अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३६२ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

उस्मानाबाद जिल्ह्यात ‘रािीव गाांधी ववद्याथी अपघात सानुग्रह अनुदान’ योिनेचा
शाळा व िननष्ट्ठ महाववद्यालयातील ववद्यार्थयाांना लाभ ममळणेबाबत

(१)

१९५७ (२२-१२-२०१४).

श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय

शालेय मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात राजीव गाींधी ववद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेतून शाळा व कननषठ
महाववद्यालयातील ववद्यार्थयााला अपघात झाल्यास त्याच्या पालकाला अनद
ु ान ददले जाते, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अद्यापपयंत उस्मानाबाद जजल््यातून अशा ककती लाभार्थयांची ननवड करण्यात
आली व त्यापैकी ककती लाभार्थयांना या योजनेचा लाभ दे ण्यात आला आहे तसेच उवाररत
लाभार्थयांना या योजनेचा लाभ न दे ण्याची कारणे काय आहे त,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२८-०९-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) उस्मानाबाद जजल््यामध्ये सन २०१४ पासन
ू आतापयंत एकूण ९३ लाभार्थयांची ननवड
करण्यात आलेली असन
ू त्यापैकी ६१ लाभार्थयांना या योजने अींतगात लाभ प्रदान करण्यात
आलेला आहे व उवारीत ३२ लाभार्थयांना ननधी प्राप्त होताच लाभ दे ण्याची कायावाही चालू आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यात तांबाखू मुक्त शाळा अमभयान प्रभावीपणे राबववण्याबाबत
(२)

४०६४७ (२५-०५-२०१६).

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल) :

मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय

वव.स. ३६२ (2)
(१) राज्यात ३० जजल््यातील जवळपास १३ हजार २२० शाळा तींबाखू मुक्त करण्यासाठी

सलाम बॉम्बे फाऊींडेशन सन २००२ पासून सुरवात केली असता केवळ २३४ शाळा तींबाखू मुक्त
असून त्यापैकी मुींबईत फक्त २ तींबाखू मुक्त शाळा आहे त असे ननदशानास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात तींबाखू मक्
ु त शाळा अभभयान अधधक प्रभावीपणे राबववण्याच्या दृष्ीने
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१३-१०-२०१७) : (१) नाही.
(२) शासनाच्या ददनाींक ०७ जुल.ै २०१५ च्या पररपत्रकान्वये शैक्षणणक सींस्र्थेच्या १०० याडा
पररसरात तींबाखू व तींबाखूजन्य पदार्था ववकण्यास बींदी असून याचे उल्लींघन करणाऱ्यावर
कायद्यानुसार रु.२००/- पयंत दीं ड आकारण्यात येणार आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यात प्लाजस्टिच्या अनतवापरावर ननबांध आणण्याबाबत िरावयाच्या िाययवाहीबाबत
(३)

७४१३६ (०६-०५-२०१७).

श्री.अममत ववलासराव दे शमख
(लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट्ण
ु

ववखे-पाटील (मशडी), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.अस्लम शेख
(मालाड पजश्चम), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) :

सन्माननीय

पयायवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लाजस््क वपशवयाींचे उत्पादन करणाऱ्या
कारखान्याींववरूद्ध

कडक

कारवार्ा

करण्याचे

ननदे श

महाराषर

प्रदष
ु ण

ननयींत्रण

मींडळाला

मा.पयाावरण मींत्री याींनी ददले असल्याचे माहे डडसेंबर २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास
आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, प्लाजस््कमुळे आरोग्यास धोका ननमााण होत असल्याने या प्लाजस्क्च्या
वपशवयाींवर ननबंध आणण्याकरीता व प्लाजस््क ववरोधात जनजागत
ृ ी मोदहम राबववण्यासाठी
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे व सदर ननबंधाचे नेमके स्वरुप काय
आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (१०-१०-२०१७) :(१) हे खरे आहे .

(२) महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाने प्रादे भशक अधधकारी स्तरावर राज्यातील प्लाजस््क कॅरी
बॅग उत्पादन करणाऱ्या कारखान्याींची तपासणी करण्यासाठी स्वतींत्र पर्थके तयार केली आहे त.

सदर तपासणी पर्थकाींमाफात केल्या जाणाऱ्या तपासणीमध्ये दोषी आढळणाऱ्या कारखान्याींवर
कारवाई केली जाते.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३६२ (3)
नागपूर येथील ॲमेझॉन या ऑनलाईन व्यवसाय िरणाऱ्या सांस्थेवर िारवाई िरण्याबाबत
(४)

७४१६६ (२०-०४-२०१७).

डॉ.मममलांद माने (नागपूर उत्तर) :

सन्माननीय अन्न व

नागरी पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ॲमेझॉन ऑनलाईन वयवसाय करणारी सींस्र्था ववदे शी गुींतवणूक ननयमाचे सराास उल्लींघन
करून नागपूर (जज.नागपूर) शहरातील ग्राहकाींची फसवणूक करीत असल्याचे माहे जानेवारी
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त्ा शहरामध्ये वैध मापन शास्त्र वजन व मापे ववभागाने ॲमेझॉन या
सींस्र्थेचा रूपये २ लक्ष ९७ हजाराींचा माल जप्त केलेला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या सींदभााने शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार ननयमाचे सराास
उल्लींघन करणा-या ववदे शी कींपन्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (१२-१०-२०१७) :(१) ववदे शी गुींतवणूक ननयमाबाबतची कार्ावाही केंदिय ववत्त

मींत्रालय व केंदिय औद्योधगक मींत्रालय याींच्या अखत्यारीत येत.े तर्थावप, वैध मापन शास्त्र
(आवेष्ीत वस्त)ू ननयम, २०११ मधील तरतद
ु ीींचे उल्लींघन होत असल्याचे माहे जानेवारी,
२०१७ मध्ये ननदशानास आलेले आहे हे खरे आहे .

(२) होय, हे खरे आहे .नागपूर जजल््यातील ननरीक्षक, वैध मापन शास्त्र, दहींगणा-१व दहींगणा-२
ववभाग याींनी मे.अॅमेझॅान सेलर सवहीस प्रा.भल.भमहान, खापरी याींच्याकडून रू.३,२५,१६०/ककीं मतीच्या अवैध आवेष्ीत वस्तू जप्त केल्या आहे त.

(३) सींबींधीताींवर आवेष्ीत वस्तू ननयमाींचा भींग केल्याबाबत ख्ले दाखल केले असन
ू
त्याींचेववरूद्ध कायदे शीर कारवाई सरू
ु आहे .
(४) ववलींबाचा प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील प्राथममि, माध्यममि व उच्च माध्यममि शाळे तील मशक्षि व मशक्षिेत्तर
िमयचाऱ्याना िुनी ननवत्ृ ती वेतन योिना लागू िरण्याबाबत
(५)

७५३५५ (२०-०४-२०१७).

डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्हयाण

ग्रामीण), श्री.अिय चौधरी (मशवडी), श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)य , श्री.गणपत गायिवाड
(िल्हयाण पव
ू )य :

सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील प्रार्थभमक, माध्यभमक व उच्च माध्यभमक शाळे त ददनाींक १ नोवहें बर, २००५ पूवी

सेवेत असलेल्या भशक्षक व भशक्षकेत्तर कमाचाऱ्याींना जन
ु ी ननवत्ृ ती वेतन योजना लागू करावी

या मागणीसाठी महाराषर राज्य भशक्षक सींघ्नेसदहत राज्यातील ववववध भशक्षक सींघ्नाींनी
ददनाींक २ सप््ें बर, २०१६ रोजी राज्यवयापी सींप केला व ददनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा
त्यासुमारास सींपूणा महाराषरात भशक्षक व भशक्षकेत्तर कमाचाऱ्याींनी याच मागणीसाठी मोचे
काढले, हे खरे आहे काय,

वव.स. ३६२ (4)
(२) असल्यास, ददनाींक १ नोवहें बर, २००५ पूवी सेवेत असलेल्या भशक्षक व भशक्षकेत्तर
कमाचाऱ्याींना जन
ु ी ननवत्ृ ती योजना लागू करावी व त्याींची भववषय ननवााह ननधी कपात
करावयाची रक्कम भरण्यात यावी असा ननणाय मा.उच्च न्यायालयाच्या औरीं गाबाद खींडपीठाने
शासनास ददला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, शासनाने ददनाींक १ नोवहें बर, २००५ पूवीच्या भशक्षक व भशक्षकेत्तर कमाचाऱ्याींना
जुनी ननवत्ृ ती योजना लागू करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे व
त्यानुषींगाने कायावाहीची सद्यःजस्र्थती काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०९-१०-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) सद्य:जस्र्थतीत प्रकरणे न्यायप्रववषठ आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
भोर (जि.पुणे) तालुक्यातील डोंगरी भागात वसलेल्हया गावे व वस्त्याांच्या तात्पुरत्या स्वरुपात
नळपाणी परु वठा योिनाांना ननधीसह मांिरू ी दे ण्याबाबत

(६)

७५९३३ (२०-०४-२०१७).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :

स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपरु वठा व

(१) भोर (जज.पण
ु े) तालक्
ु यातील अनेक गावे, वस्त्या या डोंगरी भागात वसलेल्या असन
ू त्याींना
वपण्याच्या पाण्याची उन्हाळयात ्ीं चाई भासत असते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर गावाींच्या तात्पुरत्या स्वरुपात नळपाणी पुरवठा योजनाींना ननधीसह मींजूरी
दे ण्याकररता मा.स्र्थाननक लोकप्रनतननधीींनी जजल्हाधधकारी, पुणे याींना ददनाींक ९ जानेवारी, २०१७
रोजी वा त्यासम
ु ारास एक लेखी पत्र ददले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व उक्त

पत्राची दखल घेऊन सदर गावाींत तात्पुरत्या स्वरुपात नळपाणीपुरवठा योजनाींना मींजूरी दे ऊन
ननधीची तरतूद करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (०३-१०-२०१७) :(१) व (२) हे खरे आहे .
(३) व (४) प्रस्तुत प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे . सदर गावाींची पाहणी केली असता
खालील बाबी आढळून आल्या.

मौ. पळसोशी, काींबरे वे. खो. (सक
ु ाळे वस्ती) महुडे ब.ु (गावठाण, व आखाडेवस्ती, पाले,
वडतुींबी (सुतारवस्ती) या दठकाणी उन्हाळयात उद्भव कोरडे झाल्याने पाणी ्ीं चाई भासते.
त्यामुळे त्या गावाींमध्ये तात्पुरत्या पाणी पुरवठा योजना करणे आवश्यक आहे .
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तर्थावप,

ग्रामपींचायतीचे

मागणीपत्र

तसेच

जजल्हाधधकाऱ्याींच्या

आराखडयास मान्यता घेणे या बाबीस ववलींब झाला. तसेच

पुरक

्ीं चाई

कृती

शासन ननणाय दद. ०७.०५.२०१४

नुसार ३१ माचा नींतर तातडीच्या पाणी पुरवठा योजनाींना क्षेत्रत्रय स्तरावर मींजूरी दे ता येत नाही.
त्यामळ
ु े मींजरू ी दे ता आली नाही.

मा.ववधानसभा सदस्य याींनी

सुचववलेल्या तात्पुरत्या पाणी परु वठा योजनाींच्या कामाींचा

पुढील ऑक््ोबर २०१७ ते डडसेंबर २०१७ च्या ्ीं चाई कृती आराखडयात तत्कालीन ्ीं चाई
पररजस्र्थती पाहून समावेश करुन त्याींना मान्यता दे ता येईल.
___________
मभवांडी (जि.ठाणे) येथील ईदगाह ित्तलखाने बेिायदे शीरपणे सुरु असल्हयाबाबत
(७)

७७०३५ (२०-०४-२०१७).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

सन्माननीय पयायवरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) भभवींडी (जज.ठाणे) येर्थील महानगरपाभलकेच्या ननयींत्रणात असलेला ईदगाह कत्तलखाना
महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाच्या परवानगीभशवाय बेकायदे शीरपणे सुरु असल्याचे ननदशानास
आले होते त्याची गींभीर दखल घेऊन राषरीय हररत लवाद, पण
ु े याींच्या आदे शानुसार उक्त
कत्तलखाना बींद करून महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाच्या प्रादे भशक/उपप्रादे भशक अधधकाऱ्याला
ननलींत्रबत करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पशुवधगह
ृ बेकायदे शीरपणे चालवणाऱ्या उत्तरदायी वयक्ती, भभवींडी-

ननजापरू महापाभलकेचे आयक्
ु त आणण सींबींधधत अधधकारी याींच्यावर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाने

गुन्हे दाखल करावेत यासाठी दहींद ु जनजागत
ृ ी सभमतीने मा. पयाावरण राज्यमींत्री, महाराषर
याींच्याकडे पत्राद्वारे माहे डडसेंबर २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान मागणी केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
उक्त पत्राच्या अनष
ु ींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रामदास िदम (१०-१०-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे
(३)

मा.राषरीय

हररत

लवादाच्या

ननदे शानुसार,

महाराषर

प्रदष
ू ण

ननयींत्रण

दद.२३.०३.२०१६ रोजी सदरचा कत्तलखाना बींद करण्याचे आदे श बजावले
कत्तलखाना सद्य:जस्र्थतीत बींद आहे
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

मींडळाने

असन
सदर
ू
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मौिे िासोदा (ता.एरां डोल, जि.िळगाांव) येथील नळपाणीपुरवठा योिना पूणय िरण्याबाबत
(८)

७७३९३ (२०-०४-२०१७).

