अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २३२ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

हहांगोली जिल्हयात दवू तत ााणीारर वाा होत असल्याााात
(१)

५६०८ (०७-०४-२०१५).

श्रीमती

ननममला

(ब्रम्हाूरी) :
काय :-

गाववत

डॉ.सांतोत टारफे (िळमनररी), श्री.अब्दल
सत्तार (लसल्लोड),
र

(इगताूरी),

श्री.अलमन

ाटे ल

(मरांाादे वी),

श्री.वविय

वडेट्टीवार

सन्माननीय ााणीाररवाा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) हहींगोली जिल्हयातील ंींरर गावाींना दषू ित पाणीपरु वठा होत असल्याने सदर गावाींमधील

नागररकाींच्या आरोग्यावर दषु ित पररणाम झाला असल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदंशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर जिल्हयात यींदा झालेल्या अत्यल्प पावसामुेे पाणी ्ीं चा
ममेत असल्याबाबत चौकंी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानुिींगाने ंासनाने कोणती कायशवाही केली वा
(४) नसल्यास, यामागील षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

व दषु ित पाणी

करण्यात येत आहे ,

श्री. ाानराव लोणीिर (२८-०५-२०१६) : (१) अंींत: खरे आहे .
हहींगोली जिल््यात ५६५ ग्रामपींचायती असून ७११ गावे आहे त. माहे िानेवारी, २०१५

मधील अहवालाचे अवलोकन केले असता ग्रामीण रागातील एकूण ५१३ पाणी नमन
ु े
तपासणीसाठी पाठषवले व त्यामधन
ू ८९ गावामधन
ू १२१ पाणी नमन
ु ा दषु ित असल्याचे आढेून
आले आहे . परीं तू माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये दषु ित पाण्याच्या आिाराचे रुग्ण आढेून आलेले
नाहीत.

(२) होय,
(३) षपण्याचे पाणी ्ीं चा
आल्या:-

ननवारण उपाययोिना अींतगशत खालील उपाययोिना करण्यात

षव.स. २३२ (2)
षवधींन षवहहर घेणे-७३, ्ँ करने पाणी पुरवठा करणे-६ षवहहर/बोअर अधधग्रहण करणे-

८१, ने योिना षवंेि दरु
ु स्ती-३३, तात्पुरती पुरे ने योिना-६ व बींद असलेल्या ने पाणी
पुरवठा योिना दे खराल दरु
ु स्ती पुणश करुन पाणी ्ीं चा

ननवारण करण्यात येत आहे . ज्या

उद्भवाच्या पाण्याचे नमन
ु े दषु ित आढेून आले आहे त त्या उद्भवाचे पाणी
वापरण्यात

येत

नसून

त्या

ऐविी

अजस्तत्वात

असलेल्या

उद्भवाचे

पाणी

षपण्यासाठी
षपण्यासाठी

वापरण्याबाबत सींबींधधत ग्रामपींचायतीस सच
ु ना दे ण्यात आल्या आहे त. तसेच पाण्याचे दषु ित
नमुने आढेलेल्या ग्रामपींचायतीच्या ग्रामसेवकाींना कारणे दाखवा नो्ीस बिावण्यात आली
आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
लसांधद
र ग
र म जिल््यातील जिल्हा माििहटांग फेडरे शनने खरे दी िेलेला
गतवतीचा भात गोदामात ाडून असल्याााात

(२)

८००१ (०७-०४-२०१५).

श्री.वैभव नाईि (िरडाळ) :

सन्माननीय अन्न, नागरी ाररवाा

व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मसींधुदग
ु श जिल््यातील जिल्हा माकिह्ींग डेेरे ंनने ंेतक-याींकेून खरे दी केलेले गतविीचा

रात अिुनही गोदामात पेून असल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास ननदंशनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर गतविीचा रात गोदामात पेून असल्यामे
ु े याविीचा रात खरे दी
केल्यास ते ठे वायला िागाही उपलब्ध नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जिल््यात आठ खरे दी षव संघ सींघ व जिल्हा कीिी सींघामाडशत २५ केंद्रातून
ंासकसंघय आधाररूत ककीं मत रात खरे दी योिनेतींगत
श रात खरे दी केले िाते त्यानस
ु ार २०१३-१४

मध्ये जिल््यात एकूण २३९९८.५४ ज्वीं्ल रात खरे दी केले असून जिल्हा माकिह्ींग
डेेरे ंनकेून ड्त १०३००.०० ज्वीं्ल राताची उचल झाली आहे व उवशररत १३६९८.५४
ज्वीं्ल रातसाठा जिल््यातील सवश रात खरे दी केंद्रावर मंल्लक आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, यामुेे सवशसामान्य ंेतकरी आधाररूत ककीं मतीपासन
ू वींधचत राहत आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याबाबत ंासनाने चौकंी केली आहे काय, त्यात काय आढेून आले,
तदनुसार पुढे कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश ाााट (२३-०४-२०१६) : (१), (२) व (३) अींंत: खरे आहे . खरीप पणन हीं गाम
२०१३-१४ मध्ये ककमान आधाररत
ककीं मत खरे दी योिनेंतगशत मसींधद
ू
ु ग
ू श जिल्हयात खरे दी

करण्यात आलेला सुमारे २३,९९८.५४ ज्वीं्ल धान ममलसशकेून ररेा साठी उचल न झाल्याने
गोदामाध्ये मंल्लक आहे .

षव.स. २३२ (3)
(४), (५) व (६) ककमान आधाररत
ू ककीं मत खरे दी योिना ही केंद्र ंासनाची योिना असून या

योिनेंतगशत खरीप पणन हीं गाम २०१४-१५ मध्ये धान/ ररेधान्य खरे दी सुरु करण्याबाबत
हदनाींक ३०.१०.२०१४ रोिी ंासन आदे ं ननगशममत करण्यात आले आहे त. मसींधुदग
ू श जिल््यात
२६ खरे दी केंद्र मींिरू करण्यात आली असन
ू २ खरे दी केंद्राींवर २१६.६४

ज्वीं्ल धान खरे दी

झालेली आहे .

खरीप

पणन हीं गाम २०१३-१४ मध्ये खरे दी करण्यात आलेल्या व ररेा षवना मंल्लक

असलेल्या कोकण षवरागातील धानाची िाहहर

-मललावादवारे षव संघ करण्याबाबत हदनाींक १६

माचश, २०१५ च्या ंासन ननणशयान्वये आदे ं ननगशममत करण्यात आले आहे त.
___________
लसांधरदग
र म जिल््यातील ग्राहि मांचाच्या इमारतीचे िामािररता
ननधी उालब्ध िरून दे ण्याााात

(३)

८०१९ (०७-०४-२०१५).

श्री.वैभव नाईि (िरडाळ), श्री.रािन साळवी (रािााूर) :

सन्माननीय अन्न, नागरी ारर वाा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) मसींधद
ु ग
ु श जिल््यात तीस लाख रूपये खचश करून उरारण्यात आलेली ग्राहक मींचाची इमारत
आठ लाखाींचा ननधी अपुरा पेल्याने गत सात विाशपासन
सदर इमारत बींद अवस्थेत
ू
असल्याचे माहे िानेवारी २०१५ मध्ये वा त्यासम
ु ारास ननदंशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदराशत ंासनाने चौकंी केली आहे काय, त्यात काय आढेून आले,
तदनस
ु ार उ्त इमारतीचे काम पण
ू श करण्याकररता ननधी उपलब्ध करण्याबाबत कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश ाााट (१४-०५-२०१६) : (१), (२) व (३) जिल्हा त ार ननवारण ग्राहक मींच,
मसींधुदग
ु श या कायाशलयाच्या बाींधकामाकररता रु.२९,६७,००/- इत्या रकमेस प्रंासकसंघय मींिूरी
दे ऊन हदनाींक१३.६.२००७ व हदनाींक ११.११.२००८ च्या आदे ंान्वये सवश ननधी उपलब्ध करुन

दे ण्यात आला होता. तथाषप, बाींधकाम अपूणश असल्याने रु.१९,५१,०००/- इत्या रकमेचे
सुधाररत अींदािपत्रक ंासन मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले होते. अींदािपत्रकातील झालेल्या
वाढीबाबतचा स्पष्ीकरण मागषवण्यात आले आहे . तथाषप, अदयाप सावशिननक बाींधकाम
षवराग मसींधुदग
ु श याींचे केून माहहती प्राप्त
दे णेसाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे .

(४)

झालेली नाही सदरची माहहती उपलब्ध करुन

___________

ििमत (जि.रायगड) तालरक्यात हमीभावाने भात खरे दी िेंद्र सररु िरण्याााात

८०४८ (१०-०४-२०१५).

आव्हाड (मांब्र
र ा िळवा) :

श्री.सररेश लाड (ििमत), श्री.किसन िथोरे (मररााड), श्री.जितेंद्र

सन्माननीय अन्न, नागरी ारर वाा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) किशत (जि.रायगे) तालु्यात अदयापपयत हमीरावाने रात खरे दी केंद्र सुरु करण्यात
आली नाहीत, हे खरे आहे काय,

षव.स. २३२ (4)
(२) असल्यास, सदर तालुका ंेतकरी सहकारी खरे दी षव संघ सींघाकेे खरे दी केलेले रात
ठे वण्यास ंासकसंघय गोदामे उपलब्ध नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उ्त प्रकरणी चौकंी केली आहे काय, चौकंीत काय आढेून आले व
तदनस
ु ार गोदामे उपलब्ध करणेसाठी ंासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश ाााट (२१-०५-२०१६) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) व (४) हीं गाम २०१३-१४ मध्ये रायगे जिल््यात खरे दी केलेला धान गोदामात ररेा षवना
मंल्लक असल्याने हीं गाम २०१४-१५ मध्ये खरे दी होणाऱ्या धानाच्या साठवणक
ू संघकररता गोदाम
उपलब्ध झालेला नाही.

तसेच किशत तालु्यातील केा व वैिनाथ येथील ंासकसंघय गोदामाींची पाहणी केली

असता ती नादरु
ु सत असल्याचे आढेले.

हीं गाम २०१३-१४ मध्ये ररेा षवना मंल्लक असलेल्या धानाची

-ननषवदवारा षव संघ

करण्याची कायशवाही ंासनाच्या हदनाींक १६.३.२०१५ च्या ंासन ननणशयानस
ु ार सरु
ु आहे .
___________

तमाशासम्राज्ञी ववााााई भाऊ माांग याांचे नारायणगाांव येथे स्मारि उभारण्याााात
(५)

८२४७ (०७-०४-२०१५).

श्रीमती माधररी लमसाळ (ावमती), श्री.योगेश हटळे िर (हडासर),

श्री.िगदीश मरळीि (वडगाव शेरी), श्री.लभमराव ताािीर (खडिवासला) :

सन्माननीय

साांस्िृनति िायम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) तमांासम्राज्ञी षवठाबा

राऊ माींग याींचे नारायणगाींव येथे स्मारक उरारण्याची घोिणा

बारा विाशपव
ू ी राज्य ंासनाने केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत ंासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१३-०५-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) तमांी सम्राज्ञी षवठाबा

नारायणगाींवकर याींचे स्मारक उरारण्यासींदराशत हद.२ मे, २०१२

रोिी तत्कालीन मा.मींत्री (साींस्कीनतक कायश) याींच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली होती.
या बैठकसंघत षवठाबा

नारायणगाींवकर स्मारक सममतीच्या पदाधधका-याींनी स्मारकाऐविी

गुरूकुल उरारुन तमांा कलावींताच्या मुलाींना ननवासी प्रमंक्षण दे ण्यात यावे. असे सुचषवले

त्यानस
ु ार नारायणगाींव येथे कीषणा खोरे षवकास महामींेेाच्या ताब्यातील २ एकर िमीन या
प्रकल्पासाठी उपलब्ध करुन घेण्याची कायशवाही सुरु आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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महाराष्ट्र िीवन प्राधधिरणाच्या अधधग्रहीत िलमनीवर अनतक्रमण सरु
र असल्याााात
(६)

१३७३३

(वणी) :

(०८-०४-२०१६).

श्री.रािेंद्र

निरधने

(उमरखेड),

श्री.सांजिवरे ड्डी

ाोदिररवार

सन्मा ननीय ााणीारर वाा आणण स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

काय :-

(१) यवतमाे ंहरालगत ननेोणा धरणाच्या पाण्याकररता (बॅक वा्र) साठी ंासनाने
अधधग्रहीत केलेल्या ंेकेो एकर िममनीवर वक्ष
ी तोे करुन त्या िागेवर ंेती करण्यासाठी
मोठ्या प्रमाणात मागील दोन विाशपासून अनत मण करण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर िममनीवर षविारी कक्कनांक, तणनांक, डवारण्या करुन षविारी
औिध ननेोणाच्या पाण्यात ममसेून तेच पाणी यवतमाे ंहरवासीयाींना प्यावे लागते
त्यामुेे

ंहरातील

ंेकेो

लोकाींच्या

आरोग्याबाबत

प्रश्न

धचन्ह

ननमाशण

होत

असून

जि.प्रा.कायशकारी अमरयींता व पोलीस अधधकारी स्थाननक नागरीकाींकेून लेखी त ार करुनही
अदयाप पयशत कुठलीही कायशवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रंासनाकेून कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे व कसे ?
श्री. ाानराव लोणीिर (१४-१०-२०१६) : (१) अंींत: खरे आहे .
प्रत्यक्ष पाहणीत धरणाचे बॅक वॉ्रचे पाणी ज्या रागात पोहचत नाही अंा हठकाणी
अनत मण झालेले आहे.

तथाषप वक्ष
ी तोे केलेली नाही असे ननदंशनास आले आहे .

(२) हे खरे नाही, ननेोणा धरणातील पाण्यावर िलंुध्दीकरण केंद्रात प्रक या करुन ंहरास
पाणी परु वठा केला िातो.

परु वठा करण्यात येणा-या पाण्याच्या नमन्
ु याची जिल्हा प्रयोग

ंाेे त चाचणी तसेच पाण्याच्या ननितुकसंघकरणाची खात्री करण्यात येते.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
िोिणातील रायगड, रत्नाधगरी, लसांधरदग
र ,म ााणे व ाालघर जिल््यामेये
ायमटनाच्या वविासासाास सीआरडेड िायदा लशधथल िरण्याचा प्रस्ताव

(७)

१८९४५ (३१-०७-२०१५).

श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधमन), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

श्री.राहरल िगताा (श्रीगोंदा), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मरांब्रा िळवा), श्री.धैयश
म ील ााटील (ाेण),
श्री.सभ
ात
उफ
म
ाां
ड
डतशे
ा
ााटील
(अललााग),
श्री.सां
ि
य
िदम
(दााोली),
श्री.भास्िर िाधव
र
(गरहागर), श्री.हनरमांत डोळस (माळलशरस), श्री.ााांडररां ग ारोरा (शहााूर), श्री.सररेश (रािूमामा)
भोळे (िळगाव शहर), श्री.िीवा गाववत (िळवण), श्री.रािन साळवी (रािााूर) :

सन्माननीय

ायामवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोकणातील रायगे, रत्नाधगरी, मसींधुदग
ु श, ठाणे व पालघर जिल््यामध्ये पयश्नाच्या
षवकासासाठी सीआरझेे कायदा मंधथल करण्याचा प्रस्ताव ंासनाच्या षवचाराधीन आहे , हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, यासींदराशत अ्यास करण्यासाठी आधथशक षवकास महामींेेाची एक सममती
गठीत करण्यात आली आहे व सदर सममतीने आपला अहवाल ंासनास सादर केला आहे
काय, त्यानि
ु ींगाने सममतीने अहवालामध्ये कोणकोणत्या मंडारंी केल्या आहे त,

(३) असल्यास, पयश्न षवकासामध्ये सीआरझेेचे बींधन असल्याने कोकण पयश्न षवकासासाठी
प्राप्त झालेला रू. २२० को्ीींचा ननधी अखधचशत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) तसेच रत्नाधगरी जिल््याचा प्रत्येक गावाचा पयाशवरणीय नकांा पयाशवरण खात्याने तयार
केला आहे काय,
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (२०-१०-२०१६) : (१) व (२) पयश्न षवकास षवियक कामाींना सीआरझेे
ननयमाींची अेचण येऊ नये म्हणन
ू महाराषर पयश्न षवकास महामींेेामाडशत केंद्रीय पयाशवरण
व वने मींत्रालयाकेे सीआरझेे ननयम मंधथल करण्यासाठी षवनींती करण्यात आली आहे .

