
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २६४ वी यादी 

 
महाराष्ट्र विधानसभा 

  

पहहले अधधिेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

ससांधूदरू्ग जिल्ह्यातील देिबार्, िायरी, तारिलीसह मालिण येथील पयगटन  
व्यािसाययिाांनी सीआरझडे िायदा रद्द िरण्याबाबत िेलेले आांदोलन 

  

(१)  ४४५५७ (२८-०४-२०१६).   श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), श्री.राधािृष्ट् ण विेे-पाटील (सशडी) :   
सन्माननीय पयागिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ससींधूदगूग जिल्ह्यातील देवबाग, वायरी, तारकलीसह मालवण येथील पयग् न 
व्यावसाययकाींनी सीआरझडे कायदा रद्द करा, व्यावसाययकाींवर होणारी िुलमी कारवाई थाींबलीच 
पाहहिे याकड ेशासनाचे लक्ष वधेण्यासाठी तहसील कायागलयावर माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्या दरम्यान मोचाग काढून यनषेध नोंदववला,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त सीआरझडे कायदयामुळे शासनाच े पयग् न धोरण प्रलींबबत राहहल्हयान े
ककनारपट्टीवरील पयग् न ववकास सींक्ात सापडला आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर सीआरझडेच्या कायदयाबाबत शासनान े फेरववचार करण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, त्याची सवगसाधारण रुपरेषा काय आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम (०७-१२-२०१६) : (१) हे खरे आहे 
(२) हे खरे नाही. 
      एम. सी. झडे.ए.कड े प्राप्त होणा-या पयग् न सींबींधधत प्रस्तावाींना सी.आर.झडे.ववषयक 
परवानगी देण्याचे काम एम. सी. झडे.एम.ए. कडून केले िात.े 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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मौि ेलेनर्ाि, उटीब,ु बऱ्हाणपूर, समदर्ाग, िरांर्ळा, सत्तरधरिाडी, भादा, िालमाथा 
(ता.औसा जि.लातूर) आदी र्ािातील पाणीटांचाई यनिारणासाठी िराियाच्या उपाययोिना 

  

(२)  ४७४८५ (०४-०५-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराि सभसे (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-                
(१) मौि े लखनगाव, उ्ीबु, बऱ्हाणपूर, समदगाग, करींगळा, सत्तरधरवाडी, भादा, कालमाथा 
(ता.औसा, जि.लातूर) आदी गावातील पाणी ी्ंचाई यनवारणासाठी उपाययोिनाबाबत, ग्रामस्थाींच्या 
व मिुराींच्या कामाबाबत त्वररत मींिुरी देऊन काम े करण्याबाबत स्थायनक लोकप्रतीयनधधनी 
हदनाींक १४ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्यासमुारास यनवेदनादवारे ग्ववकास अधधकारी, पींचायत 
ससमती, औसा याींच्याकड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर (२९-१२-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सींबींधधत ग्रामपींचायतीच्या मागणीप्रमाण े व लोकसींख्येच्या प्रमाणात वाड्या/ वस्त्याींसाठी 
वेगळ्याने अधधग्रहण मींिूर करण्यात आलेले आहेत. तसेच ग्रामपींचायतीींच्या मागणीप्रमाणे 
मिूराींना कामे उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

हदडोंरी (जि.नासशि) तालुक्यातील मडिी र्ाांि ि सोनिाांि पररसरात  
यनमागण झालेल्हया पाणीटांचाईिर उपाययोिना िरण्याबाबत 

  

(३)  ५०२७३ (२९-०४-२०१६).   श्री.नरहरी णझरिाळ (हदांडोरी) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा 
आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हदडोंरी तालुक्यातील (जि.नासशक) मडकी गाींव व सोनिाींव पररसरात माहे डडसेंबर, २०१५ 
पासून तीव्र ी्ंचाई िाणवत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सावगियनक ववहहरीींनी तळ गाठल्हयाने गावात पाणी ी्ंचाईचा सामना करावा 
लागत असल्हयान े ओझरखेड कालव्याचे आवतगन सोडण्यात याव े अशी मागणी तालुक्यातील 
ग्रामपींचायतीन ेशासनाकड ेमाहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान केली असूनही शासनान े
कोणतीच कायगवाही वा उपाययोिना केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर (१३-१२-२०१६) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) जिल्हहाधधकारी, नासशक याींचेमाफग त ओझरखेड कालव्याच े पाणी वपण्यासाठी हदींडोरी 
तालुक्यातील व यनफाड तालुक्याींतील गावाींना देण्याच ेयनयोिन करण्यात आले होत.े दषुकाळी 
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पररजस्थतीमुळे उपलब्ध पाणी दोन आवतगनात देणे शक्य नसल्हयान े जिल्हहाधधका-याींचे 
हद.२४.०३.२०१६ चे आदेशानुसार हद.२७ माचग २०१६ त े हद.२५ एवप्रल २०१६ या कालावधीत 
ओझरखेड कालव्याच ेपाणी वपण्यासाठी हदींडोरी व यनफाड तालुक्याींतील गावाींना देण्यात आले 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
घणसोली सेक्टर नां.६ (निी मुांबई) येथून ेाडीिड ेिाणा-या नाल्हयात 

 रसायनसमश्रीत पाणी येत असल्हयाबाबत 
  

(४)  ५३७६७ (१०-०८-२०१६).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय पयागिरण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घणसोली सेक््र नीं.६ (नवी मुींबई) येथून खाडीकड ेिाणा-या नाल्हयात रसायनसमश्रीत पाणी 
येत असल्हयाच ेमाहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान यनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर दवूषत पाण्यामुळे आसपासच्या भागातील नागररकाींचे आरोग्य धोक्यात 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या सींदभागत प्रदषूण यनयींत्रण महामींडळाकड े स्थायनक नगरसेवकाींनी तक्रार 
करुनही कोणती कारवाई केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत तातडीन ेकारवाई करण्यासींदभागत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम (१६-१२-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
पुणे जिल्ह्यातील ससांहर्ड आणण रािर्डािर िाण्यासाठी अद्याप  

चाांर्ले रस्ते आणण सोयीसुविधा नसल्हयाबाबत 
  

(५)  ५४२०८ (१६-१२-२०१६).   श्री.सभमराि तापिीर (ेडििासला) :   सन्माननीय 
साांस् िृयति िायग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल्ह्यातील ससींहगड आणण रािगडावर या ककल्हल्हयाींवर िाण्यासाठी अदयाप चाींगले 
रस्ते आणण सोयीसुववधा नसल्हयाच ेमाहे एवप्रल २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान यनदशगनास आले, 
हे खरे आहे काय,  
(२) असल्हयास, उक्त गडाींवर िाणारे अनेक इयतहास प्रेमी आणण पयग् क याींना प्रवासादरम्यान 
अडीअडचणीींचा सामना करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी चौकशी केली आहे काय व त्यानषुींगाने सोयीसुववधा व रस्त े
दरुुस्तीकररता शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास, ववलींबाची कारण ेकाय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(१०-०१-२०१७) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
   सदय:जस्थतीत ससींहगड ककल्हयावर िाणारा एकूण ९.०० कक.मी. पैकी ७.६० कक.मी. रस्त्याचे 
काम सावगियनक बाींधकाम, दक्षक्षण ववभाग, पुणे याींनी पूणग केले असून उवगररत १.४० कक.मी 
रस्त्याचे काम बाकी आहे. सदर कामाचे अींदािपत्रक व आवश्यक यनधीची मागणी 
करण्याकररता वन ववभागाने सावगियनक बाींधकाम ववभागास ववनींती केली आहे. तसेच पुणे 
जिल्ह्यातील रािगडावर िाण्यासाठी वन ववभागाींतगगत रस्त े नाहीत. तथावप, रािगड 
ककल्हल्हयावर  िाणेकररता अनुक्रम ेगुींिवणे गावाकडून चोर दरवािा मागे, मुींिाबा दरवािा मागे 
आणण पालीगावाकडून पसारी मागे िाण्यासाठी पाऊल वा्ा आहेत. हे के्षत्र वन ववभागाींतगगत 
असून वन ववभागाच ेसन २०११-१२ च्या दरम्यान गुींिवणे गावाकडून चोर दरवािा मागागच्या 
पाऊल वा्ेवर पयग् काींसाठी रेसलींगची काम ेकेली आहेत. 
       तथावप, रािगड ककल्हल्हयावर िाण्यासाठी पक्का रस्ता नसून गुींिवणे दरवािा, चोर 
दरवािा आणण पाली दरवािा मागे पाऊल वा्ेन ेककल्हल्हयावर िाण्याची सोय आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

तारापूर (जि.पालघर) येथील औद्योधर्ि िसाहतीतील विराि प्रोफाईल, आरती ड्र्,  
मे.सेरेक्स िेसमिल्हस या िां पनयाांच ेपरिाने रद्द िरण्याबाबत 

  

(६)  ५४७७८ (१०-०८-२०१६).   श्री.सुयनल प्रभू (हदांडोशी), श्रीमती मयनषा चौधरी (दहहसर) :   
सन्माननीय पयागिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तारापूर (जि.पालघर) येथील औदयोधगक वसाहतीतील ववराि प्रोफाईल, आरती ड्ग, 
मे.सेरेक्स केसमकल्हस या कीं पन्याींनी रसायनसमधश्रत साींडपाणी सोडल्हयाने, िलप्रदषुण होवून 
स्थायनक नागरीकाींचे आरोग्य आणण मत्स्य व्यवसाय धोक्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, उक्त कीं पन्याींची बॅंक हमीची रक्कम िप्त करुन, कारवाई केल्हयाची औपचाररकता 
दाखवून कीं पन्याींना अभय हदले, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी महाराषर प्रदषूण यनयींत्रण मींडळान े प्रस्तुत यतन्ही कीं पन्यादवारे 
सोडण्यात येणा-या साींडपाण्यामुळे होत असलेले िलप्रदषुण रोखण्यासाठी तसेच उक्त यतन्ही 
कीं पन्याींचा परवाना रद्द करणेबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. रामदास िदम (१६-१२-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही 
(३) महाराषर प्रदषूण यनयींत्रण मींडळाकडून पाररत सींमतीपत्रातील अ्ीींचे उदयोगान े उल्हलघींन 
केल्हयाच ेपाहणी दरम्यान आढळल्हयान ेमे. आरती ड्रग्ि, एन-१९८ व म.े सेरेक्स केसमकल्हस या 
तारापूर औदयोधगक वसाहतजस्थत उदयोगाींवर मींडळाच्या यनधागररत यनकषानुसार बँक हमी िप्त 
करण्याची कायगवाही करण्यात आली आहे. मे.ववराि प्रोफाईल या उदयोगातील हवा प्रदषूण 
यनयींत्रण यींत्रणा सुधारणेसाठी प्रस्ताववत आदेश देण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

पाणेरी (ता.माहहम जि.पालघर) ओहोळ पररसरातील िुपनसलिा ि  
विहहरी प्रदवुषत होत असल्हयाबाबत 

  

(७)  ५४८६८ (१०-०८-२०१६).   श्रीमती मयनषा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय पयागिरण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाणेरी (ता.माहहम जि.पालघर) येथील पाणेरी ओहोळ पररसरातील कुपनसलका व ववहहरी 
प्रदवुषत होत असल्हयाच ेमाहे म,े २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान यनदशगनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, सदर पाणेरी ओहोळात कारखान्याींचे रासाययनक साींडपाणी प्रक्रीया न करताच 
सोडले िात असल्हयामुळे वपण्याच्या व वापराच्या पाण्याच्या गींभीर समस्या यनमागण झाल्हया 
आहेत व माहहम गाव पररसरातील नागरीकाींना ककग रोगासारख्या भयींकर आिाराने ग्रासले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायगवाही वा प्रयतबींधात्मक उपाययोिना केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम (१६-१२-२०१६) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) पाणेरी आहोळ पररसरामध्ये कायगरत उदयोग व त्याींच्या साींडपाणी प्रक्रीया यींत्रणाींचे सवेक्षण 
महाराषर प्रदषूण यनयींत्रण मींडळाकडून सन २०१५ व २०१६ दरम्यान करण्यात आले असनू दोषी 
उदयोगाींवर कायगवाही करण्यात आली आहे. तसचे पालघर नगर पररषद पररसरातून यनघणारे 
अप्रकक्रयाकृत घरगुती साींडपाणी पाणेरी ओहोळमध्ये सोडले िात असल्हयामळेु पालघर नगर 
पररषदेवर माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये पालघर येथील न्यायालयात ख्ला दाखल केला असनू 
सदर प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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पुणे विभार्ात पाण्याअभािी शेतिऱ्याांनी िनािरे िाििीपेक्षा िमी दराने वििल्हयाबाबत 
  

