
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ८१ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

धचखली (जि.बुलढाणा) शहरासह तालुक् यातील वावाांना पाणी पुरव ा होयायाबाबत 
  

(१)  १०३७७ (०७-०४-२०१५).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय पाणीपुरव ा आणण 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चचखली (जि.बुलढाणा) तालकु् यातील दीं री १७ गावात प्रादेशिक पाणीपुरवठा योिना सुरू 
करण् यात ीली तोती, सदर योिना सन २००६ पासून ीितागायत बींद ीते त्यामळेु मौि े
पपींपरखेड, कारखेड, ताराळखेड, धानोरी, इसोली, मोतदरी व असोला नाईक सदर योिनेतून 
वगळून राष रीय मीणामीण पेयिल योिना कायरमात मात समाविे करून नवीन नळयोिना मागणी 
केल् याची माते िानेवारी, २०१५ मध् ये वा त् या दर यान दनदिरमनास ीले ीते, ते खरे ीते 
काय, 
(२) चचखली (जि.बुलढाणा) तालुक् यातील मौि ेडगरगरिेवली, धोडप व पळसखेड सपकाळ, मौिे 
पेनसावींगी व पा्ोदा या गावाींना राष रीय मीणामीण पेयिल योिन ेअींतगरमत नवीन नळ योिनाची 
काम करण् याबाबतच े दनवेदन सदर गावातील नागकरकाींनी व   ादनक लोकप्रदतदनधी याींनी 
सींबींचधत पवभागास ददले असल् याचे तसेच मौि े रायपुर व पपींपळगाींव सराई या दोन गावाींच े
राषरीय मीणामीण पेयिल योिनेंतगरमत नळ योिनेच्या कामाचे सुधाकरत प्रताव प्रिासकीय 
मान्यतेसाठी िासनाकड ेमाते ऑग्, २०१४ पासून प्रलींबबत असल्याच े माते िानेवारी, २०१५ 
मध् ये वा त् या दर यान दनदिरमनास ीले, ते ती खरे ीते काय, 
(३) तसचे, चचखली (जि.बुलढाण) ितराला मताराषर सिुल व दनमरमल अशभयानाींतगरमत पाणी 
पुरवठा योिनेला प्रिासकीय मान्यता व मुख्य अशभयींता, प्रकल्प व्यव ापन सल्लागार सेवा 
पवभाग, पुणे याींच्याकडून ताींबिक मान्यता शमळून देखखल सदर योिनेला पवलींब तोत ीते, ते 
ती खरे ीते काय, 
(४) असल् यास, वरील गावाींना राष रीय मीणामीण पेयिल योिनेत समावेि करण् यासींदभारमत व 
चचखली ितराच्या पाणी पुरवठा योिनेच्या काम कायारमजन्वत तोण्याककरता िासनान े कोणती 
कायरमवाती केली वा करण् यात येत ीते, 
(५)  नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत? 
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श्री. बबनराव लोणीिर (०५-०१-२०१६) : (१) तोय, ते खरे ीते. 
(२) तोय, ते खरे ीते. 
(३) व (४) नगर पवकास पवभाग िासन दनणरमय ददनाींक २१.०८.२०१४ अन्वये राज्यातील सवरम 
ितराींमध्ये नागरी, पायाभुत व सामाजिक सुपवधा दनमारमण करणे व त्याींच्या बळक्ीकरणासाठी 
नगर पवकास पवभागामार्रम त मताराषर सुवणरम ियींती नगरोत् ान मताशभयानामध्ये (JNNURM) 
पाणीपुरवठा, मलदन:सारण, घनकचरा व्यव ापन या योिनाींचाती समावेि असल्याने सदर 
प्रताव ीयकु्त त ा सींचालक, नगर पकरषद प्रिासन सींचालनालय, वरळी मुींबई याींचकेड े
मींिरूी व पुढील कायरमवातीसाठी दद.३० माचरम, २०१५ रोिी पाठपवण्यात ीला ीते. सदर 
प्रतावामध्ये चचखली नगरपकरषदेचे पाणी पुरवठा योिनेअींतगरमत भाींडवली कामाच्या प्रतावाचा 
समावेि असल्याने सदर प्रतावाचा मताराषर सुवणरम ियींती नगरोत् ान मताअशभयानामध्ये 
समावेि करण्यासाठी करावयाच्या बाबीींची पुतरमता करण्यासाठी नगरपकरषद प्रिासन 
सींचालनालय, वरळी, मुींबई याींनी त्याींच्या ददनाींक २ िुल,ै २०१५ रोिीच्या पिान्वये चचखली 
नगरपकरषदेस कळपवले ीते. 
(५) प्रश्न दद् ावत नाती. 
  

___________ 
  

मरा वाड्यातील लहान आणण मध् यम धरणातील पाणी सा ा िमी  
झाल्यामुळे ननमााण झालेली पाणीटांचाई 

  
(२)  १४८८८ (०७-०४-२०१५).   श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड ( (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय पाणीपुरव ा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाड्यातील लतान ीखण मध् यम धरणातील पाणी सा्याची पकरज ती चचींतािनक 
झाल्यामुळे दन् ताळ्यायात तीर प पाणी ी्ंचाई दनमारमण तोणार ीते, ते खरे ीते काय, 
(२) असल् यास, सदर पाणी ी्ंचाई दरू करण् याककरता व ते ील नागकरकाींना पाणीपुरवठा 
करण् यासाठी िासनान ेकोणत्या योिना ीखल् या वा ीखण्यात येणार ीतेत, 
(३) असल् यास, त् या योिनेचे  वरुपप काय ीते व त् या योिना केव् ता अींमलात ीणण् यात 
येणार ीते, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (०५-०१-२०१६) : (१) तोय,  ते खरे ीते. 
(२) व (३) िासनाच्या  ायी ीदेिात नमूद केल्याप्रमाण े मराठवाडा पवभागात मीणामीण 
भागातील पाणी ी्ंचाई दनवारणा रम माते ऑक््ोबर, २०१४ ते िनू, २०१५ या कालावधीककरता 
एकूण १७७७८ गाव ेव ४८३८ वाडयाींककरता एकूण २७६४५ दपाययोिना समापवष् करुपन पाणी 
ी्ंचाई कृती ीराखडा प्रतापवत करण्यात ीला तोता. त्यापैकी ७५६८ गावे व १६७४ 
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वाडयाींमध्ये एकूण १००२६ दपाययोिना केल्या असून त्यावर रुप.११८४४.०९ लक्ष इतका खचरम 
करण्यात ीला ीते. 
(४) प्रश्न दद् ावत नाती. 
  

___________ 
  

शशड (ी (जि.अहमदनवर) येथील साईबाबा सांस्थामधील साई प्रसादालयातील 
 भोिनाच्या ताांदळात किड (,े भुांवे, िोड ( ेआढळून आल्याबाबत 

  

(३)  १६४४० (०६-०८-२०१५).   ड (ॉ.पतांवराव िदम (पलूस िड (वेाव), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय अन्न आणण औषध प्रशासन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शिडी (जि.अतमदनगर) ये ील साईबाबा सीं ामधील साई प्रसादालयातील भोिनाच्या 
ताींदळात ककड,े भुींगे, कोड े ीढळून ील्याच े दद. १७ एपप्रल,२०१५ रोिी वा  सुमारास 
दनदिरमनास ीले ते खरे ीते काय, 
(२) असल्यास, दनकृष् प्रदतचा ता ताींदळू खरेदी करण्यामागील प्रकरणाची चौकिी करण्यात 
ीली काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय ीढळून ीले व त्यानुसार सदर प्रकरणातील दोषीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत ीते, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत ? 
  

श्री. धवरीश बापट (११-०१-२०१६) :(१) तोय, ते खरे ीते. 
(२) अन्न व औषध प्रिासनामार्रम त केलेल्या चौकिीत असे ीढळून ीले की, ताींदळाची खरेदी 
ई-दनपवदा मागवून केली तोती व खरेदी करताना ताींदळाचा नमुना पवश्लेषकाकडून तपासण्यात 
ीला असून तो प्रमाखणत असल्याचे ीढळले. 
(३) खरेदी करतेवेळी ताींदळु नमनुा प्रमाखणत तोता. परींतु साठवण कालावधीत ताींदळात िाळे, 
ककड ेझाले असल्याच ेसकृतदिरमनी ददसून येते. 
(४) प्रश्न दद् ावत नाती. 
  

___________ 
  

धुळे शहरातील नवीन िलिुां भाचे िाम पूणा न झाल्याबाबत 
  

(४)  १६४६७ (२९-०७-२०१५).   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.ड (ी.एस.अहहरे (साक्री), 
अॅड (.िे.सी.पाड (वी (अक्िलिुवा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्रीमती ननमाला वाववत (इवतपूरी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड ( पजश्चम) :   सन्माननीय पाणीपुरव ा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे ितरातील िुन्या व कालबाह्य झालेल्या व अपूणरम क्षमतेच्या बडगुिर िलकुीं भाला 
पयारमय तणून दभारलेल्या समाींतर बडगुिर नवीन िलकुीं भाचे काम पूणरमत्वास ीले, माि 
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त्यादठकाणी पींप ्ेिनचे काम न झाल्याने, पाणी पवतरण लाींबणीवर पडत चालले असल्याच े
माते म,े २०१५ मध्ये वा त्या दरयान दनदिरमनास ीले ीते, ते खरे ीते काय, 
(२) असल्यास, सदर नवीन िलकुीं भातून लवकरात लवकर पाणी पुरवठा करण्यासाठी िासनान े
कोणती कायरमवाती केली वा करण्यात येत ीते, त्याचा तपिील काय ीते, 
(३)  नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (०६-०१-२०१६) :(१) तोय. 
(२) समाींतर बडगुिर नवीन िलकुीं भाच े काम पूणरमत्वास ीले ीते. तसेच पींपीींग मशिनरी 
बसपवण्याचे काम प्रगतीप ावर ीते. 
(३) प्रश्न दद् ावत नाती. 
  

___________ 
  

लातूर जिल् ्यातील शेति-याांना ववांधन ववहीरीांच्या 
 अधधग्रहणाचा मोबदला शमळयायाबाबत 

  

(५)  २१०३० (२९-०७-२०१५).   श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
पाणीपुरव ा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर जिल् ह्यातील यावषी पाणी ी्ंचाई दनवारणासाठी िेतक-याींनी पवींधन पवतीरीचे मोठया 
सींख् येने अचधमीणतण केले असून सदरील िेतक-याींना त् याींच् या अचधमीणतणाचा मोबदला (अनुदान) 
त् याींना गत सता मदतन् यापासून देण् यात ीलेला नसल् याची मादतती ददनाींक २५ म,े २०१५ रोिी 
वा त् या समुारास दनदिरमनास ीली ीते, ते खरे ीते काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली ीते काय, 
(३) असल् यास, सदर अनुदान त् वरीत देण् याबाबत िासनाने कोणती कायरमवाती केली वा करण् यात 
येत ीते, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (०५-०१-२०१६) : (१) व (२) ते खरे ीते. 
      त ापप, लातूर जिल्ह्यात पाणी ी्ंचाई दनवारणा रम घेण्यात ीलेल्या दपाययोिनाींवरील 
खचरम भागपवण्यासाठी औरींगाबाद पवभागास  दनधी दपलब्ध करुपन देण्यात ीला ीते. सदर 
प्राप्त दनधीपैकी पवदतर अचधमीणतण केलेल्या िेतकऱयाींना त्याींच्या अचधमीणतणाचा मोबदला 
देण्यासाठी जिल्ताचधकारी, लातूर याींचेकड ेरुप.३२५.६४ लक्षी दनधीचे वा्प करण्यात ीले ीते. 
(३) प्रश्न दद् ावत नाती. 
(४) प्रश्न दद् ावत नाती. 
  

___________ 
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साखर िारखान्यात वाळप हांवाम चालवयायाबाबत राज्य प्रदषूण ननयांत्रण मांड (ळाने  
घातलेले ननयम शशधथल िरयायाबाबत 

  

(६)  २१९२६ (१४-०८-२०१५).   श्री.राहूल िुल (दौंड () :   सन्माननीय पयाावरण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साखर कारखान्यात गाळप तींगामात चालवण्याबाबत राज्य प्रदषूण दनयींिण मीं ींंडळाने 
घातलेल्या अ्ी व दनयमामळेु प्रदतवषी ददनाींक १० िनू त े१० सप् े्ंबर या काळात गाळप व 
डी्ीलरीि बींद ठेवाव्या लागतात, ते खरे ीते काय, 
(२) असल्यास, राज्य प्रदषूण दनयींिण मींडळाने घातलेल्या अ्ी व दनयम शिच ल करण्याची 
मागणी साखर कारखान्याींनी केली ीते, ते ती खरे ीते काय, 
(३) असल्यास, सदर िाचक अ्ी शिच ल करण्यासाठी िासनान ेकोणती कायरमवाती केली वा 
करण्यात येत ीते, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत ? 
  

श्री. रामदास िदम (२०-०१-२०१६) :१) ते अींित: खरे ीते. 
     मताराषर प्रदषूण दनयींिण मींडळामार्रम त दरवषी ददनाींक १० िून ते १० सप् े्ंबर, या 
कालावधीत र्क्त ीसवणी ददयोग बींद ठेवण्याची अ् सींमतीपिामध्ये घालनू ददलेली असते. 
    त ापप, साखर कारखान्यात ददनाींक १० िून त े१० सप् े्ंबर या कालावधीत गाळप बींद 
ठेवण्याची अ् मताराषर प्रदषूण दनयींिण मींडळामार्रम त सींमतीपिामध्ये घालून ददलेली नसते.  
साखर कारखान्याींच्या गाळप तींगामात या ददयोगातून दनमारमण तोणाऱया साींडपाण्यावर प्रकात या 
करण्यासाठी साींडपाणी सींदनयींिण प्रकात या यींिणा दभारुपन व साींडपाण्यावर प्रकात या करून 
प्रकात याकृत साींडपाणी कारखाना पकरसरातील बागबगीच े व िेतीसाठी वापरण्याची अ् 
सींमतीपिामध्ये घालून ददलेली असते. 
(२) ते खरे नाती. 
    मताराषर प्रदषूण दनयींिण मींडळाकड ेअिी कोणतीती मागणी प्राप्त झालेली नाती. 
(३) व (४) प्रश्न दद् ावत नाती. 
  

___________ 
  

राज्यात वैद्यकिय सामुग्री व उपिरणाांची िास्त दरान ेहोत असलेली ववक्री 
  

(७)  २५०१४ (०६-०८-२०१५).   श्री.सदा सरवणिर (माहहम), श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड ( 
दक्षिण) :   सन्माननीय अन्न आणण औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) खािगी वा िासकीय रुपग्णालयात येणाऱया रुपग्णावींर दपचारातील प्रा शमक भाग असलेले 
सलाईन, ीयव्ती से्, ्ाके घालायला लागणारे कीन ्ेपलर अिा पवपवध प्रकारच्या 
ीवश्यक वैदयकीय सामुमीणीच्या ककीं मती तोलसेलसरमकडून ४ ते १२ प्ीन े वाढवून रुपग्णाींना 
पवकले िातात, या प्रकरणातील तात ारी वारींवार रुपग्ण व त्याींच्या कु्ुींबाकडून मताराषर 
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राज्याच्या अन्न व औषध प्रिासनाकड ेील्यानींतर याबाबतची चौकिी करण्याचा दनणरमय अन्न 
व औषधी रव्य प्रिासनान ेघेतला ीते, ते खरे ीते काय, 
(२) असल्यास, सदर दनणरमयाच्या अनुषींगान े वैदयककय सामुमीणी व दपकरणे पवात ी करणाऱया 
मेडीकल्स ्ोअसरम व तोलसलेसरम याींची चौकिी करण्यात ीली ीते काय, 
(३) असल्यास, चौकिीच्या अनषुींगाने सींबचधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
ीते, 
(४) नसल्यास, त्यासाठी ककती कालावधी लागणार ीते ? 
  

