
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २११ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

चौथे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

िबनुर, चांदरु, िोरोची, तारदाळ, खोतवाडी (जि.िोल्हापूर) या गावाांचा  
राष्ट्रीय पेयिल योिनेत समावेश िरणेबाबत 

  

(१)  २८६६४ (२१-१२-२०१५).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिी) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) कबनुर, चींदरु, कोरोची, तारदाळ, खोतवाडी (जि.कोल्हापूर) या पाच गावाींमध्ये वाढीव 
वसाहती व वाडयाींमध्ये तीर प पा ी ी्ंचाभ सासत लसल्यामुळे सदर गावाींचा समावरे राषरीय 
पेयिल योिनेच्या आराखडयात करण्याची माग ी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी           
मा. पा ीपुरवठा मींत्री याींच्याकड ेमाहे माचच, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) लसल्यास, सदर गावाींचा पयेिल योिनेच्या आराखडयात समावेर करण्यात आला आहे 
काय, 
(३) लसल्यास, याबाबत रासनाने को ती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे व सदर 
प्रस्तावाची सद्यजस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 

श्री. बबनराव लोणीिर (०३-०८-२०१६) : (१) होय. 
(२) व (३) कबनुर, चींदरु, कोरोची, तारदाळ, खोतवाडी, ता. हातक ींगले (जि.कोल्हापूर) या पाच 
गावाींचा समावेर सन २०१५-१६ या वर्ाचच्या राषरीय ग्रामी  पेयिल कायचक्रमाच्या कृती 
आराखड्यात करण्यात आला होता. तथावप, कें द्र रासनाच्या दद. २९/०६/२०१५ च्या पत्रानुसार, 
राषरीय ग्रामी  पेयिल कायचक्रमाींतगचत फ्लोराभड व आसेननक बाधधत गाींव,े सींसद आदरच ग्राम 
योिनेंतगचत घेण्यात आलेली गाींवे या व्यनतररक्त लन्य नवीन योिना हाती न घेण्याबाबत 
ननदेर देण्यात आले. तद्नींतर कें द्र रासनाच्या दद. १९/०२/२०१६ च्या पत्रानुसार उपरोक्त 
योिना तसेच कालमयाचदा सींपलेल्या (Outlived) व ननजषक्रय (Defunct) झालेल्या िुन्या 
योिनाींची क्षमतावाढ व सुधार ा या लींतगचत घ्यावयाच्या योिना वगळता लन्य को त्याही 
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नवीन योिना न घेण्याबाबत ननदेर देण्यात आले आहेत. कें द्र रासनाच्या ननदेरानुसार केवळ 
प्रगतीपथावरील योिनाींचीच काम ेपू च करावयाची लसल्यान ेकबनुर, चींदरु, कोरीची, तारदाळ, 
खोतवाडी, ता. हातक ींगले (जि.कोल्हापूर) या पाच गावाींची नळ पा ी पुरवठा योिनेची काम े
सुरु कर े रक्य झालेले नाही. 
      नवीन योिनाींची काम ेहाती न घेण्याबाबतचे कें द्र रासनाचे ननदेर सन २०१६-१७ या 
वर्ाचसाठीही लागू लसल्याने उपरोक्त पाच गावाींचा समावेर सन २०१६-१७ च्या राषरीय ग्रामी  
पेयिल कायचक्रमाच्या वावर्चक कृती आराखड्यात कर े रक्य झालेले नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सांगमनेर (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील खांदारमाळवाडी पररसरात पाणीपुरवठा  
िरण्यासह वपिाांचे पांचनाम ेिरुन शेतिऱयाांना नुिसान भरपाई देण्याबाबत 

  

(२)  २९७४२ (०८-०१-२०१६).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सींगमनेर (जि.लहमदनगर) तालुक्यातील खींदारमाळवाडी पररसरात तीन मदहन्यापासून 
पाऊस नसल्यामुळे तीर प पा ी ी्ंचाभ ननमाच  झाली आहे, त्यामुळे वपण्याच्या पाण्यासह 
िनावराींच्या पाण्याचीही गैरसोय होत लसल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदरचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लसल्यास, येथील वपके पु चप े करपून गेलेली आहेत, िनावराींना चारा नसल्याने रतेकरी 
परुधन ववकत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) लसल्यास, तेथे पा ीपुरवठा करण्यासह वपकाींचे पींचनामे करुन रेतकऱयाींना नकुसान 
सरपाभ देण्याबाबत रासनान ेको ती कायचवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराव लोणीिर (०१-०९-२०१६) : (१) हे लींरतः खरे आहे. 
    सींगमनेर तालुक्यातील खींदारमाळवाडी पररसरात माहे ऑगस्् २०१५ मध्ये २ ॅ्ंकरद्वारे १ 
गाव व २ वाड्या/वस्त्याींतील १४६५ लोकसींख्येस वपण्याच ेपा ी पुरववण्यात आले आहे. 
      तसेच खींदारमाळवाडी पररसरात ऑगस््, २०१५ च्या समुारास परुधनास आवश्यक 
पा ी उपलब्ध होत,े लसे जिल्हा परुसींवधचन उपआयुक्त, लहमदनगर याींनी कळववले आहे. 
(२)  हे खरे नाही.      
(३)  खींदारमाळवाडी लींतगचत खालील वाड्यावस्त्याींना वपण्याचे पाण्याची ी्ंचाभ सासत 
लसल्यामळेु 

ल) करींिकेरमळा येथे दद.५.०६.२०१५ पासून ॅ्ंकरची एक खेप ददवसाआड 
ब) माहुली येथ ेदद.१७.०३.२०१६ पासून ॅ्ंकरची एक खेप दररोि 
क) गोधेवाडी येथे दद.१७.०३.२०१६ पासून ॅ्ंकरची एक खेप तीन ददवसाआड 
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ड) धुमाळवाडी येथ े दद.१७.०३.२०१६ पासून ॅ्ंकरची एक खेप चार ददवसाआड 
याप्रमा े ॅ्ंकरद्वारे पा ी पुरवठा करण्यात आला आहे. 

       सन २०१५ साठी खरीप वपकाींचे नुकसान सरपाभ लनुदानापकैी खींदारमाळवाडी या गावी 
एकु  ७२३ खातेदाराींना ५२१.७७ हे. के्षत्राकररता रु.३५,२७,४४६/- रक्कम वा्प करण्यात आलेली 
आहे. 
(४)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

इांग् लड मधील वस् तसुांग्रहालयातील छत्रपती मशवािी महारािाांची भवानी  
तलवार परत आणण् याच्या मागणीबाबत 

  

(३)  ३४६७९ (२१-१२-२०१५).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय साांस् िृतति 
िायय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) इींग् लड मधील वस् तसुींग्रहालयातील छत्रपती शरवािी महारािाींची सवानी तलवार परत 
आ ण् यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधी, नेवासा याींनी महाराष र रासनाकड े ददनाींक ११ िून, 
२०१५ रोिी वा त्यासुमारास लेखी माग ी केली, हे खरे आहे काय, 
(२) लसल् यास, आींध्रप्रदेर व पींिाब येथील राज्य रासनाने इनतहास कालीन वस् तु शमळववल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) लसल् यास, याबाबत रासनान ेको ती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
 

श्री. ववनोद तावड े(२६-०८-२०१६) : (१) होय.   
(२) याबाबतची मादहती रासनाकड ेउपलब्ध नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वामशष्ट्ठी नदी (जि.रत्नाधगरी, ता.धचपळूण) येथ ेबांधारा बाांधण्याबाबत 
  

(४)  ३६५८४ (१४-०१-२०१६).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  धचपळू  (जि.रत्नाधगरी) येथील वाशरषठी नदीपात्रात सरतीच ेवेळी दासोळ खाडीच ेखार् 
पा ी शररत लसल्याने  वाशरषठी नदीपात्रातील पाण्यावर लवलींबून लसलेल्या धचपळू  रहर व 
लगत गावाींच्या पा ी योिनाींना खार्  व मचूळ पा ी पुरवठा होतो, हे खरे आहे काय, 
(२) लसल्यास, दासोळ खाडीचे पा ी वाशरष्ी नदीमध्ये येण्यापासनू रोखण्यासाठी सदर पा ी 
योिनाींच्या खेडी येथ े लसलेल्या िॉकवेल निीक वाशरषठी नदीत कोल्हापूर धतीवर वसींत 
बींधारा बाींध ेचा प्रस्ताव सुमारे तीन वर्ाचपूवी िलसींपदा ववसागाकड ेसादर करण्यात आला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) लसल्यास, तदनुर्ींगाने को ती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराव लोणीिर (२९-०८-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) प्रनतवर्ी माहे िानेवारी त े म े या मदहन्यामध्ये वाशरष्ी नदी पात्रामध्ये कोयना 
िलारयातून लत्यींत लल्प प्रमा ात पा ी येत लसत.े  यामुळे रहरामध्ये कमी दाबान ेपा ी 
पुरवठा करावा लागतो. परर ामी रहरातील नागररकाींच्या तक्रारी येत लसतात. याकरीता 
उपाययोिना म्ह ून खेडी िॅकवेल येथ े वाशरष्ी नदीपात्रात वसींत बींधारा बाींध ेबाबत 
मुख्याधधकारी, धचपळू  याींनी कायचकारी लशसयींता, रत्नाधगरी पा्बींधारे ववसाग (दक्षक्ष ) 
याींच्याकड ेमाग ी केलेली आहे. सदर के्षत्र पूर प्रव  के्षत्र लसल्याने बींधारा गाळान ेसरुन पूर 
पररजस्थती ननमाच  होऊ रकते. यासाठी सवेक्ष  व लन्वेर्  आवश्यक आहे. वाशरष्ी नदीचा 
िलरास्त्रीय ल्यास करण्याचे काम के्षत्रीय स्तरावर प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ग्रामीण भागात मुख्यमांत्री ग्रामीण पाणीपुरवठा योिना राबववण्याबाबत 
  

(५)  ३९०५४ (२०-०१-२०१६).   श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ग्रामी  सागात प्रचशलत लसलेली पा ीपुरवठ्यासाठी लसलेल्या सवच योिना रद्द 
करुन यापुढे फक्त मुख्यमींत्री ग्रामी  पा ीपुरवठा योिना राबववण्याचा नन चय राज्य रासनान े
नुकताच घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लसल्यास, याबाबतची कार े काय आहेत, 
(३) लसल्यास, मुख्यमींत्री ग्रामी  पा ीपुरवठा योिनाींची लींमलबिाव ी केव्हापासून लींमलात 
ये ार आहे ? 
 
श्री. बबनराव लोणीिर (०१-०९-२०१६) : (१) व (२) हे खरे नाही. 

कें द्र रासनान े दद २९ िून, २०१५ रोिीच्या पत्रान्वये राषरीय ग्रामी  पयेिल 
कायचक्रमाींतगचत प्रगतीपथावरील योिना प्राधान्याने पू च करण्यात  याव्यात. तसेच सींसद आदरच 
ग्राम व फ्लोराभड व लसेेेननक बाधधत गाव/ेवाडया वगळता इतर गावाींमध्ये नवीन नळपा ी 
पुरवठा योिना न घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
(३) राज्यातील ग्रामी  िनतेला वपण्याचे पा ी उपलब्ध करुन देण्यासाठी मुख्यमींत्री ग्रामी  
पेयिल कायचक्रम हा राज्य रासनाचा स्वतींत्र कायचक्रम राबववण्याचे ववचाराधीन लसून रासन 
मान्यता शमळाल्यानींतर सदर कायचक्रमाची लींमलबिाव ी करण्यात ये ार आहे.  
 

___________ 
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पुणे जिल््यातील किल्ले मसांहगडच्या रस्त्याची झालेली दरुवस्था 
  

(६)  ४०३०८ (२८-०४-२०१६).   श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय 
साांस् िृतति िायय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पु े जिल््यातील शसींहगड ककल्ल्याचा रस्ता खडतर आण  िीवघे ा ठरत लसल्याच ेमाहे 
िानेवारी २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदरचनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) लसल्यास, आठवड्याला लाखोंच्या आत पयच् न रुल्क प्रवासी सरत लसताींना त्याींना खड्ड े
चुकवत िीव मुठीत धरून वाहने चालवावी लागत लसल्याच ेननदरचनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) लसल्यास, ऐनतहाशसक महत्व लसलेल्या पु े जिल््यातील शसींहगड ककल्ल्याच्या 
ववकासाच्या दृष्ीन ेरासनान ेको ती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
 

श्री. ववनोद तावड े(१०-०८-२०१६) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
शसींहगड ते गोळेवाडी या रस्त्याचे मिबूतीकर  व रुीं दीकर ाच्या कामाकररता 

वनसींवधचन लधधननयम १९८० लींतगचत कें द्र रासनाची ववधधवत व लींनतम मींिूरी प्राप्त झाली 
आहे. त्यानुसार रस्त्याच्या कामाकररता जिल्हा ननयोिन सशमती, पु े याींचेकडून वन ववसागास 
रु. ७८९.५६ लक्ष ननधी प्राप्त लसून सदर प्राप्त ननधीतून सावचिननक बाींधकाम (दक्षक्ष ) 
ववसाग, पु े याींचेमाफच त ७.६० कक.मी. रस्त्याचे काम पू च केले आहे, उवचररत १.४० कक.मी. 
रस्त्याच्या कामाच े लींदािपत्रक व आवश्यक ननधीची माग ी कर ेसाठी वन ववसागान े
सावचिननक बाींधकाम ववसागास सूधचत केले आहे. वन सींरक्षक सशमतीमाफच त पयच् काींकडून 
त्याींच े वाहनाकररता उपद्रव रुल्क वसूल केले िातो. सदर रुल्क हे सींबींधधत वन सींरक्ष  
सशमतीच्या खात्यामध्ये िमा करण्यात येत.े सदर सशमती ही आतकरवाडी, डो िे, थोप्ेवाडी, 
साींबरेवाडी व मोरदारी ही पाच गावाींची शमळून एकत्रत्रतररत्या कायचरत आहे. सदर ननधीचा 
ववनीयोगाबाबत सदर सशमती एकत्रत्रतररत्या नन चय घेत लसत.े 

गेस्् हाऊस, ध्यानधार ा कें द्र, सींरक्षक कठड े व पदपथ इत्यादी २४०.७५ लक्ष  
रकमेची कामे महाराषर पयच् न ववकास महामींडळ याींनी केली आहेत. 

