
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १०० वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  
पालघर जिल् ्यातील ाहदवासी ववभालातील मनलाांना च  च िश्षणणा  या  

सनववधा स् थानिकनि पात ीवर चपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(१)  ६९८८ (०९-०४-२०१५).   श्री.जितेंद्र ाव् हाड ( (मनांरा ा ि वा), श्री.रमेश िदम (मोहो ), 
श्री.हसन मनश्रीफ (िालल), श्री.अबू ािमी (मानखूदद िशवािीनलर) :   सन्माननीय च  च व 
तांत्र िश्षणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जिल् ्यातील ासी ासी ग तागातील मुलाींना च  च िक्षणाा  या सुग  ा   ाननक 
पातळी र चपलब्   कूनन ीण् यासींीता त ग यायापीस  तरा र सुु  ससलणली काय  ाीी परा  ााली 
ाीण काय, 
(२) ससल् यास, चक् त ्रश् नी कण लणल् या काय  ाीीचण  ो्क् यात   ु प काय ाीण   त् यानुसार 
कोाता नना य घणतला  ा घण् यात यणत ाीण, 
(३) चक् त ्रश् न ताग (१) म ील ्रशकराी सुु  ससलणली काय  ाीी सयायाप परा  ाालणली 
नसल् यास, त् याची स  सा ारा काराण काय ाीणत तसणच सीर ासी ासी ग तागातील मुलाींना 
च  च िक्षणाा  या सुग  ा  णळणत चपलब्   कु न ीण् याकतरता ातापय त कोाता पासपुरा ा कण ला 
 ा कर् यात यणत ाीण ? 

श्री. ववनोद तावड ( े (२१-११-२०१५) : (१), (२)   (३) नाीी. राज् यात ब-याच ्रशमााात 
मीाग यायालयात िागा तरकाम् या राीतात. त् यामुळण राज् यात ग यायागपसामाफत त कर् यात यणाा-या 
बीृत ाराख्ा कर् या  या ्रशरियेयणत स ुाराा कराण ा ् यक ससल् यानण या षी न नग न 
मीाग यायालयाींनी मान् यता न ीण् याचा नना य घण् यात ाला ाीण. 
  

___________ 
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अमेररिा व यनरोप मधील िाही देशाांमध्ये बांदी घातलेल्या औषधाांचा 
 वापर मनांबईसह राज्यात अांमलीपदाथाांसाठी होत असल्याबाबत 

  

(२)  ८०७२ (०६-०४-२०१५).   श्री.शरददादा सोनावणे (िनन्नर) :   सन्माननीय अन्न ाणण 
औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) समणतरका   युरोप म ील काीी ीणकाींमध्यण बींीी घातलणल्या औषी  ाींचा  ापर मुींबईसी 
राज्यातील सनणक काळकरी तसणच मीाग यायालयीन ग यायार्थया ना सींमलीपीा ा सासी ीोत 
ससल्याचण सीनाींक २५ िानण ारी, २०१५ रोिी  ा त्यासमुारास ननीक नास ालण, ीण खरण ाीण 
काय, 
(२) ससल्यास, याबाबत चौककी कर्यात ाली ाीण काय, त्यानुषी ींगानण सीर औषी  ण कोात्या 
कीं पनीची ाीणत, त्याीं या र कायम ु पी बींीी घाल्याबाबत कोाती काय  ाीी कण ली  ा 
कर्यात यणत ाीण, तसणच सीर औषी  ाींची ग ेी करााऱयाीं र कोाती कार ाई कर्यात ाली 
 ा यणत ाीण, 
(३) नसल्यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 
  
श्री. धलरीश बापट (०३-१०-२०१५) :(१) ीण खरण नाीी. 
     ससण सन्न   औषी   ्रशकासना या ननीक नास ालणलण नाीी. 
(२)   (३) ्रश्न चया् ा त  नाीी. 
  

___________ 
  

मोता ा (जि. बनलड (ाणा) पररसरातील ववट भट्टी  या  
अल् प च्योलास परवाना देणे बाबत 

  

(३)  ९७७५ (१०-०४-२०१५).   श्री.हषदवधदन सपिा  (बनलढाणा) :   सन्माननीय पयादवरण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोताळा (जि. बुल्ााा) पतरसरातील ग ् तट्टी  या सल् प चयायोगास पर ाना िमळाण 
बाबत चपग तागीय सध कारी (मीसरल) मलकापुर याींनी सीनाींक २८ नोव्ीेंबर, २०१४ रोिी 
सीलणलण नन णीन कासनास ्रशाप् त ाालण ाीण, ीण खरण ाीण काय, 
(२) ससल् यास मोताळा (जि.बलु्ााा) पतरसरातील ग ् तट्टी  या सल् प चयायोगास पर ाना ीणाण 
बाबत कासनानण कोाती काय  ाीी कण ली  ा कर् यात यणत ाीण, 
(३) नसल्यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत? 

  
श्री. रामदास िदम (२४-०२-२०१६) : (१) ीण खरण नाीी. 
(२) ्रश्न चया् ा त नाीी. 
(३) ्रश्न चया् ा त नाीी. 
  

___________ 
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िमरा भाईंदर (जि.ठाणे) येथील ग्रामीण भालात  

पाण्याच ेदनिभदक्ष्य निकनमादण झाल्याबाबत 
  

(४)  १७५६८ (२९-०७-२०१५).   श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अिमन पटेल (मनांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड ( पजश्चम), श्री.िािशराम पावरा (िशरपूर), श्री.भाऊसाहेब िाांब े 
(श्रीरामपूर) :   सन्माननीय पाणीपनरवठा ाणण स्व छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) िमरा ताईंीर (जि.सााण) यण ील ग्रामीा तागात पा्याचण ीिुत क्ष्य ननमा ा ााल्यानण खोल 
ग सीरीतील पााी काढ्यासासी नागतरकाींना ्रशामुख्यानण मसीलाींना िी ाचा ा्ागप्ा करा ा 
लागत ससल्याचण माीण एग्रशल, २०१५ मध्यण  ा त्याीरम्यान ननीक नास ालण, ीण खरण ाीण काय, 
(२) ससल्यास, याबाबत कासनानण कोाती काय  ाीी कण ली  ा कर्यात ाीण, 
(३) नसल्यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (२३-०२-२०१६) :(१) ीण खरण नाीी. 
िमरा ताईंीर कीरातील रसी ाकाींना ४५ तण ४८ तासातरन १  णळणस पााी पुर सा सुु  ाीण.  िमरा 
ताईीर कीरात ज्या ससकााी रतण चपलब्ध् ा नाीी सका   ाोप्पट्टी, ासी ासी पट्टयात 
मीानगरपािलकण माफत त िसी्ं णक्स या पा्या या ्ाक्या बस रन त्यामध्यण मीानगरपािलकण माफत त 
्ँकरया ारा गप्याचण पा्याचा परु सा कण ला िात ाीण. तसणच मीानगरपािलकण माफत त ८० 
कर पनिलका काय रत ाीणत. 
(२)   (३) ्रश्न चया् ा त नाीी. 
  

___________ 
  

मनांबईत असनरक्ष्षणत ाणण निकनिृष्ट्ट अन्नामन े होणाऱ्या ािाराांमन े  
दररोि ५० बालिाांचा ब ी िात असल्याबाबत 

  

(५)  १७८५३ (१४-०८-२०१५).   श्री.अस्लम शखे (मालाड ( पजश्चम), श्री.अिमन पटेल (मनांबादेवी), 
प्रा.वषाद लायिवाड ( (धारावी), ड (ॉ.सांतोष टारफे (ि मननरी), श्री.वविय वड (टे्टीवार (रा म्हपूरी), 
श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :   सन्माननीय अन्न ाणण औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत ससुरक्ष्षणत ाणा ननकृष् सन्नामळुण ीोााऱया ािाराींमुळण ीररोि ५० बालकाींचा 
बळी िात ससल्याचण एका स े्षणाातरन माीण एग्रशल, २०१५ ीरम्यान पुढण ालण ाीण, ीण खरण 
ाीण काय, 
(२) ससल्यास, यासींीता त कासनानण कोात्या चपाययोिना कण ल्या  ा कर्यात यणत ाीणत, 
(३)  नसल्यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 
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श्री. धलरीश बापट (१०-०२-२०१६) : (१) ीण खरण नाीी. 
      सका ्रशकाराची घ्ना ननीक नास ालणली नाीी. 
(२)   (३) ्रश्न चया् ा त नाीी. 

___________ 
  

वव े भालाड ( (ता.महाड (, जि.रायलड () औ्योधलि वसाहती मधील पॉस् िो महाराष्ट्र स् टील 
िारखान् याच ेदवूषत साांड (पाणी िा  नदीत सोड (ले िात असल् याबाबत 

  

(६)  १८३७७ (३१-०७-२०१५).   श्री.भास्िर िाधव (लनहालर), श्री.रमेश िदम (मोहो ), 
श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधदन), श्री.जितेंद्र ाव् हाड ( (मनांरा ा ि वा), श्री.किसन िथोरे (मनरबाड (), 
श्री.सनधािर भालेराव (चदलीर) :   सन्माननीय पयादवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) ननिामपरर (ता.मीा्, जि.रायग्) ग तागातील ग ळण तागा् औयायोधगक  साीती म ील 
पॉ को मीाराषस  ्ील कारखान् याचण ीरगषी त साीं्पााी काळ नीीत सो्लण िात ससल् यानण  
नीीकास  या नागरीकाींचण ारो य  ोक् यात ालण ाीण, ीण खरण ाीण काय, 
(२) ससल् यास, चक् त ्रशकराी कासनामाफत त पाीाी कण ली ाीण काय, 
(३) ससल् यास, पाीाीचण ननष कषी   काय ाीणत   तीनसुार सींबींध त कारखान्या र कोाती 
कार ाई कण ली   काळ नीी ्रशीगुषी त ीो र नयण याकतरता कासनानण कोाती काय  ाीी कण ली  ा 
कर् यात यणत ाीण, 
(४)  नसल् यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 
  
श्री. रामदास िदम (०४-०३-२०१६) : (१) ीण खरण नाीी. 
(२) ीोय. 
(३) मीाराषस ्रशीरषी ा ननयींत्रा मी्ं ळामाफत त कर्यात ालणल्या पाीाीसींती सीर चयायोगातील 
्रशरियेयाकृत साीं्पा्या र परा  ्रशरियेया कु न त्याचा पुन ा पर कण ला िात ससल्याचण ाढळलण, 
चयायोगामाफत त पतरसरात साीं्पााी कोसणीी चघड्या र  ा नीीपात्रात सो्ल्याचण ाढळरन ालण 
नाीी. 
(४) ्रश्न चया् ा त नाीी. 

___________ 
  

माहनल खाड (ीत प्रदनषण िरणा-या िां पन् यावर िारवाई िरणेबाबत 
  

(७)  १९६३० (३१-०७-२०१५).   श्री.तनिाराम िात े(अणनशक्ती नलर) :   सन्माननीय पयादवरण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ‘’माीुल खा्ीत ्रशीषुी ा कराा-या कीं पन् या र कार ाई कराणबाबत’’ या ग षी या रील    
सीनाींक १२ फतण ब्रु ारी, २०१५ रोिीचण नन णीन  ाननक लोक्रशनतनन ी, साुकक् तीनगर याींनी 
मा.मींत्री याींना सीलण ाीण, ीण खरण ाीण काय, 
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(२) ससल् यास, सीर नन णीना  या सींीता त कोाती काय  ाीी कण ली  ा कर् यात यणत ाीण, 
(३) नसल् यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 

श्री. रामदास िदम (०४-०३-२०१६) : (१) ्रश तुत ्रशकराी,   ाननक लोक्रशनतनन ी याींचण     
सीनाींक १२ िानण ारी, २०१५ रोिीचण नन णीन पाप् त ाालण ाीण. 
(२) ्रश तुत नन णीना  या सनुषी ींगानण मीाराष स ्रशीषुी ा ननयींत्रा मीं्ळामाफत त सीनाींक २०.०२.२०१५ 
रोिी मण.एजिस लॉजिज्क िल.ाणा मण.िसलॉ्  कीं ण्नस  िल. या कीं पन् याींना तण् ीणपन पाीाी 
कर् यात ाली. सीर पाीाी ीरम् यान ीोन् ीी कीं पन् याींम रन साीं्पााी कीं पनी  या ा ाराबाीणर 
सो्त ससल् याचण ाढळरन ालण नाीी. मण.एजिस लॉजिज्क िल.या कीं पनीमध् यण ननमा ा    
ीोाा-या  औयायोधगक साीं्पा् या र मण.िसलॉ्  कीं ण्नस  िल. यण ण चतारलणल् या साीं्पााी ्रशरियेया 
सयींत्राणमध् यण ्रशरियेया कण ली िातण   ्रशरियकयाकृत साीं्पा् याचा  ापर बागबगीचा  . काराासासी 
कण ला िातो. 
(3) ्रश् न चया् ा त नाीी. 
  

___________ 
  

तेर (ता.जि.चस्मानाबाद) येथ ेसनसज्ि पनराणवस्तन सांग्रहालय बाांधण्याबाबत 
  

(८)  २८१८९ (१५-१०-२०१५).   श्री.राणािलिीतिसांह पाटील (चस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
साांस् िृनिकति िायद मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तणर (ता.जि.चमानाबाी) यण ण गत  षी नपासरन पुरातत्  ग तागा या  तीनण चत्खननाला 
सुु  ात कर्यात ाली ाीण, ीण खरण ाीण काय, 
(२) ससल्यास, तणर या गा ी सींत गोरोबा काकाींचण समा ी मींसीर, तसणच बौध्ी िनै, सीींीर 
 त्याीी  मा  या सनणक पुरातन  ातर ाीणत, ीण ीी खरण ाीण काय, 
(३) ससल्यास, चत्खननात सयायापपय त रियकती  तर साप्ल्या ाीणत, त्या सण ्यासासी तण ण 
ससलणलण िुनण पुराा तर सींग्रीालय सपुरण प्तण, ीण ीी खरण ाीण काय, 
(४) ससल्यास, सीर  ािम क, ऐनतीािसक  ारसा ससलणल्या गा ास सुसज्ि ससण मोसण 
पुराा तर सींग्रीालय बाीं ्याबाबत कासन ग चारा ीन ाीण काय तसणच सीर ्रशता  कासनास 
साीर कु न क ीपय त मींिरर ीोईल, 
(५) नसल्यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 
  

श्री. ववनोद तावड ( े(१६-०२-२०१६) : (१) ीोय. 
(२) ीोय. 
(३) ीोय. 
(४) ीोय, न ीन  मारत चतार्याकरीता सींीािपत्रक तयार कर्यात यणत ाीण. 
(५) ्रश्न चया् ा त नाीी. 
  