श्री. धवरीश बापट (११-०१-२०१६) : (१) ते खरे नाती. 
(२) सींबींचधत नाती. 
(३) औषधे व सौंदयरम प्रसाधने कायदा १९४० व दनयम १९४५ अींतगरमत वैदयकीय सामुमीणीतील 
सलाईन, ीय व्ती से् ती दत्पादने “औषध” या सींजे्ञत येत ीतेत. परींतु की ्ेपलर ते 
औषध सींज्ञेत येत नाती. 
       औषधाींच्या ककीं मती ठरवणे व औषधाींच्या ककीं मतीवर दनयींिण ठेवणे ते अचधकार कें र 
िासनाचे असून औषधाींच्या ककीं मती राषरीय औषध मूल्य दनधारमरण प्राचधकरणामार्रम त औषध 
ककीं मत दनयींिण ीदेि २०१३ अींतगरमत दनयींबित केल्या िातात. सदर ीदेिातील पकरच्छेद १३ 
व २० नुसार प्रत्येक औषधासाठी MRP  बींधनकारक असून, पकरच्छेद २६ नुसार औषधे 
MRP  पेक्षा िात ककमतीन े पवकण्यास प्रदतबींध ीते. सदर ीदेिानुसार र्क्त ककरकोळ 
औषध पवाेत त्याींना १६ ्क्के नर्ा शमळावा अिी तरतदू ीते. 
        औषधे एमीरपी पेक्षा िात दराने पवकल्याची बाब अन्न व औषध प्रिासनाच्या 
दनदिरमनास ीलेली नाती. तसेच िी सजिरमकल दपकरणे औषध या सीं ेत येत नाती. त्याच े
ककीं मतीबाबतच ेदनयींिण अन्न व औषध प्रिासनाच्या अख्यत्यारीत नाती. 
(४) प्रश्न दद् ावत नाती. 
  

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्य प्रदषूण ननयांत्रण मांड (ळातील अधधिारी व िमाचारी  
पयाावरण ववषयि अभ्यास िरयायासा ी िेलेले परदेश दौरे 

  

(८)  २६९६१ (३१-०७-२०१५).   श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुड () :   सन्माननीय पयाावरण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मताराषर राज्य प्रदषूण दनयींिण मींडळातील बरेचस े अचधकारी व कमरमचारी पयारमवरण 
पवषयक अ्यास करण्यासाठी माते िानेवारी, २००४ ते िून २०१५ या कालावधीत परदेि दौ-
यावर गेले तोत,े ते खरे ीते काय, 
(२) असल्यास, सदर अचधकारी व कमरमचा-याींच्या सींबींधीत परदेि दौ-याककरता मा.मखु्यमींिी, 
मुख्य सचचव व िासनाचे सींबींधीत अचधकारी याींची पूवरम परवानगी घेण्यात ीली तोती काय, 
(३) असल्यास, परदेि दौ-यावर गेलेल्या अचधकारी व कमरमचा-याींपैकी ककती अचधकारी व 
कमरमचा-याींनी िासकीय सेवेचा रािीनामा ददला ीते वा अ्यास दौ-यावरुपन ील्यानींतर 
नजिकच्या काळात सेवादनवतृ्त झाले ीतेत, 
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(४) असल्यास, परदेि दौ-यावर गेलेल्या ककती अचधकारी व कमरमचा-याींनी त्याींनी केलेल्या 
अ्यासाचा अतवाल िासनास सादर केला ीते, 
(५) असल्यास, अचधकारी व कमरमचा-याींनी अ्यास दौ-यावरुपन ील्यानींतर िासनास सादर 
केलेल्या अ्यास अतवालाच्या अनुषींगाने िासनान ेपयारमवरण पवषयक कोणत ेप्रताव अींमलात 
ीणले ीतेत वा कोणत्या प्रतावाींमध्ये परकीय गुींतवणूक झाली ीते ? 
  
श्री. रामदास िदम (०८-०१-२०१६) : (१) तोय, ते खरे ीते. माते िानेवारी, २००४ ते िून, 
२०१५ या कालावधीत मींडळातील ४० अचधकारी परदेि दौऱयावर गेले तोते. 
(२) तोय. मींडळातील अचधकारी व कमरमचाऱयाींच्या पयारमवरणपवषयक प्रशिक्षणाककरता परदेि 
दौऱयास सींबींचधत पवभागाची पूवरमपरवानगी घेण्यात ीली तोती. 
(३) पयारमवरणपवषयक प्रशिक्षणाककरता परदेि दौऱयावर गेलेल्या एकूण ४० अचधकाऱयाींपैकी दोन 
अचधकाऱयाींनी मींडळातील सेवचेा रािीनामा ददलेला ीते. 
(४) पयारमवरणपवषयक प्रशिक्षणाककरता परदेि दौऱयावर गेलेल्या सवरम अचधकारी व कमरमचाऱयाींनी 
प्रशिक्षण पूणरम केल्यानींतर त्याबाबतचे सींक्षक्षप्त अतवाल मींडळास सादर केले ीतेत. 
(५) मताराषर राज्य प्रदषूण दनयींिण मींडळातील पवपवध पदावरील अचधकारी प्रदषूण दनयींिण व 
पयारमवरण सींवधरमन या पवषयातील तसेच प्रयोगिाळेतील अत्याधुदनक दपकरणाींच्या तींिज्ञानाच्या 
प्रशिक्षणासाठी परदेि दौऱयावर िाऊन ीले ीतेत. सदर प्रशिक्षणाचा प्रदषूण दनयींिण व 
पयारमवरण सींवधरमन करण्यासाठी दैनींददन कामकािामध्ये दनजश्चतच दपयोग तोत ीते. सदरील 
प्रशिक्षणानींतर िासनाकड ेपयारमवरणपवषयक प्रताव सादर करणे ककीं वा परकीय गुींतवणूक तोणे 
अपेक्षक्षत नाती. 
  

___________ 
  
पालघर जिल््यातील टेन वावालवत वैतरणा नदीवर बाांधयायात येत असलेल्या बांधा-याांच्या 

िामात अत्यांत ननिृष्ट्ट दिााच ेसाहहत्य वापरयायात येत असल्याबाबत 
  

(९)  २७२३४ (१७-०८-२०१५).   श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय पाणीपुरव ा आणण 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल्ह्यातील ्ेन गावालगत वैतरणा नदीवर बाींधण्यात येत असलेल्या बींधा-याींच्या 
कामात अत्यींत दनकृष् दिारमचे सादतत्य वापरण्यात येत असल्याचे दनदिरमनास ीले ीते, ते 
खरे ीते काय, 
(२) समुराचे खार् पाणी पपण्याच्या पाण्यात शमश्रीत तोऊ नये तणून ्ेन गावालगत वैतरणा 
नदीवर बींधा-याचे काम सुरुप ीते ते खरे ीते काय, 
(३) असल्यास, िासनाने सदरतू कामाची पातणी केली ीते काय, 
(४) असल्यास, या बाींधकामामध् ये दनकृष् दिारमचे सादतत्य वापरल् याने सदरतू बींधा-याच्या 
कामात वापरण्यात ीलेले गींि प्रदतबींधक  ्ील न वापरता लोखींडी सळ्यायाींना तातान े रींग 
लाऊन त्या सळ्याया वापरण्यात येत असल्याचे ीढळून ीले ीते, ते खरे ीते काय, 
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(५) असल्यास, कामाच्या दपरोक्त सींदभारमत सींबींधीत अचधकारी ीखण ठेकेदार याींच्यावर कोणती 
कारवाई करण्यात ीली वा येत ीते, 
(६)  नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (०५-०१-२०१६) :(१) ते खरे नाती. 
(२) बींधाऱयाचे काम पूणरम झाले ीते. 
(३) मताराषर िीवन प्राचधकरणामार्रम त पातणी करण्यात ीली ीते. 
(४) सदर बाींधकामासाठी दनकृष् दिारमच े सादतत्य वापरलेले नाती. ीर.सी.सी.बींधाऱयाच े काम 
पावसाळ्यायापूवी पूणरम करावयाच े असल्यान े िेवढया गींिप्रदतबींधक (FBEC)  लोखींडी सळ्याया 
प्राप्त झाल्या तेवढया वापरण्यात ील्या व काम सुरुप असताना या सळ्यायाींचा तु्वडा 
झाल्यानींतर काम  ाींब ूनये या ददे्दिान ेतसेच कामाची दनकड लक्षात घेऊन लोखींडी सळ्यायाींना 
Epoxy Paint लावून सदर बाींधकाम पावसाळ्यायापूवी पूणरम करण्यात ीले. 
(५) प्रश्न दद् ावत नाती. 
(६) प्रश्न दद् ावत नाती. 
  

___________ 
  

रेशनच्या धान्य द्वार पोहोच योिनेच्या अांमलबिावणीत होत असलेली हदरांवाई 
  

(१०)  २८३५१ (२१-१२-२०१५).   श्री.भास्िर िाधव (वुहावर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेवाव), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड ( (मुांरा ा िळवा), श्री.पाांडु (रांव बरोरा (शहापूर), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), 
श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन मुश्रीफ (िावल), श्री.किसन 
िथोरे (मुरबाड (), श्री.हनुमांत ड (ोळस (माळशशरस), श्री.रािेश टोप े(घनसावांवी), श्री.हदलीप वळस-े
पाटील (आांबेवाव), श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनवर) :   सन्माननीय अन् न, नावरी पुरव ा 
व ग्राहि सांरिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात राबपवण्यात येणाऱया रेिनच्या धान्याचा दवार पोतोच या योिनेच्या 
अींमलबिावणीत ददरींगाई तोत असल्याने  सवरमसामान्य नागकरकाींची गैरसोय तोत ीते, ते खरे 
ीते काय़, 
(२) असल्यास, सदर योिनेचा लाभ नागकरकाींना व्यवज त व वेळेवर व्तावा तणून िासनान े
कोणती दपाययोिना केली वा करण्यात येत ीते, 
(३)  नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत ? 

श्री. धवरीश बापट (१९-०१-२०१६) : (१) ते खरे नाती. 
(२) सुधाकरत धान्य पवतरण पध्दतीनुसार अन्नधान्य िासकीय वाततुकदाराकडून रात भाव 
दकुानदारापयरमन्त पातोचपवले िाते.  धान्याचा अपतार ्ाळण्याच्या ष्ष्ीकोनातून वाततुकदारान े
त्याच्या वातनाींना दतरवा रींग देणे त्यावर सधुाकरत धान्य पवतरण पध्दत अस ेठळकपणे शलदतणे 
बींधनकारक करण्यात ीलेले ीते.   पवभागीय ीयुक्त कायारमलयाच्या मुख्यालयाच्या 
जिल्ह्यातील वातनाींवर GPS यींिणा प्रायोचगक तरावर बसपवण्यात ीलेली ीते. 
(३) प्रश्न दद् ावत नाती. 
  

___________ 
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िोल्हापूर जिल््यातील शशधावाटप दिुानाांमधील  
धान्यात होत असलेल्या भेसळीबाबत 

  

(११)  २९०८८ (२१-१२-२०१५).   श्री.सत्यिीत पाटील-सरुड (िर (शाहूवाड (ी), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िावल), श्री.पाांडु (रांव बरोरा (शहापरू), श्री.जितेंद्र आव् हाड ( (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय अन् न, 
नावरी पुरव ा व ग्राहि सांरिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्तापूर जिल्ह्यातील शिधावा्प दकुानाींमधील धान्यात वाळू, माती, दगड,बुरिीिन्य 
धान्य इत्यादी भेसळ करण्यात येत असल्याचे तसचे भुदरगड तालुक्यातील शिधावा्प 
दकुानाींमार्रम त देण्यात येणाऱया गव्तात शसमें्ची भेसळ तोत असल्याच े माते ऑग्, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरयान  दनदिरमनास ीले, ते खरे ीते काय, 
(२) तसचे अन्नधान्य पुरवठा पवभागातरे् शिधावा्प दकुानाींची माशसक तपासणी केली िात 
नसल्याच्या अनेक तात ारी जिल्ता पुरवठा पवभागाकड ेकरण्यात ील्या ीतेत, ते ती खरे ीते 
काय, 
(३) असल्यास, यासींदभारमत िासनाने चौकिी केली ीते काय, त्यानुषींगाने मीणातकाींना दिेदार 
धान्य शमळण्याबाबत कोणती कायरमवाती केली वा करण्यात येत ीते, 
(४) असल्यास, सदर जिल्ह्यात दनकृष् व भेसळयुक्त धान्य व गव्ताचा पुरवठा करणाऱयाींवर 
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ीते, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत ? 

श्री. धवरीश बापट (३०-०१-२०१६) : (१) नाती. 
     दै. सकाळ मधील ददनाींक २० ऑग्, २०१५ रोिी बातमीनुसार ीलेल्या दनगरव े
खालसा ता. करवीर, जि. कोल्तापूर ये ील िासकीय वत धान्य दकुानातील गव्ताच्या 
पोत्यामध्ये वाळू, माती शमश्रीत गतु ीखण बुरिीिन्य धान्य ीढळून ीले. या बाबत 
ततशसलदार, करवीर याींनी तपासणी केली असता ऑग्, मध्ये एकूण १९४४२ बॅग्ि पकैी ५ 
बॅग्ि मध्ये वाळू, माती शमश्रीत गतू ीढळून ीले सदर वतुज ती दनदिरमनास ील्या बरोबर 
गव्ताचे पोती बदलून देण्यात ीली. तसेच माते ऑग्, २०१५ मध्ये भुदरगड तालुक्यासाठी 
पुरवठा करण्यात ीलेल्या ७४३८ बॅग्ि मध्ये काती अींिी खड े व भुसा शमक्स असल्याच े
दनदिरमनास ील्यानींतर धान्य बदलुन देण्यात ीले त्यामुळे शिधापबिकाधारकाींना माती 
शमश्रीत/खड/ेभुसा शमश्रीत धान्य वा्प करण्यात ीले नाती. 
(२) व (३) ददनाींक १२ िानेवारी, २०१२ च्या िासन दनणरमयानुसार कोल्तापूर जिल्तात सन 
२०१४-१५ मध्ये १५७७ दकुानाींच्या २१६७ तपासण्या करण्यात ील्या या तपासण्या मध्ये दोषी 
ीढळून ीलेल्या १५ दकुानाींवर कारवाई करण्यात ीली ीते. 
(४) व (५) प्रश्न दद् ावत नाती. 
  

