अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३९९ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

पाटण (जि.सातारा) येथील िलािाराांचे प्रलांबीत मानधन मांिूर िरुन दे णेबाबत
(१)

५४३०१ (२०-०८-२०१६).

श्री.शांभूराि दे साई (पाटण) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृतिकति िाय

(१) सातारा जिल्ह्यातील पा्ण व इतर तालुक्याच्या ठिकाणी पारायण सोहळ्यामध्ये भिन,

ककततन व प्रवचन याद्वारे समाि प्रबोधनाचे सामाजिक व धार्मतक कायत करणा-या पा्ण
येथील कलाकाराींची घरची पररजथथती अींत्यत गरीबीची असल्हयाने कु्ूबाींचे उदरननवातहाकरीता

शासनाने कलाकार मानधन सुरु करणे सींदभातत आवश्यक त्या कागदपत्रासह जिल्हहा पररषद,
सातारा याींचेकडील सींबध
ीं ीत ववभागाकडे अित दाखल केले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या कलाकाराींनी कलाकार मानधनासािी अित करुन तसेच हे मानधन सुरु
होण्यासािी द्याव्या लागणाऱ्या मल
ु ाखती दे वन
ू ४ ते ५ वषे उल्ली तरी सातारा जिल्हहा

पररषदे च्या सींबींधीत ववभागाकडून त्याींच्या अिातवर कोणताही ननणतय घेतला नसल्हयाने पा्ण
मधील अनेक कलाकार हे राज्य शासनाच्या कलाकार मानधनापासन
ू वींचचत राठहले आहे त, हे
ही खेर आहे काय,

(३) असल्हयास, सातारा जिल्हहा पररषदे कडील सामाजिक न्याय ववभागाकडील अशा कलाकाराींची
यादी घेऊन त्यानाीं तात्काळ

मानधन सुरु करणेसींदभातत ननणतय घेणे ववषयी राज्य शासनाचे

सामाजिक न्याय मींत्री व राज्यमींत्री याींचक
े डे ठदनाींक १५ िून, २०१५ रोिी लेखी पत्राद्वारे
थथाननक लोकप्रनतननधीनी मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, राज्य शासनाने यासींदभाांत सींबींधीत ववभाग व सातारा जिल्हहा पररषदे कडून
माठहती मागववली आहे काय, त्याचे थोडक्यात थवरुप काय,

(५) असल्हयास, या सींदभातत राज्य शासनाने कोणता ननणतय घेतला आहे ,
(६) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१९-०१-२०१८) : (१) होय, खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

वव.स. ३९९ (2)
(३) ठदनाींक १५ िून, २०१५ रोिीचे थथाननक लोकप्रनतननधीींनी मा. राज्यमींत्री, सामाजिक न्याय
याींना ठदलेले ननवेदन सामाजिक न्याय व ववशेष सहाय्य ववभागास प्राप्त झालेले आहे .

(४), (५) व (६) मा.राज्यमींत्री (सामाजिक न्याय) याींना ठदलेले ननवेदनासींदभातत सामाजिक
न्याय व ववशेष सहाय्य ववभागाने आयुक्त समाि कल्हयाण, पुणे व जिल्हहा समाि कल्हयाण
अचधकारी, सातारा याींना ठदनाींक १६ िुल,ै २०१५ च्या पत्रान्वये आवश्यक ती कायतवाही करुन
अहवाल सादर करण्याबाबत कळववले आहे .

___________
चांदगड (जि.िोल्हापूर) तालुक्यात पाणी तिकनयोिनाबाबत
घेण्यात आलेल्या आढावा बैठिीबाबत

(२)

५६९८० (२०-०८-२०१६).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जितेंद्र आव्हाड

(मुांब्रा िळवा), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :

सन्माननीय

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

(१) चींदगड (जि.कोल्हहापूर) तालुक्यातील जिल्हहाचधकारी, मुख्य कायतकारी अचधकारी याींचे समवेत
थथाननक लोकप्रनतननधी याींनी पाण्याचे का्े कोरपणे पालन करण्यासािी माहे मे, २०१६ मध्ये
वा त्या दरम्यान आढावा बैिकीचे आयोिन करण्यात आले होते, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर बैिकीत कोणकोणते ननणतय घेण्यात आले आहे त,
(३) असल्हयास, त्यानुसार शासनाने कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (२१-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नालासेपारा (जि.पालघर) येथील बेिायदा चाळी व औद्योधगि वसाहतीमधील
रसायनममधश्रत साांडपाणी व िचऱ्याने शेती तिकनिामी झाल्याबाबत
(३)

६२१९३ (२९-०८-२०१६).

श्री.पास्िल धनारे (डहाण)ू :

सन्माननीय पयावरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नालासोपारा

(जि.पालघर)

येथील

बेकायदा

चाळी

व

औद्योचगक

वसाहतीमधील

रसायनर्मचित साींडपाणी आणण कचऱ्याने आिुबािूची शेती पूणत ननकामी झाली असल्हयाचे
ठदनाींक १० िून, २०१६ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदशतनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३९९ (3)
श्री. रामदास िदम (१६-०२-२०१८) : (१) वसई-ववरार शहर महानगरपार्लका तसेच महाराषर
प्रदष
ू ण

ननयींत्रण

मींडळाच्या

अहवालानस
ु ार

रसायनर्मचित

साींडपाणी

आणण

कच-याने

आिब
ू ािच
ू ी शेती पण
ू त ननकामी झाली असल्हयाचे ठदनाींक १० िन
ू , २०१६ रोिी वा त्या सम
ु ारास
ननदशतनास आले नाही.

(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
खालापूर (जि.रायगड) तालुक्यातील मोरबे धरणग्रस्ताांचे पुनवसन िरण्याबाबत
(४)

६६०७३ (२७-०१-२०१७).

श्री.सभ
ु ाष उफ पांडडतशेठ पाटील (अमलबाग) :

सन्माननीय

पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खालापूर (जि.रायगड) तालुक्यातील चौक िवळील गावामधील शेतकऱ्याींच्या िर्मनी मोरबे
धरण बाींधण्यासािी सन १९८९ साली महाराषर िीवन प्राचधकरणाने अल्हप भावाने सींपाठदत
केल्हया होत्या, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, धरणग्रथताींना नोकऱ्या व १२ ्क्के भख
ू ींड अशा अनेक मागण्या अद्यापपयांत
प्रलींबबत आहे त तसेच मोरबे धरण हे नवी मुींबइत महानगर पार्लकेला ववकण्यात आले आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(३) तसेच

धरणाच्या बाचधत क्षेत्रापासून मोकळया असलेल्हया िर्मनीवर धरणग्रथत शेतकरी

घेत असलेले भात पीक व भािीपाले याींची ठदनाींक ६ ऑगथ्, २०१६ रोिी वा त्या सम
ु ारास
नासधुस करुन नुकसान केले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, सदर मागण्या पण
ू त करण्यासािी शासनाने कोणती कायतवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१२-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

मोरबे धरणाचे बाींधकाम महाराषर िीवन प्राचधकरणाने केले आहे . महसल
खात्याकडून
ू

भूसींपादनाची कायतवाही करुन त्या-त्यावेळच्या बािारभावानुसार अींनतम ननवाडे घोवषत करुन
भस
ू ींपादन मोबदल्हयाची रक्कम अदा करण्यात आलेली आहे.
(२) हे अींशत: खरे आहे
्क्के

मोरबे धरणाचे बाींधकाम सरु
ु असतेवेळी प्रकल्हपग्रथताींसािी राखीव िे वण्यात आलेल्हया ५
कोट्यातून

नोकऱ्या

दे ण्यात

आलेल्हया

आहे त.

शासनाच्या

प्रचर्लत

ननयमानुसार

ववथथावपत प्रकल्हपग्रथताींचे पुनवतसन करुन पुनवतर्सत गावाींना १३ नागरी सुववधा दे ण्यात
आलेल्हया आहे त.

सदर योिनेच्या बाींधकामास पुरववण्यात येणारा ननधी र्सडकोने सन १९९८ पासून बींद

केल्हयाने ठदनाींक २५.११.२००२ च्या शासन ननणतयातील अ्ीनुसार मोरबे धरण नवी मुींबई
महानगरपार्लकेकडे मालकी तत्वावर हथताींतररत करण्यात आले आहे .

वव.स. ३९९ (4)
(३) हे खरे नाही.
मोरबे धरणाच्या मालकीच्या िर्मनीवर एक-दोन शेतकऱ्याींनी पावसाळ्यात अल्हपश:
मोकळ्या िर्मनीवर भािीपाला लागवड केली होती. परीं तु पावसाळ्यात धरणाच्या खालील

बािूस पाणीपातळी व पूरपररजथथती हाताळण्यासािी व Vigilance सािी कींु पण व काठ्या
काढण्यात आल्हया होत्या. तथावप, भातपीक व भािीपाल्हयाचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात प्रतिकतवषी तिकनमाण होणाऱ्या ५० हिार टन ई-िचऱ्याबाबत
(५)

७२१६६ (१३-०२-२०१७).

डॉ.तुषार राठोड (मुखेड) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पयावरण मांत्री पुढील

(१) राज्यात प्रनतवषी ननमातण होणाऱा ५० हिार ्न “ई “कचरा ववल्हहे वा् लावण्यासािी प्रभावी
यींत्रणा ननमातण केली गेली नसुन केवळ २० हिार ्न कचऱ्यावर मुींबई-पुणे सारख्या मोिया
शहरात पूणत प्रकिया होते व उवतररत सींपूणत महाराषरात हा कचरा पारीं पाररक भींगार व्यावसानयक
खरे दी करतात असे ननदशतनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ई-वेथ् मॅनेिमें् ॲण्ड हॅन्डर्लींग ॲक््ची प्रभावीपणे अींमलबिावणी राज्यात
होत नसल्हयाचेही ननदशतनास आले आहे , हे ही

खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायतवाही केली आहे अथवा करणार आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (१६-०२-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) राज्यात ननमातण होणा-या ई-कचयाच्या ववल्हहे वा्ीकररता ई-कचरा डडथमें्लर करणा-या ३१ व ई-कचरा ररसायकल करणा-या ७
उद्योगाींना परवानगी दे ण्यात आली असून त्याींची एकूण क्षमता ५५,४१० मे.्न प्रनतवषत इतकी
आहे .

___________
नामशि येथील गोदावरी नदीचे प्रदष
ू ण रोखण्याबाबत
(६)

७४२४८ (०६-०५-२०१७).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नामशि पजश्चम), श्रीमती दे वयानी

फराांदे (नामशि मध्य), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव),
श्री.ियांत पाटील (इस्लामपरू ) :
काय :-

सन्माननीय पयावरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) नार्शक येथील गोदावरी नदीचे प्रदष
ू ण रोखण्याचे दृष्ीने ववववध उपाययोिना करण्याबाबत

मा.पयातवरण मींत्री याींनी ठदनाींक २ डडसेंबर २०१६ रोिी वा त्या सुमारास केलेल्हया नार्शक
दौऱ्यामध्ये सुचववलेल्हया आहे त, हे खरे आहे काय,

वव.स. ३९९ (5)
(२) असल्हयास, गोदावरी शुध्दीकरणासािी नववन धरण बाींधण्याची सींकल्हपना दे खील माींडण्यात
आली, हे ही खरे आहे काय.

(३) तसेच उक्त नदीत कपडे व वाहने धत
ु ली िावू नयेत असे आदे श को्ातने दे वन
ू ही नदीत
कपडे व वाहने धत
ु ली िात असल्हयाचे माहे िानेवारी,२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशतनास
आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात

काय आढळून आले व

तद्नुसार गोदावरी शुध्दीकरणासािी कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (१२-१२-२०१७) : (१) होय.
(२) नाही.
(३) होय.
(४) होय.

नार्शक महानगरपार्लकेने उप आयुक्त दिातच्या अचधकाऱ्याच्या ननयींत्रणाखाली गोदावरी

नदीच्या थवच्छतेसािी ठदनाींक ०१ एवप्रल, २०१७ रोिी गोदावरी सींवधतन कक्ष थथापन केला

आहे . तसेच नागररकाींद्वारे नदीत कपडे व वाहने धुतली िाऊ नये यासािी ठदनाींक १
एवप्रल,२०१७ पासन
ू गोदावरी सींवधतन कक्षा मार्तत नागररकाींवर दीं डात्मक कायतवाही करण्यात

येत आहे . ठदनाींक ०१ िुल,ै २०१७ पयांत रक्कम रुपये २७०००/- दीं ड वसुल करण्यात आला
आहे .

गोदावरी

नदी

प्रदष
ू ण

्ाळण्यासािी

नार्शक

महत्वाच्या उपाय योिना हाती घेण्यात आलेल्हया आहे त.
आहे .

महानगरपार्लकेकडून

खालीलप्रमाणे

१. रामकींु ड तथा रामघा्ाचे दै नींठदन थवच्छता राखण्यासािी उपाय योिना करण्यात येत
२. धार्मतक महत्वाचे रामघा् पररसर व नदीवरील पुलाींवर ननमातल्हय सींकलनासािी

ननमातल्हयकींु ड िे वण्यात आले आहे त.

३. रामकींु ड पल
ु ािवळ वपींडदान तथा पि
ु ासाठहत्य इत्यादी वथतु सींकलीत करणेसािी

कृत्रीम पात्र िे वण्यात आले आहे .

४. प्रायोचगक तत्वावर पल
ु ाच्या बािूने गोदावरी पात्रात ननमातल्हय ्ाकण्यास अ्काव

ननमातण करण्यासािी िाळया बसववण्यात येत आहे त.

५. गोदावरील नदीमधील वाढणाऱ्या पाणवेली काढण्यासािी महानगरपार्लकेने ववववध
कामे हाती घेतली असून महानगरपार्लकेच्या महासभेकडून प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली
असून याबाबत ननववदा काढून एिींसीमार्तत कामे करण्यात येणार आहे .

६. सद्दयजथथतीत महानगरपार्लकेने थवत:ची वाहने व मनुषयबळ वापरुन गोदावरी नदी

थवच्छ करण्याचे काम हाती घेतले आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३९९ (6)
िल्याण-डोंबबवली (जि.ठाणे) पररसरातील साांडपाण्यामळ
ु े
उल्हास नदी प्रदवू षत झाल्याबाबत

(७)

७७४८७ (०६-०५-२०१७).

श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव), श्री.पाांडुरां ग बरोरा

(शहापूर), श्री.सुरेश लाड (िित) :

सन्माननीय पयावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :(१)

कल्हयाण-डोंबबवली

(जि.िाणे)

शहराींतुन

२००

एम.एल.डी.

