अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २१९ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राज्यात ग्रामीण भागातील पाणीटां चाई दरू िरण्यासाठी
राष्ट्रीय पेयजल योजना राबववण्याबाबत

(१)

५८३३ (०७-०४-२०१५).

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.बसवराज पाटील (औसा),

श्री.शांभूराज दे साई (पाटण), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर), श्री.हसन
मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव्हाड ( (मुांरा ा िळवा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.किसन िथोरे

(मरु बाड (), श्री.प्रिाश अबबटिर (राधानगरी), श्री.सरु े श हाळवणिर (इचलिरां जी), ड (ॉ.सजु जत
शमणचेिर

(हातिणांगले),

श्री.उल्हास

पाटील

(शशरोळ),

श्री.छगन

भज
ु बळ

(येवला),

श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.अवधूत
तटिरे (श्रीवधधन) :
करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यात ग्रामीण भागातील पाणी्ीं चाई दरू करण्यासा र राषरीय पयोल योोनगतगत

सन २०१४-२०१५ या आर्थक वर्ासा र कगद्र सरकारन १०० को्ी १५ लाख आणण राज्य सरकार
कडून २८ को्ी असा एकूण १२८ को्ी ३५ लाख रुपयाींचा ननधी माह ोानवारी २०१५ मध्य
ववतररत करण्यात आला आह, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, राज्यातील अल्पसीं्याींकासह द लत, भ्क्या ववमुक् याींच्या अनक व याींमध्य

राषरीय ग्रामीण पयोल कायक्रम अद्याप पोहचला नसुन राज्यातील १,००,४८८ व याींपकक
होारो व या अद्याप वपण्याच्या पाण्यापासून वींर्चत आहत, ह ही खर आह काय,

(३) असल्यास, सन २०१४-२०१५ मध्य िषदष् असलल्या २,२५४ द लत व याींपकक अवयया १७
ष काणीच या योोनच काम सरु
ु आह, ह ही खर आह काय,

(४) तसच कगद्रान १७ प्रयोगशाळा बाींधण्याच िषिष् दनन अद्याप एकही प्रयोगशाळा िभी
राषहलली नाही तर गाव पाणीपुरव ा स मती सदयाींच्या प्र शक्षणातही राज्य वपछाडीवर असन
ू

३९ होार ५७० पकक अवयया १८९४ सदयाींना प्र शक्षण दण्यात आल आह, ह ही खर आह
काय,

वव.स. २१९ (2)
(५) तसच, सन २०१५-१६ चा राषरीय पयोल आराखडा तयार करताना कवळ ्ँ करग्रत
गाव/वाडया व दर्
ु ीत पाणी पुरव ा होणारी गाव/वाड्या व सन २०१४-१५ मध्य ज्याींच
अींदाोपत्रक तयार आह याींचाच समावश करण्याच्या सच
ू ना पाणीपरु व ा ववभागाच सर्चव याींनी
षदनाींक २० ोानवारी, २०१५ रोोी घतलल्या ब ककत कल्या आहत, ह ही खर आह काय,

(६) असल्यास, सन २०१४-२०१५ मध्य राज्यात शासनान तकती योोनाींना मींोूरी दवून

या

पुण करण्यात आल्या व यातील तकती योोना ग्रामपींचायतीकड हताींतर करण्यात आल्या व
राज्यातील

भ्क्या

व

द लत

व याींमध्य

सदर

राषरीय

पयोल

कायक्रमाींची

प्रभावी

अींमलबोावणी करण्यासा र शासनान कोणती कायवाही कली वा करण्यात यत आह,
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२२-०९-२०१६) : (१) राषरीय ग्रामीण

पयोल कायक्रमाींतगत पाणी

पुरव ा व वच्छता ववभागान ोानवारी २०१५ मध्य कगद्र व राज्य षहश्यापो्ी एकूण रू.१२८.३५
को्ी एवढा ननधी सींबींधीत अींमलबोावणी यींत्रणाींना ववतरीत

कला आह, ह खर आह.

(२) अींशत: खर आह.
राज्यामध्य षद.०१/०४/२०१५ नुसार असलल्या

एकूण १,००,६३९ वाडया/व याींपकक

८९,४०४ वाड्या/व याींना शासन ननकर्ानुसार पाणी पुरव ा िपलब्ध करण्यात आला आह.
िवररत ११,२३५ वाड्या/व याींना

अींशत: पाणी पुरव ा िपलब्ध करण्यात आला आह:

(३) राज्यातील एकूण २,२५४ द लत व याींपकक १९५२ व याींना शासन
ननकर्ानुसार पाणी
ा़

परु व ा िपलब्ध आह. सन २०१४-१५ च्या कृती आराखडयात ननश्श्चत करण्यात आलल्या ९८

वाड्या/व याींच्या िषिष्ाींपकक माच २०१५ अखर ८४ वाडयाींना पाणी पुरव ा िपलब्ध करुन
षदलला आह.

(४) कगद्र शासनान षदलल्या १८ प्रयोगशाळा बाींधण्याच्या िषिष्ापकक १७ प्रयोगशाळा थापन
करण्यासा र आवश्यक ननधी सींबर्ीं धत यींत्रणाींना ववतररत करण्यात आला असन
ू प्रयोगशाळा

थापनबाबतच काम प्रगतीपथावर आह. तसच गाव पाणी पुरव ा स मतीच्या ३९,५७०
सदयाींना द्यावयाच्या प्र शक्षणापकक १५,६५२ सदयाींना माह ोानवारी २०१५ अखर पयंत
प्र शक्षण दण्यात आल आह.
(५)

कगद्र

शासनान

सन

२०१५-१६

या

वर्ाचा

कृती

आराखडा

तयार

षद.०९/०१/२०१५ च्या पत्रान्वय षदलल्या मागदशक सच
ू ननस
ु ार आवश्यक

करण्यासींदभात

या सच
ू ना प्रधान

सर्चव पापुववव याींनी षद. २०/०१/२०१५ रोोीच्या ब ककमध्य षदलल्या आहत.

(६) राषरीय ग्रामीण पयोल कायक्रमाींतगत सन २०१४-१५ या वर्ासा र घण्यात आलल्या ४२००
गाव / वाड्या व याींच्या िषिष्ाींपकक
पण
ू करण्यात आल आह. या अींतगत

माच २०१५ अखर ३,७४७ गाव / वाड्या व याींच िषिष्
सन २०१४-१५ या वर्ात

घण्यात आलल्या ९८ गाव/वाड्या व याींच्या िषिष्ाींपकक

अनस
ु र्ू चत ोाती अींतगत

माच २०१५ अखर ८४ गाव / वाड्या

व याींच िषिष् पूण करण्यात आल आह.तसच सन २०१४-१५ या वर्ात
अींतगत घण्यात आलल्या ६७६ गाव / वाड्या व याींच्या िषिष्ाींपकक
गाव/वाड्या व याींच िषिष् पूण करण्यात आल आह.
(७) प्रश्न िद््ावत नाही.

___________

अनुसूर्चत ोमाती

माच २०१५ अखर ६४२

वव.स. २१९ (3)
िोल्हापूर येथील जयप्रभा स्टुडिओड (श शासनाने ववित णेण्याची मागणी
(२)

४३०२९ (२८-०४-२०१६).

श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :

सन्माननीय

साांस्िृतिकति िायध मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर यथील ोयप्रभा ्ुडिओडाचा सींरषितक्षत वारसा वातम
ु ध्य समावश लाला असून
सदर वारसा ोपण्याकररता सदर ्ुडिओडा शासनान ववकत घण्याची मागणी कोल्हापरू कराींनी
माह ोानवारी, २०१६ मध्य वा यादरम्यान कली आह, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, सदर मागणीसींदभात शासनान ननणय घतला आह काय,

याच वरुप काय

आह,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. ववनोद तावड (े (२२-०९-२०१६) : (१) कोल्हापरू यथील ोयप्रभा ्ुडिओडा शासनान ववकत
घण्याबाबत ोानवारी, २०१६ मध्य ननवदन प्राप्त लाल आह.
(२) हा ववर्य शासनाच्या अख याररतील नाही.
(३) प्रश्न िद््ावत नाही.
___________
साांगली येथील अन्न व औषध प्रशासन ववभागाने जप्त िेलेले सादहत्य
जुन्या मािेट याड (ध िायाधलयात पड (ून असल्याबाबत
(३)

४६८६० (०३-०५-२०१६).

श्री.धनजांय (सुधीर) गाड (गीळ (साांगली) :

सन्माननीय अन्न

आणण औषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) साींगली यथील अन्न व और्ध प्रशासन ववभागान ोप्त कलल को्यवधी रुपयाींच मफड्रॉन
व क्माईन व मह वाची कागदपत्र, श्हहश्ो् बक
ु ोन्
ु या माके् याड कायालयात पडून
असल्याची बाब माह ोानवारी, २०१६ मध्य वा
काय,

या दरम्यान ननदशनास आली, ह खर आह

(२) असल्यास, सद्यश्थतीत अन्न व और्ध प्रशासन ववभागाच कायालय ववोयनगर यथील
मध्यवती कायालयात हलववण्यात आल आह परीं तु िपरोक्त सव साषह य पूवीच्या ोुन्या माके्
याड कायालयातच
(३)

वण्यात आल्या आहत, ह ही खर आह काय,

असल्यास, ोुन्या माके् याड कायालयाकररता कोण याही प्रकारची सुरक्षा हयवथा तकीं वा

बींदोबत

वण्यात आलला नाही, ह ही खर आह काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणाची शासनान चौकशी कली आह काय,

यानुर्ींगाींन या सव

साषह याचा दरु
ु पयोग होन नय म्हणन
ू कोणती कायवाही कली वा करण्यात यत आह,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?

वव.स. २१९ (4)
श्री. धगरीश बापट (०५-१०-२०१६) : (१) ोन
ु माके् यथील कायालय अन्न व और्ध प्रशासन
साींगली याींच ताब्यात असून त भाडत वावर घण्यात आलल आह. मफड्ररान व क्माईन याींचा
ोप्त कलला सा ा तसच काही कागदपत्र यथ

वण्यात आली होती. षद. २०/०१/२०१६ च्या

दननक पुढारी मध्य याबाबतची बातमी छापून आली होती.

(२)त कालीन श्ोल्हार्धकारी याींच्या सूचननुसार फक्त ोप्त मुिमाल हा
कायालयात

वण्यात

आलला

आह.

िवरीत

कागदपत्र

ववोयनगर

ोुन माके् यथील

यथील

कायालयात

हलववण्यात आली आहत.
(३) ोन
ु माके्
नोंदवही

कायालय ह कुलप
ू बींद आह. सदर कायालय िघडण तकीं वा बींद करण याबाबत

वण्यात आली आह. तसच सुरषितक्षततसा र नतथ दोन सीसी्ीहही करमर बसववण्यात

आल आहत.

(४) व (५) प्रश्न िद््ावत नाही.
___________
राज्यातील पाणी व स्वच्छतेसाठी असलेल्या योजनाांना िेंद्र शासनाने तिकनधी बांद िेल्याबाबत
(४)

४८००३ (२८-०४-२०१६).

श्री.ववजय भाांबळे (जजांतूर), ड (ॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील

(एरां ड (ोल), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.वैभव नाईि (िुड (ाळ), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर),
श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.जजतेंद्र आव्हाड ( (मांरा 
ु ा िळवा),
श्री.भास्िर जाधव (गह
ु ागर), श्री.सरु े श लाड ( (िजधत), श्री.वैभव वपचड ( (अिोले), श्री.पाांड (ुरां ग बरोरा
(शहापूर), श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.हनुमांत ड (ोळस (माळशशरस), श्री.शामराव ऊफध

बाळासाहे ब पाटील (िराड ( उत्तर), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव), श्री.ददलीप वळसे-पाटील
(आांबेगाव) :
काय :(१)

सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

राज्यातील पाणी व वच्छतसा र असलल्या योोनाींना कगद्र शासनान ननधी बींद कला

आह, ह खर आह काय,
(२) असल्यास, राज्य शासनान पाणी पुरव ा योोनसा र वत: ननधी िपलब्ध करुन ४ वर्ांचा
कायक्रम आखला आह, ह ही खर आह काय,

(३) असल्यास, सदर योोनगतगत सींधुदग
ु श्ोल््यात तकती पाणी पुरव ा व भुयारी ग्ाराींच्या
योोनाींसा र ननधी तसच

राज्य

शासनाच्या

पाणी

परु व ा

योोनसा र

ननधी

िपलब्ध

होण्याकररता शासनान कोणती कायवाही कली वा करण्यात यत आह,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०४-१०-२०१६) : (१) काही अपवाद वगळता राषरीय ग्रामीण पयोल
कायक्रमाींतगत नववन पाणी पुरव ा

योोना घन नयत अशा कगद्र

शासनान सूचना षदल्या

आहत. या हयनतररक्त राषरीय ग्रामीण पयोल कायक्रम व वच्छ भारत अ भयान या दोन्ही
योोनाींसा र कगद्र शासनाकडून ननधी िपलब्ध होत आह.
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(२) व (३) राज्य शासनान मु्यमींत्री ग्रामीण पयोल कायक्रम ही नवीन योोना सुरु कली
असून याबाबतचा सवसमावशक शासन ननणय षद.०७/०५/२०१६ रोोी ननग मत करण्यात

आलला आह. सदर कायक्रम सन २०१६-१७ त सन २०१९-२० या चार वर्ात राबववण्यात यणार
आह.
मु्यमींत्री ग्रामीण पयोल कायक्रम हा ग्रामीण पाणी पुरव ा योोना असल्यान

यामध्य भुयारी ग्ाराींची योोना समाववष् नाही. सदर योोनगतगत श्ोल्हा पररर्द, सींधुदग
ु

कडील १७ वतींत्र योोना तसच महाराषर ोीवन प्रार्धकरणाकडील १ प्राद शक योोना अशा
एकूण १८ योोना सींधद
ु ग
ु श्ोल््याींतगत समाववष् आहत.

मु्यमींत्री ग्रामीण पयोल योोनसा र चालू आर्थक वर्ासा र रु.५००.०० को्ी

एवढी तरतूद (पूण राज्यासा र) अथसींकश्ल्पत करण्यात आलली आह.
(४) प्रश्न िद््ावत नाही.

___________
गेवराई (जज.बीड () तालक्
ु यात ग्रामीण भागामधील हातपांप नादरु
ु स्त असल्याबाबत
(५)

५२४९९ (१०-०८-२०१६).

श्री.लक्ष्मण पवार (गेवराई) :

स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

गवराई

तालुक्यात

(श्ो.बीड)

ग्रामीण

भागामध्य

सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण
वपण्याच्या

पाण्याची

समया

सोडववण्याकरीता श्ोल्हा पररर्दअींतगत प्र यक गावाींमध्य हातपींप (हाप्सा) बसववण्यात आल
आहत, ह खर आह काय,
(२) असल्यास, गवराई पींचायत स मतीच्या अनागोंदी कारभारामुळ ह हातपींप नादरु
ु त असून
तकरकोळ दरु
ु तीअभावी ह बींद आहत, ह ही खर आह काय,

(३) असल्यास, सदर हातपींप दरु
ु त कल्यास या भागात ोो ्ँ करन पाणीपुरव ा कला ोातो व
यावर ोो करोडो रुपयाींचा खच होतो तो होणार नाही, ह ही खर आह काय,

(४) असल्यास, गवराई तालुक्यातील हातपींप दरु
ु त करण्याबाबत शासनान कोणती कायवाही
कली वा करण्यात यत आह,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२२-०९-२०१६) :(१) होय, ह खर आह.
(२) ह खर नाही.
(३) ह खर नाही.
(४) गवराई तालुक्यातील ननय मत दखभाल व दरु
ु तीअींतगत ता पुर या वरुपात नादरु
ु त
होणार हातपींप ता काळ दरु
ु ती करण्यासा र गवराई पींचायत स मतीकड दोन तफरती दरु
ु ती

पथक, आवश्यक कमचारी व दरु
ु तीसा र लागणार साषह य िपलब्ध आह. नादरु
ु त हातपींप
पथकाद्वार ग्रामपींचायतीच्या मागणीप्रमाण ता काळ दरु
ु त करण्यात यतात.
(५) प्रश्न िद््ावत नाही.