___________ 
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मौि ेभालेवाव बािार (ता. खामवाव, जि. बुलढाणा) येथील  
स्वस्त धान्य दिुानदारावर िारवाई िरयायाबाबत 

  

(१२)  २९१६५ (२१-१२-२०१५).   श्री.आिाश फुां ड (िर (खामवाांव) :   सन्माननीय अन् न, नावरी 
पुरव ा व ग्राहि सांरिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-         
(१) मौि े भालेगाव बािार (ता. खामगाव, जि. बलुढाणा) ये ील वत धान्य 
दकुानदार मनमानी कारभार करीत असून ते िासकीय योिनाप्रमाणे नागकरकाींना धान्य पुरवठा 
करीत नसल्याबाबत सरपींच याींनी ततसीलदार खामगाव याींच्याकड ेददनाींक ११ म,े २०१५ मध् ये 
वा त्यादर यान तात ार केली ीते, ते खरे ीते काय, 
(२) असल्यास, याबाबत  ादनक लोकप्रदतदनधी याींनी याबाबत ततसीलदार याींना कारवाई 
करण्याबाबत पि ददले ीते, ते ती खरे ीते काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी ततसीलदार याींना वारींवार तात ार करून देखील वत धान्य 
दकुानदार याींच्यावर कोणतीच कारवाई तोत नाती, ते ती खरे ीते काय, 
(४) असल्यास, दक्त प्रकरणी िासकीय योिनाींची प्रभावीपण े अींमलबिावणी करण्यास व 
नागकरकाींना िासकीय सुपवधाींपासून वींचचत ठेवणाऱया वत धान्य दकुानदाराचा परवाना 
दनलींबनाचे ीदेि देण्याबाबत तसेच सदर दकुानदाराबाबत वारींवार तात ारी करून देखील 
कारवाई न करणाऱया अचधकाऱयावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत ? 
  

श्री. धवरीश बापट (३०-०१-२०१६) : (१) व (२) तोय, ते खरे ीते. 
(३) सदर प्रकरणी केलेल्या तात ारीच्या अनुषींगान े मौ. भालेगाव बािार (ता. खामगाव,       
जि. बुलढाणा) ये ील वत धान्य दकुानाची तपासणी केली असता, सदर दकुानात 
अदनयशमतता ीढळून ील्यान,े जिल्ता पुरवठा अचधकारी, बुलढाणा याींनी             
ददनाींक २१ िानेवारी, २०१६ च्या ीदेिान्वये सदर रात भाव दकुानाचे प्राचधकारपि दनलींबबत 
केले असून, शिधापबिकाधारकाींची गैरसोय तोऊ नये तणून सदर दकुानाच े शिधापबिका 
िवळच्या वत धान्य दकुानास िोडण्यात ीले ीते. 
(४) व (५) प्रश्न दद् ावत नाती. 
  

___________ 
  

शेलवाव उिाड ( शशिि िॉलनी (ता. शेवाव, जि. बुलड (ाणा) येथील  
पाणी पुरव ा योिनेच ेिाम ननिृष्ट्ट दिााच ेझाल्याबाबत 

  

(१३)  २९१७७ (२१-१२-२०१५).   श्री.आिाश फुां ड (िर (खामवाांव) :   सन्माननीय पाणीपुरव ा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िेलगाव दिाड शिक्षक कॉलनी (ता. िेगाव, जि. बुलडाणा) ये ील पाणी पुरवठा योिना 
िासनाने मींिूर केली ीते, ते खरे ीते काय, 
(२) असल्यास, सदर योिना पूणरम तोऊन देखील पकरसरातील नागकरकाींना पाण्यासाठी भ्कीं ती 
करावी लागत ीते, ते ती खरे ीते काय, 
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(३) असल्यास, सदर योिनेचे काम दनकृष् दिारमचे झाले ीते, ते ती खरे ीते काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकिी करण्यात ीली ीते काय, त्यानुषींगाने दोषी अचधकारी 
व कीं िा्दाराींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ीते, 
(५) असल्यास, सदर दठकाणी दनयशमत पाणीपुरवठा तोण्याककरता िासनाने कोणती कायरमवाती 
केली वा करण्यात येत ीते, नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत? 

श्री. बबनराव लोणीिर (२७-०१-२०१६) :(१) तोय, ते खरे ीते. 
(२) योिनेच ेकाम प्रगतीत असुन शिक्षक कॉलनीस माते डडसेंबर, २०१५ पासून दनयशमत पाणी 
पुरवठा सुरुप केला ीते. 
(३) ते खरे नाती. 
(४) प्रश्न दद् ावत नाती. 
(५) दनयशमत पाणी पुरवठा सुरुप करण्यात ीला ीते. त ापप, ्ाकीची ककरकोळ काम े पुणरम 
झाल्यानींतर ्ाकीदवारे पाणी परुपवठा सुरुप करुपन दैनींददन देखभाल ककरता मीणामपींचायत 
शिरिगाींव दनळे याींना योिना तताींतरीत करण्यात येईल. 
  

___________ 
  

खामवाांव (जि.बुलड (ाणा) मतदार सांघातील राष्ट्रीय पेयिल योिनअेांतवात सुरु असलेल्या पाणी 
पुरव ा योिनाांची चौिशी िरणेबाबत 

  

(१४)  २९१८५ (२१-१२-२०१५).   श्री.आिाश फुां ड (िर (खामवाांव) :   सन्माननीय पाणीपुरव ा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींव (जि. बुलढाणा) मतदार सींघात सन २०१२ त े२०१५ या कालावधीमध्ये राषरीय 
पेयिल योिनअेींतगरमत सुरुप असलेल्या ककती पाणी पुरवठा योिनाींना मींिुरी देण्यात ीली ीते, 
(2) असल्यास, सदर योिनेतून गावागावाींमध्ये पाणी देण्याच्या नावाखाली कीं िा्दार व 
अचधकारी  याींचे सींगनमतान े गैरव्यवतार करून नळ योिनेच ेकाम दनकृष् दिारमच ेकरण्यात 
ीले ीते, ते ती खरे ीते काय, 
(3) असल्यास, याबाबत ४५ गावातून गैरव्यवतार झाल्याप्रकरणी तसेच नळ योिनचेे काम 
दनकृष् झाल्याप्रकरणी सरपींचाींनी तात ारी ददल्या ीतेत, ते ती खरे ीते काय, 
(4) असल्यास, सदर तात ारीसींबींधात िासनाने  चौकिी केली ीते काय,त्यानुषींगान ेसींबींचधताींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ीते, 
(5) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (२७-०१-२०१६) : (१) खामगाींव (जि.बुलढाणा) मतदार सींघात सन २०१२ 
ते २०१५ या कालावधीमध्ये एकुण २७ पाणी पुरवठा योिनाींना मींिुरी देण्यात ीली ीते. 
(२), (३) व (४) ते अींित: खरे ीते. 
     मींिूर २७ पाणीपुरवठा योिनाींपेकी, १५ योिना पूणरम झाल्या असून १२ योिनाींची काम े
प्रगतीप ावर ीतेत. पूणरम झालेल्या १५ योिनाींमधनू ी्ंचाई पकरज तीत सुध्दा पाणी पुरवठा 
सुरुप ीते. 
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     खामगाींव व िेगाींव तालुक्यातील ४५ योिना भारत दनमारमण कायरमात माींतगरमत सन २०१० 
पूवी पूणरम झाल्या ीतेत. सदर योिनाींपकैी ५ मीणामपींचायत नवदनयुक्त सरपींचाींनी योिनाींच्या 
दिारमपवषयी तात ारी ददल्या असून, याबाबत कायरमात म अशभयींता, मीणामीण पाणी पुरवठा , जिल्ता 
पकरषद, बुलढाणा व कायरमकारी अशभयींता, मताराषर िीवन प्राचधकरण याींची सींयुक्त चौकिी 
नेमण्यात ीली असून, सदर सशमतीमार्रम त चौकिी सुरुप ीते. 
(५) प्रश्न दद् ावत नाती. 
  

___________ 
  

महाळुांवे (देववड () (जि.शसांधुदवूा) येथे रेशन दिुानाचा परवाना शमळयायाबाबत 
  

(१५)  ३०२७३ (२१-१२-२०१५).   श्री.वैभव नाईि (िुड (ाळ) :   सन्माननीय अन् न, नावरी 
पुरव ा व ग्राहि सांरिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मताळुींगे (देवगड) (जि.शसींधुदगूरम) गावातील लोकाींना र्णसगाव ये ील रेिन दकुानावरुपन 
ीणण्यासाठी दता कक.मी. पायपी् करावी लागत असल्याचे  माते सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्या दरयान दनदिरमनास ीले, ते खरे ीते काय, 
(२) असल्यास, मताळुींगे ये ील मािी सैदनक कुमार राणे याींनी िासनाकड े रेिन दकुानाचा 
परवाना शमळण्याबाबत मागणी करुपनती अदयापप यासींदभारमतील कायरमवाती देखील करण्यात 
ीलेली नाती, ते ती खरे ीते काय, 
(३) असल्यास, सदर रेिन धान्य दकुानाची व्यव ा तातडीने गावातच करण्यात यावी अिी 
मागणी मीणाम ाींनी जिल्ताचधकारी याींच्याकड ेकेली ीते, ते ती खरे ीते काय, 
(४) असल्यास, यासींदभारमत िासनाने कोणती कायरमवाती केली वा करण्यात ीते, 
(५) नसल्याची, पवलींबाची कारणे काय ीतेत ? 
  
श्री. धवरीश बापट (३०-०१-२०१६) : (१) ते खरे नाती. 
(२), (३), (४) व (५) मताळुींगे (देवगड) जि. शसींधुदगुरम ये ील रातभाव दकुानदारानी रािीनामा 
ददल्याने, त्या दठकाणी नवीन दकुान मींिुरीसाठी ५ वळेा िादतरनामा प्रशसध् द करण् यात ीला 
असून, सदर िादतरना याच् या अनुषींगाने एकती बचत ग्ाचा प्रताव प्राप्त झाला नाती, परींतु 
सदर िातीरनायाच्या अनुषींगान े श्री. कुमार राणे याींच वयैजक्तक अिरम प्राप्त झाला असून, 
सदर अिारमची छानणी सुरुप ीते. 
  

___________ 
  

राज्यात शशधापात्रत्रिा आधारिाड (ा शलांिला िोडू (न बायोमेहरि 
 िरयायाचा शासनाने घेतलेला ननणाय 

  

(१६)  ३०२८८ (२१-१२-२०१५).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड (), 
श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), श्री.जितेंद्र आव् हाड ( (मुांरा ा िळवा), श्री.हसन मुश्रीफ (िावल), 
श्री.पाांडु (रांव बरोरा (शहापूर), श्री.अस्लम शखे (मालाड ( पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
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प्रा.वषाा वायिवाड ( (धारावी), श्री.चांद्रिाांत सोनावण े (चोपड (ा) :   सन्माननीय अन् न, नावरी 
पुरव ा व ग्राहि सांरिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील सुमारे २ को्ी ३७ लाखातून अचधक शिधापबिका ीधारकाडरमच्या शलींकला 
िोडून त्या बायोमेदरक करण्याचा दनणरमय िासनाने घेतला ीते व सदर दनणरमय घेऊनती 
शिधापाबिका बायोमेदरक करण्याची पध्दत अदयापप सुरुप करण्यात ीलेली नाती, ते खरे ीते 
काय, 
(२) असल्यास, सदर मोदतमेअींतगरमत राज्यात जिल्ता दनताय ककती शिधापबिकाधारकाींची ीधार 
िोडणी झालेली ीते व दवरमकरत ीधार िोडणीचे काम ककती कालावधीत पूणरम तोण्याच े
िासनास अपेक्षक्षत ीते, 
(३) असल्यास, बायोमेरीक पध्दत केव्तापासून सुरुप तोणे अपेक्षक्षत ीते, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत ? 
  

श्री. धवरीश बापट (२९-०१-२०१६) :(१) तोय. 
(२) या योिनेवर राज् यात काम सुरुप असून राष रीय अन् न सुरक्षा कायदा अींतगरमत राज् यातील 
एकूण ७ को्ी लाभार्थ याांपकैी ३ को्ी ९१ लाख लाभार्थ याांच् या ीधार ात माींकाींचे शसडीींग 
करण् यात ीले ीते.दवरमकरत काम प्रगतीप ावर असून ते िून, २०१६ अखेर पूणरम करण् याच े
दनयोिन करण् यात ीले ीते. 
(३) रा तभाव दकुानातील व् यवताराींचे ऑ्ोमेिन करुपन बायोमदेरक पध् दतीने शिधाव तूींच े
पवतरण करण् याच् या प्रकात येत सताय्य करण् यासाठी पवभागातरे् मे.अॅक् सेंचर याींना प्रकल् प 
सल् लागार  तणून नेमण् यात ीले ीते. या कीं पनीने fair Price Shop  (FPS) Automation 
(रा तभाव दकुानातील व् यवताराींचे ऑ्ोमेिन) करीता दनपवदा  प्रकात या सुरुप करण् यासाठी 
Request For Proposal (RFP) तयार केली असनू िासनाच् या मान् यतेनींतर दनपवदना 
प्रकात या राबवून Fair Price Shop (FPS) Automation (रा तभाव दकुानातील व् यवताराींच े
ऑ्ोमेिन) सुरुप करण् यात येणार ीते. 
(४) प्रश् न दद् ावत नाती. 
  

___________ 
  

राज्यात वॅस िनेक्शन असणाऱ्या शशधापत्रत्रिाधारिास रॉिेल देयायाबाबत 
  

(१७)  ३०४५० (२१-१२-२०१५).   श्री.हसन मुश्रीफ (िावल), श्री.जितेंद्र आव् हाड ( (मुांरा ा िळवा), 
श्री.पाांडु (रांव बरोरा (शहापूर), िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.वभैव वपचड ( 
(अिोले), श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशड (ी) :   सन्माननीय अन् न, 
नावरी पुरव ा व ग्राहि सांरिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील गॅस कनेक्िन असणा-या कु्ूींबास रॉकेल बींद करण्याचा दनणरमय िासनाने    
माते सप् े्ंबर, २०१५ पासून घेतला ीते, ते खरे ीते काय, 
(२) असल्यास, सदर दनणरमयानुसार कोल्तापूर जिल्ह्यात अप्राधान्य शिधापबिकाधारक माते 
ऑक््ोबर, २०१४ पासून धान्यापासून वींचचत असताना िासनान े ददनाींक १ सप््ेबर, २०१५ 
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पासून शसलेंडरधारकाींना रॉकेल देणे बींद केल्याने सवरमसामान्य कु्ूींबाची गैरसोय तोत ीते, ते 
खरे ीते काय, 
(३) तसेच सोलापूर ितर व जिल्ह्यात ६ लाख २५ तिार ४१८ शिधापबिका असून यामध्ये 
र्क्त ३ लाख २० तिार ८३० िणाींकड ेगॅस कनेक्िन ीते. तरीती रॉकेलचा को्ा ४ लाख ८ 
तिार शल्रन ेकमी करण्यात ीला असल्याचे माते २९ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास 
दनदिरमनास ीले, ते खरे ीते काय, 
(४) तसेच माळशिरस व साींगोला (जि.सोलापूर) तालुक्यात केरोशसनच्या कोट्यात कोणतीती 
कपात केली नसल्याच ेदनदिरमनास ीले ीते, ते ती खरे ीते काय, 
(५) असल्यास, दक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली ीते काय, चौकिीत काय ीढळून ीले 
व तदनुसार सवरमसामान्य कू्ूींबाींना धान्य ीखण गॅस शसलेंडरला पयारमय तणून पूवरमवत रॉकेल 
देणेबाबत कोणती कायरमवाती केली वा करण्यात येत ीते, नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय 
ीतेत ? 
  

श्री. धवरीश बापट (०२-०२-२०१६) : (१) दद. २० ऑग्, २०१५ च्या िासन ीदेिान्वये 
राज्यात केरोशसनच े सुधाकरत पकरणाम दनजश्चत करण्यात ीले ीते. त्यानुसार गॅसधारक 
शिधापबिकाधारकाींना केरोशसन शमळण्यास अपाि ठरपवण्यात ीले ीते, 
(२) ते खरे नाती. 
(३) दद. २० ऑग्, २०१५ च्या िासन ीदेिान्वये दनजश्चत करण्यात ीलेल्या सुधाकरत 
पकरमाणानुसार अनुजे्ञय असलेला केरोशसन को्ा सोलापूर जिल्ह्यास मींिूर करण्यात ीला 
ीते. 
(४) ते खरे ीते. 
(५) प्रश्न दद् ावत नाती. 
  

