महाराष्ट्र विधानसभा
पहहले अधधिेशन, २०१७
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
गुरुिार, हदनाांि १६ माचच, २०१७ / फाल्गुन २५, १९३८ ( शिे )
(१)

शालेय शशक्षण, क्रीडा आणण यि
ु ि िल्याण,

उच्च ि तां्रशशशक्षण, मराठी भाषा, साांस्िृतति िायच,
अल्पसांखयाांि वििास आणण िक्फ मां्रशी

(२)

याांचे प्रभारी

अन्न ि नागरी पुरिठा आणण ्ाहि सांरक्षण,

विभाग

अन्न आणण षषध प्रशासन, सांसदीय िायच मां्रशी

(३)

पयाचिरण मां्रशी

(४)

पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी
-------------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ३५
-------------------------------------

मौजे सजेिोट शमऱ्याबांाांदा (ताामालिण,जजाशसांधुदग
ु )च येथील
(१)

*

(िडाळा) :

नळपाणीपुरिठा योजनेबांाबांत

७५९९४

श्रीातनतेश

राणे

(िणििली),

श्रीािालीदास

िोळां बांिर

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौजे सजेको् ममऱ्याबांाीं ा ाताामाल

, जजामसींधु ग
ु )ग या गा ात कायमस् रूपी

पपण्याच्या पाण्याची समस्या असल्याने ग्रामस््ाींना

र र्षी जाने ारी ते जन
ू या

काला धीत प हिरीतील खारे पा ी प्या े लागत आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, उक्त गा ातील ग्रामस््ाींच्या मागील अनेक

र्षागपासन
ू कायम

स् रूपी नळपा ी पुर ठा योजना लागू करण्याच्या माग ीनर्ष
ु ींगाने शासनाने
सन २००९-२०१० मध्ये भारत ननमाग

कायगक्रमाींतगगत योजनेस मींजूरी ह लेली

असतानािी आजममतीस स रिू योजनेस सुरू ात झालेली नािी, िे िी खरे आिे
काय,
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(३) असल्यास, सध्या अजस्तत्तत्त ात असलेल्या नळपा ीपुर ठा योजनेच्या जज ग
पार्गप लार्गनमुळे अननयममत

अत्तयल्प पा ी पुर ठा िोत असल्याने स र

योजनेसाठी १४ व्या प त्तत आयोगाींतगगत
र्तक्या रक्कमेची तरतू

रू
ु स्तीसाठी १ लाख ६० िजार रूपये

केलेली असतानािी उक्त्ता योजनेच्या

रू
ु स्तीच्या कामास

सरु
ु ात करण्यात आलेली नािी, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, उक्त नळपा ी पुर ठा योजनेच्या कामास सुरू ात न िोण्याची
स स
ग ाधार

कार े काय आिे त,

(५) असल्यास, उक्त योजनेचे काम कायागजन् त िोण्याच्या
को ती कायग ािी केली
आिे त ?

षॄ ्ीने शासनाने

ा करण्यात येत आिे , नसल्यास, प लींबांाची कार े काय

श्रीा बांबांनराि लोणीिर : ा१) िे अींशत: खरे आिे ा

स र गा ात २ सा ज
ग ननक प िीरी असन
ू स र प िीर खाडीनजीक असल्याने
त्तयातन
ू ममळ ारे पा ी कािी प्रमा ात खारे िोतेा
ा२) नािीा

सन

२००८-०९

मध्ये

भारत

ननमाग

कायगक्रमाींतगगत

योजना

मींजूर

करण्यात आली असन
ू योजनेच्या कामास सरु
ु ात करण्यात आली िोतीा स र
योजनेचा उद्भ

काीं ळगा

ग्रामपींचायतीच्या कायगक्षेत्रामध्ये गोड्या पाण्याच्या

हठका ी खो ण्यात येत िोताा त्ापप या जागेच्या मालकीबांाबांत काीं ळगा
ये्ील ग्रामस््ाने माा न्यायालयामध्ये ह

ा ी

ा ा

ाखल केल्याने काीं ळगा

ग्रामपींचायतीने प रोध केल्याने ममऱ्याबांाीं ा ग्राम पा ीपुर ठा सममतीने स र
योजनेचे काम बांीं
ा३) सध्या

केले आिे ा

अजस्तत्त ात

असलेल्या

योजनेच्या

रु
ु स्तीसाठी

१४

व्या प त्तत

आयोगाींतगगत ग्रामपींचायत ममऱ्याबांाीं ा याींना सन २०१६-१७ मध्ये रुपये २.२० लाख
र्तकी

रक्कम

प्राप्त

असन
ू

ग्रामपींचायत स्तरा र सुरु आिे ा

स र

ा४) सन २००८-०९ मध्ये भारत ननमाग

कामाच्या

ननप

ा

प्रक्रक्रयेची

कायग ािी

कायगक्रमाींतगगत योजना मींजूर करण्यात

आली असन
ू योजनेच्या कामास सरु
ु ात करण्यात आली आिे ा स र योजनेचा
उद्भ

काीं ळगा

ग्रामपींचायतीच्या कायगक्षेत्रामध्ये गोड्या पाण्याच्या हठका ी

खो ण्यात येत िोताा त्ापप या जागेच्या मालकीबांाबांत काीं ळगा

ये्ील
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ग्रामस््ाने माा न्यायालयामध्ये ह
कामास काीं ळगा
सममतीने काम बांीं

ा ी

ा ा

ाखल केला िोताा तसेच स र

ग्रामपींचायतीने प रोध केल्याने ममऱ्याबांाीं ा ग्राम पा ीपुर ठा

केले आिे ा

ा५) स र योजनेबांाबांत ग्रामपींचायत काीं ळगा

ये्े सभा घेण्यात आली असन
ू

न्यायालयीन बांाबां मम्लेली असल्यामळ
ु े योजना कायागजन् त करण्याच्या सूचना
जजल्िा पररर्ष े कडून ग्रामपींचायतीला े ण्यात आल्या आिे ता
-----------------

तळोजा (ताापनिेल) एमआयडीसीमधील िारखान्याांनी रसायनशमश्रीत
पाणी िासाडी नदीत सोडल्यामुळे झालेले प्रदष
ू ण

(२)

*

७५०७४

श्रीाप्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्रीासमीर िुणािार (हहांगणघाट),

श्रीाअतुल भातखळिर (िाांहदिली पि
ू )च , अॅडाआशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्रीमती
मतनषा चौधरी (दहहसर), श्रीामनोहर भोईर (उरण) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

तळोजा

रसायनममश्रीत

ाताापन ेल,

पा ी

जजारायगड)

कासाडी

न ीत

सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी

एमआयडीसीमधील

सोडल्यामळ
ु े रोडपालीच्या

कारखान्याींनी

पररसरातील

खाडीचा कािी भाग पू प
ग े काळा िो न
ू रासायनममश्रीत पाण्यामळ
ु े मँग्रोस
मासे तसेच जलचराीं र परर ाम झाला असन
ू पाण्याच्या उग्र
रोडपाली पररसरात

ग
ं ी पसरल्याने नागररकाींचे आरोग्य धोक्यात आल्याचे
ु ध

मािे जाने ारी, २०१७ मध्ये
(२)

असल्यास,

ासामळ
ु े कामोठे

उक्त

ा त्तया रयायान नन शगनास आले, िे खरे आिे काय,

कारखान्याींमुळे

जलप्र र्ष
ू ात

ाढ

कारखान्याींचा ४० ्क्के पा ी पुर ठा मािे फेब्रु ारी, २०१७ मध्ये
बांीं

िोत

असल्याने

ा त्तया रयायान

करण्यात आला आिे तसेच ज्या कारखान्याींची सामि
ु ीक साींडपा ी प्रक्रक्रया

केंद्राची

क्षमता

२५

एमक्यबां
ू पेक्षा

अधधक

आिे

अशा

कारखान्याींनी

प्र र्ष
ू नािी करण्यात
ू ासीं भागतील ऑनलाईन मॉनन्ररींग मसजस््म बांसप ण्याची सच
आली आिे , िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, यासीं भागत प्र र्ष
ु

मिामींडळाकडे

ारीं ार नन शगनास आ न
ू सद्ध
ु ा

को तीच कायग ािी करण्यात आलेली नािी, िे िी खरे आिे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्तयात काय
आढळून आले

त्तयानर्ष
ु ींगाने उक्त कारखान्याीं र

अधधकाऱ्याीं र को ती कार ार्ग केली

प्र र्ष
ु

मिामींडळाच्या

ा करण्यात येत आिे , कार ार्गचे स् रूप

काय आिे ,

(५) नसल्यास, प लींबांाची कार े काय आिे त ?
श्रीा रामदास िदम : ा१) िे अशींत: खरे आिे ा
ा२) िे खरे आिे ा

ा३) िे खरे नािीा
ा४) सामुहिक
गु

त्तता

साींडपा ी

प हित

मींडळाकडून फेब्रु ारी,

न्यायालयात फौज ारी

प्रक्रक्रया

मयाग े त
२०१७
ा ा

यींत्र ेतन
ू

प्रक्रक्रया

नसल्यामळ
ु े

मध्ये

मिाराषर

प्र्म

केलेल्या

न्यायाधधकारी,

साींडपाण्याची

प्र र्ष
ू

ाखल करण्यात आला आिे ा

पन ेल

ननयींत्र

याींच्या

जून २०१६ ते फेब्रु ारी, २०१७ या काला धीत सामुहिक साींडपा ी प्रक्रक्रया

सयींत्र ेच्या गु

त्तते र परर ाम कर ा-या ६ उद्योगाींना बांीं चे आ े श, १८

उद्योगाींना अींतररम आ े श
आिे ता

३४ उद्योगाींना प्रस्ताप त नन े श

सामहु िक प्रक्रक्रया सयींत्र ेच्या गु

े ण्यात आलेले

त्तते र परर ाम कर ा-या

उद्योगाींचे ४० ्क्के पा ी कपात करण्याबांाबांत नन े श

े ण्यात आलेले आिे ा

त्तयाचबांरोबांर २५ घनमी्र/प्रनतह न पेक्षा जास्त औद्योधगक साींडपा ी
कर ा-या उद्योगाींच्या प्रक्रक्रयाकृत साींडपाण्याची गु

ा५) प्रश्न उद््ा त नािीा

ननमाग

त्तता अप रत मोजण्यासाठी

३९ उद्योगाींना ऑनलाईन मानन्रीींग मसस््ीम बांसप ण्याचे नन े श
आिे ता

ोर्षी

े ण्यात आलेले

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

बांारव्हा (ताा लाखाांदरू , जजा भांडारा) येथील नळयोजनेच्या जीणच
(३)

*

पाईपलाईनमधून अशद्ध
ु पाणी पुरिठा होत असल्याबांाबांत

७४८२१

श्रीाराजेश िाशीिार (सािोली), श्रीाचरण िाघमारे (तम
ु सर),

श्रीाविजय रहाांगडाले (ततरोडा) :

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बांारव्िा ाताा लाखाीं रू , जजा भींडारा) ये्ील नळयोजनेतून अशुद्ध पा ी सोडले
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जात असन
ू ७-८

र्षागपु ीच्या स र नळयोजनेच्या जी ग पाईपलाईन मधूनिी

अशुद्ध पाण्यातन
ू नारुसारखे जींतू

ािून येत असल्यामळ
ु े नागररकाींच्या आरोग्याचा
झाला आिे , िे खरे आिे काय,

प्रश्न ननमाग

(२) असल्यास, याप्रकर ी शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्तयात काय
आढळून आले

त्तयानर्ष
ु ींगाने उक्त जजल््यातील जन्
ु या झालेल्या नळयोजनेतील

पाईपलाईन बां लण्यासाठी को ती कायग ािी केली
(३) तसेच याकामाकररता प शेर्ष ननधीची तरतु

(४) नसल्यास, प लींबांाची कार े काय आिे त ?