___________ 
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मराठी धचत्रपट निकनमादत्याांना अननदान देण्यासाठी होणारा ववलांब 
  

(९)  २८४१२ (२१-१२-२०१५).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (िशड (ी), श्री.सननिकनल राऊत (ववक्रो ी), 
श्री.बा ासाहेब मनरिन टे (नेवासा) :   सन्माननीय साांस् िृनिकति िायद मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१)  मरासी धचत्रप् सषृ्ीचा ग कास व्ीा ा, मरासी धचत्रप् चयायोगाला ्रशोत्साीन िमळा ण, 
यासासी ए   बी ीिा  ससााऱया धचत्रप्ाींना सनुेमण ४०   ३० लाख ु पयण ीण्यात यणाारण 
सनुीान पात्र सरलणल्या धचत्रप्ाींना िमळा ण यासासी धचत्रप् ननमा तण   सीीक काींना गत ८ 
मसीन्याींपासरन मागाी करीत ससरन सयायापीी त्याींना सनुीान ीण्यात ालण नाीी, ीण खरण ाीण 
काय, 
(२) तसणच मरासी धचत्रप् कलाकाराींना साींकृनतक मींत्रालयाक र्न ाध  क मीत िमळर न 
ीण्यास  ाननक लोक्रशनतनन ी, नण ासा याींनी ्रशयत्न कण ला, ीण ीी खरण ाीण काय, 
(३) ससल्यास, या ्रशकराी कासनानण सध क चौककी कण ली ाीण काय, त्यानुषी ींगानण सनुीान 
ीण्यास सीरींगाई करााऱया सध काऱयाीं र कोाती कार ाई कण ली  ा कर्यात यणत ाीण, 
(४) ससल्यास, सनुीान ीण्यास ास मसीन्याचा ग लींब लाग्याची काराण काय ाीणत   सीर 
सनुीान तात्ीनण ीण्या या दृष्ीनण कासनानण कोाती काय  ाीी कण ली ाीण  ा कर्यात यणत 
ाीण, 
(५) नसल्यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 
  
श्री. ववनोद तावड ( े(०३-०३-२०१६) : (१) ीण खरण नाीी. 
     ग तागा या ्रशचिलत योिनणनुसार स   ब ीिा  ्रशाप्त एकर ा ६ धचत्रप्ाींना 
सी.१६.१०.२०१५ रोिी ु . २१४ ल्षण ए ढण सनुीान ग तरीत कर्यात ालण ाीण. तसणच 
ग तागा या सी. ११.१२.२०१५   सी.१२.०१.२०१६  या कासन नना यान् यण एकर ा ु . ३४० ल्षण 
सनुीान मींिरर कर्यात ालण ाीण. 
(२) मरासी धचत्रप् कलाकाराींना ाध  क मीत िमळ रन ीण्यासींीता त  ाननक लोक्रशनतनन ी, 
नण ासा याींनी ग तागाक्ण मागाी/पत्र व्य ीार कण ल्याचण सीसरन यणत नाीी. 
(३) ्रश्न चया् ा त नाीी. 
(४) योिनणनसुार ा ्यक ग ीीत नमुन्यातील सि , सोबत साीर करा याची कागीपत्रण याींची 
परत ता कर्यास काीी  णळ धचत्रप् ननमा त्याींक र्न ग लींब ीोतो.  त ागप, पतरपरा  ्रशता  
मीामीं्ळाक र्न कासनास ्रशाप्त ााल्यानींतर त्या र ग नाग लींब काय  ाीी कर्यात यणतण.  
त्यामुळण कासनतरा ु न स  सीाय्य ीण्यास ग लींब ीोतो ीण म्ीााण  तुज तीस  ु न नाीी. 
(५) ्रश्न चया् ा त नाीी. 
 
  

___________ 
  
 



ग .स. १०० (7) 

राज्यात वव्यार्थयाांना देण्यात येणाऱ्या मध्यान्ह भोिन योिनेसाठी  
असलेले एल.पी.िी. अननदान बांद िरण्यात ाल्याबाबत 

  

(१०)  २८४१४ (२१-१२-२०१५).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (िशड (ी), िन मारी प्रणणती िशांदे 
(सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय अन् न, नालरी पनरवठा व ग्राहि सांर्षणण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यामध्यण ग यायार्थया सासी या मध्यान्ी तोिन योिनासासी सीलण िााारण एल.पी.िी. 
सनुीान रद्द कर्याचा नना य कें द्र कासनानण, माीण ऑग्, २०१५ मध्यण  ा त्याीरम्यान 
घणतल्यामुळण, राज्य कासनास बािार ता ानुसारच एल.पी.िी. गॅस घ्या ा लागाार ससल्यानण,  
राज्य कासना या नतिोरी र ाध  क तार प्ाार ाीण, ीण खरण ाीण काय, 
(२) ससल्यास, सीर सनुीान पर   त सुु  कर्याबाबत राज्य कासनानण कोाती काय  ाीी कण ली 
 ा कर्यात यणत ाीण, 
(३) ससल्यास, एल.पी.िी. गॅसचण सनुीान रद्द कण ल्यामळुण प्ााऱया सनततरक् त तारासासी 
कोाती तरतरी कण ली   ा कर्यात यणत ाीण, 
(४) नसल्यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 
  
श्री. धलरीश बापट (०६-०२-२०१६) : (१) कें द्र कासना या सीनाींक  ०५/०७/२०१३             
सी. ०२/०९/२०१५ रोिी या पत्रान् यण सनुीाननत १२ गॅस िसलें्र ीण कें द्र कासनानण सरग लणल्या 
मया ीणपय तच ीण्यात यणतात   या मया ीण या  रील िसलें्र ीण खुल्या ीरानण घणाण ा ्यक 
ाीण, 
(२), (३)   (४) ्रश्न चया् ा त नाीी. 
  

___________ 
  

सावरलाांव (ता. निकनफाड (,जि.नािशि) येथे पाण्याची टािी  
पडू (न २ व्यक्तीांचा मतृ्य ूझाल्याबाबत 

  

(११)  २८४९० (२९-१२-२०१५).   श्री.अनिकनल िदम (निकनफाड () :   सन्माननीय पाणीपनरवठा ाणण 
स्व छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सा रगाीं  (ता. ननफता्,जि.नािकक) यण ण पा्याची ्ाकी प र्न २ व्यक्तीींचा सीनाींक ११ 
ऑक् ्ोबर ,२०१५ रोिी  ा त्यासुमारास  मतृ्यर ााला, ीण खरण ाीण काय, 
(२) तसणच सीर ग्रामपींचायतीला पााी पुर ठ्यासासी  ाननक लोक्रशनतनन ीीं या पुढाकारानण 
मुख्य काय कारी सध कारी, जि.प. नािकक याींनी सीलणला नन ी ग्रामपींचायतीनण परत पासग ला, 
ीण ीी खरण ाीण काय, 
(३) ससल्यास,सीर ्रशकराी चौककी कर्यात ाली ाीण काय, त्यानुषी ींगानण  ीोषी ीीं र कोाती 
कार ाई कर्यात ाली  ा यणत ाीण, 
(४) नसल् यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 
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श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०३-२०१६) : (१) ीोय, ीण खरण ाीण. 
(२) नाीी, ीणखताल   ीुु  ती योिनेंतग त सा रगा  गा ास २१.३३ ल्षण ु पयण रियकीं मतीची 
योिना गा ा  या मागाीनुसार मींिरर कर् यात ालणली ीोती. सीर सींीािपत्रकात पींप   चध्    
 ासीनी या २ चपाींगाचा समा णक ीोता. परींत ुकासन नना यानुसार ग्रामपींचायतीनण ा ् यक ती 
काय  ाीी न कण ल् यामुळण   नन ी मागाी ्रश ता  जिल् ीा पतरषी ीणक्ण साीर कण लणला नसल् यानण 
सीर ग्रामपींचायतीस नन ी  ग  कर् यात ालणला नाीी.   
(३) सीर ्रशकराी मुख् य काय कारी सध कारी, जि.प.नािकक याींचण सी. २९.१०.२०१५ चण 
ाीणकान्  यण सींबींध त ग्रामसण काला ननलींिबत कर् यात ालण ाीण.  
(४) ्रश् न चया् ा त नाीी. 
  

___________ 
  
खालापूर व पेण (जि. रायलड () तालनक्यातील लावाां या शेतििमनीतनू इथेन लॅस वायचूी पाईप 

लाईन नालोठणे येथे िात असल्याने ििमनी नावपि होत असल्याबाबत 
  

(१२)  २८७०५ (२१-१२-२०१५).   श्री.मनोहर भोईर (चरण), श्री.धैयदशील पाटील (पेण), श्री.सनभाष 
चफद  पांडड (तशेठ पाटील (अिलबाल) :   सन्माननीय पयादवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) रायग् (ता.खालापरर) जिल््यातील  ाराी, मािगाीं , ाींिब ली, पौ ,मा्प, खरसुीं्ी, 
ससरा तसणच पणा तालुक्यातील काीी गा ा या  कणतििमनीतरन   णन गॅस  ायरची पाईप ला न 
ीीणि ु न नागोसाण (जि.रायग्) पय न्त िात ससल्यानण चक्त ससकाा या कणतक-याीं या 
ििमनी नागपक ीो्या या सींत  ससल्यानण सीर कणतकऱयाींनी या्रशकराी ग रो  ीक ग ला ाीण, 
ीण खरण ाीण काय, 
(२) ससल्यास, या सींीता त तण ील कणतक-याींनी सींबध त सध का-याींक्ण तेार कण ली ाीण, ीण ीी 
खरण ाीण काय, 
(३) ससल्यास, या सींीता त कासनानण चौककी कण ली ाीण काय, चौककीनुसार कासनानण कोाती 
काय  ाीी कण ली  ा कर्यात यणत ाीण, 
(४)  नसल्यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत? 

श्री. रामदास िदम (२४-०२-२०१६) : (१)   (२) ीोय. 
       सीर ्रशकल् पासींीता त पया  रा ग षी यक िनसुना ाी सी. ०४.०४.२०१५ रोिी घण् यात 
ाली ीोती. त् या णळी काीी ग्रामपींचायती   कणतकरी याींनी लणखी तेारी सील् या ाीणत. 
(३) सीर तेारीची ीखल घणपन त् या  या नदीीी िनसुना ाी या  नत तृ् तामध् यण घणतल् या ससरन 
सीर  नत तृ् त   स   सींबींध त कागीपत्रण पया  रा,  न   ी ामान मींत्रालय, तारत सरकार 
याींचणक्ण पुढील काय  ाीीसासी पासग लण ाीण. 
(४) ्रश् न चया् ा त नाीी. 
  

___________ 
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िन रघोट (ता. दक्ष्षणण सोलापूर, जि.सोलापूर) येथील िनावराां या चरबीवर 
 प्रकक्रया िरणाऱ्या िारखान्यातून होणारे प्रदषूण 

  

(१३)  २८९३७ (२१-१२-२०१५).   श्री.सनभाष देशमनख (सोलापूर दक्ष्षणण) :   सन्माननीय 
पयादवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कुरघो् (ता. ीक्ष्षणा सोलापरर, जि.सोलापरर) यण ील िना राीं या चरबी र ्रशरियेया करााऱया 
कारखान्याचण माींस   रक्त ससलणलण ीगु  ीयुक्त पााी कोातीीी ्रशरियेया न करता सरळ 
ओढ्यात सो र्न सीलण िातण, सीर पााी ओढ्यातरन  ण् तीमा नीीत िमसळतण, सीर पा्यामुळण 
िलचर ्रशााी मतृ्यमुुखी प्लण ससरन  तर िना रण तसणच माासाीं या ारोयास  ोका ननमा ा 
ााला ससल्याचण ननीक नास ालण ाीण, ीण खरण ाीण काय, 
(२) तसणच, जिल्ीाध कारी, मीापािलका ायुक्त   ्रशीरषी ा ननयींत्रक मीामीं्ळानण ाीणक ीणपनीी 
सीरील कारखाना बींी ााला नसल्याचणीी ननीक नास ालण ाीण, ीण ीी खरण ाीण काय, 
(३) ससल्यास, सीर ्रशकराी चौककी कर्यात ाली ाीण काय, त्यानुषी ींगानण सींबींध त 
कारखाना बींी कर्यासासी तसणच पााी ीगुषी त कण ल्याबद्दल कारखाना मालका र कोाती कार ाई 
कर्यात ाली ाीण  ा कर्यात यणत ाीण, 
(४) नसल्यास ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 

श्री. रामदास िदम (०४-०३-२०१६) : (१) ्रश तुत ्रशकराी मीाराष स ्रशीषुी ा ननयींत्रा मीं्ळानण 
ायुक्त, सोलापरर मीानगरपािलका याींचणसम णत सीनाींक १९.०९.२०१५ रोिी कण लणल्या पाीाीत 
मण. सना  ीं्र्रशायिणस या कारखान्याचण औयायोधगक साीं्पााी ्रशरियेयाग ना पा सा या 
पा्याबरोबर कणिार या नाल्यात िात ससल्याचण ाढळरन ालण. 
     त ागप, तीमा नीी कासा रील कोात्याीी गा ाींमध्यण िलिन्य ािाराींचा चद्रणक ाालणला 
नसरन ु ा सींख्यणत  ाढ ााली नसल्याचण   कुरघो् पतरसरात ीरगषी त पााी प्यायल्यानण रोग 
्रशाीतुा   ीोपन िना रण मतृ  ा ािारी प्ल्याचण ननीक नास ालण नाीी. 
(२) ीण खरण नाीी. 
(३) सीर चयायोगास  ण छणनण चत्पाीन बींी कर्याचण ाीणक सीनाींक २१/०९/२०१५ रोिी 
मीाराषस ्रशीषुी ा ननयींत्रा मीं्ळामाफत त पातरत कर्यात ाल्यानींतर सीनाींक ०९/१२/२०१५ 
रोिी सीर चयायोग बींी कर्याचण सींनतम ाीणक पातरत कर्यात ालण ाीणत. 
(४) ्रश्न चया् ा त नाीी. 
  

___________ 
  

िभवांड (ी-निकनिामपूर महापािलिा ्ेषणत्राशी सलांग्न असलेल्या ासपास या ग्रामीण व  
निकनमग्रामीण ्ेषणत्रात होत असलेले िल-वायू प्रदषूण रोखण्याबाबत 

  

(१४)  २९१४२ (२१-१२-२०१५).   श्री.अबू ािमी (मानखूदद िशवािीनलर) :   सन्माननीय 
पयादवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ित ीं्ी-ननिामपरर मीापािलका ्षणणत्राकी सलींन ससलणल्या ासपास या ग्रामीा   
ननमग्रामीा ्षणणत्रात मोसया ्रशमााा र ीोत ससलणलण िल- ायर ्रशीरषी ा रोख्याबाबतची मागाी 
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 ाननक लोक्रशनतनन ी, रसी ाकी नागतरक-ग्राम  याींनी माीण सप् े्ंबर २०१५ मध्यण  ा 
त्याीरम्यान मा. पया  रा मींत्री,  मा. पया  रा राज्यमींत्री, ्रश ान सधच , पया  रा ग ताग, 
जिल्ीाध कारी सााण ग्रामीा तसणच सींबींध त ससकाा या सनुे मण मीानगरपािलका ाणा जिल्ीा 
ग्रामीा पया  रा सींर्षणा सिमतीक्ण लणखी नन णीनाया ारण मागाी कण ली ाीण, ीण खरण ाीण काय, 
(२) ससल्यास, चक्त ्रशकराी कासनानण चौककी कण ली ाीण काय, त्यानुषी ींगानण कोाती काय  ाीी 
कण ली  ा कर्याचण ्रशताग त कण लण ाीण, 
(३) नसल्यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत ?  

श्री. रामदास िदम (२४-०२-२०१६) : (१)   (२) ीण खरण नाीी.  त ागप, चपमीापौर, ित ीं्ी 
मीानगरपािलका याींचण सी. २२/ ०७/२०१५ रोिी “ित ीं्ी कीरालगत  ाीााऱया काम ारी 
नीीपात्रात   ीतरत पट्टय्ात ाालणल्या सनध कृत बाीं कामामुळण   नीीपात्रात तरा  ्ाकल्यामळुण 
पा साळ्यात पा्याचा ननचरा न ााल्यानण पााी कीरात घसुुन नागतरकाीं या ीोत ससलणल्या 
नुकसानाबाबत”  या ग षी यी पया  रा ग तागास नन णीन ्रशाप्त ाालण ीोतण.  या ्रशकराी 
पया  रा ग ताग, मींत्रालय याीं याक र्न मीाराषस ्रशीरषी ा ननयींत्रा मीं्ळ, मुींबई याींना योय ती 
चौककी कु न चधचत काय  ाीी कर्याबाबत १) तेार २०१५/सीं.े.१२७४/ताीं.क. १           
सी. ३०/०७/२०१५, सींकीा  २०१५/सीं.े.६१/ताीं.े.१ सी.०८/१२/२०१५   सींीत -
२०१५/सीं.े.१२७४/ताीं.े.१ सी.०२/०२/२०१६ रोिी पत्र ननग िमत कण लण ाीण. 
(३) ्रश्न चया् ा त नाीी. 
  