साींडपाण्यापैकी

केवळ

४०

एम.एल.डी. साींडपाण्यावर प्रकिया करून उवतरीत साींडपाणी उल्हहास नदीच्या पात्रात सोडले िात
असल्हयाने नदीचे पात्र प्रदवु षत होत असल्हयाचे ठदनाींक ६ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्या
सुमारास ननदशतनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत कडोंमपा क्षेत्रात सदर साींडपाण्यावर प्रकिया करणारे चार प्रकल्हप
दरु ावथथेत असल्हयाने याबाबत भरीव ननधीची आवश्यकता आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच कितत (जि.रायगड) येथील वाहणारी उल्हहास नदी मोिया प्रमाणात प्रदवु षत झाली

असन
ां ी पसरली असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
ू सदर पररसरात दग
ु ध
ननदशतनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुषींगाने सदर नदी प्रदष
ु ण मुक्त करणेबाबत कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलबाींची कारणे काय आहे त ?

श्री. रामदास िदम (१२-१२-२०१७) : (१) कल्हयाण डोंबबवली (जि.िाणे) शहराींतून एकूण २१६
दशलक्ष ली्र प्रनतठदन साींडपाणी ननमातण होते. सद्यजथथतीत त्या साींडपाण्यावर प्रकिया

करण्यासािी महानगरपार्लका व रठहवाशी इमारतीले याींनी एकूण १३५.५ दशलक्ष र्ल. क्षमतेचे
साींडपाणी

प्रकिया

केंद्रे

उभारली

आहे त.

परीं त,ु

पाईपलाईन पूणत न झाल्हयाने र्क्त ४४ दशलक्ष

सदयजथथतीत

साींडपाणी

एकबत्रतररत्या

र्ल. साींडपाण्यावर प्रकिया केली िाते.

उवतररत साींडपाणी हे ववववध नाल्हयाींद्वारे उल्हहास खाडीत र्मसळले िाते.

(२) होय, कल्हयाण डोंबबवली

ननधीची मागणी केलेली आहे .

महानगरपार्लकेने या कामासािी शासनाकडे अमत
ृ योिनेअींतगतत

(३) व (४) कितत पररसरातून वाहणाऱ्या उल्हहास नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता महाराषर प्रदष
ू ण

मींडळामार्तत तपासण्यात येते, अहवालावरुन नद्याींच्या पाण्याची गुणवत्ता सवतसाधारण मयातदेत
असल्हयाचे ठदसून येत.े

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मुांबई उपनगरातील मानखुदमध्ये िैववि िचऱ्यामुळे
प्रदष
ू णामध्ये झालेली वाढ

(८)

७९४१७ (०६-०५-२०१७).

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पयावरण

वव.स. ३९९ (7)
(१) मानखुदत (मुींबई) मध्ये िैववक कचऱ्यामुळे प्रदष
ू ण वाढले असून पररसरातील नागररकाींच्या
आरोग्यावर ववपररत पररणाम होत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशतनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुषींगाने उक्त प्रदष
ू ण रोखण्याकररता कोणत्या ववशेष उपाययोिना केल्हया

वा करण्यात

येत आहे त, याबाबतची सद्यःजथथती काय आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रामदास िदम (१६-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
चांद्रपूर जिल्हयातील पैनगांगा, वैनगांगा, वधा, अांधारी, उमा, मशरना, इरई,
झरपट आहद नदया मोठया प्रमाणात प्रदवु षत झाल्याबाबत

(९)

८१३२४ (०६-०५-२०१७).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :
काय :-

श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.अजित पवार (बारामती),

सन्माननीय पयावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) चींद्रपूर जिल्हहयातील पैनगींगा, वैनगींगा, वधात, अींधारी, उमा, र्शरना, इरई, झरप् आठद

नदया मोिया प्रमाणात प्रदवु षत झाल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशतनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर नदयाींची शासनाने पाहणी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, पाहणीचे ननषकषत काय आहे त व तद्नस
ु ार सदर नद्या प्रदष
ु ण मक्
ु त
करणेबाबत शासनाने कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (१२-१२-२०१७) : (१) हे अींशत: खरे आहे.
चींद्रपूर जिल्हहयातील नदीकािी वसलेल्हया थथाननक थवराज्य सींथथेच्या (महानगरपार्लका

व नगरपार्लका) हद्दीतून ननमातण होणारे

घरगुती साींडपाणी प्रकियाकृत अथवा ववनाप्रकिया

नदीमध्ये र्मसळत असल्हयाने नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता खालावत असल्हयाचे ननदशतनास
आले

(२) हे

आहे .

अींशत: खरे आहे.
नागपूर जिल्हहयातील नाग नदीचे पाणी कन्हान नदीला र्मळत असन
ू पुढे कन्हान नदी,

वैनगींगा नदीला र्मळते.

नाग नदीचे पाणी अप्रत्यक्षरीत्या भींडारा जिल्हहयातील वैनगींगाग नदीत

र्मसळते. पररणामी नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता खालावत असल्हयाचे ननदशतनास आले आहे .
(३) महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाकडून
िाते.

नदीच्या पाण्याची गण
ु वत्ता वेळोवेळी तपासली

वव.स. ३९९ (8)
महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाकडून नदी प्रदष
ु णास िबाबदार असणाऱ्या थथाननक

थवराज्य सींथथाींना िल (प्रनतबींध व प्रदष
ु ण ननयींत्रण) कायदा, १९७४ अींतगतत वेळेोवेळी ननदे श
ठदलेले आहे त.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
वसई (जि.पालघर) तहसीलच्या मख्
ु य पुरवठा ववभागामध्ये सुरु असलेल्या
गैरिारभाराची चौिशी िरुन िारवाई िरणेबाबत

(१०)

८५३२२

(इस्लामपूर),

(२१-०८-२०१७).
श्री.हदलीप

श्री.जितेंद्र

वळसे-पाटील

आव्हाड

(आांबेगाव),

(मुांब्रा

िळवा),

श्री.शमशिाांत

श्री.ियांत
मशांदे

पाटील

(िोरे गाव),

श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.नरहरी झझरवाळ

(हदांडोरी), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.सुरेश लाड (िित), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :
सन्माननीय अन्न व नागरी परु वठा आझण ग्राहि सांर्षणण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) वसई (जि.पालघर) तहसीलच्या मुख्य पुरविा ववभागामध्ये सुरु असलेल्हया अनागोंदी
गैरकारभाराची

सखोल

चौकशी

करुन

कारवाई

करण्याबाबत

थथाननक लोकप्रनतननधीींनी

मा.मख्
ु यमींत्री, उपायक्
ु त (कोकण ववभाग-परु विा) याींचेकडे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान वारीं वार तिारी केलेल्हया आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त तिारीींच्या अनुषींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, त्यात
काय आढळून आले व त्यानुषींगाने सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे व
आतापयांत कोणता पािपुरावा केला आहे वा करण्यात येत आहे व त्याची र्लननषपत्ती काय
आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (१२-०१-२०१८) : (१), (२) व (३) पालघर जिल्हहयातील वसई

तहर्सलच्या

परु विा ववभागामधील कामकािाबाबतची थथाननक लोकप्रनतननधीची ठद.२६.१२.२०१६ रोिीची
तिार प्राप्त झालेली आहे . सदर तिारीच्या अनुषींगाने वसई तहर्सलदार याींच्याकडे तिारदार
याींना त्याींच्याकडील उपलब्ध असलेले पुरावे घेवून सुनावणीसािी

ठद.२०.७.२०१७ व ९.८.२०१७

रोिी बोलववण्यात आले होते. सदर सुनावणीस तिारदार गैरहिर राहीले व कोणतेही अचधकचे
पुरावे सादर केले नाही. त्यामळ
ु े तिार ननकाली काढण्यात आली आहे .
___________
मलिापूर (ता.शाहुवाडी जि.िोल्हापूर) येथील शाळी नदीतील प्रदष
ू णाबाबत
(११)

८५५५० (२१-०८-२०१७).

श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :

पयावरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) मलकापूर (ता.शाहुवाडी, जि.कोल्हहापूर) येथील शाळी नदीत िलपणींची वाढ झाली असन
ू
घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे तर नदीवरील पुलाचे सींरक्षक किडे तु्ले आहे त तसेच नदीकािी

्ाकण्यात येणारा कचरा कुिल्हयाने दग
ां ी पसरली असल्हयाने नागररकाींच्या आरोग्याचा प्रश्न
ु ध
ननमातण झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व शाळी
नदीतील प्रदष
ू ण रोखण्यासािी कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची करणे काय आहे त ?

श्री. रामदास िदम (१२-१२-२०१७) : (१) व (२) हे खरे नाही.
सदरबाबत ववभागाकडे वा महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाकडे कोणतीही तिार प्राप्त

झालेली नाही. तथावप, महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाच्या अचधकाऱ्यामार्तत ठदनाींक १५
सप््ें बर,२०१७ रोिी प्रत्यक्ष भे् दे ऊन पाहाणी केली असता, पाहाणी दरम्यान शाळी नदीमध्ये
िलपणी व नदी कािावर कचरा ्ाकलेला व त्यामुळे दग
ां ी पसरल्हयाचे आढळून आलेले नाही.
ु ध

तसेच जिल्हहा आरोग्य अचधकारी, जिल्हहा पररषद कोल्हहापूर याींनी ठदनाींक १३/९/२०१७

रोिीच्या पत्रान्वये नदीकािी कचरा कुिल्हयाने नागररकाींच्या आरोग्याचा प्रश्न ननमातण झालेला
नसल्हयाचे कळववले आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पुणे शहरात पन्नास मायक्रॉनपे्षणा िमी िाडीच्या वपशव्याांचा
सरास वापर सरु
ु असल्याबाबत

(१२) ८५८८७ (२१-०८-२०१७).

श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :

सन्माननीय पयावरण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुणे शहरात पन्नास मायिॉनपेक्षा कमी िाडीच्या वपशव्याींच्या उत्पादनावर कायद्याने बींदी

असताना शहरात अशा वपशव्याींचा खाद्यपदाथत वविेते, र्ळ वविेते, ककराणा दक
ु ान व
इतराींकडून

सरातस वापर सुरु असल्हयाने ते

पयातवरणास घातक

असून त्यामुळे प्राण्याींचे

आरोग्य धोक्यात आले असल्हयाचे माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशतनास आले
आहे , खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, पुणे शहरात व हद्दीबाहे र कमी िाडीच्या वपशव्याींचे उत्पादक कायतरत असून
सदर उत्पादकाींवर कारवाईची आवश्यकता असन
ू
पािवीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

छुप्या पद्धतीने उक्त वपशव्या माके् मध्ये

(३) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानस
ु ार सदर उत्पादकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. रामदास िदम (१५-०२-२०१८) : (१) महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळामार्तत प्लॉजथ्क

वपशव्या उत्पादन करणाऱ्या उदयोगास पन्नास मायिॉनपेक्षा कमी िाडीच्या वपशव्याचे उत्पादन
करण्यासािी मींिरू ी दे ण्यात येत नाही. तसेच प्राण्याचे आरोग्य धोक्यात आल्हयाबाबतची तिार
महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाकडे प्राप्त झालेली नाही.

(२) पुणे पररसरात प्लॉजथ्क उत्पादन करणारे २८ उदयोग आहे त.त्या उदयोगामार्तत पन्नास
मायिॉनपेक्षा कमी िाडीच्या वपशव्याचे उत्पादन करण्यात येत नाही. तथावप पन्नास
मायिॉनपेक्षा

कमी

िाडीच्या

प्लॉजथ्क

वपशच्याींचा

(कॅरी

बॅग्ि)

वापर,

ववकि,

सींग्रह,

ववलीगीकरण, वाहतक
व ववल्हहे वा् याबाबत कारवाई करण्याचे अचधकार आयक्
ू
ु त ककवा
आयुक्तानी नामननदे र्शत केलेले अचधकारी, जिल्हहाचधकारी व कायतकारी अचधकारी, जिल्हहा
पररषद याींना दे ण्यात आलेले आहे त.
(३) प्रि उद््ावत नाही.
(४) प्रि उद््ावत नाही.
___________
पुणे जिल््यातील समाििल्याण ववभागात वध्
ृ द िलािाराांच्या
मानधनाचे हिारो प्रस्ताव प्रलांबबत असल्याबाबत

(१३)

८६४४० (०९-०८-२०१७).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.राहूल
िुल (दौंड), श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर) :
सन्माननीय साांस्िृतिकति िाय मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे जिल्ह्यातील समािकल्हयाण ववभागात मागील दोन ते अडीच वषातपासून वध्
ृ द

कलाकाराींच्या मानधनाचे हिारो प्रथताव ननणतयाअभावी प्रलींबबत असल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१७
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशतनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, कागदपत्राच्या पूतत
त े अभावी हे प्रथताव प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, यासींदभातत शासनाने चौकशी करुन सदर प्रथतावाींना मींिूरी दे ण्याबाबत कोणती
कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०७-०२-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) कलाकार मानधन ननवड सर्मतीच्या ठदनाींक १० माचत, २०१७ रोिी झालेल्हया बैिकीत सन
२०१४-२०१५, २०१५-२०१६ व २०१६-२०१७ या तीन वषाांसािी प्रनत वषी ६० प्रमाणे १८०
कलाकाराींची ननवड केली आहे. या नवीन लाभार्थयाांच्या मानधनाची दे यके ऑक््ोबर, २०१७
रोिी पाररत झाली असन
ू सींबींचधत लाभार्थयाांच्या खातेवर मानधन िमा करण्याची कायतवाही
सुरु आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
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राज्यातील भूगभातील पाण्याचे स्त्रोत दवू षत होत असल्याबाबत
(१४)

८६६१४

(२१-०८-२०१७).

