
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शकु्रिार, हदनाांि ०१ एवप्रल, २०१६ / चतै्र १२, १९३८ ( शिे ) 
  

(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा आणण यिुि 
िल्याण, उच् च ि तांत्रशशक्षण, िदै्यिीय 
शशक्षण, मराठी भाषा, साांस्िृतति  
िायय मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग (२) अन् न ि नागरी परुिठा आणण ्ाहि 
सांरक्षण, अन् न आणण षषध प्रशासन, 
सांसदीय िायय मांत्री 

(३) पयायिरण मांत्री 
(४) पाणीपरुिठा आणण स्िच्छता मांत्री 

  
------------------------------------- 

प्रश्नाांची एिणण सां्या - ४२ 
------------------------------------- 

  
िुळगाि बदलापणर (जि. ठाणे) येथील स्िस्त धान्य दिुानाांिर  

भरारी पथिाने छापे टािल्याबाबत 
  

(१) *  ४१७४५   श्री.किसन िथोरे (मरुबाड) :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
परुिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जिल्ह्यातील कुळगाव बदलापरू नगरपाललका हद्दीतील स्वस्त धान्य 
दकुानाींवर मुींबईतील भरारी पथकाने छापे ्ाकून रेशननींग धान्याचा काळा बािार 
होत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आणले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले, त्यानषुींगाने स्वस्त धान्य 
दकुानाींमध्ये होणारा काळाबािार थाींबववण्यासाठी व गोरगरीब िनतेला हक्काचे 
रेशननींग लमळण्यासाठी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच काळाबािार करणाऱ्या दकुानदाराींवर व सींबींधधत दोषी अधधकाऱ्याींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) फिरते पथक शाखेच्या तपासणी मध्ये अ.लश.द.ुक्र. ४६ ि ७७ मध्ये 
१३०९ फकलो अनतररक्त गहू व ६०० फकलो ताींदळू कमी आढळून आला. तसेच 
अ.लश.द.ुक्र.४६ि ४१ मध्ये १६६ फकलो ताींदळू साठा व १८७ फकलो गहू कमी 
आढळून आल्हयाने, सदर दोन्ही दकुानदाराींववरुध्द  बदलापरू (पवूश) पोलीस स््ेशन 
जि. ठाणे येथे ग.ुर.क्र.II०१/२०१६ व II१/२०१६ ददनाींक ६ िानेवारी, २०१६ रोिी 
गनु्हे नोंद करण्यात आले असनू, ददनाींक १३ िानेवारी, २०१६ रोिी सदर दोन्ही 
दकुानाींचे प्राधधकारपत्र ननलींबबत करण्यात आले आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
मरुबाड (जि.ठाणे) तालकु्यातील पाणीपरुिठा योिनाांची िामे पणणय िरण्याबाबत 

  

(२) *  ५१२८२   श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मरुबाड (जि.ठाणे) तालकु्यातील पाणी ी्ंचाईवर मात करण्यासाठी सन २००६ 
पासनू १८७ पाणीपरुवठा योिनाींची कामे सरुु असनू गत १० वषाशत केवळ ४७ 
योिना पणूश झाल्हया असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उवशररत १२२ योिनाींपकैी सध्या ६ योिना कायाशजन्वत आहेत तर 
२४ पाणीपरुवठा योिनाींत गरैव्यवहार झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदरहू उवशररत योिना अदयाप पणूश न होण्याची कारणे काय 
आहेत, 



3 

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानषुींगाने 
सदर योिना पणूश करुन गावाींना पाणीपरुवठा करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, नसल्हयास 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
     मरुबाड तालकु्यामध्ये सन २००५ पासनू १८७ पाणी परुवठा योिनाींची कामे 
मींिरू असनू मागील १० वषाशमध्ये त्यापकैी ४९ योिनाींची कामे पणूश झाली 
आहेत.  उवशररत १३८ योिनाींपकैी ३४ योिना पणूशत्वाच्या मागाशवर असनू या 
योिनाींमधनू पाणी सरुु करण्यात आले आहे, २१ योिनाींची कामे सरुु आहेत व 
२३ योिनाींमध्ये आधथशक गरैव्यवहार ननदशशनास आल्हयाने सींबींधधत ग्राम पाणी 
परुवठा व स्वच्छता सलमतीचे अध्यक्ष / सधचव याींचेवर गनु्हा दाखल करण्यात 
आला आहे. 
(३) राषरीय ग्रामीण पेयिल कायशक्रमाींतग शत मींिरू योिना ्या ग्राम पाणी परुवठा 
सलमतीची उदालसनता व अींतगशत वाद, कीं त्रा्दारामािश त कामामधील ददरींगाई, 
िागेची अनपुलब्धता, बहुताींश कामे अनभुवी कीं त्रा्दाराींमािश त न करता 
सलमतीमािश त करण्यात येणे, तसेच सलमतीमािश त वेळोवेळी आवश्यक 
कागदपत्राींची पतुशता न करणे इत्यादी कारणाींमळेु अपणूश आहेत. 
(४) याबाबत ववभागीय आयकु्त याींचेमािश त ठाणे जिल्ह्यातील मागील १० 
वषाशतील सवश योिनाींची चौकशी करण्यात आली असनू चौकशी अहवाल अींनतम 
्प्पप्पयात आहे.  सदर अहवालाचे अनषुींगाने रखडलेल्हया योिनाींबाबत कारवाई 
करण्यात येणार आहे. 
     तसेच जिल्हहा पररषदेमािश त सींबींधधत ग्राम पाणी परुवठा व स्वच्छता 
सलमती तसेच ग्रामपींचायतीस वेळोवळी काम पणूश करणेबाबत सचुना देण्यात 
आल्हया आहेत व पाठपरुावा करुन कामे पणूश करणे ननयोजित आहे. 
(५) गरैव्यवहार ननदशशनास आलेल्हया योिनाींबाबत सींबींधधत सलमतीच्या 
पदाधधकाऱ्याींवर गनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत.  तसेच ववभागीय आयकु्त 
याींचेमािश त प्राप्पत होणाऱ्या अहवालान्वये उवशररत योिनाींबाबत कारवाई करण्यात 
येणार आहे. त्यामळेु ववलींबाचा प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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आडिली-माडली (ता. मालिण, जि.शसांधदुगु य) नळपाणी  

योिनेच्या िामात झालेला गरैव्यिहार 
  

(३) *  ५०६०७   श्री.िभैि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आडवली-माडली (ता. मालवण, जि.लसींधदुगु श) नळपाणी व आडवली नळपाणी 
योिनेच्या कामात  गरैव्यवहार झाल्हयाचे  माहे िेब्रवुारी, २०१६ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सन २००९ ते २०१० या आधथशक वषाशत मींिरू करण्यात आलेल्हया 
नळपाणी योिनेत ्ाकी तसेच अन्य कामे पणूश न करता कामाच्या ननधीत 
गरैव्यवहार झाला असनू गत पाच वषे सदर कामे अपणूश अवस्थेत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, तदनसुार सींबधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) अींशत: खरे आहे.  योिनेचे काम पाच वषे अपणूश अवस्थेत असले तरी 
सदय:जस्थतीत योिनेच्या उद् ाव ववदहरीचे व अन्य उपाींगाची कामे पणूश करण्यात 
आली असनू योिनेच्या पाणी परुवठ्याच्या चाचणीचे काम चाल ूआहे. 
(३)  होय, भारत ननमाशण कायशक्रमाींतग शत सन २००९-१० मध्ये रुपये १४.७६ लक्ष 
फकीं मतीच्या मौिे आडवली माडली नळ पाणी परुवठा योिना मींिरू करण्यात 
आली होती.  सदर योिनेचा मक्ता ग्रामीण पाणी परुवठा सलमतीदवारे खािगी 
कीं त्रा्दारास देण्यात आला होता.  सदर योिनेच्या कामासाठी जिल्हहा पररषदेदवारे 
पदहल्हया व दसुऱ्या हप्पत्यादवारे रुपये ११.०३ लक्ष इतका ननधी ववतरीत करण्यात 
आला आहे.  योिनेच्या कामाचे मलु्हयाींकन रुपये ६.०० लक्ष इतके झाले आहे.  
मलु्हयाींकनालशवाय रुपये ७.४७ लक्ष इतका ननधी अधधकचा खचश केला आहे.  यात 
जिल्हहा पररषदेदवारे ददलेले अनदुान व अन्य योिनाींच्या लशल्हलक रक्कमेचा 
समावेश आहे.  मलु्हयाींकनापेक्षा अधधकच्या खचाशबाबत तत्काललन सलमतीच्या 
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पदाधधकाऱ्याींना कारणे दाखवा नो्ीस देण्यात आल्हया आहेत.  तसेच 
सदय:जस्थतीत योिनेचे काम अन्य ताींबत्रक सेवा परुवठादाराकडून करुन घेण्यात 
येत आहे. 
(४)  प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  

लातणर जिल्हा पररषदेच्या याांत्रत्रिी विभागास पाणीपरुिठा  
योिनेिरीता निीन िाहने देण्याबाबतचा प्रस्ताि 

  

(४) *  ५१२०९   श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातणर ्ामीण) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) लातरू जिल्ह्यात पाणीपरुवठा योिनेच्या देखभाली व दरुुस्ती कररता याींबत्रकी 
ववभागाची असलेली वाहने िारच िनुी व आयषुय सींपलेली असल्हयाने मोडकळीस 
आलेली असनू हातपींप व ववींधन ववहीर दरुुस्तीची कामे तातडीने होत नसल्हयामळेु 
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात पाणी ी्ंचाई ननमाशण झाली असल्हयाचे          
ददनाींक १३ डडसेंबर, २०१५ रोिी वा त्यासमुारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे 
काय. 

(२) असल्हयास, सदर याींबत्रकी ववभागास पाणी ी्ंचाई ननवारणासाठी व पाणीपरुवठा 
योिनेच्या तातडीच्या कामासाठी नवीन वाहने देण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव 
सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय. 
(३) असल्हयास, सदर प्रस्तावास मींिरुी देऊन जिल्हहा पररषद लातरू याींना सदर 
वाहने उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे. 
(४)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) लातरू जिल्ह्यातील जिल्हहा पररषद अींतगशत चार 
तालकु्यातील हातपींप दरुूस्तीची वाहने िनूी आहेत. परींत ू वाहनाींची वेळोवेळी 
दरुूस्ती करून हातपींप दरुूस्तीची कामे चाल ूठेवण्यात आलेली आहेत. 
(२) याींबत्रकी ववभाग, जिल्हहा पररषद, लातरू कायाशलयाने हातपींप दरुूस्ती 
पथकासाठी चार नवीन वाहने खरेदीसाठी जिल्हहाधधकारी, लातरू याींचेकडे त्याींच्या 
दद. १७/१२/२०१४ च्या पत्रान्वये प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. 
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(३) जिल्हहाधधकारी, लातरू याींनी दद. ५/३/२०१६ च्या पत्रान्वये चार नवीन वाहने 
खरेदीसाठी मान्यता ददलेली असनू वाहन खरेदी करण्याची कायशवाही सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  

राज्यात साखरेची मोठ्याप्रमाणात साठेबािी होत असल्याबाबत 
  

(५) *  ४२०४४   श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), प्रा.विरेंद्र िगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.डी.एस.अहहरे 
(साक्री), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी) :   सन्माननीय अन् न, नागरी परुिठा 
ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात वायदे बािारात साखरेच्या दरात झालेल्हया वाढीचा िायदा घेत 
साठ्यातील साखरेची २ हिार ९५० रुपये जक्वीं्ल या दराने ववक्री सरुु असल्हयाचे 
माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, साखरेच् या चढत्या भावाचा िायदा साठेबािी करणाऱ्याींना होत 
असल्हयाने साखरेच्या साठेबािारावर कारवाई करण्याची मागणी ववधानसभा 
ववरोधी पक्ष नेत्याींनी मा.मखु्यमींत्री महोदयाींना केल्हयाचे माहे िानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, राज्यात साखरेचे भाव जस्थर राहण्यासाठी तसेच साखरेचा साठा 
करणाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये साखरेच्या दरात वाढ 
झालेली आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) साखरेवर सदय:जस्थतीत कें द्र शासनाकडून तसेच राज्यशासनाकडून 
साठा मयाशदा लावण्यात आलेली नाही. 

