर राज्य ववद्युत ववतरण 
कीं पनीने ठदनाींक १९/२/२०१८ रोिी पवन ऊिाा प्रकल्पाच े३७६५ मे. व.ॅक्षमतेच्या वीि खरेदीच े
करार केले होत.े ठदनाींक १९/२/२०१८ रोिी पवन उिाा प्रकल्पातनू खरेदी केलेल्या वविेच्या 
देयकापो्ी ्कीत रक्कम रू.२३८२ को्ी होती. महाववतरणने पवन ऊिाा प्रकल्पातील वीि 
खरेदीपो्ी प्रलींबबत असलेल्या रक्कमेपैकी ठद. ३१ िुल ै२०१९ अखेर ्प्प्या्प्प्याने सुमारे रुपये 
५,८०० को्ी इतकी रक्कम अदा केली असून आता रू.४५३ को्ी रक्कम अदा करणे प्रलींबबत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यात ववशेषत: नालशि जिल््यातील पात्र लाभार्थयादचा राष्ट्रीय  
अन्नसुरक्षा योिनेमध्ये समावेश िरण्याबाबत 

  

(२६)  १३७३८८ (१०-०७-२०१९).   श्री.आलसफ शखे (मालेगाांव मध्य), श्री.अलमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :   सन्माननीय 
अन् न व नागरी पुरवठा आिण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नासशक जिल्हयासह सींपणूा राज्यात कें र पीय राषरीय अन्नसुरक्षा अधधननयमाची 
अींमलबिावणी सुरु केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राषरीय योिनेअींतगात नव्यान ेलाभार्थयाांची ननवड करण्यासाठी ठदनाींक ३ माचा, 
२०१७ च्या शासन ननणायाप्रमाणे जिल्हाननहाय सुधाररत इष्ाींक देण्यात आला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, ठदनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१६ च्या शासन ननणायाप्रमाणे राषरीय अन्नसुरक्षा 
योिनेअींतगात योग् य व गरि ू लाभार्थयााची ननवड करुन त् यादृष्ीने सशधापबत्रकाींच े आधार 
ससडीींगचे काम सुरु करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानुसार नासशकसह राज्यातील पात्र लाभार्थयााना राषरीय अन्नसुरक्षा योिनेमध्ये 
समाववष् करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (१४-०८-२०१९) : (१) होय. 
(२) होय.  
 राषरीय अन्नसुरक्षा अधधननयमाींतगात ठदनाींक ३.३.२०१७ च्या शासन ननणायान्वये व 
तद्नींतर ठदनाींक १६.११.२०१८ च्या शासन ननणायान्वये राज्यातील सवा जिल्ह्याींच्या 
जिल्हाननहाय इष्ाींकात पुन्हा सुधारणा करण्यात आली आहे. 
(३) होय. 
(४) राषरीय अन्नसुरक्षा अधधननयमाींतगात िासतीत िासत लाभार्थयाांचा समावेश होण्याच्या 
दृष्ीने नवीन पात्र लाभार्थयाांची ननवड करताना ठद. ३०.०६.२०१९ पयांतच्या योग्य व गरिू 
असलेल्या पात्र सशधापबत्रकाधारकाींचा समावेश करण्याबाबतचा ननणाय ठदनाींक ०६.०७.२०१९ च्या 
शासन ननणायान्वये घेण्यात आला आहे. त्याअनुर्ींगान ेनवीन पात्र लाभार्थयाांची ननवड करण्यात 
येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मालेगाांव येथे दिुानदाराांिडून होत असलेला रॉिेलचा गैरव्यवहार 
  

(२७)  १३७३९५ (०७-०७-२०१९).   श्री.आलसफ शखे (मालेगाांव मध्य), श्री.अलमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :  सन्माननीय 
अन् न व नागरी पुरवठा आिण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मालेगाींव (जि.नासशक) शहरातील ७० ्क्के नागररक दाररर पी रेर्ेखालील असून शासनाच्या 
ननयमानुसार एका व्यक्तीला दोन सल्र, दोन व्यक्तीला तीन सल्र, तीन व्यक्तीला चार 
सल्र व चार व्यक्तीपेक्षा िासत असलेल्या व्यक्तीींना चार सल्र अशा प्रमाणे रॉकेलचे ववतरण 
करावे असा शासनाचा ननयम आहे पींरतू मालेगाींव ये् े स्ाननक अन्न व नागरी ववभागाच े
अधधकारी व परवानाधारक रॉकेल दकुानदार याींच्या सींगनमताने प्रती काडाधारकाींस फक्त एक 
सल्र रॉकेल वा्प करण्यात येत असल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एकच सल्र रॉकेल समळत असल्याने दाररर पय रेर्खेालील नागररकाींची गैरसोय 
होत असून रॉकेल वा्पामध्ये लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (१३-०८-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
 शासन ननणाय ठद.२० ऑगस्, २०१५ अन्वये ववठहत केलेल्या पररमाणानुसार मालेगाव 
शहरातील पात्र सशधापबत्रकाधारकाींना केरोससन ववतररत करण्यात येत आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पाांढरिवडा तालुक्यात (जि.यवतमाळ) अवैद्य दारूचा व्यवसाय सुरू असल्याबाबत 
 

(२८)  १३७५११ (०८-०७-२०१९).   श्री.रािु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन 
शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाींढरकवडा (जि.यवतमाळ) तालुक्यात दीड त े दोन मठहन्याींपासून बींद असलेला अवैद्य 
दारूचा व्यवसाय पुन्हा सुरू झाल्याची बाब माहे माचा, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आली हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहरासह राषरीय महामागाावरील अनके हॉ्ेलवर व ढाब्याींवर अवैध दारू ववक्री 
सुरू झाली असून या अवैध दारू ववक्रीतून मोठ्या प्रमाणावर कर चुकववला िात आहे, हे ही 
खरे आहे काय? 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
आहे, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्ींगाने सींबधधत दोर्ीवर कोणती कारवाई केली तसेच अवैध दारु 
ववक्री व्यवसाय बींद करण्याच्या दृजष्ने काय कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२५-०७-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) होय, हे अींशतः खरे आहे. 
 पाींढरकवडा (जि.यवतमाळ) तालकु्यात माचा, २०१९ मध्ये अवैध मद्य ववक्रीच्या 
धींद्यावर चौकशी करुन वेळीच कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये राज्य उत्पादन शुल्क 
ववभागाने दोर्ीींववरुध्द १२ गुन्हे नददववले असून रु.४७,८८४/- इतक्या रकमेचा मुदे्दमाल िप्त 
केलेला आहे. 
 तसेच पोलीस ववभागाने याच कालावधीत २६ गुन्हे नददववले असनू रु.१३,५२,५१२/- 
इतक्या रकमेचा मुदे्दमाल िप्त केलेला आहे. सराईत गुन्हेगाराींकडून चाींगल्या वताणुकीच ेबींधपत्र 
घेण्याची कायावाही सुरु आहे. 
 राज्य उत्पादन शुल्क ववभागामाफा त पोलीस ववभागाशी समन्वय साधून सींयुक्त 
मोठहमा तसेच राज्य उत्पादन शुल्क ववभागामाफा त ववशेर् छाप े मोठहम राबववण्यात येऊन 
अवैध मद्य ननसमाती, वाहतकु व ववक्री ठठकाणाींवर सातत्याने कारवाई केली िाते.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अचलपूर (जि.अमरावती) तालुक्यातील नाफेड नोंदणी िें द्रावर 
चणा खरेदी कें द्र सुरु िरण्याबाबत 