श्री.सांग्राम

थोपटे

(भोर),

श्री.अममन

पटे ल

(मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती तिकनमला गाववत (इगतपरू ी), डॉ.सांतोष टारफे

(िळमनुरी), प्रा.वषा गायिवाड (धारावी), प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.वविय
वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :

सन्माननीय पयावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील भूगभाततून अचधक खोलातन
ू पाण्याचा उपसा वाढत असल्हयाने िर्मनीखालील
दगडाींमधील रासायननक घ्क पाण्यामध्ये र्मसळत असल्हयाने पाण्याचे थत्रोत दवू षत होत

असल्हयाचे मत डॉ.पवन लाभशेट्वार, शाथत्रज्ञ, नीरी याींनी माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान व्यक्त केले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, शेतीसािी वापरली िाणारी खते, कक्कनाशके, साींडपाणी, कारखाने यामळ
ु े
पाणी प्रदष
ू णाींचे प्रमाण वाढत असल्हयाने याचा नागररकाींच्या आरोग्यावर ववरीत पररणाम होत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, िलप्रदष
ू णाींच्या कारणाचा शोध घेऊन त्यावर वेळीच उपाययोिना करण्याबाबत
तसेच पाणी्ीं चाईचे सींक् ्ाळण्यासािी शासनाने कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाच कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (१०-०१-२०१८) : (१) प्रश्नात नमद
ू अहवाल शासनास सादर झाल्हयाचे
ठदसून येत नाही.

(२) व (३) शेतीमध्ये वापरली िाणारी खते, कक्कनाशके, नागरी साींडपाणी इ.मुळे िलप्रदष
ू ण
होते हे अींशत: खरे असन
ू यावर खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात येत आहे त.

• नवीन उद्योगाींना ककमान ८०% साींडपाणी प्रकिया करुन त्याचा पुनवातपर वा पनचतिण करणे
बींधनकारक करण्यात आले आहे.

• उपरोक्त उद्योगाींनी सींमतीपत्रातील अ्ी व शतींचे उल्हलींघन केल्हयास िल प्रदष
ू ण (प्रनतबींध
आणण ननयींत्रण) कायदा, १९७४ अन्वये कारवाई करण्यात येते.

• नववन औद्योचगक सामानयक प्रकिया यींत्रणेस परवानगी दे ताना ती शुन्य ननषकासन या
तत्वावरच ठदली िाते.

• नागरी साींडपाण्यामुळे होणारे प्रदष
ू ण कमी करण्यासािी नगरपार्लकाींना नागरी साींडपाणी
प्रकिया केंद्र बसववणे महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाद्वारे बींधनकारक करण्यात आले आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

िळां ब (जि. उस्मानाबाद) तालुक्यातील १७ गावाांमध्ये असलेली पाणीटां चाई
(१५)

८६८६५ (११-०८-२०१७).

श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) कळीं ब (जि.उथमानाबाद) तालक्
ु यातील १७ गावाींमध्ये पाणी ्ीं चाई असल्हयाकारणाने बोअर
अचधग्रहनाचे प्रथताव शासनाकडे मींिरु ीसािी पािववलेले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, पींचायत सर्मती कळीं ब व महसल
कायातलयाकडून पींचनामे दे खील झालेले
ू
असूनसुध्दा सदरहु प्रथतावास अद्याप मींिुरी र्मळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, सदर प्रथतावास मींिुरी र्मळण्याबाबत शासनाने कोणती कायतवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१६-०२-२०१८) : (१) कळीं ब तालुक्यातील १७ गावाींचे ववींधन ववठहरी
अचधग्रहणाचे प्रथताव ग्राम पींचायतीकडून कळीं ब पींचायत सर्मतीकडे प्राप्त झाले होते.

(२) व (३) ववींधन ववठहरी अचधग्रहणाच्या एकूण १७ प्रथतावापैकी ७ गावाींच्या प्रथतावात त्र्
ु ी

असल्हयाने पींचायत सर्मती, कळीं ब याींनी हे प्रथताव ग्रामपींचायतीस परत केले. तसेच ज्या १०
पररपूणत प्रथतावाींचे पींचनामे झाले होते त्यातील ६ प्रथतावाींना मींिुरी ठदली व ४ प्रथताव र्ेर
सादर

करण्याववषयी

सींबींचधत

ग्रामपींचायतीींना

कळववण्यात

आले.

सदर

चार

प्रथताव

ग्रामपींचायतीींनी उपववभागीय अचधकारी, कळीं ब याींच्याकडे र्ेर सादर केले नाहीत. त्यामळ
ु े
त्याींना मींिरु ी दे ण्यात आली नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
अांबरनाथ (जि.ठाणे ) येथील वपण्याच्या पाण्याचा परु वठा िरणाऱ्या धचखलोली धरण्षणेत्रात
ववषारी िेममिल्सच्या गोण्याांचे हढगारे आढळल्याबाबत

(१६)

८९६२३

(२१-०८-२०१७).

श्री.ियप्रिाश

मुांदडा

(बसमत),

डॉ.बालािी

किणीिर

(अांबरनाथ), श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती नगर), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर), श्री.शाांताराम
मोरे (मभवांडी ग्रामीण) :

सन्माननीय पयावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अींबरनाथ (जि.िाणे) येथील वपण्याच्या पाण्याचा मख्
ु य िलथत्रोत असलेल्हया चचखलोली
धरणाच्या कािावर रासायननक कचऱ्याने भरलेल्हया गोण्या ्ाकण्यात आल्हयाने नागरीकाींच्या

आरोग्यास धोका ननमातण झाल्हयाची घ्ना ठदनाींक १३ िन
ू , २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास
ननदशतनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त पररसरात गत दोन वषातपासन
ू सातत्याने अींबरनाथ येथील एमआयडीसी
पररसरातील कींपन्याींकडून रासायननक कचरा ्ाकण्यात येत असल्हयाचे ननदशतनास

आले आहे ,

हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार उक्त रासायननक कारखान्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. रामदास िदम (१६-०२-२०१८) : (१), (२) व (३) महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाकडे
ठद.१४.६.२०१७ रोिी प्राप्त झालेल्हया तिारीच्या अनुषींगाने महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाने

ठद.१५.६.२०१७ रोिी केलेल्हया पाहणीत चचखलोली धरणाच्या वरच्या भागात सम
ु ारे ३-४ ककमी
अींतरावर रासायननक कच-याने भरलेल्हया गोण्या ्ाकल्हयाचे आढळून आले.

ठद.१६.६.२०१७ रोिी सदर रासायननक कचरा उचलून घातक घनकचरा सािवणक
ू व ववल्हहे वा्

केंद्र येथे पुढील प्रकिया व ववल्हहे वा्ीकरीता पािववण्यात आला.

प्राथर्मक चौकशीत दोषी आढळलेल्हया ३ उद्योगाींना उत्पादन बींदचे आदे श तसेच ६

उद्योगाींना नो्ीसा बिावण्यात आल्हया आहे त.
महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाने केलेल्हया धरणाच्या पाण्याच्या पथ
ृ क्करणानुसार पाणी

वपण्यास योग्य असल्हयाचे ननदशतनास आले.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

नाांदेड एमआयडीसी पररसरातील िारखान्यातून होणारे प्रदष
ू ण तसेच शहरातील
दवू षत पाणी गोदापात्रात सोडत असल्याबाबत

(१७)

९१०४९ (२१-०८-२०१७).

(नाांदेड दक्ष्षणण) :

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.हे मांत पाटील

सन्माननीय पयावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाींदेड एमआयडीसी पररसरातील अनेक कारखान्यातून ननघणा-या प्रदष
ू णामळ
ु े नागररकाींचे
आरोग्य धोक्यात आल्हयाचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशतनास आले, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्हयास, उक्त कारखान्याींची तिार महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाकडे केली आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) तसेच नाींदेड शहरातून ननघालेले दवू षत आणण घाण पाणी तब्बल १४ नाल्हयाींद्वारे

गोदापात्रात सोडले िात असल्हयामळ
ु े प्रदष
ू ण मोिया प्रमाणावर वाढल्हयाने या नाल्हयाींचे पाणी
अन्यत्र वळववण्याची सूचना मा.पयातवरण मींत्री याींनी ठदड वषातपूवी दे ऊनही अद्यापपयतत
याबाबत महापार्लकेने कोणतीच कायतवाही केली नसून मा.पयातवरण मींत्री याींनी सींबचधत
अचधका-याींवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदे श ठदनाींक ९ िन
ू , २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ठदले
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार सींबचधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रामदास िदम (१६-०२-२०१८) : (१) व (२) जिल्हहा आरोग्य अचधकारी, नाींदेड याींच्या
अहवालानस
ु ार, नाींदेड एमआयडीसी पररसरातील कारखान्याींमधील प्रदष
ू णामळ
ु े पररसरातील

नागरीकाींचे आरोग्य धोक्यात आल्हयाची बाब मे-२०१७ वा त्या दरम्यान ननदशतनास आली नाही.
तथावप मे.नतरूपती इींडथरीि या कारखान्याबद्दल प्राप्त झालेल्हया तिारीस अनुसरून महाराषर
प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाने सदर कारखान्यास ठद.२९ मे,२०१७ रोिी ताकीद पत्र ठदले आहे .
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(३) व (४) या प्रकरणी माहे िन
ू -२०१७ मध्ये महापौर व महानगरपार्लका आयुक्त, नाींदेड-

वाघाळा शहर महानगरपार्लका याींच्यावर पयातवरण सरीं क्षण अचधननयम, १९८६, िल (प्रदष
ू ण
प्रनतबींध व ननयींत्रण) कायदा, १९७४ व प्लाथ्ीक कचरा व्यवथथापन अचधननयम,२०१६ अींतगतत
र्ौिदारी ख्ला दाखल करण्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
अमलबाग व मुरुड (जि.रायगड) तालुक्यात सीआरझेड िायद्याचे उल्लांघन
िरुन बाांधण्यात आलेल्या इमारतीांबाबत

(१८)

९१२१३ (२१-०८-२०१७).

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :

सन्माननीय पयावरण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अर्लबाग व मुरुड (जि.रायगड) तालुक्यात सीआरझेड कायद्याचे उल्हलींघन करुन शेतघर
बाींधण्याच्या नावाखाली ववना परवानगी बेकायदे शीर प्रशथत इमारती बाींधल्हया आहे त, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्हयास, सीआरझेड कायद्याचे उल्हलींघन करुन बाींधण्यात आलेल्हया इमारतीवर महसूल
ववभागाने इमारती तशाच िे वून वॉलकींपाऊींड तोडून कारवाई केल्हयाचे ननदशतनास आले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार बेकायदे र्शरररत्या बाींधण्यात आलेल्हया सदर इमारतीींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (१६-०२-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) जिल्हहाचधकारी, रायगड याींच्या अहवालानुसार, अर्लबाग व मुरूड तालुक्यात
सीआरझेड ननयमावलीचे उल्हलींघन करून केलेल्हया

एकूण अनचधकृत बाींधकामाची सींख्या ३१२

इतकी असून या सवत बाींधकामधारकाींना महाराषर नगररचना अचधननयम, १९६६ चे कलम ५२,
५३, ५४ व ५५ तसेच, पयातवरण सींरक्षण अचधननयम, १९८६ चे कलम ३ (१) व १५ मधील
तरतुदीींनुसार नो्ीसा बिावण्यात आल्हया आहे त.
त्याचप्रमाणे,

उपरोक्त

३१२

बाींधकामाींपक
ै ी

१६४ बाींधकामाींवर

महाराषर

नगररचना

अचधननयम, १९६६ चे कलम ५२, ५३, ५४ व ५५ तसेच, पयातवरण सींरक्षण अचधननयम, १९८६ चे
कलम ३ (१) व १५ मधील तरतुदीींनुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे त
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
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िुडोशी (ता.खेड, जि.रत्नाधगरी) येथील गावठाणाबाहे र बाांधलेल्या दोन बांगल्यासांदभात
प्रदष
ू ण तिकनयांत्रण मांडळािडे िरण्यात आलेल्या तक्रारीबाबत

(१९)

९१५७८ (२१-०८-२०१७).

श्री.रािन साळवी (रािापूर) :

सन्माननीय पयावरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कुडोशी (ता.खेड, जि.रत्नाचगरी) येथील गाविाणाबाहे र बाींधलेल्हया दोन बींगल्हयासींदभातत

प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाकडे करण्यात आलेल्हया तिारीच्या अनुषींगाने ठदनाींक २४ मे, २०१७ रोिी
वा त्या सम
ु ारास पाहणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त पाहणीत कोणत्या त्र्
ु ी आढळून आल्हया आहे त व त्यानस
ु ार सींबधीत
बींगला मालकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे , याबाबतची सद्यजथथती काय
आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (१६-०२-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) उक्त प्रकरणी प्रादे र्शक अचधकारी, महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळ, तहसीलदार

(खेड),

उप अर्भयींता पा्बींधारे ववभाग, खेड व पोर्लस ननररक्षक, खेड याींचे समवेत केलेल्हया सींयुक्त
पाहणीत सदर ठिकाणी गारूर्मचित वाळूचा सािा करणे तसेच वाळू व र्समें्पासन
ू र्रशी
तयार करण्याची यींत्रणा ववनापरवानगी बसववली असल्हयाचे ठदसन
ू आले.

वाळू व र्समें्पासून र्रशी तयार करण्यास परवानगी घेतली नसल्हयाने महाराषर प्रदष
ू ण

ननयींत्रण मींडळाने सदर उद्योगास ठद.१४.६.२०१७ रोिी बींद आदे श पाररत केले आहे त.
तसेच,

गारूर्मचित

वाळूच्या

साठ्याबाबत

तहसीलदार (खेड)

याींनी

जिल्हहाचधकारी,

रत्नाचगरी याींना अहवाल सादर केला आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
डहाणू नगरपररषदे च्या ्षणेत्रात सरावली-मानफोड पाडा येथील खाडीत
फुगा िांपनीतन
ू होणारे प्रदष
ू ण

(२०)

९३०७१ (२१-०८-२०१७).