___________ 
  

चस्मानाबाद जिल््यातील दनष्ट्िा ी पररजस्थतीमन े चद्भवणारी  
पाणी टांचाई ल्षणात घेवनू योग्य निकनयोिन होणेबाबत 

  

(१५)  २९२११ (२१-१२-२०१५).   श्री.राणािलिीतिसांह पाटील (चस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
पाणीपनरवठा ाणण स्व छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चमानाबाी जिल््यातील सल्प पि न्यमान   ीषुकाळी पतरज तीमुळण ्रशत्यणक  षी न 
चद्भ ाारी पााी ी्ंचाई ल्षणात घण रन जिल््यातील स   गा ाींचा कृती ाराख्ा तयार कूनन 
गप्या या पा्याचण योय ननयोिन ीोाण गरिणचण ाीण, ीण खरण ाीण काय, 
(२) ससल्यास, चक्त जिल््यातील गप्या या पा्याची सयायज ती काय ाीण, 
(३) ससल्यास, गत  षी न प्लणला सरासरी पापस   ाितागायत प्लणल्या पा साची 
ाक्ण ारी पाीता माीण िानण ारी, २०१६ पय त जिल््यातील गप्याची पा्याची ज ती काय 
ससणल, 
(४) ससल्यास, याबाबत कासनानण कोातण ननयोिन  ा चपाययोिना कण ली  ा कर्यात यणत 
ाीण, 
(५) नसल्यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 
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श्री. बबनराव लोणीिर (२३-०२-२०१६) : (१) ीण खरण ाीण. 
(२) सयाय:ज तीत चमानाबाी जिल््यामध्यण सी. ४/०१/२०१६  या साप्तासीक ्ँकर 
सी ालानसुार १२२ गा ण   ४  ाड्याींना १६८ ्ँकरया ारण   ४२५ गा ाींना ८५६ ग ीीर/ग ीं न 
ग सीर सध ग्रीाया ारण पााी पुर सा ीोत ाीण तसणच पराीं्ा नगरपतरषी ी ्षणणत्रात १० ्ँकरया ारण 
पााी पुर सा कर्यात यणत ाीण. 
(३) िानण ारी, २०१६ पय त जिल््यातील गप्या या पा्याची तीव्रता सध क िाा ाार ाीण.  
मात्र त्या र ी्ंचाई सींतग त ग ग   चपाययोिनाया ारण मात कर्याचण ननयणािन कण लणलण ाीण. 
(४) ऑक््ोबर २०१५ तण ड्सेंबर २०१५, िानण ारी २०१६ तण माच  २०१६   एग्रशल २०१६ तण िरन 
२०१६ पय तचण पााी ी्ंचाई कृती ाराख्ण तयार कर्यात ालण ससरन ५६८९ चपाययोिना 
्रशताग त कर्यात ाल्या ाीणत. 
(५) ्रश् न चया् ा त नाीी. 
  

___________ 
  

ववदभादतील लोसेखनदद धरणात नाल नदी या दनवषत पाण्यासह  
इिॉनिकनदया वनस्पतीमन े प्रदनषण होत असल्याबाबत 

  

(१६)  २९२९६ (२१-१२-२०१५).   श्री.सननिकनल िेदार (सावनेर), श्री.लोपालदास अग्रवाल (लोंहदया), 
ड (ॉ.सांतोष टारफे (ि मननरी), श्री.अिमन पटेल (मनांबादेवी), श्री.अब् दनल सत्तार (िसल्लोड () :   
सन्माननीय पयादवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ग ीता तील गोसणखुी   राात नाग नीी या ीगुषी त पा्यासी  कॉनन या  नपतीमुळण ्रशीषुी ा 
ीोत ससल्याचण माीण ऑग्, २०१५ मध्यण  ा त्याीरम्यान ननीक नास ालण, ीण खरण ाीण काय, 
(२) ससल्यास, ीगुषी त पा्यामुळण नागतरक   िना राीं याीी ारोयाला  ोका ननमा ा ााला 
ाीण, ीण ीी खरण ाीण काय, 
(३) ससल्यास, नाग नीी या पा्याचण ्रशीरषी ा रोख्यासासी कासनानण कोाती काय  ाीी कण ली 
 ा कर्यात यणत ाीण, 
(४) नसल्यास ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 
  
श्री. रामदास िदम (२४-०२-२०१६) : (१) ीण सींकतः खरण ाीण. 
(२) ीण खरण नाीी. 
(३) NWMP/SWMP या कें द्र कासनातफेत पुर कृत योिनणतींग त  णग णगळ्या नयायाीं  या पा् याचण 
नमुनण ननयिमतपाण सींकलीत कर् यात यणतात. गणल् या  षी  तरातील नमुन् याीं  या प ृःकरा 
सी ाला ु न ससण सीसरन यणतण की, नाग नीी या पा् याची गुा त् ता खाला लणली ाीण. राष सीय 
नीी कृती योिनणसींतग त नागपरर कीराचा ग कास कर् याबाबतचा ्रश ता  कें द्र कासनास 
पासग ्यात ाला ससरन ्रशता  ्रशलींिबत ाीण. 
(४) ्रश् न चया् ा त नाीी. 
  

___________ 
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धन े तालनक्यातील अवधान, नेर, मोराणे या लावा या पाणीपनरवठा  

योिनाांना शासनान ेस्थधलती हदल्याबाबत 
  

(१७)  २९३६८ (२१-१२-२०१५).   श्री.िन णाल पाटील (धन े ग्रामीण), श्री.ड (ी.एस.अहहरे (साक्री), 
श्री.नसीम खान (चाांहदवली), अॅड (.िे.सी.पाड (वी (अक्िलिन वा) :   सन्माननीय पाणीपनरवठा 
ाणण स्व छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) स  ान, नणर, मोरााण (ता.जि. ुळण) या गा ाीं या पााीपुर सा योिनणला  कासनानण  धगती 
सील्याचण माीण सप् े्ंबर, २०१५ मध्यण  ा त्या ीरम्यान ननीक नास ालण ाीण, ीण खरण ाीण काय, 
(२) ससल्यास, सीर तालुक्यातील पााी पुर सा योिनण रील  धगती मागण घणपन सुरळीत 
पााीपुर सा कर्यासासी कासनानण कोाती काय  ाीी कण ली  ा कर्यात यणत ाीण, 
(३)  नसल्यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 
 
श्री. बबनराव लोणीिर (१२-०२-२०१६) : (१)   (२) कें द्र कासनाचण ननीेकास सनसुु न 
कासना या सी. १४.५.२०१५ चण पत्रान् यण सन २०१५-१६ चण कृती ाराख्यात समाग ष् 
ससलणल्या ग्रामीा पााी पुर सा योिनाींची कामण सुु  कर्यास  ा ीाती घण्यास  धगती 
ीण्यात ाली ाीण. कें द्र कासनाचण पुढील ाीणकानुसार यात बील ीो र ककतो. मात्र 
सयायज तीत कें द्र कासनानण सीलणल्या ननीेकानुसार काय  ाीी कर्यात यणत ाीण. 
(३) ्रश्न चया् ा त नाीी. 
  

___________ 
  

श्रीरामपूर (जि. अहमदनलर) येथ ेहोत असलेला रॉिेलचा अपनरा पनरवठा 
  

(१८)  २९७७८ (२१-१२-२०१५).   श्री.भाऊसाहेब िाांब े (श्रीरामपूर) :   सन्माननीय अन् न, 
नालरी पनरवठा व ग्राहि सांर्षणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीरामपरर (ता. जि. सीमीनगर) यण ण कण  ळ १ लाख ३२ िल्र  तकण  कमी रॉकण ल यणत 
ससल्यानण रॉकण ल ग ेी करताना पुर सा ग तागा या सध काऱयाींची गैरसोय ीोत ससल्याचण माीण 
ऑक््ोबर, २०१५ मध्यण  ा त्या ीरम्यान ननीक नास ालण, ीण खरण ाीण काय, 
(२) ससल्यास, सीर तालुक्यासासी ४२ ्ँकरची ा ्यकता ससताना कण  ळ ११ ्ँकरच यणत 
ससल्यानण रॉकण ल ग णे त्याींना कासनानण सर रन सीलणल्या माासी सींख्यण्रशमााण रॉकण ल ीणता यणत 
नसल्यानण नागतरकाींचा रोषी  ओढ नु घ्या ा लागत ाीण, ीण ीी खरण ाीण काय, 
(३) ससल्यास, सीर ससकााी रॉकण लचा पुरणसा पुर सा कर्याकतरता कासनानण कोाती काय  ाीी 
कण ली  ा कर्यात यणत ाीण, 
(४) नसल्यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 
  
श्री. धलरीश बापट (०६-०२-२०१६) : (१) ीण खरण नाीी. 
(२) ीण खरण नाीी. 



ग .स. १०० (13) 

     सी. २० ऑग्, २०१५  या कासन नना यान् यण ननज्चत कर्यात ालणल्या 
पतरमााानुसार श्रीरामपरर तालुक्या या मागाी या १०० ्क्कण   तकण  कण रोिसन सीर तालुक्यास 
मींिरर कर्यात ालण ाीण. 
(३) ्रश्न चया् ा त नाीी. 
(४) ्रश्न चया् ा त नाीी. 
 

___________ 
  

नेरू  (जि.ठाणे) येथील ववशाल ऑरलनिकनक्स िां पनी या लोदामातून ववनापरवाना  
औषधे व सौंदयद प्रसाधनाचा साठा िप्त िेल्याबाबत 

  

(१९)  ३००३२ (२१-१२-२०१५).   श्री.वविय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय अन्न ाणण औषध 
प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नणूनळ (जि.सााण) यण ील ग काल ऑरगॅननक्स कीं पनी या गोीामात सन्न   औषी  ण 
्रशकासनानण ्ाकलणल्या  ा्ीत समुारण ३० लाख ूनपयाींचा ग ना पर ाना औषी  ण   सौंीय  
्रशसा नाचा सासा िप्त कण ल्याचण सीनाींक २८ ऑग्, २०१५ रोिी  ा त्या सुमारास ननीक नास 
ालण, ीण खरण ाीण काय, 
(२) ससल्यास, सीरीर कीं पनी र कोाता गुन्ीा ीाखल कर्यात ाला  ा यणत ाीण, 
(३) नसल्यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 
  

श्री. धलरीश बापट (०३-०३-२०१६) : (१) ीण सींकत: खरण ाीण. 
     मण. ग काल ऑरगॅननक्स गाळा नीं. ७, ीॅबी ण्् सीएचएस, प्लॉ् नीं. सण ४६/४७ सणक््र, २३, 
न ी मुींबई यण ण सीनाींक  २२/८/२०१५ रोिी सन्न   औषी   ्रशकासनानण  ा् ्ाकर न कण लणल्या 
तपासाी/चौककी ीरम्यान सीर िागणत ायु ेसीक औषी  ण   सौंीय  ्रशसा नण ग ना पर ाना 
चत्पासीत  करत ससल्याचण ाढळलण, तसणच सीर चत्पाीनाची प्ताळाी कण ली ससता, स   
ायु ेसीक औषी  ण   सौंीय  ्रशसा नण ीी बना ्   िमर्थया छाप ससल्याचण ाढळरन ालण.  
तपासाीीरम्यान ०३ ायु ेसीक   ०५ सौंीय ्रशसा नण ससण एकर ा ०८   नमुनण चाचाी   
ग ्लणषी ाासासी  घण्यात ालण ससरन च  तरत सौंीय  ्रशसा नण   ायु ेसीक औषी  ीींचा सासा 
तसणच पॅकीींग म ण्तरयल   मकीन्स, सासीत्य पींचनाम्यासींतग त िप्त कर्यात ालणला ाीण. 
     त ागप, सीर ्रशकराी ३० लाख ु पयाींचा ग नापर ाना औषी  ण   सौंीय  ्रशसा नाींचा सासा 
िप्त कण ला नसरन सुमारण १० लाख ५० ीिार ु पयण रियकीं मतीचा सासा िप्त कर्यात ाला.  
त्यामध्यण ु . १ लाख ७३ ीिार या रियकीं मतीचा ायु ेसीक औषी  ाींचा   सौंीय  ्रशसा नाींचा 
समा णक ाीण. 
(२) सौंीय  ्रशसा ना्रशकराी कलम १८(c), १८(a)(ii), १८(b), R/w.१७-c, १७-D   ायु ेसीक 
औषी  ाीं्रशकराी कलम ३३-EEC (a)(i), ३३-EEC(b),३३-EEC(e), R/w.३३-EA P/u section 
२७-A (i)(ii), ३३-I(१)(a)(i)(iii), ३३-I(I)(b) सींतग त गुन्ीा नदीी रन ख्ला ीाखल कर्यात यणत 
ाीण. 
(३) ्रश्न चया् ा त नाीी. 
  

___________ 
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अिोले (जि.अहमदनलर) तालनक्यातील लॅस ववतरिाांिडू (न लॅस  
ग्राहिाांची तीन वषादपासून होत असलेली फसवणूि 

  

(२०)  ३००६९ (२१-१२-२०१५).   श्री.वविय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय अन् न, नालरी 
पनरवठा व ग्राहि सांर्षणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) सकोलण (जि.सीमीनगर) तालुक्यातील सुमारण २७००० गॅस ग्राीकाींची सींगमनणरचण गॅस 
ग तरक गत ३  षी ा पासरन फतस ारक करीत ससरन त्याींनी ग्राीकाींची २५ को्ी ु पयाींची लर् 
कण ल्याची मासीती सीनाींक १२ ऑग्, २०१५ रोिी  ा त्या सुमारास ननीक नास ाली, ीण खरण 
ाीण काय, 

(२) ससल्यास, चक्त ्रशकराी कासनानण चौककी कण ली ाीण काय, 
(३) ससल्यास, चौककीत काय ाढळरन ालण   त्यानुसार गॅस ग्राीकाींची लर् करााऱया 
सींबींध त गॅस ग तरक याींचणग ु ध्ी कोाती कार ाई कण ली  ा कर्यात यणत ाीण, 
(४) नसल्यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 

श्री. धलरीश बापट (०६-०२-२०१६) : (१) सीनाींक १२/०८/२०१५ रोिी सकोलण तालुक्यात कासनानण 
सर रन सीलणल्या ीरा नुसार गॅस िसलें्र िमळ्याबाबत श्री.मज छींद्र त्र्यींबक मीं्िलक, सध्य्षण 
ग्राीक पींचायत सकोलण    तर ७ याींनी जिल्ीाध कारी, सीमीनगर यण ण तेार सि  साीर 
कण लणला ाीण. 
(२), (३)   (४) ीोय, याबाबत चौककी कण ली ाीण.  त्यासनुषी ींगानण तीिसलीार, सकोलण याींनी 
गॅस एिन्सीचण सणल्स ऑफतीसर याीं या क र्न सग तर सी ाल ्रशाप्त कु न घणतला.  
जिल्ीाध कारी, सीमीनगर याीं या सीनाींक २९/१०/२०१३  या ाीणकानुसार योयती काय  ाीी 
कर्यात ालणली ससल्याचण चौककीत ाढळरन ाल्यामुळण सींबींध त गॅस ग तरक याींचण ग ु ध्ी 
कार ाईचा ्रश्न चया् ा त नाीी. 
  