(८)  ५५६८५ (२२-०८-२०१६).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अस्लम शेे  (मालाड पजश्चम), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा 
आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे ववभागात तब्बल साडसेहा लाख लोकाींना ३०० ्ँकरदवारे पाणीपुरवठा करण्याची वेळ 
प्रशासनावर आली असून िनावराींच्या वपण्याच्या पाण्याची गींभीर समस्या यनमागण झाली 
असल्हयाच ेमाहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िनावराींच्या पाण्याकड ेदलुगक्ष झाल्हयाने काही शेतकऱ्याींनी पाण्याअभावी िनावरे 
वािवी पेक्षा दराने ववकली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर (१३-०१-२०१७) : (१) व (२) 
    पुणे ववभागात माहे एवप्रल २०१६ मध्ये २९३ गावे व २१०९ वाड्याींना ३३४ ॅ्ंकरदवारे 
पाणी  पुरवठा करण्यात आला आहे. 
     सदर पाणी पुरवठा करताींना शेतक-याींकडील पशधुनाचाही ववचार करण्यात आला होता. 
त्यामुळे पुणे ववभागातील शतेक-याींवर पाण्याअभावी िनावरे कवडीमोल भावाने ववकण्याची वेळ 
आली असल्हयाचे यनदशगनास आले नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील पेयिल योिनेच्या अांमलबिािणीसाठी िें द्र शासनािडून  
समळणाऱ्या यनधीमध्ये िेलेली िपात 

  

(९)  ५७४११ (१०-०८-२०१६).   श्री.अबू आिमी (मानेूदग सशिािीनर्र) :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ववशेषत: प्रादेसशक ववभागयनहाय जिल्हहयात मुख्यत्वे करुन मराठवाडा व ववदभग  
आणण उत्तर महाराषरातील पेयिलाच्या कठीण समस्येचा सामना करण्यासाठी उपयोगात 
आणावयाचा कें द्र शासनाचा को्यवधी रुपयाींचा आधथगक यनधी न उचलल्हयामुळे व्यपगत 
झाल्हयाबाबतची तक्रार उक्त हठकाणच्या जिल्हहा/प्रादेसशक ववभागाच्या जिल्हहा/ववभागीय महसलू 
आयुक्ताींच्या यनदशगनास स्थायनक ववववध नागरी सींघ, िनप्रयतयनधी तसचे स्थानीय प्रदेशातील 
रहहवाशी सींघाच्या प्रयतयनधीींनी मा. महसलू/मदत व पुनवगसन मींत्री, मा.महसलू व मदत व 
पुनवगसन राज्यमींत्री, प्रधान सधचव महसूल/मदत व पनुवगसन सींबींधधत जिल्हहयाींचे/महसलू 
ववभागाचे अधधकारी याींच्याकड े हदनाींक २३ म,े २०१६ रोिी वा त्या सुमारास केली  आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनान े कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे वा 
प्रस्ताववत करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. बबनराि लोणीिर (२७-१२-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
      अशा प्रकारची कोणतीही तक्रार कोणत्याही ववभागीय महसूल अधधकाऱ्याकड े /  मा. 
मींत्री (मदत व पुनवगसन) /मा.राज्यमींत्री (मदत व पुनवगसन) याींच्याकड ेप्राप्त झाल्हयाचे हदसून 
आलेले नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
नार्पूर जिल्ह्यातील रेिराल (ता.मौदा), पारसशिनी (ता.पारसशिनी), बडामा, देिलापार, पिनी 

(ता. रामटेि) या र्ािाांमध्ये मुख्यमांत्री िल योिनेतनू पाणी पुरिठा मांिूर िरण्याबाबत 
  

(१०)  ५८९०९ (१०-०८-२०१६).   श्री.डड मल्हलीिािूगन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर जिल्ह्यातील रेवराल (ता.मौदा), पारसशवनी (ता.पारसशवनी), बडामा,देवलापार, 
पवनी (ता. राम्ेक) या गावाींमध्ये मुख्यमींत्री िल योिनेतून पाणी पुरवठा मींिूर करण्याचे 
यनवेदन स्थायनक लोकप्रयतयनधी याींनी मा. पाणी पुरवठा मींत्री याींना माहे माचग, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान हदले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त यनवेदनाच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची सवगसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर (०३-०१-२०१७) : (१) होय. 
(२) मुख्यमींत्री ग्रामीण पेयिल कायगक्रमाींतगगत गावे यनजश्चत करतेवेळी, १००० पेक्षा िास्त 
लोकसींख्या असलेली गाींव ेव तथेील उपलब्ध पेयिल सुववधा या बाबी ववचारात घेण्यात आल्हया 
आहेत. त्यानुसार सदर यनवेदनातील मौ. रेवराळ (ता. मौदा) या गावाचा मखु्यमींत्री ग्रामीण 
पेयिल कायगक्रमामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
महाड (जि.रायर्ड) शहरालर्त िोल र्ािामधील बौध्दिासलन लेण्या नष्ट्ट होत असल्हयाबाबत 

  

(११)  ५९५५५ (०५-०८-२०१६).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानर्री) :   सन्माननीय साांस् िृयति 
िायग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाड (जि.रायगड) शहरालगत कोल गावामध्ये असलेल्हया बौध्दकासलन लेण्या स्थायनक 
प्रशासनाच्या दलुगक्षामळेु नष् होत चालल्हयाच े हदनाींक २५ म,े २०१६ रोिी वा त्यासुमारास 
यनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, बौध्दकासलन लेण्याच्या शेिारीच एका दगडखाण मालकाने खोदकाम केल्हयाने 
लेण्याची पडझड झाल्हयान ेया सींपणूग प्रकाराला स्थायनक प्रशासक िबाबदार आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुषींगान ेसदर लेण्याच ेसींवधगन व ितन व पयग् नदृष्या ववकससत करण्यासाठी शासनान े
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े (१०-०१-२०१७) : (१) महाड (जि. रायगड) शहरालगत कोल गावामधील 
लेण्या “राषरीय सींरक्षक्षत स्मारक” असून त ेअधीक्षक पुरातत्वववद, भारतीय पुरातत्व सवेक्षण, 
मुींबई मींडल याींचे अखत्यारीत आहेत. सबब भारतीय पुरातत्व सवके्षण, मुींबई मींडलाला हा प्रश्न 
अवगत केला असता त्या कायागलयाकड े या सींदभागत कुठलेही पत्र ककीं वा यनवेदन           
हद. २५.०५.२०१६ रोिी वा त्या समुारास प्राप्त झालेले नाही अस ेत्याींनी कळववले आहे. 
(२) सन २०११-१२ मध्ये लेण्याच्या शिेारी दगडखाण खोदकाम करण्यात आले होत े व 
त्याचप्रमाणे सन २०१४ सालीही खाणकाम करण्यात आले होत ेअसे भारतीय पुरातत्व सवेक्षण, 
मुींबई याींनी कळववले आहे. 
(३) सन २०११-१२ मध्ये सींबींधधत खाण मालकाला कारणे दाखवा नो्ीस बिावण्यात आली व 
त्याचप्रमाणे जिल्हहाधधकाऱ्याींनाही आवश्यक ती कायगवाही करण्याबाबत ववनींती करणारे पत्र 
पाठववण्यात आले. त्याचा पररणाम होऊन खाणकाम बींद झाले. त्याचप्रमाण ेसन २०१४ साली 
भारतीय पुरातत्व सवेक्षण च्या मुींबई मींडलाच्या ितन सहाय्यकान ेमालकाला नो्ीस बिावली 
आहे. 
सदर लेण्याची ितन-दरुुस्ती भारतीय पुरातत्व सवेक्षण, च्या मुींबई मींडलामाफग त मान्यता 
समळालेल्हया ितन कायगक्रमानुसार व उपलब्ध यनधीनुसार करण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
िल्हयाण (पूिग) (जि. ठाणे) मलांर् रोड पररसरातील र्टाराांमध्ये रासाययनि िां पनयाांमधून 

िोणतीही प्रकिया न िरता रसायन समधश्रत साांडपाणी सोडले िात असल्हयाबाबत 
 

(१२)  ५९६९० (१०-०८-२०१६).   श्री.सुभाष भोईर (िल्हयाण ग्रामीण), डॉ.बालािी किणीिर 
(अांबरनाथ) :   सन्माननीय पयागिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्हयाण (पूवग) (जि. ठाणे) मलींग रोड पररसरातील ग्ाराींमध्ये रासाययनक कीं पन्याींमधून 
कोणतीही प्रकक्रया न करता रसायन समधश्रत साींडपाणी सोडले िात असल्हयाच ेमाहे मे, २०१६ 
मध्ये वा त्या दरम्यान यनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यामुळे नागररकाींच्या आरोग्याला धोका यनमागण झाला असून नागररकाींनी 
एमआयडीसी कड े तक्रारी करूनही कोणत्याही प्रकारची कायगवाही केली िात नसल्हयाच े
यनदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुषींगाने कीं पनी चालकाींवर व 
सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,   
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम (१६-१२-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) अशा प्रकारची कोणतीही तक्रार प्राप्त नसल्हयाच े महाराषर प्रदषूण यनयत्रण मींडळ व 
महाराषर औदयोधगक ववकास महामींडळान ेकळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िोिणात साांडपाणी प्रकिया िें दे्र उभारण्याबाबत 
  

(१३)  ६२७८३ (१०-०८-२०१६).   श्री.सुयनल सशांदे (िरळी) :   सन्माननीय पयागिरण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकण ववभागात मोठ्या प्रमाणावर असलेल्हया कारखान्यातून यनघणारे प्रदवूषत पाणी 
नदया, शेती आणण खाड्याींमध्ये सोडण्यात आल्हयान ेसागरी सींपत्तीचे व िैवववववधतेचे नुकसान 
होत असल्हयान ेकोकणात साींडपाण्यावर प्रकक्रया करणारी कें दे्र उभारण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रस्तावाचे थोडक्यात स्वरूप काय आहे, 
(३) असल्हयास, कोकणात साींडपाण्यावर प्रकक्रया कें दे्र उभारण्यास ककती कालावधी अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम (१६-१२-२०१६) : (१), (२), (३) व (४) कोकण ववभागात सध्या एकूण १३ 
सामुहहक साींडपाणी प्रकक्रया कें दे्र कायगरत असनू एका साींडपाणी प्रकक्रया कें द्राच्या उभारणीचे काम 
प्रगतीपथावर आहे. त्याचप्रमाण े कायगरत असणा-या साींडपाणी प्रकक्रया कें द्रापकैी ३ साींडपाणी 
प्रकक्रया कें द्राींच्या ववस्तारीकरणाचे काम प्रगतीपथावर आहे. 

___________ 
अहमदनर्र येथील ऐयतहाससि िस्तू सांग्रहालयाची झालेली दरुिस्था 

  

(१४)  ६५१२७ (१६-१२-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण विे-ेपाटील (सशडी), श्री.वििय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्हलोड) :   सन्माननीय साांस् िृयति िायग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर येथे हदनाींक १ म,े १९६० रोिी स्थापन झालेल्हया ऐयतहाससक सींग्रहालयाची 
दरुवस्था झाली असून यनधी अभावी सींस्थेतील सींशोधन कें द्र, त्रमेाससक तसेच कागदपत्राींच े
सींशोधन, ग्रींथाींचे डडजि्लायझशेन व ती ितन करण्याच ेकाम बींद असल्हयाच ेमाहे सप् े्ंबर, 
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान यनदशगनास आले, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुषींगान े सदर ग्रींथालयाला परेुसा यनधी पुरववण्याच्या दृष्ीन े कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?  
  
