
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १७६ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

जालना शहरातील भूमीगत गटार योजना व नवीन जलिुां भाच्या ननर्मितीबाबत 
  

(१)  ७७८८ (०६-०७-२०१५).   श्री.अजुिन खोतिर (जालना) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) जालना शहरातील भूमीगत ग्ार योजना व नवीन जलकुीं भाची ननर्मिती युती शासनाकडून 
पूवी मींजूर करण् यात ीली होती, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल् यास, जलकुीं भ बाींधकाम करण् यात ीले, परींतु भूमीगत ग्ार योजनेच े काम सुरू 
झाले नाही, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असल् यास, मींजुर भूमीगत ग्ार योजना सुरू करण् याबाबत शासनान े कोीती कायिवाही 
केली वा करण् यात येत ीहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 

श्री. बबनराव लोणीिर (०१-०६-२०१६) :(१) होय, हे खरे ीहे. 
जालना भूमीगत  मलनन:सारी (्प्पा-१) योजनसे शासन ननीिय दि.१७.०३.१९९९ अन्वये 
तसेच सींतुलीत जलकुीं भ समावेश असलेल्या  जालना पाीी पुरवठा (्प्पा-२) योजनेस शासन 
ननीिय दि.०८.०३.१९९८ अन्वये प्रशासकीय मान्यता प्रिान करण्यात ीली होती. 
(२) होय, हे खरे ीहे. 
महाराषर जीवन प्राधधकरी ववभाग, जालना याींचेमार्ि त शहरात १ एमबीीर व ७ जलकुीं भ 
बाींधीे व अनुषींगीक काम े पूीि करण्यात ीली ीहेत. तथावप भूमीगत ग्ार योजनेच्या 
ववत्तीय ीकृतीबींधानसुार जालना नगरपररषिेकडून त्याींच्या लोकवगिीीचा दहस्सा रू.४२९.४५ 
लक्ष  वारींवार पाठपुरावा करून सधु्िा प्राप्त न झाल्यान ेशासन ननीिय दि.०८.११.२००४ अन्वये 
सिर योजनेची प्रशासकीय मान्यता रद्द केल्यान े सिर भमूीगत ग्ार योजनेच े काम सुरू 
झालेले नाही. 
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(३) भूमीगत ग्ार योजनेबाबत नगर पररषि, जालना याींचेकडून लोकवगिीीचा दहस्सा न 
भरल्याने योजना त्याींचेस्तरावर प्रलींबबत ीहे. सद्यस्स्थतीत जालना नगरपररषिेमार्ि त नव्याने 
सवेक्षी करून डड.पी.ीर.तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर ीहे. 
(४)    प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मुांब्रा (जज. ठाणे) येथील ननकिषा िेर्मिल येथील रासायननि िां पनीवर  
छापा मारून बनावट िोिो पावडरचा साठा जप्त िेल्याबाबत 

  

(२)  १२०३२ (०६-०४-२०१५).   श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम) :   सन्माननीय अन्न आणण 
औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींब्रा (स्ज. ठाीे) येथील ननककषा केर्मकल या ीस्थापनाची तपासीी करून अन्न व 
औषध प्रशासनान े २५ ककलो वजनाचा १,६८,०००/- रूपयाचा बनाव् कोको पावडरचा साठा 
दिनाींक २६ रे्ब्रुवारी, २०१४ रोजी वा त्या समुारास जप्त केला ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, अन्न व औषध प्रशासनाच्या ीिेशानुसार ीणी िक्षता ववभागाच्या मितीन े
मुींब्रा ववभागातील कौसा येथ ेरासायननक कीं पनीवर छापा मारून ती कायिवाही करण्यात ीली, 
हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त कीं पनीमध्ये कोको पावडर मध्ये पामोर्लन तेल, चॉकले् पावडर, कोको 
डस्् चे र्मश्री करून त्याींच ेउत्पािन केले जात होते, हे ही खरे ीहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरीी शासनाने चौकशी केली ीहे काय, त्यात काय ीढळून ीले ीहे, 
तद्नुषींगाने सींबींधधत िोषी कीं पनी ववरूध्ि कोीती कारवाई केली वा करण्यात येत ीहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट (१४-०६-२०१६) :(१) होय, हे खरे ीहे. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) सिर दठकाीी उपलब्ध असलेल्या १) कोको पावडर २) ॲडलरीं् फ्लाईंगबडि चॉकले् 
फ्लेवर ३) ॲडलरीं् पामोर्लन ऑईल ४) ॲडलरींंीं् कोको हस्क ५) ॲडलरीं् कोको डस्् च े
नमुने तपासीीसाठी घेऊन उविररत कोको पावडर २५ ककलोच्या १६८ गोण्या ककीं मत रु. 
१,६८,०००/- चा साठा जप्त करण्यात ीला होता. तपासीीसाठी घेतलेल्या अन्न नमुन्यापैकी 
कोको पावडर व ॲडलरीं् कोको डस्् हे नमुन ेमानिानसुार नसल्याचे घोवषत झाले तथवप या 
नमुन्यात अपर्मश्रकाची भेसळ केली असल्याने सिर नमुने असुरक्षक्षत असल्याचे पिननिेर्शत 
अधधकारी याींनी मत दिले ीहे.  त्यामुळे सींबींधधताींवर मा. मुख्य न्यायिींडाधधकारी, वगि-१ ठाी े
याींच्या को्ाित ४/९/२०१४ रोजी ख्ला क्र.३५४/२०१४ व ३५४/२०१४ िाखल करण्यात ीला ीहे 
व इतर तीन ॲडलरीं्च्या नमुन्यासींिभाित न्यायननीियासाठी प्रकरीे िाखल केली ीहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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रत् नाधगरी जजल् ्यातील  ामीण भागातील नापाणी योजनाांची दसु्स्ती 
 ननधी उपलब् धतेअभावी प्रलांिबत असल्याबाबत 

  

(३)  १२४४२ (०७-०४-२०१५).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपाूण) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत् नाधगरी स्जल् ्यातील मामीी भागातील गावाींना पाीी पुरवठा करीा-या काही नळपाीी 
योजना नािरुुस् त असून ननधी उपलब् धते अभावी सिर िरुुस् ती प्रलींबबत ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल् यास, सिर योजनाींची िरुुस् ती होत नसल् यामुळे नागररकाींच्या वपण् याच् या पाण् याची 
गैरसोय होत असल् याने िरुुस्तीकररता ननधी उपलब् ध होीेबाबत कोीती कायिवाही केली ीहे वा 
करण्यात येत ीहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (१६-०६-२०१६) : (१)  हे खरे नाही. रत्नाधगरी स्जल्हयामध्ये सन २०१२ 
ते सन २०१५ या कालावधीत एकूी ८२ योजनाींच्या िरुूस्तीच्या कामाींना मींजुरी िेण्यात ीली 
त्यापैकी ४८ कामे पूीि झाली असून एकूी रू. ८९२.४८ लाख एवढी रक्कम योजना 
नूतनीकरीासाठी खचि करण्यात ीली ीहे 
(२) िेखभाल व िरुूस्तीसाठी  राषरीय मामीी पेयजल कायिक्रम अींतगित कें द्र व राज्य दहश्याची 
रक्कम ननधीच्या उपलब्धतेनुसार ववतरीत करण्यात येते. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

हहांगोली शहरा नजजि असलेल् या  ामपांचायती अांतगित येणा या  
वसाहतीना नगरपररषदेच् या नापाणी पुरवठा योजनाांबाबत 

  

(४)  १२४६७ (०७-०४-२०१५).   श्री.तानाजी मुटिुले (हहांगोली) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली शहरा नस्जक असलेल् या मामपींचायती अींतगित येीा या वसाहतीना नगरपररषिेच् या 
नळपाीी पुरवठा योजनेंमार्ि त पाीी पुरवठा करण् यास दहींगोली नगरपररषिेकडून हेतु पुरस् सर 
दिरींगाई केली जात ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल् यास, सिर वसाहतीमध् ये तीर प पाीी ी्ंचाई ननमािी झाली असून पाीी पुरवठयाची 
अन् य कुठलीही सोय उपलब् ध नाही, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असल् यास, सिर वसाहतीींना पाीी पुरवठा करण् याबाबत शासनाकडून कोीत्या उपाययोजना 
करण् यात ील् या ीहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (१०-०६-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
र्सध्िेश्वर धरीातील उपलब्ध पाीी साठा ववचारात घेऊन दहींगोली शहरातील वाढत्या 
लोकसींख्येस पाीी पुरवठा करण्यास अडची ननमािी होीार असल्याची शक्यता असल्यान े  
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मौ. बळसोंड अींतगित येीाया ननमशहरी मामीी भागामध्ये नगरपररषिेकडून पाीी पुरवठा 
करता येीार नसल्याचे नगर पररषि, दहींगोली याींनी दि. २१.१२.२०१५ च्या पत्रान्वये कळववले 
ीहे. 
(२) अींशत: खरे ीहे. 
(३) सद्यस्स्थतीत उपलब्ध असलेल्या खाजगी ववींधन ववदहर व शासकीय ववींधन ववदहर/ ीड 
याद्वारे नागरीकाींना पाीीपुरवठा करण्यात येत ीहे, तसेच ी्ंचाई सन २०१५-१६ अींतगित पुरक 
योजनेचा प्रस्ताव स्जल्हाधधकारी, दहींगोली याींना सािर करण्यात ीला ीहे. त्याचप्रमाीे मौ. 
बळसोंड येथ ेकायमस्वरुपी पाीी पुरवठा योजनेसाठीचा प्रस्ताव महाराषर जीवन प्राधधकरीान े
तयार करुन मान्यतेसाठी शासनास सािर केला ीहे. 
     तथापी राषरीय मामीी पयेजल कायिक्रम योजनचेी अींमलबजावीी कें द्र शासनाच्या 
ननिेशानुसार करण्यात येत,े या सींिभाित कें द्राच्या दि. २९/०७/२०१५ च्या पत्रान्वये राषरीय 
मामीी पेयजल कायिक्रमाींतगित नवीन पाीी पुरवठा योजना घेीेसींिभाित (काही अपवाि 
वगळता) ननबधं घालण्यात ीले ीहेत. 
  

___________ 
  

हहांगोली जजल् हयातील हहांगोली िामनुरी, सेनगाांव औांढा (ना.) वसमत व 
 इतर हठिाणी ववना परवाना होत असलेली माांसववक्री 

  

(५)  १५५५७ (०६-०४-२०१५).   श्री.तानाजी मुटिुले (हहांगोली) :  सन्माननीय अन्न आणण 
औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली स्जल् हयातील दहींगोली, कळमनुरी, सेनगाींव औींढा (ना.) वसमत व इतर दठकाीी 
ववना परवाना उघड्यावर माींसववक्री होत ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल् यास, पोलीस प्रशासन व अन् न औषधी प्रशासन याींच् याकडून याबाबतीत हेतुपुरस् सर 
िलुिक्ष केले जात ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक्त ववना परवाना उघड्यावर होीारी माींसववक्री बींि करण् याबाबत शासनान े
कोीती कायिवाही केली वा करण् यात येत ीहे,                                     
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 

श्री. धगरीश बापट (१४-०६-२०१६) : (१) होय, हे खरे ीहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) या प्रकरीी अन्न व औषध प्रशासनातरे् तपासीीची मोदहम घेण्यात ीली असुन, 
माींसववक्री करीाया ववना नोंिीी १५ पेढयाींची तपासीी केली असून त्याींना नो्ीसा िेण्यात 
ील्या ीहेत. 
    अन्न व औषध प्रशासनाच्या परभीी कायािलयाने दहींगोली स्जल््यातील अन्न 
व्यावसानयकाींना प्रत्यक्ष भे्ी िेवनू त्याींना नोंिीी अजि सािर करण्यास उद्युक्त करुन एकूी 
६१ अन्न  व्यावसानयकाींच ेअजि स्वीकारले असनू त्याींना नोंिीी प्रमाीपत्र िेण्यात ीले ीहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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नागपूर जजल््यातील आरोग्य िें द्रात वपण्याच्या पाण्यािररता  
मांजूर झालेला ननधी अखधचित राहहल्याबाबत 

  

(६)  २११३२ (१४-०८-२०१५).   डॉ.र्मर्लांद मान े(नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपुर स्जल् ्यातील ीरो  य कें द्रात वपण् याचे पाीी उपलब् ध व् हावे याकरीता ५८ लक्ष रु. 
बोअरवेलसाठी ननधी मींजुर करण् यात ीला,हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, मामीी पाीीपुरवठा ववभागातील अधधका-याींच्या उिासीनतेमळेु ५८ लक्ष रु. 
ननधी खचि झालेला नाही, हे खरे ीहे काय, 
(३) असल्यास, मामीी पाीीपुरवठा ववभागाच् या अधधका-याींवर या सींिभािने कारवाई करण् यात 
ीली ीहे काय, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (१६-०६-२०१६) : (१) मामीी पाीी पुरवठा  ववभाग, स्जल्हा पररषि, 
नागपूर याींचकेड े६३ बोअरवेलच्या कामाकररता रु. ५८.४७ लक्ष एवढा ननधी प्राप्त झाला होता. 
(२) हे खरे नाही. सद्यस्स्थतीत एकूी ४० ववींधन ववदहरीींची काम ेपूीि करण्यात ीली असून 
त्यावर  रु. ३७.२८ लक्ष एवढा खचि झालेला ीहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
       उविररत २३ प्राथर्मक ीरो य कें द्रापकैी काही दठकाीी ताींबत्रक अडचीीमुळे बोरवेलची 
मर्शन लागत  नसल्याने तसचे काही दठकाीच ेभूस्तर ववींधन ववदहरी कररता अयो य असल्याने 
कामे पूीि करता ीली नाहीत. तरी ीरो य ववभागाकडून सिर ६३ प्राथर्मक ीरो य कें द्रा 
व्यनतररक्त इतर प्राथर्मक कें द्रामध्ये बोरवेलची कामे घेण्याकररता सींमती प्राप्त करुन उविररत 
ननधी माहे जुल ै२०१६ पयतं खचि करण्यात येईल. 
  