___________
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राज्यात जीवनावश्यि वस्तू तूरड (ाळीसह रास्त भावाने ववक्री िरण्याबाबत
(६)

५३८४१ (१०-०८-२०१६).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (दहांगणणाट),

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददवली पूव)ध , अॅड (.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.ववजय िाळे

(शशवाजीनगर), श्रीमती मतिकनषा चौधरी (ददहसर), श्री.सतिकु नल िेदार (सावनेर), श्री.िुणाल पाटील
(धुळे ग्रामीण), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.हनुमांत ड (ोळस (माळशशरस), ड (ॉ.पतांगराव िदम
(पलूस िड (ेगाव), श्री.ववजय वड (ेट्टीवार (रा म्हपूरी), ड (ॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.वैभव नाईि
(िुड (ाळ),

श्रीमती

सांध्यादे वी

दे साई-िुपेिर

(चांदगड (),

श्री.जजतेंद्र

आव्हाड (

(मुांरा ा

िळवा),

श्री.भास्िर जाधव (गह
ु ागर), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.अतिकनल िदम (तिकनफाड (), श्री.राहुल
मोटे (पराांड (ा), श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.ड (ी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.बाळासाहे ब
थोरात (सांगमनेर), श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)ध , िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य),
श्री.िालीदास

िोळां बिर

(वड (ाळा),

(चाांददवली),

ड (ॉ.सतीश

(अण्णासाहे ब)

श्री.राणाजगजीतशसांह

पाटील

श्री.अस्लम

पाटील

(उस्मानाबाद),

शेख

(मालाड (

(एरां ड (ोल),

श्री.वैभव

पजश्चम),

श्री.अजजत

वपचड (

श्री.नसीम

पवार

(अिोले),

खान

(बारामती),

श्री.पाांड (ुरां ग

बरोरा

(शहापूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.सुरेश लाड ( (िजधत), श्री.मिरां द जाधव-पाटील (वाई),

श्री.शामराव ऊफध बाळासाहे ब पाटील (िराड ( उत्तर), श्री.अतुल सावे (औरां गाबाद पूव)ध , श्री.सध
ु ािर
दे शमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड (े (नागपूर पूव)ध , श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य),
श्री.ववजय भाांबळे

(जजांतरू ), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू ),
श्री.राजाभाऊ (पराग) वाजे (शसन्नर), ड (ॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :

सन्माननीय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) राज्यात

खाद्यतल व

तुरडाळीच भाव आ्ोक्यात आणण्यासा र ७ प्राद शक ववभागात

तीन मषहन्यात ५,५९२ ष काणी धाडी घालून डाळ, तल, तलबीयाण इ. ५३९ को्ी ५० लाख १५
होार

७४५

रुपयाींच्या सा बाोाकडून

ताब्यात

घतलल्या

ोीवनावश्यक

वतू बाोारात

ववक्रकसा र ता काळ यण आवश्यक असल्याच्या कारणातव षदनाींक २४.११.२०१५ रोोीच्या
शासन

ननणयान्वय

ोीवनावश्यक

वतू

अर्धननयम,

१९५५

अन्वय

कडधान्याच्या साठ्याची ववल्हवा् लावण्याबाबत कोण या अ्ी व शती

ोप्त

कलल्या

ननश्श्चत करण्यात

आल्या हो या,
(२) असल्यास, षदनाींक २४ नोहहग बर, २०१५ च्या शासन ननणयानस
ु ार डाळीची सा बाोी
करणाऱ्याकडून १०० रुपय ्ँ प पपरवर दीं डपत्र

लहून घनन पकडण्यात आलली डाळ १००
रुपय तकलो दरान राज्यात ववकली ोाईल अस दीं डपत्रात लहून घनन, पकडलला डाळीचा सा ा
परत करण्यात आला, ह खर आह काय,
(३) असल्यास, वरील दीं डपत्रात कबूल कल्यानुसार रशन मातफयाींनी डाळ बाोारात ववक्रकस
आणलली नाही तसच तकरकोळ बाोारात तरू डाळ २०० रुपय तकलो या दरान ववकली

ोात असून इतर कडधान्याींच भाव वाढल्यान सवसामान्य नागरीकाींवर मो ा आर्थक भार पडत
असल्याच माह ोानवारी, २०१६ मध्य वा यादरम्यान ननदशनास आल, ह ही खर आह काय,
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(४) तसच राज्यात रशन काडावर दण्यात यणाऱ्या तुरडाळ योोनसा र २०० को्ी रुपयाींची
तरतूद न कल्यामुळ सदर योोना रखडली असल्याच माह एवप्रल २०१६ मध्य वा
ननदशनास आल आह, ह ही खर आह काय,

यासम
ु ारास

(५) तसच राज्यातील शतकऱ्याींकडून ५० त ६० रुपय तकलो इतक्या कमी दरान तूरडाळ खरदी
करुन सदर डाळ १०० त १५० रुपय तकलो दरान हयापारी ववकत असल्यामुळ
ननयींत्रण

याींच्यावर

वण्याकररता तसच ोप्त कलल्या ोीवनावश्यक वतू तूरडाळीसह रात भावान

ववक्रक करण्याबाबत अथवा सदर माल रशनदक
ु ानातून अन्न सरु क्षा योोनच्या लाभार्थयाना
ववतरीत करण्याबाबत आणण भववषयात सा बाोावर ननयींत्रण

वण्याच दृष्ीन शासनान

कोणती कायवाही कली वा करण्यात यत आह,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. धगरीश बापट (२६-०९-२०१६) : (१) राज्य शासनाच्या षद.१९.१०.२०१५ च्या पत्रास अनुसरुन,

ोप्त करण्यात आलला तूर / तूरडाळीचा सा ा सींबींर्धत हयापाऱ्याकडून Indemnity Bond
घनन,

याला परत करण्याबाबत षदनाींक २४.११.२०१५ च्या शासन ननणयान्वय ननदे श दण्यात

आल. सदर शासन ननणयामध्य खालीलप्रमाण अ्ी व शती ववषहत करण्यात आल्या हो या :१) मक्
ु त कलली तरू डाळ व मक्
ु त कलल्या तरू ीच्या भरडाईनींतर तयार लालली
तूरडाळ महाराषर राज्यातच रु.१००/- प्रनततकलो या दरान ग्राहकास ववकली ोाईल,

२) मुक्त कलल कडधान्य महाराषर राज्यातच ववकल ोाईल या अ्ीवर Indemnity
Bond घनन, मुक्त करण्याबाबत कायवाही करण्यात यावी.

३) सींबींर्धत हयापाऱ्याींनी Indemnity Bond भरुन दण्यास नकार दशववल्यास ोप्त
कलल्या साठ्याचा ोीवनावश्यक वतू अर्धननयम, १९५५ मधील तरतूदीनुसार ोाषहर
ललाव करण्यात यावा.

(२) होय. ह खर आह.
षदनाींक २४ नोहहग बर, २०१५ च्या शासन ननणयास अनुसरुन ोप्त करण्यात आलला डाळी

/कडधान्याच्या सा ा Indemnity Bond घनन मक्
ु त करण्यात आला आह.
(३) ह खर नाही.

षदनाींक २४ नोहहग बर, २०१५ च्या शासन ननणयास अनुसरुन मुक्त कलली तूरडाळ

सींबींर्धत सा ामालक / हयापाऱ्याींनी अकोला, ोळगाींव, नागपूर, रायगड यथ ववकल्याची दयक
सींबींर्धत प्रार्धकाऱ्याींकड प्राप्त लाली आहत.

दषु काळी पररश्थती व अपुऱ्या ि पादनामुळ तूरडाळ तसच इतर कडधान्याींच वाढलल

दर, शासनान कलल्या ववववध िपाययोोनाींमळ
ु ननयींत्रत्रत

वण्यास मदत लाली आह.

(४) सवसामान्य ोनतसा र लक्ष्य ननधाररत सावोननक ववतरण हयवथमधील अीं योदय अन्न
योोना व बीपीएल मधील

शधापत्रत्रकाधारकाींना सावोननक ववतरण हयवथअींतगत कमाल

रु.१२०/- प्रनततकलो प्रनत शधापत्रत्रका प्रनतमाह १ तकलो तरू डाळ िपलब्ध करुन दण्याबाबतचा
शासन ननणय षदनाींक २१.०७.२०१६ रोोी ननग मत करण्यात आला आह. सदर शासन

ननणयाच्या अनुर्ींगान रु.१०३/- या दरान तूरडाळ वा्पासा र लक्ष्य ननधाररत सावोननक
ववतरण हयवथमधील अीं योदय अन्न योोना व बीपीएल मधील

शधापत्रत्रकाधारकाींना

वव.स. २१९ (8)
NCDEX Spot Exchange माफत ई- ललावाद्वार खुल्या बाोारातून माह ऑग्, २०१६ त
ऑक््ोबर, २०१६ या कालावधीसा र दण्यात यत आह.
(५) डाळीींच दर ननयींत्रत्रत

वण्याच्या दृष्ीकोनातन
ू सव श्ोल्हार्धकारी याींनी

याींच तरावर

याींच्या श्ोल््यातील सव सींबींर्धत तकरकोळ व घानक हयापारी तसच आयातदार याींच्या
ननय मतपण ब का घनन, आवश्यक या िपाययोोना करण्याबाबत तसच ोीवनावश्यक वतू
अर्धननयम, १९५५ अींतगत सा ा ननबंधाची का्कोरपण अींमलबोावणी करण्याबाबत राज्य

शासनाच्या षद.१६.०४.२०१६ व षद.२०.०६.२०१६ च्या पत्रान्वय सव क्षत्रत्रय कायालयाींना सूचना
दण्यात आल्या आहत. याअनर्
ु ींगान क्षत्रत्रय कायालयाींकडून कायवाही करण्यात यत आह.
डाळीींच दर ननयींत्रत्रत

वण्याच्या दृष्ीकोनातून डाळीींसा र दर ननयींत्रक कायद्याच

प्रारुप तयार करण्यात आल असन
ू , सदरच प्रारुप कगद्र शासनाकड मान्यततव सादर करण्यात
आल आह.

शासनाच्या षद.१९.१०.२०१५ च्या पत्रास अनस
ु रुन ोप्त करण्यात आलली तरू डाळ

सावोननक ववतरण हयवथअींतगत ववतरीत करण्यात आलली नाही.
(६) प्रश्न िद््ावत नाही.
___________

रे शतिकनग
ां चा िाळा बाजार िरणाऱ्या सांस्थाांबाबत
(७)

५३८५६ (१०-०८-२०१६).

अॅड (.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल),

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), अॅड (.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली
पूव)ध , श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशड (ी), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम) :

सन्माननीय

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबईसह, नवी मुींबई,

ाण, कल्याण यथील रशननींगचा काळा बाोार करणाऱ्या ३०

सींथाींवर सन २००९ त २०१५ या कालावधीत धान्याच्या अपहार प्रकरणी गुन्ह दाखल
करण्यात आल असल्याची बाब ननदशनास आली आह, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, सदर रशन मातफयाींनी परवान रि होताच मींत्रालयात ोानन ननलींत्रबत परवान
पूववत करून घतल असल्याच व यापकक अनक सींथाींवर कवळ दीं डा मक कारवाई, ननयतन

थर्गती व प्रार्धकार पत्र रिची ता पुरती कारवाई करून मषहनाभरात ननलींत्रबत परवान पुन्हा
सुरु कल्याच माह म, २०१६ मध्य वा यादरम्यान ननदशनास आल, ह ही खर आह काय,

(३) असल्यास, िक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आह काय, यात काय आढळून आल व
यानुर्ींगान सदर रशननींगचा काळा बाोार करणाऱ्या सींथाींवर ननयींत्रण

वण्यासा र तसच

िक्त गुन्ह दाखल कलल्या सींथाींवर कोणती कारवाई कली वा करण्यात यत आह,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. धगरीश बापट (२९-०९-२०१६) : (१) होय.
(२)

सन २००९ त २०१५ या कालावधीमध्य २४ सींघ्ीत सींथा ननलींबनानींतर ४ त ५

मषहन्याच्या कालावधीत शासन आदशानुसार पुन्हा सुरु करण्यात आल्या आहत. तसच ५
सींघष्त सींथा रि करण्यात आल्या आहत.

वव.स. २१९ (9)
मात्र माह म,२०१६ मध्य वा दरम्यान अनक सींथावर कवळ दीं डा मक कारवाई, ननयतन
थर्गती व प्रार्धकारपत्र रिची ता पुरती कारवाई करुन मषहन्याभरात ननलींत्रबत परवान पुन्हा
सरु
ु कल्याच ननदशनास आल नाही.

(३) अन्नधान्याच्या रकच्या वाहतुककदरम्यान होणाऱ्या अन्नधान्याच्या अपवापरास प्रनतबींध
करण्याच्या

ििशान

तसच

माषहती/मागोवा घण्यात यतो.

वाहतुककदरम्यान

रकच्या

ावष काणाची

प्र यक

्प्प्यावरील

तफर या पथकामाफत सींघष्त सींथववरुध्द गुन्हा नोंद करण्याची कारवाई करण्यात यत

व कारवाईअींती सींथा ननलींत्रबत वा रि करण्यात यत.
(४) प्रश्न िद््ावत नाही.

___________
मौजे शशांगोणी (ता. माळशशरस, जज. सोलापूर) येथील पाणी पुरवठा
पाईपलाईनचे िाम तिकनिृष्ट्ट प्रतीचे झाल्याबाबत

(८)

५३८५८ (१०-०८-२०१६).

श्री.हनुमांत ड (ोळस (माळशशरस) :

आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा

(१) मौो शींगोणी (ता. माळ शरस, श्ो. सोलापूर) यथील पाणी पुरव ा पाईप लाईनच काम
ननकृष् प्रतीच लाल्याच माह म २०१६ मध्य वा

यादरम्यान ननदशनास आल, ह खर आह

काय,

(२) असल्यास, िक्त प्रकरणी शासनान चौकशी कली आह काय,
(३) असल्यास, चौकशीच ननषकर् काय आहत व तद्नस
ू ार सदर

कदाराींवर कोणती कारवाई

कली आह तसच सदरच काम दोेदार करणबाबत कोणती कायवाही कली वा करण्यात यत
आह,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१९-०९-२०१६) : (१) अींशत: खर आह.
(२) ग्रामथाींकडून प्राप्त लालल्या तक्रारीस अनस
ु रुन िपअ भयींता व कननष

अ भयींता

याींनी

तक्रारदारासमवत सदर योोनची पाहणी कली.

(३) पाहणी अींती, सदर योोनसा र वापरण्यात आलल पी.हही.सी. पाईप िच्च प्रतीच व
चाींगल्या दोाच असल्याच आढळून आल. तसच

शींगोणी गाव ाणातील भाग डोंगराळ

असल्यान सरु ीं ग लावन
ू खोदाई करण शक्य नसल्यान पाईपलाईनची चारी खोदाई काही ष काणी
मींोूर खोदाईपक्षा कमी खोलीची षदसून आली. ज्या ष काणी कमी खोलीवर पाईप्स ्ाकल
आहत,

या ष काणच पाईप्स काढून, पाईप लाईनची चारीची खोली वाढवून पुन्हा पाईपलाईन

्ाकणबाबत

ग्रामपींचायत,

शींगोणी याींना

सूचना

दण्यात

आल्या.

ग्रामपींचायतीन आवश्यक या ष काणी खोली वाढवून पाईप ्ाकल आहत.
(४) प्रश्न िद््ावत नाही.

___________

यानुसार, शींगोणी

वव.स. २१९ (10)
राज्यात भूजल पातळी खालावली असल्याबाबत
(९)

५४०९३ (१०-०८-२०१६).

श्री.अशमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.त्र्यांबिराव

शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.ववजय वड (ेट्टीवार (रा म्हपूरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण),
श्री.अस्लम शेख (मालाड ( पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), ड (ॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी),
अॅड (.यशोमती ठािूर (तिकतवसा), श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण

स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात भो
ू ल सा यातून

सींचनासा र, औद्योर्गक वापरासा र तसच शहरीकरण व

वाढ या लोकसीं्यनुसार वपण्याच्या वाढ या मागणीमुळ भूोल िपसा मो या प्रमाणात होत

असल्यान तसच भो
ू ल सवेक्षण व ववकास यींत्रणा ववभागाकडून करण्यात आलल्या भो
ू ल
पातळीच्या सवेक्षणातन
ू राज्यातील १८ होार गावाींमधील भो
ू ल पातळी खालावली असल्याच
माह एवप्रल, २०१६ मध्य वा या दरम्यान ननदशनास आल आह, ह खर आह काय,

(२) तसच राज्यातील सुमार २८५ तालुक्याींमधील ३१ होार ९२० गावाींमध्य पाण्याची पातळी
एक त तीन मी्रपक्षा कमी लाल्यान नोीकच्या काळात पाण्याचा प्रश्न अर्धकच भीर्ण
होणार असल्यान शासनान कोणती कायवाही कली वा करण्यात यत आह,
(३) नसल्यास, याची सव साधारण कारण काय आहत ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०४-१०-२०१६) : (१) राज्याची भौगो लक व भूशात्रीय श्थती लक्षात

घता भो
ू ल पातळी ही मोठ्या प्रमाणावर पोन्यमानावर अवलींबुन असत. गतवर्ी सन २०१५
मध्य पोन्यमानातील त्
ु ीचा पररणाम भो
ू ल साठ्यावर लालला आह. यातव राज्यात माच,
२०१६ मधील ननररक्षण ववषहरीच्या भूोल पातळीची मागील पाच वर्ाच्या माचच्या सरासरी
भूोल पातळीशी तुलना कली असता १८,५०२ गावात १ मी्रपक्षा ोात घ् आढळून यत.

(२) महाराषर भूोल अर्धननयम (ववकास व हयवथापन) २००९ नुसार राज्य भूोल प्रार्धकरण,
मुींबई याींनी ८० पाणलो् क्षत्रामध्य खोल ववहीरी घण्यास बींदी आणली आह.
राज्यामध्य भो
ू ल पातळी वाढववण्याबाबत ोलयक्
ु त

शवार अ भयान, राषरीय ग्रामीण

पयोल कायक्रम (शाश्वतता) इ. योोना राबववण्यात यत आहत.
(३) प्रश्न िद््ावत नाही.
___________
पाटण मतदारसांणातील गाांवे व वाड (यावस्त्याांना िायम स्वरुपी वपण्याच्या पाण्याच्या
योजना िायाधन्वीत िरणेिरीता तिकनधी उपलब्ध िरुन दे णेबाबत
(१०)

५४४०९ (१०-०८-२०१६).