श्री. विनोद तािड े(१०-०१-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
सदर खािगी वस्तुसींग्रहालयाच ेकायगकारी ववश्वस्त ड.. साताळकर याींनी हद. २८.१२.२०१६ च्या 
पत्राव्दारे प्रश्नातील वस्तुजस्थती सींचालक, पुरातत्व याींच्या यनदशगनास आणली आहे. 
(२) हे सींग्रहालय या सींचालनालयाच्या अखत्याररत नसून ते अशासकीय (खािगी) सींग्रहालय 
आहे. त्यामुळे या प्रकरणी शासनाने चौकशी करण्याचा प्रश्न उद् ावत  नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िर्प्रससध्द एसलफां टा लेणी पररसरातील िसमनीला तड ेरे्ल्हयाबाबत 
  

(१५)  ६५१६६ (१६-१२-२०१६).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय साांस् िृयति िायग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िगप्रससध्द एसलफीं ्ा लेणी पररसरातील िसमनीला तड े गेल्हयाने सदर लेण्याींना धोका 
यनमागण झाल्हयाच ेतसेच सींरक्षक सभींतीची दरुवस्था झाली असल्हयान ेमाहे ऑगस््, २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान यनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर लेणीींना धोका होऊ नये म्हणून कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहेत, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?  
  
श्री. विनोद तािड े(१०-०१-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
एसलफीं ्ा लेणी या राषरीय सींरक्षक स्मारक असून कें द्र शासनाच्या भारतीय पुरातत्त्व सवेक्षण 
ववभागाच्या अखत्याररत आहेत. सदर कायागलयास अशाप्रकारची कोणतीही माहहती  यनदशगनास 
आलेली नाही. 
(२) एसलफीं ्ा लेणी या समुद्रपातळीपासनू ५०० फू् उींचीवर जस्थत असल्हयामळेु प्रारींभी ्प्प्यात 
या लेण्याींना समुद्राची पातळी वाढल्हयाने कोणताही धोका यनमागण होणार नाही, अस ेअधधक्षक 
पुरातत्त्वववद, मुींबई मींडळ, भारतीय पुरातत्त्व सवेक्षण याींनी कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  
 
 

___________ 
  
 



वव.स. २६४ (11) 

हहांर्ोली जिल्हहयात र्ािाांतील पाणी नमुन ेदवूषत असल्हयाबाबत 
  

(१६)  ६५२४२ (१६-१२-२०१६).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा 
आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हहींगोली जिल्हहयात ७६ गावाींत १०१ पाणी नमनुे दवूषत असल्हयाचे माहे ऑगस््-२०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान यनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर जिल्हहयातील उक्त गावाींमध्ये दवूषत पाणीपुरवठा होत असल्हयाने 
नागररकाींच्या आरोग्याचा प्रश्न यनमागण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त गावात शुध्द पाणीपुरवठा करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाच कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर (१७-०१-२०१७) : (१) होय. 
(२)  नाही. 
(३) व (४) ज्या गावात पाणी नमूने दवूषत आढळून आले आहेत त्या हठकाणी तात्काळ 
ग्रामसेवक, िलसुरक्षक तसेच आरोग्य ववभागाच्या कमगचा-याींमाफग त वपण्याच्या पाण्याच े
शुध्दीकरण करण्याबाबत उपाययोिना करण्यात आलेल्हया आहेत, स्त्रोताींच्या आिुबािुचा 
पररसर स्वच्छ करणे, नालीतील तुबींलेले पाणी वाहत ेकरणे, हातपींपाचे फु्लेले कठड े तसेच 
स्त्रोताींभोवतालच ेखड्ड ेमुरमाच्या सहाय्यान ेभरुन घेणे इत्यादी उपाययोिना करण्यात आलेल्हया 
आहेत. तसेच सवग गावामध्ये पुरेसी जब्लचीींग पावडर उपलब्ध  असल्हयामळेु यनयसमत पाणी 
शुध्दीकरण िलसुरक्षकामाफग त करुन नागररकाींना शुध्द पाणी पुरवठा करण्यात आला आहे. 
  

___________ 
आिरसोंडा (ता.औांढा नार्नाथ, जि.हहांर्ोली) येथील लाभार्थयाांना  

सशधापबत्रिाांचे िाटप िरण्याबाबत 
  

(१७)  ६५२५७ (१६-१२-२०१६).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय अन न, नार्री 
पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आिरसोंडा (ता.औींढा नागनाथ, जि.हहींगोली) येथील लाभार्थयाांना सशधापबत्रकाींचे वा्प न 
झाल्हयामुळे सशधापबत्रकाधारकाींना शासनाच्या ववववध योिनाींपासून वींधचत रहाव े लागत 
असल्हयाची माहहती माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशगनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी औींढा तहसील पुरवठा ववभाग िाणीपुवगक दलुगक्ष करीत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याप्रकरणाबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानुसार लाभार्थयाांना सशधापबत्रका त्वरीत देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धर्रीश बापट (३०-०१-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
तथावप, मौिे आिारसोंडा, ता.औींढा नागनाथ, जि.हहींगोली येथील एकूण पात्र 

सशधापबत्रका सींख्या ४६४ असून त्यापैकी ३८५ सशधापबत्रकाींच े ववतरण ववववध योिनाींतगगत 
करण्यात आलेले आहे. उवगरीत ७९ सशधापबत्रका ववतरणाची प्रकक्रया सुरू आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात मराठी धचत्रपट यनसमगती व्यिसायास अनुदान रिमेत िाढ िरणेबाबत 
  

(१८)  ६५६८२ (१६-१२-२०१६).   श्री.सुयनल प्रभ ू (हदांडोशी) :   सन्माननीय साांस् िृयति िायग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मराठी धचत्रप् यनसमगतीच्या वाढत्या व्यवसायाला प्रोत्साहहत करण्यासाठी, 
शासनाकडून समळणा-या ५ को्ी रुपये अनुदान रकमेत २५ को्ी रुपये अशी वाढ करण्याची 
मागणी अणखल भारतीय मराठी धचत्रप् महामींडळाच े अध्यक्ष श्री. मेघराि भोसले याींनी   
हदनाींक १६ ऑगस््, २०१६ रोिी  शासनाकड ेकेली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, वषागला प्रदसशगत होणा-या १५० धचत्रप्ाींपैकी, मोिक्याच धचत्रप्ाींना अनुदान 
रक्कम मींिूर करुन अन्य धचत्रप्ाींना अनुदान नाकारल्हयानींतर पुन्हा त्यासाठी अपील करण्याची 
तरतूद नसल्हयामुळे अनेक धचत्रप् पात्र असनू त्याींना अनुदान समळत नसल्हयाची बाब 
यनदशगनास आली, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्हयास, मराठी धचत्रप् उदयोगास चालना देऊन भरभरा्ीस आणण्यासाठी, धचत्रप्ाच्या 
अनुदानात २५ को्ी रुपये वाढ करण्याचा यनणगय घेऊन महामींडळाच्या अन्य समस्या 
सोडववणेबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े (१०-०१-२०१७) : (१) हे खरे नाही. अनुदान रकमेत २५ को्ी रुपये वाढ 
करण्याबाबत कोणतेही लेखी यनवेदन शासनास प्राप्त झाल्हयाचे हदसून येत नाही. 
(२) हे खरे नाही. धचत्रप् यनमागत्यान े धचत्रप् अथगसहाय्यासाठी पररपूणग प्रस्ताव गोरेगाव 
धचत्रनगरी महामींडळाकड ेसादर केल्हयानींतर धचत्रप्ाच ेपररक्षण करण्यात येते. पररक्षणाअींती पात्र 
सवगच धचत्रप्ाींना मींिूर अथगसहाय्य अदयापपयांत ववतरीत करण्यात आले आहे. 
(३) धचत्रप्ाच्या अनुदानात २५ को्ी रुपये वाढ करण्याबाबत कोणताही प्रस्ताव सदयजस्थतीत 
शासनाकड ेकायगवाहीत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 
  

___________ 
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राज्यात स्िस्त धानय दिुानामाफग त होणारे धानय वितरण 
बायो मेहरि स्िरुपात िरण्याबाबत 

  

(१९)  ६६१०६ (१६-१२-२०१६).   अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय अन न, नार्री 
पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील काही जिल्ह्यात स्वस्त धान्य दकुानामाफग त होणारे धान्य ववतरण प्रणाली 
प्रायोधगक तत्वावर बायो-मेहरक स्वरुपात सुरु करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रायोधगक तत्वावर सुरु असलेल्हया प्रणालीची सदयजस्थती काय आहे, 
(३) असल्हयास, राज्याच्या इतर जिल्ह्यात सदर प्रणाली लागू करण्याबाबत शासनान ेकोणती  
कायगवाही केली वा करण्यात  येत आहे, 
(४) नसल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाची भूसमका काय आहे ? 
  
श्री. धर्रीश बापट (१७-०१-२०१७) : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) राज्य शासनान े सावगियनक  ववतरण व्यवस्थेतील धान्याचा अपहार रोखण्यासाठी  
लाभार्थयाांची बायोमेरीक ओळख प्वून त्याींना सशधावस्तूच े ववतरण करण्याचा यनणगय हद. १८ 
म,े २०१६ रोिीच्या शासन यनणगयान्वये घेतला आहे. तदनुषींगान ेरास्तभाव दकुानाींतून  प.ई् 
ऑफॅ सेल (PoS) मशीनदवारे धान्य ववतरण करण्यासाठी ३ System Integrator नेमण्यात 
आलेले असून पुढील आवश्यक कायगवाही सुरु आहे. 
  

___________ 
  

रायर्ड जिल्हहयातील रास्त भाि धानय दिुानातून यनयसमत धानय पुरिठा होण्याबाबत 
  

(२०)  ६६१८६ (१६-१२-२०१६).   श्री.सुभाष उफग  पांडडतशेठ पाटील (असलबार्), श्री.धैयगशील 
पाटील (पेण) :   सन्माननीय अन न, नार्री पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जिल्हहयात रास्त भाव धान्य दकुानात माहे ऑगस्् २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तुरडाळ १०३ रूपये ककलो असनू तर तीच तुरडाळ खुल्हया बािारात ९० रूपये ककलोने उपलब्ध 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, रास्त भाव धान्य दकुानात समळणारा र.केलचा को्ा कमी असल्हयाने ग्राहकाींना 
र.केल उपलब्ध होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, रास्त भाव धान्य दकुान सशधापबत्रकाधारकाींना वेळेवर व स्वस्त धान्य 
समळण्यासाठी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धर्रीश बापट (१८-०१-२०१७) : (१) व (२) हे खरे नाही.  
(३) लक्ष्य यनधागररत सावगियनक ववतरण व्यवस्थेअींतगगत अन्नधान्याचे सुव्यवजस्थत ववतरण 
होण्याच्या दृष्ीने सवग गावाींत दवींडी देण,े दैयनक वतृ्तपत्रात प्रससद्धी देणे इ. कायगवाही करण्यात 
येते. तसेच, शासकीय गोदामतनू अन्नधान्य रास्तभाव दकुानाकड े रवाना केल्हयानींतर त्या 
के्षत्राींतील नागरीकाींना गु्रप एस.एम.एस. पाठववण्यात येतो.    
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
बुलढाणा जिल्हहयातील एपीएल ि बीपीएलअांतर्गत असलेली  

िुटुांबे शौचालयाविना असल्हयाबाबत 
  

(२१)  ६६५५३ (१६-१२-२०१६).   डॉ.सांिय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा 
आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा जिल्हहयातील एपीएल व बीपीएलअींतगगत असलेले २ लाख २ हिार १६४ कु्ुींबे 
शौचालयाववना असल्हयाचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुषींगाने सींबधधत कु्ुींबाना 
शौचालय बाींधण्याकररता कोणती ववशेष कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर (१७-०१-२०१७) : (१) होय. 
(२) माहे नोव्हेंबर २०१६ अखेर जिल्ह्यात ३,७८,६३०एकूण कु्ुींब असून १,९६,२२० कु्ुींबाकड े
वैयजक्तक शौचालय सुववधा उपलब्ध आहे व १,८२,४१० कु्ुींबाकड े शौचालय नाही. 
शौचालयाववना असलेल्हया कु्ुींबाना शौचालय बाींधकाम करणेसाठी १२०००/- रुपये प्रोत्साहन 
अनुदान ववतरीत करुन सन २०१६-१७ या आधथगक वषागत ६८,०२४ वयैजक्तक शौचालय बाींधकाम 
व नोव्हेंबर २०१६ ते माचग २०१७ या कालावधीत ३५६ ग्रामपींचायती हागणदारीमुक्त करणेसाठी 
यनयोिन करण्यात आलेले आहे. उवगरीत ३६० ग्रामपींचायती माचग २०१८ पयांत हागणदारीमुक्त 
करुन सींपूणग जिल्हहा हागणदारीमुक्त करणेसाठी कायगवाही सुरु आहे.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