केंद्रीय पयाशवरण व वने मींत्रालयाने सीआरझेे अधधसूचना २०११ ंी सींबींधधत षवियाबाबत

आढावा घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या सममतीची बैठक हदनाींक ०८/०७/२०१४ रोिी मुींब

येथे

सींपन्न झाली. सदर बैठकसंघमध्ये महाराषर पयश्न षवकास महामींेेामाडशत सीआरझेे षवियक
बाबीींचे सादरीकरण करण्याींत येऊन राज्याच्या पयश्न षवरागांी सींबींधधत सीआरझेे षवियक
अ्ी मंधथल करण्याची षवनींती सममतीस केली आहे सममतीचा अहवाल अदयाप अप्राप्त आहे .
(३) हे खरे नाही.
(४) रत्नाधगरी जिल््याचा सी. झेे. एम. पी. नकांा तयार करण्याींत येत आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

(८)

___________

मरांाईमेये नववन लशधाात्रत्रिा दे ण्याााात घेतलेला ननणमय

३०२८३ (२१-१२-२०१५).

प्रा.वताम गायिवाड (धारावी) :

सन्माननीय अन्न, नागरी

ारर वाा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींब मध्ये आता यापुढे नषवन मंधापत्रत्रका काढण्यासाठी ककीं वा त्यातील काही दरू
ु स्त्या

करून ममेण्याबात मंधापत्रत्रकाधारकाने अिश केल्यानींतर एका महहन्याच्या आत नषवन
मंधापत्रत्रका दे ण्याबाबतचा ननणशय घेणे सींबींधधत कायाशलयाींना ंासनाने बींधनकारक केले
असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान

ननदंशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नषवन मंधापत्रत्रका दे ण्याबाबत ंासनाचा उद्दें काय आहे ,
(३) असल्यास, राज्यात आतापयत ककती िणाींना नषवन मंधापत्रत्रका दे ण्यात आल्या आहे त,
(४)

नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धगरीश ाााट (१९-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) बोगस/बनाव् मंधापत्रत्रका षवतरीत झाल्याची बाब ंासनाच्या ननदंशनास आल्याने नषवन
मंधापत्रत्रका दे ण्याबाबत घ्यावयाच्या दक्षतेसींदराशत ंासन पररपत्रक हद.२९ िून, २०१३ अन्वये
मागशदंशक सच
ु ना ननगशममत करण्यात आल्या आहे त.

(३) माहे ३१ डेसेंबर, २०१५ रोिी जिल््यातील मंधापत्रत्रकाींची सींयया २,४६,१८,६३३ इतकसंघ
आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
(९)

मरांाई शहरातील एलशयाहटि सोसायटीच्या दरु
र स्ती व नरतनीिरणाााात

४४३३९ (२८-०४-२०१६).

श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे ाूव)म , श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलाार

हहल), श्री.अिय चौधरी (लशवडी), श्री.अतरल भातखळिर (िाांहदवली ाूव)म :

सन्माननीय

साांस्िृनति िायम मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींब

ंहरातील एमंयाह्क सोसाय्ी ही ऐनतहामसक वारसा असलेली वस्तू असल्यामुेे

नतच्या सींवधशनासाठी, सोसाय्ीच्या दरु
ु स्ती व नुतनीकरणाच्या कामासाठी ंासनाने ५ को्ी
रुपयाींचा ननधी मींिरू केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर सोसाय्ीतील स्थापत्य व इतर कामे ककती ्प्प्यात पूणश करण्यात येणार
आहे त,

(३) असल्यास, सदर वास्तूच्या सींवधशनासाठी कापेरे ् क्षेत्रामधून सामाजिक दानयत्व ननधीही
जस्वकारण्यात येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, अींमलबिावणीची सदयःजस्थती काय आहे ?
श्री. ववनोद तावडे (१९-१०-२०१६) :(१) नाही,
उच्च व तींत्र मंक्षण षवरागामाडशत एमंयाह्क सोसाय्ीच्या लायब्ररी डेजि्ायझेंन
प्रोिे्् साठी रु.५ को्ी इतका ननधी मींिरू केला आहे .
कामासाठी नाही.

सदर ननधी दरु
ु स्ती व नत
ु नीकरण

(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
भीमाशांिरला येणाऱ्या ायमटिाांिडून िचरा टाित असल्याने भीमा
नदीमेये प्रदत
ू ण होत असल्याााात

(१०)

५३६७९ (१०-०८-२०१६).

(ित) :

श्री.अतल
र भातखळिर (िाांहदवली ाूव)म , श्री.ववलासराव िगताा

सन्माननीय ायामवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रीमांींकर या धाममशक स्थेी येणाऱ्या पयश्काींमध्ये प्रचींे वाढ झाली असून त्याींच्याकेून
बेसुमार प्लाजस््कचा कचरा रीमा नदीच्या क्षेत्रात ्ाकण्यात येत असल्याने प्लाजस््कचे थर
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साचून प्रदि
ू ण होत असल्याचे व त्यामे
ु े िलस्त्रोताींनाही धोका ननमाशण झाल्याचे माहे एषप्रल,
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदंशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रीमा नदीच्या स्वच्छतेबाबत ंासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (२६-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
(११)

राज्यात मख्
र यमांत्री ग्रामीण ाेयिल योिनेच्या अांमलािावणीााात

५३७७३ (१०-०८-२०१६).

श्री.राणािगिीतलसांह

ााटील

श्री.हनरमांत डोळस (माळलशरस), श्री.अजित ावार (ाारामती),

(उस्मानाााद),

श्री.वैभव

वाचड

(अिोले),

श्री.ााांडररां ग

ारोरा

(शहााूर), श्री.राहरल मोटे (ाराांडा), श्री.भास्िर िाधव (गरहागर), श्री.ननतेश राणे (िणिवली),
श्री.सभ
र ात उफम ाांडडतशेा ााटील (अललााग), श्री.िरणाल ााटील (धळ
र े ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोाटे

(भोर), श्री.अलमन ाटे ल (मांा
र ादे वी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), डॉ.सांतोत टारफे (िळमनरर ी),
श्री.राहरल िगताा (श्रीगोंदा), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मरांब्रा िळवा), श्री.सररेश लाड (ििमत), श्री.हसन
मरश्रीफ (िागल), श्रीमती हदवािा चव्हाण (ाागलाण), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदााूर), श्री.मिरां द
िाधव-ााटील (वाई), श्री.वविय भाांाळे (जिांतूर), श्री.प्रिाश आत्राटिर (राधानगरी), श्री.उल्हास

ााटील (लशरोळ), श्री.धैयश
म ील ााटील (ाेण), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाव), श्री.हदाि चव्हाण
(फलटण), श्री.शामराव ऊफम ााळासाहे ा ााटील (िराड उत्तर), श्री.सांिय िदम (दााोली),
श्री.ियांत ााटील (इस्लामाूर), श्री.रािेश टोाे (घनसावांगी), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ा) ााटील

(एरां डोल), श्री.डड मल्लीिािन
ूम रे ड्डी (रामटे ि), श्री.नानािी शामिरळे (चांद्राूर), श्री.गणातराव
दे शमरख (साांगोले) :
करतील काय :-

सन्माननीय ााणीाररवाा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यातील िनतेला पुरेसे व ंुध्द षपण्याचे पाणी ममेावे याकररता एक सवकि योिना

राबषवण्याचा ननणशय ंासनाने माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) तसेच राज्यात राषरीय ग्रामीण पेयिल कायश माींतगशत केंद्र ंासनाने तत
ु ाशस अनद
ु ान बींद

केले असल्याने सदर योिनेच्या धतीवर मुययमींत्री ग्रामीण पेयिल योिना राबषवण्यात येत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू योिना केव्हापासून राबषवण्यात येणार आहे व त्यासाठी एकूण ककती
को्ी रुपयाींच्या ननधीची तरतूद करण्यात आली आहे तसेच बींद पेलेल्या पाणीपुरवठा योिनाींचे
पन
ु रुज्िीवन करताना सींबींधधत ग्रामपींचायत व नगरपींचायतीींनी दरमहा ७० ््के पाणीपट्टी
वसूल करून दे ण्यात ये ल असा ठराव महाराषर िीवन प्राधधकरणाला दयावा लागणार आहे , हे
ही खरे आहे काय,
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(४) तसेच सदर योिनेसाठी एक हिार लोकवस्तीची अ् घालण्यात आली असून रत्नाधगरी

जिल््यात एक हिार लोकवस्ती असलेली एकही वाेी नसून कोकणातील व इतर जिल््यातील
छोट्या वाड्या वस्त्या सदर योिनेपासून वींधचत राहणार आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, षवषवध कारणास्तव बींद असलेल्या ८३ प्रादे मंक पाणी योिना पन
ु रुिीषवत
करणे तसेच ११ हिार २२५ वाड्या व गावाींचा समावें सदरहू योिनेत करण्यात आला आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
(६)

असल्यास, सदरहू योिना कायाशजन्वत करण्याकररता व िाचक अ्ी रद्द करण्याबाबत
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ाानराव लोणीिर (०३-०९-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२)

हे खरे नाही.

(३) मुययमींत्री ग्रामीण पेयिल कायश म राज्यररात सन २०१६-१७ ते २०१९-२० या चार
विाशसाठी राबषवण्यात येणार असून त्यासाठी रु.२५३०.८६ को्ीची तरतुद करण्यात आली आहे .

तसेच, बींद पेलेल्या योिनाींचे पुनरुज्िीवन करताना सींबींधधत ग्रामपींचायतीींकेून दरमहा

ककमान ७०% इतकसंघ पाणीपट्टीची वसल
ु ी करण्याबाबतचा ठराव महाराषर िीवन प्राधधकरणास
सींबींधीत ग्रामपींचायतीींकेून/ ग्रामसरेकेून मींिूर करुन दयावा लागणार आहे .
(४)

हे खरे नाही.

मुययमींत्री ग्रामीण पेयिल कायश म अींतगशत नवीन योिनेसाठी १ हिार लोकवस्तीची

अ् घातली आहे . त्यानस
ु ार रत्नाधगरी जिल््यातील १८० गावे/ वाेयाींसाठी एकूण ११ योिना
घेण्यात आलेल्या आहे त.

केंद्र ंासनाने १४ व्या षवत्त आयोगाींतगशत राज्यास वाढीव ननधी उपलब्ध करुन
हदला असून, ग्राम षवकास षवरागाने हद. २१/१२/२०१५ च्या ंासन ननणशयान्वये सदर ननधी

पाणी पुरवठा सुषवधाींसाठी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत ननदि ं हदलेले आहे त. त्यानुसार

ग्रामपींचायत स्तरावर उपलब्ध होणाऱ्या ननधीमधन
ू पेयिल सषु वधा उपलब्ध नसणाऱ्या गावे/
वाेयाींसाठी सदर ग्रामपींचायतीने पेयिल उपाययोिना हाती घेणे अमरप्रेत आहे .
(५)

हे अींंत: खरे आहे.
मुययमींत्री ग्रामीण पेयिल कायश मात षवषवध कारणास्तव बींद असलेल्या ८३ प्रादे मंक

पाणी परु वठा योिना पन
ु रुिीषवत करण्यात येणार आहे त. तसेच, ११,२३५ अींंत: हाताेलेल्या

गावे/वाड्याींपक
ै संघ १००० पेक्षा िास्त लोकसींयया असलेल्या १९४२ गावे/वाेयाींचा समावें
असलेल्या १००३ नषवन पाणी पुरवठा योिनाींचा समावें करण्यात आला आहे .
(६)

प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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राज्यात डाळीांची दरवाढ, खाद्यतेल व खाद्यतेलत्राया व इतर
िीवनावश्यि वस्तूांचे दर िमी िरण्याााात
(१२)

५३८७३ (१०-०८-२०१६).

श्री.अजित ावार (ाारामती), श्री.राणािगिीतलसांह ााटील

(उस्मानाााद), श्री.ााांडररां ग ारोरा (शहाारू ), श्री.वैभव वाचड (अिोले), श्री.सांिय ाोतनीस
(िललना), श्री.ननतेश राणे (िणिवली), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-ााटील (लशडी), श्री.भास्िर िाधव

(गरहागर), श्री.सरननल प्रभू (हदांडोशी), डॉ.ातांगराव िदम (ालूस िडेगाव), श्री.वविय वडेट्टीवार

(ब्रम्हाूरी), श्री.िरणाल ााटील (धरळे ग्रामीण), श्री.अलमन ाटे ल (मरांाादे वी), डॉ.सांतोत टारफे
(िळमनररी), श्री.ियिरमार गोरे (माण), श्री.अस्लम शेख (मालाड ाजश्चम), श्री.राहरल िगताा
(श्रीगोंदा), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्र
र ा िळवा), श्रीमती ननममला गाववत (इगतारू ी), श्री.हसन

मरश्रीफ (िागल), श्री.सररेश लाड (ििमत), श्री.मिरां द िाधव-ााटील (वाई), श्री.रािाभाऊ (ाराग)
वािे (लसन्नर), श्री.राहरल मोटे (ाराांडा), श्री.हदलीा वळसे-ााटील (आांाेगाव), श्री.हहतेंद्र ाािूर
(वसई), श्री.शामराव ऊफम ााळासाहे ा ााटील (िराड उत्तर), श्री.हनरमांत डोळस (माळलशरस),

श्री.हतमवधमन सािाळ (ाल
(नागारू ाजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोाडे
र ढाणा), श्री.सध
र ािर दे शमख
र
(नागाूर ाूव)म , श्री.वविास िांर भारे (नागाूर मेय), श्री.सरधािर िोहळे

(नागाूर दक्षक्षण),

श्री.वविय भाांाळे (जिांतूर), श्री.ियांत ााटील (इस्लामाूर), श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर),

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ा) ााटील (एरां डोल), श्री.गणात गायिवाड (िल्याण ाूव)म , िरमारी प्रणणती
लशांदे (सोलााूर शहर मेय), श्री.सांदीा नाईि (ऐरोली), श्री.प्रिाश आत्राटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय अन्न, नागरी ारर वाा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) राज्यात ेाेीींची व केधान्याची, खादयतेल व खादयतेलत्रबया व इतर िीवनावश्यक
वस्तूींची झालेली दरवाढ कमी करण्याबाबत केंद्र ंासनाने हदनाींक १८ ऑ््ोबर, २०१५ अन्वये