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल) :

सन्माननीय

पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौजे कासोदा (ता.एरीं डोल, जज.जळगाींव) या गावच्या रुपये १२,८९,८३,१२०/- एवढया
रकमेच्या नळपाणी पुरवठा योजनेला ददनाींक २८ एवप्रल, २०१५ रोजी शासन ननणाय काढून
अींनतम मान्यता दे ऊनही केंि शासनाकडून ननधी न भमळाल्यामळ
ु े आजतागायत ननववदा काढून
काम सुरु करण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननणायानुसार नळपाणी पुरवठा योजनेची ननववदा काढून सदर नळपाणी
पुरवठा योजना कायााजन्वत करणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) तसेच सदर योजनेच्या कामाचे अींदाजपत्रक ककती आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१०-१०-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२)

राषरीय

ग्रामीण

पेयजल

कायाक्रमाींअींतगात

सन

२०१५-१६

च्या

कृती

आराखडा

अींमलबजावणीबाबत केंिशासनाचे ननदे शाींनस
ु ार शासनपत्र दद.३०.६.२०१५ अन्वये सन २०१५-१६

मधील सुरु न झालेल्या योजनाींची कामे पुढील आदे श होईपयंत हाती घेण्यात येवू नये असे

ननदे श आहे त. केंि शासनाने ददलेल्या ननदे शाींनुसार कायावाही करण्यात येत आहे. त्यामळ
ु े सदर
योजनेच्या कामाच्या ननववदा मागववण्यात आल्या नाहीत.

तर्थावप, सदर गावाचा समावेश मुख्यमींत्री पेयजल योजनेत केला असन
या गावाकरीता
ू
रु.११,०७,५०,८०७/योजनेकरीता

एवढ्या

रक्कमेस

रु.५,६०,४३,३१४/-

या

शासनाने

ककीं मतीच्या

प्रशासकीय
ई

ननववदा

मान्यतेसाठी ननववदा सभमतीकडे सादर करण्यात आल्या आहे त.

मान्यता

ददली

मागववण्यात

असन
ू

आल्या

सदर

असून

(३) सदर योजनेची अींदाजपत्रकीय ककीं मत रु.१२,८९,८३,१२०/- एवढी आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

परभणी जिल्हहा पररषदे ला ननधी ममळूनही शौचालयाच्या
बाांधिामाचे उद्ववष्ट्ट प्रलांबबत असल्हयाबाबत

(९)

७९२९० (१८-०४-२०१७).
डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :
स्वच्छता मांत्री पढ
ील
गोष्ीीं
च
ा
ख
ल
ु
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा व

(१) ग्रामीण भागात शौचालय बाींधकाम पण
ू ा झाल्यानींतर लाभार्थयांना द्यावयाच्या अनद
ु ानापो्ी

परभणी जजल्हा पररषदे ला दोन वषाात १५ को्ी ५२ लाख १९ हजार रुपयाचा ननधी भमळूनही
शौचालयाचे बाींधकामाचे उदिष् प्रलींत्रबत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्यामुळे शौचालय बाींधकामासाठी आलेला ८ को्ी १८ लाख १६ हजार रुपयाींचा
ननधी पडून असल्याचे ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय
(४) असल्यास, चौकशीनुसार शौचालय बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

बबनराव

लोणीिर

(२६-१०-२०१७)

:(१) सन

२०१२

जजल्हयासाठी १,८८,६६३ शौचालय बाींधकामाचे उिीष् होते,

च्या

सवेक्षणानस
ु ार

परभणी

त्यापैकी १,२८,६३५ शौचालयाचे

बाींधकाम करण्यात आले आहे .
(२) सन २०१५-१६व २०१६-१७ या वषाामध्ये प्राप्त झालेल्या रूपये ६०को्ी ८३ लक्ष ४ हजार
ननधीपैकी रूपये ३७ को्ी ६७ लक्ष ३० हजार र्तके खचा करण्यात आले असून रूपये २३ को्ी
१५ लक्ष ७४ हजार एवढा ननधी माचा २०१७ जजल्हा पररषद परभणीकडे भशल्लक होता.
(३)

व

(४)

परभणी

जजल्हयासाठी

शौचालय

बाींधकामाचे

उिीष्ापैकी

भशल्लक

६००२८

शैाचालयाचे बाींधकाम करण्याबाबत कायावाही करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

औरां गाबाद औद्योधगि वसाहतीतील िारखान्यातील साांडपाण्यामुळे
िलसाठे प्रदवू षत होत असल्हयाबाबत.

(१०)

७९४३५ (२०-०४-२०१७).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्हलोड) :

सन्माननीय पयायवरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद औद्योधगक वसाहतीत असलेल्या मोठ-मोठया कींपन्याकडून साींडपाण्याचे
ननयोजन केले जात नसल्याने उक्त कारखान्यातील साींडपाण्यामळ
ु े येर्थील भूजल ववषारी होत
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त दवू षत पाण्याच्या वापरामळ
ु े शहरात नागररकाींच्या आजाराचे व त्वचा
रोगाचे प्रमाण वाढले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व

त्यानुषींगाने जलसाठे प्रदवू षत करणा-या कारखान्याींना दप्ु प् दीं ड आकारुन त्याींचा पाणीपुरवठा
खींडीत करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे व कायावाहीची सद्यजस्र्थती
काय आहे,
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (१०-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
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माहूलगाांव खाडी, चें बूर, (मुांबई) येथे होणारी अनधधिृत भरती बाांधिामे
थाांबववणे तसेच पययटन दृष्ट्टया वविास िरणेबाबत
(११)

८२००५ (२०-०४-२०१७).

श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ) :

सन्माननीय पयायवरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) माहूलगाींव खाडी, चें बरू (मींब
ु ई) येर्थे होणारी अनधधकृत भरती बाींधकामे र्थाींबववणे, तसेच
पया्न व पयाावरण दृष्या ववकास करणेबाबत स्र्थाननक लोकप्रनतननधीनी ददनाींक ७ डडसेंबर,
२०१६ रोजी वा सुमारास मा.पयाावरण मींत्री याींना लेखी ननवेदन ददले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननवेदनानुसार शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रामदास िदम (१०-१०-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) उक्त ननवेदनाच्या अनुषींगाने स्र्थाननक लोकप्रनतननधी, महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाचे

अधधकारी, बह
ृ न्मुींबई महानगरपाभलकेचे अधधकारी याींच्या समवेत सदर दठकाणाची स्र्थळ पाहणी
करण्यात आली आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
हहांगोली जिल्हहयासाठ अन्न व औषध ववभागाचे स्वतांत्र मुख्यालय स्थापन िरण्याबाबत
(१२)

८३८३१ (२०-०४-२०१७).

श्री.तानािी मट
ु िुले (हहांगोली) :

सन्माननीय अन्न व

औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दहींगोली जजल्हा वेगळा होऊन १८ वषा पण
ू ा होत आहे त तरीही अनेक शासकीय कामे
परभणी येर्थूनच मुख्यालय म्हणन
ू कामकाज करीत असल्याचे माहे फेरुवुवारी, २०१७ मध्ये

वा

त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अन्न व औषध ववभाग कायाालय दे खील परभणी येर्थेच असून त्यामुळे
गु्ख्यासह ववववध सींदभाातील कारवाया पोलीस करत असून अन्न व औषध ववभागाचे
अधधकारी याींच्या माफात जाणीवपव
ा दल
ा होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
ू क
ु क्ष

(३) असल्यास, दहींगोली जजल्हयासाठी अन्न व औषध ववभागाकररता स्वतींत्र मुख्यालयाची
ननताींत गरज आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व

त्यानष
ु ींगाने दहींगोली जजल्हयासाठी स्वतींत्र अन्न व औषध ववभागाचे मख्
ु यालय स्र्थापन
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३६२ (9)
श्री. धगरीश बापट (११-१०-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे आहे .
(४) दहींगोली येर्थे अन्न व औषध प्रशासनाचे स्वतींत्र कायाालय स्र्थापन करण्यासाठी जागा
ताब्यात घेण्यात आली आहे . तसेच दहींगोली येर्थील प्रशासनाच्या स्वतींत्र कायाालयासाठी
आवश्यक असणारी वगा-१ ते वगा-४ ची एकूण १२ नवीन पदे मींजूर करण्याबाबतच्या प्रस्तावाचा

समावेश सध
ु ारीत आकृतीबींधात (प्रस्ताववत) करण्यात आला असून तो मींजूर करून घेण्याबाबत
कारवाई करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मुांबईतील मशधावाटप दि
ु ानदाराांच्या वाहतूि ररबेट मध्ये वाढ िरण्याबाबत
(१३)

८४७९६ (२१-०८-२०१७).

श्री.सनु नल मशांदे (वरळी) :

सन्माननीय अन्न व नागरी

पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मींब
ररबे् मध्ये वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव
ु ईतील भशधावा्प दक
ु ानदाराींच्या वाहतक
ू
शासनाच्या ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू प्रस्तावाचे र्थोडक्यात स्वरूप काय आहे,
(३) असल्यास, सदरहू प्रस्तावाची अींमलबजावणी तातडीने होण्याबाबत शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात

येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (१०-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
तर्थावप ददनाींक २९ ऑगस््, २०१६ अन्वये लक्ष्य ननधााररत सावाजननक ववतरण
वयवस्र्थेतील अन्नधान्य ववतरणासाठी अधधकृत भशधावा्प/रास्तभाव दक
ु ानदाराच्या वाहतक
ु
ररब्मध्ये सुधारणा करण्याबाबत

शासन ननणाय ननगाभमत करण्यात आला असून

लक्ष्य

ननधााररत सावाजननक ववतरण वयवस्र्थेअींतगात अन्नधान्य, साखर व र्तर वस्तुींच्या शासकीय

गोदाम ते स्वस्त धान्य दक
ु ाने या दस
ु ऱ्या ्प्प्यातील वाहतुकीसाठी दे ण्यात येत असलेल्या
वाहतूक ररबे्चा दर, मुींबई-ठाणे भशधावा्प क्षेत्र व पुण,े नागपरु , सोलापूर महानगरपाभलका
क्षेत्रे

(अींतर ववचारात न घेता) प्रनत जक्वीं्ल रु.१४.५८ तसेच गोदामापासन
ू २० ककमी पयंत

अींतर असल्यास रु.१६.५३ व गोदामापासून २० कक.मी. पेक्षा जास्त अींतर असल्यास रु.१९.४४
र्तका ठे वण्यात आलेला आहे .

सदर दर हे ज्या वस्तुींची वदारपोच योजनेअींतगात वाहतक
केली जात नाही, अशा
ु

वस्तींस
ु ाठी पण लागू राहतील.

(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ३६२ (10)
मालवण (जि.मसांधुदग
ू )य येथील ८ हिार रे शनिाडयधारि धान्यापासून वांधचत असल्हयाबाबत
(१४)

८४८५३ (२१-०८-२०१७).

(ब्रम्हपूरी),

श्री.अममन

पटे ल

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार

(मुांबादे वी),

(िळमनरु ी), श्री.अमर िाळे (आवी) :

श्री.सुननल

िेदार

(सावनेर),

डॉ.सांतोष

टारफे

सन्माननीय अन्न व नागरी परु वठा आणण ग्राहि

सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मालवण (जज.भसींधद
ु ग
ू )ा येर्थे अन्न सरु क्षा कायद्यातन
ू वींधचत रादहलेल्या दाररिय रे षेवरील
काडाधारकाींना धान्य दे ण्यासाठी नवयाने यादी बनववण्याचे ननदे श ददनाींक१७ जानेवारी, २०१७
रोजी वा त्यासम
ु ारास अन्न नागरी पुरवठा ववभागाने ददले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त आदे शाच्या अनुषींगाने प्रत्येक गावातील १५० काडाधारकाींची यादी बनवून
नतला ग्रामसभेची मान्यता घेऊन तहभसलदार, मालवण याींच्या सहीने प्रभसध्द करण्यात आली,
हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याचसींदभाात माहे माचा, २०१७ मध्ये अन्न व नागरी पुरवठा ववभागाने
काढलेल्या, दस
ु ऱ्या आदे शात १५० पैकी केवळ ७० काडाधारकाींनाच धान्य दे ण्याचे आदे श ददले
आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

शासनाच्या

या

बदलेल्या

ननयमामळ
ु े

८ हजार

नवीन

काडा धारकाींना

धान्यापासून वींधचत रहावे लागले, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार सदर काडाधारकाींना धान्य दे ण्याच्या दृष्ीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे

?

