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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
गुरुिार, हदनाांि २३ माचच, २०१७ / चैत्र २, १९३९ ( शिे )
(१)

(२)
(३)
(४)

शालेय शशक्षण, क्रीडा आणण यि
ु ि िल्याण,

उच्च ि तांत्रशशक्षण, मराठी भाषा, साांस्िृतिकति िायच,
अल्पसांखयाांि वििास आणण िक्फ मांत्री

याांचे प्रभारी

अन्न ि नागरी पुरिठा आणण ्ाहि सांरक्षण,

विभाग

अन्न आणण षषध प्रशासन, सांसदीय िायच मांत्री
पयाचिरण मांत्री

पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री
-------------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांखया - २९
-------------------------------------

दहहसर (मुांबई) येथील साई शशिाई फामचमधून बनािट
इनहे लरचा साठा जप्त िेल्याबाबत

(१)

*

८२२५३

श्री.महे श चौघल
ु े (शभिांडी पश्श्चम) :

सन्माननीय अन्न आणण

षषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) दहिसल (मब
ींु ई) येथील साई शिवाई फामममधन
ू बनाव् इनिे ललच्या ३५
ीीं्े नसमचा खा साठा जप्

ीेल्याप्रीलणी आयक्
ु , अन्न व औषधे प्रिासन याींनी

एमएचा खबी पोशलस ठाणे येथे मािे जानेवाली, २०१७ मध्ये वा त्या दलम्यान गुन्िा
दााल ीेला आिे , िे ाले आिे ीाय,

(२) असल्यास, याप्रीलणी िासनाने चा खौीिी ीेली आिे ीाय, चा खौीिी
आढळून

आले

व

द्नुसाल

बनाव्

व

अनकधीप पणे

ीलणाऱयाींववरुध्द ीोण ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या
(३) नसल्यास, ववलींबाचा खी ीालणे ीाय आिे

?

ये

आिे ,

औषधाींचा खा

ीाय

साठा
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श्री. धगरीश बापट : (१)

व (२) अन्न व औषध प्रिासनाव्दाले मे. साई शिवाई

फामाम, दहिसल, मुींबई या पेढीचा खी

पासणी

ीलण्या

आली.

सदल पेढीने मे. शसप्ला ीींपनीच्या सेलोफ्लो इनिे लल १२५
१२५) या औषधाच्या ाले दीचा खे ाले

पासणी दलम्यान

(Seroflo Inhaler-

पिील न दे ा ाोट्या ाले दी बबलाींच्या प्र ी

सादल ीेल्या म्िणजेचा ख सदल पेढीने बेीायदे िीललीत्या ाले दी ीेलेल्या औषधाचा खा
साठा, ववक्री, वव लण ीेल्याचा खे ननदिमनास आले. त्यामळ
ु े पेढी
वेळेस उपलब्ध असलेला
साठा जप्

ीलण्या

सेलोफ्लो इनिे लल १२५

पासणीच्या

या औषधाचा खा ३५ ीीं्े नल

आला. सदल प्रीलणी एम.एचा ख.बी. पोलीस ठाणे, बोलीवली,

मुींबई येथे पेढी मालीाववरूध्द औषधे व सौंदयम प्रसाधने ीायदा, १९४० च्या
ीलम १७ (बी), १८ (सी) व ननयम १०४ (अे)
४६५

याींचा खे

उल्लींघन

ीेल्यासींदभाम

हद. २५/०१/२०१७ लोजी दााल ीलण्या

प्रथम

सेचा ख भा.द.वव. चा खे ीलम ४६४ व

ाबल

अिवाल

आला आिे . पुढील

क्रमाींी

२८/१७,

पास पोलीसाींमाफम

सुरू आिे . प्रिासनाव्दाले सदल पेढी मालीास हद. ०६/०२/२०१७ लोजी त्याींचा खे पेढीचा खे
पलवाने लद्द ीा ीलण्या

येऊ नये याबाब चा खी ीालणे दाावा नो्ीस बजावण्या

आली आिे . सदल नो्ीिीचा खा ाल
ु ासा प्राप्
घेण्या

येईल.

(३) प्रश्न उद््ाव

नािी.

िो ाचा ख ननयमानुसाल पुढील ीालवाई

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

राजुरा ताांडा (ता. मुखेड, श्ज. नाांदेड) येथील श्जल्हा पररषद प्राथशमि शाळे मधील
विद्यार्थयाांना मध्यान्ह भोजनातन
ू विषबाधा झाल्याबाबत

(२)

*

७६८०८

प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे िी),

डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) :
गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१)

लाजुला

ाींडा

( ा.मुाेड,

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील

जज.नाींदेड)

येथील

जजल्िा

िाळे मधील ३० ववद्यार्थयाांना मध्यान्ि भोजना न
ू दे ण्या
ववषबाधा

झाली

असल्याचा खे

हदनाींी

६

जानेवाली,

सम
ु ालास ननदिमनास आले आिे , िे ाले आिे ीाय,
(२) असल्यास, उपलोक्

परलषद

प्राथशमी

आलेल्या खाचा खडी न
ू

२०१७

लोजी

वा

त्या

ववद्यार्थयाांपी
ै ी २९ ववद्यार्थयाांवल उपजजल्िा रुग्णालय,

मुाेड येथे उपचा खाल सरु
ु असून ४ ववद्यार्थयाांचा खी प्रीप ी गींभील आिे , िे िी ाले आिे
ीाय,
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(३) असल्यास, उक्

प्रीलणी िासनाने चा खौीिी ीेली आिे ीाय, त्यानष
ु ींगाने

दोषी अकधीाली व ीममचा खाली याींच्यावल ीोण ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या
आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाचा खी ीालणे ीाय आिे

ये

?

