
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची चौसष्टासावी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

साववत्रीबाई फुले पुणे ववद्यापीठाच् या नाकशि कपिद् राचाच ेसषमीमीिरण िनन 
 ववद्यापीठाचा नाकशि िॅम् पस सनु िर् याची िेलेली माीणी 

  

(१)  ५९३० (०८-०४-२०१५).   श्री.छीन भुजबळ (येवला), श्री.हसन मुश्रीफ (िाील), श्री.जजतद्राच 
आव् हाड ( (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय कच् च व तांत्र कशषमीण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच् या नाक क कपकद् राचाचे सषमीमीकरण कन न विद्यापीठाचा 
नाक क कॅम् पस सुन  कर् यासाठश  ासनाने नानाींक २४ जून, २०१३ रोजी तत् ितः  मींजुरी नाली, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सार विद्यापीठ कॅम् पससाठश िजल् हा रशा ासनान े६३ एकर जागा विद्यापीठाकड े
हस ताींतरीत केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सार विद्यापीठाच् या नाक क कॅम् पसच् या मान्यतचेी असूसूचना रनगिकमत न 
झाल् यामु े या कॅम् पसच े काम रशालींिबत रानहल्यामु े याबाबत कायििाही कर्याकरीता 
लोकरशारतरनूीींनी नानाींक १२ जानिेारी, २०१५ रोजी िा त् या सुमारास  ासनाकड ेमागणी केलेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सारहू मागणीच्या अनुषींगाने कक्त विद्यापीठाच्या कपकद् राचाचे सषमीमीकरण कन न 
सारील विद्यापीठाचा नाक क येथे कॅम्पस सुन  कर्याबाबत   ासनान े कोणती कायििाही 
केली िा कर् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे ? 
  

श्री. ववनोद तावड ( े(२२-०७-२०१५) : (१) होय, ना. १३-८-२०१४ रोजी झालेल्या मा.मींत्रीमींड ाच्या 
बैठकीत मान्यता ाे्यात आली आहे. 
(२) होय. 
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(३), (४) ि (५) राज्यातील विद्यापीठाच्या कपकद् राच सथापन कर्यासाठश रनिचचत ूोरण 
आख्यासाठश एक सकमती गठशत कर्यात आली असनू सकमतीच्या क फार ी रशााप्त 
झाल्यानींतर क फार ीनुसार सुूाररत रशासताि मा.मींत्रीमींड ाच्या पनुिविचाराथि साार कर्यात 
येईल. 
  

___________ 
  

खोपटा (ता.करण जज.रायीड () प्रादेकशि नळपाणी पुरवठा योजनेतील  
मुख्य जलवाहहनी व त्यावरील कपिरणाांची दखल घेणेबाबत 

  

(२)  ७१६२ (०७-०४-२०१५).   श्री.मनोहर भोईर (करण) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खोप्ा (ता.करण िज.रायगड) रशाााेक क न पाणी पुरिठा योजनेतील मुख्य जलिानहनी ि 
त्यािरील कपकरणाींची ाखल घेणेबाबत खोप्ा रशाााेक क न पाणी पुरिठा योजना सकमती याींनी 
नानाींक १४ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास कायिकारी अकियींता, कसडको, राचोणसगरी, 
मुख्य अकियींता, कसडको, व्यिसथापकीय सींचालक, कसडको, असूषमीक अकियींता, कसडको, रशाकल्प 
असूकारी, एनएसएसईसेड, करण याींना नाले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सार रनिेानानुसार  ासनाने कोणती कायििाही केली िा कर्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (१२-०८-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) खोप्ा गािास खोप्ा रशाााेक क न  पाणी पुरिठा योजनाव् ाारे पाणी पुरिठा कर् यात 
येतो. या योजनेचा रस त् याखाली बुजलेला एअर व् हाल् ि खुला कर् यात आला असून सार 
जलिानहनीची  ाेखिाल ि ानु सतीसाठश कोणताही अडथ ा येत नाही. त्यामु े पयाियी 
जलिानहनी कपलब्ू कन न ाे्याची आिचयकता नाही. 
(३) रशाचन कद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

वसई तालुक् यातील ६९ ीावाांसाठी ग्रामीण नळपाणी पुरवठा 
 योजनेच् या िामाला शासनाची मांजूरी कमळ्याबाबत 

  

(३)  ९४७६ (०७-०४-२०१५).   श्री.ववलास तरे (बोईसर), ता.प्र.क्र. १८५६ ला हदनाांि १६ डड (सद्बर, 
२०१४ रोजी हदलेल्या कत्तराच्या सांदभाात :   सन्माननीय पाणीपरुवठा आणण स्वच्छता मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िसई तालुक् यातील ६९ गािाींसाठश ग्रामीण न पाणी पुरिठा योजनेच् या कामाला  ासनाची 
मींजूरी कम ून ६ िषािपूिी सुन िात झालेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) सारहू योजनेसाठश िसई-विरार महानगरपाकलकेकडून आिच यक त् या जल जोड् या रशााप् त 
कन न घे् यासाठश  ासन स तरािन न कोणती कारिाई कर् यात आली आहे िा कर् यात येत 
आहे, 
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(३) असल् यास, सार योजनेच् या कामाची सद्यः िसथती काय आहे ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (०१-०६-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     योजनेस ना. २४/०५/२००५ रोजी रशा ासकीय मान्यता रशााप्त झाली. नानाींक १५.०१.२००८ 
च्या  ुध्ाीपत्रकाव्ाारे फेर मान्यता रशााान केली आहे. तद्नींतर योजनेची काम ेडडसद्बर २००८ ि 
माचि २०१० मध्ये हाती घे्यात आली. 
(२)  ासन रनणियानुसार सार योजनेसाठश िसई-विरार  हर महानगरपाकलकेकडून आिचयक 
त्या जल जोड्या रशााप्त कन न घे्यासाठश महाराषज जीिन रशाासूकरण ि  ासन सतरािर 
पाठपुरािा सुन  आहे. 
(३) िौरतकदृष्या योजनेची कामे ९८% पुणि झाली आहेत. योजना कायाििन्ित कर्यासाठश 
िसई-विरार महानगरपाकलकेन े आिचयक जल जोड्या व्ाारे पाणी कपलब्ू कन न ाेण े
आिचयक आहे. 
  

___________ 
  

राज्यातील ग्रामीण भाीातील व साांीली जजल््यातील वप्याच्या पा्याच्या  
योजना ननधी अभावी बांद व प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(४)  ९६५६ (०७-०४-२०१५).   श्री.ववजय औटी (पारनेर), श्री.धनजांय (सुधीर) ीाड (ीीळ 
(साांीली) :   सन्माननीय पाणीपरुवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील ग्रामीण िागातील वप्याच्या पा्याच्या ५० ्क्के योजना गत १५ िषािपासून 
रनूी अिािी बींा पडल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच साींगली िजल्हा पररषा पाणीपुरिठा वििागाकडील  ेकडो पाणीपुरिठा योजना 
रशालींिबत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्याारम्यान रना िनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, कक्त रशाचन िाग (१) मूील वप्याच्या पा्याच्या योजनसे रनूी कपलब्ू 
करून न ाे्याची ि रशाचन िाग (२) मूील योजना रशालींिबत अस्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, कपरोक्त रशाकरणी चौक ी कर्यात आली आहे काय, त्यानुषींगान ेरनूी 
कपलब्ू असतानाही सार योजना अपुणि अिसथते ठेिणाऱ्या असूकाऱ्याींिर  कारिाई 
कर्याबाबत तसेच सार पाणी पुरिठा योजना सुन  कर्याबाबत कोणती कायििाही केली िा 
कर्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (१७-०८-२०१५) : (१) आणण (२) हे खरे नाही. तसेच साींगली िजल् हा 
पररषा पाणी पुरिठा वििागाकडील ९४७ स ितींत्र योजनाींपकैी ६३ योजना मागील ३ त े ५ 
िषािपासून रशालींिबत असून रशाााेक क योजनाींपैकी िजल् हा पररषाेमाफि त चालविल् या जाणा-या १७ 
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योजनाींपकैी २ योजना मागणी अिािी बींा असून ३ योजना आिच यकतेनुसार ी्ंचाई कालािूीत 
मागणीनुसार हींगामी चालवि् यात येतात. 
(३) ग्रामीण पाणी पुरिठा योजनाींना राज् य  ासनाकडून ि ेोि ी पुरेसा रनूी कपलब् ू  कन न 
नाली जातो. 
     साींगली िजल् हा पररषा पाणी पुरिठा वििागाकडील कोणतीही योजना रशालींिबत असल् याची 
सििसाूारण कारणे पुढील रशामाणे आहेत. 
      (१) सुूारीत मींजुरीकरीता योजना  ासनाकड ेसाार केल् यान.े 
      (२) तक्रारीमु े बींा. 
      (३) कामात अरनयकमतता झाल् याने (पोलीस गुन् हे ााखल केलेल् या.) 
      (४) रनूीचा अपहार झाल् याने. 
      (५) कींच ्ाकीचे काम न झाल् याने योजना रखडणे. 
      (६)  ासनास पैस ेपरत केल् याने. 
     (७) ग्रामपाणी पुरिठा स िच् छता सकमतीन ेपुढील काम कर् यास असमथिता ा िविल् याने 
(४) रशालींिबत योजना पुणि कर् याबाबत आिच यक कायििाही कर् यात येत असून, रशालींिबत 
योजनाींपकैी २७ योजनाींची काम े रशागतीपथािर असून त् या ऑगस ् २०१५ पयतं पूणि होणे 
अपेक्षषमीत आहे. त् याचरशामाणे मौ.ताींा ूिाडी ि मा ेिाडी ता.िा िा िज.साींगली येथील पाणी 
पुरिठा योजनाींसािाित नोंाविलेल् या कामाींमध् ये फरक आढ ून आल् याने सींबींसूताकडून रक् कम 
िसूल कर् यात आली असनू,  ाखा अकियींता याींना रनलींिबत कर् यात आले आहे. 
(५) रशाच न कद्् ाित नाही. 

___________ 
  

औरांीाबाद येथील िॅन्सर नग्णालयात िमाचारी व ड (ॉक्टराांच्या ररक्त जाीा भर्याबाबत 
  

(५)  १२१८९ (०९-०४-२०१५).   श्री.इम्तीयाज सय्यद (औरांीाबाद मध्य) :   सन्माननीय 
वैद्यिीय कशषमीण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाा येथील कॅन्सर न ग्णालयात िैद्यकीय तज्ञ, तींत्रज्ञ ि कमिचारी याींच्या मोठ्या 
रशामाणािर जागा ररक्त असल्याने गरीब ि गरजू न ग्णाींची गैरसोय होत असनू सारील न ग्णाींना 
कपचारासाठश मुींबई िा अन्य नठकाणी जाि ेलागत असल्याची बाब माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये 
िा त्यासुमारास रना िनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कक्त न ग्णालयातील एम.आर.आय. ि सी्ी सकॅनकरीता गरजू ि गरीब 
न ग्णाींना एक त ेनाड मनहन्यानींतरची  तारीख नाली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रशाचन िाग (१) ि (२) बाबत  ासनाने पुढे कोणती कायििाही केली िा कर्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड ( े(२७-०७-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. सध्या कायिरत तज्ञ/तींत्रज्ञ याींचेकडून न ग्णसेिा रशााथम्यक्रमान ेनाली जात आहे. 
तसेच न ग्णाींना या न ग्णालयातनू पुढील कपचाराींसाठश अन्यत्र पाठवि्यात येत नाही. 
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(३) ररक्त पाे िर्याची कायििाही रनयमानुसार सुन  आहे. 
(४) रशाचन कद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

श्री.षेमीत्र नकृसांहवाड (ी (जज.िोल्हापूर) येथील िृष्ट् णा नदी स् वच्छ  
िर् यािरीता कपाययोजना िर्याबाबत 

  

(६)  १२२८८ (०६-०४-२०१५).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानीरी) :   सन्माननीय पयाावरण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्री.षेमीत्र नकृसींहिाडी (िज.कोल्हापूर) येथील कृष णा नाी रशाावुषत झाली असून नाीच े पाणी 
रशािानहत कर् याची तसचे कपाययोजना राबवि् याची मागणी तेथील ग्राम स थाींनी ि िाविकाींनी 
माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्याारम्यान सींबसूताींकड ेकेली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सार मागणीनुसार नाी स िच्छ कर् याकरीता कोणत् या कपाययोजना आख् यात 
आल् या आहेत, या कपाययोजनाींची अींमलबजािणी कर् यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, सारचे काम केव् हा पयतं पूणि होणे  ासनास अपेक्षषमीत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. रामदास िदम (१७-०८-२०१५) : (१) महाराष ज रशााषुण रनयींत्रण मींड ाच् या अहिालानुसार 
जानेिारी, २०१५ मध् ये िा त् या ारम् यान याबाबतची तक्रार रशााप् त झालेली नाही. 
(२) रशाच न कद्् ाित नाही. 
(३) रशाच न कद्् ाित नाही. 
(४) रशाच न कद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

िोंिण समुराच किना-यावर सीआरझडे (च् या अटी कशधथल िर् यास 
 िद् राचीय सकमतीने अनुिुलता दशाववल्याबाबत 

  

(७)  १२८१८ (०६-०४-२०१५).   श्री.अजय चौधरी (कशवड (ी) :   सन्माननीय पयाावरण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) कोकण समुराच ककना-यािर सीआरझडेच् या अ्ी क सथल कर् यास कद् राचीय सकमतीन े
अनुकुलता ा िविली आहे, हे खरे आहे काय, 

 
(२) असल् यास, कोकण ककनारपट्टीिरील १०० रनसगि स थ ाींची रनिड कर्याबाबत राज् य 
 ासनास क विले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, राज् य  ासनाने कोकण समुराच ककनारपट्टीिरील कोणती स थ े रनिचचत कन न 
कद् राचीय पयाििरण सकमतीकड ेपाठविली आहेत ि त् यास कद् राचीय पयाििरण सकमतीन ेमींजूरी नाली 
आहे काय, 
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(४) अद्याप कद् राचीय पयाििरण सकमतीकडून मींजूरी रशााप् त झाली नसल् यास, राज् य  ासनाकडून 
कराियाच् या पुराव् याची सद्यः िसथती काय आहे ? 
 