  

(२९)  १३७६४४ (१५-०७-२०१९).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अलमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यात चणा उत्पादक शतेकऱ्याींची आध्ाक अडवणूक ्ाळण्यासाठी नाफेडच्यावतीने 
नददणी व खरेदी कें र प सुरु करण्यात आली असूनही अमरावती जिल्हयातील अचलपूर तालकुा 
वगळता ११ कें र पाींवर चणा खरेदीस सुरुवात करण्यात आलेली नसल्याची बाब माहे एवप्रल, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे, काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्ींगाने उक्त ११ ठठकाणच्या नाफेड नददणी कें र पावर चणा खरेदी 
सुरु करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम लशांदे (१९-०८-२०१९) : (१) नाही. 
(२) व (३) अमरावती जिल्ह्यात हींगाम २०१८-२०१९ मधील हमीभावाने हरभरा (चना) 
खरेदीसाठी पणन महासींघ, मुींबई याींची ७ खरेदी कें रे प ठदनाींक १५/०३/२०१९ पासून आणण ववदभा 
पणन महासींघ,नागपूर याींची ५ खरेदी कें रे प ठदनाींक ४/०४/२०१९ पासनु सुरु करण्यात आली होती. 
 ठदनाींक १२/०६/२०१९ पयांत अमरावती जिल्ह्यात ८,३२५ लाभा्ी शेतकऱ्याकीं डून 
१,१६,४४५.३७ जक्वीं्ल चणा खरेदी करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यातील आहदवासी फासे पारधी समािान ेनागपूर येथील ववभागीय  
आयुक्तालयावर िाढलेला मोचाद 

  

(३०)  १३७६६८ (०८-०७-२०१९).    श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), 
श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.छगन भिुबळ (येवला), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), 
श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.रािेश टोपे (घनसावांगी), श्रीमती हदवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), 
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील 
(एरांडोल), श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव), श्री.सुरेश लाड (ििदत), श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर), 
श्री.सांिय िदम (दापोली), श्री.शामराव ऊफद  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.मिरांद 
िाधव-पाटील (वाई), श्री.बबनराव लशांदे (माढा), श्री.हदलीप सोपल (बाशी), श्रीमती सुमन पाटील 
(तासगाव - िवठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर 
(चांदगड) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आठदवासी फासे पारधी समािाच्या लोकाींनी त्याींच्या मागण्याींसाठी ठदनाींक ९ 
माचा, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास नागपूर ये्े ववभागीय आयुक्तालयावर मोचाा काढून त्याींच े
ननवेदन ववभागीय आयूक्ताींना ठदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आठदवासी फास ेपारधी समािाच्या मागण्याींच ेसवरुप काय आहे, 
(३) या मागण्याींवर शासनाने कोणता ननणाय घेतला वा घेण्यात येत आहे ? 
  
डॉ. अशोि उईिे (०९-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही. श्री.दादािी आठदवासी फासे पारधी समाि 
सींघ्नेने त्याींच ेननवेदन ववभागीय आयुक्त, नागपूर याींचेकड ेठदले नसून ठद.०८.०३.२०१९ रोिी 
मोचाा काढून ववभागीय आयुक्त, अमरावती याींचेकड ेठदले आहे. 
(२) प्रत्येक फासे पारधी कु्ुींबातील एका व्यक्तीस फकमान ४ एकर ई-क्लासची शेतिमीन 
फकीं वा वन िमीन देणे, शैक्षणणक पात्रतेच्या आधारावर शासकीय नोकरी देणे, फासे पारधी 
तरुणाींवर पोलीस खात्यात तसेच भारतीय सैन्यात नोकरी देण,े फासे पारधी िमातीला आठदम 
िातीचा दिाा बहाल करणे, फास ेपारधी बेडयाला महसूली गावाचा दिाा देणे, व्यवसायासाठी 
रु.१.०० लाख शासकीय अनुदान देणे, व्यवसाय, सवयींरोिगाराकरीता किा उपलब्ध करुन देणे, 
जिल्हासतरावर फास े पारधी आध्ाक ववकास महामींडळ स्ापन करणे, मुर पा योिनेंतगात 
रु.५०,०००/- मुर पा किा उपलब्ध करुन देणे, फासे पारधी समािाच्या ननदोर् व्यक्तीींचा 
पोलीसाींकडुन शारररीक व मानससक छळ होत असल्याबाबत, फासे पारधी बेडयावर कॅम्प लावून 
िात वैधता प्रमाणपत्र ववतररत करणे, फास े पारधी बेडयामध्ये अनेक वर्ाापासून वासतव्य 
करीत असलेल्याींच्या नावान ेगाव नमूना ८ करण्यात यावा व त्याींना घरकुल बाींधून देण्यात 
यावे, फासे पारधी समािाच्या मुलाींकरीता शासकीय आश्रमशाळा सुरु करण्यात यावी, फास े
पारधी समािाच्या प्रत्येक बचत ग्ाला कुक्कु्पालन तसेच शेळीपालन व्यवसाय सुरू 
करण्याकरीता रु. १५.०० लाख अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात यावे, फासे पारधी समािाच्या 
बचत ग्ाींना नददणीकृत सींस्ेच्या नावान ेसवसत धान्य दकुान देण्यात यावे, इत्यादी मागण्या 
त्याींनी केल्या आहेत. 
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(३) वरील मागण्याींच्या अनुर्ींगाने आवश्यक ती कायावाही करण्याबाबत शासन पत्र 
ठद.०३.०४.२०१९ अन्वये सींबींधधत ववभाग व कायाालयाींना कळववले आहे. तसेच सींघ्नेच्या 
मागण्याींच्या अनुर्ींगान े ठद.१४.०६.२०१९ रोिी मा.मींत्री (ववत्त आणण ननयोिन, वने) याींच्या 
अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली आहे. 