श्री.अममत घोडा (पालघर) :

सन्माननीय पयावरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) डहाणू नगरपररषदे च्या क्षेत्रात सरावली-मानर्ोड पाडा येथील खाडीत र्ुगा कींपनीतून
प्रदवू षत पाणी, कचरा सोडला िात असल्हयाचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशतनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,असल्हयास

त्यात काय आढळून

आले व त्यानस
ु ार उक्त कींपनीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३९९ (16)
श्री. रामदास िदम (१६-०२-२०१८) : (१) सरावली- मानर्ोड पाडा येथील खाडीत र्ुगी

कींपनीतून प्रदवू षत पाणी, कचरा सोडला िात असल्हयाची कोणतीही तिार मे,२०१७ वा त्या
दरम्यान महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाकडे प्राप्त झालेली नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
अमलबाग (जि.रायगड) तालक्
ु यातील रामराि नदीपात्रात उभारण्यात येत
असलेल्या पाणीपुरवठा योिनेचे िाम ग्रामस्थाांनी बांद पाडल्याबाबत

(२१)

९३२४५ (२१-०८-२०१७).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा व

(१) अर्लबाग (जि.रायगड) तालुक्यातील रामराि नदीपात्रात राषरीय पेयिल योिनेतून
उभारण्यात येत असलेल्हया पाणीपुरविा योिनेचे काम ग्रामथथाींनी बींद पाडल्हयाचे माहे िन
ू ,
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशतनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त योिनेकररता पाणी परु वठ्याकररता असलेली पाण्याची ्ाकी ही रामराि
नदीपात्रात बाींधण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त पाण्याच्या ्ाकीच्या बाींधकामाला ग्रामथथाींचा ववरोध आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(४) असल्हयास, यासींदभातत मख्
ु य कायतकारी अचधकारी याींच्याकडे ग्रामथथाींनी तिार करुनही
अदयाप कोणतीच कायतवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व

ग्रामथथाींच्या तिारीनुषींगाने कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,नसल्हयास, ववलींबची
कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (१६-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
राषरीय ग्रामीण पेयिल कायतिमाींतगतत रामराि गावासािी रामराि ग्रामपींचायतीने ग्रामसभेत

मींिरू केलेल्हया िरावानस
ु ार ग्रामीण पाणी परु विा व थवच्छता सर्मतीने उपलब्ध करुन ठदलेल्हया

गाविाणाच्या ठिकाणी नदी पात्राच्या कडेला नदीपात्राच्या ककनाऱ्यापासून सम
ु ारे १५ मी्र
अींतरावर

पाण्याची ्ाकी बाींधण्यात आली आहे. पाण्याच्या सािवण ्ाकीस भववषयात पुराच्या

पाण्याचा धोका पोहचू नये यासािी ्ाकीभोवती सींरक्षण र्भींत बाींधण्याचे प्रथताववत आहे.
(३ व ४) हे खरे नाही.

ग्रामपींचायतीच्या ठदनाींक ०६.०२.२०१६ रोिीच्या ग्रामसभेमध्ये िराव िमाींक ४८(१) अन्वये
पाण्याची ्ाकी बाींधण्याच्या कामास ववरोध नसल्हयाचा िराव ग्रामसभेने पाररत केला आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ३९९ (17)
नामशि जिल््यातील स्वस्त धान्य दि
ु ानदाराांनी ई-पॉस ममशनध्ये
फेरफार िरुन गैरव्यवहार िेल्याबाबत

(२२)

९५०३७ (२९-१२-२०१७).

श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अजित पवार

(बारामती), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपरू ), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड
(मुांब्रा िळवा), श्रीमती सीमाताई हहरे (नामशि पजश्चम), श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय अन्न व नागरी परु वठा आझण ग्राहि सांर्षणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) नार्शक जिल्हहयातील २६०९ दक
ु ानात ई-पॉस मर्शन बसववण्याची सोय केली असन
ू बायो
मेरीक पध्दतीने लाभार्थयाांना धान्याचे वा्प सुरु केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास,उक्त जिल्ह्यातील सुरगाणा गैरव्यवहाराची चौकशी सुरु असतानाच जिल्ह्यासह

खादगाींव (ता.नाींदगाींव) येथील राथत भाव दक
ु ान नींबर १५४ आणण मौिे बोराळे येथील दक
ु ान
नीं.३७ या दक
ु ानाींत ई पॉस मर्शनमध्ये र्ेरर्ार झाल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा

त्यादरम्यान अन्न व नागरी परु विा ववभागाच्या ननदशतनास आले असन
पे्ीएम पॉस
ू

मर्शनमध्ये र्ेरर्ार व कामात अननयर्मततेबाबत नार्शक ववभागाच्या पुरविा अचधकाऱ्याींकडे
माहे िल
ु -ै ऑगथ्, सप््ें बर दरम्यान सुमारे २० ते २२ तकारी प्राप्त झाल्हया आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली तसेच ई पॉस मर्शनचा वापर पारदशतकतेने
होण्याकररता कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (०९-०२-२०१८) : (१) नार्शक जिल्हहयाींसािी २५९६ ई-पॉस मशीन

उपलब्ध

करुन दे ण्यात आल्हया आहे त व लाभार्थयाांना बायोमेठरक पध्दतीने धान्याचे वा्प सुरु केले
आहे .

(२) सदर दोन्ही राथतभाव दक
ु ानदार याींनी माहे सप््ें बर २०१७ मठहन्यात र्शधावथतू वा्प
करण्यापव
ू ीच सेल क्लोि (Sale Close) चे ब्न दाबल्हयाने सेल बींद झाला होता. सदर
प्रकरणी तहसीलदार नाींदगाव याींच्यामार्तत चौकशी करण्यात आली आहे .

ई-पॉस मशीनसींबींधी मालेगाींव शहर थवथतधान्य दक
ु ानदार सींघ्ना व नार्शक जिल्हहा

थवथतधान्य दक
ु ानदार सींघ्ना याींचे तिार विा ननवेदन प्राप्त झालेले होते.

(३) सदर दोन्ही राथतभाव दक
ु ानदार याींनी अननयर्मतता केल्हयाचे आढळून आल्हयाने त्या
राथतभाव दक
ु ानाींचे

प्राचधकारपत्र जिल्हहा परु विा अचधकारी याींनी रद्द केले होते. तद्नींतर सदर

दोन्ही राथतभाव दक
ु ानदाराींनी उपायुक्त पुरविा, नार्शक याींचेकडे अपील केले होते. या अपील
सुनावणीमध्ये दोन्ही दक
ु ानदाराींचे १०० ्क्के अनामत रक्कम िप्त करण्याचे आदे श कायम

िे वण्यात आलेले असून दक
ु ानाींचे प्राचधकारपत्र रद्द करण्याचे आदे श मात्र रद्दबातल करून नवीन
आदे शान्वये दोन्ही दक
ु ाने पुनथथातवपत करण्यात आलेली आहे त.

वव.स. ३९९ (18)
राथतभाव दक
ु ानातून

ई-पॉस मशीनद्वारे होणारी र्शधावथतूींची वविी तपशील यामध्ये

पारदशतकता येण्यासािी www.mahafood.gov.in या ववभागाच्या सींकेतथथळावर िनतेसािी
उपलब्ध करुन ठदला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यात आधार िाड रे शन िाडाशी मलांि िरण्याच्या तिकनणयाबाबत
(२३)

९५०३९ (२९-१२-२०१७).

श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अजित पवार

(बारामती), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपरू ), श्री.जितेंद्र
आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.बसवराि पाटील (औसा) :

सन्माननीय अन्न व नागरी पुरवठा

आझण ग्राहि सांर्षणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात आधारकाडत रे शनकाडतशी र्लींक करण्याचा ननणतय शासनाने माहे सप््ें बर, २०१७
मध्ये वा त्या दरम्यान घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) तसेच राथत धान्य योिनेंतगतत ज्या लाभार्थयातिवळ आधार काडत नाही अथवा त्याचे रे शन
काडत आधार काडतशी िोडलेले नाही त्याला या योिनेचे र्ायदे नाकारु नयेत अशा सूचना केंद्राने
प्रत्येक राज्याला िारी केल्हयाची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशतनास
आली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, राज्यात ककती रे शनकाडत आधार काडतशी र्लींक करण्यात आले आहे त व
लाभार्थयातचे नाींव रे शनकाडत डे्ाबेसमधून वगळणे तसेच थवथत धान्य दे ण्याबाबत असलेले
ननकष याबाबत राज्य शासनाने कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) असल्हयास, राज्यातील गोरगरीब नागररकाींना रे शनवरील धान्य घेता यावे म्हणून रे शन
काडत आधार काडतशी र्लींक करणेबाबत कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (०१-०२-२०१८) : (१) राज्यातील सावतिननक ववतरण व्यवथथेचे सींपण
ू त
सींगणकीकरण करण्यात येत असून याबाबत शासनाने ठद.१८ मे, २०१६ रोिी लाभार्थयाांची

बायोमेठरक ओळख प्वून र्शधावथतूचे वा्प करण्याचा धोरणात्मक ननणतय घेतला आहे. या

प्रकल्हपाींतगतत सवत लाभार्थयाांचे मोबाईल िमाींक, आधार िमाींक व बॅंक खाते िमाींक इ. माठहती
पीडीएस डा्ाबेसमध्ये समाववष् करण्याची कायतवाही सरू
ु आहे .

(२) केंद्र शासनाने ठद.२४ ऑक््ोबर २०१७ रोिीच्या पत्रान्वये सवत राज्याींना कोणत्याही
लाभार्थयातस आधार िमाींक नाही, या कारणाथतव र्शधावथतू लाभ नाकारू नयेत अशा सूचना
ठदलेल्हया आहे त.
(३)

अद्यापपावेतो राषरीय अन्नसुरक्षा अचधननयम अींतगतत एकूण ७ को्ी पात्र लाभार्थयाांपैकी

८७% (६.१० को्ी) तसेच १४ दषु काळग्रथत जिल्ह्यातील दाररद्र्यरे षेवरील शेतकरी लाभार्थयाांच्या
आधार र्सडीींगची ८६% कायतवाही पूणत करण्यात आलेली आहे. Data Digitization केल्हयाने
सुमारे

१०

लक्ष र्शधापबत्रका या

वगळण्यात आलेल्हया आहे त.

दब
ु ार,

मयत

व

प्रत्यक्ष गहृ भे्ीद्वारे

अपात्र िरल्हयाने
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(४) केंद्र शासनाच्या मागतदशतक सूचनाींन्वये आधार िमाींक र्शधापबत्रकेशी र्लींक करण्यासािी

माहे माचत २०१८ पयांत मुदतवाढ दे ण्यात आलेली असून उवतररत लाभार्थयाांच्या आधार र्सडीींगची
कायतवाही प्रगतीपथावर आहे . तसेच, शासनाने ठद.१७ एवप्रल २०१७ रोिीच्या पत्रान्वये कोणताही

पात्र लाभाथी र्शधावथतू लाभापासून वींचचत राहू नये याबाबत काळिी घेण्याच्या सूचना सवत
क्षेत्रीय कायातलयाींना ठदलेल्हया आहेत.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
धुळे जिल्हयातील पाणी टां चाईवर उपाययोिना िरण्याबाबत
(२४)

९५२९३

(२९-१२-२०१७).

श्री.िुणाल

पाटील

(धुळे

ग्रामीण),

प्रा.ववरें द्र

िगताप

(धामणगाव रे ल्वे), श्री.हषवधन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम
शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :

सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) धुळे जिल्हहयात अल्हप पाऊस झाल्हयामळ
ु े जिल्हहयातील ११ गावाींना ्ँ करद्वारे वपण्याच्या

पाण्याचा परु विा केला िात असल्हयाचे माहे ऑगथ्, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशतनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, धुळे तालुक्यातील हें द्रण
ू व र्ागणे या गावाींना ्ँ करद्वारे पाणीपुरविा करण्याचा
प्रथताव प्रशासनाकडे सादर केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार उक्त गावात ्ँ करद्वारे पाणीपुरविा करण्याबाबत तसेच जिल्हहयातील ्ीं चाईसदृश्य
पररजथथतीवर मात करण्यासािी कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२७-०२-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) धुळे तालुक्यातील हें द्रण
ै ी र्क्त र्ागणे या गावाींला ्ँ करद्वारे पाणी
ू व र्ागणे या गावाींपक
पुरविा करण्याचा प्रथताव जिल्हहा प्रशासनाकडे प्राप्त झाला आहे .
हें द्रण
ू या गावासािी ्ँ करची मागणी प्राप्त झालेली नाही.

(३) र्ागणे गावालगतच्या लघु तलावात शेवडीचे काम पण
ू त करण्यात आल्हयामळ
ु े अद्यापपयांत
्ँ करची गरि लागली नाही.

धुळे जिल्हहयातील ्ीं चाई सदृश्य पररजथथतीवर मात करण्यासािी माहे ऑक््ोबर, २०१७ ते

िुन-२०१८

या

कालावधीकररता

्ीं चाई

भासणा-या

१७५

गावे

व

९७

वाडयासािी

२७६

उपाययोिनाींकररता रु. ४२८.८४ लाख ककमींतीचा सींभाव्य पाणी ्ीं चाई कृती आराखडा तयार

करण्यात आला आहे त्यानस
ु ार ्ीं चाई कालावधीत आवश्यक तेथे पाणी ्ीं चाई ननवारणाथत
आवश्यक त्या उपाययोिना राबवन
ू ्ीं चाई पररजथथती हाताळण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३९९ (20)
चाांदरु रे ल्वे (जि.अमरावती) तालुक्यात रॉिेलचा होत असलेला िाळाबािार
(२५)

९५६८८ (२९-१२-२०१७).

(तिकतवसा) :

प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर

सन्माननीय अन्न व नागरी पुरवठा आझण ग्राहि सांर्षणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अमरावती जिल्ह्यातील चाींदरु बािार शहरासह सींपुणत तालुक्यात रॉकेलचा काळाबािार

मोठ्या प्रमाणात सुरु असल्हयाचे ठदनाींक २८ ऑगथ्, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास ननदशतनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, वाहनाींमध्ये डडिेलसह रॉकेलचा वापर करण्यात येत असल्हयाने प्रदष
ू ण होत
असल्हयाचे ननदशतनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३)असल्हयास, पुरविा ववभाग व शासनाकडून रॉकेलचा को्ा कमी येत असून ग्रामीण
भागातील लाभार्थयाांचे रॉकेल माकर्याींमार्तत ववकले िात असल्हयाचे ननदशतनास आले आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार रॉकेलचा काळाबािार थाींबववण्याबाबत कोणती कायतवाही केली व सींबचधताींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (१९-०१-२०१८) : (१) ठद.२७.८.२०१७ रोिी वत्ृ तपत्रात प्रर्सध्द झालेल्हया

बातमीच्या अनष
ु ींगाने अमरावती जिल्ह्यातील चाींदरू बािार तालक्
ु यातील ९ केरोर्सन परवान्याची

तपासणी केली असता केरोर्सन परवानाधारकाच्या थ्ॉक तपासणीबाबत सािा बरोबर आढळून
आला. तपासणीदरम्यान र्शधापबत्रकाधारकाचे बयाण घेण्यात आले असता प्रत्येक मठहन्याला
ननयर्मत केरे ार्सन र्मळत असल्हयाचे र्शधापबत्रकाधारकाींनी बयाणामध्ये नमूद केले आहे .