___________ 
  

राज्य शासनाने माांजा व चायनीज दोयाच्या ववक्रीवर घातलेल्या बांदीबाबत 
  

(७)  २९०८९ (२१-१२-२०१५).   श्री.सत्यजीत पाटील-सस्डिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
पयािवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनान ेमाींजा व चायनीज िोयाच्या ववक्रीवर बींिी घातली ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ीिेशाची अींमलबजावीी होत नसल्याने माींजा व चायनीज िोयाची ववक्री 
राजरोस सुरु असून त्यामळेु होीाया अपघाताींची सींख्या वाढत ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(३)  असल्यास, सिर प्रकरीी शासनान े चौकशी केली ीहे काय, त्यानुषींगाने सींबींधधत 
ववके्रत्याींवर कोीती कारवाई केली वा करण्यात येत ीहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
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श्री. रामदास िदम (२०-०६-२०१६) :(१) होय. 
(२) नाही. 
(३) उपरोक्त बींिीमुळे जनतेमध्ये जागतृी ननमािी होण्यास हातभार लागला असून ववक्रीस 
िेखील मोठा ीळा बसला ीहे. पररीामी या िोयामुळे सन २०११ त ेमाचि, २०१६ या काळात 
मुींबई व नागपूर पोलीस ीयुक्त कायािलयात केवळ अनकु्रम े१ व  ५ अपघाताच ेगुन्हे िाखल 
झाले असून सातारा पोलीस अधीक्षक कायािलयात सन २०१५ मध्ये १ गुन्हा िाखल झाला ीहे. 
त्याचप्रमाीे ववचाराधीन िोयाच्या ववके्रत्याींवर पुढीलप्रमाीे गुन्हे नोंिववण्यात ीले ीहेत. 
     पोलीस ीयुक्त, पुीे-२ गुन्हे, नागपूर-२३ गुन्हे, नार्शक-१९ गुन्हे, औरींगाबाि-९ गुन्हे, 
अहमिनगर-४ गुन्हे, अकोला-८ गुन्हे, चींद्रपूर -४ गुन्हे 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मौज ेआसखेडा (ता.बागलाण, जज.नार्शि) येथील राष्ट्रीय  ामीण पाणीपुरवठा 
 योजनेच्या िामात त्रुटी असल्याबाबत 

  

(८)  ३०२३५ (२१-१२-२०१५).   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज ेीसखेडा (ता.बागलाी, स्ज.नार्शक) येथील राषरीय मामीी पाीीपुरवठा योजनेच्या 
कामात मोठ्या प्रमाीात त्रु्ी असल्याबाबतचे ननवेिन मा.मुख्यमींत्री, मा. पाीीपुरवठा व 
स्वच्छता मींत्री याींना स्थाननक लोकप्रनतननधी व नागरीक याींनी दिनाींक १० ऑक््ोबर, २०१५ 
रोजी वा त्यासमुारास दिले ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ननवेिनानुसार शासनान ेकोीती कायिवाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (३०-०६-२०१६) : (१) होय, हे खरे ीहे. 
(२) सिर योजनेतील कामाबाबत प्राप्त ननवेिनानुसार उपअर्भयींता, मामीी पाीी पुरवठा 
ववभाग, मालेगाव याींना चौकशी करण्याबाबत ीिेर्शत करण्यात ीले होत.ेचौकशीअींती 
योजनेबाबत ननिशिनास ीलेल्या बाबीींची पुतिता करण्याच्या सचूना उपववभागास िेण्यात 
ीलेल्या असून त्रु्ीींची पुतिता करण्याची कायिवाही करण्यात येत ीहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
 

सााोख वरेडी (ता.िजित,जज.रायगड) येथे स्वजलधारा योजनअेांतगित 
 फराटपाडा-िोंडवेाडी पाणी योजना सुस् िरण्याबाबत 

  

(९)  ३३५२५ (२१-१२-२०१५).   श्री.सुरेश लाड (िजित), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िावा) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साळोख वरेडी (ता.कजित,स्ज.रायगड) मामपींचायत हद्दीतील गावाींना उन्हाळ्यात िरवषी 
पाीी ी्ंचाई भासत,े हे खरे ीहे काय, 
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(२) असल्यास, पाीी ी्ंचाइ िरू करण्यासाठी स्वजलधारा योजनअेींतगित र्रा्पाडा-कोंडवेाडी 
पाीी योजनसेाठी शासनाने रुपये ५६ लाखाींचा ननधी मींजूर केला, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असल्यास, सिर मींजूर ननधीपैकी रुपये ९ लाख १६ हजार सिर मामपींचायतीींना िेवूनही 
कामास सुरुवात झाली नाही, हे ही खरे ीह काय, 
(४) असल्यास, सिर पाीी ी्ंचाई िरू करण्याबाबत शासनान ेकोीती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत ीहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत  ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (१३-०६-२०१६) : (१) हे खरे नाही.        
२)र्रा्पाडा-र्ोंडवेाडी गावासाठी राषरीय पयेजल कायिक्रमाींतगित रु.३२.६८ लक्ष ककीं मतीची नळ 
पाीीपुरवठा योजना मींजूर ीहे. तसेच सन २०१४-१५ या ी्ंचाई कालावधीत  साळोख वरेडी-
कोंड्याची वाडी येथे एक हातपींप मींजूर करण्यात ीला ीहे.       
(३) व (४) हे खरे ीहे. 
 तथावप सिर गावाींत पाीी ी्ंचाई नसल्याने सन २०१५-१६ च्या पाीी ी्ंचाई कृती 
ीराखड्याअींतगित उपाययोजना करण्याची ीवश्यकता भासली नाही.                 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.      
  

___________ 
  

र्सन्नर (जज. नार्शि) येथे लोिसांख्येबरोबरच पशधुनासाठी लागणाया 
 वपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा िरण्याबाबत 

  

(१०)  ३५७४१ (२१-१२-२०१५).   श्री.राजाभाऊ (पराग) वाज े (र्सन्नर) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्सन्नर (स्ज. नार्शक) तालुका कायमस्वरूपी िषुकाळी तालुका असून येथील काही 
गावे/वाड्या/वस्त्याींना बारामाही र्करद्वारे वपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जातो. ी्ंचाई 
कालावधीत लोकसींख्येबरोबरच पशुधनासाठी लागीाया पाण्याची गरज ववचारात घेऊन पाीी 
पुरवठा करण्याच े शासनाचे ननिेश असून र्सन्नर येथे लोकसींख्येबरोबरच पशधुनासाठी 
लागीाया वपण्याच्या पाण्याचा परुवठा करण्याची मागीी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा. पाीी 
पुरवठा व स्वच्छता मींत्री याींचेकड े दिनाींक २२ रे्ब्रुवारी,२०१५ रोजी वा त्या सुमारास लेखी 
पत्राद्वारे केली ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, सिर मागीीच्या अनुषींगाने शासनाने कोीती कायिवाही केली वा करण्यात येत 
ीहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (०३-०६-२०१६) : (१) हे, खरे ीहे. 
(२) ी्ंचाई सदृश्य गावात मागीीनुसार व ीवश्यकतेप्रमाीे लोकसींख्येनुसार प्रनतदिन 
प्रनतव्यक्ती २० र्ल्र प्रमाीे र्कर खेपा मींजूर करण्यात येतात. 
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      तसेच शासन पररपत्रक दि. २७.८.२००९ अनुसरुन पशुधनाच्या पाण्याची मागीी ही 
पाीी पुरवठा करण्याच्या ननकषात घ्यावी अशा सूचना िेण्यात ील्या ीहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात टँिरमुक्त गाव योजनेसाठी आधथिि तरतूद िरण्याबाबत 
  

(११)  ३८९०० (२१-१२-२०१५).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात िरवषी सुमारे ५००० गावे र्करमुक्त करण्याचे शासनाचे धोरी ीहे, हे खरे ीहे 
काये, 
(२) असल्यास, राज्यातील अनके गावात िरवषी िषुकाळाची भीषी पररस्स्थती पहाता िरवषी 
अधधकाअधधक गाव े र्करमुक्त करण्यासाठी भरघोस ीधथिक तरतूि करण्याबाबत शासनान े
कोीती कायिवाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (१३-०६-२०१६) : (१) जलसींधारी ववभागामार्ि त राज्यासाठी सवांसाठी 
पाीी व ी्ंचाई मुक्त महाराषर अींतगित ी्ंचाई पररस्स्थतीवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी 
जलयुक्त र्शवार अर्भयान राबववण्यात येत ीहे. 
      त्या अींतगित प्रनतवषी ५००० गावे ी्ंचाई मुक्त करीे बाबतच ेशासनाच ेधोरी ीहे.    
(२)  जलसींधारी ववभागा मार्ि त सन २०१४-१५ या वषाित जलयुक्त र्शवार या कायिक्रमासाठी 
७५.०० को्ी ननधी राज्य शासनाने उपलब्ध करुन दिला ीहे.  तसेच सन २०१५-१६ या वषाि 
करीता डडसेंबर २०१५ अखेर पयतं राषरीय कृषी ववकास योजना (RKVY) मधून रु. ४० को्ी 
एवढा ननधी उपलब्ध करुन दिला ीहे. 
       तसेच पाीी ी्ंचाई अींतगित राज्यात ववववध पाीी पुरवठा उपाययोजना राबववण्यासाठी 
सन २०१४-१५ या वषाित रु. २११.१६ को्ी ननधी उपलब्ध करुन िेण्यात ीला ीहे तर सन 
२०१५-१६ या ीधथिक वषाित रु. ४५९.०९ को्ी एवढा ननधी उपलब्ध करुन िेण्यात ीला 
ीहे.       
(३)  प्रश्न उद्् ावत नाही.      
  

___________ 
  

रत्नाधगरी जजल्हयात मोठया प्रमाणात गोदामाांमध्ये र्ललाव प्रकक्रये  
अभावी भात पडून असलेबाबत 

  

(१२)  ३९९०६ (२८-०४-२०१६).   श्री.भास्िर जाधव (गुहागर) :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
पुरवठा व  ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी स्जल्हयात ११,२९३.२१ स्क्वीं्ल भात र्ललाव प्रकक्रये अभावी खरेिी-ववक्री सींघाच्या 
गोिामाींमध्ये पडून ीहे, हे खरे ीहे काय, 



वव.स. १७६ (9) 

(२) असल्यास, सिर भात गोिामाींत िोन वषािपासून पडून असल्यामुळे ीणी उीं िीर-घुशीच्या 
वावरामुळे भाताच ेमोठया प्रमाीात नुकसान होत ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असल्यास, या भाताची ई-र्ललावाद्वारे ववक्री करण्याबाबत शासनाने कोीती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत ीहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट (३१-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) रत्नाधगरी स्जल्हयामध्ये सन २०१३-१४ मध्ये खरेिी करण्यात ीलेल्या एकूी २४४९८.४६ 
स्क्वीं्ल धानाची ई- र्ललावाद्वारे ववक्री करण्यात ीली ीहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

रायगड जजल्हयातील वपण्याच्या पाण्याच्या सवि स्त्रोताांचे आणण पाणीपुरवठा योजनाांच्या 
उपाांगाचे अक्षाांश-रेखाांशनसुार स्था ननजश्चतीिरण िरण्याबाबत 

  

(१३)  ४०३६८ (२८-०४-२०१६).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड स्जल्हयातील वपण्याच्या पाण्याच्या सवि स्त्रोताींचे ीणी पाीीपुरवठा योजनाींच्या 
उपाींगाचे अक्षाींश-रेखाींशानुसार स्थळ ननस्श्चतीकरी करण्यात येीार ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, या अॅसे् मॅवपींगमध्ये बारमाही बींि असलेल्या जलस्त्रोताींच े सवेक्षी करुन 
पुनरुज्जीववत करण्यासींिभाित शासनाने ननीिय घेतला ीहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतची सद्यःस्स्थती काय ीहे ?    
  

श्री. बबनराव लोणीिर (२१-०६-२०१६) : (१) होय, हे खरे ीहे. 
(२) सवेक्षीाचे काम पूीि झाल्यानींतर उपलब्ध मादहतीच्या ीधारे याबाबत ननीिय घेीे शक्य 
होईल. 
(३) रायगड स्जल्हयातील वपण्याच्या पाण्याच्या सवि स्त्रोताींचे ॲसे् मॅवपींगचे काम सुरु ीहे. 
  

___________ 
  

उरण (जज. रायगड) तालुिा पांचायत सर्मतीच्या मालिी असलेल्या  
वपण्याच्या पाण्याच्या ववहहरीमधून पाण्याची होत असलेली चोरी 

  

(१४)  ४०४३७ (२८-०४-२०१६).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उरी (स्ज. रायगड) तालुका पींचायत सर्मतीच्या मालकी असलेल्या वपण्याच्या पाण्याची 
ववदहरीमधून िररोज ६० ते ७० र्कर पाण्याची चोरी होत असल्याची तक्रार तेथील नागररकाींनी 
ग्ववकास अधधका याींकड ेदिनाींक १ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास केली, हे खरे ीहे 
काय, 
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(२) तसेच सिर र्करमळेु उरी नगरपार्लकेचा सींपूीि रस्ता व ग्ार उद्धवस्त झाले ीहेत, हे 
ही खरे ीहे काय, 
(३) असल्यास, सिर पाण्याच्या चोरीची चौकशी केली ीहे काय, त्यात काय ीढळून ीले, 
त्यानुषींगान ेसींबींधधताींवर कोीती कारवाई केली वा करण्यात येत ीहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ?  
  