___________ 
  

शहापूर (जि.ठाणे) तालुक्यातील पाणीटांचाईबाबत 
  

(३१)  १३७६८८ (१०-०७-२०१९).   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शहापूर तालुक्यातील (जि.ठाणे) ५३ गावे, १४१ पाडयाींमध्ये भीर्ण पाणी ी्ंचाई असून 
्ँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रशासनाने ९० लाख रुपये खचा करण्याची तरतूद माहे एवप्रल, 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तालुक्यातील ी्ंचाईग्रसत १८ गाव,े ३७ पाडयाींना एकूण ५५ हातपींप मींिूर 
करण्यात आले असून यासाठी ी्ंचाईकृती आराखडयात ३३ लाख रुपयाींची तरतूद केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाात शासनान चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार शहापूर तालुक्यात पाणी ी्ंचाईवर कायमसवरुपी तोडगा काढण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायावाही वा उपाययोिना केली वा करण्याींत येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?    
 
श्री. बबनराव लोणीिर (०८-०७-२०१९) : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे आहे.         
(३) शहापूर तालुक्यामध्ये सन २०१७-१८ चे ी्ंचाई कालावधीमध्ये ी्ंचाई कृती आराखडयामध्ये 
प्रसताववत केल्याप्रमाण े ी्ंचाईग्रसत गावाींना वपण्याचे पाणी समळण्याच्या दृष्ीन े ी्ंचाई अींतगात 
आवश्यक उपाययोिना घेण्यात आल्या आहेत. 
 तसेच शहापूर तालुक्यातील पाणी ी्ंचाई कायमसवरुपी दरू करण्यासाठी खालीलप्रमाणे 
उपाययोिना करण्यात येत आहेत. 
   १. राषरीय ग्रामीण पेयिल कायाक्रम, मुख्यमींत्री ग्रामीण पेयिल कायाक्रम, िलयुक्त सशवार 
योिना इत्यादी योिना घेऊन कायमसवरुपी ी्ंचाई दरू होण्याच्या दृष्ीने कायावाही करण्यात 
आली आहे. 
   २. तसेच नासशक जिल्हयातील भावली धरण उद्भव ननजश्चत करण्यात येऊन ी्ंचाईग्रसत ९७ 
गावे व २५९ पाडयाींसाठी गुरुत्वाकर्ाणाव्दारे पाणी पुरवठा योिना ववचाराधीन असून सदर 
योिनेचा समावेश सन २०१९-२० चे राषरीय ग्रामीण पयेिल कायाक्रमाच े कृती आराखडयात 
करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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नालशि जिल््यातील गड किल्ल्याांवरील मांहदराांच्या दरुवस्थेबाबत 
  

(३२)  १३९२३९ (११-०७-२०१९).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नालशि पजश्चम), श्री.योगेश (बापू) 
घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय साांस् िृनति िायद मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
(१) नासशक जिल्हयातील ३६ पकैी ननम्याहून अधधक फकल्ल् याींवर प्राचीन मींठदरे असून यापैकी 
अनेक मींठदराींची पडझड झालेली आहे परींतु त्याची नददच पुरातत्व खात्याकड ेनसल्याचे माहे 
एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास नासशक जिल्हयातील फकल्ल् याींवर असलेल्या मींठदराींची नदद करण्याबाबत पुरातत्व 
खात्याकडून दखल घेतली िाणार आहे काय, 
(३) असल्यास, गड फकल्ले ही महाराषराची सींसकृती व वासतुशासत्राचा उत्तम नमुना दशाववणारी 
ही मींठदरे असल्यान ेफकल्ल् याींच ेव मींठदराींच ेितन करण्यासाठी शासनसतरावर काही धोरणात्मक 
ननणाय घेण्यात येणार काय, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२७-०८-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 नासशक जिल्ह्यात एकूण ६५ फकल्ले असून त्यापैकी ६ फकल्ले राज्य सींरक्षक्षत समारक 
म्हणून घोवर्त करण्यात आलेले आहे. फकल्ल्याींवर असलेल्या मींठदराींची नदद या ववभागाकड े
आहे. काळाच्या ओघात सदर मींठदराींची पडझड झाली आहे. 
(२) फकल्ल्यावर असलेल्या मींठदराची नदद या ववभागाकड ेआहे. 
(३) नासशक जिल्ह्यातील गाळणा फकल्ला, अींकाई फकल्ला, ी्ंकाई फकल्ला, साल्हेर फकल्ला व 
मुल्हेर फकल्ला या राज्य सींरक्षक्षत फकल्ल्याींच्या ितन दरुुसतीच े काम प्रगतीप्ावर असनू 
यामध्ये या फकल्ल्याींवरील मींठदराींची ितन दरुूसती करण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

साांगली जिल्हयात दधु ववक्री दर अवैधररत्या वाढवून दधू ववक्री सुरु असल्याबाबत 
  

(३३)  १३९३७९ (०५-०७-२०१९).   श्री.ववश्वजित िदम (पलसू िडगेाव), श्री.अलमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय अन् न व नागरी पुरवठा आिण 
ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जिल्हयात दधु ववक्री दर अवैधररत्या वाढवून दधू ववक्री सुरु असल्यामुळे ग्राहकाींच े 
प्रचींड आध्ाक नकुसान होत असल्याचे माहे म,े २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करून साींगली जिल्यातील वाढीव दरान े होणारी दधु ववक्री 
्ाींबववण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात  येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (२६-०८-२०१९) : (१) व (२) साींगली जिल्ह्यात आवेजष्त दधुाची 
छापील फकीं मतीपेक्षा िादा दराने ववक्रीची कोणतीही तक्रार माहे मे २०१९ च्या दरम्यान प्राप्त 
झालेली नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर धचत्रनगरीचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(३४)  १३९४१३ (०७-०७-२०१९).   श्री.अमल महाडीि (िोल्हापूर दक्षक्षण) :  सन्माननीय 
साांस् िृनति िायद मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर ये्ील असलेल्या धचत्र नगरीच ेकाम मुींबईच्या धतीवर व्हावे अशी कोल्हापूर च्या 
िनतेची इच्छा असताना धचत्रनगरी मधील अनेक महत्वाची काम े ही ननधी अभावी प्रलींबबत 
असल्याची बाब माहे म,े २०१९ च्या पठहल्या आठवडयात वा त्यादरम्यान ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोल्हापूर धचत्रनगरी ये्ील कामाींचा योग्य आराखडा तयार करण्यात आला 
आहे काय अ्वा तयार केलेल्या आराखडया नुसार आता पयांत फकती ननधी खचा करून कोण 
कोणती कामे पूणा करण्यात आली आहेत, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२७-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) कोल्हापूर धचत्रनगरी ये्ील पठहल्या ्प्प्याींच्या कामाचा आराखडा महाराष र औद्योधगक 
ववकास महामींडळ (एमआयडीसी) याींच्याकडून तयार करण्यात आला आहे. 
 पठहल्या ्प्प्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या आराखडयानुसार रु.११.६६ को्ी 
इतक्या फकीं मतीच्या १६ कामाींना व सींरक्षण सभींत बाींधण ेयाकररता रु.५.३७ को्ी अस ेएकूण 
रु.१७.०३ को्ी इतक्या ननधीच्या १७ कामाींना मींिूरी देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार पूणा 
झालेली काम ेपुढीलप्रमाणे:- 
   १.अजसतत्वात असलेल्या स्ुडडओचे नूतनीकरण व ववसतारीकरण (न्यायालय व पोलीस 
स्ेशनच्या देखाव्याची उभारणी करण्यासह) 
   २. अजसतत्वात असलेल्या पा्ीलवाडयाचे ववसतारीकरण व पठहल्या मिल्यावर महामींडळाच े
कायाालय बाींधणे. 
   ३. धचत्रनगरी महामींडळ कायाालयाची अींतगात सिाव् 
   ४. धचत्रनगरीच ेमुख्य प्रवेशद्वार व सुरक्षा कक्ष बाींधणे. 
   ५. समुारे २० एकर पररसरात अींतगात रसत्याींची उभारणी, भू अींतगात नाले, प् ठदवे, 
दभुािक इ. सुववधा ननमााण करणे. 
   ६.धचबत्रकरणासाठी आवश्यक असलेले पलू व मोऱ्याींचे बाींधकाम करणे. 
   ७. वातानुकूलन यींत्रणा बसववणे. 
   ८. उपरोक्त सवा ठठकाणी ववद्युतीकरण 
   ९. अजग्नशमन यींत्रणा 
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   १०.महाराषर राज्य ववद्युत पारेर्ण महामींडळाकडून ववद्युत पुरवठयाकररता यींत्रणा 
प्रस्ावपत करणे. 
   ११. सावािननक शौचालय उभारणे. 
   १२. धचबत्रकरणासाठी आवश्यक असणारा बस ्ाींबा व अन्य देखाव्याींची उभारणी करणे. 
   १३. १० एकर के्षत्रफळामध्ये बागबगीचा व पररसर ववकास (Landscaping & 
Gardening) 
   १४. वाहनतळ उभारणे. 
   १५.अजसतत्वात असलेल्या पाण्याच्या ्ाकीचे मिबूतीकरण करणे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पनवेल (ता.पनवेल, जि.रायगड) तालुक्यातील पाणी टांचाईग्रस्त  
गावाांना ननयलमत पाणीपुरवठा िरण्याबाबत 