(२) तहसीलदार चाींदरु बािार याींचे तपासणी पथकाने वाहनामधील इींधनाचे एकूण ४ नमन
ु े
घेऊन तपासणीकररता पािववण्यात आले आहे त. तपासणी अहवाल प्राप्त होताच ननयमानुसार
कायतवाही करण्यात येईल.
(३) हे खरे नाही.
अमरावती जिल्ह्यास मागणीच्या १००% इतक्या प्रमाणात केरोर्सन ननयतन मींिूर

करण्यात येते.

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

___________

भस
ु ावळ (जि.िळगाांव) येथील शासिीय धान्य गोदामात तपासणीवेळी
आ्षणेपाह िागदपत्र तिकनदशनास आल्याबाबत

(२६)

९५७५५ (२९-१२-२०१७).

श्री.सुतिकनल िेदार (सावनेर) :

श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर), श्री.सरदार तारामसांह (मल
ु ुांड),

सन्माननीय अन्न व नागरी पुरवठा आझण ग्राहि सांर्षणण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

वव.स. ३९९ (21)

(१) भुसावळ (जि.िळगाींव) येथील शासकीय धान्य गोदामात अरववींद अींतुरलीकर, जिल्हहा
परु विा अचधकारी, िळगाींव, सहाय्यक जिल्हहा परु विा अचधकारी व परु विा तपासणी अचधकारी

तपासणीसािी गेले असता नतथे सापडलेल्हया अनेक आक्षेपाहत कागदपत्राींबाबत ठदनाींक ३० मे,
२०१७ रोिी पत्र ि.पुरविा/चौकशी-१/कावव/९/११५/२४३०/२०१७ नस
ु ार एक लेखी तिार केल्हयाची
बाब ठदनाींक ४ िुल,ै २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदशतनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त जिल्हहा पुरविा अचधकारी याींनी उपरोक्त तिारीमध्ये शासकीय गोदामात

थवच्छक म्हणन
ू कायतरत असलेले िी.अकबर खान र्सकींदर खान हे गतअनेक वषाांपासन
ू
शासकीय गोदामात कामाला असन
ू अनेक सामाजिक रािकीय सींघ्ना व व्यक्ती याींच्या ले्र

हे डवर शासकीय कमतचारी व अचधकारी याींचे ववरोधात माठहती अचधकार व तिार ्ाकून
गैरव्यवहार दडपत असल्हयाचे व करीत असल्हयाचे ननदशतनास आल्हयाबाबत नमूद केले आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, िी.अकबर खान र्सकींदर खान हे गेली अनेक वषे एकाच िागी काम करीत
असून, शासकीय गोदामाच्या रजिथ्रमध्ये अनेक आक्षेपाहत कागद सापडले, याचा तपास पूणत
झाला आहे काय,

(४) असल्हयास, जिल्हहा पुरविा अचधकारी याींनी जिल्हहाचधकाऱ्याींना केलेल्हया तिारीच्या अनुषींगाने
जिल्हहाचधकारी कायातलयाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (०९-०२-२०१८) : (१), (२) व (३) जिल्हहा पुरविा अचधकारी, िळगाव,
सहा.जिल्हहा परु विा अचधकारी व परु विा तपासणी अचधकारी, जिल्हहा परु विा अचधकारी
कायातलय, िळगाव याींनी ठद.२६.०५.२०१७ रोिी भुसावळ येथील शासकीय धान्य गोदामाच्या
अचानक तपासणी केली. सदर तपासणीबाबत जिल्हहाचधकारी िळगाव याींना सादर केलेल्हया
ठदनाींक ३०/५/२०१७ च्या अहवालात भुसावळ येथील धान्य गोदामातील

रजिथ्रमध्ये माठहती

अचधकारान्वये मागणी केलेली कागदपत्रे, कोरे माठहतीचे अचधकार अित तसेच आयुक्त,
उपायक्
ु त, जिल्हहा परु विा अचधकारी, सहा.जिल्हहा परु विा अचधकारी याींचे ववरुध्द करावयाच्या
तिारी अिातचे हथताक्षरातील कागदपत्रे सापडली असून सदर माठहती अचधकार अित करण्याचे
काम गोदामातील थवच्छक िी.अकबरखान नादरखा पिाण हे करीत असल्हयाचे प्रथमदशतनी
ठदसून येत असल्हयाचे नमूद केले आहे .

(४) व (५) ठद.२२/०६/२०१७ रोिीच्या आदे शान्वये िी.अकबरखान नादरखा पिाण, गोदाम
थवच्छक याींची तहर्सल कायातलय, भुसावळ येथून तहर्सल कायातलय, बोदवड येथे सेवा वगत
करण्यात आली आहे. याप्रकरणी परीपुणत चौकशी करून कारवाई करण्याबाबत जिल्हहाचधकारी,

िळगाव याींनी उप ववभागीय अचधकारी, भुसावळ याींना ठद.०९.०१.२०१८ च्या पत्रान्वये आदे र्शत
केले आहे.

___________

वव.स. ३९९ (22)
येवला (जि.नामशि) शहरातील गांगासागर तलावाच्या पयावरण सांवधनासाठी
(२७)

राज्य सरोवर सांवधन योिनेतून तिकनधी ममळणेबाबत

९६४७९ (३०-१२-२०१७).

श्री.छगन भि
ु बळ (येवला) :

सन्माननीय पयावरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) येवला (जि.नार्शक) शहरातील गींगासागर तलावाच्या पयातवरण सींवधतनासािी राज्य सरोवर
सींवधतन योिनेतन
ू ननधी र्मळणेसािी शासनास प्रथताव पािववण्याची थथाननक लोकप्रनतननधीींनी
ठदनाींक ७ िुल,ै २०१७ रोिी वा त्या सुमारास नार्शक जिल्हहा प्रशासनाकडे मागणी केलेली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने गींगासागर तलावाच्या पयातवरण सींवधतनासािी राज्य
सरोवर सींवधतन योिनेतून ननधी र्मळण्यासािी शासनाकडे प्रथताव पािववण्यात आला आहे
काय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय त्यात काय आढळून आले व उक्त
प्रथतावावर कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (१५-०२-२०१८) : (१) होय. मा.छगनराव भुिबळ याींनी ठदनाींक ०७ िुल,ै
२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये मख्
ु याचधकारी, येवला नगरपररषदे स गींगासागर तलावाला पयातवरण
सींवधतनासािीचा प्रथताव शासनाकडे सादर करण्याबाबत कळववले होते.

(२) व (३) मुख्याचधकारी, येवला याींच्या अहवालानुसार गींगासागर तलावाच्या पयातवरण

सींवधतनासािी राज्य सरोवर सींवधतन योििनेंतगतत प्रथताव मींिुरीसािी नगरपररषद सभेच्या

िरावाची आवश्यकता असन
ू माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये होणाऱ्या नगरपररषद सवतसाधारण
सभेवर सदर ववषयाींस मींिुरी घेण्यात येईल. तसेच िराव पाररत झाल्हयावर सववथतर प्रकल्हप

अहवाल शासनास मींिुरीसािी व ननधी र्मळण्यासािी सादर करण्यात येईल. सदर प्रथताव प्राप्त
झाल्हयावर शासन थतरावरुन पुढील कायतवाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

समद्रपुर (ता.हहांगणघाट, जि.वधा) येथील पुरवठा तिकनरर्षणिाववरुध्द
(२८)

प्रस्ताववत मशस्तभांगाववषयि िारवाई पूण िरण्याबाबत

९७०८७ (२९-१२-२०१७).

ग्रामीण) :

श्री.मधि
ु रराव चव्हाण (तळ
ु िापूर), श्री.सुभाष भोईर (िल्याण

सन्माननीय अन्न व नागरी परु वठा आझण ग्राहि सांर्षणण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) समद्रपुर (ता.ठहींगणघा्, जि.वधात) येथील पुरविा ननररक्षकाने माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा

त्यादरम्यान गैरव्यवहार केल्हयाने सींबींचधत जिल्हहा पुरविा अचधकारी याींनी त्याींची बदली सेवा

जिल्हहा परु विा कायातलय, वधात येथे करुन कारणे दाखवा नो्ीस ठदली असन
ू सदर प्रकरणाची
चौकशी करण्यासािी जिल्हहाचधकारी, वधात याींनी उपववभागीय अचधकारी, ठहींगणघा् याींची
चौकशी अचधकारी म्हणून ननयुक्ती केली होती, हे खरे आहे काय,

वव.स. ३९९ (23)
(२) असल्हयास, उपववभागीय अचधकारी, ठहींगणघा् याींनी प्राथर्मक चौकशीत पुरविा ननररक्षक,

समुद्रपूर याींच्याववरुध्द तिारीत सत्यता आढळून आली आहे, सींबींचधत पुरविा ननररक्षकाववरुध्द
र्शथतभींगाववषयक कारवाई प्रथताववत करण्यात आली आहे असा अहवाल जिल्हहाचधकारी याींना
ठदनाींक ७ िुल,ै २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

त्यानुसार सींबींचधत पुरविा ननररक्षकाववरुध्द प्रथताववत र्शथतभींगाववषयक कारवाईचे थोडक्यात
थवरुप काय व उक्त कारवाई केव्हापयांत होणे अपेक्षक्षत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (२५-०१-२०१८) : (१) होय.
(२) होय.
(३) सींबींचधत परु विा ननरीक्षकाववरुध्द महाराषर नागरी सेवा (र्शथत व अपील) ननयम, १९७९
च्या ननयम-८ खाली कारवाई सुरु करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
नेवासा (जि.अहमदनगर) तालक्
ु यात धान्य िोटा वाढवन
ू ममळण्याची मागणी
(२९)

९७२७६ (२९-१२-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा) :

सन्माननीय अन्न व

नागरी पुरवठा आझण ग्राहि सांर्षणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नेवासा (जि.अहमदनगर) तालुक्यात प्रशासकीय कमतचारी व रे शनधान्य दक
ु ानदार याींच्या
चुकाींमळ
ु े सतत ३-४ मठहन्यापासन
ू सुमारे ७७ हिार लोकाींचा धान्यको्ा कमी झाला असून

उक्त को्ा वाढवून र्मळावा अशी मागणी तहर्सलदार याींच्याकडे ठदनाींक २२ ऑगथ्, २०१७
रोिी वा त्या सुमारास लेखी ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त ननवेदनानुसार शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून

आले व त्यानस
त त दे ण्याकररता कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत
ु ार धान्य को्ा पव
ू व
आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (०१-०२-२०१८) : (१) होय.
(२) राषरीय अन्नसुरक्षा योिना लागू झाल्हयानींतर नेवासा तालुक्यातील ग्रामीण लोकसींख्येच्या
प्रमाणात २,७३,०९५ एवढ्या लाभार्थयाांची ननवड करण्यात आली. तद्नींतर शासन ननणतय ठदनाींक

३.३.२०१७ अन्वये अहमदनगर जिल्ह्यास ठदलेल्हया वाढीव इष्ाींकामधून नेवासा तालुक्यासािी
प्राधान्य कु्ुींब लाभार्थयाांसािी वाढीव इष्ाींक दे ऊन २,७५,५८२

एवढा इष्ाींक करण्यात आला.

नेवासा तालुक्यामध्ये सद्यजथथतीत प्राधान्य कु्ुींब लाभार्थयाांमध्ये एकूण २,६५,५१५ एवढ्या
लाभार्थयाांची ननवड करण्यात आली आहे . सदर लाभार्थयाांना अन्नधान्याचा लाभ सुरळीतपणे
दे ण्यात येत आहे .

वव.स. ३९९ (24)
नेवासा

तालुक्यामध्ये

मयत,

थथलाींतररत

इत्यादी

कारणाींमुळे

तसेच,

थवेच्छे ने

अन्नधान्याचा लाभ न जथवकारण्याचे लेखी ठदलेल्हया अिाांनुसार लाभार्थयाांची नावे यादीतून कमी

करण्याबाबतची कायतवाही करण्यात आली आहे. त्यानस
ु ार सद्यजथथतीत १०,०६७ इतका इष्ाींक
र्शल्हलक असन
ू , पात्र लाभार्थयाांची ननवड करण्याची प्रकिया सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मौिे नेसरी (ता.गडहहांग्लि,जि.िोल्हापरू ) या गावाची नळपाणीपरु वठा योिना पण
ू िरण्याबाबत
(३०)

९७३८६ (२९-१२-२०१७).

(मुांब्रा िळवा) :

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जितेंद्र आव्हाड

सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :-

(१) मौिे नेसरी (ता.गडठहींग्लि,जि.कोल्हहापूर) या गावाच्या नळपाणीपुरविा योिनेला शासनाने
प्रशासकीय मान्यता दे ऊन रूपये ४ को्ी ८० लाख इतका ननधी मींिूर केला आहे, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्हयास, उक्त ननधी मींिरू करुनही शासनाने कामाला सरु
ु वात केली नाही, हे ही खरे

आहे काय,
(३)

असल्हयास,

सदर

पाणीपुरविा

योिना

तात्काळ

कायातजन्वत

करण्याबाबत

थथाननक

लोकप्रनतननधीनी मा.पाणीपुरविा व थवच्छता मींत्री याींच्याकडे ठदनाींक २८ िुलै, २०१७ रोिी वा
त्यासुमारास लेखी पत्राद्वारे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त मागणीच्या अनष
ु ींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व सदर योिना कायातजन्वत करण्याबाबत कोणती कायतवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१४-०२-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) व (४) होय, हे खरे आहे .
मा.िीमती सींध्यादे वी दे साई-कुपेकर, वव.स.स. याींनी ठद.२८.०७.२०१७ रोिी मा.मींत्री,पाणी

पुरविा व थवच्छता याींचेकडे लेखी पत्राद्वारे नेसरी गावाच्या पाण्याचा प्रश्न सु्ण्याच्या दृष्ीने
मागणी केली आहे .