श्री. रामदास िदम (३१-०८-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) महाराषज पयि् न महामींड ामाफि त सागरी ककना-यािर सुविूा रनमािण कर्यासाठश 
२२ सथ ाींची रनिड कर्यात आली आहे. 
       रायगड िजल््यातील रशााप्त झालेल्या ०५ रशासतािाींपैकी ०४ रशासतािास 
एम.सी.झडे.एम.ए.ने.मींजूरी नाली असून कििररत एका रशासतािानषुींगाने काही मुद्दयाींबाबतची 
मानहती महाराषज पयि् न विकास महामींड ाकडून मागवि्यात आली आहे. 
     ठाणे िजल््यातील रशााप्त झालेल्या ०१ रशासतािास एम.सी.झडे एम.ए.ने मींजूरी नाली  
आली आहे. 
       कसीूं ुागुि िजल््यातील रशााप्त झालेल्या ०३ रशासतािास एम.सी.झडे एम.ए.माफि त मींजूरी  
रशााान कर्याींत आली आहे. 
     रत्नासगरी िजल््यातून एकही रशासताि मींजूरीसाठश एम.सी.झङे.एम.ए.कड े रशााप्त झालेला 
नाही. 

___________ 
 

अिोला जजल् ्यात कशषमीिाांची सांख् या वाूवनू अपांी  
ववद्यार्थ याांच् या कशषमीणावर भर दे् याबाबत 

  

(८)  १३४९२ (१०-०४-२०१५).   श्री.हररष वपांपळे (मुनत ाजापूर) :   सन्माननीय शालेय कशषमीण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अपींग विद्यार्थ यांना गुणित् तापूणि क षमीण ाे न त् याींना क षमीणाच् या मुख् य रशािाहात 
आण् यासाठश सिि क षमीा अकियानाींतगित विविू कल् याणकारी योजना राबवि् यात येत 
असताना अकोला िजल् ्यातील समुारे ८ हजार अपींग विद्यार्थ याचंा िार केि  ५० मोबाईल 
न्चसििर असल् याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध् ये कघडकीस आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास,  ासनाच् या रनयमारशामाण े एका मोबाईल न्चरन े ाहा विद्यार्थ यांना क किण े
अपेक्षषमीत आहे मात्र हजारो विद्याथी आणण ५० क षमीक असल्यामु े सििच विद्यार्थ यांकड े
पररपूणि लषमी ाेणे क षमीकाींना कनठण जात असल् याने विद्यार्थ यांना गुणित् तापूणि क षमीण ाे् यात 
अडचणी येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, कक्त बाबतीत  ासन काय कायििाही करणार आहे िा करीत आहे 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड ( े (०९-०६-२०१५) : (१) अीं तः  खरे आहे. वि ेष गरज असणा-या बालकाींना 
िेगळ्या  ा ेमध् ये न ठेिता रनयकमत िगाितच िगि क षमीकामाफि त अध् यापन केले जाते. क िाय 
अकोला िजल् ्यातील िगि क षमीकाींना मागिा िन कर् यासाठश ५१ वि ेष  क षमीक आणण रशात् येक 
तालुकयास २ यारशामाण े८ तालुक् यासाठश १६ विषयतज्ज्ञ कपलब् ू  कन न ाे् यात आले आहे. 
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(२) हे खरे नाही. वि ेष गरज असणा-या बालकाींना िेगळ्या  ा ेमध् ये न ठेिता रनयकमत 
िगाितच िगि क षमीकामाफि त अध् यापन केले जाते त् याम ेु समािेक त क षमीण कपक्रमाींतगित १० 
विद्यार्थ यांसाठश १ क षमीक ही सींकल् पना नसून ज् यािे ी िगिक षमीकाींना अध् यापनासाठश मागिा िन 
लागते त् यासाठश वि ेष क षमीक माफि त मागिा िन कर् यात येते. 
(३) रशाच न कद्् ाित नाही. 
(४) रशाच न कद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

राज् यात ववद्यापीठ पररषमीा मांड (ळ स् थापन िर् याबाबत 
  

(९)  १३६८० (०८-०४-२०१५).   अॅड (.भीमराव धोंड ( े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय कच् च व तांत्र 
कशषमीण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुलगुन ीं िरील परीषमीाींचे ाडपण ारु व् हािे याकरीता राज् यातील सिि विद्यापीठाींच् या परीषमीाींच े
आयोजन करणारे विद्यापीठ परीषमीा मींड  स थापन कर् याचा रशास ताि  ासनाच् या विचाराूीन 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सारहू रशास तािाच ेथोडक् यात स िन प काय आहे, 
(३) असल्यास, सारहू रशास तािाची अींमलबजािणी तातडीने कर् याबाबत  ासनाकडून कोणती 
कायििाही कर् यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड ( े(२२-०७-२०१५) : (१) नाही. 
(२), (३) ि (४) रशाचन कद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

महाराष्ट् र राज्य आरोग्य ववाान ववद्यापीठातील पदननकमातीस 
 मांजुरी कमळणेसाठीचा प्रस्ताव 

  

(१०)  १५४०० (०९-०४-२०१५).   ड (ॉ.राहूल आहेर (चाांदवड () :   सन्माननीय वैद्यिीय कशषमीण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष ज राज्य आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातील पारनकमितीस मींजुरी कम णेसाठशचा रशासताि 
विद्यापीठान ेनानाींक ८ जानेिारी, २०१४ रोजी  ासनास साार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठामध्ये एकूण ८६० पााींची आिचयकता आहे ि 
त्यापैकी क षमीकेत्तर पाे, क षमीक ि ताींित्रक याींची ककती पाे िराियाची आहे, 
(३) कक्त पारनकमितीस मान्यता ाेिून सारील पाे त्िरीत िर्याबाबत  ासनाने पुढे कोणती 
कायििाही केली िा कर्यात येत आहे ? 
  

श्री. ववनोद तावड ( े (२७-०७-२०१५) : (१) ि (२) महाराषज आरोग्य विज्ञान विद्यापीठान े
पारनकमितीबाबत साार केलेला रशासताि कालबा्य झाल्यान ेनानाींक २६/११/२०१४ च्या पत्रान्िये 
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रद्द कर्यात आला असून, सुूाररत रशासताि साार कर्याबाबत विद्यापीठास क वि्यात 
आलेले आहे. महाराषज आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाक क याींच्याकडून अद्याप पररपूणि 
सुूारीत रशासताि अरशााप्त आहे. 
(३) रशाचन कद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

पुणे येथील साववत्रीबाई फुले पुणे ववद्यापीठाच्या िाही अकभयाांबत्रिी  
महाववद्यालयाांची मान् यता आणण सांलग् नतेबाबत 

  

(११)  १५६४९ (०९-०४-२०१५).   श्री.सांजय (बाळा) भेीड ( े(मावळ) :   सन्माननीय कच् च व तांत्र 
कशषमीण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकड ेमानहती असूकाराींतगित काही अकियाींित्रकी 
महाविद्यालयाींची मान् यता आणण सींलग् नतेबाबतचे तपक ल मागवि् यात आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, त् या अनुषींगान े विद्यापीठाने मान् यता नालेल्या महाविद्यालयाींबाबत स थारनक 
चौक ी सकमतीचा अहिाल पुणे विद्यापीठाकड ेनसल् याचे समोर आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, त् यामु े महाविद्यालयाींच् या मान् यतेच् या रशाकक्रयेत मोठ्या रशामाणात गैरव्यिहार 
होत असल् याचेही नासून आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत  ासनान ेचौक ी केली आहे काय, असल्यास, त्यानुषींगाने  ासनान े
पुढे कोणती कायििाही केली िा कर्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत तसेच याबाबत  ासनाची िूकमका काय आहे ? 
  

श्री. ववनोद तावड ( े(२२-०७-२०१५) :(१) होय 
(२) नाही. 
(३), (४) ि (५) रशाचन कद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

अमरावती जजल्हयातील कशधापबत्रिाांधारिाांना कशधापबत्रिा कमळाले नसल्याचे 
  

(१२)  १६८३५ (३१-०७-२०१५).   अॅड (.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अकमन पटेल (मुांबादेवी), 
प्रा.ववरद्राच जीताप (धामणीाव रेल्वे) :   सन्माननीय अन् न, नाीरी पुरवठा व ग्राहि सांरषमीण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरािती िजल्हयातील एकीं ार २२ लाख ६७ हजार ६६४ क ूापित्रकाींपैकी १७ लाख ९० 
हजार ८६२ क ूापित्रकाींूारकाींना आिचयक रशापत्र कम ाले नसल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये िा 
त्याारम्यान रना िनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात सिित्र बायोमेनजक रे न रशाणाली लागू होणार असून त्याम ेु राषजीय 
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अन्न सुरषमीा असूरनयम, २०१३ लागू झाला आहे त्या अनुषींगाने आिचयक पुढील कायििाही सुन  
असूनही अद्यापही रशाचन िाग (१) मूील कििररत क ूापित्रकाूारकाींना आिचयक रशापत्र 
कम ्याकररता  ासनाने कोणती कायििाही केली िा कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धीरीश बापट (०२-०९-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) रशाचन कद्् ाित नाही. 
(३) रशाचन कद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

नाांदेड ( जजल््यातील तसेच माहूर तालुक्यातील ऊस तोड (णीसाठी  
स्थलाांतरीत मजूराांचे धान्य ववतरीत िेल्याबाबत 

  

(१३)  १७११८ (३१-०७-२०१५).   श्री.ड (ी.पी.सावांत (नाांदेड ( कत्तर), श्री.अकमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.सभुाष साबणे (देीलूर) :   सन्माननीय अन् न, नाीरी पुरवठा व ग्राहि सांरषमीण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींाेड िजल््यातील तसेच माहूर तालुक्यातील ग्रामीण िागातील हजारो मजुर नािा ीपूिीच 
 स तोडणीसाठश पिचचम महाराषजात सथलाींतरीत झाले असल्याम ेु गत ३/४ मनहन्यापासनू 
मजुर गािात नसले तरीसुध्ाा त्याींच्या नािािर अद्यापही रासतिाि ाकुानात ूान्य ि रॉकेल 
येत असून तरी त्याींचे ूान्य ि रॉकेल मात्र रनयकमत रासतिाि ाकुानातून कचलले जात 
असल्याच े माहे फेब्रुिारी, २०१५ मध्ये िा त्या ारम्यान रना िनास आले आहे, हे ख्ररे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सार रशाकाराला रशारतबींू घाल्यासाठश  ासनाने गािात पाहणी करून नमेके 
ककती मजूर सथलाींतरीत झाले त ेपरत कूी येणार याची मानहती कम िून ूान्याच े रनयमन 
कर्याबाबत कोणती कायििाही केली आहे िा कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, होणाऱ्या विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धीरीश बापट (०७-०९-२०१५) : (१) नाही, हे खरे नाही. 
     या सींािाितील तक्रार रशााप्त झाली नाही. 
(२) ि (३) रशाचन कद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

नाांदेड ( जजल्हा पररषदेच्या शौचालय बाांधिामाचे अनुदान ननधीअभावी  
लाभार्थयाांना वाटप झाले नसल्याबाबत 

  