ा करण्यात येत आिे ,

करण्यात आली आिे काय,

श्रीा बांबांनराि लोणीिर : ा१) िे खरे नािीा

स र योजनेची पाईपलाईन व्य जस््त असन
ू , पा ी पुर ठा सुरळीत सरु
ु

आिे ा

ा२) प्रश्न उद््ा त नािीा
ा३) प्रश्न उद््ा त नािीा
ा४) प्रश्न उद््ा त नािीा

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

शशक्षणाधधिारी, जजापा ठाणे याांनी चि
ु ीची बबांांदन
ू ामािली तयार िरुन
अनस
ु धू चत जमातीच्या शशक्षिाांना अततररक्त ठरविल्याबांाबांत

(४)

*

७९७१७

श्रीारुपेश म्हा्रशे (शभिांडी पूि)च :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ठा े जजल््यातील मशक्ष ाधधकारी, जजापा ठा े याींनी प भागीय आयुक्त
कोक

भ न याींचेकडून अनुसूधचत जमातीची बबांीं न
ू ामा ली तयार न करता,

चुकीची बबांीं न
ू ामा ली तयार करुन

अनुसूधचत जमातीच्या अनेक मशक्षकाींना

अनतररक्त ठर न
ू त्तयाींचे समायोजन करण्याचा चुकीचा
घेतल्याबांाबांतची तक्रार आह
मााआह

ननयमबांा्य नन य
ग

ासी कमगचारी सींघ्नेने मााशालेय मशक्ष

ासी प कास मींत्री याींच्याकडे मािे नोव्िें बांर, २०१६ मध्ये

रयायान केली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) तसेच ह

मींत्री

ा त्तया

एज्यक
ग
ु े शन सोसाय्ी, अींबांरना् या सींस््ेने शासन नन य

ह नाींक १ ऑगस्् २०१४ पू ी सरळसे ा

प ोन्नती झालेल्या अनुसधू चत
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जमातीच्या मशक्षक

मशक्षकेत्ततर कमगचाऱ्याींना ह नाींक १ सप््ें बांर, १९९७ च्या

शासन नन य
ग ानुसार बबांीं न
ू ामा ली लागू केली आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय
आढळून आले

तद्नस
ु ार चक
ु ीची

ननयमबांा्यपध् तीने बबांीं न
ू ामा ली तयार

ठा े याींच्याप रुध्

को ती कार ाई केली

करुन अनुसूधचत जमातीींच्या मशक्षकाीं र अन्याय कर ाऱ्या मशक्ष ाधधकारी, जजापा
(४) नसल्यास, प लींबांाची कार े

ा करण्यात येत आिे ,

सद्यजस््ती काय आिे ?

श्रीा विनोद तािडे : ा१) अशा आशयाचे नन े न ह ले असल्याची बांाबां खरी आिे ा
ा२) िे खरे नािीा

ा३) या प्रकर ी सींबांधीं धत शैक्षण क
मशक्षक

सींस््ेने त्तयाींच्या अींतगगत शाळाींमधील

मशक्षकेत्ततर कमगचाऱ्याींच्या मींजूर प ासाठी सााप्राप ा शासन नन य
ग

ह ा२९ा३ा१९९७ तसेच
बबांीं न
ू ामा ली

लागू

ह ा१९ा१ा२०१६ च्या प्रपत्र “अ” मध्ये प्रचमलत अस ारी
केली

असन
ू

त्तयाची

प्रा्ममक

तपास ी

मशक्ष ाधधकारी (माध्यममक), जजल्िा पररर्ष , ठा े याींच्या कायागलयाकडून केली
आिे ा स र बबांीं न
ू ामा लीची अींनतम तपास ी सिायक आयुक्त ामा क), कोक
भ न, न ी मबां
ींु ई याींच्याकडून करण्यात येत आिे ा
ा४) प्रश्न उद््ा त नािीा

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

भूलेश़्र ि िाळबांादे िी, मबां
ुां ई येथील विनापरिाना सौंदयच प्रसाधनाांचे उत्पादन
िरणा-या िारखान्याांिर टािण्यात आलेला छापा

(५)

*

७४८५०

श्रीाअशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीासांजय पोतनीस

(िशलना), अॅडापराग अळिणी (विलेपाले), अॅडाआशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम),
िॅप्टन आरातशमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्रीाअस्लम शेख (मालाड पजश्चम),

श्रीाअब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्रीाविजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्रीमती सीमाताई
हहरे (नाशशि पजश्चम), श्रीायोगेश सागर (चारिोप), श्रीमती दे ियानी फराांदे

(नाशशि मध्य), श्रीाअशमन पटे ल (मुांबांादे िी), श्रीाशशिाजीराि िर्डचले (राहुरी),
श्रीासांतोष दानिे (भोिरदन) :
सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी
पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अऩ्

और्षधे प्रशासनाने भल
ू ेश़्र

काळबांा े ी परीसरातील प नापर ाना
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सौ यग प्रसाधनाींचे उत्तपा न कर ा-या कारखान्याीं र छापा ्ाकून भुलेश़्र ये्ील
कृष ा कॉस्मे्ीक़्मधन
ू रूपये २ को्ी ३८ लाख ् ९० िजार ६४० रुपयाींची
काळबांा े ी ये्ील राधे कॉस्मे्ीक़्मधन
ू
उत्तपा ने जप्त ् केल्याचे

तसेच मशी

१ लाख २२ िजार रुपयाींची बांना ्

बांीं रज ळ एका कींपनीत छापा ्ाकून

लोररयल, लक्मे, फेअर ॲण़् ल ली, ओले, रे व्िलॉन, एल१८, ननप या यासारख्या
नामाींक्रकत ब्रॅंडची बांना ् उत्तपा ने आण
२०१७ मध्ये

ा त्तया

यींत्रे जप्त केली असल्याचे मािे जाने ारी

रयायान नन शगनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, स र प्रकर ी सींबांींधधताींना और्षधे
नो्ीस पाठप ली असन
ू गन्
ु िा

सौं यग प्रसाधने कायद्याींतगगत

ाखल करण्यात आला आिे , िे िी खरे आिे काय

(३) असल्यास, याबांाबांत शासनाने चौकशी केली आिे काय,त्तयात काय आढळून
आले

त्तयानर्ष
ु ींगाने बांना ् सौं यग प्रसाधने बांनप

कार ाई केली

ा-या कारखान्याीं र को ती

ा करण्यात येत आिे , असल्यास, उक्त कार ाईनींतर मबां
ींु ईतील

अन्य क्रकती हठका ी छापे ्ाकण्यात आले आिे त
कार ाई करण्यात आली आिे ,

अशा क्रकती कींपन्या र

(४) नसल्यास, याबांाबांत प लींबांाची कार े आिे त ?
श्रीा धगरीश बांापट : ा१)
रोजी छापा ्ाकून

अन्न

और्षध प्रशासनाव् ारे ह ा ११ जाने ारी, २०१७

नामाींक्रकत कींपन्याींची बांना ्

केलेल्या सौं यगप्रसाधनाींचा साठा जप्त केला आिे ा
(२)
५१

ा३) स र प्रकर ी कींपनीच्या

प नापर ाना

उत्तपाह त

तीने कॉपीराई् ॲक््, १९६७ मधील कलम

६३ च्या उल्लींघनाबांाबांत पायधन
ु ी पोलीस स््े शन, मुींबांई ये्े प्र्म खबांर

अि ाल क्रा ०४/२०१७, ह ा १७/०१/२०१७ रोजी नों प लेला आिे ा
१८/०१/२०१७ च्या पत्रान् ये स रच्या आरोपीींनी और्षधे

प्रशासनाच्या ह ा
सौं यग प्रसाधने

कायद्यातील उल्लींघन केलेल्या कलमातील तरतु ीींचािी समा ेश त्तयाींच्याप रूध्
पायधुनी पोलीस स््े शन, मुींबांई ये्े

ाखल करण्यात आलेल्या प्र्म खबांर

अि ाल क्रा ०४/२०१७ यात करा ा अशी प नींती करण्यात आली आिे ा
छाप्याच्या

ेळी

प श्लेर्ष ासाठी

घेण्यात

प श्लेर्ष ासाठी पाठप ण्यात आले आिे ता प श्लेर्ष
ननयमानुसार कार ाई करण्यात येईला
(४) प्रश्न उद््ा त नािीा

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

आलेल्या

नमुन्याींचे

अि ाल

अि ाल प्राप्त झाल्या र
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खडाच (ताा जामखेड, जजा अहमदनगर) येथील किल्याच्या दरु
ु स्तीचे
िाम तनिृष्ट्ट दजाचचे होत असल्याबांाबांत

(६)

*

७७०५५

श्रीाविजय षटी (पारनेर) :

सन्माननीय साांस्िृतति िायच

मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) खडाग ाताा जामखेड, जजा अिम नगर) ये्ील क्रकल्ल्याच्या

रु
ु स्तीचे परु ातत्त

जागचे िोत असल्याचे ह नाींक १९ डडसेंबांर, २०१६ रोजी

ा त्तया सुमारास

खात्तयामाफगत सरु
ु असलेले रूपये ३५० को्ीचे काम कुशल काराधगराप ना ननकृष्
नन शगनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, स रिू ठे के ाराकडे कुशल काराधगर उपलब्ध नसन
पुरातत्त
ू
खात्तयाने घालन
शती याचे पालन सींबांधीं धत ठे के ार कींपनीकडून
ू ह लेल्या अ्ी
िोत नसल्याचेिी नन शगनास आले, िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, याबांाबांत शासनाने चौकशी केली आिे
झाले

त्तयानुसार सींबांधीं धत कींपनी प रुध्

तसेच क्रकल्ल्याच्या
केली

त्तयात काय ननषपन्न

सींबांधीं धताीं र कार ाई करण्याबांाबांत

रु
ु स्तीचे काम योग्यररतीने करण्याबांाबांत को ती कायग ािी

ा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, प लींबांाची कार े काय आिे ?
श्रीा विनोद तािडे : ा१) िे खरे नािीा

खडाग क्रकल्ला, खडाग, ताा जामखेड, जजा अिम नगर या राज्य सींरक्षक्षत

स्मारकाच्या जतन

रु
ु स्तीकरीता

१२

ा प त्तत आयोगातून रुा ५०ा०० लक्ष

ा प त्तत आयोगातन
ू

गड सीं धगन योजनेतन
ू रुा ४ा८४ को्ी

र्तकी रक्कम मींजूर करण्यात आली असन
ू १२
आयोग

मधील

कामे

पु ग

झाली

रुा १ा०० को्ी, १३

आिे ता

ा प त्तत आयोग

गड

सीं धगन

१३

योजनेतील

ा प त्तत
कामे

ह ा ४ा१ा२०१७ रोजी सरु
ु करण्यात आली असून िे काम आ श्यक कुशल
काराधगराींकडून करण्यात येत आिे ा १२

असल्याबांाबांत श्रीा पाींडुरीं ग मधूकर भोसले

ा प त्तत आयोगातील काम ननकृष् िोत
र्तर, मश

प्रनतषठा , जामखेड याींनी

ह लेल्या तक्रारी रुन स र कामाची अधधक्षक अमभयींता

क्षता

गु ननयींत्र

मींडळ, नामशक याींच्याकडून ताींबत्रक तपास ी करुन घेण्यात आली असून
बांाींधकामात

ापरण्यात ये ाऱ्या बांाींधकाम साहित्तयाचा चाच ी ननषकर्षग मानकाच्या

मयाग ीत असल्याचे

कामाचा

जाग समाधानकारक असल्याचा अि ाल स र
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कायागलयाने ह नाींक २५ा११ा२०१४ च्या पत्रान् ये ह ला आिे ासबांबां याप्रकर ी
ननकृष् काम झालेले नसन
ू ते पुरातत्त
ा२), ा३)

सींकेतानुसार करण्यात येत आिे ा

ा४) प्रश्न उद््ा त नािीा

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

व्हीजेटीआय, माटूांगा (मबां
ुां ई) येथे अशभयाांब्रशिी शशक्षणाच्या वििासासाठी
विस्तार योजना मांजरू िरण्यात आल्याबांाबांत

(७)

*

८०२६०

श्रीाअशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :

सन्माननीय उच्च ि

तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबांईतील

मा्ूींगा

ये्ील

’’प रमाता

जजजाबांाई

्े जक्नकल

(व्िीजे्ीआय) मधील अमभयाींबत्रकी मशक्ष ाच्या स ांधग

र्ींजस््ट्य्
ु ’’

प कासासाठी शासनाने

४५० को्ी रुपयाींची प स्तार योजना मींजूर केली आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, स र योजनेचे एकू
पू ग करण्यात ये ार आिे ,
(३)

स् रुप काय आिे

क्रकती काला धीत ते

असल्यास, शासनाने याबांाबांत को ती कायग ािी केली

आिे ,

ा करण्यात येत

(४) नसल्यास, प लींबांाची कार े काय आिे त ?
श्रीा विनोद तािडे : ा१) नािीा
ा२) नािी

ा३) प्रश्न उद््ा त नािीा
ा४) प्रश्न उद््ा त नािीा

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

भांडारा ि गोंहदया जजल््यातील धान िाहति
ू ीचे िामे अिैधररत्या
(८)

*

जजल््याबांाहे रील िाहतूिदाराांना हदल्याबांाबांत

८०४६९

श्रीाचरण िाघमारे (तुमसर), श्रीाविजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी),

श्रीासुतनल िेदार (सािनेर), श्रीाअमर िाळे (आिी), श्रीाअशमन पटे ल (मबां
ुां ादे िी) :

सन्माननीय अन्न, नागरी परु िठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :(१)

भींडारा

फेडेरेशनतफे

गोंह या

प कत

जजल्ियात

घेतल्या

शासनाच्या

जा ाऱ्या

धानाची

तीने

र र्षी

भरडाई राईस

माके्ीींग

ममलमधन
ू

10

केल्याींनतर तो ताीं ळ
ू जजल्िया बांािे रील गो ामात नेण्याकरीता भींडारा
जजल््याबांािे रील
ह ल्यामळ
ु े