----------------- 
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मानित (जि.परभणी) तालकु्यातील िे.िे.एम.महाविद्यालयाचे गेट  

अांगािर पडल्याने दोन विद्यार्थयाांचा झालेला मतृ्यण 

(६) *  ५०४१६   श्री.वििय िडेट्टीिार (ब्रम्हपणरी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मानवत (जि.परभणी) तालकु्यातील के.के.एम.महाववदयालयाचे गे् तन्मय 
िन्ड (वय ७) आणण गोंववद िन्ड (वय १०) या दोन ववदयार्थयाांच्या अींगावर 
पडल्हयाने त्याींचा मतृ्य ूझाल्हयाची घ्ना ददनाींक १२ िेब्रवुारी, २०१६ रोिी वा त्या 
समुारास ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्ह यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, सींबधधतावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािडे : (१) होय. 
(२) व (३) सींबधधत सींस्था चालक व प्राचायश याींच्याववरुध्द पोलीस स््ेशन 
मानवत येथे गनु्हा दाखल झाला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात खािगी िदै्यिीय महाविद्यालयातील सांचालि एम.बी.बी.एस. ि एम.डी 

या अभ्यासक्रमास िास्त दराने प्रिेश शलु्ि आिारीत असल्याबाबत 

(७) *  ४८०१८   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील वदैयकीय महाववदयालयात शासनाने ठरवनू ददलेल्हया 
ननयमावलीनसुार सीई्ी पररके्षच्या गणुवत्तेवर वदैयकीय लशक्षण घेण्यासाठी प्रवेश 
ददला िातो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यातील खािगी वदैयकीय महाववदयालयात एमबीबीएस, 
एम.एस. व  एमडीच्या िागेवर प्रवेश देताींना, सदर ननयमावलीनसुार प्रवेश  ददला 
िात नाही  अशी तक्रार महाराषर असोलसएशन ऑि रेलसडन्स डॉक््र (माड श) तिे 
मा.वदैयकीय लशक्षणमींत्री याींचेकडे ददनाींक  २८ िानेवारी, २०१६ रोिी वा 
त्यासमुारास पत्रादवारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, राज्यात खािगी वदैयकीय महाववदयालयाचे सींचालक वदैयकीय 
लशक्षण एम.बी.बी.एस. अ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी रु.२५ ते ३५ लाख व  
एम.डी.या अ्यासक्रमाींसाठी रु. १ को्ीच्या वर फकीं मत आकारीत असनू उक्त 
अ्यासक्रमाींच्या िागाींवर  उच्च व गभशश्रीमींत याींच्याच मलुाींना प्रवेश लमळत 
असल्हयाने आवश्यक गणुवत्ता असनूही सवशसामान्य गरीबाींच्या मलुाींना 
पशैाअभावी प्रवेश घेणे शक्य होत नसल्हयाचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, त्यानषुींगाने दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्हयास, भववषयात वदैयकीय लशक्षणाचा दिाश ढासळू नये व पढुील 
वपढयाींना ननषणाींत वदैयकीय अधधकारी लमळण्याकरीता खािगी 
महाववदयालयातील प्रवेशप्रक्रीया व शलु्हकरचना पारदशशक पध्दतीने होवनू 
गणुवत्ताधारक सवशसामान्य मलुाींना प्रवेश लमळण्याकरीता शासनाने कोणती 
कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािडे : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) होय. हे खरे आहे. 
(३) नाही. हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) महाराषर राज्यातील ववनाअनदुाननत खािगी व्यावसानयक शकै्षणणक 
सींस्थाींमधील प्रवेशाचे व शलु्हकाचे ववननयमन करण्यासाठी महाराषर 
ववनाअनदुाननत खािगी व्यावसानयक लशक्षण सींस्था (प्रवेश व शलु्हक याींचे 
ववननयमन) अधधननयम २०१५ हा कायदा करण्यात आला आहे. सदर 
कायदयानसुार प्रवेश ननयामक प्राधधकरण आणण शलु्हक ननयामक 
प्राधधकरणामािश त अनकु्रमे प्रवेश प्रफक्रया व शलु्हक रचना बाबतची कायशवाही 
करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मोहाने (ता.खेड,जि.रत्नाधगरी) नळपाणी परुिठा  
योिनेत झालेला गरैव्यिहार  

(८) *  ५२२७८   श्री.सांिय िदम (दापोली) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)मोहाने (ता.खेड,जि.रत्नाधगरी) नळपाणी परुवठा योिनेत समुारे रुपये ३० ते 
३५ लाखाींचा आधथशक गरैव्यवहार झाला असनू व सदर काम ननकृष् दिाशचे  
केल्हयाप्रकरणी मोहाने येथील ग्रामस्थाींनी ददनाींक ८ िेबवुारी, २०१६ रोिी वा त्या 
समुारास आमरण उपोषण केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर गरैव्यवहाराकडे सींबींधधत यींत्रणा दलुशक्ष करीत  असनू सदर 
नळपाणी योिनेसाठी िनेु पाईप वापरले असल्हयाने ते दठकदठकाणी िु्ल्हयाने 
गावात पाणी ी्ंचाई ननमाशण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले आहे, त्यानषुींगाने सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे अींशत: खरे आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर योिनेच्या पाईप लाईनच्या िोडणीमधनू गळती होत असल्हयाने जिल्हहा 
पररषदेच्या स्तरावरुन उप अलभयींता, ग्रामीण पाणी परुवठा, जिल्हहा पररषद 
उपववभाग, सींगमेश्वर याींच्यामािश त ददनाींक ०४/०३/२०१६ रोिी ग्रामपींचायतीचे 
सरपींच, सदस्य व पाणी परुवठा व स्वच्छता सलमतीचे अध्यक्ष व ग्रामस्थ याींचे 
सोबत चौकशी व पाहणी करण्यात आली असनू सदर पाईप लाईन मधील गळती 
काढण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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िोल्हापणर जिल््यातील १४९ गािाांना दणवषत पाणी परुिठ्यामळेु  
साथीच्या रोगाांची झालेली लागण 

  

(९) *  ४७६९५   श्री.प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हहापरू जिल्ह्यातील १४९ गावाींना होणाऱ्या दवूषत पाणी परुवठ्यामळेु उक्त 
गावाींमध्ये साथीच्या रोगाींचा िैलाव झाल्हयाचे ददनाींक २ िेब्रवुारी, २०१६ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त दठकाणचे दवूषत पाण्याचे नमनेू घेऊन आरोग्य ववभागाने 
साथीच्या रोगावर ननयींत्रण आणण्यासाठी कोणती उपाययोिना केली आहे,  
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  

सातारा ि सोलापणर विभागातील शशांगणापणर ि दहा गािाांची िलपाणी  
परुिठा योिना िीित्रबल थकित असल्याने बांद असल्याबाबत 

  

(१०) *  ५२१२२   श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय पाणीपरुिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) सातारा व सोलापरू ववभागातील लशींगणापरू व दहा गावाींच्या िलपाणी परुवठा 
योिनेचे रूपये १ को्ी एवढया रकमेचे वीिबबल थफकत असल्ह याने सदर योिना 
बींद करण् यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, ऐन दषु काळी पररजस्थतीत सदर योिना बींद असल्ह याने लशींगणापरू 
नळपाणी परुवठा योिना तातडीने सरुु करण् याची मागणी दषु काळी भागातील 
नागररकाींकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्ह यास, सदर मागणीनसुार बींद पडलेली योिना सरुु करण् याबाबत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४)  नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
     सदय:जस्थतीत योिनेचे रु.१७८.२६ लक्ष इतके वीि देयक थफकत आहे. 
महाराषर राज्य वीि ववतरण कीं पनीने थकबाकी वसलुीबाबत ददवाणी न्यायालयात 
दावा दाखल केला आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
      योिनेतील समाववष् गावापकैी लशींगणापरू व मोही या दोन गावाींनी 
योिना सरुु करण्याची मागणी केली आहे. 
      ी्ंचाई कालावधी व्यनतररक्त समाववष् गावाींची मागणी नसल्हयामळेु 
योिना बींद ठेवावी लागते. 
(३) लशींगणापरू प्रादेलशक नळ पाणीपरुवठा योिना सरुु करणे कामी योिनेची 
दरुुस्ती करणे, ववदयतु देयकाची थकबाकी भरणे व ी्ंचाई कालावधीत ९ मदहने 
योिना चालववण्यासाठी येणा-या रु.५३३.७१ लक्ष इतक्या ननधीचा प्रस्ताव ी्ंचाई 
मधनू लमळण्यासाठी जिल्हहा पररषदेमार्फश त दद.२५.०२.२०१६ रोिी जिल्हहाधधकारी, 
सातारा याींचेकडे सादर करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  

पाथरी (जि. परभणी) तालकु्यातील गािाांमध्ये वपण्याच्या  
पाण्याची उपाययोिना िरण्याबाबत 

  

(११) *  ५२५७५   श्री.मोहन फड (पाथरी) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाथरी (जि. परभणी) तालकु्यातील २१ गावाींमध्ये ्ँकरने तसेच बोअरचे 
अधधग्रहण करून पाणी परुवठा करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िानेवारी मदहन्यात पाण्याचे सवश स्त्रोत कोरडे पडले असनू भिूल 
पातळी खालावली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, आगामी काळात पाणी िलमनीतनू उपसणे शक्य झाले नाही तर 
पाणी परुवठा करण्याची पयाशयी उपाययोिना अदयापही शासनाने तयार केलेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर तालकु्यातील गावाींना वपण्याच्या पाण्याचा तु् वडा भास ूनये 
यासाठी शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) हे खरे नाही. 
     सदर गावाींना िायकवाडी प्रकल्हपातनू डाव्या कालव्यादवारे २.३२४ 
द.ल.घ.मी. पाणी ढालेगाींव  बींधा-यामध्ये सोडण्यात आले आहे.    
     नळ योिना ववशेष दरुुस्तीच्या २१ कामाींना मींिरूी देण्यात आली असनू ४ 
कामे पणूश करण्यात आली आहेत. १७ कामे प्रगतीपथावर आहेत. १ तात्परुती 
परूक नळ योिना प्रगतीपथावर आहे. तसेच ॅ्ंकर फकीं वा ववहीर अधधग्रहणाची 
मागणी होताच तालकुास्तरावर मींिरूी देवनू त्यादवारे पाणी परुवठा करण्यात येत 
आहे. 
     सदर तालकु्यातील ५१ गावे व ६३ वाडी/ताींडे याकररता ३२७ योिना यासाठी 
एकूण रु.३०८.५८ लक्ष फकीं मतीचा सींभाव्य ी्ंचाई कृती आराखडा तयार करण्यात 
आला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  