___________ 
  

ऐरोली (जि. ाणे) येथ ेस्वतांत्र शशधावाटप िायाालय स्थापन िरणेबाबत 
  

(१८)  ३०४७० (२१-१२-२०१५).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन मशु्रीफ (िावल), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड ( (मुांरा ा िळवा), श्री.पाांडु (रांव बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय अन् न, नावरी 
पुरव ा व ग्राहि सांरिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ऐरोली (जि.ठाणे) ये  े वतींि शिधावा्प कायारमलयासाठी नवी मुींबई मतापाशलकेने िागा 
दपलब्ध करुपन देऊन तसे दपदनयींिक शिधावा्प, ठाणे याींना कळपवले ीते, ते खरे ीते काय, 
(२) असल्यास, दक्त िागेचा भाडकेरार अदयाप करण्यात ीलेला नाती, ते ती खरे ीते काय, 
भाडकेरार कधीपयांत करण्यात येईल व नपवन शिधावा्प कायारमलय कधीपयांत सुरुप करण्यात 
येईल, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत ? 
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श्री. धवरीश बापट (३०-०१-२०१६) : (१) तोय. 
(२) व (३) तोय. ऐरोली (जि.ठाण)े ये  ेवतींि शिधावा्प कायारमलय  ापन करण्याचा दनणरमय 
झालेला नाती. 
  

___________ 
  

शशक्रापुर (ता.शशरुर, जि.पुणे) येथील नळपाणी पुरव ा योिनलेा मान्यता देयायाबाबत 
  

(१९)  ३०६२४ (२१-१२-२०१५).   श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर) :   सन्माननीय पाणीपुरव ा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शिात ापुर (ता.शिरुपर, जि.पुणे) ये ील नळपाणी पुरवठा योिनलेा िासनाने सन २०१४ मध्ये 
वा त्यादरयान ताींबिक मींिूरी ददली ीते, ते खरे ीते काय, 
(२) असल्यास, सदर योिनेला मान्यता देण्याबाबत िासनान े कोणती कायरमवाती केली वा 
करण्यात येत ीते, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (२२-०१-२०१६) :(१) तोय. 
     मुख्य अशभयींता (मीणामीण व नागरी), मताराषर िीवन प्राचधकरण, ठाणे याींनी सप् े्ंबर, 
२०१४ मध्ये ताींबिक मान्यता ददली ीते. 
(२) राषरीय मीणामीण पयेिल कायरमात माींतगरमत शिात ापूर (ता.शिरुपर,जि.पुणे) नळ पाणीपूरवठा 
योिनेला दद.२० ऑक््ोबर, २०१५ रोिीच्या िासन दनणरमयान्वये प्रिासकीय मान्यता देण्यात 
ीली ीते. 
(३) प्रश्न दद् ावत नाती. 
  

___________ 
  

साटेली - भेड (शी (ता.दोड (ामावा,जि.शसांधुदवूा) येथील वोड (ाऊनमध्ये  ेवयायात येणारे 
 रेशन धान्य दिुानाचे वहू ननिृष्ट्ट दिााच ेअसल्याबाबत 

  

(२०)  ३०७९९ (२१/१२/२०१५).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वड (ाळा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड ( पजश्चम) :   सन्माननीय अन् न, नावरी पुरव ा व ग्राहि सांरिण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सा्ेली - भेडिी (ता.दोडामागरम,जि.शसींधुदगूरम) ये ील २१ रेिन धान्य दकुानाींच े पवतकरत 
करण्याककरता असलेले धान्य गोदामामध्ये ठेवले िात ेपरींत ुसदर धान्यातील  ९० ्न दनकृष् 
दिारमचा गतू पवतरीत करण्यास मीणाम ाींनी पवरोध केला असल्याच ेमाते सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये 
वा त्यादरयान दनदिरमनास ीले ीते, ते खरे ीते काय, 
(२) असल्यास, यासींदभारमत िासनाने चौकिी केली ीते काय, त्यानुषींगाने दक्त तालुक्यातील 
गावाींना वच्छ तसेच दत्कृष् धान्यपुरवठा करण्याबाबत कोणती कायरमवाती केली ीते वा 
करण्यात येत ीते, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत ? 
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श्री. धवरीश बापट (३०/१/२०१६) : (१), (२) व (३) माते सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये रातभाव धान्य 
दकुान दसप (ता.दोडामागरम) ये  े पवतरीत करणेत ीलेले ६३.५०  जक्वीं्ल गव्तामधील काती 
पोत्याींमध्ये िव (काळ्याया रींगाच े धान्य) व गव्ताच्या गवताच्या काड्या अींित: प्रमाणात 
ीढळून ील्याने सदर धान्यासाठा रातभाव धान्य दकुानदाराकडून परत घेऊन रात भाव 
धान्य दकुानदाराींना चाींगल्या दिारमचा गतू पवतरीत करण्यात ीला ीते. दोडामागरमतालुक्यातील 
अन्य रातभाव दकुानाींकडून पवतरीत गतू खराब असल्याबाबत तात ार प्राप्त झालेली नाती. 
  

___________ 
  

 ाणे येथील रेशनचा िाळाबािार थाांबवा व इतर मावयायाांसा ी महहला सांघटनाांनी  
शशधावाटप िायाालयावर िाढलेला मोचाा 

  

(२१)  ३१६२३ (२१-१२-२०१५).   श्री.जितेंद्र आव् हाड ( (मुांरा ा िळवा), श्री.सुरेश लाड ( (ििात), 
श्री.पाांडु (रांव बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड (), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेवाव), श्री.सांदीप 
नाईि (ऐरोली), श्री.हसन मशु्रीफ (िावल), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर) :   सन्माननीय 
अन् न, नावरी पुरव ा व ग्राहि सांरिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे ये ील रेिनचा काळाबािार  ाींबवा व इतर मागण्याींसाठी मदतला सींघ्नाींनी    
ददनाींक २८ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास शिधावा्प कायारमलयावर मोचारम काढलेला तोता 
तसेच पुढील काळात दठय्या ीींदोलन करण्याचा इिारा ददलेला तोता, ते खरे ीते काय, 
(२) असल्यास, दक्त प्रश्न भाग (१) मधील प्रकरणी चौकिी केली ीते काय, चौकिीत काय 
ीढळून ीले व त्यानसुार कोणती कायरमवाती केली वा करण्यात येत ीते, तसचे सदर प्रकरणी 
रेिन दकुानदाराींकडून धान्याींचा मो्या प्रमाणात काळा बािार केला िात असल्यान ेयासींदभारमत 
कारवाई करण्यासाठी ीतापयांत कोणता पाठपुरावा केला वा करण्यात येत ीते, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची सवरमसाधारण कारणे काय ीतेत ? 
  

श्री. धवरीश बापट (३०-०१-२०१६) :(१), (२) व (३) 
     ददनाींक २८ सप् ्ेंबर, २०१५ रोिी मदतला सींघ्नाींचे दनवेदन प्राप् त झाले ीते. सदर 
दनवेदनात नमूद केलेल् या अचधकृत शिधावा्प दकुानाींच् या तपासण् या करण् यात ीलेल् या ीतेत. 
मींिूर करण् यात ीलेले धान् य शिधापबिकाधारकाींना शमळाले की नाती याची गतृ भे्ी देऊन 
खातरिमा करण् याची कायरमवाती सरुुप ीते. 
  

___________ 
  

उरण (जि.रायवड () मधील शासनमान् य रास् तभाव दिुान व किरिोळ रॉिेल ववक्री 
दिुानदाराांच् या व शशधापत्रत्रिाधारिाांच् या समस् येबाबत 

  

(२२)  ३१७२३ (२१-१२-२०१५).   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.भरतशे  वोवावले (महाड () :   
सन्माननीय अन् न, नावरी पुरव ा व ग्राहि सांरिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) दरण (जि.रायगड) मधील  िासनमान् य रा तभाव दकुान व ककरकोळ रॉकेल पवात ी 
दकुानदाराींच् या व शिधापबिकाधारकाींच् या सम येबाबत ददनाींक ५ रे्ब्रुवारी, २०१५ रोिी वा त्या 



पव.स. ८१ (17) 

सुमारास ततशसलदार, दरण तालुका, जि.रायगड याींना िासनमान् य रा त भाव दकुानदार 
सींघ्ना, दरण याींनी ीपल् या मागण् याींचे दनवेदन ददले तोत,े ते खरे ीते काय, 
(२) असल् यास, सदर दनवेदनात कोणत् या मागण् या करण् यात ील् या ीतेत, 
(३) असल् यास, सदर मागण् यासींदभारमत िासनाने कोणते दनणरमय घेतले ीतेत वा घेण् यात येत 
ीते, 
(४)  नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत ? 

श्री. धवरीश बापट (३०-०१-२०१६) :(१) तोय, 
(२) दनवेदना मध् ये रॉकेल कपात मागे घेण,े धान् य पवात ी कशमिनमध् ये वाढ करणे, एपीएल 
काडरम धारकाींना धान् य पवतरण पुरवठा करणे, तसेच रा तभाव दकुानामध् ये दोन कामगाराींचा 
पगार, दकुानाचे िागेचे भाड,े वीि बील, धान् य वाततूक, तमाली व दकुानादाराींना मानधन देणे, 
दकुानदाराींना मानधन व  ्ेिनरी खचरम इत् यादीखचारमसाठी दकुानदाराींना प्रदत मदतना रुप. 
५०,०००/- इत् यादी मागण् या केल् या ीतेत, 
(३) व (४) राज् यातील रेिन दकुानदाराींच् या काती सींघ्ना कडून त् याींच् यांा अडचणी बाबतची 
दनवेदन िासनाकड े प्राप् त तोतात. त् या अनुषींगान ेसींघ्नेच् या प्रदतदनधीींिी चचारम करुपन दचचत 
कायरमवाती केली िाते. 
  

___________ 
  

राज्यात सांभाव्य पाणीटांचाईवर मात िरयायासा ी िृती आराखड (ा िरयायाचा ननणाय 
  

(२३)  ३२५६७ (२१-१२-२०१५).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदवड () :   सन्माननीय 
पाणीपुरव ा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सींभाव्य पाणी ी्ंचाईवर मात करण्यासाठी िासनान ेकृती ीराखडा तयार करण्याचा 
दनणरमय माते ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरयान घेतला ीते, ते खरे ीते काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेीतापयांत कोणती कायरमवाती केली वा करण्यात येत ीते, 
(३)  नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (३०-०१-२०१६) : (१) ते खरे ीते. 
(२) पाणी ी्ंचाई दनवारक दपाययोिनाींच े िैमाशसक कृती ीराखडयाींपैकी ऑक््ोबर, २०१५ त े
डडसेंबर, २०१५ पयांतच ेकृती ीराखडा तयार करण्यात ीले ीतेत. 
     माते िानेवारी, २०१६ त ेमाचरम, २०१६ व एपप्रल, २०१६ त ेिनू, २०१६ पयांतच ेिैमाशसक 
कृती ीराखड ेतयार करण्याची कायरमवाती जिल्ताचधकारी तरावरुपन सुरुप ीते. 
(३) प्रश्न दद् ावत नाती. 
  

___________ 
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पांढरपूर व मांवळवेढा (जि.सोलापूर) तालुक्यातील वावाांच्या पाणी योिनाांची वीि देयिे थकित 
असल्यान ेपाणी पुरव ा बांद असल्याबाबत 

  

(२४)  ३२८७४ (२१-१२-२०१५).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय पाणीपुरव ा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपुर व मींगळवेढा (जि.सोलापूर) तालुक्यातील मताराषर िीवन प्राचधकरण योिनेंतगरमत 
चालणाऱया ३० गावाींचा समावेि असलेल्या २७ पाणीपुरवठा योिनाींच्या कामाींपैकी कासेगाव, 
खडी व भालवणी या दतन्ती गावाींच्या पाणी पुरव्याची रुपपये १५ लाख वीि देयके गत दोन 
वषारमपासून  ककत असल्यामुळे सदर पाणी पुरवठा योिना बींद तोत्या, तसेच माते िून, २०१५ 
मध्ये सदर गावाींच्य मीणामपींचायतीनी ५० ्क्के रक्कम भरुपनती त्या योिना सुरुप नातीत, ते खरे 
ीते काय, 
(२) असल्यास, दक्त तीन गावाींच्या पाणीपुरवठा योिनेची कामे त्वरीत सुरुप करण्यासाठी 
िासनाने कोणती कायरमवाती केली वा करण्यात येत ीते, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (२२-०१-२०१६) : (१) ते खरे ीते. 
     सदय:ज तीत योिनाींच्या समापवष् गावाींनी ५० ्क्के पवदयुत देयके भरलेली असून 
दवरमकरत ५० ्क्के देयके जिल्ता पकरषद, सोलापूर याींचेमार्रम त भरण्यात ीलेली ीतेत. 
(२) भाळवणी व कासेगाींव प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योिनाींच्या दरुुपतीककरता अनाुत म े
रुप.११.७४ लक्ष व रुप.२३.२५ लक्ष ककीं मतीच्या अींदािपिकास जिल्ता पकरषदेने देखभाल दरुुपती 
दनधी मधून मींिूरी ददलेली ीते. त्यानुसार मताराषर िीवन प्राचधकरणामार्रम त दनपवदा 
काढण्यात ील्या असून ीवश्यक ती दरुुपती करुपन योिनाीं परत चालू करण्यात येत ीतेत. 
     तसेच, जिल्ताचधकारी, सोलापूर याींनी दद.०८.१२.२०१५ रोिीच्या ी्ंचाई ीढावा बैठकीत 
ददलेल्या दनदेिानुसार खडी प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योिनेच्या दरुुपतीसाठी दनधी दपलब्ध 
करुपन देणेककरता श्री.पवठ्ठल रुपजक्मणी मींददर सशमती, पींढरपूर याींचकेड ेप्रताव पाठपवण्यात ीला 
असून दनधी दपलब्ध तोताच दरुुपतीचे काम ताती घेण्यात येईल. 
(३) प्रश्न दद् ावत नाती. 
  