ाितक
ू ाींराना प्रनत ्न रूपये २५०० या

शासनाला

प्रनतमाि

ीड

को्ी

नुकसान

िोत

ा त्तया सम
ु ारास नन े शनास

आली, िे िी खरे आिे काय,
(२)

राने अ ैधररत्तया काम

रूपयाींचे

असल्याची माहिती ह नाींक ७ फेब्रु ारी, २०१७ रोजी

गोंह या

तसेच जजल््याबांािे रील क्यस
ु ीची अ् मशध्ल करून भींडारा जजल््यातील

राईस ममलसगला लाभ ममळ ेबांाबांतचे नन े न स््ाननक लोकप्रनतननधधनी मााअन्न
नागरी पुर ठा मींत्री याींना ह नाींक २७ जाने ारी, २०१७ रोजी

ह ले, िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास,

प्रश्न

भाग

ा१)

बांाबांत

असोमशएशनच्या प ाधधकाऱ्याींनी गोंह या

गोंह या

नन े न ह ले आिे , िे िी खरे आिे काय,

जजल्िा

ा त्तयासुमारास

लोकल

रान्सपो्ग

भींडारा जजल्िाधधकारी याींना लेखी

(४) असल्यास, या प्रकर ी चौकशी केली आिे काय त्तयात काय आढळून आले
उक्त नन े नाच्या अनर्ष
ु ींगाने को ती कायग ािी केली
त्तयाचा तपमशल काय आिे

ा करण्यात येत आिे

(५) नसल्यास, याबांाबांत िो ाऱ्या प लींबांाची कार े काय आिे त ?
श्रीा धगरीश बांापट : ा१) भींडारा

गोंह या जजल््यातील ननयतनासाठी

येत असलेला ताीं ळ
त्तया जजल््यातील ननप
ू

कींत्रा् ारा माफगत उचल केला जात आिे ा स र

ा प्रक्रीयेद् ारे प हित केलेल्या
ाितक
ू प हित

राने

येत असल्यामळ
ु े शासनाचे नक
ु सान िोण्याचा प्रश्न उद््ा त नािीा
ा२)

ा३) िोया

ा४) ताीं ळ
ु ाची

ाितक
ू प हित कींत्रा् ारामाफगत

प हित

असून शासकीय गो ामात ताीं ळ
ू ाचे ननयमानुसार गु
आिे ा

ा५) प्रश्न उद््ा त नािीा
-----------------

े ण्यात

करण्यात

राने करण्यात येत

त्तता ननयींत्र

केले जात
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किणे (तााआजरा, जजािोल्हापरू ) गािातील नळ-पाणी
(९)

*

योजनेत झालेला गैरव्यिहार

७६४९६

श्रीासत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी) :

सन्माननीय

पाणीपरु िठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

क्रक े

ातााआजरा,

जजाकोल्िापूर)

गा ात

राषरीय

ग्रामी

पेयजल

योजनेअींतगगत सुमारे १० लाख रुपयाींचा गैरव्य िार झाल्याचे नन शगनास आले, िे
खरे आिे काय,

(२) असल्यास, स र प्रकर ी जजापा मख्
ु य कायगकारी अधधकाऱ्याींना नन े न
े ण्यात आले असून सींबांींधधताीं र फौज ारी गुन्िा

ाखल करण्याची माग ी

करण्यात आली आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, स र प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्तयात काय
आढळून आिे
येत आिे ,

त्तयानुर्षींगाने सींबांींधधत

ोर्षीीं र को ती कार ाई केली

ा करण्यात

(४) नसल्यास, प लींबांाची कार े काय आिे त ?
श्रीा बांबांनराि लोणीिर : ा१)
(३) िोया

याबांाबांत ग्रामी

ा२) िोय
पा ी परु ठा प भाग,जजल्िा पररर्ष , कोल्िापरू या

कायागलयाकडून चौकशी कर ेत आलेली असून, यामध्ये अध्यक्ष

सधच

पुर ठा

स् च्छता सममती क्रक े, ताा आजरा िे

गुन्िा नों

कर ेत आला असून, त्तयानुसार पढ
ु ील कायग ािी सरु
ु आिे ा

पा ी

ोर्षी आढळून आलेने त्तयाचे र

पोलीस ठा े, आजरा ये्े गुन्िा रजजानींा११९/२०१६ अन् ये ह ा९/९/२०१६ रोजी
(४) प्रश्न उद््ा त नािीा

----------------गोरे गाि (मुांबांई) येथील पॅरा लॅ बां प्रयोगशाळे त अन्न ि षषध
(१०)

*

प्रशासनाने टािलेला छापा

८१०९४

श्रीाविजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्रीासुतनल िेदार (सािनेर),

श्रीाअमर िाळे (आिी), श्रीाअशमन पटे ल (मुांबांादे िी), श्रीाविजय षटी (पारनेर),
अॅडाभीमराि धोंडे (आष्ट्टी), श्रीासांजय साििारे

(भस
ु ािळ), श्रीासतु नल शशांदे
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(िरळी),

श्रीानसीम

खान

(चाांहदिली),

श्रीाराधािृष्ट्ण विखे-पाटील

(शशडी) :

सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) गोरे गा

ामबां
ींु ई) ये्ील परा लबां प्रयोगशाळे त

े शामध्ये आयात केली जा ारी

और्षधे, प्रसाधने क्रकीं ा त्तयाींच्या कच्च्या मालाच्या नमन्
ु याींच्या चाचण्या सक्षम
ताींबत्रक व्यक्तीींच्या अनप
ु जस््तीत अन्य व्यक्तीींकडून केल्या जात असल्याचे
तसेच प नाचाचण्या प्रमा पत्रिी तयार करण्यात येत असल्याचे अन्न
प्रशासनाच्या अधधकाऱ्याींनी ह नाींक ७ फेब्रु ारी, २०१७ रोजी
्ाकला असता नन ग शनास आले, िे खरे आिे काय,

और्षध

ा त्तया सुमारास छापा

(२) असल्यास, उक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्तयात काय
आढळून आले

करण्यात येत आिे ,

सींबांधीं धताीं र तसेच उक्त लबां र को ती कार ाई केली

ा

(३) नसल्यास, प लींबांाची कार े काय आिे त ?
श्रीा धगरीश बांापट : ा१)

ा२) अन्न

और्षध प्रशासनाव् ारे मेा परालबां प्राामला,

गोरे गा , मुींबांई या प्रयोगशाळे ची ह ा २३/०१/२०१७
तपास ी

करण्यात

आलीा

तपास ीच्या ेळी

स र

ह ा २५/०१/२०१७

पेढी

प्रशासनाने

रोजी

पेढीस

और्षधाींच्या चाच ीसाठी मान्यता ह लेल्या सक्षम ताींबत्रक व्यक्तीींच्या गैरिजेरीत

र्तर केममस््व् ारे और्षधाींच्या चाच ी करीत असल्याचे नन शगनास आलेातसेच
तपास ी रयायान पेढीत आढळलेल्या र्तर त्र्
ु ीींच्या अनर्ष
ु ींगाने और्षधे
प्रसाधने कायद्याच्या

सौं यग

तरतु ीनुसार पेढीचे पर ाने ह ा २३/०२/२०१७ पासन
ू रद्द

करण्यात आले आिे तापेढीने कायद्यातील तरतू ीनस
ु ार त्तया र शासनाकडे अपील

ाखल केले असन
ू स र प्रकर ी शासनाने ह ा १६/०२/२०१७ नुसार स््धगती

ह लेली आिे ा

(३) प्रश्न उद््ा त नािी
-----------------

मौजे गारिडे, रुिले,उधिने ि िदमिाडी (नाटोशी) (ताापाटण, जजासातारा) या
(११)

*

गािाांतील नळ पाणी पुरिठा योजनाांना तनधी उपलब्ध होण्याबांाबांत
७४९६५

श्रीाशांभरू ाज दे साई (पाटण) :

सन्माननीय पाणीपुरिठा

आणण स्िच्छता मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मौजे गार डे, रु ले,उध ने

क म ाडी ाना्ोशी) ाताापा् ,जजासातारा) या
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गा ाींकररता अजस्तत्त ात असलेल्या नळ पा ी पुर ठा योजना या कालबांा्य
ना रु
ु स्त झाल्याने स रच्या योजनाींना राषरीय ग्रामी
मींजुरी

े ण्यात आली िोती, िे

पेयजल योजनेअत
ीं गगत

खरे आिे काय,

(२) असल्यास, स र नळ पा ी परु ठा योजनाींच्या अीं ाजपत्रकास शासनाने
मान्यता

े ऊनिी, योजनेअत
ीं गगत ननधी उपलब्ध न झाल्याने उक्त योजना प्रलींबबांत

राहिल्या आिे त, िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, राषरीय ग्रामी

पेयजल योजनेअत
ीं गगत मींजुरी ममळूनिी ननधी

उपलब्ध न झालेल्या उक्त नळ पा ी पुर ठा योजनाींच्या कामाींना मख्
ु यमींत्री
ग्रामी

पेयजल योजनेतन
ननधी उपलब्ध करून
ू

शासनाकडे माग ी केली आिे , िे िी खरे आिे काय,

े ेबांाबांत उक्त गा ाींनी

(४) असल्यास, यासीं भागत शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्तयात काय
आढळून आले

त्तयानुर्षींगाने उक्त योजनाींच्या कामाींना मुख्यमींत्री ग्रामी

पेयजल योजनेतून ननधी उपलब्ध करून

े ण्यासीं भागत को ती कायग ािी केली

करण्यात येत आिे ,

ा

(५) नसल्यास, प लींबांाची कार े काय आिे त ?
श्रीा बांबांनराि लोणीिर : ा१)
ा३) िे खरे नािी
ा४)

ा५) प्रश्न उद््ा त नािीा

ा२) िोया

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

मालेगाांि ि ररसोड (जजािाशशम) तालुक्यातील प्रादे शशि
(१२)

*

पाणी परु िठा योजना बांांद असल्याबांाबांत

८१६४६

श्रीाअशमत झनि (ररसोड) :

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण

स्िच्छता मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

ामशम जजल्ियातील मालेगाीं

तालुक्यातील चाींडस +३,

बां
ु ळ ेल+८ तसेच

ररसोड तालक्
ु यातील करडा+२ धचींचाबांाभर+४ या प्रा े मशक नळ पा ी परु ठा
योजनासि प्रस्ताप त असलेल्या राज्यातील १३३ तालक
ु ा मुख्यालयाींच्या हठका ी
पा ी पुर ठा योजना राषरीय ग्रामी
याि न
ू

मींजूर

करण्याबांाबांत

पेयजल कायगक्रमाींतगगत एक प शेर्ष बांाबां

मााकेंद्रीय

मींत्री

पेयजल

स् च्छता

याींना

माामुख्यमींत्री याींच्या स्तरा रून प नींती करण्यात आली आिे , िे खरे आिे काय,
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(२) असल्यास, उक्त्ता प्रा े मशक नळ पा ी पुर ठा योजनाचे प भाजन करुन

प्रत्तयेक गा ासाठी स् तींत्र नळ पा ी पुर ठा योजना सरु
ु करण्याबांाबांत स््ाननक
लोकप्रनतननधीींनी ह नाींक ३० जाने ारी, २०१३ रोजी
नन े नाव् ारे माग ी केली आिे , िे िी खरे आिे काय,

ा त्तयासुमारास लेखी

(३) असल्यास, या बांाबांत शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्तयात काय आढळून
आले

उक्त नन े नाच्या अनर्ष
ु ींगाने को ती कायग ािी केली

आिे ,

ा करण्यात येत

(४) नसल्यास, प लींबांाची कार े काय आिे त ?
श्रीा बांबांनराि लोणीिर : ा१) नािीा

ा२) अशींत: खरे आिे , उक्त प्रा े मशक पा ी पुर ठा योजनेतील प्रत्तयेक गा ासाठी
माग ी केलेली नसन
ू योजेनेतील शे ्च्या ्ोका रील गा ाींसाठी माग ी केलेली
आिे ा

ा३) याबांाबांत शासन पररपत्रक ह नाींक २७/०६/२०११ नस
ु ार प्रा े मशक पा ी परु ठा
योजनेतील शे ्च्या ्ोका रील गा ाींना स् तींत्र पा ी पुर ठा योजना घेण्याबांाबांत
पर ानगी

े ण्यात आली िोतीा परीं तु सींबांधधत ग्रामपींचायतीकडून स् तींत्र योजना

करण्याबांाबांतची कायग ािी पू ग िो ू शकली नािीा यास्त

उक्त बांीं

प्रा े मशक

पा ी पुर ठा योजनाींचे पुनरुज्जी नाबांाबांत ह नाींक ०७ मे, २०१६ रोजीच्या शासन
नन य
ग ानस
ु ार कायग ािी करण्यात येत आिे ा
ा४) प्रश्न उद््ा त नािीा