श्री. धगरीश बापट (०४-१०-२०१७) :(१) ददनाींक १३.१०.२०१६ च्या शासन ननणायान्वये ददनाींक
३०.०९.२०१६ पयंतच्या लाभार्थयांचा समावेश करण्याबाबतचा ननणाय घेण्यात आला.
(२) होय.
(३) शासन ननणाय ददनाींक ३ माचा, २०१७ अन्वये ददनाींक ३०.०९.२०१६ रोजी अजस्तत्वात
असलेल्या लाभार्थयांच्या आधारे राज्यातील सवा जजल््याींना सुधारीत र्ष्ाींक ददला असून,

त्यानुसार मालवण (जज.भसींधुदग
ू )ा येर्थील ११०४ भशधापत्रत्रकाींवरील ३३६६ लाभार्थयांची ननवड
करण्यात आली.

(४) व (५) सदर ननवड करण्यात आलेल्या सवा पात्र लाभार्थयांना अन्नधान्याचा लाभ
ननयभमतपणे दे ण्यात येत आहे . आधार भसडीींगचे काम पण
ू ा झाल्यानींतर ननवडलेल्या पात्र
लाभार्थयांकररता र्ष्ाींक दे ण्यात येईल.

___________

मालाड (पूव)य , हदांडोशी ववधानसभा क्षेत्रातील, वॉडय क्र. ३८, ३९, ४२ या प्रभागातील नागरीिाांना
ववशेष मोहहम राबवन
ू मशधापबत्रिा ववतरीत िरण्याबाबत

(१५)

८५२१५ (२१-०८-२०१७).

श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय अन्न व नागरी

पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

वव.स. ३६२ (11)
(१) मुींबई उपनगर ददींडोशी ववधानसभा क्षेत्रातील मालाड (पूव)ा भागात वॉडा क्र. ३८, ३९, ४२ या

प्रभागात अनेक वषाापासन
ू वास्तवय करीत असलेल्या वन ववभागाच्या जागेतील नागरीकाींना

स्वस्त धान्य योजनेचा लाभ भमळण्याकररता ववशेष मोदहम राबवून भशधापत्रत्रका ववतरीत
करण्याची मागणी स्र्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.अन्न व नागरी परु वठा मींत्री महोदयाींना
ददनाींक ३० माचा, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास लेखी ननवेदनाद्वारे केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनुषींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व त्यानुषींगाने उक्त नागररकाींना भशधापत्रत्रका भमळण्याकररता कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (०६-१०-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) उक्त ननवेदनाच्या अनुषींगाने सन्माननीय

ववधान सभा सदस्य, श्री. सुननल प्रभु याींची ग

पररमींडळ कायाालयातील अधधकारी व भशधावा्प कायाालय, ४२ ग मालाड येर्थील सहाय्यक
भशधावा्प अधधकारी याींनी समक्ष भे् घेऊन सदर ववभागातील नागररकाींचे चाींददवली येर्थे

पुनवासन करण्यात आले असन
ू त्या नागररकाींना सदर ववभागात भशधापत्रत्रका दे ण्यात आलेल्या
आहे त.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पनवेल (जि.रायगड) तालुक्यात िेशरी मशधापबत्रिा उपलब्ध
नसल्हयामळ
ु े नागररिाांची झालेली गैरसोय

(१६)

८५६९३ (२१-०८-२०१७).

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

अॅड.आमशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूव)य , श्रीमती मननषा
चौधरी (दहहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम) :

सन्माननीय अन्न व नागरी पुरवठा

आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पनवेल (जज.रायगड) तालुक्यात गत तीन मदहन्याींपासून तहभसल कायाालयातील सेतू
ववभागात केशरी भशधापत्रत्रका उपलब्ध नसल्यामुळे तेर्थील ४००-५०० नागररकाींची गैरसोय होत

असून त्याींना शासनाच्या योजनेचा लाभ भमळत नसल्याचे माहे जन
ू , २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त सेतू कायाालयातील एका कागदाला भशधापत्रत्रकेची पुरवणी जोडून पुरवठा
अधधकाऱ्याींच्या सही भशक्याने तात्पुरत्या स्वरूपात भशधापत्रत्रका दे त आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार नागररकाींना केशरी भशधापत्रत्रका भमळण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे, कायावाहीचे स्वरूप काय आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धगरीश बापट (०७-१०-२०१७) :(१), (२) व (३) हे खरे नाही.
तहभसल कायाालय, पनवेल येर्थे माहे एवप्रल, २०१७ ते जून, २०१७ या कालावधीत केशरी
भशधापत्रत्रका भमळण्यासाठी २८१ अजा प्राप्त झालेले होते. सदर तालक्
ु यात व जजल्हा परु वठा
अधधकारी, रायगड याींच्याकडेही कोऱ्या भशधापत्रत्रका उपलब्ध नसल्याने व नागररकाींची गैरसोय
होऊ नये, यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात (नवीन, दय्ु यम व ववभक्त) पुरवणी भशधापत्रत्रका
ववतरीत करण्यात आल्या होत्या.

तर्थावप, जजल्हा परु वठा अधधकारी कायाालय, याींच्याकडून १५०० केशरी भशधापत्रत्रका

उपलब्ध करून दे ण्यात आल्यापासून सदर पुरवणी भशधापत्रत्रका रि करून अजादाराींना
ननयमानुसार केशरी भशधापत्रत्रका ववतरीत करण्याची कायावाही सुरू आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
दोडामागय (जि.मसांधुदग
ु )य तालुक्यातील उसप शाळे ची वाडी या पररसरात
तीव्र पाणी टां चाई ननमायण झाल्हयाबाबत

(१७)

८५७३५ (२१-०८-२०१७).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा व

(१) दोडामागा (जज.भसींधुदग
ु )ा तालुक्यातील उसप शाळे ची वाडी या पररसरात तीव्र पाणी ्ीं चाई व
पाण्याचे दभु भाक्ष ननमााण झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व

त्यानुसार सदर पाणी ्ीं चाई दरू करण्यासाठी जजल्हास्तरावर कोणती पयाायी वयवस्र्था करण्यात
आली वा येत आहे ,

(३) अद्याप ्ँ करवदारे पाणी पुरवठा सुरु झाला नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१३-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील रे शन व्यवस्था सक्षममिरणासाठ ताममळनाडू, छत्तीसगड राज्याांच्या धतीवर
राज्यात अन्न महामांडळाची स्थापना िरण्याची मागणी

(१८)

८६४२१ (२१-०८-२०१७).

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय अन्न व

नागरी पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील रे शन वयवस्र्था सक्षमीकरणासाठी ताभमळनाडू, छत्तीसगड राज्याींच्या धतीवर

राज्य शासनाने अन्न महामींडळाची स्र्थापना करण्याची मागणी रास्त धान्य दक
ु ानदार सींघ्नेने
जजल्हा पुरवठा अधधकारी याींचेकडे करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, अन्न सुरक्षा कायदा, २०१३ आल्यानींतर त्याची अींमलबजावणी माहे फेरुवुवारी
२०१४ पासून होवूनही अद्याप रे शनकाडा धारकाींचे फॉमा, बँक खाते, आधार काडाासह वेळोवेळी
भरुन ददलेल्या मादहतीमध्ये त्र्
ु ी आढळल्याचे ननदा शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्य शासनाने यावर उपाय म्हणून रे शन वयवस्र्थेचे सक्षमीकरण करण्यासाठी
अन्न महामींडळाची स्र्थापना करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (२६-१०-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) भशधापत्रत्रकाींच्या Digitized data चे validation व Verification करताना त्यामध्ये काही
त्रु्ी आढळून आल्या आहे त.

आता, ePDS-DCS

या सींगणक प्रणाली माफात सदर काम

पूणा करण्याची कायावाही सुरु आहे.

(३) ताभमळनाडू, छत्तीसगड येर्थे अ्यास दौरा करुन महामींडळ स्र्थापन करण्याबाबत उधचत
कायावाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मसांधुदग
ु य जिल्ह्यातील रास्तभाव धान्य व रॉिेल दि
ु ानदाराांच्या मागण्याबाबत
(१९)

८७१४५ (२१-०८-२०१७).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय अन्न व नागरी

पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) भसींधुदग
ु ा जजल््यातील कणकवली, मालवण, कुडाळ व सावींतवाडी तालुक्यात शासनाच्या
रास्तभाव योजनेंतगात धान्य ववतरण करणा-या दक
ु ानदार व रॉकेल दक
ु ानदार याींनी त्याींच्या
मागण्या जजल्हा पुरवठा अधधकारी याींच्याकडे सादर केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मागण्या ददनाींक ३० एवप्रल, २०१७ पयंत मान्य न झाल्याने ददनाींक ०३
मे, २०१७ पासून रास्तभाव धान्य दक
ु ानदार व रॉकेल दक
ु ानदार सींघ्नेच्या वतीने धान्य व
रॉकेलची उचल करण्यात येणार नसल्याचे ननवेदनही सींघ्नेने जजल्हा पुरवठा अधधका-याींना
ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व

त्यानस
ु ार रास्तभाव धान्य दक
ु ानदार व रॉकेल परवानाधारकाींच्या मागण्याच्या अनष
ु ींगाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (०५-१०-२०१७) :(१) व (२) हे खरे आहे.
(३) भसींधुदग
ु ा जजल््यातील रास्तभाव धान्य दक
ु ान व ककरकोळ केरोसीन परवानाधारक याींच्या

ववववध मागण्याींसींदभाात दद.१६.५.२०१७ रोजी मा.मींत्री (अ.ना.पु.व ग्रा.सीं.) याींच्याकडे बैठक

आयोजजत करण्यात आली होती. सींघ्नाींच्या कायाकत्यांनी उपजस्र्थत केलेल्या मुद्याींच्या
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अनुषींगाने झालेल्या सकारात्मक चचेअींती जजल्हातील परवानाधारकाींनी ददनाींक १७.०५.२०१७
पासून पक
ु ारलेला सींप मागे घेतला. या बैठकीचे र्नतवत्ृ त सींबींधधताींना पाठववण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
सेलू (जि.परभणी) तालुक्यातील पेयिल योिनाांची िामे अपूणय असल्हयाबाबत
(२०)

८७३३२ (२१-०८-२०१७).

श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)य :

व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा

(१) सेलू (जज.परभणी) तालुक्यातील पेयजल योजनाींची कामे अपूणा असल्याने गावात ननमााण

झालेल्या पाणी ्ीं चाईसाठी गावाींना ्ँ करने पाणी पुरवठा करण्याची मागणी ग्रामस्र्थाींनी पींचायत

सभमतीच्या बैठकीत माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान प्राींत अधधकारी, ग्रामसेवक व
सरपींच याींच्याकडे केली आहे , हे खरे आहे काय
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व

त्यानुसार सदर मागणीच्या अनुषग
ीं ाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे व उक्त
तालक्
ु यातील पाणी ्ीं चाईग्रस्त ८ गावाींच्या पाण्याची सद्यःजस्र्थती काय आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (०३-१०-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे.
मा.आमदार, जजींतूर-सेलू ववधानसभा मतदार सींघ याींचे अध्यक्षतेखाली दद. ०१/०४/२०१७

रोजी सेलू तालक्
ु यातील पाणी ्ीं चाईबाबत बैठक घेण्यात आली होती.

त्यामध्ये राषरीय ग्रामीण पेयजल योजनेतींगत
ा सेलू तालक्
ू यातील १२ गावाींपैकी मौ.

वपींपळगाव गोसावी येर्थील योजनेचे काम अपूणा असल्याने तेर्थे ्ँ करद्वारे पाणी पुरवठा
करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
(२)

मागणीच्या

अनष
ु ींगाने

कायावाही

केली

असल्याने

चौकशीची

आवश्यकता

नाही.

मौ.वपींपळगाव गोसावी येर्थे ्ँ करद्वारे पाणी पुरवठा करण्यास जजल्हाधधकारी, परभणी याींच्या
दद. १२.०५.२०१७ च्या आदे शान्वये मींजुरी दे ण्यात आली.

तसेच सेलू तालुक्यातील १.गुळखींड, २.नागठाण कींु भारी, ३.डडग्रस जाहाींगीर, ४.वपींपळगाव

गोसावी, ५.केमापूर, ६.गवहा, ७.कुप्ा व ८.ननरवाडी खु. या गावाींतील ग्रामपींचायतीींनी ्ँ करद्वारे
पाणी परु वठा करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केले होते.

त्यापैकी १.गुळखींड, २.नागठाण कींु भारी, ३.डडग्रस जाहाींगीर व ४.वपींपळगाव गोसावी या ४

गावाींमध्ये ्ँ करद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात आला. तर उवाररत १.केमापूर, २.गवहा, ३.कुप्ा

व ४.नरवाडी खु. या ४ गावाींमध्ये अन्य स्त्रोताींमाफात वपण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात पाणी
उपलब्ध असल्याने ्ँ करद्वारे पाणी परु वठा करण्यात आलेला नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
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लोटे वाडी (ता.भुदरगड, जि.िोल्हहापरू ) येथे ननमायण झालेली तीव्र पाणी टां चाई
(२१)

८७४७९ (२१-०८-२०१७).