िारी केलेल्या अधधसच
ू नेस अनस
ु रुन राज्य ंासनाने हदनाींक १९ ऑ््ोबर, २०१५ रोिीच्या

पत्राव्दारे हदलेल्या सूचनेनुसार ककती व्यापाऱ्याींनी Indemnity bond वर रु. १०० प्रनतककलो
दराींनी तूरेाेीची षव संघ केली असल्याचे ंासनाच्या ननदंशनास आले आहे ,

(२) तसेच रषवषयात तूर/तूरेाे, खादयतेल/खादयतेलत्रबया व इतर केधान्य याींच्या वाढीव

ककीं मतीवर ननयींत्रण ठे वण्यासाठी कीती आराखेा (Action plan) तयार करण्यासाठी गठीत
केलेल्या ननयींत्रण सममतीने (Price monitoring committee) कीती आराखेा तयार केला आहे
काय,

(३) असल्यास, राज्यात ेाेीचे राव ननयींत्रणात ठे ऊन साठे बािाींवर िरब बसषवण्यासाठी ेाे
दर ननयींत्रक कायदयाला राज्य मींत्रीमींेेाने मान्यता हदली असली तरी स्वस्त तूरेाे

एवढ्यात तरी ममेणार नसल्याचे माहे एषप्रल, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान मा. अन्न व
नागरी पुरवठामींत्रयाींनी साींधगतले, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ेाेीचे दर ननयींत्रत्रत करण्यासाठी नवीन कायदा न करता त्याबाबत अधधसूचना
काढा, अंी मागणी मुींब
मींत्री याींच्याकेे

खरे आहे काय,

ग्राहक पींचायतीने मा.मुययमींत्री आणण मा.अन्न व नागरी पुरवठा

ननवेदनादवारे

माहे एषप्रल, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान केली आहे , हे ही
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(५) असल्यास, तूर ेाेीचे वाढणारे दर रोखण्यासाठी केंद्र ंासनाने बडर स््ॉकमधून १०
हिार ककलो तूरेाे बािारात खल
ु ी करण्याचा ननणशय हद.२१ एषप्रल, २०१६ रोिी घेऊन उ्त
ननणशयानुसार देलेली तूरेाे १२० रुपये प्रनतककलो, यापेक्षा अधधक दराने न षवकण्याच्या
सच
ू ना केंद्र ंासनाने राज्य ंासनाला केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्यास, केंद्र ंासनाच्या उपरो्त ननणशयान्वये ककती ेाेीचा साठा िप्त करण्यात
आला आहे व ककती साठे बािी करणा-याींषवरोधात कारवाइश केली तसेच खुल्या बािारात ेाे

व

साखर उपलब्ध करुन दे ण्यासोबतच त्याींच्या दरावर ननयींत्रण ठे वण्याबाबत ंासनाने कोणती
कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(७) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश ाााट (२६-०९-२०१६) : (१) हदनाींक २४/११/२०१५ रोिीच्या ंासन ननणशयास
अनुसरुन, मुींब

षवरागात ६३, कोकण षवरागात ३, अमरावती षवरागात १ व नागपूर

षवरागात ३ साठामालक / व्यापाऱ्याींनी Indemnity Bond वर रुपये १००/- प्रनतककलो दराने
तूरेाेीची षव संघ केल्याचे ननदंशनास आले आहे .
(२)

िीवनावश्यक

वस्तींच
ू े

दर ननयींत्रत्रत

ठे वण्याच्या

दृष्ीकोनातन
ू

Price

Monitoring

Committee च्या वेेोवेेी बैठका घेण्यात येत असन
ू , सदर सममतीने केलेल्या मंडारंीींनुसार
कायशवाही करण्यात येत आहे .
(३)

ेाेीींचे दर ननयींत्रत्रत ठे वण्याच्या दृष्ीकोनातन
ू ेाेीींसाठी दर ननयींत्रक कायदयाचे प्रारुप

तयार करण्यात आले असन
ू , सदरचे प्रारुप केंद्र ंासनाकेे मान्यतेस्तव सादर करण्यात आले
आहे .

सदर कायदयास केंद्र ंासनाची मान्यता आवश्यक असल्याने, त्यास काही कालावधी
लागण्याची ं्यता आहे .
(४) होय. हे खरे आहे .
(५) होय. हे खरे आहे .
(६) राज्य ंासनाने हद.१९.१०.२०१५ च्या पत्रान्वये ेाेी, खादयतेल व खादयतेलत्रबया या
िीवनावश्यक वस्तूींवर हद.३०.०९.२०१६ पयत साठा ननबध लागू केले आहे त. त्यास अनुसरुन,

क्षेत्रत्रय कायाशलयाींकेून कायशवाही करण्यात येऊन, ६३८ आस्थापनाधारकाींवर / व्यापाऱ्याींवर
कारवा

करण्यात आली आहे . तसेच २२,०२८.१८ मे.्न तूर, ८५६.८६७५ मे.्न तूरेाे व

६०,६७१.३८४५ मे.्न इतर ेाेीींचा साठा िप्त करण्यात आला.

राज्य ंासन केंद्र ंासनाकेून ७७६.८१३ मे.्न तूरीची खरे दी करणार असून, त्या

तूरीची ररेा

करुन प्राप्त होणारी तूरेाे रु.९५/- प्रनतककलो या दराने बह
ी न्मुींब , पुणे,

नागपूर, व औरीं गाबाद या हठकाणी खुल्या बािारात षवतरीत करण्याबाबत हद.०६.०८.२०१६ रोिी

ंासन ननणशय ननगशममत करण्यात आला आहे . तसेच राज्यातील AAY व BPL मधील
लारार्थयाना लक्ष ननधाशरीत सावशिननक षवतरण व्यवस्थेअींतगशत प्रनतमंधापत्रत्रका प्रनतमाह १
ककलो तूरेाे रु.१०३/- या दराने षवतरीत करण्यात येत आहे.
(७) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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राज्यातील गड-किल्ल्याांच्या सांवधमनािररता िरावयाच्या उााययोिना
(१३)

५३९०५ (०५-०८-२०१६).

श्री.अतल
भातखळिर (िाांहदवली ाव
र
ू )म , श्री.प्रशाांत ाािूर

(ानवेल), श्री.ववलासराव िगताा (ित), श्री.हतमवधमन सािाळ (ारलढाणा), श्री.वविय वडेट्टीवार
(ब्रम्हाूरी), श्री.अलमन ाटे ल (मरांाादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड ाजश्चम), डॉ.सांतोत टारफे

(िळमनररी), श्री.ाथ्
र े ग्रामीण), श्री.सांग्राम
ृ वीराि चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.िरणाल ााटील (धळ

थोाटे (भोर), श्री.रुाेश म्हात्रे (लभवांडी ाूव)म , श्री.सरभात सााणे (दे गलूर), श्री.उल्हास ााटील
(लशरोळ),

डॉ.सांिय

रायमल
र िर

(मेहिर),

श्री.प्रिाश

आत्राटिर

गायिवाड (िल्याण ाूव)म , श्री.अिय चौधरी (लशवडी) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(राधानगरी),

श्री.गणात

सन्माननीय साांस्िृनति िायम मांत्री

(१) राज्यात षवषवध रािव्ीमध्ये ननममशलेल्या ५०० हून अधधक ककल्ल्याींपैकसंघ केवे ९६
ककल्लेच राज्य आणण केंद्र ंासनाच्या अखत्यारीत असून उवशररत चारंेहून अधधक ककल्ल्याींची

सरकारदफ्तरी नोंदच नसल्याची व सदर ककल्ल्याींची दरू वस्था झाल्याची बाब माहे एषप्रल-२०१६
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदंशनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील गे-ककल्ल्याींच्या सींवधशनासाठी राज्य ंासनाने एक सममती स्थापन
केलेली असून उ्त सममतीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे काय,अहवालाचे स्वरुप काय आहे व
त्यावर कोणती कायशवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे ,

(३) तसेच राज्यातील षवंेित: रायगे ककल्ल्याच्या ितन, सींवधशन व सींरक्षणासाठी ५०० को्ी
रुपयाींच्या आराखड्याला मींिरू ी हदल्याची घोिणा मा. मय
ु यमींत्री याींनी माहे िन
ू , २०१६ मध्ये
वा त्या दरम्यान केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर गेककल्याींचे ितन, सींवधशन करण्यासाठी तसेच स्वराज्याच्या खरा
इनतहास िगाच्या नकांावर आणण्यासाठी राज्य सरीं ्क्षत स्मारकाचा मास््र प्लॅ न राज्य
ंासन तयार करणार आहे , हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, उवशररत ककल्ल्याींची अधधकीतररत्या सविक्षण करुन सरकार दफ्तरी नोंद
करण्याबाबत व रायगे ककल्याच्या ितन व सींवधशन करण्याच्या कामाबाबत तसेच मास््र
प्लॅ नचे काम पूणश करुन सदर ननधीची तरतूद करण्याकररता आणण उ्त आराखड्यातील
ननधीचा षवननयोग करण्याकररता ंासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२६-१०-२०१६) : (१) नाही.
(२) मा.मींत्री (साीं.का) याींच्या अध्यक्षतेखाली गे ककल्ले सींवधशन सममतीची स्थापना करण्यात
आली आहे. सदर सममतीच्या मंडारंीनस
ु ार राज्यात गे सींवधशनांी सींबींधधत सींस्थाींची

षवरागीय स्तरावर गे सींवधशन कायशंाेा घेण्यात आल्या. तसेच राज्यातील १४ ककल्ले मॉेेल
डो्श म्हणून षवकसीत करण्यात येत आहे त.
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(३) मा.मुययमींत्री महोदयाींनी हद. ६ िून, २०१६ रोिी केलेल्या घोिणेस अनुसरुन जिल्हाधधकारी
रायगे याींनी कायशकारी सममतीने तयार केलेला प्रस्ताव मा. पालकमींत्री रायगे याींच्या
अध्यक्षतेखालील सममतीच्या मान्यतेअींती मा. मुययमींत्री याींच्या अध्यक्षतेखालील मंखर

सममतीच्या मान्यतेस सादर केला आहे . तसेच सदर षवकास आराखेयातील नागरी/ ग्रामीण
क्षेत्रातील तीथशक्षेत्र व पररसर षवकास आराखेे सींबींधधत नगर षवकास षवराग / ग्राम षवकास
षवरागाींतगशत राबषवण्यात येतील. तसेच पयश्न स्थेे षवकसीत करण्याचे आराखेे पयश्न
षवरागामाडशत राबषवण्यात येतील.
(४) गे सींवधशन सममतीच्या मंडारंीनस
ु ार कायशवाही करण्यात ये ल.

(५) राज्यातील असींर्क्षत ककल्ल्याींपैकसंघ ज्या ककल्ल्यावर पुरातत्वीयदृष्या अवंेि मंल्लक
आहे त असे ककल्ले राज्य सींर्क्षत स्मारक म्हणून घोषित करण्याची कायशवाही करण्यात यावी
अंी मंडारस गे सींवधशन सममतीने हदनाींक ६.०४.२०१६ च्या बैठकसंघत केली आहे . अंा
ककल्ल्याींची यादी सममतीने ंासनास सादर केली आहे .
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मरांाईसह ााणे व नवी मरांाई या ाररसरात ारप्राांतीय मासे ववक्रेत्याांिडून
भेसळयक्
र त मासे ववक्री होत असल्याााात

(१४)

५३९७२ (०५-०८-२०१६).

ाजश्चम),

श्री.सांिय

िेळिर

अॅड.आलशत शेलार (वाांद्रे ाजश्चम), श्री.नरें द्र ावार (िल्याण
(ााणे),

श्री.प्रशाांत

(िाांहदवली ाूव)म , अॅड.ाराग अळवणी (ववलेाालि) :

ाािूर

(ानवेल),

श्री.अतरल

भातखळिर

सन्माननीय अन्न आणण औतध प्रशासन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींब सह ठाणे व नवी मुींब

या पररसरात परप्राींतीय मासे षव े त्याींकेून मासेी तािी

हदसण्यासाठी काही षवमंष् रीं ग लावून मासे षव संघ होत असल्याची बाब ननदंशनास आली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अंा प्रकारच्या

षवमंष् रीं ग लावून मासेषव संघमुेे अनेक नागररकाींचे आरोग्य

धो्यात आल्याचे ननदंशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उ्त प्रकरणी चौकंी करण्यात आली आहे काय, त्यानुिींगाने सींबींधधत
षव े त्याींवर ंासनाने कोणती कारवा

केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश ाााट (०५-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
अंी कोणतीही बाब अन्न व औिध प्रंासनाच्या ननदंशनास आलेली नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही
___________

षव.स. २३२ (14)
नागाूर शहरातील िााँग्रेस नगर येथे वांशधारा जक्लननि येथून ९ लाख
रूायाांची ववनाारवाना औतधे िप्त िेल्याााात

(१५)

५३९९७ (०५-०८-२०१६).

डॉ.लमललांद माने (नागाूर उत्तर) :

सन्माननीय अन्न आणण

औतध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

नागपूर (जि.नागपूर) ंहरातील काँग्रेस नगर येथील वींंधारा ज्लननक येथून ९ लाख

रूपयाींची षवनापरवाना औिधे अन्न व औिध प्रंासनाकेून माहे

मे २०१६ मध्ये वा

त्यादरम्यान िप्त करण्यात आली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ज्लननकचे सींचालक ेॉ. न्चींद्र धचमो्े हे कीत्रत्रम गरशधारणा या
षवियाचे तज्ञ असन
ू सदर ज्लननक मधन
ू षवनापरवाना औिधे षव संघ

होत असल्याची

त ार अन्न व औिधी प्रंासनाकेे नागरीकाींनी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, नागपूर ंहरातील परवानाधारक औिध षव े त्याींमध्ये सींताप ननमाशण
झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत ंासनाने चौकंी केली आहे काय, त्यानि
ु ींगाने सींबींधधताींवर
कोणती कारवा

केली वा करण्यात येत आहे ,

(५)

नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.

धगरीश

ाााट

(०५-१०-२०१६)

: (१) वींंधारा

ज्लनीक,

कॉग्रेीं स

नगर,

नागपूर

या

रूग्णालयात षवनापरवाना औिध षव संघ केली िात असल्याप्रकरणी अींदािे रू. ८,५०,००० (रूपये
आठ लाख पन्नास हिार) चा साठा िप्त करण्यात आला.
(२)

अन्न व औिध प्रंासनाला, सदर ज्लनीक बद्दल अज्ञात इसमाकेुन दरु ध्वनीव्दारे त ार

प्राप्त झाली होती.

(३) अंा प्रकारची बाब अन्न व औिध प्रंासनाच्या ननदश ंनास आलेली नाही.
(४) सदर प्रकरणी औिधाींची गुणवत्ता पेताेणीसाठी चार नमुने घेण्यात आले असुन उवशररत
साठा िप्त करण्यात आला आहे. पेताेणीसाठी घेण्यात आलेल्या नमन्
ु याींचे अहवाल प्रलींत्रबत
आहे त.

(५) प्रश्न उदबवत नाही.
___________
ारणे शहर व जिल््यात लशधाात्रत्रिा ववतरण व्यवस्थेतील सांाांधधत अधधिारी,
नाया तहसीलदार याांची ादे ररक्त असल्याााात

(१६)

५४१२० (१०-०८-२०१६).