___________ 
  

मांवळवेढा (जि.सोलापुर) तालुक्यातील आांधळवाव, नांदरू या दोन नळपाणीपुरव ा  
योिना सुरु िरयायाबाबत 

  

(२५)  ३२८७६ (२१-१२-२०१५).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय पाणीपुरव ा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींगळवेढा (जि.सोलापुर) तालुक्यातील पपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडपवण्यासाठी 
ीींधळगाव, नींदरू या दोन मींिूर नळपाणीपुरवठा योिना केवळ अचधकाऱयाींच्या ददरींगाईमुळे 
योिना प्रलींबबत असल्याचे माते ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरयान दनदिरमनास ीले ीते, 
ते खरे ीते कय, 



पव.स. ८१ (19) 

(२) असल्यास, सदर योिनाींमळेु १० ते १२ गावाींना पाणी पुरवठा तोऊ िकतो, ते ती खरे ीते 
काय, 
(३) असल्यास, सदर योिना बींद पडल्या असनू या योिनेच्या पाईपलाईन िागोिागी 
रु््लेल्या अव ेत ीतेत तसेच सदर योिना   जिल्ता पकरषदेकड े वगरम करणे ीवश्यक 
असतानाती त्या करण्यात ील्या नातीत, ते ती खरे ीते काय, 
(४) असल्यास,यासींदभारमत िासनाने चौकिी केली ीते काय, त्यानुषींगाने सदर योिनेदवारे 
पाणी पुरवठा सुरुप करण्याबाबत व सींबींचधताींवर कारवाई करण्यासींदभारमत कोणती कायरमवाती केली 
वा करण्यात येत ीते, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (२२-०१-२०१६) :(१) ते खरे नाती. 
     ीींधळगाव प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योिना पुणरम ीते. तर नींदरू प्रादेशिक नळ 
पाणीपुरवठा योिना कायरमजन्वत केलेलीअसून योिनेमधून २०१३ च्या ी्ंचाईमध्ये सवरम गावाींना 
पाणीपुरवठा करण्यात ीलेला ीते. परींतू योिनेची  काती अनुषींचगक कामे अपुणरम ीतेत. 
(२) तोय सदर योिनाींमुळे एकूण २२ गावाींना पाणीपुरवठा तोऊ िकतो. 
(३) व (४) दोन्ती योिनाींमधील समापवषठ गावाींची पाणी मागणी नसल्यान ेयोिनाीं सन २०१३ 
पासून बींद ठेवल्या ीतेत. 
      जिल्ता पकरषदेच्या िलव्यव ापन व वच्छता सशमतीने दद.३०.०४.२०१५ रोिीच्या 
ठरावान्वये  ीींधळगाव प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योिनेच्या  दरुुपतीककरता रुप.६४.७३ लक्ष 
ककीं मतीचे व नींदरू प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योिनेच्या दरुुपतीककरता रुप.१८.१८ लक्ष ककीं मतीच े
अींदािपिक मींिूर केले ीते. त्यानुसार मताराषर िीवन प्राचधकरणामार्रम त दनपवदा काढण्यात 
ील्या ीतेत. 
     त्यानुषींगाने ीवश्यक ती दरुुपती करुपन पाणीपुरवठा सुरुप करण्यात येईल व योिना 
जिल्ता पकरषदेने गदठत केलेल्या गावाींच्या शिखर सशमतीकड ेतताींतकरत करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न दद् ावत नाती. 
  

___________ 
  

मौि ेिासोदा (ता.एरांड (ोल, जि.िळवाांव) येथील नळपाणी  
पुरव ा योिना िायााजन्वत िरणेबाबत 

  

(२६)  ३२९४२ (२१-१२-२०१५).   ड (ॉ.सतीश (अयाणासाहेब) पाटील (एरांड (ोल) :   सन्माननीय 
पाणीपुरव ा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे कासोदा (ता.एरींडोल, जि.िळगाींव) या गावच्या रुप. १२,८९,८३,१२०/- च्या नळपाणी 
पुरवठा योिनेला ददनाींक २८ एपप्रल, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास िासनाकडून िासन दनणरमय 
काढून अींदतम मान्यता देऊनती ीितागायत दनपवदा काढून काम सुरुप करण्यात ीलेले नाती, 
ते खरे ीते काय, 
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(२) असल्यास, सदर दनणरमयानुसार नळपाणी पुरवठा योिनेची दनपवदा काढून सदर नळपाणी 
पुरवठा योिना कायारमजन्वत करणेबाबत िासनाने कोणती कायरमवाती केली वा करण्यात येत ीते, 
(३) तसेच सदर योिनेच्या कामाचे अींदािपिक ककती ीते, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (२७-०१-२०१६) :(१) तोय, ते खरे ीते. 
राषरीय मीणामीण पेयिल कायरमात माअींतगरमत सन २०१५-१६ च्या कृती ीराखडा 
अींमलबिावणीबाबत कें रिासनाच ेदनदेिाींनुसार िासनपि दद. ३०.६.२०१५ अन्वये सन २०१५-१६ 
मधील सुरुप न झालेल्या योिनाींची काम ेपुढील ीदेि तोईपयरमत ताती घेण्यात येव ूनये असे 
दनदेि ीतेत. 
(२) मुख् यमींिी पाणी पुरवठा कायरमात मा अींतगरमत सन २०१५-१६ च्या ीराखडयात सदर योिना 
प्रतापवत करण्यात येत ीते. 
(३) योिनेच्या कामाींची अींदािपिक रुप. १२,८९,८३,१२०/- एवढया ककीं मतीची ीतेत. 
(४) प्रश्न दद् ावत नाती. 
  

___________ 
  

राज्याच्या िेरोशसन िोटयात होत असलेल्या िपातीबाबत 
  

(२७)  ३३०१० (२१-१२-२०१५).   अडॅ (.भीमराव धोंड ( े(आष्ट्टी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांवमनेर), 
श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.अिय चौधरी (शशवड (ी), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सुननल शशांदे (वरळी) :   सन्माननीय 
अन् न, नावरी पुरव ा व ग्राहि सांरिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें र िासनान े देिभरात केरोशसन को्ा कमी करण्याचा दनणरमय घेतला असनू राज्याचा 
को्ा कें र िासनान ेसमुारे १२ ्क्क्याींनी कमी केल्यान ेराज्यातील गोर-गरीब िनतेची तसेच 
केरोशसनची पयारमयी इींधन तणून वापर करणाऱया लोकाींची मोठया प्रमाणावर गैरसोय तोत ीते, 
ते खरे ीते काय, 
(२) असल्यास, राज्य येत्या २ वषारमत केराशसन मुक्त करण्याचा धोरणात्मक दनणरमय िासन घेत 
ीते, ते ती खरे ीते काय, 
(३) असल्यास, सदर दनणरमयामुळे राज्यातील समुारे ३ लक्ष केरोशसन परवानाधारकाींचा व्यवसाय 
बींद पडण्याची िक्यता ीते, ते ती खरे ीते काय, 
(४) असल्यास, कें र िासनाकडून राज्याला शमळणाऱया केरोशसन को्यात वाढ करण्यासाठी 
राज्य िासनाकडून कोणती कायरमवाती केली वा करण्यात येत ीते, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत ? 
  

श्री. धवरीश बापट (०२-०२-२०१६) : (१) कें र िासनाकडून राज्याच्या केरोशसन कोट्यात 
वेळोवेळी कपात करण्यात ीली ीते. दद. २० ऑगे् २०१५ च्या िासन ीदेिान्वये राज्यात 
केरोशसनच े सुधाकरत पकरणाम दनजश्चत करण्यात ीले ीते. सदय:ज तीत सुधाकरत 
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पकरणामानुसार राज् याच् या ीवश्यकतेच्या १०० % इतक्या प्रमाणात केरोशसन कें र िासनाकडून 
राज्यास प्राप्त तोत ीते. या तव केरोशसनची पयारमयी इींधन तणून वापर करणाऱया लोकाींची 
मो्या प्रमाणावर गैरसोय तोत ेीते, ते खरे नाती, 
(२) ते खरे नाती. 
(३) प्रश्न दद् ावत नाती. 
(४) प्रश्न दद् ावत नाती. 
(५) प्रश्न दद् ावत नाती. 
  

___________ 
  

मालेवाव (जि.नाशशि) तालुक्यात शशधापत्रत्रिेच्या ऑनलाईन िामात 
 त्रुटी व चुिा असल्याबाबत 

  

(२८)  ३३१५६ (२१-१२-२०१५).   श्री.आशसफ शेख (मालेवाांव मध्य) :   सन्माननीय अन् न, 
नावरी पुरव ा व ग्राहि सांरिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाव (जि.नाशिक) या तालुक्यात शिधापबिकेच े सुरुप असलेल्या ऑनलाईन कामात 
बऱयाच िु्ी व चुका असल्यामळेु डा्ा दरुुपती करुपन शमळण्यासाठी  मा. ादनक लोकप्रदतदनधी 
याींनी मा. अन्न व नागरी पुरवठा राज्य मींिी याींना ददनाींक १५ िुल,ै २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास लेखी दनवेदन ददले ीते, ते खरे ीते काय, 
(२) असल्यास, सदर डा्ा दरुुपतीबाबत िासनान ेकोणती   कायरमवाती केली वा करण्यात येत 
ीते, 
(३)  नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत? 
  

श्री. धवरीश बापट (३०-०१-२०१६) :(१) तोय. 
(२) नाशिक जिल्ह्यात सींगणकीकृत शिधापबिकाींची मादतती व लाभार्थयाांकडून सींकशलत केलेली 
मादतती तपासून त्यामधील िु्ीींच ेदनराकरण करुपन त्यामध्ये ीवश्यक त्या दरुुपत्या करण्याच े
काम युध्दपातळीवर सुरुप ीते. 
(३) प्रश्न दद् ावत नाती. 
  

___________ 
  

खामवाव मतदार सांघातील रेशनिाड (ा सांबांधधत सवा िाम ेप्रलांत्रबत असल् याबाबत 
  

(२९)  ३३२६७ (२१/१२/२०१५).   श्री.आिाश फुां ड (िर (खामवाांव) :   सन्माननीय अन् न, नावरी 
पुरव ा व ग्राहि सांरिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाव (जि. बुलढाणा) ये ील रेिनकाडरम सींबींचधत नवीन काडरम बनपवणे, पवभक्त करणे, 
नवीन नाव िोडणे इत्यादी कामे बींद ीतेत, ते खरे ीते काय, 
(२) असल्यास, रेिनकाडरम अभावी वत धान्य दकुान, पासपो र्म, ओळख, शसलेंडर शमळणे, 
पवदयार्थयाांच्या पवपवध दाखल्याककरता ीवश्यक ीते त्यामळेु नागकरक ित ीतेत, ते ती खरे 
ीते काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली ीते काय, त्यानषुींगाने सींबींचधताींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत ीते, 
(४) असल्यास, दक्त दठकाणी नागकरकाींना तात्काळ रेिन काडरम देण्याबाबत कोणती कायरमवाती 
केली वा करण्यात येत ीते, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत ? 
 

श्री. धवरीश बापट (२/२/२०१६) :(१) ते खरे नाती. 
     बलुढाणा जिल्ह्यातील खामगाींव तालुक्यात अच्च पद  व्यक्तीींच्यस नाव ेशिधापबिका 
तयार केल्याचे दघडकीस ील्यावरुपन तात ार व प्रिासकीय चौकिीकरीता शिधापबिका 
पवभागाला सील लावण्यात ीले तोते. त्यादरयान शिधापबिकाींचे सवरम काम  गीत ीले तोते. 
त्यादरयान शिधापबिकाींचे सवरम काम  गीत तोते. त्यानींतर सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये शसल 
दघडण्यात ीले. 
(२) ते, खरे नाती. 
(३) प्रश्न दद् ावत नाती. 
(४) प्रलींबीत असलेले सवरम अिरम व त्यादरयान ीलेले अिरम नाव कमी/िात दयु्यम 
शिधापबिका दनकाली काढण्यात ीले ीतेत. दवरमकरत १० ्क्के काम दद. ३१.१.२०१६ पयांत पूणरम 
करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न दद् ावत नाती. 
  

___________ 
  

अांिनवाव सुिी (जि.अमरावती) तालुक्यामध्ये वढुळ  
पायायाचा पुरव ा होत असल्याबाबत 

  

(३०)  ३३७३४ (२१-१२-२०१५).   श्री.रमेश बुांदीले (दयाापूर) :   सन्माननीय पाणीपुरव ा आणण 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दयारमपूर मतदारसींघातील अींिनगाव सिुी (जि.अमरावती) तालुक्यामध्ये मताराषर िीवन 
प्राचधकरणादवारे गढुळ पाण्याचा पुरवठा तोवून नागरीकाींच े ीरोग्य धोक्यात ीले ीते, 
याबाबत  ादनक लोकप्रदतदनधी, दयारमपूर याींनी योग्य पाणी पुरवठा करण्याबाबत,पाण्याची 
गळती  ाींबपवण्याबाबत, गढुळ पाण्याचा पुरवठा करुप नये तसेच सवरम नागरीकाींना समतोल पाणी 
पुरवठा करण्याच ेीदेि कायरमकारी अशभयींता व इतर सींबींचधत अचधकारी याींना देवूनती कोणतीच 
कायरमवाती केली नाती, ते खरे ीते काय, 
(२) असल्यास, दक्त दठकाणी िधु्द व समतोल पाणी पुरवठा करण्याबाबत कोणती  कायरमवाती 
केली वा करण्यात येत ीते, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत ? 
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श्री. बबनराव लोणीिर (२७-०१-२०१६) : (१) ते खरे नाती. 
     पावसाळयामध्ये गढूळ पाणी शमळत असल्याबाबत तात ार प्राप्त झाली तोती, माि सदर 
प्रकरणी दरुुपती करुपन िुध्द पाणी पुरवठा सुरुप करण्यात ीलेला ीते. 
(२) अींिनगाव सुिी (जि.अमरावती) तालुक्यामध्ये िुध्द व समतोल पाणी पुरवठा करण्यासाठी 
पवतरण व्यव ेअींतगरमत पाईप लाईन ्ाकण्याचा रुप. २२१.७९ लक्ष ककीं मतीचा प्रताव अचधक्षक 
अशभयींता, म.िी.प्रा. अमरावती याींना सादर झाला असून, सदर योिना ४० शल. दरडोई प्रमाण े
करण्यात ीली ीते. ितरी भागाककरता ७० शल. प्रमाणे पुरक योिनेचा प्रताव मताराषर 
िीवन प्राचधकरण मींडळ, अमरावती, याींच ेमार्रम त तयार करण्यात येत ीते. 
(३) प्रश्न दद् ावत नाती. 
  

___________ 
  

मजल्लिािुान वस्ती,बलसुर (ता.उमरवा,जि.उस्मानाबाद) येथ े 
स्वस्त धान्य दिुान मांिूर िरणेबाबत 

  

(३१)  ३३७९६ (२१-१२-२०१५).   श्री.ज्ञानराि चौवुले (उमरवा) :   सन्माननीय अन् न, नावरी 
पुरव ा व ग्राहि सांरिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मजल्लकािुरमन वती, बलसुर (ता. दमरगा जि.दमानाबाद) ये ील नागकरकाींच्या सोयीसाठी 
नवीन वत धान्य दकुान मींिरु करणेबाबत ये ील  ादनक लोकप्रदतदनधी, दमरगा-लोतारा 
याींनी जिल्ता पुरवठा अचधकारी, दमानाबाद याींना ददनाींक २४ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा त्या 
सुमारास लेखी दनवेदनादवारे पवनींती केली ीते, ते खरे ीते काय, 
(२) असल्यास, दक्त दनवेदनाच्या अनुषींगान ेकोणती कायरमवाती केली वा करण्यात येत ीते, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत ? 
  

श्री. धवरीश बापट (३०-०१-२०१६) :(१) तोय. 
(२) व (३) िासन दनणरमय ३ नोव्तेंबर, २००७ नुसार मजल्लकािुरमन, ता. दमरगा ये े नपवन 
रातभाव दकुान मींिूर करण्यासाठी िादतरप्रग्न केले. त्यानुसार पुढील ीवश्यक कायरमवाती 
के्षिीय तरावर सुरुप ीते. 
  