श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :

स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा व

(१) लो्े वाडी (ता.भद
ु रगड, जज.कोल्हापरू ) येर्थील पाणी ्ीं चाईवर मात करण्यासाठी शासनाने
सन २०१२ मध्ये राषरीय पेयजल योजनेतून २८ लाख ६० हजार रुपये खचााची नवीन नळ
पाणीपुरवठा योजना राबवली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त गावासाठी यापूवी तीन-तीन नळ पाणीपुरवठा योजना राबवन
ू ही गेली
ककत्येक वषे गावात तीव्र पाणी्ीं चाई ननमााण होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत स्र्थाननक लोकप्रनतननधीनी तसेच ग्रामस्र्थाींनी

शासनाकडे अनेकवेळा

तक्रारी करुनही अद्याप कोणतीच कायावाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, त्यामुळे घर बाींधकाम, लग्न समारीं भ, याकरीता ्ँ करने पाणी ववकत घ्यावे
लागत असून पाण्याच्या तीव्र ्ीं चाईमुळे मदहला वगा व गावकरी याींना वपण्याच्या पाण्याकरीता
वणवण भ्कावे लागते, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार उक्त दठकाणी कायमस्वरूपी पाणी पुरवठा करण्याकररता कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०५-१०-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे .
पुरक उद्भव फये लघु पा्बींधारे तलावाच्या खालील बाजस
ू आहे . तलावातून पाणी सोडणे

बींद असलेल्या काळात पाणी ्ीं चाई भासते.
(३) हे खरे नाही.

माचा २०१६ मध्ये राषरीय ग्रामीण पेयजल अींतगात

पूरक योजना कायााजन्वत करणेत

आली.गेल्या दोन वषाात ्ीं चाई कायाक्रमातून २ ववींधन ववदहरी घेण्यात आल्या.
(४) हे अींशत: खरे आहे .

गावामध्ये मागील ५ वषाात शासनामाफात ्ँ करने पाणी परु वठा केलेला नाही. तर्थावप

उन्हाळयामळ
ु े (माहे एवप्रल व मे मध्ये) गावात मब
ु लक पाणी उपलब्ध होत नसलेन,े मोठया
खाजगी समारीं भासाठी अर्थवा बाींधकामासाठी काही लोक वैयजक्तक पयाायी वयवस्र्था करतात.
(५) सदर गावामध्ये पुरेशे व मुबलक पाणी उपलब्ध असून कोठे ही पाणी ्ीं चाई नाही.
___________

नाांदेड जिल्हहयातील पाणीटां चाईच्या िृती आराखडयावर िाययवाही झाली नसल्हयाबाबत
(२२)

८७५९१ (२१-०८-२०१७).

श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर) :

पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

वव.स. ३६२ (16)
(१) नाींदेड जजल्हयात पाणी्ीं चाईची गींभीर समस्या ननमााण झाली असून नागररकाींना वपण्याच्या
पाण्यासाठी गैरसोय होत असल्याने पाणी ्ीं चाईवर मात करण्यासाठी माहे

डडसेंबर ते

फेरुवुवारीसाठी शासनाने तयार केलेल्या कृती आराखड्यावर अद्यापपयान्त कायावाही झाली
नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त जजल्हयातील पाणी ्ीं चाई सींदभाात शासन उदासीन असल्याचे ददसून येत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले
व त्यानस
ु ार पाणी ्ीं चाईचा प्रश्न सोडववण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (१६-१०-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
बागलाण (जि.नामशि) येथे ननमायण झालेली पाणी टां चाई
(२३)

८७६७४

(२१-०८-२०१७).

श्रीमती

हदवपिा

चव्हाण (बागलाण) :

सन्माननीय

पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) बागलाण ववधानसभा मतदार सींघामध्ये (जज.नाभशक) गेली ५ वषा पाऊस कमी पडल्याने
दषु काळसदृश्य पररजस्र्थतीमुळे माहे जानेवारी, २०१७ पासून अनेक गावाींमध्ये पाणी ्ीं चाई
ननमााण झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ज्या गावाींमध्ये तीव्र पाणी ्ीं चाई आहे त्याींना ्ँ करने पाणी दे ण्याबाबत
स्र्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा.मुख्यमींत्री, मा.पालक मींत्री, जजल्हाधधकारी नाभशक याींना ददनाींक
७ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास लेखी ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत माहे एवप्रल व मे मदहन्यात वपण्याच्या पाण्याची तीव्र ्ीं चाई ननमााण
होऊन सुध्दा शासनाने कोणतीच कायावाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानुसार उक्त दठकाणी पाणी पुरवठा करण्याबाबत व ्ीं चाई काळात ्ँ कर
सरु
ु करण्याचे अधधकार जजल्हाधधकारी ऐवजी तहभसलदार याींना दे णेबाबत कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाच कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१३-१०-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे .
बागलाण तालुक्यात मागील पाच वषाात सन २०१५ वगळता सरासरी पेक्षा जास्त

पजान्यमान झालेले आहे. मात्र बागलाण तालुक्यातील काही भागात कमी पजान्यमानामुळे
्ीं चाई सदृश्य पररजस्र्थती ननमााण झाली होती.
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(२) हे खरे आहे .
(३) हे खरे नाही.
(४) मागणीअींती आवश्यक तेर्थे ्ीं चाईअींतगात उपाययोजना करुन पाणी परु वठा करण्यात आला
असल्याने चौकशी करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.

तसेच मागणी प्रमाणे आवश्यक तेर्थे जजल्हाधधकारी स्तरावरुन ्ँ कर सुरु करण्याची

कायावाही होत असल्याने ्ँ कर सुरु करण्याचे अधधकार तहभसलदार याींना दे ण्यात आलेले
नाहीत.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ऐनी (ता.राधानगरी, जि.िोल्हहापूर) येथील ग्रामस्थाांनी मांिूर पेयिल योिनेचे िाम त्वररत सुरु
िरण्यासाठ राधानगरी तहमसल िायायलयावर िाढलेला मोचाय

(२४)

८७६८० (२१-०८-२०१७).

श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :

स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा व

(१) ऐनी (ता.राधानगरी, जज.कोल्हापूर) येर्थील ग्रामस्र्थाींनी मींजूर पेयजल योजनेचे काम त्वररत
सुरु करावे व ननयभमत आरोग्य सुववधा भमळावी तसेच अन्य मागण्याींसाठी राधानगरी तहभसल

कायाालयावर माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान मोचाा काढून आपल्या मागण्याींचे
ननवेदन तहभसलदार याींना ददले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (०५-१०-२०१७) :(१) होय.
(२) होय.
मौ. ऐनी गावासाठी राषरीय ग्रामीण पेयजल कायाक्रम आराखडा सन २०१४-१५ मधून योजना

मींजूर होती. त्यानस
ु ार पाणीपुरवठा व स्वच्छता सभमती, ऐनी याींनी दद.१६.०५.२०१५ रोजी
ननववदा प्रभसध्द केली होती. तर्थावप केंि शासनाने दद.२९.०६.२०१५ व २९.०७.२०१५ रोजीच्या
पत्रान्वये ददलेल्या ननदे शानस
ु ार सदर योजनेची ननववदा प्रकक्रया स्र्थधगत करणेत आली.

तद्नींतर मुख्यमींत्री ग्रामीण पेयजल कायाक्रमाींतगात मौ. ऐनी नळ पाणीपुरवठा योजनेस
दद.०७.०८.२०१७ रोजी मींजूरी दे ण्यात आली असून त्यानुसार पुढील कायावाही करणेत येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३६२ (18)
अिोला जिल्हहयातील तसेच अमरावती ववभागातील चार जिल्हहयाांमध्ये हिारो मशधापबत्रिा
अन्न सुरक्षा योिनेतून वगळण्यात आल्हयाबाबत
(२५)

८७९४० (२१-०८-२०१७).

डॉ.सांिय रायमल
ु िर (मेहिर) :

सन्माननीय अन्न व

नागरी परु वठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अकोला जजल्हयातील तब्बल ३६८३ भशधापत्रत्रकाींधारकाींना तसेच अमरावती ववभागातील चार
जजल्हयाींमधील हजारो भशधापत्रत्रकाधारकाींना शासनाने ददनाींक १७ डडसेंबर, २०१३ रोजी ददलेल्या
आदे शानुसार अन्न सुरक्षा योजनेतन
ू वगळण्यात आल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामुळे उक्त भशधापत्रत्रकाधारकाींवर अन्याय झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच शासनाची भूभमका काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट (०४-१०-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
धगरड (ता.भडगाांव, जि.िळगाांव) येथे राष्ट्रीय पेयिल योिना पूणय िरण्याबाबत
(२६)

८८४९५ (२१-०८-२०१७).

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल) :

सन्माननीय

पाणीपरु वठा व स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) धगरड (ता.भडगाींव, जज.जळगाींव) येर्थे राषरीय पेयजल योजनेतन
ू पाणी पुरवठा योजना सन
२०१४-१५ मध्ये वा त्यादरम्यान मींजरू करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर योजना पूणा करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त योजनेचे काम अत्यींत ननकृष् दजााचे असल्याच्या तक्रारी स्र्थाननक
लोकप्रनतननधीींनी अनेकवेळा केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त योजना ग्रामपींचायतीस दे खभाल व दरु
ु स्तीसाठी हस्ताींतरीत करण्यात
आली आहे काय,

(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार उक्त योजनेचे काम त्वरीत पूणा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (१३-१०-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे.
राषरीय ग्रामीण पेयजल कायाक्रम सन २०१४-१५ अींतगात सदर योजनेस रु.१,३२,३७,५००/एवढया ककीं मतीस मींजुरी दे ण्यात आलेली आहे .
(२) नाही.

वव.स. ३६२ (19)
योजनेतील ककरकोळ कामे वगळता र्तर कामे पूणा करण्यात आलेली आहे त व गावास

पाणी पुरवठा सुरु आहे .
(३) हे खरे नाही.

याबाबत लोकप्रनतननधीींची तक्रार प्राप्त नाही.
(४) नाही.
योजनेतील ककरकोळ कामे पूणा झाल्यावर ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता सभमती

माफात योजना ग्रामपींचायतीस हस्ताींतरीत करण्यात येईल.
(५) नाही.

सदर योजनेचे काम ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता सभमती माफात होत असल्यामुळे

योजनेतील ककरकोळ कामे तात्काळ पूणा करण्याबाबत ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता सभमतीस
उप अभभयींता, पाचोरा याींनी सूचना ददलेल्या आहे त. ववलींबाबाबत प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

बुलडाणा जिल्ह्यातील सुमारे ६५० गावाांत ननमायण झालेली तीव्र पाणीटां चाई
(२७)

८८७६६ (२१-०८-२०१७).

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

सन्माननीय पाणीपुरवठा व

(१) बुलडाणा जजल्हयातील सम
ु ारे ६५० गावाींत माहे फेरुवुवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान व
२९२ गावाींत माहे मे २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तीव्र पाणी्ीं चाई ननमााण झाली असल्याचे
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त जजल््यातील पाणी्ीं चाई ननवारणार्था शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१३-१०-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे.
माहे फेरुवुवारी, २०१७ अखेर फक्त ९ गावात व माहे मे, २०१७ अखेर ३७९ गावात पाणी

्ीं चाई ननमााण झाली होती.

(२) माहे मे, २०१७ अखेर पाणी ्ीं चाई ननवारणार्था आवश्यकतेनुसार ३७९ गावात ४९२
उपाययोजना पूणा करण्यात येवन
ू पाणी पुरवठा करण्यात आलेला आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मोखाडा (जि.पालघर) तालुक्यातील पाणीटां चाईबाबत
(२८)

८८८८१ (२१-०८-२०१७).

श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :

स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा व

वव.स. ३६२ (20)
(१) मोखाडा (जज.पालघर) तालक्
ु यातील ८१ ववदहरी नादरु
ु स्त अवस्र्थेत असून तीव्र पाणी
्ीं चाईने बळी जाऊन सुद्धा प्रशासकीय अधधकारी व कमाचारी याची दखल घेत नसल्याचे ददनाींक
२३ मे २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले

व त्यानुसार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली तसेच पाणी्ीं चाईबाबत कोणती उपाययोजना
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१७-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
मोखाडा तालुक्यात माचा ते जून २०१७ अखेर २८ गावे व ६० पाडयात ्ीं चाई सदृश्य

पररजस्र्थती ननमााण झाली होती. सदर ्ीं चाईवर मात करण्यासाठी २८ गावे व ६० पाडयाींना २२
्ँ करने पाणी परु वठा करण्यात आला आहे.

तसेच या तालुक्यात खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात/ घेण्यात आल्या आहे त :१. ०८ गावे/पाडयात ववींधन ववहीरी वरुन पाणी पुरवठा करण्यात आला आहे.

२. सन २०१५-१६ ठक्कर बाप्पा आददवासी वस्ती सुधारणा योजनेअींतगात ४ सौर नळ

पाणी परु वठा व ५ साधी ववहीर योजना प्रस्ताववत असन
ू सदरची कामे प्रगतीपर्थावर आहे त.

३. सन २०१६-१७ मध्ये ठक्कर बाप्पा आददवासी वस्ती सध
ु ारणा योजनेअींतगात ५ सौर

नळ पाणी पुरवठा योजना व १४ साधी ववहीर बाींधणे योजना प्रस्ताववत आहे त. सदर योजनाींवर
पुढील कायावाही सुरु आहे.