श्री. बबनराव लोणीिर (१४-०६-२०१६) : (१) व (२) हे खरे नाही.  
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

बीड जजल््यात अन्न सुरक्षा योजने अांतगित अपूरा  
धान्य िोटा ववतरीत होत असल्याबाबत 

  

(१५)  ४१११३ (२८-०४-२०१६).   श्री.सुभाष उफि  पांतडतशेठ पाटील (अर्लबाग), श्री.धैयिशील 
पाटील (पेण) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व  ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िषुकाळमस्त बीड स्जल््यात शासनाने जादहर केलेल्या अन्न सुरक्षा योजने अींतगित 
लाभाथींना प्रनतव्यक्ती प्रनतमाह ५ ककलो गहू व ५ ककलो ताींिळु परुवठा ववतररत करण्याबाबत 
ननिेश िेण्यात ीले ीहेत, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, लाभाधथनंा स्वस्त धान्य िकुानिार मींजूर कोट्यानुसार धान्य वा्प करीत 
नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननििशनास ील्यानुसार महसलू 
ववभागाकड ेतक्रार िाखल करण्यात ीली ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असल्यास, अन्न सुरक्षा योजने अींतगित पुरवठा करण्याबाबत शासनान ेकोीती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत ीहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (०८-०६-२०१६) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३)  बीड स्जल््यासह औरींगाबाि ववभागातील सवि स्जल्हे व अमरावती ववभागातील सवि स्जल्हे 
तसेच नागपूर ववभागातील वधाि अशा १४ स्जल््याींतील एपीएल (केशरी) र्शधापबत्रकाधारक सवि 
शेतकयाींना राषरीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या धतीवर ताींिळू रू. ३/- प्रनतककलो व गहू रू. २/- 
प्रनतककलो या िराने अन्नधान्याचा लाभ िेण्याबाबत दिनाींक २४ जुल,ै २०१५ रोजी शासन 
ननीिय ननगिर्मत केला ीहे. 
(४)   प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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महाराष्ट्र जीवन प्राधधिरण यांत्रणलेा राज्य शासनात ववलीन  

िरण्यास होत असलेल्या ववलांबाबाबत 
  

(१६)  ४११५४ (२८-०४-२०१६).   श्री.सभुाष भोईर (िल्याण  ामीण), श्री.सांजय िेािर (ठाणे), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), अॅड.आर्शष शलेार (वाांदे्र पजश्चम) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर जीवन प्राधधकरी यींत्रीेला शासनात ववलीन कराव ेयाकररता दिनाींक २४ नोव्हेंबर, 
२०१५ रोजी वा त्या सुमारास महाराषर जीवन प्राधधकरी कमिचायाींनी राज्यव्यापी ीींिोलन 
केले, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरीी मा. मुख्यमींत्रयाींसमवेत दिनाींक ०७ डडसेंबर २०१५ रोजी उक्त 
कमिचायाींनी चचाि करण्यात ीली तसेच मा. पाीी पुरवठा मींत्रयाींनी दिनाींक १७ डडसेंबर, २०१५ 
रोजी ववधान सभेमध्ये महाराषर जीवन प्राधधकरीला शासनात ववलीन करण्यास तत्वता 
मान्यता दिली असल्याचे स्पष् करण्यात ीले, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) तसेच महाराषर जीवन प्राधधकरी ववभागाला शासनाकडून र्मळीारे अनुिान कमी 
करण्यात ील्याने प्राधधकरीाला कमिचायाींचे वेतन व भत्त ेिेी ेअशक्य होत ीहे, हे ही खरे 
ीहे काय, 
(४) असल्यास, सींपूीि मामीी पाीी पुरवठा योजना स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींकड ेहस्ताींतरीत 
झाल्याने प्राधधकरीाच्या एकूी उत्पन्नात घ् झाली ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(५) असल्यास, महाराषर जीवन प्राधधकरीाच्या ववलीनीकरी करण्याबाबत शासनाने कोीती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची करीे काय ीहेत ? 

श्री. बबनराव लोणीिर (०४-०६-२०१६) : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे ीहे मा. मींत्री पाीी पुरवठा व स्वच्छता ववभाग याींनी दिनाींक १७.१२.२०१५ 
रोजी ववधान सभेमध्ये महाराषर जीवन प्राधधकरीातील कमिचायाींच्या वेतन ीणी भत्याचे 
िानयत्व स्स्वकारण्याबाबतचा  प्रस्ताव मा. मींबत्रमींडळापुढे सािर करण्यास ववत्त ववभागाने 
मान्यता दिल्यानींतर मा. मींबत्रमींडळापुढे प्रस्ताव सािर करण्यात येईल. असे ीश्वासन दिले. 
(३) नाही. शासनाकडून महाराषर जीवन प्राधधकरीाला कमिचायाींचे वेतन व भत्ते कररता 
अनुिान दिले जात नाही. 
(४) होय. 
(५) महाराषर जीवन प्राधधकरीातील कमिचायाींच्या वेतन ीणी भत्याचे िानयत्व 
स्स्वकारण्याबाबतचा प्रस्ताव मा.मींबत्रमींडळापुढे सािर करण्याची कायिवाही सुरु ीहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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लोणार (ता.मेहिर जज.बलुढाणा) शहराला सुजल ननमिल योजनेअांतगित  
वाढीव पाणीपुरवठा योजनेच्या िामासाठी ननधी देण्याबाबत 

  

(१७)  ४१६४७ (२८-०४-२०१६).   डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लोीार (ता.मेहकर स्ज.बुलढाीा) शहराला सुजल ननमिल योजनेअींतगित बोरखेडी धरीावरुन 
कायािस्न्वत होीा-या वाढीव पाीीपुरवठा योजनचेी ववतरी व्यवस्था ीणी पाण्याच्या 
्ाक्याच्या कामासाठी १३ को्ी रुपयाींचा ननधी िेण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक ९ 
डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त्या समुारास मा. मुख्यमींत्री याींना ननवेिन दिले, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रस्तावास शासनान ेमींजूरी दिली ीहे काय, 
(३) असल्यास, सिर योजनकेररता शासनान ेननधी उपलब्ध करून िेण्याबाबत कोीती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत ीहे, सिर योजना केव्हापासून कायािस्न्वत होण्याच ेअपेक्षक्षत ीहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ?  
  

श्री. बबनराव लोणीिर (०५-०६-२०१६) :(१) होय, मूळ प्रस् तावात पाण् याच् या ्ाक् या व ववतरी 
व् यवस् था नसल् यान ेसुधाररत योजनेस मान् यता िेण् याची ववनींती करण् यात ीली ीहे. 
(२) शासन ननीिय, दिनाींक २३.१.२०१४ अन् वये महाराष र सुजल व ननमिल अर्भयानास दिनाींक 
३१.०३.२०१५ पयतं मुितवाढ िेण् यात ीली व तद् नींतर या अर्भयानाींतगित कोीतेही नवीन 
प्रस् ताव मींजूर करण् यात येीार नसल् याचा ननीिय घेण् यात ीला असून दि. ३१.०३.२०१५ पूवी 
प्रशासकीय मान् यता िेण् यात ीलेल् या कामाकरीता मींजूर ककीं मतीपैकी िेय शासकीय अनुिान 
नागरी सींस् थाींना उपलब् ध करुन िेण् याबाबत व पुढील काम े नगर ववकास ववभागामार्ि त 
राबववण् यात येीा-या JNNURM, UIDSSMT ककीं वा नगरोत्थान कायिक्रमाींतगित घेण्याबाबतचा 
ननीिय घेण्यात ीला. लोीार नगरपररषिेने सािर केलेला प्रस्ताव नवीन स्वरुपाचा असल्यान े
प्रस्तावास मान्यता िेण्यात ीली नाही. तथावप ीयकु्त तथा सींचालक, नगरपररषि 
सींचालनालय याींचेमार्ि त नगर ववकास ववभागास सािर करण्याबाबत मुख्याधधकारी, लोीार 
नगरपररषि याींना दि. १४.१०.२०१५ च्या पत्रान्वये कळववण्यात ीले ीहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील रेशन दिुाांनाना साखर पुरवठा िरणा या नॉर्मनीची  
िपात िेलेली रक्िम अदा िरण्याबाबत 

  

(१८)  ४१६८७ (२८-०४-२०१६).   श्री.बसवराज पाटील (औसा), श्री.ननतेश राणे (िणिवली) :   
सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व  ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) राज्यातील रेशन िकुानातून र्शधापबत्रकेवर वा्प करण्याकररता असलेली साखर सिर 
िकुानाींना पोहचववण्याच ेकाम नॉर्मनीकड ेहोत ेमात्र सन २०१४ पासून शासनाने ननवविा काढून 
साखर खरेिीचा ननीिय घेतल्यामळेु नॉर्मनीचे काम बींि झाले, हे खरे ीहे काय, 
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(२) असल्यास, सिरहू ननीिय घेण्यापूवी राज्यात असलेल्या ३७० नॉर्मनीींची वाहतूक कपात 
मास्जिन व इतर कारीास्तव सुमारे २०० को्ी रूपयाींची रक्कम पुरवठा ववभागाने कपात केली 
ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असल्यास, सन २००१ पासून ववववध कारीास्तव नॉर्मनीची कापलेली रुपये २०० को्ीची 
रक्कम परत र्मळावी, यासाठी तत्कालीन मा. अन्न व नागरी पुरवठा मींत्री याींच्या िालनात 
अनेकवेळा बैठका झाल्या त्यावळेी त्याींनी सींबींधधत रक्कम नॉर्मनीींना परत करण्याच ेीिेश 
पुरवठा ववभागाला दिले होत ेसिरहू ीिेशानींतर नॉर्मनीनी  सातत्याने अन्न व नागरी पुरवठा 
ववभागाच्या सधचवाींकड े पाठपुरावा केला असतानाही ीजर्मतीस नांॅर्मनीींना सिर रक्कम 
अद्यापी अिा करण्यात ीलेली नाही, हे ही खरे ीहे काय, 
(४) असल्यास, सिर रक्कम नॉर्मनीींना अिा करण्याबाबत शासनाने कोीती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत ीहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (०२-०६-२०१६) : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे ीहे. दिनाींक ०५ एवप्रल, २०१३ रोजीच्या शासन शुध्िीपत्रकानसुार 
वाहतुकीची अींतरे प्रमाणीत करून घेऊन वाहतकु खचािचे प्रिान स्जल्हाधधकायाींनी करावयाच े
असल्यान े कपात करण्यात ीलेली २०% रक्कम रू. ३,७९,२९,२८२/- व १०% रक्कम       
रू. ८४,९५,५५०/- अशी एकूी रक्कम रू. ४,६४,२४,८३२/- ववत्तीय सल्लागार व उपसधचव 
कायािलयान े सवि स्जल््याींना अिा केलेली ीहे व त्यानुसार कपात केलेली रक्कम सींबींधधत 
नॉर्मनी याींना अिा करण्यात ीलेली ीहे. तथावप, काही स्जल्हा पुरवठा अधधकारी 
कायािलयाींकडून रक्कम रू. २,६४,४७,०००/- नॉर्मनीींना अिा करण्याबाबतची कायिवाही करण्यात 
येत ीहे. 
(३), (४) व (५) सन २०००-०१ ते २०१०-११ या कालावधीतील मास्जिन व वाहतूकीच ेिर कें द्र 
शासनाने सधुाररत केलेले नव्हते. त्या कालावधीकररता साखर कारखाना ते गोिामापयित येीारा 
प्रत्यक्ष वाहतूक खचि व रू. २३.६०/-प्रनत स्क्वीं्ल प्रमाी ेनॉर्मनीींना 
मास्जिन अिा करण्यात ीलेले ीहे. 
     सन २०००-०१ ते २००३-०४ व २००४-०५ ते २०१०-११ या कालावधीकररताचे मास्जिनचे िर 
कें द्र शासनाने अनुक्रमे दिनाींक १८ डडसेंबर, २०१३ व दिनाींक १८ सप् े्ंबर, २०१४ अन्वये 
सुधाररत केलेले ीहे. सुधाररत मास्जिन िरानुसार तर्ावतीची रक्कम भारतीय अन्न महामींडळ 
याींचेकडून दिनाींक ११ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी प्राप्त झालेली ीहे. त्यानुसार साखर नॉर्मनीींना 
सुधाररत मास्जिनच्या तर्ावतीची एकूी अींिास्जत रक्कम रू. ४,९४,४१,५७५/- एवढी अनुजे्ञय 
ीहे. सिर रक्कम ही कपात केलेली रक्कम नसून कें द्र शासनाने सधुाररत केलेल्या 
मास्जिननुसार र्रकाची रक्कम ीहे. नॉर्मनीींना अनुजे्ञय होीाया रक्कमा अिा करण्याची 
कायिवाही स्जल्हा स्तरावर चालू असून अर्भलेख पडताळीी अींती अनुजे्ञय रक्कमा नॉर्मनीींना 
त्वरीत अिा करण्यात येतील. सुधाररत मास्जिन मींजूर करण्यात ीलेला कालावधी हा जास्त व 
बयाच जून्या कालावधीचा असल्याने जुन े अर्भलेख प्राप्त करून घेऊन पडताळीी अींती 
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प्रिानाची कायिवाही करण्यात ीलेली ीहे. स्जल््याींकडील प्रलींबबत रक्कमाींचा ीढावा घेतला 
असता नॉर्मनीींची कपात केलेली रक्कम ही रू. २०० को्ी नसून अींिाज े२,६४,४७,०००/- इतकी 
ीहे. अनुजे्ञय रक्कम साखर नॉर्मनीींना त्वरीत अिा करीेबाबत कायिवाही करण्यात येत ीहे. 
  