श्री.शांभूराज दे साई (पाटण) :

आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा

(१) सातारा श्ोल््यातील पा्ण ववधानसभा मतदारसींघातील बहुताींशी गाींव व वाडया व या या
डोंगरी भागात वसलल्या असून िन्हाळ्यामध्य सदर गावाींना व वाडयाव याींना वपण्याच्या
पाण्याची तीव्र ्ीं चाई ननमाण होत, ह खर आह काय,

वव.स. २१९ (11)
(२) असल्यास, डोंगरी भागातील या गाींवाना व वाडयाव याींना माह ोानवारी,फब्रुवारी

मषहन्यामध्यच वपण्याच्या पाण्याचा ्ॅं कर पुरवावा लागतो, यींदाच्या वर्ी २४ गाींवाना व
वाडयाव याींना ८ ्ॅं करन पाणी परु व ा करावा लागला होता. तर सम
ु ार ७५ ष काणी ववींधन
ववहीरीींची काम करावी लागली होती तसच डोंगरी भागातील अनक गाींवामधील आणण वाडी

वतीमधील अश्त वात असणा-या नळ पाणी पुरव ा योोना या कालबा्य लाल्यामुळ ही
पाण्याची तीव्र ्ीं चाई भासत होती, ह ही खर आह काय,
(३)

असल्यास,

िक्त

कायमवरुपी

वपण्याच्या

पाण्याची

्ीं चाई

ोाणवणा-या

गाींवाना

कायमवरुपी वपण्याच्या पाण्याच्या योोना कायान्वीत करणकरीता व ननधी िपलब्ध करुन
दण्याकरीता

मा.

पाणी

पुरव ा

व

वच्छता,

मींत्री

याींना

थाननक

लोकप्रनतननधीींनी

षदनाींक २९ फब्रुवारी, २०१५, षदनाींक ०१ डिओडसगबर, २०१५ व षदनाींक ०६ एवप्रल, २०१६ रोोी लखी
पत्रहयवहार करुन ननधीची मागणी कली होती, ह ही खर आह काय,

(४) असल्यास, िक्त मागणीच्या अनर्
ु ींगान शासनान कोणती कायवाही कली वा करण्यात यत
आह, याच थोडक्यात वरुप काय आह,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२२-०९-२०१६) : (१) ह खर आह.
(२) ह अींशतः खर आह.
सन २०१५ च्या पावसाळ्यात पा्ण तालक्
ु यात सरासरी ४४ ्क्क पानस पडल्यान माच

२०१६ पासून

्ीं चाई ननवारणाथ ्ॅं करन पाणी पुरव ा करावा लागला होता. सींपूण ्ीं चाई

कालावधीत १ गाव व १३ वाड्याींना ५ ्ॅं करद्वार पाणी परु व ा करण्यात आला आह.
(३) ह खर आह.

(४) कगद्र शासनाच षद.२९.६.२०१५ च्या पत्रान्वय काही अपवाद वगळता राषरीय ग्रामीण पयोल
कायक्रमाींतगत नवीन पाणी पुरव ा योोना घण्यात यन नय अशा सूचना षदल्या आहत.
यामुळ सद्यःश्थतीत

या कायक्रमाींतगत नवीन पाणी पुरव ा योोना घता यत नाहीत.

तथावप राज्यात नहयान सुरु करण्यात आलल्या व सन २०१६-१७ त २०१९-२० या चार वर्ांच्या
कालावधीत राबवावयाच्या मु्यमींत्री ग्रामीण पयोल कायक्रमात पा्ण तालुक्यातील ८ पाणी
पुरव ा योोनाींचा समावश करण्यात आला आह.
(५) प्रश्न िद््ावत नाही.

___________
शशवणे (ता. गुहागर, जज.रत्नाधगरी) गावाला िायमस्वरूपी पाणी पुरवठा िरण्याबाबत
(११)

५४४६८ (१०-०८-२०१६).

श्री.भास्िर जाधव (गुहागर) :

आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा

(१) शवण (ता. गुहागर, श्ो.र नार्गरी) या गावामध्य माह माचपासून पानस पडपयंत तीव्र
पाणी्ीं चाई ननमाण होत असून ग्रामथ-मषहलाींना पाण्यासा र वणवण करावी लागत,ह खर आह
काय,

वव.स. २१९ (12)
(२) असल्यास, सदर गावाचा कायमवरूपी पाणीप्रश्न सोडववण्यासा र नळपाणी योोनच्या
अींदाोपत्रक व आराखडा तयार करण्याकररता शासनान कोणती कायवाही कली वा करण्यात
यत आह,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०३-१०-२०१६) :(१) अींशत: खर आह.
सन

शवण गावात १० वाड्या असून सव वाड्याींना वपण्याच्या पाण्याची योोना आह. तथावप,
२०१६

२७/०६/२०१६
आलला आह.

च्या

िन्हाळ्यात

३

वाड्याींना

त्रोत

आ्ल्यामळ
ु

षदनाींक

१२/०५/२०१६

त

म्हणो शव्च्या षदड मषहन्याच्या कालावधीसा र ्ँ करन पाणी पुरव ा करण्यात

(२) सदर सींपूण गावासा र महाराषर ोीवन प्रार्धकरण माफत राबववण्यात आलली नळपाणी

पुरव ा योोना नादरु
ु त असल्यान सदर योोनच नत
ु नीकरण कल्यास िक्त गावाचा

वपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न स्
लाल असन
ु णार आह. तद्ननस
ु ार सवेक्षणाच काम पण
ू
ू
अींदाोपत्रक व आराखडा तयार करण्याची कायवाही सुरु आह.
(३) प्रश्न िद््ावत नाही.

___________
जळगावां जजल्हयातील रावेर, यावल, चोपड (याांची भज
ू ल जस्थती ड (ावी
झोनमध्ये जाण्याची शक्यता तिकनमाधण झाल्याबाबत

(१२)

५४५३१ (१०-०८-२०१६).

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपड (ा) :

आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा

(१) ोळगावीं श्ोल्हयातील रावर, यावल, चोपडा यथील भो
ू ल श्थती डावी लोनमध्य ोाण्याची

शक्यता ननमाण लाली आह, ह खर आह काय,

(२) तसच चाळीसगाींव, पाचोरा, पारोळा, ोळगाींव आणण अींमळनर या तालुक्यातील भूोल
पातळीत मो या प्रमाणात घ् लाल्याच भो
ू ल सवेक्षण व ववकास यींत्रणच्या ननररक्षणातून
माह एवप्रल, २०१६ मध्य वा यादरम्यान ननदशनास आल, ह खर आह काय,

(३) असल्यास, भो
ू ल पातळीत होणारी लक्षणीय घ् सध
ु ारण्याकररता ोलपन
ु भरण मोषहम
राबववण्यासींदभात

शासनान

कोणती

कायवाही

कली

वा

करण्यात

यत

आह,याबाबतची

सद्यःश्थती काय आह
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०४-१०-२०१६) : (१) ह अींशत: खर आह. भो
ू ल अींदाो अहवाल
(२०११) नुसार रावर व यावल तालुका अनतशोवर्त (डाक लोन) या वगवारीत तर चोपडा
तालक
ु ा अींशत: शोवर्त (समी –तक्र्ीकल) या वगवारीमध्य समाववष् आह.

वव.स. २१९ (13)
(२) भूोल सवेक्षण आणण ववकास यींत्रणमाफत माह माच, २०१६ मध्य श्ोल्हयात ननश्श्चत
कलल्या ननरीक्षण ववहीरीींची भो
ू ल पातळीची नोंद घनन

याची मागील ५ वर्ांच्या माच

मषहन्याींच्या सरासरी भो
ू ल पातळीशी तल
ु ना कली असता श्ोल्हयातील चाळीसगाव, पाचोरा,

पारोळा, ोळगाव, आणण अींमळनर या तालुक्यात भूोल पातळीत घ् लाल्याच आढळुन यत
आह.

(३) राज्याची भौगो लक व भूशात्रीय श्थती लक्षात घता भो
ू ल पातळी ही मोठ्या प्रमाणावर
पोन्यमानावर अवलींबुन असत. अननयींत्रत्रत भूोल िपसा लाल्यास, पोन्यमानाद्वार दर वर्ी
िपलब्ध होणा-या भो
ू ल साठ्यावर याचा ववपरीत पररणाम होन शकतो.
महाराषर भूोल अर्धननयम (ववकास व हयवथापन)

अर्धननयम, २००९

कलम-८ (१) नुसार राज्य भो
ू ल प्रार्धकरण, मुींबई याींनी ८० अनतशोवर्त व शोवर्त
क्षत्रामध्य

मधील

पाणलो्

६० मी. पक्षा ोात खोल ववहीरी घण्यास बींदी आणली आह.

राज्यामध्य भो
ू ल पातळी वाढ़ववण्यासा र ोलयक्
ू त शवार अ भयान, राषरीय ग्रामीण

पयोल कायक्रम (शाश्वतता) ई. कायक्रम राबववण्यात यत आहत.
(४) प्रश्न िद््ावत नाही.
___________

ठाणे जजल््यातील रास्त भाव दि
ु ानाांची तपासणी िरण्याचे
आदे श जजल्हाधधिारी याांनी ददल्याबाबत

(१३)

५४७८५ (१०-०८-२०१६).

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :

सन्माननीय अन्न,

नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ाण श्ोल््यातील सावोननक ववतरण हयवथा सुधारण्यासा र रात भाव दक
ु ानाींची

तपासणी करण्याच आदश श्ोल्हार्धकारी याींनी षदनाींक ०१ ोून, २०१६ रोोी वा
दण्यात आल आहत, ह खर आह काय,

या सुमारास

(२) असल्यास, डोंत्रबवली शहरात तसच शीळ, षदवा ववभागात नागररकाींना योग्य प्रकार
शधावा्प होत नसल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या आहत, ह ही खर आह काय,
(३) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आह काय,

यानुर्ींगान सबींर्धत शधावा्प

कगद्राींची तपासणी करून याींच्यावर कोणती कारवाई कली वा करण्यात यत आह,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. धगरीश बापट (२९-०९-२०१६) : (१) होय,

(२) डोंत्रबवली शहर, शीळ व षदवा ववभाग ह श्ोल्हा पुरव ा अर्धकारी याींच्या कायकक्षत यत
नसून त ननयींत्रक
डोंत्रबवली

शधावा्प व सींचालक, नागरी पुरव ा, मुींबई याींच्या कायकक्षत यतात.

ववभागातील

शधावा्प

कायालयात

शधापत्रत्रकाधारकाींना

शधाश्ोन्नस

न

मळाल्याबाबत कोणतीही तक्रार प्राप्त लालली नाही. तथावप, षदनाींक २३.०२.२०१६ रोोी मुींब्रा

ववभागातील शधावा्प कायालयास मा.ववधानसभा सदय याींचकडून अ. श.द.ु क्र.४८ फ १०१ व
४८ फ ६९ बाबत तक्रार प्राप्त लालली आह.

वव.स. २१९ (14)
(३) सदर तक्रारीच्या अनुर्ींगान रातभाव दक
ु ान क्र.४८ फ १०१ नींदा पा्ील व तकरकोळ

करोसीन परवाना क्रमाींक ४८ फ ६९ श शकाींत पा्ील या दक
ु ानाींची तपासणी करुन दीं डा मक
कारवाई करण्यात आलली आह.
(४) प्रश्न िद््ावत नाही.
___________
ढासाळवाड (ी (जज.बल
ु ढाणा) येथे जलस्वराज्य योजनेअांतगधत
पाणी पुरवठा योजना अपूणध असल्याबाबत

(१४)

५५२७० (१०-०८-२०१६).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण

(१) ढासाळवाडी (श्ो.बुलढाणा) गावाला नसर्गक पाण्याचा एकही त्रोत नाही

यामळ
ु बाराही

मषहन सदर गावाला ्ँ करद्वार तकीं वा सलानी यथन
ू बलगाडीन पाणी आणाव लागत असल्याच
माह ोन
ू , २०१६ मध्य वा या दरम्यान ननदशनास आल आह, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, िक्त गावासा र सन २००८ मध्य २६ लाख रुपय खचन
ू ोलवराज्य योोना
राबववण्यात आली परीं तू सदर योोनच काम सींबींर्धत
ग्रामथाींची गरसोय होत आह, ह ही खर आह काय,

कदाराींन अपूण

वल असल्यान

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनान कोणती कायवाही कली वा करण्यात यत आह,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०४-१०-२०१६) : (१) ह खर नाही.
मौो ढासळवाडी (श्ो.बल
ववींधन
ु ढाणा) गावाला दोन वर्ापासन
ू कमी पोन्यमानामळ
ु

ववहीरीच

पाणी कमी लाल्यान षद. १९/३/२०१६ त ११/७/२०१६ या कालावधीत ्ँ करन पाणी

पुरव ा करण्यात आला.

(२) सन २००८-०९ मध्य मौ.ढासाळवाडी (ता.श्ो. बुलडाणा) या गावासा र रु.२६.७४ लक्ष
तकीं मतीच्या योोनस भारत ननमाण कायक्रमा अींतगत मींोरू ी दण्यात

आली.

ग्रामपींचायत व ग्राम आरोग्य पोर्ण पाणी पुरव ा व वच्छता स मतीतील अींतगत

वाद तसच स मती व कींत्रा्दार याींच्यातील वादामुळ कींत्रा्दारास

योोनच्या मुल्याींकनाप्रमाण

िवरीत दयकाची अदायगी न कल्यामुळ योोनच काम अपूण आह.
तथावप, योोनच्या ववींधन ववहीर व पाईपलाईनद्वार

पाणी परु व ा सरु
ु करण्यात आला आह.

सन २०१२ पासून ग्रामथाींना

(३) सदरहू योोनची िवरीत काम पूण करण्याबाबत स मती तसच ग्रामपींचायतीकड श्ो.प.
ग्रामीण पाणी पुरव ा िपववभागाकडून वळोवळी पा पुरावा करण्यात आला आह. सरपींच/
सर्चव, ग्रामपींचायत ढासाळवाडी याींनी सदर योोनच अपूण काम ग्रामीण पाणी पुरव ा

ववभाग, श्ोल्हा पररर्द, बल
ु डाणामाफत करण्याच कळववल्यानस
ु ार, योोनच काम श्ोल्हा
पररर्दमाफत पुण करण्याच्या दृष्ीन कायवाही करण्यात यत आह.
(४) प्रश्न िद््ावत नाही.

___________
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हातणी (ता.धचखली,जज.बुलढाणा) येथील पाणी पुरवठा योजनेचे हस्ताांतरण िरण्याबाबत
(१५)

५५२७६ (१०-०८-२०१६).
श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण

(१) हातणी (ता.र्चखली,श्ो.बल
ु ढाणा) यथ महाोल योोना असन
ु ही सदर योोनच हताींतरण
न लाल्यान गावकऱ्याींना अद्यापपयत योोनच पाणी मळाल नसल्यान पाणी ्ीं चाई ननमाण
लाली असून ग्रामथाींची गरसोय लाली असल्याच माह ोून, २०१६ मध्य वा

या दरम्यान

ननदशनास आल आह, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, िक्त कारणातव वरील पररसरात प्रशासनान महाोल योोनच पाणी गावाला
िपलब्ध करुन द्याव अन्यथा ्ँ करची मींोरु ी दनन गावातील पाणी समया सोडवावी अशी
मागणी थाननक लोकप्रनतननधीनी कली आह, ह ही खर आह काय,

(३) असल्यास, िक्त मागणीच्या अनुर्ींगान शासनान कोणती कायवाही कली वा करण्यात यत
आह,

(४) नसल्यास, यामगील ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०३-१०-२०१६) : (१) अींशत: खर आह.
(२) व (३) मौो हातणी यथील योोनच वीो रोहीत्र ोळाल्यान तसच योोनची थककत
वीोबील भरण्याची कायवाही न कल्यामुळ ववो पुरव ा होत नसल्यामळ
योोनतन
ु
ू पाणी
पुरव ा होत नहहता.

यामळ
ु िन्हाळयात षदनाींक १३/४/२०१६ त षदनाींक १२/७/२०१६ या

कालावधीत दोन ्ँ करन पाणी परु व ा करण्यात आला आह.

आता, योोनच वीो रोहीत्र दरु
ु त करण्यात आल असून, योोना हताींतरीत

करण्याकरीता योोनची चाचणी घण्याची कायवाही चालू आह.
(४) प्रश्न िद््ावत नाही.

___________
अिोला जजल््यात ३०० ते ३५० फूटापयंत बोअरचे खोदिाम िरीत असल्याबाबत
(१६)

५५४३१ (१०-०८-२०१६).