श्री. विनोद तािडे : (१) व (२) िे ाले नािी.

थावप, हद.०६/०१/२०१७ लोजी ३

ववद्यार्थयाांना बािे लील अन्नपदाथम ााल्याने उल्ी व मळमळीचा खा त्रास झाला िो ा.

त्यामुळे ाबलदालीचा खा उपाय म्िणन
ू २९ ववद्यार्थयाांना उपजजल्िा रुग्णालय, मुाेड,
जज.नाींदेड येथे दााल ीलण्या

आले िो े. सदल त्रास िाळे च्या अन्नामळ
ु े झाला

नसल्याचा खा अिवाल वैद्यीीय अकधीाली याींनी हदला आिे .
(३) व (४) प्रश्न उद््ाव

नािी.

----------------धातिकनिली (ता.मुरबाड,श्ज.ठाणे) येथील टे क्नोक्राफ्ट िांपनीच्या रसायनयक्
ु त
साांडपाण्यामळ
ु े िाळू नदीतील पाणी दवु षत झाल्याबाबत

(३)

*

८२१४२

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :

सन्माननीय पयाचिरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१)

धाननवली

( ा.मुलबाड,

ीींपनीच्या लसायनयुक्

जज.ठाणे)ग्रामपींचा खाय

िद्दीमध्ये

साींडपाण्यामळ
ु े ीाळू नदी ील पाणी दवु ष

्े क्नोक्राफ््
िो

या

असल्याचा खे

मािे जानेवाली २०१७ मध्ये वा त्या दलम्यान ननदिमनास आले, िे ाले आिे ीाय,
(२) असल्यास, उक्

दवू ष

पाण्यामळ
ु े नागरलीाींच्या व पिप
ु क्ाींच्या जजवव ाला

धोीा ननमामण झाला आिे , िे िी ाले आिे ीाय,
(३) असल्यास, याबाब

िासनाने चा खौीिी ीेली आिे ीाय, त्या

ीाय आढळून

आले व त्यानुषींगाने ्े क्नोक्राफ्् ीींपनीवल व सींबकीं ध ाींवल ीोण ी ीालवाई ीेली
ये

सेचा ख उक्
आिे ,

नदी प्रदष
ू णमुक्

ीलण्याीरल ा ीोण ी ीायमवािी ीेली वा ीलण्या

(४) नसल्यास, ववलींबाचा खी ीालणे ीाय आिे

?
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श्री. रामदास िदम : (१) िे ाले नािी.
(२)

ाली
ु ा आलोग्य अकधीाली, मुलबाड

याींच्याीडून प्राप्
आजालाचा खी

सेचा ख पिध
ु न ववीास अकधीाली, मुलबाड

अिवालानूसाल दवु ष

पाण्यामळ
ु े नागरली व पिुपक्ाींच्या

क्राल आढळून आली नािी.

(३) प्रश्न उद््ाव
(४) प्रश्न उद््ाव

नािी.
नािी.

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

पण
ु े शशक्षण मांडळाने विद्यार्थयाांना तिकनिृष्ट्ट दजाचच्या दप्तराांचे िाटप िेल्याबाबत
(४)

*

७४१५६

श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) पुणे शिक्ण मींडळाने ववद्यार्थयाांीली ा ाले दी ीेलेली दफ् ले ननीपष् दजामचा खी
असन
सम
ू
ु ाले

३५०० ववद्यार्थयाांचा खे दप् ल फा्ल्याचा खे चा खौीिी अिवालानस
ु ाल

मािे डडसेंबल, २०१६ मध्ये वा त्या दलम्यान ननदिमनास आले आिे , िे ाले आिे
ीाय,

(२) असल्यास, एवढ्या मोठ्या प्रमाणा
अस ानािी सींबींकध

प्रिासनाने त्याीडे दल
म ीेले आिे , िे िी ाले आिे ीाय,
ु क्

(३) असल्यास, याबाब

िासनाने चा खौीिी ीेली आिे ीाय व त्यास जबाबदाल

असणाऱया ठे ीेदाल व सींबकीं ध
ये

ननीपष् दजामचा खी दप् ले वा्प ीेली जा

आिे ,

अकधीाऱयाींवल ीोण ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या

(४) नसल्यास, ववलींबाचा खी ीालणे ीाय आिे
श्री. विनोद तािडे : (१) अींि

ाले आिे . ाले दी ीेलेल्या दप् लाींपैीी

दप् ले फा्ल्याचा खे ननदिमनास आले आिे .
(२)

व

(३)

सदल

प्रीलणा

?