___________ 
  

पनणे (जि.पनणे) ववभालातील ४१५ वाडयाांमधील १ लाख ६७ हिार नालरीिाांना  
टँिरने पाणीपनरवठा िेला िात असल् याबाबत 

  

(२१)  ३०३६२ (२१-१२-२०१५).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अब् दनल सत्तार (िसल्लोड (), 
श्री.अिमन पटेल (मनांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :   सन्माननीय पाणीपनरवठा ाणण 
स्व छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुाण (जि.पुाण) ग तागातील ४१५  ाड्याींम ील १ लाख ६७ ीिार नागरीकाींना सिरनीी 
्ँकरनण पााीपुर सा कण ला िात ससल् याचण माीण ऑग ्, २०१५ मध्यण  ा त् याीरम्यान 
ननीक नास ालण, ीण खरण ाीण काय, 
(२) ससल् यास, सीरील पााी ी्ंचाई ीरर कर् याबाबत कासनानण कोाती काय  ाीी कण ली  ा 
कर्यात यणत ाीण, 
(३) नसल् यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 
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श्री. बबनराव लोणीिर (२३-०२-२०१६) : (१) ीोय, पुाण ग तागात माीण ऑग्, २०१५ मध्यण 
७२ गा ण, ४१५  ाड्याींतील १६७८५८ लोकसींख्यणला ७५ ्ँकरनण पााी परु सा कण ला िात ीोता. 
(२) पुाण ग तागात एग्रशल, २०१५ तण िरन, २०१५ या काला  ीत एकर ा २५८ गा ण   ८३६ 
 ाड्याींसासी ६७० चपाययोिना घण्यात ाल्या ाीणत. 
(३) ्रश्न चया् ा त नाीी. 

___________ 
  

राज्यात घरलनती लॅस िसलेंड (र या स्फोटा या घटनाांमध्ये झालेली वाढ 
  

(२२)  ३०४५८ (२१-१२-२०१५).   श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(िशड (ी), श्री.अस्लम शखे (मालाड ( पजश्चम) :   सन्माननीय अन् न, नालरी पनरवठा व ग्राहि 
सांर्षणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात गत तीन  षी ा मध्यण घरगुती  ापरा या गॅस िसलें्रचा फतो् ीो्या या घ्नाींमध्यण 
ल्षणाीय  ाढ ााली ससरन, एकर ा ६२ घ्नाींमध्यण २० िााींचा मतृ्यर ााला, ीण खरण ाीण काय, 
(२) ससल्यास, माीण एग्रशल तण माीण िुल,ै २०१५ या चार मसीन् याीं या काला  ीत ाालणल्या १० 
घ्नाींमध्यण ५ व्यक्ती मरा पा ल्या ससरन ७ व्यक्ती िखमी ााल्या ाीणत, ीण ीी खरण ाीण 
काय, 
(३) ससल्यास, गॅस ग तरकाींनी ापल्या पतरसरातील एलपीिी गॅस िसलें्रस ची ीोन  षी ा तरन 
एकीा सक्तीनण तपासाी कर्याचण ाीणक सीलण ससतानाीी गॅस ग तरक तपासाी करत 
नसल्यामळुण गॅस िसलें्र या सपघाता या घ्नाींमध्यण  ाढ ीोत ाीण, ीण ीी खरण ाीण काय, 
(४) ससल्यास, या ्रशकराी कासनानण चौककी कण ली ाीण काय, त्यानुषी ींगानण ननषकळािीपाा 
करााऱया रियकती गॅस ग तरकाीं र कोाती कार ाई कण ली  ा कर्यात यणत ाीण, 
(५) नसल्यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 
  
श्री. धलरीश बापट (०६-०२-२०१६) : (१)   (२) ीोय, ीण खरण ाीण. 
(३), (४)   (५) गॅस ग तरकाींनी ापल्या पतरसरातील एलपीिी गॅस िस्लें्स ची ीोन  षी ा तरन 
एका सक्तीनण तपासाी कर्याबाबतचण ननीणक ाीणत, त्यानुषी ींगानण गॅस ग तरकाींचण कम चारी 
सीरील तपासाी करतात. त ागप, सीरील तपासाीसासी करल्क ाकारलण िात ससल्यानण 
ग्राीक तपासाी कु न घण्यास सनुत्सरक ससतात. त्यामुळण ग तरकाींनी तपासाी न कण ल्यामुळण 
सीरील गॅस िसलें्रचा फतो् ीोतो ीी बाब  तुज तीस  ु न नाीी. 
  

___________ 
  

ठाणे जिल््यात जिल्हा पनरवठा ववभालािडू (न धान्य पनरवठा सनर ीत िरण्याबाबत 
  

(२३)  ३११२८ (२१-१२-२०१५).   श्रीमती निकनमदला लाववत (इलतपूरी), श्री.ािसफ शेख (मालेलाांव 
मध्य), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अिमन पटेल (मनांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड ( 
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पजश्चम) :   सन्माननीय अन् न, नालरी पनरवठा व ग्राहि सांर्षणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) सााण जिल््यात जिल्ीा पुर सा ग ताग कासनाक र्न िमळाारण  ान्याचण ननयतन  णळणत 
 ा्प कण लण िात ससलण तरी कीरासी जिल््यातील िक ा ा्प ीकुानात गीर ताींीरळ रॉकण लसी 
साखरणचण कीरात २०-२५ ाणा ग्रामीा तागात ५-१० ्क्कण   ान्यपरु सा सपुरा ीोत ससल्याचण 
माीण ऑग् २०१५ मध्यण  ा त्या ीरम्यान ननीक नास ालण ाीण, ीण खरण ाीण काय, 
(२) ससल्यास, यण ील  ान्य पुर सा सुरळीत कर्याबाबत कासनानण कोाती काय  ाीी कण ली 
ाीण  ा कर्यात यणत ाीण, 
(३)  नसल्यास, ीोााऱया ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 
  
श्री. धलरीश बापट (२२-०२-२०१६) : (१) ीण सींकत: खरण ाीण. 
माीण ऑग्, २०१५ मध्यण रातता  ीकुानीाराींचा तारतीय सन्न मीामीं्ळा या ीमालाींचा सींप 
तसणच, तारतीय सन्न मीामीं्ळा या ित ीं्ी यण ील ्णपोमध्यण सन्न ान्याचा सासा चपलब्  
नसल्यानण सााण जिल््याची ्रशा ान्य कु्ुींब योिनण या ताींीरळाची चचल ९० ्क्कण  ााली ाीण. 
परींतु, सींत्योीय सन्न योिनणचा गीर   ताींीरळ, ्रशा ान्य कु्ुींब योिनणचा गीर तसणच, साखर   
कण रोसीनचण  ा्प मींिरर ननयतना्रशमााण कर्यात ालण ाीण. 
(२)   (३) सन्न ान्याचा पुर स पुरणसा ीो्या या दृष्ीनण िकल्लक सन्न ान्यातरन पात्र 
लातार्थया ना सन्न ान्याचण  ा्प कर्यात ालण ाीण. सााण जिल््याकतरता ीण्यात ालणल्या 
सन्न ान्याची चचल परा  ीो्या या दृष्ीनण सीकाय  कर्याबाबत   पुरणसण सन्न ान्य चपलब्  
कु न ीण्याबाबत तारतीय सन्न मीामीं्ळास कासन तरा र सरचना ीण्यात ालणल्या ाीणत. 
  

___________ 
  

राज्यात बाांधण्यात ालेल्या शौचालयाां या िामात अनिकनयिमतता झाली असल्याबाबत 
  

(२४)  ३११७२ (०८-०१-२०१६).   प्रा.ववरेंद्र िलताप (धामणलाव रेल्वे), श्री.अिमन पटेल 
(मनांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड ( पजश्चम), ड (ॉ.सांतोष टारफे (ि मननरी) :   सन्माननीय 
पाणीपनरवठा ाणण स्व छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)   राज्यात सुमारण गत एक  षी ा  या काला  ीत कोट्य  ी ु पयण खच  कु न बाीं ्यात 
ालणल्या कौचालयाीं या कामात सननयिमतता ााली ससल्याचण माीण ऑग्, २०१५ मध्यण  ा 
त्या ीरम्यान कासना या ननीक नास ालणलण ाीण, ीण खरण ाीण काय, 
(२) ससल्यास, तसणच या कौचालया या बाीं कामात ाालणला गैरव्य ीार/सननयिमतता याींची 
तपासाी कर्याचा नना य मीालणखापाल काया लयानण (कॅग) घणतलणला ाीण, ीण ीी खरण ाीण 
काय, 
(३) ससल्यास, सीर ्रशकराी तपासाी कर्यात ाली ाीण काय, 
(४) ससल्यास, तयानुसार कोाती कार ाई कण ली  ा कर्यात यणत ाीण, नसल्यास ग लींबाची 
काराण काय ाीणत ? 
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श्री. बबनराव लोणीिर (२५-०२-२०१६) : (१) ीण खरण नाीी. 
(२), (३)   (४) ्रश् न चया् ा त नाीी. 
  

___________ 
  

राज्यात िशधापत्रत्रिेमध्ये नालररिाां या चत्पन्ना या निकनिषामध्ये  
बदल िरण्या या मालणीबाबत 

  

(२५)  ३१६२६ (२१-१२-२०१५).   श्री.जितेंद्र ाव् हाड ( (मनांरा ा ि वा), श्री.सनरेश लाड ( (ििदत), 
श्री.पाांड (न रांल बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मनरबाड (), श्री.हसन मनश्रीफ (िालल), श्री.ियांत 
पाटील (इस्लामपूर), श्री.शिशिाांत िशांदे (िोरेलाव) :   सन्माननीय अन् न, नालरी पनरवठा व 
ग्राहि सांर्षणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात िक ापित्रकण मध्यण नागतरकाीं या चत्पन्ना या ननकषी ामध्यण बील करा णत यासासी 
 ाननक लोक्रशनतनन ीींनी मा.मखु्यमींत्री याींचणक्ण माीण सप् े्ंबर, २०१५ मध्यण  ा त्याीरम्यान 
नन णीनाया ारण मागाी कण ली ाीण, ीण खरण ाीण काय, 
(२) ससल्यास, चक्त मागाीचण  ो्क्यात  ु प काय ाीण   त्यानुसार कोाता नना य घणतला 
 ा घण्यात यणत ाीण, 
(३) तसणच सु ातरत ननकषी  सींमलात ाारन गरिु ाणा  ींधचत िक ापित्रका ारकाींना कासन 
योिनणत समाग ष् कु न घण्यासासी ा ्यक चपाययोिना कर्यासींीता त ातापय त कोाता 
पासपुरा ा कण ला  ा कर्यात यणत ाीण, 
(४) नसल्यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 
  
श्री. धलरीश बापट (१२-०२-२०१६) :(१) ीण खरण ाीण. 
(२)   (३) चत्पनाची मया ीा  ाढग ्याबाबत लोक्रशनतनन ीींनी माीण ड्सेंबर, २०१५ मध्यण 
मागाी कण लणली ाीण. राषसीय सन्न सुर्षणा कायीा २०१३ राज्यामध्यण सीनाींक १ फतण ब्रु ारी, २०१४ 
पासरन लागर कर्यात ाला ससरन या सींतग त ्रशा ान्य कु्ुींबातील  लाता न नन ्ी करीता 
कु्ुींबाची एकित्रत  ागषी  क चत्पन्न मया ीा ग्रामीा तागासासी ु . ४४०००/-   कीरी तागासासी 
ु . ५९०००/-  तकी सी. १७.१२.२०१३  या कासन नना यान् यण ननज्चत कर्यात ाली ाीण. ीण 
ननकषी    राज्यास मींिरर कण लणल्या ग ीीत  ष्ाींकानसुार  ७.०१६ को्ी िनतणस सीरीर 
योिनणसींतग त लात ीण्यात यणत ाीणत. 
     सयाय:ज तीत सीरीर कासन नना यान् यण ननज्चत कण लणेणल्या चत्पन्ना या ननकषी ाींमध्यण 
बील कर्याचा ्रशता  कसना या ग चारा ीन नाीी. 
(४) ्रश्न चया् ा त नाीी. 
  

___________ 
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ववदभादतील चार जिल््याांमध्ये वायू प्रदषूण प्रनिकतबांध व निकनयांत्रण  
अधधनिकनयमाचे चल्लांघन िरण्यात येत असल्याबाबत 

  

(२६)  ३१९८५ (२१-१२-२०१५).   ड (ॉ.सांिय रायमनलिर (मेहिर) :   सन्माननीय पयादवरण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ग ीता तील कण  ळ चार जिल््याींचाच समा णक ससल्यानण  ायर ्रशीरषी ा ्रशनतबीं    ननयींत्रा 
सध ननयमाचण चल्लींघन कर्यात यणत ससल्याचण माीण ऑक््ोबर, २०१५ मध्यण  ा त्याीरम्यान 
ननीक नास ालण ाीण, ीण खरण ाीण काय, 
(२) ससल्यास, सीर  ायर्रशीरषी ाामुळण मान ी ारोया र ीररगामी पतरााम ीोतात, ीण ीी खरण 
ाीण काय, 
(३) तसणच चयायोग ाणा  ाीनाींम रन चत्सजि त ीोाा-या ीरगषी त  ायरची  णळो णळी तपासाी ीोाण 
ा ्यक ससताींनाीी एकाीी जिल््यात यासींबीं ीची कुसलीच यींत्राा काया जन् त नाीी, ीण ीी 
खरण ाीण काय, 
(४) ससल्यास, याबाबत कासनानण कोाती काय  ाीी कण ली  ा कर्यात यणत ाीण, 
(५) नसल्यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 
 

श्री. रामदास िदम (२४-०२-२०१६) : (१)   (२) ीण खरण नाीी. 
(३) ीण खरण नाीी. 
     त गप,  ाीनाींम रन चत्सजि त ीोााऱया ीगुषी त  ायुची ननयिमत तपासाी पतर ीन 
ग तागामाफत त कर्यात यणतण. 
    NAMP या कें द्रकासनातफेत पुरकृत योिनेंतग त जव्ीएन ाय्ी या कै्षणणाक सीं णमाफत त 
नागपरर कीरामध्यण १) तींत्रननकण तन सीं ा सीर, नागपरर २)  जन््ट्यु् ऑफत  ींजिननसस  नॉ   
सींबाारी, नागपरर   ३) चयायोग त न, िसव्ीील लाईन्स, नागपरर यण ण  ाता राीय ी णची 
गुा त्ता ननयिमतपाण तपास्यात यणतण. 
     चींद्रपरर जिल््यात NAMP/SAMP  सींतग त ्रशकासकीय  मारत चींद्रपरर, ग्रामपींचायत 
घुघुस, एमाय्ीसी, चींद्रपरर, बल्लारपरर, ता्ाली , ग्रामपींचायत ग्चाींीरर या सीा ससकााी 
ी ण या गुा त्तणची तपासाी कर्यात यणतण. तसणच चयायोग त न, चींद्रपरर या ससकााी ननयिमत 
ी ा गुा त्ता तपासाी कें द्र (Continuous Ambient Air Quality Monitoring sation) 
नुकतणच काया जन् त कर्यात ालणलण ाीण. 
(४)   (५) ्रश्न चया् ा त नाीी. 