पारशशिनी (जि.नागपणर) येथील गािाांमधील  
नळ योिना बांद असल्याबाबत 

  

(१२) *  ५१६१५   श्री.डड मल्लीिािणयन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पारलशवनी (जि.नागपरू) येथील १७ गावाींमधील परुववण् यात येणारी िीवन 
प्राधधकरण नळ योिना गत अनेक ददवसाींपासनू बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सदर योिनेचे काही दठकाणी पाईप खराब झालेले असनू त् यामळेु 
पाण् याची गळती मोठ्या प्रमाणात होते, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्ह यास, सदर नळपाणी योिना ग्रामपींचायतीला हस् ताींतरण करण् यात 
आलेली नाही, हे ही खरे आह काय, 
(४) असल्ह यास, सदर बींद असलेली नळयोिना सरुु करण्याबाबत व पाण् याची होत 
असलेली गळती तसेच सदर नळयोिना ग्रामपींचायतीला हस् ताींतरण करण् याबाबत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  अींशत: खरे आहे.  
      सदर योिना  ही १७ गावाींकरीता नसनू, या पारलशवनी प्रादेलशक पाणी 
परुवठा योिनेअींतगशत ६ गावाींचा  समावेश होता. तथावप, २००५ मध्ये पारलशवनी 
या गावासाठी स्वतींत्र पाणी परुवठा योिना मींिरू करण्यात आली व सन २०१० 
मध्ये सदर योिना कायाशजन्वत करण्यात आली. 
(२)  होय, हे खरे आहे. 
(३)  होय, हे खरे आहे. 
(४)  सदर योिनेतील गरुुत्ववाहीनीच्या पाईपलाईनची होणारी गळती दरुुस्ती 
करुन चाचणीची कायशवाही पणूश होताच, योिना ग्रामपींचायतीला हस्ताींतरीत 
करण्याची कायशवाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  

देऊळििाडा (ता.भद्रािती,जि.चांद्रपणर) गािात वपण्याच्या  
पाण्याची भीषण टांचाई तनमायण झाल्याबाबत 

  

(१३) *  ५०२०६   श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देऊळववाडा (ता.भद्रावती, जि.चींद्रपरू) गावात वपण्याच्या पाण्याची भीषण 
ी्ंचाईमळेु अनेक कु्ूींब माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान गाव 
सोडण्याच्या तयारीत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, पाण्याच्या तीव्र ी्ंचाई सींदभाशत वारींवार तेथील नागररकाींनी 
सींबींधधत अधधका-याींकडे तक्रारी केल्हया आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, सदर गावातील पाणी ी्ंचाई दरू करण्याकररता शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) पाणी ी्ंचाई दरू करण्याकररता सन २०१६ च्या ी्ंचाई कालावधी अींतगशत 
मौिा देऊळववाडा येथील नळ योिनेची ववशेष दरुुस्ती तसेच नवीन कूपनललका 
प्रस्ताववत केली आहे. त्यानसुार कूपनललकेच्या कामास प्रशासकीय मींिरूी प्राप्पत 
झाली असनू नळ योिना दरुुस्तीच्या अींदािपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
कायशवाही जिल्हहाधधकारी याींच्या स्तरावर सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
नाांदरुख (ता.मालिण, जि.शसांधदुगु य) िलस् िराज् य प्रिल्पातील दोषीांिर 

िारिाई िरण्याबाबत होत असलेली हदरांगाई 
  

(१४) *  ५०२११   श्री.सतुनल शशांदे (िरळी), श्री.नरहरी णझरिाळ (हदांडोरी) :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८५७३ ला हदनाांि १७ डडसेंबर, २०१५ रोिी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभायत: सन्माननीय पाणीपरुिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदरुख (ता.मालवण, जि.लसींधदुगु श) िलस् वराज् य प्रकल्हपातील ताींबत्रक सेवा 
परुवठादार आणण िलस्वराज्य कक्षातील सींबींधधत अधधकारी याींचे ववरोधात 
कारवाई करण्याबाबत मा. पाणी परुवठा व स्वच्छता मींत्री महोदयाींनी िाहीर 
करुन सहा मदहन्याींचा कालावधी लो्ला तरी सींबींधधत दोषीींववरुध्द आितागायत 
कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्हयाचे माहे िेब्रवुारी, २०१६ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू िलस्वराज्य प्रकल्हपाशी सींबींधधत कागदपते्र गहाळ 
झाल्हयाबाबत स्थाननक ननधी लेखापरीक्षण लसींधदुगू श याींनी ददलेल्हया ववशेष 
लेखापररक्षण अहवालात ननदशशनास येऊनही ववदयमान ग्राम पाणी परुवठा व 
स्वच्छता सलमती, नाींदरुख याींच्यावर आितागायत कोणतीही कारवाई करण्यात 
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले आहे आणण सदर प्रकरणातील 
दोषीींवर कारवाई करण्यात सातत्याने हेतपुरुस्सर ददरींगाई करणाऱ्या जिल्हहा 
प्रशासनातील अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
       नाींदरुख िलस्वराज्य प्रकल्हपातील ताींबत्रक सेवा परुवठादार आणण 
िलस्वराज्य कक्षातील सींबींधधत अधधकारी याींचे ववरोधात कारवाई करण्याबाबत 
कायशवाही सरुु असनू सींबींधधत ताींबत्रक सेवा परुवठादार आणण िलस्वराज्य 
कक्षातील सींबींधधत अधधकारी याींचे अींनतम खुलासे प्राप्पत झालेले असनू त्या 
अनषुींगाने कारवाई बाबतची पढुील कायशवाही सरुु आहे. 
(२) हे खरे नाही, 
सदरहू िलस्वराज्य प्रकल्हपाशी सींबींधीत स्थाननक ननधी लेखा पररक्षण लसींधदुगु श 
याींनी ददलेल्हया ववशेष लेखा पररक्षण अहवालात कागदपत्रे गहाळ झाल्हयाबाबत 
कोणतीही नोंद अथवा शेरा नाही.     
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  

िसई-विरार (जि.पालघर) मध्ये बनािट शशधा  
िाटप दिुाने असल्याबाबत 

  

(१५) *  ४९६८५   श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील 
(शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.भारत 
भालिे (पांढरपणर), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड) :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
परुिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई-ववरार (जि.पालघर) शहरातील अन्न व नागरी परुवठा ववभागातील 
अनागोंदी कारभारामळेु शहरात ४० हून अधधक लशधावा्प दकुाने बनाव् 
असल्हयाची बाब माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सदर बनाव् दकुानदाराींववरोधात तेथील सामाजिक कायशकत्याांनी 
तहलसलदार वसई, जिल्हहाधधकारी तसेच कोकण ववभागीय आयकु्त याींच्याकडे 
तक्रारी देवनूही कोणतीच कारवाई झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार सींबींधधताींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) याबाबत तक्रार प्राप्प त झाली आहे. सदर तक्रारीबाबत चौकशी 
करण् यात येत आहे. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  

राज्यातील िधृ्द िलािांताांना मानधन देण् यात आले नसल् याबाबत 
  

(१६) *  ४१५८३   श्री.धनिांय (सधुीर) गाडगीळ (साांगली), िुमारी प्रणणती शशांदे 
(सोलापणर शहर मध्य), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्रीमती तनमयला गावित (इगतपणरी), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.सरेुश लाड (िियत), श्री.शामराि ऊफय  
बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापणर), श्री.मिरांद िाधि-पाटील (िाई), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), 
श्री.बाळासाहेब मरुिुटे (नेिासा), श्री.योगेश (बापण) घोलप (देिळाली), डॉ.राहणल 
आहेर (चाांदिड), श्रीमती देियानी फराांदे (नाशशि मध्य), श्री.रािेश टोपे 
(घनसािांगी), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.सां्ाम थोपटे (भोर), 
श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.भारत भालिे (पांढरपणर), अॅड.यशोमती ठािण र 
(ततिसा), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.अशमत झनि (ररसोड), 
अॅड.गौतम चाबिुस्िार (वपांपरी), प्रा.विरेंद्र िगताप (धामणगाि रेल्िे) :   
सन्माननीय साांस् िृतति िायय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात लोककलेच्या माध्यमातनू ग्रामीण भागात ज्वलींत कथानकादवारे 
समाििागृती करणाऱ्या वयोवधृ्द कलाकाराींना देण्यात येत असलेले मानधन 
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अनतशय तु् पुींिे असल्हयाने त्यात वाढ करण्याबाबतची मागणी 
कलाकाराींनी शासनाकडे वारींवार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यातील साडेतीन हिार वयोवधृ्द कलावींताींसह िालना, 
उस्मानाबाद जिल्हहयासह मराठवाडयातील वयोवधृ्द कलावींत सन २००९ पासनू 
मानधनापासनू वींधचत असल्हयाचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच नालशक, वालशम, सोलापरू जिल्ह्यातील वधृ्द कलावींताींना शासनाकडून 
लमळणारे मानधन गत वषाशपासनू देण् यात आले नसल्ह याचे माहे िानेवारी, २०१६ 
मध् ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, राज्यातील तमाशा कलावींताींना उतारवयात आनींदाने िगण्यासाठी 
सदर कलाकाराींचे वधृ्दाश्रम सरुु करण्याबाबत तसेच तमाशा कला ितन व 
सींवधशनासाठी शासकीय स्तरावर उपक्रम राबववण्याबाबत तसेच वयोवधृ्द 
कलाकाराींचे थकीत असलेले मानधन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािडे : (१) वधृ्द कलावींताींना देण्यात येणाऱ्या मानधनात वाढ 
करण्याबाबतची मागणी शासनाकडे सतत होत असते.  त्यास अनसुरुन वधृ्द 
कलावींताींच्या मानधनामध्ये अललकडेच दद. १५ ऑगस््, २०१५ पासनू वाढ 
करण्यात आली आहे. त्यानसुार अ वगश कलावींताींचे मानधन रु. १४००/- वरुन   
रु. २१००/-, ब वगश कलावींताचे मानधन रु. १२००/-वरुन रु. १८००/-  व  क वगश 
कलावींताचे मानधन रु. १०००/- वरुन रु. १५००/- असे वाढववण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे नाही.  राज्यातील ३७७८ पात्र ठरलेल्हया कलावींताींसाठी             
रु. ६,९१,४१,०००/- इतका ननधी परुवणी मागणीदवारे मींिरू झाला असनू िालना, 
उस्मानाबाद जिल्ह्यासह महाराषरातील २००९ पासनू ननवडलेल्हया कलावींताींचा 
डडसेंबर, २०१५ पय ांतचा ननधी सींबींधधत जिल्ह्याींना ववतरीत करण्यात आला आहे. 
(३) व (४) हे खरे नाही.  नालशक, वालशम, सोलापरू या जिल्ह्यातील वधृ्द 
कलावींताींचे सन २०१४-१५ या वषाशतील मानधन सींबींधधत जिल्हहा पररषदेकडे 
वेळोवेळी  ववतरीत करण्यात आले आहे.  ऑक््ोबर २०१५ पय ांतचा मानधनाचा 
ननधी सवश जिल्ह्याींना ववतरीत करण्यात आला आहे.  त्यानींतरच्या कालावधीच्या 
मानधन ननधीचे ववतरण सरुु आहे. 
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     तमाशा कलेचे ितन व सींवधशनासाठी शासन स्तरावरुन अनेक उपक्रम 
राबववण्यात येत आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  