चा खौीिी

ीलण्या

आलेली

अिवालानस
ु ाल ४ ्क्ीे दप् ले फा्ल्याचा खे ननषपन्न झाल्याने सींबींकध
सवम फा्लेली दप् ले बदलन
ू नवीन दप् ले ववद्यार्थयाांना दे ण्या
(४) प्रश्न उद््ाव

नािी.

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

असन
ू

४

्क्ीे
चा खौीिी

ठे ीेदालाीडून

आलेली आिे .
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पनिेल (श्ज.रायगड) येथील गाढी नदीचे पाणी
साांडपाण्यामळ
ु े प्रदवु षत झाल्याबाबत

(५)

*

७५४२८

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट),

अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पि
ू )च , श्रीमती
मतिकनषा चौधरी (दहहसर) :

सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा

(१)

येथील

ील ील ीाय पनवेल

(जज.लायगड)

आसपासच्या परलसला

वाढत्या

नागरलीलणामुळे

गाढी

नदीच्या

ववीासीाने इमाल ी उभाल ाना ड्रेनेज साींडपाणी वािून
े ननयोजन ीेले नसल्याने भूमीग ग्ाला न
ू साींडपाणी नदी

जाण्याचा खे योग्य

सोडल्यामळ
ु े नदी प्रदवु ष

झाली आिे , िे ाले आिे ीाय,

(२) असल्यास, वालीं वाल ले ी उपसामळ
ु े पाणी प्रदवू ष

िो

असन
ू साींडपाण्याच्या

दग
ां ीमळ
ु े आजुबाजूच्या परलसला ील नागरलीाींच्या आलोग्याला धोीा ननमामण
ु ध
झाला आिे , िे िी ाले आिे ीाय,
(३) असल्यास, याबाब

िासनाने चा खौीिी ीेली आिे ीाय, त्या

ीाय आढळून

आले व गाढी नदी ील प्रदष
ु ण लोाण्यासाठी ीोण ी ीायमवािी ीेली वा ीलण्या
ये

आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाचा खी ीालणे ीाय आिे

?

श्री. रामदास िदम : (१) िे ाले आिे .
पनवेल

नगलपाशलीेमाफम

(एस.्ी.पी.) ीायामजन्व

आिे .

उभालण्या

आलेले

साींडपाणी

प्रक्रक्रया

ीेंद्र

थावप, ििला ील ीािी भागाच्या जोडण्या भय
ु ाली

ग्ाल योजनेस जोडणे बाीी असल्याने ीािी क्ेत्रा ील साींडपाणी गाढी नदी
शमसळ े.
(२)



िशसलदाल, पनवेल याींनी गाढी नदी परलसला न
ू ले ी उत्ाननाीली ा

ीोणत्यािी स्वरुपाचा खी पलवानगी हदली जा
उपसाबाब


ीोण ीिी

क्राल प्राप्

नसल्याबाब

सेचा ख ले ी

झाली नसल्याचा खे ीळववले आिे .

वैद्यक्रीय अकधक्ी, ग्रामीण रुग्णालय पनवेल याींच्या अिवालानस
ू ाल
गाढी नदीच्या आजूबाजूच्या परलसला
झालेला आढळून आलेला नािी.

ीोण ीिी जलजन्य साथीचा खा उद्रे ी
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(३)


मिालाषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळामाफम

जल प्रदष
ू ण (प्रन बींध आखण

ननयींत्रण) ीायदा, १९७४ अन्वये वेळोवेळी ीायमवािी ीलण्या


ये े.

मिालाषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाने पनवेल मिानगलपाशलीेस जल प्रदष
ू ण
(प्रन बींध आखण ननयींत्रण) ीायदा, १९७४ च्या ीलम ३३ अ अन्वये
ीालणे दाावा नो्ीस बजावली आिे .



नागली

घनीचा खऱयाचा खे

ीलण्याबाब

व

साींडपाण्याचा खे

ननयमानूसाल

व्यवस्थापन

शसडीो, पनवेल ववभाग याींनािी मिालाषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण

मींडळाने समजपत्र हदलेले आिे .

(४) प्रश्न उद््ाव

नािी.

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

िोल्हापरु येथील शशिाजी विद्यापीठातील भरती प्रकक्रयेत झालेला गैरव्यिहार
(६)

*

८१८०९

श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरां जी) :

सन्माननीय उच्च ि

तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) ीोल्िापुल येथील शिवाजी ववद्यापीठा ील सन २०१०
ववववध स् लावलील भल ी प्रक्रक्रये

े २०१५ या ीालावधी

झालेल्या गैलव्यविालाचा खा चा खौीिी अिवाल

ववभागीय उच्चा ख शिक्ण सिसींचा खाली, सोलापूल याींच्या एी सदस्यीय सशम ीने

मािे डडसेंबल, २०१६ मध्ये वा त्या दलम्यान सींचा खाली उच्चा खशिक्ण पुणे याींना
सादल ीेला आिे , िे ाले आिे ीाय,

(२) असल्यास, सदल चा खौीिी अिवाल िासनास प्राप्

झाला आिे ीाय,

(३) असल्यास, सदल चा खौीिी अिवालाच्या अनुषींगाने िासनाने दोषीींवल ीोण ी
ीालवाई ीेली वा ीलण्या

ये

आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाचा खी ीालणे ीाय आिे

?