___________ 
 

राज् यामध् ये विन-िाटे ववभालामध् ये ररक्त असलेली अनिे पदे  
व ववभाला या ाधननिकनिीिरणाबाबत 

  

(२७)  ३२२२२ (२१-१२-२०१५).   श्री.अतनल भातख िर (िाांहदवली पूवद) :   सन्माननीय अन् न, 
नालरी पनरवठा व ग्राहि सांर्षणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यामध् यण  िन-का ण् ग तागामध् यण सनणक पीण तरक्त ाीणत    िनण तपास्यासासी 
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कोात्याीी ्रशकारची सत्या ुननक यींत्राा नसल्याचण माीण ऑक््ोबर, २०१५ मध्यण  ा त्याीरम्यान 
ननीक नास ालण ाीण, ीण खरण ाीण काय, 
(२) ससल्यास, सीर ग तागासासी न ीन सीा गाड्या घणतल्या ाीणत परींतु त्या  ीं नाग ना 
प र्न ाीणत   सध का-याींना तपासाी या कामासासी गाड्याीणखील चपलब्  नाीीत, ीण ीी खरण 
ाीण काय, 
(३) तसणच, सीर ग तागा या ा ुननकीकराासासी कें द्र कासनाक र्न िमळाारा नन ी 
ग तागापय त काीी िाचक स्ीींमळुण िमळत नाीी, ीण ीी खरण ाीण काय, 
(४) ससल्यास, सीर ग तागा या ा ुननकीकरााबाबत   तरक्त पीण तर्याबाबत कोाती 
काय  ाीी कण ली  ा कर्यात यणत ाीण, 
(५) नसल्यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 
  
श्री. धलरीश बापट (०८-०३-२०१६) : (१) ीण सींकत: खरण ाीण. 
      ै  मापन कात्र यींत्राणतील एकर ा ९४५ पीाींपैकी ८७ पीण सयायज तीत तरक्त ाीणत   
यींत्राणतील ननरी्षणकाींना मानक चपकरााीं या सींचाचा पुर सा कर्यात ालणला ाीण. 
(२) ीण खरण नाीी. 
     यींत्राणतील ्षणणित्रय सध काऱयाींसासी न ीन सीा गाड्या खरणीी कर्याची काय  ाीी सुु  
ाीण. 
(३)   (४) ीण खरण नाीी. 
     ्रशयोगकाळा चतार्यासासी कें द्र कासनाक र्न ्रशाप्त ु . ५.४९ को्ी  तक्या नन ीपैकी 
ातापय त ु . ४.७७ को्ी  तका नन ी  ै  मापन कात्र यींत्राणस चपलब्  कु न ीण्यात ाला 
ससरन च  तरत ०.७२ को्ी  तका नन ी कासकीय िागा चपलब्  न ााल्यामुळण ग तरीत 
कर्यात ालणला नसरन कासकीय िागा चपलब्   ााल्यास नन ी चपलब्  ननयमानुसार नन ी 
चपलब्  कु न ीण्यात यणईल. यींत्राण या ा ुननकीकराा या सींीता त कासकीय िागा िमळ रन 
त्या र ्रशयोगकाळा चतार्याबाबत तसणच यींत्राणचण सींपरा  सींगाकीकरा कर्यासासी  ्षणणत्रीय 
तरा र लॅप्ॉप   ग्रशी्ं स  पुरग ्याबाबतची काय  ाीी सुु  ाीण.  तसणच तरक्त पीाींपकैी 
सरळसण णनण   पीोन्नतीनण पीण तर्याबाबत ्रशचिलत ाीणकानसुार काय  ाीी सुु  ाीण. 
(५) ्रश्न चया् ा त नाीी. 
  

___________ 
  

अिोले (जि.अहमदनलर) तालनक्यातील िाही लावात रॉिेल व स्वस्त  
धान्याच ेपरवान ेनसल्याने नालररिाांची होत असलेली लैरसोय 

  

(२८)  ३३०३९ (२१-१२-२०१५).   श्री.वैभव वपचड ( (अिोले) :   सन्माननीय अन् न, नालरी 
पनरवठा व ग्राहि सांर्षणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सकोलण (जि.सीमीनगर) तालकु्यातील १९१ गा ाींपैकी ५० गा ात रॉकण ल पर ानण नसरन ४७ 
गा ात  त  ान्याचण पर ानण नसल्यानण नागतरकाींची गैरसोय ीोत ाीण, ीण खरण ाीण काय, 
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(२) ससल्यास, चक्त ्रशकराी कासनामाफत त चौककी कण ली ाीण काय, 
(३) ससल्यास, चौककीत काय ाढळरन ालण   तयानसुार चक्त तालुक्यातील स  च गा ाींना 
 त  ान्य ीकुान पर ानण   रॉकण ल पर ानण ीणाणबाबत कासनानण कोाती काय  ाीी कण ली  ा 
कर्यात यणत ाीण, 
(४) नसल्यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 
  
श्री. धलरीश बापट (०६-०२-२०१६) :(१) सकोलण, जि.सीमीनगर यण ील काीी गा ात कण रोिसन 
पर ानण    त  ान्य ीकुान पर ानण नाीीत, ीण खरण ाीण. 
     त ागप, नागतरकाींची गैरसोय ीोत ससल्याबाबत कोातीीी लणखी तेार ्रशाप्त ाालणली 
नाीी. 
(२)    (३) कण रोिसन पर ानण    त  ान्य ीकुान पर ानण ीण्यासासी िासीरनामण काढरन पात्र 
बचत ग्ाींना पर ानण ीण्यात ालण ाीणत.  बचत ग्ाींक र्न सि  ्रशाप्त न ाालणल्या गा ात 
पर ानण ीण्यात ालण नसरन लगत या पर ाना ारकास त्या गा ा या िक ापित्रका िो््यात 
ालणल्या ाीणत. 
(४) ्रश्न चया् ा त नाीी. 
  

___________ 
  

नािशि जिल््यात टँिर्वारे पाणी पनरवठा सनरु िरण्याच ेप्रस्ताव  
जिल्हाधधिारी िायादलयात प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

  

(२९)  ३३१२४ (२१-१२-२०१५).   श्री.ािसफ शखे (मालेलाांव मध्य), श्रीमती निकनमदला लाववत 
(इलतपूरी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अिमन पटेल (मनांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड ( 
पजश्चम) :   सन्माननीय पाणीपनरवठा ाणण स्व छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) नािकक जिल््यात पााी ी्ंचाई ननमा ा ााल्यानण कासनानण ्ँकरया ारण पााी पुर सा 
कर्याचण स   सध कार तीिसलीार याींना सीलण ाीणत मात्र ्ँकर सुु  कर्याचण ्रशता  
तीिसलीार त्याीं याक्ण पासग ्यात यणत नसरन तण जिल्ीाध कारी काया लयातच ्रशलींिबत 
ससल्यानण पा्याचण ्ँकर सुु  कर्यात यणत नसल्याचण माीण सप् े्ंबर २०१५ मध्यण  ा 
त्याीरम्यान ननीक नास ालण ाीण, ीण खरण ाीण काय, 
(२) तसणच  ्ाींगळी (नािकक) पतरसरात सपुरा पापस ााल्यानण पतरसरातील नयाया, नालण   
ग सीरी तील पााी ा्लण ससल्यानण चक्त ससकााी ीोन सी साा् पााी पुर सा कण ला िात 
ससल्यानण नागतरकाींना पा्यासासी को ाको  करा ी लागत ससल्याचण माीण ऑग्, २०१५ 
मध्यण  ा त्याीरम्यान ननीक नास ालण, ीण ीी खरण ाीण काय, 
(३) ससल्यास, या्रशकराी चौककी कर्यात ाली ाीण काय, त्यात काय ाढळरन ालण   
त्यानुषी ींगानण सीर ्रशता  त् तरत पासग ्यास सीरींगाई करााऱया सींबींध त ीोषी ीीं र कोाती 
कार ाई कण ली ाीण  ा कर्यात यणत ाीण, 
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(४) ससल्यास, चक्त ससकााी ्ँकरनण पााी पुर सा कर्याबाबत कोाती काय  ाीी कण ली  ा 
कर्यात यणत ाीण, 
(५) नसल्यास, ीोााऱया ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (०१-०३-२०१६) :(१) ीण खरण नाीी. 
       कासन नना य ३१.०१.२०१५ सन्  यण ज् या तालुक् यातील गा ाींची पैसण ारी ५० पैकाींपण्षणा 
कमी ाीण सका गा ाींना ी्ंचाई पतरज तीत ्ँकरनण पााी पुर सा कराणचण सध कार तीिसलीार 
याींना ग सीत काला  ीसासी ्रशीान कर् यासासी ग तागीय ायुक् त याींना ्रशाध कृत कर् यात 
ालण ीोतण. त् यानसुार ग तागीय ायुक् त, नािकक याींचण ाीणक सी.१८.२.२०१५ सन्  यण नािकक 
जिल् ्यातील १५ तालुक्याींपकैी ५० पैकाींपण्षणा कमी पैसण ारी ससलणल् या ११ तालुक् यातील १३४६ 
गा ाींना ा ् यकतणनुसार ्ँकर सुु  कर् याचण सध कार तीिसलीार याींना सी. ३०.०६.२०१५ 
पय त ्रशीान कर् यात ालण ीोतण. 
      त ागप ्ँकरचण सध कार सयायःज तीत जिल् ीाध कारी याींना ाीणत.  
(२)   (३) नािकक जिल् ्यातील िसन् नर तालुक् यातील  ्ाींगळी पतरसरात सपुरा पापस 
ााल् यानण पतरसरातील नयाया नालण कोर्ण प्लण ीण खरण ाीण. तसणच ग सीरीीं  या पााी पातळीत 
सुध् ीा काीी सींकतः ्रशमााात घ् ााली ाीण. सी.११.०८.२०१५ रोिी ग्रामपींचायतीनण ्ँकर 
मागाीचा ्रश ता  पींचायत सिमतीक्ण साीर कण ला ीोता. त् यानसुार तीिसलीार, ग् ग कास 
सध कारी, चप सितयींता, जिल् ीा पतरषी ी लघु पा्बीं ारण याींनी गा ास सम्षण तण् ीण रन पाीाी 
कण ली ीोती. 
(४) ्ँकर मागाी सिा नुसार तीिसलीार    तर सध कारी याींनी पाीाी कण ल् यानुसार 
गा ालगत  या २-३ खािगी ग सीरीींना कमी सध क ्रशमााात पााी ाढळलण, त् यानुसार 
तीिसलीार याीं  या सी.२६.०८.२०१५ चण ाीणकानुसार खािगी ग ीीर सध ग्रसीत कर् यात ाली 
ीोती. पा् या  या चपलब्  तणनुसार गा ात ०२ सी साा् पााी पुर सा करा ा लागत ाीण. 
      तसणच  ्ाींगळी ीण गा   ्ाींगळी सी १४ गा ण या ्रशाीणिकक पााी पुर सा योिनणत 
समाग ष ् ससरन सीर योिनणचण काम ्रशगतीप ा र ाीण. या योिनणची चाचाी सुु  ससरन    
सी. ०४.१२.२०१५ पासरन मीाराष स िी न ्रशाध करा ग तागामाफत त या योिनणतरन ननयिमत 
पााी पुर सा सुु  कर् यात ाला ाीण. 
(५) ्रश् न चया् ा त नाीी. 
  

___________ 
  

लाल नाईि ताांड (ा (जि.परभणी) येथे लढू  व अशनध्द पाणी टॅंिर्वारे  
पनरवठा िेल्याप्रिरणी िां त्राटदाराांवर िारवाई िरण्याबाबत 

  

(३०)  ३३६०२ (२१-१२-२०१५).   श्री.अिनदन खोतिर (िालना) :   सन्माननीय पाणीपनरवठा 
ाणण स्व छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लाल नाईक ताीं्ा (जि.परताी) यण ण गढरळ   सकुध्ी पााी ॅ्ंकरया ारण पुर सा 
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कण ल्या्रशकराी कीं त्रा्ीाराीं र गुन्ीण ीाखल कर्याचण ाीणक सीनाींक ११ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी  ा 
त्यासुमारास चपग तागीय सध कारी याींनी सीलण, ीण खरण ाीण काय, 
(२) ससल्यास, सीर ाीणकानसुार सींबींध त कीं त्रा्ीाराीं र कोात्या कलमान् यण गुन्ीा ीाखल 
कर्यात ाला  ा कोाती कार ाई कण ली  ा कर्यात यणत ाीण, 
(३) नसल्यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (२३-०२-२०१६) : (१) ीण खरण ाीण. 
(२) श्री. गाणक पाीं र् रींग सुर सण, रा. िसींगाापरर ता. परताी   श्री. समोल गिानन िा  , रा. 
ब्रम्ीपररी ता पा री जि. परताी याींचण र सीनाींक १२ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी पोिलस  ण्कन ीणसाा 
यण ण रिये.्रशो. को् कलम १४९ तसणच ता.ी.ग . कलम २७७ सन् यण गुन्ीा ीाखल कर्यात 
ालणला ाीण. 
(३)  ्रश्न चया् ा त नाीी. 
  

___________ 
  

ा त,े निकत वणी, मिले (ता.हातिां णलले, जि.िोल्हापनर) या तीन  
लावाांना होणारा दवूषत पाणी पनरवठा 

  

(३१)  ३४१९० (२१-१२-२०१५).   ड (ॉ.सनजित िमणचेिर (हातिणांलले) :   सन्माननीय 
पाणीपनरवठा ाणण स्व छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ाळतण, नतळ ाी, मिलण (ता.ीातकीं ागलण, जि.कोल्ीापुर) या तीन गा ाींना माीण ऑक््ोबर, 
२०१५ मध्यण  ा त्या ीरम्यान ीरगषी त पा्यामुळण सा ीचण रोग पसर्याची   नागतरकाींचण ारोय 
 ोक्यात ालण ससल्याची तेार सींबध त सध काऱयाींक्ण कण ली ाीण, ीण खरण ाीण काय, 
(२) ससल्यास, सीर तेार कु नीी सींबींध त सध काऱयाींनी याक्ण ीलु ्षण कण लण ाीण,ीण ीी खरण 
ाीण काय, 
(३) ससल्यास, या्रशकराी कासनानण चौककी कण ली ाीण काय, त्यानुषी ींगानण सीर गा ाींना कुध्ी 
पााी पुर सा कर्याकतरता कोाती काय  ाीी कण ली  ा कर्यात यणत ाीण, 
(४) नसल्यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (२२-०२-२०१६) : (१), (२),(३)   (४) 
    जिल्ीा ारोय सध कारी, जिल्ीा पतरषी ी, कोल्ीापरर, याींचणक र्न ्रशाप्त ाालणल्या 
सी ालानसुार सीर गा ाींमध्यण सीर काला  ीमध्यण कोात्याीी ्रशकार या िलिन्य सा ीचा 
चद्रणक ाालणला नाीी. 
  

___________ 
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िनां भोि (ता.हातिणांलले, जि. िोल्हापूर) येथील राष्ट्रीय पेयिल  

योिनेच ेिाम अपूणादवस्थेत असल्याबाबत 
  

(३२)  ३४१९५ (२१-१२-२०१५).   ड (ॉ.सनजित िमणचेिर (हातिणांलले) :   सन्माननीय 
पाणीपनरवठा ाणण स्व छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुीं तोि (ता.ीातकाींगलण, जि. कोल्ीापरर) यण ील राषसीय पणयिल योिनणची कामण एक  षी ा चा 
काला  ी लो्ला तरी सयायाप काम सपरा  स  णत ससल्याचण माीण सप् े्ंबर, २०१५ मध्यण  ा 
त्याीरम्यान ननीक नास ालण, ीण खरण ाीण काय, 
(२) ससल्यास, सीरचण काम सपरा  स  णत सस्याची काराण काय ाीणत, 
(३) ससल्यास, सीर काम परा  कर्याकतरता कासनानण कोाती काय  ाीी कण ली  ा कर्यात 
यणत ाीण, 
(४) नसल्यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (०६-०२-२०१६) : (१) ीोय. 
     सीर योिनण  या िॅक णल ीुु  तीचण १०० % काम पुा  ससरन िलकुध् ीीकरा कें द्राचण ७० 
%   ग तरा व् य   णचण ८० % काम पुा  ाालण ाीण. सयायःज तीत गा ास ग तरा 
व् य   णतरन पााीपुर सा सुु  ाीण.  
(२)   (३) सीर योिनणस सी. २९.०३.२०१४ रोिी पसीला ीफ्ता (ु .६५.९८ ल्षण)    
सी.२६.११.२०१५ रोिी ीसुरा ीफ्ता (ु .७०.६२ ल्षण) ीण् यात ाला ाीण. सीर योिनण  या 
कामास ग्रामसतणनण सी.३१.०३.२०१६ पय त मुीत ाढ सीली ाीण. नन ी चपलब्  णनसुार योिनणतील 
च  तरत कामण पुा  कर् यात यणत ाीणत. 
(४) ्रश् न चया् ा त नाीी. 