ड (ॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :
खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.अशमत झनि (ररसोड (), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यात २०० फू्ापयंत बोअरवलच खोदकाम कराव,

यापक्षा ोात खोलीच बोअर करु

नय अस पष् ननदे श असताना अकोला व वा शम श्ोल््यामध्य ३०० त ३५० फू्ापयंत
बोअरवलच खोदकाम कल ोात असल्याच माह म, २०१६ मध्य वा
आल, ह खर आह काय,

यादरम्यान ननदशनास
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(२) असल्यास, याबाबत शासनान चौकशी कली आह काय,

यानर्
ु ींगान पाण्याचा त्रबक् प्रश्न

ननमाण लाल्यान िक्त ननदे शाच िल्लींघन करणाऱ्या सींबींर्धताींवर कारवाई करण्याकररता कोणती
कायवाही कली वा करण्यात यत आह,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२२-०९-२०१६) : (१) श्ोल्हार्धकारी, अकोला व वा शम

याींच

अहवालानस
ु ार पाणी ्ीं चाई व ववववध योोनतींगत २०० फु्ापक्षा ोात खोल बोअरवल घण्यात
आलल्या नाहीत.

(२) राज्याची भौगो लक व भूशात्रीय श्थती लक्षात घता भो
ू ल पातळी ही मोठ्या प्रमाणावर
पज्यन्यमानावर अवलींबुन असत. अननयींत्रत्रत भूोल िपसा लाल्यास, पज्यन्यमानाद्वार दर
वर्ी िपलब्ध होणा-या भो
ू ल साठ्यावर याचा ववपरीत पररणाम होन शकतो.

महाराषर भूोल अर्धननयम (ववकास व हयवथापन) अर्धननयम, २००९ नुसार राज्य

भूोल प्रार्धकरण, मुींबई याींनी ८० पाणलो् क्षत्रामध्य खोल ववहीरी घण्यास बींदी आणली आह.

तसच राज्यामध्य भूोल पातळी वाढ़ववण्यासा र ोलयूक्त शवार अ भयान, राषरीय ग्रामीण
पयोल कायक्रम (शाश्वतता) ई. योोना राबववण्यात यत आहत.
(३) प्रश्न िद््ावत नाही
___________
राज्यातील पॅिबांद वस्तूांची छापील किां मतीपेक्षा जास्त दराने
ववक्री िरणाऱ्याांववरूध्द िेलेल्या िारवाईबाबत

(१७)

५५४७० (१२-०८-२०१६).

श्री.गोपालदास अग्रवाल (गोंददया), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

ड (ॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.सरदार ताराशसांह (मल
ु ांड (
ु ), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशड (ी),
श्री.रुपेश म्हात्रे (शभवांड (ी पूव)ध :

सन्माननीय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील क्लब, हॉपी्ल, महाववद्यालयाींमधील िपहारगहृ ाींमध्य, श्ोमखाना यातील

करन््ीन, ववववध सनमागह
ृ , रल्व व बस थानक, ववमानतळ, फूड मॉल, हॉ्लमध्य छापील
तकीं मतीपक्षा ोात दरान परकबींद वतूींची, पाणी बा्ली व शीतपय याींची ववक्रक करून ग्राहकाींची

फसवणक
ू करणाींऱ्या ववरोधात वद्यमापन शात्र ननयींत्रक अ मताभ गप्ु ता याींच्या आदशानस
ु ार
वधमापन शात्र ववभागान धडक कारवाई कली असल्याच माह म, २०१६ मध्य वा

या

दरम्यान ननदशनास आल आह, ह खर आह काय,
(२) तसच अनक ग्राहकाींनी सनमागह
ृ , फूड मॉल, हॉ्ल्स, रल्व व बस थानकाींवर छापील

तकीं मतीपक्षा ोात दरान तकीं मती आकारुन शासनाची व सवसामान्य ग्राहकाींची फसवणूक
करीत असल्याबाबतच्या तक्रारीही कल्या आहत, हही खर आह काय,

(३) असल्यास, सदर मोषहमत परकबींद वतूवर योग्य माषहती न छापल्याप्रमाण ९ तर छापील

तकीं मतीपक्षा ोात दरान ववक्रक करणाऱ्या ७५ आणण वोन मापाींची फरपडताळणी व मुद्राींकन न
कल्यामुळ ३९ अस एकूण १२३ ोणाींवर फौोदारी गुन्ह दाखल करण्याबाबत कोणती कायवाही
कली आह वा करण्यात यत आह,
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(४) असल्यास, याबाबत शासनान चौकशी कली आह काय, चौकशीत काय आढळून आल व
तदनुसार छापील तकीं मतीपक्षा ोात दरान तकीं मती आकारणाऱ्या आथापनाींवर/दक
ु ाींनावर
शासनान कोणती कारवाई कली वा करण्यात यत आह,

(५) असल्यास, वरील सव ष काणी ्ाकलल्या धाडीमध्य तकती हयक्ती व सींथाववरोधात
कायद्याच िल्लींघन कल्याबिल कलल्या कारवाईत तकती दीं ड वसल
ु करण्यात आला,

(६) असल्यास, ग्राहकाींची होणारी प्रचींड लू् कायमची थाींबववण्याकरीता अद्यापी कोणतीही
िपाययोोना न करण्याची सवसाधारण कारण काय आहत ?

श्री. धगरीश बापट (२९-०९-२०१६) : (१) व (२) होय, ह खर आह.
(३) सदर मोषहमत परकबींद वतूवर योग्य माषहती न छापल्याबिल १८, परकबींद वतू छापील

तकीं मतीपक्षा ोादा दरान ववक्रक कल्याबिल ७५ आणण वोन मापाींची फरपडताळणी व मुद्राींकन
न कल्याबिल १९ अस एकूण ११२ ोणाींवर गुन्ह दाखल करण्यात आल आहत,
(४) तपासणीमध्य

दोर्ी आढळलल्या आथापनाींवर वधमापन शात्र अर्धननयम, २००९ व

याअींतगत ननयमातील तरतुदीनुसार ख्ल दाखल करण्यात आल आहत.

(५) तपासणी मोषहममध्य दोर्ी आढळलल्या एकूण ११२ प्रकरणाींपकक ५२ प्रकरण प्रश मत
करण्यात आली असून

यापो्ी रु.१,६०,०५०/- इतक प्रशमन शुल्क ोमा करण्यात आल आह

व िवररत ६० प्रकरणापकक १ प्रकरण न्यायालयात दाखल करण्यात आल असन
ू ५९ प्रकरण
प्रशमन/न्यायालयात दाखल करण्याची कायवाही सुरु आह.

(६) क्षत्रत्रय अर्धकाऱ्याींना ग्राहक षहताथ दरमहा ववववध आथापनाींची तपासणी व नोंद
करावयाच ख्ल याींच िद्श्ष् दण्यात आलल आह. तसच वळोवळी आवश्यकतनुसार ववशर्
मोषहमाींच आयोोन करण्यात यत असत.

___________
पुणे जजल््यात टां चाईिाळात ववववध उपाययोजनाांवर खचध िेला
असूनही पाणी टां चाई िमी झाली नसल्याबाबत

(१८)

५५४९८ (१०-०८-२०१६).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अस्लम शेख (मालाड ( पजश्चम),

श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.ववजय वड (ेट्टीवार (रा म्हपरू ी) :
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपरु वठा आणण

(१) पण
श्ोल््यात ्ीं चाईकाळात ववववध िपाययोोना करण्यासा र सन २००७ पासन
ु
ू ्ीं चाई
आराखड्यावर सम
ु ार रूपय ६३ को्ी ४५ लाख ७१ होाराींचा खच कला असन
ू ही यावर्ीच्या
आराखड्याप्रमाण १० को्ीींची काम सुरु आहत. या दहा वर्ात रुपय ७३ को्ी खच करुनही
अद्याप माह म, २०१६ अखरपयंत पाणी्ीं चाई कमी लाल्याच आढळून आलल नाही, ह खर
आह काय,

(२) असल्यास, आो पाणी्ीं चाईचा सामना करताींना यथील ग्रामथाींना १०० ्ँ कर पुरवाव
लागत आहत, ह ही खर आह काय,
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(३) असल्यास, राज्यातील पाणी ्ीं चाईची समया सोडववण्याबाबत शासनान कोणती कायवाही
कली वा करण्यात यत आह,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२२-०९-२०१६) :(१) होय, ह अींशत: खर आह.
्ीं चाई आराखडयानस
ु र सन २००७-०८ पासन
ू ७०५९.७७ लक्ष एवढा खच लाला आह.

्ीं चाई ननवारणाथ घण्यात आलल्या िपाययोोनाींमळ
ु पाणी ्ीं चाई कमी लालली आह.

(२) होय, ह खर आह.
या

वर्ी

सन

२०१५-१६

च्या

्ीं चाई

कालावधीमध्य

पुण

श्ोल्हयात

षदनाींक २२.०६.२०१६ रोोी िच्चाींकक १४७ ्ँ करद्वार ९६ गाव ८३७ वाडयाींना पाणी पुरव ा
करावा लागला आह.

(३) पुण श्ोल्हयामध्य पाणी ्ीं चाईची समया सोडववण्याबाबत ऑक््ोबर, २०१५ त ोन
ू , २०१६
अखर ्ीं चाई कृती आराखडा तयार करण्यात आला आह.
आल्या आहत.

यानुसार िपाययोोना राबववण्यात

(४) प्रश्न िद््ावत नाही.
___________
राज्यात शीतपेयाांवर बांदी णालण्याबाबत
(१९)

५५८२५ (०५-०८-२०१६).

श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.ववजय वड (ेट्टीवार (रा म्हपूरी),

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), ड (ॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम
शेख (मालाड ( पजश्चम) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय अन्न आणण औषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) राज्यात ववकण्यात यणाऱ्या शीतपयाींमुळ दात, मणक, कमरची हाड ष सूळ होण, तसच
मधुमह, थूल व, ्दयरोग इ यादी आोार िद््ावत असल्याच सग्र फॉर सायन्स इन दी

पश्ब्लक इीं्र् (सीएसपीआय) या कगद्रान अहवालात नमूद कल असून सदर शीतपय ही
आरोग्यास हानीकारक असल्याच माह एवप्रल २०१६ मध्य वा

यादरम्यान ननदशनास आल, ह

खर आह काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनान चौकशी कली आह काय,

यानर्
ु ींगान आरोग्यास हानीकारक

असलल्या शीतपयाींवर प्रनतबींधक घालण्याबाबत कोणती कायवाही कली वा करण्यात यत आह,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. धगरीश बापट (०५-१०-२०१६) :(१) अशी बाब अन्न व और्ध प्रशासनाच्या
आलली नाही.
(२) प्रश्न िद््ावत नाही.
(३) प्रश्न िद््ावत नाही.
___________

ननदशनास

वव.स. २१९ (19)

नागपूर येथील शासिीय धान्य गोदामाची झालेली दरु वस्था
(२०)

५६०६७ (१०-०८-२०१६).

श्री.सुतिकनल िेदार (सावनेर), श्री.ववजय वड (ेट्टीवार (रा म्हपूरी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड ( पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), ड (ॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी) :

सन्माननीय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) नागपूर यथील शासककय धान्य गोदामाची दरु वथा लाल्यामुळ लाखो ्न

शधावा्प

धान्याची नासाडी होत असल्याच माह म, २०१६ मध्य वा यादरम्यान ननदशनास आल, ह खर
आह काय,
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आह काय, यात काय आढळून आल व
यानुसार सदर गोदामाच्या दरु
ु तीबाबत कोणती कायवाही कली वा करण्यात यत आह,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. धगरीश बापट (२६-०९-२०१६) :

(१) ह खर नाही.

(२) नागपरू यथील म्यणु लयम गोदाम दरु
ु तीसा र रु.४०,३५,६३०/- इतक्या अींदाोपत्रककय
खचाच्या कामास षद.२६.०८.२०१६ रोोीच्या शासन ननणयान्वय प्रशासककय मान्यता दण्यात
आली आह.
(३) प्रश्न िद््ावत नाही.
___________
चांद्रपूर जजल््यात प्रदष
ू ण तिकनयांत्रण िायद्याची अांमलबजावणी िरण्याबाबत
(२१)

५६१०४ (१०-०८-२०१६).

श्री.ववजय वड (ेट्टीवार (रा म्हपूरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे

ग्रामीण), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), ड (ॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय पयाधवरण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपूर श्ोल््यात प्रदर्
ू ण ननयींत्रण कायद्याची का्कोरपण अींमलबोावणी होत नसल्याच
माह एवप्रल, २०१६ मध्य वा यादरम्यान ननदशनास आल, ह खर आह काय,
(२) असल्यास, पयावरणाच्या सरु षितक्षततसा र प्रदर्
ू णावर ननयींत्रण
याबाबत शासनान कोणती कायवाही कली वा करण्यात यत आह,

वण आवश्यक असल्यान

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत?
श्री. रामदास िदम (०५-१०-२०१६) : (१) व (२) ह खर नाही. चींद्रपूर श्ोल््यात प्रदर्
ू ण
ननयींत्रण कायद्याची प्रभावी अींमलबोावणी होत असून चींद्रपूर श्ोल््यातल्या ४ औद्योर्गक

क्षत्राच सन २००९ मध्य असलल समग्र पयावरण प्रदर्
ू ण मल्
ू याींकन ८३.८८ वरून ५४.४२
लालल आह.

(३) प्रश्न िद््ावत नाही.
___________
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मुांबई शहरात कफरती वाहने (मोबाईल व्हॅन) शशधावाटप दि
ु ाने सुरु िरण्याबाबत
(२२)

५६२५७ (१०-०८-२०१६).

श्री.अजय चौधरी (शशवड (ी) :

सन्माननीय अन्न, नागरी

पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबई शहराींतगत तफर या

शधावा्प दक
ु ानाींकररता सन २०१२-१३ पासून िपननयींत्रक

शधावा्प (आथा) प्रधान कायालय, मींब
ु ई याींच्याकड प्रताव ववचाराधीन आह, ह खर आह

काय,

(२) असल्यास, मुींबई शहरामध्य शासनान परवानगी षदलली ४४ अर्धकृत शधावा्प दक
ु ान

बींद आहत यामुळ याऐवोी मुींबई शहरात ३६ तफरती वाहन (मोबाईल हहरन) शधावा्प दक
ु ान
सुरु करण्याबाबत प्रतावात अींतभत
ु करण्यात आल आह, ह खर आह काय,

(३) असल्यास, मींब
ु ईच्या एलतफ्न ववभागात शधावा्प दक
ु ान नसल्यान त सरु
ु कराव अशी
मागणी थाननक लोकप्रनतननधी याींनी षदनाींक १६ फब्रुवारी, २०१६ रोोी वा

यासुमारास

मा. अन्न व नागरी पुरव ा मींत्री याींच्याकड पत्राद्वार मागणी कली असल्यान तथील दक
ु ानाचा
समावश सदर प्रतावात आह काय,

(४) असल्यास, प्रताववत मोबाईल हहरन शधावा्प दक
ु ान सुरु करण्याबाबत शासनान कोणती
कायवाही कली वा करण्यात यत आह, याची सद्य:श्थती काय आह,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. धगरीश बापट (२९-०९-२०१६) : (१), (२), (३) व (४) मुींबई शहरामध्य बींद असलल्या
अर्धकृत

शधावा्प दक
ु ानाऐवोी ३६ तफरती वाहन (मोबाईल हहरन)

शधावा्प दक
ु ान सरु
ु

करण्याच्या अनुर्ींगान वाहनाच्या सींदभातील प्रताव प्राद शक पररवहन आयुक्त, मुींबई
याींच्याकड

पा ववण्यात

आला

आह.

यामध्य

मुींबईतील

एलतफ्न

दक
ु ानाकरीता मोबाईल हहरनची सोय करण्याचा प्रताव समाववष
(५) प्रश्न िद््ावत नाही.

ववभागातील

बींद

आह.

___________

पाटोळ (ता.शहापूर,जज.ठाणे) येथील नळपाणी योजनेचे बांद
पड (लेले िाम त्वरीत सुरु िरण्याबाबत

(२३)

५७९०० (१०-०८-२०१६).

श्री.जयप्रिाश मुांदड (ा (बसमत) :

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

पा्ोळ

(ता.शहापरू ,श्ो. ाण)

गावासा र

सम
ु ार

१०

वर्ांपव
ू ी

सन्माननीय पाणीपुरवठा
नळपाणी

योोनसा र

आषदवासी िपयोोनतून ५६ लक्ष रुपय मींोूर होवूनही अद्याप सदर नळपाणी योोना पूण न

लाल्यामुळ गावाींतील मषहलाींना पाण्याच्या शोधात ३ त ४ तक.मी. ोाव लागत आह, ह खर
आह काय,

(२) असल्यास, सींबींर्धत ग्रामथाींनी सदर नळपाणी योोनच बींद पडलल काम
होण्यासा र ननवदन, तक्रारी षदल्या आहत, ह ही खर आह काय,

वरीत सुरु
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(३) असल्यास, गावाींतील बींद बोअरवल, अन्य ववषहरीींची दरु वथा याबाबत पींचायत स मती
दल
ु क्ष करीत आह, ह ही खर आह काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनान चौकशी कली आह काय,

यात काय आढळून आल व

यानुर्ींगान सींबींर्धतावर कारवाई करण्याबाबत तसच सुरळीत पाणीपुरव ा करण्याबाबत कोणती

कायवाही कली वा करण्यात यत आह

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२२-०९-२०१६) : (१) ह अींशत: खर आह.
सदर योोनची अींदाोपत्रककय तकीं मत रक्कम रु.५८.९२ लक्ष इतकक आह. ्ीं चाई
कालावधीत ्ँ करद्वार गाव / पाड्याला पाणी पुरव ा करण्यात यतो.
(२) ह खर आह.