श्री. विनोद तािडे : (१) िोय, िे ाले आिे .

(२) व (३) हदनाींी ६ माचा खम, २०१७ लोजीच्या पत्रान्वये सींचा खाली, उच्चा ख शिक्ण,

मिालाषर लाज्य, पुणे याींच्याीडून प्रश्न भाग-१ मधील नमद
ू अिवाल िासनास
प्राप्

आिे .

झाला असन
ू सदल अिवालाचा खी िासनस् लावरून

(४) प्रश्न उद््ाव

नािी.

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

पासणी ीलण्या

ये
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रायगड किल्ल्यािर िक्ष
ू लागिड
ृ ारोपणाच्या उपक्रमातन
िेलेल्या िक्ष
ृ ाांचे योग्य सांगोपन न झाल्याबाबत

(७)

*

७४०५४

श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली

पूि)च , श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), अॅड.आशशष

शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), श्रीमती मतिकनषा चौधरी (दहहसर), श्री.जयांत पाटील
(इस्लामपूर), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्रीमती तप्ृ ती

सािांत (िाांद्रे पि
ू )च , श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.प्रिाश सि
ु े
(मागाठाणे), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय -

सन्माननीय साांस्िृतिकति िायच मांत्री

(१) लायगड क्रील्ल्यावल ीोीण ववभागीय आयुक् ाींनी ग

वषी जुलै महिन्या

वक्
ू लागवड ीेलेल्या औषधी गुणधमम असलेल्या १६ िजाल
प ालोपणाच्या उपक्रमा न
झाडाींपी
ै ी फक्

५०० झाडे जजवीं

असल्याचा खे मािे जानेवाली, २०१७ मध्ये वा

त्यादलम्यान ननदिमनास आले, िे ाले आिे ीाय,

(२) असल्यास, वॄक्ाींच्या दे ाभालीसाठी स्थाननीाींना लोजगाल शमळण्याच्या दषॄ ्ीने

लोजींदालीवल ीाम ीलणाऱया स्थाननी ीामगालाींनी लोजगाल िमी योजने न
ू
शमळणाऱया

मानधना

झाल्यामळ
ु े उक्

दप्ु प्ीने

वाढ

ीलण्याचा खी

मागणी

मान्य

न

वक्
म ीेल्याने वॄक् ीलपली, िे
ु क्
प ाींचा खी दे ाभाल व सींगोपनाीडे दल

िी ाले आिे ीाय,

(३) असल्यास, वक्
प ाींच्या दे ाभालीीरल ा पयामयी व्यवस्था न ीेल्यामुळे वक्
प ाींच्या
सींगोपनाच्या उपाययोजनाचा खा प्रस् ाव प्राीं ाकधीाली याींना दे ण्या
ाले आिे ीाय,

(४) असल्यास, उक्

आला आिे , िे िी

प्रीलणी िासनाने चा खौीिी ीेली आिे ीाय, त्या

आढळून आले व त्या हठीाणी पन्
ु िा वक्
प ालोपण ीलण्याीरल ा व सींबींकध
ीालवाई ीलण्याीरल ा ीोण ी ीायमवािी ीेली वा ीलण्या
(५) नसल्यास, ववलींबाचा खी ीालणे ीाय आिे ?
श्री. विनोद तािडे : (१) िे ाले नािी.
(२) िे ाले नािी.

ये

आिे ,

ीाय

दोषीींवल
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(३) िे ाले नािी.
(४) प्रश्न उद््ाव
(५) प्रश्न उद््ाव

नािी.
नािी.

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

विल्होळी (श्ज. नाशशि) येथील खत प्रिल्पातील रसायनशमधश्रत
साांडपाण्यामळ
ु े िालदे िी नदी प्रदवू षत झाल्याबाबत

(८)

*

८०३४६

श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (दे िळाली) :

सन्माननीय पयाचिरण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) ववल्िोळी (जज. नाशिी) येथील ा
वालदे वी नदीमधन
ू वाि

प्रील्पामळ
ु े लसायन शमकि

असल्याने पाणी प्रदवू ष

झाले असल्याचा खे मािे डडसेंबल,

२०१६ मध्ये वा त्यादलम्यान ननदिमनास आले, िे ाले आिे ीाय,
(२)

असल्यास,

याबाब

ीोण ीचा ख ीालवाई ीलण्या
(३) असल्यास, याबाब

स्थाननीाींनी

ये

पाणी

प्रिासनाीडे वालीं वाल

नािी, िे िी ाले आिे ीाय,

िासनाने चा खौीिी ीेली आिे ीाय, त्या

क्राल

ीरूनिी

ीाय आढळून

आले व त्यानुषींगाने सींबकीं ध ाींवल ीोण ी ीालवाई ीेली व नदी िुध्दीीलणाीरल ा
ीोण ी ीायमवािी ीेली वा ीलण्या

ये

आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाचा खी ीालणे ीाय आिे

?