___________ 
  

गोंहदया जजल््याा्तील गोदाम मालिाांना थकित भाड ेर्माण्याबाबत 
  

(१९)  ४१७९३ (२८-०४-२०१६).   श्री.सांजय साविारे (भुसावा) :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
पुरवठा व  ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर माकेद्ींग रे्डरेशन व ीदिवासी ववकास महामींडळ शतेक-याींकडून खरेिी केलेल्या 
धानाच्या साठवीुकीसाठी गोिाम भाड्यान ेघेत,े हे खरे ीहे काय, 
(२)  असल्यास, गोंदिया स्जल््यातील गोिाम मालकाींना गत सहा वषािपासून भाड ेन दिल्यान े
थककत रक्कम साडचेार को्ी पयतं गेली ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरीी चौकशी करण्यात ीली ीहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशी अनुषींगान ेगोिाम मालकाींना  थककत भाड ेिेण्याबाबत शासनान ेकोीती 
कायिवाही केली  वा  करण्यात येत ीहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत?  
  
श्री. धगरीश बापट (२५-०५-२०१६) : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे ीहे. 
(३), (४) व (५) हींगाम २००९-१० ते २०१४-१५  पयतं कें द्र शासनाच्या िरानुसार गोिाम 
भाडयाच्या रकमा अिा करीेबाबत दि. १३.०४.२०१६ रोजीच्या बैठकीत ननीिय घेण्यात ीला 
असून त्यानुसार कायिवाही करण्यात येत ीहे. 
  

___________ 
  

राज्यात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा िायद्यानुसार राज्य अन्न सुरक्षा आयोग  
स्थापन िरण्याच ेमा. उच्च् ा न्यायालयान ेहदलेले आदेश 

  

(२०)  ४२१२६ (२८-०४-२०१६).   श्री.अब् दलु सत्तार (र्सल्लोड), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.अर्मन पटेल (मुांबादेवी), श्री.सां ाम थोपटे (भोर), श्री.िुणाल पाटील (धुाे 
 ामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िामनुरी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय अन् न, 
नागरी पुरवठा व  ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात राषरीय अन्न सुरक्षा कायद्यानसुार राज्य अन्न सुरक्षा ीयोग स्थापन करण्यात 
ीलेला नसल्यामळेु दिनाींक १३ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासमुारास एका जनदहत याधचकेच्या 
सुनावीीच्यावेळी मा. उच्च न्यायालयान ेनाराजी व्यक्त करुन सिर ीयोग तातडीन े स्थापन 
करावा असा ीिेश राज्य शासनास दिलेला ीहे, हे खरे ीहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर ीयोग स्थापन करण्याकररता शासनान े कोीती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत ीहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत व त्यासाठी ककती कालावधी लागीे अपेक्षक्षत   
ीहे ? 
  
श्री. धगरीश बापट (०१-०६-२०१६) : (१) होय. 
(२) व (३) राज्य अन्न ीयोग कायािन्वीत होण्याकररता ीवश्यक असलेल्या पिाींची ननर्मिती 
करण्याबाबतचा व राज्य अन्न ीयोग स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या 
मान्यतेसाठी सािर करण्यात ीला असून सिर कायिवाही लवकरच पूीि होईल. 
  

___________ 
  

वपांपरी धचांचवड (जज.पुणे) शहरात बायोमेहरि र्शधापित्रिेला  
अल्प प्रनतसाद र्मात असल्याबाबत 

  

(२१)  ४२७८६ (२८-०४-२०१६).   श्री.सां ाम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अर्मन 
पटेल (मुांबादेवी), डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडगेाव), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्रीमती ननमिला गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व  ाहि सांरक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुीे येथील वपींपरी धचींचवड शहरात अन् नधान् य ववतरी व पुरवठा ववभागातरे् राबववण्यात 
येीाया बायोमेदरक र्शधापबत्रकेला अल्प प्रनतसाि र्मळत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशिनास ीले ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, सिर कायिक्रम यशस्वी होण्यासाठी जनजागतृी व नागररकाींना प्रबोधन 
करण्याबाबत शासनान ेकोीती कायिवाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(३)  नसल्यास ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (०१-०६-२०१६) : (१) नाही, राज्यातील इतर भागाींप्रमाीे पुीे येथील वपींपरी-
धचींचवड शहरातील ीधार र्सडीींगचे काम युध्िपातळीवर सुरु ीहे. तसेच पुीे स्जल्हयाच े
ीधार र्सडीींगचे ७२ % काम झाले असून राज्यातील एकुी ीधार र्सडीींगचे काम ८०% इतके 
झाले ीहे. 
(२) योजनेबाबत जनजागतृी होण्यासाठी वतिमानपत्रातुन बातम्या प्रर्सध्ि करीे, स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींचा सहभाग घेी ेइत्यािी उपक्रम राबववण्यात येत ीहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्य शासनाने ननमिल  ाम पुरस्िार योजना बांद िेल्याबाबत 
  

(२२)  ४२९८५ (२८-०४-२०१६).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.अर्मन पटेल 
(मुांबादेवी), डॉ.सांतोष टारफे (िामनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतवसा), श्री.भाऊसाहेब िाांबाे (श्रीरामपूर), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.डी.एस.अहहरे 
(साक्री) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) कें द्रीय पेयजल व स्वच्छता ववभागाने राज्य शासनाला पत्र पाठवत ननमिल माम पुरस्कार 
योजना बींि करण् यास साींधगतले असल् याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यािरम् यान 
ननिशिनास ीले ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल् यास, राज् यात सिर योजना सुरु ठेवावी याबाबत शासनाने कोीती कायिवाही केली 
ीहे वा करण् यात येत ीहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (०१-०६-२०१६) :(१) कें द्र शासनाच्या पेयजल व स्वच्छता मींत्रालयान े
ननमिल माम पुरस्कार योजना बींि करण्यात येत असल्याचे त्याींच्या दि. ६ नोव्हेंबर, २०१५ 
रोजीच्या पत्रान्वये कळववले, हे खरे ीहे, 
(२) सिर पुरस्कार योजना कें द्र शासनाने बींि केली असल्याने राज्य शासनास त्याबाबत वेगळा 
ननीिय घेता येीार नाही. तथावप, स्वच्छ भारत र्मशन-मामीी या कायिक्रमाच्या माध्यमातून 
राज्याचा सींपूीि मामीी भाग दिनाींक २ ऑक््ोबर,२०१९ पयतं हागीिारीमुक्त करण्याचे उदद्दष् 
साध्य करण्यास सहाय्य व्हावे या हेतूने सींत गाडगेबाबा माम स्वच्छता अर्भयान सुधारीत 
स्वरुपात सन २०१६-१७ या वषािपासून राबववण्याचे प्रस्ताववत ीहे. या सुधारीत अर्भयानाद्वारे 
स्पधेच्या माध्यमातून मामीी भागातील जनतेला हागीिारीमकु्तीसाठी  मोठया प्रमाीात 
प्रोत्साहीत करण्याचे ननयोजन ीहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

नार्शि जजल्हा शहर पररसरात उघड्यावर अन्न पदाथाांची होणारी ववक्री 
  

(२३)  ४३०९२ (२८-०४-२०१६).   श्रीमती ननमिला गाववत (इगतपूरी), प्रा.वषाि गायिवाड 
(धारावी), श्री.मधिुरराव चव्हाण (तुाजापूर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अर्मन 
पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय अन्न आणण औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नार्शक स्जल्हा शहर पररसरात ववके्रत्याींकडून सवि ननयमाींच ेउल्लघन करून खुलेीम अन्न 
पिाथांची उघड्यावर सरािसपीे ववक्री केली जात असून याकड ेअन्न व औषध प्रशासन िलुिक्ष 
करीत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशिनास ीले, हे खरे ीहे 
काय, 
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(२) असल्यास, याप्रकरीी शासनाने चौकशी केली ीहे काय, त्यानुषींगाने सींबींधधताींवर कोीती 
कारवाई केली वा करण्यात येत ीहे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (०९-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही 
  

___________ 
  

राज्यात धान खरेदीसाठी वविें द्रीत खरेदी योजना राबववण्याबाबत 
  

(२४)  ४३३४१ (२८-०४-२०१६).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्री.सांजय िेािर (ठाणे), श्री.सुरेश लाड (िजित), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड 
(मुांब्रा िावा), श्री.मिरांद जाधव-पाटील (वाई), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हनुमांत 
डोास (माार्शरस), श्री.वैभव वपचड (अिोले), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.राहुल 
जगताप (श्रीगोंदा), श्री.शामराव ऊफि  बााासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.शर्शिाांत र्शांदे 
(िोरेगाव), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.नरहरी णझरवाा (हदांडोरी), श्री.हदलीप वास-ेपाटील 
(आांबेगाव), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.तड मल्लीिाजूिन रेड्डी (रामटेि), डॉ.सतीश 
(अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.सांजय पुराम (आमगाव), अॅड.आर्शष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), 
श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम), अॅड.पराग अावणी (ववलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), 
श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.पास्िल धनारे (डहाणू), श्री.र्शरीषदादा चौधरी (अमानेर), 
श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पवूि) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व  ाहि सांरक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात धान खरेिीसाठी ववकें द्रीत खरेिी योजना सन २०१६-१७ च्या रब्बी व खरीप 
हींगामापासनू सींपूीि राज्यात राबववण्याचा ननीिय राज्य मींत्रीमींडळाने माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये 
वा त्यािरम्यान झालेल्या बैठकीत घेण्यात ीला, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, ववकें द्रीत धान खरेिी योजनेच्या अींमलबजावीीसाठी सन २०१६-१७ च्या 
हींगामात राबववण्यासाठी कें द्र शासनासोबत सामींजस्य करार तसचे अधधकारी व कमिचारी 
प्रर्शक्षी ीिी प्राथर्मक बाबीींची पुतिता करण्यात येीार ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असल्यास, ीदिवासी के्षत्रातील धान खरेिी ीदिवासी ववकास मींडळामार्ि त तर उविररत 
भागातील धान खरेिी माकेद्ींग रे्डरेशनद्वारे करण्यात येीार ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त योजना राबववण्यासाठी शासनाने काही ीकृनतबींध तयार केला ीहे काय, 
(५) असल्यास, सिर योजनेची अींमलबजावीी कधीपयिन्त करण्यात येीार ीहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट (२५-०५-२०१६) :(१), (२), (३), (४)  व  (५)  खरे ीहे. 
     धान खरेिी ववकें द्रीकरी योजना सींपूीि राज्यात राबववण्याबाबतचा ननीिय  शासनान े
दि.१४.१.२०१६ अन्वये घेतला ीहे. 
     वरील योजना राबववण्याबाबत कें द्र शासनाकडून दि.२७.१.२०१६ च्या पत्रान्वये सामींजस्य 
कराराचा मसूिा (Draft) प्राप्त झाला असून त्यानुषींगान ेीवश्यक ती कायिवाही करण्यात येत 
ीहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राजापूर (जज.रत्नाा्धगरी) तालुक्यािररता तयार िरण्यात आलेला पाणी टांचाई आराखडा 
  

(२५)  ४४०६२ (२८-०४-२०१६).   श्री.राजन साावी (राजापूर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजापूर (स्ज.रत्नाा्धगरी) तालकु्याकररता पींचायत सर्मतीने सींभाव् य पाीी ी्ंचाई ीराखडा 
तयार केला ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल् यास, सिर सींभाव् य पाीी ी्ंचाईचा ीराखडा शासनास सािर करण् यात ीला ीहे 
काय, 
(३) असल् यास, सिर ीराखड्यामध् ये तालक् यातील ककती गावाींचा/वाड्याींचा समावेश करण् यात 
ीला ीहे, 
(४) असल् यास, उक् त ीराखड्यात कांेीकोीत् या उपाययोजना ीखण् यात ील् या ीहेत व 
याकरीता ककती ननधीची तरतूि करण् यात ीली ीहे वा येत ीहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (१६-०६-२०१६) : (१) हे खरे ीहे. 
(२) होय, स्जल्हाधधकारी, रत्नाधगरी याींनी दि.११.०२.२०१६ च्या पत्रान्वये सींभाव्य पाीी ी्ंचाई 
कृती ीराखडा शासनास सािर केला ीहे. 
(३) व (४) सन २०१५-१६ च्या सींभाव्य पाीी ी्ंचाई कृती ीराखड्यात राजापूर तालुक्यातील 
१२ गाव े व ३५ वाड्याींकररता रु. ४.२० लाख अपेक्षक्षत खचािच्या र्क्त र्करन े पाीी पुरवठा 
करण्याच्या उपाययोजनेचा समावशे करण्यात ीला ीहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मुांबई र्शधावाटप दिुानदार सांघान ेर्शधावाटप दिुानदाराांच् या ववववध मागण् यासाठी 
र्शधावाटपावर बहहष्ट्िार टािण्याच ेिेलेले आवाहन 

  

(२६)  ४४०६९ (२८-०४-२०१६).   श्री.सांजय पोतनीस (िर्लना), श्री.सुननल र्शांदे (वराी) :   
सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व  ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१)  मुींबई र्शधावा्प िकुानिार सींघाने र्शधावा्प िकुानिाराींच् या ववववध मागण् यासाठी माहे 
रे्ब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान र्शधावा्पावर बदहषकार ्ाकण्याच ेीवाहन सींघ्नेचे 
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अध्यक्ष याींनी केल्याचे माहे जानवेारी, २०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशिनास ीले, हे खरे 
ीहे काय, 
(२) असल्यास, र्शधावा्प िकुानिाराींच्या मागीीसींिभाित शासनान ेकोीती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत ीहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट (०१-०६-२०१६) : (१) होय, 
(२) व (३) वाहतकू ररबे् मध्ये वाढ करीेबाबतचा प्रस्ताव ववचाराधधन ीहे. 
  