शसींहगड ककल्ला व पररसरातील वाहनतळ, स्वच्छतागहृ इ. काम े करण्यासाठी 
रु.१३५.३३ लक्ष महाराषर पयच् न ववकास महामींडळान ेपु े वनववसागाकड ेवगच केला होता. सदर 
ननधीतून सावचिननक बाींधकाम ववसाग (दक्षक्ष ) ववसाग पू े याींचमेाफच त काम करण्यात आले 
आहे. 

पुरातत्व ववसाग, पु े याींनी आतापयचत केलेली लमतृेश्वर मींददराच्या ितन व 
दरुुस्तीचे काम पुरातत्व ववसागामाफच त सन २००४-०५ मध्ये करण्यात आले आहे. 
        तसेच शसींहगड ककल्ल्याच्या ितन व दरुुस्तीची कामे पुरातत्व ववसागामाफच त 
करण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यातील औरांगाबाद ववभागासह अन्न व औषध प्रशासन  
ववभागातील ररक्त् ा पदे भरण्याबाबत 

  

(७)  ४०३२१ (०३-०५-२०१६).   श्री.सांिय साविारे (भुसावळ), श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर), 
श्री.वविय औटी (पारनेर), डॉ.तषुार राठोड (मखुेड) :   सन्माननीय अन्न आणण औषध 
प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद ववसागात ये ाऱया ८ जिल्हयात लन्न व और्ध प्ररासन ववसागात १४० 
पदाींपैकी ४० पदे ररक्त लसल्याने सन २०१५ या कालावधीमध्ये फक्त २ ते ४ कारवाभ 
करण्यात प्ररासनाला यर आले लसून ववश्लेर्क पद ररक्त लसल्याने नमुने तपास ीसही 
ववलींब होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सदर ववसागातील ररक्त पदाींमुळे लन्न व और्धात ससेळ रोखण्यासाठी मोबाभल 
व्हॅनचा उपयोग करून कायचवाही करण्यास मयाचदा येत लसल्याच े व सेसळयुक्त लन्नपदाथच, 
बींदी घातलेले (तींबाखुिन्य पदाथच) दठकदठका ी ववकले िात लसल्याच ेननदरचनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) राज्यात लन्न व और्ध प्ररासन ववसागात प्रथम शे्र ी लधधकाऱयाींपासून ते चतथुच शे्र ी 
कमचचाऱयाींची ३५ ्क्के पदे ररक्त लसल्यामुळे रासनाच्या कामात गैरसोय ननमाच  होत 
लसल्याच ेददनाींक ७ फेब्रुवारी, २०१६ मध्ये ननदरचनास आले, हे खरे आहे काय, 
(४) लसल्यास, याबाबत चौकरी करण्यात आली आहे काय, चौकरीच्या लनुर्ींगान ेररक्त पदे 
तातडीने सरण्याबाबत व ववसागाची कायचक्षमता वाढववण्यासाठी रासनाने को ती कायचवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट (३०-०८-२०१६) : (१) व (२)  लन्न व और्ध प्ररासनाच्या औरींगाबाद 
ववसागामध्ये सन २०१५-१६ या वर्ाचमध्ये लन्न पदाथाचचे १११९ नमुने व और्धाींच ेएकू  ५८० 
नमुने तपास ीसाठी काढण्यात आले आहेत.  या कालावधीत १७ धाडीींमध्ये रु.८६ लाख 
ककमतीची और्ध े ताब्यात घेण्यात आली आहेत. तसेच   ददनाींक १७.०७.२०१५ पासून 
प्रनतबींधधत लन्न पदाथाांच्या २३ प्रकर ाींमध्ये रु.५,१५,२६,१२५/- ककीं मतीचा साठा िप्त करण्यात 
आला आहे.  याबाबत २०१ एफआयआर नोंदववण्यात आले आहेत व १५५ प्रकर ी न्यायालयात 
ख्ले दाखल करण्यात आले आहेत.  यास्तव ररक्त पदाींमुळे ववलींब झाल्याचे आढळून आलेले 
नाही. 
(३) व (४) ररक्त पदाींमुळे प्ररासनाच्या कामकािात गैरसोय ननमाच  झाल्याचे ननदरचनास 
आलेले नाही. तसेच ररक्त पदे पदोन्नतीन ेव नामननदेरनाने सरण्याची कायचवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

___________ 
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राज्यात िममनीतील पाण्याची पातळी खाली गेलेल्या व पाण्यात मयायदेपेक्षा अधधि फ्लोराइड 
क्षार असलेल्या भागात उस-भात वपिाांची लागवड न िरण्याबाबत 

  

(८)  ४०४५६ (२८-०४-२०१६).   श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूवय) :   सन्माननीय 
पयायवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात िशमनीतील पाण्याची पातळी खाली गेलेल्या व पाण्यात मयाचदेपेक्षा लधधक 
फ्लोराइड क्षार लसलेल्या सागात उस-सात वपकाींची लागवड न करण्याबाबत धोर ात्मक 
नन चय घ्यावा, लरी सूचना राषरीय हररत लवादान े केल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदरचनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसचे, पाण्याच े नमनु े तपासून प्रनतबींधात्मक उपाययोिना लींमलात आ ाव्यात लस े
आदेरही लवादाने ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) लसल्यास, रासन सदर धोर ात्मक नन चय व प्रनतबींधात्मक उपाययोिनाची 
लींमलबिाव ी पाण्याची पातळी कमी लसलेल्या जिल््याींमध्ये कर ार आहे काय, 
(४) तसेच, पाण्यात फ्लोराइडचे प्रमा  मयाचदेपेक्षा लधधक लसल्यास दवुर्त पा ी सोड ाऱया 
उद्योग व प्रकल्पाींवर रासन कारवाभ कर ार आहे काय, लसल्यास, कधीपयांत रासन कारवाभ 
कर ार आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची काय कार े आहेत ? 
 
श्री. रामदास िदम (२७-०७-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 

तथावप, मा. राषरीय हरीत लवादाने लिच क्र.४७/२०१३ - लशसम सरोदे आण  इतर 
ववरुध्द जिल्हाधधकारी, नाींदेड व महाराषरातील इतर १२ जिल्हे या प्रकर ी             
ददनाींक ११.०१.२०१६ रोिीच्या आदेरानुसार पाण्याच े नमनुे तपासून, प्रनतबींधात्मक उपाय-
योिना लींमलात आ ाव्यात लस ेआदेर ददले आहेत. 
(३) याबाबत महाराषर प्रदरू्  ननयींत्र  मींडळामाफच त सींबींधीत ववसागाींरी चचाच करुन, राषरीय 
हरीत लवादाच्या ददनाींक ११.०१.२०१६ च्या लींमलबिाव ी करुन, पाण्याची पातळी कमी 
लसलेल्या जिल््याींमध्ये योग्य त्या उपाय-योिना करण्याबाबत लनुक्रमे ददनाींक ०१.०२.२०१६ 
रोिीच्या पत्राींनुसार ववनींती केली आहे. 
(४) राषरीय हरीत लवादाच्या उपरोक्त आदेरानसुार, म.प्र.नन. मींडळ व सूिल सवेक्ष  ववसाग, 
महाराषर रासन याींच्या ददनाींक ०३.०२.२०१६, ११.०२.२०१६ व २०.०२.२०१६ रोिी झालेल्या 
बैठकाींच्या लनुर्ींगान,े म.प्र.नन. मींडळान ेरु. १००/- करोडपेक्षा िास्त साींडवल लस ाऱया तसेच 
महाराषर औद्योधगक ववकास ववसागाच्या लख्यात्याररबाहेर लस ाऱया कारखान्याींना सूिल 
सवेक्ष  ववसागाच े ना हरकत प्रमा पत्र घे े त्याींच्यावर बींधनकारक लसल्याबाबत कळववले 
आहे. 
     तद्नींतर, िलसींसाधन नदी ववकास व गींगा सींरक्ष  मींत्रालय, सारत सरकार याींनी    
ददनाींक १०.०२.२०१६ रोिीच्या पत्रानुसार म.प्र.नन. मींडळास, त्याींनी महाराषरातील १२ 
जिल्हयातील ३६ कारखान्याींना ना हरकत प्रमा पत्र ददले लसल्याबाबत कळववले आहे. 
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         तसेच िलसींसाधन नदी ववकास व गींगा सींरक्ष  मींत्रालय, सारत सरकार याींनी 
िशमनीखालील क्षारयुक्त पाण्याचा उपसा कर ाऱया ९ कारखान्याींना ददनाींक २९.०३.२०१६ 
रोिीच्या आदेरानसुार सूिल सवेक्ष  ववसागाच े ना हरकत प्रमा पत्र घे े त्याींच्यावर 
बींधनकारक लसल्याबाबत कळववले आहे. त्याचप्रमा े िर त्याींनी सदरहू प्रमा पत्र घेतले नाही, 
तर त्याींच्यावर म.प्र.नन. मींडळ व सूिल सवेक्ष  ववसाग योग्य ती कायदेरीर कारवाभ करेल 
लरा सूचना सदरहू पत्रानुसार ददल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जिल्हा पररषद राबवत असलेल्या खड्ड ेअन डासमुक्त गाव  
हा “नाांदेड पॅटनय” राज्यात राबववण्याबाबत  

  

(९)  ४०४६८ (१०-०५-२०१६).   श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूवय) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जिल्हा पररर्द राबवत लसलेल्या खड्ड ेलन डासमुक्त गाव या “नाींदेड पॅ्नच” ची 
सवच देरसर चचाच लसल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये ननदरचनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) लसल्यास, सदर पॅ्नचद्वारे नाींदेड मधील १०० गाव े डासमुक्त झाली आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) लसल्यास, सदर पॅ्नचची दखल कें द्राच्या पा ीपुरवठा व स्वच्छता मींत्रालयाने ही घेतली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) लसल्यास, राज्य रासन सदर पॅ्नच राज्यसर राबववण्याबाबत उपाययोिना कर ार आहे 
काय, 
(५) लसल्यास, त्याची लींमलबिाव ी कराप्रकारे लस ार आहे, 
(६) नसल्यास, त्याची काय कार े आहेत ? 
 
श्री. बबनराव लोणीिर (१०-०८-२०१६) : (१) व (२) होय. जिल्हा पररर्द नाींदेड लींतगचत 
जिल््यातील ग्रामपींचायतीमध्ये खड्ड ेलन डासमुक्त गाींव ही योिना राबववली िात आहे. सदर 
योिन ेलींतगचत जिल््यातील िवळपास १२२ गावे डासमुक्त झालेली आहेत. 
(३) खड्ड े लन डासमुक्त गाींव या योिनेबाबत मखु्य कायचकारी लधधकारी, जिल्हा पररर्द, 
नाींदेड याींनी एक सादरीकर  कें द्र रासनाच्या पेयिल व स्वच्छता मींत्रालयाकड ेकेले आहे. 
(४), (५) व (६) सदर योिने लींतगचत बाींधण्यात आलेल्या रोर्खड्याचा सिूल पुनसरच ाच्या 
सींदसाचत पा ी पातळीचा ल्यास सूिल सवेक्ष  व ववकास यींत्र ा याींच्यामाफच त प्रगती पथावर 
आहे. सूिल सवेक्ष  व ववकास यींत्र ेच्या ल्यास लहवाल प्राप्त झाल्यानींतर सदर योिना 
राज्यसरात राबववण्याबाबत नन चय घेण्यात येभल. 
  