___________ 
  

पुणे जिल्हा पररषदेने ‘साथरोव मकु्त पाणी वुणवत्ता िनिावतृी‘  
मोहहम राबववयायात आल्याबाबत 

  

(३२)  ३३९०३ (२१-१२-२०१५).   श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय पाणीपुरव ा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल्ता पकरषदेने ददनाींक २५ मे त े१५ िनू दरयान १४०५ मीणामपींचायतीमध्ये 
’सा रोग मुक्त पाणी गुणवत्ता िनिागतृी मोदतम राबपवण्यात ीली ते खरे ीते काय, 
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(२) असल्यास, सदर जिल्तयातील सवेक्षणात १५३ गावातील पाण्याचे िोत अिुध्द असनू 
जिल्ता पकरषदेने अिा गावाींना पपवळे काडरम ददले ीते, ते ती खरे ीते काय, 
(३) असल्यास, पुणे जिल्तयातील अिुध्द पाण्याच ेिोत असलेल्या गावाींना जिल्ता दनयोिन 
सशमती मधून पपण्याच े िुध्द पाणी शमळण्याच े सींयींि (ीरओ) बसपवण्याबाबत िासनाने 
कोणती कायरमवाती केली वा करण्यात येत ीते, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (२८/१/२०१६) : (१) तोय, खरे ीते. 
(२) अींित: खरे ीते. 
पपवळे काडरम देण्याचे दनकष ते पाणी पुरवठा योिनेच्या देखभाल दरुुपती योग्य प्रकारे तोते की 
नाती, अिा पुढील दनकषाींवर देण्यात येते. िोता भोवतालचा पकरसन अवच्छ, िौचालय, 
गाई-गुराींच्या गो्यात १५ मी्र पयांत पाणी साचून रादतल्यास, पाईप लाईन व व्तॉल्व गळती, 
तो्ी पवना नळ, पाईप लाईन ग्रीतून गेली असल्यास, मागील तीन मदतन्यात पाणी नमनूा 
पपण्यास अयोग्य असल्यास, पवदतरीस िाळी नसल्यास या दनकषा ीधारे  िोतास गुण देऊन 
मीणामपींचायती मधील ७० ्क्के पके्षा िात लोकसींख्या तीर प िोखीम अ वा अल्प िोखमीच्या 
िोताींवर अवलींबून नसल्यास त्या मीणामपींचायतीस पपवळे काडरम देण्यात येते. 
(३) व (४) पुणे व पपींपरी चचींचवड मतानगरपाशलका याींच्या साींडपाण्यामुळे मुळा-मुठा व शभमा 
नदीचे तसेच दिनी िलाियातील पाणी दपुषत झाल्यामळेु दपुषत झाल्यामुळे याींच े काठावर 
असलेल्या पाणी पुरवठा योिनाींचे िोत बाचधत झाल्याच े ीढळून ीले ीते. अिा 
योिनाींसाठी िुध्द पपण्याच्या पाण्यासाठी ीर.ओ.सयींि बसपवण्यासाठी सदर दोन्ती मतापाशलका 
याींनी जिल्ता पकरषद पुणे याींचकेड े रक्कम रुप. १३८३.५० लक्ष इतका दनधी दपलब्ध करुपन 
ददलेला ीते. या दपलब्ध दनधीतून एकूण १२१ दठकाणी ीर.ओ. सयींि बसपवण्यास मींिूरी 
देण्यात ीलेली असून त्यापैकी ८९ काम ेपूणरम करुपन पाणी पुरवठा सुरुप करण्यात ीलेला ीते. 
व दवरमकरत ३२ कामे प्रगती प ावर ीते. 
  

___________ 
  

नाांदेड ( जिल््यातील दाररद्र्य रेषेखालील िुटुांबे िाम धांदयासा ी स्थलाांतरीत होत असतात अशा 
िुटुांबाच्या नाव ेयेणारे धान्य शासनािड ( ेिमा िरयायाबाबत 

  

(३३)  ३३९५१ (२१-१२-२०१५).   श्री.सुभाष साबणे (देवलूर) :   सन्माननीय अन् न, नावरी 
पुरव ा व ग्राहि सांरिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जिल्ह्यातील दाकरद्र्य रेषेखालील कु्ुींब,े िेतकरी, िेतमिूर याींची कु्ुींबे सतत 
वषारमनुवषरम काम धींदयासाठी परजिल्तयात व परराज्यात काती मदतन्याींसाठी  लाींतरीत तोत 
असतात अिा कु्ुींबाच्या नावे येणारे रात भाव दकुानातील धान्य वेळोवळी िासनाकड ेककीं वा 
पुरवठा पवभागाकड ेिमा केले िाते, ते खरे ीते काय, 
(२) असल्यास, अिा प्रकारे ीतापयांत ककती कु्ुींबाच े ककती धान्य परत िासनाकड े िमा 
करण्यात ीले ीते, 
(३)  नसल्यास, त्याबाबतची सदयज ती काय ीते? 
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श्री. धवरीश बापट (०३-०२-२०१६) :(१) नाती. 
(२) व (३) प्रश्न दद् ावत नाती. 
  

___________ 
  

साांवली जिल््यातील अपूणा अवस्थेत असलेल्या पाणीपुरव ा योिना पूणा िरयायाबाबत 
  

(३४)  ३४०२२ (२१-१२-२०१५).   श्री.हदपि चव्हाण (फलटण) :   सन्माननीय पाणीपुरव ा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जिल्ह्यातील अपूणरम अव ेत असलेल्या पाणीपुरवठा योिना पूणरम करण्याचा दनणरमय 
िासनाने माते ऑग्, २०१५ मध्ये वा त्यादरयान घेतला ीते, ते खरे ीते काय, 
(२) असल्यास, दक्त जिल्ह्यातील ककती योिना अपूणरम ीतेत व त्याची कारणे काय ीतेत, 
यावर ककती खचरम अपेक्षक्षत ीते, 
(३) असल्यास, सदर योिना पूणरम करण्याककरता िासनाने कोणती कायरमवाती केली वा करण्यात 
येत ीते, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (२२-०१-२०१६) : (१) तोय. 
     कें र िासनाच्या दद.२९.०६.२०१५ रोिीच्या पिान्वये देण्यात ीलेल्या सचुनाींच्या 
अनुषींगाने िासनान े दद.१४.०८.२०१५ रोिीच्या पिान्वये प्रगतीप ावरील/अपुणरम अव ेतील 
योिना प्राधान्याने पूणरम करण्याबाबत सुचना ददल्या ीतेत. 
(२) साींगली जिल्ह्यात खालील कारणातव ९४ योिना अपूणरम अव ेत ीतेत. 
 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     सदर योिना पूणरम करणेसाठी रुप.७४.२४ को्ी इतका दनधी अपके्षक्षत ीते. 
(३) साींगली जिल्ह्यातील अपुणरम योिना पूणरम करणेसाठी जिल्ता वापषरमक योिनेतींगरमत रुप.१०२२.३१ 
लक्ष व कें र दतसा रुप.१०६८.६८ लक्ष असा एकूण रुप.२०९०.९९ लक्ष इतका दनधी डडसेंबर अखेर 
दपलब्ध करुपन देण्यात ीला ीते. अपुणरम योिनाींपैकी डडसेंबर, २०१५ अखेर १३ योिना व ३२ 

अपुणरम असण् याची कारणे योिनाींची सींख्या 
 

१.अींतगरमत वाद 
 

२६ 

२. न्यायालयीन प्रकरणे 
 

०३ 

३.िासनाकडून सुधाकरत मींिूरी प्राप्त 
 

०२ 

४.दद्भव कोरडा पडल्यामुळे 
 

०३ 

५.मींद गतीन ेकाम सुरुप 
 

५९ 

६.इतर खात्याच्या परवानगी अभावी 
 

०१ 
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वाड्या-वत्याींची कामे पुणरम करुपन पाणीपुरवठा सुरुप करणेत ीला ीते. दवरमकरत योिनाींची कामे 
दनधी दपलब्धतेनसुार माचरम, २०१६ अखेर पुणरम करणेच ेदनयोिन ीते. 
(४) प्रश्न दद् ावत नाती. 
  

___________ 
  

अांबरनाथ, शभवांड (ी, मुरबाड (, शहापूर (जि. ाणे) तालुक्यातील पाणी पुरव ा  
स्त्रोताच्या ववहहरीच्या नळाांच ेपाणी दवूषत आढळल्याबाबत 

  

(३५)  ३४१२६ (२१-१२-२०१५).   श्री.बसवराि पाटील (औसा), श्री.सुधािर देशमखु (नावपूर 
पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड ( े(नावपरू पूवा), श्री.वविास िुां भारे (नावपूर मध्य), श्री.सुधािर िोहळे 
(नावपूर दक्षिण) :   सन्माननीय पाणीपुरव ा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) अींबरना , शभवींडी, मुरबाड, ितापूर (जि.ठाणे) या तालुक्यातील गावपाडयाींना पाणी पुरवठा 
िोताच्या पवदतरीींच्या नळाींच्या सुमारे १ तिार २४३ पाण्याच्या नमुन्याींची ठाणे जिल्ता 
पकरषदेच्या ीरोग्य पवभागाने माते ऑग् २०१५ मध्ये वा त्यादरयान तपासणी केली असता 
त्यातील १२३ पाण्याींच ेनमून ेदपूषत असल्याचे दनदिरमनास ीले ीते, ते खरे ीते काय, 
(२) असल्यास, सदरतू तपासणीत ीढळून ीलेल्या १२३ पाण्याींच्या दपुषत नमुन्याींच्या 
अनुषींगाने सदरतू गावातील िनतसे िुध्द पाणी पुरवठा तोण्याच्या ष्ष ्ीने िासनान े कोणती 
कायरमवाती केली वा करण्यात येत ीते, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (२८-०१-२०१६) :(१) तोय, ते खरे ीते. 
(२) व (३) सदर गावातील दपूषत ीलेले पाणी नमनुे दनषकषारमबाबत सवरम पींचायत सशमतीच्या 
ग् पवकास अचधकाऱयाींमार्रम त सींबींचधत मीणामपींचायत व प्रा शमक ीरोग्य कें र याींना 
कळपवण्यात ीले असून सदर दपुषत ीढळलेल्या पाण्याींच्या िोताबाबत योग्य ती 
प्रदतबींधात्मक कायरमवाती मीणामपींचायती मार्रम त करण्यात ीलेली ीते. 
  

___________ 
  

मौि ेढोरवी (ता.शसांदखेड ( रािा जि.बुलढाणा) येथील आमदार ननधीतनू मांिूर झालेल्या 
ववहीरीतून लोिाांना पाणी शमळयायाबाबत 

  

(३६)  ३४२६९ (२१-१२-२०१५).   ड (ॉ.शशशिाांत खेड (िेर (शसांदखेड ( रािा) :   सन्माननीय 
पाणीपुरव ा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे ढोरवी (ता.शसींदखेड रािा, जि.बुलढाणा) ये ील पपण्याच्या पाण्यासाठी ीमदार 
दनधीतून पाणी पुरव्याची पवदतर व पाईपलाईनचे काम करण्यासाठी मौिे तनवतखेड 
(ता.शसींदखेडरािा, जि.बुलढाणा) शिवारातील ग् नीं.४६ के्षि ०.२. ीर.िमीन श्री.भगवान मुरकु्े 
याींनी मीणामपींचायत ढोरवी करीता रजि्र दानपि ात . २३४०, ददनाींक १४ सप् े्ंबर, २००५ रोिी 
वा त्यासुमारास ददली ीते, ते खरे ीते काय, 
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(२) असल्यास, सदर पवदतरी व पाईपलाईन मीणामपींचायतीला तताींतर झाली ीते काय, 
असल्यास सातबारा दताऱयावर श्री.मुरकु्े याींचे नाव कसे काय चढपवण्यात ीले ीते तसेच 
दक्त पवदतरीवरील पवदयुत पींपाच े बबल ते िासनाकडून भरण्यात येत ीते, ते ती खरे ीते 
काय, 
(३) असल्यास, मािी सरपींच श्री.मुरकु्े ते ीमदार दनधीतून मींिूर झालेल्या पवदतरीतून 
गावातील लोकाींना कमी पाणी व ीपल्या िेतीला िात पाणी वापरत असल्याच े दनदिरमनास 
ीले ीते, ते ती खरे ीते काय, 
(४) असल्यास, यासींदभारमत िासनाने चौकिी केली ीते काय, त्यात काय ीढळून ीले, दक्त 
िमीनीतील गावातील लोकाींना पाणी शमळण्याच्या ष्ष्ीन े पवदतर बाींधण्यात ीलेली असताींना 
लोकाींना पाणी शमळत नसल्याने सदर व्यक्तीवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत ीते, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (२७-०१-२०१६) :(१) तोय, ते खरे ीते, 
(२) नाती. 
     सदर योिना तताींतरीत झाली ीते. सातबारावर सरपींच मीणामपींचायत ढारेवी याींचे नाव 
ीते. श्री. मुरकु्े याींच ेनाव नाती. तसेच पवदयुत बबल ते मीणामपींचायत मार्रम त भरण्यात येते. 
(३) ते खरे नाती. 
(४) पाण्याची ्ाकी भरल्यावर ओव्तरफ्लो चे िेताकड ेवातणारे पाणी मीणामपींचायतने यापुवी बींद 
केलेले ीते. सदर योिनेदवारे दक्त गावाला पाणी सुरुप ीते. त्यामळेु कारवाई करण्याचा प्रश्न 
दद् ावत नाती. 
(५) प्रश्न दद् ावत नाती. 
  

___________ 
  

माांिरी बु. (ता. हवेली, जि. पुणे) येथील पाणीपुरव ा योिन ेबाबत 
  

(३७)  ३४३९२ (२१-१२-२०१५).   श्री.योवेश हटळेिर (हड (पसर) :   सन्माननीय पाणीपुरव ा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  माींिरी बु. (ता. तवेली, जि. पुणे) या गावासाठी मताराषर िीवन प्राचधकरणान े४८ को्ी 
रुपपयाींची पाणीपुरवठा योिना मींिूर करून त्याची दनपवदा माते ऑग् २०१५ मध्ये वा 
त्यादरयान काढली, ते खरे ीते काय, 
(२) असल्यास, सदर दनपवदा प्रकात या पूणरम तोवुन सुद्धा अदयापपयांत िासनाच्या मींिूरी अभावी 
प्रलींबबत ीते, ते ती खरे ीते काय, 
(३) असल्यास, िासनाने सदर दनपवदेबाबत कोणती कायरमवाती केली वा करण्यात येत ीते, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची  कारणे काय ीतेत ? 
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श्री. बबनराव लोणीिर (२२-०१-२०१६) :(१) तोय. 
     िासनान े दद.०२.०६.२०१४ च्या िासन दनणरमयान्वये रुप.४२.९६ को्ी इतक्या ककीं मतीच्या 
माींिरी नळ पाणीपुरवठा योिनसे प्रिासकीय मान्यता ददली ीते. सदर योिनेची दनपवदा 
मताराषर िीवन प्राचधकरणान ेिून, २०१५ मध्ये काढली ीते. 
(२) व (३) कें र िासनाच्या दद.२९.०६.२०१५ व दद.२९.०७.२०१५ च्या पिान्वये ज्या योिना 
प्रगतीप ावर ीतेत त्याींनाच दनधी दपलब्ध करुपन देण्यात ीला ीते. ज्या योिना दनयोिन 
्प्पा/दनपवदा प्रकात येत ीतेत अिा योिनाबाबत पुढील कायरमवातीस  चगती ठेवण्याच्या सुचना 
दद.१३.०७.२०१५ च्या पिान्वये येऊ नये अिा सुचना देण्यात ील्या ीतेत. त्यामुळे सदर 
योिनेची दनपवदा अदयाप जवकृत करण्यात ीलेली नाती. 
(४) प्रश्न दद् ावत नाती. 
  

