
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची एिोणसत्तरावी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

चायनीज पदार्ाामध्ये बांद वापरण् यात येणा-या अजजनोमोटो पावडरमळेु  
आरोग् याला रनमााण झालेला धोिा 

  

(१)  १८२७ (२३-१२-२०१४).   श्री.आससफ शेख (मालेगाांव मध्य) :   सन्माननीय अन्न व 
औषधी द्रव्ये मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चायनीच खाद्यपदार्ाामध् ये चसीसा र र ते टु्पार्सरील चायनीप पदार्ाा या गायाया दींद 
सापरण् यात ये ा-या अजपनोमो्ो पासडरमुळे आरोग् याला कोका अस न  यामळेु ीरीरातील डाड े
ठ सुळ डोत अस न काडी सेळा कॅन् सर देखील डोत अस्याचा माडे क् ्ोदर, २०१४ मध्ये सा 
 यासुमारास दनदीानास आले आडे, डे खरे आडे काय, 
(२) अस् यास, उ् त ्रककर ी ीासन  सरीत आस् यक ती कायासाडी कर ार सा करीत आडे 
काय, 
(३) नस् यास, वसलींदाची कार े काय आडे ? 
  

श्री. धगरीश बापट (१८-०९-२०१५) :(१) डे खरे नाडी. 
(२) स (३) ्रक्न उद्् ासत  नाडी. 
  

___________ 
  

राज्यातील शासिीय रुग्णालयाांमध्ये रनिृष्ट्ट दजााची औषध ेजप्त िेल्याबाबत 
(२)  ११७२४ (०६-०४-२०१५).   श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती नगर) :   सन्माननीय अन्न 
आणण औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील २८१ ीासकीय रुग् ालयाींची तपास ी करुन दनकृष् औषक दपााया ३३५ नमुन े
पप्त करुन अयोग्य पध्दतीने औषकाींचा सा ा  ेस्यादद्दल सींदींधकतासर वसभागीय कारसाई 
अडसाल पा वस ेदादत आदेी ठदले आडेत, डे खरे आडे काय, 
(२) अस्यास, राज्यातील ससा रुग् ालयाींची तपास ी करुन दनकृष् दपााया औषकीींया 
साठ्यादादत ीासनान ेकोर ामक दन ाय घेतला आडे ? 
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 श्री. धगरीश बापट (१८-०९-२०१५) :(१) डे खरे नाडी. 
      तर्ावप, माडे पानेसारी, २०१५ मध्ये अन्न स औषक ्रकीासनाद्सारे ीासकीय स 
दनमीासकीय रुग् ालयातील औषक भाींडाराची तपास ी मोठडम रादवसण्यात आली डोती.  
यासेळी एक   २७० ीासकीय स दनमीासकीय रुग् ालयातील औषक भाींडाराची तपास ी 
करण्यात आली स यामक न एक   ३५२ नमुन्याींचे वस्लेष  केले अस न यापकैी २२ नमुन े
अ्रकमाण त घोवषत झाले आडेत. 
       अ्रकमाण त औषकी नमनु्याीं्रककर ी ्रकयेक औषकादादत उपादकाया तरापयान्त 
चौकीी स तपास करण्यात येस न कें द्र ीासनाया कोर ानुसार उपादकाींवसरूध्द न्यायालयीन 
कारसाई करण्यात येते स वसक्रीकररता उपलब्क असलेला अ्रकमाण त औषकी सा ा दापारात न 
परत मागवसण्यात येतो.  तसेच सींदींधकताींवसरूध्द औषक े स सौंदया ्रकसाकने कायदा १९४० 
अींतगात तरतुदीनसुार कारसाई करण्यात येत.े 
(२) सरील्रकमा  े
  

___________ 
  

समुद्रपूर (जज.वधाा) तालुक् यात भीषण पाणी टांचान रनमााण झाल् याबाबत 
  

(३)  १२७६२ (०८-०४-२०१५).   श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) समुद्रप र (जप.सकाा) येर्े अ् प पासस पड् याने सडसेंदर मठडन् यात पा ी पातळी खालासली 
अस् यान ेतालु् यात भीष  पा ी ी्ंचाई दनमाा  झा् याच ेसडसेंदर, २०१४ दरम् यान दनदीानास 
आले, डे खरे आडे काय, 
(२) अस् यास, या गींभीर वसषयासर मात करण् याकररता ीासनान े को ती  ोस भ कमका सा 
दन ाय घेतला आडे, 
(३) अस् यास, सदर दन ायाची अींमलदपास ी ीासनामाटा त करण् यात आली आडे काय, 
(४) नस् यास, वसलींदाची ससासाकार  कार े काय आडेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (१४-०९-२०१५) :(१) डे खरे नाडी. 
     माडे सडसेंदर, २०१४ मध् ये सा  या दरम् यान पा ी ी्ंचाई दनमाा  झालेली नाडी. 
(२), (३) स (४) ्रक् न उद्् ासत  नाडी. 
  

___________ 
  

िात्रण भलेाडी वाडी (ता.दापोली जज.रत्नाधगरी) नवीन नळपाणी योजना सुरु िरण्याबाबत 
  

(४)  १६४३५ (२९-०७-२०१५).   डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडगेाव), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कात्र  भलेाडी साडी (ता.दापोली जप.रनाधगरी) या दगुाम भागात नसीन नळपा ी 
पाईपलाईनसा र पयेपल योपनेत न मींप री कमळाली आडे परींतु  ेकेदाराने सळेेत काम न 
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के्यामुळे येर्ील ग्रामर्ाींना गत दोन सषे तीव्र पा ी ी्ंचाईला तोंड द्यासे लागत अस्याच े
माडे एव्रकल, २०१५ मध्ये सा यादरम्यान दनदीानास आले आडे,डे खरे आडे काय, 
(२) अस्यास, उपरो्त नळपा ी पुरस ा योपनेदादत ीासनान ेचौकीी करुन येर्ील पा ी 
ी्ंचाई द र करण्यासा र को ती कायासाडी केली आडे सा करण्यात येत आडे, 

(३) नस्यास, वसलींदाची कार े काय आडेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०९-२०१५) : (१) डे खरे नाडी. 
(२) ्रक्न उद्् ासत नाडी. 
(३) ्रक्न उद्् ासत नाडी. 
  

___________ 
  

मोराणे (जज.धुळे) गावासाठी स्वतांत्र पाणी योजना उपलब्ध िरून देण्यासाठी मागणी 
  

(५)  १६४६५ (२९-०७-२०१५).   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्रीमती रनमाला गाववत (इगतपूरी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मोरा े (जप.कुळे) गासासा र सतींत्र पाण्याची योपना नस्यान,े येर्ील नागरीकाींना 
वपण्याया पाण्यासा र भ्कीं ती करासी लागत अस न र्ादनक ग्रामर्ाींनी ीासनाकड ेसारींसार 
सतींत्र पा ी योपना उपलब्क करुन देण्यासा र माग ी केली अस्याच ेमाडे म,े २०१५ मध्ये 
सा यादरम्यान दनदीानास आले आडे, डे खरे आडे काय, 
(२) अस्यास, सदर दादतीत ीासनाने काडी उपाय योपना केली सा करण्यात आली आडे, 
याचा तपकील काय आडे, 
(३) नस्यास, वसलींदाची कार े काय आडेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०९-२०१५) :(१) भ्कीं ती करासी लागत आडे डे खरे नस न सतींत्र 
योपनेची माग ी करण्यात आली आडे डे खरे आडे. 
(२) मोरा ,े ता.जप.कळेु या गासास दरडोई ४० कल्र पा ी पुरस ा व्डासा यासा र नसीन नळ 
पा ी पुरस ा योपना राषरीय ग्रामी  पेयपल कायाक्रमाींतगात सन २०१४-१५ या सषााया कृती 
आराखयायात समावसष् अस न सदर योपनेस आस्यक ताींत्रत्रक स ्रकीासकीय मान्यतेसड सदर 
योपनेची अींमलदपास ी जप्डा पररषद, ग्रामी  पा ी पुरस ा वसभागाकड न करण्यात येईल. 
(३) ्रक्न उद्् ासत नाडी. 
  

___________ 
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नेरळ (जज.रायगड) ग्रामपांचायतीमधील िोंबलवाडी या आहदवासी वाडीिड ेजाणारी  
जलवाहहनी दरुुस्त िरण्याबाबत 

  

(६)  १६५९८ (२९-०७-२०१५).   श्रीमती रनमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर 
(रतवसा) :   सन्माननीय पाणीपरुवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) नेरळ (जप.रायगड) ग्रामपींचायतीमकील कोंदलसाडी या आठदसासी साडीकड े पा ारी 
पलसाठडनी माडे क््ोदर, २०१४ मध्ये सा यादरम्यान तु्ली डोती ती अप न दरुुत 
करण्यात आली नाडी. यामुळे ग्रामर्ाींना पाण्यासा र स स  करासी लागत अस्याच ेमाडे, 
एव्रकल, २०१५ मध्ये सा यादरम्यान दनदीानास आले आडे, डे खरे आडे काय, 
(२) अस्यास, सदर आठदसासी साडीला पा ीपुरस ा कर ारी पलसाठडनी दरुुत करण्यादादत 
ीासनाने को ती कायासाडी केली आडे सा करण्यात येत आडे, 
(३)  नस्यास वसलींदाची कार े काय आडेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०९-२०१५) :(१) अींीत: खरे आडे. 
(२) ग्रामपींचायत नेरळ ( ता.कपात) याींनी पलसाठडनी दरुुत करुन पा ी पुरस ा चालु केला 
आडे. 
(३) ्रक्न उद्् ासत नाडी. 
  

___________ 
  

राज् यातील अन् न सुर्ा िाय्यात बदल िरून सावाजरनि ववतरण व् यवस् र्ा 
 सवाांसाठी खलुी िरण् याबाबत 

  

(७)  १७४२२ (३१-०७-२०१५).   श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्रीमती 
मरनषा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांर्ण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र ीासन अन् न सुर्ा कायद्यात ददल करीत अस न या कायद्या या क्ेत ये ा-या 
देीातील ६७ ्् के कु्ुींदाची सीं या ४० ्् ् यासर आ  ार अस् याच े ठदनाींक २६ माचा, 
२०१५  रोपी सा  यासुमारास दनदीानास आले, डे खरे आडे काय,  
(२) अस्यास, कोट्यसकी गररद नागररकाींसा र अन्नदायी  र ाऱ्या योपना ीासनाया 
अनार्ेमळेु केसळ कागदोपत्रीच राठड्या आडेत, डे डी खरे आडे काय, 
(३) अस् यास, ीासनाने यादादत चौकीी केली आडे काय,यानुषींगाने ककती नागररकाींना 
योपनेचा टायदा देण्यात आला आडे सा देण्यात येत आडे स राज् यातील सासापदनक वसतर  
व् यस र्ा ससाासा र खुली करण् यासड रेीनसर कान् याच े्रकमा  साढवस े, डाळी स खाद्यतले दे  े
यादादत दन ाय घेसन ीासनाने को ती कायासाडी केली आडे सा करण् यात येत आडे, 
(४)  नस् यास डो ा-या वसलींदाची कार े काय आडेत? 
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 श्री. धगरीश बापट (१४-०९-२०१५) :(१) स (२) नाडी. 
(३) राष रीय अन्नसुर्ा अधकदनयम, २०१३ अींतगात राज् यातील ७००.१६ ल् लाभार्थ यााना सर 
नम द केले् या पररमा ात अन् नकान् याचा लाभ देण् यात येत आडे. लष् य दनकााररत सासापदनक 
वसतर  व् यस र्ेअींतगात डाळीींचे वसतर  करण् यात येत नाडी. पामतेल वसतर ा या योपनसे 
कें द्र ीासनान ेमाडे सडसेंदर, २०१२ नींतर मुदतसाढ ठदली नस् याने पामतेलाचे वसतर  करण् यात 
येत नाडी. 
(४) ्रक् न उद्् ासत नाडी. 
  

___________ 
  

नेवरे (ता.रत्नाधगरी) येर्ील खाडीचे पाणी दवुषत झाल्याबाबत 
  

(८)  १७५५९ (२९-०७-२०१५).   श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  नेसरे (ता.जप.रनाधगरी) येर् ेखाडी या पाण् यात मोठ्या ्रकमा ासर जब्लधचींग पासडर ्ाक न 
मासेमारीसड खाडीचे पा ी दवुषत डोत अस् याचे माडे एव्रकल, २०१५ मध्ये सा यादरम्यान 
दनदीानास आले, डे खरे आडे काय, 
(२) अस् यास, यासींदभाात ीासनाने चौकीी केली आडे काय, यानुषींगाने सींदींधकताींसर को ती 
कारसाई केली आडे, सा करण् यात येत आडे, 
(३) नस् यास, वसलींदाची कार े काय आडेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०९-२०१५) :(१) डोय, डे खरे आडे. 
(२) या ्रककर ी रनाधगरी ग्रामी  पोलीस,  ा ,े जप.रनाधगरी याींचेकड न सींदींधकतासर गुन्डा 
दाखल करण्यात आलेला आडे. 
(३) ्रक्न उद्् ासत नाडी. 
  