(३) ह खर नाही.
वळोवळी ववींधन ववषहरी व ववषहरीची दरु
ु ती करण्यात यत.

(४) सदर योोना राषरीय ग्रामीण पयोल कायक्रमाींच्या मागदशक सूचना नस
ु ार स मतीमाफत
राबववण्यात यत आह.
या योोनमध्य

सदरच काम स मतीच्या िदा सनतमुळ आो पयंत अपूण आह. तसच

ववतरीत रक्कम व लालल्या कामाच मुल्याींकन यात रुपय ५.६४ लक्ष इतक्या

रकमची तफावत आढळल्यान स मतीच अध्यक्ष, सर्चव, सरपींच, अन्य ग्रामसवक याींच षदनाींक
२६/०६/२०१६ रोोी सुनावणी घण्यात आली व
करणच आदश दण्यात आल आहत.

याींना तफावत रक्कम भरण तकीं वा काम पूण

तथावप, षदनाींक ३०/०६/२०१६ रोोी रुपय १.३० लक्ष

स मतीच्या खा यात ोमा करण्यात आल आहत. िवररत रक्कमच काम दोन मषहन्यात पूण
करण्याच स मतीन आश्वासन षदल्याच िपअ भयींता याींनी लखी कळववल.
(५) प्रश्न िद््ावत नाही.
___________
िोल्हापूर जजल्हयातील पुरातन वास्तूांची राज्य पुरातत्व ववभागाच्या
ववशेष सशमतीने िेलेली पाहणी

(२४)

५७९०९

(हातिणांगले),

(०५-०८-२०१६).
श्री.चांद्रदीप

नरिे

श्री.उल्हास
(िरवीर),

पाटील

(शशरोळ),

श्री.राजेश

क्षीरसागर

ड (ॉ.सजु जत

(िोल्हापूर

सन्माननीय साांस्िृतिकति िायध मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

शमणचेिर
उत्तर) :

(१) कोल्हापूर श्ोल्हयातील धा मक थळ, गड-को्-तकल्ल, राोवाड, नदी घा्, गुींफा-लणी
अशा अनक पुरातन वातूची पाहणी करण्याकररता षदनाींक २४ म, २०१६ रोोी वा

या

सुमारास राज्य पुरात व ववभागाची ववशर् स मती आली होती, ह खर आह काय,
(२) असल्यास, सदर स मतीन कलल्या पाहणीत काय आढळून आल,

(३) असल्यास, सदर स मतीन कोण या तातडीच्या िपाययोोना करण्यासींदभात शफारस कली
आह,
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(४) असल्यास, याबाबत शासनान कोणती कायवाही कली वा करण्यात यत आह, नसल्यास,
ववलींबाची कारण काय आहत?
श्री. ववनोद तावड (े (२२-०९-२०१६) :(१) नाही,
तथावप डॉ. शखा ोन, राोथानच्या सल्लागार याींना षदनाींक २३ म त २८ म २०१६ या
कालावधीत महाराषर शासनाच्या दौऱ्यावर बोलववण्यात आल होत. सदर दौऱ्यात

याींनी

रायगड, शवनरी, पन्हाळा, सींधुदग
ु व ववोयदग
ु या तकल्ल्याींची पाहणी कली. महाराषरातील
तकल्ल्याींचा

समावश

ोागनतक

वारसा

यादीत

समाववष

करण्यासा र

प्रताव

सादर

करण्याबाबत मागदशन करणार आहत.
(२) प्रश्न िद््ावत नाही.
(३) प्रश्न िद््ावत नाही.
(४) प्रश्न िद््ावत नाही.
___________
साांगली येथील िुमद
ू ड्रग्जस प्रा.शल. या िांपनीमधील औषध प्रिरणात
सहभागी आढळलेल्या सहआयुक्ताची चौिशी िरण्याबाबत

(२५)

५७९५९ (०५-०८-२०१६).

ड (ॉ.जयप्रिाश मुांदड (ा (बसमत) :

सन्माननीय अन्न आणण

औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली यथील कुमूद ड्रग्ोस प्रा. ल. या कींपनीमधील क्ा मन व गुींगीच और्ध प्रकरणात

सहभागी आढळलल्या साींगली कायालयातील

यावळी काय रत असलल सह आयक्
ु त, सहायक

आयुक्त व और्ध ननररक्षक याींचववरुध्द म.ना.स. ( श.व. अ.) ननयम, १९७९ मधील ननयम ८
अन्वय सुरु असलली ववभागीय चौकशीची कायवाही पुण लाली आह काय,
(२) असल्यास, चौकशीतन
ू काय ननषपन्न लाल आह व
कोणती कारवाई कली वा करण्यात यत आह,

यानस
ु ार शासनान सींबींर्धताींवर

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. धगरीश बापट (०३-१०-२०१६) : (१) व (२) नाही.
(३) प्रश्न िद््ावत नाही.

___________

उस्मानाबाद जजल््यातील पाणी परु वठा योजनाांची चौिशी िरण्याबाबत
(२६)

५८०४२ (१०-०८-२०१६).

श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड (), श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :

सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िमानाबाद श्ोल््यातील पाणी पुरव ा योोनाींची चौकशी करण्याबाबतच आदश मा.पाणी
पुरव ा व वच्छता मींत्री याींनी षदल्याची बाब माह म, २०१६ मध्य वा यादरम्यान ननदशनास
आली, ह खर आह काय,

वव.स. २१९ (23)
(२) असल्यास, िक्त आदशानस
ु ार िमानाबाद श्ोल््यातील तकती व कोणकोण या पाणी
पुरव ा योोनाींची चौकशी सुरु करण्यात आली आह,

(३) असल्यास, िक्त चौकशी पण
ू लाली असल्यास चौकशीच ननषकर् काय आहत, यानर्
ु ींगान
सींबर्धताींवर कोणती कारवाई कली वा करण्यात यत आह,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२२-०९-२०१६) : (१) होय.
(२) िमानाबाद श्ोल््यातील भारत ननमाण कायक्रमाींतगत समाववष् असलल्या एकूण ११९
योोनाींची चौकशी करण्यात आली आह. यापकक आर्थक अननय मतता आढळून आलल्या ४०
योोनाींचा तपशील पुढीलप्रमाण आह.
तालुका
िमानाबाद

योोनाींची
एकूण सीं्या
२४

आर्थक अननय मतता आढळून आलल्या योोनच नाींव
भानसगाींव, बोरगाींव राो, ोन
ू ोनी, म्होतरवाडी, शकापरू ,
वडगाींव ( श.), वाघोली-७

कळीं ब

२५

बहुला, लमाण ता. शराढोण, नागलरवाडी, पाडोळी
ना.,गोली, शराढोण, कोथळा - ७

तुळोापूर

२९

आरळी ब.ु , आप सींगा, र्चकींु द्रा, ढकरी, गींधोरा,

लोहारा

७

िमरगा

११

भूम

परीं डा

८
१३

वाशी

२

एकूण

११९

गुळहळ्ळी, घट्टवाडी, ननलगाींव, सदफळ - ९

तावशीगड र्चरकापा्ी, मोघा ख.ु , नागराळ लोहारा - ३

गग
ु ळगाींव व वाडी, एकुरगा वाडी, वरणाळवाडी, कोळसर
गुींोो्ी ोाधव ताींडा, तुगाींव, भुसणी - ६
माणकश्वर, अींबो -२

गोसावीवाडी, लोणी व व या, दवगाींव बु., षहींगणगाींव
खु, कुकडगाींव - ५

घोडकक व व या – १
एकूण - ४०

(३) चौकशी करण्यात आलल्या ११९ योोनाींचा अहवाल खालील प्रमाण आह.
१) चौकशी करण्यात आलल्या योोनाींची सीं्या ११९ योोना
२) चौकशीमध्य आर्थक अननय मतता आढळून आलल्या ४० योोनाींपकक २३

योोनाींची पूणत: व ५ योोनाींची अींशत: अशी एकूण रु.५२.३५ लक्ष वसूली करण्यात आलली
आह.

िवररत १२ योोना पण
ू त: व िपरोक्त ५ अींशत: योोनाींची वसल
ु पात्र रक्कम रु. ४३.१३

लक्ष एवढी वसल
ू ी लालली नाही.

यामुळ सदरील योोनाींच्या अध्यक्ष /सर्चव ग्राम पाणी

पुरव ा व वच्छता स मती याींचकडून वसुलपात्र रक्कम वसुली करणबाबत कायवाही सुरु आह.
(४) प्रश्न िद््ावत नाही.

___________

वव.स. २१९ (24)
राज्यात ग्रामीण पायाभूत वविास सुववधा िायधक्रमाां अांतगधत (RIDF) आणण नाबाड (ध च्या
िजाधसह सावधजतिकनि ववतरण व्यवस्थेसाठीच्या साठवण क्षमतेमध्ये वाढ िरण्याबाबत

(२७)

५८२०४ (१०-०८-२०१६).

(मुांबादे वी) :

श्री.पथ्
ृ वीराज चव्हाण (िराड ( दषक्षण), श्री.अशमन पटे ल

सन्माननीय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ग्रामीण पायाभत
ू ववकास सुववधा कायक्रमाीं अींतगत (RIDF) आणण नाबाड च्या
कोासह सावोननक ववतरण हयवथसा रच्या सा वण क्षमतमध्य वाढ करण्यात आली आह,
ह खर आह काय,
(२)

असल्यास,

सावोननक

ववतरण

हयवथसा र

लागणाऱ्या

सा वण

क्षमतमध्य

वाढ

करण्यासा र राज्यभरात १२८ गोदाम प्रताववत आहत, ह ही खर आह काय,
(३) असल्यास, सदर प्रताववत गोदाम कोणकोण या श्ोल््यात आहत, यापकक तकती
गोदामाींची बाींधकाम सुरु लाली आहत,

(४) असल्यास, प्र यक गोडाननची सा वण क्षमता तकती आह व सन २०१४-१५ व २०१५-१६
या कालावधीत सा वण क्षमतत लालली वाढ तकती आह, सा वण क्षमतत तकती वाढ होण
अपषितक्षत आह,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. धगरीश बापट (२६-०९-२०१६) : (१), (२), (३), (४) व (५)
राज्य शासनान नाबाडच्या ग्रामीण पायाभत
ू ववकास ननधी मा लका-१७ अींतगत िपलब्ध

को वरुपातील अथसहाय्यान सावोननक ववतरण हयवथगतगत नवीन गोदाम बाींधकाम

कायक्रम हाती घतला आह. सदर कायक्रमाींतगत राज्यभरात मुींबई िपनगर वगळता इतर सव
श्ोल्हयात सुमार ५.९५ लक्ष म.्न क्षमतची गोदाम बाींधण प्रताववत आहत.

या प्रताववत गोदामाींपकक आतापयत एकूण २३३ गोदाम बाींधकामास प्रशासककय मान्यता
दण्यात आल्या असून यापकक २०१ गोदाम बाींधकाम सुरु लाली आहत.

सदर कायक्रमाींतगत माह ऑग्, २०१६ पयत सुमार १.४६ लक्ष म.्न क्षमतची १२५

गोदाम बाींधकाम पूण लाली आहत.

___________

ववशाळगड ( (ता.शाहुवाड (ी जज.िोल्हापूर) येथील मुांढा
दरवाजाचे होत असलेल्या ववदृवपिरनाबाबत
(२८)

५८५२५ (०५-०८-२०१६).

श्री.सत्यजीत पाटील-सरुड (िर (शाहूवाड (ी) :
साांस्िृतिकति िायध मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) ववशाळगड ह शाहुवाडी तालक्
ु यातील एक ऐनतहा सक तकल्ला असलल व प्र सद्ध अस
पय्न थळ असुन सदर तकल्ल्याची त्बींदी व बरु
ु ो पुरात व खा याच्या दल
ु क्षामुळ ढासळत
चालला आह, ह खर आह काय,

वव.स. २१९ (25)
(२) असल्यास, सदर तकल्ल्याची योग्य ती दखभाल

करून तकल्ला ोतन करण्यासा र तसच

ववशाळगडावर नहयान िभारण्यात आलल्या मुींढा दरवाोा पय्नाच आकर्ण
अपप्रवू तीकडून दरवाोावर रीं गी बरीं गी खडू वापरून अश्लील शब्दात

रत असून

लखाण कल ोात

असल्यान दरवाोाच सौंदय ोपण्यासा र शासनान कोणती कायवाही कली वा करण्यात यत
आह,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. ववनोद तावड (े (२२-०९-२०१६) : (१) नाही.
ववशाळगड हा तकल्ला राज्य सींरषितक्षत मारक असन
याींची ोतन व दरु
ू
ु तीची कायवाही

पुरात व ववभागामाफत करण्यात यत.

यानुसार

सन २०११-१२ करीता प्राप्त ननधीतन
ू

रु.८६.२६ को्ी इतक्या रकमची काम पण
करण्यात आली आह. यात मींढ
ु
ु ा दरवाोा,

पींतप्रनतननधी ननवास या वातुची ोतन व दरु
ु तीचा समावश आह. तसच तकल्ल्याच्या दशनी
भागातील त्बींदी, बुरुो व म्
ु य प्रवशहदाराच ोतन व सींवधन करण्याकरीता अींदाोपत्रक
पुरात व सींचालनालयाकडून तयार करण्यात यत आह.
(२) मुींढा दरवाोावर करण्यात आलल

लखाण वच्छ करण्यात यईल. तसच ऐनतहा सक

वारसा खराब करु नय याबाबत पय्काींना आवाहन करण्याकरीता फलक लावण्यात यईल.
(३) प्रश्न िद््ावत नाही.
___________
पोखरी (ता.आांबेगाव,जज.पण
ु े) प्रादे शशि नळ-पाणी परु वठा योजनेचा
स्त्रोत आटल्यामुळे पाणी टां चाई तिकनमाधण झाल्याबाबत

(२९)

५८६०४

(१०-०८-२०१६).

श्री.ददलीप

वळसे-पाटील

(आांबेगाव) :

सन्माननीय

पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुण श्ोल््यातील डिओडभ
ीं धरणातील पाण्यान तळ गा ला असल्यान या पाण्यावर अवलींबून

असलल्या पोखरी (ता.आींबगाव,श्ो.पुण) प्राद शक नळपाणी पुरव ा योोनचा त्रोत आ्ल्यामळ
ु

सदर भागातील ६ आषदवासी गावाींतील लोकाींना वपण्याच्या पाण्याची ्ीं चाई ननमाण लाली
असल्याच माह एवप्रल, २०१६ मध्य वा यादरम्यान ननदशनास आल आह, ह खर आह काय,
(२) असल्यास, सदर गाींवाना वपण्याच्या पाण्याची कोणती पयायी हयवथा करण्यात आली वा
यत आह,
(३) असल्यास, याबाबत शासनान चौकशी कली आह काय, यात काय आढळून आल आह व
यानस
ु ार कोणती कायवाही कली वा करण्यात यत आह,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत?

श्री. बबनराव लोणीिर (२२-०९-२०१६) :(१) व (२) ह खर आह.
पोखरी प्राद शक पाणी परु व ा योोनचा िद्भव असणारी ोरकवल डिओडभ
ीं धरणाच बरक वा्र

मध्य आह. षद.४.०५.२०१६ रोोी धरणाची पाणी पातळी कमी लाल्यान ोरकवल मध्य ितारान

वव.स. २१९ (26)
पाणी यण बींद लाल. परीं तु पाणी ्ीं चाई भासू नय म्हणून ता काळ षद.७.०५.२०१६ रोोी
धरणाच्या

िपलब्ध

पाणी

साठ्यामध्य

५

एच.पी.

चा

पाणबुडा

पींप

बसवून

व

एच.डी.पी.ई.पाईपद्वार ोरकवल मध्य पाणी घण्यात यनन योोनचा पाणी परु व ा चालू
करण्यात आला होता. यामळ
ु समाववष् गावाींना पाणी ्ीं चाई भासली नाही.
(३) व (४) प्रश्न िद््ावत नाही.

___________
राज्यात ऑनलाईन खरे दीमध्ये झालेल्या फसवणि
ू ीबाबत
तक्रार िरण्याच्या िायधवाहीबाबत

(३०)

५८७४५ (१०-०८-२०१६).

श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :

सन्माननीय अन्न, नागरी

पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात ऑनलाईन खरदीच प्रमाण वाढल असून ऑनलाईन षदसणारी वतू आणण

प्र यक्षात षदली ोाणारी वतू यामध्य काही वळा तफावत यत असून ग्राहकाींची होारो
रुपयाींपासून लाखो रुपयाींची फसवणूक होत आह, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, सदर ऑनलाईन खरदी कलल्या फसवणक
ू कच्या तक्रारी कोणाकड कराहयात
याबाबत नागररकाींमध्य सींभ्रम असल्यान सदर प्रकरणातील तक्रारी दाखल करण्यात यत
नाहीत, ह ही खर आह काय,
(३) असल्यास, सदर तक्रारी नक्कक कोणाकड कराहयात, तसच याप्रकरणी आतापयंत अशा
तकती तक्रारी प्राप्त लाल्या व सींबर्ीं धताींवर कोणती कारवाई कली वा करण्यात यत आह,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. धगरीश बापट (२९-०९-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) ऑनलाईन खरदी करण्यात आलल्या
वतुत दोर्, कमतरता अथवा त्र्
ु ी असल्याबाबतच्या तक्रारी श्ोल्हा ग्राहक तक्रार ननवारण
मींचामध्य ग्राहकाींकडून प्राप्त होत आहत.