  

(३५)  १३९५२७ (१०-०७-२०१९).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), 
श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल (ता.पनवेल, जि.रायगड) पींचायत ससमतीच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा ववभागाकडून 
तालुक्यातील १७ गाव े व ३७ वाडयाींची पाणी ी्ंचाई दरू करण्यासाठी कॄती आराखडयात 
समाववष् केल्याच ेमाहे म,े २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ग्रामीण पुरवठा ववभागाच्या दलुाक्षामुळे तालुक्यातील अनके ठठकाणच्या बींद 
अवस्ेत असलेल्या बोअरवेल व ववहीरी दरुूसत न केल्यामळेु नागररकाींना पाणी ी्ंचाईला 
सामोरे िाव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करून पनवेल तालुक्यातील पाणी ी्ंचाईग्रसत 
गावाींना ननयसमत पाणी पुरवठा होण्याच्यादृष्ीन े तातडीन े उपाययोिना करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (२६-०७-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
(३) पनवेल तालुक्यातील पाणी ी्ंचाईग्रसत गावाींना सुरळीत पाणी पुरवठा होण्याच्या दृष्ीन े२ 
्ँकरद्वारे १ गाव व ८ वाडयाींना ठदनाींक २३.०४.२०१९ पासून ग्रामपींचायतीच्या मागणीनुसार 
पाणी पुरवठा सुरु केला आहे.  
 पनवेल तालुक्यातील ९ गावे व ३ वाडया अशा एकूण १२ ठठकाणी ववींधन ववहीरी 
दरुुसत करुन पाणी पुरवठा सुरु केलेला आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
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राज्यात ववशेषत: नवी मुांबई मध्ये मलशनमधील लसमिाडदला नेटविद   
नसल्यामुळे धान्य वाटप प्रकक्रयेस ववलांब होत असल्याबाबत 

  

(३६)  १३९९९७ (१०-०७-२०१९).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवले), 
श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूवद), श्री.अलमत साटम 
(अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय अन् न व नागरी पुरवठा आिण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सवसत धान्य दकुानदाराींना देण्यात येणाऱ्या धान्याचा काळाबािार होऊ नये 
यासाठी सधुारणा करीत धान्यवा्पासाठी बायोमेठरक प्रणाली ववकससत करण्यात आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नवी मुींबई शहरासह इतर शहरातदेखील वारींवार सवसत धान्य दकुानामध्ये 
असलेल्या मसशनमधील ससमकाडाला ने्वका च नसल्यामुळे धान्य ववक्री प्रफक्रयेस ववलींब होत 
असून लाभार्थयाांना नाहक त्रास होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनसतरावरून चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानसुार शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (३०-०७-२०१९) : (१) हे खरे आहे.  
 सावािननक ववतरण व्यवस्ेच े सींगणकीकरण प्रकल्पातींगात सवा रासतभाव दकुानाींत 
ई-पॉसद्वारे Aadhar enabled Public Distribution System (AePDS) प्रणालीचा वापर 
करुन पात्र लाभार्थयाांची बायोमेठरक ओळख प्वून सशधावसतूच ेववतरण करण्यात येत आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अहमदनगर व नालशि जिल््यात पाणी पुरवठा करणाऱ््ा टॅकरच््ा  
बनावट ननववदा दाखवून केलेला गैरव््वहार 

  

(३७)  १४०१०१ (११-०७-२०१९).   डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड), श्री.योगेश (बापू) घोलप 
(देवळाली) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) अहमदनगर व नासशक जिल्ह्यातील दषुकाळग्रसत गाींवाना पाणी पुरवठा करणाऱ् या ्ँकरच्या 
बनावट ननववदा दाखवनू तसेच ठेकेदाराींनी शासकीय दरापेक्षा अधधक दराच्या भरलेल्या ननववदा 
जिल्हा प्रशासनाने मींिूर करुन गैरव्यवहार केल्याच ेमाहे म,े २०१९ च्या दसुऱ् या आठवडयात 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार अधधक दराच्या ननववदाींना शासनान ेमींिुरी देण्याची कारणे काय आहेत यावर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (२६-०७-२०१९) : (१) व (२) अहमदनगर जिल्हयातील वपण्याच्या 
पाण्याकररता ्ँकर पुरववण्याकररता ठदनाींक ३०.०४.२०१२ रोिीच्या शासन ननणायान्वये ववठहत 
कमाल दरापेक्षा अधधक दराच्या ननववदा प्राप्त झाल्या होत्या. ठदनाींक १९.१२.२०१८ रोिीच्या 
शासन ननणायान्वये ववठहत कमाल दर ववचारात घेऊन जिल्हा सतरावर ननववदा अींनतम 
करण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िुिुडवाड गावात व या ग्रामपांचायत िायदके्षत्रामधील धनवड ेवाडीत  
(ता.माण, जि.सातारा) पाणीटांचाई दरू करण््ाबाबत 