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

पुणे येथील मळ
ु ा मठ
ु ा नदी प्रदष
ू ण मुक्त िरण्यासाठी िेंद्र
(१३)

*

शासनािडून तनधी उपलब्ध झाल्याबांाबांत

८१८९५

श्रीाराहूल िुल (दौंड) :

सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पु े जजल््याच्या ग्रामी
मुठा न ी प्र र्ष
ू

भागाला शेतीसाठी पा ीपरु ठा कर ाऱ्या मळ
ु ा

ननमुल
ग नासाठी रूपये ९९० को्ी २६ लाखाींचा ननधी उपलब्ध

झाल्याचे मािे डडसेंबांर, २०१६ मध्ये
काय,

ा त्तया रयायान नन शगनास आले, िे खरे आिे
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(२) असल्यास, उक्त न ी प्र र्ष
ू
त्तयाची सद्यजस््ती काय आिे ,

मक्
ु त करण्यासाठी को ती कायग ािी केली

(३) नसल्यास, प लींबांाची कार े काय आिे त ?
श्रीा रामदास िदम : ा१) राषरीय न ी कृनत योजनेंतगगत पु े शिरातील मुळामुठा न ी सीं धगनाच्या अनर्ष
ु ींगाने साींडपा ी सींकलन

प्रक्रक्रया यासाठी केंद्र

शासनामाफगत रूा ९९०ा२६ को्ी ए ढ्या खचागचा प्रस्ता

मींजूर झालेला आिे ा

प प ध ११ हठका ी साींडपा ी ामैलापा ी) शद्ध
ु ीकर

केंद्र उभार े, बांो्ननकल

(२) मुळा-मुठा न ी सीं धगनाच्या मींजूर प्रस्ता ात मल ाहिनी ्ाक े, शिरातील
गाडगन, शिरातील प प ध हठका ी सा ज
ग ननक शौचालय, जनजागत
ृ ी र्ा कामे
मींजूर आिे ता

(३) प्रश्न उद््ा त नािीा

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

गालसुरे (तााश्रीिधचन, जजारायगड) येथे पेयजल योजनेंतगचत
पाणी पुरिठा िरण्याबांाबांत

(१४)

*

८१३१७

श्रीाधैयश
च ील पाटील (पेण) :

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण

स्िच्छता मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) गालसुरे ातााश्री धगन,जजारायगड) ग्रामपींचायत भागामध्ये २०

र्षागपू ी सरु
ु

केलेल्या नळपा ी योजने अींतगगत पा ी पुर ठा केला जात आिे , िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, रान ली धर ापासून ते गालसुरे ग्रामपींचायतीपयंत जोडण्यात
आलेल्या
अनेक

ाहिन्या जी ग झाल्यामुळे

ारीं ार फु्ून पा ी

ाया जात असल्याने

ेळा पा ी पुर ठा खींडडत िोत आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सन २०११ मध्ये शासनाने राबां लेल्या पेयजल योजने अींतगगत

गालसरु े ग्रामपींचायतीमध्ये कािी प्रमा ात काम करण्यात आलेले असन
ू उ रग रत
कामे अपू ग ठे ण्यात आलेली आिे त, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, उक्त पेयजल योजने अींतगगत अद्याप गालसरु े ग्रामपींचायत
िद्दीतील नागररकाींना पाण्याचा पुर ठा करण्यात आलेला नािी, िे िी खरे आिे
काय,
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(५) असल्यास, याबांाबांत शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्तयात काय आढळून
आले

त्तयानुर्षींगाने उक्त योजने अींतगगत पा ी पुर ठा करण्यासाठी को ती

कायग ािी केली

ा करण्यात येत आिे , नसल्यास, प लींबांाची कार े काय आिे त?

श्रीा बांबांनराि लोणीिर : ा१) िोय
ा२) िोय
ा३)

ा४) नािी

राषरीय ग्रामी

पेयजल कायगक्रमाींतगगत घेतलेल्या गालसुरे नळ पा ी

परु ठा योजनेतील स ग उपाींगाची कामे
ग्रामस््ाींना पा ी पुर ठा सरु
ु आिे ा
ा५) प्रश्न उद््ा त नािीा

पू ग झाली असन
या योजनेतन
ू
ू

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

मुांबांई विद्यापीठ प्रशासनाने सीसीटीव्हीसाठी प्राप्त झालेला ७५ लाख
रुपयाांचा तनधी िापरला नसल्याबांाबांत

(१५)

*

८१३७३

श्रीासांजय पोतनीस (िशलना), अॅडाभीमराि धोंडे (आष्ट्टी),

श्रीासुतनल शशांदे (िरळी), श्रीाराजन साळिी (राजापूर) :

तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मींबां
ीं ल्पात सीसी्ीव्िीसाठी तरतु
ु ई प द्यापीठ प्रशासनाने या र्षीच्या अ्गसक

करण्यात

आलेला

७५

लाख

मािे जाने ारी, २०१७ मध्ये
काय,
(२)

सन्माननीय उच्च ि

रुपयाींचा

ा त्तया

ननधी

अ याप

ापरला

नसल्याचे

रयायान नन शगनास आले आिे , िे खरे आिे

असल्यास, आध्गक

र्षग सींपत आले असल्यामळ
ु े स रिू ननधी न ापरल्याने
ाया जाण्याची शक्यता आिे , तसेच गेल्या
र्षीिी सीसी्ीव्िीसाठी राखी

असलेला एकू
काय,

२५ लाखाींचा ननधी न

ापरल्याने

ाया गेला िोता,िे िी खरे आिे

(३) असल्यास, मुींबांई प द्यापीठ प्रशासनाच्या गैरकारभाराच्या अनेक तक्रारी
शासनाकडे प्राप्त झाल्या आिे त, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आिे काय
को ती कायग ािी केली

ा करण्यात येत आिे ,

(५) नसल्यास, प लींबांाची कार े काय आिे त ?

त्तयानुसार
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श्रीा विनोद तािडे : ा१) िे खरे नािीा
ा२) िे खरे नािीा
ा३) िे खरे नािीा

ा४) प्रश्न उद््ा त नािीा
ा५) प्रश्न उद््ा त नािीा

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

िोल्हापूर जजल््यातील पांचगांगा नदीचे प्रदष
ू ण रोखण्यािररता
नमाशम पांचगांगा उपक्रम राबांविण्याबांाबांत

(१६)

*

७४७२९

श्रीाराजेश

श्रीाहसन मुश्रीफ (िागल), श्रीाजयांत पाटील (इस्लामपूर),

क्षीरसागर

(िोल्हापूर

श्रीाशशिाजीराि िर्डचले (राहुरी) :
खल
ु ासा करतील काय :-

उत्तर),

श्रीाउल्हास

पाटील

(शशरोळ),

सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) कोल्िापूर जजल््यातील र्चलकरीं जी शिराज ळील पींचगींगा न ीत साींडपा ी
आण

कचरा ममसळल्याने पा ी प्र पु र्षत झाले असन
ू ते्ील नागररकाींना

पपण्याच्या पाण्याचा पुर ठा िोत आिे , िे खरे आिे काय,

पू र्षत

(२) असल्यास, उक्त शिरातून गोळा िो ारे साींडपा ी प ना प्रक्रक्रया पींचगींगा

न ीत सोडले जात असल्याने स रच्या साींडपाण्या र प्रक्रक्रया करण्यासाठी बबांलगे्

फौंडेशनच्या माध्यमातन
ू ’’नमामम पींचगींगा’’ िा उपक्रम राबांप ण्यात ये ार आिे ,
िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त न ीचे प्र र्ष
ू
त्तया र

बांींधारे

अद्यापिी मींजरू ी

घालून

साींडपा ी

रोखण्यासाठी शिरातील बांारा नाले अडप

प्रक्रक्रया

केंद्राकडे

ळप ण्याच्या

े ण्यात आली नािी, िे िी खरे आिे काय,

े,

प्रस्ता ाला

(४) असल्यास, प्रश्न भाग ा२) मधील उपक्रमाकररता शासनाकडून अनु ान ह ले
जा ार आिे काय

स रिू उपक्रम कशाप्रकारे राबांप ण्यात ये ार असून स र
काम क्रकती काला धीत पू ग िो े अपेक्षक्षत आिे ,
(५) असल्यास, याबांाबांत शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्तयात काय आढळून
आले

मींजूरी

त्तयानुर्षींगाने नागररकाींना शुध्

पा ी

े ण्याबांाबांत को ती कायग ािी केली

प लींबांाची कार े काय आिे त ?

े ण्याच्या दृष्ीने

प्रस्ता ाला

ा करण्यात येत आिे , नसल्यास,
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श्रीा रामदास िदम : ा१) िे खरे नािीा

पींचगींगा न ीतून उपसा केलेल्या पाण्या र जल शद्ध
ु ीकर

केंद्रात प्रक्रक्रया

केल्या रच पपण्यासाठी पाण्याचा पुर ठा केला जात असल्याचे र्चलकरीं जी
नगरपररर्ष े ने कळप ले आिे ा
(२) असा कुठलािी प्रस्ता

शासनस्तरा र प्राप्त नािीा

• त्ापप, र्चलकरीं जी नगरपररर्ष

िद्दीमध्ये तयार िो ा-या ३२

साींडपाण्या र प्रक्रक्रया करण्यासाठी २०

ालामला क्षमतेचे मलशद्ध
ु ीकर

केंद्र कायागजन् त आिे ा

• उ रग रत साींडपाण्या र प्रक्रक्रया करण्यासाठी १८
मलशुद्धीकर
येत आिे ा

(३) न ीचे प्र र्ष
ू

ालामला

ालामला क्षमतेचे

केंद्र उभारण्याची कायग ािी नगरपररर्ष े माफगत

करण्यात

रोखण्यासाठी खालील कायग ािी करण्यात येत आिे ा

• कोल्िापूर शिरातील ननमाग

िो ाऱ्या साींडपाण्या र राषरीय न ी

कृतीयोजनेतन
ू कसबांा बांा डा ये्े उभारण्यात

आलेल्या ७६

शलक्ष

ली्र क्षमतेच्या साींडपा ी प्रक्रक्रया प्रकल्पामध्ये प्रक्रक्रया करण्यात येतेा
याअींतगगत जयींती नाला १०० ्क्के अड न
ू प्रक्रक्रया केंद्राकडे
आिे ा
• सु

ग जयींती नगरोत्त्ान योजनेतन
ू

ध
ु ाळी नाला ये्े १७

ळप ला

ा ला मला

क्षमतेचा साींडपा ी प्रक्रक्रया प्रकल्प बांाींध ेचे काम प्रगतीप्ा र आिे ा
• छो्या नाल्याीं र तत्तकाळ उपाययोजना याि न
ू
जब्लधचींग पा डरचा डोस े ण्यात येत आिे ा

गडी बांींधारे बांाींधून

• केंद्र शासन पुरस्कृत अमत
अमभयाींनातगगत कोल्िापूर शिराच्या
ृ
मलननस्सार

प्रकल्पास, मिाराषर शासन, नगर प कास प भाग, शासन

नन य
ग क्रा अमत
ृ - २०१७/प्राक्रा २७/नप - ३३, मींत्रालय, मुींबांई – ४०० ०३२,
ह ा ०८/०२/२०१७ अन् ये रूा ७२.४७ को्ी र्तक्या ननव् ळ क्रकींमतीस
प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेली आिे ा स र मींजरू प्रकल्पामध्ये
झोनमध्ये ११२.९० क्रका मीा ड्रेनेज लाईन,
अनक्र
ु मे ६

४

बांा डा नाला अडप

ध
ु ाळी

कसबांा बांा डा ये्े

ा ला मला क्षमतेचे साींडपा ी प्रक्रक्रया प्रकल्प, कसबांा
े,

ळप

े

शुध् ीकर

कर े तसेच उ रग रत

नाल्याीं र फाय्ोराईड प्रक्रक्रयेद् ारे नाल्याींतील साींडपा ी शुध् ीकर
र्ा प्रस्ताप त आिे ा

ध
ु ाळी

कर े
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(४) प्रश्न उद््ा त नािीा
(५) प्रश्न उद््ा त नािीा

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

डोलिी (जजारायगड) येथील खाडीकिनारी जेएसडब्ल्यू िांपनीने खारफुटीची
(१७)

*

ित्तल िरून जेटीचे बांाांधिाम िेल्याबांाबांत

८१२५२

(आांबांेगाि),

श्रीापाांडुरां ग

श्रीाभास्िर

जाधि

बांरोरा

(शहापूर),

(गुहागर),

श्रीाहदलीप

िळसे-पाटील

पाटील

(इस्लामपूर),

श्रीाजयांत

श्रीाशशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्रीािैभि वपचड (अिोले), श्रीासांजय साििारे
(भस
ु ािळ), श्रीासरु े श लाड (िजचत), श्रीाहसन मश्र
ु ीफ (िागल) :