___________ 
  

ग्राहिाांना औषध खरेदी िेल् यानांतर लबल देत नसलेल् या औषध दिुानदाराांववरोधात 
 िारवान िरण्याबाबत 

 (९)  १७८२० (०६-०८-२०१५).   श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय अन्न आणण औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) ग्राडकाींना औषक खरेदी के् यानींतर त्रदल देत नसले् या औषक दकुानदाराींवसरोकात अन् न स 
औषक ्रकीासनान े कारसाईचा दडगा उभारला असुन यामळेु काडी ठदससाप सी मुींदई आण  
 ाण् यातील काडी औषक दकुानाची पाड ी केली असता ग्राडकाींना त्रदल न दे ा-या अींदाप े२५ 
दकुानदाराींना एटडीएन ेनो्ीस दपास् या अस् याचे माडे एव्रकल, २०१५ मध्ये सा  या दरम्यान 
दनदीानास आले आडे, डे खरे आडे काय, 
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(२) अस् यास, अन् न स औषक ्रकीासना या दनयमासलीनुसार औषकाची खरेदी के् यासर 
औषकाच ेत्रदले घे े डा ग्राडकाींचा अधककार आडे परींत ुकाडी ठ का ी औषक दकुानदार त्रदल देत 
नसुन दलुा्  करीत अस् याने ग्राडकाींचे ठडतास कोका आडे डे पाडता ीासनाने को ती 
कायासाडी केली सा करण्यात येत आडे, 
(३) नस् यास, यामागील वसलींदाची कार े काय आडेत ? 

श्री. धगरीश बापट (१८-०९-२०१५) :(१) दनयकमत तपासण्यायासेळी औषक े स सौंदया ्रकसाकने 
कायद्यातील तरतुदीनुसार कायद्याचे उ्लींघन करताना आढळ न आले्या दकुानदाराींवसरुध्द 
दनयमानुसार कारसाई केली आडे. 
(२) औषकाींची त्रदले दे े डे कायद्यानुसार दींकनकारक अस न, त्रदले न दे ाऱ्या औषक 
वसके्रयाींवसरूध्द अन्न स औषक ्रकीासनामाटा त कारसाई करण्यात येते. 
     ा े वसभागामाटा त माडे एव्रकल, २०१५ या कालासकीत औषक वसक्री त्रदल न ठद्यामळेु 
५२ ्रककर ी औषक दकुानदाराींवसरुध्द कारसाई करण्यात आली अस न ५० पेढयाींच े परसान े
दनलींत्रदत केले अस न ०२ ्रककर ी कार े दाखसा नो्ीस दपासलेली आडे. 
     दडृन्मुींदई वसभागाद्सारे माडे एव्रकल सा यादरम्यान केले्या तपास ी परसाना ्रकाधककारी 
याींनी एक   २२ औषक दकुानदाराींना औषके स सौंदया ्रकसाकने कायद्यातील तरतुदीींया 
उ्लींघनासा र कार े दाखसा नो्ीसा दपास्या अस न ८ पेढयाींचे परसाने रद्द करण्यात आले 
आडेत. 
(३) ्रक्न उद्् ासत नाडी. 

___________ 
  
पूर (ता.सांगमेश्वर,जज.रत्नाधगरी) गेल िां पनीच्या पानपलाननची खोदान िरताना पाणीपुरवठा 

िरणारी ववहीर िोसळल्याबाबत 
  

(१०)  १८४२५ (२९-०७-२०१५).   श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) प र (ता.सींगमे्सर,जप.रनाधगरी) या गासामध्ये गेल कीं पनीया पाईपलाईनची खोदाई 
करताना लासले्या सुरुगाींमळेु गासाला पा ीपुरस ा कर ारी वसडीर कोसळली, डे खरे आडे 
काय, 
(२) अस्यास, वसडीर कोसळ्यामुळे गत सषाभर ग्रामर्ाींच े पा ी दींद झाले अस न याींना 
वपण्याचे पा ी वसकत घ्यासे लागत आडे, डे डी खरे आडे काय, 
(३) अस्यास, वसडीर दरुुतीदादत ग्रामर्ाींनी गेल कीं पनी तसेच देसरुख पींचायत सकमतीकड े
सारींसार तक्रार करुनडी दलुा्  करण्यात आले, डे डी खरे आडे काय, 
(४) अस्यास, यादादत चौकीी करण्यात आली आडे काय, यानषुींगाने सींदींधकतासर को ती 
कारसाई केली तसेच वसठडरीया दरुुतीसा र को ती कायासाडी केली सा करण्यात येत आडे, 
(५) नस्यास, वसलींदाची कार े काय आडेत ? 
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 श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०९-२०१५) : (१) डे अींीत: खरे आडे. 
(२) डे खरे नाडी. 
(३) ग्रामर्ाींनी गेल कीं पनीया ्रकदतदनकीींना ्रकय् ग्रामसभेत दोलास न तक्रार केलेली आडे. 
तसेच ग्रामपींचायतीने पींचायत सकमतीकड ेअदतसषृ्ीमुळे वसडीर कोसळ्याच ेकळवसलेले आडे. 
(४) सदर वसडीरीची ्रकय् पाड ी करण्यात आली अस न तरे्े अदतसषृ्ीया दनकीमक न नव्यान े
वसडीर ्रकतावसत करण्यात येत आडे. तसेच ग्रामपींचायतीया  रासानसुार गेले कीं पनीन े
वसडीरीचे नुकसानीदादत वसचार करण्यात येईल अस ेसाींधगतले आडे. 
(५) ्रक्न उद्् ासत नाडी. 
  

___________ 
  

खेड (जज.रत्नाधगरी) तालुक् यातील  पाणी योजना बांद आणण नादरुुस्त असल्याबाबत 
  

(११)  १८४२८ (२९-०७-२०१५).   श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खेड (जप.रनाधगरी) तालु् यातील ४८ पा ी योपना दींद आण  ९७ पा ीयोपना नादरुुत 
अस न यामुळे सदर तालु्याला भीष  पा ी ी्ंचाईचा सामना करासा लागत आडे, डे खरे आडे 
काय, 
(२) अस्यास, सदर तालु्यातील ९७ वसठडरीींमकील गाळ न उपस्याने या वसठडरी दींद पड्या 
आडेत, डे डी खरे आडे काय, 
(३) अस्यास, सदर वसठडरीींचा गाळ उपासण्यासा र ीासनाकड न ककती दनकीची तरत द 
करण्यात आली सा येत आडे, 
(४) नस्यास, वसलींदाची कार े काय आडेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०९-२०१५) :(१) डे खरे नाडी. 
(२) डे खरे नाडी. 
(३) वसठडरीींमकील गाळ काढ ेसा र माग ीनुसार नरेगा अींतगात दनकी उपलब्क डोतो. मडाराषर 
ग्रामी  रोपगार डमी योपना सन २०१४-१५ या आराखयायामध्ये ९७ वसठडरीतील गाळ 
काढ ेची काम ेसमावसष् आडेत स यासा र रुपये ८३.०८ लाख रकमेची तरत द आडे. यापैकी 
मडामा टुले अकभयान अींतगात ४ काम ेप  ा आडेत स रुपये १.८३ लाख खचा करण्यात आलेला 
आडे. उसाररत वसठडरीतील गाळ काढ ेसा र ग्रामपींचायतीकड न को ताडी ्रकतास ्रकाप्त झालेला 
नाडी. 
(४) ्रक्न उद्् ासत  नाडी. 
  

___________ 
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अहमदनगर जजल् ्यातील श्रीगोंदा व पारनेर तालुक्यामध्ये  
दवूषत पाणीपुरवठा होत असल्याबाबत 

  

(१२)  १८८८५ (२९-०७-२०१५).   श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.हनुमांत डोळस (माळसशरस), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान) :   
सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  श्रीगोंदा (अडमदनगर) तालु्यातील १९७४ वपण् या या पाण् या या साठ्याींपैकी ३६१ 
पा ीसा े द वषत आढळ् याची दाद माडे सडसेंदर, २०१४ मध् ये सा  यादरम् यान दनदीानास आली 
आडे, डे खरे आडे काय, 
(२) तसेच पारनेर (जप.अडमदनगर) तालु्यातील २६ गासाींमध्ये ्ँकरद्सारे द वषत पा ीपुरस ा 
डोत अस्यान ेलडान मुलाींमध्ये आपाराचे ्रकमा  साढले आडे, डे डी खरे आडे काय, 
(३) अस् यास, को को  या गासात द वषत पा ीसा े आढळ न आले आडेत, 
(४) अस्यास, यादादत चौकीी करण्यात आली आडे काय, उ्त ठ का या नागररकाींना 
ीुध् द पा ीपुरस ा करण् यादादत ीासनान ेको ती कायासाडी केली सा करण् यात येत आडे, 
(५) नस्यास, वसलींदाची कार े काय आडेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०९-२०१५) :(१) डोय, डे खरे आडे. 
(२) डे खरे नाडी. 
(३) पैवसक तपास ी अींती श्रीगोंदा तालु्यात माडे सडसेंदर, २०१४ मध्ये १३ गासात ४५ त्रोत 
दवुषत आढळ न आले आडेत. 
(४) डोय, ससा ग्वसकास अधककारी स तालकुा आरोग्य अधककारी याींचेमाटा त ग्रामपींचायतीस 
कळवसण्यात आले अस न सदर गासात योग्य ती कायासाडी करुन नागरीकाींना ीुध्द पा ी 
पुरस ा करण्यादादत स धचत करण्यात आले. 
(५) ्रक्न उद्् ासत नाडी. 
  

___________ 
  

शहापूर (जज.ठाणे) तालुक्यात धान्य साठ्यासाठी गोदाम ेबाांधण्याबाबत 
  

(१३)  १९०४७ (३१-०७-२०१५).   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
पुरवठा व ग्राहि सांर्ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ीडाप र (जप. ा े) तालु्यात कान्य साठ्यासा र गोदामे दाींकण्याची दाद ीासनाया 
वसचाराकीन आडे, डे खरे आडे काय, 
(२) अस्यास, यानुसार ीासनान ेको ती कायासाडी केली सा करण्यात येत आडे, 
(३)  नस्यास, वसलींदाची कार े काय आडेत ? 
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श्री. धगरीश बापट (११-०९-२०१५) :(१) डोय. 
(२) आठदसासी उपयोपने अींतगात उपलब् क दनकीत न आकारभ त ककीं मत खरेदी योपने अींतगात 
खरेदी केले् या कानाया सा स  कीसा र ीडाप र तालुकयातील खडी येर्ील १०८० मे.्न 
ष् ामते या गोदाम दाींककाम ्रक तासास ठद. २६ टेब्रुसारी, २०१४ रोपी या ीासन दन ायान् सये 
्रकीासकीय मान् यता देण् यात आलेली आडे. 
(३) ्रक् न उद्् ासत नाडी. 
  

___________ 
  

रनफाड (जज.नासशि) तालुक्यात होणारा दवुषत पाणीपुरवठा 
  

(१४)  १९१७५ (२९-०७-२०१५).   श्री.अरनल िदम (रनफाड) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दनटाड (नाकीक) तालु्यातील अकााअधकक भागातील पा ी पुरस ा ५० ्््या पे्ा 
अधकक दवुषत अस्याची दाद माडे म,े २०१२ मध्ये सा यादरम्यान जप्डा पररषदेया आरोग्य 
सकमतीया दनदीानास आली आडे, डे खरे आडे काय, 
(२) अस्यास, यादादत ीासनान ेस जप्डा पयाासर  सकमतीन ेचौकीी केली आडे काय, 
(३) अस्यास, चौकीीया अनषुींगाने द वषत पा ी पुरस ा डोण्याची कार े काय आडेत, 
सींदींधकताींसर को ती कारसाई केली आडे सा करण्यात येत आडे, 
(४) अस्यास, जप्डा पयाासर  सकमतीने यादादत को ती उपाय योपना सचुवसलेली आडे स 
याची अींमलदपास ी करण्यात आली आडे काय, 
(५) नस्यास, वसलींदाची कार े काय आडेत? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०६-२०१५) : (१) डे, खरे नाडी. 
     माडे म,े २०१२ स या दरम्यानया जप्डा आरोग्य सकमतीया इदतसृतीची पडताळ ी 
केली असता ५०% पा ी नमुन ेदवुषत अस्याची दाद नम द नाडी. 
(२) ्रक्न उद्् ासत नाडी. 
(३) ्रक्न उद्् ासत नाडी. 
(४) ्रक्न उद्् ासत नाडी. 
(५) ्रक्न उद्् ासत नाडी. 
  