  

(३८)  १४०१४३ (१०-०७-२०१९).   श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कुकुडवाड गावात व या ग्रामपींचायत कायाके्षत्रामधील धनवड ेवाडीत (ता.माण, जि.सातारा) 
तीव्र पाणी ी्ंचाई ननमााण झाली असून पाण्याववना नागरीक व िनावराींच ेहाल होत असल्याचे 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गाव/वाडीत पाण्याचे ्ँकर ननयसमत येत नसणे, ्ँकरने होणारा अपूरा 
पाणीपूरवठा याबाबत चचाा करण्यासाठी ग्रामपींचायत कायाालयात आलेले श्री.ववषणू आप्पा 
धनावड ेया शेतकऱ्याचा मतृ्यू झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींदभाात चौकशी करण्यात आली आहे काय, असल्यास त्यात काय आढळून 
आले व तद्नसूार कोणती कायावाही केली तसेच मतृ्यूमखूी पडलेल्या शेतकऱ्याला कोणती 
आध्ाक मदत ठदली वा देण्यात येणार आहे, 
(४) असल्यास, उमुाळी कॅनॉलचे पाणी कुकूडवाड नजिक भाके्रवाडी ये्े आले असून ते्ील 
ववठहरीींना भरपूर पाणी असल्यान ेसदर ववठहरी अधधग्रहण करुन ग्रामपींचायत माफा त कुकुडवाड 
गाव व पररसरात पाणीपूरवठा करण्याची ते्ील नागरीकाींनी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय,  
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणता ननणाय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (२३-०७-२०१९) : (१) कुकुडवाड गाव व या ग्रामपींचायत कायाके्षत्रातील 
धनवड ेवाडीत (ता.माण, जि.सातारा) पाणी ी्ंचाई ननमााण झाली, हे खरे आहे.  
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(२) कुकुडवाड गावाच्या मागणीनसुार ्ँकरव्दारे व गावात असलेल्या सत्रोतामधून गावात ी्ंचाई 
अींतगात पुरेसे पाणी पुरवण्यात येत आहे. 
 कुकुडवाड अींतगात धनवडवेाडी ये्ील ५-६ ग्रामस् व श्री. ववषणू आप्पा धनवड ेयाींची 
ग्रामपींचायत कायाालयात सरपींच याींच्यासोबत पाणी ी्ंचाई बाबत चचाा झाली. परींतु परत 
िाताना धनवडवेाडीच्या िवळ श्री. ववषणू आप्पा धनवड ेयाींचा मतृ्य ूझाला. 
(३) याबाबत तहससलदार, माण याींच्यामाफा त चौकशी करण्यात आली असून त्याींच्याकडील 
कायाालयीन पत्र ठदनाींक ०४.०६.२०१९ अन्वये श्री.ववषणू धनवड े याींचा मतृ्यू झाला आहे परींत ु
शव ववच्छेदन केलेले नसल्याने मतृ्यूचे कारण समिले नाही. 
 सदर मयत श्री. ववषणू धनवड ेयाींचे वारसास आध्ाक मदत देता येईल फकीं वा कस े
याबाबत जिल्हाधधकारी, सातारा याींच्याकडून अहवाल मागववण्यात आला आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
 ग्रामपींचायत कुकुडवाड याींच्याकडून ववठहर अधधग्रहणाबाबतचा मागणी प्रसताव अप्राप्त 
आहे. 
(५) व (६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
महादेव ताांडा (ता.भुसावळ,जि.िळगाांव) येथ ेटँिरने पाणी पुरवठा करताना झालेला गैरव्यवहार 

  

(३९)  १४०३४० (१०-०७-२०१९).   श्री.सुननल िेदार (सावनेर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) भुसावळ तालुक्यातील (जि.िळगाव) महादेव ताींडा ये् े गेल्या वर्ाभरापासून एम एच १९ 
झडे १२२० या पाणी ॅ्ंकरने पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश शासनान ेठदले होते व सदर पाणी हे 
भुसावळ वरून घ्यायचे आदेश असताना ्ँकर मालक िवळ असलेल्या कुहदेश पान ेया गावाींतील 
खािगी ववहीरी मधनू पाणी पुरवठा करत असल्याच े माहे मे, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ्ँकर मालक पाण्याचे पैसे भुसावळ ये्ून घेत असून पाणीपुरवठा मात्र 
कुहदेश पान ेइ्ून करत असल्याने त्याींनी शासनाच्या लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार केला असल्याच े
ननदशानास आले आहे, हे ही खर आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ्ँकर मालक व सींबींधधत अधधकारी याींचेवर शासनान े कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (२५-०७-२०१९) : (१) मौि े महादेवमाळ, ता. भसुावळ ये् े ठदनाींक 
१३/०४/२०१८ पासून ्ँकर क्रमाींक एम.एच.१९ झडे १२९० द्वारे पाणी पुरवठा केला िातो. 
भुसावळ नगरपररर्देच्या ववहीरीवरुन सदर ्ँकर भरुन महादेवमाळ गावात पाणी पुरवठा 
करण्यात येतो. त्ावप, नगरपररर्द के्षत्रातही पाणी ी्ंचाई ननमााण झाल्यान ेसदर ववठहरीवरुन 
पाणी भरण्यास ववलींब होत होता. यामळेु ग्रामपींचायत कु-हे याींचमेाफा त सदर ्ँकर ठदनाींक 
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१६.०४.२०१९ ते ठद.१८.०५.२०१९ या कालावधीत खािगी ववठहरीवरुन भरण्याची व्यवस्ा 
करण्यात आली व त्यानसुार कु-हे ग्रामपींचायत के्षत्रातील मौि े महादेवमाळ ये् े ्ँकरद्वारे 
पाणीपुरवठा करण्यात आला. त्यानुसार ग्रामपींचायतीन ेजिल्हा पररर्देस अवगत केले आहे.  
(२) हे खरे नाही.  
 ्ँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत असलेल्या खािगी ्ँकरवर GPS यींत्रणा 
बसववण्यात आली आहे. GPS यींत्रणेनुसार नदद झालेल्या अींतरानसुारच देयक अदा करण्यात 
येईल अस ेजिल्हाधधकारी, िळगाव याींनी कळववले आहे.   
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िळगाव जिल््यातील तत्िालीन जिल्हा पुरवठा अधधिारी याांच्याववरुद्ध  
शासनािड ेप्रलांबबत असलेल्या तक्रारीांबाबत 

  