___________ 
  

राज्यात शासनान ेसावािननि ववतरण व्यवस्थेतांवात ग्रामीण व शहरी भावािररता  
िेरोशसन ववतरणाच्या पररमाणाबाबत 

 
  

(३८)  ३४४२१ (२१-१२-२०१५).   श्री.वणपतराव देशमखु (साांवोले), श्री.सांिय िदम (दापोली), 
श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशड (ी) :   सन्माननीय अन् न, नावरी पुरव ा व ग्राहि सांरिण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  राज्यात मीणामीण व ितरी भागाककरता िासनान े ददनाींक २० ऑग ्, २०१५ पासनू 
सावरमिदनक पवतरण व्यव तेींगरमत रॉकेल पवतरणाच े पकरमाण नव्यान े दनजश्चत केले असून 
ीता ितरी व मीणामीण भागातील बबगर गॅस शिधापबिका धारकाींना एकाच पकरमाणात रॉकेल 
शमळणार असून शिधापबिकेवरील व्यक्तीींची सींख्या एक असल्यास प्रदतमात एक शल्र, दोन 
व्यक्ती असल्यास तीन शल्र व तीन पेक्षा िात व्यक्ती असल्यास चार शल्र रॉकेल 
शमळणार ीते, ते खरे ीते काय, 
(२) असल्यास, यापूवी शिधापबिकेवर सवारमचधक सात व्यक्ती असल्यास १४ शल्र रॉकेल 
शमळत तोत,े ते ती खरे ीते काय, 
(३) तसेच, साींगोले (जि.सोलापूर) तालुक्यामध्ये िासनाच्या दक्त ीदेिाप्रमाणे २ लाख १५ 
तिार ७०० शल्र रॉकेल ीवश्यक असताना माते सप् े्ंबर व ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वरील 
कोट्याच्या र्क्त ६० ्क्के रॉकेलचा पुरवठा केला ीते, ते ती खरे ीते काय, 
(४)  असल्यास, सदरतू दनकष करण्याची कारणे काय ीतेत व रॉकेलचा को्ा वाढपवण्याच्या 
ष्ष्ीने िासनान ेकोणती कायरमवाती केली ीते वा करण्यात येत ीते, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत ?  

श्री. धवरीश बापट (०२-०२-२०१६) :(१) राज् यात मीणामीण व ितरी भागाकरीता िासनान ेददनाींक 
२०/८/२०१५ पासनू सावरमिदनक पवतरणा व् यव  ेअींतगरमत केरोशसन पवतरणाचे पकरणाम नव् यान े
दनजश्चत केले ीते, ते खरे ीते काय, 
       सदर पकरमाणानुसार एक व् यक् ती शिधापबिकाधारकास दोन शल्र, दोन व् यक् ती 
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शिधापबिकाधारकास तीन शल्र, तीन व त् यापेक्षा िा त व् यक् ती शिधापबिकाधारकास  चार 
शल्र केरोशसन अनुजे्ञय ीते. 
(२) ददनाींक २० ऑग ्, २०१५ च् या िासन दनणरमयान् वये दनजश्चत करण् यात ीलेले पकरमाण 
लागू तोण् यापूवी सात व् यक् ती शिधापबिकाधारकास चार शल्र केरोशसन अनुजे्ञय ीते. 
 (३) ते खरे नाती. 
     दद.२० ऑग ्, २०१५ च् या िासन दनणरमयान् वये दनजश्चत करण् यात ीलेल् या 
पकरमाणानुसार साींगोले तालकुयाची केरोशसनची मागणी १३७ कक.ली. असून माते सप् ्ेंबर, २०१५ 
पासून सदर तालुक् यास १३२ कक.ली (मागणीच् या ९६.६५%) इतके केरोशसन दपलब् ध करुपन 
देण् यात येत ीते. 
(४) मा.दच् च न् यायालय, नागपूर खींडपीठ याींच् या ीदेिानुसार राज् यात मीणामीण व ितरी 
भागाकरीता केरोशसनच ेसमान पकरमाण दनजश्चत करण् यात ीले ीते. 
(५) प्रश् न दद् ावत नाती. 
  

___________ 
  

दापशेड ( (ता. लोहा,जि.नाांदेड () येथील पाणी पुरव ा योिना बांद असल्याबाबत 
  

(३९)  ३४६८६ (२१-१२-२०१५).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
पाणीपुरव ा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दापिेड (ता. लोता,जि.नाींदेड) ये े गत ीठ वषारमपूवी जिल्ता पकरषद नाींदेडच्या मीणामीण 
पाणीपुरवठा पवभागाच्या वतीने लाखो रुपपये खचरम करुपन पाणीपुरवठा योिना कायारमजन्वत केली 
तोती, ते खरे ीते काय, 
(२) असल्यास, सदर पाणी परुवठा योिना बींद असल्यान ेसदर गावातील नागकरकाींना 
पाण्यासाठी भ्कीं ती करावी लागत ीते, ते ती खरे ीते काय, 
(३) असल्यास, सदर गावातील पपण्याच्या पाण्याच े ्ँकरती बींद करण्यात ील्याने याच 
गावातील गणेि िींकर मोरे ता युवक पपण्याच े पाणी ीणण्यासाठी ४५ रू्् पवदतरीत पडून 
गींभीर िखमी झाला, ते ती खरे ीते काय, 
(४) असल्यास, सदर गावातील पाणी पुरवठा योिना बींद अव ेत असण्याची कारणे काय 
ीतेत व सदर योिना तातडीन ेकायारमजन्वत करण्यासाठी कोणती कायरमवाती केली वा करण्यात 
येत ीते, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (०१-०२-२०१६) :(१) तोय, ते खरे ीते. 
(२) ते खरे नाती. 
मौ.दापिेड, (ता.लोता, जि. नाींदेड) ये  ेसन २००७ मध्ये भारत दनमारमण कायरमात माींतगरमत योिना 
मींिूर करुपन २००९ मध्ये कायारमजन्वत केली ीते. 
     सदर योिनेचा दद्भव सोनखेड तलावामध्ये असनू सदर तलावातून गावातील पवदतर व 
भूज र िलकुीं भामध्ये पाणी सोडून पाणी पुरवठा करण्यात येतो. पींरतु या वषी तलावात पाणी 
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नसल्यामळेु पवदतरीत पाणी साठा अत्यल्प ीते, यामुळे गावास माचरम २०१५ पासून दोन 
्ँकरदवारे पाणी पुरवठा करण्यात येत ीते. 
(३) अित: खरे ीते. 
     सदर गावास माचरम २०१५ पासून ते अदयापपयांत खािगी ्ँकरदवारे पाणी पुरवठा सुरुप 
ीते. दरयान, िून ते सप् े्ंबर २०१५ या कालावधीत काती ददवस ्ँकर तात्पुरत ेबींद तोते. 
     श्री. गणेि िींकर मोरे ता यवुक खािगी पवदतरीत पडून ककरकोळ िखमी झाला ीते. 
(४) गेल्या तीन वषारमपासून कमली पिरमन्यामुळे तलावात पाणी साठा झालेला नाती त्यामळेु 
पवदतरीतून पाणी पूरवठा अत्यल्प तोत असल्याने योिना बींद असून गावास दोन ्ँकरदवारे 
पाणी पुरवठा करण्यात येत ीते. 
     तलावात पाणी साठा दपलब्ध झाल्यानींतर योिना पुनकायारमजन्वत तोऊ िकेल. 
(५) सदर योिना २००७ मध्ये घेवून सन २००९ मध्ये कायारमजन्वत केली ीते. त्यामुळे योिना 
कायरमजन्वत करण्यास पवलींब झालेला नाती. 
  

___________ 
  

सािोली, लाखाांदरू व लाखनी (जि.भांड (ारा) तालुक्यातील 
 पाणीपुरव ा योिना बांद असल्याबाबत 

  

(४०)  ३४७८१ (२१-१२-२०१५).   श्री.रािेश िाशीवार (सािोली) :   सन्माननीय पाणीपुरव ा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साकोली, लाखाींदरू व लाखनी (जि.भींडारा) तालकु्यात ककती पाणीपुरवठा योिना कायारमजन्वत 
असून त्यातून ककती गावाींना पाणीपुरवठा केला िातो, 
(२) असल्यास, दक्त तालुक्यातील ककती योिना बींद असून त्याची कारणे काय ीतेत व सदर 
योिना सुरुप करण्याबाबत िासनान ेकोणती कायरमवाती केली वा करण्यात येत ीते, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत ? 

श्री. बबनराव लोणीिर (२७-०१-२०१६) :(१) भींडारा जिल्तयात साकोली-३४, लाखाींदरु-५९ व 
लाखानी-४३ अिा एकूण १३६ नळयोिनादवारे पाणीपुरवठा केला िात ीते. 
(२) साकोली तालुक्यातील ४ गावाींच्या नळ योिना बींद ीतेत. 
 

गावाचे नाींव 
 

योिना बींद असल्याची कारणे व दपाययोिना 

(१) शिवनीबाींध पवदयुत देयक  कल्यामळेु 
 

(२) िाींभळी/खाींबा 
 

 
 

गावकऱयाींची मागणी नसल्यामुळे 
 

(३) खाींबा/रेंगेपार 

(४) पपींडकेपार िोत अपुरा पडत असल्यान े
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     वरीलपैकी शिवनीबाींध व पपींडकेपार या दोन गावाींचा मताराषर िीवन प्राचधकरणाच्य 
लाखनी-साकोली प्रादेशिक (१९ गावे) या नळ पाणीपुरवठा योिनेत समावेि करण्यात ीलेला 
ीते. 
     लाखनी तालुक्यातील गराडा व रामपूरी या २ गावाींच्या नळ पाणीपुरवठा योिना 
गावकऱयाींची मागणी नसल्यामुळे बींद ीतेत. सदय:ज तीत वरील गावाींना अजतत्वातील 
सावरमिदनक िोताींमधून पाणी पुरवठा दपलब्ध तोत ीते. 
(३) प्रश्न दद् ावत नाती. 
  

___________ 
  

पुणे येथील अन्नधान्य ववतरण िायाालयामध्ये तीन पररमांड (ळ  
अधधिाऱ्याांची पदे ररक्त असल्याबाबत 

  
(४१)  ३५४३५ (२१-१२-२०१५).   श्री.शभमराव तापिीर (खड (िवासला), श्री.योवेश हटळेिर 
(हड (पसर), श्रीमती माधुरी शमसाळ (पवाती), श्री.वविय िाळे (शशवािीनवर), श्री.िवदीश मुळीि 
(वड (वाव शेरी) :   सन्माननीय अन् न, नावरी पुरव ा व ग्राहि सांरिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे ये ील अन्नधान्य पवतरण कायारमलयाींतगरमत असलेल्या ीठ पकरमींडळ कायारमलयाींपैकी 
तीन पकरमींडळ अचधकाऱयाींची पदे करक्त असल्याचे माते ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरयान 
दनदिरमनास ीले ीते, ते खरे ीते काय, 
(२) असल्यास, पकरणामी, नवीन शिधापबिका, नाव, पत्ता दरुुपतीसत पवपवध प्रकारचे तिारो 
अिरम “त” पकरमींडळामध्ये दीड ते दोन मदतन्याींपासनू समुारे ६०० ते ७०० अिरम प्रलींबबत 
असल्याच ेदनदिरमनास ीले, ते ती खरे ीते काय, 
(३) तसेच दक्त पकरमींडळ “त” कायारमलयाकडून एक वषारमचा कालावधी दल्ून शिधापबिका 
शमळत नसल्याचे तसचे सदर कायारमलयात दलालाींचा मो्या प्रमाणात वावर सुरू असल्याच ेमाते 
ऑग् २०१५ मध्ये वा त्यादरयान दनदिरमनास ीले,ते ती खरे ीते काय, 
(४) असल्यास, दक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली ीते काय, चौकिीत काय ीढळून ीले 
त्यानुषींगान े करक्त पदे भरण्याबाबत व सींबींचधताींवर कारवाई करण्यासींदभारमत कोणती कायरमवाती 
केली वा करण्यात येत ीते, 
(५)  नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत ? 
  
श्री. धवरीश बापट (३०-०१-२०१६) : (१) तोय. 
(२) नाती. 
(३) व (४) शिधापबिका शमळत नाती ती बाब खरी नाती. दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात 
ील्या ीतेत. कायारमलयात सी.सी.्ीव्ती कॅमेरे बसपवण्यात ीले ीते. पोलीस गाडरम 
नेमण्याबाबतची पवनींती पोलीस पवभागास करण्यात ीली ीते. शिधापबिका धारकाींना व 
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नागरीकाींना सेवा देणे व दलालाींना ीळा घालण्यासाठी पविेष कॅप्मचे ीयोिन करण्यात ीले 
ीते. 
     करक् त पदे भरण् याची कायरमवाती सुरुप ीते.    
(५) प्रश्न दद् ावत नाती. 
  

___________ 
  

उल्हासनवर (जि. ाणे) शहरात शासनमान्य स्वस्त धान्य दिुानातून  
ननिृष्ट्ट दिााच ेधान्य ववतरण होत असल्याबाबत 

  

(४२)  ३५६११ (२१-१२-२०१५).   श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनवर) :   सन्माननीय अन् न, 
नावरी पुरव ा व ग्राहि सांरिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  दल्तासनगर (जि.ठाणे) ितरात िासनमान्य वत धान्य दकुानातून दनकृष् दिारमच ेगतू, 
ताींदळू, गोरगरीब, अींध अपींगाींना पवतरीत केला िात असून िासनाच्या पवरोधात सवरमि सींताप 
व्यक्त करीत असल्याची घ्ना माते ददनाींक १२ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा त्यासमुारास 
दनदिरमनास ीली ीते, ते खरे ीते काय, 
(2) असल्यास,याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली ीते काय, त्यानुषींगाने योग्य प्रतीचे धान्य 
पवतकरत करण्याककरता व दोषी सींबींचधताींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायरमवाती केली वा 
करण्यात येत ीते, 
(3) नसल्यास पवलींबाची कारणे काय ीतेत ?  
  
श्री. धवरीश बापट (०३-०२-२०१६) : (१) नाती. 
(२) व (३) प्रश् न दद् ावत नाती. 
  

___________ 
  

उल्हासनवर (जि. ाणे) येथील ४० (उप) या शशधावाटप िायाालयातील दिता सशमती  
सदस्याांची ननयुक्ती िरयायाबाबत 

  

(४३)  ३५६३९ (२१-१२-२०१५).   श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनवर) :   सन्माननीय अन् न, 
नावरी पुरव ा व ग्राहि सांरिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दल्तासनगर (जि.ठाणे) मतदार सींघातील ४० (दप) या शिधावा्प कायारमलयासाठी दनयुक्त 
करावयाच्या दक्षता सशमती सदयाींची दनयुक्ती करण्याबाबतचे दनवेदन  ादनक लोकप्रदतदनधी 
याींनी, मा. अन्न व नागरी पुरवठा मींिी तसचे दनयींिक मुींबई ह्याींच्याकड ेददनाींक २१ म,े२०१५  
रोिी वा त्या सुमारास केली ीते, ते खरे ीते काय, 
(२) असल्यास, सदर दक्षता सशमती दनयुक्ती न झाल्याने नागकरकाींना मो्या प्रमाणावर िास 
सतन करावा लागत असून अनेक अडचणीींना सामोरे िावे लागत असल्याचे दनदिरमनास ीले 
ीते, ते ती खरे ीते काय, 
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(३) असल्यास, सदर दक्षता सशमती दनयुक्ती करण्यासाठी िासनाने कोणती कायरमवाती केली वा 
करण्यात येत ीते, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत ? 
  
श्री. धवरीश बापट (२२-०१-२०१६) : (१) तोय, ते खरे ीते. 
(२) व (३) दक्षता सशमत्या  ायी वरुपपाच्या असून, सदर दठकाणी दक्षता सशमत्याींची माशसक 
सभा झालेल्या ीतेत. त्याचप्रमाणे सदर दनवेदन व दक्षता सशमतीवरील सदयाींच्या 
दनयुक्तीबाबतच्या शिर्ारिी पुढील ीवश्यक त्या कायरमवातीसाठी मा.पालकमींिी, ठाणे याींच्याकड े
पाठपवण्यात ील्या ीतेत. तसेच अिासकीय सदयाींच्या दनयुक्तीबाबत व दनयशमत माशसक 
सभा घेण्याबाबत िासन तरावर सवरम सींबींचधताींना कळपवण्यात ीले ीते. 
(४) प्रश्न दद् ावत नाती. 
  