___________ 
  

िुळगाांव बदलापूर (जज.ठाणे) नगरपासलिा हद्दीतील सशधावाटप िायाालयाची झालेली दरुवस्र्ा 
  

(१५)  १९३०७ (३१-०७-२०१५).   श्री.किसन िर्ोरे (मुरबाड), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   
सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांर्ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) कुळगाींस ददलाप र (जप. ा े) नगरपाकलका डद्दीतील कीकासा्प अधककारी कायाालयाची 
दरुसर्ा झालेली अस न अप रा कमाचारीसगा स अपुरी पागा अस्यान ेतेर्ील नागररकाींची कामे 
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सेळेसर डोत नस्यान ेनागररकाींमध्ये सींतापाच ेस नारापीच ेसातासर  तयार झा्याच ेमाडे प न 
२०१५ मध्ये सा यादरम्यान दनदीानास आले, डे खरे आडे काय, 
(२) अस्यास, यादादत ीासनान ेचौकीी केली आडे काय, यानुषींगाने पुरेसा कमाचारी सगा स 
पागा उपलब्क करून देण्यादादत को ती कायासाडी केली सा करण्यात येत आडे, 
(३) नस्यास, वसलींदाची कार े काय आडेत? 
  

श्री. धगरीश बापट (१४-०९-२०१५) :(१), (२) स (३)  डे खरे नाडी. 
       या सींदभाात कीकासा्प कायाालयाया पागेदादत र्लाींतराची कायासाडी ्रकतावसत 
अस न, सद्य:जर्तीत नागररकाींची गैरसोय डोस नये म्ड  न कायाालयातील अकभलेख 
कायाालयात एका दाप स व्यसजर्त पतन करुन  ेसलेले आडे स आतील पागेचा भाग 
नागररकाींसा र मोकळा करण्यात आला आडे. 
  

___________ 
  

ससांधुदगूा जजल््यात धचरेखाणी मध्ये पाणी साठवून पाणीपुरवठा िरण्याची योजना 
  

(१६)  १९५२१ (२९-०७-२०१५).   श्री.वैभव नानि (िुडाळ) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कसींकुद गा जप््यात स कसींकुनगरी येर्े ३५०० ते ४००० मी. मी्र पासस पड नडी दरसषी 
दनमाा  डो ाऱ्या पा ी ी्ंचाईसर मात करण्यासा र उपाययोपना म्ड  न धचरेखा ी मध्ये पा ी 
सा स न ्ॅन्करने पा ीपुरस ा करण्याया  योपनेचा दन ाय कसींकुद गा जप्डा पररषदेने घेतला, 
डे खरे आडे काय, 
(२) अस्यास, सदर दन ायाया अींमलदपास ीची सद्यजर्ती काय आडे स जप््यातील 
ककती तालु्यातील गासाींमक न सदर योपना रादवसली पात आडे, 
(३)  नस्यास, याची कार े काय आडेत सा कायासाडीची सद्यजर्ती काय आडे ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (१४-०९-२०१५) : (१), (२) स (३) जप् डा पररषद कसींकदगुा या        
ठद. २६.०८.२०१४ रोपी झाले् या पलव् यस र्ापन स  स छता सकमती या दै कीत अीी स चना 
करण् यात आली डोती की दींद असले् या धचरेखा ीमध् ये पा ी सा स न  ेस ेदादत उपाययोपना 
के् यास, सा लेले पा ी ीेती स अन् य कामाींसा र ीेतक-याींना सापरता येईल का यासा र 
्रकयोधगक तसासर एक धचरेखा  दनसड न पा ी सा वस ेसा र आस् यक खचााचे अींदापपत्रक 
तयार कर े स या कामासा र नावसन् यप  ा योपनेत न जप् डा दनयोपन वसभागाकड न आस् यक 
तरत द उपलब् क कर ेत यासी. 
      तर्ावप, सदर ्रक तासा या अनुषींगाने आस् यक दादीींची प ताता ग्रामपींचायतीकड न 
करण् यात आली नाडी.  यामळेु पुढील कायासाडी करता आलेली नाडी. 
  

___________ 
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मालेगाव (जज.नासशि) येर्ील महाराष्ट् र जीवन प्राधधिरणाचे ववभागीय िायाालय नासशि येर् े
स् र्लाांतरीत िरण् याबाबत 

 

 (१७)  १९५६८ (२९-०७-२०१५).   श्री.आससफ शखे (मालेगाांव मध्य), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगास (जप.नाकीक) येर्ील मडाराष र पीसन ्रकाधककर ाच े वसभागीय कायाालय नाकीक 
येर्े  र्लाींतरीत करण् याचे आदेी ठद् याचे माडे म,े २०१५ मध्ये सा  यादरम्यान दनदीानास 
आले, डे खरे आडे काय, 
(२) अस् यास, सदर कायाालय नाकीक येर् े  र्लाींतरीत झा् यास मालेगास येर्ील ग्रामी  
पा ीपुरस ा योपनाींचे दनयींत्र  वस कळीत डो ार अस् याने सदर दन ाय ीासनाने तातडीन े
ददलण् याची नागररकाींची माग ी आडे, डे डी खरे आडे काय, 
(३) अस् यास, यादादत ीासनान ेको ती कायासाडी केली सा करण् यात येत आडे, 
(४)  नस् यास,  याची कार े काय आडेत ? 
 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (२१-०९-२०१५) : (१) डोय, 
(२) स (३) यादादत नागरीकाींकड न को तीडी लेखी माग ी या कायाालयास ्रकाप्त नाडी. 
तर्ावप, आमदार आकसट ीेख याींनी ठदले्या अपाानुसार मालेगाींस वसभागाचे र्लाींतर र्धगत 
कर ेदादत माग ी केलेली आडे. तसेच मडाराषर पलसेसा कमाचारी मडासींघाच ्रकदेी अध्य्, 
श्री.्ी.पी. वपींपन याींनी सदर र्लाींतर र्धगती कर ेदादत माग ी सपा दनसेदन मा.मींत्री 
मडोदय,पा ी पुरस ा स सछता वसभाग, मुींदई मा.पालक मींत्री नाकीक जप्डा, तसेच 
मा.सडकार राज्यमींत्री, मुींदई याींना ठदलेले आडे. तर्ावप तपुसी मडाराषर पीसन ्रकाधककर ातील 
वसवसक अडच ी तसचे ्रकाधककर ाचे ्रकीासकीय दृष्या कामकाप कर े सोयीचे स सुलभ 
डोण्याकररता, ्रकादेकीक मुय अकभयींता सरुपाची सींरचना ्रकाधककर ाने ठद. २९.४.२०१५ या 
आदेीान्सये ठदनाींक १.५.२०१५ पास न अजतसात आ ण्यात आलेली आडे. यानसुार मालेगास 
वसभाग, नाकीक येर्चे कायारत कर े ्रकीासकीय दृषट्या आस्यक अस्याने, मडाराषर पीसन 
्रकाधककर  वसभाग, नाकीक कायाालय सुरु करण्यात आलेले आडे. 
(४) ्रक्न उद्् ासत नाडी. 
 
  

___________ 
  

िोपरी (जज.ठाणे) येर्ील अन्न व नागरी पुरवठा ववभागाची गोदामाची जागा नागरी 
सुववधाांसाठी देण्याबाबत 

  
(१८)  १९७२५ (३१-०७-२०१५).   श्री.अजुान खोतिर (जालना), श्री.रुपेश म् हात्र े (सभवांडी पूवा), 
डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनार्), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवा), श्री.अजय चौधरी 
(सशवडी), डॉ.शसशिाांत खेडिेर (ससांदखेड राजा), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.गुलाबराव 
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पाटील (जळगाव ग्रामीण), श्री.सुभाष साबणे (देगलूर), डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर) :   
सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांर्ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय 
:- 
  

(१)  ा े (प सा) येर्ील कोपरी भागातील अन्न स नागरी पुरस ा वसभागाची समुारे ३ डपार 
चौरस मी्र गोदामाची पागा नागरी सुवसकाींसा र देण्याया सींदभाात मा.  ा े पालकमींत्री स 
अन्न, नागरी पुरस ा स ग्राडक सींर्  मींत्री याींची ठदनाींक १३ म,े २०१५ रोपी सा यासमुारास 
दै क झाली, डे खरे आडे काय, 
(२) अस्यास, सदर दै कीत को ते दन ाय घेण्यात आले सदर दन ायाया अनुषींगान ेको ती 
कायासाडी केली सा करण्यात येत आडे, 
(३) नस्यास, वसलींदाची कार े काय आडेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट (११-०९-२०१५) :(१) डोय, ठद. १२ म,े २०१५ रोपी मा.मींत्री, अन् न, नागरी 
पुरस ा स ग्राडक सींर्  याीं या अध् य्तेखाली कोपरी (जप. ा े) येर्ील ीासकीय गोदामाची 
पागा  ा े मडानगर पाकलकेस ड ताींतरीत करण् यादादत मा.मींत्री, सासापदनक दाींककाम 
(सासापदनक उपक्रम) तर्ा पालक मींत्री,  ा े याीं या उपजर्तीत दै क झाली आडे. 
(२) या सींदभाात या दै कीमध् ये  ा े मडानगरपाकलकेला वसठडत ्रक तास पा वसण् यादादत स चना 
ठदले् या आडेत. 
(३) ्रक् न उद्् ासत नाडी. 
  

___________ 
  
जळगाांव जजल््यात धान्य व रॉिेल वाटपात होणारी अरनयसमतता व सांगणिीिृत रेशन िाडा 

तयार िरण्यािररता मुदतवाढ देण्याबाबत 
  

(१९)  १९७४३ (३१-०७-२०१५).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.गुलाबराव पाटील (जळगाव 
ग्रामीण) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांर्ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पळगाींस जप््यात सासापदनक वसतर  व्यसर्ेकड न करण्यात ये ारा कान्य स रॉकेल 
सा्पात अदनयकमतता डोत आडे, डे खरे आडे काय, 
(२) अस्यास, या सींदभाात पुरस ा वसभागाकड ेतक्रार करुनडी को तीच कायासाडी डोत नाडी, 
डे डी खरे आडे काय, 
(३) तसेच, उ्त जप््यात सींग कीकृत रेीन काडा तयार करण्याचे काम ४० ््केच 
झा्यामुळे अनेक कु्ुींदे रेीन काडाापास न सींधचत अस्याने यास एक मठडन्याची मुदत साढ 
देण्याची माग ी माडे एव्रकल, २०१५ मध्ये सा यादरम्यान केली, डे डी खरे आडे काय, 
(४) अस्यास, उ्त ्रककर ाींदादत ीासनाने चौकीी केली आडे काय स यात काय आढळ न 
आले, यानुषींगान ेको ती कायासाडी केली सा करण्यात येत आडे, 
(५)  नस्यास, वसलींदाची कार े काय आडेत ? 
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श्री. धगरीश बापट (११-०९-२०१५) :(१) नाडी. 
(२) ्रक् न उद्् ासत नाडी. 
(३) राज् यात सींग कीकृत रेीनकाडा वसतर ाचे काम अद्याप सुरु नाडी.  यामुळे मुदतसाढ 
देण् याचा ्रक् न उद्् ासत  नाडी. 
(४) स (५) ्रक् न उद्् ासत नाडी. 
  

___________ 
  

राज्य शासनाने हमीभावाने खरेदी िेलेला मिा व्यापाऱयाांना अल्प दरात वविल्याबाबत 
  

(२०)  १९७७१ (३१-०७-२०१५).   डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
पुरवठा व ग्राहि सांर्ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य ीासनाने ीेतकऱ्याींकड न १३१० रूपये डमीभासाने खरेदी केलेला मका  अयींत अ्प 
दरात म्ड पेच केसळ ८०० रुपये ज्सीं्ल दराने व्यापाऱ्याींना वसक्यामुळे ीासनाला रु. २ 
को्ी ६४ लाख रुपयाींचा तो्ा सडन करासा लागला, डे खरे आडे काय, 
(२) अस्यास, या्रककर ी चौकीी करण्यात आली आडे काय, यानुषींगाने को ती कायासाडी 
केली सा करण्यात आली आडे, 
(३) नस्यास, वसलींदाची कार े काय आडेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट (११-०९-२०१५) :(१) स (२) अींीत: खरे आडे. 
     तर्ावप, खरीप प न डींगाम २०१३-१४ सा र रु. १३१०/- ्रकदतज्सीं्ल डमीभास दराने 
खरेदी केले् या १५ जप् ्याींतील मका, कें द्रीय सा यात न सगळ न इ-कललासाव् दारे वसक्री 
करण् यास कें द्र ीासनाने दनदेी ठदले अस न,  या दनदेीानुसार कललासाव् दारे सरासरी रु. ८००/- 
ते रु. ११४०/- ्रकदतज्सीं्ल दराने मका वसक्री करण् यात आला. या वसक्रीत न रु. ९५.५९ को्ी  
पमा झाले अस न उसाररत र्कम ्रकाप् त डोण् या या अनुषींगान ेपुढील कायासाडी सुरु आडे. 
(३) ्रक् न उद्् ासत नाडी. 
  