___________ 
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राज्यात अनेि दिुानाांत वविलेला माल परत घेतला िाणार नाही अशा 
 प्रिारच्या तनयमबा्य पाट्या लावण्यात येत असल्याबाबत 

  

(१०)  ४२५२५ (२८-०४-२०१६).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात लनके ववववध दकुानाींत ववकलेला माल परत घेतला िा ार नाही लरा प्रकारच्या 
ननयमबा्य पाट्या लावण्यात येवून ग्राहकाींची लु् करण्यात येत लसल्याचा प्रकार         
माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदरचनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) लसल्यास, सदर ननयमबा्य पाट्या लाव ा-या दकुानदाराींवर कारवाभ करण्याबाबत 
रासनाने को ती तातडीची कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (२३-०८-२०१६) : (१) लराप्रकारची तक्रार रासनाकड,े ग्राहक आयोगाकड े
लथवा जिल्हा मींचाकड ेप्राप्त झालेली आढळून येत नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यात लोििलेच्या माध्यमातून समाििागतृी िरणाऱया िलािाराांना 
 मराठी धचत्रपटाांप्रमाणे अनुदान देण्याची मागणी 

  

(११)  ४३५३० (२८-०४-२०१६).   श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा 
िळवा), श्री.सुरेश लाड (िियत), श्री.शामराव ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई) :   सन्माननीय 
साांस् िृतति िायय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात लोककलेच्या माध्यमातून ग्रामी  सागात ज्वलींत कथानकाद्वारे समाििागतृी 
कर ाऱया कलाकाराींना वाढीव मानधन सुरु करून ग्रामी  कला सींस्कृतीला चालना देण्यासाठी 
मराठी धचत्रप्ाींप्रमा े सरसक् लनुदान द्याव े लरी माग ी कलाकाराींनी राज्य रासनाकड े
वारींवार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लसल्यास, याबाबत रासनान ेको ती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, लसल्यास, 
त्याचे स्वरूप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
 

श्री. ववनोद तावड े (०२-०८-२०१६) : (१) लरी को तीही माग ी रासनाकड े प्राप्त झाल्याच े
आढळून येत नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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आत् िरगाव ह्ीतील (ता.खालापूर,जि.रायगड) टेंबेवाडी गावािवळील  
रायगड िाबायइयडस िारखान् यातून होणारे प्रदषूण 

  

(१२)  ४४६१२ (२८-०४-२०१६).   श्री.सुरेश लाड (िियत), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय पयायवरण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सािगाव (ता.खालापूर, जि.रायगड) पींचक्रोरीतील आत् करगाव हद्दीतील े्ंबेवाडी 
गावािवळील रायगड काबाचइचडस कारखान् यातील प्रदवुर्त पा ी रहदारीच् या रस् त् यावर सोडण्यात 
ये ाऱया उग्र पाण् यामळेु नागरीकाींसह गुरा-ढोराींना त्रास होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लसल् यास, याबाबत सामाजिक कायचकत् याांसह नागरीकाींनी प्रदरु्  मींडळ किचत व रायगड  
ववसाग याींच् याकड े ददनाींक १६ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्यासमुारास लेखी तक्रारी केल् या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) लसल् यास, याबाबत रासनान ेसींबींधधताींवर को तीही कारवाभ केली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम (२७-०७-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. याबाबत महाराषर प्रदरू्  ननयींत्र  मींडळाकड े लेखी तक्रार प्राप्त झालेली 
नाही. तथावप, दद. १५.०१.२०१६ रोिी भ्रमनध्वनीद्वारे तक्रार प्राप्त झाली होती. 
(३) तक्रारीच्या लनुर्ींगाने दद. १५.०१.२०१६ रोिी समक्ष से् देऊन पाह ी केली व साींडपा ी 
बाहेर िा ार नाही याबाबत काळिी घेण्याबाबत कारखान्यास कार े दाखवा नो्ीस बिावली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
अिोला (जि.अिोला) तालुक्यात टािळी - िलांब येथ ेचालववण्यात  

येणा-या प्रभात महहला बचतगटावरील िारवाईबाबत 
  

(१३)  ४५५९० (२८-०४-२०१६).   श्री.हररष वपांपळे (मुतत यिापूर) :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लकोला (जि.लकोला) तालुक्यात ्ाकळी-िलींब येथ ेचालववण्यात ये ा-या प्रसात मदहला 
बचत ग् सींचाशलकेकडून विनमापाींसह सुमारे १६ हिाराींचा धान्यसाठा िप्त करण्यात 
आल्याची कारवाभ पुरवठा ववसागामाफच त माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये करण्यात आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) लसल्यास, या बचतग्ातफे लवैध स्वस्त धान्य दकुान चालववण्यात येत लसून रासकीय 
मालाची लवैध ववक्री देखील सुरु होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) लसल्यास, उक्त प्रकर ी सदरहू बचतग्ावर व सींबींधधताींवर को ती कारवाभ करण्यात 
आली आहे वा येत आहे ?  
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श्री. धगरीश बापट (२६-०९-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) प्रसात बचत ग्ाला मौ. ्ाकळी िलम येथ े रास्तसाव दकुान मींिुर आहे. सदर 
रास्तसाव दकुानाकडून रासकीय धान्याची लवैध मागाचन े ववल्हेवा् लावण्याची बाब लक्षात 
आल्यामुळे त्याींच्या ववरुध्द िीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५ चे कलम ३ व ७ लन्वये 
गु.र.क्र.३११५/२०१५ ददनाींक१७/ १२/२०१५ रोिी रामदास पेठ पोलीस ठा े, लकोला येथे गुन्हा 
नोंदववण्यात आला आहे. 
     तसेच या दकुानाच्या प्राधधकारपत्राच्या नावे िमा लसलेली १००% लनामत रक्कम 
रासन िमा करण्यात आली लसनू, दकुानाचे प्राधधकारपत्र रद्द करण्यात आले आहे.      

___________ 
  

िॉनय (ता.खेड,जि.पुणे) या िारखान्यातील साांडपाण्यामुळे  
ववहहरीांचे पाणी दवुषत झाल्याबाबत 

  

(१४)  ४५६८१ (२८-०४-२०१६).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय पयायवरण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे कारेगाव (ता.खेड, जि.पु े) येथील कॉनच या कारखान्यान ेबोलर घेऊन 
साींडपा ी त्यात सोडल्यामळेु ववदहरीींचे पा ी दवुर्त झाल्यान े नागररकाींच्या िीववताला धोका 
ननमाच  झाल्याच े माहे िानेवारी २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदरचनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) लसल्यास, रासनान े उक्त प्रकर ाची चौकरी केली आहे काय, त्यानुर्ींगाने सींबींधधत 
कीं पनीवर को ती कारवाभ केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम (२७-०७-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

यड्राव (ता.मशरोळ, जि.िोल् हापूर) येथील रामगोपाल डबडला प्रा.मल.येथून  
रसायनयुक्त दवूषत पाण्यामुळे होणारे प्रदषूण 

(१५)  ४६२६६ (२८-०४-२०१६).   श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ) :   सन्माननीय पयायवरण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यड्राव (ता.शररोळ, जि.कोल् हापूर) येथील रामगोपाल त्रबडला प्रा.शल.या उद्योगातून 
रसायनयुक् त दवूर्त पा ी उघड्यावर सोडल् यान े दगुांधी पसरुन ववदहर व कुपनशलकेचे पा ी 
प्रदवुर्त होत लसल् यान े यासींदसाचत प्रदरु्  ननयींत्र  मींडळाकड े ग्रामस् थाींनी वारींवार तक्रार 
करुनही को तीच कारवाभ करीत नसल् याने माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
आींदोलन केले हे खरे आहे काय, 
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(२) लसल् यास, या सींदसाचत रासनान ेसींबींधधत कीं पनीवर को ती कारवाभ केली वा करण् यात 
येत आहे, 
(३)  नसल् यास, ववलींबाची कार े काय आहेत  ? 
 

श्री. रामदास िदम (२७-०७-२०१६) :(१) व (२) लींरत: खरे आहे. 
     तक्रार आली हे खरे आहे. से्ीच्या दरम्यान उद्योगाच ेसाींडपा ी आवाराच्या बाहेर िात 
नाही लस ेआढळून आले. तथावप, घरगुती साींडपा ी उद्योगाच्या आवाराच्या बाहेर िाव ूनये 
यासाठी उपाययोिना करण्याच्या सूचना से्ीदरम्यान देण्यात आल्या. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
बुलढाणा जिल् हयातील रास् त भाव धान् य दिुानात रॉिेल व धान् य  

पुरेशा प्रमाणात उपलब् ध नसल् याबाबत 
(१६)  ४८६२९ (२८-०४-२०१६).   श्री.हषयवधयन सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय अन् न, 
नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढा ा जिल् हयातील रास् त धान् य दकुानामध्ये पुरेरा प्रमा ात रॉकेल व धान् य उपलब् ध 
नसल् याचे ददनाींक १५ डडसेंबर, २०१५ रोिी वा त् या समुारास ननदरचनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) लसल् यास, सदर प्रकर ाची चौकरी करण् यात आली आहे काय, चौकरीत काय आढळुन 
आले त् यानुसार सींबधीताींवर को ती कारवाभ केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) तसचे, उक्त दठका ी पुरेरा प्रमा ात रॉकेल व धान्य उपलब्ध करण्याबाबत को ती 
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट (०४-०६-२०१६) : (१) व (२) लरा स्वरुपाची को तीही तक्रार जिल्हा पुरवठा 
कायाचलय, बुलढा ा याींच्याकड ेप्राप्त झालेली नाही. 
      बुलढा ा जिल््यात मींिूर करण्यात ये ारे धान्य व केरोशसनचे वा्प पात्र 
शरधापत्रत्रकाधारकाींना करण्यात येते. 
      बुलढा ा जिल््यात परवानाधारकाींच्या ननयशमत तपासण्या करण्यात येतात. तपास ीत 
दोर्ी आढळून आलेल्या परवानाधारकाींववरुध्द ननयमानुसार कारवाभ करण्यात येते. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
देवगड-िामसांड े(जि. मसांधुदगुय) येथील ग्रामस्थाांसाठी वपण्याच्या  

पाण्याची व्यवस्था िरण्याबाबत 
(१७)  ४९०९९ (२८-०४-२०१६).   श्री.अबू आिमी (मानखूदय मशवािीनगर) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देवगड-िामसींड े (जि. शसींधुदगुच) येथील ग्रामस्थाींसाठी वपण्याच्या पा ी प्रश्नासाठी        
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मा. पा ीपुरवठा मींत्री, तसेच मा. पालकमींत्री (शसींधुदगुच), मुख्य कायचकारी लधधकारी (जि. प. 
शसींधुदगुच) याींच्याकड े प्रश्न माींडून देखील रासनाने दखल घेतली नसल्याच्या ननर्ेधाथच        
माहे नोहेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी तीर प िनआींदोलनाचा 
इरारा ददलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लसल्यास, सदर प्रकर ी चौकरी केली आहे काय, त्यानुर्ींगान ेघेण्यात आलेल्या नन चयाच े
स्वरूप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची सवचसाधार  कार े काय आहेत ?   
  
श्री. बबनराव लोणीिर (२६-०७-२०१६) : (१)  होय.  
(२) होय, पा ी ी्ंचाभ कायचक्रमाींतगचत सन २०१५-१६ मध्ये देवगड-िामसींड,े जि. शसींधुदगुच येथील 
नळ पा ी पुरवठा योिनचेी ववररे् दरुुस्ती उपाययोिना  घेण्यात आली आहे. सदर कामाींना 
प्ररासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तथावप कीं त्रा्दारान ेसद्यजस्थतीत पावसाळा लसल्यान े
काम पू च करण्यास मुदतवाढ माधगतली लसल्याने हे काम ऑक््ोबर २०१६ लखेर पू च 
करण्यात ये ार आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
पुणे जिल् ्यातील मळुा-मुठा नदीच् या शुध् दीिरणासाठी िपान इांटरनॅशनल  

िो.ऑ. एिन् सी (िायिा) या िां पनीशी िेलेला िरार 
  

(१८)  ५०९७२ (२८-०४-२०१६).   श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील 
(आांबेगाव), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.सुरेश लाड (िियत), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा 
िळवा), श्री.अतुल साव े (औरांगाबाद पूवय), श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.हनमुांत डोळस 
(माळमशरस) :   सन्माननीय पयायवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पु े जिल् हयातील मळुा-मुठा नदीच् या रुध् दीकर ासाठी कें द्र व राज् य रासनान े िपान 
इीं्रनॅरनल को.ऑपरेरन एिन् सी (िायका) कीं पनीरी करार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लसल् यास, सदर कराराचे सवचसाधार  स् वरुप काय आहे, 
(३) तसेच, सदर प्रकल् पाला ककती खचच ये ार आहे आण  यामध्ये कें द्र रासनाचा व पु े 
महानगरपाशलकेचा ककती ्क्के आधथचक गुींतव ूकीचा वा्ा आहे, 
(४) लसल्यास, सदर काम ककती वर्ाचत पू च करून नदी प्रदरू्  मुक्त करण्याच ेननयोिन आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम (२७-०७-२०१६) : (१) होय. 
(२) राषरीय नदी कृती कायचक्रमाींतगचत पु े रहरात ननमाच  हो ाऱया सींपू च घरगुती 
साींडपाण्यावर प्रकक्रया करुन पा ी नदीत सोड े. 
(३) सदरची योिना राबववण्याकरीता योिनेच्या ८५% रक् कम कें द्र रासनाकडुन लनुदान 
स्वरुपात पु े मनपाला प्राप्त हो ार लसनू, उवचरीत १५% रक् कम पु े मनपाने उसार े 
लपेक्षक्षत आहे. 
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(४) सदरची योिना तीन वर्ाचच्या कालावधीमध्ये राबववण्याचा पु े मनपाचा मानस आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
 

अिोला जिल््यात वैधमापन तनयमाांचे उल्लांघन िरून  
ग्राहिाांची फसवणुि होत असल्याबाबत 

  

(१९)  ५१३७३ (२८-०४-२०१६).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पवूय) :   सन्माननीय अन् न, 
नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लकोला जिल््यात वैधमापन ननयमाींच े उल्लींघन होत लसनू ग्राहकाींची मोठ्या प्रमा ात 
फसव ुक होत लसल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदरचनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) लसल्यास, सदर जिल््यात वैधमापन रास्त्र ववसागाच्या लधधका-याींनी ददनाींक १९ 
िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास वैधमापन ननयमाींच ेउल्लींघन कर ाऱया ववके्रत्याींवर धाडी 
घातल्या आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) लसल्यास, उक्त धाडीमध्ये नमेके काय आढळून आले, 
(४) लसल्यास, रासनान े सदर प्रकर ी चौकरी केली आहे काय, उक्त चौकरीमध्ये काय 
आढळून आले, त्यानुर्ींगान ेदोर्ीींवर को ती कारवाभ केली वा करण्यात येत आहे तसेच लरा 
लवैध बाबीींना ल्काव करण्याकररता रासनान ेको ती उपाययोिना केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट (०१-०८-२०१६) :(१), (२), (३), (४) व (५) होय, हे खरे आहे. 

लकोला जिल््यामध्ये वधैमापन रास्त्र लधधननयम, २००९ मधील तरतूदीनुसार 
करण्यात आलेल्या कायचवाहीमध्ये एकू  २१ आस्थापनाववरुध्द आवेष्ीत वस्तुींवर ववदहत 
उद्घोर् ा नसताना त्याींची ववक्री कर े, पाण्याच्या बा्लीची तसचे इतर शरतपेयाींची छावपल 
ववक्री ककीं मतीपेक्षा लधधक दराने ववक्री कर े, तोलन उपकर े वा मापन उपकर ाींची 
फेरपाडताळ ी व मुद्राींकन न करुन घे े इत्यादी तरतूदीींच्या सींगाबद्दल कायदेरीर कारवाभ 
करण्यात आली लसून यापैकी १८ प्रकर े लधधननयमातील तरतूदीनुसार प्ररशमत करण्यात 
आली लसून २ प्रकर े कारवाभसाठी ननरीक्ष ाकड ेप्रलींत्रबत आहेत. प्ररशमत करण्यात आलेल्या 
प्रकर ाींमध्ये एकू  रु. ४७,०००/- एवढी प्ररमन रक्कम सींबधधताींनी रासन िमा केली आहे 
तसेच ग्राहकाींची फसव ूक होत लसल्यास या यींत्र ेच ेसींकेत स्थळ तसेच भ-मेल, व्हॉट्स ॲप 
आण  जव्््रद्वारेही तक्रार करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. 