४. सन २०१७-१८ अींतगात राषरीय ग्रामीण पेयजल कायाक्रमाींच्या कृती आराखडयात

एकूण ९ योजनाींचा समावेश करण्यात आला असन
ू मोखाडा तालक्
ु यातील एकूण २१ गावे/पाडे
(ज्या गावपाडयाींत पाणी ्ीं चाई उद्भवते) सदर योजनेत समाववष् आहे त.

५. तसेच मुख्यमींत्री ग्रामीण पेयजल कायाक्रमाींतगात सन २०१७-१८ मध्ये मोखाडा

तालुक्यातील एकूण २ योजना प्रस्ताववत आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

नांदरु व आांधळगाव (ता.मांगळवेळा, जि.सोलापरू ) प्रादे मशि पाणीपुरवठा
योिना ननयोिनाअभावी बांद असल्हयाबाबत

(२९)

८८९७५ (२१-०८-२०१७).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), प्रा.वषाय गायिवाड (धारावी),

श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्रीमती ननमयला गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा),
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) मींगळवेढा (जज.सोलापूर) तालुक्यात १० गावाींना नळपाणी पुरवठा करणारी नींदरू व
आींधळगाव प्रादे भशक पाणीपरु वठा योजना ननयोजनाअभावी बींद पडली असल्याचे माहे जानेवारी,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ३६२ (21)
(२) असल्यास, महाराषर जीवन प्राधधकरणाकडे वगा केलेली ही योजना ज्या गावाींना आहे त्या
गावाींना र्तर दस
ु री कोणती योजनाही राबववता येत नसल्यामळ
ु े या योजनेखाली असलेल्या
गावाींमध्ये तीव्र पाणी ्ीं चाई ननमााण झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, भोसे पाणीपरु वठा योजनेचे काम सींर्थगतीने सरु
ु असल्यामळ
ु े नागररकाींची
पाण्याअभावी गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व उक्त
योजना पुन्हा सुरु करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (०४-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) व (४) भोसे प्रादे भशक पाणी पुरवठा योजनेतील १० गावाींना चाचणी स्वरुपात पाणी पुरवठा

सरु
ु करण्यात आलेला आहे . उवारीत सवा गावाींना ्प्प्या-्प्प्याने माहे डडसेंबर २०१७ अखेर
पाणी पुरवठा सुरु करण्याचे ननयोजन आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
वाडेगाव (जि.अिोला) पररसरात स्वस्त धान्य दि
ु ानदाराांिडून
धान्याची चढया दराने ववक्री होत असल्हयाबाबत

(३०)

९०४६२ (२१-०८-२०१७).

श्री.बळीराम मसरसिार (बाळापूर) :

सन्माननीय अन्न व

नागरी पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वाडेगाव (जज.अकोला) पररसरातील स्वस्त धान्य दक
ु ानदार लाभार्थयांना डावलन
ू धान्याची
चढया दराने ववक्री करीत असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी वररषठ अधधका-याींचे दल
ा होत असन
ु क्ष
ू लाभार्थयांवर धान्य वा्पात
अन्याय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार सींबींधधताींवर व धान्य दक
ु ानदाराींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट (०५-१०-२०१७) :(१), (२) व (३) हे खरे नाही.
माहे मे, २०१७ मध्ये वाडेगाींव करीता ननयतनानस
ु ार ३७० जक्वीं्ल

गहू व ३९०.५०
जक्वीं्ल ताींदळ
ु वा्प करण्यात आला. रास्तभाव दक
ु ानाच्या अभभलेख व सी फॉमासी पडताळणी
केली असता मे,२०१७ मधील भशल्लक साठा वजा करुन माहे जन
ू ,२०१७ चे ननयतन मींजूर
करण्यात आले.

तसेच पररसरातील भशधापत्रत्रकाधारक लाभार्थयांच्या चौकशी अींती त्याींना चढया

भावात ववक्री होत नसल्याचे ननदशानास आले.

वव.स. ३६२ (22)
मे,२०१७ मध्ये वाडेगाींव पररसरातील रास्तभाव दक
ु ानदाराबाबत कुठलीही तक्रार जजल्हा

पुरवठा अधधकारी, अकोला कायाालयास प्राप्त झालेली नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
अन्नसुरक्षा योिनेच्या लाभापासुन वांधचत असलेल्हया मशधापबत्रिाधारिाांना बाझारभावाच्या
ननम्या किां मतीत जिन्नस उपलब्ध िरून दे ण्याची मागणी

(३१)

९०९२२ (२१-०८-२०१७).

(भांडारा) :

श्री.सरु े श हाळवणिर (इचलिरां िी), श्री.रामचांद्र अवसरे

सन्माननीय अन्न व नागरी पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील अन्नसुरक्षा योजनेच्या लाभापासून वींधचत असलेल्या केशरी भशधापत्रत्रकाधारकाींना

गहू, तादीं ळ
ू , खाद्यतेल, साखर व डाळ हे ५ जजन्नस बाजारभावाच्या ननम्या ककीं मतीत उपलब्ध
करून दे ण्याची मागणी राज्यातील वेगवेगळया सींघ्नाींनी, लोकप्रनतननधीींनी वेळोवेळी
शासनाकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, राज्यातील भशधापत्रत्रकाींचे आधार भलींकीींग व सींगणकीकरण पुणा झाल्यानींतर रि
होणाऱ्या बोगस भशधापत्रत्रकाींचा धान्याींचा को्ा केशरी भशधापत्रत्रकाधारकाींना ववतरीत करण्याचे
आश्वासन मा. अन्न व नागरी परु वठा मींत्री याींनी वेळोवेळी ददले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, केंि शासनाने ददनाींक २ फेरुवुवारी २०१४ पासून अन्न सुरक्षा योजना सुरु केली

दाररि रे षेखालील नागररकाींचा या योजनेत समावेश करण्यात आला असून पाच ककलो मयाादेत

रे शन धान्याचा पुरवठा केला जातो मात्र अनेक रे शन दक
ु ानात वेगळी कारणे साींगून लाभार्थयाास
धान्य दे ण्यास ्ाळा्ाळ केली जात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, रे शन दक
ु ानदाराींकडून यादीत बोगस लाभार्थयााची व दब
ु ार नावे ्ाकून
लाभार्थयााच्या नावावरील धान्य काळ्याबाजारात ववकले जाते, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार केशरी भशधापत्रत्रकाधारकाींना अन्नधान्य ववतरीत करणेबाबत कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (०४-१०-२०१७) :(१) होय.
(२) ददनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१६ च्या शासन ननणायान्वये नवीन लाभार्थयांची ननवड करताना
ददनाींक ३० सप््ें बर, २०१६ पयंतच्या भशधापत्रत्रकाींचा समावेश होणार आहे .
(३) हे खरे नाही.
(४)

राज्यातील

आधार

भसडीींग

केलेल्या

वा्प

बेसमधील

भशधापत्रत्रकाींचे

जक्लननींग

व

वहॅभलडेशनचे काम सुरु आहे . सदर काम पूणा झाल्यानींतर यादीतील दब
ु ार नावे आपोआप
वगळली जातील.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३६२ (23)
वसई-ववरार-नालासोपारा (जि.पालघर) येथे फेरीवाले वैधमापनाच्या अधधिृत विनाऐविी
दगडाचा वापर िरुन ग्राहिाांची फसवणूि िरीत असल्हयाबाबत

(३२)

९१२८६ (२१-०८-२०१७).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय अन्न व

नागरी परु वठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वसई – ववरार - नालासोपारा (जज.पालघर) येर्थील फेरीवाले वस्तूींचे मोजमाप करताना
वैद्यमापनाच्या अधधकृत वजनाऐवजी दगडाचा वापर करुन ग्राहकाींची फसवणक
ू होत आहे व
याप्रकरणाकडे वैधमापन अधधकारी दल
ा करीत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या
ु क्ष
दरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदभाात शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार ग्राहकाींची फसवणक
ू करणा-या फेरीवाल्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (२५-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) याबाबत तक्रार प्राप्त नसतानाही ननरीक्षक, वैध मापन शास्त्र, वसई ववभाग याींनी एवप्रल,
२०१६ ते एवप्रल, २०१७ या कालावधीत वसई-ववरार-नालासोपारा येर्थील ६४ फेरीवाल्याींवर
त्याींच्याकडील वजने व मापे याची ववहीत मुदतीत फेरपडताळणी व मुिाींकन करून न

घेतल्यामुळे कारवाई केली आहे .तसेच याच कालावधीत वसई ववरार नालासोपारा येर्थील १३६
फेरीवाले याींच्याकडील ५८२ वजन मापाींची फेरपडताळणी व मुिाींकन करून रू.८,१६०/पडताळणी व मि
ु ाींकन शल्
ु क वसल
ू केले आहे .
(३) या प्रकरणी ववलींब झालेला नाही.

___________

वारां घश
ु ी (ता.अिोले, जि.अहमदनगर) या गावामध्ये प्रधानमांत्री उज्वल
योिने अांतगयत दे ण्यात आलेल्हया अनुदाननत गॅस िनेक्शनबाबत

(३३)

९१२९७ (२१-०८-२०१७).

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी),

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर),
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अमर िाळे (आवी) :

सन्माननीय अन्न व नागरी पुरवठा

आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अकोले (जज.अहमदनगर) तालुक्यात आददवासी व दाररद्र्य रे षेखालील असलेल्या कु्ूींबाला
पींतप्रधान उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातन
ू मोफत गॅस दे ण्याच्या योजनेची अींमलबजावणी

अधधकारी व गॅस एजन्सीच्या उदासीन धोरणामुळे सदर योजना यशस्वी झाली नसल्याने
आददवासीींना स्वयींपाकासाठी जींगलातून लाकडे आणून चुलीवर स्वयींपाक करावा लागत
असल्याची बाब माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, वारीं घुशी (ता.अकोले, जज.अहमदनगर) या आददवासी गावामध्ये प्रधानमींत्री

उज्वल योजने अींतगात अनुदाननत गॅस कनेक्शन दे ण्यात आले असून सदर योजना १०० ्क्के
अनुदाननत असताना गॅस एजन्सी लाभार्थयांकडून रु.१७४१ घेण्यात येत असल्याचे ननदशानास
आले, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त योजना अयशस्वी झाल्याबाबत मा.ववरोधी पक्षनेता ववधानसभा याींनी
मा.अन्न व नागरी पुरवठा मींत्री याींचेकडे ददनाींक ५ जन
ू , २०१७ रोजी व गॅस एजन्सी
लाभार्थयांकडून पैसे घेत असल्याबाबत स्र्थाननक सामाजजक कायाकत्यांनी व गावक-याींनी
जजल्हाधधकारी, याींच्याकडे माहे मे, २०१७ मध्ये वा दरम्यान तक्रार केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व

लाभार्थयांना उक्त योजनेंतगात मोफत गॅस कनेक्शन भमळण्याबाबत कोणती कायावाही केली
तसेच सींबींधधतावींर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (१५-०९-२०१७) :(१), (२), (३), (४) व (५) “पींतप्रधान उज्ज्वला योजना” या
योजनेअत
ीं गात ददले जाणारे गॅस कनेक्शन हे नन:शुल्क नाही. या योजनेअत
ीं गात “लोन” आणण
“नो-लोन” या दोन प्रकारात गॅस कनेक्शन उपलब्ध करुन ददले जातात.

“लोन” प्रकारात सुरुवातीस लाभार्थयांकडून रु.१००/- घेवून गॅस कनेक्शन उपलब्ध करुन

ददले जाते आणण उवाररत रक्कम त्यानींतरच्या गॅस भसलेडर ररकफल दरम्यान लाभार्थयाास
अनुदान न दे ता वसल
ू केली जाते.

“नो-लोन” प्रकाराची रक्कम ही प्रत्येक मदहन्याला सींबींधधत तेल कींपनीच्या धोरणानुसार

बदलत असल्याने ती प्रत्येक मदहन्याला वेगवेगळी असते. याबाबत माहे मे, २०१७ मध्ये पढ
ु ील

प्रमाणे आहे. १) दोन बनार शेगडी रु.९९०/- २) गॅस ररकफभलींग रु.६५१/- ३) राज्य सरकार स््ँ प
डयु्ी रु.१००/- असे एकूण रु.१७४१/- अशी नो-लोन प्रकाराची रककम वसल
ू करण्यात आली
आहे . तर्थावप लाभार्थयाास तेल कींपनीकडून ररकामा गॅस भसलेंडर, रे ग्युले्र, गॅस पुस्तक, सुरक्षा
नळी व प्रशासकीय फी र्. नन:शल्
ु क उपलब्ध करुन ददले जाते.

या बाबत जजल्हाधधकारी, अहमदनगर याींचेकडे श्री.सोमा धोंडू भाींगरे , रा.खडकी, ता.अकोले

याींनी ददनाींक ०७ जन
ू , २०१७ रोजी अजा सादर केलेला असून, जजल्हाधधकारी, अहमदनगर याींनी
तहभसलदार

अकोले

याींचक
े डे

क्र.पुरवठा/कायाा१८/४८/२०१७

ददनाींक

०७/०७/२०१७अन्वये

पाठववण्यात आला होता. तर्थावप श्री.सोमा धोंडू भाींगरे या नाींवाची वयक्ती मौजे खडकी खुदा व
खडकी बु या दोन्ही महसल
ू ी गावात आढळून येत नसल्याचा पींचनामा ग्राम अधधकारी तर्था
तलणण मौजे खडकी ता.अकोले, जज.अहमदनगर याींनी दद.०१/०९/२०१७ रोजी सादर केलेला आहे .