बलुढाणा जिल््यातील शासिीय अन्नधान्य गोदामािर िाम  
िरणाऱ्या हमाल सहिारी सांस्थाांना जिल्हा परुिठा  

विभागाने अिधैररत्या रक्िम हदल्याबाबत 
  

(१७) *  ५२७८२   डॉ.अतनल बोंडे (मोशी) :   सन्माननीय अन् न, नागरी परुिठा 
ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बलुढाणा जिल्ह्यातील शासकीय अन्नधान्य गोदामावर काम करणाऱ्या हमाल 
सहकारी सींस्थाींना पात्रता नसतानाही जिल्हहा परुवठा ववभागाने रुपये ४८ लाख ४१ 
हिार ८८९ एवढी रक्कम महागाई ननदेशकाींच्या नावाखाली अवधैररत्या ददल्हयाचे 
माहे ऑगस््, २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल्हयानींतर सदर 
सींस्थाींकडून ४५ लाख ४५ हिार ३२१ रुपये वसलू करण्यात आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, सदर रक्कम सींस्थाकडून वसलू करण्याऐविी हमालाींना देय 
असणाऱ्या हेड मधनू रूपये ३८ लाख ७० हिार वळते करण्यात आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर सींस्थाींनी घेतलेले पसेै हमालाींकडुन वसलू करण्यात आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याप्रकरणी दोषी अधधकाऱ्याींवर तसेच हमाल सहकारी सींस्थाींवर 
कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी मा. मखु्यमींत्री याींचेकडे ददनाींक २१ 
िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्यासमुारास करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
  



19 

श्री. धगरीश बापट : (१), (२) व (३) बलुढाणा जिल्ह्यातील हमाल कामगार 
सींस्थाींना नोव्हेंबर, २००८ ते ऑगस््, २०१२ या कालावधीची महागाई 
ननदेशाींकाच्या वाढीची रुपये ४८,४१,८८९/- इतकी रक्कम एवप्रल, २०१३ मध्ये अदा 
करण्यात आली होती. त्यानींतर प्राप्पत झालेल्हया तक्रारीींच्या अनषुींगाने, त्याींना   
सन २०१३-१४ मध्ये देय असलेल्हया महागाई ननदेशाींकाच्या वाढीच्या रकमेतनू 
समायोिनादवारे रु. ३८,७०,०४३/-, माहे ऑक््ोबर, २०१५ च्या देयकातनू        
रु. ६,८८,६६६/- व चलनादवारे रु. २,८३,१८०/- याप्रमाणे एकूण रु. ४८,४१,८८९/- 
इतकी रक्कम वसलू करण्यात आलेली आहे. 
(४)   मा. मींत्री, अनापवुग्रासीं, प्रधान सधचव, अनापवुग्रासींवव व जिल्हहाधधकारी, 
बलुढाणा याींना दद. २१ िानेवारी, २०१६ रोिी ललदहलेली व मा. मखु्यमींत्री याींना 
पषृठाींफकत केलेली श्री. शे.कालसम याींची ननवेदने ववभागास त्याचप्रमाणे जिल्हहा 
परुवठा कायाशलयास प्राप्पत झालेली आहेत. 
(५) जिल्हहाधधकारी, बलुढाणा याींनी शासनाकडे यासींदभाशत माग शदशशन माधगतलेले 
असनू त्याअनषुींगाने कायशवाही सरुु आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िळमनरुी (जि.हहांगोली) येथील शासिीय गोदामातील गव्हाच्या  

पोत्यातणन गहण िाढणन घेत असल्याबाबत  

(१८) *  ४८३८१   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय अन् न, नागरी परुिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कळमनरुी (जि.दहींगोली) येथील शासकीय गोदामात असलेल्हया गव्हाच्या 
पोत्यातनू प्रत्येकी ३-४ फकलो गहू काढले िात असताना काहीिणाींना तेथील 
िागरुक नागररकाींनी पकडले असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त सवशप्रकार सरुु असताना परुवठा ववभागाचा एकही 
िबाबदार अधधकारी आणण कमशचारी येथे उपजस्थत नव्हता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानषुींगाने उक्त 
दठकाणी धान्याचा काळाबािार करताींना पकडलेल्हया सींबींधधताींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) नाही, शासकीय गोदाम कळमनरुी येथे धान्य 
प्रमाणणकरण करण्याचे काम चाल ूअसताींना काही नागरीक ववनापरवाना गोदामात 
आले असता, त्याींना प्रमाणणकरणाचे काम हे अिरातिर असल्हयाचे वा्ले. मात्र 
गोदामात उपजस्थत असलेल्हया प्रभारी नायब तहलसलदार (परुवठा) व अव्वल 
कारकून याींनी सदर नागरीकाींना प्रमाणणकरणाची प्रफक्रया समिनू साींधगतल्हयावर 
त्याींची कोणतीही तक्रार रादहलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मराठिाड्यातील शेतिऱ्याांना अन्न सरुक्षा  
योिनेअांतगयत धान्यिाटप िरण्याबाबत 

(१९) *  ५२६६०   श्री.ियदत्त क्षीरसागर (बीड) :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
परुिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाड्यात दषुकाळी पररजस्थती ननमाशण झाल्हयामळेु शेतक-याींचा अन्न 
सरुक्षा योिनेत समावेश करुन त्याींना अल्हप दरात धान्य वा्प करण्याचा ननणशय 
झालेला आहे सदर ननणशयानसुार मराठवाड्यातील ३५ लाख ५० हिार शेतक-याींचा 
समावेश करण्यात आलेला आहे, पकैी २९ लाख २८ हिार शेतक-याींना याचा लाभ 
लमळालेला असनू ६ लक्ष २५ हिार शेतकरी धान्य वा्पापासनू वींधचत आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ६ लक्ष २५ हिार शेतक-याींना धान्य वा्प करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
      औरींगाबाद ववभागातील ३६,४७,७३० एपीएल (केशरी) शेतकरी लाभार्थयाांना 
ददनाींक १५ ऑगस््, २०१५ पासनू राषरीय अन्नसरुक्षा योिनेच्या धतीवर प्राधान्य 
कु्ुींबातील लाभार्थयाांप्रमाणे गहू रु. २/- प्रनतफकलो व ताींदळू रु. ३/- प्रनतफकलो या 
दराने प्रनतमाह प्रनतव्यक्ती ५ फकलो या पररमाणात अन्नधान्याचा लाभ देण्यात 
येतो. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मालेगाांि (जि.िाशशम) तालकु्यातील पाणीटांचाई िृती आराखड्याबाबत 

  

(२०) *  ४९९०७   श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.त्र्यांबिराि शभसे 
(लातणर ्ामीण), अॅड.यशोमती ठािण र (ततिसा) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींव (जि.वालशम) तालकु्यात सींभाव्य भीषण पाणी ी्ंचाई समस्येकररता 
पाणी ी्ंचाई उपाययोिनेचा कृती आराखडा तयार केला असल्हयाचे माहे िानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सन २०१५-१६ मध्ये िानेवारी, ते िनू पय ांत तयार करण्यात 
आलेल्हया कृती आराखड्यात तालकु्यातील तब्बल १०० गावाींचे प्रस्ताव असनू 
पाणी ी्ंचाईवर मात करण्यासाठी ववववध उपाययोिना सचुववण्यात आल्हया आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर आराखड्यावरील उपाययोिना अींमलात आणण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) माहे िानेवारी, २०१६ ते िनू, २०१६ या ी्ंचाई कालावधीत मालेगाव 
तालकु्यातील १०२ गावाींकररता एकुण १२० ववववध उपाययोिना प्रस्ताववत 
करण्यात आलेल्हया आहेत. 
       मालेगाींव तालकु्याच्या मींिरू ी्ंचाई कृती आराखड्यातील प्रस्ताववत ७ 
नळ योिना दरुुस्तीच्या कामाींपकैी ०२ नळ योिना दरुुस्तीचे प्रस्ताव मींिरूीस 
सादर करण्यात आले आहेत. तसेच ०१ तात्परुती परूक नळ योिना व १५ 
गावातील १५ नवीन ववींधन ववदहरी घेणेकररता भिूल सवेक्षण सरुु असनू प्रस्ताव 
प्रगतीत आहे. 
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     सदयजस्थतीत ०१ ॅ्ंकरने पाणी परुवठा करणेकररता व १८ खािगी ववहीर 
अधधग्रहण प्रस्ताव मींिरूीच्या प्रफक्रयेत  असनू जिल्हहा देखभाल व दरुुस्ती 
ननधीतनू जिल्ह्यातील ४५० गावाींतील ८४४ नादरुुस्त हातपींपाींची ववशेष दरुुस्तीची 
कामे सरुु करण्याच्या अींनतम ्प्पप्पयात आहेत. 
(४)  प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  

िोल्हापणर जिल््यात अनेि गािाांमध्ये नळ पाणीपरुिठा  
योिना नसल्यामळेु तनमायण झालेली पाणीटांचाई 

  

(२१) *  ४१४१८   श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहणिाडी), श्री.रािेश क्षीरसागर 
(िोल्हापणर उत्तर) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हहापरू जिल्ह्यातील ४०२ वाड्या वस्त्याींसह २१९ गावात पाणी ी्ंचाई 
असल्हयाचा सवेक्षण अहवाल प्रशासनाने जिल्हहा प्रशासनास ददला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर जिल्ह्यात ४ मोठे, १२ मध्यम व २२ लघ ु पा्बींधारे 
असनूही अनेक दठकाणी नळ योिनाच नाहीत तर अनेक दठकाणी योिना 
नादरुुस्त आहेत त्यामळेु तीव्र पाणी ी्ंचाई ननमाशण झाली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशतः खरे आहे. 
        २१९ गावे व ४०२ वाड्याींचा सींभाव्य ी्ंचाई कृती आराखडा तयार 
करण्यात आला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
       नळ योिना नसल्हयाने पाणी ी्ंचाई ननमाशण झाली अशी पररजस्थती नाही. 
नादरुुस्त योिनाींची दरुुस्ती करण्यात येत आहे. 
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(३) नळ योिना सरुळीतपणे सरुु राहण्यास आवश्यक दरुुस्ती १४ वा ववत्त 
आयोग व जिल्हहा देखभाल दरुुस्ती ननधी मधनू करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  