 
___________ 
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अमरावती येथील जिल्हा पररषदेला अनसुूधचत िातीच्या बहुसांख्य लोि असलेल्या गावामध्ये 
पाण्याची व्यवस्था िरण्यासाठी हदलेल्या तनधीचा गैरवापर होत असल्याबाबत 

  

(२०)  ५२१४४ (२९-०४-२०१६).   श्री.प्रभुदास मभलाविेर (मेळघाट) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लमरावती येथे रासनाने जिल्हा पररर्देला लनुसूधचत िातीच्या बहुसींख्य लोक लसलेल्या 
गावामध्ये पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी १ को्ी रुपये ददले लसून कमीरनपो्ी हा ननधी 
दसुऱया गावाींमध्ये वळववला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लसल्यास, सदर प्रकर ी चौकरी करण्यात आली आहे काय व चौकरीलींती काय आढळून 
आले, 
(३) लसल्यास, चौकरीच्या लनुर्ींगाने दोर्ीींवर रासनाने काय कारवाभ केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (०३-०८-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मािलगाांव (जि. बीड) येथ ेसुिल तनमयल अमभयान योिने अांतगयत पुरि  
पाणी पुरवठा योिना िायायजन्वत िरणे बाबत 

  

(२१)  ५२८०५ (२८-०४-२०१६).   श्री.आर. टी. देशमुख (मािलगाांव) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मािलगाींव (जि.बीड) येथील सुिल ननमचल लशसयान योिन ेलींतगचत पुरक पा ी पुरवठा 
योिनेच ेकाम ददलेल्या वेळेत पु च झाले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) लसल्यास, सदर पा ी पुरवठा योिनचे े बील लोकवगच ी न घेता तसेच काम लधचव् 
लसताींना सींबींधीत गुत्तेदारास ददले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) लसल्यास, याबाबत रासनान ेचौकरी केली आहे काय, त्यानरु्ींगाने सींबींधधत लधधकारी व 
गुत्तेदारावर को ती कारवाभ केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (३०-०८-२०१६) : (१) होय. महाराषर सुिल व ननमचल लशसयानाींतगचत 
मािलगाव पा ी पुरवठा योिनेतील कामाींसाठी ठेकेदारास दद.४.६.२०१४ रोिी कायाचदेर देण्यात 
आले होत.े त्यानुसार सदरची कामे १२ मदहन्याच्या कालावधीत पु च कर े आवश्यक होते. 
तथावप, योिनेतील िलवादहनी व ववतर  वादहनीचे कामासाठी ठेकेदारास राज्यमहामागच व 
राषरीय महामागच क्रॉशसींगसाठी सींबींधधत कायाचलयाींची वेळेवर परवानगी न शमळाल्यान े तसेच 
माके् कशम्ी मोंढा  याींचेकडून करण्यात आलेली लडव ूक, गावठा ातील स्थाननक 
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लनतक्रम े इ.ववववध कार ाींमुळे सदरची काम ेववदहत वेळेत पू च करण्यास ववलींब झाला. सदर 
कामाींस मािलगाव नगर पररर्देने ठराव क्र.११५३ लन्वये दद.३१.८.२०१६ पयांत मुदतवाढ ददली 
आहे. सद्य:जस्थतीत मींिूर साींडवली काम े ९२.५% तसेच सधुार ा काम े ९९% पु च झाली 
आहेत. 
(२) नाही. रासन नन चय, ददनाींक ८.५.२०१४ प्रमा  े मािलगाव नगर पररर्देने स्वदहश्श्याची 
सींपु च रक्कम रुपये ४६.३५ लक्ष बकँ खात्यामध्ये िमा केली आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
ठाणे जिल्हा पररषदेमध्ये पाणीपुरवठा योिनाांचा झालेला गैरव्यवहार 

(२२)  ५४२८१ (१०-०८-२०१६).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), अॅड.िे.सी.पाडवी 
(अक्िलिुवा), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवय), डॉ.बालािी 
किणीिर (अांबरनाथ), श्री.तनतेश राण े (िणिवली), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अममन 
पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सरदार तारामसांह (मुलुांड), श्री.अममत 
साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.वैभव नाईि (िुडाळ), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जितेंद्र 
आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.अतलु सावे 
(औरांगाबाद पूवय), श्री.रािाभाऊ (पराग) वाि े (मसन्नर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठा े जिल्हा पररर्देमध्ये रुपये ३१७ को्ीींचा पा ीपुरवठा योिनाींचा गैरव्यवहार झाला 
लसल्याच ेउघड झाले लसून गैरव्यवहारातील २५ पा ीपुरवठा सशमतीींवर गुन्हे दाखल करण्यात 
आले लसल्याच े व जिल्हयातील पा ी ी्ंचाइचची समस्या सोडववण्यासाठी सदरहू रक्कम खचच 
झाली लसतानाही एकही योिना पू च झाली नसल्याच े ददनाींक १७ म,े २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास ननदरचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसचे मुरबाड तालुक्यामध्ये १७५ योिनाींना मींिूरी देण्यात आली होती त्यापैकी केवळ ४२ 
योिना पू च झाल्या लसून १३३ योिना प्रलींत्रबत लसून दोनरेपके्षा िास्त गावपाड े लपुऱया 
नळपा ी योिनाींमळेु ी्ंचाभग्रस्त लसताींनाही रासकीय यींत्र ेने केवळ १४ गाींवे ३१ वाड्याच 
ी्ंचाभग्रस्त घोर्ीत केली लसल्याचे तर रहापूर तालुक्यामध्ये १३० योिनाींना मींिूरी देण्यात 
आली होती, त्यापैकी ९३ योिना प्रलींत्रबत लसल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदरचनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) लसल्यास, मुरबाड तालुक्यात २००३-०४ ते २०१०-११ सालापयांत रु.८३ को्ी ३३लाख १७ 
हिार ननधीच्या १८७ नळ पा ीपुरवठा योिना मींिूर झाल्या लसनु त्यापैकी ५२ को्ी ३८ लाख 
४९ हिार रुपये खचाचसाठी ववतरीत करण्यात आले लसुनही ४३ योिना लत्यींत ननकृष् 
पध्दतीने पु च केल्याचे ननदरचनास आले आहे, १८७ मींिूर नळ पा ीपुरवठा योिनाींपैकी 
४३योिना लींनतम ्प्प्यात, १२३ पा ीपुरवठा योिनाींमध्ये पा ीपुरवठा सशमत्याींनी  ननधीचा 
गैरवापर करुन लपू च ठेवल्या आहेत या कार ास्तव पा ी ी्ंचाभमुळे नागररकाींची गैरसोय  
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) लसल्यास, याप्रकर ी रासनाने चौकरी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुर्ींगान ेसींबींधधताींवर को ती कारवाभ केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराव लोणीिर (०६-०९-२०१६) : (१) हे खरे नाही.   

ठा े जिल््यातील राषरीय ग्रामी  पेयिल कायचक्रमाींतगचत मींिूर करण्यात आलेल्या 
६२२ ग्राम पा ी पुरवठा व स्वच्छता सशमतीच्या उदाशसनतेमळेु व लींतगचत वादामुळे या योिना 
बऱयाच काळापासून रखडलेल्या लवस्थेत आहेत. सदर योिनाींची मींिूर ककीं मत रुपये १८३ को्ी 
आहे.  जिल्हा पररर्देच्या प्रयत्नातून ३१८ योिना पू च करण्यात आलेल्या आहेत. २९ 
योिनाींच्या ग्राम पा ी पुरवठा व स्वच्छता सशमतीच्या लध्यक्ष, सधचव व ताींत्रत्रक सेवा 
पुरवठादार याींच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
       मुरबाड तालुक्यामध्ये १७५ नळ पा ी पुरवठा योिना व १२ साधी ववदहर योिना 
मागील १० वर्ाचमध्ये मींिूर करण्यात आल्या आहेत.  सदर योिनाींची मींिूर ककीं मत रुपये 
५४.३८ को्ी लसून आितागायत रुपये ३८.९८ को्ी खचच झालेला आहे.  सदर योिनाींपकैी ४७ 
नळ पा ी पुरवठा योिना, ११ साधी ववदहरीच्या योिना पू च झालेल्या आहेत. योिनेचे काम 
लधचव् लसले तरी ४७ योिनाींमधून पा ी सुरु करण्यात आले आहे व उवचररत रखडलेल्या 
योिनाींसाठी ननयमानुसार कायचवाही करुन योिना पू च करुन घे ेसाठी ववसागीय व 
उपववसागीय स्तरावर प्रयत्न सुरु आहेत. 
       उवचररत योिनाींचे लध्यक्ष, सधचव व ताींत्रत्रक सेवा पुरवठादार याींचेवर आधथचक 
लपहाराप्रकर ी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे व ८ योिनाींमध्ये प्रथम दरचनी लपहार 
ननदरचनास आल्यान े सदर योिनाींची ददनाींक २७/०६/२०१६ रोिी लनत. मखु्य कायचकारी 
लधधकारी याींचेमाफच त सनुाव ी घेण्यात आली लसून आधथचक तफावत दरू कर ेसाठी 
सींबींधधताींना १० ददवसाची मुदत देण्यात आली आहे. 
       मुरबाड तालुक्यातील २०० पेक्षा िास्त गाव / पाड े ी्ंचाभग्रस्त लसल्याची बाब खरी 
नसून सन २०१५-१६ मध्ये १७ गावे व ३४ पाड्याींना माग ीप्रमा े ्ँकरन े पा ी पुरवठा 
करण्यात आला आहे. 
       रहापूर तालुक्यामध्ये १३० नळ पा ी पुरवठा योिना मागील १० वर्ाचच्या 
कालावधीमध्ये मींिूर करण्यात आल्याची बाब खरी आहे.  परींतु त्यापकैी ३८ योिना पू च 
झालेल्या लसून ४५ योिनाींची काम े लधचव् लसली तरी पा ी सुरु करण्यात आले आहे व 
उवचररत रखडलेल्या योिनाींसाठी ननयमानुसार कायचवाही करुन योिना पू च करुन घे ेसाठी 
ववसागीय व उपववसागीय स्तरावर प्रयत्न सुरु आहेत. 
(४)  सन २०१५ च्या पावसाळी लधधवेरनामध्ये ठा  े जिल््यातील रखडलेल्या योिनाींबाबत 
लक्षवेधी उपजस्थत करण्यात आली होती.  ववसागीय आयुक्त याींचमेाफच त नमेण्यात आलेल्या 
पथकामाफच त ठा े जिल््यातील ६२२ योिनाींची चौकरी करण्यात आली आहे.  सदर चौकरीचा 
लहवाल ददनाींक ०२/०५/२०१६ लन्वये प्राप्त झाला लसून त्या लहवालानसुार कारवाभ सुरु 
आहे.  
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       ठा े जिल््यामधील रखडलेल्या योिनाींपैकी आधथचक लपहार ननदरचनास आलेल्या २९ 
योिनाींच्या ग्राम पा ी पुरवठा व स्वच्छता सशमतीच्या लध्यक्ष, सधचव व ताींत्रत्रक सेवा 
पुरवठादार याींच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. गुन्हे दाखल करण्यात आलेल्या २९ 
योिनाींपकैी लपहारीत रक्कमेचा सर ा करण्यात आलेल्या ६ योिना व लपहारीत रक्कमेच े
काम करण्यात आलेल्या ३ योिना वगळून उवचररत २० योिनाींच ेलध्यक्ष, सधचव याींच े७/१२ 
वर बोिा चढववण्याचा प्रस्ताव ददनाींक २२/०६/२०१६ रोिी जिल्हाधधकारी याींचेकड े सादर 
करण्यात आला लसनू त्याबाबत कायचवाही सुरु आहे. 
     तसेच प्रथम दरचनी आधथचक तफावत ननदरचनास आलेल्या १९ योिनाींबाबत मुख्य 
कायचकारी लधधकारी याींच ेवतीन ेलनत. मखु्य कायचकारी लधधकारी याींचेकड ेददनाींक २७/०६/२०१६ 
रोिी ग्रामसेवक, सरपींच, लध्यक्ष, सधचव याींची सुनाव ी घेण्यात आली लसून त्याींना तफावत 
दरू करण्यासाठी ७ िुल,ै २०१६ पयांत मुदत देण्यात आली आहे.  सदर मुदत सींपल्यावर 
तफावत दरु कर ाऱयाींववरुध्द गुन्हा दाखल कर ेची व ७/१२ वर बोिा चढववण्याची कारवाभ 
ननयोजित आहे.  
      रखडलेल्या योिनाींमध्ये लधधकाऱयाीं-माफच त ननधीचा लपहार करण्यात आल्याची बाब 
ननदरचनास आलेली नाही.  तथावप, योिना पू च न होण्याबाबत सवच राखा लशसयींता याींना 
िबाबदार धरुन त्याींची १ वतेनवाढ रोखण्याची कारवाभ कर ेत आली आहे.  
(५)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

सांगमनेर (जि.अहमदनगर) शहरातील िमिमनगर येथील गोदामावर  
रॉिेलचा अवैधररत्या साठा िप्त िेल्याबाबत 