___________ 
  

ओलमण (ता.िजात,जज.रायगड) ववहहरीांची झालेली दरुवस्र्ा 
 (२१)  १९८१२ (२९-०७-२०१५).   श्री.मनोहर भोनर (उरण) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ओलम  (ता.कपात,जप.रायगड)  ग्रामपींचायत मध्ये पाण्याच े दकुभाष्य मोठ्या ्रकमा ात 
अस न वपण्याया पाण्याया वसठडरी को याडी ् ी कोसळण्याया जर्तीत अस्यान ेमाडे 
एव्रकल, २०१५ मध्ये सा यादरम्यान दनदीानास आले, डे खरे आडे काय, 
(२) अस्यास, यामुळे तेर्ील ग्रामर्ाींना वपण्याया पाण्याकररता स स  करासी लागत आडे, 
डे डी खरे आडे काय, 
(३) अस्यास, सदर गासातील वपण्याया पाण्याची ी्ंचाई द र करण्याकररता ीासनाने को ती 
कायासाडी केली सा करण्यात येत आडे, 
(४) नस्यास, वसलींदाची कार े काय आडेत ? 
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श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०९-२०१५) :(१) स (२) अींीत: खरे आडे. 
     ओलम  (जप.कपात, जप.रायगड) येर्े एक   चार पाण्याया वसठडरी स एक वसींकन वसठडर 
आडे. उन्डाळ्यात या वसडीरीचे पा ी कमी झा्याने वपण्याया पाण्याची ी्ंचाई भासते. मात्र 
ी्ंचाई कालासकीत माग ीनुसार ्ँकरच े पा ी पुरस ा केला पातो. गासातील वपण्याया 
पाण्याया वसठडरी कोसळण्याया जर्तीत नाडीत. 
(३) सदर गासातील पुन्या वपण्याया पाण्याया वसठडरीचे खोली कर े स रुीं दीकर  करण्याचा 
्रकतास ्रकाप्त झाला अस न वपण्याया पाण्याचा उद्भस साढवसण्यासा र सदरचे काम लसकरात 
लसकर मींप र करण्याचे ्रकतावसत आडे. 
(४) ्रक्न उद्् ासत नाडी. 

___________ 
  

राज्यात ववधानसभा मतदार सांघ रनहाय नववन सशधावाटप िायाालय सुरु िरण्याबाबत 
  

(२२)  २०७३३ (३१-०७-२०१५).   श्री.रुपेश म् हात्र े (सभवांडी पूवा) :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
पुरवठा व ग्राहि सांर्ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य ीासनान े वसकानसभा मतदार सींघ दनडाय नवसन कीकासा्प कायाालय सुरु 
करण्याया घेतले्या दन ायानुसार कभसींडी (प सा) येर्े भादसड, ्ेमघर, ीाींतीनगर, नसी सती, 
ताडाळी, पद्मानगर पोगाींस, चावसींद्र इयादी भागात नवसन कीकासा्प कायाालय सुरु 
करण्यादादतच ेदनसेदन र्ादनक लोक्रकदतदनकी, (कभसींडी प सा) याींनी ठदनाींक ३ टेब्रुसारी, २०१५ 
रोपी सा यासुमारास उपदनयींत्रक कीकासा्प, “ट”पररमींडळ,  ा े याींना दनसेदन ठदले डे खरे 
आडे काय, 
(२) अस्यास, सदर दनसेदनानसुार उ्त भागात कीकासा्प कायाालय सुरु करण्यासींदभाात 
को ती कायासाडी केली सा करण्यात येत आडे, 
(३)  नस्यास, वसलींदाची कार े काय आडेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट (१४-०९-२०१५) :(१), (२) स (३) ्रक्नामध्ये नमुद केलेले दनसेदन ्रकाप्त 
झालेले नाडी. 
  

___________ 
  

िजात (जज.रायगड) तालुक्यात हमीभावाने भात खरेदी िें द्र सुरु नसल्याबाबत 
  

(२३)  २१०२२ (३१-०७-२०१५).   श्री.सुरेश लाड (िजात), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांर्ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कपात (जप.रायगड) तालु्यात अद्यापयात डमीभासाने भात खरेदी कें द्र सुरु करण्यात आली 
नाडीत, डे खरे आडे काय, 
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(२) अस्यास, सदर तालकुा ीतेकरी सडकारी खरेदी वसक्री सींघाकड े खरेदी केलेला भात 
 ेसण्यास ीासकीय गोदाम ेउपलब्क नाडीत, डे डी खरे आडे काय, 
(३) अस्यास, उ्त ्रककर ी चौकीी केली आडे काय, 
(४) अस्यास, चौकीीत काय आढळ न आले स तद्नुसार गोदाम ेउपलब्क कर ेसा र ीासनान े
को ती कायासाडी केली सा करण्यात येत आडे, 
(५)  नस्यास, वसलींदाची कार े काय आडेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (११-०९-२०१५) :(१) डे खरे आडे. 
(२), (३) स (४) डे खरे आडे. तर्ावप, ककमान आकाराभ त ककीं मत खरेदी योपनेंतगात सन 
२०१३-१४ मध् ये खरेदी केले् या कानाची भरडाई न झा् यान ेगोदामात ते सा  न राठडले. या तस 
गोदाम उपलब् क डोण् यासा र सन २०१३-१४ मध् ये खरेदी करण् यात आले् या कानाची ई-
कललासाव् दारे वसक्री करण् यादादतची कायासाडी सुरु आडे. 
(५) ्रक् न उद्् ासत  नाडी. 
  

___________ 
  

नागझरी (ससांदखेड राजा जज.बुलडाणा) येर्ील महाजल योजनअेांतगात नळयोजना 
ग्रामपांचायतीला हस्ताांतरीत िरण्याबाबत 

  

(२४)  २१०६५ (२९-०७-२०१५).   डॉ.शसशिाांत खेडिेर (ससांदखेड राजा) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागझरी (कसींदखेड रापा जप.दुलढा ा) येर्ील मडापल योपनअेींतगात सन २००९ ते २०१० 
या कालासकीमध्ये प  ा डोसनडी सदर नळयोपना ग्रामपींचायतीला डताींतरीत झालेली नाडी, 
डे खरे आडे काय, 
(२) अस्यास, सदर योपनमेध्ये गैरव्यसडार झाला अस्याची तक्रार मा. मुय कायाकारी 
अधककारी जप.प. दुलढा ा याींयाकड ेठदनाींक १ प न, २०१५ रोपी सा यासुमारास ठदली आडे, डे 
डी खरे आडे  काय, 
(३) अस्यास, यासींदभाात चौकीी करण्यात आली आडे काय, यानुषींगाने सींदींधकताींसर को ती 
कारसाई केली स सदर योपना डताींतरीत करण्यादादत को ती कायासाडी केली सा करण्यात 
येत आडे, 
(४) नस्यास, वसलींदाची कार े काय आडेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०९-२०१५) :(१) डोय, डे खरे आडे. 
(२) डोय, डे खरे आडे. 
(३) डोय, 
       यादादत चौकीी सुरु आडे. पा ी पुरस ा सकमती नागझरी स सरपींच, सधचस 
ग्रामपींचायत दरेगाींस (नागझरी) याींना उपवसभागामाटा त योपनेव्दारे पा ी पुरस ा सुरळीत 
करण्यादादत स योपना डताींतरीत करण्यादादत ठद. ७.४.२०१५ स ठद. १.७.२०१५ या पत्रान्सये 
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सुचीत करण्यात आले अस न चौकीी कररता पा ी पुरस ा सकमतीकडील ससा दतऐसपाची 
माग ी केली आडे. 
(४) ्रक्न उद्् ासत नाडी. 

___________ 
  

बुलढाणा पांचायत ससमतीअांतगात पाणी टांचान रनवारणार्ा प्राप्त रनधीत  
अरनयसमतता झाल् याबाबत 

  

(२५)  २१०७६ (२९-०७-२०१५).   श्री.हषावधान सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दुलढा ा पींचायत सकमती अींतगात सन २०१२-१३ स सन २०१३-१४ या सषी पा ी ी्ंचाई 
दनसार ार्ा दीड को्ी रुपयाींची तरतुद ्रकाप् त झाली डोती, डे खरे आडे काय, 
(२) अस् यास, जप् डा  र्ादनक दनकी लेखा परर् ामध् ये सदर ्रकाप् त अनुदानात ४६ ल् 
रुपयाची अदनयकमतता झाली अस्याचे दनष पन् न झाले, डे डी खरे आडे काय, 
(३) अस् यास, यादादत चौकीी करण्यात आली आडे काय, यानुषींगान े दोषी  
असले् याींवसरुध् द को ती कारसाई केली सा करण् यात येत आडे, 
(४) नस् यास, वसलींदाची कार े काय आडेत ? 

श्री. बबनराव लोणीिर (१४-०९-२०१५) :(१) डोय, डे खरे आडे. 
(२) डोय. 
(३) डोय, चौकीी करण् यात आली आडे. 
      दोषी असले् याींसर कारसाई करण् यात आली अस न  याींची एक सावषाक सेतनसाढ दोन 
सषाासा र रोखण् यात आली आडे. 
(४) ्रक् न उद्् ासत नाडी. 
  

___________ 
  

महाड (जज.रायगड) येर्ील आहदवासी वाडयाांच् या नळ पाणीपुरवठा योजनाांबाबत 
  

(२६)  २१३३३ (३१-०७-२०१५).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट) :   
सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मडाड (जप.रायगड) येर्ील १३४  ग्रामपींचायतीपकैी ७७ ग्रामपींचायतीमध् ये अस ा-या 
आठदसासी सायायाीं या नळ पा ीपरुस ा योपनेदादत तसेच येर्ील पा ी ी्ंचाईदादत को तीडी 
माठडती देण् यास सींदींधकत पींचायती उदाकसन अस न यादादत  आठदसासी समापा या कीरगास 
मठडला सरपींचानी  वसचार ा केली अस ता सींदींधकत ग्रामसेसकाने दलुा्  के् याच ेमाडे म े२०१५ 
मध्ये सा  या दरम्यान दनदीानास आले आडे, डे खरे आडे काय, 
(२) अस् यास, उ् त ्रककर ी ीासनाने चोकीी केली आडे काय, यानुषींगाने सींदींधकतासर 
कारसाई करण्यादादत तसेच आठदसासी साडयाींपयात ीासनाची पा ी पुरस ा योपना 
रादवसण् यासा र को ती कायासाडी केली सा करण्यात येत आडे, 
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(३) अस् यास, कायासाडीचे  सरुप काय आडे, 
(४) नस् यास, वसलींदाची कार े काय आडेत ? 

 श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०९-२०१५) :(१) डे खरे नाडी. 
(२) ्रक्न उद्् ासत नाडी. 
(३) मडाड तालु्यातील ६२ आठदसासी सायायासर वपण्याया पाण्याची सुवसका उपलब्क अस न 
सदर सायायाींपकैी को याडी आठदसासी साडीची पा ी पुरस ा योपनेदादतची माग ी ्रकाप्त 
झालेली नाडी. 
(४) ्रक्न उद्् ासत नाडी. 
  

___________ 
  

धचमूर व नागसभड (जज.चांद्रपूर) तालुक्यात हातपांपाांची उभारणी िरण्याबाबत 
  

(२७)  २१४०१ (२९-०७-२०१५).   श्री.बांटी भाांगडडया (धचमूर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  धचमुर स नागकभड (जप.चींद्रपरु) तालु् यात सन २०१५  या ्रकखर उन् डाळ्यात भीष  पा ी 
ी्ंचाईमुळे  र्ादनक लोक्रकदतदनकी याींनी ी्ंचाईग्र त भागामध् ये डातपींप मींपुर करण् यासा र 
जप् डा ्रकीासनास ठदनाींक ८ मे २०१५ रोपी सा यासुमारास वसनींती केली, डे खरे आडे काय, 
(२) अस् यास, सदर माग ी केलेले डातपींप जप् डा ्रकीासनाने मींपरु केलेले आडेत, डे डी खरे 
आडे काय, 
(३) अस् यास, सदर तालु् यात  र्ादनक लोक्रकदतदनकीनी माग ी के् या्रकमा े मींप र 
डातपींपाची उभार ी करण्यादादत को ती कायासाडी केली सा करण्यात येत आडे, 
(४) नस् यास, वसलींदाची कार े काय आडेत ? 