चाळीसगाांि (जि.िळगाांि) तालकु्यात तनमायण झालेली पाणी टांचाई 
  

(२२) *  ५१८६६   श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाळीसगाींव (जि.िळगाींव) तालकु्यात तीव्र स् वरुपाची पाणी ी्ंचाई ननमाशण 
झाली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्ह यास, उक् त प्रकरणी शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्ह यास, पाहणीचे ननष कषश काय आहेत व त् यानसुार सदर तालकु् यातील 
नागरीकाींचा व िनावराींच्या वपण् याच् या पाण् याचा प्रश् न सोडववणे बाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहेत, 
(४)  नसल्ह यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  हे अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) होय. 
   तालकुास्तरावरुन ी्ंचाईग्रस्त गावाींची सींयकु्त पाहणी करण्यात येऊन 
त्यानसुार कननषठ भवूजै्ञाननक याींनी ी्ंचाई अींतगशत उपाययोिना घेण्याबाबतची 
लशिारस केली आहे. त्यानसुार ी्ंचाईग्रस्त गावाींमध्ये आवश्यक तेथे ववींधन 
ववदहरी घेणे, खािगी ववहीर अधधग्रहण करणे, नळ योिना दरुुस्ती, तात्परुती नळ 
योिना घेणे व ॅ्ंकरने पाणी परुवठा करणे इ.उपाययोिना करण्यात येत आहेत. 
     चाळीसगाव तालकु्यात १४३ गावे असनू ऑक््ोबर २०१५ ते िनू २०१६ या 
कालावधीकररता एकूण ९० गावाींचा १५९ उपाययोिनाींकररता रु.१३६.६३ लक्ष 
फकीं मतीचा पाणी ी्ंचाई कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यानसुार 
उपाययोिना घेण्याची कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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विदभायतील ११ जिल््याांमधील निीन पाणी परुिठा  
योिनाांची िामे सरुु िरण्याबाबत 

  

(२३) *  ५२१३८   अॅड.यशोमती ठािण र (ततिसा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय पाणीपरुिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) ववदभाशतील ११ जिल्ह्याींमध्ये चाल ू आधथशक वषाशत एकूण ५६१ नवीन 
पाणीपरुवठा योिना प्रस् ताववत करण् यात आल्ह या होत् या, त् यापकैी केवळ ४६ 
योिनाींची कामे सरुु आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सदर योिना तयार करण् यात होत असलेली ददरींगाई आणण ननधी 
लमळण् यास होणाऱ्या ववलींबामळेु ५१५ योिनाींची कामे प्रलींबबत असल्हयाने अनेक 
गावे सरुक्षक्षत पेयिलापासनू वींधचत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, उक् त पाणी परुवठा योिनाींची कामे सरुु करण् याबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)   हे खरे नाही. 
  ववदभाशत नागपरू व अमरावती हे दोन प्रादेलशक ववभाग येत असनू, नागपरू 
ववभागात एकूण ६ जिल्हहे व अमरावती ववभागात एकूण ५ जिल्हहे आहेत. अशा 
एकूण ११ जिल्ह्यामध्ये  राषरीय पेयिल कायशक्रमाच्या सन २०१५-१६ च्या कृती 
आराखडयातील मींिरु योिनाींची एकत्रीत मादहती पढुीलप्रमाणे : 
 

प्रादेशशि 
विभागाचे नाांि 

 

सन २०१५-१६ च्या िृती 
आराखड्यातील एिणण मांिणर 
योिना   

मांिरु योिनाांपिैी 
सरुु असलेल्या 
योिना    

नागपरू ५६१ ६२ 
अमरावती २०० ३ 
एिणण ७६१ ६५ 

 
    ववदभाशतील ११ जिल्ह्यात एकूण ७६१ नवीन पाणी परुवठा योिना प्रस्ताववत 
असनू, त्यापकैी एकूण ६५ योिनाींची कामे सरुु करण्यात आली आहेत. 
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(२)  हे खरे नाही. 
     सदय:जस्थतीत नागपरू व अमरावती ववभागाींतग शत ११ जिल्ह्यातील ज्या 
गावाींच्या योिनेला मींिरुी नाही, त्या गाींवातील इतर अजस्तत्वातील स्त्रोताींतनू 
गावाला पाणी लमळत आहे. 
(३) कें द्र शासनाच्या दद. २९/६/२०१५ च्या पत्रान्वये सन २०१५-१६ करीता  राषरीय 
ग्रामीण पेयिल कायशक्रमाींतग शत उपलब्ध करुन ददलेला ननधी केवळ सध्या 
प्रगतीत असलेल्हया योिनाींवर खची करण्याचे ननदेश ददले आहेत. तसेच 
Fluoride बाधधत के्षत्रासाठी आणण सींसद आदशश ग्राम योिनेअींतगशत समाववष् 
करण्यात आलेल्हया गावाींव्यनतररक्त राज्यात आता नव्याने कोणत्याही पाणी 
परुवठा योिना घेऊ नयेत अशा सचूना देण्यात आल्हया आहेत.    
(४)  प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मौिे अहांिार देऊळगाांि (ता.जि.िालना) येथील लाभाथी  

शशधापत्रत्रिाांपासणन िांचीत असल्याबाबत 
  

(२४) *  ५२८५०   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
परुिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे अहींकार देऊळगाींव (ता.जि.िालना) येथील रदहवाशाींना परुवठा 
ववभागाकडून कौ्ुींबबक लशधापबत्रकेचे वा्प करण्यात न आल्हयाने गावातील 
लाभाथी शासनाच्या ववववध योिनाींपासनू वींचीत राहत असल्हयाची तक्रार स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी जिल्हहाधधकारी, िालना याींच्याकडे केली असल्हयाचे          
ददनाींक ८ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्यासमुारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त तक्रारीच्या अनषुींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१)  हे खरे आहे. 
      जिल्हहाधधकारी कायाशलय, िालना याींना सौ. ज्योती कैलास सोमधाने, 
सरपींच तथा अध्यक्ष दक्षता सलमती, अहींकार देऊळगाींव याींचे दद.८.१.२०१६ रोिीचे 
ननवेदन प्राप्पत झाले आहे. 
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(२) सदरहू ननवेदनाव्दारे अींत्योदय, अन्नसरुक्षा व एपीएल लशधापबत्रकाधारकाींना 
लशधापबत्रकाींअभावी शासकीय लाभ घेण्यास लाभाथी वींधचत असल्हयाची बाब 
ननदशशनास आणण्यात आली आहे. या ननवेदनावर जिल्हहाधधकारी कायाशलय, 
िालना याींना दद.१९.१.२०१६ रोिीच्या पत्रान्वये तहलसलदार, िालना याींना चौकशी 
करून अहवाल सादर करण्याबाबत कळववले आहे. 
(३) लशधापबत्रका धारकाींची दयु्यम लशधापबत्रका लमळण्याबाबतची मागणी 
तहलसलदार, िालना याींनी सादर केलेल्हया चौकशी अहवालाव्दारे ननदशशनास 
आलेली आहे. 
   या बाबीस अनसुरून तहलसलदार, िालना याींनी योिनाननहाय 
लशधापबत्रकाधारकाींना लशधापबत्रकेच्या दयु्यम प्रती लमळण्यासाठी िॉमश नमनुा  १५ 
भरून देण्याबाबत सींबींधधत तलाठी व रास्तभाव दकुानदार याींना सधुचत केले आहे. 
सदर िॉमश प्राप्पत होताच लशधापबत्रकाधारींकाींना दयु्यम लशधापबत्रका देण्याबाबतची 
कायशवाही दद. ३१ माचश २०१६ अखेर पणूश करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  

धमायबाद (ता. जि. षरांगाबाद) येथील शासिीय गोदामातील  
रेशनचा मालाच्या मोिमापात होणारा गरैव्यिहार 

(२५) *  ४२९४२   श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय अन् न, नागरी परुिठा ि 
्ाहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धमाशबाद (ता. जि. औरींगाबाद) येथे मागील फकत्येक वषाशपासनू शासकीय 
गोदामातनू दकुानदाराींना रेशनचा माल तरािनेू मोिनू ददला िातो, तरािनेू माल 
देताींना अध्याश जक्वीं्ल मागे दीड फकलो, एक जक्वीं्लमागे तीन फकलो कमी ददले 
िावनू मालाच्या मोिमापात कपात होत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त मापात कपात केलेल्हया मालाची काळ्या बािारात ववक्री 
करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यानषुींगाने 
सींबींधधतावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे. 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१)  नाही. मात्र या सींदभाशत दद. ११/०१/२०१६ अन्वये 
तहलसलदार, धमाशबाद कडे तक्रार प्राप्पत झाली होती. त्यानषुींगाने केलेल्हया 
चौकशीत गोदामातील धान्याच्या मोिमापात गींभीर स्वरुपाची तिावत आढळून 
आली नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  

भदुरगड (जि. िोल्हापणर) येथे गटुखा ि अिोला (जि.अिोला)  
शहरात नागपणरी खरायची होत असलेली विक्री 

  

(२६) *  ४३४२७   श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पणिय) :   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भदुरगड (जि.कोल्हहापरू) तालकु्यात कनाश्क राज्यातनू एस.्ी.मधनू येणारे 
स्पेअर पा श्स आणण भािीपाल्हयाींच्या होणाऱ्या वाहतकुीच्या गाड्याींमधनू गत ३ ते 
४ वषाांपासनू ग ु् खा मालाची बेकायदेशीर वाहतकु व ववक्री होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच, सदर तालकु्यात पोलीसाींच्या नाकतेपणामळेु ग ु् खा, म्का 
बबनबोभा्पणे सरुु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच अकोला (जि. अकोला) शहरात  ‘नागपरूी खराश’ या नावाने िादहरात 
करुन मोठया प्रमाणात भररस्त्यावर वाहनादवारे दकुाने सरुु करून  ‘नागपरूी 
खराशची”  ववक्री होत असल्हयाचे  माहे िेब्रवुारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आले, हे ही खरे  आहे काय, 
(४) असल्हयास, ‘नागपरूी खराश’ ववक्रीचा व्यवसाय सरुु असल्हयाने लहान मलुाींपासनू 
ते वधृ्दाींपयशत सदर खराशचे व्यसन लागनू ते आकवषशले िात आहेत तसेच अन्न व 
औषधी प्रशासन ववभाग दलुशक्ष करीत असल्हयाने याबाबत कोणतीही कारवाई होत 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्हयास, उपरोक्त सवश प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनसुार सींबींधधताींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१)  हे खरे नाही. 
   गेल्हया  ३ ते ४ वषाशत अशा प्रकारच्या घ्ना आढळून आल्हया नाहीत. मात्र 
माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये एकच घ्ना आढळून आली आहे. 
(२) नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) व (६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  

अजििली, िनुी फौिदार िाडी (ता.रािापणर जि.रत्नाधगरी) येथील  
पाणी परुिठा योिना बांद असल्याबाबत 

  

(२७) *  ५२४१९   डॉ.पतांगराि िदम (पलणस िडेगाि), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अजिवली, िनुी िौिदार वाडी (ता.रािापरू, जि.रत्नाधगरी) या वाडीसाठी 
शासनाने सरुु केलेली पाणी परुवठा योिना खािगी व्यक्तीच्या ताब्यात देण्यात 
आल्हयामळेु सदर पाणी परुवठा योिना गत दोन वषाशपासनू बींद असल्हयाचे      
माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू गावास पाण्याची तीव्र ी्ंचाई ननमाशण झाल्हयामळेु 
नागररेकाींना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदरहू पाणी परुवठा योिना खािगी व्यक्तीकडून ती अजिवली 
ग्रामपींचायत याींचेकडे हस्ताींतरीत करण्यासाठी ग्रामस्थाींनी सींबींधधताकडे वाींरवार 
मागणी करण्यात येवनूही अदयापी सदर योिना ग्रामपींचायतीकडे हस्ताींतरीत 
करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, सदरहू पाणी परुवठा योिना ग्रामपींचायतीकडे त्वरीत हस्ताींतरीत 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) सदर योिना ग्राम पाणी परुवठा व स्वच्छता सलमती आजिवली याींच्या 
मािश त ददनाींक ३१/०३/२०१३ रोिी पणूश करण्यात येऊन ददनाींक ३०/०५/२०१३ रोिी 
ग्रामपींचायतीच्या ताब्यात देण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  