श्री. रामदास िदम : (१) िे ाले आिे .
(२) व (३)


मिालाषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाने नाशिी मिानगलपाशलीेस हदनाींी

२५/०१/२०१७ लोजी जल प्रदष
ू ण (प्रन बींध व ननयींत्रण) ीायदा, १९७४ च्या
ीलम ३३ अ नूसाल ननदे ि हदले आिे .


मिालाषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाने हदलेल्या स्थळभे्ी

शलचा खेल हर्में्

प्लााँ् चा खे नु ननीलणाचा खे ीाम पण
ू म झाले असन
ू त्या न
ू प्रक्रक्रयायक्
ु
अप्रक्रक्रयायुक्

(४) प्रश्न उद््ाव

शलचा खे् बािे ल जा ाना आढळून आले नािी.

नािी.

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

वा
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अहमदनगर श्जल्हयात ्ामीण भागातील नागररिाांना
शुध्द पाणी शमळत नसल्याबाबत

(९)

*

८०८२३

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे िी),

श्री.बाळासाहे ब मरु िुटे (नेिासा) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा आणण स्िच्छता

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय -

(१) अिमदनगल जजल्िया ील ग्रामीण भागा ील नागरलीाींना िुध्द पाणी शमळावे
यासाठी ीो्यवधी रुपये ाचा खन
ूम योजना लाबववण्या
पाणी

िुध्दीीलणासाठी

उपाययोजना

नागरलीाींना िुध्द पाणी शमळ
अिध्
ु द पाणी प्यावे लाग

ीलण्या

सेचा ख उक्

अस ानािी जलस्त्रो

ये

नसल्यामुळे

व

ेथील

नसन
ू अदयापिी १० ्क्ीे गावा ील लोीाींना

असल्याचा खे मािे जानेवाली, २०१७ मध्ये वा त्या

दलम्यान ननदिमनास आले आिे , िे ाले आिे ीाय,
(२)

ये

जजल््या ील नेवासा

ालुक्यासहि

९९ गावा ील पाण्या

िानीीाली जीवाणू असल्याने सदल पाणी वपण्यास अयोग्य असल्याचा खा अिवाल
नगल जजल्िा परलषदे ला प्राप्

झाला असल्याने या गावाींमधील जलिुध्दीीलण

योजना अींमला

आणण्याच्या िासन आदे िाचा खी अींमलबजावणी अजन
ू िी िो

(३)

ालुक्या ील सुमाले १७ गावा

नािी, िे िी ाले आिे ीाय,
सेचा ख उक्त्ा

लागणाली ्ी.सी.एल. पावडल उपलब्ध नािी

२०% पेक्ािी ीमी आिे , िे िी ाले आिे ीाय,
(४) असल्यास, उक्

आिे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाचा खी ीालणे ीाय आिे
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अिीं

सेचा ख

?

ाले आिे .

अकधीाली व ीननषठ वैज्ञाननी अकधीाली याींचा खेीडून प्राप्

जानेवाली, २०१७ मध्ये १६७७ पाणी स्त्रो ाचा खे पाणी नमुने
त्यापैीी १२३ पाणी नमुने दवु ष

ीाय

ीोण ी ीायमवािी ीेली वा

अिमदनगल जजल्िा परलषद आलोग्य ववभाग याींचा खेमाफम

इ ीी आिे .

क्लोरलनचा खे प्रमाण

गावाींना िुध्द पाणी पुलवठा ीलणेबाब

्ी.सी.एल. पावडल उपलब्ध ीरुन दे ण्याबाब
ये

ल ४३ गावा

प्रीलणी िासनाने चा खौीिी ीेली आिे ीाय, त्या

आढळून आले व त्यानष
ु ींगाने उक्
ीलण्या

वपण्याचा खे पाणी िुध्दीीलणासाठी

वरलषठ वैज्ञाननी

अिवालानुसाल मािे
पासण्या

आले.

आढळून आले आिे .त्याचा खी ्क्ीेवाली ७.३३
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(२) िे ाले नािी.

मािे जानेवाली, २०१७ मध्ये नेवासा

पासणीसाठी पाठववले अस ा ८ दवु ष

नमन
ु े
आिे .

आढळून आले. जजल्िया ील १६७७ पाणी

पासणीसाठी पाठववले अस ा १२३ पाणी नमन
ु े दवु ष

आढळुन आले

अिमदनगल जजल्िया ील ४३ प्रादे शिी पाणी पलु वठा योजनेचा खे स्त्रो

भूपषप ठावलील पाण्यावल आधारल
उभालणी ीलण्या
भुपषप ठााालील

पाण्यावल

ाले आिे .

मािे

आिे . अिा योजनाींमध्ये जलिुध्दीीलण ीेंद्राचा खी

आली आिे व १३७७ स्व ींत्र नळ पाणी पुलवठा योजनाींचा खे स्त्रो
आधारल

ीलण्यासाठी ग्रामपींचा खाय ीमाफम
(३) अींि

ालुक्या ील ३९ पाणी नमुने जैववी

आिे

अिा

गावाींसाठी

्ी.सी.एल. पावडल वापलण्या

जानेवाली, २०१७ मध्ये

ये े.