___________ 
िसांदखेड (रािा (जि.बनलढाणा) तालनक्यातील हॉटेल, किराणा दनिान व वाईन बार येथ े 

मनदतबा्य पॅकिां ल खा्यपदाथादची होत असलेली ववक्री 
  

(३३)  ३४२८६ (२१-१२-२०१५).   ड (ॉ.शिशिाांत खेड (िेर (िसांदखेड ( रािा) :   सन्माननीय अन्न 
ाणण औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िसींीखण्रािा (जि.बुलढााा) तालुक्यातील ीॉ ण्ल, रियकरााा ीकुान    ाईन बार यण ण 
मुीतबा्य पॅरियकीं ग खायायपीा ा ची ग ेी ीोत ससल्याचण माीण ऑग्, २०१५ मध्यण  ा 
त्याीरम्यान ननीक नास ालण ाीण, ीण खरण ाीण काय, 
(२) ससल्यास, िसींीखण्रािा कीरासी ीसुरबी्, रियकनगा रािा, सोनुकी, मलकापरर, पाींग्रा, 
केंीिु न, साखरखण्ा , राीणरी यासी खणड्यापाड्यातील रियकरााा ीकुानाींमध्यण धच ्ा, मुग ्ाळ 
यासी सनणक खायायपीा   पॅरियकीं गमध्यण ग ेीला सण ्यात यणत ससरन त्या पारियक्ा रील मुीतीी 
सींपलणली ससताींनाीी खायायपीा ा ची ग ेी ीोत ससल्याचण ननीक नास ालण, ीण ीी खरण ाीण 
काय, 
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(३) ससल्यास, यासींीता त कासनानण चौककी कण ली ाीण काय, त्यात काय ाढळरन ालण, 
तयानुसार सींबींध ताीं र कोाती कार ाई कण ली  ा कर्यात यणत ाीण, 
(४)  नसल्यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 
  
श्री. धलरीश बापट (१०-०२-२०१६) : (१) ीण खरण नाीी. 
िसींीखण्रािा (जि. बलुढााा) तालकु्यातील ीॉ ण्ल, रियकरााा ीकुान    ाईन बार यण ण मुीतबाीय 
पॅकीींग खायायपीा ा ची ग ेी ीोत ससल्याचण माीण ऑग्, २०१५ मध्यण  ा त्या ीरम्यान 
ननीक नास ालणलण नाीी. 
(२), (३)   (४) ्रश्न चया् ा त नाीी. 
  

___________ 
  

नािशि जिल््यातील स्वस्त धान्य दनिानदाराांना धान्य िम ाले नसल्याबाबत 
  

(३४)  ३४३३० (२१-१२-२०१५).   श्री.बा ासाहेब सानप (नािशि पवूद) :   सन्माननीय अन् न, 
नालरी पनरवठा व ग्राहि सांर्षणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नािकक जिल््यातील  त  ान्य ीकुानीाराींना माीण ऑग्, सप् े्ंबर मसीन्याचण  ान्य 
िमळालण नसल्यानण िक ापित्रका  ारकाींना त्याीं या ीक्का या  ान्यापासरन  ींधचत राीा ण 
लागल्याचण माीण ऑक््ोबर, २०१५ मध्यण  ा त्याीरम्यान ननीक नास ालण, ीण खरण ाीण काय, 
(२) ससल्यास, सन्न  ान्याची  ाीतुक करााऱया सणकण ीारानण सन्न ान्य मीामीं्ळाक र्न 
कासकीय गोीामापय त  ान्याची चचल कु न  ान्य न पोीचग ल्यामुळण ीिारो मणसीक ्न 
 ान्य व्यपगत ाालण, ीण ीी खरण ाीण काय, 
(३) ससल्यास, ीोन मसीन्याचण व्यपगत ाालणलण  ान्य सीर जिल््यातील िक ापित्रका ारकाींना 
िमळाणबाबत कासनानण कोाती काय  ाीी कण ली  ा कर्यात यणत ाीण, 
(४) तसणच सीर  ान्य व्यपगत ााल्यानण सींबींध ताीं र कोाती कार ाई कण ली  ा कर्यात यणत 
ाीण, नसल्यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 
  
श्री. धलरीश बापट (०६-०२-२०१६) : (१) ीण खरण नाीी. 
(२) नािकक रो्   सींब् यण ील सन्न ान्य  ाीतरक सणकण ीाराचा सणका सी. ६ फतण ब्रु ारी, २०१५ 
पासरन रद्द कर्यात ाला ाीण,  तर मनमा् यण ील  ाीतरकीारानण या  ाीतरक ीरात काम 
कर्यास ससीमती ीक  रन काम बींी कण लण. तणव्ीापासरन नािकक जिल््यामध्यण सध ग्रसीत 
 ाीनाींया ारण सन्न ान्य  ाीतरक कर्यात यणत ाीण. 
     नािकक यण ण कुीं तमणळा सुु  ससल्यानण ऑग्, २०१५ मध्यण नािकक रो् यण ील  तारतीय 
सन्न मीामीं्ळाचा ्णपो बींी सण ्यात ाला ीोता. त्यामळुण सन्न ान्य चचलीस काीी ्रशमााात 
ग लींब ाालणला ससला तरीीी माीण ऑग्, २०१५ मध्यण एकर ा ननयतनापैकी ८३ ्क्कण  चचल 
परा  कर्यात ाली ससरन माीण सप् े्ंबर, २०१५ मध्यण ९८ ्क्कण  चचल परा  कर्यात ाली 
ाीण.  त्यामुळण ीिारो मणसीक ्न  ान्य व्यपगत ाालण ीण खरण नाीी. 
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(३) ऑग्, २०१५ मध्यण  ान्य पुर सा करा या या रासीलणल्या ११७ पैकी ११३ िक ा ा्प 
ीकुानाींना परमी् मुीत ाढ ीणपन सप् े्ंबर, २०१५ मध्यण  ान्य चपलब्  कु न ीण्यात ालण तर 
माीण सप् े्ंबर, २०१५ मध्यण  ान्य पुर सा करा या या रासीलणल्या १२७ पैकी १२३ ीकुानाींना 
परमी् मुीत ाढ ीणपन माीण ऑक््ोबर, २०१५ मध्यण  ान्य चपलब्  कु न ीण्यात ालण ाीण. 
(४) ्रश्न चया् ा त नाीी. 
  

___________ 
  

अहमदनलर जिल् ्यात दवूषत पाणी प्रकक्रया न िरता न्याांमध् ये सोड (णा-या  
िारखाने व च्योलधां्यावर तात् िा  िारवाई िरण् याचे निकनदेश 

  

(३५)  ३४४५८ (२१-१२-२०१५).   श्री.राहनल िलताप (श्रीलोंदा) :   सन्माननीय पयादवरण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सीमीनगर जिल् ्यात ीरगषी त पााी ्रशरियेया न करता नयायाींमध् यण सो्ाा-या कारखानण   
चयायोग ींयाया र तात् काळ कार ाई कर् याचण ननीेक सीनाींक २८ सप् ्ेंबर, २०१५ रोिी  ा 
त् यासुमारास जिल् ीाध कारी सीमीनगर याींनी ्रशीषुी ा ननयींत्रा मी्ं ळाला सीलण ाीणत, ीण खरण 
ाीण काय, 
(२) ससल् यास, ातापय त रियकती कारखानण   चयायोग ींयायाीं र कार ाई कर् यात ाली  ा यणत 
ाीण, 
(३) तसणच च  तरत कारखान् याींग ु ध् ी कार ाई न कर् याची काराण काय ाीणत ? 
  
श्री. रामदास िदम (२४-०२-२०१६) : (१)   (२) ीण खरण नाीी. 
      त ागप, मीाराष स ्रशीरषी ा ननयींत्रा मीं्ळा  या चप-्रशाीणिकक सध कारी, सीमीनगर 
काया लया  या काय ्षणणत्रात ससाा-या १४ कारखान् याींना काराण ीाख ा नो्ीस बिा ् यात ाली 
ससरन १४ कारखान् याींना ननीेक ीण् यात ालणलण ाीणत. त् याच्रशमााण एकर ा ३१ कारखान् याींना  
्रश ताग त ननीेक ीण् यात ालणलण ससरन ीोन कारखान् याींना बींीीचण ाीणक बिा ्यात ालण 
ाीणत. त् याच्रशमााण  णळो णळी कारखान् याीं  या बकँ ीमी िप् त कर् यात ालणल् या ाीणत. 
(३) ्रश् न चया् ा त नाीी. 
  

___________ 
  

नाांदेड ( जिल््यात पाणी टांचाई निकनवारणासाठी प्रस्ताववत िेलेल्या िृनिकत ाराखडयाबाबत 
  

(३६)  ३४६९७ (२१-१२-२०१५).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
पाणीपनरवठा ाणण स्व छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींीण् जिल््यात सन २०१४-१५ या काला  ीत पााी ी्ंचाई नन ाराासासी तब्बल ु पयण ३७ 
को्ी ५० लाखाींचा कृनत ाराख्ा ्रशताग त कण ला ाीण, ीण खरण ाीण काय, 
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(२) ससल्यास, ्रशत्य्षणात सीनाींक १ ऑक््ोबर, २०१४ तण माीण सप् े्ंबर, २०१५ सखणर      
पय न्त  २०,०२,९५,०००/- ु पयण ए ढा खच  ााला ाीण, ीण ीी खरण ाीण काय, 
(३) ससल्यास, ग्रामीा तागातील पााी ी्ंचाई नन ाराासासी जिल्ीा ्रशकासनाला ातापय त 
८,७३,४५,०००/- ु पयाींचा नन ी ्रशाप्त ााला ाीण, ीण ीी खरण ाीण काय, 
(४) ससल्यास, सयायापीी ग्रामीा तागातील पााी ी्ंचाई नन ाराासासी ११,२९,५०,०००/- ु पयण 
ा ्यक ाीणत, ीण ीी खरण ाीण काय, 
(५) ससल्यास, चपरोक्त ा ्यक ससलणला नन ी तात्ीनण चपलब्  कूनन ीण्यासासी कोाती 
काय  ाीी कण ली  ा कर्यात यणत ाीण   त्यापकैी माीण नोव्ीेंबर, २०१५ सखणरपय न्त रियकती 
नन ी सीला ाीण ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (२६-०२-२०१६) : (१)   (२) ीण खरण ाीण. 
(३), (४)   (५) ग्रामीा पााी ी्ंचाई २०१४-१५ नन ाराासासी जिल् ीा पतरषी ीणला ाितागायत 
ु .१८४८.५६ ल्षण नन ी ्रशीान कर् यात ाला ाीण. सयायःज तीत ु . १५४.३९ लक्ष् ा नन ी 
मागाी ्रशलींिबत ाीण. सीर नन ी जिल् ीा पतरषी ीणस चपलब्   कु न ीण् या  या दृष ्ीनण नन ीची 
मागाी मीसरल ग तागास कर् यात यणत ाीण. 
  

___________ 
  

िोल्हापूर महानलरपािलिेन ेप्रदषूण निकनयांत्रणासाठी चपाययोिना न िेल्याबाबत 
  

(३७)  ३५२२२ (२१-१२-२०१५).   श्री.चल्हास पाटील (िशरो ) :   सन्माननीय पयादवरण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्ीापरर ्रशीरषी ा ननयींत्रा मी्ं ळानण मुींबईतील  तरषस काया लयाक्ण ्रशीरषी ा ननयींत्राासासी 
चपाययोिना न कण ल्यानण   साीं्पााी ्रशीरषी ा ननयींत्रा ्रशकल्पातील  ायरगळती ्रशकराी 
कोल्ीापरर मीानगरपािलकण ची  ीि तो्ा ी ससा ्रशता  माीण सप् े्ंबर, २०१५ मध्यण  ा 
त्याीरम्यान पासग ला ाीण, ीण खरण ाीण काय, 
(२) ससल्यास, सीर ्रशता ा र नना य घणतला ाीण काय, त्याींचण  ु प काय ाीण, 
(३) नसल्यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 
  

श्री. रामदास िदम (२४-०२-२०१६) :(१) ीण खरण नाीी. 
मात्र मीाराषस ्रशीषुी ा ननयींत्रा मीं्ळानण सीनाींक ३०.०७.२०१५  या पत्रान् यण सका घ्नाींची 
तग षयात पुनरा तृ्ती ्ाळ्यासासी कोल्ीापरर मीानगरपािलकण ला चपाययोिनाींबाबत कळग लण 
ाीण. 
(२)   (३) ्रश्न चया् ा त नाीी. 
  

___________ 
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चल्हासनलर (जि.ठाणे) येथील वालधननी नदीमधील अनधधिृतपणे  
अनिकतक्रमण िरणाऱ्याांवर तातड (ीन ेिारवाई िरणेबाबत 

  
(३८)  ३५६३५ (२१-१२-२०१५).   श्रीमती ज्योती िलानी (चल्हासनलर), श्री.बसवराि पाटील 
(औसा) :   सन्माननीय पयादवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) चल्ीासनगर (जि.सााण) यण ील  ाल ुनी नीीमध्यण सनतेमा करााऱयाीं र तात्ीनण कार ाई 
कर्याची मागाी  ाननक लोक्रशनतनन ी, मा.  पया  रा  मींत्री,  मीाराषस राज्य,  
जिल्ीाध कारी, सााण,  चपग तागीय सध कारी, चल्ीासनगर,  ायकु्त, चल्ीासनगर मीानगर 
पािलका याीं याक्ण  सीनाींक २२ ऑग्,२०१५ रोिी  ा त्यासमुारास कण ली ससल्याचण ननीक नास 
ालण, ीण खरण ाीण काय, 
(२) ससल्यास, मा.पया  रा मींत्री याींनी पा साळी सध  णकन, २०१५ म ील ताराींरियकत ्रश्न े 
१८९९५ ला चत्तर ीणताना सीरची बाीं कामण ननषकािसत करा ी ससा ाीणक ससतानाीी सीर 
ग तागाक र्न सयायापीी कोातीीी काय  ाीी कर्यात ाली नसल्याचण ननीक नास ालण ाीण, ीण 
ीी खरण ाीण काय, 
(३) ससल्यास, सााण जिल्ीा सिमती या सीनाींक १९ मण, २०१४   सीनाींक २५ िलु,ै २०१४ 
रोिी या बैसकीत  ाननक लोक्रशनतनन ीनी मागाी कण ली ीोती परींत ु सयायापीी सीर 
ग तागाक र्न कोात्या ्रशकारची कार ाई कण ली नाीी, ीण ीी खरण ाीण काय, 
(४) तसणच, चल्ीास ाणा  ाल ुनी नयायाींचण ्रशीरषी ा रोख्यासासी तसणच  णग णगळ्या 
मीापािलका ाणा पािलकाींम ील साीं्पााी ्रशरियेया ्रशकल्पा या ्रश्नाीं रील तो्यासासी 
ाराख्ा तयार कर्यासासी मुींबई च च न्यायालयानण सी.१३ ऑग् २०१५ रोिी नगरग कास 
ग तागा या मखु्य सधच ाीं या सध्य्षणतणखाली एक सिमती नणमा ी   या सिमतीनण सीनाींक १५ 
ऑक््ोबर २०१५ सखणरपय त ापला सी ाल याया ा, ससण पष् ाीणक सीलण ाीणत, ीण ीी खरण 
ाीण काय, 
(५) ससल्यास, सीर सनध कृत बाीं काम करााऱयाीं र   त्याला सींर्षणा ीणााऱया सध काऱयाीं र 
कासनानण कोाती कार ाई कण ली  ा कर्यात यणत ाीण, 
(६) ससल्यास, ्रश्न ताग (३) म ील सी ाल तयार कर्यात ाला ाीण काय, नसल्यास 
ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 
  
श्री. रामदास िदम (२४-०२-२०१६) :(१) ीोय, ीण खरण ाीण. 
(२) ीण खरण नाीी. 
       पोलीस बींीोब तात नीीपात्रातील सनतेमा  ारकाीं र सीनाींक ०८.०१.२०१५ रोिी 
चल्ीासनगर मीानगरपािलकण क र्न ननष कािसत काय  ाीी कर् यात ाली ाीण. 
     चल् ीासनगर मीानगरपािलका ्षणणत्रात  ाल नुी नीीलगत ससलणलण सनतेमा ीण िुनण 
ाीण. तसणच नीीपात्रामध् यण न ीन सनतेमा ाढळरन ाल् यास त् याींचण र चल् ीासनगर 
मीानगरपािलकण तफेत ननयमानसुार ननष कासनाची कार ाई कर् यात यणतण. 
(३) ीण खरण नाीी. 
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    चल्ीासनगर मीापािलका ्षणणत्राम ील नीीपात्रामध्यण कोातणीी न ीन सनध कृत बाीं काम 
ाढळरन ालण नाीी, त ागप पोिलस बींीोबतात नीीपात्राम ील सनतेमा  ारकाीं र     
सीनाींक ८/१/२०१५ रोिी ननषकासनाची काय  ाीी कर्यात ाल्याबाबत कळग लण ाीण. 
(४) ीण खरण ाीण. 
     पया  रा ग ताग, मीाराषस कासन याीं या कासन नना य                        
े. याधचका/२०१३/्रश.े.१६२/ताीं.क.१ सी. १५.०६.२०१५ सन् यण न्यायालयीन ाीणकाींची 
सींमलबिा ाी कर्यासासी मा.मखु्य सधच  मीाराषस कासन याीं या सध्य्षणतणखाली सिमती 
गसीत कर्यात ाली ाीण. 
(५) ्रश्न चया् ा त नाीी. 
(६) ्रश्न चया् ा त नाीी.  