(४०)  १४०३४८ (१०-०७-२०१९).   श्री.सुननल िेदार (सावनेर) :   सन्माननीय अन् न व नागरी 
पुरवठा आिण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िळगाव ये्ील तत्कालीन जिल्हा पुरवठा अधधकारी, श्री.राहुल िाधव त्याींच्या प्रशासकीय 
बाबीबाबत त् याींच्याववरु शा शासनाकड ेव जिल्हा प्रशासनाकड ेववववध सवरूपाच्या तक्रारी करण्यात 
आल्या होत्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
त्यानुर्ींगान ेश्री.िाधव याींच्याववरु शा कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (०१-०८-२०१९) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) तत्कालीन जिल्हा पुरवठा अधधकारी, श्री.राहुल िाधव याींच्या प्रशासकीय बाबीबाबत 
त्याींच्याववरुध्द शासनाकड ेव जिल्हा प्रशासनाकड ेववववध सवरुपाच्या तक्रारी करण्यात आल्याची 
बाब खरी आहे. श्री.िाधव याींच्याववरुध्द केलेल्या ९ तक्रारीींपकैी ५ तक्रारीत काहीही तर्थय 
आढळून न आल्याने त्या ननकाली काढण्यात आल्या असून उवाररत ४ तक्रारीींवर श्री. िाधव 
याींच्याकडून खलुासा मागववण्यात आला असून प्रसतुत तक्रारीींवर कायावाही चाल ूआहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िळमनुरी (जि.हहांगोली) तालुक्यातील पाणीटांचाई दरू िरण्याबाबत 
  

(४१)  १४११०९ (१०-०७-२०१९).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कळमनुरी (जि.ठहींगोली) तालुक्यातील ६३ गावाींमध्ये पाणी ी्ंचाई ननमााण झाली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, या ी्ंचाईग्रसत गावाींना ्ँकर व ववहीर अधधग्रहणाच्या माध्यमातून पाणी 
उपलब्ध करुन देण्याचे प्रशासनाच ेप्रयत्न अयशसवी झाल्यान ेपींचायत ससमती सतरावर ४ को्ी 
७३ लाख रुपयाींचा प्रसताववत कृती आराखडा जिल्हा प्रशासनाकड ेपाठववण्यात आला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर गावातील पाणी ी्ंचाई दरू करण्याच्यादृष्ीने आराखडयाला मींिूरी 
देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराव लोणीिर (२६-०७-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे.  
(२) अींशत: खरे आहे.  
(३) जिल्हाधधकारी, ठहींगोली याींनी ठदनाींक १२.१२.२०१८ रोिी ी्ंचाई कृती आराखडा मान्य 
करण्यात आला असून सदरील आराखडयामधील खालीलप्रमाणे उपाययोिना घेण्यात आल्या 
आहेत. 
   १) ्ँकर ०९ गावामध्ये ११ ्ँकर सुरु करण्यात आले आहे.  
   २) अधधग्रहण ६६ गावाींमध्ये ९२ ववठहर / बोअर अधधग्रहण करण्यात आले आहे.  
   ३) नळ योिना दरुुसती व तात्पुरती पुरक योिना एकूण १० कामे मींिुर करण्यात आली 
असून ०६ काम ेसुरु करण्यात आलेली आहेत 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
मुांबईतील लशष्ट्यवतृ्त्ती योिनेंतगदत पात्र ववद्यार्थयाांना िमी रक्िमेची प्रनतपूती झाल्याबाबत 

  

(४२)  १४१२२८ (१०-०७-२०१९).   श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववभागातील १८,२९५ ववद्यार्थयाांच्या बँक खात्यात शैक्षणणक वर्ा २०१७-१८ मधील 
रािर्ी छत्रपती शाहू महाराि सशक्षण शुल्क सशषयवतृ्त्ती योिनेंतगात असलेली रुपये ७२.३२ 
को्ी सशषयवतृ्त्तीची रक्कम तींत्र सशक्षण सींचालनालयाकडून िमा केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त सशषयवतृ्त्ती योिनेंतगात पात्र ववद्यार्थयाांना कमी रक्कमेची प्रनतपूती 
झाल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
त्यानुर्ींगान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(१३-०८-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
 उच्च व तींत्रसशक्षण ववभागाच्या ठद.७ ऑक््ोबर, २०१७ च्या शासन ननणायानुसार 
रािवर्ा छत्रपती शाहू महाराि सशक्षण शुल्क सशषयवतृ्ती योिनेंतगात तींत्रसशक्षण 
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सींचालनालयाकडून मुींबई ववभागातील १८,२९५ ववद्यार्थयाांना रुपये ७२.३२ को्ी सशषयवतृ्तीची 
रक्कम त्याींच्या बँक खात्यात िमा करण्यात आलेली आहे. 
(२) होय. 
(३) सींबींधधत ववद्यार्थयाांना मागणीपेक्षा सशषयवतृ्तीची कमी रक्कम ववतरीत झाल्याच े लक्षात 
येताच याबाबत सहसींचालक, तींत्रसशक्षण ववभागीय कायाालय, मुींबई याींनी सधचव, सशक्षण शुल्क 
ससमती, याींचेशी चचाा करुन सन २०१६-१७ पूवीच्या सशक्षण शुल्काबाबत सपष्ीकरण प्राप्त 
करुन घेतले. ठद.२७ सप् े्ंबर, २०१८ च्या पररपत्रकानुसार शैक्षणणक वर्ा २०१६-१७ पूवी प्रवेश 
घेतलेल्या ववद्यार्थयाांना प्रनतवर्ा ८% शुल्क वाढ अनुजे्ञय ठरववल्याने ज्या ववद्यार्थयाांना 
सशषयवतृ्तीची रक्कम कमी समळाली होती, अश्या ववद्यार्थयाांना सशषयवतृ्तीच्या फरकाची रक्कम 
तात्काळ अदा करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्नच उद् ावत नाही. 

___________ 
  

श्रीगोंदा (जि.अहमदनगर) पांचायत सलमतीमध्ये वपण्याच्या पाण्याच्या  
टँिरना िीपीएस प्रणाली न बसववल्याबाबत 

  

(४३)  १४१८७२ (११-०७-२०१९).   श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  वपण्याच्या पाण्याच्या शासकीय ्ँकरचे ननयींत्रण िीपीएसद्वारे सुरु असून िीपीएस यींत्रणा 
बसववणे सक्तीचे असल्याचे शासनाचे धोरण असताना अहमदनगर जिल्हयातील श्रीगददा 
पींचायत ससमतीमध्ये वपण्याच्या पाण्याच्या ्ँकरला िीपीएस यींत्रणा बसववण्यात आली 
नसल्याच े ठदनाींक १५ मे, २०१९ रोिी वा त्यासुमारास स्ाननक लोकप्रनतननधीींच्या ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
तद्नुसार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (२६-०७-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
 सन्माननीय ववधानसभा सदसय, श्रीगददा याींनी ठदनाींक १५ म,े २०१९ रोिी श्रीगददा 
पींचायत ससमती कायाालयास ठदलेल्या भे्ीवेळी ग्ववकास अधधकारी व सींबींधधत सलवपक जिल्हा 
पररर्द कायाालयातील बैठकीमुळे पींचायत ससमती कायाालयात उपजस्त नव्हते. त्यामळेु 
्ँकरवरील िी.पी.एस. यींत्रणेची माठहती देता आली नाही. 
 त्ावप ठदनाींक १६ मे, २०१९ रोिी सन्माननीय ववधानसभा सदसय, श्रीगददा याींना 
्ँकरवरील िी.पी.एस. यींत्रणा सरुु असल्याच े ग् ववकास अधधकारी, श्रीगददा याींनी प्रत्यक्ष 
अवगत केले आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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पुणे शहरातील व्यापारी बांद वपशवीमधील दधुाची िादा दराने ववक्री करीत असल््ाबाबत  
  