जलिुध्दीीलण

अिमदनगल जजल्िया ील १० गावाीं

वपण्याचा खे पाणी िुध्दीीलणासाठी लागणाली ्ी.सी.एल. पावडल उपलब्ध नसल्याचा खे
आढळुन आले आिे

ल २७ गावाीं ील ्ी.सी.एल. पावडलमध्ये क्लोलीनचा खे प्रमाण

२० ्क्क्याींपेक्ा ीमी आढळुन आले आिे . मािे जानेवाली, २०१७ मध्ये नेवासा
ालक्
ु या ील सवम गावाींमध्ये ्ी.सी.एल. पावडल उपलब्ध िो ी. त्यापैीी फक्

धनगलवाडी

या

गावा ील

्ी.सी.एल.

्क्क्याींपेक्ा ीमी असल्याचा खे आढळुन आले.
(४) याबाब

पावडलमध्ये

क्लोलीनचा खे

प्रमाण

जजल्िा परलषद स् लावल ग् ववीास अकधीाली, पींचा खाय

याींच्या दलमिा िोणा-या समन्वय सभेमध्ये आढावा घेण्या

ये ो.

२०

सशम ी

सेचा ख दवु ष

पाणी नमन
ु े आढळून आलेल्या गावाचा खी माहि ी ग् ववीास अकधीाली याींना
पाठववण्या

ये े. क्लोलीन ीमी असलेल्या व ्ी.सी.एल पावडल नसलेल्या

ग्रामपींचा खाय ीींना नवीन ्ी.सी.एल ाले दी ीलण्याच्या सूचा खना दे ण्या
ीेलेले ्ी.सी.एल जजल्िा सावमजननी आलोग्य प्रयोगिाळे मध्ये
ये े. पाणी नमुने दवु ष

आलेल्या स्त्रो ाींचा खे पाणी सींबींकध

उपाययोजना ीेल्यानीं ल फेल पासणीसाठी पाठववण्या
नािी.

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

पासणी ीलण्या

यींत्रणेमाफम

योग्य त्या

ये े. सदल पाणी वपण्यास

योग्य असल्याचा खी ाात्री ीेल्यानीं ल पाणी पुलवठा ीलण्या
(५) प्रश्न उद््ाव

ये ा . ाले दी

ये ो.

11

िाटोल (श्ज.नागपरू ) तालक्
ु यातील माउां ट िामेल िॉन्व्हें टद्िारा आयोश्जत फुड
(१०)

*

फेस्टीव्हलमध्ये विद्यार्थयाांना अन्नातन
ू झालेली विषबाधा

७८५३४

श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पश्श्चम) :

सन्माननीय अन्न

आणण षषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) ीा्ोल (जज.नागपूल)

फुड

फेस््ीव्िलमध्ये

(२)

असल्यास,

ालुक्या ील माउीं ् ीामेल ीॉन्व्िें ्द्वाला आयोजज

१५०

ववद्यार्थयाांना

अन्ना ुन

ववषबाधा

झाल्याचा खे

मािे जानेवाली २०१७ मध्ये वा त्या दलम्यान ननदिमनास आले, िे ाले आिे ीाय,
उक्त्ा

फुड

फेस््ीव्िलच्या

आयोजनाीली ा

ीॉन्व्िें ्च्या

व्यवस्थापनाने प्रत्येी ववद्यार्थयाांीडून प्र ी रूपये ४० रूपये िल्
ु ी आीालले असन
ु
त्या ााद्यअन्नाचा खे ीींत्रा् एीा ााजगी व्यक् ीला दे ण्या
आिे ीाय,

(३) असल्यास, उक्

प्रीलणी चा खौीिी ीलण्या

आले िो े, िे िी ाले

आली आिे ीाय, चा खौीिी

ीाय

आढळून आले व त्यानष
ु ींगाने या ााद्यअन्नाच्या पदाथाममध्ये भेसळ ीलणा-या
दी
ु ानावल ीोण ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या
ीाय आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाचा खी ीालणे ीाय आिे
श्री. धगरीश बापट : (१)
नािी.

(२) प्रश्न उद््ाव

नािी.

(४) प्रश्न उद््ाव

नािी.

(३) प्रश्न उद््ाव

ये

आिे , असल्यास त्याचा खे स्वरूप

?

िे ाले नािी. सदल प्रीलणी अन्ना न
ू ववषबाधा झालेली

नािी.
-----------------

िोल्हापूर श्जल्हयात िेळी ि आांबे वपििण्यासाठी िॅश्ल्शअम
िाबाचईडचा िापर होत असल्याबाबत

(११)

*

८१२०३

श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :

सन्माननीय अन्न आणण

षषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय -

(१) ीोल्िापलू जजल्िया ील बिुसख्
ीं य हठीाणी ीपबत्रमरलत्या ीेळी व आींबे
वपीवण्यासाठी घा ी ीॅजल्िअम ीाबामईडचा खा वापल िो असल्याचा खे ननदिमनास
आले आिे , िे ाले आिे ीाय,
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(२) असल्यास, याबाब

िासनाने ीेळी व आींबे वपीववणा-या वाालीींचा खी पािणी

ीेली आिे ीाय,

(३) असल्यास, त्यानुषींगाने ीपबत्रमरलत्या ीेळी व आींबे वपीवण्यासाठी घा ी
असलेल्या ीॅजल्िअम ीाबामईडचा खा वापल िोऊ नये यासाठी िासनाने ीोण ी
ीायमवािी ीेली वा ीलण्या

ये

आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाचा खी ीालणे ीाय आिे

?