तसेच सेल्स ऑकफसर,बी.पी.सी.एल. आणण एच.पी.सी.एल. याींनी श्री.सोमा धोंडू भाींगरे या

नावाने प्रधानमींत्री उज्जवला योजनेतून गॅस कनेक्शन ददलेले नाही. त्यामूळे श्री.सोमा धोंडू
भाींगरे याींच्या तक्रारीत तर्थय नसल्याचे चौकशी अींती तहभसलदार, अकोले याींनी दद.०५/०९/२०१७
च्या पत्रान्वये स्पष् केले आहे .

___________
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बुलढाणा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील िेसरी िाडय धारिाांना मशधावाटपाच्या
धान्यापासून वांधचत रहावे लागत असल्हयाबाबत

(३४)

९१४११ (२१-०८-२०१७).
श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :
सन्माननीय अन्न व नागरी
परु वठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ील
गोष्ीीं
च
ा
ख
ल
ासा
करतील
काय :ु
ु

(१) बुलढाणा जजल््यातील ग्रामीण भागातील केसरी काडा धारकाींना माहे जानेवारी २०१७ पासून
भशधावा्पाच्या धान्यापासून वींधचत रहावे लागत असल्याचे माहे माचा, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सींदभाात शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानस
ु ार उक्त केसरी काडा धारकाींना धान्य पूरवठा सरु ळीत करण्याबाबत कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (०४-१०-२०१७)

:(१) प्राधान्य कु्ुींबातील केशरी भशधापत्रत्रकाधारकाींना

धान्यापासून वींधचत राहावे लागल्याची बाब माहे माचा, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास
आलेली नाही.

(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
धचपळूण (जि.रत्नाधगरी) तालि
ु ा खरे दी ववक्री सांघाचे वतीने शेतिऱ्याांिडून खरे दी
िरण्यात आलेल्हया धान्य गोदामाचे भाडे व भात खरे दी िममशनची
रक्िम शासनािडे थिीत असल्हयाबाबत
(३५)

९१५९९ (१७-१०-२०१७).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय अन्न व

नागरी पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धचपळूण (जज.रत्नाधगरी) तालुका खरे दी ववक्री सींघाच्या वतीने शेतकऱ्याींकडून खरे दी

करण्यात आलेल्या धान्य गोदामाचे भाडे व भात खरे दी कभमशनचे सुमारे ३४ लाख रुपये गत
दोन वषांपासून शासनाकडे र्थकीत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर र्थकीत रक्कमेमळ
ु े धचपळूण तालक
ु ा खरे दी ववक्री सींघाने दोन वषे भात
खरे दी न करण्याचा ननणाय घेतला होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसा सदर र्थकीत रक्कम अदा करणेबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट (२४-१०-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
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(३) याबाबतचा स्वयींस्पष् प्रस्ताव ववभागाकडून

ददनाींक २३.१२.२०१६ रोजी ववत्त ववभागाकडे

मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. सदरहू प्रस्तावास अनुसरून ववत्त ववभागाने ववचारणा
केलेल्या मादहतीसह हा प्रस्ताव ववत्त ववभागाकडे ददनाींक १३.०७.२०१७ रोजी मान्यतेसाठी
फेरसादर करण्यात आला होता. तर्थावप ववत्त ववभागाने पुन्हा उपजस्र्थत केलेल्या मुद्द्याबाबतचा

खुलासा सादर करण्याबाबतची कायावाही सुरु आहे. सदर खल
ु ाशासह प्रस्ताव पुन:श्च ववत्त
ववभागाच्या मान्यतेस सादर करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
हहांगणघाट व समुद्रपूर ( जि.वधाय)या तालुक्याांतील स्वस्त धान्य दि
ु ानाांमध्ये
ननिृष्ट्ट दिायचे धान्य ममळत असल्हयाबाबत

(३६)

९२४८०

(२१-०८-२०१७).

श्री.प्रभद
ु ास

मभलावेिर

(मेळघाट),

(हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), डॉ.अशोि उईिे (राळे गाव) :

श्री.समीर

िुणावार

सन्माननीय अन्न व

नागरी पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दहींगणघा् व समुिपूर (जज.वधाा) या तालुक्याींतील स्वस्त धान्य दक
ु ानाींमध्ये ननकृष्
दजााचे धान्य भमळत असूनही याकडे अन्न नागरी पुरवठा ववभागाचे दल
ा होत असल्याचे माहे
ु क्ष
मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार स्वस्त धान्य दक
ु ानाींची व सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट (१०-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
जजल्हयातील दहींगणघा्, समि
ु परू ककीं वा र्तर कोणत्याही तालक्
ु यातील स्वस्त धान्य

दक
ु ानामध्ये ननकृष् दजााचे धान्य भमळत असल्याचे ननदशानास आले नाही ककीं वा तसे धान्य

भमळत असल्याबाबत कसल्याही प्रकारची तक्रार चालू आधर्थाक वषाात जजल्हा पुरवठा अधधकारी,
वधाा कायाालयात प्राप्त झाली नाही.

तसेच स्र्थाननक अन्न नागरी पुरवठा ववभागाचे दल
ा
होत नाही. भारतीय खाद्य
ु क्ष

ननगमकडून परु ववण्यात येणारे धान्य रकमध्ये भरतेवेळी शहाननशा करुन चाींगलेच धान्य
भरण्यात येते व नजरचुकीने खराब धान्य गोदामात आल्यास खराब धान्याचे पोते भारतीय
खाद्य ननगमला परत करण्यात येते व बदलून चाींगले धान्य घेण्यात येते.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३६२ (27)

पुणे जिल्हहयातील गाांवे व वाडया-वस्त्याांवर टां चाईची शक्यता घोवषत
िरुन टां चाई आराखडा िाहीर िेला असल्हयाबाबत

(३७)

९२५४३ (२१-०८-२०१७).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :

स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पण
ु े जजल्हयातील ३५७ गाींवे

सन्माननीय पाणीपरु वठा व

व १ हजार ५५८ वाडया-वस्त्याींवर ्ीं चाईची शक्यता घोवषत

करुन रूपये २१ को्ी २० लाखाींचा ्ीं चाई आराखडा जाहीर केला असल्याचे माहे जून, २०१७
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त आराखडा जाहीर करुन ४ मदहन्याींचा कालावधी होऊनही ्ीं चाई
आराखडयात शासनाने ठरवून ददलेल्या नऊ उपाययोजना करावयाच्या असतात ही कामे
आराखडयानुसार पूणा करण्यात आली नसताींनाच जजल्हा पररषदे ने पुरवणी आराखडा पाठववला
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व

असल्यास, त्यानुषींगाने ्ीं चाई आराखडयातील कामे पूणा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१७-१०-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) मींजुर मुळ आराखडयाप्रमाणे माहे जून २०१७ अखेर कायावाही करण्याची मुदत होती.

तर्थावप, माहे एवप्रल २०१७ मध्ये मींजरू ्ीं चाई आराखडयात समाववष् करावयाच्या ०९
उपाययोजनाींमध्ये नवयाने अनतररक्त मागणी आल्यानस
ु ार पुरवणी ्ीं चाई आराखडा तयार
करण्यात आलेला आहे.

पुणे जजल्हयामधील वपण्याचे पाण्याची ्ीं चाई ननवारणार्था माहे एवप्रल २०१७ ते जून २०१७

या कालावधीचा २०० गावे व १३५१ वाडयाींचा रक्कम रु. १५४३.०७ लाख र्तक्या ककीं मतीचा
पुरवणी ्ीं चाई आराखडा माहे जून २०१७ मध्ये मींजूर झाला आहे . पाणी ्ीं चाई कृती आराखडे हे

सींभावय असतात. सदर सींभावय कृती आराखडयातील ज्या-ज्या गावे/वाडयाींमध्ये पाणी ्ीं चाई
ननमााण होते तेर्थ-े तेर्थे आवश्यक त्या ्ीं चाई अींतगात पाणी पुरवठा योजना घेण्यात येतात.
(३) कायावाही केली असल्याने चौकशी करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.

मींजरु मळ
ु आराखडयानस
ु ार पाणी ्ीं चाईग्रस्त गावाींकररता रु. ३४९.३० लाख ककीं मतीच्या

एकूण ५२७ योजना पुणा करण्यात आल्या आहे त.

तसेच मींजूर पुरवणी आराखडयानुसार ्ीं चाईअींतगात रु. ४८.७१ लाख ककीं मतीच्या एकूण

२५ योजना पुणा करण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३६२ (28)

भोर (ता.जि.पुणे) येथील डोंगरी भागात पाण्याची तीव्र टां चाई
असल्हयाने टँ िर मागणीच्या प्रस्तावाबाबत

(३८)

९२५६१ (२१-०८-२०१७).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :

स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपरु वठा व

(१) भोर (ता.जज.पण
ु े) येर्थील डोंगरी भागात पाण्याची तीव्र ्ीं चाई असल्याने याबाबत ्ँ कर
मागणीचा

प्रस्ताव

दे ऊनही

ग्रामसेवक,

तलाठी,

पाणीपुरवठयाचे

अधधकारी

यासींदभाातील

आवश्यक प्रस्ताव पाणीपुरवठा अधधका-याींना दे त नसल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

याबाबतचा

त्रबनचूक

प्रस्ताव

सींबींधधत

पाणीपरु वठयाचे

अधधकारी वररषठ

कायाालयास दे त नसुन अधधकारी, कमाचारी याींच्या चुकाींमुळे तीन मदहन्याींपासून मागणी
करुनही पाणी उपलब्ध होत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
असल्यास, त्यानुषींगाने

सींबींधधताींवर

कोणती

कारवाई केली

तसेच

उक्त

प्रस्ताव

करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

मींजूर

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१३-१०-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
गळननांब (ता.नेवासे, जि.अहमदनगर) पाणी योिनेच्या दरू
ू स्तीबाबत
(३९)

९२६१९ (२१-०८-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा) :

स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा व

(१) गळननींब (ता.नेवासे, जज.अहमदनगर)येर्थील पाणी योजना सतत गळतीमुळे कायमची बींद
होण्याच्या मागाावर असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार सदर पाणी योजनेच्या दरु
ु स्तीबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
याबाबतची सद्यःजस्र्थती काय आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३६२ (29)
श्री. बबनराव लोणीिर (१३-१०-२०१७) :(१)हे खरे नाही.
(२)

गळननींब

(ता.नेवासे,

जज.अहमदनगर)

येर्थील

योजना

महाराषर

जीवन

प्राधधकरण

ववभागामाफात सन १९९८-९९ मध्ये सुरु होऊन सन २०१३-१४ मध्ये जजल्हा पररषदे कडे
हस्ताींतररत करण्यात आली आहे. सदर योजना उप अभभयींता व ग् ववकास अधधकारी,
पींचायत सभमती नेवासा याींचेमाफात ठे केदाराद्वारे चालववण्यात येत आहे.

मुळ योजनेमध्ये

महाराषर जीवन प्राधधकरणामाफात जलशुध्दीकरण केंिावर एक व अशुध्द पाणी उपसा केंिावर
एक रोदहत्र बसववण्यात आले होते.

सदर रोदहत्र जळल्यावर पाणी पुरवठा बींद पडू नये म्हणून

जजल्हा पररषद दे खभाल व दरु
ु स्ती ननधीमधन
ू जलशध्
ु दीकरण केंिावर एक व अशध्
ु द पाणी
उपसा केंिावर एक अनतररक्त रोदहत्र बसववण्यात आले आहे.

सन २०१५-१६ च्या पाणी ्ीं चाई

काळामध्ये ्ीं चाई ननवारण ननधीमधून जलशुध्दीकरण केंि दरु
ु स्ती, पाईपलाईन दरु
ु स्ती व

पींपीग मशीनरी बसववणे र्. रु.४७.४८ लक्ष रुपयाींची कामे पूणा करुन उपअभभयींता व ग्
ववकास अधधकारी पींचायत सभमती नेवासा याींचेमाफात योजना चालववण्यात येत आहे .

योजनेच्या अशध्
ु द पाणी उपसा वादहनीची लाींबी ७२०० मी्र असन
ू त्यापैकी २५०० मी्र

लाींबीची पाईपलाईन काळया मातीच्या भागात असून शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या रासायननक
खताींमळ
ु े गींजत असल्यामुळे सतत पाईपलाईन भलकेज होते व पाणी पुरवठा बींद होतो.

सदर

दरु
ु स्ती कामाचा पाणी ्ीं चाई ननवारणार्था उपाययोजनाींचा कृती आराखडा सन २०१६-१७ मध्ये
समावेश करण्यात आला आहे .