___________ 
  
पूरि बारावाव वपांप्री (ता. शसन्नर,जि. नाशशि) व ६ वावे प्रादेशशि पाणी पुरव ा योिनेच े

 टप्पा क्र. ३ च्या िामास परवानवी शमळणेबाबत 
  

(४४)  ३५७४२ (२१-१२-२०१५).   श्री.रािाभाऊ (पराव) वाि े (शसन्नर) :   सन्माननीय 
पाणीपुरव ा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पूरक बारागाव पपींप्री (ता. शसन्नर,जि. नाशिक) व ६ गाव ेप्रादेशिक पाणी पुरवठा योिनेच े
काम प्रगतीप ावर ीते,िासनाकड े्प्पा ात . ३ च्या कामास परवानगी शमळण्यासाठी प्रताव 
सादर केलेला असनू ्प्पा ात . ३ मधील ीवश्यक कामे िलकुीं भ, पवतरण व्यव ा इत्यादीींना 
परवानगी शमळावी अिी मागणी  ादनक लोकप्रदतदनधीनी मा. पाणी पुरवठा व वच्छता मींिी 
याींचेकड े ददनाींक २५ रे्ब्रुवारी २०१५ व ददनाींक  २५ म,े२०१५  रोिी वा त्या सुमारास लेखी 
पिादवारे केली ीते, ते खरे ीते काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुषींगाने िासनाने कोणती कायरमवाती केली वा करण्यात येत 
ीते, 
(३)  नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (२७-०१-२०१६) :(१) तोय, ते खरे ीते. 
(२) सदर मागणीचे अनुषींगान े िासनपि ात . मीणापाप ु २०१४/ प्रात १३५/पापु ०९ दद.३०.७.२०१५ 
अन्वये ्प् पा ३ च् या कामाींना परवानगी देण् यात ीली असून त्यानसुार योिनतेील दींच 
िलकुीं भ व पवतरण व्यव ा इत्यादी काम ेप्रगतीप ावर ीतेत. 
(३) प्रश्न दद् ावत नाती. 
  

___________ 
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शसन्नर (जि. नाशशि) येथील प्रादेशशि योिनेतील वावाांचा/वाड्या/वस्त्याांचा समावेश  
िृती आराखड्यात िरयायाबाबत 

  

(४५)  ३५७४३ (२१-१२-२०१५).   श्री.रािाभाऊ (पराव) वाि े (शसन्नर) :   सन्माननीय 
पाणीपुरव ा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) शसन्नर (जि. नाशिक) तालुका कायमवरूपी दषुकाळी तालकुा असून ये  ेमो्या प्रमाणात 
्ँकरदवारे पपण्याच्या पाण्याचा परुवठा करावा लागतो. सदर ्ँकरची सींख्या कमी करण्यासाठी 
सदर दठकाणच्या कालमयारमदा सींपलेल्या प्रादेशिक योिनाींचे पुनरुपज्िीवन करण्याच्या अनुषींगान े
योिनेतील गावाींचा/वाड्या/वत्याींचा कृती ीराखड्यात समाविे  करण्याची मागणी  ादनक 
लोकप्रदतधीींनी दद. ५ िानेवारी २०१५ रोिी वा त्या सुमारास मा. पाणी पुरवठा व वच्छता 
मींिी याींचेकड ेलेखी पिादवारे केलेली ीते, ते खरे ीते काय, 

(२) असल्यास, दक्त मागणीच्या अनुषींगान ेिासनान ेकोणती कायरमवाती केली वा करण्यात येत 
ीते, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत ? 
 

श्री. बबनराव लोणीिर (२७-०१-२०१६) :(१) तोय, ते खरे ीते. 
(२) शसन्नर तालुक्यात राबपवण्यात ीलेल्य १) मनेगाींव व १६ गावे २) कणकोरी व ५ गावे ३) 
नायगाींव व ९ गावे ४) ठाणगाींव व ५ गाव ेया योिनाींपैकी मनेगाव व १६ गावे प्रादेशिक पाणी 
पुरवठा योिनेचा सींकजल्पत कालावधी सींपल्यान े सदर योिना पुनरुपजज्िवीत करण्याच े
प्रतापवत ीते. सदर योिनेचा सन २०१५-१६  च्या कृती ीराखडयात समावेि करण्यात 
ीलेला ीते. त ापप नपवन योिनाींची काम ेताती घेण्यात येवू नये असे कें र िासनाच ेदनदेि 
ीतेत. त्यामुळे सदर योिनचेा समाविे मुख्यमींिी पाणी पुरवठा योिनेच्या ीराखडयात 
करण्याकरीता प्रतापवत करण्यात ीले ीते. 
(३) प्रश्न दद् ावत नाती. 
  

___________ 
  

राज्यामध्ये नवीन शशधापत्रत्रिा वाटपाचे िाम बांद असल्याबाबत 
  

(४६)  ३५७७० (२१-१२-२०१५).   श्री.राहुल मोटे (पराांड (ा) :   सन्माननीय अन् न, नावरी पुरव ा 
व ग्राहि सांरिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यामध्ये गेल्या काती ददवसाींपासून नवीन शिधापबिका वा्पाचे काम बींद असल्यामळेु 
नागकरकाींना वत धान्य दकुानातून धान्य शमळण्याच े बींद झाले असनू त्याींना पवपवध 
योिनाींचा लाभ घेण्यापासून वींचचत रतावे लागत ीते, ते खरे ीते काय, 
(२) असल्यास, नवीन शिधापबिका न देण्याची कारणे काय ीतेत, 
(३) असल्यास, शिधापबिका वा्प करण्याबाबत कोणती  कायरमवाती केली वा करण्यात येत 
ीते, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत ? 
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श्री. धवरीश बापट (२-०२-२०१६) : (१) ते खरे नाती. 
(२) प्रश्न दद् ावत नाती. 
(३) प्रश्न दद् ावत नाती. 
(४) प्रश्न दद् ावत नाती. 
  

___________ 
  

राज्यात अन्नसुरिा आयुक्ताांची व आयुक्तालयाच्या पद ननशमातीबाबत 
  

(४७)  ३६२४५ (२१-१२-२०१५).   श्री.सुननल शशांदे (वरळी), श्री.रािाभाऊ (पराव) वाि े
(शसन्नर) :   सन्माननीय अन् न, नावरी पुरव ा व ग्राहि सांरिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य िासनान ेअन्नसुरक्षा कायदयानुसार दाकरद्र्यरेषेखालील कु्ुींबाना अत्यल्प दरात गतू 
ीखण ताींदळु शमळणार असून सदर कायदयान्वये अदयापपयांत अन्नसुरक्षा ीयुक्ताींची 
दनयुक्ती केली नसल्याची बाब माते ऑक््गरबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरयान दनदिरमनास ीली 
ीते, ते खरे ीते काय, 
(२) असल्यास, अन्नसुरक्षा ीयुक्तालयाच्या पद दनशमरमतीची प्रात ीयाती ीितागायत पूणरम झाली 
नाती, ते ती खरे ीते काय, 
(३) असल्यास, राज्यात अन्नसुरक्षा योिनचेी तातडीने अींमलबिावणी तोण्याकरीता िासनान े
कोणती कायरमवाती केली वा करण्यात येत ीते, 
(४) असल्यास, सदर योिना ककती कालावधीत कायारमजन्वत तोण े अपेक्षक्षत ीते, नसल्यास, 
पवलींबाची कारणे काय ीतेत ? 
  
श्री. धवरीश बापट (०३-०२-२०१६) : (१), (२), (३) व (४) राष रीय अन् नसुरक्षा अचधदनयम, २०१३ 
मध् ये ‘’ राज् य अन् न ीयोग’’   ापन करण् याची तरतूद ीते. दद. १ रे्ब्रवारी, २०१४ पासून 
सदर अचधदनयमाची अींमिबिावणी राज् यात सुरुप करण् याच् या ष्ष ्ीन ेदद.८ िानेवारी, २०१४ च् या 
िासन दनणरमयान् वये सचचव (अ.ना.पु.व मीणा.सीं.पव.) याींच् या अध् यक्षतखेाली सदर ीयोगाच ेकाम 
पातण् याकरीता सशमती   ापना करण् यात ीली ीते. ‘’राज् य अन् न ीयोग’’   ापन 
करण् याकरीता ीवश् यक पदाींच् या दनशमतीच् या प्र तावावर कायरमवाती करण् यात येत असून सदर 
प्र ताव पवत् त पवभागामार्रम त मान् यतेसाठी िासनास सादर करण् यात येत ीते. सदर प्र तावावर 
कायरमवाती पूणरम झाल् यावर ‘’ राज् य अन् न ीयोग’’   ापण् याबाबतचे ीदेि दनगरमशम करण् यात 
येतील. 
  

___________ 
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िें द्र शासनाच्या ननदेशानुसार शशधापत्रत्रिेचा वापर िेवळ स्वस्त धान्य  

ववतरणासा ी असताना राज्यात अन्य िामासा ी  
सक्ती िरयायात येत असल् याबाबत  

  

(४८)  ३६२८३ (२१-१२-२०१५).   श्रीमती माधुरी शमसाळ (पवाती), श्री.शभमराव तापिीर 
(खड (िवासला), श्री.वविय िाळे (शशवािीनवर), श्री.योवेश हटळेिर (हड (पसर), श्री.िवदीश 
मुळीि (वड (वाव शेरी) :   सन्माननीय अन् न, नावरी पुरव ा व ग्राहि सांरिण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें र िासनाच्या दनदेिानुसार शिधापबिकेचा वापर केवळ वत धान्य पवतरणासाठी 
असताना राज्यात अन्य कामासाठी शिधापबिकेची सक्ती करण्यात येत ीते, ते खरे ीते 
काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी िासनामार्रम त चौकिी केली ीते काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय ीढळून ीले व त्यानसुार शिधापबिकेचा वापर 
धान्याव्यदतकरक्त अन्य कामास करू नये तणून िासनान ेकोणती कायरमवाती केली वा करण्यात 
येत ीते, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत? 
  

श्री. धवरीश बापट (०२-०२-२०१६) : (१) व (२) ते खरे नाती. त ापप, अन्नधान्य पवतरणा 
व्यदतकरक्त शिधापबिकेचा दनवासी पुरावा वा इतर गोष्ीींसाठी वापर न करण्याबाबत िासन 
पकरपिक ददनाींक ५/६/२०१०, ४/२/२०१२ व ४/११/२०१५ अन्वये सवरम सींबींचधताींना सूचना देण्यात 
ीलेल्या ीतेत. 
(३) प्रश्न दद् ावत नाती. 
(४) प्रश्न दद् ावत नाती. 
  

___________ 
  

राज्यातील बी.पी.एल. धारि लाभार्थयाांच्या उत्पन्न् ा  
मयाादेत वाढ िरयायाबाबत 

  
(४९)  ३६४५८ (२१-१२-२०१५).   श्री.सांिय पुराम (आमवाव) :   सन्माननीय अन् न, नावरी 
पुरव ा व ग्राहि सांरिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िासनाचा पवपवध िासकीय योिनचेा लाभ घेण्यासाठी िे.बी.पी.एल. धारक नाती अिा 
व्यक्तीला ककमान दत्पन्नाची मयारमदा रुप. २१,०००/- ीते,  ते खरे ीते काय, 
(२) असल्यास, ककमान दत्पन्नाची मयारमदा रुप. २१,०००/- असल्यामुळे बरेच लाभा ी सदर 
िासकीय योिनेचा लाभ घेऊ िकत नाती त्यामुळे िासनान े ठरपवलेल्या धोरणाप्रमाणे  
िासनाच्या योिना खालच्या लोकाींपयरमत पोतचू िकत नाती, ते ती खरे ीते काय, 
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(३) असल्यास, िासनाच्या पवपवध योिनचेा लाभ घेण्यासाठी रुपपये ४०,०००/- ककमान 
दत्पन्नाची मयारमदा ददल्यास अनेक लाभा ी सदर पवपवध िासकीय योिनेचा लाभ घेऊ 
िकतात, ते ती खरे ीते काय ? 
  
श्री. धवरीश बापट (१९-०१-२०१६) : (१) व (२) ते खरे नाती. 
     मीणामीण भागात एपीएल (केिरी) ग्ातनू कमाल वापषरमक दत्पन्न मयारमदा रुप. ४४,०००/- व 
ितरी भागात रुप. ५९,०००/- तिार पयरमन्त कमाल दत्पन्न मयारमदा असलेल्या लाभार्थयाांना 
प्राधान्य ग्ातील लाभा ी तणून दनवडण्याचे दनकष िासन दनणरमय ात . असुका 
२०१३/प्र.ात .३१९/नाप-ु२२, दद. १७.१२.२०१३ अन्वये पवदतत करण्यात ीले ीतेत.  या नुसार 
पाि ठरलेल्या लाभार्थयाांना राषरीय सुरक्षा अचधदनयम २०१३ अींतगरमत पवदतत केलेल्या 
दनकषानुसार अन्न धान्य देण्यात येते. 
(३) दपरोक्त िासन दनणरमयान्वये लाभा ी ठरपवण्याबाबतच ेदनकष इतर िासकीय योिनाींसाठी 
लागू ठरत नातीत. 
  

___________ 
  

अिव बांवला, शसव्हील लाईन येथील धान्य सा वुन  ेवयायात येणाऱ्या  
वोदामाांची दरुुस्ती िरयायाबाबत 

  

(५०)  ३६६८५ (२१-१२-२०१५).   श्री.िृष्ट्णा विबे (आरमोरी) :   सन्माननीय अन् न, नावरी 
पुरव ा व ग्राहि सांरिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सावरमिदनक पवतरण प्रणाली अींतगरमत अिग बींगला, शसव्तील लाईन ये ील धान्य साठवुन 
ठेवण्यात येणाऱया गोदामाींची दरुुपती अभावी ये ील गोदामामध्ये साठपवलेले धान्य 
पावसाळयात सडल्याचे माते सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरयान ीढळून ीले, ते खरे ीते 
काय, 
(२) असल्यास, रेिन दकुानदाराींना सडलेल्या अव ेत असलेले धान्य पुरपवण्यात ीले ीते,ते 
ती खरे ीते काय, 
(३) तसेच, ये ील कायरमरत कमरमचाऱयाींचे वेतन वाढ करण्यात ीलेली नाती व गोदामामध्ये 
प्रा शमक मुलभतु सोई-सुपवधा परुपवण्यात ीलेल्या नसल्याने याला िबाबदार असलेल्याींवर 
िासनाने कोणती कायरमवाती केली वा करण्यात येत ीते, 
(४)  नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ीतेत? 
  
श्री. धवरीश बापट (३०-०१-२०१६) : (१) ते खरे नाती. 
(२) ते खरे नाती. 
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(३) सदरतू िासकीय गोदामाच े व्यव ापन मताराषर राज्य वखार मतामींडळाकड े असून 
त्यामध्ये कायरमरत मतामींडळाच्या कमरमचाऱयाींना राज्य वखार मतामींडळाकडून दनयशमतपणे 
वेतनवाढी देण्यात ीलेल्या ीतेत. 
(४) प्रश्न दद् ावत नाती. 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
िासकीय मध्यवती मुरणालय, मुींबई. 