श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) ीोल्िापूल जजल्िया
प्रिासनामाफम

पासणी ीलण्या

०६ हठीाणी अन्न व औषध

आली. सदल एीािी हठीाणी ीपबत्रमरलत्या ीेळी

व आींबे वपीवण्यासाठी घा ी ीॅजल्िअम ीाबामईडचा खा वापल िो
अन्न व औषध प्रिासनाच्या ननदिमनास आलेली नािी.
(३) प्रश्न उद््ाव
(४) प्रश्न उद््ाव

असल्याचा खी बाब

नािी.
नािी.

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

पांचाळी, आगिण ि जाांभप
ू ाडा (श्ज.पालघर) या गािाांना
पाणीपुरिठा िरण्याबाबत

(१२)

*

८३१८६

श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा),

श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई) :

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय -

(१) पींचा खाळी, आगवण व जाींभूपाडा (जज.पालघल) या अनस
ु ूकचा ख

जा ी व जमा ीचा खी

बिुसींख्येने लोीवस् ी असलेल्या ग्रप
ु ग्रामपींचा खाय ीच्या गावाींना मिालाषर जीवन
प्राकधीलणामाफम अद्यावप पाणीपुलवठा िो नािी, िे ाले आिे ीाय,

(२) असल्यास, पाणी पलु वठ्याववषयी ग्रप
ु ग्रामपींचा खाय ीने जीवन प्राकधीलणाीडे
अनेी वेळा
ीाय,

क्राल ीरुनिी त्याचा खी दाल घे ली गेलेली नािी, िे िी ाले आिे

(३) असल्यास, उक्

प्रीलणी िासनाने चा खौीिी ीेली आिे ीाय, त्यानष
ु ींगाने

सदल गावाींना पाणीपुलवठा ीलण्याबाब
आिे ,

ीोण ी ीायमवािी ीेली वा ीलण्या

(४) नसल्यास, ववलींबाचा खी ीालणे ीाय आिे

?

ये
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िे अींि

ाले आिे . पालघल व २६ गावे प्रादे शिी

ीाम मिालाषर जीवन प्राकधीलणामाफम

झाले आिे . सदल योजना जुल,ै २००९

ग्रामीण पाणी पुलवठा योजने
मध्ये ीायामजन्व

पींचा खाळी गावाचा खा समावेि असून सदल योजनेचा खे

झाल्यानीं ल पालघल नगलपरलषद व जजल्िा परलषदे माफम

सींयुक् रलत्या चा खालववण्या

ये े. पींचा खाळी, आगवण व जाींभप
ू ाडा याींना पाणी पुलवठा

ीलण्यासाठी ग्रामपींचा खाय

स् लावल जाींभप
ू ाडा येथील उच्चा ख क्म ेच्या ववींधन

वविीलीवरुन नळ पाणी पुलवठा योजना ीायामजन्व

आिे .

(२) व (३) पालघल व २६ गावे या प्रादे शिी योजने

समाववष् असलेली

पाईपलाईन ीालबा्य झाल्याने पाणीपुलवठ्यावल परलणाम िो
ग्रुप ग्रामपींचा खाय ीच्या

क्रालीचा खी दाल घेऊन जजल्िा परलषदे ने जुनी पाईपलाईन

बदलन
ू नवीन पाईपलाईनचा खे ीाम पण
ू म ीेले
पींचा खाळी गावास पाणीपुलवठा सुरु ीलण्या
(४) प्रश्न उद््ाव

िो ा. त्यामळ
ु े

नािी.

असन
ू हदनाींी २५.०२.२०१७ पासन
ू

आला आिे .

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

अांबरनाथ (श्ज.ठाणे) येथील षद्योधगि िसाहतीमधील िारखान्याांमधन
ू
रसायनशमधश्रत पाणी नाल्यात सोडले जात असल्याबाबत

(१३)

*

७५२१८

डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी),

श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे िी) :
ाल
ु ासा ील ील ीाय -

सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खा

(१) अींबलनाथ (जज.ठाणे) ििलाच्या पजश्चा खम ववभागा ील मोलीवली गावच्या
परलसलालग
दवू ष