___________ 
  

राज्यातील िरप्राप्त उत्पन्न असणाया र्शधावाटप पित्रिाधारि  ाहिाांचे 
 स्वयांपािाच्या गॅसचे अनुदान बांद िरण्याचा घेतलेला ननणिय 

  

(२७)  ४४२९५ (२८-०४-२०१६).   श्री.सुननल प्रभ ू (हदांडोशी) :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
पुरवठा व  ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील र्शधावा्प पबत्रकाधारक पती/पत्नी याींच े वावषिक करप्राप्त उत्पन्न १० लाख 
रुपयाहून अधधक उत्पन्न असीाया माहकाींच,े स्वयींपाकाच्या गॅसचे अनुिान बींि करण्याचा 
ननीिय दिनाींक १ जानेवारी, २०१६ पासून कें द्र शासनान ेघेतला, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाने घेतलेल्या ननीियाचे स्वरुप काय ीहे, त्यानुसार सिरहू 
ननीियाची अींमलबजावीी करण्याच्या दृष्ीने राज्य शासनाने कोीती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत ीहे, 
(३) असल्यास, राज्यात १० लाखाहून अधधक वावषिक करप्राप्त उत्पन्न असीाया माहकाींची 
एकूी सींख्या ककती ीहे, त्यापकैी ककती माहकाींच ेअनुिान अद्यापपयतं बींि करण्यात ीले 
ीहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट (२५-०५-२०१६) :(१) होय. 
(२) एलपीजी अनुिान घेीाया माहकाने मागील ववस्त्तय वषािच ेउत्पन्न िहा लाखापेक्षा जास्त 
असल्याच े घोवषत करीे ीवश्यक ीहे. ज्या शहरामध्ये अधधकतम ीयकर भरीारे माहक 
ीहेत अशा िहा मेरो शहारामध्ये (interactive voice Repair System) ीय.व्ही.ीर. 
एस/एस. एम. एस.व िरूध्वनीद्वारे माहकाींशी त्याींच्या उत्पन्नाववषयी सींपिक़ साधण्यात येत 
ीहे. जे माहक उत्पन्नाबाबत स्वयींघोवषत िाखला सािर करतील त्याींचे एल.पी.जी. अनुिान 
थाींबववण्यात येत ीहे. 
(३) व (४) कें द्र शासनाने त्याींच े दि.०५/०२/२०१६ च्या पत्रान्वये ननिेश दिले ीहेत की, िहा 
लाख ककीं वा त्यापेक्षा जास्त कर प्राप्त वावषिक उत्पन्न असलेल्या L.P.G. माहकान े(पती/पत्नी 
याींचे एकबत्रत उत्पन्न) स्वयींघोवषत प्रमाीाद्वारे त्याींच ेएकबत्रत उत्पन्न १० लाखापेक्षा जास्त 
असल्याच े घोवषत केल्यानींतर एल.पी.जी. वरील अनुिान बींि करण्याची कायिवाही करण्यात 
यावी. याबाबतची प्रकक्रया राज्यात सुरु ीहे. 
  

___________ 
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आांबेत (ता.म्हसाा, जज.रायगड) येथे पाणी योजना सुस् िरण्याबाबत 
  

(२८)  ४४६०५ (२८-०४-२०१६).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड), श्री.सुभाष उफि  पांतडतशेठ पाटील 
(अर्लबाग) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) ीींबेत (ता.म्हसळा, स्ज.रायगड) या गावी को्यवधी रुपयाींची पाीी योजना असतानासुध्िा 
पाण्यासाठी मामस्थाींना वीवी करावी लागत असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या 
िरम्यान ननिशिनास ीले ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजनेबाबत दिनाींक ११ म,े २०१४ रोजी ग् ववकास अधधकारी, पींचायत 
सर्मती म्हसळा व उप अर्भयींता, उप ववभाग, म्हसळा याींनी सींयुक्त चौकशी केली ीहे. 
त्यानुसार सिरच े काम माहे डडसेंबर, २०१५ अखेर पूीि करुन सुरु करण्यात येीारा पाीी 
पुरवठा अद्याप सुरु करण्यात ीलेला नाही, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) सिर योजनेच े ८० ्क्के काम पूीि झाले असून, केवळ साठवी ्ाकीमधून पाीी 
पाईपलाईनद्वारे ीींबेत गावात ववतररत करण्याचे काम उविररत ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(४)  असल्यास, सिर योजनेच ेकाम तातडीने पुन्हा सुरु करण्यात याव,े याकररता दिनाींक २६ 
जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास तहसील कायािलयासमोर बेमुित उपोषीाला बसण्याचा 
इशारा सरपींच सरस्वती ीींबेकर याींनी दिला ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनान ेसिर योजना पूीि करण्याकररता कोीती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत ीहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (१०-०५-२०१६) :(१) हे खरे ीहे.  
(२)  अशत:  खरे ीहे.  सिर योजनेतील कामाची ग् ववकास अधधकारी व उपअर्भयींता 
म्हसळा याींनी ३०/०५/२०१४ रोजी सींयुक्त चौकशी केली असनू सर्मतीस काम पूीि करीेबाबत 
सूचना दिलेल्या होत्या.  तथावप, सर्मतीमार्ि त अद्याप काम पूीि करण्यात ीलेले नाही. 
(३) व (४)   होय, हे खरे ीहे.  
(५) व (६) ीींबेत पाीी पुरवठा योजनेत ीतापयतं एकूी २ हप्ते (६०%) अनुिानववतरीत 
करुन सर्मतीला कामे पूीि करण्याबाबत वारींवार सुचना दिलेल्या ीहेत.  सिर पाीी पुरवठा 
योजनेतील उद्भव ववदहर, १०० र्म.मी. व्यासाची डी.ीय.के. ९ पाईप लाईन (लाींबी ६९०० 
मी्र), ९०,००० र्ल्सि क्षमतेच्या साठवी ्ाकीची कामे पूीि झालेली ीहेत. तथावप, ववतरी 
व्यवस्था व पींपगहृाच े काम अद्याप बाकी ीहे.  सिर योजनेसाठी पाीी पुरवठा सर्मतीन े
नेमलेल्या ठेकेिारान े उविररत कामे वारींवार सुचना िेऊनही सुरु केलेली नाहीत.  त्यामुळे 
सर्मतीने सिर ठेकेिाराचा ठेका रद्द केलेला ीहे.  नवीन ठेकेिार नेमून त्याच्याकडून मळु 
ननवविेतील मींजूर िरानुसार उविररत काम पुीि करण्याबाबत कायिवाही करण्याची हमी दिलेली 
ीहे. 
  

___________ 
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रायगड जजल््यामध्ये आधार क्रमाांि र्शधापित्रिाांना र्सतड ांग  
िरण्याचे िाम अपूणािवस्थेत असल्याबाबत 

  

(२९)  ४४६३० (२८-०४-२०१६).   श्री.सुरेश लाड (िजित), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िावा), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा 
व  ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड स्जल्हयातील २६ लाख लोकसींख्यापैंकी नऊ लाख लोकसींख्येचा ीधार क्रमाींक 
र्शधापबत्रकाींना जोडीी करण्याच ेकाम अद्याप पूीि करण्यात ीलेले नाही, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, ीधार क्रमाींक र्शधापबत्रकाींना जोडण्याच ेकाम अपूीि असल्याची कारीे काय 
ीहेत, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) मधील काम पूीि करण्याबाबत कोीती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत ीहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (०१-०६-२०१६) : (१) राषरीय अन्नसुरक्षा अधधननयम अींतगित रायगड 
स्जल्हयातील साविजननक ववतरी व्यवस्थेच्या लाभार्थयांची सींख्या १८,३०,९१४ असुन 
सद्यस्स्थतीत १३,४३,०६६ एवढया ीधार क्रमाींकाच ेर्सडीींग करण्यात ीले ीहे. 
(२) काही पात्र लाभाथी रोजगाराकररता स्थलाींतररत झाले ीहेत तसचे काही लाभार्थयांच ेीधार 
क्रमाींक उपलब्ध नाहीत. परींत,ू या अडचीीींच े ननराकरी करुन ीधार र्सडीींगची कायिवाही 
युध्िपातळीवर सुरु ीहे. 
(३) के्षत्रीय स्तरावर वेळोवळी ीधार र्सडीींग कामकाजाचा ीढावा घेण्यात येत असून ीशा 
वकि र, तलाठी, पोलीस पा्ील याींची वप्र-वप्री्ं ेड र्ॉम्सिचे सींकलन करीेकामी मित घेण्यात येत 
ीहे. तसेच नवीन ीधार क्रमाींक नोंिीीसाठी ीधार कॅम्पचे ीयोजन व स्थाननक वतृ्तपत्र, 
केबल ने्वकि , बॅनर इत्यािीद्वारे जनजागतृी करण्यात येत ीहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

रायगड जजल््यामधील दवूषत पाण्याच्या शुध्दीिरणाबाबत 
  

(३०)  ४४६३६ (२८-०४-२०१६).   श्री.सुरेश लाड (िजित), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िावा), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड स्जल्हयात सन २०१५-१६ मध्ये वा त्या िरम्यान एकूी ९ हजार ३८६ पाण्याचे 
नमूने तपासले असता त्यामध्ये  ३४८ इतके िवूषत पाण्याचे नमून ेअसल्याची बाब ननिशिनास 
ीली, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, िवूषत पाीी असण्याची कारीे काय ीहेत, 
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(३) असल्यास, भववषयात िवूषत पाण्याच्या शुध्िीकरीाबाबत शासनाने कोीती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत ीहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०६-२०१६) : (१) अींशत: खरे ीहे, 
       तथावप, रायगड स्जल््यामध्ये सन २०१५-१६ या वषािमध्ये एकूी १७,३८० पाीी 
नमुन े तपासण्यात ीले, त्यापैकी २,३८८ पाीी नमुन े अीुजैववक दृष्या वपण्यायो य 
नसल्याच े प्रयोगशाळेच्या तपासीीत ीढळून ीले असून त्याच ेिवूषत प्रमाी केवळ १४% 
असे अत्यल्प ीहे. 
(२) प्रामुख्याने स्त्रोताींच्या ीजुबाजूची अस्वच्छता, ककरकोळ पाईप लाईन गळती व अननयर्मत 
पाीी शुध्िीकरी इत्यािी कारीामुळे पाीी िवूषत ीढळून ीले. 
(३) भववषयात िवूषत पाीी होऊ नये म्हीून सींबींधधत मामपींचायतीमध्ये पुढील या सवि बाबी 
जसे पुरेशी ्ीसीएल ची उपलब्धता सवि स्त्रोताींच्या ीजुबाजुची स्वच्छता डागडुजी करीे, पाईप 
लाईनच्या गळत्याींची िरुुस्ती करीे, ननयर्मत पाीी शुध्िीकरी करीे, साींडपाण्याची ववल्हेवा् 
लावीे इत्यािीबाबत मागििशिन करण्यात येत.े तसेच सवि ग्ववकास अधधकारी तालकुा ीरो य 
अधधकारी व उप अर्भयींता मामीी पाीी पुरवठा ववभाग याींना स्जल्हास्तरावरुन तशा स्पष् 
सूचना िेण्यात येतात. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िेज (जज.बीड) तालुक्यातील दाररद्रय रेषेखालच्या लाभधारिाांना  
ननिृष्ट्ट दजािच ेधान्य ववतररत िेल्याबाबत 

  

(३१)  ४५१८३ (२८-०४-२०१६).   श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेज), श्री.सुभाष उफि  पांतडतशेठ पाटील 
(अर्लबाग) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व  ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  िाररद्रय रेषेखालच्या कु्ुींबाला व शेतकयाला गहू, ताींिळू अनुक्रम े२ व ३ रुपये ककलो 
िराने िेण्याची घोषीा राज्य शासनाने केली ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, केज (स्ज.बीड) तालुक्यातील लाभधारकाींना सिर योजनतेून धान्यात मोठया 
प्रमाीात खड,े कचरा र्मधश्रत व ननकृष् िजािच ेधान्य ववतररत केल्याचे ननिशिनास ीले ीहे, 
हे ही खरे ीहे काय, 
(३) तसेच रोजा मोहल्ला केज (ता.केज,स्ज.बीड)येथे स्थाननक असलेल्या रेशनकाडिधारकाींना 
स्वस्त धान्य िकुानिाराींकडून धान्य दिले जात नसल्याबाबत माहे नोव्हेंबर, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास रेशन काडिधारकाींनी तहसीलिार केज याींच्याकड ेलेखी तक्रार केली, हे ही खरे ीहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात ीली ीहे काय, त्यानुषींगाने िोषी ीढळीाया 
सींबींधधताववरुध्ि कोीती कारवाई केली वा करण्यात येत ीहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत? 
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श्री. धगरीश बापट (०८-०६-२०१६) :(१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय. 
(४) तक्रार अजािच्या अनुषींगाने चौकशी करण्यात ीली असता, सिर र्शधापबत्रकाधारक हे 
एपीएल (केशरी) र्शधापबत्रकाधारक असल्याचे ीढळून ीले. 
    सध्या राज्यामध्ये सुरु असलेल्या र्शधापबत्रकाींच्या ीधार र्सडीींगचे काम पूीि झाल्यावर 
राषरीय अन्नसुरक्षा अधधननयम, २०१३ अींतगित समाववष् न झालेल्या लाभार्थयांना 
अन्नधान्याचा लाभ िेण्याबाबत ननीिय घेण्यात येईल, असा शासन ननीिय दि. १५ जानेवारी, 
२०१६ रोजी ननगिर्मत केला ीहे. त्यामळेु सिर र्शधापबत्रकाधारकाींना अन्नधान्याचा पुरवठा 
करण्यात येत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात र्माणाया भेसायुक्त दधुाबाबत िेलेल्या िारवाईचा अहवाल  
सादर िरण्याचे मा. न्यायालयाने शासनाला हदलेले आदेश 