साेरा (ता.िरोरा, जि. चांद्रपूर) र्ािातील स्िस्त धानय  
दिुानदारािर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(२२)  ६६७३३ (१६-१२-२०१६).   श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय अन न, नार्री 
पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साखरा (ता.वरोरा, जि. चींद्रपरू)  गावातील स्वस्त धान्य दकुानदाराववरुध्द दोन महहन्या 
अगोदर तहससलदार याींना यनवेदन देऊनही कोणतीच कारवाई करीत नसल्हयान े हदनाींक २७ 
सप् े्ंबर,२०१६ रोिी वा त्यासुमारास गावक-याींनी उपववभागीय अधधका-याींना यनवेदन हदले, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
चौकशीनुसार सींबधधत दकुानदाराववरुध्द तसेच कारवाई करण्यास हदरींगाई करण्या-या 
तहससलदाराींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. धर्रीश बापट (३०-०१-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मौिा साखरा येथील श्री.प्रल्हहाद झोलबािी मोहारे, स्वस्त धान्य दकुानदार याींच े ववरुध्द 
ग्रामस्थाींनी केलेल्हया हद.२९.७.२०१६ रोिीच्या तक्रारीची चौकशी करण्यात येवून त्याींचकेडून 
दींडात्मक कायगवाही म्हणून अनामतरक्कमेची १०० ्क्के रक्कम रु.१०००/-वसूल करुन त्रू्ीची 
पूतगता तात्काळ करण्याबाबत सचूना देण्यात आल्हया असून भववषयात दोष/अयनयसमततेची 
पुनरावतृ्ती झाल्हयास प्राधधकार पत्र रद्द करण्यात येईल अशी ताकीद देण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील विशेषतः अहमदनर्र जिल्ह्यातील स्िस्त धानय दिुानदार ि रॉिेल  
वििी परिाना धारिाांना मानधन सुरु िरणेबाबत 

  

(२३)  ६६८११ (१६-१२-२०१६).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेिासा) :   सन्माननीय अन न, नार्री 
पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ववशेषतः अहमदनगर जिल्ह्यातील स्वस्त धान्य दकुानदार व र.केल 
ववक्री धारकाींना मानधन देण्याबाबत शासनान ेयोिना तयार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर मानधन सुरु करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धर्रीश बापट (२०-०१-२०१७) : (१) नाही. हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िोल्हहापूर येथील िरिीरयनिाससनी अांबाबाई मांहदरात बाांधलेल्हया दशगन मांडपाबाबत 
  

(२४)  ६६९६४ (१६-१२-२०१६).   श्री.उल्हहास पाटील (सशरोळ) :   सन्माननीय साांस् िृयति िायग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हहापूर येथील करवीर यनवाससनी अींबाबाई मींहदराचा राज्य सींरक्षक्षत स्मारकात समावशे 
करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त मींहदर ववकास आराखडयातील प्रस्ताववत दशगन मींडपामळेु शासनाच्या 
अधधसूचनेतील यनयमाचा भींग होत असल्हयान ेदशगन मींडप वादाचा मुद्दा ठरला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, हेरर्ेि ससमतीच ेसदस्य आणण नागररकाींचा ववरोध असताींनाही त्याच हठकाणी 
दशगन मींडप उभारण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुषींगान ेकोणता यनणगय घेण्यात आला वा येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(१०-०१-२०१७) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
      कोल्हहापूर येथील श्री महालक्ष्मी मींहदर राज्य सींरक्षक्षत स्मारक म्हणून घोवषत करण्याची 
कायगवाही सुरु असून या प्रकरणी प्राथसमक अधधसचुना हद. २०.०७.२०१६ अन्वये यनगगसमत झाली 
आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िें द्र शासनाची “उज्िला योिना” राज्यात बांद िरण्यात आल्हयाबाबत 
  

(२५)  ६७५३२ (१६-१२-२०१६).   श्री.ियिुमार र्ोरे (माण), श्री.राधािृष्ट् ण विे-ेपाटील (सशडी), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय अन न, नार्री पुरिठा 
ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनान ेगोरगररबाींसाठी ज्याींच्या घरात गॅस नाही, त्याींना मोफत गॅस देण्याची 
“उज्वला” ही योिना सुरु केली असून तीन वषागसाठी रूपये ८ हिार को्ीींची तरतूद केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर योिनेत एक एलपीिी सससलींडर, एक प्रशेर रेग्यूले्र, सुरक्षा नळी 
माहहतीपुजस्तका आणण मोफत िोडणी देण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर योिनेची प्रससध्दी पुरवठा ववभागाकडून माहे ऑगस््-सप् े्ंबर, २०१६ 
पासून प्रससध्द करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर योिना हदनाींक २९ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी सातारा जिल्ह्यात सुरु करुन 
लाभार्थयाांना गॅस एिन्सीकडून आपला गॅस घेऊन िाण्याबाबत फोन करण्यात आल्हयान,े 
त्यानुसार हदनाींक २२ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी ववतरण करण्यात आले व हदनाींक २३ सप् े्ंबर, 
२०१६ रोिी सदर योिना अचानक बींद करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, या प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
सदरची योिना बींद करण्याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धर्रीश बापट (१८-०१-२०१७) : (१) प्रधानमींत्री उज्वला योिना महाराषरामध्ये सुरु करण्यात 
आलेली आहे. तथावप, सातारा जिल्हहयात राषरीय सरासरीपेक्षा िास्त एलपीिी कनेक्शन 
असल्हयान ेसातारा जिल्हहा हा प्राधान्य नसलेल्हया जिल्हहयामध्ये मोडत आहे. 
(२) व (३) या योिनेत एक एल.पी.िी.सससलींडर, एक प्रशेर रेग्यूले्र, सुरक्षा नळी, 
माहहतीपुजस्तका आणण मोफत िोडणी देण्यात येणार आहे. 
    प्रधानमींत्री उज्वला योिना महाराषरामध्ये हदनाींक १४ िून, २०१६ पासून सुरु झाली असनू 
याबाबत जिल्हहा माहहती अधधकारी, सातारा याींना जिल्हहा पुरवठा अधधकारी, सातारा याींनी 
प्रेसनो् प्रससध्द करणेबाबत कळववण्यात आले होते. 
    त्यास अनुसरुन हदनाींक २७ िुल,ै २०१६ रोिीच्या दैयनक सकाळ या वतृ्तपत्रामध्ये बातमी 
प्रससध्द करण्यात आली आहे. 
(४) व (५) सातारा जिल्हहयात राषरीय सरासरीपेक्षा िास्त एल.पी.िी.कनेक्शन असल्हयान े
सातारा जिल्हहा हा प्राधान्य नसलेल्हया जिल्हहयामध्ये मोडत असून सदर जिल्हहयासाठी सवग तेल 
कीं पन्याींचा समळून १०,००० इतका को्ा देण्यात आला होता. सदर को्ा सींपल्ह यानींतर गॅस 
कनेक्शनच ेववतरण बींद करण्यात आले आहे. 
  

___________ 
  

राज्यात अनन सुरक्षा योिनेतील लाभार्थयाांना ई-रेशनिाडग वितरीत िरण्याबाबत 
  

(२६)  ६७६१५ (१६-१२-२०१६).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांर्मनेर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
प्रा.िषाग र्ायििाड (धारािी), श्री.अस्लम शेे (मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्रीमती यनमगला र्ावित (इर्तपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय 
अन न, नार्री पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अन्न सुरक्षा योिनेतनू ग्रामीण भागातील ७६ ्क्के तर शहरी भागातील ४५ ्क्के 
लाभार्थयाांना धान्य पुरवठा करण्याचे कायदयान ेबींधनकारक असताना लाभार्थयाांना ई-रेशनकाडग 
शासनाने ववतरीत केले नाही, त्यामुळे सदर योिना प्रलींबबत असल्हयाचे यनदशगनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर योिनेची प्रभावीपणे अींमलबिावणी करण्यासाठी कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धर्रीश बापट (१७-०१-२०१७) : (१) नाही, कें द्र शासनाच्या मागगदशगक धोरणान्वये, राज्यात 
हद. १७ डडसेंबर, २०१३ रोिीच्या शासन यनणगयान्वये राषरीय अन्न सुरक्षा योिना लागू 
करण्यात आलेली आहे. सदर योिनेतील यनयमाींप्रमाण ेग्रामीण भागातील ७६ ्क्के व शहरी 
भागातील ४५ ्क्के लाभार्थयाांची सदर शासन यनणगयान्वये यनवड करण्यात येऊन त्याींना 
त्याप्रमाणे सशधावस्तूींचे ववतरण करण्यात येत आहे. तसेच या योिनेतील  लाभार्थयाांना बारकोड 
सशधापबत्रका देण्याचा यनणगय १८ म,े २०१६ रोिीच्या शासन यनणगयान्वये घेतला असून 
त्याबाबत आवश्यक कायगवाही करण्यात येत आहे. 
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(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
साांर्ली जिल्हहयातील १४४ हठिाणचे पाणी दवुषत असल्हयाच ेयनदशगनास आल्हयाबाबत 

  

(२७)  ६७६३४ (१६-१२-२०१६).   डॉ.पतांर्राि िदम (पलसू िडरे्ाि), श्री.राधािृष्ट् ण विे-ेपाटील 
(सशडी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जिल्ह्यातील ७८ गावातील १४४ हठकाणच्या वपण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता व 
सयनयींत्रण आणण सवेक्षण ववभागाकडून करण्यात आलेल्हया पाहणीत सदर पाणी दवूषत 
असल्हयाच ेमाहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
पाणी दवूषत होण्याची कारणे काय आहेत, सदर कारणे दरू करण्याच्या दृष्ीन ेकोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर (१६-०१-२०१७) : (१) व (२) होय 

जिल्ह्यात माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये एकूण १७७२ पाणी नमुन्याींची िैववक  
तपासणी  पाणी गुणवत्ता व सयनयींत्रण आणण सवेक्षण ववभागाकडून करण्यात आली होती. 
सदर तपासणीत ७८ गावातील १४४ हठकाणचे पाणी नमुने दवुषत असल्हयाचे आढळून आले 
होते. 