श्री.लभमराव ताािीर (खडिवासला) :

सन्माननीय अन्न,

नागरी ाररवाा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुणे ंहर व जिल््यात मंधापत्रत्रका षवतरण व्यवस्थेतील सींबींधधत अधधकारी, नायब
तहसीलदार याींची पदे रर्त असल्याने मंधापत्रत्रका वा्पाचे काम अपूणश असल्याचे माहे िून
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदंशनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, हवेली तालु्यातील पररमींेे “म” अींतगशत सहा महहन्याींपासून मंधापत्रत्रका

वा्पाचे काम थाींबले असून वररषठ अधधकारी नसल्याने कमशचारी वगश ही कायाशलयात थाींबत
नसल्याचे ननदंशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर षवराग अींतगशत वास्तव्यास असणाऱ्या नागररकाींना मंधापत्रत्रका ममेत
नसल्याने ंैक्षणणक, व्यावसानयक व रास्त दराने धान्य ममेणे इ. स्वरूपाच्या कामाींमध्ये
गैरसोयीचे होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याप्रकरणी ंासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश ाााट (१५-१०-२०१६) : (१), (२) व (३) नाही
जिल्हा पुरवठा अधधकारी, पुणे याींच्या कायशक्षेत्रातील

मंधापत्रत्रका षवतरण व्यवस्थेंी

सींबींधीत तहमसलदार, नायब तहमसलदार पदे रर्त नाहीत. मात्र अन्नधान्य षवतरण अधधकारी,
पण
ै संघ ४ पदे रर्त
ु े याींच्या कायशक्षेत्रातील पररमींेे अधधकारी याींची एकूण ८ मींिरू पदाींपक
आहे त. रर्त पदे असली तरी मंधापत्रत्रका सींदराशतील कामे अनतरर्त पदरार दे ऊन
आहे त.

सुरू

(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मांा
र ई शहरात लमळणारी ाालेभािी ही रे ल्वेस्थानिादरम्यान रे ल्वे
(१७)

रुळाच्या दत
र फाम वािववण्यात येत असल्याााात

५४१४३ (०५-०८-२०१६).

श्री.अशोि ााटील (भाांडूा ाजश्चम), डॉ.ाालािी किणीिर

(अांारनाथ), श्री.अलमत ववलासराव दे शमरख (लातूर शहर), श्री.अिय चौधरी (लशवडी), श्री.सदा
सरवणिर (माहहम) :
करतील काय :(१) मींब
ु

रे ल्वेच्या

सन्माननीय अन्न आणण औतध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

ंहरात ममेणारी पालेरािी ही मींब
ु
व

खािगी

िमीनीमध्ये

वाडे

ंहरातील रे ल्वे स्थानकाच्या बािल
ू ा असलेल्या

तयार

करुन

ग्ाराच्या

रासायननक

पाण्यावर

षपकषवण्यात येत असल्याच्या त ारी ग्राहक सींरक्षण कक्षाने माहे एषप्रल, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान अन्न व औिधी द्रव्य प्रंासनाच्या अधधकाऱ्याींची रे् घेऊन केल्या आहे त, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, सदर पालेराज्याींमध्ये पालक, चवेी, रेंेी, लालमाठ व माठ या राज्या मींब
ु

ंहरातील राींेुप, केवा, मुलुींे, षव ोेी, घा्कोपर, सायन, कुलाश कारंेे, मा्ूींगा, करीरोे,

दादर, धचींचपोकेी व रायखेा या रे ल्वेस्थानकादरम्यान रे ल्वे रुेाच्या दत
ु डाश षपकषवण्यात
येतात व यासाठी ग्ारातील साींेपाण्याचा वापर करण्यात येतो, या त ारीच्या अनुिींगाने अन्न
व औिधी द्रव्य प्रंासनाने राज्या उत्पादकाींवर अदयाप कोणती कारवा

केली वा करण्यात

येत आहे तसेच यासींदराशत रे ल्वे मींत्रालयात सदर षविय माींेून पाठपुरवठा करण्याच्या दृष्ीने
राज्य ंासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त वा कायशवाहीची सदयःजस्थती काय आहे ?
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श्री. धगरीश ाााट (०५-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) रे ल्वे रुेालगतचे कायशक्षेत्र हे रे ल्वे षवरागाच्या अखत्याररत येते. सदर कायशक्षेत्रासाठी
स्वींतत्र केंद्रीय अन्न सुरक्षा अधधकारी कायशरत आहे त.

रे ल्वे षवरागास या प्रकरणी पाठपरु ावा करण्यासाठी

केषवण्यात आले आहे .

अन्न व औिध प्रंासनातडि

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मराावाडा-ववदभामतील भूगभामतील ााण्याचे स्त्रोत दवर तत डाल्याने अजस्थव्यांग, दाताांवर
(१८)

िाळे डाग ाडणे तसेच मूत्राशयाचे आिार ाळावत असल्याााात

५४१७२ (१०-०८-२०१६).

श्री.अलमत ववलासराव दे शमरख (लातूर शहर), श्री.अस्लम शेख

(मालाड ाजश्चम), श्री.अब्दल
र सत्तार (लसल्लोड), श्री.सांिय ाोतनीस (िललना) :

सन्माननीय

ााणीारर वाा आणण स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मराठवाेा-षवदरश येथील रग
ू राशतील पाण्याचे स्त्रोत दषु ित झाल्याने फ्लोरा ेचे प्रमाण

वाढत असल्याने सदर रागातील बालकाींमध्ये अजस्थव्यींग, दाताींवर काेे ेाग पेणे तसेच
मूत्रांयाचे आिार बेावत असल्याचे केलेल्या पाहणीतन
ू ननदंशनास आल्याचे माहे मे, २०१६
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदंशनास आले आहे ,

(२) असल्यास, गतविीच्या तुलनेत या विी षपण्यासाठी अयोग्य तसेच क्षारयु्त व कठीणपणा
असलेल्या पाण्यात वाढ झाल्याचे आरोग्य षवरागाच्या अहवालातन
ू ननदंशनास आले आहे ,

तसेच अंा दषु काेग्रस्त रागात सुर्क्षत व स्वच्छ पाणीपुरवठ्याची काेिी न घेतल्यास
ककेनीचे आणण अनेक दीघशकालीन षवकार होण्याचा धोका उद्भवू ंकतो असा इंारा आरोग्य
क्षेत्रातील िाणकाराींनी ंासनाला हदला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी ंासनाने चौकंी केली आहे काय, त्यात काय आढेून आले व
त्यानस
ु ार सदरील दषु काेग्रस्त रागातील आरोग्य षवियी असलेल्या समस्या सोेषवण्यासाठी
ंासनाने कोणती

कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ाानराव लोणीिर (०५-१०-२०१६) :(१) हे अींंत: खरे आहे .
राज्यात हद. १ सप््ें बर,२०१४ ते हद.३१ मे,२०१५

या कालावधीत घेण्यात आलेल्या रासायननक

पाणी तपासणी अमरयान षवदराशतील ४.२७ ््के तर मराठवाड्यातील ३.६७ ््के पाणी
नमुन्यात फ्लोरा ेचे प्रमाण ननधाशररत पातेीपेक्षा अधधक आढेून आले.
(२) हे खरे आहे .

(३) ११ व्या पींचवाषिशक योिनेत रारत सरकारने “राषरीय फ्लोरोमसस प्रनतबींध व ननयींत्रण
कायश म” (एनपीपीसीएड) सरु
ु केला असन
ू या कायश मात ्प्या ्प्याने महाराषरातील एकूण
सात फ्लोरोमसस ग्रस्त जिल्हयाींचा समावें करण्यात आला आहे . या कायश माींतगशत खालील
उपाययोिना करण्यात येत आहे त.
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१. फ्लोरोमसस ग्रस्त गावातील ंालेय मुलाींचे तसेच ननवेक कु्ुींबाचे सविक्षण.

२. सावशिननक आरोग्य प्रयोगंाेे त पाणी तसेच मुत्रामधील फ्लोरा ेचे प्रमाण
ंेाधण्याची सुषवधा.

३. फ्लोरोमसस प्रनतबींध व ननयींत्रण सींदराशत आरोग्य अधधकारी,ेॉ््सश, आंा व
अींगणवाेी सेषवका याींचे प्रमंक्षण.
४. फ्लोरोमसस प्रनतबींधासाठी िनिागत
ी ी.

५. फ्लोरोमससग्रस्त व्य्तीसाठी वैदयकसंघय उपचार.
६. रि
ू ल सविक्षण करुन पयाशयी पाणी स्त्रोत ंोध.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
खेड लशवााूर, लशवणे, वारिे, नऱ्हे , नाांदेड फाटा (ता.हवेली,जि.ारणे) व िवळच्या ाररसरातील
औद्योधगििांान्याांचे दवर तत साांडााणी नागरी वस्तीत सोडले िात असल्याााात

(१९) ५४३८७ (१०-०८-२०१६).

श्री.लभमराव ताािीर (खडिवासला) :

सन्माननीय ायामवरण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) खेे मंवापूर, मंवणे, वारिे, नऱ्हे , नाींदेे डा्ा (ता.हवेली,जि.पुणे) व

पररसरातील

छोट्या-मोठ्या औदयोधगक कींपन्याींचे दषू ित साींेपाणी नागरी वस्तीत सोेले िात असल्याने

नागररकाींच्या आरोग्यावर पररणाम झाला असल्याचे माहे िून, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदंशनास आले , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत ंासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे , असल्यास,
त्याचा तपंील काय आहे ,
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (२६-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िळगाांव जिल्हयात सररु िरण्यात आलेल्या “सांिीवनी” स्वस्त
धान्य योिनेत होत असलेला गैरव्यवहार

(२०)

५४७५५

(१०-०८-२०१६).

श्री.चांद्रिाांत

(राधानगरी), श्री.किशोर ााटील (ााचोरा) :

सोनावणे

(चोाडा),

श्री.प्रिाश

आत्राटिर

सन्माननीय अन्न, नागरी ाररवाा व ग्राहि

सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) िेगाींव जिल्हयात सुरु करण्यात आलेल्या

“सींिीवनी”

स्वस्त धान्य योिनेत मोठया

प्रमाणात गैरव्यवहार होत असून हिारो लाराथी वींधचत असल्याचे माहे मे,२०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदंशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) तसेच, उ्त प्रकरणी रुसावे तालु्यातील बनाव् रे ंननींग काेशचे रॅके् आढेून
आल्याने तहमसलदाराींवर कारवा

करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर योिना सवशसामान्याींना िीवनावश्यक वस्तू माडक ककीं वा अगदीच स्वस्त
दरात ममेाव्या व समािातील हा घ्क त्यापासन
ू वींधचत राहू नये म्हणन
ू या प्रणालीत
अनेकवेेा बदल करण्यात आले मात्र त्याचा डायदा कष्करी, उपे्क्षत आणण पात्र लाराथी
याींना होत नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उ्त प्रकरणी जिल्हयातील सवशच स्वस्त धान्य दक
ु ानाींची चौकंी करण्यात
आली आहे काय, त्यात काय आढेून आले, त्यानि
ु ींगाने सींबींधधताींवर कोणती कारवा

केली वा

करण्यात येत आहे ,

(५) तसेच लाराथींना धान्य ममेण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश ाााट (१५-१०-२०१६) : (१) व (२) खरे नाही.
तथाषप, रुसावे ंहरातील २६५५ वाढीव एपीएल मंधापत्रत्रका ९ स्वस्त धान्य दक
ु ानाींना

िोेल्याबाबत प्राप्त त ारीच्या अनुिींगाने

चौकंी करून सींबींधधत तत्कालीन तहसीलदार

याींच्याषवरूद्ध त्याींनी केलेल्या अननयममतततेसींदराशत महाराषर नागरी सेवा (मंस्त व अपील)
१९७९, मधील ननयम ८ अन्वये षवरागीय चौकंी सरू
ु करण्याबाबत जिल्हा परु वठा अधधकारी,
िेगाव कायाशलयाने त्याींच्या

पत्र

.अस्थाप-३/काषव /२०१५ /१ /६/ ७३१, हद.३१.३.२०१५

अन्वये दोिारोप पत्र सादर केले असून पुढील कायशवाही षवचाराधीन आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

(५) पात्र लाराथी धान्य ममेण्यापासून वींधचत राहहल्याबाबतची बाब ननदंशनास आली नाही.
___________
िालना जिल्हयातील २४३ ााणी ारर वाा योिना प्रलांत्रात असल्याााात
(२१)

५५१५६ (१०-०८-२०१६).

श्री.ियांत ााटील (इस्लामाूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मरांब्रा

िळवा), श्री.सररेश लाड (ििमत), श्रीमती हदवािा चव्हाण (ाागलाण), श्री.हसन मरश्रीफ (िागल),

श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाव), श्री.भास्िर िाधव (गह
र ागर), श्री.मिरां द िाधव-ााटील (वाई),
श्री.वैभव वाचड (अिोले), श्री.हदलीा वळसे-ााटील (आांाेगाव), श्री.रािेश टोाे (घनसावांगी) :
सन्माननीय ााणीाररवाा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) िालना जिल्हयातील १ को्ी पेक्षा िास्त ननधी प्राप्त असूनही तब्बल २४३ पाणी पुरवठा
योिना प्रलींत्रबत असल्याची बाब हदनाींक २९ माचश, २०१६ रोिी वा त्या सम
ु ारास जिल्हा
पररिदे च्या स्थायी सममतीसमोर ननदंशनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच उ्त जिल््यात राषरीय पेयिल योिनेकरीता राज्य ंासनाकेून सम
ु ारे साेेपाच

को्ी रुपये ननधी िालना जिल्हा पररिदे ला न ममेाल्यामे
ु े जिल््यातील २०० ग्रामीण
पाणीपुरवठा योिना गत २ विाशपासून प्रलींत्रबत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

षव.स. २३२ (19)
(३) असल्यास, प्रश्न राग (२) बाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी तसेच जिल्हा पररिद िालना
याींनी सुध्दा ंासनाकेे वारीं वार पाठपुरावा तसेच लेखी ननवेदनाव्दारे लक्ष वेधूनही ंासनाने
कोणतीच कायशवाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी ंासनाने चौकंी केली आहे काय, त्यात काय आढेून आले,
त्यानुिींगाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ाानराव लोणीिर (०५-१०-२०१६) : (१) अींंत: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

राषरीय ग्रामीण पेयिल कायश म अींतगशत पाणी पुरवठा योिनेसाठी सन

२०१५-१६ या आधथशक विाशसाठी रु.२०४२.७२ लक्ष ननधी १५६ योिनेस षवतरीत करण्यात आलेला
आहे .

तसेच सन २०१६-१७ या आधथशक विाशसाठी आिपयत ९६० लक्ष ननधी ८७ योिनेस

षवतरीत करण्यात आलेला आहे .
सदयजस्थतीत १२५ योिनाींची कामे प्रगतीपथावर असन
ू त्यापैकसंघ १०१ योिना कायाशजन्वत
झाल्या आहे त.

११५ योिना पण
ू श असून त्याचे आधथशक लेखे पूणश करणे बाकसंघ आहे .

३

योिनाींची कामे आधथशक व रौनतक दृषट्या पूणश करण्यात आलेली आहे त.
(३) नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
अांधेरी (ाव
ू )म सािीनािा येथील मे.जव्हासम टे क्नॉलॉिी या िॉल
सेंटरच्या सांचालिाांनी िेलेल्या तक्रारीााात

(२२)

५५२०९ (०५-०८-२०१६).