(१४)  १७१२६ (३१-०७-२०१५).   श्री.ड (ी.पी.सावांत (नाांदेड ( कत्तर), श्री.अकमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींाेड िजल््यात ६५ हजार  ौचालयाची बाींूकाम े पूणि झाली आहेत, रशात्येक १२ हजार 
न पयाींचे अनुाान यारशामाणे अनुाानाची रक्कम ७८ को्ी न पयाींच्यािर पोहचली असली तरी 
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रशा ासनाच्या ितीने आजपयतं केि  २५ को्ी न पयेच लािार्थयांना िा्प कर्यात आले 
आहेत, कििररत ५३ को्ी न पयाींचे अनुाान िा्प करणे थककत असनू कद् राच ि राज्य  ासनाकडून 
रनूीच कपलब्ू झालेला नसल्याचे माहे माचि, २०१३ मध्ये िा त्याारम्यान रना िनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाींाेड िजल्हा पररषाेचे  ौचालय बाींूकाम लािार्थयांच्या अनुाान िा्पासाठश 
५२ को्ी न पयाींची मागणी राज्य  ासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कपरोक्त िजल्हा पररषाेच्या मागणीिर रनूी कपलब्ू कन न ाे्याबाबत 
 ासनाने कोणती कायििाही केली िा कर्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास होणाऱ्या विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (२९-०८-२०१५) : (१) कद् राच पुरसकृत सिच्छ िारत कम न अींतगित     
ना. २ ऑक््ोबर, २०१४ पासून  ौचालय बाींूकामाचे अनुाान सुूाररत कन न न . १२,००० इतके 
कर्यात आलेले आहे. िजल्हा पररषा, नाींाेड अींतगित एकुण १३०९ ग्रामपींचायती असून      
सन २०१४-१५ या आसथिक िषाित ५५,५७५  ौचालयाींच ेबाींूकाम झालेले आहे. तसेच माचि २०१५ 
नींतर आजपािेतो आणखी २७०००  ौचालयाींच े बाीूं काम झालेले आहे. अ ारशाकारे  िजल््यात 
एकूण ८२,५७५  ौचालयाींच े बाींूकाम झालेले आहे. यापैकी २९००० लािार्थयानंा न . ३५ को्ी 
इतका रनूी वितरीत कर्यात आला आहे. तसेच कििररत ५३,५७५ लािार्थयानंा  ौचालयाच े
अनुाान न . ६४ को्ीच ेवितरण अायावप कराियाचे आहे. 
(२) नाींाेड िजल्हा पररषाेने सन २०१५-१६ या िषाित न . ६४.०० को्ी एिढ्या रनूीची मागणी 
केली आहे. 
(३) सन २०१४-१५ या वित्तीय िषाित ना. २ ऑक््ोबर, २०१४ पासूनचे  ौचालये   
बाींूकामासाठशच ेसुूाररत अनुाान विचारात घेता, कद् राच  ासनाकडून एकूण न . ६५५.०२ को्ी 
इतके अनुाान रशााप्त होणे अपेक्षषमीत होत े परींत,ू रशात्यषमीात न . २३६.११ को्ी इतकेच अनुाान 
रशााप्त झालेले आहे. यासति मागणीनुसार पूणि रनूी िजल्हा पररषााींना वितरीत करणे  क्य 
झाले नाही. सन २०१५-१६ या आसथिक िषाित सिच्छ िारत कम न अींतगित नाींाेड िजल्हा 
पररषाेस कद् राच नहचचयासाठश न .१२.७८६१ को्ी ि राज्य नहचचयापो्ी न . २४.६२५५ को्ी 
अ ारशाकारे एकूण न . ३७.४११६ को्ी एिढ्या रनूीच ेवितरण कर्यात आले आहे. 
(४) रशाचन कद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील स्वस्त धान्य दिुाने (रेशननांी) महहला बचत  
ीटाांना चालवव्यासाठी दे्याची माीणी 

  

(१५)  १७८१६ (३१-०७-२०१५).   श्री.अस्लम शेख (मालाड ( पजश्चम), श्री.अकमन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय अन् न, नाीरी पुरवठा व ग्राहि सांरषमीण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत सिसत ूान्य ाकुान (रे रनींग) चालवि्यासाठश सींबींसूत वििागाच्या असूकाऱ्याींना 
िषििरात ककमान ५० हजाराींची लाच ायािी लागत असल्याचा आरोप मुींबई रे रनींग काडिू ारक 
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सींघ्नेने केला असल्याचे माहे एवरशाल, २०१५ मध्ये िा त्या सुमारास रना िनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय ? 
(२) असल्यास, कक्त ाकुानााराींना तु्पुींज े ककम न कम त असताना गैरव्यिहार करणाऱ्या 
असूकाऱ्याींना िषािकाठश ५० हजाराींचा हप्ता ाेण ेकस ेपरिडते हा पैसा ाकुानाार का ाबाजार 
कन न कमितात असाही आरोप सींबसूत सींघ्नेने केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सार रे रनींग वििागातील गैरकारिार रोख्यासाठश मनहला बचत ग्ाींना 
आसथिकदृष्या सषमीम कर्यासाठश क ूािा्प ाकुान ेचालवि्यास ाे्याबाबत कोणती कायििाही 
केली िा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  

श्री. धीरीश बापट (०७-०९-२०१५) : (१), (२), (३) ि (४) हे खरे नाही. 
    या सींािाितील बातमी नानाींक १७ एवरशाल, २०१५ च्या ाैरनक लोकमत ि नानाींक २१ 
एवरशाल, २०१५ च्या ाैरनक सका  मध्ये रशाकसध्ा झाली होती. 
    साििजरनक वितरण व्यिसथेअींतगित वितरीत कर्यात येणाऱ्या अन्नूान्याच े वितरण 
कोणत्याही रशाकारच्या गैरव्यिहाराक िाय क ूापित्रकाूारकाींना रनयकमतपणे कपलब्ू व्हािे,  या 
करीता राज्यातील रशात्येक रासतिाि ाकुानाच्या िषाितून ककमान ाोनाा ि सहा मनहन्यातनू 
ककमान एकाा रनयकमत तपास्या कर्याबाबत  ासन पररपत्रक नानाींक १२ जानेिारी, २०१२ 
अन्िये सिि सींबसूताींना सचूना ाे्यात आल्या आहेत. 
     मनहला बचत ग्ाना आसथिकदृष्या सषमीम करणासाठश क ूािा्प ाकुाने मनहला सियीं 
सहायता बचत ग्ाींना रशााूान्याने मींजूर कर्याबाबत  ासन रनणिय नानाींक  ३ नोव्हद्बर, २००७ 
नुसार कायििाही कर्यात येते. 
  

___________ 
  

दीुावाड (ी (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधीरी) येथील रास्तभाव 
 धान्य दिुान बांद असल्याबाबत 

  

(१६)  १८३७१ (३१-०७-२०१५).   श्री.भास्िर जाधव (ीुहाीर), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), 
श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान), श्री.जजतद्राच आव् हाड ( (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय अन् न, नाीरी 
पुरवठा व ग्राहि सांरषमीण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ागुििाडी (ता.सचप ूण,िज.रत्नासगरी) येथील रासतिाि ूान्य ाकुान गत ६ मनहन्याींपासून 
बींा आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सार रासत ाराचे ूान्य ाकुान बींा अस्याची सििसाूारण कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत चौक ी कर्यात आली आहे काय, त्यानुषींगाने सार ाकुान बींा 
राह्यास जबाबाार असूकाऱ्याींिर कोणती कारिाई केली तसेच सार ाकुान सुन  कर्याबाबत  
कोणती कायििाही केली िा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धीरीश बापट (०१-०९-२०१५) : (१), (२) ि (३) मौ. ागुििाडी खुाि ता.सचप ूण, 
िज.रत्नासगरी येथील रासतिाि ाकुानाारान े राजीनामा नाला असल्यान,े सार ाकुान ागुििाडी 
ब्रुाक ता.सचप ूण येथील ाकुानास जोड्यात आले. तथावप, सार ाकुानााराींची कौ्ुींिबक 
अडचणीसति त े अरतररक्त ूान्याची कचल कन   कत नाही असे क विले होत.े त्यामु े 
मौ.ागुििाडी खुाि येथील ाकुान मौ.फुन स येथील रासतिाि ाकुानास जोड्यात आले असून 
क ूापित्रकाूारकाींना माहे जून, २०१५ पासून सार ाकुानातून रनयकमतपणे ूान्याच े वितरण 
सुन  आहे. 
     तसेच ागुििाडी खुाि येथील क ूापित्रकाूारकाींना माहे डडसद्बर, २०१४ ते म,े २०१५ या 
कालािूीतील ूान्याच ेवितरण न झाल्याने आता त्या ूान्याचे वितरण कर्याबाबत नानाींक 
६ जुल,ै २०१५ च्या आाे ान्िये मौ. फुन स येथील रासतिाि ाकुानाार याींनी कपरोक्त नमूा 
सहा मनहन्याींच्या कालािूीच्या ूान्याची कचल केलेली आहे. त्यारशामाण े ूान्याच े विरतण 
कर्यात येत आहे. 
(४) रशाचन कद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

मालवण (जज.कसांधुदीूा) पयाावरणीयदृष्ट् टया सांवेदनशील षेमीत्र म् हणून घोवषत झाल् यानांतर 
नीरपररषद व नाीररिाांना आलेल् या अड (चणीांचा वस् तुजस्थतीदशाि अहवालाबाबत 

  

(१७)  १९५१४ (३१-०७-२०१५).   श्री.वैभव नाईि (िुड (ाळ) :   सन्माननीय पयाावरण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मालिण पररसर सीआरझडे सन २०११ या कायद्याींतगित कक्रन्कल व् हनबबल कोस ्ल 
एररयाज म् हणजेच पयाििरणीयदृष ्या सींिेान ील षेमीत्र म् हणून घोवषत झाल् यानींतर गत चार 
िषाित मालिण नगरपररषा ि नागररकाींना आलेल् या अडचणीींचा िस तुिसथतीा िक अहिाल 
पयाििरण वििागाकड ेसाार कर् याच ेआाे  माहे माचि, २०१५ मध् ये िा त् याारम्यान मुींबई येथ े
झालेल् या बैठकीत मा.पयाििरण मींत्री याींनी नाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सार अहिाल  ासनास साार कर् यात आला आहे काय, त् याच ेसििसाूारण 
स िन प काय आहे, 
(३) असल् यास, तानुसार  ासनान ेकोणती कायििाही केली िा कर् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, त् याची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. रामदास िदम (०५-०९-२०१५) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) मालिण  हर ि पररसरातील रशामुख व्यिसाय ि नागरककाींच्या कपिजविकेचे साून 
म्हणून मासेमारी हा व्यिसाय असल्यान े ि त्यामु े नागररकाींची रनिाससथान े ि बाजारपेठ 
समुराचककनाऱ्यालगत असल्याने नागररकाींचे जीिनमान, साििजरनक नहत ि मालिणची 
अथिव्यिसथा याींचा विचार करता मालिण  हराचा समािे  सीआरझडे-II या िगििारीत कन न 
विककसत झालेले मालिण  हराचे क् ोत्र सी.व्ही. सी.ए. (अरतसींिाेन ील पयाििरण षेमीत्र) या 
िगििारीतून  िग ्या सींािाित मालिण नगरपररषाेकडून रशााप्त झालेला रशासताि पयाििरण 
वििागामाफि त कद् राच  ासनाच्या पयाििरण, िने ि िातािरणीय बाल मींत्रालयाकड ेपाठवि्यात 
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आला आहे. 
(४) रशाचन कद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

एिरूख (जज.सोलापूर) तलावामधील िमी पाणीसाठा कपलब्ध  
असल्यामळेु ननमााण झालेली पाणी टांचाई 

  

(१८)  १९५६३ (२९-०७-२०१५).   श्री.आकसफ शेख (मालेीाांव मध्य), श्री.अकमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड ( पजश्चम) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) एकरूख (िज.सोलापूर) तलािामध्ये अत्यींत कमी पाणीसाठा कपलब्ू असल्यामु े ग्रामीण ि 
 हरातील पाणी पुरिठा पूणिपणे बींा झाल्याम ेु २ त े २.५० लाख नागररक वप्याच्या 
पा्यापासून िींसचत असल्याच ेनानाींक १३ म,े २०१५ रोजी िा त्यासुमारास रना िनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एकरूख कपसा कसींचन योजनेच े काम ८० त े ८५ ्क्के काम पूणि झाल्यान े
कारींबा कालव्यातून कजनीचे पाणी सोडून तलािामध्ये साठिणूक केल्यास पा्याची समसया 
कम्णार आहे.या मागणी बाबत िज.प.सासय याींनी मा.पा्बींूारे मींत्री याींच्याकड ेरनिेान नाले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कपरोक्त रशाकरणी  ासनाने कोणती कायििाही केली आहे िा कर्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (१७-०८-२०१५) : (१) अीं तः  खरे नाही.  
(२) होय. 
(३) ना.०३ फेब्रुिारी, २०१५ च् या बैठकीत मा.मींत्री जलसींपाा याींनी कारींबा पींपगहृ पररचालनाचा 
ि ाेखिाल ानु स तीचा खचि करणेसाठशचा महापाकलकेचा ठराि ्यािा तसचे, िीमा (कजनी) 
रशाकल् पाच् या सुूाररत रशा ासकीय मान् यतेच् या रशास तािामध् ये कारींबा पींपगहृाचा अींतिािि कन न 
सुूाररत रशा ासकीय मान् यता कम वि् यासाठश आिच यक ती कायििाही करािी ि मान् यता 
कम ाल् यानींतर कारींबा पींपगहृाचे बाींूकाम कराि,े असे रनाब  नाले आहेत. तथावप, अद्याप 
महापाकलकेकडून ठराि अरशााप् त आहे. 
(४) रशाच न कद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