नेसरी येथील नळपाणी पुरविा योिनेचा सन २०१७-२०१८ च्या राषरीय ग्रामीण पेयिल

कायतिमाींतगतत आराखड्यात समावेश केलेला असून या योिनेचे अींदािपत्रक कायतकारी

अर्भयींता,महाराषर िीवन प्राचधकरण, कोल्हहापूर याींनी तयार करुन जिल्हहा पररषद कोल्हहापूर
मार्तत अचधक्षक अर्भयींता, भारत ननमातण कक्ष, पण
े डे ठद.०७.११.२०१७ रोिी ताींबत्रक
ु े याींचक
मींिूरीसािी प्रथताव सादर केला आहे . ताींबत्रक मींिूरी र्मळालेनींतर प्रशासककय मींिूरी घेऊन
पुढील कायतवाही करणेत येईल.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही

___________

वव.स. ३९९ (25)
अहमदनगर जिल््यात अन्न धान्य वाहतूि ठे िेदाराने अन्न
धान्याची वाहतूि अतिकनयममतपणे िेल्याबाबत

(३१)

९७६७२ (२९-१२-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा) :

सन्माननीय अन्न व

नागरी पुरवठा आझण ग्राहि सांर्षणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अहमदनगर जिल्ह्यातील

अन्नधान्य वाहतक
ू िे केदार याींनी माहे एवप्रल, २०१५ ते मे,

२०१५ या कालावधीमध्ये दस
ु ऱ्या ्प्प्यातील वाहतूक काही तालुक्यात पूणत केली नाही, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर कालावधीत दस
ु ऱ्या ्प्प्यातील वाहतक
ू थवथत धान्य दक
ु ानदार याींनी
थवखचातने केली आहे , हे खरे आह काय,

(३) असल्हयास, उक्त थवथत धान्य दक
ु ानदार याींनी केलेल्हया वाहतुकीचे दे यक वाहतक
ू

िे केदाराच्या दे यका मधून उक्त रक्कम कपात करून उक्त दक
ु ानदाराींना दे यके अदा केली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट (०१-०२-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) अींशत: खरे आहे.
(३) व (४) सींबींचधत कालावधीची दे यके वाहतुकदारास अदा करण्यात आलेली नाहीत.

मात्र

सींबींचधत कालावधीत र्शधा वा्प दक
ु ानाींपयांत वाहतूक केलेल्हया र्शधा वा्प दक
ु ानदाराींना

त्याींनी केलेल्हया वाहतुकीसािी वाहतूक ररबे् अदा करण्याच्या सूचना जिल्हहा पुरविा अचधकारी
याींना दे ण्यात आल्हया आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िोल्हापरू येथील शामलनी पॅलेसचे ितन व सांवधन िरण्याबाबत
(३२)

९८४०८ (३०-१२-२०१७).

श्री.रािेश ्षणीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :

सन्माननीय

साांस्िृतिकति िाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हहापूर येथील रीं काळा तलावाच्या कािावरील शार्लनी पॅलेसचे ितन सींवधतन व सींरक्षण
व्हावे याकररता ही वाथतू राज्य पुरातत्व ववभागाकडे हथताींतररत करावी तसेच कोल्हहापूरच्या

’’शाहूपुत्र’’ छत्रपती रािाराम महाराि याींच्या थमारकासह कोल्हहापूरचे मुख्य पयत्न माठहती केंद्र
येथे सरू
ु करण्यात यावे या मागण्याींचे ननवेदन इनतहासप्रेमीनी वारीं वार पुरातत्व ववभागाला ठदले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व उक्त
ननवेदनानुसार कोणता ननणतय घेतला वा घेण्यात येत आहे ,

वव.स. ३९९ (26)

(३) तदनुसार सदर ननणतयावर केव्हापयतत अींमलबिावणी होणे अपेक्षक्षत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (३०-०१-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे.
(२) सदर थमारक राज्य सींरक्षक्षत थमारक नाही.
शार्लनी पॅलेस ही वाथतु खािगी व्यक्तीची आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
रोहा (जि.रायगड) येथील रास्तभाव किरिोळ परवानाधारिाने
रॉिेलचा िेलेला अपहार
(३३)

९८७७० (२९-१२-२०१७).

श्री.सभ
ु ाष उफ पांडडतशेठ पाटील (अमलबाग) :

सन्माननीय

अन्न व नागरी पुरवठा आझण ग्राहि सांर्षणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रोहा (जि.रायगड) येथील राथतभाव ककरकोळ रॉकेल परवानाधारकाने ६५७५ र्ल्रचा
रॉकेलचा अपहार केल्हयाचे माठहतीच्या अचधकारात ननदशतनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, उक्त ठिकाणच्या सींतप्त ग्रामथथाींनी काळाबािार करणाऱ्या दक
ु ानदाराींववरोधात

मा.अन्न व नागरी परु विा व ग्राहक सींरक्षण मींत्री व जिल्हहा परु विा अचधकारी याींचेकडे तिार
केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार सींबचधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट (१९-०१-२०१८) : (१) व (२) िी.पाींडुरीं ग िनादतन कडू, रा.गोर्ण, ता.रोहा
याींनी माठहतीच्या अचधकारात माठहती प्राप्त करुन घेऊन िी.ठदनेश पाींडुरीं ग कडू या ककरकोळ
केरे ार्सन परवानाधारकाने ६५७५ र्ल्रचा केरोर्सनचा अपहार केल्हयाने याबाबत योग्य ती

चौकशी करुन र्शधापबत्रकाधारकाींना न्याय र्मळवन
ू दे ण्याबाबत ग्रामथथाींच्या स्याींसह तिार
जिल्हहा पुरविा अचधकारी, रायगड याींचेकडे ठद.१२.९.२०१७ रोिी केली.

(३) सदर तिारीच्या अनुषींगाने मौिे गोर्ण, ता.रोहा येथील ककरकोळ केरे ार्सन परवानाधारक
िी.ठदनेश पाींडुरीं ग कडू याींच्या दक
ु ानाची पुरविा ननररक्षक अचधकारी, रोहा याींनी तपासणी केली.
सदर

परवानाधारकाने

वविी

रजिथ्रवर

केरे ार्सनची

िादा

नोंद

करुन,

प्रत्यक्षात

र्शधापबत्रकाधारकाींना कमी केरे ार्सन ठदले असन
ू ५३ र्शधापबत्रकाधारकाींच्या सन २०१५ ते सन

२०१७ पयांतच्या नोंदी तपासल्हया असता सदर परवानाधारकाने एकूण प्राप्त केरे ार्सनपैकी ३२९७
र्ल्र केरे ार्सन र्शधापबत्रकाधारकाींना कमी वा्प केल्हयाचे ननदशतनास आले आहे .

वव.स. ३९९ (27)
जिल्हहा पुरविा अचधकारी, रायगड याींनी सदर परवाना रद्द केला असून कमी वा्प

केलेल्हया ३२९७ र्ल्र केरे ार्सनची रु.७५,८३१/- इतकी रक्कम वसल
ू करण्याबाबत आदे श ठदले
आहे त.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात स्वस्तात धान्य दि
ु ानाांमध्ये ई-पॉस यांत्राद्वारे वीिबबल, मोबाईल बबल भरण्यासाठी
वयोवध्
ू वांधचत राहणार असल्याबाबत.
ृ द िेष्ट्ठ नागरीि या लाभापासन

(३४)

९८९५८ (२९-१२-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी),

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), प्रा.वषा गायिवाड (धारावी), श्रीमती तिकनमला गाववत (इगतपूरी),
अॅड.यशोमती ठािूर (तिकतवसा) :

सन्माननीय अन्न व नागरी परु वठा आझण ग्राहि सांर्षणण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात थवथत धान्य दक
ु ानाींमध्ये साखर, गहू, ताींदळ
ू अशा धान्याचा ववतरणाबरोबरच
ई-पॉस यींत्राद्वारे वीिबबल, मोबाईल बबल भरण्यास इतरही कामे आता नागरीकाींना करता
येणार असून या ननर्मत्ताने थवथत धान्य दक
ु ानाींना आता “रे शन दक
ु ान सेवा केंद्र म्हणून नवी

ओळख र्मळणार असल्हयाचे ठदनाींक १३ सप््ें बर, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास ननदशतनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर प्रकिया शासन कोणत्या कालावधीपासन
ू राबववणार आहे,

(३) तसेच राज्यातील आधार नसणा-या नागरीकाींना धान्य र्मळणार नसल्हयाने व ८० वा ९०
वषे पार केलेले व आिारी असलेले िेषि नागरीक उक्त लाभापासन
ू वींचचत राहणार आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानस
ु ार कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्हयास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट (२५-०१-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही,
तथावप, CSC e-Governance Services India Ltd., नवी ठदल्हली या कींपनीस
राज्यातील राथतभाव दक
ु ान व ककरकोळ केरोसीन दक
ु ानाींद्वारे ववतरीत होणाऱ्या वथतच
ुीं ी

ककीं मत अदा करण्यासािी Aadhar Enabled Payment System (AePS) चा वापर
करण्यास

“राज्यातील ज्या राथतभाव/र्शधावा्प दक
ु ानदार व ककरकोळ केरोसीन दक
ु ानदाराींकडे

त्याींच्या थवत:चा लॅ प्ॉप व १५० थकेवर र्ु् अनतररक्त िागा उपलब्ध आहे , त्याींना अनतररक्त

सेवा (उदा. ववववध बबलाींचा भरणा करणे, रे ल्हवे ववमान नतकक् इ.) सेवा परु ववण्यात याव्यात”
या व इतर अ्ीींच्या अचधन राहून शासन पररपत्रक ठद.०४ माचत,२०१७ अन्वये परवानगी
दे ण्यात आलेली आहे .

वव.स. ३९९ (28)
(३) राज्यातील कोणत्याही पात्र लाभार्थयातस आधार िमाींक नाही अथवा चक
ु ीचा आहे या
कारणाथतव र्शधावथतू लाभ नाकारु नयेत अशा सूचना सवत क्षेबत्रय कायातलयाींना शासनाने

ठद.१७ एवप्रल, २०१७ रोिीच्या पत्रान्वये ठदलेल्हया असन
आधार िमाींक नोंदणीसािी केंद्र
ू
शासनाच्या ननदे शाींन्वये माहे माचत, २०१८ पयांत मुदतवाढ दे ण्यात आलेली आहे . तसेच आिारी

िेषि नागररकाींच्या ऐविी त्याींच्या कु्ुींबातील कोणातही व्यक्ती पव
ू ीप्रमाणेच र्शधावथतु घेऊन
िाऊ शकतो.

(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मांगळवेढा (जि.सोलापूर) तालुक्यातील भीमा नदीच्या तीरावर वसलेले बेगमपूर,
माचणूर व ब्रम्हपुरी या गावातील स्थळाांचे सुशोमभिरण िरण्याबाबत

(३५)

९९७३० (३०-१२-२०१७).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृतिकति िाय

(१) मींगळवेढा (जि.सोलापूर) तालक्
ु यातील भीमा नदीच्या तीरावर वसलेले बेगमपूर, माचणूर,
ब्रम्हपरु ी या गावातील ऐनतहार्सक थथळे िीणत अवथथेत असल्हयाचे ननदशतनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर ऐनतहार्सक थथळाींच्या दरू
त होत
ु थतीकररता राज्य परु ातत्व ववभागाचे दल
ु क्ष
असल्हयामळ
ु े थथाननक नागररकाींनी या थथळाचे सुशोभीकरण करण्याबाबत प्रशासनाकडे अनेकदा
मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर गडाच्या (पयत्न थथळाच्या) ववकासाकररता ननधीची मागणी होऊनही
त्याकडे दल
त होत असल्हयामळ
ु क्ष
ु े या ऐनतहार्सक गडाची दरु वथथा वाढत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानस
ु ार उक्त ऐनतहार्सक थथळाींचे सश
ु ोर्भकरण करण्याबाबत कोणती कायतवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (३०-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
सदर ऐनतहार्सक थथळे भारतीय परु ातत्व ववभागाच्या अखत्याररत आहे त.

(२) हे खरे नाही.

(३) हे खरे नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ३९९ (29)
अिोला (जि.अिोला) अांतगत असलेले द्वारपोच योिनेचे धान्य
वाशीम येथे साठववण्यात येत असल्याबाबत

(३६)

९९७७४ (२९-१२-२०१७).

श्री.बळीराम मसरसिार (बाळापूर) :

सन्माननीय अन्न व

नागरी पुरवठा आझण ग्राहि सांर्षणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला (जि.अकोला) शासकीय धान्य गोदामाींतगतत असलेल्हया द्वारपोच योिनेचे धान्य
अकोला जिल्हहयात सािवण न करता ४० कक.मी. अींतरावर वाशीम येथे सािववण्यात येत
असल्हयाची बाब माहे ऑगथ्, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशतनास आली, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्हयास, अकोला जिल्हहयात नाममात्र भाडयावर गोदामे व िागा उपलब्ध असताींना
वार्शम येथे धान्य सािववण्याची कारणे काय आहे त,
(३) तसेच सदर द्वारपोच योिनेचे धान्य वाशीम येथून अकोला जिल्हहयात आणताींना धान्याचा
अपहार झाल्हयाच्या अनेक घ्ना ननदशतनास आल्हया आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे त काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानस
ु ार धान्याचा अपहार व वाहतक
ु ीचा खचत कमी करण्याबाबत तसेच अकोला येथे धान्य
सािवण करण्याकररता कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (०३-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

अकोला जिल्ह्यासािी असलेल्हया

महाराषर राज्य वखार महामींडळ, र्शवणी येथील बेसडेपोतून धान्य उपलब्ध होत नसल्हयाने,

भारतीय खाद्य ननगमकडून सप््ें बर, २०१७ पासून केंद्रीय वखार महामींडळ, वार्शम येथून
अकोला जिल्ह्यासािीचे ननयतन दे ण्यात येत आहे .
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) अपहाराची बाब ननदशतनास आलेली नाही. मात्र, ठद. ८ सप््ें बर, २०१७ रोिी शासकीय
धान्य गोदाम पातूर येथून NFSA योिनेचा ३४० कट्टे ताींदळ
ु भरलेला रक पातूर पासून १०
ककलोमी्र अींतरावर ठदग्रस र्ाट्यावर पोलीसाींना आढळून आल्हयाने त्याबाबत तहर्सल
कायातलयाशी सींपकत करुन पातूर गोदामामध्ये सदर रक पोहोचववण्यात आला.

(४) रक चोरीबाबत पोलीस थ्े शन, पातरू येथे सींबींचधत वाहनमालकाकडून ठद. ९ सप््ें बर,
२०१७ रोिी लेखी तिार नोंदववण्यात आलेली आहे .

या तिारीच्या अनुषींगाने एर्आयआर

दाखल करण्यात आला असन
ू , पुढील कायतवाही सुरु आहे . सदर घ्नेनींतर धान्याच्या
अपहाराची व चोरीला गेल्हयाची घ्ना अद्यापपयांत घडलेली नाही.

जिल्हहाचधकारी, अकोला याींनी जिल्ह्यातील द्वारपोच योिना पररणामकारकपणे राबववण्यासािी
तपर्शलवार सच
ू ना ननगतर्मत केल्हया असन
ू त्यानस
ु ार अींमलबिावणी करण्यात येत आहे .