सन्माननीय

(१)

खाडीक्रकनारी

मुखयमां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :रायगड

जजल्ियातील

धरमतर

ज ळील

डोल ी

ये्ील

जेएसडब्ल्यू कींपनीने खारफु्ीची कत्ततल करून को तीिी शासकीय यींत्र ा तसेच
सक्षम प्राधधकर ाची पर ानगी न घेता जे्ीचे बांाींधकाम केले आिे , िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, यासीं भागत सामाजजक कायगकते श्रीासरु ें द्र ढ ळे याींनी गत
र्षागपासन
मााबांीं रे
ू

ोन

मींत्री, जजल्िाधधकारी रायगड तसेच गि
ृ प भाग ाबांीं रे )

याींच्याकडे तसेच स््ाननक ग्रामस््ाींनी लेखी तक्रारी केल्या आिे त, िे िी खरे आिे
काय,

(३) असल्यास, उक्त्ता तक्रारीींनुसार शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्तयात काय
आढळून आले
केली

त्तयानर्ष
ु ींगाने सींबांींधधताीं र

ा करण्यात येत आिे ,

उक्त कींपनी र को ती कार ाई

(४) नसल्यास, प लींबांाची कार े काय आिे त ?
श्रीा दे िेंद्र फडणिीस : (१) धरमतर खाडीतील अजस्तत्तत्त ातील जेट्टीचा प स्तार
करण्यासाठी अनतररक्त

ॉ्रफ्रन्् मींजूर करण्यासीं भागत मिाराषर मेरी्ाईम

बांोडागने मेा जेएसडब्ल्यू धरमतर पो्ग प्राामला या कींपनीशी ह ा०३.१२.२०१४ रोजी
करारनामा स् ाक्षाींक्रकत केला आिे ा तसेच, कींपनीने अजस्तत्तत्त ातील जेट्टीच्या
प स्तारासाठी मिाराषर प्र र्ष
ू
ऑ्ोरर्ी आण
केल्या आिे ता

केंद्रीय पयाग र

ननयींत्र

मींडळ, मिाराषर कोस््ल झोन मनेजमें्

ने मींत्रालय याींच्याकडून पर ानग्या प्राप्त
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(२) अशा आशयाचे नन े न शासन/मिाराषर मेरी्ाईम बांोडागकडे प्राप्त झालेले
नािीा

त्ापप,

जजल्िाधधकारी,

रायगड

याींच्याकडून

प्राप्त

अि ालानुसार,

खारफु्ीच्या कत्ततलीबांाबांत त्तयाींचे कायागलयाकडे तक्रारी प्राप्त झालेल्या आिे ता
(३) जजल्िाधधकारी, रायगड याींच्यामाफगत तक्रारीींची
करण्यात आली आिे

स र कींपनीप रोधात गुन्िे

(४) प्रश्न उद््ा त नािीा

ेळो ेळी

खल घेऊन चौकशी

ाखल करण्यात आले आिे ता

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

मोझरी (ताा ततिसा, जजाअमरािती) येथे विज्ञान िेंद्राची
(१८)

(सायन्स पािच) तनशमचती िरणेबांाबांत

*

७७२१५

अॅडायशोमती ठािूर (ततिसा), श्रीाअशमन पटे ल (मांबां
ु ादे िी) :

सन्माननीय तनयोजन मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मोझरी ाताा नत सा, जजाअमरा ती) ये्े प ज्ञान केंद्राची ासायन्स पाकग)

ननममगती कर ेबांाबांत माास््ाननक लोकप्रनतननधी याींनी माा मख्
ु यमींत्री याींना
ह नाींक १८ नोव्िें बांर, २०१५ रोजी

ा त्तयासुमारास नन े न

को तीिी कायग ािी झालेली नािी, िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास,

शासनाने

आधाररत प ज्ञानाींचा प्रचार

राषरसींत

तक
ु डोजी

मिाराजाींच्या

े ऊनिी अद्याप
अध्यात्तमा र

प्रसार व्िा ा यासाठी प ज्ञान केंद्र ननममगती

करण्याबांाबांत को ती कायग ािी केली

ा करण्यात येत आिे ,

(३) नसल्यास प लींबांाची कार े काय आिे त ?

श्रीा सुधीर मुनगांटीिार : ा१) मोझरी, ताा नत सा, जजाअमरा ती ये्े प ज्ञान केंद्र

ासायन्स पाकग) ची ननममगती करण्याबांाबांत लोकप्रनतननधीींनी माा मख्
ु यमींत्री याींना
ह नाींक १८/११/२०१५ रोजी नन े न ह ले आिे , िे खरे आिे ा या नन े नाच्या
अनर्ष
ु ींगाने शासन स्तरा र बांैठका आयोजजत करण्यात आलेल्या असल्याने
नन े ना र को तीिी कायग ािी करण्यात आली नािी, िी बांाबां खरी नािीा
ा२)

ा३)

झालेल्या

राषरसींत तक
ु डोजी मिाराज मोझरी प कास आराखड्याींतगगत प कसीत

ास ्े कडी पररसरात प ज्ञान केंद्र स््ापन करण्याबांाबांतचा प्रस्ता

जजल्िाधधकारी, अमरा ती याींच्याकडून ह नाींक २/९/२०१६ रोजी शासनास प्राप्त
झाला आिे ा स र प्रस्ता

शासनाच्या प चाराधीन आिे ा
-----------------
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िरां जी (ताा आमगाांि, जजा गोंहदया) येथील ‘तनमचल भारत अशभयान’ ि `स्िच्छ
भारत शमशन’ या योजनेतांगत
च झालेला गैरव्यिहार

(१९)

*

८०४४४

श्रीासांजय पुराम (आमगाि) :

सन्माननीय पाणीपुरिठा

आणण स्िच्छता मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) करीं जी ाताा आमगाीं , जजा गोंह या) ये्ील ‘ननमगल भारत अमभयान’

`स् च्छ भारत ममशन’ या योजनेतींगत
ग सन २०१२ ते २०१५ या काला धीमध्ये
शौचालयाच्या बांाींधकामासाठी आलेल्या रक्कमेमध्ये तत्तकालीन सधच

अशोक

उ यमसींग राठोड याींनी रूपये १४ लाखाींचा अपिार केल्याचे नन शगनास आले, िे
खरे आिे काय,

(२) असल्यास, लाभार्थयांना उक्त योजनेतील अनु ान ममळाले नसल्याने याबांाबांत
ग्प कास

अधधकारी,

मुख्य

कायगकारी

अधधकारी

ाजजल्िा

पररर्ष )

तसेच जजल्िाधधकारी ागोंह या) याींच्याकडे तक्रारी करून मािे जाने ारी, २०१७
मध्ये
गुन्िे

ा त्तया

रयायान आमगाीं

पोलीस ठाण्यात सरपींच

ाखल करण्यात आले आिे त, िे िी खरे आिे काय,

सधच

याींच्या र

(३) असल्यास, स र प्रकर ाची शासनाने चौकशी केली आिे काय, असल्यास
चौकशीत काय आढळून आले
सूल करण्याबांाबांत

ा करण्यात येत आिे ,

त्तयानुसार अपिाराची रक्कम सींबांींधधताींकडून

त्तयाच्या र कार ाई करण्याकररता को ती कायग ािी केली

(४) नसल्यास, प लींबांाची कार े काय आिे त ?
श्रीा बांबांनराि लोणीिर : (१) िोया
(२) िोया

(३) ननमगल भारत अमभयान, स् च्छ भारत अमभयान

मनरे गा या अींतगगत

सन २०१३-१५ या काला धीत शौचालय बांाींधकाम करण्यात आलेा चौकशी अींती
ग्रामपींचायत ग्रामसे क श्रीा एा युा राठोड याींनी शौचालय बांाींधकामात गींभीर चुका

केल्याचे नन शगनास आलेा तसेच सरपींच िे सुध् ा या गैरव्य िारास जबांाबां ार
असून त्तयाींनी कसुर केलेली असल्यामळ
ु े श्रीा एा युा राठोड, ग्रामसे क याींच्या र
प भागीय चौकशी प्रस्ता ीत करण्यात आलेली आिे ा तसेच सरपींच श्रीमती

पींचफुला बांागडे याींच्या र मिाराषर ग्राापींा अधधननयम, १९५८ कलम ३९ अन् ये
कायग ािी प्रस्ता ीत करण्यात आलेली आिे ा यामश ाय ग्रामसे क

सरपींच
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याींच्या र भारतीय

ीं ड सींहिता कलम ४०९

करण्यात आलेला आिे ा

(४) प्रश्न उद््ा त नािीा

३४ अन् ये फौज ारी गन्
ु िा

ाखल

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

मेहिर (जजा बांल
ु ढाणा) येथील शाळे तील विद्यार्थयाांना शालेय पोषण
आहारातन
ू तनयशमतपणे णखचडी शमळत नसल्याबांाबांत

(२०)

*

८०२८३

डॉासांजय रायमल
ु िर (मेहिर) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मेिकर (जजा बांुलढा ा) ये्ील अनेक गा ात शालेय पोर्ष

े ण्यात ये ारी णखचडी प द्यार्थयांना ननयममत ममळत नसून नों

प द्या्ी

आिाराअींतगगत

िी र जा ा

ाख ून अपिार िोत असल्याचे मािे जाने ारी, २०१७ मध्ये

रयायान नन शगनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, शासनाने याबांाबांत चौकशी केली आिे काय
कायग ािी केली

ा करण्यात येत आिे ,

ा त्तया

त्तयानुसार को ती

(३) नसल्यास, प लींबांाची कार े काय आिे त ?
श्रीा विनोद तािडे : (१) िे खरे नािीा
(२)

ा३) प्रश्न उद््ा त नािीा

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

मुरबांाड (जजा ठाणे) तालुक्यातील शशधापब्रशिाधारिाांना स्िस्त
(२१)

*

धान्य उपलब्ध होत नसल्याबांाबांत

७७८२८

श्रीासांजय िेळिर (ठाणे), श्रीाराजु तोडसाम (अणी), श्रीायोगेश

सागर (चारिोप), श्रीाउन्मेश पाटील (चाळीसगाि), श्रीाशशिाजीराि िर्डचले (राहुरी),
श्रीासांतोष दानिे (भोिरदन), श्रीानरें द्र महे ता (शमरा भाईंदर) : सन्माननीय अन्न,
नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुरबांाड ाजजा ठा े) तालुक्यात १९७ मशधा ा्प

अनेक

क
ू त्तयातील
ु ान ार असन

क
ु ान ाराींच्या धान्य परमम् र पाच ते सिा मशधा ा्प

मशधा ा्पाचे धान्य भरले जाते, िे खरे आिे काय,

क
ु ान ाराींकडून
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(२) असल्यास, मशधा ा्पाचे धान्य गो ामातन
ू नेले जाण्याची नों
मशधापबत्रकाधारकाींना मात्र धान्यासाठी
लागत असन
ू साखर, रॉकेल आ ी

मशधा ा्प

स्तू अनेक

असते परीं तू

क
ु ानाीं र िे लपा्े घाला े

क
ु ानात ममळत नािी

तर कािी

क
ू अननयममत धान्यपरु ठा िोत असल्याची बांाबां ह नाींक ३ जाने ारी
ु ानाींतन

२०१६ रोजी
(३)

ा त्तयासम
ु ारास नन शगनास आली आिे , िे िी खरे आिे काय,

असल्यास¸

उक्त

हठका ातील

मशधा ा्पाचे

धान्य

रॉकेल

याींचे

लाींलामाफगत काळयाबांाजारात प क्रक्र केली जात असन
या काळयाबांाजाराची
ू

चौकशी प्रत्तयेक

क
ु ानात जाऊन करण्याची माग ी लाभार्थयांनी प कास मींच

सींस््ेच्या माध्यमातन
ू माा मुख्यमींत्री मिो याींकडे नन े नाद् ारे केली आिे , िे िी
खरे आिे काय,

(४) असल्यास, याप्रकर ी शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्तयात काय
आढळून आले

सींबांींधधताीं र कार ाई करण्यासीं भागत

उक्त नन े ना र को ती

कायग ािी करण्यात आली

ा येत आिे ,

श्रीा धगरीश बांापट : ा१)

ा२) िे खरे नािी, त्ापप, तालुका मुरबांाड जजल्िा ठा े

(५) नसल्यास, प लींबांाची कार े काय आिे त ?