 श्री. बबनराव लोणीिर (१४-०९-२०१५) : (१) डोय, डे खरे आडे. 
(२) डोय, डे खरे आडे. 
     धचम र तालु् यातील ४६ गासाींमध् ये ७६ डातपींप मींप र केले आडेत. तसचे नागकभड 
तालु् यातील ११ गासाींमध् ये १३ डातपींप मींप र करण् यात आले आडेत. 
(३) ठद. ८ म,े २०१५  या पत्रान् सये धचम र तालु् यातील गाींस ेमु य कायाकारी अधककारी जप.प. 
चींद्रप र याींनी पुरस ी आराखयायात समावसष   करुन सदर ३८ गासाींपकैी १९ गासाींच ेससे्  प  ा 
केले. या १९ गासाींपैकी ९ ्रककर े ससे् अींती वसठडरीसा र योग् य आढळली. तर्ावप, मान् स न 
सुरु झा् यामळेु वसींक  वसठडरीींची काम ेडोस ीकली नाडीत. 
      नागभीड तालु् यातील ी्ंचाई आराखयायातील समावसष   ३ गासाींपैकी ३ गासाींचे ससेष् ा  
करण् यात आले अस न  यात योग् य आढळ न आले् या २ गासाींमध् ये डातपींप दसवसण् यात आले 
आडेत. 
(४) ्रक् न उद्् ासत नाडी. 
  

___________ 
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नासशि येर्ील दादासाहेब फाळिे स् मारि पररसरातील प्रादेसशि 
 वस् तुसांग्रहालय बांद असल्याबाबत 

  

(२८)  २२४३८ (३१-०७-२०१५).   श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय 
साांस् िृरति िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाकीक येर्ील दादासाडेद टाळके  मारक पररसरातील ्रकादेकीक स तुसींग्रडालय गत काडी 
सषाापास न दींद अस र्ेत अस न सींग्रडालयातील दकुमाळ स मौ् यसान स तु क ळखात पड् या 
अस् याच ेठदनाींक १८ म,े २०१५ रोपी सा यासुमारास दनदीानास आले आडे, डे खरे आडे काय, 
(२) अस् यास, सदर स तुसींग्रडालय दींद  ेसण् याची कार े काय आडेत स सदर स तुसींग्रडालय 
पुसासत सुरु  ेसण् यासा र को ती कायासाडी केली सा करण्यात येत आडे, 
(३)  नस् यास, वसलींदाची कार े काय आडेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(२१-०९-२०१५) :(१) डोय. 
(२) स (३) अधककारी स कमाचाऱ्याींची पदे रर्त अस्याने सदर सतुसींग्रडालय दींद डोते. 
अकभर्क पद डे ्रकदतदनयु्तीने स अन्य पदे भरण्यात आली आडेत. आता सदर सींग्रडालय 
पुसासत सुरु  ेसण्यात आले आडे. 
  

___________ 
  

राज्यात दाररद्रय रेषेखालील िुटुांबाच्या सांख्येबाबत 
  

(२९)  २२४९९ (३१-०७-२०१५).   श्री.गुलाबराव पाटील (जळगाव ग्रामीण) :   सन्माननीय 
अन् न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांर्ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात दाररद्रय रेषेखालील कु्ुींदाची एक   सींया ककती आडे, अीा कु्ुींदाना ीासकीय 
सुवसका को या सरुपाया पुरवसण्यात येत आडेत, 
(२) अस्यास, गे्या पाच सषाात या कु्ुींदात झालेला ददल ीासनाया अपे्े्रकमा े आडे 
काय आण  याींचा आधर्ाक तर उींचासला आडे काय, 
(३) अस्यास, यादादत ीासनान ेपाड ी केली आडे काय, अस्यास पाड ीच े दनषकषा काय 
आडेत, 
(४) नस्यास, वसलींदाची कार े काय आडेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट (१८-०९-२०१५) :(१) दाररद्र्य रेषेखालील कु्ुींदाची एक   सींया ७०,०७,५८९ 
आडे. 
      राषरीय अन्न सुर्ा अधकदनयम, २०१३ अींतगात अींयोदय अन्न योपनेतील ससा 
लाभार्थयााना ्रकदत कीकापत्रत्रका ्रकदतमाड ३५ ककलो अन्नकान्य स ्रकाकान्य कु्ुींद ग्ामध्ये 
समासेी करण्यात आले्या दीपीएल स एपीएल (केीरी) मकील काडी लाभार्थयााना ्रकदतव्य्ती 
्रकदतमाड ५ ककलो अन्नकान्याचे सा्प करण्यात येत.े 
(२) ्रक्न उद्् ासत नाडी. 
(३) ्रक्न उद्् ासत नाडी. 
(४) ्रक्न उद्् ासत नाडी. 
  

___________ 
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वडघम, िोतवाली (ता.ससरोंचा, जज.गडधचरोली) पररसरात िोट्यवधी वषाापूवीच ेडायनासोरच े
जीवाश्म आढळून आल्याबाबत 

  

(३०)  २२७४४ (३१-०७-२०१५).   श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाव), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
िळवा) :   सन्माननीय साांस् िृरति िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सडघम, कोतसाली (ता.कसरोंचा, जप.गडधचरोली) पररसरात कोट्यसकी सषााप सीच ेडायनासोरचे 
पीसा्म आढळ न आ्याच ेमाडे एव्रकल २०१५ मध्ये सा यादरम्यान दनदीानास आले, डे खरे 
आडे काय, 
(२) अस्यास, उ् ा ्रककर ी ीासनामाटा त चौकीी केली आडे काय, 
(३) अस्यास, चौकीीत काय आढळ न आले स तदनुसार पुढे को ती कायासाडी केली सा 
करण्यात येत आडे, 
(४) नस्यास, वसलींदाची कार े काय आडेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(२१-०९-२०१५) :(१) नाडी, 
    तर्ावप, डायनोसोरच ेपीसा्म सन १९८४-८५ या आकीच सापडले अस्याचे Director, 
Park and Museum Division, Nagpur याींनी कळवसले आडे. 
(२), (३) स (४) ्रक्न उद्् ासत नाडी. 
  

___________ 
  

मुांबन ववक्रोळी, िन्नमवार नगर येर्ील सशधापलत्रिा िायाालयाच्या नववन इमारतीबाबत 
  

(३१)  २२९१० (३१-०७-२०१५).   श्री.सुरनल राऊत (ववक्रोळी) :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
पुरवठा व ग्राहि सांर्ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींदई वसक्रोळी, कन्नमसार नगर कीकापत्रत्रका कायाालयाची इमारत प  ात: मोडकळीस आली 
अस्याने कीकापत्रत्रका कायाालयासा र नवसन इमारत दाींकुन देण्याची माग ी र्ादनक 
लोक्रकदतदनकी, वसक्रोळी स र्ादनक नागरीकाींनी केली अस्याच ेमाडे एव्रकल, २०१५ मध्ये सा 
यादरम्यान दनदीानास आले आडे, डे खरे आडे काय, 
(२) अस्यास, सदरील कीकापत्रत्रका कायाालयासा र नवसन इमारत दाींकण्यादादत ीासनान े
को ती कायासाडी केली सा करण्यात येत आडे, 
(३)  नस्यास, यामागील वसलींदाची कार े काय आडेत ? 
 श्री. धगरीश बापट (१४-०९-२०१५) :(१), (२) स (३) या सींदभाात सन्माननीय वसकानसभा 
सदयाींचे ठदनाींक ८ पानेसारी, २०१५ चे दनसेदन ्रकाप्त झाले आडे. यास अनुसरून उप 
दनयींत्रक, ई पररमींडळ कायाालयाया ठद. १७.८.२०१५ स ठद. २१.८.२०१५ या पत्रान्सये 
कीकासा्प कायाालय क्र. ४५ ई या कायाालयाया पागेचा पुनवसाकास करण्यादादत मुींदई 
गडृदनमाा  स ्ेत्र वसकास मींडळ, मुींदई याींना कळवसण्यात आले आडे. 
  

___________ 
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अढ्याळ (जज.भांडारा) येर्े वन ववभागामाफा त लाभार्थयाांना देण्यात येणारे अनुदारनत ससलेंडर 
इतरत्र वापरत असल्याबाबत 

  

(३२)  २३३४६ (३१-०७-२०१५).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा), श्री.राजेश िाशीवार (सािोली) :   
सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांर्ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) अढयाळ (जप.भींडारा) येर् ेसन वसभागातटे लाभार्थयााना घरगुती सापरासा र देण्यात ये ाऱे 
अनुदादनत कसलेंडर अढयाळ स पररसरातील डॉ्ेल, चायनीप से्ं र व्डॅन, चाय ्परी तसेच 
आ सडी दापारातील दकुानाींमध्ये मो या ्रकमा ात गैरसापर डोत अस्याचे दनदीानास आले 
आडे, डे खरे आडे काय, 
(२) अस्यास, ग्राडकाींना कसलेंडर कमळवसण्यासा र कीं पनीकड ेएसएमएस वसीेष क्रमाींक डायल 
करून माग ी नोंदसासी लागते मात्र, व्याससादयकाींना डपार रुपयात कसलेंडर उपलब्क डोतो 
अीा तक्रारी ग्राडकाींनी केले्या आडेत, डे डी खरे आडे काय, 
(३) अस्यास, सदर ्रककर ाची चौकीी करण्यात आली आडे काय, अस्यास, चौकीीनुसार 
को ती कारसाई केली सा करण्यात येत आडे, 
(४)  नस्यास, डो ाऱ्या वसलींदाची कार े काय आडेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट (१८-०९-२०१५) :(१) डे खरे नाडी. 
(२) अीा ्रककारे को तीडी तक्रार ्रकाप्त झालेली नाडी 
(३) ्रक्न उद्् ासत नाडी. 
(४) ्रक्न उद्् ासत नाडी. 
  

___________ 
  

टेंभोड े(ता.पनवेल,जज.रायगड) तसचे अनिे गावाांतील पाणीटांचानबाबत 
  

(३३)  २३६२५ (२९-०७-२०१५).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट) :   
सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पनसेल (जप.रायगड) तालु्यातील अनेक गासाींना दरसषी पा ी ी्ंचाईला सामना करासा 
लागत अस न पा ीपुरस ा करण् यासा र असघ् या दोन क्रकरना मींप री देण् यात आली अस् याच े
माडे एव्रकल, २०१५ मध्ये सा  या दरम्यान दनदीानास आले आडे,डे  खरे आडे काय, 
(२) अस् यास, े्ंभोड े (ता.पनसले) गासची लोकस ती २ डपार ३४९ इतकी आडे कसडको या 
पा ीपुरस ा योपनलेा वसलींद लागत अस् याने या गासाला दरसषी पा ी ी्ंचाईला सामोरे पास े
लागत आडे, डे डी खरे आडे काय, 
(३) अस् यास, यादादत चौकीी केली आडे काय, यानुषींगान े पा ी पुरस ा करण् यादादत 
्रकभासी उपाय योपना करण् यासा र ीासनान ेको ती कायासाडी केली सा करण्यात येत आडे, 
(४) नस् यास, वसलींदाची कार े काय आडेत ? 
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 श्री. बबनराव लोणीिर (१५-०९-२०१५) :(१) डे खरे नाडी. 
(२) डे खरे नाडी.  
    े्ंभोड,े (ता.पनसले) येर् े कसडको वसभागाकड न नळ पा ी पुरस ा योपना कायााजन्सत 
करण्यात येत आडे.सदरची योपना प  ा झा्यानींतर े्ंभोड े गासास पुरेीा ्रकमा ात पा ी 
पुरस ा डो ार आडे. े्ंभोड ेया गासी २ वसींक  वसठडरी आडेत यापैकी एका वसींक  वसठडरीसर 
वसद्युत पींप दसस न पा ी पुरस ा सुरु आडे. 
(३) ्रक्न उद्् ासत नाडी. 
   कसडको वसभागाकड न सतींत्र नळ पा ी पुरस ा योपना े्ंभोड े गासासा र करण्यात येत 
आडे. 
(४) ्रक्न उद्् ासत नाडी. 
  