महाराषर राज्य वखार महामींडळ, र्शवणी येथून धान्याची उचल र्मळावी यासािी सातत्याने
प्रयत्न करण्यात येत आहे त, वार्शम येथून धान्य उचलल्हयामळ
ु े होणाऱ्या अनतररक्त खचातची
मागणी भारतीय खाद्य ननगम याींच्याकडे करण्यात आलेली आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३९९ (30)
रायगड जिल्हयातील नवी मुांबई पररसरातील उलवे टे िडीवरील वातिकघवली
वाडा गावािवळ बौध्दिालीन लेणीचे सांर्षणण िरण्याबाबत

(३७)

९९८६५ (३०-१२-२०१७).

श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :

सन्माननीय साांस्िृतिकति िाय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायगड जिल्हहयातील नवी मब
ींु ई पररसरातील उलवे ्े कडीवरील वानघवली वाडा गावािवळ

बौध्दकालीन लेणी असून या लेण्याींची बॉम्बे गॅझ्
े मध्ये अडीच हिार वषातपूवीच्या रायगड

भागातील लेण्याींमध्ये वाघववली वाडा लेण्या अशी नोंद असून सन २०१३ मध्ये पुरातत्व
ववभागाने या लेण्याींना भे् ठदली होती व त्यावेळी जिल्हहाचधकारी िाणे व रायगड याींनी या
लेण्याींना सींरक्षण दे ण्याच्या सूचना ठदलेल्हया होत्या, हे खरे आहे काय
(२)

तसेच

नवी

मींब
ु ईत

होणा-या

आींतरराषरीय

ववमानतळासािी

उलवे

्े कडी

येथील

सपा्ीकरणाचे काम र्सडको मार्तत सुरु असून त्यात उक्त बौध्द लेणी नष् होण्यासारखी
पररजथथती ननमातण झालेली असून र्सडको कडून त्याकडे दल
त केले िात आहे , हे ही खरे आहे
ु क्ष
काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त अडीच हिार वषात पूवीपासून असलेल्हया बौध्द लेण्याींचे सींरक्षण व्हावे
यासािी शासनाने कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (३०-०१-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मभवांडी (जि.ठाणे) तहमसल िायालयातील परु वठा ववभागात नागररिाांना दे ण्यात
येणाऱ्या दय
ु म मशधापबत्रिा वाटपाची चौिशी िरण्याची मागणी

(३८)

१०००९९ (२९-१२-२०१७).

श्री.शाांताराम मोरे (मभवांडी ग्रामीण) :

सन्माननीय अन्न व

नागरी पुरवठा आझण ग्राहि सांर्षणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) र्भवींडी (जि.िाणे) तहर्सल कायातलयातील पुरविा ववभागात नागररकाींना दे ण्यात येणाऱ्या
दय
ु म र्शधापबत्रकाींवा्पात झालेल्हया ननजषियतेची (गोंधळाची) चौकशी करण्याची मागणी ठदनाींक
३ नोव्हें बर, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास तहर्सलदाराींकडे करण्यात आली आहे , हे खरे आहे
काय,

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

सींबचधतावर

कोणती

कारवाई

केली

तसेच

र्मळण्याबाबत कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

नागककाींना

योग्य

र्शधापबत्रका

वव.स. ३९९ (31)

श्री. धगरीश बापट (०१-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) परु विा ननररक्षण अचधकारी, र्भवींडी याींच्या ठद.९.११.२०१७ रोिीच्या अहवालाच्या अनष
ु ींगाने
र्शधापबत्रकाधारकाींना दय्ु यम र्शधापबत्रका दे ताना दय्ु यम र्शधापबत्रकाींची र्ी सींबींधीत पुरविा

लेखा अव्वल कारकुन सौ.अचतना परे व तत्कार्लन र्लवपक िी.सींभािी र्सींधु चव्हाण याींनी
सरकार िमा न करता अपहार केल्हयाचे ठदसून आले आहे . त्यानुषींगाने त्याींच्याववरूध्द

तहसीलदार, र्भवींडी याींनी जिल्हहाचधकारी, िाणे याींच्याकडे ठद.२८.१२.२०१७ अन्वये सववथतर
अहवाल सादर केला असन
ू त्याींच्याववरूध्द महाराषर नागरी सेवा (र्शथत व अपील) ननयम,

१९७९ मधील ननयम ६ (२) व १० नुसार ववभागीय चौकशी प्रथताववत आहे . तसेच िीमती
अचतना परे याींचा पुरविा लेखा अव्व्ल कारकुन या पदाचा कायतभार काढून त्याींना महात्मा गाींधी
राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिना या शाखेत अकायतकारी पदाचा कायतभार सोपववण्यात

आला आहे.त्यानष
ु ींगाने त्याींच्याववरूध्द तहसीलदार, र्भवींडी याींनी जिल्हहाचधकारी, िाणे याींच्याकडे
ठद.२८.१२.२०१७ अन्वये सववथतर अहवाल सादर केला असून त्याींच्याववरूध्द महाराषर नागरी
सेवा (र्शथत व अपील) ननयम, १९७९ मधील ननयम ६ (२) व १० नुसार ववभागीय चौकशी
प्रथताववत आहे . तसेच िीमती अचतना परे याींचा पुरविा लेखा अव्व्ल कारकुन या पदाचा

कायतभार काढून त्याींना महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिना या शाखेत
अकायतकारी पदाचा कायतभार सोपववण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िोल्हापरू जिल्हयातील समाििल्याण िायालयामाफत दे ण्यात
येणाऱ्या अनुदानापासून वध्
ृ द िलावांत वांधचत राहहलेबाबत

(३९)

१००२२७ (३०-१२-२०१७).

(शाहूवाडी) :

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

सन्माननीय साांस्िृतिकति िाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हहापूर जिल्हहयातील समािकल्हयाण कायातलयामार्तत वध्
ृ द कलावींताींना दे ण्यात येणाऱ्या
मानधन प्राप्त कलावींताींच्या प्रर्सध्द झालेल्हया यादीत पक्षपातीपणा केल्हयाने या मानधन

सर्मतीची चौकशी करावी या मागणीसािी कोल्हहापूर जिल्हहा शाहीर पररषदे च्या वतीने माचातचे
आयोिन करुन व्यापक आींदोलन उभारण्यात येणार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले.
व त्यानस
ु ार कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (३०-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) सदर प्रकरणी शासन ननणतय ठदनाींक ०७ र्ेब्रुवारी, २०१४ च्या मागतदशतक तत्त्वानुसार सन
२०१५-२०१६ व २०१६-२०१७ या दोन आचथतक वषातत प्रत्येकी ६० या इष्ाींकानुसार १२०

कलावींताची ननवड करण्यात आलेली आहे . तसेच याबाबत पक्षपातीपणा झालेला नाही, असे

वव.स. ३९९ (32)
अध्यक्ष, कोल्हहापूर जिल्हहा शाहीर पररषद, कोल्हहापूर याींना ठद.२१ नोव्हें बर, २०१७ रोिीच्या

पत्रान्वये जिल्हहा समाि कल्हयाण अचधकारी, जिल्हहा पररषद कोल्हहापूर याींनी कळववले आहे .
त्यानींतर कुिल्हयाही प्रकारचे आींदोलन करण्यात आले नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मौिे वरुडे आझण वाडा (ता.खेड, जि.पुणे) या गावाांचा मुख्यमांत्री पेयिल
योिनेंतगत योिनाांच्या प्रस्तावास मांिरू ी ममळणेबाबत

(४०)

१००३८० (२९-१२-२०१७).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा व

(१) मौिे वरुडे आणण वाडा (ता.खेड, जि.पुणे) या गावाींचा समावेश मुख्यमींत्री पेयिल योिने
मध्ये केला असून प्रथताव शासनास सादर केले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, उक्त गावाींचा प्रथताव शासनाने मींिूर केला आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रथताव मींिरू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायतवाही केली वा करण्यात
येत आहे , प्रथतावाची सद्य जथथती काय आहे ,
(४) नसल्हयास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१२-०२-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे .
मख्
ु यमींत्री ग्रामीण पेयिल कायतिमाींमध्ये मौ.वरुडे व वाडा (ता.खेड, जि.पण
ु े) या गावाींचा

समावेश आहे. मौ.वरुडे गावाचा रु.१२४.४१ लक्ष ककीं मतीचा प्रथताव ठद.२७.१२.२०१७ रोिी
मींिूरीसािी शासनास प्राप्त झाला आहे . परीं तु मौ.वाडा योिनेचा प्रथताव शासनास मींिूरीसािी
अद्याप अप्राप्त आहे .

(२) व (३) पाणीपुरविा व थवच्छता ववभागाच्या ठद.११.०१.२०१८ रोिीच्या शासन ननणतयान्वये

रु.२.०० को्ी पयांत ककीं मतीच्या योिनाींच्या ताींबत्रक तपासणीचे अचधकार मख्
ु य अर्भयींता,
महाराषर िीवन प्राचधकरण याींचे अध्यक्षतेखालील सर्मतीस प्रदान करण्यात आले आहे त.
त्यानुसार पुढील कायतवाही करणेबाबत सींबींचधताना कळववण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
भोरधगरी (ता.खेड, जि.पुण)े पररसरातील भोरगड,िोटे श्वर मांहदर या ऐतिकतहामसि वास्तुांचा
समावेश राज्य सांरक्ष्षणत स्मारिामध्ये िरण्याची मागणी

(४१)

१००४८४ (३०-१२-२०१७).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

िाय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृतिकति

(१) भोरचगरी (ता.खेड, जि.पुणे) पररसरातील भोरगड, को्े श्वर मींठदर या ऐनतहार्सक वाथतुींचा

समावेश राज्य सींरक्षक्षत थमारकामध्ये करावा अशी मागणी थथाननक लोकप्रनतननधीींनी ठदनाींक
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२८ िून, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास सहाय्यक सींचालक, पुरातत्व ववभाग, पुणे याींचेकडे लेखी
पत्राद्वारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त मागणीच्या अनष
ु ींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार उक्त ऐनतहार्सक वाथतू राज्य सींरक्षक्षत थमारक म्हणून समावेश
करण्याबाबत कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (३०-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) भोरगड येथील गुहा व इतर अवशेष तसेच को्े श्वर मींठदर या वाथतुींची पाहणी सहाय्यक

सींचालक, पुणे या कायातलयाद्वारे करण्यात आली असून येथील बाींधकामाची शैली सवतसाधारण
असल्हयाने सदर वाथतु पूरातत्त्वीय सींकेतानुसार राज्य सींरक्षक्षत थमारक म्हणून घोवषत करण्या
योग्य नसल्हयाचे आढळून आले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मसांधुदग
ु जिल््यात शासिीय धान्याचा पुरवठा िरणाऱ्या
वाहनचालिाांची दे यिे प्रलांबबत असल्याबाबत

(४२)

१००५४७ (२९-१२-२०१७).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय अन्न व नागरी

पुरवठा आझण ग्राहि सांर्षणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) र्सींधुदग
ु त जिल्ह्यात जिल्हहा मो्ार चालक-मालक सींघ्नेच्या माध्यमातून शासकीय
धान्याचा पुरविा केला िातो, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, जिल्हहा पुरविा ववभागाने माहे िल
ु ै व ऑगथ्, २०१७ या दोन मठहन्याचे
िवळपास ४९ लाख रुपयाींची दे येके (गाडी भाडे व कमतचाऱ्याींचा पगार) अदा न केल्हयाने
वाहनचालकाींनी माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान काम बींद आींदोलन केले, हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्हयास, काम बींद आींदोलनामुळे जिल्ह्यातील धान्य पुरवठ्यावर पररणाम झाला आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार दे यके अदा करण्याबाबत कोणती कायतवाही

केली वा करण्यात येत आहे तसेच

भववषयात असा प्रकार घडू नये म्हणून कोणत्या उपाययोिना केल्हया आहे त,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट (०१-०२-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) र्सींधुदग
ु त जिल्ह्यात जिल्हहा मो्ार चालक-मालक सींघ्ना याींनी ठद. १४ सप््ें बर, २०१७ ते
१८ सप््ें बर, २०१७ पयांत कोणतीही पूवस
त ूचना न दे ता धान्य उचल थाींबवलेली होती.

वाहतूक

सींघ्नेकडून माहे िूल,ै २०१७ चे दे यक ठद. २८ ऑगथ्, २०१७ रोिी कायातलयास प्राप्त झालेले
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होते. त्यानींतर सदर दे यकाची छाननी करुन छाननी अींती त्र्
त ा करुन ठद. १६ सप््ें बर,
ू त
ृ ीींची पत

२०१७ रोिी दे यक अदा केले होते. तसेच माहे ऑगथ्, २०१७ चे दे यक ठद. १३ सप््ें बर, २०१७
रोिी प्राप्त झालेले होते. सदर दे यकाची छाननी करुन ठद. १८ सप््ें बर, २०१७ रोिी दे यक अदा
करण्यात आलेले आहे .
(३) हे खरे नाही. माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये माहे ऑक््ोबर, २०१७ सािीच्या अन्नधान्याची
उचल करण्यात येत होती. चार ठदवस उचल न केल्हयाने प्राधान्य कु्ुींब योिनेतील १२३ मे.्न
ताींदळ
ु व ५०५ मे.्न गहू व्यपगत झाला त्यास भारतीय खाद्य ननगम, कडून मुदतवाढ घेऊन
उचल पण
ू त केलेली आहे . लाभार्थयाांच्या धान्य परु वठ्यावर कोणत्याही प्रकारचा पररणाम झालेला
नाही.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मांगळवेढा (जि.सोलापूर) तालुक्यातील ग्रामीण भागात पांतप्रधान उज्वल
योिनेतील गॅस वाटपातील पात्र लाभाथी वांधचत राहहल्याबाबत

(४३)

१००८०२ (२९-१२-२०१७).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय अन्न व नागरी

परु वठा आझण ग्राहि सांर्षणण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मींगळवेढा (जि.सोलापूर) तालुक्यातील ग्रामीण भागात पींतप्रधान उज्वल योिनेतील गॅस

वा्प ववतरकाींची मनमानी चालल्हयामळ
ु े उक्त योिनेतील पात्र लाभाथी वींचचत असल्हयाचे
ननदशतनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत सींबींचधत तहसीलदार व गॅस पुरविा ववतरक याींच्यात ताळमेळ नसून
गॅस ववतरक लाभार्थयाांच्या याद्या व कागद पत्रे परथपर नेऊन

केंद्र शासनाची ठदशाभल
ू करत

असल्हयाचे सींबींचधत पुरविा अचधकारी याींच्या ननदशतनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त योिनेतील पात्र झालेल्हया लाभार्थयाांची याींची नावे सींबचधत ग्रामपींचायतीने
र्लकावर लावण्याचे सक्त आदे श शासनाने ठदले असल्हयामुळे पात्र अपात्र कोण आहे त याबाबत
नागररकात सींभ्रम ननमातण झाल्हयाचे ही आढळून आले आहे ,हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानस
ु ार सींबींचधतावर कोणती कारवाई केली व पात्र लाभार्थयाांना उक्त योिनेचा लाभ
र्मळण्याकररता कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (०१-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
अशा थवरुपाची कोणतीही तिार जिल्हहा परु विा अचधकारी, सोलापरू याींचेकडे प्राप्त झालेली

नाही.