ग्राहक सींरक्षण अर्धननयम १९८६ मधील तरतुदीनुसार सींबींर्धत ग्राहकान अर्धकारीता

प्राप्त असलल्या श्ोल्हा ग्राहक तक्रार ननवारण मींचाकड ववषहत कायपद्धतीनुसार लखी तक्रारी
करण आवश्यक आह.

राज्यातील ४० श्ोल्हा ग्राहक तक्रार ननवारण मींचापकक ११ श्ोल्हा ग्राहक तक्रार
ननवारण मींचामध्य ऑनलाईन खरदीबाबतच्या ८१ तक्रारी प्राप्त लाल्या आहत. यापकक २५
तक्रारीींचा ननप्ारा करण्यात आला आह.

यापकक ७ तक्रारीींमध्य ग्राहकास नक
ु सान भरपाई

प्राप्त लाली आह. ११ प्रकरणी तक्रारदार ग्राहकाच्या बाोन
ू ननणय दण्यात आल्या आहत. या

हयनतररक्त ५६ तक्रारीींवर श्ोल्हा ग्राहक तक्रार ननवारण मींचाकडून न्यानयक कायवाही करण्यात
यत आह.

___________

वव.स. २१९ (27)
शभांवड (ी, मुरबाड (, शहापूर (जज.ठाणे) या तालुक्यातील शशधावाटप दि
ु ानातून
रॉिेल व धान्याांचा िाळाबाजार होत असल्याबाबत

(३१)

५९१४२ (१०-०८-२०१६).

श्री.अजय चौधरी (शशवड (ी) :

सन्माननीय अन्न, नागरी

पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

भींवडी, मरु बाड, शहापरू (श्ो. ाण) या तालक्
ु यातील सावोननक ववतरण हयवथमधील

शधावा्प दक
ु ानातून

तक्रारी ग्राहकाींनी

मळणाऱ्या रॉकल व धान्याींचा काळाबाोार कला ोात असल्याच्या

ाण्याच श्ोल्हार्धकारी याींच्याकड माह म, २०१६ मध्य वा यादरम्यान लखी

वरुपात कल्या आहत, ह खर आह काय,
(२) असल्यास, तक्रारीमध्य गरस एोन्सी व रॉकल ववक्रत याींचाही समावश आह, ह ही खर
आह काय,
(३) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनुर्ींगान सींबींर्धताींवर शासनान कोणती कारवाई कली वा
करण्यात यत आह व सद्य:श्थती काय आह,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. धगरीश बापट (०१-१०-२०१६) :(१) ह खर नाही.
अशा वरुपाची कोणतीही लखी तक्रार श्ोल्हार्धकारी,

ाण याींचकड प्राप्त लालली

नाही.
(२) व (३) भवींडी तालक्
ु यातील मौो पडघ यथ गरस एोन्सीची माह म, २०१६ मध्य तपासणी

कली असता गरस सलगडरचा अनर्धकृत सा ा आढळून आला. सदर ष काणी १ ्म्पो व २६
गरस

सलगडर असा एकूण रु.१,५१,२७२/- तकमतीचा मुिमाल ोप्त करण्यात आला असून

सींबींर्धताींववरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आह.

तसच मरु बाड तालक्
ु यातील मौो सरळगाव व शहापरू तालक्
ु यातील मौो अींदाड यथील

तकरकोळ करो सन परवानाधारकाींच्या करण्यात आलल्या ननय मत तपासणीमध्य दोर्ी आढळून
आलल्या परवानाधारकाींवर गुन्ह दाखल करण्यात आल आहत.
(४) प्रश्न िद््ावत नाही.

___________
शशरूर (जज. बीड () तालुक्यातील दष्ट्ु िाळी गावाांना जायिवाड (ी
धरणातून वपण्याच्या पाण्याची व्यवस्था िरण्याबाबत

(३२)

५९४५२ (१०-०८-२०१६).

अॅड (.भीमराव धोंड (े (आष्ट्टी) :

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

सन्माननीय पाणीपुरवठा

शरूर (श्ो.बीड) तालुक्यातील दषु काळी ४० गावाींना ोायकवाडी धरणातून वपण्याच्या

पाण्याची हयवथा करावी, अशी मागणी मा.थाननक लोकप्रनतननधी याींच्याकडून सात यान
शासनाकड करण्यात यत आह, ह खर आह काय,

वव.स. २१९ (28)
(२) असल्यास, सदर मागणीच्या पूततबाबत शासनान कोणती कायवाही कली वा करण्यात यत
आह,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२२-०९-२०१६) : (१) होय.
(२) थाननक लोकप्रनतननधीींशी चचा करुन शरुर तालुक्यातील कोण या गावाींसा र ोायकवाडी
धरणातून प्राद शक पाणी पुरव ा योोना राबवावयाची आह ह

रववण्यासा र प्र यक्ष पाहणी

करुन सदर गावाींची यादी तयार करुन यानुसार िर्चत कायवाही करण्याच प्रताववत आह.
(३) प्रश्न िद््ावत नाही.

___________
राज्यात ड (ाळीांवरील स्थातिकनि िराची (व्हॅट) वसुली िमी िरण्याबाबत
(३३) ५९७२० (१०-०८-२०१६).

अॅड (.गौतम चाबि
ु स्वार (वपांपरी) :

सन्माननीय अन्न, नागरी

पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात डाळीींवरील भाव प्रमाणाबाहर वाढू नयत यासा र कगद्रीय अन्न व पुरव ा मींत्री
श्री. रामववलास पासवान याींनी

बाोार स म या व राज्य शासनातफे डाळीींवर आकारण्यात

यणाऱ्या थाननक कराींची वसल
ु ी तत
ू बींद करावी अशा सच
ू ना षदल्या आहत, ह खर आह काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनान कोणती कायवाही कली वा करण्यात यत आह,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. धगरीश बापट (२६-०९-२०१६) : (१) ह खर नाही.

डाळीींच दर ननयींत्रत्रत रहावत, यासा र बाोार स म या व राज्य सरकाराींतफे डाळीींवर
आकारण्यात यणाऱ्या थाननक कराींची वसूली बींद करण्याबाबत, मा.कगद्रीय अन्न व नागरी
पुरव ा मींत्री श्री.रामववलास पासवान याींच्या सच
ू ना या ववभागास प्राप्त लालल्या नाहीत.

राज्यात डाळीींना मूल्यवर्धत कर (VAT) तसच थाननक सींथा करातून वगळण्यात

आल्याच, वव त ववभाग व नगर ववकास ववभागान पष् कल आह.

म्हणोच सद्य:श्थतीत, राज्यात डाळीींवर थाननक कर तसच मूल्यवर्धत कर

आकारला ोात नाही.

(२) व (३) प्रश्न िद््ावत नाही.
___________
शशरोळ (जज. िोल्हापूर) तालुक्यातील राष्ट्रीय पेयजल नळ
योजनाांच्या िामाांच्या चौिशीबाबत

(३४)

५९७२२ (१०-०८-२०१६).

(शशरोळ) :
काय :-

ड (ॉ.सुजजत शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.उल्हास पाटील

सन्माननीय पाणीपरु वठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) शरोळ (श्ो.कोल्हापूर) तालुक्यातील राषरीय पयोल नळ योोनच काम मुदतीत पूण न
लाल्यान यावर ोादा खच करावा लागणार आह, ह खर आह काय,

वव.स. २१९ (29)
(२) असल्यास, िक्त तालुक्यातील १२ गावाींतील पाणी योोनमध्य सुमार रुपय अडीच को्ीींचा
गरहयवहार

लाल्यान

यापकक

याप्रकरणी ३

योोनाींतील

अननय मततबाबत

सींबींर्धतावर

खातननहाय चौकशी प्रताववत करण्यात आली आह, २ योोनाींबाबत वसल
ु ी करण्यात आली
आह, ४ योोनाींच्या चौकशी अहवालाच्या अनुर्ींगान सींबींर्धताकडून खुलास मागववण्यात आल
आहत व एका योोनची श्ोल्हा पररर्द व महाराषर ोीवन प्रार्धकरणामार्फत सींयुक्त पहाणी
करण्यात यत आह, ह ही खर आह काय,

(३) असल्यास, िक्त प्रकरणाींची शासनान चौकशी कली आह काय
दोर्ीींवर कोणती कारवाई कली वा करण्यात यत आह,

यानुर्ींगान सींबींर्धत

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१६-०९-२०१६) : (१) ह खर नाही.
(२) व (३)

शरोळ तालुक्यातील १२ गावाींतील योोनाींपकक

अहवालामध्य अननय मतता आढळल्यान,
आह:-

१० योोनाींच्या चौकशी

यानस
ु ार खालीलप्रमाण कायवाही करण्यात यत

अ) तरवाड, कव सर व र्चपरी या तीन योोनाींमध्य सींबींर्धत शाखा अ भयींता व
िपअ भयींता याींचवर महाराषर ोीवन प्रार्धकरणामाफत खातननहाय चौकशी सुरु
आह.

ब) शरदवाड, शवनाकवाडी व ला्वाडी या तीन योोनाींमध्य सींबींधीत मक्तदारास
दीं ड आकारणी करुन ३-ब ची नो्ीस दण्यात आली आह.
क)

शरढोण, ्ाकवड व नृ सींहवाडी या ३ योोनाींमध्य अदा कलली या तीन

योोनाींमध्य अदा कलली

ोादा रक्कम वसल
ु करण्यात आली आह

ड) आलास या योोनमध्य कलल्या चौकशीनस
ु ार सींबींधीताींच खल
ु ास प्राप्त लाल
असून,

मु्य कायकारी अर्धकारी, श्ोल्हा पररर्द, कोल्हापरू याींचकड सादर

करण्यात यत आहत.

इ) शरोड या योोनची महाराषर ोीवन प्रार्धकरण ताींत्रत्रक सवा पुरव ादार असलन
सदर योोनच ताींत्रत्रक पररक्षण श्ोल्हा पररर्द ग्रामीण पाणी पुरव ा ववभाग

याींचसमवत तपासणी करुन सींयक्
ु त अहवाल सादर करण्याबाबत कळववण्यात आल
आह.

ई) हरवाड या योोनसींदभात हरवाड ग्रामपींचायतीच सरपींच, िपसरपींच, अध्यक्ष, ग्राम
आरोग्य, पाणी पुरव ा पोर्ण व वच्छता स मती तसच इतर ग्रामथाींच्या समवत
चौकशी करण्यात आली. सदर तक्रारीमध्य तर्थय आढळून आल नाही.

(४) प्रश्न िद््ावत नाही.

___________

वव.स. २१९ (30)
राज्यातील शशधावाटप दि
ु ानाांमध्ये पॉईंट ऑफ सेल हे उपिरण बसववण्याबाबत
(३५)

६०२६८ (१०-०८-२०१६).

श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)ध , श्री.मांगलप्रभात लोढा

(मलबार दहल), श्री.वैभव नाईि (िुड (ाळ), श्री.राजाभाऊ (पराग) वाजे (शसन्नर) :

सन्माननीय

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील सावोननक ववतरण हयवथा पारदशक व गरहयवहार मक्
ु त करण्यासा र

राज्यातील सावोननक ववतरण हयवथच सींपूणत: सींगणकककरण करण्याचा ननणय शासनान
माह म, २०१६ मध्य वा या दरम्यान घतला आह, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, राज्यात तकती शासनमान्य शधावा्प दक
ु ान सुरु आहत व अशा दक
ु ानामध्य
पॉईं् ऑफ सल ह िपकरण बसववण्यात यणार आह, ह ही खर आह काय,
(३) असल्यास,

याची कारण काय आहत व यासा र तकती को्ी खच यणार आह ,

यासा रच्या ननधीच्या तरतूदीबाबत कोणता ननणय घण्यात आला आह वा कायवाहीची

सद्य:श्थती काय आह,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. धगरीश बापट (१९-०९-२०१६) : (१) होय
(२) राज्यात ऑग्, २०१६ अखर ५१५९६ एवढी रातभाव दक
ु ान असून या दक
ु ानामध्य पॉई्
ऑफ सल ह िपकरण बसववण्यात यणार आह.
(३)

सावोननक

ववतरण

हयवथच

लाभार्थयांची बायोमरीक ाळख प्वून

सींगणकककरण

प्रकल्पातींगत

रातभाव

दक
ु ानातून

याींना शधावतूच ववतरण करताना पॉई् ऑफ सल

चा वापर करण्यात यणार आह. या प्रकल्पासा र रु.१९८.६४ को्ी एवढया अींदाश्ोत खचास

शासनान मान्यता षदली असून आवश्यक तरतूद अथसींकश्ल्पत करण्यात आली आह. पॉई्
ऑफ सल िपकरण रातभाव दक
ु ानाींत बसववण्याकररता RFP (Request For Proposal)

षद.१८ ोुल, २०१६ रोोी mahatenders.gov.in या सींकतथळावर प्र सध्द करण्यात आली

आह. कींत्रा्दाराची ननवड लाल्यानींतर २४ आ वडयात प्रकल्प कायाश्न्वत (Go live) करण्यात
यणार आह.

(४) प्रश्न िद््ावत नाही.
___________
पारोळा (जज.जळगाांव) येथील भुईिोट किल्ल्याच्या सुशोभीिरण
(३६)

व दरु
ु स्तीसाठी तिकनधी शमळण्याबाबत

६०८८९ (०५-०८-२०१६).

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

सन्माननीय

साांस्िृतिकति िायध मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पारोळा (श्ो.ोळगाींव) यथील भुईको् तकल्ल्याच सुशोभीकरण व दरु
ु तीसा र पुरात व
ववभागाकडून सन २००१-२००२ पासून रुपय २,४१,७८,१८५ इतका ननधी प्राप्त असन
ू १३ हया
वव त आयोग सन २०१३-२०१४ करीता रु. ४ को्ी ननधी प्रतावीत आह, ह खर आह काय,

वव.स. २१९ (31)
(२) असल्यास, सदर भुईको् तकल्ल्याच्या सश
ीं ीत
ु ोभीकरण व दरु
ु तीच्या कामामध्य सींबध
अर्धकारी व

कदार याींनी सींगनमतान लाखो रुपयाींचा गरहयवहार कल्यामुळ सदर काम

अ यींत ननकृष् दोाच लाल्याबाबतच्या तक्रारी थाननक लोकप्रनतननधीींनी तसच नागररकाींनी
वळोवळी शासनाकड कल्या आहत, ह ही खर आह काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनान चौकशी कली आह काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आल आह व

यानुर्ींगान प्रताववत रुपय ४.०० को्ी

ननधी तातडीन मळणबाबत कोणती कायवाही कली वा करण्यात यत आह,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. ववनोद तावड (े (२२-०९-२०१६) : (१) होय.
पारोळा

तकल्ला

रु.२,४२,५७,१५५/- इतक्या

या

राज्य

रकमची

सींरषितक्षत

मारकाच्या

ोतन

काम करण्यात आली आह.

व
तसच

दरु
ु तीची

१३ हया

एकूण
वव त

आयोगामाफत सन २०१३-१४ करीता रु.४.०० को्ी इतका ननधी प्रताववत करण्यात आला
होता. तथावप वव त आयोगाचा कालावधी सींपल्यान सदर ननधी प्राप्त होणार नाही.
(२) होय.
(३) होय.
तक्रारीींच्या अनुर्ींगान अर्धक्षक अ भयींता, दक्षता व गुणननयींत्रण मींडळ, सावोननक

बाींधकाम ववभाग, ना शक याींचकडून लालल्या कामाची ताींत्रत्रक तपासणी करुन घण्यात यत
आह.

(४) प्रश्न िद््ावत नाही.
(५) प्रश्न िद््ावत नाही.
___________
मौजे तारदाळ-खोतवाड (ी (ता. हातिणांगले, जज. िोल्हापुर) राष्ट्रीय पेयजल योजनेअांतगधत
असणारे नळ पाणीपरु वठा योजनेचे िाम बांद असलेबाबत

(३७)

६१५८४

(१०-०८-२०१६).