___________ 
  

चल्हासनलर (जि.ठाणे) शहरामध्ये होणारे प्रदषूण 
  
(३९)  ३५८४७ (२१-१२-२०१५).   श्रीमती ज्योती िलानी (चल्हासनलर) :   सन्माननीय 
पयादवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
(१) चल्ीासनगर (जि.सााण) कीराची लोकसींख्याची घनता  स ा ध क ससरन सनत ्रशीरगषी त ी ा, 
पााी तर ९० ्क्कण  साीं्पााी चघड्या नाल्यात सो्ाण ाीी समयाींमुळण कीराचण  ननयोिन 
कोलम्ाार ससल्याचा  कारा पया  रा सी ालात सीला ससरन ग कास न ााल्यानण कीर 
राी्यास सयोय ससल्याची ्ीका तज्ञाक र्न ीोत ससल्याचण माीण सी. २३ सप् े्ंबर,२०१५ रोिी 
 ा त्या समुारास ननीक नास ालण, ीण खरण ाीण काय, 
(२) ससल्यास, मीानगरपािलकण क र्न रतण पााी, कचरा नालण रतण बाीं ाी ारोय ासी 
नागतरकाींना मुलतरत सखु सुग  ा  िमळत नसल्यानण मीानगरपािलकण  या काय पद्धती र  ्ीका 
ीोत ससल्याचणीी ननीक नास ालण, ीण ीी खरण ाीण काय, 
(३) ससल्यास,  चक्त ्रशकराी कासनानण कोाती काय  ाीी कण ली  ा कर्यात यणत ाीण , 
(४) नसल्यास,ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 
  
श्री. रामदास िदम (२४-०२-२०१६) : (१)   (२) ीण खरण नाीी, त ागप  ाननक ीैननक  तृपत्रात 
सीर ाकयाची बातमी ्रशिसध्ी ााली ीोती. 
(३) ीोय, 
      चल्ीासनगर मीानगरपािलका ्षणणत्रातील पााी पुर सा सु ाराा ीो्याकरीता चल्ीासनगर 
मीानगरपािलका माफत त िण.एन.एन.यु.ार.एम. योिनणतींग त सु ारीत पााी पुर सा योिना 
कें द्र/राज्य कासनाक र्न सीर योिना राबग ्यात ालणली ाीण. 
     त्याच्रशमााण खणमााी नाल्यातील साीं्पा्याची ग ल्ीण ा् कर्या या दृष्ीनण ु . ३२.०० 
को्ी ची मल:ननसारा योिना राबग ्या या दृष्ीनण ननग ीाकराची ननयुक्ती कर्याची ्रशरियेया 
सुु  ाीण. त्याच्रशमााण कें द्र कासना या समतृ सितयानातींग त सींपाु  कीरातील मल:ननसारा 
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योिना ु . ४१० को्ी रियकीं मतीचा सग तर ्रशकल्प सी ाल तयार कर्यात ालणला ाीण. तो 
्रशकल्प राज्य  ागषी  क कृती ाराख्ा सिमतीनण (State Annual Action Plan) कें द्र कासनास 
साीर कण लणला ाीण. 
(४) ्रश्न चया् ा त नाीी. 
  

___________ 
  

साांलली जिल््यात स्व छ भारत अिभयाांनाअांतलदत िाम िरणारे  
िां त्राटी िमदचाऱ्याां या मालण्याांबाबत 

  

(४०)  ३५९४७ (२१-१२-२०१५).   श्री.अनिकनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय पाणीपनरवठा 
ाणण स्व छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जिल््यात   छ तारत सितयाींनातींग त काम कराारण कीं त्रा्ी कम चारी ापल्या 
ग ग   माग्याींसासी मुींबईतील ाााी मैीाना र बणमुीत  राण ाींीोलन करीत ससल्यानण 
सीर जिल््यात   छतणची कामण ्रशलींिबत ससल्याचण माीण ऑग् २०१५ मध्यण  ा त्या 
ीरम्यान ननी कनास ालण ाीण, ीण खरण ाीण काय, 
(२) ससल्यास, चक्त ्रशकराी कासनानण कोाती काय  ाीी कण ली  ा कर्यात यणत ाीण, 
(३) नसल्यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत   याबाबतची सयाय:ज ती काय ाीण ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (२४-०२-२०१६) :(१) ीण खरण नाीी. 
(२) ग्सींसा न कें द्रातील कीं त्रा्ी कम चा-याींनी कण लणल् या ाींीोलना  या काला  ीत साींगली 
जिल् ्यातील     छतणची कामण जिल् ीा पााी       छता क्षण (DWSM) या म ील कीं त्रा्ी 
कम चारी, तालकुा तरा रील ग् समन्  यक   ग्रामसण कामाफत त पाु  कर् यात ाली ाीणत. 
(३) ्रश् न चया् ा त नाीी. 
  

___________ 
  

चल्हासनलर (जि.ठाणे) येथील वालधननी नदी ललत सांभाव्य हठिाणी  
सी सी टी व्ही बसववण्याबाबत 

  

(४१)  ३६५६४ (२१-१२-२०१५).   श्रीमती ज्योती िलानी (चल्हासनलर) :   सन्माननीय 
पयादवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
(१) चल्ीासनगर (जि.सााण) यण ील  ाल ुनी नीी पात्रात ्ँकर मारियफतयाींनी सीनाींक २९ नोव्ीेंबर, 
२०१४ रोिी  ा त्यासुमारास घातक रसायन ्ाकल्यामळुण ७८८ नागतरकाींना त्रास ीोपन 
चल्ीासनगर या ग ग   ु ाालयात ीाखल कर्यात ालण ीोतण, ीण खरण ाीण काय, 
(२) ससल्यास, चक्त घ्नाींची पुनरा तृ्ती ीोप नयण म्ीारन सी. १ एग्रशल, २०१५ रोिी  ा 
त्यासुमारास बैसक घणपन सींताव्य ससकााी एन्रारण् सी सी ्ी व्ीी कॅमणरण बस रन ीैनींसीन ्ा्ा 
राख्याची िबाबीारी पोलीस ग तागा र सोपग लणली ीोती,  ीण ीी खरण ाीण काय, 
(३) ससल्यास, सींबींध त पोलीस  ण्कननण सींताव्य ससकााी एन्रारण् सी सी ्ीव्ीी कॅमणरा 
बसग लण ाीणत काय   त्याचा ीैनींसीन ्ा्ा सुरक्ष्षणत सण ला ाीण काय, 
 (४) नसल्यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 
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श्री. रामदास िदम (२४-०२-२०१६) : (१) ीोय, ीण खरण ाीण. 
(२) ीोय, ीण खरण ाीण. 
(३) पोलीस चपायुक् त, पतरमीं्ळ े. ४ चल् ीासनगर याींनी सी. २३.०१.२०१५ रोिी, सीसीस्व् ीी 
बसग ् याबाबत चल् ीासनगर मीानगरपािलकण ला सुधचत कण लण ाीण. 
     ायुक् त, चल् ीासनगर मीानगरपािलका याींनी सीनाींक ०७.१२.२०१५ रोिी सीसीस्व् ीी 
बसग ् याबाबत पोलीस ग ताग   मीानगरपािलका याीं  यातफेत सींताव् य ससकााी पाीाी कु न, 
ताींित्रक बाबी ससल् यानण सल् लागार ननयुक् त कु न सीसी्ीव् ीी कॅमणरण बसग ् यासासी यणाारा 
ग त् तीय खच  ननज्चत कु न ई-ननग ीा काढ् याचा ्रश ता    ायी सिमती समोरण मान् यतणसासी 
साीर कर् याची काय  ाीी चालर ससल् याचण कळग लण ाीण. 
(४) ्रश् न चया् ा त नाीी. 
  

___________ 
  

वणी (जि.यवतमा ) तालनियातील निकनलनदड (ा व ववदभाद न्याांचे झालेले प्रदनषण 
  

(४२)  ३६८६६ (२१-१२-२०१५).   श्री.सांजिवरेडड (ी बोदिन रवार (वणी) :   सन्माननीय पयादवरण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ाी (जि.य तमाळ) तालुक् यातील ननगु ् ा   ग ीता  या ीोन् ीी मीत्  ा  या नयाया ससरन 
ननगु ् ा ीी  ाी कीराला गप् याचण पााी पुर सा कराारी नीी ससतानाीी लालपुलीयातील 
कोळसा ्णपो  या ीोाा-या ्रशीरषी ााचण पााी नीी पात्रात िात ससल् यानण नीीचण पााी ्रशीगुषी त 
ााल् याचण माीण ऑक् ्ोबर, २०१५ मध् यण  ा त्याीरम्यान ननीक नास ालण ाीण, ीण खरण ाीण 
काय, 
(२) ससल् यास, तग ष यात  ाी कीराला पााी सींक्ाचा मोसा सामना करा ा लागाार 
ससल् याची तीती व् यक् त कण ली िात ाीण, ीण ीी खरण ाीण काय, 
(३) ससल् यास, चक् त ्रशकराी चौककी कर् यात ाली ाीण काय, त्यानुषी ींगानण सीरीर कोळसा 
्णपोतील ्रशीरषी ााचण पााी नीीपात्रात न सो्् याबाबत कासनानण कोाती काय  ाीी कण ली  ा 
कर्यात यणत ाीण, 
(४) नसल् यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 
  
श्री. रामदास िदम (२४-०२-२०१६) :(१) ीण खरण नाीी. 
(२) ीण खरण नाीी. 
(३) सी.११.०१.२०१६ रोिी चप-्रशाीणिकक काया लय, मीाराष स ्रशीषुी ा ननयींत्रा मीं्ळ, चींीपरर 
याीं  यातफेत चौककी कर् यात ालणली ाीण. त् यात कोल ्णपोतरन नीी पात्रात पााी सो्ताना 
ाढळलण नाीी. 
(४) ्रश् न चया् ा त नाीी. 
  

___________ 
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खेड (ी लाव (ता.धचप ूण, जि.रत् नाधलरी) येथील िचरा प्रिल् पात झालेला लैरव्यवहार 
  

(४३)  ३७०७० (२१-१२-२०१५).   श्री.रुपेश म् हात्र े(िभवांड (ी पूवद) :   सन्माननीय पयादवरण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खण्न गा  (ता.धचपळरा, जि.रत् नाधगरी) यण ण २५ लाख ु पयाींचा तयार कर् यात ालणला 
कचरा ्रशकल् प खण्न ग्रामपींचायतीनण रद्द कु न गा ातील कचरा  िकजषस नीीपात्रालगत ्ाक् यात 
यणत ससल् यानण खण्न बरोबर धचपळरा कीर ािसयाीं  या ारो यास  ोका ननमा ा ााला 
ससल् यानण सीर कचरा ्रशकल् पात गैरव्य ीार कराा-या खण्न ग्रामपींचायतीींची चौककी कर् याची 
मागाी मा.पया  रा मींत्री याीं  याक्ण सीनाींक ८ ऑग ्, २०१५ रोिी  ा त्या सुमारास यु ा 
सणनणनण कण ली ाीण, ीण खरण ाीण काय, 
(२) ससल् यास, सीर ्रशकराी कासनानण चौककी कण ली ाीण काय, त् यात काय ाढळरन ालण, 
त्यानुषी ींगानण सींबींध ताीं र कोाती कार ाई कण ली  ा कर् यात यणत ाीणत, 
(३) तसणच सीर कचरा ्रशकल् प तात्ीनण सुु  कर् यासींीता त कोाती काय  ाीी कण ली  ा 
कर् यात यणत ाीण, 
(४) नसल्यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 
  

श्री. रामदास िदम (२४-०२-२०१६) : (१) सका ्रशकारची मागाी कण ल्याचण ाढळरन ालण नाीी. 
(२)   (३) मीाराषस ्रशीषुी ा ननयींत्रा मीं्ळामाफत त कण लणल्या पाीाीसींती सीर ग्रामपींचायत 
नागरी घनकचऱयाची ग ल्ीण ा्  िकषसी नीीपासरन सींीािण १०० फुत् सींतरा रील  त: या 
मालकी या िागणत करत ससल्याचण ाढळरन ालण. तसणच घरगुती कचऱयाींपासरन  गनकृत 
कण लणला प्लाज्क कचऱयाींची ग ल्ीण ा् २०X२० फुत् ाकारा या खड्ड्यात करताना ाढळलण. 
च  तरत ओला कचरा ्रशरियेयणसासी ग्रामपींचायती या मालकी या  िकषसी नीीपासरन सींीािण ५ 
रियक.मी. सींतरा रील स.नीं. १४३ यण ण गाीं्ुळ खत ्रशकल्पास पासग ्यात यणतो. पाीाीसींती सीर 
्रशकल्प चालर ससल्याचण ाढळलण. 
(४) ्रश्न चया् ा त नाीी. 
  

___________ 
  

पालघर जिल््यातील ाठ तालनक्यातील अत्यल्प चत्पन्न असलेल्या  
लाभार्थयाांना अपनरा धान्यपनरवठा िरण्यात ाल्याबाबत 

  

(४४)  ३७९९३ (२१-१२-२०१५).   श्री.पास्िल धनारे (ड (हाणू) :   सन्माननीय अन् न, नालरी 
पनरवठा व ग्राहि सांर्षणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल््यातील ास तालुक्यातील गरीब   सत्यल्प चत्पन्न ससलणल्या लाता न 
कु्ुींिबयाींना माीण सप् े्ंबर, २०१५ पासरन सपुरा  ान्यपुर सा कर्यात ालणला ाीण, ीण खरण ाीण 
काय, 
(२) ससल्यास, चक्त बाबीची चौककी कर्यात ाली ाीण काय, 
(३) ससल्यास, चौककी या सनषुी ींगानण चक्त जिल््यामध्यण पुरणसा  ान्यपुर सा ीो्यासासी 
कासनानण कोाती काय  ाीी कण ली  ा कर्यात यणत ाीण, 
(४) नसल्यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 
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श्री. धलरीश बापट (०५-०२-२०१६) :(१) ीण सींकतः खरण ाीण. 
(२) चौककीसींती तारतीय सन् न मीामीं्ळा  या ित ीं्ी यण ील ्णपोमध् यण सन् न ान् याचा सासा 
कमी ्रशमााात ससल् याचण   त् यामुळण पालघर जिल् ्याची सन् न ान् याची चचल काीी ्रशमााात 
कमी ााली ससल् याचण ाढळरन ालण.  
(३)   (४) सन् न ान् याचा पुर सा पुरणसा ीो् या  या दृष ्ीनण िकल् लक सन् न ान् यातरन पात्र 
लातार्थ या ना सन् न ान् याचण  ा्प कर् यात ालण ाीण. पालघर जिल् ्याकरीता ीण् यात ालणल् या 
सन् न ान् याची चचल पुा  ीो् या  या दृष ्ीनण सीकाय  कर् याबाबत   पुरणसण सन् न ान् य चपलब्   
कु न ीण् याबाबत तारतीय सन् न मीामीं्ळास कासन  तरा र सरचना ीण् यात ालणल् या ाीणत. 
  