मुस्लीम समाजाच्या रमजान ईद, बिरी ईद या सणािररता  
जादा साखरेचा िोटा दे्याबाबत 

  

(१९)  १९५६६ (३१-०७-२०१५).   श्री.आकसफ शेख (मालेीाांव मध्य), श्री.अकमन पटेल (मुांबादेवी), 
अॅड (.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अस्लम शखे (मालाड ( पजश्चम) :   सन्माननीय अन् न, नाीरी 
पुरवठा व ग्राहि सांरषमीण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सणिार असतात त्यािे ी  ासनाकडून १६० गॅ्रम साखर रशारत व्यक्ती जााा 
ाे्यात येत असल्याच ेमाहे जानिेारी, २०१५ मध्ये िा त्या ारम्यान रना िनास आले आहे, हे 
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खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याच ूतीिर मसुलीम समाजाच्या रमजान ईा, बकरी ईा या सणाकररता 
जााा साखरेचा १६० गॅ्रम रशारत व्यक्ती को्ा ाे्याबाबत  ासनान ेकोणती कायििाही केली िा 
कर्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, होणाऱ्या विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धीरीश बापट (०४-०९-२०१५) : (१), (२) ि (३) कद् राच  ासनाने रनिचचत केलेल्या 
सणासुाीच्या रनयतनामध्ये गणपती ि नािा ी या सणाींकरीता  नेहमीच्या माकसक 
रनयतनाव्यरतररक्त १६० गॅ्रम साखर रशारत व्यक्ती ााररद्र्यरेषेखालील ि अींत्योाय 
रे नकाडिू ारक लािार्थयांना ाे्यात येते. 
  

___________ 
  

लातूर व रेणापूर (जज.लातूर) तालकु्यातील अन्न सुरषमीा योजनेमध्ये  
पात्र लाभार्थयाांची नाव ेसमाववष्ट्ट िर्याबाबत 

  

(२०)  २१०३४ (३१-०७-२०१५).   श्री.र्यंयांबिराव कभसे (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय अन् न, 
नाीरी पुरवठा व ग्राहि सांरषमीण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर ि रेणापूर (िज.लातुर) तालुक्यातील  ासनाच्या अन्न सरुषमीा योजनेमध्ये अनेक पात्र 
लािार्थयांची नाि े समाविष् नसल्याने सार योजनेत पात्र असतानाही िींचीत असलेल्या सिि 
कु्ूींबाची नाि ेसमाविष् कर्याबाबत सथारनक लोकरशारतरनूीनी नानाींक २१ म,े २०१५ रोजी िा 
त्यासुमारास लातूर-रेणापूर तालुका आढािा बैठकीत तहसील रशा ासनास सूचना केल्या होत्या, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सार रशाकरणी चौक ी कर्यात आली आहे काय, त्यानुषींगान ेसार 
योजनेपासून िींसचत असलेल्या पात्र लािार्थयाचंी नािे अन्न सुरषमीा योजनते समाविष् 
कर्याबाबत  ासनान ेकोणती कायििाही केली िा कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धीरीश बापट (०४-०९-२०१५) : (१) होय. 
(२) रेणापूर ि लातूर या तालुक्यातील सिि पात्र लािार्थयांना राषजीय अन्नसुरषमीा असूरनयम, 
२०१३ अींतगित अन्नूान्याचा लाि ाे्यात येत आहे. सार तालुक्याींतील रशााप्त तक्रारी 
तहकसलाार सतरािर रनकाली काढ्यात ये न पात्र लािार्थयाचंी नािे योजनेमध्ये समाविष् 
कर्यात आली आहे. अपात्र व्यक्तीींना लाि नाला जाणार नाही, याची ाषमीता घे्यात येत 
आहे. 
(३) रशाचन कद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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लातूर व रेणापूर (जज.लातूर) तालकु्यामधील ीावातील लोिसांख्येच्या प्रमाणानुसार नववन 
स्वस्त धान्य दिुाने मांजूर िर्याबाबत 

  

(२१)  २१०४५ (३१-०७-२०१५).   श्री.र्यंयांबिराव कभसे (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय अन् न, 
नाीरी पुरवठा व ग्राहि सांरषमीण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर ि रेणापूर (िज.लातूर) तालुक्यात  ासन रनणियानुसार गािरनहाय सिसत ूान्य 
ाकुाने ही गािातील लोकसींख्येच्या रशामाणाच्या रनकषानुसार मींजूर नसल्याकारणाने सार  ासन 
रनणियानुसार नविन सिसत ूान्य ाकुान े मींजूर कर्याबाबत सथारनक लोकरशारतरनूीनी    
नानाींक २१ म,े २०१५ रोजी िा त्यासुमारास लातूर ि रेणापूर तालुक्याच्या सींयुक्त आढािा 
बैठकीत तहसीलाार लातूर ि रेणापूर याींचेकड ेमागणी केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सारील  ासन रनणियानसुार लोकसींख्येच्या रशामाणात लातूर ि रेणापूर 
तालुक्यात ककती निीन सिसत ूान्य ाकुान मींजूर करणे आिचयक आहे, 
(३) असल्यास, सारील नविन सिसत ूान्य ाकुानाींना मींजुरी ाे्याबाबत  ासनाने कोणती 
कायििाही केली िा कर्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धीरीश बापट (०७-०९-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे, 
(२), (३) ि (४) रासतिाि ाकुानाींचा आढािा घे न पुढील कायििाही कर्यात येत आहे. 
  

___________ 
  

पळस्पे (ता.पनवेल, जज.रायीड () ीावाला जास्त  
आिाराची पाईप लाईन टाि्याची माीणी 

  

(२२)  २१३३१ (२९-०७-२०१५).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांीणघाट) :   
सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) प सपे (ता.पनिेल, िज.रायगड) गािाला एमआयडीसीच् या पाईपलाईन माफि त पाणीपुरिठा 
कर् यासाठश जोड् या ाे् यात आल् या असनू या गािाला पाणीपुरिठा हो् यासाठश सध् या केि  
२ इींच आकाराची पाईपलाईन ्ाक् यात आली असून िाढत् या लोकसींख् येच् या मानाने नविन 
जोड् या असूक झाल् या असल् याने पाणीपुरिठा कमी ााबान े हो  लागला असल् याच े माहे 
एवरशाल, २०१५ मध्ये िा त् या ारम्यान रना िनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, नागररकाींची अपु-या पाणीपुरिठ्यामु े गैरसोय हो  नये म् हणून जासत 
आकाराची पाईप लाईनची मागणी सींबींसूत ग्रामपींचायतीने केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, कक् त वििागात पुरेसा पाणी पुरिठा हो् यासाठश ग्रामपींचायतीन े केलेल् या 
मागणीसींािाित  ासनाने कोणती कायििाही केली िा कर्यात येत आहे, कायििाहीचे स िन प 
काय आहे, 
(४)  नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराव लोणीिर (३१-०८-२०१५) : (१) हे अीं त: खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ग्रामपींचायतीच्या मागणी रशामाणे सार गािास राषजीय ग्रामीण पेयजल कायिक्रमाींतगित     
न . १,६७,६२,८३९/- ची न  पाणी पुरिठा योजना डडसद्बर, २०१४ मध्ये मींजूर करणेत आली 
आहे. 
(४) रशाचन कद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

नवखड (ा-तपाळ (ता.नाीकभड (, जज.चांराचपुर) पाणी पुरवठा योजनेच्या  
एक् सप्रेस फीड (रचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(२३)  २१४०० (२९-०७-२०१५).   श्री.बांटी भाांीडड (या (धचमूर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) चींराचपूर (ता.नागिीड) िजल् ्यातील िजल् हा परीषा चींराचपूर अींतगित निखडा-तपा  पाणी 
पुरिठा योजनेच े (water treatment plant) राज् य  ासनान े एक् सरशाेस फीडर मींजुर केले, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सार एक् सरशाेस फीडरची एकूण डडमाींड रक् कम ४३ लषमी ५७ हजार न पये खचािच े
अींााज े मींजूर अींााजपत्रक खचािपैकी िजल् हा पररषा चींराचपूर द्िारा महावितरण वििागास 
ाेखिाल ानु स ती १.३ ्क्के रक् कमेचा िरणा करणे अरनिायि आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, नानाींक ९ मे २०१४ रोजी िा त्यासुमारास या सींािाित असूषमीक अकियींता 
महावितरण, गडसचरोली याींनी कायिकारी अकियींता महावितरण, ब्रम् हपुरी (िज.चींराचपूर) याींना 
पत्रव् यिहार केला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, अींााजे ५६ हजार न पयाींच् या रक् कमेचा महावितरणाला िजल् हा परीषा चींराचपूर 
कडून िरणा न झाल् यामु े निखडा-तपा  या १७ गािाींना परुिठा करणा-या वप् याच् या 
पा् याच् या योजनेच्या एक् सरशाेस फीडर चे काम रशालींिबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 श्री. बबनराव लोणीिर (२१-०८-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, तथावप, एक्सरशाेस फीडरच्या कामाची मू  अींाािजत ककीं मत न .४३.५७ लषमी होती. 
परींतू  सार कामासाठश न .६०,९३,३८४/- इतक्या ककीं मतीच ेसुूाररत अींााजपत्रक रशााप्त झाल्यान,े 
महावितरण वििागास १.३% रकमेचा िरणा करणे आिचयक आहे. तथावप, सार खचि हा 
सुपरिव्हजन  ुल्काचा असून,  एकूण रक्कम न . ६१.५३,६१७/- महावितरण वििागास िरणे 
अरनिायि आहे. 
(३) नाही. 
(४) ि (५) हे खरे नाही. 
    निखडा-तपा  पाणी पुरिठा योजनेच्या एक्सरशासे फीडरच्या मू  अींाािजत रकमेिरील  
सुपरिव्हजन  ुल्क न . ५६,४६२/- इतके आहे. तथावप, सार कामाची सुूाररत ककीं मत न . 
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६०,९३,३८४/- चे अींााजपत्रक कायिकारी अकियींता, महाराषज राज्य विद्युत पारेषण कीं . ब्रम्हपूरी 
याींचेकडून रशााप्त झाल्याने त्यानुसार महावितरण वििागास सुपरिव्हजन  ुल्क १.३ % रकमेसह 
एकूण रक्कम न . ६१,५३,६१७/- िरणे अरनिायि आहे. तथावप, सार रकमेची तरतूा िजल्हा 
पररषा, चींराचपूरकड े कपलब्ू नसल्यामु े सार रकमेची मागणी िजल्हा रनयोजन असूकारी, 
िजल्हासूकारी कायािलय, चींराचपूर याींचेकड ेकर्यात आली आहे. सार रक्कम रशााप्त झाल्यानींतर 
सार पाणी पुरिठा योजनेच्या एक्सरशाेस फीडरचे काम कर्यात येईल. 
  