  

(३२)  ४५२२४ (२८-०४-२०१६).   श्री.राज पुरोहहत (िुलाबा), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), 
श्रीमती देवयानी फराांदे (नार्शि मध्य), श्री.अर्मत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.योगेश 
सागर (चारिोप), श्री.सधुािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.सुननल राऊत (ववक्रोाी), 
श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), प्रा.वषाि गायिवाड (धारावी), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव 
रेल्वे), श्री.अर्मन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय अन्न 
आणण औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत र्मळीा-या भेसळयुक् त िधुाची िखल घेत गत वषी केलेल्या कारवाईचा अहवाल 
सािर करण् याच ेीिेश तसेच राज्यभरात ककती अन्न ननरीक्षक ीहेत याची मादहती सािर 
करण्याचे ीिेश अन्न व औषध प्रशासनाला िेत मा.न्यायालयाने राज्य शासनाला नो्ीस 
बजावल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा िरम्यान ननिशिनास ीले ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, मा. न्यायालयाच्या ीिेशाप्रमाीे मादहती सािर करण्यात ीली ीहे काय, 
असल्यास, त्याच ेस्वरुप काय ीहे, 
(३) तसेच मुींबईसह राज्यात वारीा, मिर डअेरी यासह अनके मोठया कीं पन्याींकडून िधूाचा 
पुरवठा होत ीहे या कीं पन्याींची स्वत:ची ववतरी यींत्रीा नसल्यामळेु काही समाजकीं ्क िधूात 
भेसळ करतात व शासनाकड ेिधूभेसळ रोखीारी यींत्रीा नसल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१६ मध्ये 
वा त्यािरम्यान ननिशिनास ीले, हे ही खरे ीहे काय, 
(४) असल्यास, िधू भेसळ रोखण्यासाठी सिर यींत्रीा स्थापन करण्यासाठी शासनान े
धोरीात्मक ननीिय घेतला ीहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  



वव.स. १७६ (24) 

श्री. धगरीश बापट (०९-०६-२०१६) : (१) होय, मा.उच्च न्यायालयान े जनहीत याधचका क्रीं . 
१७८/२०१५ मध्ये राज्यात २०१५ सालात िधु भेसळीच्या ककती कसेस नोंिववल्या व राज्यात 
ककती अन्न ननरीक्षक कायिरत ीहेत याबाबतीत मादहती मागववली होती. 
(२) अन्न व औषध प्रशसनातरे् सहीयुक्त (अन्न) याींनी दि. ०९/०२/२०१६ रोजी मा.उच्च 
न्यायालयात सववस्तर शपथपत्र िाखल केले ीहे, त्यामध्ये प्रामुख्याने राज्यतील अन्न सुरक्षा 
अधधकारी याींची सींख्या व २०१५ मधील िधुाबाबतची कारवाई सािर केली ीहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िोल्हापूर जजल््यातील िाांबा, राजाराम आणण शहरातील 
 तलावाच्या पाणी पाताीत झालेली घट 

  

(३३)  ४६३११ (२८-०४-२०१५).   श्री.उल्हास पाटील (र्शरोा), श्री.प्रिाश आिबटिर 
(राधानगरी) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर स्जल््यात गतवषी झालेल्या अपुया पावसामळेु कळींबा, राजाराम ीणी 
शहरातील तलावाच्या पाीी पातळीत लक्षीीय घ् झाल्याने उन्हाळ्यात तीर प पाीी ी्ंचाई 
भासीार ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, कळींबा तलाव (स्ज.कोल्हापूर) येथील पाण्याची पातळी कमी झाल्याने माहे १३ 
रे्ब्रुवारी, २०१६ रोजी वा त्या समुारास लाखो मास ेमतृावस्थेत ीढळुन ीले, हे ही खरे ीहे 
काय, 
(३) असल्यास, तलावामध्ये प्यायला पाीी नसताींना मात्र तलाव सौंियीकरी करण्यासाठी 
कोट्यावधीची काम ेतलाव पररसरात सुरु ीहेत, हे ही खरे ीहे काय, 
(४) असल्यास, सिरची पाीी ी्ंचाई िरू करण्याकररता तलावातील जलस्त्रोताींचा पुनरुज्जीवन 
करण्याची गरज असल्याच ेतज्ञाींच ेमत ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(५) असल्यास, सिर स्जल््यातील सींभाव्य पाीी ी्ंचाई िरू करण्याकररता शासनान ेकोीत्या 
उपाययोजना केल्या ीहेत वा करण्यात येत ीहेत, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (१३-०७-२०१६) :(१) हे खरे ीहे. 
    कळींबा तलावातील पाण्याच्या पातळीमध्ये पजिन्यमान कमी झाल्याने घ् झाली ीहे.  
राजाराम तलाव हा शहराच्या हद्दीबाहेर असून शहरातील कळींबा तलावाव्यनतररक्त इतर 
तलावातील पाीी वपण्यास वापरले जात नाही. 
(२) हे खरे ीहे. 
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(३) कळींबा तलाव पररसरात ववकास सुशोर्भकरी योजनेसाठी नगरववकास ववभागाकडून ववशेष 
अनुिान िेण्यात ीले असून काम प्रगतीपथावर ीहे. 
(४) हे खरे ीहे. तलावातील पाीीसाठा वाढववण्यासाठी जलयुक्त र्शवार योजनेंतगित गाळ 
काढण्याच ेकाम हाती घेण्यात ीले ीहे. 
(५) कोल्हापूर स्जल््याचा सन २०१५-१६ चा वावषिक सींभाव्य पाीी ी्ंचाई कृती ीराखडा तयार 
करण्यात ीला असून त्याअींतगित प्रस्ताववत करण्यात ीलेल्या ववववध उपाययोजना 
ीवश्यकतेनुसार हाती घेण्यात येत ीहेत.  तसेच कोल्हापूर शहरासाठी  महापार्लकेच्या 
र्शींगीापूर उद्् ावातून अनतररक्त पाण्याचा उपसा करण्यात येत ीहे. तसेच कळींबा गावाला 
कोल्हापूर महानगरपार्लकेमार्ि त २.५ ते ३.०० लाख र्ल्सि पाीी पुरवठा करण्यात येत ीहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िोल् हापूर जजल् ्याच्या पाणी टांचाई आराखड्याला मांजूरी देण्याबाबत 
  

(३४)  ४६३५४ (२८-०४-२०१६).   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), श्री.उन्मशे पाटील 
(चााीसगाव) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कोल् हापूर स्जल् ्याचा पाीी ी्ंचाई ीराखडा स्जल्हाधधकारी याींच्याकड ेसािर झाला असून 
अद्यापही त्याींस मींजूरी र्मळाली नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशिनास ीले तसेच ५ को्ी ४६ लाखाींपैकी ीतापयतं र्क्त १० लाखच खचि झाला ीहे, हे 
खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ीराखड्यास अद्यापपयतं मींजूरी न र्मळण्याची कारीे काय ीहेत, 
(३) मींजूरी िेवून प्रत्यक्षात काम सुरु करण्याबाबत शासनान े कोीती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत ीहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (१६-०६-२०१६) : (१) व (२)  कोल्हापूर स्जल््याचा पाीी ी्ंचाई कृती 
ीराखडा स्जल्हाधधकारी, कोल्हापरू याींनी त्याींच्या दिनाींक १७.२.२०१६ च्या पत्रान्वये शासनास 
सािर केला असून त्यापैकी ४ ववदहरी अधधमहीाचे ीिेश जानवेारी, २०१६ अखेर ननगिर्मत 
करण्यात ीले ीहेत. त्याअींतगित ीवश्यकतेनसुार कायािस्न्वत असीा-या ववदहरीींवर होीारा 
खचि हा प्रत्यक्षात उपसा केलेल्या कालावधीनुसार िेय ठरीार ीहे. 
(३) सद्यस्स्थतीत एकूी २१ ववहीर अधधमहीाचे ीिेश ननगिर्मत करण्यात ीले असनू नववन 
ववींधन ववदहरीींचे ३६ प्रस्ताव मींजरू करण्यात ीले ीहेत. ववींधन ववदहरीींच्या उपाययोजनाींचा 
अींिास्जत एकूी खचि १८ लाख असून २१ अधधमदहत ववदहरीींवर होीारा खचि हा प्रत्यक्षात 
उपसा केलेल्या कालावधीनुसार िेय ठरीार ीहे. 
(४)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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दयािपूर मतदारसांघातील महाराष्ट्र जीवन प्राधधिरणद्वारे गावाांमध्ये व  
शहरामध्ये टािण्यात आलेल्या नवीन पाईप लाईनमुाे रस्त्याांची  

झालेली दरुावस्था व पाणी गाती वाढल्याबाबत 
  

(३५)  ४६६०४ (२८-०४-२१६०).   श्री.रमेश बुांदीले (दयािपूर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ियािपूर मतिारसींघातील महाराषर जीवन प्राधधकरीद्वारे गावाींमध्ये व शहरामध्ये 
्ाकण्यात ीलेल्या नवीन पाईप लाईनमुळे गावातील व शहरातील अींतगित रस्त्याींची िरुवस्था 
झाली असनू अनके वषािपासून त्यावर िरुुस्तीकरीता ीधथिक तरतुि करण्यात ीली असूनही 
अद्यापपयतं रस्ते िरुुस्त करण्यात ीले नाहीत, हे खरे ीहे काय, 
(२) तसेच उक्त दठकाीी महाराषर जीवन प्राधधकरीाद्वारे ६९ गावाींकरीता ्ाकण्यात ीलेले 
नवीन पाईप लाईन चुकीच्या पध्ितीने ्ाकल्यामळेु महाराषर जीवन प्राधधकरीाच्या माहकाींना 
यो य िाबान े पाीी पुरवठा होत नाही व चुकीच्या पध्ितीन े पाईप लाईन ्ाकल्यामळेु पाीी 
गळतीची सींख्या वाढली असल्याने अस्वच्छ पाीी पुरवठा व पावसाळयामध् ये गढुळ पाीी 
पुरवठा होत असल्याने नागरीकाींचे ीरो य धोक्यात ीले असून पाीी ी्ंचाई ननमािी झाली 
ीहे,हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रस्त ेिरुुस्तीबाबत व महाराषर जीवन प्राधधकरीाच्या सवि माहकाींना शुध्ि 
व समतोल पाीीपुरवठा करण्याबाबत शासनान ेकोीती कायिवाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (०१-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही.   
(३) महाराषर जीवन प्राधधकरी मार्ि त माहकाींना शुध्ि पाीी पुरवठा करण्यात येत ीहे. 
समतोल व वाढीव पाीी पुरवठ्याची मागीी पूीि करण्याकरीता ७९ वाढीव प्रािेर्शक पाीी 
पुरवठा योजनेचा प्रस्ताव महाराषर जीवन प्राधधकरी मींडळ, अमरावती याींच े मार्ि त तयार 
करण्यात ीला ीहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

जागाव जजल्हयातील धगरणा नदी ते र्शांदी-पेडगाांव पाणीपुरवठा  
योजनेच्या िामाची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(३६)  ४७२०० (२८-०४-२०१६).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाव स्जल्हयातील धगरीा निी ते र्शींिी-पेडगाींव पाीीपुरवठा योजनेच्या कामात 
मनमानी होत असल्याने या उन्हाळयात तीर प पाीी ी्ंचाई ननमािी होीार असल्याने सिर 
योजनेच्या कामाची चौकशी करण्याची मागीी तेथील मामस्थाींनी माहे रे्ब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यािरम्यान सींबींधधत अधधकायाींकड ेकेली ीहे, हे खरे ीहे काय, 
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(२) असल्यास, याप्रकरीी शासनाने चौकशी केली ीहे काय, त्यात काय ीढळून ीले, 
चौकशीच्या अनुषींगान ेसींबींधधताींवर कोीती कारवाई केली वा करण्यात येत ीहे, 
(३) तसेच सिर गावाींची पाीी ी्ंचाई िरू करण्याकररता कोीती कायिवाही केली वा करण्यात 
येत ीहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (३०-०६-२०१६) : (१) हे खरे ीहे. 
(२) मौजे र्शींिी पेडगाींव ता. भडगाींव स्ज. जळगाव येथे राषरीय मामीी पेयजल कायिक्रमाींतगित 
पाीी पुरवठा योजनेच े काम मींजूर करण्यात ीलेले ीहे.पेंडगाव येथील मामस्थाींनी सिर 
योजनेच्या कामाची चौकशी करण्याची मागीी केल्याने उपववभागीय अधधकारी, मा.पा.पु 
उपववभाग पाचोरा, ग् ववकास अधधकारी,पींचायत सर्मती, भडगाव व तहर्सलिार, भडगाव 
याींनी सींयुक्त चौकशी करून मामस्थाींना योजनेच्या कामाींबाबत सववस्तर मादहती दिलेली ीहे. 
तसेच कायिकारी अर्भयींता, मा. पा.पु. ववभाग, स्जल्हा पररषि,जळगाव याींनी दि. ५.२.२०१६ 
रोजी प्रत्यक्ष मामस्थाींशी चचाि करून योजनेच्या कामाची सववस्तर मादहती दिली ीहे. योजनेच े
काम प्रगतीपथावर  असल्यान ेसींबींधधताींवर कारवाई करण्यात ीलेली नाही. 
(३) सिरील िोन्ही गावाींना दि. १९.५.२०१६ अखेर पाीी पुरवठा सरुू होता. मात्र धगरीा निी 
पात्रात पाीी नसल्याने गावाींना पाीी ी्ंचाई जाीवत ीहे. त्याकरीता दि. २५.५.२०१६ पासून 
ॅ्ंकरव्िारे पाीी पुरवठा करीे प्रस्ताववत ीहे. 