श्री.ननतेश राणे (िणिवली) :

सन्माननीय अन्न आणण

औतध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अींधेरी (पूव)श साकसंघनाका येथे मे.जव्हबसश ्े ्नॉलॉिी या औिध व्यवहारात कायशरत
असलेल्या कॉल सें्रवर अन्न व औिध प्रंासनाने माहे िानेवारी ते एषप्रल २०१६ मध्ये वा
त्या दरम्यान छापा ्ाकला होता, हे खरे आहे काय
(२) असल्यास, सदर धाेीषवरूध्द मे.जव्हबसश ्े ्नॉलॉिी या कॉल सें्रच्या सींचालकाींनी मा.
अन्न व औिधे प्रंासन मींत्री, मींत्रालय याींचक
े ेे त ार दाखल केली होती, हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, अन्न व औिध प्रंासनाने ्ाकलेला छापा व त्याषवरूध्द दाखल झालेल्या
त ारीच्या अनुिींगाने ंासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धगरीश ाााट (१७-१०-२०१६) :(१)
प्राप्त

गोपननय

माहहतीच्या

अनुिींगे

होय, हे खरे आहे .
अन्न

व

औिध

प्रंासनाच्या

अधधका-याींनी

हद.

२१/०३/२०१६ रोिी मे. मे.जव्हबसश ्े ्नॉलॉिी, चाींहदवली, अींधेरी (पु), मुींब -७२ या कॉलसें्रला
चौकंी व तपासासाठी रे् हदली होती.
(२) होय, हे खरे आहे .
(३)

हद. २१/०३/२०१६ रोिीच्या चौकंीच्या आधारे , सदर कॉलसें्रला औिधे व सौंदयश

प्रसाधने कायदा, १९४० च्या कलम १८ अे व २२ (सी सी ए ) अींतगशत कारणे दाखवा नो्ीस
दे ण्यात आली होती. सदर नो्ीसीला अनस
ु रून पेढीने त्याचा खुलासा सादर केला आहे . परीं तू
तो पररपूणश नाही. पेढीने

आिपावेतो त्याींना प्राप्त झालेल्या ऑेशर मधील औिधाींचा पुरवठा

ग्राहकास कोण करतो ?, कोठून करतो?कसा करतो?, ग्राहकाकेून औिधाची ककीं मत कोणास

प्राप्त होते? याबाबतची माहहती त्याींच्या खुलाश्यात हदलेली नाही. सदर कॉलसें्र सध्या बींद
आहे . सदर प्रकरणी तपास/ चौकंी सुरू असून कायदयातील तरतुदी नुसार उचीत कारवा
प्रंासनाकेून करण्यात ये ल.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
लशरोळ (जि.िोल्हााूर) येथून ााणी ाररवाा िरणाऱ्या तेरवाड ाांधा-यात
वाण्यास अयोग्य असे दवर तत ााणी असल्याााात

(२३)

५५२३० (१०-०८-२०१६).

श्री.उल्हास ााटील (लशरोळ), श्री.चांद्रदीा नरिे (िरवीर) :

सन्माननीय ायामवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मंरोे (जि.कोल्हापरू ) पींचगींगा नदीपात्रातील पाणी पातेी खालावली असन
ू नदीपात्रात
मोठया प्रमाणात िलपणीची वाढ झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उ्त पात्रातून पाणी कमी पेल्यास तेरवाे बींधा-यातून पाणी घ्यावे लागणार
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदयजस्थतीमध्ये तेरवाे बींधा-यात षपण्यास अयोग्य असे दषू ित पाणी

असल्याचे ननदंशनास आले असून नागररकाींच्या आरोग्याला धोका ननमाशण झाला आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

याबाबत

ंासनाने

चौकंी

केली

आहे

काय,त्यात

आले,त्यानुिींगाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

काय

आढेून

(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रामदास िदम (२६-१०-२०१६) : (१) व (२) होय हे खरे आहे .
(३) जिल्हा आरोग्य अधधकारी, जिल्हा पररिद याींच्या हद. १९/२३ ऑगष्, २०१६ च्या
अहवालानस
ु ार मंरोे तालु्यामध्ये माहे िानेवारी, २०१६ ते ऑगस््, २०१६ अखेर कोणतेही
िलिन्य व कक्किन्य साथीचा उद्रे क झालेला नाही.
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(४)

पींचगींगा

नदीमध्ये

कोल्हापूर महानगरपामलका, इचलकरीं िी

नगरपामलका

काठावरील

ग्रामपींचायती याींचे अप्रक यायु्त साींेपाणी नदीत ममसेत असल्याने िलपणींची वाढ होते.
त्यास प्रनतबींध घालण्यासाठी मप्रनन मींेेामाडशत सींबींधधताींना वारीं वार ननदि ं दे ण्यात आले
आहे त.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
आरवली (जि. रत्नाधगरी) तालक्
र यातील २५ गावाांमेये ११ हािाणी शौचालयेच
उालब्ध नसल्याने चालि-वाहिाांची गैरसोय होत असल्याााात

(२४)

५५५०८ (१०-०८-२०१६).

श्री.िालीदास िोळां ािर (वडाळा), श्री.अस्लम शेख (मालाड

ाजश्चम), श्री.अलमन ाटे ल (मरांाादे वी) :

सन्माननीय ााणीाररवाा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) आरवली जि.रत्नाधगरी तालु्यातील २५ गावाींमध्ये एस्ीची रात्रवस्तीची बस िाते

त्याहठकाणी चालक-वाहक उतरतात त्या ११ हठकाणी ंौचालयेच उपलब्ध नसल्याने चालकवाहकाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे एषप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदंशनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्या गाींवामध्ये सावशिननक ंौचालये नाहीत तेथील ग्रामपींचायतीींनी रात्रवस्तीला
येणाऱ्या चालक वाहकाींना ही सोय उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत ंासनाने कोणती कायशवाही केली
आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ाानराव लोणीिर (१५-१०-२०१६) : (१) नाही.

रत्नाधगरी जिल््यामध्ये आरवली हा तालक
ु ा नसन
ू सींगमेश्वर ताल्
ु यातील ग्रामपींचायत

आहे व तेथे रात्रवस्तीसाठी एस्ी बस नाही.

(२) सींगमेश्वर तालु्यात राज्य पररवहन ग्रामीण मु्कामाची एकूण ३१ हठकाणे असून
त्यामध्ये २६ हठकाणी चालक - वाहकासाींठी ंौचालय व ननवासाची सोय उपलब्ध आहे . ५

हठकाणी अदयापही ंौचालयाची व ननवासाची सोय उपलब्ध नसन
ू त्या हठकाणी ंौचालय व
ननवासाची सोय उपलब्ध करून दे ण्याबाबतची कायशवाही सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्यातील सोलााूरसह अन्य जिल््यातील अन्नसररक्षा िायद्याखाली
(२५)

ववडी िामगाराांना धान्यारर वाा िरण्याचे आदे श

५५५३५ (१०-०८-२०१६).

श्री.लसेदराम म्हे त्रे (अक्िलिोट), श्री.अलमन ाटे ल (मरांाादे वी),

डॉ.सांतोत टारफे (िळमनररी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हाूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड ाजश्चम),
श्री.अब्दल
र सत्तार (लसल्लोड) :

सन्माननीय अन्न, नागरी ाररवाा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापरू येथील अन्नसरु क्षा कायदयाखाली षवेी कामगाराींना धान्यपरु वठा करण्याचे आदे ं
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ंासनाने जिल्हाधधकारी याींना हदले असल्याचे माहे एषप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदंशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, धुम्रपानषवरोधी कायदयातून षवेी उदयोगाला वगेावे, षवेी वेष्नावरील ८५
््के ऐविी ५० ््के पयत सधचत्र इंारा छापण्याबाबत सींसदीय सममतीने केलेल्या

मंडारंीींची अधधकीत घोिणा वा आदे ं िारी न झाल्याने सोलापूर व िालना जिल््यासह
राज्यातील सदर कारखाने बेमुदत बींद आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रश्न राग (१) मधील आदे ंाची अींमलबिावणी करण्याबाबत व बेमुदत बींद
असलेले कारखाने सरु
ु होण्याबाबत व त्यावर आधारलेल्या कामगाराींचा प्रश्न सोेषवण्यासाठी
ंासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश ाााट (०७-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) हे खरे आहे.
सदर अधधसूचनेच्या अींमलबिावणीच्या षवरोधात सोलापूरातील षवेी कारखानदाराींनी

हदनाींक ०१.०४.२०१६ ते ३०.०४.२०१६ या कालावधीकररता षवेी कारखाने बींद ठे वले होते.

मा.सवेच्च न्यायालयातील षवेी उदयोग सींघाकेून दाखल केलेले याधचकेवरील हदनाींक

०४.०५.२०१६ रोिीच्या ननणशयानस
ु ार सदरची याधचका मा.उच्च न्यायालय, कनाश्क याींचेकेे वगश
केल्यानींतर षवेी कारखानदाराींनी हदनाींक १५.१०.२०१४ रोिीच्या अधधसूचनेतील तरतुदीींची
अींमलबिावणी करुन षवेी कारखाने पूवव
श त सुरु केले आहे त. तसेच, हदनाींक १८.०४.२०१६ रोिी

मा.पालकमींत्री महोदय, सोलापूर याींच्याकेे झालेल्या बैठकसंघत आस्थापना बींद ठे वू नयेत, अंा
सूचना व्यवस्थापनाला दे ण्यात आल्या आहे त.

___________

लसल्लोड (जि.औरां गाााद) तालरक्यातील डोंगरगावाला ााणीाररवाा िरण्याााात
(२६)

५६०४३ (२३-०८-२०१६).

श्री.अब्दल
सत्तार (लसल्लोड), श्री.अस्लम शेख (मालाड
र

ाजश्चम), श्री.अलमन ाटे ल (मरांाादे वी), डॉ.सांतोत टारफे (िळमनररी), श्री.वविय वडेट्टीवार
(ब्रम्हारू ी), श्री.िरणाल ााटील (धळ
र े ग्रामीण) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय ााणीारर वाा आणण स्वच्छता मांत्री

मसल्लोे (जि.औरीं गाबाद) ताल्
ु यातील ेोंगरगावासाठी खेेणा मध्यम प्रकल्पातून

िलवाहहनी ्ाकून पाणीपुरवठा करण्यात येणार असल्याची माहहती माहे मे, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदंशनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मसल्लोे येथील ेोंगरगावाला पाणीपुरवठा करण्याबाबत ंासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. ाानराव लोणीिर (१५-१०-२०१६) : (१) अींंत: खरे आहे.

राषरीय पेयिल कायश म

अींतगशत सन २०१५-१६ च्या कीती आराखेयात मौिे ेोंगरगाींव ता.मसल्लोे या गावाचा समावें
करण्यात आला होता.

(२) केंद्र ंासनाचे ननदे ं व त्यानस
ु ार राज्य ंासनाने हद.१३.०७.२०१५ रोिी हदलेल्या

सूचनाींनुसार सदर कीती आराखड्यातील नषवन योिना घेण्यास स्थधगती असल्याने ेोंगरगाव
ता.मसल्लोे येथील योिनेबाबत पढ
ु ील कायशवाही होऊ ंकली नाही.

परीं तु सदर गाींव हे मसल्लोे नगर पररिदे पासून ३.५ कक.मी. असल्याने िलस्वराज्य २

या कायश माींतगशत प्रस्ताषवत करण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
डहाणू (जि. ाालघर) येथील दादरा नगरहवेली राज्याच्या सीमारे तेवरील ग्रा
र ग्रामाांचायत
गडधचांचलेअांतगमत येणारी दग
म भागातील गावाांना ााणीाररवाा िरण्याााात
र म

(२७)

५६२३२ (२३-०८-२०१६). अॅड.िे.सी.ााडवी (अक्िलिरवा), श्री.अलमन ाटे ल (मरांाादे वी),

डॉ.सांतोत टारफे (िळमनररी) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ााणीाररवाा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) ेहाणू (जि. पालघर) येथील दादरा नगरहवेली राज्याच्या सीमारे िेवरील ग्रुपग्रामपींचायत
गेधचींचलेअींतगशत येणारी दग
श रागातील गावे तीव्र पाणी ्ीं चा ंी सामना करीत असल्याचे
ु म
माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदंशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ग्रामपींचायतीअींतगशत १४ पाेे येत असून सन २००२ साली लाखो रुपये

खचन
ूश या योिनेचा गावाला काहीच डायदा होत नाही व ही योिना बींद पेलेल्या अवस्थेत

आहे तसेच षपण्याच्या पाण्याचे नैसधगशक स्त्रोतही आ्ल्याने या दग
श रागातील महहलाींना
ु म

ेोंगरदऱ्या चढून पाींेुण्याच्या नदीवररल उरल्यासुरल्या गढूे पाण्यावर, षवहहरीच्या िलस्त्रोतावर
अवलींबन
ू राहावे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, दादरा नगरहवेली राज्याच्या सीमारे िेवरील ग्रुपग्रामपींचायत गेधचींचलेअींतगशत
येणारी दग
श रागातील गावाींना पाणीपुरवठा करण्याबाबत ंासनाने कोणती कायशवाही केली वा
ु म
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ाानराव लोणीिर (०५-१०-२०१६) : (१) अींंतः खरे आहे .
सदर राग हा ेोंगरी व दग
श आहे व मागील विी पिशन्यमान कमी असल्याने काही
ु म

प्रमाणात ्ीं चा

रासली होती. तथाषप पाणी ्ीं चा

आवश्यकतेप्रमाणे पाणी परु वठा करण्यात आला आहे .

ननवारणाथश षवषवध उपाययोिना करुन
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(२)

अींंतः खरे आहे .
गेधचींचले गावासाठीची पाणी पुरवठा योिना ही दे खराल दरु
ु स्ती व षवदयुत दे यकाअरावी

बींद आहे . पिशन्यमान कमी असल्यामुेे ्ीं चा

कालावधीत काही प्रमाणात लाींब अींतरावरुन

पाणी आणावे लागत होते. तथाषप गढूे पाण्यावर अवलींबन
ू राहावे लागल्याची बाब खरी नाही.

(३) गेधचींचले गावात ८ पाेे अजस्तत्वात असून गावात ८ हातपींप व ७ षपण्याच्या पाण्याच्या
षवहहरीींची व्यवस्था करण्यात आली आहे. गावामध्ये गेल्या १३ विाशत षपण्याच्या पाण्याची तीव्र
्ीं चा

रासली नाही. गतविी पाण्याची पातेी िून अखेर खाली गेल्याने पेसा योिनेतून

ग्रामपींचायतीमाडशत गेधचींचले गावातील चोकसंघपाेा व खेकसंघपाेा येथे नवीन हातपींप घेण्यात
आले असून त्यातून ग्रामस्थाींना षपण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध झाली आहे .

सन २०१६-१७ मध्ये ठ्करबाप्पा आहदवासी वस्ती सुधारणा योिनेच्या माध्यमातून

हदवंी –गेगपाेा येथे षपण्याच्या पाण्याची षवहीर मींिूर आहे . तसेच

हदवंी –केमपाेा येथे

सौरउििवर आधाररत लघु ने पाणी पुरवठा योिना व गेधचींचले-चोल्हे रपाेा येथे सौरऊििवर
आधाररत लघु ने पाणी परु वठा योिना मींिरू झाली आहे . सदर योिनेची कामे प्रगतीपथावर
आहे त.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील एि लसलेंडर धारिाांना रॉिेल न दे ण्याचा घेतलेल्या ननणमयाााात
(२८)

५६२६२ (१०-०८-२०१६).