ये्े

एकू

१९६ रास्त भा

त्तयानींतर केलेल्या तपास ीमध्ये

क
ु ाने मींजुर

आिे ता ह नाींक १४ा०३ा२०१६

ोर्षी आढळलेल्या ३ रास्त भा

रद्द करण्यात आले आिे ता तसेच ह नाींक ३ा०९ा२०१५

क
ु ानाींचे पर ाने

त्तयानींतर केलेल्या

तपास ीमध्ये १०५१ मल्र केरोसीन जप्त करण्यात आले आिे ा ४ क्रकरकोळ
केरोसीन पर ानधारकाप रुध्

मुरबांाड पोलीस स््े शनमध्ये गुन्िा

ाखल करण्यात

आला असून तीन पर ानधारकाींचे पर ाने ननलींबबांत करण्यात आले आिे त
पर ानाधारकाचा पर ाना रद्द करण्यात आला आिे ा

(३) याबांाबांत को तेिी नन े न प्राप्त झाल्याचे आढळून आले नािीा
(४)

ा५) प्रश्न उद््ा त नािीा

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

एका

24

चांद्रपरू येथील पाणी गण
ु ित्ता तपासणी प्रयोग शाळा बांांद असल्याबांाबांत
(२२)

*

८१७७३

श्रीानानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :

सन्माननीय पाणीपुरिठा

आणण स्िच्छता मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) चींद्रपूर ये्ील भूजल स ेक्ष
प्रयोग शाळा पाच

प कास यींत्र ा प भागातील पा ी गु

र्षागपासन
बांीं
ू

असल्याचे मािे डडसेंबांर २०१६ मध्ये

त्तया रयायान नन शगनास आले, िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, उक्त पा ी गु

त्तता प्रयोग शाळा बांीं

त्तता

ा

असण्याची कार े काय

आिे त तसेच पाण्याचे नमन
ु े तपासण्यासाठी को ती पयागयी व्य स््ा करण्यात
आली

ा येत आिे ,

(३) नसल्यास, प लींबांाची कार े काय आिे त ?
श्रीा बांबांनराि लोणीिर : ा१), (२)

ा३) िे खरे नािीा

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

पुणे जजल्हयातील शसांहगड ि राजगड किल्याांच्या सांिांधन
च िामात
िां्रशाटदारािडून अतनयशमतता झाल्याबांाबांत

(२३)

*

८०९६१

प्राािषाच गायििाड (धारािी), श्रीािालीदास िोळां बांिर (िडाळा),

श्रीाअशमन पटे ल (मांबां
ु ादे िी) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

पु े

जजल्ियातील

सन्माननीय साांस्िृतति िायच मां्रशी पढ
ु ील

मसींिगड

राजगड

क्रकल्याींच्या

सीं धगन

कामात

कींत्रा् ाराकडून अननयममतता झाल्याने ते्ील कामे ्ाींबांप ण्यात आली असल्याचे
मािे डडसेंबांर, २०१६ मध्ये
काय,

ा त्तया

रयायान नन शगनास आले आिे , िे खरे आिे

(२) असल्यास, यासीं भागत शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्तयात काय
आढळून

आले

कींत्रा् ाराकडून
कायग ािी केली

ीं ड

त्तयानर्ष
ु ींगाने

स र

सूल करण्याबांाबांत

ा करण्यात येत आिे ,

क्रकल्ल्याीं र

स ोर्ष

कामे

केलेल्या

उक्त कामे सरु
ु करण्याबांाबांत को ती

(३) नसल्यास, प लींबांाची कार े काय आिे त ?
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श्रीा विनोद तािडे : ा१) िे खरे आिे ा
मसींिगड क्रकल्ला या

राज्य सींरक्षक्षत स्मारकाच्या जतन-

अननयममतता असल्याची तक्रार माा आम ार भीमरा

रु
ु स्ती कामात

तापकीर याींनी माा

जजल्िाधधकारी, पु े याींच्याकडे केल्यानींतर माा जजल्िाधधकारी, पु े याींच्यामाफगत

र्ींजजननअरीींग कॉलेज, पु े ये्ील तज्ञाची एकस स्यीय सममती ननयुक्त करण्यात
आलीा स र सममती तज्ञाने प्रत्तयक्ष पाि ीनींतर मसींिगड क्रकल्ल्याच्या जतनरु
ु स्ती कामात अननयममतता आढळून आल्याचा अि ाल

माा जजल्िाधधकारी,

पु े याींना सा र केल्यानींतर स र काम ्ाींबांप ण्यात आलेा

ा२) प भागाने कींत्रा् ारास काळया या ीत ्ाकले असन
ू मसींिगड क्रकल्ला, जजा
पु े या राज्य सींरक्षक्षत स्मारका रील आजपयंत झालेल्या कामाचे पू ग
सींबांींधधत कींत्रा् ारास अ ा करण्यात आले नसल्याचे

ीं ड

नािीा

ा३) प्रश्न उद््ा त नािीा

े यक

सल
ू करण्यात आलेला

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

िाडा (जजापालघर) येथील िोिािोला िांपनीच्या
साांडपाण्यामळ
ु े पाणी दवू षत झाल्याबांाबांत

(२४)

*

७५७८८

श्रीाराधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), श्रीाविजय िडेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी), श्रीाअब्दल
ु ादे िी), श्रीासतु नल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्रीाअशमन पटे ल (मांबां
िेदार (सािनेर), श्रीाअमर िाळे (आिी), श्रीाअशमत
श्रीाअशमत

साटम

(अांधेरी

पजश्चम),

दे शमुख (लातूर शहर),

अॅडागौतम

चाबांि
ु स्िार

सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

(वपांपरी) :

ाडा ाजजापालघर) ये्ील कोकाकोला कींपनीने आपले साींडपा ी

मु त

बांा्य झालेली मशतपेये गा च्या नाल्यात सोडल्यामुळे बांोअर ेलचे पा ी प्र पू र्षत
िोऊन

नागररकाींच्या

आरोग्या र

आिे

जममनीत

तिमसल ार,

ाडा याींचेकडे मािे जाने ारी, २०१७ मध्ये

स र

कींपनी र

आिे , िे खरे आिे काय,

कडधान्याचे

िोत

शेतकऱ्याींच्या
असल्याने

गेल्याने

परर ाम

कार ाई

करण्याची

पीक

तसेच

े खील

माग ी

स र

धोक्यात

ये्ील

पा ी
आले

ग्रामस््ाींनी

ा त्तया रयायान केली
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(२) असल्यास, याप्रकर ी शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्तयात काय
आढळून आले

त्तयानुसार प्र र्ष
ू ास जबांाबां ार अस ाऱ्या सींबांींधधत कींपनीप रुध्

को ती कार ाई केली

ा करण्यात येत आिे ,

(३) नसल्यास, प लींबांाची कार े काय आिे त ?
श्रीा रामदास िदम : ा१) िोय, िे खरे आिे ा

(२) स र तक्रारीच्या अनर्ष
ु ींगाने तक्रार ार तसेच ग्रामपींचायत स स्य

उद्योग

प्रनतननधी याींचेसम ेत ह नाींक १०/०१/२०१७ रोजी मिाराषर प्र र्ष
ू
मींडळाने स््ळभे् केली त्तयानस
ु ार :
•

नाल्यातील/ग्ारीतील

साींडपाण्यातील घ्क आण
बांेव्िरे जेस

प्राा

मला

या

साींडपाण्याचे

प्
ृ :कर

ननयींत्र

केल्यानींतर

त्तया

त्तयाींची मात्रा िी मेा हिीं स्
ु ्ान कोका कोला

उद्योगाकडून

रसायनाींशी सींबांधीं धत नसल्याचे ननषपन्न झालेा

ापरण्यात

येत

असलेल्या

• स र कींपनीमधन
ननघ ारे साींडपा ी कींपनीबांािे र पडत नसल्याचे
ू

तसेच उल्लेणखत शेत जममनीत पपके घेत नसल्याचे तालक
ु ा कृर्षी
अधधकारी,

ाडा याींनी कळप लेले आिे ा

• घ्नास््ळी उद्योगाच्या आ ारात सीासीाह्ाव्िीा कमेरा बांसप ण्याच्या
सूचना

े ण्यात

आलेल्या

बांसप ण्यात आला आिे ा
• कींपनीला कार े

(३) प्रश्न उद््ा त नािीा

िोत्तया

त्तयानूसार

सीासीाह्ाव्िीा

कमेरा

ाख ा नो्ीस बांजा ण्यात आली आिे ा
-----------------

जुमडा-पेडगाि (तााजजाहहांगोली) या गािातील
(२५)

*

पाणी पुरिठा योजना बांांद असल्याबांाबांत

७७०९९

डॉासांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्रीाअशमन पटे ल (मांबां
ु ादे िी) :

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :(१)

जम
ु डा-पेडगा

नळ योजना बांीं
खरे आिे काय,

ातााजजाहिींगोली) या गा ात गत

ोन

र्षांपासन
ू पा ी परु ठा

असल्याने या गा ात तीव्र पा ी ्ीं चाई ननमाग

झाली आिे , िे
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(२) असल्यास, उक्त प्रकर ाबांाबांत माास््ाननक लोकप्रनतननधी

जजल्िाधधकारी, हिींगोली याींना ह नाींक ९ नोव्िें बांर, २०१६ रोजी
लेखी नन े न ह ले आिे , िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास,

उक्त

गा ात

शासनाने को ती कायग ािी केली

पा ी

परु ठा

नळयोजना

ा करण्यात येत आिे ,

ग्रामस्् याींनी

ा त्तयासुमारास

सरु
ु

करण्याकरीता

(४) नसल्यास, प लींबांाची कार े काय आिे त ?
श्रीा बांबांनराि लोणीिर : ा१)
२०१६ पासन
ू बांीं

िोतीा

ा२) ह ा०९ा११ा२०१६ रोजी

अींशत: खरे आिे ा प्रत्तयक्षात स र योजना सप््ें बांर,

ा त्तया सुमारास माास््ाननक लोकप्रनतननधी

ग्रामस््

याींनी जजल्िाधधकारी, हिींगोली याींना नन े न ह ल्याची तपास ी केली असता
नन े न प्राप्त झाल्याची नों

आढळून येत नािीा

ा३) स र नळ योजना सरु
ु करण्यासाठी ग्रामपींचायतीने केबांल, मो्ार
रु
ू पा ी परु ठा सरु
ु केला आिे ा
ु स्ती करुन ह ा०३ा०३ा२०१७ पासन

ा४) प्रश्न उद््ा त नािीा

क्रकरकोळ

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

धगरड (तााभडगाांि,जजाजळगाांि) येथील राष्ट्रीय पेयजल योजनेतन
ू मांजूर
(२६)

*

झालेली पाणी परु िठा योजना अपण
ू च असल्याबांाबांत

७७४०२

डॉासतीश (अण्णासाहे बां) पाटील (एरां डोल) :

सन्माननीय

पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) धगरड ातााभडगाीं , जजाजळगाीं ) ये्े राषरीय ग्रामी

पेयजल योजनेतून

पा ी पुर ठा योजना मींजूर करण्यात आली िोती, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, स र योजनेसाठी १ को्ी ३३ लक्ष रूपयाींचे अीं ाजपत्रक असन
ू
त्तया र सींपू ग खचग

काम अत्तयींत ननकृष्

ाख न
ू िी स र योजना आजतागायत अपू ग असून योजनेचे
जागचे झाल्याबांाबांत स््ाननक लोकप्रनतननधीनी अनेक

तक्रारी केल्या आिे त, िे िी खरे आिे काय,
(३)

आले

केली

ेळा

असल्यास, याबांाबांत शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्तयात काय आढळून
त्तयानुर्षींगाने स र योजनेचे काम पू ग करण्याबांाबांत

ा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, प लींबांाची कार े काय आिे त ?