(४४)  १४१९०४ (०५-०७-२०१९).   श्री.िगदीश मळुीि (वडगाव शेरी) :   सन्माननीय अन् न व 
नागरी पुरवठा आिण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरात  व्यापारी बींद वपशवीमधील दधुाचे दर वाढवून वपशवीवरील मळू फकीं मतीपेक्षा 
िासत फकीं मत आकारत असल्यान ेग्राहकाींना ववनाकारण अनतररक्त आध्ाक भार सहन करावा 
लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार सबींधधत दोर्ीवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (२६-०८-२०१९) : (१), (२) व (३) पुणे शहरात व्यापारी बींद 
वपशवीमधील दधुाची छापील फकीं मतीपेक्षा िासत फकीं मत आकारल्यान े वैध मापन शासत्र 
अधधननयम, २००९ व त्या अींतगात असलेल्या ननयमानुसार सन २०१८-१९ मध्ये १२ तक्रारी 
प्राप्त झाल्या होत्या त्या अनरु्ींगाने तपासणी करून ४ आस्ापनाींवर ख्ले नदद केले आहेत. 
तसेच माहे एवप्रल, २०१९ ते िून, २०१९ पयांत प्राप्त ०२ तक्रारीींच्या अनुर्ींगाने तपासणी करून 
एका आस्ापनेवर ख्ला नदद केला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नालासोपारा (ता.वसई, जि.पालघर) येथील लशधापबत्रिा धारिाांना िवळच्या 
दिुानातनू ्नलाईन धान्याचा परुवठा िरण्याबाबत 

  

(४५)  १४१९५२ (१०-०७-२०१९).   श्री.सुरेश लाड (ििदत) :   सन्माननीय अन् न व नागरी 
पुरवठा आिण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  नालासोपारा (ता.वसई, जि.पालघर) ये्ील मठहला बचत ग्ाच्या सशधावा्प दकुानातनू 
सशधापबत्रका धारकाींना धान्याचा परुवठा िवळच्या सशधावा्प दकुानातून होण्याबाबत तसेच तो 
ऑनलाईन करून देण्याबाबतची लेखी पत्राद्वारे मागणी ठदनाींक १४ डडसेंबर, २०१८ रोिी वा 
त्यासुमारास सम्ान सींस्ेन ेमा. मींत्री, अन्न व नागरी पुरवठा, प्रधान सधचव, अन्न व नागरी 
पुरवठा याींचेकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनुर्ींगान े सदर प्रकरणाची शासनान े चौकशी करून 
सशधापबत्रका लाभार्थयाांना िवळच्या सशधावा्प दकुानातून धान्याचा पुरवठा होण्याबाबत तसचे 
तो ऑनलाईन करून देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (१४-०८-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सावािननक ववतरण व्यवस्चेे सींगणकीकरण प्रकल्पातींगात सवा रासतभाव दकुानाींत ई-
पॉसद्वारे Aadhar enabled Public Distribution System (AePDS) प्रणालीचा वापर 
करुन पात्र लाभार्थयाांची बायोमेठरक ओळख प्वून सशधावसतूच े ववतरण करण्यात येत आहे. 
तसेच नालासोपारा के्षत्रात एकूण २५ रासतभाव दकुाने मींिूर असून त्या सवा रासतभाव 
दकुानाींतनू धान्य वा्प करण्यात येत आहे. कोणताही पात्र लाभा्ी अन्नधान्यापासनू वींधचत 
राहणार नाही, याबाबत योग्य दक्षता घेण्याचे आदेश सवा के्षत्रीय कायाालयाींना देण्यात आले 
आहेत. ज्या काडाधारकाींची ऑनलाईन नदद आहे, अशा सशधापबत्रकाधारकाींना ई-पॉस द्वारे व 
ज्या काडाधारकाींची ऑनलाईन नदद नाही, त्याींना नॉसमनी सुववधेद्वारे कागदपत्राींची पडताळणी 
करुन ओळख प्वून धान्याच े ववतरण करण्यात येते. सशधापबत्रका धारकाच ेकाडा ऑनलाईन 
असल्यास तो सशधापबत्रका धारक कोणत्याही रासतभाव दकुानाींतून पो द्ेशबबली्ीद्वारे धान्य घेव ू
शकतो. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नतखी (ता.सोयगाव, जि.औरांगाबाद) येथील ववहीरीचे खोलीिरण िरण्याबाबत 
  

(४६)  १४२२२३ (११-०७-२०१९).   श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नतखी (ता.सोयगाव, जि.औरींगाबाद) ये्ील पाणी ी्ंचाईवर मात करण्यासाठी पुरवठा 
ववहीरीचे खोलीकरण करण्याची मागणी ग्रामस्ाींनी माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गावातील ग्रामस्ाींच्या मागणीच्या अनरु्ींगाने ववहीरीचे खोलीकरण 
करणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (१३-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही. ग्रामस्ाींकडून अ्वा ग् 
ग्रामपींचायत कायाालय, ननमखेडी याींच्याकडून कोणतेही ननवेदन प्राप्त झालेले नाही. 
 त्ावप, ठदनाींक ३० एवप्रल, २०१९ रोिी ग् ग्रामपींचायत ननमखडेी, ता. सोयगाव 
याींनी सादर केलेल्या प्रसतावाच्या अनुर्ींगान ेठदनाींक ०९.०५.२०१९ रोिी १२००० सल्र क्षमतेची 
दररोि १ ्ँकर फेरी मींिूर केलेली आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील वधृ्द िलािाराांच्या मागण्याांबाबत 
  