(२) व (३) हे खरे नाही.
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पींतप्रधान

उज्वल

योिनेतील

पात्र

झालेल्हया

लाभार्थयाांची

नावे

असलेली

यादी

ग्रामपींचायतीने र्लकावर लावली असल्हयाबाबत तहसीलदार, मींगळवेढा याींनी जिल्हहा पुरविा
अचधकारी, सोलापरू याींना कळववले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पट्टणिोडोली (ता.हातिांणगले, जि.िोल्हापरू ) येथील इतिकतहासिामलन गावखणीच्या
सुशोभीिरण व प्रदष
ू णमुक्तीसाठीचे प्रस्ताव प्रलांबबत असल्याबाबत

(४४)

१००८११

(३०-१२-२०१७).

डॉ.सुजित

ममणचेिर

(हातिणांगले) :

सन्माननीय

साांस्िृतिकति िाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पट्टणकोडोली

(ता.हातकींणगले,

जि.कोल्हहापूर)

येथील

इनतहासकार्लन

गावखणीच्या

सुशोभीकरण व प्रदष
ू णमुक्तीसािीचे प्रथताव प्रलींबबत असल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा
त्या दरम्यान ननदशतनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार उक्त प्रथताव तातडीने ननकाली काढण्याकररता

कोणती कायतवाही केली वा करण्यात

येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (३०-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
येवला (जि.नामशि) खरे दी ववक्री िेंदाने गोदाम अभावी मिा खरे दी बांद िेल्याबाबत
(४५)

१०१२८८ (२९-१२-२०१७).

श्री.अतिकनल िदम (तिकनफाड) :

सन्माननीय अन्न व नागरी

पुरवठा आझण ग्राहि सांर्षणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) येवला (जि.नार्शक) खरे दी वविी केंदाने मका िे वण्यासािी िागा गोदाम उपलब्ध
नसल्हयामळ
ु े ठदनाींक १० नोव्हें बर, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास खरे दी बींद केली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त खरे दी वविी केंदाने खरे दी बींद केल्हयाने शेतक-याींना हमी भावापेक्षा कमी
भावाने मका वविी करावी लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार खरे दी वविी केंदाने खरे दी सुरु करण्यासािी व शेतकऱ्याींना हमी भावाने ककीं मत
र्मळण्यासािीकोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
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(४) तसेच हमी भावापेक्षा कमी दराने मका खरे दी करणाऱ्या व्यापाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (०९-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
नोव्हें बरच्या दरम्यान खरे दी सुरु केलेली नसल्हयाने येवला सींघाने तहर्सलदार याींना सुरु

होणा-या मका खरे दीसािी गोदाम उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत पत्र ठदले होते. आधारभूत ककीं मत
खरे दी योिनेंतगतत गोदाम उपलब्ध नसल्हयाने खरे दी केंद्र सरु
ु झाले नव्हते.
(२) हे खरे नाही.

पावसाच्या पाण्याने ओला झालेला व काळा पडलेला नॉन एर्. अे.क्यू. (Non-FAQ ) दिातचा

तसेच १८ ते २० ्क्के आद्रत ता असलेला मका शेतक-याींनी वविीस आणल्हयाने शेतक-याींना हमी
भावापेक्षा कमी भावाने खािगी व्यापा-याींना मका वविी करावा लागलेला आहे .नॉन एर्. अे.
क्यू.(Non-FAQ ) दिातचा मका आधारभूत ककेंमत खरे दी योिनेंतगतत केंद्र शासनाकडुन खरे दी
केला िात नाही.

(३) ६१८ शेतक-याींची ऑनलाईन नोंदणी केलेली आहे. ठदनाींक ४/१२/२०१७ रोिी गोदाम उपलब्ध
झाल्हयावर ठदनाींक १०/१२/२०१७ अखेर ३३ शेतक-याींकडून १८६३ जक्वीं्ल मका खरे दी करण्यात
आला आहे .

(४) शेतक-याींनी वविी केलेला मका हा नॉन एर्.अे.क्यू. दिातचा असल्हयाने खािगी व्यापा-याींना

ववकण्यात आला. एर्.अे.क्य.ू दिातचा मका कमी ककीं मतीने ववकला गेल्हयाची बाब शासनाच्या
ननदशतनास आली नसल्हयाने कारवाई करण्याचा

प्रश्न उद्भवत नाही.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पांढरपूर (जि.सोलापूर) येथे स्वतांत्र नाटयगह
ृ उभारणेबाबत
(४६)

१०१३६८ (३०-१२-२०१७).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृतिकति िाय

(१) पींढरपूर (जि.सोलापूर) शहरामध्ये एकही थवतींत्र नाट्यगह
ृ नसल्हयाचे ननदशतनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त ठिकाणी नाट्यगह
ृ उभारण्याची मागणी नाट्य कलावींत व रर्सक याींनी
अनेकदा शासनाकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच उक्त ठिकाणी थवतींत्र नाट्यगह
ृ ाची मागणी असताींना नामसींककततन ववववध सभागह
ृ
थथापन करणेबाबतची कायतवाही सरू
ु असल्हयाचे ननदशतनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार उक्त नाट्यगह
ृ उभारणेबाबत कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३९९ (37)
श्री. ववनोद तावडे (३०-०१-२०१८) : (१) होय.
(२) होय.
(३) होय.
(४) “नामसींककततन सभागह
ृ ” उभारण्याची कायतवाही नगरववकास ववभागामार्तत प्रथताववत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
सांगमेश्वर (जि.रत्नाधगरी) तालक्
ु यातील प्रधचतगड या पयटन स्थळाची दरु वस्था झाल्याबाबत
(४७)

१०२०१९ (३०-१२-२०१७).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

िाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृतिकति

(१) सींगमेश्वर (जि.रत्नाचगरी) तालुक्यातील प्रचचतगड या पयत्न थथळाची अत्यींत दरु वथथा
झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर गडाचे प्रवेशद्वार ढासळत असन
ू गडाकडे िाण्याची वा् व तळयाींची
अवथथा धोकादायक झाली आहे व र्शवकालीन तोर्ा िर्मनीवर पडून आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, सदर गडाच्या (पयत्न थथळाच्या) ववकासाकररता शासनाकडे ननधीची मागणी
होऊनही त्याकडे दल
त होत असल्हयामुळे या ऐनतहार्सक गडाची दरु वथथा वाढत आहे , हे ही
ु क्ष
खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व सदर
ऐनतहार्सक गडाचे ववकासाकररता व दरु
ु थतीकररता आवश्यक ननधी मींिूर होणेबाबत कोणती
कायतवाही केली

वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (३०-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
हे राज्य सींरक्षक्षत थमारक नसल्हयाने या ववभागाच्या अखत्याररत नाही.
(२), (३) व (४) अींशत: खरे आहे .
प्रचचतगड राज्य सींरक्षक्षत थमारक म्हणून घोवषत करण्यायोग्यतेचा नाही.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
धचखली (जि.बुलढाणा) तालुक्यातील ग्रामीण भागातील लाभाथी
िेरोसीन पासून वांधचत असल्याबाबत

(४८)

१०२०९६ (२९-१२-२०१७).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :
सन्माननीय अन्न व नागरी
पुरवठा आझण ग्राहि सांर्षणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

वव.स. ३९९ (38)

(१) चचखली (जि.बुलढाणा) तालुक्यातील ग्रामीण भागामध्ये

ज्याींच्याकडे गॅस कनेक्शन नाही

अशा केरोसीन र्मळणाऱ्या लाभार्थयाांमधन
ू बरे च लाभार्थयाांची नावे वगळण्यात आल्हयामळ
ु े थवथत
धान्य दक
ु ानातून उक्त लाभार्थयाांना केरोसीन पासून वींचचत राहावे लागत असल्हयाचे माहे
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदत शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२)असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार वींचचत असलेल्हया लाभार्थयाांच्या नावाचा समावेश करण्यासािी व त्याींना केरोर्सनचा
सरु ळीत परु विा होण्याकररता कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट (२५-०१-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही.
चचखली तालक्
ु यातील ग्रामीण भागामध्ये र्शधापबत्रकाधारकास ववठहत पररमाणानस
ु ार

केरोर्सन

ववतररत

करण्यात येत

आहे . बबगरगॅसधारक

र्शधापबत्रकाधारकाींकडून केरे ार्सन

र्मळण्यास पात्र असल्हयाबाबतचे शपथपत्र प्राप्त करुन घेण्याची कायतवाही सुरु आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यात िेरोसीन िोट्यात होत असलेल्या िपातीबाबत
(४९)

१०३३४९ (२९-१२-२०१७).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

श्री.सुतिकनल मशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी),

सन्माननीय अन्न व नागरी परु वठा आझण ग्राहि सांर्षणण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) केंद्र शासनाने दे शभरात केरोसीन को्ा कमी करण्याचा ननणतय घेतला असून राज्याचा

को्ा केंद्र शासनाने सम
ु ारे १२ ्क्क्याींनी कमी केल्हयाने राज्यातील गोर-गरीब िनतेची तसेच

केरोर्सनचा पयातयी इींधन म्हणून वापर करणाऱ्या नागररकाींची गैरसोय होत असल्हयाची बाब
माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशतनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, येत्या २ वषातत राज्य केरोसीन मक्
ु त करण्याचा धोरणात्मक ननणतय शासन घेत
असल्हयाने राज्यातील सम
ु ारे ३ लक्ष केरोसीन परवानाधारक बेरोिगार होण्याची शक्यता आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, केंद्र शासनाकडून राज्याला र्मळणाऱ्या केरोसीन कोट्यात वाढ करण्यासािी
राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे केलेल्हया पािपुराव्याचे थोडक्यात थवरूप काय आहे ,

(४) असल्हयास, केंद्र शासनाने राज्याला र्मळणाऱ्या केरोसीन कोट्यात आितागायत ककती
्क्के वाढ केली आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३९९ (39)

श्री. धगरीश बापट (१९-०१-२०१८) : (१) केंद्र शासनाने माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये केरे ार्सन
ननयतनात सम
ु ारे ५ % कपात केली आहे , हे खरे आहे .
नागररकाींची

गैरसोय

होत

असल्हयाची

बाब

ननदशतनास

आलेली

नाही.

मुींबई-िाणे

र्शधावा्प क्षेत्राच्या ननयतनात कपात करुन राज्यातील सवत जिल्ह्याींना मागणीच्या १००%
इतक्या प्रमाणात माहे ऑक््ोबर, २०१७ कररता केरोर्सन मींिूर करण्यात आले असून
र्शधापबत्रकाधारकास ववठहत पररमाणानुसार केरोर्सन ववतररत करण्यात आले आहे.
(२) हे खरे नाही.

(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील गोदाम व्यवस्थापि ग गोदाम किपर याांच्यािडून वसल
ु ी
िरण्याबाबतची होत असलेली िायवाही.

(५०)

१०३३८६ (०३-०१-२०१८).

श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :

सन्माननीय अन्न व

नागरी पुरवठा आझण ग्राहि सांर्षणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) प्रत्येक खररप पणन हीं गामात शेतकऱ्याींकडून आधारभत
ु ककीं मत योिनेंतगतत मका/ज्वारी
धान्याची खरे दी तालुक्यातील खरे दी वविी शेतकरी सींघामार्ांत करण्यात येते, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, सदर मालाची ववल्हहे वा् शासन थतरावर साधारण एक ते दीड वषाांनी करताना
धान्याचे

विन

व

प्रत्यक्षात

खरे दीच्या

वेळी

ताब्यात

घेतलेल्हया

धान्याच्या

विनात

नैसचगतकररत्या तु् येत,े हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सािवणूक केलेला माल २०० ते ५०० ठदवस झालेला असताना सरसक् तु्
आलेल्हया मालाच्या ककीं मतीच्या दीडप् रक्कमेची वसल
ु ी शासन गोदाम व्यवथथापक / गोदाम
ककपर याींच्याकडून वैयजक्तकररत्या वसुली करण्याची कायतवाही केली िाते, हे
(४)

खरे आहे काय,

असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(५) असल्हयास, चौकशीच्या अनष
ु ींगाने वसुलीची कायतवाही थाींबववण्यासािी शासनाने कोणती
कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (०८-०२-२०१८) : (१) होय. हे अींशत: खरे आहे .
आधारभत
ू ककीं मत खरे दी योिनेंतगतत शासनाकडून

माकेठ्ींग र्ेडरे शन र्ल, मुींबई व

महाराषर राज्य आठदवासी ववकास महामींडळ, नार्शक या दोन अर्भकतात सींथथाींद्वारे मका,
ज्वारी, बािरी या भरडधान्याची खरे दी केली िाते. या अर्भकतात सींथथाींकडून सदर खरे दीचे
काम थथाननक तालुक्यातील खरे दी वविी शेतकरी सींघामार्तत करुन घेण्यात येते.
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(२), (३), (४) व (५) आधारभूत ककीं मत खरे दी योिना ही पूणत
त : केंद्र शासन पुरथकृत योिना
असल्हयाने केंद्र शासनाच्या ननकषानस
ु ारच सदर योिना राबववणे बींधनकारक िरते.

प्रत्येक

हीं गामासािी केंद्र शासन खरे दी व ववल्हहे वा्ीचे ननकष िरवून दे ते. केंद्र शासनाकडून सहा
मठहन्यापेक्षा िाथत कालावधीसािी सािवणूक केलेल्हया भरडधान्यात येणारी

िाते. परीं तु केंद्र शासनाने ग्राहय धरलेल्हया तू्ीपेक्षा िाथत तू् आल्हयास

तू् ग्राहय धरली

जिल्हहा पुरविा

अचधकारी ववलींबास िबाबदार असलेल्हया अचधकारी/कमतचाऱ्याींकडून वैयजक्तकररत्या तू् वसुल
करतात.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