___________ 
  

अिोला जजल््यातील तसेच मलिापूर (जज.अिोला) येथील महाजल योजनद्तीात  
पा्याची टािी बाांधिामामध्ये झालेला ीैरव्यवहार 

  

(२४)  २१४३५ (२९-०७-२०१५).   श्री.ीोवधान शमाा (अिोला पजश्चम), ड (ॉ.सांजय िुटे (जळीाव 
जामोद) :   सन्माननीय पाणीपरुवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मलकापूर (िज.अकोला) येथील महाजल योजनद्तगित पा्याची ्ाकी बाींूकाम रशाकरणी 
तसेच अरत य मोठया रशामाणात होत असलेल्या पा्याच्या ग तीबाबत नागररकाींच्या 
आरोग्याला अपायकारक असल्यान ेजनआींाोलन किार्याचा इ ारा विविू सींघ्ना नाला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सार पा्याची ्ाकी बाीूं तेिे ी मोठया रशामाणात गैरव्यिहार झाल्याच ेतसचे 
पाणी कफल््र हो न कम त नाही अ ाही तक्रारी झालेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच सार िजल््यातील २० गािाींमध्ये ग्रामीण पाणी पुरिठा वििागान े सन २००८-०९ 
मध्ये महाजल योजनतेफब  रूपये ३० को्ी खचुिन बाींूलेल्या रशा सत पा्याच्या ्ाक्याींमध्ये 
एकही थद्ब नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सार नठकाणी ताींित्रक अडचण आहे अस े ा ििनू सींबसूत असूकाऱ्याींकडून 
गािकऱ्याींना पाणी पुरिठा कर्यास नारींगाई होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत लोकरशारतरनूी याींनी सींपूणि रशाकरणाची चौक ी कन न ाोषी 
असूकाऱ्यािर कारिाई कन न नागररकाींना न्याय द्यािा अ ी मागणी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(६) असल्यास, याबाबत  ासनान ेचौक ी केली आहे काय, त्यानषुींगाने सींबींसूताींिर कोणती  
कारिाई केली तसेच  ुध्ा पाणीपरुिठा हो्याबाबत कोणती कायििाही केली िा कर्यात येत 
आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (०८-०९-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) हे खरे नाही. 
   सन २००८-०९ मध्ये अकोला िजल्हा पररषा अींतगित ग्रामीण पाणीपुरिठा वििागामाफि त 
एकूण ३ गािात “महाजल” योजन ेअींतगित पाणी पुरिठा योजनाींची कामे हाती घे्यात आली  
होती. त्यापकैी,२ गािाींमध्ये थे् पाणी पुरिठा ि १ गाींिा मध्ये कींच्ाकीचे बाीूं काम रशासतावित 
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होते. त्यानुसार सार तीनही गाींिातील न पाणी पुरिठा योजनाींची कामे पूणि झाली असून २ 
गािाींमध्ये थे् पाणी पुरिठा ि १ गािाींत कींच्ाकी मूून योजनेचा पाणी पुरिठा सुन  आहे. 
    सार ३ योजनाींची एकूण अींाािजत ककीं मत न .६६.१८ लषमी असनू, सार योजनेिर न .६४.४० 
लषमी रक्कम खचि झाली आहे. 
(५) हे खरे नाही. 
(६) सहायक ि-ुिैज्ञारनक याींनी जून मनहन्यातील तलािातील पाणी पात ी गहृीत ून न 
कनेक््ीींग मेल जद्च गॅलरी ि तीन तपासणी विनहरी घे्याचे रशासतावित केल्यानुसार जेन्च 
गॅलरीमूून येणारे पाणी हे कफल््र होिूनच येत असल्यामु े विनहरीमध्ये ावुषत पाणी ये्याचा 
रशाचन कद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

मोरीाांव व राजेीाांव (ता.लाखनी,जज.भांड (ारा) येथील ग्रामीण पाणी परुवठा  
योजना ववद्युत जोड (णी अभावी रखड (ली असल् याबाबत 

 (२५)  २१५२१ (२९-०७-२०१५).   श्री.राजेश िाशीवार (सािोली) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)मोरगाींि ि राजेगाींि (ता.लाखनी,िज.िींडारा) येथील सुमारे ३००० नागररकाींना वप् याचे पाणी 
पुरविणारी   ग्रामीण पाणी पुरिठा योजना विद्युत जोडणी अिािी रखडली असल् याचे माहे 
जून, २०१५ मध्ये िा  त्याारम्यान रना िनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् याच,े सार न योजनलेा विद्युत पुरिठा कर् यासाठश िजल् हा रशा ासनाने कोणती 
कायििाही केली आहे िा कर्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. बबनराव लोणीिर (३१-०८-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मोरगाि ि राजेगाि या योजनाींना विद्युत पुरिठा कर्यासाठश डडमाींड रशााप्त झाली असून, 
ग्रामपींचायतीन ेथकीत असलेले विद्युत ाेयक ि निी जोडणीसाठश लागणा-या रक्कमेचा िरणा 
विद्युत वितरण कीं पनीकड ेकेला असून, मोरगािचा विद्युत पुरिठा चाल ूझाला आहे. 
       राजेगाींिचा विद्युत पुरिठा रशााप्त कन न घे्याची कायििाही सुन  आहे. 
(३) रशाचन कद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

िुसरूां ड ( (ता.पाटण,जज.सातारा) ीाांवामध्ये मांजुर नळ पाणी पुरवठा  
योजनेस ग्रामपांचायत पाणी पुरवठा सकमती ठराव देत नसलेबाबत 

 (२६)  २१९०० (२९-०७-२०१५).   श्री.शांभूराज देसाई (पाटण) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुसरूीं ड (ता.पा्ण,िज.सातारा) या गािाकरीता   ासनान े वप्याच्या पा्याच्या योजनाींच े
काम मींजूर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सारच्या योजनाींचे काम पूणि कर्याकररता ग्रामपींचायत पाणी पुरिठा 
सकमतीचा ठराि आिचयक आहे ि सारचा ठराि कम िून वप्याच्या पा्याच्या योजनेच ेकाम 
लिकरात लिकर पूणि कर्याकररता सींबींसूत गािातील ग्रामसथ ग्रामपींचायत कुसरूीं डच्या पाणी 
पुरिठा सकमतीकड े ठरािाची मागणी कन नही ग्रामपींचायत पाणी पुरिठा सकमती ठराि ाेत 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींािाित ग्विकास असूकारी, पा्ण याींच्याकड े सींबसूत गाींिातील 
ग्रामसथाींनी तक्रार केल्यानींतर ग्विकास असूकारी, पींचायत सकमती पा्ण याींनी सरपींच ि 
ग्रामसेिक याींना नानाींक १७ जानिेारी, २०१५ रोजी पत्र पाठिून सारचा ठराि ाेणेबाबत आाे  
नाले असूनही सारचा ठराि नाला जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सार रशाकरणाची  ासनान े चौक ी केली आहे काय, त्यानुषींगाने कोणती 
कायििाही केली िा कर्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (०२-०९-२०१५) : (१) होय,  ासना माफि त िारत रनमािण कायिक्रमाखाली 
सन २००८-०९ साली न  पाणी परुिठा योजना मींजूर केली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
   सार न  पाणी पुरिठा योजना कायाििन्ित केलेली असनू ना.०५.०२.२०१३ पासून पाणी 
पुरिठा सुन  आहे. तसचे कुसन ीं ड (पा्ीलिसती) न  पाणी पुरिठा योजनेस ना.२२.०२.२०१४ च्या 
ग्रामसिा ठरािाद्िारे ग्रामपींचायतीमाफि त क फारस रशााप्त झाली असून सार रशासतावित 
योजनेतील ााबनकलका, वितरण व्यिसथा ही काम े १०० ्क्के पणूि ि साठिण ्ाकीचे ८० 
्क्के काम पूणि झाले आहे. 
(३) रशाचन कद्् ाित नाही. 
(४) ि (५) रशाचन कद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

पुणे बबबवेवाड (ी पररमांड (ळ “ह” अांतीात ऑनलाईन रेशननांी िाड (ासाठीचा  
फॅामा दिुानदार जास्त दराने ववित असल्याबाबत 

  

(२७)  २२३२१ (३१-०७-२०१५).   श्री.लक्ष्मण जीताप (धचांचवड () :   सन्माननीय अन् न, नाीरी 
पुरवठा व ग्राहि सांरषमीण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िबबिेिाडी (िज.पुणे) पररमींड  “ह” अींतगित ऑनलाईन रे रनींग काडिसाठशचा नव्िा पै ाींना 
कम णारा फॅामि ाकुानाार पाच न पयाींपासून ते िीस न पयाींपयित विकत असल्याच े माहे म,े 
२०१५ मध्ये िा त्याारम्यान रना िनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कु्ुींबातील सिांच ेआूार काडि असल्याक िाय नागरीकाींना क ूा पित्रका अजि 
नाला जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कक्त रशाकरणी चौक ी कर्यात आली आहे का, त्यानुषींगान ेपररमींड  “ह” 
अींतगित नागरीकाींची होणारी लु् थाींबवि्याकरीता कोणती कपाययोजना कर्यात आली ि 
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सींबींसूताींिर कोणती कारिाई केली िा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धीरीश बापट (०५-०९-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) रशाचन कद्् ाित नाही. 
(४) रशाचन कद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

नीरधन (ता.रामटेि,जज.नाीपूर) येथील कशखर सकमतीच्या  
अध्यषमीा याांच्यावर िारवाई िर्याबाबत 

  

(२८)  २२८१७ (३१-०७-२०१५).   श्री.डड ( मल्लीिाजूान रेड्ड (ी (रामटेि) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नगरून रशाााेक क (ता.राम्ेक,िज.नागपूर) पाणीपुरिठा योजनेची ाेखिाल ि ारुूसतीच े
काम पाह्याकरीता सथारनक लोकरशारतरनूी येणार असल्याची मानहती सींबींसूत असूकाऱ्याींना 
ाे नही नानाींक ११ म,े २०१५ रोजी िा त्यासमुारास सार योजनेच्या क खर सकमतीच्या 
अध्यषमीाींनी कफल््र प्लॅन्् बींा ठेिले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सार रशाकरणी सकमतीच्या अध्यषमीा गायकिाड याींच्यािर कारिाई कर्याची 
मागणी ग्रामपींचायत सासयाींनी लेखी रनिेानाद्िारे सींबींसूत वििागाकड ेकेली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौक ी कर्यात आली आहे काय,त् यानुसार श्रीमती गायकिाड याींचेिर 
कोणती कारिाई केली िा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (१९-०८-२०१५) : (१) हेाय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) कारिाई कर्याबाबतचे कोणतेही रनिेान िजल्हा पररषा, नागपूर याींचकेड े रशााप्त 
झाले नाही. त्याम ेु चौक ी कन न कारिाई कर्याचा रशाचन कद्् ाित नाही. 
(४) रशाचन कद्् ाित नाही. 

___________ 
 

येसांबा (ता.मौदा, जज.नाीपूर) या ीावात ववहहर  
बाांध्याचा प्रस्ताव प्रलांबबत असल्याबाबत 

 (२९)  २२८२० (२९-०७-२०१५).   श्री.डड ( मल्लीिाजूान रेड्ड (ी (रामटेि) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) येसींबा (ता.मौाा,िज.नागपूर) या गािाला बोअरिेलमूुन गढू  पाणीपुरिठा होत  असल्याने 
सार गािातील लोकाींना पा्याकररता रेल्िेसथानकाींिर जािे लागत असल्याच ेमाहे एवरशाल, मे, 
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२०१५ मध्ये िा त्याारम्यान रना िनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सारच्या बोअरिलेचे पाणी वप्यास अयोग्य असनू त्या पा्याची अद्यापही 
तपासणी कर्यात आलेली नाही तसेच सार गािात विनहर बाीूं ्याचा रशासताि गत तीन 
िषािपासून रशालींिबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सार गािातील पाणी ी्ंचाई ारू कर्याकररता  ासनाने कोणती कायििाही केली 
िा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (०८-०९-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
      येसींबा गािाकरीता सन १९९६ मध्ये सितींत्र न  पाणीपुरिठा योजना कायाििन्ित 
कर्यात आलेली असून सध्या गािापासून २ कक.मी. अींतरािरील नाल्यािर असलेल्या पुरिठा 
विनहरीव्ाारे पाणी पुरिठा कर्यात येत आहे. 
(२) नाही. 
      येसींबा स्े न ्ोली कररता नविन विीूं न विनहर माहे जून २०१५ मध्ये कर्यात 
आलेली असून सार विीूं न विनहरीचे पाणी तपासणी करीता पाठवि्याबाबत ग् ग्रामपींचायत 
येसींबा याींना क वि्यात आलेले आहे. 
(३) येसींबा हे गाींि सन २०१५ चे ी्ंचाई आराखड्यात समाविष् होते. ी्ंचाई अींतगित 
 ासनामाफि त कध्ििनकलका ानु सतीचे काम पुणि कर्यात आले असनू पाणी पुरिठा सुन  आहे. 
(४) रशाचन कद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

साांीली येथील िाळी खण पररसर पयाटन िद् राच होणेबाबत 
  

(३०)  २३३७२ (३१-०७-२०१५).   श्री.धनजांय (सुधीर) ीाड (ीीळ (साांीली) :   सन्माननीय 
पयाावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली येथील का ीखण पररसर राज्य सरोिर सींिूिन योजनद्तगित सु ोकिकरणाचा 
रशास ताि  ासत्रज्ञ, राषजीय नाी/सरोिर सींिूिन सींचालनालय, पयाििरण ि िन वििाग, िारत 
सरकार याींच्याकड े नानाींक १३ माचि, २०१४ रोजी िा त्यासुमारास पाठवि्यात आला, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सार रशासतािाच्या मींजुरी बाबत  ासनाने कोणता पाठपुरािा केला िा कर्यात 
येत आहे, 
(३) नसल् यास, त् याबाबतची सद्यः िसथती काय आहे ? 
  

श्री. रामदास िदम (०१-०९-२०१५) :(१) होय. 
    साींगली येथील का ीखण तलाि सींिूिनाचा रशासताि राषजीय सरोिर सींिूिन योजनद्तगित 
समाविष् कर्यासाठश राज्य  ासनामाफि त ना. १३ जानेिारी, २०१० रोजी कद् राच  ासनास 
पाठवि्यात आलेला आहे. 
(२) कद् राचीय पयाििरण ि िन मींत्रालयामाफि त रशासतािासींबींसूत विचारणा कर्यात येणारी 
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असूकची मानहती िे ोि ेी ना. ५ माचि, २०१०, २१ सप् द््बर, २०१०, ८ फेब्रुिारी, २०११, ३ जून, 
२०११, २३ ऑगस्, २०११, ३१ जानेिारी, २०१२, ३० ऑक््ोबर, २०१२, १८ म,े २०१३, ३ 
ऑगस्, २०१३, २१ जानेिारी, २०१४, १३ माचि, २०१४ ि ३ जून, २०१५ रोजीींच्या पत्राींन्िये 
साार कर्यात आलेली आहे. 
(३) सद्य:िसथतीत रशासताि कद् राचीय पयाििरण ि िन मींत्रालयाकड ेमींजूरीसति रशालींिबत आहे. 
  