सद्य:जस्र्थतीत योजनेचे रु.७६.०० लक्ष ववद्यत
दे यक
ु

र्थकल्यामळ
ु े दद.२०.०७.२०१७ पासन
ू पाणी पुरवठा योजना बींद आहे.
(३)प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

अहमदनगर जिल्हहयातील सोनई- िरिगाांव व इतर १६ गावे प्रादे मशि
पाणी पुरवठा योिनेचे उद्घाटन बेिायदे शीर असल्हयाबाबत
(४०)

९२६२६ (२१-०८-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा) :

व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा

(१) अहमदनगर जजल्हयातील सोनई- करजगाींव व र्तर १६ गावे प्रादे भशक पाणी पुरवठा

योजनेचे ददनाींक १५ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास माजी लोकप्रनतननधी याींनी केलेले
उद्घा्न बेकायदे शीर असल्याचे पत्रक जीवन प्राधधकरण ववभागाचे कायाकारी अभभयींता याींनी
ददनाींक १३ मे, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास काढले आहे, हे खरे आहे काय,

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

श्री. बबनराव लोणीिर (१०-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३६२ (30)
धारणी, धचखलदरा, नतवसा व भातुिली (जि.अमरावती) या तालुक्यातील
गावामधील पाणी टां चाई दरू िरण्याबाबत

(४१)

९२९७९

(नतवसा) :
काय :-

(२१-०८-२०१७).

श्री.प्रभुदास

मभलावेिर

(मेळघाट),

अॅड.यशोमती

ठािूर

सन्माननीय पाणीपरु वठा व स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) धारणी व धचखलदरा (जज.अमरावती) या आददवासी तालक्
ु यातील २५ गावात भीषण
पाणी्ीं चाई असून नागररकाींना पाण्यासाठी वणवण भ्कावे लागत असून जजल्हा पररषद

अमरावती माफात गावाला केवळ एकच ्ॅं करने पाणी पुरवठा करण्यात येत असल्याचे
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच नतवसा व भातकुली (जज.अमरावती) या तालुक्यातील १०५ गावे पूणत
ा : खारपाण
पट्टयातील असून या गावाींना वपण्याच्या पाण्याची तीव्र ्ीं चाई ननमााण होत असल्याने या

गाींवाची पाण्याची ्ीं चाई दरू करण्यासाठी प्रस्तावास मान्यता दे ण्यात येऊन ८० को्ी रुपयाींचा

ननधी मींजूर करण्यासाठी मा.जलसींधारण मींत्री याींना स्र्थाननक लोकप्रनतननधी, नतवसा याींनी
ददनाींक १९ ऑगस््, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास लेखी ननवेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार प्रश्न भाग (२) मधील ननवेदनावर तसेच धचखलदरा आणण धारणी तालुक्यातील
आददवासी जनतेला कायमस्वरुपी स्वच्छ पाणी पुरवठा करण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२४-१०-२०१७) :(१) सन २०१७ च्या उन्हाळयामध्ये पाणी ्ीं चाई

ननवारणार्था अमरावती जजल्हयातील धचखलदरा तालुक्यातील १२ गावामध्ये ७ ्ँ करद्वारे पाणी
पुरवठा करण्यात आलेला आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) धारणी व धचखलदरा तालक्
ु यातील जनतेला कायमस्वरुपी पाणी पुरवठा करण्यासाठी

सद्यजस्र्थतीत २९२ स्वतींत्र नळ पाणी पुरवठा योजना कायारत असून, ८३१ हातपींप, १३ ववजपींप
व २५ दहु े री पींप कायारत आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील वैध मापन शास्त्र ववभागातील अप-ु या मनुष्ट्यबळामळ
ु े
ग्राहिाांची व्यापा-याांिडून होणारी फसवणूि

(४२)

९३००३ (२१-०८-२०१७).

डॉ.आमशष दे शमुख (िाटोल) :

सन्माननीय अन्न व नागरी

परु वठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

वव.स. ३६२ (31)
(१) राज्यातील वैध मापन शास्त्र ववभागातील अपुऱ्या मनुषयबळामुळे ग्राहकाींची बाजारातील
वयापाऱ्याींकडून होणारी फसवणक
ू रोखण्यास शासन अपयशी ठरत असल्याचे
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

माहे जून, २०१६

(२) असल्यास, उक्त ववभागात शहरातील २ हजार वयापा-याींमागे १ ननरीक्षक, १ कफल्ड
सहायक व १ भशपाई अशी रचना करण्यात आली परीं तु ग्राहक व वयापा-याींची सींख्या लक्षात
घेता उपलब्ध असलेल्या कमाचाऱ्याींची वजनमापाची तपासणी करीता आवश्यकता असताना
शासनामाफात अद्यापपयंत मनुषयबळ उपलब्ध करुन दे ण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या ववभागात मनषु यबळ उपलब्ध करुन दे ण्यात न आल्यामळ
ु े तपासणी व
कायावाहीतून शासनास भमळणारा महसूल बुडत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, वैध मापन शास्त्र ववभागात कायारत कमाचाऱ्याींची सींख्या लक्षात घेता या
ववभागात नवीन पदे भरण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (२५-१०-२०१७) :(१), (२) व (३) नाही, हे खरे नाही.
वैधमापन

शास्त्र

ववभागात

मनुषयबळ

कमी

असले

वयापाऱ्याींकडून होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी या यींत्रणेतील
आहे .

तरी

ग्राहकाींची

बाजारातील

मनुषयबळ पूणा क्षमतेने कायारत

उपलब्ध मनुषयबळाकडून ग्राहकाींच्या दहतरक्षणासाठी योग्य ती उपाययोजना करण्यात

येत आहे .

(४) वैधमापन शास्त्र यींत्रणेच्या कायापध्दतीमध्ये तींत्रज्ञानाचा वापर, काळानुरुप मनुषयबळात
बदल, मनुषयबळाचा पररणामकारक वापराींची आवश्यकता, अनावश्यक पदे कमी करणे आणण

नवीन पद ननभमाती या बाबीींचा आढावा घेऊन सध
ु ाररत आकृतीबींध ननजश्चत करण्याची कायावाही
शासन स्तरावरुन करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

भेंडवी (ता.रािुरा, जि.चांद्रपूर) येथे बाांधण्यात आलेले पाण्याची टािी, शौचालय,
हातपांपाचे बाांधिाम ननिृष्ट्ट दिायचे असल्हयाबाबत

(४३)

९३१५६ (२१-०८-२०१७).

अॅड.सांिय धोटे (रािूरा) :

स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा व

(१) भेंडवी (ता.राजुरा, जज.चींिपूर) येर्थील ग्रामपींचायत अींतगात तसेच अींबुजा फाउीं डेशन वदारे

बाींधण्यात आलेली पाण्याची ्ाकी, शौचालय व सात हातपींपाचे बाींधकाम ननकृष् दजााचे झाले
असल्याचे माहे जन
ू , २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीत काय आढळून
आले व त्यानुषींगाने सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३६२ (32)

श्री. बबनराव लोणीिर (२५-१०-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे.
अींबुजा फाऊींडेशनद्वारे बाींधण्यात आलेले शौचालय, ननकृषठ दजााचे असल्याचे माहे

नोवहें बर, २०१५ मध्ये ननदशानास आले.

तर्थावप, अजस्तत्वातील पाण्याची ्ाकी सुजस्र्थतीत असून, सदर गावात एकूण १४

सावाजननक हातपींपापैकी १३ हातपींप चालू जस्र्थतीत आहे त, तर १ हातपींप बींद आहे.
(२) होय. सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे .
मौजा

भेंडवी

येर्थील

वैयजक्तक

शौचालय

बाींधकामासाठी ग्रामपींचायत

ननधीतन
ू

रु. २३,२५,६००/-, सींपूणा स्वच्छता कायाक्रम व स्वच्छ भारत भमशन अींतगात रु. ८,६६,४००/-

असे एकूण ३१,९१,०००/- खचा करण्यात आला आहे . यावयनतररक्त अींबुजा फाऊींडेशन उपरवाही
याींनी सदर शौचालय बाींधकामासाठी ६,८२,०००/- चे साहीत्य पुरवठा केला आहे.
यामध्ये

रु.२३,२५,६००/-

त्यानस
ु ार, सदर प्रकरणी

ची

आधर्थाक

अननयभमतता

झाल्याचे

आढळून

आले.

तत्काभलन ग्रामसेवक श्री. एम.जे. नागदे वते याींचेववरुद्ध ववभागीय

चौकशी सुरु आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पांढरपूर शहर व तालुिा (जि.सोलापूर) येथे नागररिाांना अनेि दि
ु ानदार मालाचे मोिमाप
िरताना िमी विन िरून माल दे त असल्हयाबाबत

(४४)

९३३३८ (२१-०८-२०१७).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय अन्न व नागरी

पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पींढरपूर शहर व तालुका (जज.सोलापूर) येर्थे नागररकाींना दै नींददन जीवनावश्यक वस्तू
बाजारातून खरे दी करताींना अनेक दक
ु ानदार मालाचे मोजमाप करताना कमी वजन करून माल
ग्राहकाींना दे त असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, येर्थील वैधमापन कायाालयास कोणताही नामफलक नसल्यामळ
ु े तक्रार करायला
नागररकाींना कायाालयाचा शोध घ्यावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या सींदभाात शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानस
ु ार उक्त दठकाणी वजन मापे तपासणी मोदहम सरु
ु करून दोषी दक
ु ानदाराींवर कारवाई
करण्याबाबत व वैधमापन कायाालयाला नामफलक लावण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (१८-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

वव.स. ३६२ (33)
(३) या अनुषींगाने तपासणी केली असता, दक
ु ानदार मालाचे मोजमाप करताना कमी वजन

करून ग्राहकाींना माल दे त असल्याचे आढळले नाही. कायाालयाच्या भाड्याने घेतलेल्या
र्मारतीसमोर बाींधकाम सुरू असल्याने कायाालयाचा नामफलक तात्पुरत्या कालावधीसाठी
काढण्यात आला होता व बाींधकाम पण
ा त लावण्यात आला आहे.
ू ा होताच तो पव
ु व
(४) या प्रकरणी ववलींब झालेला नाही.

___________
राज्यात सावयिननि ववतरण व्यवस्थेतांगत
य मशधापबत्रिाधारिाांना ववतरीत
िरण्यात येणाऱ्या साखरे च्या दरामध्ये वाढ िेल्हयाबाबत
(४५)

९३८६१ (२१-०८-२०१७).

श्रीमती ननमयला गाववत (इगतपूरी) :

सन्माननीय अन्न व

नागरी पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात सावाजननक ववतरण वयवस्र्थेंतगात भशधापत्रत्रकाधारकाींना ववतरीत करण्यात येणाऱ्या
साखरे च्या प्रनत ककलो दरात तीन रुपये वाढ केली असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शासनाने उक्त दरवाढ गत दीड मदहन्यात दस
ु -याींदा केली असल्यामळ
ु े
नागररक महागाईने त्रस्त झाले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व

त्यानुसार उक्त साखरे ची दरवाढ मागे घेण्याबाबत कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (१०-१०-२०१७) :(१) व (२) होय.

सावाजननक ववतरण वयवस्र्थेंतगात राज्यातील पात्र लाभार्थयांना साखर वा्प करण्याची

योजना

केंि शासनाकडून

भमळ्णा-या अनद
ु ानावर सरु
ु आहे . सन २०१३ पासन
ू सी रीं गराजन

सभमतीच्या भशफारशीनुसार, केंि शासनाने लेवही शुगर पद्धत बींद केली आहे. त्यामुळे शासनास
पात्र लाभार्थयांना सावाजननक ववतरण वयवस्र्थेंतगात अनुदानीत दराने साखर वा्प करावयाचे
असल्यास खुल्या बाजारातून साखर खरे दी करावी लागते. केंि शासन प्रनतजक्वीं्ल १८५० र्तके

अनुदान दे त.े त्यानुसार खुल्या बाजारातील साखरे च्या ककीं मती ववचारात घेता शासनाने दद . ११
एवप्रल २०१७ च्या शासन ननणायानस
ु ार लाभार्थयांना भमळणारी साखर १३.५० प्रनत ककलो वरून

रु १५ प्रनत ककलो याप्रमाणे दे ण्याचा ननणाय घेतला त्यानींतर दद. १५ सप््ें बर २०१७ च्या
शासनननणायान्वये लाभार्थयांना प्रनत ककलो रु. १५/- ऐवजी प्रनत ककलो रु, २०/- याप्रमाणे वा्प
केले जात आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ३६२ (34)
मुांबई येथील िुलाबा मतदार सांघातील मेरो रे ल्हवे प्रिल्हप-३ च्या अांतगयत आझाद मैदान
येथील मशधावाटप िायायलय स्थलाांतरीत झाल्हयाबाबत

(४६)

९४२०० (२१-०८-२०१७).