(२३)  ५४८८० (१०-०८-२०१६).   श्री.वविय औटी (पारनरे), श्री.सरदार तारामसांह 
(मुलुांड) : सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) सींगमनेर (जि. लहमदनगर) रहरातील िमिमनगर येथील एका गोदामावर पोलीस 
ननरीक्षक गोववींद ममास ेयाींनी ्ाकलेल्या छाप्यामध्ये मोसीन इक्बाल रेख याींनी लवैधररत्या 
साठा केलेले सुमारे २५ हिार रुपयाचे १२०० शल्र रॉकेल िप्त केल्याच े ददनाींक २२ एवप्रल, 
२०१६ रोिी वा त्या सुमारास ननदरचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लसल्यास, उक्त प्रकर ाबाबत रासनान े चौकरी केली आहे काय, त्यानुर्ींगान े मोसीन 
इक्बाल रेख याींचेबरोबर लन्य ककती व्यक्ती या रॉकेलच्या काळा बािारामध्ये समाववष् 
आहेत, त्याींच्यावर को ती कारवाभ केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 

  
श्री. धगरीश बापट (०२-०९-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
      िमिम कॉलनी, सींगमनेर, जि.लहमदनगर येथे एका गोडाऊनवर दद.२१.४.२०१६ रोिी 
सींगमनेर रहर पोशलसाींनी लचानक छापा ्ाकला लसता लींदाि ेरु.२५,२००/- ककमतीचे १२०० 
शल. केरोशसनचा लवैध साठा आढळून आला.  
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(२) सदर गोडाऊनच्या मालकाकड े केरोशसन ववक्री परवाना ककीं वा केरोशसनचा साठा परवाना 
नसल्यामळेु सदर एकाच इसमाववरुध्द िीवनावश्यक वस्तू लधधननयम, १९५५ मधील कलम ३ 
व ७ लन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
सदर दठका ी आढळून आलेला लवैध केरोशसन साठा िप्त करण्यात आला लसून सदर 
केरोशसनचे ववतर  ककरकोळ केरेाशसन परवानाधारकाींमाफच त पात्र शरधापत्रत्रका धारकाींना 
करण्यात आले आहे. सदर प्रकर ी पोशलस स््ेरनमाफच त चौकरी सुरु लसून प्रकर  
न्यायप्रववष् आहे.       
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

पाांढरे पाणी - अनुस्िुरा (ता.शाहुवाडी जि.िोल्हापूर ) येथील  
पररसरातील िूपनमलिा बांद असल्याबाबत 

  

(२४)  ५४८९२ (१०-०८-२०१६).   श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाींढरे पा ी त ेलनुस्कुरा (ता.राहुवाडी, जि.कोल्हापूर) या ्प्प्याींत तीसपकैी केवळ तीन 
कूपनशलकाींना पा ी येत लसल्याच ेननदरचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लसल्यास, सदर पररसरातील नागररकाींना पा ी ी्ंचाभच्या सीर्  समस्येला सामोरे िाव े
लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) लसल्यास, सदर बींद लसलेल्या कूपनशलका सुरळीत सुरु कर ेसाठी रासनाने को ती 
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (०१-०९-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

शेलगाांव देशमुख (जि. बुलढाणा) येथील महािल योिनेच्या  
िामाची चौिशी िरण्याची मागणी 

  

(२५)  ५४९१२ (१०-०८-२०१६).   डॉ.सांिय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रलेगाींव देरमखु (जि. बुलढा ा) येथील महािल योिनेच्या कामाची चौकरी करण्याची 
माग ी ग्रामस्थाींनी माहे मे, २०१६ पासून वारींवार सींबधधत लधधका-याींकड ेकेली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) लसल्यास, सदर कामाची चौकरी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
त्यानुर्ींगान ेको ती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ?  
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श्री. बबनराव लोणीिर (१९-०९-२०१६) : (१) होय. 
(२) होय. 
      ग्राम पा ी पुरवठा व स्वच्छता सशमती, तसेच सरपींच व ग्रामसेवक, ग्रामपींचायत, 
रेलगाींव देरमुख  हे दोर्ी लसल्याचे आढळून आले आहे. त्यानसुार, त्याींचेववरुद्ध कायचवाही 
करण्याची शरफारस चौकरी लहवालात करण्यात आली आहे. 
      चौकरी लहवालातील शरफाररीनुसार पुढील कायचवाहीच्या सचूना ग् ववकास लधधकारी, 
पींचायत सशमती, मेहकर याींना ददल्या आहेत.  
(३)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
चेंढरे (ता.अमलबाग,जि.रायगड) व रोहा शहरातील भरवस्तीमधील गॅस  

गोदामे इतरत्र स्थलाांतरीत िरण्याबाबत 
  

(२६)  ५५२४९ (१०-०८-२०१६).   श्री.सुभाष उफय  पांडडतशेठ पाटील (अमलबाग), श्री.धैययशील 
पाटील (पेण) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  चेंढरे (ता.लशलबाग,जि.रायगड)  व रोहा रहरातील सरवस्तीमध्ये गॅस गोदाम े आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) लसल्यास, लशलकडच्या काही मदहन्यात गॅस गोदामामध्ये स्फो् होऊन काही प्रमा ात 
मनुषयहानी व ववत्तहानी झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) लसल्यास, सदर दोन्ही गॅस गोदामे सरवस्तीतून इतरत्र स्थलाींतरीत करण्याबाबत रासनाने 
को ती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (२६-०८-२०१६) : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) हे खरे नाही. 

मे.िगे आण  सन्स या गॅस ववतरकाचे चेंढरे येथील व मे.ररयल गॅस एिन्सी या 
ववतरकाचे मौिे लष्मी, ता.रोहा येथील गॅसची गोदाम लोकवस्तीत आहेत. 

उपरोक्त दोन्ही दठका ी गॅसचा स्फो् होवून मनुषय वा ववत्त हानी झालेली नाही. 
तथावप, चेंढरे येथील लोकवस्तीतील गोदामे इतरत्र हलवण्याबाबत जिल्हा पुरवठा 

लधधकारी, रायगड लशलबाग याींनी त्याींच े दद.१७/०६/२०१५ व दद.०४/०६/२०१६ पत्रान्वये सारत 
गॅस एिन्सी, मे.िगे आण  सन्स, लशलबाग याींना कळववण्यात आलेले आहे. 

तसेच रोहा तालुक्यातील म.ेररयल गॅस एिन्सी धारकाींना लोकवस्तीपासून दरू 
सुरक्षक्षत दठका ी हलववण्याबाबत तहशसलदार, रायगड-लशलबाग याींनी त्याींचे दद.०४/०७/२०१६ 
लन्वये नो्ीस ददली आहे. 

गॅस ववतरकान ेलोकवस्तीपासून दरू गोदामासाठी िागा ववकत घेतली लसून, गॅसच े
गोदाम नजिकच्या कालावधीत लोकवस्ती बाहेर हलववण्यात ये ार आहे. 

___________ 
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नागपूर येथील नेरी सेंटरच्या टीमने बुलढाणा जिल््यातील िाही  
गाव पररसरातील पाण्याचे नमुने घेतल्याबाबत 

  

(२७)  ५५२८१ (१०-०८-२०१६).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  नागपूर येथील नेरी सें्रच्या द्मने ददनाींक ४ ते ५ एवप्रल, २०१६ च्या बुलढा ा 
जिल््यातील लनेक गाींवाच्या पाण्याचे नमुने घेतले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) लसल्यास, मागील काही वर्ाचपासून रासायननक खताींच्या लनतवापरामुळे पाण्याचे स्त्रोत 
दवूर्त होत आहेत व त्याींचा ववपरीत परर ाम मानवाच्या आरोग्यावर व िमीनी वर होत 
आहेत तरी पाण्याचे स्त्रोत दवूर्त होण्यापासनू वाचववण्यासाठी रासनाने को ती कायचवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) लसल्यास, नेरी सें्रन ेघेतलेले पाण्याच ेनमुन ेतपासण्यात आले आहेत काय, त्यात काय 
आढळून आले तदनुसार रासनान ेको ती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (०३-०९-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) ननरी नागपुर ्ीम ने ७२ गावाींचे नमुने तपास ी करीता घेतले होत.े सदर 
नीरी नागपुर सींस्था याींचा सींचालक, पा ी व स्वच्छता सहाय्य सींस्था, बेलापुर नवी मुींबभ याींच े
सोबत पा ी नमनुे तपास ी बाबतचा करार झालेला लसुन पा ी नमुने तपास ी लहवाल 
लद्याप प्राप्त झालेला नाही. लहवाल प्राप्त झाल्यानींतर यासबींधीच्या मागचदरचक सुचनाीं प्रमा  े
आवश्यकतेनुसार उपाय योिनेबाबतची कायचवाही करण्यात येभल. 
  

___________ 
  

राज्यातील ४५ लाख िुटुांबात शौचालये नसल् याबाबत 
  

(२८)  ५५५४४ (१०-०८-२०१६).   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), 
श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.दत्तात्रय 
भरणे (इांदापूर), श्री.वभैव वपचड (अिोले), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.मिरांद िाधव-पाटील 
(वाई), श्री.शामराव ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर), श्री.सुरेश 
लाड (िियत), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.वविय औटी (पारनेर), श्री.शमशिाांत मशांदे 
(िोरेगाव), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.हनमुांत डोळस (माळमशरस), प्रा.ववरेंद्र िगताप 
(धामणगाव रेल्वे), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) स्वच्छ सारत लशसयानाच्या माध्यमातून ग्रामी  सागात वैयजक्तक रौचालय उसारण्यास 
प्राधान्य ददले िात लसले तरी लद्यापही राज्यातील ३४ जिल््यामध्ये ४५,२३,३९२ कु्ुींबाींकड े
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वैयजक्तक रौचालय तर पु े जिल्हयात एक लाख दहा हिार १९ कु्ुींबाींकड ेरौचालय नसल्याचे 
तसेच वैयजक्तक रौचालय बाींधण्यात पु े जिल्हा राज्यात १६ व्या क्रमाींकावर लसल्याचे 
केलेल्या सवेक्ष ातून ननदरचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लसल्यास, राज्यात सींत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता लशसयानाच्या माध्यमातनू लनके गाव े
हग दारी मुक्त झाली लसतानाही सदर लशसयान बींद करुन िुन्या योिनेचे नव्याने स्वच्छ 
सारत लशसयान सुरु करण्याची कार े काय आहेत, 
(३) लसल्यास, िुन्या योिनेच े नामकर  केल्यामुळे योिनेच्या लींमलबिाव ीमध्ये ककती 
गु ात्मक फरक पडला याची पाह ी रासनाने केली आहे काय, लसल्यास, त्यात काय 
ननदरचनास आले आहे, 
(४) तसेच राज् यातील प्रत् येक घरात रौचालय उसारण् यासाठी को ती योिना आखली वा 
आखण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराव लोणीिर (०६-०९-२०१६) : (१)  हे खरे नाही. 
     स्वच्छ सारत शमरन (ग्रामी ) लींतगचत राज्यातील ३४ जिल््याींमध्ये माहे ऑगस््, २०१६ 
लखेरपयांत ४५,१९,११५ कु्ुींबाींकड े रौचालय नाही. तर पु े जिल््यात माहे ऑगस््, २०१६ 
लखेरपयांत एकू  ८५,५६८ कु्ुींबाींकड े रौचालय उपलब्ध नाहीत. एकू  रौचालय लसलेल्या 
कु्ुींबाींच्या सींख्येमध्ये पु े जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमाींकावर लसून ्क्केवारीमध्ये पु े जिल्हा 
पाचव्या क्रमाींकावर आहे. 
(२)  स्वच्छ सारत लशसयान हा कें द्र पुरस्कृत कायचक्रम लसून सींत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता 
लशसयान हा राज्य रासनाचा पुरस्कार स्वरुप कायचक्रम आहे. सींत गाडगेबाबा लशसयान बींद 
केलेले नसून सदर लशसयान राज्यात सुधारीत स्वरुपात राबववण्यात येत आहे. तसेच स्वच्छ 
सारत लशसयान याचीही लींमलबिाव ी राज्यात सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) राज्यातील रौचालय नसलेल्या प्रत्येक घरात रौचालय उसारण्यासाठी कु्ुींबाींना प्रोत्साहीत 
करण्यासाठी स्वच्छ सारत शमरन (ग्रामी ) कायाचन्वयीत आहे 
    राज्यात जिल्हा पररर्द सदस्य, ससापती/उप ससापती, सरपींच/उपसरपींच, ग्रामसेवक, 
तालुक्यात कायचरत लसलेले ग् समन्वयक व समुह समन्वयक याींच्या माफच त वैयजक्तक 
रौचालय नसलेल्या कु्ुींबाींना गहृ से्ीच्या माध्यमातून कु्ुींब प्रमुखाींना वैयजक्तक तसेच 
सावचिननक स्वच्छतचेे महत्व प्वून देण्यात येवून रौचालय बाींधकाम करण्यास प्रवतृ्त 
करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

___________ 
 

 
 



वव.स. २११ (23) 

राज्यातील दाररद्रयरेषेवरील (एपीएल) लाभार्थयाांना िेशरी मशधापडत्रिेवर  
अन्नधान्य ववतरण िरण्याच ेबांद िरण्यात आले असलेबाबत 

(२९)  ५५६४८ (१०-०८-२०१६).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिी), अॅड.गौतम चाबिुस्वार 
(वपांपरी) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील दाररद्रयरेर्ेवरील (एपीएल) लासार्थयाांना केररी शरधापत्रत्रकेवर लन्नधान्य ववतर  
बींद करण्यात आल्यामुळे राज्यातील िनतमेध्ये तीर प लसींतोर् पसरला लसून लन्नधान्य पुन्हा 
ववतरीत करण्याची माग ी ववववध सींघ्ना, रािकीय पक्ष, लोकप्रनतननधी याींनी रासनाकड े
वेळोवेळी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लसल्यास, लन्न सुरक्षा योिनेत समाववष् नसलेल्या एपीएल लासार्थयाांना लन्नधान्य 
ववतरीत करण्यासाठी वाढीव लनुदान देण्याचा नन चय राज्य रासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) लसल्यास, सदर माग ी बाबत रासनान ेको ती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (०१-०९-२०१६) : (१) हे खरे आहे.         
(२), (३) व (४)  सध्या राज्यामध्ये सुरु लसलेल्या शरधापत्रत्रकाींच्या आधार शसडीींगचे काम पू च 
झाल्यावर राषरीय लन्नसुरक्षा लधधननयम, २०१३ लींतगचत समाववष् न झालेल्या लासार्थयाांना 
लन्नधान्याचा लास देण्याबाबतचा नन चय घेण्याबाबत, ददनाींक १५ िानेवारी, २०१६ च्या रासन 
नन चयान्वये नन चय घेण्यात आला आहे. 