श्री.सुरेश

हाळवणिर

(इचलिरां जी) :

सन्माननीय

पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौो तारदाळ-खोतवाडी (ता. हातकणींगल, श्ो. कोल्हापुर) नळ पाणीपुरव ा योोनच
राषरीय पयोल योोनअींतगत असणार काम दरसूचीत वाढ लाल्यामुळ बींद आह, ह खर आह
काय,

(२) असल्यास, सध
ु ाररत योोनची तकमींत रू.८३३.११ लक्ष ननहवळ व ९१४.६३ लक्ष ढोबळ

इतकक लाली असून मींोुरीचा प्रताव श्ो.प.कोल्हापुर माफत शासनाकड माह माच, २०१६ मध्य
वा यादरम्यान सादर कलला आह, ह ही खर आह काय,

(३) असल्यास, सदर दोन्ही गाींव अनत ्ीं चाईग्रत असल्यामळ
ु सुधारीत प्रतावाला

वरीत

मान्यता दण्याची मागणी थाननक लोकप्रनतननधी, इचलकरीं ोी याींनी माह एवप्रल, २०१६ मध्य
वा यादरम्यान मा.पाणीपरु व ा मींत्री याींच्याकड कली आह, ह ही खर आह काय,

वव.स. २१९ (32)
(४) असल्यास, सदर प्रताव मींोरू करण्याबाबत शासनान कोणती कायवाही कली वा करण्यात
यत आह,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२२-०९-२०१६) : (१) ह खर नाही.
(२) होय. तारदाळ- खोतवाडी सींयक्
ु त नळ पाणी पुरव ा योोनच्या ८२३.११ लक्ष (ननहवळ) व
रु.९१४.६३ लक्ष (ढोबळ) इतक्या रकमच्या सुधारीत अींदाोपत्रकास मींोूरी

मळण्याबाबतचा

प्रताव शासनास प्राप्त लाला आह.
(३) होय.

(४) सदर प्रतावाच्या छाननीअींती िपश्थत लालल्या मुद्याींची माषहती मु्य कायकारी
अर्धकारी, श्ोल्हा पररर्द, कोल्हापूर याींचकडून षदनाींक ६/४/२०१६ च्या पत्रान्वय मागववण्यात
आली आह.

(५) प्रश्न िद््ावत नाही.
___________
राळे गाांव (जज.यवतमाळ) तालुक्यातील पाणी पुरवठा योजना अपूणध असल्याबाबत
(३८)

६१७०५ (१०-०८-२०१६).

ड (ॉ.अशोि उईिे (राळे गाव) :

आणण स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा

(१) राळगाींव (श्ो.यवतमाळ) तालक्
ु यातील श्ोल्हा पररर्द पाणी पुरव ा ववभागामधन
ू डोंगरगाींव,

खरगाींव का.वपपींरी सा.परसोडा, आष्ी, यवती र्चखली, सरा्ी, करीं ोी या ष काणी भारत
ननमाण आणण राषरीय ग्रामीण पयोल योोन अींतगत मींोुर लालल्या पाणी पुरव ा योोनाींची
काम काही ष काणी अपूण असल्याच ननदशनास आल, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, िक्त अपूण राहीलल्या पाणी पुरव ा नळ योोना पूण करण्याबाबत शासनान
कोणती कायवाही कली वा करण्यात यत आहत,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०३-१०-२०१६) : (१) अींशत: खर आह.
सदर योोनाींपकक आष्ा व यवती या २ योोनाींची काम पण
ू लाली असन
ू , िवरीत

डोंगरगाींव, खरगाींव (का), वपींपरी (सा.) परसोडा, र्चखली (वव.), सरा्ी, करीं ोी (सो) या ७
योोनाींची तकरकोळ वरुपाची काम शल्लक आहत.
(२) अपूण असलल्या योोनाींची काम पुण करण्याबाबत ४ मषहन्याींत कायवाही करण्याच्या
सच
ू ना शासन तरावरुन षदनाींक ३१/८/२०१६ च्या पत्रान्वय म्
ु य कायकारी अर्धकारी, श्ोल्हा
पररर्द, यवतमाळ याींना दण्यात आल्या आहत.
(३) प्रश्न िद््ावत नाही.
___________

वव.स. २१९ (33)
औांध (जज.पुणे) येथील स्वस्त धान्य ववतरणाचा गहू व ताांदळ
ू खाणीत टािल्याबाबत
(३९)
६२५१८ (१०-०८-२०१६).
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण),
ड (ॉ.पतांगराव िदम (पलस
ू िड (ेगाव), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी) :

सन्माननीय अन्न, नागरी

पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) औींध (श्ो.पण
ु ) यथील वत धान्य दक
ु ानातील नागरीकाींना ववतरीत करण्यात यणारा

सुमार शींभर पोती गहू आणण पन्नास गोण्या ताींदळ
ू औींध यथील खाणीत ्ाकल्याचा प्रकार
षदनाींक १३ ोून, २०१६ रोोी वा यासुमारास ननदशनास आला, ह खर आह काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनान चौकशी कली आह काय,

यात काय आढळून आल व

यानुर्ींगान सींबींर्धताींवर कोणती कारवाई कली वा करण्यात यत आह,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?

श्री. धगरीश बापट (२९-०९-२०१६) : (१) होय, अींदाो गहु व ताींदळाची २० त २५ पोती
अताहयत अवथत षदसन
ू आली.
(२) सींबींर्धत वत धान्य दक
ु ानाची तपासणी कली असता, गहु व ताींदळ
ु ाचा पुतककसा ा व
शल्लक सा ा यामध्य तफावत आढळून आल्यान ोीवनावश्यक वतु अर्धननयम, १९५५
अींतगत महाराषर अनस
ु ूर्चत वतू ववतरण अर्धननयम परवाना आदश १९७५ मधील शती व
अ्ीींचा भींग कल्यान, सींबींर्धत दक
ु ानाचा परवाना रि करण्यात आला आह.
(३) प्रश्न िद््ावत नाही.

___________
अहमदनगर जजल््यामधील प्रादे शशि पाणीपरु वठा
योजनाांिड (े ववजेची थिबािी असल्याबाबत

(४०)

६२५३७

(मुांबादे वी) :
काय :-

(१०-०८-२०१६).

श्री.भाऊसाहे ब

िाांबळे

(श्रीरामपूर),

श्री.अशमन

पटे ल

सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) अहमदनगर श्ोल््यामध्य असलल्या प्राद शक पाणीपुरव ा योोनाींकड सुमार १७ को्ी ७३
लाख रुपय ववोची थकबाकक असल्याच माह म, २०१६ मध्य वा

या दरम्यान ननदशनास

आल, ह खर आह काय,
(२) असल्यास, सदर पाणीपट्टी वसूलीसा र ग्रामपींचायतीना प्रो साषहत करण्याबाबत शासनान
कोणती कायवाही कली वा करण्यात यत आह,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. बबनराव लोणीिर (६-०९-२०१६) : (१) होय, रु.१७.३९ लक्ष थकबाकक आह.
(२) पाणीपट्टी वसूली करण व थककत वीो दयक भरण्यास ग्रामपींचायतीना प्रो साषहत
करण्यासा र श्ोल्हा पररर्द तरावर षद.३०.१२.२०१५ रोोी व षद.३०.०६.२०१६ रोोी प्राद शक

पाणी पुरव ा सींयुक्त स मतीच अध्यक्ष व सर्चव याींची ब क घण्यात आली.शासन ननणय

वव.स. २१९ (34)
क्र.पापुयो २०१५/प्र.क्र.५५/िोा, षद.१९.११.२०१५ नुसार थाननक वराज्य सींथाींना सहभागी

होण्यास सदर ब ककमध्य मागदशन करण्यात आल. थाननक वराज्य सींथानी ोून २०१५
अखर असणाऱ्या वीो त्रबलाच्या मळ
ू थकबाकक रकमपकक ५० ्क्क रक्कम एकरकमी तकीं वा

दहा समान हप् यात महाववतरणाबरोबर करार करुन वि पन्नातन
ू भरण व िवररत ५० ्क्क
रक्कम शासनामाफत िपलब्ध होणाऱ्या १४ हया वव त आयोग ननधीतून

ता पुर या वरुपात

भरणबाबत सुचना दण्यात आलल्या आहत. तसच पाण्याची बचत करण व पाण्याच्या प्र यक्ष
वापरानुसार लाभाथी गावाींकडून पाणीपट्टीची आकारणी करण्याच्या दषु ्ीन प्राद शक पाणी
परु व ा योोनच्या िीं च ्ाक्याना ोलमापक यींत्र बसववण बाबतची कायवाही करण्यात आली
आह.

(३) प्रश्न िद््ावत नाही.
___________
रा म्हपूरी (जज.चांद्रपूर) येथे ववतरि अनेि हॉटे ल व्यावसातिकयिाांना
णरगुती शसलेंड (र ववित असल्याबाबत

(४१)

६२७४२ (१०-०८-२०१६).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय अन्न, नागरी

पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ब्रम्हपूरी (श्ो.चींद्रपूर) यथ ववतरक व तह सल कायालयातील पुरव ा ववभागाच अर्धकारी

याींच्या सींगनमतान शहरातील अनक हॉ्ल हयावसानयकाींना घरगुती सलगडर राोरोसपण ववकत
असल्याच माह म, २०१६मध्य वा यादरम्यान ननदशनास आल, ह खर आह काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनान चौकशी कली आह काय,
चौकशीनुसार दोर्ीींवर कोणती कारवाई कली वा करण्यात यत आह,

यात काय आढळून आल,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?

श्री. धगरीश बापट (२६-०९-२०१६) : (१) ह खर नाही.
(२) व (३) प्रश्न िद््ावत नाही.
___________
यवतमाळ जजल्हयातील अनेि गावाांत फ्लोराईड (यक्
ु त पाण्याचे
जलस्त्रोत आढळून आले असल्याबाबत

(४२)

६२८४० (१०-०८-२०१६).

श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड (), श्री.सांजजवरे ड्ड (ी बोदिुरवार

(वणी), ड (ॉ.अशोि उईिे (राळे गाव) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपरु वठा आणण स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील

(१) यवतमाळ श्ोल्हयातील नागररकाींना वपण्याच शध्
ु द पाणी

मळण्याकररता शासनाकडून

लाखो रुपय खच करण्यात यत असताना सम
ु ार २५५ गावाींत फ्लोराईडयुक्त पाणी नागररकाींना
मळत असल्याची बाब ननदशनास आली आह, ह खर आह काय,

वव.स. २१९ (35)
(२) असल्यास, सदर श्ोल्हयातील २५५ गावाींत फ्लोराईडयुक्त पाण्याच ोलत्रोत आढळून आल
असल्यान शासनान श्ोल्हा पररर्दच्या अथसींकल्पात कलली तरतुद कोण या कामाकररता
वापरण्यात आली आह,

(३) तसच राोनी (ता.लरी, श्ो.यवतमाळ) या गावातील सावोननक ववषहरीच पाणी दवू र्त लाल
असल्यान

श्ोल्हार्धकाऱ्याींनी

िक्त

ववषहरीची

पाहणी

करून

ग्ववकास

अर्धकारी

व

ग्रामसवकाला सदर ववषहरीच्या दरु
ु तीच आदश षदल होत, ह ही खर आह काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनान चौकशी कली आह काय,

यानुर्ींगान श्ोल््यात व िक्त

गावातील नागररकाींना शध्
ु द पाणी परु व ा होण्यासा र व ववषहर दरु
ु तीसा र कोणती कायवाही
कली वा करण्यात यत आह,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२२-०९-२०१६) : (१) होय, ह अींशत: खर आह.
श्ोल्हयातील १६ तालक्
ू यामध्य माह ऑक््ोबर-२०१४ त माह फब्रव
ु ारी-२०१५ या

कालावधीत

रासायननक

तपासणी

अ भयाना

अींतगत

२५५

गावाींतील

४७१

त्रोताींमध्य

फ्लोराईडच प्रमाण १.५ मली.ग्ररम/प्रती ल.पक्षा ोात आढळल आह.
(२) श्ोल्हा पररर्दच्या अथसींकल्पीय तरतुदीतून सींबींर्धत फ्लोराईड बार्धत गावाींमध्य आर. ा.
फ्लाीं् लावण्याच प्रताववत आह.

(३), (४) व (५) होय, ह खर आह.
सदर ववषहरीच्या दरु
ु तीच कामाचा प्रताव श्ोल्हा पररर्दच्या १४ हया वव त

आयोगाच्या ननधीतन
ू प्रताववत कलला असन
ू , कायवाही सुरु आह.
___________

नाांदेड ( जजल्हयातील राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल िायधक्रमाांतगधत प्रलांबबत
पाणीपुरवठा योजना पूणध िरण्याबाबत
(४३)

६३०३२ (१०-०८-२०१६).

उत्तर) :
काय :(१)

नाींदड

श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.ड (ी.पी.सावांत (नाांदेड (

सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
श्ोल्हयात

पाणी्ीं चाई

ननवारणासा र

शासनान

राषरीय

ग्रामीण

पयोल

कायक्रमाींतगत पाणीपुरव ा ववभागामाफत काम सुरु करण्यात आली यामध्य सन २०१४-१५ व

२०१५-१६ या दोन वर्ासा र ४४९ काम मींोुर करण्यात आली यापकक कवळ ८५ काम पूण
लाली असन
ू शासनान षदलल्या िषिष्ाची पत
ू ता करण्यात आली असली तरी िवररत काम
प्रलींत्रबत असल्याच माह एवप्रल, २०१६ मध्य वा

या दरम्यान ननदशनास आल आह, ह खर

आह काय,
(२) असल्यास, िक्त प्रलींत्रबत योोना तातडीन पूण करण्याबाबत शासनान कोणती कायवाही
कली वा करण्यात यत आह,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?

वव.स. २१९ (36)

श्री. बबनराव लोणीिर (२२-०९-२०१६) : (१) ह खर नाही
(२) नाींदड श्ोल््यातील ४४९ योोनाींपकक सन २०१४-१५ व सन २०१५-१६ या दोन वर्ातील
२५४ प्रगती पथावरील योोनाींपकक १२० योोना कायान्वीत करुन नागरीकाींना पाणी पुरव ा
करण्यात आला आह.

िवररत १९५ योोनाींपकक ७२ योोनाींच्या अींदाोपत्रकास ताींत्रत्रक मान्यता

प्रदान करण्यात आली आह.

तथावप, शासनाच्या षद.१४.०८.२०१५ च्या आदशानस
ु ार व

षद.२९.०६.२०१५ नींतर नहयान हाती ययावयाच्या योोनाींसा र ननधी ववतरीत कला ोाणार

नसल्यामळ
ु नवीन योोना हाती घता आल्या नाहीत. तसच १२३ नवीन योोनाींच प्रताव
सींबींर्धत ग्रामपींचायत/ ग्राम पाणी पुरव ा व वच्छता स मतीकडून प्राप्त लाल नाहीत. तथावप
मु्यमींत्री पयोल योोना (MRDWP) अींतगत श्ोल्हयातील ७२ योोनाींपकक ३८ योोना हाती
घण प्रताववत आह.

(३) प्रश्न िद््ावत नाही.
___________
चािण (जज.पुणे) येथील भुईिोट किल्याची शभांत व दगड ( िोसळून
परु ातन वास्तू नष्ट्ट होत असल्याबाबत

(४४)

६३१६७ (०५-०८-२०१६).

श्री.सुरेश गोरे (खेड ( आळां दी) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृतिकति िायध

(१) मौो चाकण (श्ो.पुण) यथील भुईको् तकल्ल्याची भींत व दगड कोसळून पुरातन वातू
नष् होत असल्याच माह म २०१६ मध्य वा

यादरम्यान ननदशनास आल आह, ह खर आह

काय,
(२) असल्यास, सदर भई
ु को् तकल्ला परु ातन वातू नष् होन नय याकररता ोतन करून
दरु
ु ती करणबाबत थाननक लोकप्रनतननधीींनी षदनाींक २४ ोून, २०१६ रोोी वा
श्ोल्हार्धकारी पुण याींना ननवदन षदल आह, ह ही खर आह काय,

यासुमारास

(३) असल्यास, िक्त ननवदनाच्या अनुर्ींगान पुरातन वातूच ोतन करणबाबत शासनान
कोणती कायवाही कली वा करण्यात यत आह,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. ववनोद तावड (े (२२-०९-२०१६) : (१) होय.
(२) होय.
(३) सींग्रामदग
ु तकल्ला षदनाींक २२.०७.२०१६ च्या शासन ननणयान्वय राज्य सींरषितक्षत मारक

म्हणन
ू घोवर्त करण्यात आल आह. सदर मारकाच्या ोतन व दरु
ु तीच अींदाोपत्रक सहायक
सींचालक, पुरात व ववभाग, पुण याींच्यामाफत तयार करण्यात यत आह.
(४) प्रश्न िद््ावत नाही.

___________

वव.स. २१९ (37)
धचांचोली (ता.राजुरा, जज.चांद्रपूर) गावातील पाण्याच्या स्तोत्रात
फ्लोराईड (चे प्रमाण जास्त असल्याबाबत

(४५)

६३६७७ (१०-०८-२०१६).