श्री.राि पुरोहहत (िुलाबा) :

सन्माननीय अन्न व नागरी

परु वठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबई येर्थील कुलाबा मतदार सींघातील मेरो रे ल्वे प्रकल्प-३ च्या अींतगात आझाद मैदान

येर्थील भशधावा्प कायाालय वडाळा येर्थील मख्
ु य अभभयींता मींब
ु ई पो्ा रस्् माके् त्रबल्डीींग,

पदहला मजला येर्थे ५७२९ चौरस फु्ाची जागा दे वून स्र्थलाींतरीत करण्यात येत असल्याची बाब
माहे २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पयाायी जागा ही ‘ए’ ववभाग भशधावा्प कायाक्षेत्राच्या हिीतील नागररकाींना
पुणप
ा णे गैरसोयीची असल्याची तक्रार स्र्थाननक लोकप्रनतननधी व नागरीकाींनी केली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त भशधावा्प कायाालय ‘ए’ ववभागातील शासकीय र्मारतीतील ५७२९ चौरस
फु्ाच्या जागेमध्ये सुरु करण्यात येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व

त्यानस
ु ार उक्त तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट (०५-१०-२०१७) :(१) सामान्य प्रशासन ववभागाच्या दद.१७/१०/२०१६ च्या
शासन ननणायान्वये भशधावा्प कायाालय क्र.१-अ कररता, ”मुख्य अभभयींता, मुींबई पो्ा रस््,
माके् त्रबल्डीींग, १ ला मजला, वडाळा, मींब
ु ई-३१ येर्थील जागा उपलब्ध करुन दे ण्यात आली
होती.

(२) होय.
(३) नाही.
सामान्य प्रशासन ववभागाच्या दद.६/६/२०१७ च्या शासन ननणायान्वये अन्य पयाायी जागा
“सतनाम मेंशन र्मारत” २ व ३ रा मजला,२४५ पी.डीमेलो मागा,रोल नीं.१३९३, केंिीय पोस््
ऑफीसच्या बाजूला, मुींबई -१ येर्थे उपलब्ध करुन दे ण्यात आली.
जागेत कायाालय सुरु आहे.

दद.५/८/२०१७ पासून या

(४) सामान्य प्रशासन ववभागाच्या दद.१७/१०/२०१६ च्या शासन ननणायान्वये ”मख्
ु य अभभयींता,
मींब
ु ई पो्ा रस््, माके् त्रबल्डीींग, १ ला मजला, वडाळा, मींब
ु ई-३१ या जागेचे वा्प करण्यात

आले होते. ही जागा भशधापत्रत्रकाधारकाींना गैरसोयीची असल्याने, सामान्य प्रशासन ववभागाकडे
पाठपुरावा केल्यानींतर, त्याींच्या दद.६/६/२०१७ च्या शासन ननणायान्वये, वरील जागेऐवजी
“सतनाम मेंशन र्मारत, केंिीय पोस्् ऑफीसच्या बाजूला,मुींबई -१
दे ण्यात आली. या जागेत भशधावा्प कायाालय क्र.१-अ
पासून कायारत आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

ही जागा उपलब्ध करुन

तात्परु त्या स्वरुपात दद.५/८/२०१७

वव.स. ३६२ (35)
िोपरगाव (जि.अहमदनगर) येथील धारणगाव प्रादे मशि पाणी पुरवठा
योिनेचे िाम अपूणय असल्हयाबाबत

(४७)

९४५८२ (२१-०८-२०१७).

श्रीमती स्नेहलता िोल्हहे

(िोपरगाव) :

सन्माननीय

पाणीपरु वठा व स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कोपरगाव (जज.अहमदनगर) येर्थील महाराषर जीवन प्राधधकरणाचे धारणगाव प्रादे भशक पाणी
परु वठा योजनेचे काम पण
ू ा झालेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर योजनेचे काम अपूणा राहण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व

त्यानुसार सदर योजना पूणा होण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे , उक्त
योजना कधीपयंत कायााजन्वत होईल,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२४-१०-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२), (३) व (४) सद्य:जस्र्थतीत योजनेचे एकींदरीत ८०% काम पण
ू ा झाले आहे .

योजनेतील

कॅनॉल, हे ड रे ग्यल
ु े्र, अशध्
ु द पाणी गरु
ु त्ववादहनी व साठवण तलावाची कामे पण
ू ा आहे त. सदर
योजनेवर माहे ऑगस््, २०१७ अखेर रु.४८०.९८ लक्ष र्तका खचा झाला आहे .

योजनेतील अशुध्द पाणी पींप सींयत्र
ीं बसववणे, साठवण तलावातील अशुध्द पाणी सींप व पींपगह
ृ

व तेर्थून जलशुध्दीकरण केंि पयंतची उध्वावादहनी, शुध्द पाणी सींप व पींपगह
ृ , शुध्द पाणी
उध्वावादहनी (सींप ते MBR) ही कामे अद्याप हाती घेणे बाकी आहे.

तसेच योजना कायााजन्वत

करण्याच्या दृष्ीने उीं च जलकींु भ, शध्
ु द पाणी गरु
ु त्ववादहनी, ववतरण वयवस्र्था, जलशध्
ु दीकरण
केंिातील उवाररत कामे करणे व जलदाब चाचणी घेऊन योजना कायााजन्वत करणे ही कामे
करणे आवश्यक आहे .

योजनेची भशल्लक तरतूद पाहता योजना पुनसध
ुा ाररत करुन त्यास

शासन मान्यता घेणे आवश्यक आहे . त्यानुसार महाराषर जीवन प्राधधकरणामाफात रु.६८३.७८
लक्ष ढोबळ रकमेची योजना तयार करण्यात आली असन
ू पढ
ु ील कायावाही चालू आहे .
___________
मौिे रूईखेड टे िाळे (ता.जि.बुलडाणा) येथील स्वस्त धान्य व िेरोमसन
ववक्री परवानाधारिाांचा परवाना रद्द िरण्यात आल्हयाबाबत

(४८)

९४८३० (२१-०८-२०१७).

श्री.हषयवधयन सपिाळ (बुलढाणा) :

सन्माननीय अन्न व

नागरी परु वठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मौजे रूईखेड ्े काळे (ता.जज.बल
ु डाणा) येर्थील स्वस्त धान्य व केरोभसन ववक्री परवाना

बनाव् चौकशी अहवालाच्या आधारे ददनाींक १० जल
ु ै, २०१७ रोजी वा त्य सुमारास रि
करण्यात आला आह, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी ननयुक्त चौकशी अधधकारी व जजल्हा पुरवठा अधधकारी याींनी
वस्तुजस्र्थती दडपूण मोठ्या प्रमाणावर अननयभमतता व गैरप्रकार केला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

वव.स. ३६२ (36)
(३) असल्यास, प्रस्तुत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न
झाले व त्यानुसार सींबींधधत जजल्हा पुरवठा अधधकारी व चौकशी अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (१०-१०-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही.
मौजे रुईखेड ्े काळे , ता.जज. बुलडाणा येर्थील स्वस्त धान्य व केरोभसन परवाने रि

झाल्यानींतर मा.उच्च न्यायालय, मींब
ु ई खींडपीठ नागपरू येर्थे दाखल केलेल्या याधचका

क्र.१६४६/२०१० मधील मा.न्यायालयाच्या दद.२४.०९.२०१० च्या आदे शानुसार जजल्हा पुरवठा
अधधकारी, बुलडाणा याींच्या वयनतररक्त समकक्ष असलेल्या र्तर कोणत्याही अधधकाऱ्यामाफात
तपासणी

करुन

त्याबाबतचा

आदे श

पाररत

करण्याबाबत

आदे श

दे ण्यात

त्याअनुषींगाने उपववभागीय अधधकारी, मेहकर याींची ननयुक्ती करण्यात आली.
उपववभागीय

अधधकारी,

मेहकर

तसेच

उप

आयक्
ु त

(परु वठा),

आले

अमरावती

होते.

याींचे

दद.१५.२.२०१६ रोजीचे आदे शानस
ु ार चौकशी करुन चौकशीअींती आढळून आलेल्या दोषारोपाच्या
अनुषींगाने जजल्हा पुरवठा अधधकारी, बुलडाणा याींच्या दद.१०.७.२०१७ रोजीच्या आदे शान्वये
परवानाधारकाचा परवाना रि करण्यात आला.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मौिे राहे रा (ता.मोताळा, जि.बुलडाणा) येथील पाणीपुरवठा योिनेच्या
िांत्राट वाटपात झालेल्हया अननयममततेबाबत

(४९)

९४८६८ (२१-०८-२०१७).

श्री.हषयवधयन सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपरु वठा

(१) मौजे राहे रा (ता.मोताळा, जज.बल
ु डाणा) येर्थील महाराषर जीवन प्राधधकरणाच्या पाणी
पुरवठा योजनेच्या कींत्रा् वा्पात अननयभमतता झाल्याची बाब ददनाींक १० जून २०१७ रोजी वा
त्या सम
ु ारास ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उपरोक्त

कींत्रा्

ई-्ें डर

प्रणालीने

असताींना

सुध्दा

अधधक्षक

अभभयींता

एम.जी.पी. कायाालय, अकोला याींनी कींत्रा्ासाठी आवश्यक असलेले दस्तऐवज ई-्ें डर प्रणालीत

न सादर केलेली दस्तऐवज कायाालयात सादर करून घेऊन ववभशष् कींत्रा्दारास सदर पाणी
पुरवठा योजनेचे काम भमळववण्याच्या उिेशाने गैरमागााचा अवलींब केला असल्याचे ददनाींक ५
जुलै २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
त्यानस
ु ार सींबींधधतावर कोणती कारवाई केली तसेच उक्त पाणी परु वठा योजनेचे कींत्रा् रि
करून नवयाने कींत्रा् बोलववण्या बाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३६२ (37)

श्री. बबनराव लोणीिर (२४-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) सदर योजनेच्या कामाच्या ई-ननववदा मागववण्यात आल्या. त्यानुसार तीन
कींत्रा्दाराच्या ननववदा प्राप्त झाल्या. त्यापैकी एक कींत्रा्दार श्री.ए.बी. शेवळे , बल
ु डाणा याींनी
सादर केलेले अनभ
ु व प्रमाणपत्र कायाकारी अभभयींता याींचे स्वाक्षरीचे नसल्याने, त्याप्रमाणे
कायाकारी अभभयींता याींचे स्वाक्षरीचे अनभ
ु व प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेतल्यानींतर, ननववदा
उघडण्यात आल्या.

सदर ननववदामध्ये तीनच कींत्रा्दार आल्याने, उपकायाकारी अभभयींता याींचे स्वाक्षरीचे
अनुभव प्रमाणपत्र

सादर केल्यामुळे ननववदा रि केली असती, तर दोनच कींत्रा्दार भशल्लक

कालावधी लागला

असता.

राहीले असते व पुन्हा नवयाने ननववदा प्रकक्रया करावी लागली असती व त्यामध्ये बराच
स्वाक्षरीचे
(Financial

अनभ
ु व

त्यामुळे श्री.शेवाळे , कींत्रा्दार याींचक
े डून

प्रमाणपत्र

प्राप्त

करुन

घेतल्यानींतर,

कायाकारी अभभयींता याींचे

ननववदे तील

भलफाफा

क्र.२

Bid) उघडण्यात आला.

त्याप्रमाणे, सवाात कमी दराचा दे कार

ननववदे तील अन्य कींत्रा्दार श्री. आर.आर.

भोजवानी, खामगाींव याींचा प्राप्त झाल्याने त्याप्रमाणे ननववदा मींजूरीबाबत कायावाही करण्यात
आली.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
खामगाांव ग्रामीण (ता.खामगाांव, जि.बुलडाणा) येथील
पाणी पुरवठा योिनेत झालेला गैरव्यवहार

(५०)

९४९०२ (२१-०८-२०१७).

अॅड.आिाश फांु डिर (खामगाांव) :

व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपरु वठा

(१) खामगाींव ग्रामीण (ता.खामगाींव जज.बल
ु ढाणा) येर्थील पाणी परु वठा योजना शासनाने मींजरू
केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त योजना पूणा होऊन दे खील पररसरातील नागररकाींना पाण्यासाठी भ्कींती
करावी लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त योजनेच्या ननकृष् दजााच्या कामाबाबत दोषी अधधकारी व कींत्रा्दार
याींच्यावर कारवाई करण्याची मागणी स्र्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(४) असल्यास, सदरहू योजनेच्या कामाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व त्यानुसार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली तसेच सुरळीत पाणीपरु वठा
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३६२ (38)
श्री. बबनराव लोणीिर (२४-१०-२०१७) :(१) व (२) नाही.
खामगाव ग्रामीण मधील सींजीवनी कॉलनी हा भाग पूवी भशरजगाींव ननळे ग्रामपींचायती

अींतगात होता. सींजीवनी कॉलनीसाठी स्वतींत्र उद्भवावरुन योजना पूणा झाली आहे .
तर्थावप, सदर योजनेच्या उद्भवास

माचा ते जन
ू या कालावधीत

पाणी कमी असल्याने,

योजनेतून पाणी पुरवठा झाला नाही. तर्थावप, नागरीकाींना उपलब्ध असलेल्या हातपींपावरुन
पाणी पुरवठा करण्यात आला.

खामगाींव ग्रामीण ग्रामपींचायतीसाठी

योजना मींजूरीबाबत

जजल्हा पररषद स्तरावर ्ीं चाई कायाक्रमातून योजना घेण्याबाबत कायावाही सुरु आहे.
(३) हे खरे नाही.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपूर.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मि
ु णालय, नागपरू .