(४७)  १४२६९० (१०-०७-२०१९).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय 
साांस् िृनति िायद मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील वधृ्द कलाकाराींकरीता कलाकार महामींडळाची ननसमाती करावी, त्याींच्या 
मानधनामध्ये ५०००/- रुपयाींची वाढ करावी, जिल्हयातील प्रनतवर्ी कलाकार ननवडताना 
असलेली ६० ची अ् वाढवून १२० करावी, कलाकाराींच्या उत्पान्नाच्या दाखल्यामध्ये वाढ करणे 
तसेच मानधनात दीडप् वाढ करणे इ. ववववध मागण्याींचे लेखी वववेदन लोकप्रनतनीधीींनी 
मा.मुख्यमींत्री व मा.साींसकृनतक कायामींत्री याींचेकड े लेखी ननवदनाव्दारे ठदनाींक १७ िानेवारी, 
२०१९ रोिी वा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वधृ्द कलाकराींच्या सींख्येत तसचे मानधनामध्ये वाढ करण्यासह अन्य 
मागण्याींबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०६-०८-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 राज्यातील वधृ्द कलाकाराींकररता त्याींच्या मानधनामध्ये रु.५,०००/- ची वाढ करावी, 
जिल्हयातील कलाकार ननवडताना असलेला प्रनतवर्ी ६० कलाकार हा इष्ाींक वाढववणे, 
कलाकाराींच्या उत्पन्नाच्या दाखल्यामध्ये वाढ करणे तसेच मानधनात दीडप् वाढ करणे इ. 
प्रकारच्या ववववध मागण्याींची ननवदेने वेगवेगळया ठदनाींकाींच्या पत्रान्वये प्राप्त झालेली आहेत. 
(२) याबाबत इष्ाींक वाढ तसचे मानधन वाढीबाबतचा प्रसताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे.   
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मोझरी (ता.धचखलदरा, जि.अमरावती) गावातील पाणीटांचाई दरू िरण्याबाबत 
  

(४८)  १४२८९७ (११-०७-२०१९).   श्रीमती ननमदला गाववत (इगतपूरी), श्री.अलमन पटेल 
(मुांबादेवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोझरी (ता.धचखलदरा, जि.अमरावती) या ७०० लोकवसतीच्या गावात तीव्र पाणी ी्ंचाई 
ननमााण झाली असून गावातील ववठहर आ्ली असून हातपींपही कोरड े पडले असल्याच े माहे 
माचा, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे ये्ील ग्रामस्ाींनी नदीत खडडा करुन झरा काढला असून तेच पाणी 
नागरीकाींना प्यावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याींसदभाात शासनाने चौकशी करुन ये्ील ग्रामस्ाींना ननयसमत व सवच्छ 
पाणीपुरवठा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (२६-०७-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
 मोझरी (ता.धचखलदरा, जि.अमरावती) या गावाची सध्याची लोकसींख्या सुमारे ६०५ 
आहे. गावामध्ये ववींधन ववठहरीवरुन कायमसवरुपी पाणी पुरवठा योिना आहे. तसेच गावात 
एक हातपींप असनू गावालगत एक खािगी ववहीर आहे.     
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 माहे, माचा २०१९ मध्ये या सवा उद्भवाींना मुबलक पाणी असल्यामुळे त्यादरम्यान 
पाणी ी्ंचाई ननमााण झाली नव्हती. 
(२) हे खरे नाही. 
 दोन वर्ाापूवी ग्रामस्ाींनी नदीत बुडकी तयार केली होती परींत ु हया बुडकीमधील 
पाण्याचा वापर सध्या वपण्यासाठी करण्यात येत नाही. 
(३) ठदनाींक १८.०३.२०१९ रोिी कायमसवरुपी पाणी पुरवठा योिनेच्या ववींधन ववठहरीवरील 
ववद्युत पींप नादरुुसत झाला होता. ग्रामपींचायतीमाफा त सदर ववद्युत पींप दरुुसत करण्यात 
येऊन ठदनाींक २९.०३.२०१९ पासनू गावामध्ये पूवावत पाणी पुरवठा सुरु करण्यात आला आहे. 
या कालावधी दरम्यान गावातील हातपींपाचे व गावालगतच्या खािगी ववठहरीचे पाणी ग्रामस् 
वपण्यासाठी वापरत होत.े 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

लसमेंटची दरवाढ िेल्यामुळे बाांधिाम के्षत्र व पांतप्रधान आवास योिना  
राबववण्यात अडचणी ननमादण झाल्याबाबत  

  

(४९)  १४३१०६ (१३-०७-२०१९).   श्री.बसवराि पाटील (औसा) :   सन्माननीय अन् न व 
नागरी पुरवठा आिण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दरवर्ीप्रमाण े यींदाही देशातील ६ त े ७ मोठ्या ससमें् कीं पन्याींनी ससमें्ची दरवाढ केली 
असून त्याचा फ्का बाींधकाम के्षत्र व पींतप्रधान आवास योिनेला बसत असल्याचे ठदनाींक २० 
मे, २०१९ रोिी वा त्या सुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गतवर्ी दरवाढीनींतर कें र पीय सपधाा आयोगाने ससमें् कीं पन्याींवर ६ हिार को्ी 
रुपयाींचा दींड आकारला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहु दींडाचा भरणा करुन घेणे आणण यींदाही मनमानी प शातीन ेससमें् दरवाढ 
केल्याबद्दल शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्ींगाने शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (२९-०७-२०१९) : (१) कें र प शासनान ेठद.०१.०३.१९८९ पासून ससमें् 
ननयींत्रण आदेश, १९६७ मधून ससमें्चे उत्पादन, फकीं मत व ववतरण यावरील ननबाध काढून 
्ाकले आहेत. महाराषर ससमें् (अनुज्ञप्ती व ननयींत्रण) आदेश, १९७३ ठद.३०.१०.१९९० च्या 
अधधसूचनेद्वारे रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामळेु सद्यजस्तीत ससमें्च्या फकीं मतीवर राज्य 
शासनाचे ननयींत्रण नाही. 
(२) सदर बाब राज्य शासनाच्या अखत्याररतील नसनू, कें र प शासनाच्या अखत्याररतील आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  



वव.स. ५९३ (37) 

अमरावती शहराला पाणीपुरवठा िरणारी नेरवपांगळाई ते तपोवन  
या िलवाहहनीच ेनुतनीिरण िरण्याबाबत 

  

(५०)  १४३३१३ (२४-०७-२०१९).   डॉ.सुननल देशमखु (अमरावती) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती शहराला पाणीपूरवठा करणारी अप्परवधाा धरण ते िलशूध्दीकरण कें र पापयातच्या 
मूख्य िलवाहीनीपैकी नेरवपींगळाई ते तपोवन या मुख्य िलवाहीनीचे नुतनीकरण करण्याच्या 
रूपये १९७ को्ी खचााच्या अींदािपत्रकास मान्यता देण्याबाबत मा.पाणी पुरवठा मींत्री याींनी 
ननवेदन ठदले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िलवाहीनीच्या सदर अींदाि पत्रकास ताींबत्रक मान्यता देण्यात आली 
आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (२२-०८-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, ताींत्रीक मान्यता देण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 

  
  
ववधान भवन :    

सचचव 
महाराष्ट्र ववधानसभा. 

मुांबई.   

__________________________________________________________________ 
मुर पणपूवा सवा प्रफक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 

मुर पण: शासकीय मध्यवती मुर पणालय, मुींबई. 