पाणी स्वच्छता समशन कक्षामाफग त सवग ग्ववकास अधधकारी व आरोग्य 
ववभागामाफग त तालुका आरोग्य अधधकारी याींना याबाबत अवगत करण्यात आले होत.े 
तालुकास्तरीय यींत्रणेमाफग त सींबींधीत ग्रामपींचायतीना दवुषत आलेल्हया स्त्राेताींचे शुध्दीकरण करुन 
फेर तपासणीसाठी  पाणी नमुने आरोग्य प्रयोगशाळेकड ेपाठववण्याच्या सुचना हदलेल्हया होत्या. 
त्यानुसार सींबींधधत ग्रामपींचायतीनी दवुषत स्त्रोताींच े ्ीसीएलने शुध्दीकरण करुन पाणी नमुने 
फेर तपासणीसाठी पाठववले. तपासणीनींतर हे नमुने योग्य असल्हयाच ेआढळून आले.   
(३)  प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
यतिसा (जि.अमरािती) शहरातील सुरिाडी येथील रोडिरील  

रॅ्स एिनसीिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(२८)  ६७९७४ (१६-१२-२०१६).   अॅड.यशोमती ठािूर (यतिसा), श्री.अस्लम शेे  (मालाड 
पजश्चम), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय अन न, नार्री 
पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यतवसा (जि.अमरावती) शहरात एका गॅस एिन्सीचे कायागलय व ववतरण व्यवस्थेची िागा 
सुरवाडी येथील रोडवरील िागेत असल्हयामुळे वाहतुकीस मोठा अडथळा यनमागण होत असनू 
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यामुळे अपघात होण्याची शक्यता असल्हयाच े माहे िुल,ै २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
यनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत सुरवाडी येथील नागररकाींनी तहससलदार याींच्याकड ेतक्रार दाखल केली 
असून यावर तातडीन ेकायगवाही करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त मागणीबाबत शासनान े चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले व त्यानुषींगान ेसदर गॅस एिन्सीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धर्रीश बापट (१८-०१-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) यतवसा येथ ेवाहतुकीस अडथळा यनमागण होतो अशा प्रकारची यतवसा येथील 
िनतेची तक्रार प्राप्त झालेली आहे. 
   जिल्हहा पुरवठा अधधकारी, अमरावती याींनी तहससलदार, यतवसा याींचेकडून अहवाल 
मागववण्यात आला. हदलेल्हया यनवेदनानुसार सुरवाडी रस्त्यावर गॅस एिन्सीकडून होणारा 
अडथळा यापुढे होणार नाही असा तोडगा काढून गॅस एिन्सी धारकास ससलेंडर वा्प 
करण्याकररता सुरक्षक्षत स्थळी व होत डडसलव्हरीव्दारे ससलेंडर वा्प करण्याच े जिल्हहा पुरवठा 
अधधकाऱ्याींनी यनदेश हदले. 
     यनवेदनावर तोडगा यनघाल्हयाने कारवाई करण्याचा प्रश्न यनमागण झाला नाही. 
  

___________ 
  

पाांर्री िुठे (जि.िासशम) येथील िलशुध्दीिरण प्रिल्हप िायागजनित िरण्याबाबत 
  

(२९)  ६८१९८ (१६-१२-२०१६).   श्री.असमत झनि (ररसोड), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेे (मालाड पजश्चम), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांर्मनेर) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) वासशम जिल्हहयातील डोंगरककन्ही जिल्हहा पररषद सकग ल मध्ये िलस्वराज्य तफे चाींडस व 
अधधक पाच गावे ही मोठी पाणीपुरवठा योिना सुरु केली होती मात्र त्यासाठी पाींगरी कुठे 
गावािवळ उभारलेला िलशुध्दीकरण प्रकल्हप अदयाप सुरु झाला नसल्हयाचे माहे म,े २०१६ 
मध्ये वा त्या दरम्यान यनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुषींगान ेसदर प्रकल्हप 
कायागजन्वत करुन सदर योिनेतील गावाींना पाणीपुरवठा करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
 



वव.स. २६४ (20) 

श्री. बबनराि लोणीिर (११-०१-२०१७) : (१) नाही, हे खरे नाही. 
वासशम जिल्हहयातील डोंगरककन्ही जिल्हहा पररषद सकग लमध्ये चाींडस व अधधक पाच गावे ही 
पाणी पुरवठा योिना िलस्वराज्य तफे राबववण्यात आलेली नाही. सदर योिना महाराषर 
िीवन प्राधधकरणामाफग त बहृत आराखडयाींतगगत राबववण्यात आली असून २००८ मध्ये 
कायागन्वीत करण्यात आली. यानींतर सदर योिना जिल्हहाधधकारी याींचेकडून ी्ंचाई 
कालावधीकररता चाल ूहोवून गावाींना पाणी पुरवठा करण्यात आला. तथावप, सन २०१५ मध्ये 
कमी पिगन्यमान झाल्हयान े योिनेचा उद्भव असलेल्हया कळमेश्वर लघ ु प्रकल्हपात पाणी साठा 
उपलब्ध नसल्हयान ेसन २०१६ च्या उन्हाळयामध्ये सदर योिनेतनू पाणी पुरवठा करणे शक्य 
झाले नाही.  
(२) आता सदर योिनेचा समावशे मुख्यमींत्री, ग्रामीण पेयिल कायगक्रमाींतगगत प्रादेसशक पाणी 
पुरवठा योिनाींच ेपुनरुज्िीवन या सदराखाली करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

उस्मानाबाद जिल्ह्यात ४० हिार िेसरी सशधापबत्रिा धारिाांना  
अननसुरक्षा योिनेतून िर्ळल्हयाबाबत 

  

(३०)  ६९३७९ (१६-१२-२०१६).   श्री.िैभि वपचड (अिोले) :   सन्माननीय अन न, नार्री 
पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाद जिल्ह्यात ४० हिार केसरी काडगधारकाींना अन्नसरुक्षा योिनेतून वगळल्हयाच े
माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुषींगान ेअन्न सुरक्षा योिनेत समाववष् नसलेल्हया एपीएल लाभार्थयाांना अन्नधान्य ववतरीत 
करण्यासाठी वाढीव अनुदान देण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे 
(३)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धर्रीश बापट (०१-०२-२०१७) : (१)  व  (२)  राषरीय अन्नसुरक्षा योिना सुरु झाल्हयानींतर 
लाभाथी यनवडीची प्रक्रीया सुरु असताना अशा प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्हया आहेत. परींत,ु 
राषरीय अन्नसुरक्षा अधधयनयम, २०१३ अींतगगत कें द्र शासनाने हदलेल्हया इष्ाींकाच्या मयागदेमळेु 
िे लाभाथी सवलतीच्या दरान े अन्नधान्य समळण्यापासून वींधचत राहहले आहेत, अशा 
लाभार्थयाांचा समावेश होण्याच्या दृष्ीने शासन यनणगय हदनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१६ अन्वये 
उस्मानाबाद जिल्ह्यासह राज्यातील सवग जिल्ह्याींना सधुाररत इष्ाींक हदला आहे. त्यानुसार 
लक्ष्य यनधागररत सावगियनक ववतरण व्यवस्थेच्या सींगणकीकरणाींतगगत आधार ससडड ींगचा वापर 
करुन त्यातील मयत दबुार, कायम स्थलाींतरीत  लाभार्थयाांना वगळण्याचे काम  उस्मानाबाद 
जिल्ह्यात चालू आहे. 
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उपरोक्त शासन यनणगयातील तरतदूीनुसार वींधचत राहहलेल्हया लाभार्थयाांपैकी राज्यातील 
सुमारे १.५० को्ी एपीएल (केशरी) लाभार्थयाांचा उत्पन्नाच्या मयागदेत राषरीय अन्नसुरक्षा 
योिनेमध्ये समावेश करण्याबाबत शासनान ेयनणगय घेतला आहे.    
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.      

___________ 
  

पुणे येथील रािर्डािरील सांिधगनाची िाम ेऐयतहाससि पध्दतीने होण्याबाबत 
  

(३१)  ७०००० (१६-१२-२०१६).   डॉ.पतांर्राि िदम (पलूस िडरे्ाि), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्लम शेे  (मालाड पजश्चम), प्रा.िषाग र्ायििाड (धारािी) :   सन्माननीय 
साांस् िृयति िायग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील रािगडावरील ऐयतहाससक सदरेसह पद्मावती माचीवरील रािवाड्याच े तळे ते 
पाली दरवािा या त्बींदीचे काम राज्य पुरातत्व ववभागाने चुकीच्या पध्दतीने केले असल्हयान े
त्बींदीच ेववद्रपुीकरणे झाले असल्हयाच ेमाहे िुल,ै २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त गडावरील महादवाराच्या बुरुिाींवरील दगडी पाकळ्याींच्या िागी सलग 
बाींधकाम केल्हयान ेत्याच्या सौदयागला बाधा आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त गडावरील मींहदरामध्ये स्थायनक नागररकाींनी ह.्ेल्हस था्ल्हयाने गडावर 
प्ल.स््ीकच ेग्लास, ता्े असा कचराही वाढू लागला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त गडावरील वास्तुचे सींवधगनाची कामे ऐयतहाससक पध्दतीने व्हावीत यासाठी 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच गडावरील मींहदरे व देवड्याींमध्ये ववनापरवाना ह.्ेल्हस सुरु करणाऱ्याींवर शासनान े
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(१०-०१-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 

रािगड ककल्हल्हयावरील ितन दरुुस्तीच े काम पुरातत्वशास्त्र सींकेतानुसार करण्यात 
आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

पाली दरवािा बुरुिाच्या ितन दरुुस्तीचे काम पुरातत्वशास्त्र सींकेतानुसार व मुळ 
वास्तू रचनेनसुार केले आहे. त्यामळेु त्याच्या मुळ सौंदयागत कोणतीही बाधा येत नाही. 
(३) गडावर ह.्ेल ्ाकून कचरा वाढत असल्हयाची बातमी माहे िूल,ै २०१६ च्या दरम्यान 
स्थायनक वतृ्तपत्रात प्रससध्द झाली होती. त्याची दखल घेऊन तात्काळ पाहणी केली असता  
गडाच्या पररसरातील काही स्थायनक लोक ककल्हल्हयावर पयग् काींना चहा-पाणी, ताक व भिी 
ववकत असल्हयाचे यनदशगनास आले. या सवग ववके्रत्याींना नो्ीस देऊन व वेल्हहा पोसलस ठाण्यात 
लेखी तक्रार देऊन गडावर कोणतेही पदाथग ववक्री करण्यात बींदी घालण्यात आली आहे. 
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(४) रािगड ककल्हल्हयातील सदर, पाली दरवािा, सुवेळामाची, धचलखती बुरुि, कचेरी व पदपथ 
इ. वास्तुींच्या ितन दरुुस्तीची कामे पुरातत्वशास्त्र सींकेतानुसारच सरुु आहेत.  
(५) गडावर पदाथग ववक्री करणाऱ्याींवर बींदी घालण्यात आली आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
ससांधुदरु्ग जिल्हहयातील दाररद्रय रेषेे ालील िुटुांबाांचा अननधानय  

सुरक्षा योिनेत समािशे िरण्याबाबत 
  

(३२)  ७०१०६ (१६-१२-२०१६).   श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय अन न, नार्री 
पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ससींधुदगुग जिल्हहयातील दाररद्रय रेषेखालील ककती कु्ुींबाींचा अन्नधान्य सुरक्षा योिनेंतगगत 
समावेश करण्यात आला आहे, 
(२) असल्हयास, सदर योिनतेील लाभार्थयाांना सन २०१२ पासून अदयाप पयगत अन्न धान्याचा 
पुरवठा केला िात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, शासनाच्या नववन आदेशानुसार आधथगक दृष्या दबुगल असलेल्हया लाभार्थयाांची 
यादी तयार करण्याच े लेखी आदेश जिल्हहा पुरवठा अधधकारी याींनी आठ ही तालुक्यातील 
तहससलदाराींना माहे ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास हदले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, त्या 
अनुषींगाने कायगवाहीची सदयजस्थती काय आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धर्रीश बापट (०१-०२-२०१७) : (१) ससींधुदगुग जिल्ह्यातील अींत्योदय अन्न योिनेतील 
२३,८८१ सशधापबत्रकाींचा व प्राधान्य कु्ुींब ग्ात बी.पी.एल.मधील ४७,४५९ सशधापबत्रकाींचा 
राषरीय अन्नसुरक्षा योिनमेध्ये समावेश करण्यात आला आहे. 
(२)  हे खरे नाही. 
   राषरीय अन्नसुरक्षा अधधयनयम, २०१३ ची अींमलबिावणी  राज्यात  माहे फेब्रुवारी, २०१४ 
पासून सुरु झाली असून, त्यानुसार पूवी लक्ष्य यनधागररत सावगियनक ववतरण व्यवस्थेअींतगगत 
लाभ घेणारे अींत्योदय अन्न योिनेचे सवग लाभाथी व बी.पी.एल ग्ातील सवग लाभार्थयाांचा 
समावेश राषरीय अन्नसुरक्षा अधधयनयमाींतगगत प्राधान्य कु्ुींब ग्ात करण्यात आला आहे. या 
अधधयनयमातील तरतूदीनसुार अींत्योदय अन्न योिनेतील सवग लाभार्थयाांना प्रयत सशधापबत्रका 
प्रयतमाह ३५ ककलो अन्नधान्य व प्राधान्य कु्ुींब ग्ातील लाभार्थयाांना प्रयतव्यक्ती प्रयतमाह ५ 
ककलो अन्नधान्याचे वा्प करण्यात येते.     
(३)  शासन यनणगय हदनाींक १३.१०.२०१६ नुसार हदलेल्हया सुधाररत इष्ाींकानुसार उत्पन्नाच्या 
कमाल आधथगक मयागदेनुसार एपीएल (केशरी) मधील लाभार्थयाांची यनवड करण्याची कायगवाही 
सुरु आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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िोल्हहापूर जिल्हहयातील िेिळ ९ स्मारिेच राज्य सांरक्षक्षत स्मारिाांच्या यादीत तर िें द्रीय 
पुरातत्ि विभार्ािड ेदोन-चारच स्मारिे असल्हयाबाबत 