___________ 
  

तासीाांव (जज.साांीली) तालुक्यातील पाणी पुरवठा योजनेचा वापर िेला नसल्याबाबत 
  

(३१)  २३७४९ (२९-०७-२०१५).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानीरी) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तासगाींि (िज.साींगली) तालुक्यात माहे जुल,ै २०१४ मध्ये िा त्याारम्यान पूणि झालेल्या 
पाणी पुरिठा योजनेच्या आिूिनािरील न  २२.२१ को्ी इतका खचि कन न बाींू्यात आली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, को्यािूी न पये खचि कन न सार योजना मागील सहा िषांपासून न 
िापरल्यामु े सारचा को्यािूी न पयाींचा खचि िाया गेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सारची योजना न िापर्याची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (०२-०९-२०१५) : (१) नाही. 
  न पये २२.२१ को्ी इतक्या ककीं मतीची कोणतीही न पाणी पुरिठा योजना राबवि्यात 
आलेली नाही. 
(२) रशाचन कद्् ाित नाही. 
   रशाााेक क पुरक साि ज (कृषणा नाी कद्धिि) या न पये २५.२० को्ी इतक्या ढोब  
ककीं मतीची न  पाणी पुरिठा योजना महाराषज जीिन रशाासूकारणामाफि त पुणि कन न म,े २००४ 
मध्ये कायाििन्ित कन न ना.०५.०३.२०१३ रोजी िजल्हा पररषाेकड े हसताींतररत कर्यात आली 
आहे. सार योजनेचा लाि रशाााेक क साि ज तासगाि, रशाााेक क पडे, ता.तासगाि ि रशाााेक क 
बाणुरगड ि जाूििाडी ता. खानापूर ि आ्पाडी याींना होतो. 
(३) सध्या पा्याची मागणी नसल्यामु े ही योजना बींा ठेि्यात आली आहे. 
  

___________ 
  

राज्यात नाकशि जजल््यासह रॉिेलची झालेली िपात 
  

(३२)  २३७६० (०६-०८-२०१५).   श्री.योीेश (बापू) घोलप (देवळाली), श्री.नपशे म् हात्र े (कभवांड (ी 
पूवा), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.राजन साळवी (राजापूर), श्री.राजाभाऊ (पराी) वाज े
(कसन्नर) :   सन्माननीय अन् न, नाीरी पुरवठा व ग्राहि सांरषमीण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात वि ेषत: नाक क िजल््यासह, निी मुींबई, पाचोरा-िडगाींि (िज.ज गाींि), 
सींगमेचिर (िज.रत्नासगरी) माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्याारम्यान  ासनान ेरॉकेल 
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को्यामध्ये कपात केल्यानींतर पुन्हा माहे एवरशाल, २०१५ मध्ये िा त्या ारम्यान कपात 
कर्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामु े आगामी तीन मनहने समुारे सव्िा लाख कल्र रॉकेल कमी कम णार 
आहे, हे ही ख्ररे आहे काय, 
(३) असल्यास, सार रॉकेल को्यामध्ये कपात कर्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, राज्याच्या रॉकेलच्या को्यात िाढ कर्यासींािाित कद् राच  ासनाकड े मागणी 
कर्यात आली असनू त्याबाबत पाठपुरािा कर्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  

श्री. धीरीश बापट (०३-०९-२०१५) :(१),  (२) ि (३) कद् राच  ासनान ेमाहे जानेिारी, २०१५ पासून 
राज्याच्या केरोकसन रनयतनात सुमारे १९%  इतकी कपात केली असून माहे एवरशाल, २०१५ 
पासून सुमारे ५% इतकी िाढ कन न राज्यास केरोकसन रनयतन कपलब्ू कन न नाले आहे. 
कपलब्ूतेच्या रशामाणानसुारच सिि िजल््याींना केरोकसन रनयतन मींजरू कर्यात आले आहे. 
      यापुढील कालािूीतही कद् राच  ासनाकडून राज्यास ज्या रशामाणात केरोकसन कपलब्ू 
होईल त्याच रशामाणात सिि िजल््याींना केरोकसन रनयतन मींजूर कर्यात येईल. 
(४) हे खरे आहे. 
(५) रशाचन कद्् ाित नाही. 

___________ 
 

पोथरे( ता.िरमाळ,जज.सोलापूर) येथील ग्रामस्थाांना जलप्राधधिरण  
योजनेतून पाणीपूरवठा होत नसल्याबाबत 

  

(३३)  २३८३६ (२९-०७-२०१५).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पोथरे (ता.करमा ा,िज.सोलापरू) येथे जलरशाासूकरण योजनतेून पाणी पुरिठा होतो, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सार योजनेतून अध्यािहून असूक गािास गेल्या तीन िषािपासून पाणी पुरिठा 
होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत नागररकाींनी ग्रामपींचायत ि पींचायत सकमती तसेच पाणीपुरिठा 
वििागाकड े तक्रार नाली असून लेखी तक्रार कम ूनही सींबींसूत वििागाकडून पाणी पुरिठा 
सुर ीत केला गेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत  ासनान ेकोणती कायििाही केली िा कर्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (०२-०९-२०१५) : (१) होय. 
(२) हे अीं त: खरे आहे. योजनेतनू पोथरे गािठाणात पाणी पुरिठा होतो. कििररत िागासाठश 
ग्रामपींचायतीने जलसिराज्य ही सितींत्र योजना राबविली असून योजनेच्या कध्ाििास पाणी 
कमी आहे. 
(३) नाही. 
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(४) पोथरे िाडी/िसतीसाठश पाणी पुरिठा कर्यासाठश राषजीय ग्रामीण पयेजल योजना कृती 
आराखडा सन २०१५-१६ मध्ये समािे  कर्यात आला आहे. 
(५) कद् राच  ासनाच्या ना.२९.०७.२०१५ च्या सूचनानुसार राषजीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या 
नविन कामानाीं सथसगती ाे्यात आली आहे. 
  

___________ 
  

राज्यातील वापर झालेल्या पा्याचा िमी खचाात प्रकक्रया िनन पनुवाापर िर्याबाबत 
  

(३४)  २३८७० (२९-०७-२०१५).   श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्चू िडू ( (अचलपूर) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अपुरा पाणीपुरिठा, वप्याच्या पा्याच ेाकुििषमी पाहता िापर झालेल्या पा्याचा 
कमी खचाित रशाकक्रया कन न पुनिािपर कर्याबाबत  ासन विचार करीत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत कोणती कपाययोजना केली िा कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, याबाबतची कारणे काय आहेत तसेच राज्यात रनमािण होणाऱ्या वप्याच्या 
पा्याच्या ी्ंचाईबाबत  ासनाची िूकमका काय आहे ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (२१-०८-२०१५) : (१) नाही. 
(२)  ासन रनणिय, पाणी पुरिठा ि सिच्छता वििाग, ना. १७ माचि, २०१० अन्िये ग्रामीण 
पाणी पुरिठा कायिक्रमाच्या अींमलबजािणीसाठश मागिा िक सचूना पाररत केल्या असून या 
 ासन रनणियातील तरतूाीनुसार पाणी पुरिठा योजना राबविताींना सत्रोताींच्या (िूजलाूाररत 
अथिा िूपषृठशय) कामाबरोबर सत्रोताींच्या ब क्ीकरणाच्या दृष्ीकोनातनू िूजल पुनििरणाची 
काम े हाती घे्याच े रनाब  नालेले आहेत. तसेच  ासन रनणिय, पाणी पुरिठा ि सिच्छता 
वििाग, ना. १४ फेब्रुिारी, २००२ अन्िये वप्याच्या ि घरगुती िापराच्या कपलब्ूता िाढविणे ि 
वप्याच्या पा्याच्या सत्रोताींच ेब क्ीकरण करणे, यासाठश पािसाच्या पा्याचा कपयोग कन न 
“क िकालीन पाणी साठिण योजना” राज्यामध्ये राबवि्यास मान्यता ाे्यात आलेली आहे. 
(३) राज्यात रनमािण होणा-या पाणी ी्ंचाईिर मात कर्यासाठश या वििागामाफि त 
खालीलरशामाण ेकपाययोजना घे्यात येतात. 
अ) निीन विीूं न विनहरी घेणे. 
ब) न  योजनाींची वि ेष ानु सती करणे. 
क) विीूं न विनहरीींची वि ेष ानु सती करणे. 
ड) तात्पुरत्या पुरक न  योजना घेणे. 
इ) बुडक्या घेणे. 
ई) विनहरी खोल करणे/गा  काढणे. 
क) खाजगी विनहरी असूग्रहीत करणे. 
 ) ्ँकसि/बैलगाड्याींव्ाारे पाणी पुरिठा करणे. 
  

___________ 
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िोचाई-बोरमाळ (ता.तलासरी,जज.पालघर) मध्ये ग्रामीण 
पाणी पुरवठा योजनेत झालेला ीैरव्यवहार 

 (३५)  २४००१ (३१-०७-२०१५).   श्री.पास्िल धनारे (ड (हाणू) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कोचाई-बोरमा  (ता.तलासरी,िज.पालघर) येथ े ग्रामीण पाणी पुरिठा योजनेत         
सन २००७-०८ मध्ये ५ ्क्के लोकिगिणीतून मींजूर विनहरीींमध्ये लाखो रूपयाींचा गैरव्यिहार 
झाला असून नागररकाींची पा्यासाठश िणिण सुन  असल्याचे ना.१४ माचि, २०१५ रोजी िा 
त्यासुमारास रना िनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सार रशाकरणी  ासनाने चौक ी केली आहे काय, त्यानुषींगाने सींबींसूत सरपींच 
ि ग्रामसेिक याींच्यािर कोणती कारिाई केली िा कर्यात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (१९-०८-२०१५) : (१) हे खरे नाही. तथावप, कोचाई-बोरमा  येथील चार 
पाडयाींना सन २००७-०८ मध्ये चार साध्या विनहरी मींजूर कर्यात आलेल्या आहेत. त्यापैकी 
तीन विनहरी पूणि कर्यात आल्या असून त्यातनू पाणी पुरिठा सुन  आहे. ग्राम पाणी पुरिठा ि 
सिच्छता सकमतीच्या अींतगित िााामु े अपूणि अिसथेतील कििररत एका विनहरीचे काम रशागतीत 
असून त ेनोव्हद्बर, २०१५ अखरे पणूि कर्यात येईल. 
(२) रशाचन कद्् ाित नाही. 
(३) रशाचन कद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात रॉिेलचे दरही शासिीय ननयांत्रणातून मुक्त िर्याचा प्रस्ताव 
 (३६)  २४००९ (३१-०७-२०१५).   ड (ॉ.सतीश (अ्णासाहेब) पाटील (एरांड (ोल) :   सन्माननीय 
अन् न, नाीरी पुरवठा व ग्राहि सांरषमीण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पेजोल आणण डडझले या इींूनाच े ार  ासकीय रनयींत्रणातून मुक् त कन न 
बाजारातील ारा ी सींलग्न केल्यानींतर रॉकेलच े ारही  ासकीय रनयींत्रणातून मुक्त कर्याचा 
रशासताि  ासनाच्या विचाराूीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सार रशासतािािर  ासनाने अींरतम रनणिय घेतला आहे काय, असल्यास, त्याची 
अींमलबजािणी केव्हापासून कर्यात येणार आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धीरीश बापट (०४-०९-२०१५) : (१) केरोकसनच ेार रनिचचत कर्याची बाब कद् राच  ासना ी 
सींबींसूत आहे. 
(२) रशाचन कद्् ाित नाही. 
(३) रशाचन कद्् ाित नाही. 
(४) रशाचन कद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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हुपरी (जज.िोल्हापूर) येथील पाणी योजनेच्या दसुऱ्या टप्पप्पयाचे िाम बांद असल्याबाबत 

  

(३७)  २४६७३ (२९-०७-२०१५).   ड (ॉ.सुजजत कमणचेिर (हातिणांीले), श्री.प्रिाश आबबटिर 
(राधानीरी), श्री.राजेश षमीीरसाीर (िोल्हापूर कत्तर), श्री.कल्हास पाटील (कशरोळ) :   
सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) हुपरी (िज.कोल्हापूर) येथील पाणी योजनेच्या ासुऱ्या ्प्प्याचे काम माहे माचि, २०१५ 
पासून बींा आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िजल्हा पररषा, मुख्य कायिकारी असूकारी याींनी याबाबत चौक ी कन न योजना 
पूणि कर्याकररता िजल्हा पररषाेने सार योजना ताब्यात ्यािी, अ ी मागणी नागररकाींनी 
केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सार मागणीनसुार  ासनान ेरनणिय घेतला आहे काय, त्याींचे सिन प काय आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (०२-०९-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) होय, तोंडी सिन पात मागणी केली आहे. 
(३) ि (४) ्ाकीचे जागेबाबत िाा रनमािण झाल्यामु े सार योजनेचे काम माहे माचि, २०१५ 
पासून सींथ गतीन ेसुन  आहे. िाााचे रनराकरण झाल्यानींतर योजनचेे काम पूणि कन न िजल्हा 
पररषाेच्या ताब्यात ाे्यात येईल. 
  