___________ 
  

पुणे जजल् ्यातील ससांहगड, राजगड, रायगड आणण तोरणा या गडावरील दगुाावशेषाांच े
ववद्रपुीिरण होत असल् याबाबत 

  

(३४)  २३६७३ (३१-०७-२०१५).   श्री.सभमराव तापिीर (खडिवासला), श्री.प्रशाांत बांब 
(गांगापूर) :   सन्माननीय साांस् िृरति िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पु े जप् ्यातील कसींडगड, रापगड, रायगड आण  तोर ा या गडासरील दगुाासीेषाींच े
वसद्रपुीकर  डोत अस् याच ेमाडे मे, २०१५ मध्ये सा यादरम्यान दनदीानास आले, डे खरे आडे 
काय, 
(२) अस्यास, दगुाासीेषाींया दरुुतीया कामामध्ये कसमें्चा मो या ्रकमा ात सापर करून 
सदर कामासा र पा कार सातुतज्ाींचा अभास,  ेकेदार परसडले अस े अींदापपत्रक आण  
तरत दी, पुरात स खा या या अधकका-याींचे दलुा्  यामुळेच दनयमदा्य पध् दतीने सदर गडाींची 
दरुु ती सुरु आडे, डे डी खरे आडे काय, 
(३) अस् यास, यादादत ीासनान ेचौकीी केली आडे काय, तसेच सींदींधकताींसर स  ेकेदाराींसर 
को ती कारसाई केली सा करण् यात येत आडे, 
(४) नस्यास, वसलींदाची कार े काय आडेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(२१-०९-२०१५) :(१), (२) स (३) डे खरे नाडी. 
    रायगड कक्ला राषरीय सींरक्ष्त मारक अस न तो भारतीय पुरातस ससे्  मींडल 
कायाालय मुींदई याींया अखयारीत येतो. तसेच कसींडगड कक््याया पतन स दरुुती 
कामामध्ये त्रु्ी आढळ न आ्याचा अडसाल कॉलेप कट इींजपदनयररींग पु े याींनी सादर केला 
डोता. सदर अडसालास अनुसरुन सदर कामाचे कीं त्रा्दार स सातुवसीारद याींना वसभागाया 
ठदनाींक १६ पुल,ै २०१५ या ीासन दन ायान्सये वसभागाया कीं त्रा्दार स सातुवसीारद याींया 
नाकमकास चीत न सगळण्यात आले आडे. तसेच सदर कामाच ेकदनष  अकभयींता याींचेसर पुरातस 
सींचालनालयामाटा त दनयमानुसार कीतभींगवसषयक कायासाडी करण्यात येत आडे. 
(४) ्रक्न उद्् ासत नाडी. 
  

___________ 
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सभवांडीतील (जज.ठाणे) सशधावाटप दिुानाांमध्ये आवश्यि असलेला रॉिेलचा साठा  

पुरववण्यात येत नसल्याबाबत 
  

(३५)  २३७४२ (३१-०७-२०१५).   श्री.रुपेश म् हात्र े (सभवांडी पूवा) :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
पुरवठा व ग्राहि सांर्ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कभसींडीतील (जप. ा े) १२० कीकासा्प दकुानातील सेल कट ्ेकया सेळी ज्या 
कीकापत्रत्रकाींची ्रकय् तपास ी करण्यात आली यानुसार ्रकय् तपास ी झाले्या 
कीकापत्रत्रकाींकारकाींसा र आस्यक असलेला रॉकेलचा सा ा या दकुानदाराींना पुरवसण्यात येत 
नस्याच ेमाडे म,े २०१५ मध्ये सा यादरम्यान दनदीानास आले, डे खरे आडे काय, 
(२) अस्यास, याींची कार े काय आडेत, यादादत चौकीी केली आडे काय, अस्यास, 
चौकीीनुसार सींदींधकताींसर को ती कारसाई केली सा करण्यात येत 
आडे, 
(३) नस्यास, वसलींदाची कार े काय आडेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट (१४-०९-२०१५) :(१) स (२) कभसींडी कीकासा्प कायाालय ्ेत्राींतगात माडे 
क् ्ोदर स माडे सडसेंदर, २०१२ या कालासकीत घेण्यात आले् या कीकापत्रत्रका पडताळ ी 
मोठडमेया कालासकीत प े कीकापत्रत्रकाकारक कीकाजपन्नस घेण्यासा र कीकासा्प दकुानात 
आले नाडीत याींया कीकापत्रत्रका ्रकर्म दनलींत्रदत स यानींतर रद्द करण्यात आ्या. सेल कट 
्ेक मोठडमेअींतगात कीकासा्प दकुानात ्रकय् उपजर्त न झाले्या कीकापत्रत्रकाकारकाींया 
कीकापत्रत्रका रद्द करण्यात आ्या.  यामुळे रद्द करण्यात आले्या कीकापत्रत्रकाकारकाींसर 
केरोकसन दनयतन मींप र करण्यात आलेले नाडी. 
(३) ्रक् न उद्् ासत नाडी. 

___________ 
  

पळासखेड े( ता.पारोळा जज.जळगाांव ) येर्ील नळयोजनाांची िामे प्रलांलबत असल्याबाबत 
  

(३६)  २४०३२ (२९-०७-२०१५).   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पळासखेड े (सीम) (ता.पारोळा जप.पळगाींस) या गासासा र दोन पाण्याया योपना मींप र 
डोस नडी या गासाचा वपण्याचा ्रक्न अद्यापडी सु्लेला नाडी, डे खरे आडे काय, 
(२) अस्यास, सदर गासात दतसऱ्याींदा नसीन योपना मींप र झालेली अस न सदरच े काम 
ग्रामपींचायतीमध्ये मतभेद अस्यामुळे दतसरी योपनाडी ्रकलींत्रदत आडे, डे डी खरे आडे काय, 
(३) अस्यास, सदरया दतन्डी योपनाींची चौकीी करण्यात आली आडे काय, यानुषींगान े 
सींदींधकताींसर को ती कारसाई  केली सा करण्यात येत आडे, 
(४) नस्यास, वसलींदाची कार े काय आडेत ? 
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श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०९-२०१५) : (१) अींीत: खरे आडे. 
(२) डोय, डे खरे आडे. 
(३) स (४) योपनाींदादतची सवसतर चौकीी करुन सींदींधकताींसर योग्य ती कायासाडी करण्यात 
येईल. 
  

___________ 
  

शहापूर आणण आसनगाव (जज.ठाणे) िररता असलेल्या भातसा नदीवरील पाणी पुरवठा 
योजनेचा शुध्दीिरण प्रिल्प बांद असल्याबाबत 

 

 (३७)  २४१८२ (२९-०७-२०१५).   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ीडाप र आण  आसनगास (जप. ा े) कररता भातसा नदीसर सन १९८३ साली पा ी पुरस ा 
योपना सुरु करण्यात आली, डे खरे आडे काय, 
(२) अस्यास, सदर योपना ३३ सषे पुनी अस न अनेक सष ेया योपनेचा ीुध्दीकर  ्रकक्पच 
दींद अस्याने तरे्ील नागररकाींना अीुध्द पाण्याचा पुरस ा डोत आडे, डे डी खरे आडे काय, 
(३) अस्यास, उ्त ठ का या नागररकाींना ीुध्द पा ी पुरवसण्यादादत को ती कायासाडी 
केली सा करण्यात येत आडे, 
(४) नस्यास, वसलींदाची कार े काय आडेत ? 
  

 

श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०९-२०१५) :(१) डोय, डे खरे आडे. 
(२) अींीत: खरे आडे. 
(३) मौप ेआसनगास स ीडाप र येर्ील नळ पा ी पुरस ा योपना सन १९८३ साली कायााजन्सत 
करण्यात आली आडे. आसनगाससा र सन २००० साली सतींत्र पा ी पुरस ा योपना 
रादवसण्यात आली अस न या योपनेतील पलीुध्दीकर  कें द्राद्सारे आसनगासला ीुध्द पा ी 
पुरस ा करण्यात येत आडे. तसचे ीडाप र सा र पा ी पुरस ा कर ारे पलीुध्दीकर  ्रकक्प 
नगरपींचायतीद्सारे देखभाल दरुुती न के्यान े दींद अस न ीडाप र या नगरपींचायतीस 
सद्य:जर्तीत TCL स ॲलम ्ाक न ीुध्द पा ी पुरस ा करण्यात येत आडे. 
(४) ्रक्न उद्् ासत  नाडी. 
  

___________ 
  

यवतमाळ जजल् हा पररषदेतील पाणी पुरवठ्याच् या बारा गावाांच् या योजनेत तसेच रनांबी 
(ता.पुसद)येर्ील राष्ट्रीय पेयजल योजनेत झालेल्या अपहाराबाबत 

  

(३८)  २४५७६ (२९-०७-२०१५).   श्री.मदन येरावार (यवतमाळ), श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड), 
श्री.सांजजवरेडडी बोदिुरवार (वणी) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) यसतमाळ जप् डा पररषदेतील ग्रामी  भागात पाण् याची सम या दरु व् डासी म् ड ुन 
ीासनाकड न वसवसक पा ीपुरस ा योपना रादस न कोट्यसकी रुपये खचा करण् यात आले अस न 
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 यातील आ ी, घा ी्ंपी, उमरखेड, मारेगाींस, पाींढरकसडा, पुसद स यसतमाळ पींचायत 
सकमतीतील अकोला, दापार, दारड ताींडा, कभसनी, डातगाींस, कण्  ापुर, माींपाडा अीा एक   १२ 
योपनाींमध् ये गैर्रककार झाला, डे खरे आडे काय, 

(२) अस्यास, उ्त पा ीपुरस ा योपनाींमध् ये झाले् या गैर्रककार ्रककर ी जप् डा पररषद 
यसतमाळ ्रकीासनाकड न ‘एटआयआर’ सा र आदेी दनगामीत करुनडी अद्याप पयात  कायासाडी 
करण् यात आलेली नाडी, डे डी खरे आडे काय, 
(३) तसचे दनींदी (ता.पुसद) गासामध् ये राष रीय पेयपल योपने या कामामध् ये तब् दल नस लाख 
रुपयाींचा गैरव्यसडार झाला अस न सदर योपनेतील र् कम सकमतीच े अध् य् स सधचसाींनी 
पर पररर या खा यातुन काढले,डे डी खरे आडे काय, 
(४) अस् यास, ्रक्न भाग (३) मकील पा ीपुरस ा सकमतीचे अध् य्, सधचस, सरपींच स 
ग्रामसेसक डे पदाददार अस् याची तक्रार पा ी पुरस ा सकमतीचे १२ सद याींनी कायाकारी 
अकभयींता पा ीपुरस ा वसभाग जप.प.यसतमाळ याींचेकड ेकेली, डे डी खरे आडे काय, 
(५) अस् यास, उपरो्त ्रककर ाींची चौकीी करण्यात आली आडे काय, यानुषींगाने सींदींधकताींसर 
को ती कारसाई केली सा करण्यात येत आडे, 
(६) नस्यास, वसलींदाची कार े काय आडेत ? 

श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०९-२०१५) :(१) डे अींीत: खरे आडे. 
(२) डे खरे नाडी. १२ योपनाींया सकमयाींकड न मु्याींकनापे्ा पादाचा खचा केला अस्यामळेु 
आधर्ाक अदनयकमतता झाली डोती. 
          डातगाींस, अकोलादापार, कृष ाप र सालोड, दारड ताींडा, माींपडाा ता. यसतमाळ, 
तळ ी कु-डा ता.आ ी स कीसापीनगर ता. उमरखेड अीा ७ सकमयाींसर कारसाई करुन 
योपनाींची पादाची उचल केलेली र्कम भरुन घेण्यात आली अस न, योपनेची काम े मागी 
लासण्यात आली आडेत. 
      कभस ी  ता.यसतमाळ, दतससाळा ता.घा ी्ंपी स खेड ता. आ ी या ३ सकमयाींनी 
कारसाईस ्रकदतसाद न ठद्यामळेु याींयासर FIR  दाखल करण्यात आलेला आडे. 
       तसेच सासर ता. दाभ ळगास स रापना ता.पुसद या २ सकमयाींसर FIR  करण्यादादत 
अर्सा र्कम भरुन घेण्यादादतची कारसाई सुरु  आडे. 
(३) डे खरे नाडी. 
(४) नाडी. सदर योपनेया कामात गैरव्यसडार झालेला नाडी. परींत  तक्रार ्रकाप्त झालेली आडे. 
(५) डोय, तक्रारीया अनुषींगान े उपवसभागीय अकभयींता याींनी चौकीी केलेली आडे. सदर 
तक्रारीमध्ये तर्थय आढळले नस्याने कारसाईचा ्रक्न उद्् ासत  नाडी. 
(६) ्रक्न उद्् ासत नाडी. 
  