___________ 
फुलांब्री (जि.औरांगाबाद) तालुक्यातील गावाांमध्ये तीव्र पाणी टांचाई तनमायण झाल्याबाबत 

  

(३०)  ५५८५७ (१०-०८-२०१६).   श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) फुलींब्री (जि.औरींगाबाद) तालकु्यातील २९ गावाींमध्ये तीर प पा ी ी्ंचाभ ननमाच  झाल्याच े
माहे म,े २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदरचनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) लसल्यास, उक्त तालुक्यातील पा ी ी्ंचाभ दरू करण्याकरीता रासनाने को ती कायचवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराव लोणीिर (०१-०९-२०१६) : (१) हे खरे आहे.  
(२)  फुलींब्री तालुक्यात फेब्रुवारी, २०१६ ते िून, २०१६ या ी्ंचाभ कालावधीत ५४ गावाींत ी्ंचाभ 
ननवार ाथच एकू  ९५ उपाययोिनदे्वारे पा ी पुरवठा करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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िोल्हापूर जिल््यातील वपांपळगाव पांचायत सममती के्षत्रातील अनेि  
गावाांना पाणी टांचाई तनमायण झाल्याबाबत 

 

(३१)  ५६७१७ (१०-०८-२०१६).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.सुरेश लाड (िियत) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वपींपळगाव (जि.कोल्हापूर) पींचायत सशमती के्षत्रातील लनके गावाींना माहे माचच-एवप्रल, २०१६ 
पासून तीर प पा ी ी्ंचाभ ननमाच  झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लसल्यास, याबाबत कोल्हापूर प्राींताधधकारी, तहशसलदार, ग्ववकास लधधकारी तसेच 
ग्रामी  पा ीपुरवठा उपलशसयींता पा ी ी्ंचाभबाबत पाह ी करण्यासाठी आले लसता स्थाननक 
लोकप्रनतननधी तसेच स्थाननक नागररकाींनी बोलरवेल मींिूर करुन पा ी ी्ंचाभ दरू करावी लरी 
माग ी माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) लसल्यास, उपरोक्त माग ीच्या लनुर्ींगान ेरासनान ेको ती कायचवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (०१-०९-२०१६) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
िोल् हापूर जिल् ्यात पाण् याची तीव्र टांचाई तनमायण झाल् याबाबत 

(३२)  ५६८६१ (१०-०८-२०१६).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.सुरेश लाड (िियत), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), 
श्री.शामराव ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), 
श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.िृष्ट्णा खोपड े(नागपूर पूवय), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर 
दक्षक्षण) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) कोल् हापूर जिल् ्यातील २१९ गावे आण  ४०२ वाड्याींचा सींसाव्य ी्ंचाभ कृती आराखडा 
तयार करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लसल् यास, याबाबत रासनान ेपाह ी केली आहे काय, 
(३) लसल् यास, पाह ीच े ननष कर्च काय आहेत व तदनसुार कोल् हापूर जिल् ृयातील ी्ंचाभग्रस् त 
गाव व वाड्याींना तात् पुरत् या तसचे कायमस् वरुपी पा ी पुरवठा कर ेबाबत रासनाने को ती 
कायचवाही केली वा करण् यात येत आहे,  
(४)  नसल् यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (०३-०९-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२)  व (३) होय, उप ववसागीय लधधकारी याींनी पाह ी करुन एकू  १६२ गावाींमध्ये पा ी 
ी्ंचाभ घोवर्त केली आहे. ी्ंचाभ ननवार ाथच ६२ नवीन ववींधन ववदहरीींना मींिूरी देऊन ५५ ववींधन 
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ववदहरीींची काम े पू च करण्यात आली आहेत. ३१ ववदहर/ववींधन ववहीर लधधग्रह  या 
उपाययोिनेस मींिूरी देऊन काम े करण्यात आली. तसेच २१ नळ पा ी पुरवठा योिनाींच्या 
दरुुस्तीस जिल्हा देखसाल दरुुस्तीमधून मींिूरी देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

__________ 
 

गडहहांग्लि (जि.िोल्हापूर) तालुक्यात तनमायण झालेली भीषण पाणीटांचाई 
  

(३३)  ५७६०९ (१०-०८-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जितेंद्र आव् हाड 
(मुांब्रा िळवा), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडदहींग्लि (जि.कोल्हापूर) तालुक्यात सीर्  पा ी ी्ंचाभ ननमाच  झाली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) लसल्यास, सदर प्रकर ी रासनाने पाह ी केली आहे काय, 
(३) लसल्यास, पाह ीच े ननषकर्च काय आहेत व तद्नुसार उक्त तालुक्यातील पा ी ी्ंचाभ दरू 
कर ेबाबत रासनाने को ती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (०१-०९-२०१६) : (१), (२) व (३) गडदहींग्लि तालुक्यात सीर्  पा ी 
ी्ंचाभ ननमाच  झालेली नाही. तथावप, तालुक्यातील काही  गावाींची/वाड्याींची रासकीय 
यींत्र ेमाफच त पाह ी करण्यात आली. सदर पाह ीमध्ये  तालुक्यातील १६ गाींवे/ वाड्याींमध्ये 
पा ी ी्ंचाभ सदृश्य जस्थती ननमाच  झाल्याचे आढळून आले. त्यापकैी ५ गावे/वाड्याींमध्ये ववींधन 
ववदहरी खोदनू हातपींप बसववण्यात आले व माग ीनुसार ३ गावाींत खािगी ववहीरी/ववींधन 
ववहीरीींचे लधधग्रह  करण्यात आले. उवचररत ९ गावाींतून नळ पा ी पुरवठा योिनाींची दरुुस्ती 
करुन पा ी पुरवठा सुरळीत करण्यात आला. 
(४)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नामशि जिल््यात स्वच्छ भारत अमभयानाांतगयत वैयजक्ति शौचालयासाठी  
हदलेले अनुदान बोगस लाभार्थयाांना हदल्याबाबत 

  

(३४)  ५७९०३ (१०-०८-२०१६).   श्री.रािाभाऊ (पराग) वाि े (मसन्नर) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशरक जिल््यात स्वच्छ सारत लशसयानाींतगचत वैयजक्तक रौचालयासाठी कें द्र रासनाने 
ददलेले लनुदान सुमारे ३७४ बोगस लासार्थयाांना वा्प करण्यात आल्याची बाब माहे मे, २०१६ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदरचनास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) लसल्यास, या सींदसाचत रासनाने चौकरी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुर्ींगान ेसींबींधधताींवर को ती कारवाभ केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (१२-०९-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
िळगाव जिल््यातील आसोदा, िानळदा, आव्हान,े या गावामधील ३०० लाभार्थयाांना 

 वैयजक्ति शौचालयाचे अनुदान देण्याबाबत 
 

(३५)  ५८४२८ (१०-०८-२०१६).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) िळगाव जिल््यातील आसोदा, कानळदा, आव्हाने या गावामधील ३०० लासार्थयाांच्या 
स्वच्छ सारत लशसयानाींतगचत जिल्हा पररर्देच्या माध्यमातून वैयजक्तक रौचालयाचे लिच 
पींचायत सशमतीकड ेमाहे मे, २०१६ पासून प्रलींत्रबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) लसल्यास, सदरचे लिच प्रलींत्रबत लसण्याची कार े काय आहेत, 
(३) लसल्यास, उपरोक्त गावातील लासार्थयाांना  वैयजक्तक लनदुान देण्याबाबत रासनान े
को ती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच सींबींधधताींवर को ती कारवाभ केली वा 
करण्यात येत आहे. 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ?  

  
श्री. बबनराव लोणीिर (१२-०९-२०१६) : (१), (२) व (३) स्वच्छ सारत शमरन (ग्रामी ) 
कायचक्रमाच्या मागचदरचक सुचनाींनसुार सन २०१२ मध्ये झालेल्या बेसलाभन सवेक्ष ातील पात्र 
लासार्थयाांना रौचालय बाींधण्याकरीता प्रोत्साहनपर लनुदान देण्यात येते. त्यानुसार मौि े
आसोदा, कानळदा व आव्हान ेयेथील एकू  २४६ पात्र लासार्थयाांना त्याींच ेवैयजक्तक खात्यावर 
प्रोत्साहनपर लनुदान िमा करण्यात आलेले आहे. उवचरीत ५४ प्रस्ताव बेसलाभन सवेक्ष ानुसार 
लपात्र लसल्याने त्याींना लास देण्यात आलेला नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

रािगुरूनगर (ता.खेड,जि.पुणे) येथील हिरत हदलावर 
 खााँ दगाय नामशेष होत असल्याबाबत 

  

(३६)  ५८४७२ (०५-०८-२०१६).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय साांस् िृतति िायय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रािगुरूनगर (ता.खेड,जि.पु े) येथील ४३० वर् ेिुना लसलेला हिरत ददलावर खाँ दग्याचच े
दगड व शसींती पडत लसल्यान े ऐनतहाशसक वास्त ू नामरेर् होण्याच्या मागाचवर लसल्याचे    
माहे म,े २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदरचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) लसल्यास, ऐनतहाशसक वास्तूचे आण  धर ाची दरुुस्ती करून ितन कराव े याकररता 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ९ िून, २०१६ रोिी वा त्यासमुारास मा.मुख्यमींत्री याींना 
ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) लसल्यास, उक्त ननवेदनाच्या सदर ऐनतहाशसक वास्त ू नामरेर् न होता ितन 
करण्याकररता रासनान ेको ती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
 

श्री. ववनोद तावड े(२६-०८-२०१६) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सदर वास्तु राषरीय सींरक्षक्षत स्मारक लसून ती सारतीय पुरातत्व सवेक्ष  
महासींचालनालयाच्या लखत्यारीत येते. स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी 
ददलेले ननवेदन लधधक्षक पुरातत्वववद्, सारतीय पुरातत्व सवेक्ष  मींडल कायाचलय, मुींबभ  
याींचेकड ेउधचत कायचवाहीस्तव पाठववण्यात आले होते. त्यास लनसुरुन लधधक्षक पुरातत्वववद्, 
सारतीय पुरातत्व सवेक्ष , मींडल कायाचलय मुींबभ याींनी ददनाींक ०८.०८.२०१६ च्या पत्रान्वये 
सींरक्ष  सहायक, कोल्हापूर उपमींडल याींना सदर प्रकर ी तात्काळ उधचत कायचवाही 
करण्याबाबत कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
उस्मानाबाद जिल््यात पाणीपुरवठ्यासाठी उपलब्ध  

िरण्यात आलेल्या टाँिरबाबत 
(३७)  ५९३७० (१०-०८-२०१६).   श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.अजित पवार 
(बारामती), श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाद जिल््यात दषुकाळी पररजस्थती व पाण्याच्या ी्ंचाभमुळे माहे एवप्रल, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान २६९ गावाींना ्ँकरद्वारे पा ी पुरवठा केला िात होता, हे खरे आहे 
काय, 
(२) लसल्यास, लींदाि े ६ लाख लोकसींख्या लसलेल्या २६९ गावाींना ४३१ ्ँकरने ८६६९ 
खेपाींद्वारे पा ी पुरवठा करण्यासाठी मींिुरी देण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) लसल्यास, ददनाींक २७ म,े २०१६ रोिीच्या लहवालानुसार प्रत्यक्षात ्ँकरच्या झालेल्या 
खेपाींचा (६५५४) ववचार करता २११५ खेपा कमी झाल्याच ेददसून आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) लसल्यास, रासनाच्या ननयमाप्रमा े प्रती मा सी २० शल्र प्रमा े पा ी उपलब्ध करून 
देण्याचे बींधनकारक लसताना व लोकसींख्या ववचारात घेऊनच ्ँकरला परवानगी ददली 
लसताना देखील कमी प्रमा ात पा ी पुरवठा होण्याची कार े काय आहेत, 
(५) लसल्यास, याबाबत रासनाने चौकरी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुर्ींगान ेसींबींधधताींवर को ती कारवाभ केली वा करण्यात येत आहे तसेच नागररकाींना पा ी 
उपलब्ध करून देण्यासाठी को ती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ?  
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श्री. बबनराव लोणीिर (०३-०९-२०१६) : (१), (२) व (३)  हे खरे आहे. 
(४) ववदयुत सारननयमनामुळे तसेच लधधग्रदहत करण्यात आलेल्या ववहीर/ववींधन ववदहरीमधून 
कमी प्रमा ात पा ी उपलब्ध होत लसल्यामळेु तसेच उद्भवाच े गावापासून लींतर िास्तीच े
लसल्यामळेु ॅ्ंकरच्या फे-या परवानगीच्या तलुनेत कमी झालेल्या आहेत.  
(५)  ववद्युत पुरवठा चाल ूलसलेल्या वळेेमध्ये िास्तीत िास्त ॅ्ंकरच्या खेपा वाढवव ेबाबत 
कायचकारी लशसयींता, ग्रा.पा.पु. ववसाग,जि.प. उस्मानाबाद याींचे स्तरावरुन ग्ववकास लधधकारी 
याींना सूचना देण्यात आलेल्या होत्या. तसेच लधधक्षक लशसयींता, महाववतर  याींना ॅ्ंकर 
कफडीींग पॉईं्च े दठका ी लस ा-या सार ननयमनाचे वळेेत सुयोग्य बदल करण्यास कळववले 
होते. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
राज् यातील पाणी साठ्याची पातळी खालावल्याने गावाांना टकरिरव् दारा  