(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात  ामीण भागातील ४० टक्िे घरे शौचालयाांववना असल्याबाबत 
  

(३७)  ४७२१० (२८-०४-२०१६).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात स्वच्छ भारत अर्भयान योजना सुरु केली असूनही अद्यापही मामीी भागातील 
४० ्क्के घरे शौचालयाींववना ीहेत, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, सिर अर्भयानाची जगजागतृी शासकीय पातळीवर यो य प्रकारे होत नाही, हे 
ही खरे ीहे काय, 
(३) तसेच घरात शौचालय असनूही बाहेर जाण्याची मनोवतृ्ती मामीी भागात बिललेली 
नसल्यान ेमामीी भागात समुपिेशनाची ीवश्यकता ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(४) असल्यास, या सींिभाित शासनाने कोीती कायिवाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (०२-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     राज्यात सन २०१२ मध्ये करण्यात ीलेल्या पायाभूत सवेक्षीानुसार ६४,९२,४०६ 
कु्ुींबाकड े शौचालय नसल्याच े ीढळून ीले होत.े िरम्यान, ननमिल भारत अर्भयान व 
तद्नुनींतर स्वच्छ भारत अर्भयान-मामीी च्या माध्यमातून सन २०१२ ते माचि, २०१६ या 
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कालावधीत एकूी २१,३८,६७३ कु्ूींबाींना शौचालयाींची सुववधा परुववण्यात ीली ीहे. सिर 
अर्भयानाच्या उदद्दष्ानुसार दि. २ ऑक््ोंबर, २०१९ पयतं राज्याचा सींपूीि मामीी भाग 
हागीिारीमुक्त करावयाचा असल्याने उविरीत ३३ ्क्के कु्ुींबाींना दि. २ ऑक््ोबर, २०१९ पयतं 
शौचालयाची सुववधा पुरववण्याच ेननयोजन ीहे. 
(२)  हे खरे नाही. 
(३) व (४) स्वच्छ भारत र्मशन- मामीी या कायिक्रमाच्या माध्यमातून केवळ शौचालयाची 
सुववधा पुरववीे हा उदे्दश नसून मामीी जनतेस उघड्यावर शौचास जाण्याच्या प्रवतृ्तीमध्ये 
अमुलाम बिल घडवून ीीीे हा मूळ उदे्दश असल्यान ेसिर उदे्दश पूतितसेाठी समुपिेशनाची 
ीवश्यकता ीहे, हे खरे ीहे. त्यानुसार मादहती, र्शक्षी व सींवाि या माध्यमातून 
जनजागतृीसाठी ववववध उपक्रम राबववण्यात येत ीहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नांदरुबार जजल््यातील गावाांना  ामवविास योजनेंतगित नााद्वारे  
पाणी पुरवठा योजना सुस् िरण्याबाबत 

  

(३८)  ४७६७५ (२८-०४-२०१६).   श्री.उदेर्सांग पाडवी (शहादा) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नींिरुबार स्जल््यात स्जल्हा पररषिेमार्ि त मामववकास योजनेंतगित ककती खेडगेावाींना 
नळाद्वारे पाीीपुरवठा केला ीहे तसेच बहुतके गावाींना पाीी पुरवठा सुरु झाल्याचे कागिोपत्री 
िाखववले ीहे परींतु अद्यापही प्रत्यक्षात पाीी पुरवठा सुरु झालेला नाही, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरीी चौकशी करण्यात ीली ीहे काय, त्यानुषींगान ेसिर 
नळाद्वारे पाीी पुरवठा योजना सुरु करण्यासाठी कोीती कायिवाही केली वा करण्यात येत 
ीहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (३०-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
नींिरुबार स्जल््यात मामववकास योजनेतींगित ८४७ पाीी पुरवठा योजना घेण्यात ील्या ीहेत. 
सद्यस्स्थतीत सिरच्या गावाींना मामपींचायतीमार्ि त पाीी पुरवठा सरुू ीहे. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
 

र्सांधुदगुि जजल््यात अन्न सुरक्षा योजन ेअांतगित पात्र  
उमेदवाराांची नावे वगाण्यात आल्याबाबत 

  

(३९)  ४८१६७ (२८-०४-२०१६).   श्री.वैभव नाईि (िुडाा) :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
पुरवठा व  ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्सींधुिगुि स्जल््यात अन्न सरुक्षा यािीतून अनेक कु्ूींबे अस्स्तत्वात असताना मामस्थाींची 
नावे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान वगळण्यात ीली ीहेत, हे खरे ीहे काय, 
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(२) असल्यास, अन्न् ा सुरक्षा योजने अींतगित पात्र उमेिवाराींची नावे वगळण्याची कारीे काय 
ीहेत, 
(३) असल्यास, पात्र लाभाथीची नावे वगळण्यात ील्यान ेत्याींना शासनमान्य धान्य िकुानातून 
धान्य र्मळाव ेयासाठी स्जल्हा पुरवठा अधधकारी याींनी कोीती कायिवाही केली वा करण्यात येत 
ीहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट (०८-०६-२०१६) : (१)  नाही. 
 (२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

र्सांधुदगुि जजल्हा पररषदेचा पाणी टांचाई ननवारण आराखडा मांजूर िरण्याबाबत 
  

(४०)  ४८१७० (२८-०४-२०१६).   श्री.वैभव नाईि (िुडाा) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्सींधुिगुि स्जल्हा पररषिेचा सन २०१५-१६ चा रूपये ७ को्ी ५० लाखाींचा पाीी ी्ंचाई 
ननवारी ीराखडा मींजूरीकररता स्जल्हाधधका-याींकड ेसािर करण्यात ीला ीहे, हे खरे ीहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिर ीराखड्यात ककती गावाींचा व वाड्याींचा समावशे करण्यात ीला अंाहे व 
सिर ीराखड्यास तात्काळ मींजूरी िेऊन यावर अींमलबजावीी केव्हापयतं करण्यात येीार ीहे 
वा येत ीहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (२९-०६-२०१६) :(१) हे खरे ीहे. 
(२) र्सींधुिगुि स्जल्हा पररषिेचा सन २०१५-१६ च्या ५ गाव े ६६९ वाड्याींच्या ी्ंचाई कृती 
ीराखड्यास स्जल्हाधधकारी, र्सींधुिगुि याींनी दिनाींक १४.१.२०१६ अन्वये मींजूरी दिलेली ीहे. 
(३)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

औांढा नागनाथ (जज. हहांगोली) तालुक्यात र्शधापित्रिेला आधार र्लकिां गचे  
िाम झाले नसल्यान ेरेशन दिुानाांमधून धान्य र्मात नसल्याबाबत 

  

(४१)  ४८३७९ (२८-०४-२०१६).   डॉ.सांतोष टारफे (िामनुरी), श्री.अर्मन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (र्सल्लोड) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व  ाहि सांरक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औींढा नागनाथ (स्ज. दहींगोली) तालुक्यात र्शधापबत्रकेला ीधार र्लककीं गचे काम कमी 
झाल्याने येथील रेशन िकुानिाराींनी धान्य उचल केली नाही त्यामुळे गरीब नागररकाींची  
गैरसोय झाली असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशिनास ीले ीहे, हे 
खरे ीह काय, 
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(२) असल्यास, सिर प्रकरीी शासनाने चौकशी केली ीहे काय, त्यानुषींगान ेसिर 
िकुानिाराींवर कोीती कारवाई केली  वा करण्यात येत ीहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (०१-०६-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

रत्नाधगरी जजल््यातील मेवी, हठिाण बेहेरे, हठिाण जाांभाुआड येथील अन्न सुरक्षा  
योजनेतील अपात्र र्शधापित्रिाधारि धान्यापासून वांधचत असल्याबाबत 

  

(४२)  ४८७६८ (२८-०४-२०१६).   श्री.राजन साावी (राजापूर) :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
पुरवठा व  ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी स्जल््यातील मवेी, दठकाी बेहेरे, दठकाी जाींभुळीड येथील सुमारे ५२ 
र्शधापबत्रकाधारक या सुरके्षपासून अपात्र ठरल्याने वींधचत असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१६ मध्ये 
वा त्या िरम्यान ननिशिनास ीले, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त काडिधारकाींची उत्पन्न ४४ हजाराच्या ीतमध्ये असताींना त्याींना अपात्र 
ठरववण्यात ील्यामुळे रेशनवर धान्यच र्मळत नसल्यामुळे शेतकरी कु्ुींबबयाींवर उिरननवािहाचा 
गींभीर प्रश्न ननमािी झाला ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असल्यास, यासींिभाित मदहलाींनी रत्नाधगरीच्या तहसीलिाराींसह पुरवठा अधधकायाींना 
ननवेिने दिली ीहेत, हे ही खरे ीहे काय, 
(४) असल्यास, प्रशासनाच्या अनागोंिी कारभाराबाबत शासनाने चौकशी केली ीहे काय, त्यात 
काय ीढळून ीले, त्यानुषींगान ेसींबींधधताींवर कोीती कारवाई केली ीहे वा करण्यात येत ीहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट (०२-०६-२०१६) :(१)  व (२)  राषरीय अन्नसुरक्षा अधधननयम, २०१३ मध्ये 
मामीी लोकसींख्येच्या ७६.३२ % लोकसींख्या समाववष् करण्याची मयाििा असल्यान े सिर 
गावाींतील काही लाभार्थयांचा समावशे अन्नसुरक्षा योजनेत समाववष् होऊ शकले नाहीत. 
(३) राषरीय अन्नसुरक्षा योजनेत समाववष् न झालेल्या नागररकाींनी तहर्सलिार, रत्नाधगरी 
याींच्याकड ेननवेिन दिले ीहे. 
(४) राषरीय अन्नसुरक्षा अधधननयम, २०१३ अींतगित अधधननयमातील तरतूिीनुसार इष्ाींकाच्या 
मयाििेत लाभार्थयांची ननवड करण्यात ील्यामुळे, सिर लाभार्थयांचा राषरीय अन्नसुरक्षा 
योजनेत समावेश होऊ शकत नाही. 
      तसेच, राषरीय अन्नसुरक्षा अधधननयम, २०१३ अींतगित लाभ र्मळण्यास पात्र न 
ठरलेल्या एपीएल (केशरी) ग्ातील लाभार्थयांना राज्य शासनाने ीधथिक भार सोसून पूवीच्या 
ए.पी.एल िराने व पररमाीात माहे मे, २०१४ ते ऑक््ोबर,  २०१४  या कालावधीत कें द्र 
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शासनाकडून Economic Cost ने धान्याची खरेिी करुन त्या लाभार्थयांना अन्नधान्य उपलब्ध 
करुन दिले ीहे. परींत,ु राज्यातील र्शधापबत्रकाींच्या ीधार र्सडीींगचे काम पूीि झाल्यावर 
राषरीय अन्नसुरक्षा अधधननयम, २०१३ अींतगित समाववष ् न झालेल्या परींतु ल्य ननधािररत 
साविजननक ववतरी व्यवस्थेअींतगित पुवी लाभ घेत असलेल्या १७७.१९ लक्ष लाभार्थयांना 
अन्नधान्याचा लाभ िेण्याबाबत ननीिय घेण्यात येईल, असा शासन ननीिय दि. १५ जानेवारी, 
२०१६ रोजी ननगिर्मत केला ीहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िेलवड (जज.बलुढाणा) येथ े ामीण पाणी पुरवठा योजनेतील  
पाण् याच्या टािीच ेबाांधिामात झालेला गैरव्यवहार 

  

(४३)  ४९११९ (२८-०४-२०१६).   श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माम केलवड (स्ज.बलुढाीा) येथे मामीी पाीी पुरवठा योजनेत पाण् याच्या ्ाकीचे बाींधकाम 
नसताना कीं त्रा्िाराची तसेच पाईपलाइिन व ववहीरीची काम े झाली नसताना सुध् िा स्जल् हा 
पररषिेच् या एका वररष ठ र्लपीकान ेत् याची बबले काढली ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ीहे काय, चौकशीत काय ीढळून ीले व 
त्यानुषींगान ेसींबींधधताींवर कोीती कारवाई केली वा करण् यात येत ीहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (०१-०६-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