___________ 
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सोलापूर जजल््यातील ग्रामपांचायत पाणीपुरवठा योजनेतील  
पाणी दवुषत असल्याचे आढळल्याबाबत 

  

(३९)  २४९४० (२९-०७-२०१५).   श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दक्ष्ण) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलाप र जप््यातील ग्रामपींचायत पा ीपुरस ा योपनतेील पा ी नमुना तपास ीत       
३ डपार १३७ नमुन ेदवुषत आढळ न आले अस्याच ेदनदीानास आले, डे खरे आडे काय, 
(२) तसेच, सोलाप र जप््यातील ग्रामपींचायती मध्ये पा ी ीुध्दतेसा र सापरण्यात ये ाऱ्या 
्ीसीएल नमुन्यापैकी तब्दल ४३ नमुने दवुषत आढळ न आले आडेत, डे डी खरे आडे काय, 
(३) अस्यास, द वषत पा ी पुरस ा डोस नये यासा र को ती कायासाडी केली सा करण्यात येत 
आडे तसेच सींदींधकताींसर स ग्रामपींचायती सर को ती कारसाई केली सा करण्यात येत आडे, 
(४) नस्यास, वसलींदाची कार े काय आडेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०९-२०१५) :(१) स (२) डोय, डे खरे आडे. 
(३) स (४) दवुषत त्रोताींच े ्ीसीएल पासडरव्दारे ीुध्दीकर  करुन सदर त्रोताींमकील पा ी 
नमुन्याींची पुनतापास ी करण्यासा र तसचे ्लोरीनचे ्रकमा  २०% पे्ा कमी असले्या 
ग्रामपींचायतीींना सदर ्ीसीएल न सापर ेदादत स नसीन ्ीसीएल मानाींकनानसुार खरेदी करुन 
याची तपास ी करुन पा ी ीधु्दीकर  कर ेदादत तालुकातरासर ग् वसकास अधककारी, 
तालुका आरोग्य अधककारी याींनी सींदींधकत ग्रामपींचायतीींना यादादत कायासाडी करुन 
अींमलदपास ी कर ेदादत सुधचत करण्यात आले आडे. 
  

___________ 
  

ससांधुदगुा जजल् ्यातील राष्ट्रीय पेयजलच्या िामात झालेल्या अरनयसमततेची  
चौिशी िरण्याची मागणी 

  

(४०)  २४९६४ (३१-०७-२०१५).   श्री.वैभव नानि (िुडाळ) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कसींकुदगुा जप् ्या या त्रैमाकसक सभेत उपजर्त असले् या कसींकुदगुा जप् ्याचे खासदार 
याींनी मा. पालकमींत्रयाीं या उपजर्तीत नुक याच झाले् या दै कीत ‘राष रीय पयेपल’  या 
कामात झालेली अदनयकमततेची ता काळ चौकीी करासी स यामकील दोषीींसर क ोर कारसाई 
करासी अीी माग ी केली आडे, डे खरे आडे काय 
(२) अस् यास, सदर दै कीतील माग ी या अनुषींगाने चौकीी प  ा झाली आडे काय, चौकीीच े
दनषकषा काय आडेत, यानुषींगान ेसींदींधकताींसर को ती कारसाई केली सा करण्यात येत आडे, 
(३) नस्यास, वसलींदाची कार े काय आडेत ? 
 

 श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०९-२०१५) :(१) डोय, डे खरे आडे. 
(२) डोय, सदर दै कीतील माग ीया अनुषींगाने जप््यातील गे्या तीन सषाात दाींकले्या 
वसठडरीींची तपास ी स चौकीी करण्यात आली अस न चौकीीअींती सदर कामामध्ये 
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अदनयकमतता स गैरव्यसडार झालेला ठदस न आलेला नाडी. यामुळे कारसाईचा ्रक्न उद्् ासत  
नाडी. 
(३) ्रक्न उद्् ासत नाडी. 
  

___________ 
  

जालना जजल््यात व राांजणी (ता.धनसावांगी) येर् ेरनमााण झालेली पाणीटांचान 
  

(४१)  २५१७१ (२९-०७-२०१५).   श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राींप ी ((ता.कनसासींगी,जप.पालना) येर्े तीव्र पा ी ी्ंचाई दनमाा  झाली अस्याचे स सदर 
तालु्यात सन २०१२ पास न दषुकाळाचा सामना करासा लागत आडे येर्े पाण्याचे दनयोपन 
करण्यासा र लाखो रुपये खचा डोसनडी पा ी ी्ंचाई द र झाली नस्याचे माडे म,े २०१५ मध्ये 
सा यादरम्यान दनदीानास आले आडे, डे खरे आडे काय, 
(२) तसेच पालना जप््यात पा ी पुरस ा योपना मोठ्या ्रकमा ात मींप र झा्या अस न 
यापैकी ७० ््के गासात अद्याप सदर योपना सुरु झा्या नाडीत, डे डी खरे आडे काय, 
(३) अस्यास, यादादत चौकीी करण्यात आली आडे, यानुषींगान ेउ्त जप््यात स राींप ी 
येर्ील तीव्र पा ी ी्ंचाई सर मात करण्यासा र स पा ी पुरस ा योपना सुरु करण्यासा र 
ीासनाने को ती उपाययोपना केली आडे सा करण्यात येत आडे, 
(४)  नस्यास, वसलींदाची कार े काय आडेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (१४-०९-२०१५) :(१) स (२) अींीतः खरे आडे. 
(३) ज् या योपने या उद्भसास पुरेसे पा ी कमळत नाडी. तेर्ील  र्ळ पाड ी करुन खापगी 
वसडीर अधकग्रड  करुन/ क्रकरव् दारे वपण् या या पाण् याची व् यस र्ा करण् यात येत,े  या ्रकमा े 
राींप ी येर्े ी्ंचाई कालासकीत क्रकरव् दारे पा ी पुरस ा करण् यात आलेला आडे. 
(४) ्रक् न उद्् ासत नाडी. 

___________ 
  

राज् यात राबववण् यात येणारा शाांतािुमार ससमतीचा अहवाल रद्द िरण् याची मागणी 
  

(४२)  २५५४९ (३१-०७-२०१५).   श्रीमती सांध् यादेवी देसान-िुपेिर (चांदगड), श्री.रमशे िदम 
(मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व ग्राहि 
सांर्ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात रादवसण् यात ये ारा ीाींताकुमार सकमतीचा अडसाल नागरीकाींसर अन् याय कर ारा 
अस् याने सदर अडसाल रद्द करण् यात यासा या माग ीसा र राज् यभरातील तडकसल 
कायाालयासर माडे एव्रकल, २०१५ पास न मोचााच ेआयोपन करण् यात आले आडे, डे खरे आडे 
काय, 
(२) तसेच, सदर अडसाल रद्द करण् यात यासा अीी माग ी मा.अन् न स नागरी पुरस ा मींत्री 
याींना र्ादनक लोक्रकदतदनकी, चींदगड याींनी ठदनाींक १५ प न, २०१५ रोपी सा यासुमारास केली 
आडे, डे डी खरे आडे काय, 
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(३) अस् यास, ्रक् न भाग (१) स (२) दादत ीासनाने चौकीी केली आडे काय, अस् यास, 
चौकीीत काय आढळ न आले स तदनुसार सदर अडसाल रद्द कर ेदादत ीासनाने को ती 
कायासाडी केली सा करण् यात येत आडे, 
(४)  नस् यास, वसलींदाची कार े काय आडेत ? 
 
  

श्री. धगरीश बापट (११-०९-२०१५) :(१) नाडी. तर्ावप अीा माग ीसा र जप् डा पुरस ा 
कायाालय, को् डाप र  स साींगली येर्े मोचााच ेआयोपन करण् यात आले डोत.े 
(२) डोय. 
(३) ीाींताकुमार सकमती या अडसालान् व् ाये सादर केले् या कीटारीीींसर कायासाडी करण् याची दाद 
कें द्र ीासना या अख याररतील आडे. 
(४) ्रक् न उद्् ासत नाडी. 
  

___________ 
  

 

साांगली जजल् ्यातील गावामध् ये होणारा दवुषत पाणी पुरवठा 
  

(४३)  २५६६१ (२९-०७-२०१५).   श्री.अरनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) साींगली जप् ्यात ५५ गासाींमध् ये दवुषत पा ी पुरस ा डोत अस्याच ेमाडे म,े २०१५ मध्ये 
सा  यादरम्यान दनदीानास आले, डे खरे आडे काय,  

(२) अस् यास, यादादत ीासनान ेचौकीी केली आडे काय, चौकीीत काय आढळ न आले आडे, 
यानुषींगान ेको ती कायासाडी केली आडे सा करण्यात येत आडे, 
(३) नस् यास, वसलींदाची कार े काय आडेत स यादादतची सद्यःजर्ती काय आडे ? 

 श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०९-२०१५) : (१) स (२) साींगली जप््यात माडे एव्रकल, २०१५ 
मध्ये एकु  १४३८ पा ी नमनु्याींची पैवसक तपास ी जप्डा आरोग्य ्रकयोगीाळा स 
उपवसभागीय ्रकयोगीाळेकड े केली असता ५२ गासाींतील ६९ ठ का ाच े पा ी नम ने दवुषत 
आढळ न आले अस्याचे माडे म,े २०१५ मध्ये ्रकाप्त झाले्या तपास ी अडसालासरुन ठदस न 
आले आडे. ्रकाप्त अडसालासरुन जप्डा कायाालयाकड न ग्वसकास अधककारी स जप्डा आरोग्य 
वसभागाकड न ग्वसकास अधककारी, तालुका आरोग्य अधककारी स सैद्यकीय अधककारी, 
्रका.आ.कें द्र याींच े माटा त सींदधकत ग्रामपींचायतीना दवुषत आले्या त्रोताींच े ीुध्दीकर  करुन 
घेसन ीुध्द पा ी पुरस ा कर ेदादत लेखी सुचना देण्यात आ्या डोया यानुसार सींदींधकत 
ग्रामपींचायतीींनी दवुषत त्रोताींच े ्ीसीएल न ेीुध्दीकर  करुन पा ी नम न े टेर तपास ीसा र 
जप्डा आरोग्य ्रकयोगीाळा स उपवसभागीय ्रकयोगीाळेकड े पा वसले आडे. सदरचे नम न े
तपास ी प्चात योग्य अस्याच ेआढळ न आले आडे. 
      तसेच ग्रामपींचायत अींतगात कायारत अस ा-या पलसुर्क/पा ी पुरस ा कमाचारी याींच े
माटा त त्रोताींची पररसर सछता, पा ी पुरस ा यींत्र ेतील दोष दरुुती कर ेदादत 
कळवसण्यात आले आडे. तसेच जप््यामध्ये २५ मे ते १५ प न, २०१५ या कालासकीत सार् 
रोग मु्त पनपागतृी अकभयान रादवसण्यात आले आडे. यामध्ये त्रोताींची पररसर सछता,  
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ससे् ात आढळ न आले्या तीव्र स पोखीम त्रोताींया त्रु्ी द र कर े, वपण्याया पाण्याया 
त्रोताींच े ीुध्दीकर , सा स  ्ाकीची सछता स ीुध्दीकर  कर ेदादतची पनपागतृी 
मोठडम रादवसण्यात आलेली आडे. 
(३) ्रक्न उद्् ासत नाडी. 
  

___________ 
  

 
िोल्हापूर जजल्हयातील पाण्याच ेस्त्रोत दवूषत असल्याबाबत 

  

(४४)  २५७०२ (२९-०७-२०१५).   श्रीमती सांध् यादेवी देसान-िुपेिर (चांदगड), श्री.रमशे िदम 
(मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय पाणीपरुवठा आणण स्वच्छता मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) को्डाप र जप्डयातील ससाच ताल ्यातील पाण्याची तपास ी केली असता पाण्याचे त्रोत 
द वषत अस्याच ेमाडे म े२०१५ मध्ये सा यादरम्यान दनदीानास आले, डे खरे आडे काय, 
(२) अस्यास, उ्त ्रककर ी ीासनामाटा त पाड ी केली आडे काय, 
(३) अस्यास, पाड ीत काय आढळ न आले स तद्नसुार सदर जप्डयातील नागरीकाींना 
स छ ीुध्द स पुरेसे पा ी कमळासे म्ड  न ीासनान ेको ती कायासाडी केली सा करण्यात येत 
आडे, 
(४)  नस्यास, वसलींदाची कार े काय आडेत ?  
  
श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०९-२०१५) :(१) डोय, 
       को् डाप र जप् ्यातील एक   १२ तालु् यातील ११३९, पाण् या या नमुन् याींची 
अनुपैवसक तपास ी माडे म,े २०१५ मध् ये करण् यात आली डोती. तपास ीमध् ये  यापैकी १५१ 
नमुने दवुषत आढळले. 
(२), (३) स (४) दवुषत नमुन ेआढळले् या ्रकार्कमक आरोग्य कें द्राींना  त्रोताींच ेयोग् य ्रकमा ात 
ठ्.सी.एल. सा सापर करुन,  त्रोताींतील पाण् याचे ीुध् दीकर  करुन पा ी नमुन े
पुनतापास ीसा र पा वस ेदादत जप् डा ्रकीासनाकड न स चना देण् यात आ् या डो या.  यानुसार 
करण् यात आले् या पुनतापास ीत ्रकाप् त १३५ पैकी १२५ नमुन ेयोग् य आढळले. तपास ीस न 
आलेले १६ स पुनतापास ीत अीुध् द आढळलेले १० असे एक   २६  त्रोताींतील पाण् याच े
ीुध् दीकर  करुन पुल ै अखेर पनुः करण् यात आले् या तपा ीत २६ पैकी १८ नमुन े योग् य 
आढळले. 
      उसाररत ८  त्रोताींचे पा ी योग् य पध् दतीने ीुध् दीकर  पुन् डा पुनतापास ीसा र 
पा वसण् यातदादत सींदींधकत ्रकार्कमक आरोग् य कें द्रास कळवसण् यात आले आडे. 
  