श्री.ााारराव ााचणि (लशरुर), श्री.सध
र ािर भालेराव (उदगीर) :

सन्माननीय अन्न, नागरी ाररवाा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) राज्यातील समान रॉकेल वा्पाचे धोरण स्वीकारुन एक मसलेंेर धारकाींना रॉकेल न
दे ण्याचा ननणशय ंासनाने घेतला, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर ननणशयानस
ु ार लातरू जिल््यात अप्राधान्य मंधापत्रत्रकाधारक कु्ूींबाींची

गैरसोय होत आहे व पुणे जिल्हयात १२८ ्ँ करऐविी केवे ३६ ्ँ करने पुरवठा सुरु करण्यात
आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ग्रामीण रागातील अनेक लोकाींकेे गॅस आहे मात्र लोे ंेंेीगच्या काेात
रॉकेलचा हदवा वापरण्यामंवाय त्याींना पयाशय नसल्याने या ननणशयामे
ु े रॉकेल न ममेाल्याने
अनेक अेचणी ननमाशण झाल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ग्रामीण रागातील नागररकाींना एक मसलेंेर असतानाही महहन्याला
पुरषवण्याबाबत ंासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. धगरीश ाााट (१५-१०-२०१६) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

रॉकेल
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लातूर जिल््यात अप्राधान्य मंधापत्रत्रकाधारक कु्ुींबाची गैरसोय होत असल्याची कोणतीही

त ार जिल्हास्तरावर प्राप्त झालेली नाही.

ंासन ननणशय हद.२० ऑगस््, २०१५ अन्वये ननजश्चत केलेल्या पररमाणानुसार पुणे

जिल््यास मागणीच्या १००% इत्या प्रमाणात केरोमसन उपलब्ध करुन दे ण्यात येत आहे .

(३) व (४) याबाबतची ननवेदने ंासनस्तरावर प्राप्त झालेली आहे त. तथाषप केंद्र ंासनाने
गॅसधारकाींना अनुदाननत दराचे केरे ामसन अनुज्ञेय केले नसल्याने गॅसधारकाींना केरे ामसन उपलब्ध
करुन दे ता येत नाही.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
धचांदर (ता. मालवण, जि. लसांधरदग
र )म येथील नळााणी योिना अाूणम
असताना ाे िेदाराला दे यिे अदा िेल्याााात

(२९)

५६८५९ (१०-०८-२०१६).

श्री.वैभव नाईि (िरडाळ) :

स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ााणीारर वाा आणण

(१) धचींदर (ता. मालवण, जि. मसींधद
ु ग
ु )श ग्रामपींचायतीच्या कायशक्षेत्रात सन२०१२-१३ मध्ये
राषरीय पेयिल योिनातींगत
श ९ षवहीरी व नेपाणी योिना तसेच पाण्याची ्ाकसंघ अंी कामे
मींिूर झाली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कामे अदयाप ठे केदाराने पूणश केलेली नसताींना ग्रामीण पाणी पुरवठा
सममतीने ठे केदाराची त्रबले अदा केली आहेत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी ंासनाने चौकंी केली आहे काय, त्यानि
ु ींगाने काम पण
ू श न
करणाऱ्या ठे केदाराची त्रबले अदा करणाऱ्या ग्रामीण पुरवठा सममती सदस्य व अधधकारी
याींच्यावर कोणती कारवा

केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ाानराव लोणीिर (१०-१०-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२)

हे खरे नाही.

सदर षवहहरी व ने योिनेची कामे रौनतकदृषट्या पूणश करणेत आली

असून मोिमाप पुजस्तकेनुसार योिनेचा पहहला व दस
ु रा हप्ता वगश केला आहे.
(३)

प्रश्न उद्ावत नाही.

(४)

प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
दे वळाली (जि.नालशि) ाररसरातील वालदे वी नदीाात्रातील प्रदत
र ण रोखण्याााात

(३०)

५६९८७ (१०-०८-२०१६).

श्री.योगेश (ाााू) घोला (दे वळाली) :

सन्माननीय ायामवरण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नामंक जिल््यातील दे वेाली पररसरातील वालदे वी नदीपात्र प्रदषू ित झाले असून सदर
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नदीपात्राच्या स्वच्छतेकररता ंासनाकेे तेथील नागरीकाींनी वारीं वार मागणी केली, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सदर नदीपात्रातील प्रदि
ू ण रोखण्याकररता व स्वच्छता करण्याकररता ंासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (२६-१०-२०१६) : (१) व (२) हे खरे आहे .
अ) उपप्रादे मंक कायाशलय, म.प्र.नन.मींेे, नामंक याींनी हद. २४.०७.२०१५ रोिी
दे वेाली कॅन््ोमें्बोेश व दे वेाली गाव पररसरातील पाहणी केली असता सदर
पररसरातील घरगुती साींेपाणी षवनाप्रक या वालदे वी नदीत िात असल्याचे आढेून
आले.

त्या अनुिींगाने,

प्रादे मंक कायाशलय, म.प्र.नन.मींेे, नामंक याींनी हद.

२०.०८.२०१५ रोिी छावणी पररिद दे वेाली, जि.नामंक याींना कारणे दाखवा नो्ीस
बिावण्यात आली होती.
ब) मुयय कायशकारी अधधकारी, दे वेाली छावणी पररिद, दे वेाली, नामंक याींनी हद.

१४.०७.२०१६ रोिीच्या पत्रान्वये केषवल्यानुसार, दे वेाली छावणी पररसरासाठी
रुयारी ग्ार योिना व सामानयक साींेपाणी प्रक या यींत्रणेसाठी (११ दघमी) केंद्र
ंासनाने ५९ को्ी रुपये मींिरू करण्यात आले आहे त.

सदर कामाच्या अींनतम

्प्प्यासाठी करारपत्राचे काम प्रगतीपथावर आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

राज्यात तसेच औरां गाााद येथे होत असलेली गरटखा ववक्री
(३१)

५७४१३ (०५-०८-२०१६).

श्री.अतल
सावे (औरां गाााद ाव
र
ू )म , डॉ. ियप्रिाश मरांदडा

(ासमत), श्री.रािेश टोाे (घनसावांगी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय अन्न आणण औतध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील

(१) राज्यात तसेच औरीं गाबाद (जि.औरीं गाबाद) ंहरात ककमान ५००-१००० ्प-यामधुन तसेच
सावशिननक हठकाणी खल
ु ेआम ग्
ु ययाची सराशस षव संघ होत असल्याचे हदनाींक ३० मे, २०१६
रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदंशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उ्त्ा प्रकरणी खल
ु ेआम गु्ययाची षव संघ करणाऱ्याषवरुद्ध पोलीस स््े ंनमध्ये
गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे काय,

(३) असल्यास, औरीं गाबाद ंहरातील तसेच राज्यात अवैध गु्खा षव संघ प्रकरणात ंासनाने
ककती िणाींवर तसेच कोणत्या स्वरुपाची कारवा

केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) असल्यास, राज्यात ंींरर ््के गु्का बींदी होण्यासाठी ंासनाने कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धगरीश ाााट (०५-१०-२०१६) :(१) (२) व (३) हे खरे नाही.
तथाषप औरीं गाबाद ंहरात पान्प-याींच्या तपासणी मोहहमे अींतगशत २३ हठकाणी
प्रनतबींधधत अन्नपदाथश आढेून आल्याने २३ िणाींवर एडआयआर दाखल करण्यात आलेले
आहे त.

राज्यात अवैध गु्खा षव संघ करणा-याींषवरूध्द राज्यातील षवषवध पोलीस स््े ंनमध्ये

रा.द.षव. व अन्न सरु क्षा व मानके कायदयातींगत
श गन्
ु हे दाखल करून न्यायालयात ख्ले
करण्यात येतात.

(४) अन्न सुरक्षा आयु्ताींनी अन्न सुरक्षा व मानके कायदा २००६ च्या कलम
अन्वये

३०(२) (अ)

हद. १९ िुल,ै २०१२ पासन
ू राज्यात तींबाखू ककीं वा ननको्ीन ककीं वा मॅग्नेमंयम काबेने्

ही घ्कद्रव्ये असलेला गु्खा व पानमसाला यावर ननममशती, साठवणूक, षवतरण व षव संघवर
अधधसच
ू नेव्दारे प्रथम १ विाशकररता

प्रनतबींध घालण्यात आली होती. ज्यास त्यानींतर वेेोवेेी

मुदतवाढ हदलेली आहे. सदयजस्थतीत दे खील गु्खा व तत्सम पदाथावर एक विाशसाठी प्रनतबींध
असून हद. १५/०७/२०१६ रोिी त्यानुसार अधधसच
ू ना ननगशममत केली आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
िोल्हाारर येथील लक्ष्मीववलास ाॅलेस (शाहू महाराि िन्मस्थळ) येथे रािवतम छत्राती शाहू
महाराि याांच्या िीवन चररत्राचे सांग्रहालय ननमामण िरण्याााात
(३२)

५८४०६ (०५-०८-२०१६).

डॉ.सरजित लमणचेिर (हातिणांगले), श्री.सररेश हाळवणिर

(इचलिरां िी), श्री.उल्हास ााटील (लशरोळ) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृनति िायम मांत्री पढ
ु ील

(१) कोल्हापरु येथील लक्ष्मीषवलास पॅलेस (ंाहू महाराि िन्मस्थे) येथे रािषिश छत्रपती ंाहू
महाराि याींच्या िीवन चररत्राचे सींग्रहालय ननमाशण करण्यासाठी रूपये १५ को्ी इत्या
ननधीच्या मागणीचा प्रस्ताव साींस्कीनतक कायश षवरागाकेे सन २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान
सादर करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच ंाहू महारािाींनी ननमाशण केलेल्या षपण्याच्या पाण्याच्या योिना व अनेक ऐनतहामसक
वास्तूींची नोंद ंासनाकेे उपलब्ध नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उ्त प्रकरणी ंासनाने चौकंी केली आहे काय, त्यानुिींगाने ऐनतहामसक

वास्तूचे ितन करण्याकररता त्याींनी केलेल्या षवषवध योिनाींची ेागेुिी करुन त्याींचा वापर
करण्याच्यादृष्ीने तसेच उ्त प्रस्तावाच्या मींिुरीबाबत ंासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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कोल्हापूर येथील लक्ष्मी षवलास पॅलेस (ंाहू महाराि िन्मस्थे) येथे रािषिश छत्रपती
महाराि याींच्या िीवनावर चररत्राींचे सींग्रहालय ननमाशण करण्यासाठी रु.१३,४२,९५,९६०/- इत्या
रकमेचे ठोबे अींदािपत्रक ंासनास सादर केले असन
त्यापैकसंघ पहहला ्प्पा म्हणन
ू
ू
रु.२,०२,२०,३८९/-

इत्या

रकमेचे

अींदािपत्रक

सींचालनालयाने

सादर

केले

आहे.

सदर

अींदािपत्रकास प्रंासकसंघय व षवत्तीय मान्यता दे ण्याची कायशवाही सरु
ु आहे .
(२) नाही,

रािषिश ंाहू महारािाींचे िन्मस्थे (लक्ष्मी षवलास पॅलेस) कोल्हापरू हे स्मारक राज्य
सींर्क्षत स्मारक म्हणून पुरातत्व षवरागाच्या प्रत्यक्ष ननयींत्रणाखाली आहे . उवशरीत स्मारकाींची
असींर्क्षत स्मारक म्हणून नोंद घेण्यात आली आहे .

(३) पुरातत्व षवरागामाडशत असींर्क्षत स्मारकाींच्या ितन व दरु
ु स्तीची कायशवाही करण्यात येत
नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
शाहरवाडी (जि.िोल्हााूर) तालक्
र यातील ााणी टां चाई ााात
(३३)

५८५६८ (१०-०८-२०१६).
श्री.सत्यिीत ााटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
ााणीारर वाा आणण स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) ंाहुवाेी (जि.कोल्हापूर)तालक
ु ा षपण्याच्या पाण्याच्या बाबतीत ्ँ करमु्त असल्याबाबतची
घोिणा प्रंासनाने १० विाशपव
ी
क
े लेली आहे, हे खरे आहे काय,
ू
(२)

असल्यास,

परेे पैकसंघ

मु्कालवेी,

केलि

पैकसंघ

बोरमाे-धनगरवाेा,

माणगाव

पैकसंघ

करीं ेव
े ाेी, वालूर पैकसंघ षपींगेे धनगरवाेा, मंत्तूर वारुण पैकसंघ राघच
ू ा धनगरवाेा, पणुींद्रे पैकसंघ

माेे धनगरवाेा, मंरले तरड मलकापूर पैकसंघ ररींगेवाेी, केकेवाेी या हठकाणी चालू विी
अत्यींत तीव्र पाणी ्ीं चा

ननमाशण झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर हठकाणी ग्रामस्थाींनी खािगी षपण्याच्या पाण्याची ्ँ करची व्यवस्था करून
पाणी ्ीं चा

दरू करण्याचा प्रयत्न केला, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उ्त तालु्यातील ्ीं चा

ग्रस्त गावाींचे / वाड्याींचे पुन: सविक्षण करण्याचा

ननणशय ंासनाने घेतला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास सदर गावातील / वाड्यातील पाणी ्ीं चा

दरू करण्यासाठी ंासनाने कोणती

कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ाानराव लोणीिर (०५-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) अींंतः खरे आहे .
सन २०१५च्या पावसाळ्यात पावसाचे प्रमाण कमी झाल्याने परेे पैकसंघ म्
ु कलवाेी येथे

२०१६ च्या उन्हाळ्यात पाणी ्ीं चा

ननमाशण झाली.
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(३) हे खरे नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील अनेि नद्याांवर शहराांच्या हािाणी िलशरेदीिरण प्रिल्ा उभारण्याााात
(३४)

५८७०५ (१०-०८-२०१६).

अॅड.गौतम चाारिस्वार (वाांारी) :

सन्माननीय ायामवरण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

नदयाींचे

पाषवत्रय

िपण्यासाठी

अनेक

नदयाींवर

ंहराींच्या

हठकाणी

िलंुध्दीकरण प्रकल्प उरारण्यात येणार असल्याची घोिणा माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान मा. मय
ु यमींत्री याींनी केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील नदयाींचे प्रदि
ू ण हदवसेंहदवस वाढत असल्याने त्याला प्रनतबींध
घालण्यासाठी

तात्काे

ननणशय

घेऊन

त्याींची

िलंुध्दीकरण प्रकल्पाबाबत कोणती कायशवाही केली

अींमलबिावणी

करण्याींसदराशत व

उ्त

वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त,

श्री. रामदास िदम (२६-१०-२०१६) : (१) राज्यातील नदयाींचे पाषवत्रय िपण्यासाठी िून, २०१६
मध्ये मा. मय
श तज्ञ
ु यमींत्री महोदय याींच्या अध्यक्षतेखाली नमामम चींद्ररागे अमरयानातींगत
परीिद आयोजित करण्यात आली होती त्यादरम्यान मा. मुययमींत्री याींनी सूधचत केले होते हे
खरे आहे .