रात्रशाळेतील मलुा-मलुीांना शकै्षणणि सवुिधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(२८) *  ४९६८०   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.वििय िडेट्टीिार (ब्रम्हपणरी), श्रीमती तनमयला 
गावित (इगतपणरी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कायाशलये, गॅरेि, चहाच्या ठेल्हयावर काम करणाऱ्या, ररक्षा-्ॅक्सी धणु्यापासनू 
उदरननवाशहासाठी पडेल ती कामे करणाऱ्या रात्रशाळेत लशकणाऱ्या मलुाींना अनेक 
अडचणीींना तोंड दयावे लागत असल्हयाची बाब मासमू या रात्रशाळेतील मलुाींसाठी 
काम करणाऱ्या सींस्थेला माहे सप्प े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मुींबई महानगरपाललकेच्या शाळाींना िोडूनच रात्रशाळा चालववल्हया 
िात असनू, वाढत्या ववदयाथी सींख्येनसुार मलुाींना वगश खोल्हया, अ्यास 
करण्यासाठी अ्यालसका तसेच दहावीच्या पररके्षकररता प्रयोगशाळा लमळत 
नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच सींध्याकाळी पाच वािल्हयानींतर कोणत्याही रुग्णालयातील डॉक््र या 
मलुाींचे आरोग्य तपासणीसाठी शाळेत येण्यास तयार नसल्हयाने शासनाच्या अथवा 
महानगरपाललकेच्या आरोग्य ववभागाने रात्रशाळेतील मलुाींच्या आरोग्याची 
तपासणी करण्यात यावी अशी मागणी मासमू या सींस्थेने केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(४) तसेच दहावीच्या पररके्षसाठी आकारले िाणारे ३५० रुपये पररक्षा शलु्हक भरता 
न आल्हयाने रात्रशाळेतील अनेक ववदयाथी दहावीच्या पररके्षला मकुतात ही बाब 
ववचारात घेता पररक्षा शलु्हक माि करावे या मागणीबाबत शासनाने कोणता 
ननणशय घेतला आहे, 
(५) उक्त सवश मागण्याींवर शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािडे : (१), (२) व (३) नाही. 
(४) प्रस् ततु बाब शासनाच् या ववचाराधीन आहे. 
(५) व (६) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
टािळखोपा, िठोडाताांडा, हहरडगाांि ि उमरा (ता.षांढा,जि.हहांगोली) या गािाांना 

प्रादेशशि पाणीपरुिठा योिनेतणन नळपाणी परुिठा िरण्याबाबत 
  

(२९) *  ५१४००   श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ्ाकळखोपा, कठोडाताींडा, दहरडगाींव व उमरा (ता.औींढा,जि.दहींगोली) या गावाींना 
प्रादेलशक पाणीपरुवठा योिनेतनू नळपाणी परुवठा करण्याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी महाराषर िीवन प्राधीकरण ववभाग, दहींगोली व जिल्हहा पररषद 
दहींगोली याींचेकडे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू गावाींना अदयापपयशन्त सदर योिनेतनू पाणी परुवठा 
करण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, वरील गावे कठीण गावाींमध्ये मोडतात, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर गावाींना उक्त प्रादेलशक पाणीपरुवठा नळ योिनेतनू पाणी 
परुवठा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय.  हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
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     ्ाकळखोपा, कठोडाताींडा, दहरडगाींव व उमरा या चार गावाींपकैी काठोडाताींडा 
हे गाव पवूीपासनूच २० गावे परुिळ सभोवताली प्रादेलशक नळ पाणी परुवठा 
योिनेत समाववष् असनू सदर गावास बायपासदवारे पाणी परुवठा सरुू आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) मौ.्ाकळखोपा हे राषरीय ग्रामीण पेयिल कायशक्रमाींतग शत समाववष् केले 
असनू तेथे योिनेची कामे प्रगतीपथावर आहेत. उमरा व दहरडगाव ही दोन गावे 
राषरीय ग्रामीण पेयिल कायशक्रमाींतग शत प्रस्ताववत करण्यात आली आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  

मनमाड (जि.नाशशि) शहरात भीषण पाणीटांचाई तनमायण झाल्याबाबत 
  

(३०) *  ३९६९८   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मनमाड (जि.नालशक) शहरात कोरडे पडलेले धरण, खाली गेलेली भिूल 
पातळी, बींद पडत चाललेले बोअरवेल, पालखेड धरणातनू पाणी कधी लमळेल 
याची शाश् वती नसल्हयाने माहे डडसेंबर २०१५ पासनूच भीषण पाणी ी्ंचाई ननमाशण 
झाल्हयाने नागररकाींमध्ये धचींतेचे वातावरण ननमाशण झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या पाणी सींक्ावर मात करण्यासाठी पालखेड धरणातनू 
मनमाडला तातडीने पाणी सोडण्याची मागणी मनमाड वासीयाींकडून होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, मनमाड शहराची पाणी ी्ंचाई दरू करण्याच्या दृष्ीने शासनाने 
कोणती तातडीची उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे , 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सन २०१५-१६ या वषाशकररता ददींडोरी तालकु्यातील पालखेड धरणातनू मनमाड 
शहराकररता ४०० द.ल.घ.िू.वपण्याच्या पाण्याचे आरक्षण करण्यात आले असनू 
दोन आवतशने देण्याचे ननयोिन आहे. त्यापकैी माहे िानेवारी २०१६ मध्ये पदहले 
आवतशन देण्यात आले आहे. 
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     आवतशन क्र.२ हे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये सोडण्याचे ननयोिन करण्यात 
आलेले आहे. यावषी कमी पाऊस झाल्हयाने धरणातील पाणीसाठा अत्यल्हप आहे. 
पालखेड धरणाचे कालव्यादवारे पाणी वागदडी धरणात देण्यात येत असनू यादवारे 
मनमाड शहरास पाणी परुवठा करण्यात येतो. तसेच ३६०ववींधन ववदहरीदवारे पाणी 
उपलब्ध होत आहे.   
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
बीड (जि.बीड) शहरातील बाशी नािा पररसरातील इमामपरुा  

येथे अिधै रॉिेलचा साठा िप् त िेल् याबाबत 

(३१) *  ४८५६२   श्री.वििय षटी (पारनेर) :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
परुिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड (जि.बीड) शहरातील बाशी नाका पररसरातील इमामपरुा येथे छाप्पयात 
अवधैररत्या साठवलेल्हया ४४०० लल्र रॉकेलसह ९,५०,०००/- रुपयाींचा माल 
पोललसाींनी छापा ्ाकून हस्तगत केल्हयाचे ददनाींक ४ िेब्रवुारी, २०१६ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्हयास, या प्रकरणातील आरोपीींना पोललसाींनी अ्क केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानषुींगाने 
त्याींच्याववरुध्द कोणता गनु्हा दाखल केला आहे व कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१), (२) व (३) दद.४ िेब्रवुारी, २०१६ रोिी लमळालेल्हया गपु्पत 
मादहतीनसुार पोललस स््ेशन पेठ बीड याींनी इमामपरु रोड येथे ्ाकलेल्हया 
छाप्पयात ३८४० लल. केरोलसनसह अन्य वस्त ूअसा एकूण रु.१,५६,८००/-फकीं मतीचा 
माल िप्पत करण्यात आला असनू आरेापीववरुध्द िीवनावश्यक वस्त ूअधधननयम, 
१९५५ चे कलम ३ व ७ नसुार गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
     सदर प्रकरणी आरोपीस अ्क करण्यात आली असनू त्यास िामीनावर 
सोडण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िासा बदु्रिु (ता.विक्रमगड, जि.पालघर) येथील जिल्हा पररषद शाळेतील 
विद्यार्थयाांना मध्यान्ह भोिनातणन झालेली विषबाधा 

  

(३२) *  ५२६९८   श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.रुपेश म् हाते्र (शभिांडी पणिय), 
श्री.क्षक्षतीि ठािण र (नालासोपारा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कासा बदु्रकु (ता.ववक्रमगड, जि.पालघर) येथील जिल्हहा पररषद शाळेत   
ददनाींक २५ िेब्रवुारी, २०१६ रोिी वा त्या समुारास शालेय पोषण आहारातनू २५४ 
ववदयार्थयाांना ववषबाधा झाली असनू काही ववदयार्थयाांची प्रकृती अत्यींत गींभीर 
झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय व तदनसूार शासनाने 
दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािडे : (१) कासा बद्रकु ता.ववक्रमगड, जि.पालघर येथील जिल्ह हा 
पररषद शाळेमध् ये दद.२५/०२/२०१६ रोिी उपजस्थत असलेल्ह या २५४ ववदयार्थ याांना 
शालेय पोषण आहार देण् यात आला. यानींतर उल्ी, चक् कर व मळमळ इ.चा त्रास 
झाल्ह याने १०८ ववदयार्थ याांना ग्रामीण उपजिल्ह हा रुग् णालय, कासाबदु्रकु येथे दाखल 
करण् यात आले होते. उपचारानींतर दद.२७/०२/२०१६ रोिी सवश ववदयार्थ याांना घरी 
सोडण् यात आले. 
(२) सदर प्रकरणी आयकु् त (लशक्षण) याींना चौकशीचे आदेश देण् यात आले आहेत. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
खेड (जि.पणेु) तालकु् यातील िडणस आणण ३० गािे प्रादेशशि 

 पाणी परुिठा योिना सरुु िरण्याबाबत 
  

(३३) *  ५२०१३   श्री.सरेुश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खेड (जि.पणेु) तालकु्यातील  कडूस आणण ३० गावे प्रादेलशक पाणी परुवठा 
योिना सन २०११ पासनू बींद अवस्थेत असल्हयाचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्हयास, बींद अवस्थेत असलेली पाणी परुवठा योिना सरुु करणेबाबत 
मा.पाणीपरुवठा व स् वच् छता मींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली ददनाींक १० िेब्रवुारी 
२०१५ रोिी वा त्यासमुारास बठैक झाली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त बठैकीच्या अनषुींगाने सदर पाणी परुवठा योिना सरुु 
करणेकररता शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) कडूस प्रादेलशक पाणीपरुवठा योिनेतील समाववष् बहुताींश गावाींसाठी स्वतींत्र 
योिना राबववण्यात आल्हयाने सदर योिना दद. १९.१०.२०११ रोिी रािगरुुनगर 
शहरास (तत्कालीन ग्रामपींचायत) हस्ताींतररत करण्यात आली आहे. 
     सदय:जस्थतीत नगरोत्थान कायशक्रमातींग शत कडुस प्रादेलशक योिनेचा उद्भव 
घेऊन रािगरुुनगर शहरासाठीच्या सधुाररत पाणीपरुवठा योिनेचा प्रस्ताव 
रािगरुुनगर नगरपररषदेमािश त नगर ववकास ववभागाकडे मींिरूीसाठी पाठववण्यात 
आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  