को ती कायग ािी
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श्रीा बांबांनराि लोणीिर : ा१) िोया
ा२) िे खरे नािीा

स र योजनेस रुा१,३२,३७,५००/- ढोबांळ क्रकीं मतीस सन २०१४-१५ मध्ये

राषरीय ग्रामी

पा ी पुर ठा

पेयजल कायगक्रमाअींतगगत मींजरू ी प्राप्त असन
ू योजनेचे काम ग्राम
स् च्छता सममती धगरड याींचे माफगत करण्यात येत असन
ू

प्रगतीप्ा र आिे ा योजने र आतापयंत रुा१,१९,१३,७५०/- र्तका ननधी सममतीस
ह लेला आिे ा योजनेतील आतापयंत झालेल्या कामाींचा
ा३) योजनेतील प तर व्य स््ा

क्रकरकोळ कामे

जाग चाींगला आिे ा

गळता र्तर कामे पु ग

करण्यात आलेली आिे ता योजनेची काम मे २०१७ अखेरपयंत पु ग करुन योजना
ग्रामपींचायतीस

े खभाल

स् च्छता सममतीस सच
ु ना
ा४) प्रश्न उद््ा त नािीा

रु
ु स्तीसाठी िस्ताींतरीत करण्याबांाबांत पा ी पुर ठा

े ण्यात आलेल्या आिे ता

----------------महाड (जजारायगड) तालक्
ु यामधील एमआयडीसीतील िारखान्याच्या
(२७)

रसायनशमधश्रत साांडपाण्याने होणारे प्रदष
ू ण

*

७६५६४

गोगािले

(महाड),

श्रीासुभाष उफच पांर्डतशेठ पाटील (अशलबांाग), श्रीाभरतशेठ
श्रीाधैयश
च ील

पाटील

(पेण),

श्रीामनोहर

भोईर

सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ाजजारायगड)

तालक्
ु यामधील

एमआयडीसीतील

(उरण) :

(१)

मिाड

रासायननक

पा ी

रु र आींबांेत खाडीमध्ये सोडण्याचे आ े श असतानािी ते्ील कारखान्याींनी

कारखान्याींतन
ू ननघ ा-ऱ्या साींडपाण्याचे सीई्ीपीद् ारे शध्
ु ीकर

िोऊन नींतर ते

शासनाच्या ननयमाींचे उल्लींघन करुन खाडीपट्टय
् ातील न ीपात्रात

ग
ं ीयुक्त काळे
ु ध

पा ी सोडले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, मिाड एमआयडीसीच्या कायगक्षेत्रात जे न ीन रासायननक कारखाने
आिे त त्तयाींनी प्र पू र्षत साींडपा ी सोडण्याबांाबांत प शेर्ष खबांर ारी घेतलेली नािी, िे
िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त्ता कारखान्यातील रसायनममधश्रत साींडपाण्यामळ
ु े शेत जममन
नापपक झालेली असन
ू ये्ील पाण्याचे स्त्रोत

े खील रसायनममधश्रत झाले असून

ते्ील अनेक नागररक प प ध आजाराींनी ग्रस्त आिे त, िे िी खरे आिे काय,
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(४) असल्यास, याप्रकर ी शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्तयात काय
आढळून आले
केली

सींबांधीं धत कारखान्याीं र

ोर्षी अधधकाऱ्याीं र को ती कार ाई

ा करण्यात येत आिे ,

(५) नसल्यास, प लींबांाची कार े काय आिे त ?
श्रीा रामदास िदम : ा१) िे खरे नािीा
(२) िे खरे नािीा

(३) तालुका कृर्षी अधधकारी, मिाड याींच्या अि ालानुसार मिाड एमआयडीसीच्या
कायगक्षेत्रात जमीन नापीक झाल्याबांाबांतची तक्रार प्राप्त झालेली नािीा

तालक
ु ा आरोग्य अधधकारी, मिाड याींच्या अि ालानस
ु ार, प्रा्ममक आरोग्य

केंद्र, धचींभा े

प्रा्ममक आरोग्य केंद्र,

ासगा

ये्ील आींतररूग्

बांा्यरूग्

प भागाच्या तपास ीमध्ये तसेच आरोग्य कमगचा-याींच्या गि
ृ भे्ीमध्ये को त्तयािी
रोगाची लाग

झालेले रूग्

ा४) प्रश्न उद््ा त नािीा

आढळून आलेले नािीता

ा५) प्रश्न उद््ा त नािीा
-----------------

लोहा (जजा नाांदेड) तालुक्यातील अन्न सुरक्षा योजनेचे धान्य
(२८)

*

िाळया बांाजारात वििल्याबांाबांत

८०७०६

श्रीाप्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

अन्न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :(१)

लोिा (जजानाीं े ड)

तालक्
ु यातील

शासनाकडून

गोरगरीबां

कु्ुींबांासि

शेतक-याींसाठी ये ा-या अन्न सुरक्षा योजनेचे धान्य तालुक्यातील स् स्त धान्य

क
ु ान ाराींना प तररत न करता परस्पर काळया बांाजारात प कल्या प्रकर ी

प्रभारी नायबां तिमसल ार पापूल ार याींच्या चौकशीचे आ े श मािे जाने ारी, २०१७
मध्ये

काय,

ा त्तया रयायान जजल्िा परु ठा अधधकारी याींनी ह ले आिे त, िे खरे आिे

(२) असल्यास, उक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आिे काय

उक्त

आ े शानुसार करण्यात आलेल्या चौकशीत काय आढळून आले, त्तयानुर्षींगाने
सींबांींधधताीं र को ती कार ाई केली

ा करण्यात येत आिे ,

(३) नसल्यास, प लींबांाची कार े काय आिे ?
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श्रीा धगरीश बांापट : (१) िे खरे नािीा
(२)

ा३) प्रश्न उद््ा त नािीा

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

िोलारी (ताा लाखनी, जजा भांडारा) येथील नळयोजनेच्या िामामध्ये
झालेल्या गैरव्यिहाराची चौिशी िरणेबांाबांत

(२९)

*

८१८०५

श्रीाराजेश िाशीिार (सािोली) :

सन्माननीय पाणीपुरिठा

आणण स्िच्छता मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोलारी ाताा लाखनी, जजा भींडारा) ये्े भारत ननमाग

योजनेअत
ीं गगत

सन २०११-१२ मध्ये ५२ लाख रुा खचग करुन केलेल्या नळयोजनेच्या अपु ग
कामात सींबांध
ीं ीत कींत्रा् ाराकडून

अननयममतता आण

गैरव्य िार झाल्याची

तक्रार कायगकारी अमभयींता, ग्रामी

पा ी पुर ठा प भाग, जजा पा भींडारा याींचेकडे

(२)

तक्रारीची

करण्यात आली िोती, िे खरे आिे काय,
असल्यास,

स र

प्रकर ी

करण्यासाठी उपप भागीय अमभयींता, ग्रामम

शिाननशा

करुन

अि ाल

सा र

पा ी पुर ठा ाजजापा) उपप भाग,

भींडारा याींना कायगकारी अमभयींता याींचे पत्र क्रा भींजजप/ग्रापापपु /लेखा/२३७/२०१६,

ह नाींक ०६ फेब्रु ारी २०१६ अन् ये कळप ण्यात आले असून स र योजनेसाठी
रुा १७,४९,३६१ लक्ष ए ढी रक्कम प नामल्
ु याींकनाने को तेिी

े यक सा र न

करता योजनेच्या खात्तया र जमा केले असल्याचे नन शगनास आले, िे िी खरे
आिे काय,

(३) तसेच उक्त योजनेच्या खात्तया र जमा केलेल्या रकमेची
करण्यात आली आिे त काय,

े यके सा र

(४) असल्यास, उक्त योजनेमध्ये झालेल्या गैरव्य िाराची शासनाने चौकशी केली
आिे काय, त्तयात काय आढळून आले
केली

ा करण्यात येत आिे ,

त्तयानर्ष
ु ींगाने सींबांधीं धताीं र को ती कार ाई

(५) नसल्यास, प लींबांाची कार े काय आिे त ?
श्रीा बांबांनराि लोणीिर : ा१) िोया
(२) पा ी परु ठा
अधग्रम

स् च्छता सममती, कोलारी याींना योजनेचा नतसरा िप्ता

े ताना, स र कामाचे रुा १६.१३ लक्ष र्तक्या रकमेचे मल्
ु याींकन सा र
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करण्यात आलेा त्तयानर्ष
ु ींगाने
े ण्यात आलीा

ननयमानुसार रुा १७,४९,५११/- र्तकी रक्कम अग्रीम

(३) िोया े यक तयार आिे ा

(४) प्राप्त तक्रारीस अनस
ु रुन केलेल्या चौकशीत तक्रारीत तर्थय आढळून आले
नािीा

(५) प्रश्न उद््ा त नािीा

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

मीरारोड (जजाठाणे) येथील रे तीबांांदर-िरसािे मागाचिरील खाडीकिनारी फेमा ड्रेशसांग
िॉपोरे शन िांपनीने अनधधिृतररत्या भूखड
ां ताब्यात घेतल्याबांाबांत

(३०)

*

८०१३१

श्रीारुपेश म्हा्रशे (शभिांडी पि
ू )च :

सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

ा१) मीरारोड ाजजाठा े) ये्ील रे तीबांीं र- रसा े मागाग रील खाडीक्रकनारी फेमा
ड्रेमसींग

कॉपोरे शन

कींपनीने

१

एकर

जागेतील

सींरक्ष

कायद्याखाली मािे जाने ारी, २०१७ मध्ये

काीं ळ नाची

तोड

अनधधकृतररत्तया भूखड
ीं बांळकाप ल्याबांाबांत कॉपोरे शनच्या मालकाींप रुध्
केला आिे , िे खरे आिे काय,

ा त्तया

करुन

पयाग र

रयायान गन्
ु िा नों

ा२) असल्यास, यासीं भागत सीआरझेड-१ मधील नत राींची अ ैध तोड कर ाऱ्या
सींबांींधधत कॉपोरे शनच्या मालकाींप रुध्

तिमसल ार कायागलयास मािे माचग, २०१६

मध्ये अि ाल पाठ ण्यात आला असन
ू त्तयानुसार अद्यापिी कार ाई करण्यात
आलेली नािी, िे िी खरे आिे काय,

ा३) असल्यास, उक्त स ग प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आिे काय,
ा४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले

कर ाऱ्या कींपनी र शासनाने को ती कार ाई केली
ा५) नसल्यास, प लींबांाची कार े काय आिे त ?

त्तयानुसार नत राींची तोड

ा करण्यात येत आिे ,

श्रीा रामदास िदम : ा१) िे खरे आिे ा
ा२) िे खरे नािीा
ा३)

ठा े)

ा४) जजल्िाधधकारी, ठा े याींच्या अि ालानुसार मौजे
ये्ील

फेमस

ड्रेणझींग

खाडीक्रकनारी अनधधकृत भरा

कींपनीच्या

मालकीच्या

रसा े ातााजजा

जागेलगत

कींपनीने

करून काीं ळ नाची झाडे गाडल्याचे नन शगनास
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आल्याने

सींबांींधधत

अींतगगत गन्
ु िा

कींपनीप रूद्ध जाने ारी,२०१७

ाखल करण्यात आला आिे ा

ा५) प्रश्न उद््ा त नािीा

मध्ये

पयाग र

काय ा,१९८६

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

राज्यातील अल्पसांखयाांि समाजातील मुलीांिरीता ४३
शहराांमध्ये सुसज्ज िसततगह
ृ े बांाांधण्याबांाबांत

(३१)

*

७७२९५

श्रीाविजय षटी (पारनेर) :

सन्माननीय अल्पसांखयाांि

वििास मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील अल्पसींख्याींक समाजातील मुलीींना उच्च मशक्ष

घेता या े

प कास प भागाने ह नाींक २ माचग, २०१० रोजी घेतला मात्र गेल्या ६

र्षागत के ळ

याकररता ४३ शिराींमध्ये सुसज्ज
१०

सतीगि
ृ ाींची

सनतगि
ग
अल्पसींख्याींक
ृ े बांाींधण्याचा नन य

कामे पू ग झाल्याचे ह नाींक २८ डडसेंबांर, २०१६

त्तयासुमारास नन शगनास आले आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, उ रग रत

ा

सनतगि
ृ े न बांाींधण्याची कार े काय आिे त,

(३) असल्यास, शासनाने उपरोक्त
केली

रोजी

ा करण्यात येत आिे ,

सनतगि
ृ बांाींधण्याबांाबांत को ती कायग ािी

(४) नसल्यास, प लींबांाची कार े काय आिे त ?
श्रीा विनोद तािडे : ा१) अल्पसींख्याक समाजातील मुलीींसाठी प्रत्तयेक जजल्ियात
सतीगि
ग ान् ये मान्यता
ृ बांाींधण्यास ह ा २.३.२०१० च्या शासन नन य

े ण्यात

आली आिे ा तसेच राज्यातील प द्यापीठाींच्या जागे र अल्पसींख्याक मुलीींसाठी
सतीगि
ग
ह ा२०.१२.२०११ रोजी ननगगममत
ृ सुरू कर ेसीं भागत शासन नन य

करण्यात आला आिे ा त्तयाचबांरोबांर केंद्रपुरस्कृत बांिुक्षेत्रीय प कास कायगक्रमाींतगगत
े खील सतीगि
१८ हठका ी सतीगि
ृ बांाींधण्यात येत आिे ता आतापयंत एकू
ृ
कायागजन् त झाली आिे ता
ा२)

ा३) अद्याप २३

सतीगि
ृ ाींची बांाींधकाम प्रक्रक्रया सुरु असून बांाींधकामाच्या

प्रगतीनस
ु ार ्प्प्या्प्प्याने ननधी
ा४) प्रश्न उद््ा त नािीा

े ण्यात येत आिे ा

-----------------
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भातिुली (जजाअमरािती) तालक्
ु यातील विश्रोळी -१०५ गािे योजनेतील
गािाांना अल्प ि अतनयमीत पाणी पुरिठा होत असल्याबांाबांत

(३२)

*

७७२८६

अॅडायशोमती ठािूर (ततिसा), श्रीाअशमन पटे ल (मुांबांादे िी) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) भातकुली ाजजाअमरा ती) तालक्
ग प श्रोळी -१०५
ु यातील माजजाप्राा अतींगत