भांडारा जजल््यात पाण्याची मोठ्या प्रमाणात अवैद्य ववक्री होत असल्याबाबत 
  

(४४)  ४९४१९ (२४-०५-२०१६).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय अन्न आणण 
औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भींडारा स्जल््यात पाण्याची मोठ्या प्रमाीात अवैद्य ववक्री होत ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, पाण्याची ववक्री करताना मानक ब्युरो व अन्न व औषध ववभागाची ररतसर 
परवानगी घेी ेबींधनकारक असतानाही स्जल््यात केवळ ४ कीं पनीच ेपाीी ववक्री नोंि असल्याच े
ीढळून ीले ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असल्यास, सिर कीं पन्याींनी कोीतीही परवानगी न घेता पाण्याची ववक्री बा्ली, पाऊच व 
कॅनद्वारे केली असून याकड ेसींबींधधत प्रशासन िलुिक्ष करीत ीहेत, हे ही खरे ीहे काय, 
(४) असल्यास, सिर स्जल््यात अशा ककती कीं पन्या ीहेत ज्या कीं पन्या अवैध पाीी ववक्री 
करीत ीहेत याची चौकशी करण्यात ीली ीहे काय, 
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(५) असल्यास, चौकशीनुसार िोषी कीं पन्याींवर शासनाने कोीती कारवाई केली वा करण्यात येत 
ीहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट (०९-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) अवैध पाीी ववक्री करीाया कीं पन्याींची चौकशी करण्यात ीली असनू भींडारा व 
गोंदिया स्जल््यात दि. ०५/०८/२०११ पासुन ीजपयित एकुी ८ पेढी ववरुध्ि अवैध पाीी ववक्री 
प्रकरीी कारवाई करून ख्ले िाखल करण्यात ीलेले ीहेत.  सिर कीं पन्याींनी अवैध पाीी 
ववक्री बींि केली ीहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

लातूर जजल््यात आधार िाडि नसणाया र्शधापित्रिाधारिाांना धान्य र्माणार नसल्याबाबत 
  

(४५)  ४९५३४ (२८-०४-२०१६).   श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.ओमप्रिाश ऊफि  
बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व  ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर स्जल््यात ीधार काडि नसीाया र्शधापबत्रकाधारकाींना त्याींची र्शधापबत्रका बनाव् 
समजून ती रद्द करण्यात येीार ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, सिर स्जल््यातील कु्ुींबातील सवि व्यक्तीच ेीधार क्रमाींक, बरक खात ेक्रमाींक, 
गॅस जोडीी क्रमाींक, र्शधापबत्रकेची प्रत इत्यािी मादहती ऑनलाइन करण्यात येत ीहे, हे ही 
खरे ीहे काय, 
(३) असल्यास, सिर कामाच ेप्रमाी ५० ्क्क्याच्या ीत ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(४) असल्यास, जो पयतं ऑनलाईन मादहती भरली जाीार नाही तोपयतं र्शधापबत्रकाधारकाींना 
धान्याचा लाभ र्मळीार नाही, हे ही खरे ीहे काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरीी शासनाची भूर्मका काय ीहे ? 
  

श्री. धगरीश बापट (०१-०६-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे ीहे. 
(३) नाही, लातूर स्जल्हयातील लाभार्थयांची मादहती ऑनलाईन करण्याचे काम ७१.६६% पूीि 
झालेले ीहे. 
(४) नाही, ीधार क्रमाींक नसीारे पात्र लाभाथी वा अद्याप ऑनलाईन मादहती न भरले गेलेले 
पात्र लाभाथी याींना साविजननक ववतरी व्यवस्थेच्या लाभापासून वींधचत ठेवले जाीार नाही 
याची शासनस्तरावरुन काळजी घेण्यात येत ीहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्यात पािीट बांद खाद्य पदाथि व अन्नातील भेसा रोखणेसाठी  
शासनाने िरावयाची िायिवाही 

  

(४६)  ४९७८१ (२८-०६-२०१६).   डॉ.तुषार राठोड (मुखेड) :   सन्माननीय अन्न आणण औषध 
प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  भारतीय खाद्य सुरक्षा मानके प्राधधकरीाने माहे डडसेंबर, २०१५ मध् ये वा त्यािरम्यान 
तपासलेल्या नमुन्यात िवुषत ीढळलेल्या ४५९९ नमुन्यापैकी राज्यात ११६२ नमुन े िवुषत 
ीढळून ीले असल्याचे ननिशिनास ीले ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्राधधकरीाच्या अहवालावरुन राज्यात पाकी् बींि खाद्य पिाथि व 
अन्नातील भेसळ तपासीीकररता पुरेसे अधधकारी/कमिचारी शासनाकड े उपलब्ध नाहीत, हे ही 
खरे ीहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्राधधकरीाच्या अहवालावरुन पाकी् बींि खाद्य पिाथि व अन्नातील 
भेसळ रोखीेसाठी सींबींधधत खाद्य उत्पािकाींवर शासनाने कोीती कारवाई केली वा करण्यात 
येत ीहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (१०-०६-२०१६) :(१) राज्यामध्ये तपासलेल्या ८६६३ नमुन्यापैकी ११६२ नमनुे 
हे ननयमाींच ेउल्लींघन करीारे ीढळून ीले ीहेत. 
(२) राज्यात २६५ अन्न सुरक्षा अधधकारी, ६२ सहायक ीयुक्त (अन्न) व ०८ सह ीयकु्त 
(अन्न) ची पिे मींजूर असून त्याींपैकी काही पिे ररक्त ीहेत. ही पिे भरण्याची कायिवाही सुरु 
ीहे. 
(३) अन्नातील व पाकी् बींि खाद्य पिाथाितील भसेळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध 
प्रशासनामार्ि त ननयर्मपीे तपासण्या करुन नमुन े ववश्लेषीासाठी घेण्यात येतात, असुरक्षक्षत 
नमुने अहवाल प्रकरीी न्यायालयात ख्ले िाखल करण्याची कारवाई केली जाते. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

नाांदेड येथ ेस् वस् त धान् य दिुानाांच ेधान्य खुपसरवाडी येथील  
गोदामात असनुसुध्दा हदले जात नसल्याबाबत 

  

(४७)  ५०७८९ (२८-०४-२०१६).   श्रीमती अर्मता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व  ाहि 
सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींिेड येथे स् वस् त धान् य िकुानाींच े धान्य खुपसरवाडी येथील गोिामात येऊन पडले 
असतानाही ीधारकाडि जोडण्याच्या नावाखाली माहकाींना ते अद्याप दिले नसल्याने अींत्योिय, 
बीपीएल तसेच अन्नसुरक्षा योजनेंतगित लाभार्थयांवर उपासमारीची वेळ ीली असल्याच ेमाहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशिनास ीले ीहे, हे खरे ीहे काय, 
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(२) असल्यास, ीधारकाडि जोडण्याची मोहीम राबववीाया पुरवठा ववभागाने माहकाींना त्वरीत 
धान्याचा पुरवठा करण्यासाठी शासनाने कोीती कायिवाही केली ीहे वा करण्यात येत ीहे, 
(३)  नसल्यास ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (०२-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात अन्नसुरक्षा िायद्याांतगित दाररद्र्य रेषेखालील िुटुांबाांना साविजननि धान्य  
ववतरण प्रणालीद्वारे स्वस्तात धान्य देणेबाबत 

  

(४८)  ५०८४३ (२८-०४-२०१६).   अॅड.वारीस पठाण (भायखाा), श्री.इम्तीयाज सययद 
(औरांगाबाद मध्य) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व  ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अन्न सुरक्षा कायिा कें द्र शासनाने िोन वषािपूवी िेशभरात लागू केल्यानींतर 
त्यातील तरतूिी प्रमाीे र्शधावा्प कें द्राींवर ककरकोळ ककीं मतीत अन्नधान्य, ताींिळु, गहू इत्यािी 
पुरवण्याच्या योजनेच े लाभाथी ठरवण्यासाठीच े सवेक्षी माहे रे्ब्रुवारी, २०१५ मध्ये वा 
त्यािरम्यान शासनामार्ि त सुरु करण्यात ीले ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, सिरील योजनेच े लाभाथी ठरवण्यासाठी रे्र सवके्षी करीत असताना राज्य 
शासनाच्या ीधीच्या योजनेतील अनेक लाभाथी सिर योजनेच्या लाभापासून वींधचत राहण्याची 
साविबत्रक र्भती व्यक्त केली जात ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असल्यास, सिर योजनेचे लाभाथी ठरववण्यासाठी मामीी पातळीवर शोध घेऊन, कागिपत्र े
तपासून पररस्स्थतीजन्य पुरावे पडताळून शासन पातळीवर प्रयत्न होत नाहीत, हे ही खरे ीहे 
काय, 
(४) असल्यास, सिर योजनेच्या प्रभावी अींमलबजावीीसाठी अन्न सरुक्षा कायद्याींतगित प्रलींबबत 
असलेला राज्य अन्न सुरक्षा ीयोगाच े गठन शासनामार्ि त ककती कालावधीत होण्याच े
प्रस्ताववत ीहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (०८-०६-२०१६) : (१), (२) व (३) महाराषर राज्यात राषरीय अन्नसुरक्षा 
अधधननयम, २०१३ ची अींमलबजावीी दि. १ रे्ब्रुवारी, २०१४ पासून सुरु करण्यात ीली ीहे. 
सिर अधधननयमाद्वारे दिलेल्या इष्ाींकानुसार अींत्योिय अन्न योजना व बीपीएल व एपीएल 
(केशरी) र्शधापबत्रकाधारकाींमधून लाभार्थयांची ननवड करावयाची असल्याने शहरी भागात रु. 
५९,०००/- व मामीी भागात रु. ४४,०००/- एवढी कमाल वावषिक उत्पन्न मयाििा            
दि. १७.१२.२०१३ च्या शासन ननीियान्वये ठरववण्यात ीली ीहे. त्याकररता सन २०११ मध्ये 
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सवि र्शधापबत्रकाधारकाींना सािर केलेल्या ववदहत नमुन्यातील कौ्ुींबबक वावषिक उत्पन्नाच्या 
ीधारे लाभार्थयांची पात्रता ठरववण्यात ीली ीहे. 
(४) व (५) राज्य अन्न ीयोग कायािन्वीत होण्याकररता ीवश्यक असलेल्या पिाींची ननर्मिती 
करण्याबाबतचा व राज्य अन्न ीयोग स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या 
मान्यतेसाठी सािर करण्यात ीला असून सिर कायिवाही लवकरच पूीि होईल. 
  

___________ 
  

र्मरा- भाईंदर (जज.ठाणे) येथील र्शधावाटप िायािलयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(४९)  ५०९६५ (२८-०४-२०१६).   श्री.अर्मन पटेल (मुांबादेवी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   
सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व  ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) र्मरा- भाईंिर (स्ज.ठाी)े या शहराची लोकसींख् या १२ लाखाहून अधधक असून सुमारे िीड 
लाख र्शधापबत्रकाधारकासाठी केवळ एकच र्शधावा्प कायािलय असून या कायािलयातील ५० 
्क् के कमिचा-याींची पिे ररक् त असल् यामळेु नागरीकाींची गैरसोय होत असल् यान े स् थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी मा.अन् न व नागरी पुरवठा मींत्री याींना वारींवार ननविने िेऊनही अद्यापी 
कोीती कायिवाही करण् यात ीली नसल् याच े माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त् यािरम् यान 
ननिशिनास ीले, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल् यास, ररक् त पिे भरण् याबाबत शासनाने कोीती कायिवाही केली वा करण् यात येत 
ीहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट (२४-०६-२०१६) : (१) र्मरा-भाईंिर र्शधावा्प कायािलयात सियस्स्थतीत ४३ 
मींजूर पिाींपैकी २४ पिे भरलेली ीहेत. ररक्त पिे भरण्यासींिभाित लोकप्रनतननधीींच े        
दि. २३.१.२०१६ चे पत्र प्राप्त झाले ीहे. उपलब्ध कमिचायाींकडून जनतेची सवि काम े ववहीत 
वेळेत करून िेण्याची तसेच नागरीकाींची गैरसोय होीार नाही याची िक्षता घेण्यात येत.े      
(२) सन २०१६ मध्ये सिर कायािलयातील र्लवपक- ी्ंकलेखकाींची २ ररक्त पिे भरण्यात ीली 
ीहेत. महाराषर लोकसेवा ीयोगाकड े उविररत ररक्त पिाींबाबत मागीीपत्र पाठववण्यात ीले 
ीहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

चांद्रपूर जजल््यातील खरीप हांगामातील धानाची खरेदी शासनान ेिरण्याबाबत 
  

(५०)  ५१७४५ (२८-०४-२०१६).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
पुरवठा व  ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर स्जल््यातील यींिा पाीी ी्ंचाईमुळे खरीप हींगामातील धानाची पूीि वाढ न झाल्यान े
भरडाई करताींना धानाला मोड येऊन बारीक बारीक तुकड े पडत असल्यान े हे धान खरेिी 
करण्यास व्यापारी दिरींगाई करीत असल्याने धान उत्पािक शेतकरी ीधथिक सींक्ात सापडले 
ीहेत, हे खरे ीहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर धान उत्पािकाींचे धान शासन खरेिी करीार ीहे काय, 
(३) असल्यास, सिर धान उत्पािक शेतक-याींना शासनान े कोीत्या प्रकारे मित केली वा 
करण्यात येत ीहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (२५-०५-२०१६) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
     ककमान ीधारभूत ककीं मत खरेिी योजनेंतगित खरीप पीन हींगाम २०१५-१६ मध्ये चींद्रपूर 
स्जल्हयात ३९८६.६९ स्क्वीं्ल  धानाची  ीधारभूत ककीं मत रु. १४१० + रु. २००/- प्रनत स्क्वीं्ल 
प्रोत्साहनपर राशीने खरेिी करण्यात ीली ीहे. 
     कें द्र शासनाच्या ववननििेशानुसार  सिर धानापैकी ३८६९.७० स्क्वीं्ल धानाची भरडाई 
करण्यात ीली असून २४१७.८५ स्क्वीं्ल सीएमीर ताींिळू भारतीय अन्न महामींडळाच्या 
गोिामात जमा करण्यात ीला ीहे व उविररत ताींिळू  जमा करण्याची कायिवाही सुरु ीहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िासे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रीालय, मुींबई. 