  

(३३)  ७०१५३ (१६-१२-२०१६).   डॉ.सुजित समणचेिर (हातिणांर्ले) :   सन्माननीय 
साांस् िृयति िायग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कोल्हहापूर जिल्हहयातील केवळ ९ स्मारकेच राज्य शासनाच्या पुरातत्व ववभागाकडील राज्य 
सींरक्षक्षत स्मारकाींच्या यादीत तर कें द्रीय पुरातत्व ववभागाकड े दोन-चारच स्मारके असल्हयाच े   
माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्य सींरक्षक्षत स्मारक व कें द्रीय पुरातत्व ववभागाकड ेकोणकोणत्या स्मारकाींची 
यादी आहे, 
(३) असल्हयास, उवगररत ऐयतहाससक वास्तू शासनाच्या अखत्याररत येण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. विनोद तािड े(१०-०१-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
कोल्हहापूर जिल्हहयात ७ राज्य सींरक्षक्षत स्मारके असून कें द्र शासनाच्या अखत्याररत ४ राषरीय 
सींरक्षक्षत स्मारके आहेत. 
(२) राज् य सींरक्षक्षत स्मारकाींची यादी 
    १ ववशाळगड ककल्हला, गिापूर, शाहूवाडी 
    २ राींगणा ककल्हला, धचकेवाडी, भूदरगड 
    ३ भुदरगड ककल्हला, पेठ सशवापूर, भूदरगड 
    ४ महादेव मींहदर, आरे, करववर 
    ५ लक्ष्मी ववलास पॅलेस, करववर, करववर 
    ६ रामचींद्र अमात्य समाधी, पन्हाळा, पन्हाळा 
    ७ बािीप्रभू व फुलािी देशपाींड ेसमाधी, भातवडी, शाहूवाडी  
राषरीय सींरक्षक्षत स्मारकाींची यादी 
    १ पन्हाळा ककल्हला, पन् हाळा, पन्हाळा 
    २ पुरातत्वीय स्थळ, ब्रम्हपुरी कोल्हहापूर 
    ३ कोपेश्वर मींहदर, णखद्रापूर, कोल्हहापूर 
    ४ बौध्द लेणी, पन्हाळा, कोल्हहापूर 
(३) उवगररत ऐयतहाससक वास्तुींची पाहणी करुन त्याींचा इयतहास साींगणारे अवशेष सशल्हलक 
असल्ह यास अश्या वास्त ुसींरक्षक्षत करण्यासाठी त्या बाबतची महसलू ववषयक माहहती सींबींधधत 
ववभागाकडून मागववण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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बुलढाणा जिल्ह हयातील द्िारपोच योिना िायागजनित िरण्यास झालेल्हया 
 विलांबामुळे शासनाचे झालेले आधथगि निुसान 

  

(३४)  ७०३०२ (१६-१२-२०१६).   श्री.हषगिधगन सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय अन न, 
नार्री पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा जिल्ह हयात दवारपोच योिना  कायागजन्वत करणे बाबत शासनाने हदनाींक २ िून 
२०१६ रोिी वा त्यासमुारास कमी दर असलेल्ह या यनववदाधारकाींसोबत करारनामा करण् याच े
आदेश देऊन सुध् दा तत् कालीन परुवठा अधधकारी याींनी केलेल्ह या ववलींबामुळे शासनाच ेआधथगक 
नुकसान झाले आहे, हे खेर आहे काय, 
(२) असल्ह यास, धान् य वाहतुकीच् या यनववदा प्रकक्रयेत ७७ ्क् क् याची तरतुद असताींना सुध् दा ६७ 
्क् के दराची यनववदा दाखल करुन घेऊन उपरोक् त पुरवठा  अधधकाऱ् याींमळेु लाखाे रुपयाींची 
अयतररक् त देयके शासनास अदा करावी लागणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुषींगान े दवारपोच योिनेत हदरींगाई करणाऱ् या सींबींधीत पुरवठा अधधकाऱ् यावर कोणती 
कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. धर्रीश बापट (०१-०२-२०१७) : (१) हे खरे नाही.   

या प्रकरणी न्यायालयीन प्रकरणामुळे यनववदाधारकासोबत करारनामा करण्यास  
ववलींब झालेला आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मुांबईतील सशिडी, सायन, िाांदे्र ि धारािी आदी किल्हयाांची झालेली दरुािस्था 
  

(३५)  ७०५५२ (१६-१२-२०१६).   श्री.अिय चौधरी (सशिडी) :   सन्माननीय साांस् िृयति िायग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील सशवडी, सायन, वाींदे्र व धारावी आदी ककल्हल्ह याींवर अस्वच्छता, पुरेशी सुरक्षा व 
सूचना फलक नसणे अशा प्रकारची दरुवस्था झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त ककल्हल्हयाींवर बेकायदा धचत्रीकरण सुरु असल्हयाचेही यनदशगनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर ककल्हल्हयावर सोयीसुववधा व सुरक्षक्षतता नसल्हयामुळे रेकसग तसचे परदेशी 
पयग् काींना अनके अडचणी यनमागण होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, उक्त् ा ककल्हल्हयाींच े ितन करुन सवग सोयी-सुववधा व सुरक्षक्षततेची व्यवस्था 
करण्याबाबत शासनान े कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, याबाबत कायगवाहीची 
सदयःजस्थती काय आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(१०-०१-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 

हद. १७.०९.२०१६ रोिी सशवडी ककल्हल्हयावर बकेायदेशीर धचत्रीकरण सुरु असल्हयाचे 
यनदशगनास आले होते. सदर धचत्रीकरण तात्काळ थाींबववण्यात आले. याबाबत वडाळा पोसलस 
ठाण्यात तक्रार करण्यात आली आहे.  
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
(४) मुींबईतील सशवडी, वाींदे्र, वरळी व घोडबींदर या ककल्हल्हयाच्या ितन सींवधगनाची रु. ४.३९ 
को्ी इतक्या रक्कमेची काम ेकरण्यात आली आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

परभणी जिल्ह्यातील वपण्याचे पाणी दवुषत असल्हयाबाबत 
  

(३६)  ७०६११ (१६-१२-२०१६).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी जिल्ह्यातील सावगियनक आरोग्य प्रयोगशाळा व लघपु्रयोग शाळा येथे प्राथसमक 
आरोग्य कें द्राकडून माहे िुल,ै २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान एकूण १ हिार ४८ पाण्याच ेनमुन े
तपासण्यात आले, त्यापैकी २११ नमुने दवूषत असल्हयाच ेयनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर जिल्ह्यातील दवूषत पाण्यामळेु रोगाींच्या रुग्णसींख्येतही वाढ होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, दवूषत पाण्यामळेु होणाऱ्या साथीला प्रयतबींध घालण्यासाठी शासनान े कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर (१०-०१-२०१७) : (१) होय. 
(२) परभणी जिल्ह्यामध्ये मौिे कवडा तालुका जिींतुर वगळता जिल्ह्यामध्ये कोठेही साथिन्य 
पररजस्थती नव्हती मौिे कवडा तालुका जिींतुर येथे नळ योिनेतील व्ह.ल गळतीमळेु अशुध्द 
पाणी पुरवठा होऊन रुग्ण सींख्येत वाढ झाली होती. 
(३) व (४) वैदयकीय अधधकारी, प्राथसमक आरोग्य कें द्र वझर,तालकुा आरोग्य अधधकारी जिींतुर, 
जिल्हहा आरोग्य अधधकारी,जिल्हहा हहवताप अधधकारी,साथरोग अधधकारी याींनी मौि ेकवडा येथ े
भे् देऊन सींबींधधत गावाच ेग्रामसेवक सरपींच याींना लेखी व तोंडी व सुचना देऊन गावातील 
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रुग्णाींना औषधौपचार करण्यात आले, तसेच दवुषत आढळून आलेल्हया स्त्रोताींचे जब्लधचींग पावडर 
्ाकून  शुध्दीकरण करुन शुध्द केलेले पाणी वपण्याववषयी आरोग्य सशक्षण देण्यात आले  व 
कवडा येथे २४ तास वैदयकीय पथक स्थापन करुन साथ आ्ोक्यात आणली. 
  

___________ 
  

नविन नासशि (जि.नासशि) पररसरात ग्राहि रॉिेलपासून िांधचत असल्हयाबाबत 
  

(३७)  ७०८०५ (१६-१२-२०१६).   श्री.योरे्श (बापू) घोलप (देिळाली) :   सन्माननीय अन न, 
नार्री पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नववन नासशक (जि.नासशक) पररसरात ऐन सणासुदीच्या व उत्सवाींच्या काळात शासकीय 
को्यातनू समळणाऱ्या र.केलचा तु्वडा यनमागण झाल्हयाने अनके गोरगरीब व कष्करी 
श्रमजिवी मिूर कु्ुींब र.केलपासून वींधचत राहहल्हयाच े माहे ऑक््ोबर, २०१६मध्ये वा 
त्यादरम्यान यनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त हठकाणी ग्राहक र.केलपासनू वींधचत असताींना अींबड, काम्वाड े व 
मोरवाडी पररसरात ६० त े७० रुपये प्रयत सल्र या चढ्या भावाने काळ्या बािारात र.केलची 
सरागस ववक्री होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, नववन नासशक पररसरात ऐन सणासुदी व उत्सवाींच्या काळात र.केलची ी्ंचाई 
यनमागण होण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळूनअााले 
व त्यानुषींगान ेर.केलचा पुरवठा करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे  व 
याबाबतची सदय:जस्थती काय आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धर्रीश बापट (१८-०१-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
       हद.२० ऑगस््, २०१५ अन्वये यनजश्चत केलेल्हया पररमाणानुसार केरेाससन समळण्यास 
पात्र सशधापबत्रकाधारकाींना केरोससनचे ववतरण करण्यात आले आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
   केरोससनची चढ्या भावान ेववक्री होत असल्हयाची कोणतीही लेखी अथवा तोंडी तक्रार जिल्हहा 
पुरवठा कायागलयात प्राप्त झालेली नाही.   
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.   
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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िराड (जि.सातारा) तालुक्यातील पाण्याच्या टाक्याांची दरुुस्ती िरण्याबाबत 
  

(३८)  ७०९४९ (१६-१२-२०१६).   श्री.ियिुमार र्ोरे (माण) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कराड (जि.सातारा) तालकु्यात जिल्हहा पररषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा ववभागाने ग्रामीण 
भागातील वपण्याच्या पाण्याचे पाणीपुरवठा करणाऱ्या ्ाक्याींची तपासणी केली असता पाण्याच्या 
्ाक्या धोकादायक असल्हयाच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशगनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी पाण्याच्या ्ाक्याींची दरुुस्ती करण्याबाबत वा नव्यान े्ाक्या 
बसववण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर (१३-०१-२०१७) : (१) होय ,अींशत: खरे आहे. 
(२) कराड तालुक्यातील मसूर, सुपने, म्हासोली, वडगाव हवेली व करवडी ्या पाच पाणी 
पुरवठा योिनाींच्या आर.सी.सी.उींच ्ाक्या िुन्या झाल्हयामुळे त्या वापरण्यायोग्य नसल्हयाच े
यनदशगनास आले आहे. सदर िुन्या ्ाक्या काढून नवीन ्ाक्या बाींधण्याचा प्रस्ताव राषरीय 
पेयिल कायगक्रमाींतगगत सन २०१७-१८ च्या कृती आराखडयात समावेश करण्याची कायगवाही सुरु 
आहे . 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