___________ 
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मौ.सुडिोली व मौ.रेवदांडा (ता. असलबाग जज, रायगड) येर्ील धान्य गोदाम 

दरुुस्त िरण्याबाबत 
  

(४५)  २५७६२ (३१-०७-२०१५).   श्री.सुभाष उफा  पांडडतशेठ पाटील (असलबाग), श्री.धैयाशील 
पाटील (पेण), श्री.जीवा गाववत (िळवण) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व ग्राहि 
सांर्ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौप ेसुडकोली स मौपे रेसदींडा (ता. अकलदाग, जप. रायगड) येर्ील ीासनाच ेकान्य गोदाम 
नादरुुत झाले आडे, डे डी खरे आडे काय, 
(२) अस्यास, सदर गोदामामकील डो ाऱ्या कान्याची नुकसान भरपाई ीासन दे ार आडे 
काय, 
(३) अस्यास, सदर गोदाम दरुुतीकररता को ती कायासाडी केली सा करण्यात येत आडे, 
(४) नस्यास, वसलींदाची कार े काय आडेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (११-०९-२०१५) :(१), (२), (३) स (४) मौप े दापळे स मौप.े रेसदींडा 
(ता.अकलदाग, जप.रायगड) येर्ील ीासकीय कान् य गोदाम नादरुु त अस् यान ेउपयोगात नाडी 
 यामुळे कान् य सा स  क करण् यात येत नाडी. 
  

___________ 
  

मुांबनतील वाांदे्र (पूवा) येर्ील झोपडपट्टी पुनवासन योजनेमळेु स् र्ानाांतरीत झालेल् या 
झोपडीधारिाांच् या सशधापलत्रिा रद्द न िरण् याची मागणी 

  

(४६)  २६१२५ (३१-०७-२०१५).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवा) :   सन्माननीय अन् न, 
नागरी पुरवठा व ग्राहि सांर्ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींदईतील साींदे्र (प सा) येर्ील झोपडपट्टी पुनसासन योपनेमुळे वसकासकाींकड न भाड े घेसन 
 र्ानाींतरीत झाले् या झोपडीकारकाीं या कीकापत्रत्रका रद्द करण् यात येस नये अीी माग ी 
र्ादनक लोक्रकदतदनकी, साींदे्र (प सा) याींनी ठदनाींक २८ सप् ्ेंदर, २०१३ रोपी या पत्रान्सये 
त काकलन मा. अन् न स नागरी परुस ा मींत्री याींना केली आडे, डे खरे आडे काय, 
(२) अस् यास, सदर माग ीया सींदभाात को ती कायासाडी केली सा करण् यात येत आडे, 
(३) नस्यास, वसलींदाची कार े काय आडेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट (१४-०९-२०१५) :(१) डे खरे आडे. 
(२) कीकासा्प कायाालय २९/ड, साींदे्र (प सा) येर्ील झोपडपट्टी पुनसासन योपनेमुळे  र्लाींतरीत 
झाले् या कु्ुदाींपकैी काडी कु्ुींद े  या वसभागातील राींझी् ककर प मध् ये पुनसासन केलेले आडे. 
सदद सदर कु्ुींदाीं या कीकापत्रत्रक रद्द करण् याचा ्रक् न उद्् ासत नाडी. काडी कु्ुींदाींना 
वसकासकान ेभाड ेअदा के् यामुळे ती कु्ुींदे इतरत्र  र्लाींतरीत झालेली आडेत अीा कु्ुींदा या 
पैकी को ाचीडी कीकापत्रत्रका कायाालयीन अकभलेखासरुन रद्द कर ेत आलेली नाडी. तसेच 
यादादत कायाालयात को तीडी तक्रार ्रकाप्त झालेली नाडी. यादादत कीकासा्प अधककारी, 
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कीकासा्प कायाालय क्र. २९/ड, साींदे्र (प सा) याींनी पत्र क्र. २९/ड/२०१४/कीप/पा. २७७,        
ठद. २०.२.२०१४ अन् सये त कालीन मा.आमदार श्री.्रककाी (दाळा) सासींत याींना दनयमानसुार 
केले् या कायासाडीचा अडसाल कळवसण् यात आला आडे. 
(३) ्रक् न उद्् ासत नाडी. 
  

___________ 
  

पाांगरी (ता.ससन्नर,जज.नासशि) येर्ील जलवाहहनी फोडून पाण्याची होत असलेली चोरी 
  

(४७)  २६८६३ (२९-०७-२०१५).   श्री.राजाभाऊ (पराग) वाज े (ससन्नर) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाींगरी (ता.कसन्नर,जप.नाकीक) येर्ील पलसाठडनी टोड न पा ी चोरीत अस्याने सदर 
गासातील लोकाींना पा ी कमळत नस्याच े माडे मे, २०१५ मध्ये सा या दरम्यान तक्रारी 
करण्यात आ्या आडेत, डे खरे आडे काय, 
(२) अस्यास, सदर तक्रारीनुसार पा ी चोरी कर ाऱ्याींना पकडण्यात आले आडे काय, 
(३) अस्यास, याींचेसर को ती कारसाई केली सा करण्यात येत आडे, 
(४)  नस्यास, वसलींदाची कार े काय आडेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०९-२०१५) :(१) पाींगरी (ता.कसन् नर, जप. नाकीक) येर्ील पलसाठडनी 
टोड न पा ी चोरी अस् यादादत लेखी तक्रार ्रकाप् त झालेली नाडी. तर्ावप, पाींगरी गासाींस कमी 
दादाने पा ी पुरस ा डोतो. अीा ्रककार या तोंडी तक्रारी जप् डा पररषद, लघु पा्दींकारे 
उपवसभाग, कसन् नर येर्े म,े २०१५ मध् ये करण् यात आ् या डो या. 
(२), (३) स (४) तोंडी तक्रारी नसुार योपनेची पडा ी केली असता दोन ठ का ी ीेतामध् ये 
मध् यसती ठ का ी उध् सा साठडनीला नळ पोड ी के् याचे आढळ न आले. परींत  डी नळ पोड ी 
को ी केली डे दनदीानास आले नाडी. डी नळ पोड ी तोड न पाईपालाईन पुसासत करुन पा ी 
पुरस ा सुरु करण् यात आला आडे. 
  

___________ 
  

मेळघाट खा-याटेंबरु (जज.अमरावती) येर्ील नळयोजना बांद असल्याबाबत 
  

(४८)  २७०६४ (२९-०७-२०१५).   श्री.प्रभुदास सभलाविेर (मेळघाट) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मळेघा् खा-या े्ंदरु (जप.अमरासती) येर्ील नळयोपना गत ३ आ सयायापास न दींद आडे, डे 
खरे आडे काय, 
(२) अस्यास, सदर नळयोपना दींद अस्यामुळे गासातील नागररक पाण्यापास न सींधचत 
अस्यामळेु पा ीपुरस ा डोण्यासा र को तीडी पयाायी व्यसर्ा अद्यापपयात करण्यात आलेली 
नाडी, डे डी खरे आडे काय, 
(३) अस्यास, यादादत ीासनाने चौकीी केली आडे काय, यानुसार दींद नळयोपना सुरू 
करून पा ीपुरस ा सुरळीत डोण्यासा र को ती व्यसर्ा केली सा करण्यात येत आडे, 
(४) नस्यास, वसलींदाची कार े काय आडेत ? 
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 श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०९-२०१५) :(१) डे अींीत: खरे आडे. 
(२) नाडी. 
     योपना दींद असले्या पाच ठदससाींया कालासकीत ग्रामपींचायतीया सासापदनक 
वसठडरीसरुन स योपनेया वसठडरीसरुन स योपनेया वसठडरीसरुन तसेच डातपींपाव्दारे गासास 
पा ी पुरस ा डोत डोता. 
(३) ग्रामपींचायत माटा त योपनेया वसठडरीसरील नादरुुत पींप ५ ठदससाींत दरुुत करुन गासास 
पा ी पुरस ा सुरळीत सुरु करण्यात आला आडे. यामुळे चौकीी करण्याचा ्रक्न उद्् ासत  
नाडी. 
(४) ्रक्न उद्् ासत  नाडी. 
  

___________ 
  

नासशि जजल््यात वैयजक्ति शौचालय बाांधण्यासाठी पुरेसा रनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(४९)  २७०९० (२९-०७-२०१५).   श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाकीक जप््यातील येया चार सषाात घराघरात सयैज्तक ीौचालय दाींक न सींप  ा जप्डा 
डाग दारीमु्त करण्याचा ीासनाने दन ाय घेतला आडे, डे खरे आडे काय, 
(२) अस्यास, सैयज्तक ीौचालय दाींक न याचा सापर कर ाऱ्या कु्ुींदास दारा डपार रुपये 
देण्यात येतात, डे डी खरे आडे काय, 
(३) अस्यास, ीासनाकड न दनकी उपलब्क करुन देण्यात का्कसर केली पात अस्यान ेचार 
सषााचे दरुच प  चाल  सषााच े उठद्दष् प  ा डो ार नस्याच े माडे म,े २०१५ या दसुऱ्या 
आ सयायात दनदीानास आले आडे, डे डी खरे आडे काय, 
(४) अस्यास, नाकीक जप््यात सैयज्तक ीौचालय दाींकण्यासा र पुरेसा दनकी उपलब्क 
करुन देण्यासा र को या उपाययोपना के्या आडेत स याची सद्य:जर्ती काय आडे, 
(५) नस्यास, वसलींदाची कार े काय आडेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (१४-०९-२०१५) :(१) स (२) डोय, डे खरे आडे. 
     उघयायासरील ीौचवसकीची पध्दत दींद करुन सींप  ा देी ठद. २ क््ोदर, २०१९ पयात 
डाग दारी मु्त करण्याचे उठद्दष् दनज्चत करुन कें द्र ीासनाने ठद. २ क््ोदर, २०१४ पास न 
सछ भारत अकभयानाची अींमलदपास ी सुरु केली आडे. 
(३) स (४) सछ भारत कमीन ग्रामी  अींतगात सींपु ा मडाराषर राज्य डाग दारी मु्त 
करण्यासा र सैयज्तक ीौचालये दाींकण्याचा कृती आराखडा मान्यतेसा र कें द्र ीासनास सादर 
करण्यात आला आडे.  या आराखयायानुसार कें द्राकड न ्रकाप्त डो ारा कें द्र दनकीचा ठडसा स 
राज्य दनकीचा ठडसा  कमळ न सींप  ा राज्य ठद. २ क््ोदर, २०१९ पयात डाग दारी मु् त 
करण् याचे ीासनाचे दनयोपन आडे.  यानसुार, नाकीक जप् ्या या डाग दारी मु् तीसा र 
माग ीनुसार आस् यक दनकी उपलब् क करुन देण् याच ेदनयोपन आडे. 
(५) ्रक् न उद्् ासत नाडी. 
  

___________ 



वस.स. ६९ (32) 

सोयगाव ( ता.मालेगाव,जज.नासशि) येर्े बाांधण् यात आलेल् या जलिुां भाचे िाम 
रनिृष्ट् ट दजााच ेझाले असल् याबाबत 

  

(५०)  २७२०४ (०६-०८-२०१५).   श्रीमती सीमातान हहरे (नासशि पजश्चम), डॉ.राहूल आहेर 
(चाांदवड) :   सन्माननीय पाणीपरुवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
 (१) सोयगास (ता.मालेगास,जप.नाकीक) येर् े दाींकण् यात आले् या पलकुीं भाच े काम दनकृष ् 
दपााचे झाले अस् याची दाद माडे प न, २०१५ मध् ये सा या दरम्यान दनदीानास  आली, डे 
खरे आडे काय, 

(२) अस् यास, सदर दनकृष ् दपाा या कामाची चौकीी करण् यात आली आडे काय, 
(३) अस् यास, चौकीीत काय आढळ न आले स या्रककर ी सींदींधकत दोषीींसर को ती कारसाई 
केली सा करण् यात येत आडे, 
(४) नस्यास, वसलींदाची कार े काय आडेत? 

 श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०९-२०१५) :(१)  डे खरे नाडी. 
(२) ्रक्न उद्् ासत नाडी. 
(३) ्रक्न उद्् ासत नाडी. 
(४) ्रक्न उद्् ासत नाडी. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबन.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
ीासकीय मध्यसती मुद्र ालय, मुींदई. 