पाणी पुरववण् यात येत असल् याबाबत 
(३८)  ५९५४६ (१०-०८-२०१६).   श्री.प्रिाश अडबटिर (राधानगरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्री.आमसफ शखे (मालेगाांव मध्य), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.डी.एस.अहहरे 
(साक्री), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील िलारयाींमध्ये फक्त १२ ्क्केच पा ीसाठा शरल्लक रादहला लसून पा ी 
ी्ंचाभची तीर पता लसलेल् या व पू चतः ॅ्ंकरवर लवलींबून लसलेल्या गावाची सींख् या ४८८३ लसनू 
त्याींना ॅ्ंकरव् दारा पा ी पुरववण् यात येत लसल् याची बाब ददनाींक ७ म,े २०१६ रोिी वा 
त् यासुमारास ननदरचनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) लसल् यास, पा ी ी्ंचाभची तीर पता ददवसेंददवस वाढत लसून धर ातील पा ी साठ्याची 
पा ी पातळी खालावल् याने पा ी पुरवठा करण् यासाठी रासनाने लन्य को त् या उपाययोिना 
केल् या वा करण्यात येत आहेत, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराव लोणीिर (०३-०९-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
       िलसींपदा ववसागाच्या लहवालानसुार दद.२०.०५.२०१६ रोिी राज्यातील िलारयातील 
उपयुक्त पाण्याचा साठा १२ ्क्के होता. 
      तसेच ददनाींक ०२.०५.२०१६ च्या साप्तादहक ॅ्ंकर लहवालानसुार ४८८३ ॅ्ंकरद्वारे एकू  
३७९८ गावे व ६२१७ वाड्याींमध्ये ॅ्ंकरद्वारे पा ी पुरवठा सुरु होता. 
(२)  वपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याच्या दृष्ीने ॅ्ंकरद्वारे पा ीपुरवठा करण्याबरोबरच 
तात्पुरत्या नळपा ी पुरवठा योिना घे े, नळपा ी पुरवठा योिनाींची ववरेर् दरुुस्ती, नवीन 
बोलरवेल घे ,े खािगी ववदहरी व बोलरवेल्सचे लधधग्रह  कर े इत्यादद तातडीच्या 
उपाययोिनाींद्वारे आवश्यक तेथ ेपा ी पुरवठा करण्यात आला आहे. 
(३)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 



वव.स. २११ (29) 

अमरावती व बलुढाणा या दोन जिल््यातील िलस्वराज्य प्रिल्पाांतगयत  
तनवड िरण्यात आलेल्या गावाांच्या प्रस्तावाबाबत 

  

(३९)  ५९६३१ (१०-०८-२०१६).   श्री.अममत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लमरावती व बुलढा ा या दोन जिल््यातील १२ गावाींची ननवड िलस्वराज्य प्रकल्प ्प्पा 
क्रमाींक २ लींतगचत ननवड करण्यात आली आहे, ननवड करण्यात आलेल्या गावाींमध्ये रुपये १०० 
को्ीींची पा ीपुरवठा योिनाींची कामे महाराषर िीवन प्राधधकर ामाफच त (मिीप्रा) करण्यात 
ये ार लसल्याच ेमाहे माचच, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदरचनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) लसल्यास, सदर गावाींच ेप्रस्तावाींना मान्यता देण्याबाबत रासनाने को ती कायचवाही केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (१६-०९-२०१६) : (१)  होय,  हे खरे आहे. 
     तथावप, लमरावती व बलुढा ा या जिल्हयाींबाबत लमरावती जिल्हयात ५ व बुलढा ा 
जिल्हयात ८ लरा एकू  १३ गावाींची िलस्वराज्य प्रकल्प ्प्पा क्र. २ लींतगचत प्राथशमक ननवड 
करण्यात आली आहे.  
     िलस्वराज्य-२ कायचक्रमाींतगचत ददनाींक ११ िून, २०१४ च्या रासन नन चयान्वये 
रहरालगतच्या गाव े / वाडयाींसाठी (Peri-Urban) जिल्हाननहाय लींदाि े रू. ५० को्ी इतकी 
तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली लसून या के्षत्राकररता मींिूर योिनाींची लींमलबिाव ी 
महाराषर िीवन प्राधधकर ामाफच त करण्यात येत आहे.  
(२) या गावाींच्या नळ पा ी परुवठा योिनेच्या प्रस्तावाींपैकी लमरावती जिल्हयाच्या दोन 
लींदािपत्रकाींना राज्यस्तरीय पडताळ ी सशमतीमध्ये प्ररासकीय मींिूरीची शरफारस देण्यात 
आली आहे. उवचरीत गावाींचे प्रस्ताव तयार करण्याचे काम महाराषर िीवन प्राधधकर ाकडून 
तयार कर ेत येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

तेरवण (ता.दोडामागय,जि. मसांधुदगुय) येथे नळपाणी योिना सुरु िरण्याबाबत 
  

(४०)  ६००८४ (१०-०८-२०१६).   श्री.नसीम खान (चाांहदवली), प्रा.वषाय गायिवाड (धारावी) :   
सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तेरव  (ता.दोडामागच,जि. शसींधुदगुच) गावातील पेंढरेवाडी ग्रामस्थाींना पा ी देण्यासाठी 
डोंगरातून आलेल्या नाल्यावर बींधारा घालून पाभपलाभन िोडून  लाखो रुपये खचच करुनही लघु 
नळपा ी योिना लयरस्वी झाली लसल्याच े माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदरचनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) लसल्यास, उक्त गावातील ग्रामस्थ गत लनके वर् ेआपल्या मागण्याींसाठी सींघर्च करीत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) लसल्यास, उपरोक्त प्रकर ी रासनाने चौकरी केली आहे काय, त्यानुर्ींगाने सदर योिना 
सुजस्थतीत सुरु करण्याबाबत को ती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे तसचे सींबींधधताींवर 
को ती कारवाभ केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (१९-०९-२०१६) : (१) व (२)  हे खरे नाही.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

तेरव  पेंढरीवाडी नळ योिनेची देखसाल व दरुुस्ती करुन ग्राम पींचायत स्तरावर 
पा ी पुरवठा सुजस्थतीत सुरु आहे.         
(४)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
 

मेहिर (जि. बुलढाणा) तालुक्यातील स्वस्त धान्य दिुानाांमध्ये पुरवठा िेल्या िात असलेल्या 
शासिीय धान्य गोदामामधील धान्य िमी येत असल्याचा प्रिार 

(४१)  ६०११७ (१०-०८-२०१६).   डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेहकर (जि. बुलढा ा) तालुक्यातील स्वस्त धान्य दकुानाींमध्ये पुरवठा केल्या िात 
लसलेल्या रासकीय धान्य गोदामामधील गहू व ताींदळूाच्या कट्टयामध्ये प्रत्येकी एक ते दोन 
ककलोच्या िवळपास धान्य कमी येत लसल्याचा प्रकार ददनाींक १४ माचच, २०१६ रोिी वा त्या 
सुमारास ननदरचनास आला, हे खरे आहे काय, 
(२) लसल्यास, याबाबत रासनान ेचौकरी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
त्यानुर्ींगान ेसींबधधत दोर्ीींवर को ती कारवाभ केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ?  
 
श्री. धगरीश बापट (१६-०९-२०१६) :  (१) मेहकर (जि. बुलढा ा) तालुक्यातील स्वस्त धान्य 
दकुानाींमध्ये पुरवठा केल्या िात लसलेल्या रासकीय धान्य गोदामामधील गहू व ताींदळूाच्या 
काट्टयामध्ये साधार त: ५०० गॅ्रम धान्य कमी येत लसल्याच े दद. १४ माचच, २०१६ रोिी 
ननदरचनास आले आहे, हे खरे आहे. 
(२) सदर बाब ननदरचनास आल्यानींतर रासकीय गोदाम शसल करुन उपलब्ध धान्याचे 
फेरप्रमाण कर  करण्यात आले. त्यामध्ये पुस्तकीसाठ्या पेक्षा गहू १०.५० जक्वीं्ल व ताींदळू 
१.८० जक्वीं्लची तु् आढळून आली आहे. प्रस्तुत प्रकर ी मेहकर गोदाम पालक श्री. वाय. 
एम. िींगले याींची बदली करण्यात आली लसून त्याींच्याकडून तु्ीच्या लन्नधान्याच्या 
रक्कमेची बािारमुल्याने वसलुी करण्याची कायचवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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आणी नगर पररषदेच्या महाराष्ट्र सुिल व तनमयल अमभयाांनाबाबत 
(४२)  ६०१२९ (१०-०८-२०१६).   डॉ.सांिय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर सुिल व ननमचल लशसयाींनाींतगचत आ ी नगर पररर्देच्या पा ी पुरवठा 
योिनेकररता प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (पीएमसी) ची नेम ूक करण्याबाबत काढण्यात 
आलेली भ- ननववदा प्रकक्रया योग्य प्रकारे न राबववल्याबाबत महाराषर िीवन प्राधधकर ाच्या 
सदस्य सधचवाींनी ददनाींक १० माचच, २०१६ रोिीच्या सुमारास लवर सधचव  (पा.पु.२२) 
पा ीपुरवठा व स्वच्छता ववसाग, मुींबभ याींना मुख्य लशसयींता याींनी सादर केलेल्या चौकरी 
लहवालानसुार योग्य ती कारवाभ करण्याकररता पत्र ददले होत,े खरे आहे काय, 
(२) लसल्यास, या लहवालातील मुद्दयाींच्या लनुर्ींगाने रासनान े को ती कारवाभ केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ?  
  
श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०९-२०१६) : (१) होय. 
(२) महाराषर सिुल व ननमचल लशसयानाींतगचत प्ररासकीय मींिूरी देण्यात आलेल्या आ ी रहर 
पा ी पुरवठा योिनेची भ-ननववदा प्रकक्रया योग्य प्रकारे न राबववल्याने त्याची चौकरी 
करण्याबाबत रासनास प्राप्त ननवेदनाच्या लनुर्ींगाने सदस्य सधचव, म.िी.प्रा. याींचेकडून 
मागववण्यात आलेला लहवाल त्याींनी दद.११.३.२०१६ च्या पत्रान्वये रासनास सादर केला होता. 
आ ी नगर पररर्देच्या पा ी पुरवठा योिनेच्या लनुर्ींगान ेिाहीर करण्यात आलेल्या ननववदा 
सुचनेच्या सींदसाचत प्राप्त तक्रारी, मा.उच्च न्यायालय, नागपूर येथे दाखल झालेली याधचका 
क्र.११४०/२०१६ तसेच सदस्य सधचव, म.िी.प्रा. याींचा लहवाल ववचारात घेऊन सदर 
योिनेकररता म.िी.प्रा.ची “प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार” म्ह ून ननयुक्ती करण्यास परवानगी 
देण्याची ववनींती मा.उच्च न्यायालयास रपथपत्राद्वारे करण्यात आली होती. सदर ववनींती 
मा.उच्च न्यायालयाने मान्य करुन उक्त याधचका खाररि केली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
उमरी (जि.नाांदेड) तालुक्यातील अनेि खेडगेावात रॉिेल वेळेवर ममळत नसल्याबाबत 

  

(४३)  ६०९६५ (१०-०८-२०१६).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उमरी (जि.नाींदेड) तालुक्यातील गत चार/पाच मदहन्यापासून ग्रामी  सागातील रॉकेलच े
ननयतन बदलत लसल्याच ेमाहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदरचनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) लसल्यास, सदर तालुक्यात १३ ककरकोळ परवानाधारक व्यापारी लसून त्यातील सात ते 
आठ साड्याने देऊन आपला व्यवसाय चालवत लसल्याच े ननदरचनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) लसल्यास, साड्यान े चालवव ारे परवानाधारक हे तहशसल कायाचलयात सींगनमत करुन 
मोठमोठी गावे िोडून घेत लसल्याने लनके खेडगेावात रॉकेल वेळेवर शमळत नसल्याच े
ननदरचनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) लसल्यास, उक्त प्रकर ी रासनाने चौकरी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुर्ींगान ेसींबींधधताींवर को ती कारवाभ केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (०२-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
      तथावप प्राप्त तक्रारीचे लनुर्ींगाने माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये उमरी तालुक्यातील मौि े
तळेगाव येथ े लचानक तपास ी केली लसता एक ककरकोळ केरोशसन परवानाधारक दोर्ी 
लसल्याच ेआढळून आले. सदर परवाना लनामत रक्कम िप्त करुन रद्द करण्यात आला व 
सदर परवान्यावरील शरधापत्रत्रका लन्य परवानाधारकास िोडण्यात आल्या. यास्तव माहे मे, 
२०१६ मध्ये केरोशसन ननयतनात बदल करण्यात आला आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
     उमरी तालुक्यात १२ ककरकोळ केरेाशसन परवानाधारक व २३ स्वस्त धान्य दकुानदार 
याींचेमाफच त केरोशसन ववतर  करण्यात येत.े 
    उमरी तालुक्यात काही गावातील स्वस्त धान्य दकुानदाराींकड ेककरकोळ केरोशसन परवाना 
नसल्यामळेु त्या गावातील शरधापत्रत्रका लन्य ककरकोळ केरोशसन परवानाधारकास िोडण्यात 
आल्या लसून केरोशसन ववतर ाची पयाचयी व्यवस्था करण्यात आली आहे.        
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

साांगली जिल्हयातील प्रादेमशि योिना व नळपाणी योिना वीि  
डबलाच्या थिबािीमुळे बांद पडत असलेबाबत 

  