___________ 
  
ीड (धचरोली जजल््यातील ग्रामीण भाीात पा्याच्या टाक्याांचे बाांधिाम पुणा िर्याबाबत तसेच 

मौ.िुरखेड (ा येथील पा्याच्या टािीचे बाांधिाम ननिृष्ट्ट दजााच ेझाल्याबाबत 
  

(३८)  २४८८३ (२९-०७-२०१५).   श्री.िृष्ट्णा ीजबे (आरमोरी) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडसचरोली िजल््यात ग्रामीण िागात पाणी पुरिठा योजनद्तगित पा्याच्या ्ाक्या 
बाींू्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सार बाींू्यात आलेल्या पा्याच्या ्ाक्या ग्रामपींचायत सकमतीने हसताींतरीत 
केल्या आहेत काय, 
(३) असल्यास, मौजा कुरखेडा येथील पा्याच्या ्ाकीचे बाींूकाम रनकृष् ाजािचे असून सार 
बाींूकामाची चौक ी कर्याची मागणी नागररकाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, काही नठकाणी पा्याच्या ्ाकीच ेकाम रनषकृ् ाजािच ेझाले असून तर काही 
नठकाणी काम पूणि हो नही कायाििन्ित कर्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत  ासनान ेचौक ी केली आहे काय, त्यानुषींगाने कोणती कायििाही केली 
िा कर्यात येत आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराव लोणीिर (०८-०९-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, 
      ज्या योजनाींची कामे पूणि झाली आहेत त्या योजना ग्रामपींचायतने हसताींतरीत केल्या 
आहेत. 
(३) नाही. 
     कुरखेड येथील पा्याच्या ्ाकीच ेबाींूकाम रनकृष् ाजािचे झालेले नसुन त ी चौक ीची 
मागणी नागरीकाींनी केली नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
      मौज े कुरखेडा गािाच े न पाींतर नगर पींचायत मध्ये झाल्यामु े सार गािासाठश 
रशा ासकाची नेमणूक झाली आहे. त्यामु े िाढीि पाणी पुरिठा योजनेच्या नविन कद्भिािन न 
पाणी पुरिठा सुन  करणेबाबत सींबींूीत ग्रामीण पाणी पुरिठा कपवििाग, कुरखेडा याींनी 
रशा ासकाींना रशात्यषमी िे्ून सुचना केलेल्या असून याबाबत िजल्हा पररषा, कुरखेडा याींच्याकडून 
पाठपुरािा सुन  आहे. 
       सद्य:िसथतीत मौजा कुरखेडा येथे असतीत्िातील जुन्या कद्भिािन न कुरखेडा नगर 
पींचायत माफि त साार गािासाठश पाणी पुरिठा कर्यात येत आहे. 
(५) रशाचन कद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

िुडू (स (ता.वाड (ा, जज.पालघर) येथील पाणी योजनेच्या िामाबाबत 
  

(३९)  २४८९८ (२९-०७-२०१५).   श्री.पास्िल धनारे (ड (हाणू), श्री.सांजय साविारे (भसुावळ) :   
सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कुडूस (ता.िाडा,िज.पालघर) ग्रामपींचायतीला पाणी पुरिठा योजनेसाठश सन २०१४-१५ साठश 
४ को्ी ५६ लाख ८५ हजार ९९६ न पयाींचा रनूी रशााप्त झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पाणी पुरिठा योजनेची कामे सुन  करताना कामासाठश लागणारी जमीन 
ग्रामपींचायतीच्या नािे असूग्रहण न करता अथिा जागा मालकाचे सींमतीपत्रक न घेताच कामे 
सुन  कर्यात आल्याने जागा मालकाींनी हरकती घेतल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कक्त बाबत चौक ी कर्यात आली आहे काय, त्यानुषींगान ेकक्त पाणी पुरिठा 
योजनेची काम ेपूणि कर्यासाठश  ासनाने कोणती कायििाही केली िा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (१९-०८-२०१५) : (१) अीं त: खरे  आहे. कुडूस (ता.िाडा, िज.पालघर) 
ग्रामपींचयातीला पाणी योजनेसाठश सन  २०१४-१५ मध्ये न पये २४५.७९ लाख रनूी रशााप् त झाला 
आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. ग्रामपींचयात कुडूस ग् क्र.३८५ येथे ्ाकीचे बाींूकाम पूणि झाल्यािर 
हरकत घेतल्याचे पत्र रशााप्त झाले आहे. तसेच कििररत ३ जागाींच ेबक्षषमीसपत्र रशााप्त असून एका 
जागेिर जलकुीं िाच ेकाम पूणि कर्यात आले आहे. कििररत २ नठकाणी पािसा यानींतर जागेची 
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खात्री कन न काम पूणि कर्यात येईल. 
(३) होय, चौक ी सुन  असून ग्रामपींचायत कुडूस द्िारे कपिसथत हरकती बद्दल योग्य तो पत्र 
व्यिहार कन न जागा मोजणीची कायििाही कर्यात येणार आहे. 
(४) रशाचन कद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

नेिनानपूर (ता.चाांदरू रेल्व,े जज.अमरावती) येथील नाीररिाांना पाणीपुरवठा हो्याबाबत 
  

(४०)  २५३९८ (२९-०७-२०१५).   प्रा.ववरद्राच जीताप (धामणीाव रेल्वे) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोनगाि ग्रामपींचायती अींतगित येणाऱ्या नेकनानपूर (ता.चाींारू रेल्िे,िज.अमरािती) येथील 
नागररकाींना पाणीपुरिठा व्हािा यासाठश पाईपलाईन ्ाक्यात आली मात्र ाोन िषािपासून 
येथील नागररकाींना वप्याचे पाणी कम ाले नसल्याने  पा्यासाठश ि्कीं ती होत असल्याचे माहे 
म,े २०१५ मध्ये िा त्याारम्यान रना िनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ाोन िषािपासून रशालींिबत असलेला पाणीपुरिठा कायाििन्ित कर्यासाठश  ासनान े
कोणती कायििाही केली आहे िा कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, होणाऱ्या विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. बबनराव लोणीिर (०८-०९-२०१५) :  (१) होय, अीं त: खरे आहे. 
(२) सोनगाि ग्रामपींचायतीने विद्युत वितरण कीं पनीकड े ना.३०.०३.२०१५ ला विद्युत पुरिठा 
मागणीची रक्कम न .१५७०/- िरणा केल्यानींतर विद्युत कीं पनीन ेना.०१.०८.२०१५ रोजी विद्युत 
कम्र बसिून विद्युत पुरिठा सुन  केला. ना. ०५.०८.२०१५ पासून नकेनानपूर येथे पाणी पुरिठा 
सुन  केलेला आहे. 
(३) रशाचन कद्् ाित नाही. 

___________ 
 

मौज ेमोड (ननांब (ता.मोहोळ, जज.सोलापूर) येथील प्रादेकशि  
नळपाणी पुरवठा बांद असल्याबाबत 

  

(४१)  २६२०८ (२९-०७-२०१५).   श्री.बबनराव कशांदे (माूा), श्री.जजतद्राच आव् हाड ( (मुांरा ा िळवा), 
श्री.भास्िर जाधव (ीुहाीर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौज ेमोडरनींब (ता.मोहो , िज.सोलापूर) येथील रशाााेक क न पाणी पुरिठा माहे फेब्रुिारी, 
२०१५ पासून बींा आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, त् याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सार गािातील नागररकाींची पा् याअिािी गैरसोय होिू नये म् हणून  ासनान े
कोणती कपाययोजना केली िा कर् यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराव लोणीिर (०२-०९-२०१५) :(१) होय, अीं त: खरे आहे. 
(२) मोडरनींब गािासाठश सन १९९७ मध्ये सितींत्र न  पाणी पुरिठा योजना कायििन्ित कर्यात 
आली आहे. या न  पाणी पुरिठा योजनेची ााबनकलका िारींिार नाानु सत होत असल्याने तसचे 
माहे एवरशाल, २०१५ मध्ये ग्रामपींचायतीने विद्युत िबलाची थकबाकी न िरल्याम ेु म.रा.वि.वि. 
कीं पनीन ेविद्युत पुरिठा बींा केल्यामु े, न  पाणी पुरिठा खींडडत झालेला होता. 
(३) मोडरनींब गािासाठश नविन पाणी पुरिठा योजना मींजूर कर्यात आली असून सार नविन 
योजनेच ेपींप ि ााब नकलकेच ेकाम पूणि हो न पाणी पुरिठा सुन  केलेला आहे. 
(४) रशाचन कद्् ाित नाही. 

___________ 
 

िजात (जज.रायीड () तालुक्यातील चाांधई व वपांपळोली येथील  
पाणी योजना प्रलांबबत असल्याबाबत 

 
(४२)  २६६३२ (२९-०७-२०१५).   श्री.सुरेश लाड ( (िजात), श्री.भास्िर जाधव (ीुहाीर), श्री.रमेश 
िदम (मोहोळ), श्री.जजतद्राच आव् हाड ( (मुांरा ा िळवा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कजित (िज.रायगड) तालुक्यातील रायगड ग्रामीण पेयजल योजनेअींतगित चाींूई पाणी 
योजनेिर सुमारे रूपये ३८ लाखाींचा खचि कर्यात येिून सुध्ाा सार योजनचेे काम गत ६ 
िषािपासून रशालींिबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच अींथ्र् (ता.कजित, िज.रायगड) ग्रामपींचायत वपींप ोली येथे राज्य  ासनाच्या पाणी 
पुरिठा वििागान े सुगिे न पाणी योजनेतून पीूं रा िषािपूिी ्ाकलेल्या जलिानहनीतनू पाणी 
येत नसल्यामु े पाच ककलोमी्र अींतरािरील कल्हास नाीिर खड्ड े खणून वप्याचे पाणी 
आण्यासाठश कक्त पररसरातील मनहलाींना जाि ेलागत असल् याच ेमाहे जून, २०१५ मध्ये िा 
त्याारम्यान रना िनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ारिषी पाणी ी्ंचाईमु े कक्त नाीिर खड्ड ेखोानू ावुषत पाणी प्यायल्यामु े 
ग्रामसथाींच ेआरोग्य ूोक्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत  ासनान ेचौक ी केली आहे काय, त्यानषुींगाने कक्त पाणी योजनचेे 
काम पूणि षमीमतनेे कर्याबाबत ि रशाचन िाग (२) मूील न  पाणी योजना सुर ीत 
कर्यासींािाित कोणती कायििाही केली िा कर्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०९-२०१५) : (१) होय, हे अीं त: खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) (१) चाींूई न  पाणी पुरिठा योजनेतील ९०% कपाींगे पूणि झाली आहत. कििररत ककरको  
काम ेपूणि कन न योजना नोव्हद्बर, २०१५ अखेर पूणि करणेत येईल. 
      (२) आींत्रा्-तफब -िरेडी योजनेचा राषजीय पेयजल कायिक्रम सन २०१५-१६ च िावषिक कृती 
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आराखड्यात समािे  केला आहे. योजनेच ेअींााजपत्रक तयार करणेत आले आहे. सन २०१५-१६ 
कृती आराखडा मींजूर झाल्यानींतर पुढील कायििाही कर्यात येणार आहे. 
(५) रशाचन कद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

मालेीाव (जज.वाकशम) येथ ेनाबाड (ाच् या अथासहाय्याने ग्रामीण  
साांड (पाणी व् यवस् थापन िायाक्रम राबवव् याबाबत 

  

(४३)  २६६६५ (२९-०७-२०१५).   श्री.अकमत झनि (ररसोड () :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) मालेगाि (िज.िाक म) येथे नाबाडिच् या अथिसहायायाने ग्रामीण साींडपाणी व् यिस थापनासाठश 
ग्रामीण पायािूत विकास रनूी-१९ अींतगित नानाींक १४ ऑगस ्, २०१४ च् या  ासन रनणियान् िये 
रूपये ३१४.९४ लाखाचे कामास  ासनाने मान् यता नाली आहे, हे खरे आहे काय,  

(२) असल् यास, सार रशाकल् प विहीत कालािूीत पुणि कर् याचा कायिक्रम असताना अद्यापही 
महाराष ज जीिन रशाासूकरण असूका-याींकडून कोणतीही कायििाही कर् यात आलेली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत चौक ी कर्यात आली आहे काय, त्यानषुींगाने सींबींसूताींिर कोणती 
कारिाई केली ि सार रशाकल्प पणूि कर्याकररता कोणती कायििाही केली िा कर् यात येत 
आहे,  
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत, याबाबत  ासनाची स पष ् िूकमका काय आहे ? 