गा े योजनेमध्ये ्ाकरखेडा सींभु या गा ाचा समा ेश असून योजना कायागजन् त
झाल्या पासन
ू स र गा ाला अल्प

अननयमीत पा ी पुर ठा िोत असल्यामुळे

ये्ील पेयजलाची समस्या कायम आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त गा ाला पा ी प तर ाची जबांाबां ारी असलेल्या कमगचा-याीं र
को तेच ननयींत्र

नसल्यामुळे अनेक हठका ी पा ी चोरी िोत असल्याचे

नन शगनास आले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त योजने अींतगगत अननयममत िोत असलेला पा ी पुर ठा
ननयममत कर ेसाठी

उक्त गा ाला ननयममत पा ीपुर ठा

मााउद्योग राज्यमींत्री

माा पयाग र

रोखण्यासाठी स््ाननक लोकप्रनतननधी याींनी माा
रोजी
(४)

पा ी चोरी

सा ज
ग ननक बांाींधकाम राज्यमींत्री,

राज्यमींत्री याींना ह नाींक २७ एपप्रल,२०१६

ा त्तया सुमारास लेखी नन े न ह ले आिे , िे िी खरे आिे काय,

असल्यास, उक्त प्रकर ाबांाबांत शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्तयात

काय आढळून आिे

उक्त नन े नाच्या अनुर्षींगाने ननयममत पा ी पुर ठा

करण्याबांाबांत को ती कायग ािी केली

ा करण्यात येत आिे ,

(५) नसल्यास, प लींबांाची कार े काय आिे त ?
श्रीा बांबांनराि लोणीिर : ा१) अींशत: खरे आिे ा

प श्रोळी १०५ गा े प्रा े मशक पा ी पुर ठा योजनेतील ्ाकरखेडा शींभु या

गा ाला ननयममत पा ी परु ठा सरु
ु आिे ा त्ापप, गा ातील उीं च भागात
कधीकधी पुरेशा

ाबांाने पा ी पुर ठा िोत नसल्याने

क्रकीं ा

पाईपलाईन

मलकेजेस उद्भ ल्यास कधी कधी गा क-याींना अननयममत पा ी पुर ठा िोतोा
(२) स र योजनेच्या
करण्यात येत आिे ा

े खभाल

रु
ु स्तीचे काम खाजगी कींत्रा् ारामाफगत

ननयुक्त कमगचा-याीं र योग्य ननयींत्र

समन् य ठे ूनच,

ैयजक्तक नळजोड ीद् ारे जलमापक यींत्र ला न
ू च सींपु ग गा ाला पा ी परु ठा
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करण्यात येतोा

त्ापप, अ ैध नळ जोडण्या आढळून न आल्यामुळे पा ी

चोरीचा प्रश्न उद््ा त नािीा ा
(३)

ा४) स र प्रकर ी स््ाननक लोकप्रनतनधी याींचेमाफगत माा मींत्री

मिो याींना लेखी नन े न ह ल्याचे आढळून येत नािीा
त्ापप,

गा ातील

िोण्याकरीता,

कािी

उीं च

भागात

पुरेशा

ाबांाने

पा ी

पुर ठा

सन २०१६-१७ च्या पा ी ्ीं चाई कृती आराखडयात ्ाकरखेडा सींभु

या गा ाचा समा ेश करण्यात आला
व्िॉल् ची तरतु

आिे ा त्तयानुसार, प्रस्ता ात पाईप लाईन

करण्यात आली आिे ा

(५) प्रश्न उद््ा त नािीा

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

हहांगोली जजल्हयात सिच शशक्षा अशभयानाांतगचत मोडिळीस आलेल्या
(३३)

*

िगच खोल्या ि स्िच्छतागह
ृ ाच्या बांाांधिामाबांाबांत

७७५२५

डॉासांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीाअशमन पटे ल (मुांबांादे िी),

श्रीातानाजी मट
ु िुले (हहांगोली) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) हिींगोली जजल्ियात स ग मशक्षा अमभयानाींतगगत मोडकळीस आलेल्या
खोल्याींसाठी २ को्ी ८० लाख ८० िजार रुपयाींची तरतू
स् च्छतागि
ृ ाींसाठी १ को्ी २०
डडसेंबांर, २०१६ मध्ये

ा त्तया

लाख ७५

गग

केली आिे तर

िजार रुपये मींजरू असल्याचे

मािे

रयायान नन शगनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त एकािी

गग खोल्याींचे बांाींधकाम सरु
ु झाले नसल्याने

ननधी अखधचगत राहिला असन
ू प द्यार्थयांची गैरसोय िोत आिे , िे िी खरे आिे
काय,

(३) असल्यास, याप्रकर ी शासनाने चौकशी केली आिे काय
ननधी

खचग

न

करण्याची

कार े

काय

करण्याबांाबांत को ती कायग ािी केली आिे

आिे त,

त्तयानस
ु ार अद्याप

स र कामे

ा करण्यात येत आिे ,

तातडीने

पू ग

(४) नसल्यास, प लींबांाची कार े काय आिे त ?
श्रीा विनोद तािडे : ा१) अींशत: खरे आिे ा

हिींगोली जजल्ियात स ग मशक्षा अमभयानाींतगगत मोडकळीस आलेल्या
न ीन
आिे ा

गगखोल्या

गगखोल्या यासाठी रूा२ को्ी ८० लाख ८० िजार र्तकी तरतू

केली
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(२) ननधी अखधचगत राहिल्याने प द्यार्थयांची गैरसोय िोऊ नये याबांाबांत
घेण्यात आली आिे ा
(३)

ा४) प्रश्न उद््ा त नािीा

क्षता

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

मांबां
ु ईतील सात नामाांकित खाजगी रुग्णालयाांिर िैध मापनशास््रश विभागाने
(३४)

*

विशेष मोहहम राबांिून िारिाई िेल्याबांाबांत

७७९६८

श्रीाविजय षटी (पारनेर), श्रीाअशमत साटम (अांधेरी पजश्चम),

श्रीासतु नल राऊत (विक्रोळी), श्रीासांतोष दानिे (भोिरदन), श्रीाधैयश
च ील पाटील
(पेण), श्रीाजयप्रिाश मद
ांु डा (बांसमत), श्रीामांगलप्रभात लोढा (मलबांार हहल),
श्रीाशशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्रीाअजजत पिार (बांारामती), श्रीासरु े श लाड (िजचत),

प्रााविरें द्र जगताप (धामणगाि रे ल्िे), श्रीाअशमन पटे ल (मुांबांादे िी), श्रीाराजन

साळिी (राजापूर), श्रीासुतनल शशांदे (िरळी), अॅडाभीमराि धोंडे (आष्ट्टी), डॉाबांालाजी

किणीिर (अांबांरनाथ), श्रीाहदलीप िळसे-पाटील (आांबांेगाि), श्रीाजयांत पाटील
(इस्लामपूर), श्रीापाांडुरां ग बांरोरा (शहापूर), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बांागलाण) :

सन्माननीय अन्न, नागरी परु िठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील

काय :-

(१) मुींबांईतील लीला ती रूग् ालय, फो्ीज रूग् ालय, कोक्रकलाबांेन धीरूभाई

अींबांानी रूग् ालय, एमशयन िा्ग र्जन्स््ी्य्
ू , ग्लोबांल रूग् ालय, हिरानीं ानी
रूग् ालय आण
प्रशासनाने

उपचारासाठी

सर एच एन रूग् ालय

ैध मापनशास्त्र अधधननयमातील ननयमाचा भींग करून रूग् ालयात

ापरण्यात ये ा-या बांलन
ू डडव्िार्स, एींजोग्राक्रफक क्े्र, युरे्ीक

युरो ल्र्ड, आय ी क्े्र, गाईड
कलेक््र र्त्तया ी
राज्याच्या

नामाक्रकीं त रूग् ालय व्य स््ापन,

स्तच
ूीं ी

ायर, बांेधिक सक्रकग्, िनसन ग्लोज, ब्लड

छापील क्रकींमतीपेक्षा

ाढी

राने प क्री केल्याबां

ल

ध
ै मापनशास्त्र प भागाने उक्त रुग् ालयाीं र कार ाई केली असल्याचे

मािे जाने ारी २०१७ मध्ये

ा त्तया रयायान नन शगनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) तसेच राज्यातील अनेक

द्
ै यकीय रूग् ालयाींमध्ये

आयव्िी क्े्र आ ेजष्त उपकर े

ापरण्यात ये ाऱ्या

स्तुीं रील घोपर्षत केलेल्या क्रकींमती

छापील माहितीमध्ये खाडाखोड करून अनेक रूग् ाींची रूग् ालयाींकडून फस
केली जाते, िे िी खरे आिे काय,

क
ू
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(३) असल्यास, याप्रकर ी शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्तयात काय
आढळून आले

उक्त रुग् ालयाींच्या व़् स््ापना र

करण्यात येत आिे ,

को ती कार ाई केली

ा

(४) नसल्यास, प लींबांाची कार े काय आिे त ?
श्रीा धगरीश बांापट : ा१) िे खरे नािीा
ा२)

ा३)

मेाफो्ीस िॉस्पी्ल भाींडूप, मुींबांई

फबब्रल नचरल फायबांर १०० ग्रा
कँडी िॉस्पी्ल याींचेप रुध्

याींचेप रुध्

एक आ ेजष्त

रील क्रकींमतीत खाडाखोड केल्याबांद्दल

बांँडज
े रोल पकेज

स्तू

मेाब्रीच

कॉ्न क्रक्रप बांँडज
े या आ ेष्ीत

स्तू रील क्रकीं मतीत बां ल केल्याबांाबांत ख्ले

ाखल केले आिे ता

ैधमापन शास्त्र यींत्र ेने उक्त उल्लींघनाबांाबांत

रील रुग् ालये

र्तर

उल्लींघनाबांाबांत मेामलला ती िॉस्पी्ल, बांाींद्रा, मेाकोक्रकलाबांेन धधरुभाई अींबांानी

िॉस्पी्ल, अींधेरी, मेाएमशयन िा्ग र्न्स्ट्नयू्, बांाींद्रा, मेाग्लोबांल िॉस्पी्ल, परे ल,
मेाडॉाएलाएचाहिरानीं ानी िॉस्पी्ल, प ई,
फाऊींडेशन) याींचेप रुध्

ख्ले

ा४) प्रश्न उद््ा त नािीा

मेा सर एचाएनािॉस्पी्लाररलायन्स

ाखल केले आिे ता
-----------------

िाठोडा शुक्लेश्िर, (तााभातिुली, जजाअमरािती) येथे मख
ु यमां्रशी पेयजल

िायचक्रमाअांतगचत स्ितां्रश पाणी पुरिठा योजनेचा प्रस्ताि मांजूर िरण्याबांाबांत
(३५)

*

८१९३७

अॅडायशोमती ठािूर (ततिसा) :

सन्माननीय पाणीपुरिठा

आणण स्िच्छता मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

ाठोडा शुक्लेश् र ातााभातकुली, जजाअमरा ती) ये्े माामुख्यमींत्री पेयजल

कायगक्रमाअींतगगत स् तींत्र पा ी पुर ठा योजनेचा प्रस्ता
स््ाननक लोकप्रनतननधी याींनी माा पा ीपरु ठा
सप््ें बांर, २०१६ रोजी
(२)

मींजूर करण्यासाठी

स् च्छता मींत्री याींना ह नाींक २२

ा त्तयासुमारास नन े न ह ले आिे , िे खरे आिे काय,

असल्यास, उक्त नन े ना र शासनाने को ती कायग ािी केली

येत आिे ,

(३) नसल्यास प लींबांाची कार े काय आिे त ?

ा करण्यात
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श्रीा बांबांनराि लोणीिर : (१)
त्ापप,

स र

ा२) िे खरे नािीा

योजनेचा

मुख्यमींत्री

रुा९३ा८८ लाख र्तक्या क्रकमींतीचा प्रस्ता

ग्रामी

पेयजल

कायगक्रमाींतगगत

प्रशासकीय मींजूरीसाठी शासनास

ह ा२२ा०२ा२०१७ रोजी प्राप्त झाला आिे ा त्तयानस
ु ार स र योजनेस प्रशासकीय
मान्यता

े ण्यापु ी प्रधान सधच

याींचे अध्यक्षतेखालील ताींबत्रक सममतीसमोर

सा रीकर ाकररता ठे ण्याची कायग ािी करण्यात येत आिे ा
(३) प्रश्न उद््ा त नािीा

----------------विधान भिन :
मुांबांईा

डॉा अनांत िळसे
प्रधान सधचि
महाराष्ट्र विधानसभा

________________________________________________________
मद्र
ु पू ग स ग प्रक्रक्रया मिाराषर प धानमींडळ सधच ालयाच्या सींग क यींत्र े र
मुद्र : शासकीय मध्य ती मद्र
ु ालय, मुींबांईा