(२) राज्यातील नगरपामलका/महानगरपामलका क्षेत्रातन
ू ननघणाऱ्या नागरी साींेपाण्यामे
ु े होणारे

नदयाींचे प्रदि
ू ण रोखण्यासाठी (१) नगरउर्थथान योिना (२) अमत
ी योिना (३) राषरीय नदी

कीती योिना इ. अींतगशत साींेपाणी ंुध्दीकरण प्रकल्प उरारणेत येत आहे त. तसेच चींद्ररागा
नदीचे प्रदि
ू ण कमी करण्यासाठी नमामम चींद्ररागे अमरयान सुरु करण्यात आले आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
खालााूर (जि. रायगड) तालरक्यातील िारखान्याांमधून होणारे प्रदत
ू ण
(३५)

५९३१४ (१०-०८-२०१६).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय ायामवरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

खालापूर (जि. रायगे) तालु्यातील पीआयसी इीं्रनॅंनल मे्ल, अॅलॉय व इतर

कारखान्यामधन
ू मोठया प्रमाणावर र,ू िल, वायू प्रदि
ू ण होत असल्याने येथील नागररकाींचे
आरोग्य धो्यात आले असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदंशनास आले, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत ंासनाने चौकंी केली आहे काय, त्यात काय आढेून आले,
त्यानुिींगाने सींबींधधत कींपन्यावींर कोणती कारवा

(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

केली वा करण्यात येत आहे ,

षव.स. २३२ (30)
श्री. रामदास िदम (२६-१०-२०१६) : (१) अींंत: हे खरे आहे .
(२) सदर उदयोगास मप्रनन मींेेामाडशत हवा (प्रदि
ू ण प्रनतबींध व ननयींत्रण) कायदा, १९८१ च्या
कलम ३१ अ अन्वये हदनाींक २९ एषप्रल, २०१६ रोिी प्रस्ताषवत आदे ं दे ण्यात आले आहे त
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
ाीड जिल््यात राष्ट्रीय ाेयिल योिनेंतगमत सररु
िरण्यात आलेली िामे अाण
ू म असल्याााात

(३६)

५९४५५ (१०-०८-२०१६).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय ााणीाररवाा

आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बीे जिल््यात राषरीय पेयिल योिनेंतगशत सुरु करण्यात आलेली बहुताींं कामे अपूणश
असल्याची बाब माहे िून २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदंशनास आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची ंासनाने चौकंी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकंीत काय ननषपन्न झाले आहे आणण सदर अपण
ू श असलेली कामे तातेीने
पूणश करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ाानराव लोणीिर (०५-१०-२०१६) : (१) होय, अींंत: खरे आहे .
(२) व (३) राषरीय ग्रामीण पेयिल कायश माींतगशत बीे जिल््याकररता सन २०१४ -१५ च्या
कीनत

आराखड्यामध्ये

एकूण

४३१

गाींवे/वाेया

याींचा

समावें

पररजस्थतीमुेे उद्भवाच्या आवक क्षमतेची खात्री नसल्याने माचश,

होता.

तथाषप

्ीं चा

२०१५ पयत केवे १०३

गावे/वाड्या याींना पाणी पुरवठा करण्याचे उद्दीष् साध्य करणे ं्य झाले.

सन २०१६-१७

वाषिशक कीती आराखड्यानस
ु ार ६५ गावे/वाड्याींना पाणी परु वठा करण्याचे उद्दीष् ननजश्चत

करण्यात आले असून िुल,ै २०१६ अखेर १४ पाणी पुरवठा योिना पूणश करण्यात आल्या असून
उवशररत ५१ पाणी पुरवठा योिनाींची कामे माचश, २०१७ अखेर पूणश करण्याचे ननयोिन आहे .

तसेच, उवशररत प्रगतीपथावरील योिनाींमधून उहद्दष्ाबाहे रील पाणी पुरवठा योिना दे णखल पूणश
करण्याचे ननयोिन आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
खामगाांव तालरक्यातील डण
र िा भािर िेंद्र सांचालिाांना ती िागा
व तेच िेंद्र ाूवीप्रमाणे चालववण्यास दे णेााात

(३७) ५९६७१ (१०-०८-२०१६).

अॅड.आिाश फांर डिर (खामगाांव) :

सन्माननीय अन्न, नागरी

ाररवाा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन

१९९५ साली तत्कालीन

महाराषर ंासनाने

झण
ु का राकर केंद्र योिनेंतगशत

षव.स. २३२ (31)
बेरोिगाराींना रोिगार उपलब्ध करून दे ण्यासाठी व गोरगररबाींना १ रुपयात झण
ु का राकर
ममेावी या उद्देंातून या केंद्राींचे षवतरण केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मागील काही काेात तत्कालीन राज्य ंासनाने हे झण
ु का राकर केंद्र मसल
करून नागररकाींना उदर ननवाशहाच्या साधनापासन
ू वींधचत केले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर केंद्र सींचालकाींना पूवव
श त रोिगार उपलब्ध करून दे ण्याच्या दृष्ीकोनातून
त्याींना ती िागा व तेच केंद्र पूवव
श त मुे मालकाींना दे ण्याबाबत ंासन काय कायशवाही करणार
आहे ,

(४) नसल्यास, षवलींबाची करणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश ाााट (०७-१०-२०१६) : (१), (२), (३) व (४) झण
ु का राकर षव संघ केंद्र योिनेची
सुरुवात राज्यात हद.१ मे १९९५

पासून

झाली. ही

योिना राबषवण्याबाबत ंासनास

आलेल्या अनुरवाचा साकल्याने षवचार करुन सदर योिना पूणप
श णे बींद करण्याचा ननणशय
ंासनाने

हद.२७.६.२००० रोिी घेतला. त्यानस
ु ार सदर योिना बींद केल्याने झण
ु का राकर

केंद्राच्या िागा बाींधकामासह सींबधीं धत मुे प्राधधकाऱ्याींना परत कराव्यात व त्याचा उपयोग
सींबींधधत

प्राधधकरणाने

योग्य

त्या

सावशिननक

प्रयोिनाथश

प्रचमलत

ननयमानुसार

याबाबतच्या सच
ू ना सवश सींबींधधताींना दे ण्यात आल्या.
ंासनाच्या

या ननणशयाषवरुध्द

न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या याधचका
खारीि केल्या.

करावा

झण
ु का राकर षव संघ केंद्र चालकाींनी मा. उच्च
हद.२९.३.२००१ रोिी

मा. उच्च न्यायालयाच्या

मा उच्च

सदर ननणशयाच्याषवरुध्द

न्यायालयाने

झण
ु का राकर षव संघ

केंद्राींनी मा. सवेच्च न्यायालयात षवंेि अनुमती याधचका दाखल केल्या.

या सवश याधचका

मा. सवेच्च न्यायालयाने हद. २२.८.२००६ रोिीच्या ननणशयान्वये खारीि केल्या आहे त.
___________
रोहा (जि.रायगड) शहरातील मे.सम
र न नेत्रालय रुग्णालयाच्या आवारातील एिा
गाळयामधून ववववध औतधे िप्त िरण्यात आल्याााात

(३८)

६०१२७ (०५-०८-२०१६).

श्री.भरतशेा गोगावले (महाड) :

सन्माननीय अन्न आणण

औतध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) रोहा (जि.रायगे) ंहरातील मे.सुमन नेत्रालयात षवना परवाना औिधाींचे दक
ु ान सुरु
करणा-या ेॉ््र षवरोधात अन्न व औिध प्रंासनाने माहे एषप्रल, २०१६ मध्ये वा त्या
दरम्यान कारवा

करुन रुग्णालयाच्या आवारातील एका गाेयामधन
ू ४ लाख ३० हिार रुपये

ककीं मतीची षवषवध औिधे िप्त करण्यात आली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची ंासनाने चौकंी केली आहे काय, त्यात काय आढेून आले,

(३) असल्यास, तदनस
ु ार अंा प्रकारे रायगे जिल्हयात षवनापरवाना औिध षव संघ करणाऱ्या
दक
ु ाने/ेॉ््राींवर तसेच प्रश्न राग (१) मधील सींबधधताींवर कोणती कारवा
येत आहे ,

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

केली वा करण्यात

षव.स. २३२ (32)

श्री. धगरीश ाााट (१३-१०-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
अन्न व औिध प्रंासनव्दारे हदनाींक १ िन
ू , २०१६ रोिी सदरची कारवा

आली.

करण्यात

(२) होय,
ेॉ. दे वेंद्र िाधव (एम.एस.) हे मे. सधचन मेेीकल अॅण्े िनरल स््ोो्असश या नावाने
घर

. ६७९, दमखाेी, रोहा, जि. रायगे

येथे औिधे व सौंदयश प्रसाधने कायदयाींतगशत

आवश्यक असलेला परवाना न घेता, षवना परवाना

अवैधरीत्या ककरकोे औिध

षव संघ करीत

असल्याचे तसेच औिधाींची साठवणूक करीत असल्याचे चौकंीदरम्यान आढेून आले.

(३) रायगे जिल््याींत षवनापरवाना औिध षव संघ करणा-या खालील ेॉ््राींवर प्रंासनाव्दारे
कारवा

करण्यात आलेली आहे .
अ) ेॉ. हे मींत पा्ील, ताक , ता. खालापूर याींचे षवरूध्द अमलबाग न्यायालयात
ख्ला

. २३१/२०१६ हद. ०६/०६/२०१६ रोिी दाखल करण्यात आला आहे.

ब) ेॉ. सुराि मसींग, नषवन पनवेल याींचे षवरूध्द अमलबाग न्यायालयात ख्ला

.

१५३/२०१६ हद. २२/०६/२०१६ रोिी दाखल करण्यात आला आहे .

क) ेॉ. सधचन वाणी, माथेरान, ता. किशत याींच्याकेे असलेला षवनापरवाना
औिधाींचा साठा ककीं मत रू. १,०७,०००/करण्यात आला

प्रंासनाव्दारा हद. १३/०७/२०१६ रोिी

िप्त

आहे . त्याींचे षवरूध्द ख्ला दाखल करण्याची कायशवाही सुरू आहे .

ेॉ. दे वेंद्र िाधव ( एम.एस.) याींच्या सुमन नेत्रालयावर हद. ०१/०६/२०१६ रोिी

प्रंासनाव्दारे ्ाकण्यात आलेल्या धाेीत तेथे षवनापरवाना षव संघ साठी उपलब्ध असलेला

औिधी साठ्यातन
ू २ नमुने चाचणीसाठी घेऊन उवशररत रू. ४,३०,०००/- ककीं मतीचा औिध साठा

व इतर कागदपत्रे िप्त करण्यात आली आहे त. चाचणीसाठी घेतलेले नमन
ु े प्रमाणणत घोषित
झाले आहे त.

या प्रकरणी

ेॉ. दे वेंद्र िाधव याींच्याषवरूध्द अमलबाग न्यायालयात औिधे व सौंदयश

प्रसाधने कायदा, १९४० च्या कलम १८ (सी), १८ (अे)(vi),
६५(५)(१), ६५(९) (बी), तसेच परवाना २० बी मधील अ्
२१

बी

मधील

अ्

.

४

चे

उल्लींघन

केल्या

ननयम १९४५ च्या ननयम

. २ व अ्
प्रकरणी

. ३ (ii) व अनज्ञ
ु प्ती

ख्ला

.

१६१/२०१६

हदनाींक २१/०७/२०१६ रोिी दाखल करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िोल्हाारू जिल्हयात अन्न व औतध ववभागाच्या अधधिा-याांनी
तीन िोटीचे भेसळीचे ादाथम िप्त िेल्याााात

(३९)

६०८२९ (०५-०८-२०१६).

श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हााूर उत्तर) :

सन्माननीय अन्न

आणण औतध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जिल्हयात गत विशररात अन्न व औिध षवरागाच्या अधधका-याींनी रूपये तीन
को्ी इत्या रकमेच्या रेसेीचे पदाथश िप्त करण्यात आले हे खरे आहे काय,

षव.स. २३२ (33)
(२) असल्यास, या प्रकरणी ककती िणाींना कोणत्या कलमान्वये अ्क करण्यात आली आहे व
त्याींचेवर कोणती कारवा

केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश ाााट (०५-१०-२०१६) : (१) हद. ०१/०४/२०१५ ते हद. ३१/०३/२०१६ या कालावधीत
अन्न व औिध प्रंासनाने कोल्हापूर जिल््याींत रू. १,३५,९५,३०६/- इत्या रकमेचे रेसेीचे
पदाथश िप्त केलेले आहे त.

(२) प्रनतबींधधत अन्नपदाथाशबाबत रा.दीं .षव. कलम १८८, २७२, २७३ व अन्न सरु क्षा व मानके

कायदा २००६ च्या कलम ५९ अींतगशत एकूण ८० कारवायाींमध्ये आरोपी षवरूध्द एडआयआर
दाखल करण्यात आलेले असून पोलीसाींनी

७६ आरोपीींना अ्क केलेली आहे .

या प्रकरणी

न्यायालयात ६७ ख्ले दाखल करण्यात आले आहे त व ते न्यायप्रषवष् आहे त तर १३ प्रकरणी
तपास चालू आहे .

इतर अन्न पदाथश प्रकरणी

येते.

अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा २००६

अींतगशत कारवा

घेण्यात

इतर अन्न पदाथश प्रकरणी न्यायालयात १० ख्ले दाखल करण्यात आले आहे त.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
चािण औद्योधगि क्षेत्रातील (जि.ाण
र े) िांानीनी दवर तत साांडााणी
प्रकक्रया न िरता सोडल्याााात

(४०)

६०८५४ (१०-०८-२०१६).

श्री.सररेश गोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय ायामवरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चाकण (जि.पुणे) औदयोधगक क्षेत्रातील कींपनीने दषु ित साींेपाणी प्रक या न करता
सोेल्याने म्हाेुींगे इींद्रायणी नदीिवेील षवहहरीचे पाणी दषू ित झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर दषू ित पाण्यामे
ु े नागररकाींना ्ायडा े, गॅस्रो आणण कॉलरा यासारखे
आिार झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत ंासनाने चौकंी केली आहे काय, त्यानुिींगाने सींबींधधत कींपनीवर
कोणती कारवा

केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (२४-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) ,(३), (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
नाांदेड जिल््यातील ग्रामाांचायतीत ााणी शरेदीिरणासाास वाारण्यात
येणारे टीसीएल ाावडर उालब्ध नसल्याााात

(४१)

६०९६६

(मरांाादे वी) :
काय :(१)

(१०-०८-२०१६).

श्री.वसांतराव

चव्हाण

(नायगाांव),

श्री.अलमन

ाटे ल

सन्माननीय ााणीाररवाा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

नाींदेे जिल््यातील

ग्रामीण

रागात

षपण्याचा

पाण्याचा

प्रश्न

गींरीर असून

१५१

षव.स. २३२ (34)
ग्रामपींचायतीत पाणी ंुध्दीकरणासाठी वापरण्यात येणारे ्ीसीएल पावेर उपलब्ध नसल्याचा
अहवाल प्राप्त झाला असल्याचे माहे एषप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदंशनास आले, हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

याबाबत

ंासनाने

चौकंी

केली

आहे

काय,

त्यानि
ु ींगाने

ंुध्दीकरणाकररता कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

पाणी

नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ाानराव लोणीिर (०५-१०-२०१६) : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे .
ह्सीएल पावेर उपलब्ध नसलेल्या गावात योग्य गुणवत्तेचे ह्सीएल
व सवश िलस्त्रोताींचे

उपलब्ध करुन घ्यावे

ंुध्दीकरण करण्यात यावे याबाबत जिल्हा स्तरावरुन ग् षवकास

अधधकारी व जिल्हा आरोग्य अधधकारी याींना सच
ु ना दे ण्यात आलेल्या आहे त.
___________

सोलााूर (जि.सोलााूर)शहराला सोरे गाव िलशरेदीिरण िेंद्रामधून प्रकक्रया
िरुन ाररवाा िरण्यात येणाऱ्या ााण्यास वावळा रां ग येत असल्याााात

(४२)

६१३२१ (१०-०८-२०१६).