 श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०९-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे, 
(२), (३) ि (४) मालेगाींि (िज.िाक म) सह राज्यातील एकूण २८ गाींिात नाबाडिच्या 
अथिसहायायाने ग्रामीण साींडपाणी व्यिसथापन योजना राबवि्यास  ासन रनणिय ना.१४ ऑगस्, 
२०१४ अन्िये रशा ासकीय मान्यता ाे्यात  आली असून सार रशाकल्प ना.३१ डडसद्बर, २०१६ 
पयतं पूणि कर्याच ेरनयोजन आहे. 
     मालेगाींि (िज.िाक म) येथील योजनेच्या रशात्यषमी कामास ना.१७ एवरशाल, २०१५ पासून 
सुन िात झाली असनू सद्य:िसथतीत सार योजनेतील कामाींची िौरतक रशागती ३५ ्क्के पूणि 
झाली आहे. 
  

___________ 
  

िाबरानीर (जज.नाांदेड () पररसरात वाड (ी वाूीव पाणीपुरवठा योजनेच् या 
 िामावरील िामीाराचा वीजेच्या धक्क्याने झालेला मतृ्य ू

  

(४४)  २६७७६ (२९-०७-२०१५).   श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड ( दषषमीण), श्री.सभुाष साबणे (देीलूर) :   
सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) काबरानगर (िज.नाींाेड) पररसरात असलेल् या जल ुध् ाीकरण कद् राचाजि  िाडी िाढीि 
पाणीपुरिठा योजनेच् या कामािरील एका कामगाराचा नानाींक २६ एवरशाल, २०१५ रोजी िा 
त्यासुमारास िीजेच्या ूक्क्यान ेमतृ् यू झाला, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत चौक ी कर्यात आली आहे काय, त्यानुषींगान े सार मतृ्य ु
कामगाराींच् या कु्ुींिबयाींना कोणती आसथिक मात नाली िा ाे् यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. बबनराव लोणीिर (०१-०९-२०१२) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२)  िाडी (बु) पाणी पुरिठा योजना, िज. नाींाेड या योजनेचे काम महाराषज जीिन रशाासूकरण 
याींनी नालेल्या कायािाे ान्िये म.ेरशागती कन्सजक् न चाकूर याींच्यामाफि त सुन  कर्यात आले. 
सार मयत कामगार हा महाराष ज जीिन रशाासूकरणाचा कमिचारी नसून तो.मे.रशागती  
कन्सजक् न, चाकूर याींचा कमिचारी होता. म.ेरशागती कन्सजक् न चाकूर याींच्यामाफि त विमा 
सींचालनालयाकड े मतृ कामगाराच्या कु्ुींिबयाींना आसथिक मात ाे्याबाबतची कायििाही चाल ू
आहे. 
(३) रशाचन कद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

बारड ( (ता.मुदखेड (,जज.नाांदेड () येथील अनेि लाभार्थ याांना शौचालय 
 बाांधिामाचे अनुदान कमळाले नसल्याबाबत 

  

(४५)  २६७८८ (२९-०७-२०१५).   श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड ( दषषमीण) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बारड (ता.मुाखेड,िज.नाींाेड) ग्रामपींचायत हद्दीतील अनेक लािार्थ यांना  ौचालय बाींूकामाच े
अनुाान माहे एवरशाल, २०१५ पयतं कम ालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सारचे अनुाान अद्यापपयतं न कम ् याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल् यास, सारचे अनुाान तातडीने ाे् यासींािाित  ासनाने कोणती कायििाही केली िा 
कर् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (२९-०८-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) रशाचन कद्् ाित नाही. 
  

___________ 
 

महाराष्ट् र राज् य प्रदषूण ननयांत्रण मांड (ळाच् या ववववध िायाालयाांतील पयाावरण ववषयि  
परवानग् या कमळवव् यासाठीची माहहती ऑनलाईन कपलब् ध होणे बाबत 

(४६)  २६९५९ (३१-०७-२०१५).   श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथनड () :   सन्माननीय पयाावरण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष ज राज् य रशााषूण रनयींत्रण मींड ाच् या राज् यातील विविू कायािलयाींत सामान् य 
नागररकाींना पयाििरण विषयक परिानग् या घे् यासाठश सातत् यान े समषमी जािे लागत े ि 
त् याबाबतच ेहेलपा्े ्ा ् याच् या दृष ्ीने सींबींूीत व् यक् ती खाजगी ालालाींचा िापर करीत आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सामान् य नागररकाींचा त्रास ्ा ् याच् या दृष ्ीन े ि खाजगी ालालाींना रशारतबींू 
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कर् याच् या दृष ्ीने परिानग् या कम वि् याबाबतची व् यिस था ऑनलाईन कर् याबाबत  ासनाच े
ूोरण आहे काय, 
(३) असल् यास, सारहू ूोरण केव् हा अींमलात आले आहे, िा कूी येणार आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. रामदास िदम (०४-०९-२०१५) :(१) हे  खरे नाही. 
(२) होय. 
(३) पयाििरण विषयक परिानग्या ऑनलाईन कर्याबाबतच े ूोरण महाराषज राज्य रशााषुण 
रनयींत्रण, मींड ामध्ये माहे सप् द््बर, २०१५ पासून अींमलात घेण ेअपेक्षषमीत आहे. 
(४) रशाचन कद्् ाित नाही. 
  

___________ 
 

मौजा बान (ता.धारणी, जज.अमरावती) येथे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनद्तीात नववन 
ववहहरीसाठी असलेला मांजूर ननधी वापरला जात नसल्याबाबत 

  

(४७)  २७०७५ (२९-०७-२०१५).   श्री.प्रभुदास कभलाविेर (मेळघाट) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजा बान  (ता.ूारणी,िज.अमरािती) येथ े वप्याच्या पा्याची िीषण पररिसथती लषमीात 
घे न ग्रामपींचायतीन े राषजीय ग्रामीण पेयजल योजनद्तगित नविन विनहरीसाठश रनूी मींजूर 
केला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नविन विनहरीसाठश रनूी िापरला जात नसून जुन्याच विनहरीचे खोाकाम 
कर्यात येत आहे, कायिकारी अकियींता ि ठेकेाार याींच्या परिानगीनेच जुन्या विनहरीींचे 
खोाकाम चाल ूआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत  ासनान ेचौक ी केली आहे काय, त्यानसुार कोणती कायििाही केली 
िा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
 

श्री. बबनराव लोणीिर (०८-०९-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
     मौजे बान , (ता.ूारणी िज. अमरािती) या गािाकरीता राषजीय पेयजल योजनद्तगित 
जुन्या पाणी पुरिठा योजनेच्या नतुनीकरणाचा रशासताि मींजूर कर्यात आला आहे. 
(२) िजूल वििागाच्या रशामाणपत्रानुसार ि मींजूर योजनेनुसार, अिसतत्िातील विनहरीचे 
खोलीकरण ि न ीं ाीकरण कर्यात आले आहे. तसेच विनहरीचे बाीूं काम कर्याअगोार सहायक 
िुिैज्ञारनकामाफि त विनहरीतील पा्याची आिक चाचणी (yield test) घे्यात आली आहे. 
(३) ि (४) रशाचन कद्् ाित नाही. 
  

___________ 
 

 
 



वि.स. ६४ (33) 

तुळजापूर(जज.कस्मानाबाद) ववधानसभा मतदार सांघातील अपूणा व  
ननिृष्ट्ट दजााच्या पाणी पुरवठा योजनाांबाबत 

 (४८)  २७१३३ (२९-०७-२०१५).   श्री.मधिुरराव चव्हाण (तळुजापूर) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तु जापूर (िज.कसमानाबाा) विूानसिा मताार सींघातील सन २००३ मध्ये रशा ासकीय 
मान्यता कम ालेल्या पाणी पुरिठा योजना अद्याप अपूणाििसथेत आहेत तसेच सन २००९ मध्ये 
केलेल्या योजना रनकृष् आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौक ी कर्यात आली आहे काय, त्यानषुींगाने रनकृष् ाजािची काम े
करणाऱ्या सींबींसूत कीं त्रा्ाार ि असूकारी याींचेिर कोणती कारिाई केली िा कर्यात येत 
आहे, 
(३) असल्यास, कक्त पाणी पुरिठा योजना पूणि कर्याबाबत कोणती कायििाही केली िा 
कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (०१-०९-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) रशाचन कद्् ाित नाही. 
(३) रशाचन कद्् ाित नाही. 
(४) रशाचन कद्् ाित नाही. 
  

___________ 
 

वसई (जज.पालघर) तालुिा तसेच वसई-ववरार मनपा हद्दीतील सावाजननि ववतरण प्रणालीसाठी 
स् वतांत्र अन् नधान् य ववतरण अधधिारी याांचे िायाालय स् थावपत िरणेबाबत. 

  

(४९)  २७३४० (३१-०७-२०१५).   श्री.षषमीतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.हहतद्राच ठािूर (वसई), 
श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय अन् न, नाीरी पुरवठा व ग्राहि सांरषमीण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) िसई (िज.पालघर) तालुका तसचे िसई-विरार मनपा हद्दीतील साििजरनक वितरण 
रशाणालीसाठश स ितींत्र अन् नूान् य वितरण असूकारी याींचे कायािलय स थावपत कर् याची विनींती 
ससचि, अन् न ि नागरी पुरिठा ि ग्राहक ्याींचेकड े नानाींक ६ म,े २०१५ रोजीच् या पत्रान् िये 
िजल् हासूकारी, पालघर ्याींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, िसई तालुका मुींबइि  हरालगतच असल् याने सार तालुक् यात मुींबई, इतर िजल् हे 
तथा परराज् यातुन बहुसींख् येन े कु्ुींब येथ े िास तव् यास येत आहेत सन २०११ च् या जनगणने 
रशामाणे १३.५० लषमी इतकी लोकसींख् या असुन सन २०१५ च् या अखेरपयतं २० लाखाच् या 
आसपास जा   कते ्याची  ासन ाखल घेणार आहे काय, 
(३) असल्यास, साििजरनक वितरण रशाणालीमूील विविू रशाकारच् या कामाींसाठश इतक् या मोठ्या 
लोकसींख् या असलेल् या तालुक् यात कमिचारी िगि रशाचींड अपुरा पडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत कोणती कायििाही केली िा कर् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 



वि.स. ६४ (34) 

 श्री. धीरीश बापट (०३-०९-२०१५) : (१) होय. 
(२), (३), (४) ि (५) िजल्हासूकारी, पालघर याींनी साार केलेला रशासताि तपास्यात येत आहे. 

___________ 
 

नवननकमात पालघर जजल् ्याची पुरवठा ववभाीाची वीा-३  
व वीा-४ ची पदे मांजूर िरणेबाबत 

  

(५०)  २७३५८ (३१-०७-२०१५).   श्री.हहतद्राच ठािूर (वसई), श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.षषमीतीज 
ठािूर (नालासोपारा) :   सन्माननीय अन् न, नाीरी पुरवठा व ग्राहि सांरषमीण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) निरनकमित पालघर िजल् ्यातील पुरिठा वििागाची िगि-३ ि िगि-४ ची पाे ररक्त 
असल्यान ेअप-ुया कमिचारी िगािम ेु िजल् ्याचा पुरिठा वििाग पूणितः  विस क ीत झाला असून 
सार ररक्त पाे मींजूर कर् यासाठशचा रशास ताि िजल् हासूकारी, पालघर ्याींनी ससचि, अन् न, 
नागरी पुरिठा ि ग्राहक सींरषमीण वििाग ्याींचेकड े ना.५ सप् द््बर, २०१४ रोजीच् या पत्रान् िये 
साार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, िजल् हासूका-याींनी साार केलेल् या रशास तािािर  ासनान ेकोणती कायििाही केली 
आहे िा कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत, ररक्त पाास मींजूरी ाे् यास अद्याप ककती 
कालािूी अपेक्षषमीत आहे? 
 
श्री. धीरीश बापट (०३-०९-२०१५) :(१) होय. 
(२) ि (३) अवििािजत ठाणे िजल््यात पुरिठा वििागासाठश मींजूर असलेल्या ग्-क ि ग्-ड 
मूील एकूण ४९ पााींच े कामाच्या रशामाणात िा्प कर्याचा रनणिय घे्यात आला आहे. 
त्यानुसार नानाींक  २४ जून, २०१५ च्या  ासन आाे ान्िये पालघर िजल््यासाठश ग्-क ि 
ग्-ड च्या एकूण ३८ पााींचे िा्प कर्यात आले आहे. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   ड (ॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
 ासकीय मध्यिती मुराचणालय, मुींबई. 