नागपणर येथे पारले िां पनीचे मदुतबाहय खादयपदाथय िप्त िेल्याबाबत 
  

(३४) *  ४६८४७   डॉ.शमशलांद माने (नागपणर उत्तर) :   सन्माननीय अन्न आणण 
षषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) नागपरू येथे पारले कीं पनीच्या खादयपदाथाशची अन्न व औषधी ववभागाने 
तपासणी केली असता मदुतबाहय झालेले रूपये १२ लाखाचे खादयपदाथश िप्पत 
केले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, धथनरच्या सहाय् याने मदुतबाहय नतथी नष् करून नववन उत्पादन 
तारखा छापील करून मदुतबाहय खादयपदाथश ववक्रीस ्ाकण्यात आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, गणेशपेठ, नागपरू, पोलीस स््ेशनचे वररषठ पोलीस ननररक्षक व 
अन्न व औषधी ववभागाच्या सींगनमताने सदर प्रकरण दडपण्यात आले आहे 
तसेच गोदाम व्यवस्थापकाला आरोपी तर मालकाला या प्रकरणात साक्षीदार 
करण्यात आले आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यानषुींगाने पोलीस 
ववभाग व अन्न व औषधी ववभागाच्या अधधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धगरीश बापट : (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३)  हे खरे नाही, सदर प्रकरणी F.I.R.दाखल केला आहे.  पारले कीं पनीच्या सी 
ॲण्ड एि एिीं् असलेल्हया मे. केशरुाम ॲण्ड सन्स, वडधामणा, ता. दहींगणा, जि. 
नागपरूच्या गोदाम व्यवस्थापकास ददनाींक २९/१०/२०१५ रोिी अ्क करण्यात 
आली.  मा. न्यायालयाच्या ददनाींक ३०/१०/२०१५ च्या आदेशानसुार त्याींची 
िामीनावर मकु्तता करण्यात आली. तसेच गोदामाचे मालक याींनी दद. 
२१/१/२०१६ रोिी अ्कपवूश िामीन घेतला आहे. सदर प्रकरणी पोललस व अन्न व 
औषध प्रशासनाचे सींगनमताने प्रकरण दडपण्यात आले असल्हयाचे आढळून आलेले 
नाही. 
(४) होय, सदर प्रकरणी रािा एिन्सी, शास्त्रीनगर, नागपरू या पेढीमध्ये सदरचा 
मदुबाहय साठा ववक्रीसाठी ठेवलेला आढळला.  त्याींचेववरुध्द ववनापरवाना 
अन्नपदाथश ववक्रीबाबत न्यायालयात ख्ला दाखल केला आहे. सी ॲण्ड एि 
एिीं् मे. केशरुाम ॲण्ड सन्स, याींचा परवाना आठ ददवसासाठी ननलींबबत 
करण्यात आला आहे.  पोललस चौकशी सरुु आहे.  चौकशी पणूश होताच अींनतम 
कारवाई करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
लातणर जिल््यातील पाणी वपण्यास अयोग्य असल्याबाबत 

  

(३५) *  ५२७६६   श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातणर शहर) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातरू जिल्ह्यातील नागररक बोअर दवारे भगूभाशतील उपसा करून वापरत 
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असलेले पाणी हे वपण्यालायक नसल्हयाचा ननवाशळा भौनतक तज्ञाींनी ददल्हयाचे    
माहे िेब्रवुारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मराठवाड्यातील धरणाींमध्ये केवळ आठ ्क्के पाणी साठा 
लशल्ह लक आहे तर जिल्ह ्यातील पाणीपातळी ३०० िू्ाींपेक्षा खाली गेल्हयाची बाब 
सवेक्षणातनू ननदशशनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, िलमनीतनू अधधक खोलवर िाऊन उपसा करून येणाऱ्या पाण्यात 
क्षार िास्त असल्हयाने असे पाणी हे मानवी आरोग्यास धोकादायक आहे त्यामळेु 
शहरात कुठेही वपण्यायोग्य पाणी नसल्हयामळेु शासनाने याबाबत कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे. 
माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये लातरू महानगरपाललका हद्दीतील कायशरत असलेल्हया 
४८६ ववींधन ववहीींरीच्या पाण्याची तपासणी करण्यात आली होती. तपासणीच्या 
अहवालानसुार ४८६ पकैी १३७ ववहीरीींचे पाणी वपण्यायोग्य असल्हयाचे आढळून 
आले आहे. उवशररत ३४९ ववींधन ववहीरीचे पाणी वपण्यायोग्य नसल्हयाचे आढळले. 
(२) मराठवाड्यातील एकूण ८१४ धरणाींमध्ये िेब्रवुारी, २०१६ अखेर केवळ ६ ्क्के 
पाणी साठा लशल्हलक होता. वपण्याच्या पाण्याकररता खोदण्यात येणाऱ्या ववींधन 
ववहीरी २०० िु्ाींपय ांत खोदण्यात येतात. जिल्ह्यातील पाणी पातळी ३०० 
िु्ापेक्षा खाली गेल्हयाच्या अनषुींगाने सवेक्षण करण्यात आलेले नसल्हयाने पाणी 
पातळी ३०० िु्ापेक्षा खाली गेल्हयाची बाब ननदशशनास आलेली नाही. 
(३) महानगरपाललकेमािश त खोदलेल्हया ववींधन ववदहरीच्या रासायननक पाणी 
पथृ:करणामध्ये क्षाराचे प्रमाण मयाशददत असल्हयाचे आढळलेले आहे. तथावप 
नायरे्चे प्रमाण िास्त असल्हयाचे आढळलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील २८ जिल््यातील ‘िीपीएस’ यांत्रणा ही  
तनधी अभािी बांद असल्याबाबत 

(३६) *  ४१९६२   श्री.सांिय साििारे (भसुािळ) :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
परुिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील रॉकेलचा काळाबािार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने जिल्ह्याला 
रॉकेलचा परुवठा करणा-या ्ँकरवर ‘िीपीएस’ यींत्रणा खािगी कीं पनीदवारे 
कायाशजन्वत केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर ‘िीपीएस’ यींत्रणा ही २८ जिल्ह्यात ननधी अभावी बींद 
करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीच्या अनषुींगाने ननधीची तरतदू करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)   नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१), (२), (३) व (४) सावशिननक ववतरण व्यवस्थेअींतगशत 
लशधापबत्रकाधारकाींना ववतररत करण्यात येणाऱ्या केरेालसनची वाहतकू करणाऱ्या 
्ँकसशवर िी.पी.एस.यींत्रणा बसववण्याच्या सचूना शासन पररपत्रक दद.२८ मे, २०१० 
अन्वये देण्यात आलेल्हया होत्या. 
      सदर यींत्रणा घाऊक केरोलसन परवानाधारकाींनी सायन्स ॲण्ड ्ेक्नॉलॉिी 
पाकश , पणेु याींच्यामािश त स्वखचाशने बसववली होती. तथावप, सदर यींत्रणा पढेु 
सरुळीत सरुु राहण्याबाबत सायन्स ॲण्ड ्ेक्नॉलॉिी पाकश , पणेु याींनी खबरदारी न 
घेतल्हयामळेु, तसेच प्रस्ततु यींत्रणा राबववण्याकररता घाऊक केरेालसन 
परवानाधारकाींनी आवश्यक ती रक्कम सायन्स ॲण्ड ्ेक्नॉलॉिी पाकश , पणेु याींना 
अदा न केल्हयामळेु राज्यातील सवश जिल्ह्यातील केरोलसन ्ँकसशवरील 
िी.पी.एस.यींत्रणा सदय:जस्थतीत कायाशजन्वत नाही.              
      केरोलसनची वाहतकू करणाऱ्या ्ँकसशवर िी.पी.एस.यींत्रणा बसववण्यासाठी 
येणाऱ्या खचाशच्या ववभागणीबाबत कें द्र शासनाकडून दद.१६ िलु,ै २०११ च्या 
पत्रान्वये माग शदशशन मागववण्यात आले आहे. तथावप, अदयापपय ांत कें द्र 
शासनाकडून कोणतेही अलभप्राय प्राप्पत झालेले नाहीत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 



38 

मुांबई विद्यापीठाच् या िाशलना िॅम् पसमधील सेंरल लायब्ररीसाठीची  
िागा शासनाने खािगी त्रबल् डरला हदल्याबाबत 

  

(३७) *  ४८६८८   श्री.सतुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.सांिय पोतनीस (िशलना), 
श्री.वििय षटी (पारनेर), श्री.अिय चौधरी (शशिडी) :   सन्माननीय उच् च ि 
तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववदयापीठाच् या काललना कॅम् पसमधील सेंरल लायब्ररीसाठीची न.भ.ूक्र. 
४०९ ही िागा शासनाने खािगी बबल्ह डरला देण् यात आल्ह याची बाब माहे िेब्रवुारी, 
२०१६ मध्ये वा त्या दरम् यान ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्हयास, याबाबतचा अहवाल सादर करण् याचे आदेश मा. उच् च  व तींत्र 
लशक्षण राज् यमींत्री याींनी ददले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्ह यास, याबाबतचा अहवाल प्राप्प त झाला आहे काय, अहवालाचे ननष कषश 
काय आहेत, तदनसुार सींबींधधतावर कोणती कारवाई केली आहे, वा करण् यात येत 
आहे,  
(४) नसल्ह यास, त् यामागील ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािडे : (१) हे अींशत: खरे आहे. सदर िागा सावशिननक बाींधकाम 
ववभागाने सावशिननक खािगी सहभागातनू ( BOT तत्त्वावर ) करण्यासाठी 
खािगी ववकासकास ददलेली आहे. 
(२) होय. 
(३) या सींदभाशत ॲन््ी करप्पशन ब्यरुो मुींबई याींचेकडून कायशवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
तारापणर (जि.पालघर) षद्योधगि िसाहतीतील विराि प्रोफाईल  

शल.,आरती ड्रग शल. आणण सरटेि या िां पन् याच्या  
रसायनशमधश्रत साांडपाण् यामळेु होणारे प्रदणषण 

  

(३८) *  ५२७२०   श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय पयायिरण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तारापरू (जि.पालघर) औदयोधगक वसाहतीतील ववराि प्रोिाईल लल., आरती 
ड्रग लल. आणण सर्ेक या रसायन ननलमशती करणा-या कीं पन् याचे रसायनलमधश्रत 
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साींडपाण् यामळेु पररसरातील प्रदषूणामध्ये वाढ होत असल्ह याचे            
ददनाींक ९ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी  वा त् यासमुारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्ह यास, सदर प्रदवूषत साींडपाण् यामळेु स् थाननक नागररकाींच् या आरोग् याचा 
प्रश् न ननमाशण झाला असनू मत् स् यव् यवसायही धोक् यात आला असल्ह याबाबत 
स् थाननक कोळी नागररकाींनी तक्रारी केल्ह या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, उक् त प्रकरणी चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(४) असल्ह यास, चौकशीच् या अनषुींगाने सींबींधधत कीं पनी मालकाींववरुध् द कोणती 
कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१) हे अींशतः खरे आहे. 
     मे.आरती ड्रग् ि लल. या उदयोगाच् या औदयोधगक साींडपाण् यामळेु िलप्रदषुण 
झाले होते. तथावप, मे.ववराि प्रोिाईल लल. व मे. सॅररक् स केलमकल्ह स लल. या 
उदयोगाींमळेु िलप्रदषुण झाल्ह याचे आढळून आले नाही.  
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) मे.ववराि प्रोिाईल या उदयोगास दद. ०३.११.२०१५ रोिीच् या पत्रान् वये 
हवाप्रदषुणामळेु महाराष र प्रदषुण ननयींत्रण मींडळामािश त प्रस् ताववत आदेश 
बिावण् यात आले असनू या उदयोगाची रुपये ५.०० लक्ष इतक् या रकमेची बकँ 
हमी िप्प त करण् यात आली आहे. 
      मे.आरती ड्रग् ि या उदयोगास दद.२९.१०.२०१५ रोिी िलप्रदषुण केल्ह याने 
प्रस् ताववत आदेश पारीत करण् यात आले असनू या उदयोगाची रुपये २०.०० लक्ष 
इतक् या रकमेची बकँ हमी िप्प त करण् यात आली आहे. 
      मे.सॅरेक् स केलमकल्ह स या उदयोगास दद.०२.११.२०१५ रोिी हवाप्रदषुणामळेु 
प्रस् ताववत आदेश पारीत करण् यात आले असनू या उदयोगाची रुपये ७.५ लक्ष 
इतक् या रकमेची बकँ हमी िप्प त करण् यात आली आहे. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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निखळा (ता.नागभीड, जि.चांद्रपणर) पाणी परुिठा  
योिनेत झालेला गरैव्यिहार 