िरमारी प्रणणती लशांदे (सोलााूर शहर मेय) : ता.प्र.क्र. ४०२०२

ला हद. १८ माचम, २०१६ रोिी हदलेल्या उत्तराचा सांदभामत
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ायामवरण मांत्री पढ
ु ील

(१) सोलापरू (जि.सोलापरू ) ंहराला सोरे गाव िलंध्
ु दीकरण केंद्रामधन
ू प्रक या करुन परु वठा

करण्यात येणारे पाणी षपवेया रीं गाचे असल्याचे ननदंशनास आले व मरमा नदीवरील धचींचपूर
्ाकेी येथील कोल्हापूर पध्दतीच्या बींधाऱ्याींमध्ये पाण्यातील प्राणवायू कमी झाल्याने मासे

मत्ी यूमुखी पेल्याचा अहवाल सहायकयक आयु्त, मत्स्यव्यवसाय षवराग, सोलापूर याींच्याकेून
प्राप्त झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कारखान्याींचे साींेपाणी मरमा नदीमध्ये ममसेल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीवेेी हदसन
ू

आले नाही, तथाषप, अ्ी व ंतीचे उल्लींघन झाल्याने कारखान्याींना प्रस्ताषवत आदे ं
बिाषवण्यात आलेले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, कारखान्याींना कोणत्या अ्ी व ंतीचे उल्लींघन झाल्याने प्रस्ताषवत आदे ं
बिाषवण्यात आलेले आहे त व त्याची कारणे काय आहे त,
(४) असल्यास, पाण्याला षपवेा रीं ग येण्याची व मासे मत्ी यम
ू ुखी पेण्याची ननजश्चत कारणे

काय आहे त याचा आढावा ंासनाने घेतला आहे काय तसेच यापुढील काेात पाणी दषु ित होऊ
नये यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

षव.स. २३२ (35)
श्री. रामदास िदम (२६-१०-२०१६) : (१) व (२) हे खरे आहे .
(३) सींमतीपत्रातील अ्ी व ंतींचे उल्लींघन झाल्याने प्रस्ताषवत आदे ं बिाषवण्यात आलेले
आहे त.
(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
शेगाव (जि.ाल
र ढाणा) तालरक्यातील खारााणाट्टयातील गावाांना
आर ओ ासववण्यास मान्यता दे णा
े ाात

(४३)

६१७०९ (१०-०८-२०१६).

अॅड.आिाश फरांडिर (खामगाांव) :

आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ााणीाररवाा

(१) खामगाींव (जि.बुलढाणा) मतदार सींघातील व ंेगाींव तालु्यातील अनेक गावे ही खारपाण

पट्टयातील असल्यामे
ु े सदर गावाींमधील नागररक ककेनीच्या आिाराींनी त्रस्त असन
ू अनेकाींना
यामुेे प्राण ही गमवावे लागले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर गावाींमध्ये िलस्त्रोतावर आर ओ प्युरीडायर बसषवण्यासाठी तत्काे ननधी
मींिूर करण्याकररता ंासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ाानराव लोणीिर (२४-१०-२०१६) : (१) खारपानपट्टयातील गावामध्ये ककेनीचे आिारी
रुग्ण आहे त. ककेनी आिार असलेल्या रुग्णाींपैकसंघ काही रुग्णाींचे मत्ी यू झालेले आहे त. ककेनीचा
आिार व मत्ी यू हे खारे पाणी षपल्याने झाले आहे , असे ननजश्चतपणे साींगता येणार नाही.

(२) व (३) केंद्र ंासनाच्या सींकेत स्थेावरील राज्यातील पाणी गुणवत्ता बाधीत गावे/वाेयाीं
सुचीमधील बुलढाणा जिल्हयातील सुमारे ६८ गावे/वाेयाींमध्ये राज्य ंासनामाडशत प्रायोधगक
तत्वावर राषरीय ग्रामीण पेयिल कायश माींतगशत पाणी ंुध्दीकरण यींत्रणा

(आर. ओ.

प्युरीडायर) कायाशजन्वत करण्यात आली आहे .

___________

खालााूर (जि. रायगड) तालरक्यातील

होणाड ग्रामाांचायतीच्या

हद्दीतील ज्योती स्टील िांानीतून होणारे प्रदत
ू ण

(४४)

६२४४४ (१०-०८-२०१६).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय ायामवरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) होणाे (ता.खालापूर, जि. रायगे) ग्रामपींचायतीच्या हद्दीतील ज्योती स््ील कींपनीतून
होणाऱ्या ध्वनी व वायू प्रदि
ू णासींदराशत जिल्हाधधका-याींनी सन
ु ावणी घेण्याचे आश्वासन माहे
एषप्रल, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान हदले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,जिल्हाधधका-याींनी अदयाप सुनावणी घेतली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जिल्हाधधका-याींनी तातेीने सुनावणी घेण्यासींदराशत कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

षव.स. २३२ (36)
श्री. रामदास िदम (२६-१०-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही, हदनाींक ०५ माचश, २०१६ रोिी सुनावणी घेतली आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
ारणे जिल््यातील नळ ााणी ाररवाा योिनाांच्या िामाााात
(४५)

६२५१९

(१०-०८-२०१६).

श्री.सांग्राम

थोाटे

(भोर),

डॉ.ातांगराव िदम (ालस
ू िडेगाव), श्री.अलमन ाटे ल (मरांाादे वी) :

श्री.ियिरमार

आणण स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

गोरे

(माण),

सन्माननीय ााणीाररवाा

(१) पुणे जिल््यातील २२ ने पाणी पुरवठा योिनाींचा समावें मुययमींत्री ग्रामीण पेयिल

योिनेमध्ये केला असन
यापैकसंघ १६ योिना जिल्हा पररिद व ६ िलप्राधधकरण करणार
ू
असल्याचे हदनाींक २५ मे, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदंशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, यापैकसंघ प्रत्यक्षात ककती योिनाींची कामे पूणश झाली असून ककती योिना प्रगती

पथावर आहे त आणण ककती येािना अदयाषप सुरु झालेल्या नाहीत,
(३)

नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ाानराव लोणीिर (०५-१०-२०१६) : (१) होय.
मुययमींत्री ग्रामीण पेयिल कायश म सन २०१६-१७ ते २०१९-२० या चार विाशच्या

कालावधीत राबषवण्यात येणार आहे .

(२) सदर कायश माींतगशत समाषवष् योिनाींच्या प्रंासकसंघय मान्यतेबाबतची कायशवाही करण्यात
येत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
वाांद्रे (मरांाई) येथील अन्न व औतधे प्रशासन िायामलयाच्या
(४६)

६२८९९ (०५-०८-२०१६).

(किनवट) :
काय :-

इमारतीचे खािगी खचामतन
ू िेलेले सश
र ोलभिरण

श्रीमती सीमाताई हहरे (नालशि ाजश्चम), श्री.प्रदीा नाईि

सन्माननीय अन्न आणण औतध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) वाींद्रे (मुींब ) येथील अन्न व औिधे प्रंासन कायाशलयाची इमारत ही ंासकसंघय मालकसंघची

असताींना दे खील या इमारतीतील दालनाींचे खािगी खचाशतुन सुंोमरकरण केले असल्याच्या
त ारी ंासनास प्राप्त झालेल्या आहे त, हे खरे आहे काय.

(२) असल्यास, अंा प्रकारे इमारतीच्या दालनात बदल करुन इमारतीचे नक
ु सान केल्या बाबत

सींबींधधत दोिी अधधका-याींची ंासनाने चौकंी केली आहे काय, त्यात काय आढेून आले व
त्यानुिींगाने सींबींधधताींवर कोणती कारवा

केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

षव.स. २३२ (37)
श्री. धगरीश ाााट (०५-१०-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
अन्न व औिध प्रंासनास अंा आंयाची त ार हदनाींक १६/०३/२०१६ रोिी प्राप्त
झाली आहे .
(२)

प्राप्त

त ारीच्या

याींच्याव्दारे सहआयु्त

अनि
ीं ाने
ु ग

(बह
ुीं )
ी न्मब

सुंोमरकरणाबाबत चौकंी
खािगीरीत्या

सुंोमरकरण

करण्यात ये ल.
झालेले नाही.

अन्न

औिध

याींच्या

करण्यात येत

करणा-या

व

प्रंासनाचे

ननयींत्रणाखाली

सहआय्
ु त

असलेल्या

(दक्षता)

दालनाींच्या

आहे . चौकंी अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर

अधधका-याींवर

िबाबदारी

ननजश्चत

करून

कारवा

आता करण्यात आलेल्या ककरकोे सं
ु ोमरकरणामुेे इमारतीींचे नक
ु सान

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
ाैाण (जि.औरां गाााद) येथील सांताीा ाांद डाल्याााात
(४७)

६२९०५ (०५-०८-२०१६).

श्री.सांदीाानराव भम
र रे (ाैाण) :

िायम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृनति

(१) पैठण (जि.औरीं गाबाद) या हठकाणी सींतपीठ स्थापन करुन येथे कसंघतन
श कार तयार
करण्यासाठी कसंघतन
श महाषवदयालय सरु
ु करण्याच्या कामासाठी सम
ु ारे दोन को्ी रुपये खचश
करून एक इमारत बाींधण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच या योिनेनस
ु ार इमारत बाींधकामानींतर सदर सींतपीठ योिना बींद पेली आहे हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या बाबत ंासनाने चौकंी केली आहे काय, त्यानस
ु ार कोणती कायशवाही केली
आहे वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१९-१०-२०१६) : (१) सींतपीठ स्थापन करण्यासाठी आवश्यक ननधी खचश
करुन इमारत बाींधण्यात आली आहे .
(२) नाही.
सींतपीठाचा पररसर पक्षी अरयारण्यात येत होता यासींदराशत प्रकरण न्यायप्रषवषठ
होते. मात्र आता हा पररसर पक्षी अरयारण्यातून वगेण्याचा ननणशय घेण्यात आला आहे .
सींतपीठाची रचना व कायशपध्दती ही षवदयापीठाच्या धतीवर आधारलेली असल्याने ही योिना
उच्च व तींत्र मंक्षण षवरागाकेे हस्ताींतरीत करण्याची कायशवाही सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) मुद्दा

.२ प्रमाणे.

___________

षव.स. २३२ (38)
नाांदेड जिल्हयातील जिल्हा ाररतदे अांतगमत असलेल्या अनेि
ााणीाररवाा योिना ाांद असल्याााात

(४८)

६३०३५ (१०-०८-२०१६).

उत्तर) :
काय :-

श्रीमती अलमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.ाी.सावांत (नाांदेड

सन्माननीय ााणीारर वाा आणण स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) नाींदेे जिल्हयातील ग्रामीण रागात जिल्हा पररिदे अींतगशत असलेल्या अनेक पाणीपुरवठा

योिना बींद पेल्या असल्याने या योिना िीवन प्राधधकरण षवरागाकेून सुरु करण्यासाठी
पाणीपुरवठा योिनेतून १३० को्ी रुपये मींिूर करण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उ्त योिना ककती कालावधीत सुरु करण्यात येणार आहे त व ककती गावाींत
सरु
ु करण्यात येणार आहे,
(३)

नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ाानराव लोणीिर (१८-१०-२०१६) :(१) या षवरागाच्या हद.०७ मे, २०१६ रोिीच्या ंासन
ननणशयान्वये राज्यात मुययमींत्री ग्रामीण पेयिल कायश म राबषवण्याचा ननणशय घेण्यात आला
असन
ू

त्याअींतगशत

बींद

पेलेल्या

प्रादे मंक

पाणीपरु वठा

योिनाींच्या

पन
ु रुजज्िवनाकररता

रु.१३०.८६ को्ी इतका ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात येणार आहे . यामध्ये नाींदेे जिल््यातील

७ प्रादे मंक पाणीपुरवठा योिनाींचा समावें असून त्याकररता रु.१.७८ को्ी इतका खचश
अपे्क्षत आहे .

(२) सदर ७ प्रादे मंक पाणीपरु वठा योिनाींमध्ये ३५ गावे/वाड्याींचा समावें आहे . सदर प्रादे मंक

पाणीपुरवठा योिना पुनरुजज्िषवत करणेबाबतची अींदािपत्रके प्रंासकसंघय मींिूरीसाठी ंासनास

सादर करणेबाबत मा.मींत्री (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) याींचे अध्यक्षतेखालील सममतीच्या
हद.०५.०८.२०१६ रोिीच्या बैठकसंघत महाराषर िीवन प्राधधकरणाच्या सींबींधधत अधधका-याींना
सुचना दे ण्यात आल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
चांद्राूर जिल्हयातून वाहणाऱ्या वधाम नदीत इिॉननमया या
(४९)

िलवनस्ातीमळ
र े ााणी दत
र ीत होत असल्याााात

६३६४३ (१०-०८-२०१६).

श्री.नानािी शामिरळे (चांद्राूर) :

सन्माननीय ायामवरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

चींद्रपूर

जिल्हयातून

वाहणाऱ्या

वधाश

नदीतून

रद्रावती,

बल्लारपूर,

रािुरा

येथे

तसेच जिल्हयातील उदयोगाींना सध्
ु दा पाणी पुरवठा होत असताींना सदर नदीत इकॉननशया या

िलवनस्पतीमे
ु े पाणी दि
ु ीत होत असल्याचे माहे २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदंशनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत ंासनाने चौकंी केली आहे काय, त्याअनुिींगाने सदर नदीचे सींवधशन
करण्याकररता कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

षव.स. २३२ (39)
श्री. रामदास िदम (२६-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही
___________
रायगड किल्ल्याचा यरनेस्िोच्या िागनति वारस
स्थळात (हे ररटे ि) समावेश िरण्याााात

(५०)

६३८२८ (०५-०८-२०१६).

श्री.सरननल लशांदे (वरळी), श्री.प्रिाश सरवि (मागाााणे) :

सन्माननीय साांस्िृनति िायम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मंवािी महारािाींच्या रािधानीचे हठकाण असलेल्या रायगे ककल्ल्याचा युनोस्कोच्या

िागनतक वारस स्थेात (हे रर्े ि) समावें होण्यासाठी युनोस्कोच्या प्रनतननधीींनी माहे मे-िून
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान पाहणी केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ककल्ल्याचा िागनतक वारसा स्थेात (हे रर्े ि) समावें करण्यासाठी
राज्य ंासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे व त्याची डलननषपत्ती काय
आहे ,
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२६-१०-२०१६) : (१) नाही,
(२) ेॉ. मंखा िैन, रािस्थानच्या सल्लागार याींना हदनाींक २३ मे ते २८ मे २०१६ या
कालावधीत महाराषर ंासनाच्या दौऱ्यावर बोलषवण्यात आले होते. सदर दौऱ्यात त्याींनी
रायगे, मंवनेरी, पन्हाेा, मसींधुदग
ु श व षवियदग
ु श या ककल्ल्याींची पाहणी केली. महाराषरातील
ककल्ल्याींचा

समावें

िागनतक

वारसा

करण्याबाबत मागशदंशन करणार आहे त.

यादीत

समाषवषठ

करण्यासाठी

प्रस्ताव

सादर

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नागाूर.

प्रधान सधचव
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
ंासकसंघय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर.