ससल्हलोड (जि.औरांर्ाबाद) तालुक्यातील शेतिरी-शेतमिूराांची नाि ेस्िस्त  
धानय याद्याांमधून िर्ळ्णण् यात आल्हयाबाबत 

  

(३९)  ७०९६१ (१६-१२-२०१६).   श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्हलोड) :   सन्माननीय अन न, नार्री 
पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ससल्हलोड (जि.औरींगाबाद) तालकु्यात अयतवषृ्ी, दषुकाळी अनुदानाबरोबरच अनेक गावातील 
शेतकरी-शेतमिूराींची नाव ेस्वस्त धान्य यादयाींमधून वगळ्ण् यात आल्हयान ेस्वस्त धान्यापासनू 
वींधचत रहावे लागत असल्हयाचे माहे िून, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुषींगान ेयेथील शतेकरी व 
शेतमिूराींना स्वस्त धान्याचा लाभ अनुदाने समळावीत यासाठी सवेक्षण करून सधुाररत यादया 
तयार करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धर्रीश बापट (०१-०२-२०१७) : (१)  होय. 
(२) सदर प्रकरणी तपासणी करण्यात येऊन, पात्र शेतकरी लाभार्थयाांचा शतेकरी योिनेत 
समावेश करण्यात आला आहे. हदनाींक १३.१०.२०१६ च्या शासन यनणगयान्वये राषरीय अन्न 
सुरक्षा योिना, २०१३ अींतगगत औरींगाबाद जिल्ह्यासह सवग जिल्ह्याींना सुधाररत इष्ाींक देण्यात 
आला आहे. त्यानसुार राषरीय अन्न सुरक्षा योिनेमध्ये िास्तीत िास्त शेतमिूराींचा समावेश 
करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मौि ेिुरणी (ता. चांदर्ड, जि. िोल्हहापूर) या र्ािातील पाणी पूरिठा योिनेच े 
िाम मुख्यमांत्री योिनमेध्ये समाविष्ट्ट िरून यनधी देण्याबाबत 

  

(४०)  ७११२९ (१६-१२-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदर्ड) :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे कुरणी (ता. चींदगड, जि. कोल्हहापूर) या आमदार आदशग गाव योिनेमधील पाणी 
पूरवठा योिनेचे काम मुख्यमींत्री योिनेमध्ये समाववष् करून यनधी देण्याची मागणी स्थायनक 
लोकप्रयतयनधी, चींदगड याींनी मा. मुख्यमींत्री याींचेकड े हदनाींक २७ िुल,ै २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास तसेच अनेक वेळा केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त मागणीच्या अनुषींगान ेशासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर (२१-०१-२०१७) : (१) होय. 
(२) सदर मागणीच्या अनुषींगान े शासनाच्या हद.२६.१२.२०१६ च्या पत्रान्वये मौ. कुरणी नळ 
पाणीपुरवठा योिनेचा व्यवहायगता तपासणी अहवाल अधीक्षक असभयींता, महाराषर िीवन 
प्राधधकरण, साींगली याचकेडून मागववण्यात आला आहे. 
   मुख्यमींत्री ग्रामीण पेयिल कायगक्रमाींतगगत घ्यावयाच्या योिना व त्याकररता आवश्यक 
यनधी हद.०७.०५.२०१६ च्या शासन यनणयागन्वये यनजश्चत करण्यात आला असनू त्यामध्ये मौ. 
कुरणी नळ पाणी पुरवठा योिनचेा समावशे नाही. सदर कायगक्रमाध्ये  समाववष् असलेली 
एखादी योिना काही कारणास्तव रद्द झाल्हयास अन्य योिना घेण्याचे अधधकार मा. मत्री 
(पाणीपुरवठा व स्वच्छता) याींच े अध्यक्षतखेालील ससमतीस आहेत. तथावप, सदयय:जस्थतीत 
कोणतीही योिना वगळण् यात आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  
 

___________ 
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मालेर्ाि (जि.नासशि) येथील एपीएलिाडगधारिाांना अननसुरक्षा योिनेचा लाभ देण्याबाबत 
  

(४१)  ७११८० (१६-१२-२०१६).   श्री.आससफ शेे  (मालेर्ाांि मध्य), श्री.अस्लम शेे  (मालाड 
पजश्चम) :   सन्माननीय अन न, नार्री पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात एपीएल (केशरी काडगधारक) काडगधारकाींना अन्नसुरक्षा योिनचेा लाभ देण्याबाबत 
शासनाने हदनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी यनणगय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मालेगाव (जि.नासशक) येथील समुारे १ लाख १० हिार लाभार्थयाांना सदर 
योिनेचा लाभ देण्याबाबत सींबींधधत अधधकाऱ्याींना आदेसशत करण्याबाबत स्थायनक 
लोकप्रयतयनधधींनी मा. अन्न नागरी पुरवठा मींत्री याींना माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्या 
दरम्यान लेखी ववनींतीपत्र हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर ववनींती पत्रावर शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धर्रीश बापट (०१-०२-२०१७) : (१)  हे खरे आहे. 
   राषरीय अन्नसुरक्षा अधधयनयम, २०१३ अींतगगत कें द्र शासनाने हदलेल्हया इष्ाींकाच्या 
मयागदेमुळे ि ेलाभाथी सवलतीच्या दरान ेअन्नधान्य समळण्यापासून वींधचत राहहले आहेत, अशा 
लाभार्थयाांचा समावशे होण्याच्या दृष्ीने शासन यनणगय हदनाींक १३.१०.२०१६ अन्वये नासशक 
जिल्ह्यासह राज्यातील सवग जिल्ह्याींना सधुाररत इष्ाींक हदला आहे.राज्यातील वींधचत 
राहहलेल्हया लाभार्थयाांपैकी हदनाींक ३०.०९.२०१६ पयांतच्या सुमारे १.५० को्ी एपीएल (केशरी) 
लाभार्थयाांचा राषरीय अन्नसुरक्षा योिनेमध्ये समावेश होणार आहे.  
(२)  होय  
(३) हदनाींक १३.१०.२०१६ च्या शासन यनणगयान्वये नासशक जिल्ह्यासाठी देण्यात आलेल्हया 
सुधाररत इष्ाींकानुसार मालेगाींव, जि.नासशक येथील आतापयांत राषरीय अन्नसुरक्षा योिनेचा 
लाभ समळत नसलेल्हया  १०६१ सशधापबत्रकाींचा अींत्योदय अन्न योिनमेध्ये  व ८१,०२२ 
लाभार्थयाांचा प्राधान्य कु्ुींब ग्ामध्ये समावशे करण्यात आला आहे.     
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.      
  

___________ 
  

नासशि येथे स्िस्त धानय दिुानाांसाठी पुरिठा िरण्यात आलेली  
डाळ यनिृष्ट्ट दिागचीअसल्हयाबाबत 

  

(४२)  ७१२३८ (१६-१२-२०१६).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नासशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
अन न, नार्री पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नासशक येथे स्वस्त धान् य दकुानातील सशधापबत्रका धारकाींना उपलब्ध करुन देण्यात 
आलेली डाळ ही यनकृष् दिागची असल्हयाचे माहे ऑगस्् २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
यनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सदर यनकृष् प्रतीच्या डाळीच्या नमुन्याींची तपासणी करण्यात आली आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, सदर प्रकरणाबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले व त्याअनुषींगाने उत्तम प्रतीची डाळ उपलब्ध करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. धर्रीश बापट (१८-०१-२०१७) : (१) हे खरे नाही.  
   तहससलदार नाींदगाव, यनफाड व धान्य ववतरण अधधकारी, नासशक याींच्या गोदामात प्राप् त 
झालेल्हया  तुरडाळीपैकी िी तुरडाळ यनकष पूणग करीत नव्हती ती सवग तुरडाळ शासन 
यनकषाप्रमाणे पुरवठादाराने बदलून हदलेली आहे. 
(२) पुरवठादार याींनी धान्य ववतरण अधधकारी, नासशक याींच े अधधनस्त गोदामात तुरडाळ 
पोहोच केल्हयानींतर वेगवेगळ्या कट्टय्ातून ४ ते ५ नमुन ेघेवून त्याींची तपासणी करण्यात आली 
आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
त्र्यांबिेश्िर (जि.नासशि) येथ ेसांतपीठ स्थापन िरण् याबाबत 

  

(४३)  ७१९४२ (१६-१२-२०१६).   श्री.छर्न भुिबळ (येिला) :   सन्माननीय साांस् िृयति िायग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) त्र्यींबकेश्वर (जि.नासशक) येथे सींतपीठ स्थापन करण् याबाबत नासशक जिल्ह ्यातील 
लोकप्रयतयनधीींनी माहे डडसेंबर २०१५ मध् ये वा त्यादरम्यान शासनाकड ेमागणी केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३)  नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े(१०-०१-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. 
      श्री. सींत शे्रषठ यनवतृ्तीनाथ समाधी सींस्थान त्र्यींबकेश्वर या  सींस्थेस त्र्यींबकेश्वर येथ े
सींतपीठ मींिूर करण्याबाबत  नासशक जिल्ह्यातील लोकप्रयतयनधीींनी हदनाींक ८ िून,  २०१६ 
च्या यनवेदनान्वये मागणी केली आहे. 
(२) व (३) शासनान ेपैठण येथ ेसींतपीठ स्थापन केले असून ते कायागन्वीत करण्याची कायगवाही 
सुरु आहे. त्या दृष्ीन े“सींतपीठ योिना” हा ववषय साींस्कृयतक कायग ववभागाकडून उच्च व तींत्र 
सशक्षण ववभागाकड े हस्ताींतरीत करण्याची कायगवाही सुरु आहे. अशा पररजस्थतीत  राज्यात 
अन्यत्र सींतपीठ सुरु करण्याचा वा सींतपीठ सुरु करण्यास सींस्थाींना मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या ववचाराधीन नाही. 
  

___________ 
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िळर्ाि तहससल अांतर्गत सशधापबत्रिा लाभार्थयाांना धानय पुरिठा होण्याबाब 

  

(४४)  ७१९९७ (१६-१२-२०१६).   श्री.सुरेश (रािमूामा) भोळे (िळर्ाि शहर) :   सन्माननीय 
अन न, नार्री पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िळगाव तहससल अींतगगत (परुवठा शाखा) अन्नपूणाग योिनेसाठी गत १ वषागपासून ककमान 
२३६ व त्यापेक्षा िास्त पात्र लाभार्थयाांना धान्य समळत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, अींध-अपींग, ववधवा, एच.आय.व्ही.ग्रस्त, कॅन्सरग्रस्त, ततृीयपींथी याींना समुारे २ 
ते ३ वषागपासून वाढीव अींत्योदय/ प्राधान्य योिनेचा लाभ समळाला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुषींगान ेअन्नपुणाग योिनेतील लाभार्थयाांना लाभ समळण्याकररता कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धर्रीश बापट (०१-०२-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
   अन्नपूणाग योिनेअींतगगत माहे सप् े्ंबर, २०१५ पयांतच्या कालावधीच्या अन्नधान्याच्या 
यनयतनाच े उपयोधगता प्रमाणपत्र कें द्र शासनास हदनाींक ४ फेब्रवुारी, २०१६ च्या पत्रान्वये 
पाठववण्यात आले असून, माहे ऑक््ोबर, २०१५ पासूनच्या कालावधीकररता अन्नधान्याच्या 
यनयतनाची मागणी करण्यात आली आहे. अन्नधान्याच े यनयतन प्राप्त होण्यासाठी कें द्र 
शासनाकड ेपाठपुरावा करण्यात येत आहे.  
(२) हे खरे नाही.  
   राषरीय अन्नसुरक्षा अधधयनयम, २०१३ अींतगगत हदनाींक १४ माचग, २०१५ च्या शासन यनणगय 
अन्वये राज्यातील सवग जिल्ह्याींना देण्यात आला. सदर सुधाररत इष्ाींक जिल्हहा पुरवठा 
अधधकारी, िळगाव याींनी सवग तालुक्याींना वा्ून हदला आला आहे.  सदर शासन यनणगयान्वये 
समळालेला वाढीव इष्ाींक पूणग करताना त्यामध्ये पात्र अींध-अपींग, ववधवा, एच.आय.व्ही,ग्रस्त, 
कॅन्सरग्रस्त, ततृीयपींथी लाभार्थयाांचा समावेश करण्यात आला आहे. सदर लाभार्थयाांना 
यनयसमतपणे अन्नधान्य पुरवठा करण्यात येत आहे. 
(३) कें द्र शासनाकडून अन्नधान्याचे यनयतन प्राप्त झाल्हयानींतर जिल्हहायनहाय अन्नधान्याच े
यनयतन देण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
नाांदेड जिल्ह्यातील रॅ्स डडलसग निीन रॅ्स िोडणीसाठी रे्लेल्हया 