  

(३९) *  ५०४१९   श्री.वििय िडेट्टीिार (ब्रम्हपणरी) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवखळा (ता.नागभीड,जि.चींद्रपरू) येथील पाणी परुवठा योिनेतील कामात 
लाखो रूपयाींचा गरैव्यवहार झाला  असल्हयाचे   ददनाींक १२ िेब्रवुारी, २०१६ रोिी 
वा त्या समुारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, बेकायदेशीरपणे खचश करण्यात आलेली रक्कम सींबींधधताकडून 
वसलू करण्यात यावी असे सव ांग ववकास अधधकारी, लसींदेवाही याींनी आपल्हया 
चौकशी अहवालात म्ह्ले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,चौकशीत काय 
आढळून आले, त्यानषुींगाने सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)   होय, हे अींशत: खरे आहे. 
   नवखळा पाणी परुवठा योिनेबाबत दद. १५/०१/२०१६ रोिी तक्रार प्राप्पत झाली 
आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय. 
      जिल्हहास्तरावर करण्यात आलेल्हया चौकशीत तर्थय आढळून आल्हयाने ग्राम 
पाणी परुवठा व स्वच्छता सलमती, नवखळा चे अध्यक्ष/सधचव याींचेवर पोललस 
स््ेशन नागलभड, ता. नागलभड, जि. चींद्रपरू  येथे FIR दाखल क्र.२३/२०१४ दद. 
१६/१२/२०१४ अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला असनू, याबाबत ठाणेदार , 
पोलीस स््ेशन नागलभड याींचे स्तरावर पढुील कायशवाही सरुु आहे. 
(४)  प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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घोडपेठ ि पररसरातील (जि.चांद्रपणर) परिानाधारि रॉिेल  
विके्रते रॉिेलचा िरीत असलेला िाळाबािार 

  

(४०) *  ५०२१०   श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
परुिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घोडपेठ व पररसरातील (जि.चींद्रपरू) परवानाधारक रॉकेल ववके्रते 
रॉकेलधारकाींचे हक्काचे रॉकेल काळ्याबािारात ववकत असल्हयाचे माहे िानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, 
(३) असल्हयास, आतापय ांत फकती परवानधारक रॉकेल ववके्रत्याींना अ्क केली 
आहे, त्याींचेवर कोणत्या कलमान्वये कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
याबाबतची कोणतीही तक्रार तहलसल कायाशलय, भद्रावती तसेच जिल्हहा परुवठा 
अधधकारी  कायाशलयाकडे प्राप्पत झालेली नाही.  
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मराठिाड्यात तनमायण झालेली तीव्र पाणीटांचाई 

  

(४१) *  ३९७०२   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), श्रीमती सांगीता ठोंबरे 
(िेि) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाड्यातील बीड, नाींदेड, उस्मानाबाद, लातरू, औरींगाबादमध्ये ी्ंचाईग्रस्त 
वाड्याींची सींख्या सवाशधधक असनू, आठवड्यागणणक ी्ंचाईग्रस्त गाव, वाड्याींची 
वाढती सींख्या व झपाट्याने घ्त चाललेल्हया पाणीपातळीने पाणी ी्ंचाई वाढत 
असल्हयाची बाब माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आली, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) तसेच अींबेिोगाई (जि.बीड) तालकु्यात पाणी ी्ंचाई ननमाशण झाली असनू 
अींबेिोगाई ते लोखींडीसावरगाव या मखु्य रस्त्यावर असलेल्हया लातरू चौकात एका 
काळवी्ाचा पाण्याअभावी मतृ्य ू झाल्हयाची घ्ना ददनाींक २५ िानेवारी, २०१६ 
रोिी वा त्यासमुारास घडली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त सवश प्रकरणाींबाबत शासनाने सींबींधधत यींत्रणेकडून अहवाल 
घेतला आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर अहवालात काय नमदू करण्यात आले व त्यानसुार गाव, 
वाडी पय ांतचा पाणीपरुवठा सरुळीत ठेवण्याच्या दृष ्ीने शासनाने केलेल्हया 
उपाययोिनाींचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे व त्यासाठी कायशरत असणाऱ्या यींत्रणा 
व येणारा खचश तसेच लागणारे मनषुयबळ परेुसे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उपरोक्त दठकाणी कायमस्वरुपी पाणी परुवठा करण्याबाबत 
शासनाने कोणते ननयोिन केले वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) अींशतः खरे आहे. 
      ददनाींक २५.०१.२०१६ रोिी मयत झालेल्हया काळवी्ाचा मतृ्य ूपाण्याअभावी 
अज्ञात वाहनाच्या धडकेने डोक्याला मार लागनू िबर िखम झाल्हयाने झाला 
आहे, तसा पशवुदैयकीय अधधकारी याींचा अहवाल असनू रे.ि.ग.ुक्र. (w/०१/२०१५-
१६) दद.२५.०१.२०१६ दाखल असनू तपास चाल ूआहे. 
     सदर घडलेली घ्ना अींबािोगाई पासनू ०५ फक.मी.ची असनू अींबािोगाई 
येथे १३०० हे.वनके्षत्र आहे. त्या वनके्षत्रातनू वाण नदी वाहते. त्यादठकाणी आिही 
नसैधग शक पाणी उपलब्ध आहे. तसेच काळवी् ताींडा तलाठी, साकुड तलाठी या 
दठकाणी नसैधग शक पाणी उपलब्ध आहे. सन २०१२-१३ मध्ये अींबािोगाई पररसरात 
वनके्षत्रामध्ये  ४ पाणवठे केले होते. तसेच वनके्षत्रातनू वाहणा-या वाण नदीमध्ये 
पाण्यासाठी नसैधग शक खड्डे खोदण्यासाठी व अन्य प्राण्याींना पाणी उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी ४० हिार रुपये खचश केले आहेत. अींबािोगाई पररसरात अदयाप पय ांत 
पाण्याअभावी मतृ्य ू पावलेल्हया वन्य प्राण्याींची एकही नोंद नाही, असा वन 
ववभागाचा अहवाल आहे. 
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   तसेच प्रश्न भाग-१ मध्ये नमदू जिल्ह्यातील पाणी ी्ंचाईसींबींधी केलेली 
कायशवाही पढुीलप्रमाणे आहे. माहे ऑक््ोबर २०१५ ते िनू २०१६ या 
कालावधीकररता सींभाव्य ी्ंचाई कृती आराखडा करण्यात आला आहे तो 
पढुीलप्रमाणे 

जिल्हा 
 

एिणण योिना 
 

एिणण अपेक्षक्षत खचय 
(रु. लाखात) 

 

हद. २१.३.२०१६ 
रोिी सरु 

असणारे टॅंिसय 
औरींगाबाद २४६३ ४५१५.४१ ५२२ 

बीड १२०५० १०६७०.३० ६३२ 
नाींदेड ८२०९ ८१७६.२३ २६६ 

उस्मानाबाद ५६८९ ५२७६.४९ २९१ 
लातरू ६७६१ ४२३६.७७ २१० 
एिणण ३५१७२ ३२८७५.२ १९२१ 

          अशाप्रकारे उपरोक्त नमदू जिल्ह्यात एकूण ३५१७२ योिनाींकररता 
रुपये ३२८७५.२० लक्ष इतक्या फकीं मतीचा सींभाव्य पाणी ी्ंचाई कृती आराखडा 
तयार करण्यात आला आहे व त्याप्रमाणे आवश्यकतेनसुार उपाययोिना घेण्यात 
येत आहेत. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मेंडिी (ता.ब्रम्हपरुी, जि.चांद्रपणर) येथील श्री गणेश सहिारी ताांदळु धगरणीच्या 

माध्यमातणन शासिीय धान्य खरेदीत झालेला अपहार 
  

(४२) *  ५०४२०   श्री.वििय िडेट्टीिार (ब्रम्हपणरी) :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
परुिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेंडकी (ता.ब्रम्हपरुी, जि.चींद्रपरू) येथील श्री गणेश सहकारी ताींदळु धगरणीच्या 
माध्यमातनू शासनाच्या आधारभतू धान्य व भरड खरेदी योिनेतींग शत गत तीन 
वषाशपासनू शेतक-याींकडून धानाची खरेदी करण्यात येत असनू सन २०१३-१४ या 
खरीप हींगामात ददनाींक ३१ माचश २०१४ मध्ये धान खरेदी बींद झाल्हयाींनतर सधु्दा  
सदर धगरणीच्या सधचव आणण काही पदाधधका-याींच्या सींगनमताने         
ददनाींक २ ते ४ मे, २०१४, ददनाींक १८ ते २० िनू, २०१४ च्या दरम्यान      
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शेतक-याींची बनाव् व बोगस नावे ्ाकून िवळपास २५०० जक्वीं्ल धान खरेदी 
केल्हयाचे दाखवनू अींदािे ३३ लाख रूपये व प्रनतजक्वीं्ल २०० रूपये प्रमाणे बोनस 
व त्यावरील हमाली खचश अशाप्रकारे अींदािे ३६ लाख रूपयाींचा गरैव्यवहार 
अधधका-याींच्या सींगनमताने करण्यात आला असल्हयाची मादहती            
ददनाींक १२ िेब्रवुारी, २०१६ रोिी वा त्या समुारास ननदशशनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणाची तक्रार धगरणी सींचालकाींनी जिल्हहा ननबींधक 
चींद्रपरू, दद महाराषर को ऑपरे्ीव्ह माके्ीींग िेडरेशन मुींबई, पोलीस ठाणे, 
ब्रम्हपरूी याींच्याकडे केली असताींना सधु्दा याबाबत अदयापही चौकशी करण्यात 
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने सींबधधतावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे. 
      हींगाम २०१३-१४ मध्ये श्री. गणेश सहकारी ताींदळू धगरणी, मेंडकी या 
सींस्थेने धान खरेदी योिनेत अननयलमतता व गरैव्यवहार केल्हयाचे चौकशीत 
आढळून आले. त्यामळेु या सींस्थेस हींगाम २०१५-१६ चे धान खरेदीचे काम 
देण्यात आलेले नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि 

महाराष्ट्र विधानसभा 
________________________________________________________ 
मदु्रणपवूश सवश प्रफकया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 

मदु्रण: शासकीय मध्यवती मदु्रणालय, मुींबई. 