___________ 
  

िल्याण-ड (ोंत्रबवली शहरातील नदी, नाले, खाड (ी या प्रदनषणाची पात ी  
वाढल्यान ेऔ्योधलि िां पन्या बांद िरण्याबाबत 

  

(४५)  ३८०३७ (२१-१२-२०१५).   श्री.लणपत लायिवाड ( (िल्याण पूवद) :   सन्माननीय 
पयादवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याा-्दीिब ली कीरातील नीी, नालण, खा्ी या ्रशीषुी ााची पातळी कमालीची  ाढल्यानण 
कीरातील ४० औयायोधगक कीं पन्या बींी कर्याची  णळ मीापािलकण  र ाली ाीण, ीण खरण ाीण 
काय, 
(२) ससल्यास, सीर ीोन्ीी कीराींनी िल्रशीरषी ााची कमाल मया ीाीी ओलाीं्ल्या ससल्याचण 
मीापािलकण  या पया  रा सी ालातरन पष् ाालणलण ाीण, ीण ीी खरण ाीण काय, 
(३) ससल्यास, सीर ्रशकराी कासनानण कोाती काय  ाीी कण ली  ा कर्यात यणत ाीण, 
(४) नसल्यास, याबाबत कासनाची तरिमका काय ाीण? 
  

श्री. रामदास िदम (२४-०२-२०१६) : (१) ीण खरण नाीी. 
(२) ीण सींकत: खरण ाीण. 
(३) मा. ीरीत ल ाी पुाण, याींनी मण.  नकक्ती याींनी ीाखल कण लणल्या ्रशकरा े. ३७/२०१३ 
मध्यण ननीेकीत कण ल्यानुसार ग तागीय ायुक्त, कोका ग ताग याीं या सध्य्षणतणखाली सिमती 
गसीत कण ली ससरन सिमतीया ारण कल्याा ्दीिब ली मीानगरपािलकण  या ीद्दीतरन घरगुती 
साीं्पा्या र   औीयोधगक साीं्पा्या र ्रशरियेया कर्याबाबत  णळो णळी ाढा ा घण्यात यणत 
ाीण. 
     मा. च च न्यायालय, मुींबई यण ण ीाखल (७२०८/२०१५) या याधचकण  या सनुा ाी ीरम्यान 
मा. च च न्यायालयानण सी. १३.०८.२०१५ रोिी सींततरम ाीणक काढरन मीाराषस कासनास ननीेक 
सीलणलण ाीणत त्याची परत ता कर्याकतरता कासनानण, मा. मुख्य सधच , मीाराषस राज्य याीं या 
सध्य्षणतणखाली सिमती गससत कण लणली ाीण. मा. मुख्य सधच , मीाराषस राज्य याींनी या 
सींबीं ीत ८ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी बैसक घणपन ननीेक सीलणलण ाीण. 
(४) ्रश्न चया् ा त नाीी. 
  

___________ 
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चल्हासनलर (जि.ठाणे) येथ ेलनिरात मधून भेस यनक्त मावा ाला असल्याबाबत 
  

(४६)  ३८०४२ (२१-१२-२०१५).   श्री.लणपत लायिवाड ( (िल्याण पूवद) :   सन्माननीय अन्न 
ाणण औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चल्ीासनगर (जि.सााण) यण ण गुिरात म रन तणसळयुक्त मा ा ाला ससल्याचण माीण 
ऑग्, २०१५ मध्यण  ा त्याीरम्यान ननीक नास ालण, ीण खरण ाीण काय, 
(२) ससल्यास, चक्त ्रशकराी कासनानण चौककी कण ली ाीण काय, 
(३) ससल्यास, चौककीत काय ाढळरन ालण   तया नुसार तणसळयकु्त माव्यामुळण नागतरकाीं या 
ारोया र ीषुपपतरााम ीो र नयण म्ीारन कासनानण कोाती काय  ाीी कण ली  ा कर्यात यणत 
ाीण, 
(४)  नसल्यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत? 
  
श्री. धलरीश बापट (१०-०२-२०१६) : (१) ीण खरण नाीी. 
(२) (३)   (४) 
      ्रश्न चया् ा त नाीी. 
  

___________ 
 

राज्य ग्राहि ायोल, मनांबई येथील िायादलयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(४७)  ३८०८३ (२१-१२-२०१५).   अॅड (.भीमराव धोंड ( े (ाष्ट्टी) :   सन्माननीय अन् न, नालरी 
पनरवठा व ग्राहि सांर्षणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य ग्राीक ायोगाचण मुींबई यण ील काया लय ३,००० चौ.फतर ् िागणत ससरन त्यापैकी 
सध्य्षणाींची को  ् ु म स घ् या २५० चौ.फतर ् िागणत, तर ीसुरण न्यायालय स घ् या १०० चौ.फतर ् 
िागणत काय रत ाीण, ीण खरण ाीण काय, 
(२) ससल्यास, सीरीर ायोगातील कम चाऱयाींची सींख्या सपररी ससरन कम चारी    कीलाींसासी 
्रशसा नगीृ   गप्या या पा्याची सोयीी नाीी, ीण ीी खरण ाीण काय, 
(३) ससल्यास, राज्य ग्राीक ायोगाचण मुींबई यण ील काया लयात तात्ीनण सत्या ुननक 
सुग  ाींसी, मींिुर कम चारी  ग  तर्याबाबत कासनानण कोाती काय  ाीी कण ली  ा कर्यात यणत 
ाीण, 
(४) नसल्यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 
 

श्री. धलरीश बापट (२५-०२-२०१६) :(१) राज्य ग्राीक ायोग, मुींबई यण ील काया लयास ६००० 
चौ.फतर ् िागा चपलब्  ससरन ३००० चौ. फतर ् िागा  ापर्यािोगी ाीण. त्यापैकी सध्य्षणाींची 
को  ् ु म २५० चौ, फुत् िागणत, तर ीसुरण न्यायालय १०० चौ.फतर ् िागणत काय रत ाीण.  
सामान्य ्रशकासन ग तागा या सी. २२.५.२०१५  या कासन नना यानुसार   मा.च च 
न्यायालया या सी. २७.१०.२०१५  या ाीणकानसुार िुनण सधच ालय, ग तार  मारत, तळ 
मिला यण ील ५००५ चौ. फतर ् िागा राज्य ायोगास सध्या काय रत ससलणल्या िागणव्यनततरक्त 
चपलब्  कु न ीण्यात ाली ाीण. 
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(२) राज्य ायोगातील कम चाऱयाींसासी ्रशसा नगीृ   गप्या या पा्याची व्य  ा ाीण. 
 कीलाींसासी ्रशसा नगीृाची सोय चपलब्  कु न ीण्यासासी काय  ाीी कर्यात यणत ाीण. 
(३)   (४) ग्राीक सींर्षणा यींत्राणतील ग्-ब (सरािपित्रत), ग्-क   ग्-् या सीं गा तील 
सध कारी/कम चारी याीं या सण ाग षी यक बाबी ीाताळ्यासासी सन्न, नागरी पुर सा   ग्राीक 
सींर्षणा ग तागा या सी. २४.०९.२०१५  या कासन नना यान् यण मा.सध्य्षण, राज्य ग्राीक तेार 
नन ारा ायोग, मुींबई याींना ग ताग्रशमुख म्ीारन घोगषी त कर्यात ालण ाीण.  राज्य 
ायोगातील कम चाऱयाींची तरक्त पीण पीोन्नतीनण तसणच सरळसण णनण तर्याबाबत ा ्यक ती 
काय  ाीी कर्यात यणत ाीण. त्यामुळण ग लींबाचा ्रश्न चया् ा त नाीी. 
  

___________ 
  

पनणे जिल् ्यातील नऱ्हे, वड (लाव धायरी, वारिे, िशवण,े चत्तमनलर  
औ्योधलि वसाहतीमधनू होणारे प्रदषूण 

  

(४८)  ३८३४६ (२१-१२-२०१५).   श्री.िभमराव तापिीर (खड (िवासला) :   सन्माननीय पयादवरण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुाण जिल् ्यातील नऱीण,  ्गा   ायरी,  ारिण, िक ाण, चत्तमनगर औयायोधगक 
 साीतीतील रसायनयुक्त पााी सतो ताल या रसी ाकी  तीमध्यण सो्लण िात ससल् यामळुण 
तण ील नागतरकाीं  या ारो याला  ोका ननमा ा ााल् याचण माीण ऑग् २०१५ मध् यण  ा त् या 
ीरम्यान ननीक नास ालण ाीण, ीण खरण ाीण काय, 
(२) ससल् यास, याबाबत कासनानण चौककी कण ली ाीण, त् यात काय ाढळरन ालण, तीनुसार 
ीोषी ी कीं पन् याग ु ध् ी कोाती कार ाई कण ली  ा कर्यात यणत ाीण, 
(३) नसल् यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 

श्री. रामदास िदम (२४-०२-२०१६) : (१) ीण खरण नाीी. 
(२) ्रश्न चया् ा त नाीी. 
(३) ्रश्न चया् ा त नाीी. 
  

___________ 
  

ाष्ट्टी (जि. बीड () तालनक्यातील लावाांसाठी िसना धरणातनू प्रादेिशि  
न  पाणी पनरवठा योिना िायादजन्वत िरण्याबाबत 

  

(४९)  ३८७६३ (२१-१२-२०१५).   अॅड (.भीमराव धोंड ( े (ाष्ट्टी) :   सन्माननीय पाणीपनरवठा 
ाणण स्व छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ाष्ी (जि. बी्) तालकु्यातील सुमारण ६५ गा ण ाणा  ा्याींचा गप्या या 
पा्याची समया सो्ग ्यासासी िसना  राातरन ्रशाीणिकक नळ पााी पुर सा योिना 
काया जन् त कर्याची मागाी  ाननक लोक्रशनतनन ी ाष्ी    ाननक ग्राम  कासनाक्ण 
सातत्यानण करीत ाीणत, ीण खरण ाीण काय, 
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(२) ससल्यास, सीरीर मागाी या सनुषी ींगानण कासनानण कोाती काय  ाीी कण ली  ा कर्यात 
यणत ाीण, 
(३) नसल्यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (२३-०२-२०१६) : (१) ीोय, ीण खरण ाीण. 
(२) ाष्ी   ६४ गा ण (ता.ाष्ी जि.बी्) या ्रशाीणिकक योिनणतील स   गा ासासी िसना 
 राातरन योिना ाखाीसासी मीाराषस िी न ्रशाध करा, बी् याींनी ु . १२८ को्ी ढोबळ 
रियकीं मतीचण सींीािपत्रक तयार कण लण ससरन योिनण या ्रशाकलन, ाराख्ण   स े्षणाासासी  ु . ६३ 
ल्षण रकमणची मागाी जिल्ीा पतरषी ी बी् याींचणक र्न कण ली ाीण. 
     त ागप राषसीय ग्रामीा पणयिल काय े म ीी कें द्र पुरकृत योिना ससरन योिनणची 
सींमलबिा ाी कें द्र कासना या ननीेकानुसार कर्यात यणतण.  कें द्र कासना या सी. २९.७.२०१५ 
 या पत्रान् यण स) ज्या योिनाींना सी.२९.६.२०१५ पर न काया ीणक सीलणलण ाीणत. तसणच ज्या 
योिना ्रशत्य्षणात ्रशगतीप ा र ाीणत सकाच योिनाीं र नन ी खच  कर्यात यणाणबाबत.     
ब) ज्या योिनाींना राज्यतरीय योिना सिमतीनण (SLSSC) मान्यता सीलणली ाीण. परींतु सीर 
योिना ननयोिन ्प्पा/ननग ीा ्रशरियेयणत ाीणत सका योिनाींबाबत पुढील काय  ाीी कर्यात 
यण र नयण. ससण ननीेक ीण्यात ालण ाीणत. तरता स कें द्र कासना या ननीेकानुसार काय  ाीी 
कराणबाबत सीनाींक १४.८.२०१५  या पत्रान् यण स   मुख्य काय कारी सध कारी, जिल्ीा पतरषी ी 
याींना कळग लण ाीण. 
(३) ्रश्न चया् ा त नाीी. 
  

___________ 
  

िशरुर (जि.बीड ( ) तालनक्यातील लावाांना िायिवाड (ी धरणातनू प्रादेिशि  
न  पाणी पनरवठा योिनेतून पाणी पनरवठा िरण्याबाबत 

  

(५०)  ३८८०९ (२१-१२-२०१५).   अॅड (.भीमराव धोंड ( े (ाष्ट्टी) :   सन्माननीय पाणीपनरवठा 
ाणण स्व छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िकु र (जि.बी्) तालुक्यातील सुमारण ३०-४० गा ाींची गप्या या पा्याची समया 
सो्ग ्यासासी िायक ा्ी  राातरन तग ींतग्ा र पााी नणपन ्रशाीणिकक नळ पााी पुर सा 
योिना काया जन् त कु न सीरीर गा ाींना पााी पुर सा कर्याची मागाी.  ाननक 
लोक्रशनतनन ी याींनी मा.पााी पुर सा     छता मींत्री मीोीयाींक्ण लणखी नन णीनाया ारण कण ली 
ाीण, ीण खरण ाीण काय, 
(२) ससल्यास, सीरीर मागाी या सनुषी ींगानण सीरीर गा ाींसासी ्रशाीणिकक नळ पााी पुर सा 
योिना राबग ्याबाबत कासनानण कोाती काय  ाीी कण ली  ा कर्यात यणत ाीण, 
(३) नसल्यास, ग लींबाची काराण काय ाीणत ? 
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श्री. बबनराव लोणीिर (२४-०२-२०१६) : (१) ीोय, ीण खरण ाीण. 
(२) िकु र (जि.बी्) तालुक्यातील गा ाींना िायक ा्ी  राातरन ्रशाीणिकक पााी पुर सा 
योिनण या काया न् नासासी मीाराषस िी न ्रशाध करा, बी् याींचणक र्न योिनणचण सींीािपत्रक   
ाराख्ण तयार कर्याची काय  ाीी सुु  ाीण.  त ागप राषसीय ग्रामीा पणयिल काय े म ीी 
कें द्र पुरकृत योिना ससरन योिनणची सींमलबिा ाी कें द्र कासना या ननीेकानसुार कर्यात 
यणतण. कें द्र कासना या सी. २९.७.२०१५  या पत्रान् यण स) ज्या यणािनाींना सी. २९.६.२०१५ पर न 
काया ीणक सीलणलण ाीणत.  तसणच ज्या योिना ्रशत्य्षणात ्रशगतीप ा र ाीणत सकाच योिनाीं र 
नन ी खच  कर्यात  यणाणबाबत. ब) ज्या योिनाींना राज्यतरीय योिना सिमतीनण (SLSSC)  
मान्यता सीलणली ाीण, परींतु सीर योिना ननयोिन ्प्पा/ननग ीा ्रशरियेयणत ाीणत सका 
योिनाींबाबत पुढील काय  ाीी कर्यात यण र नयण, ससण ननीेक ीण्यात ालण ाीणत.  तरता स कें द्र 
कासना या ननीेकानुसार काय  ाीी कराणबाबत सीनाींक १४.८.२०१५  या पत्रान् यण स   मखु्य 
काय कारी सध कारी, जिल्ीा पतरषी ी याींना कळग लण ाीण. 
(३) ्रश्न चया् ा त नाीी. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   ड (ॉ. अनांत ि से 
मनांबई.   प्रधान सधचव 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
कासकीय मध्य तन मुद्राालय, मुींबई. 