 ग्राहिाांना िास्त दरान ेशेर्डी विित असल्हयाबाबत 
  

(४५)  ७२१६७ (१६-१२-२०१६).   डॉ.तुषार राठोड (मुे ेड) :   सन्माननीय अन न, नार्री पुरिठा 
ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  नाींदेड जिल्ह्यातील गॅस डडलसग कडून नवीन गॅस िोडणीसाठी गेलेल्हया ग्राहकाींकडून ७०० 
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ते १००० रुपये दराची शेगडी २००० रुपये दराने सक्तीन े ववकली िाऊन ग्राहकाींची फसवणूक 
करण्यात येत असल्हयाच ेमाहे माचग, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशगनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुषींगान ेसींबींधधत गॅस डडलसग ववरोधात कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धर्रीश बापट (१८-०१-२०१७) : (१) हे खरे नाही.   
(२) व (३) माहे माचग महहन्यात सवग गॅस एिन्सीच्या तपासण्या नायब तहसीलदार पुरवठा 
याींचे माफग त करण्यात आलेल्हया आहेत. जिल्हहा पुरवठा अधधकारी, नाींदेड याींनी भारत गॅस 
एिन्सी, एच.पी.सी.एल. व आय.ओ.सी.एल. गॅस कीं पनी याींचे एिन्सीमध्ये तपासणी केली 
असता शासन यनणगय हदनाींक १९ माचग, २०१२ मधील तरतूदीनसूार शेगडी घेणे बींधनकारक 
नसल्हयाचा बोडग देखील दशगनी भागावर गॅस एिन्सीने लावलेला असल्हयाने कारवाई करण्याचा 
प्रश्नच उद् ावत नाही. तसेच शगेडीची िी मुळ ककीं मत आहे त्याच ककीं मतीमध्ये ग्राहकास 
शेगडी ववक्री केली िाते. त्यामुळे सदर गॅस तपासणीमध्ये काहीही गैरप्रकार आढळून आलेला 
नाही. 

___________ 
धचपळूण (जि. रत्नाधर्री) तालुक्यातील नळपाणी योिनाांची चौिशी होणेबाबत 

  

(४६)  ७२४७८ (१६-१२-२०१६).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा 
आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धचपळूण (जि.रत्नाधगरी) तालकु्यातील कायागजन्वत असणाऱ्या काही नळपाणी योिनाींबाबत 
ग्रामस्थाींच्या तक्रारी येत असल्हयामुळे अशा योिनाींची चौकशी करण्याची मागणी स्थायनक 
लोकप्रयतयनधीींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानुसार कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर (१३-०१-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२)  बोरगाींव साळुखेवाडी, ता. धचपळूण नळपाणी पुरवठा योिनचेी चौकशी पूणग झाली असनू 
दोषीींवर धचपळूण पोसलस ठाण्यात गुन्हा नोंदववण्यात आला आहे.  तसेच जिल्हहा पररषदेचे 
कमगचारी व अधधकारी याींचे यनलींबन करण्यात आले आहे. 

मौि ेकु्ूरे धचींचवाडी होडगेवाडी, ता.धचपळूण नळपाणी पुरवठा योिनेची चौकशी पूणग 
झाली असून चौकशी अहवालावर कायगवाही सुरु आहे. 

तळसर, अनारी, कुडूप, डरेवण, धनगरवाडी, ता. धचपळूण, या सींयुक्त नळपाणी 
पुरवठा योिनेची चौकशी करण्यात आली असून चौकशी अहवाल तयार करण्याची कायगवाही 
सुरु आहे. 
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       रामपूर, ता.धचपळूण नळपाणी पुरवठा योिनेबाबत अध्यक्ष व सधचव ग्राम आरोग्य 
पोषण पाणी पुरवठा व स्वच्छता ससमती याींना वारींवार सुधचत करुनही कोणतीही कायगवाही 
केली नसल्हयाने सदर योिनेचा अींयतम यनणगय घेण्याकरीता मुख्य कायगकारी अधधकारी याींच्या 
अध्यक्षतेखाली सुनावणी आयोजित करण्यात आली आहे. 
       दोणवली, ता. धचपळूण योिनेची चौकशी त्रयस्थ यींत्रणेमाफग त करण्याच्या सूचना मुख्य 
कायगकारी अधधकारी याींचेमाफग त देण्यात आल्हया आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अिोला जिल्ह्यातील मुतीिापूर शहर पाणी पुरिठा योिना ि ेाांबोरा ६४ र्ाि े 
प्रादेसशि पाणी पुरिठा योिनेच्या प्रस्तािास मांिूरी समळण्याबाबत 

  

(४७)  ७२५२० (१६-१२-२०१६).   श्री.हररष वपांपळे (मुयत गिापूर) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा 
आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जिल्ह्यातील मुतीिापूर शहर पाणी पुरवठा योिना व खाींबोरा ६४ गाव ेप्रादेसशक 
पाणी पुरवठा योिनेकरीता का्ेपणूाग प्रकल्हप (महान) त ेखाींबोरा उन्नई बींधाऱ्यापयांत पाईपलाईन 
पाणी ी्ंचाई अींतगगत ्ाकण्याचा प्रस्ताव मींिूर करण्याबाबत स्थायनक लोकप्रयतयनधी, मुयत गिापूर 
याींनी मा.मुख्यमींत्री याींना हदनाींक २९ म,े २०१६ रोिी वा त्यासुमारास यनवेदन देऊन मागणी 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त मागणीवर शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर (१८-०१-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) महाराषर िीवन प्राधधकरण याींचेकडून प्राप्त प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधधन आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
िासशम जिल्ह ्यातील रास् त धान य दिुानात पामतेल देण् यात आले नसल्ह याबाबत 

  

(४८)  ७२५३८ (१६-१२-२०१६).   श्री.र्ोिधगन शमाग (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय अन न, 
नार्री पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वासशम जिल्ह ्यात यावषी हदवाळीत रास् त धान् य दकुानात साखर, तूरडाळ उपलब् ध करुन 
देण् यात आली होती परींत ु पामतले देण् यात आले नसल्ह याच े माहे ऑक् ्ोबर, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान यनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, तेलाअभावी गोरगरीबाींच् या घरात हदवे लागले नाहीत व अन् नाकरीता तेलही 
प्राप् त झाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्ह यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुषींगाने याबाबत दलुगक्ष करणा-या अधधका-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात  येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. धर्रीश बापट (०१-०२-२०१७) : (१) वासशम  जिल्ह्यात यावषी हदवाळीत रास्त धान्य 
दकुानात साखर, तूरडाळ उपलब्ध करुन देण्यात आली होती. परींत,ु लक्ष्य यनधागररत सावगियनक 
ववतरण व्यवस्थेअींतगगत पामतेलाचा पुरवठा करण्याबाबत शासनाने यावषी यनणगय घेतलेला 
नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

यितमाळ जिल्हहयातील पाणी पुरिठा विभार्ान ेिेलेल्हया िलस्त्रोताच्या तपासणीत अधधि 
प्रमाणात नायरेड ि फ्लोराईड आढळले असल्हयाबाबत 

  

(४९)  ७२६२१ (१६-१२-२०१६).   डॉ.अशोि उईिे (राळेर्ाि) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा 
आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जिल्हहयातील पाणी पुरवठा ववभागाने केलेल्हया िलस्त्रोताच्या तपासणीत अनके 
गावात वपण्याचे पाणी पुरवठा करण्यात येणा-या अनेक िलस्त्रोतामध्ये आरोग्य सींघ्नेन े
यनधागरीत केलेल्हया घ्काींचे प्रमाणापेक्षा िास्त प्रमाण आढळुन आले असून एकूण ८२८० 
िलस्त्रोताींपैकी ४७१ िलस़्त्त्रोत फ्लोराईड यकु्त, ३८२२ िलस्त्रोत नायरे् युक्त, १०९ 
आयनगयुक्त, ८१ डडझ.ल स.ल्ह्युक्त, १५७ अल्हकलीयुक्त, ६३० हाडगनेस युक्त  असल्हयाच े
हदनाींक २८ सप् े्ंबर २०१६ रोिी वा त्या समुारास यनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त जिल्हहयातील गावामधील नागरीकाींना आरोग्याच्या दृष्ीन े व ववश्व 
आरोग्य सींघ्नेन े पाण्यामधील घ्काींच े यनधागरीत केलेले मानकाच्या प्रमाणानुसार वपण्याच्या 
पाण्याची व्यवस्था करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलबाींची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर (१७-०१-२०१७) : (१), (२) व (३)  होय. 
        राषरीय ग्रामीण पेयिल कायगक्रम व स्वच्छ भारत असभयानातींगगत साथरोग मुक्त 
पाणी गुणवत्ता िनिागतृी मोहीम तसचे स्वच्छता सप्ताहाच्या माध्यमाने तालकुास्तरावरुन  
ते ग्रामपींचायत स्तरावर ग्रामस्थाींच्या सहभागान े वपण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताींची,साठवण 
्ाक्याींची स्वच्छता करण्यात आली. दवूषत आढळून आलेल्हया स्त्रोताींना लाल रींग देणे,पाणी 
गुणवत्तेबाबत कफल्हम शो दाखवणे आहद सूचना देण्यात आल्हया व सदर उपक्रमाींबाबत प्रेसनो् 
व्दारे प्रचार प्रससध्दी करण्यात आली. 
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         तसेच स्वतींत्र नळ पाणी पुरवठा योिनेव्दारे व सावगिनीक ववहहरी, हातपींपाव्दारे 
यनयसमत पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. सदर स्त्रोताींच े यनयसमत यनिांतुकीकरण 
करण्याबाबतच्या सुचना सबींधधताींना देण्यात आल्हया असून सदर गावाींना पयागयी शुध्द पाणी 
पुरवठयाची सोय उपलब्ध आहेत. 
  

___________ 
िोल्हहापूर जिल्ह्यातील बी.पी.एल. यादी सव्हे चुिीचा ि बोर्स झाल्हयाबाबत 

  

(५०)  ७३०६६ (१६-१२-२०१६).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानर्री) :   सन्माननीय अन न, 
नार्री पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हहापूर जिल्ह्यातील नागरीकाींना धान्य दकुानाींच्या माध्यमातून अन्न सुरक्षा 
कायदयाअतींगगत ककती बी.पी.एल. काडग धारकाींना धान्य पुरवठा करण्यात येतो, 
(२) असल्हयास, उक्त जिल्ह्यातील बी.पी.एल. यादी सव्हे चुकीचा व बोगस झाल्हयान े पात्र 
लाभार्थयाांवर अन्याय झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त जिल्ह्यातील ककती लाभार्थयाांना स्वस्त धान्य दकुानातुन धान्य पुरवठा 
कागदोपत्री होत असल्हयाने शासनाचा को्यवधी रुपयाींचा गैरव्यवहार धान्य ववक्रीतनू होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
सींबींधीत दोषी अधधकारी व दकुानदार याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धर्रीश बापट (०१-०२-२०१७) : (१) कोल्हहापूर जिल्ह्यामध्ये राषरीय अन्न सुरक्षा 
योिनेअींतगगत एकूण १,४५,८९८ इतक्या सशधापबत्रकाींवरील ६,८६,६१२ बी.पी.एल. लाभार्थयाांना 
दरमहा अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात येतो. 
(२) व (३) अशी बाब यनदशगनास आली नाही. 
(४) व (५)  प्रश्न उद् ावत  नाही. 
  

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

महाराष्ट्र विधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