(४४)  ६१५५७ (१०-०८-२०१६).   श्री.धनिांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जिल्हयातील प्रादेशरक योिना व नळपा ी योिनाींना औद्योधगक दरान े वीि 
पुरवठा होत लसल्यान े वीित्रबलाच्या प्रचींड थकबाकीमुळे सदर योिना बींद पडत लसल्याची 
बाब माहे म े२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदरचनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) लसल्यास, सदर योिनाींची पा ीपट्टी खूप कमी व वीिबील आण  इतर खचाचच े प्रमा  
िास्त लसल्याने को्यवधी रुपये थकीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) लसल्यास, या सींदसाचत रासनाने चौकरी केली आहे काय, त्यानुर्ींगाने बींद पडलेल्या 
योिना पुन्हा सुरु करण्याबाबत व सवच योिनाींना वीि त्रबल आकार ी औद्योधगक ऐविी रेती 
लथवा शसींचन योिनेप्रमा े करण्याकररता को ती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
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श्री. बबनराव लोणीिर (१६-०९-२०१६) : (१)  नाही. 
(२)  होय. 
(३) वीित्रबल थकबाकी सरण्यासाठी रासनाने पदहल्या ्प्प्यात ी्ंचाभग्रस्त सागासाठी पेयिल 
सींिीवनी योिना लागू केली आहे. या योिनेलींतगचत योिना चालवव ा-या  यींत्र ेने माहे िून, 
२०१५ च्या मळू थकीत रकमेच्या ५० ्क्के थकबाकी सर ा केल्न्यास उवचरीत थकबाकी 
रासनातफे माफ करण्यात आली लसनू, त्यावरील व्याि व दींड महाववतर  माफच त माफ 
करण्यात ये ार आहे. दसु-या ्प्प्यामध्ये ही योिना राज्यातील उवचरीत सागामध्ये राबववण्याचे 
ऊिाच ववसागाच ेववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही 

___________ 
  

उदगीर (जि. लातूर) तालुक्यातील गावाांना ठेिेदार  
टाँिरने पाणीपुरवठा िरत नसल्याबाबत 

  

(४५)  ६२३०२ (१०-०८-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) उदगीर (जि. लातूर) तालुक्यातील सवचच ११ गावात तीर प पा ी ी्ंचाभ ननमाच  झाली लसनू 
सदर गावाींसाठी पा ीपुरवठयासाठी प्रत्येकी एका ्ँकरसाठी प्ररासनाने ्ँकर मींिूरीचे लातूर 
येथील वतन रान्सपो च्ला आदेर देवून सींबींधधत ठेकेदार पा ीपुरवठा करत नसल्याचे       
माहे म,े २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदरचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लसल्यास, यासींदसाचत रासनाने चौकरी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुर्ींगान ेसींबींधधत ठेकेदारावर को ती कारवाभ केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (०३-०९-२०१६) : (१) लींरतः खरे आहे. 
       उदगीर (जि.लातूर) तालुक्यातील ी्ंचाभग्रस्त गावाींना/ वाड्याींना पा ी ी्ंचाभ ननवार ाथच 
ॅ्ंकरद्वारे पा ी पुरवठा करण्यासाठी वतन रान्सपो च् कीं पनीला आदेर देण्यात आले होत.े माहे 
मे ,२०१६ लखेर सदर पुरवठादाराने ॅ्ंकरने सुरशळत पा ीपुरवठा केला होता. तथावप, यापैकी 
करडखोल, दाद गाींव, नेत्रगाींव या तीन गावाींना माहे एवप्रल,२०१६ मध्ये ॅ्ंकरन ेपा ी पुरवठा 
सुरु करण्यास ववलींब झाला आहे. 
(२) वरील तीन गावाींना ॅ्ंकरन ेपा ी पुरववण्यास ववलींब झाल्यान ेसदर ॅ्ंकर पुरवठादाराच्या 
देयकातून १५ ्क्के रक्कम दींड म्ह ून वसूल करण्याचे आदेर उपववसागीय लधधकारी, उदगीर 
याींनी ददले आहेत. त्यानुसार सदर पुरवठादाराची ॅ्ंकरने पा ी पुरवठ्याची देयके लदा करताना 
सदर दींडाची रक्कम वसूल करण्यात येत आहे. 
(३)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

__________ 
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घुग्घुस (जि.चांद्रपूर) येथील िेममिल वॉडय येथे पाणी पुरवठा सरु िरण्याबाबत 
  

(४६)  ६२५४२ (१०-०८-२०१६).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घुग्घुस (जि.चींद्रपूर) येथील केशमकल वॉडचला पा ी पुरवठा कर ाऱया पाभप लाभनच्या पा ी 
गळतीसाठी रस्त्यावर खोदकाम केले परींत ु सादहत्याच्या लसावामुळे ददनाींक १४ म,े २०१६ 
रोिीपासून काम बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लसल्यास, सदर गावाला बारमाही पा ी ी्ंचाभ लसून गत सात मदहन्यापासून पा ी 
पुरवठा योिनाही बींद आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) लसल्यास, याबाबत रासनाने चौकरी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
त्यानुर्ींगान ेपा ी पुरवठा करण्याकररता को ती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराव लोणीिर (०६-०९-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
       पाभपलाभनच्या गळती दरुुस्तीसाठी खोदकाम करताना इलेक्रीक सुमीगत केबल 
आढळल्यामळेु तसेच सावचिननक बाींधकाम ववसागाच े रस्त्याचे काम सुरु लसल्यान े गळती 
दरुुस्ती करण्यास ३ ददवसाींचा कालावधी लागला.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) उपववसागीय लशसयींता याींनी प्रत्यक्ष पाह ी केली लसता, सद्यजस्थतीत योिनेतून पा ी 
पुरवठा सुरु आहे. त्यामळेु सदर प्रकर ी चौकरीची आवश्यकता नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 
चाांदणी (ता.पराांडा,जि. उस्मानाबाद) मध्यम प्रिल्पातनु बाशी शहराला पाणीपुरवठा िरण्यात 

येणा-या नवीन िलवाहहनीच ेिाम तात्िाळ थाांबववण्याबाबत 
  

(४७)  ६३५७५ (१०-०८-२०१६).   श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पराींडा (जि. उस्मानाबाद) तालुक्यातील चाींद ी मध्यम प्रकल्पातनु बारी रहराला 
पा ीपुरवठा करण्यात ये ा-या नवीन िलवादहनीचे काम तात्काळ थाींबवावे लरी माग ी 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी तसेच नागररकाींनी मा. पा ीपुरवठा मींत्री याींच्याकड ेसन २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लसल्यास, उक्त जिल्हयातील लनेक तालुक्यात गत तीन वर्च दषुकाळ लसताना बारी 
तालुक्याला पा ी देण्याच ेप्रयोिन काय आहे, 
(३) लसल्यास, उक्त् ा माग ीच्या लनुर्ींगान ेरासनान ेको ती कायचवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
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श्री. बबनराव लोणीिर (३०-०८-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) चाींद ी मध्यम प्रकल्पातून बारी रहराच्या वपण्याच्या पाण्यासाठी २.५५ द.ल.घ.मी. 
पा ी आरक्ष  रासनान ेसन १९७२ मध्ये मींिूर केलेले आहे. सदर चाींद ी मध्यम प्रकल्पातून 
दद.१९.०७.१९७३ पासून बारी रहराकररता पा ी पुरवठा योिना कायचरत आहे. सन १९७२ मध्ये 
बारी रहरासाठी राबववण्यात आलेल्या पा ी पुरवठा योिनेमधील िँकवेल ही लत्यींत िुनी 
झाली लसून लरुद्ध पाण्याच्या उध्वचवादहनीची दठकदठका ी गळती होत लसल्याने सदर उपाींगे 
नव्याने प्रस्ताववत करण्यात आलेली आहेत. नवीन प्रगतीपथावर लस ाऱया योिनेच ेसींकल्पन 
(Design) हे यापूवीच मींिूर आरक्षक्षत वावर्चक २.५५ द.ल.घ.मी. पाण्याच्या कोट्याचा ववचार 
करुनच करण्यात आलेले आहे. त्यामळेु योिनतेील िँकवले, पींपहाऊस व लरुद्ध िल 
उध्वचवादहनी इ. कामे नवीन प्रस्ताववत योिनेत समाववष् लसली तरीसुद्धा चाींद ी मध्यम 
प्रकल्पाच्या यापूवीच मींिूर आरक्षक्षत वावर्चक २.५५ द.ल.घ.मी. पाण्याच्या कोट्यामध्ये 
कसल्याही प्रकारची वाढ करण्यात आली नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

 

आमला (जि.वधाय) येथील पाणी परुवठा योिनेची पाईप लाईन नादरूुस्त असल्याबाबत 
  

(४८)  ६३७६७ (१०-०८-२०१६).   श्री.रणिीत िाांबळे (देवळी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आमला (जि.वधाच) येथील सन २०१४-१५ मधील मींिूर पा ी पुरवठा योिनेची पाभप लाभन 
एक वर्ाचच ेआत वारींवार फु्ून पा ी वाया िात लसल्यान ेग्रामस्थाींची पाण्याववना गैरसोय होत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लसल्यास, सदर योिनेच्या कामाचे हस्ताींतर  दस्ताऐविावर तत्कालीन सरपींच हे पदावर 
लजस्तत्वात नसताींना त् याींची स्वाक्षरी घेतलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) लसल्यास, याबाबत रासनाने चौकरी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुर्ींगान ेसदर योिनेच्या ननकृष् दिाचच्या कामासींबींधी सींबींधधताींवर को ती कारवाभ केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराव लोणीिर (०६-०९-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
         बी.एस.एन.एल. कीं पनीचे केबल ्ाकण्याचे काम करताना तसेच नाम फाऊीं डरेनतफे  
नाला रुीं दीकर ाच े काम करताना पाभपलाभन िागोिागी फोडण्यात आली होती. तथावप, 
कीं त्रा्दाराकडून पाभपलाभन दरुुस्ती करण्यात आली आहे. 
(२)  हे खरे नाही. 
(३)  सदर प्रकर ी उपववसागीय लशसयींता याींनी प्रत्यक्ष पाह ी केली लसता, सद्यजस्थतीत 
योिनेतून पा ी पुरवठा सुरु आहे. तसेच योिनेची कामे चाींगल्या दिाचची झालेली आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

__________ 
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आसरडोह (ता.धारुर, जि.बीड) येथील पाणी पुरवठा योिना मांिूर िरणेबाबत 

 

(४९)  ६४००० (१०-०८-२०१६).   श्री.आर. टी. देशमुख (मािलगाांव) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आसरडोह (ता.धारुर, जि.बीड) २० गावे व १७ ताींड े या प्रादेशरक पा ी पुरवठा योिनसे 
मींिूरी देऊन सदरील योिना पू च करावी म्ह ून स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी पा ी पुरवठा 
मींत्री व प्ररासनाकड ेलेखी पत्राद्वारे माग ी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लसल्यास, उक्त माग ीच्या लनुर्ींगाने सदर योिना मींिूर करुन पू च करण्याबाबत 
को ती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराव लोणीिर (०६-०९-२०१६) :  (१) व (२) होय. 

“आसरडोह (ता.धारुर, जि.बीड) २० गाींवे व १७ ताींड े या प्रादेशरक पा ी पुरवठा 
योिनेच्या दरुुस्तीचे लींदािपत्रक जिल्हाधधकारी, बीड याींचेकडून रासनास मान्यतेस्तव प्राप्त 
झाले होते.  दरम्यान, रासनान े मुख्यमींत्री ग्रामी  पेयिल कायचक्रमाींतगचत बींद लसलेल्या 
प्रादेशरक पा ी पुरवठा योिनाींच ेपुनरुच ज्िीवन करण्याचा नन चय म,े २०१६ मध्ये घेतला लसून 
त्यामध्ये आसरडोह २० गाींव ेव १७ ताींड ेया प्रादेशरक पा ी पुरवठा योिनेचा समावेर करण्यात 
आला आहे.  सदर रासन नन चयातील सूचनेनसुार पा ीपट्टी वसूलीबाबत सींबींधधत 
ग्रामपींचायतीकडून ठराव प्राप्त करुन सदर योिनेच े लींदािपत्रक तयार करण्याच े काम 
प्रगतीपथावर आहे.” 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

 

वरुड (जि.अमरावती) येथील पाणीपुरवठा योिनेसाठी तनधी मांिूर िरण्याबाबत 
(५०)  ६४१७४ (१०-०८-२०१६).   डॉ.अतनल बोंड े (मोशी) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वरुड (जि.लमरावती) येथे महाराषर सुिल व ननमचल लशसयानाींतगचत नगरपररर्दाींच्या 
पा ीपुरवठा योिनेसाठी ननधी मींिूर करण्याची माग ी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा.मुख्यमींत्री 
याींचेकड ेददनाींक ८ नोव्हेंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लसल्यास, सदर पा ीपुरवठा योिनेच्या सुधाररत कामाच्या प्रस्तावास लद्यापपयांत ननधी 
मींिूर झालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) लसल्यास, सदर प्रस्तावास ननधी देण्यासींदसाचत रासनाने को ती कायचवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
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श्री. बबनराव लोणीिर (३०-०८-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३)  महाराषर सुिल ननमचल लशसयान दद.३१ माचच, २०१५ रोिी सींपषु्ात आले लसल्याने सदर 
योिनेंतगचत प्राप्त प्रस्ताव महाराषर सुव च ियींती नगरोत्थान महाशसयान कायचक्रमाींतगचत मींिूरी 
व पुढील कायचवाहीसाठी आयुक्त तथा सींचालक, नगर पररर्द प्ररासन सींचालनालय, मुींबभ 
याींचेकड ेदद.३० माचच, २०१५च्या रासनाच्या पत्रान्वये पाठववण्यात आले आहेत. त्यामध्ये वरुड 
पा ी पुरवठा योिनेमधील सुधार ा कामाींचा रु.७२.०४ लाख ककमतीच्या प्रस्तावाचा समावेर 
आहे. 
(४)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचव 

महाराष्ट्र ववधानसभा 

  
_________________________ 
रासकीय मध्यवती मुद्र ालय, नागपूर. 