अॅड (.सांजय धोटे (राजूरा) :

सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण

स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) र्चींचोली (ता.राोुरा, श्ो.चींद्रपूर) गावातील पाण्याच्या तोत्रात फ्लोराईडच प्रमाण ोात
असल्यामळ
ु यथील ग्रामथाच आरोग्यावर ववपरीत पररणाम होत असल्याच माह एवप्रल, २०१६
मध्य वा या दरम्यान ननदशनास आल आह, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, सन २०१० मध्य र्चींचोली यथ तापाच्या साथीमळ
ु व फ्लोराईडयुक्त दवु र्त
पाण्यामळ
ु अनक ग्रामथाींना ोीव गमवावा लागला होता, ह ही खर आह काय,

(३) असल्यास, िक्त ष काणी गत दोन वर्ापूवी ोलशुध्दीकरण कगद्र बाींधण्यात आल असून
सदर ोलशध्
ु दीकरण कगद्र सरु
ु होण्याआधीच बींद पडलल आह, ह ही खर आह काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनान चौकशी कली आह काय,

यानुर्ींगान सदर गावातील

ग्रामथाींना शुध्द वपण्याच पाणी िपलब्ध हहाव यासा र कोणती कायवाही कली वा करण्यात
यत आह,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२२-०९-२०१६) : (१) व (२) ह खर नाही.
(३) ह अशींत: खर आह.
चींद्रपरू श्ोल्हयातील राोरू ा तालक्
ु यात र्चींचोली (ख.ु ) यथ ोलशध्
ु दीकरण कगद्र बाींधण्यात

आलल नसन
ू सन २०१२-२०१३ मध्य श्ोल्हा पररर्दमाफत डिओडफ्लोरीडशन सयींत्र बसववण्यात

आल व ग्रामपींचायतीला दनींषदन दखभाल व दरु
ु ती करीता हताींतरीत करण्याींत आल.
हताींतरणानींतर अींदाो षदड वर् ्या सयींत्राहदार डिओडफ्लोरीडशन करुन पाणी पुरव ा सुरु होता.
परीं त,ु यानींतर यात त्रबघाड लाल्यान सयींत्राची दरु
ु तीची कायवाही सरु
ु आह.
(४) हया बाबत कोणतीही तक्रार नसल्यान चौकशी करण्यात आली नाही.
सध्यश्थतीत गावामध्य एकूण ६ हातपींप असून

यापकक १ हातपींपाच पाणी वपण्यास

अयोग्य व ५ हातपींपाच पाणी वपण्यास योग्य आहत.
वपण्याकरीता वापरण्याींत यत आह.

यामळ
्या ५ हातपींपाच पाणी
ु

(५) प्रश्न िद््ावत नाही.

___________
मौजे उजणी (ता.माढा, जज. सोलापूर) येथील व्होळे नळपाणी पुरवठा
योजनेच्या जलशुध्दीिरण िेंद्र व पाण्याच्या टािीसाठी सांपाददत
िेलेल्या जशमनीचा मोबदला शेतिऱ्याांना दे ण्याची मागणी

(४६)

६३९३३ (१०-०८-२०१६).

श्री.बबनराव शशांदे (माढा) :

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

मौो

िोणी

(ता.माढा,

श्ो.सोलापूर)

यथील

हहोळ

सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण
नळपाणी

पुरव ा

योोनच्या

वव.स. २१९ (38)
ोलशुध्दीकरण कगद्र व पाण्याच्या ्ाककसा र सींपाषदत कलल्या ो मनीचा मोबदला शतकऱ्याींना

दण्याची मागणी कायकारी अ भयींता, महाराषर ोीवन प्रार्धकरण मींडळ, बाींधकाम ववभाग,
सोलापरू

याींचकड

थाननक

लोकप्रनतननधी

याींनी

षदनाींक

१

म,

२०१५

रोोी

वा

यासुमारास करुनही सदर शतकऱ्याींना अद्याप ो मनीचा मोबदला दण्यात आला नाही, ह खर

आह काय,

(२) असल्यास, थाननक लोकप्रनतननधीच्या मागणीनस
ु ार शतकऱ्याींना मोबदला दणबाबत
शासनान कोणती कायवाही कली वा करण्यात यत आह,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१६-०९-२०१६) : (१) होय, ह खर आह.
(२) होळ व २९ गाव यथील योोनच्या ोलशुषदधकरण कगद्रासा र सींपाषदत करण्यात आलल्या

ो मनीच दय्ु यम ननबींधक, माढा याींनी कळववल्याप्रमाण रु. २६०/- प्रनत चौ.मी. दरान मल्
ु याींकन
करुन, ो मनीचा मोबदल्याचा दर कळववला असता, शतक-याींनी हा दर मान्य नसल्याच
कळववल.
यानुसार सदर प्रकरण कायदा व कामगार अर्धकारी, महाराषर ोीवन प्रार्धकरण

याींचकड सादर करण्यात आल असून, याींच अ भप्रायानुसार पुढील कायवाही करण्यात यईल.
(३) प्रश्न िद््ावत नाही.

___________
त्र्यांबिेश्वर (जज.नाशशि) तालुक्यातील पाणीपुरवठा योजना बांद असल्याबाबत
(४७)

६४११४

(१०-०८-२०१६).

श्रीमती

तिकनमधला

गाववत

(इगतपूरी) :

सन्माननीय

पाणीपरु वठा आणण स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) त्र्यींबकश्वर (श्ो.ना शक) तालक्
ु यातील बहुताींश पाणीपुरव ा योोना बींद आहत, तर काही
योोना सरु
न
होताच
ननधीचा
अपहार
लाल्याच अहवालातन
ु
ू माह एवप्रल, २०१६ मध्य वा
यादरम्यान ननदशनास आल, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, हसूल व इगतपुरीलगतच्या वाड्या-पाड्याींवर पाण्याची तीव्र ्ीं चाई ननमाण लाली
आह, ह ही खर आह काय,

(३) असल्यास, िक्त प्रश्न (१) मधील अहवालानस
ु ार शासनान दोर्ीींवर कोणती कारवाई कली
वा करण्यात यत आह,

(४) असल्यास, िक्त प्रश्न (२) नस
ु ार वाड्या-पाड्याींवरील िपलब्ध पाण्याच्या ववषहरी अर्धग्रहीत
करण्याबाबत शासनान कोणती कायवाही कली वा करण्यात यत आह,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२२-०९-२०१६) : (१) अींशत: खर आह.
त्र्यींबकश्वर तालुक्यात एकुण ५७ नळ पाणी पुरव ा योोना आहत.

योोनाींचा पाणी पुरव ा सुरु करण्यात आला असन
ू ,

यापकक २७

यापकक ५ योोना भौनतकदृष्या पुण

वव.स. २१९ (39)
करण्यात आलल्या आहत. िवरीत ३० योोना प्रगतीपथावर/रखडलल्या असून,

यापकक ११

योोनासींबींधी हरसूल पोलीस ्शन यथ गुन्हा नोंदववण्यात आला आह.
(२) ह अींशत: खर आह.

्ीं चाई कालावधीत त्र्यींबक तालुक्यातील हरसुल यथ तसच हरसल
ु च्या एकुण १०

वाड्या/व याींसा र ्ँ कर अथवा ववहीर अर्धग्रहीत करुन पाणीपुरव ा करण्यात आलला

नाही.तथावप त्र्यींबक तालुक्यात एकुण २ गाव व ३४ वाड्याींना ७ ्ँ करद्वार पाणी पुरव ा
करण्यात आला असून त्र्यींबकश्वर तालुक्यात ्ीं चाई कालावधीत २ ववहीरी अर्धग्रहीत करण्यात

आल्या आह. व इगतपरू ी तालक्
ु यात ६ गाव व १६ वाड्याींना एकुण १० ्ँ करद्वार पाणी परु व ा
करण्यात आलला असून इगतपूरी तालुक्यात ४ ववहीरी अर्धग्रहीत करण्यात आलल्या आहत.

(३) ग्रामीण पाणी पुरव ा िपववभाग, ना शक या कायालयामाफत त्र्यींबकश्वर तालुक्यात ११

योोनासींबींधी हरसुल पोलीस ्शन यथ एफ. आय.आर. क्र. आय-२२/२०१६ नुसार गुन्हा
नोंदववण्यात आलला आह.

(४) पाणी ्ीं चाई कालावधीत त्र्यींबकश्वर तालुक्यातील २ ववहीरीींच अर्धग्रहण करण्यात आल.
तर इगतपूरी तालुक्यातील ४ ववहीरीींच अर्धग्रहण करण्यात आलल होत.
(५) प्रश्न िद््ावत नाही.

___________
नीलमाती (ता.त्र्यांबिेश्वर,जज.नाशशि) येथे िायमस्वरुपी
पाणीपुरवठा योजना सुरु िरण्याबाबत

(४८)

६४११७

(१०-०८-२०१६).

श्रीमती

तिकनमधला

गाववत

(इगतपूरी) :

सन्माननीय

पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नीलमाती (ता.त्र्यींबकश्वर,श्ो.ना शक) या गावात तीव्र पाणी्ीं चाई असून तथ ्ँ करद्वार
पाणीपुरव ा होत असल्याच माह म, २०१६ मध्य वा यादरम्यान ननदशनास आल आह, ह खर
आह काय,

(२) असल्यास, सदर गावामध्य कायमवरुपी पाणीपुरव ा योोना सुरु करण्याबाबत शासनान
कोणती कायवाही कली वा करण्यात यत आह,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२२-०९-२०१६) :(१) ह खर आह.
आह.

तथावप, सदर गाव ना शक श्ोल््यातील नसन
ू पालघर श्ोल््याच्या मोखाडा तालक्
ु यातील

(२) सदर गावामध्य लघुपा्बींधार ववभागामाफत बाींधलल्या तलावातून ५ होार ल्र क्षमतची
्ाकक बसवून इलक्रीक पींपद्वार

क्करबाप्पा योोनतून कायमवरुपी नळ पाणी पुरव ा

योोनसा र प्रकल्प अर्धकारी, एकाश् मक आषदवासी ववकास प्रकल्प, ोहहार, श्ो.पालघर याींनी
प्रशासककय मान्यता षदली असन
याद्वार काम प्रगतीपथावर आह.
ू
(३) प्रश्न िद््ावत नाही.

___________

वव.स. २१९ (40)
अमरावती येथे ड (ॉ.दाजीसाहे ब पटवधधन शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय
(४९)

व आरोग्य ववज्ञान ववद्यापीठ स्थापन िरण्याबाबत

६४१७६ (२२-०८-२०१६).

ड (ॉ.अतिकनल बोंड (े (मोशी) :

सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अमरावती यथ तपोवनाच्या २०० एकर ोागवर डॉ.दाोीसाहब प्वधन शासककय वद्यककय
महाववद्यालय व आरोग्य ववञानान ववद्यापी

थापन करण्यात याव अशी मागणी थाननक

लोकप्रनतननधी याींनी मा.मु्यमींत्री याींचकड षदनाींक २६ डिओडसगबर, २०१४ रोोी वा
कली आह, ह खर आह काय,

यासम
ु ारास

(२) असल्यास, सदर प्रताव शासनाकड अद्यापपयंत प्रलींत्रबत आह, ह ही खर आह काय,
(३) असल्यास, िक्त प्रतावाबाबत शासनान काय कायवाही कली वा करण्यात यत आह,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. धगरीष महाजन (१९-०९-२०१६) :(१) ह खर आह.
(२) नाही
(३) अ यींत कमी आरोग्य ववञानान ववर्यक अ्यासक्रमाींसा र वतींत्र आरोग्य ववञानान ववद्यापी
सरु
ु करण सींयश्ु क्तक होणार नाही.
(४) प्रश्न िद््ावत नाही.

___________
नाांदरुख (ता.मालवण, जज.शसांधुदग
ु )ध जलस्वराज्य प्रिल्प अतिकनयशमतते प्रिरणी शासन आदे शाचे
(५०)

पालन िरण्यात जजल्हा पररषद शसांधुदग
ु ध िड (ून होत असलेल्या ददरां गाईबाबत

६४३१८ (१०-०८-२०१६).

श्री.सतिकु नल शशांदे (वरळी), अॅड (.भीमराव धोंड (े (आष्ट्टी) :

सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाींदरुख (ता.मालवण, श्ो. सींधद
ु ग
ु ) ोलवराज्य प्रकल्प अननय मतत प्रकरणी मा.पाणी
पुरव ा व वच्छता मींत्री महोदयाींनी षदलल्या ोाहीर आश्वासनास वर्ाचा कालावधी लो्ला

तरी अद्यापपयंत कवळ ग्रामीण पाणी पुरव ा व वच्छता स मती, नाींदरुखच्या पदार्धकारी

वगळता सदर प्रकल्पातील दोर्ी ताींत्रत्रक सवा पुरव ादार व त कालीन ोलवराज्य प्रकल्प
कक्षातील अर्धकारी याींच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याच माह ोन
ू , २०१६
मध्य वा यादरम्यान ननदशनास आल, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, शासनान षदनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१५ रोोी वा
कायकारी अ भयींता, ग्रामीण पाणी पुरव ा ववभाग,

यासम
ु ारास त कालीन

सींधुदग
याींना नाींदरूख ोलवराज्य
ु

प्रकल्पाचा ताींत्रत्रक तपासणी अहवाल सादर करण्याच आदश दवूनही

याींनी अद्याप सदर

(३) असल्यास, सदर प्रकरणाबाबत शासनान चौकशी कली आह काय,

यात काय आढळून

अहवाल शासनास सादर कलला नाही, ह ही खर आह काय,
आल व

यानुर्ींगान सदर प्रकल्पातील अननय मतत प्रकरणी शासनान वारीं वार षदलल्या

आदशाींची ोाणीवपूवक दल
ू क्ष करणाऱ्या श्ोल्हा पररर्द, सींधुदग
ु मधील त कालीन कायकारी
अ भयींता, ग्रा.पा.प.ु ववभाग याींच्यासह इतर सींबींर्धत अर्धकाऱ्याींवर कोणती कारवाई कली वा
करण्यात यत आह,

वव.स. २१९ (41)
(४) असल्यास, सदर प्रकरणातील दोर्ी ताींत्रत्रक सवा पुरव ादार व त कालीन ोलवराज्य
प्रकल्पातील अर्धकाऱ्याींवर करण्यात यत असलल्या कारवाईच थोडक्यात वरुप काय आह,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहत ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१६-०९-२०१६) : (१) ह खर नाही,
नाींदरूख (ता.मालवण, श्ो.
(पाणी

पुरव ा

व

सींधद
ु ग
ु ) ोलवराज्य प्रकल्प अननय मतत प्रकरणी मा. मींत्री

वच्छता) याींनी

षदलल्या

ोाहीर आश्वासनाच्या

अनुर्ींगान

नाींदरूख

अध्यक्ष, ग्राम पाणी पुरव ा व वच्छता स मती, नाींदरूख याींना श्ोल्हा पररर्द,

सींधुदग
ु

ोलवराज्य प्रकल्पाच ताींत्रत्रक सवा परु व ादार याींचवर फौोदारी गन्
ु हा दाखल करण्याच ननदे श
याींच्या षद.०४/०५/२०१६ च्या पत्रान्वय दण्यात आल आहत. तसच त का लन ोलवराज्य

कक्षातील अर्धकारी याींना श्ोल्हा पररर्द, सींधुदग
ु याींच्या षद.०४/०५/२०१६ च्या पत्रान्वय कारण
दाखवा नो्ीस बोावणत आली आह.
(२) ह खर नाही.
नाींदरूख

ोलवराज्य

प्रकल्पाच

ताींत्रत्रक

लखा

पररक्षण

करणसींदभात

प्राप्त

आदशानुसार श्ोल्हा पररर्द, सींधुदग
ु याींच्या षद.२०/०१/२०१६ च्या पत्रान्वय सरपींच/ग्रामसवक

ग्रा.पीं. नाींदरूख याींना नाींदरूख ोलवराज्य प्रकल्पाच सव दतऐवो षद. २७/०१/२०१६ रोोी
तपासणी

कामी

िपलब्ध

करून

दण्याबाबत

कळववण्यात

आल

होत.

याअनर्
ु ींगान

सरपींच/ग्रामसवक ग्रामपींचात नाींदरूख याींनी याींच षद. २२/०१/२०१६ च्या पत्रान्वय सदर चौकशी
करीता आवश्यक सव दतऐवो पो लस ्शन मालवण याींचकड ोमा असल्याच कळववल
आह.

(३) याप्रकरणी म्
ु य लखा व वव त अर्धकारी, श्ो. प. सींधद
ु ग
ु याींनी तपासणी कली असन
ू
अींदाोपत्रकापक्षा काही बाबीींवर रु. ७६,८८४/- एवढा
आह.

ोादा खच लालबाबत अहवाल सादर कला

याअनुर्ींगान षद. २८/०७/२०१५ रोोी मालवण पोलीस

४०६, ३४ प्रमाण सींबींर्धताींवर गुन्हा नोंद करणत आला आह.

ाण गुन्हा रश्ो्र नीं. ६०/२०१५

(४) सदर प्रकल्पातील ताींत्रत्रक सवा पुरव ादार याींचवर गुन्हा नोंद करण्याच आदश श्ोल्हा

पररर्द, सींधद
ु ग
ु याींच्या षद.४/०५/२०१६ च्या पत्रान्वय अध्यक्ष, ग्राम पाणी परु व ा व वच्छता
स मती,

नाींदरूख

याींना

दण्यात

अर्धकाऱ्याींना श्ोल्हा पररर्द,
नो्ीस बोावणत आली आह.

आलल

आहत.

त का लन

ोलवराज्य

प्रकल्पातील

सींधुदग
ु याींच्या षद. ४/०५/२०१६ च्या पत्रान्वय कारण दाखवा

(५) प्रश्न िद््ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

ड (ॉ. अनांत िळसे

नागपूर.

प्रधान सधचव
महाराष्ट्र ववधानसभा.
_________________________
शासककय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर.