नाल्या

साींडपाणी प्रक्रक्रया न ील ाचा ख पाणी ननवासी वसाि ीलग
सोडले जा

असल्याबाब
प्रदष
ु ण

औद्योकगी वसाि ीमध्ये असलेल्या ीालाान्याींमधन
ू लसायनशमकि

असल्याने नागरलीाींच्या आलोग्याला धोीा ननमामण झाला

स्थाननी लोीप्रन ननधी व स्थाननी लहिवासी याींनी मिालाषर लाज्य

ननयींत्रण

मींडळाच्या

अकधीाऱयाींीडे

क्राली ीेल्या आिे , िे ाले आिे ीाय,

(२) असल्यास, याप्रीलणी सींबींकध
ीालवाई िो

असलेल्या

लेाी

ववभागाीडे वालीं वाल

नािी, िे िी ाले आिे ीाय,

ननवेदनाव्दाले

वालीं वाल

क्राल ीरुनिी ीोण ीचा ख
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(३) असल्यास, उक्

क्रालीींच्या अनुषींगाने

लसायनशमकि

दवू ष

औद्योकगी वसाि ी न
ू ननवासी वसाि ीनजीी असलेल्या नाल्या
ीालाान्याींवल ीोण ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या
(४) नसल्यास, ववलींबाचा खी ीालणे ीाय आिे

?

ये

आिे ,

साींडपाणी

सोडणाऱया

श्री. रामदास िदम : (१) िे ाले आिे .
(२) व (३) याबाब

प्राप्

क्रालीींच्या अनष
ु ींगाने, मिालाषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण

मींडळाीडून सदल हठीाणाचा खी पािणी ीलण्या

आली अस ा सींम ीपत्रा ील अ्ीींचा खे

पालन न ीलणा-या ७ उद्योगाींवल ीालवाई ीलण्या
त्याचा खप्रमाणे ननयशम

भे्ीींच्या वेळी सींम ीपत्रा ील अ्ीींचा खे पालन न ीलणा-या ६

उद्योगाींवल ीालवाई ीलण्या
(४) प्रश्न उद््ाव

आली आिे .

नािी.

आली आिे .

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

शभिांडी (श्ज.ठाणे) शहरातील साईराम डाईंगमधुन तिकनघणा-या
विषारी िायम
ु ुळे होत असलेले प्रदष
ू ण

(१४)

*

८१३०३

श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-

पाटील (शशडी), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे िी),

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमत दे शमुख (लातूर शहर), श्री.सुतिकनल िेदार
(सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), डॉ.भारती लव्हे िर (िसोिा), श्री.योगेश सागर
(चारिोप) :
ीाय -

सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील

(१) शभवींडी (जज.ठाणे) ििला ील भींडाली चा खौी नालपोली साईलाम डाईंगमधन
ु
ननघणा-या ववषाली वायु आखण प्रदष
ु े येथील स्थाननी नागलीीाींचा खे आलोग्य
ु णामळ
धोक्या

आल्याचा खे मािे जानेवाली, २०१७ मध्ये वा त्यादलम्यान ननदिमनास आले,

िे ाले आिे ीाय,

(२) असल्यास, उक्

हठीाणी िो

असलेल्या प्रदष
ू णामुळे साईलाम डाईंग नागली

वस् ीच्या बािे ल नेण्याचा खी मागणी दे ाील िो

आिे , िे िी ाले आिे ीाय,
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(३) असल्यास, उक्

प्रीलणी िासनाने चा खौीिी ीेली आिे ीाय, त्या

आढळून आले व त्यानष
ु ींगाने उक्त्ा ीींपनीवल ीालवाई ीलण्याबाब
ीींपनी ििलाबािे ल स्थलाीं ली
ये

आिे ,

ीाय

व उक्त्ा

ीलण्याीरल ा ीोण ी ीायमवािी ीेली वा ीलण्या

(४) नसल्यास, ववलींबाचा खी ीालणे ीाय आिे

?

श्री. रामदास िदम : (१) िे ाले आिे .
(२) िोय.

(३) व (४) याबाब

मिालाषर प्रदष
ु ण ननयींत्रण मींडळाच्या अकधीाऱयाींनी सदल

उद्योगास भे् दे ऊन पािणी ीेली अस ा ीािी बाबीींचा खे अनुपालन न झाल्याचा खे

आढळून आले, त्यानुसाल हदनाींी ०१.०३.२०१६ लोजी या ीींपनीला ीालणे दाावा
नो्ीस बजवण्या

आली आिे . मात्र सद्य जस्थ ी

ीींपनीचा खी िवा प्रदष
ू ण ननयींत्रण

यींत्रणा सुरु आिे . त्यामळ
ु े ीींपनीच्या स्थलाीं लाचा खा अथवा ववलींबाचा खा प्रश्न ् उद््ाव
नािी.

----------------शमरज (श्ज. साांगली) येथे अिैध सग
ां ी तांबाख,ू सप
ु ध
ु ारी ि गट
ु खा
पािडर जप्त िेल्याबाबत

(१५)

*

(साांगली) :

७७४७७

श्री.विजय षटी (पारनेर), श्री.धनजांय (सध
ु ीर) गाडगीळ

सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खा

ाल
ु ासा ील ील ीाय -

(१) शमलज (साींगली) येथील स््े िन चा खौीा

अन्न औषधे प्रिासन ववभागाने व

पोलीसाींनी एम.एचा ख.२४ एबी ७६२४ या रीवल छापा ्ाीून अवैध सुगींधी

ींबाा,ू

सुपाली व ग्
ु ाा पावडल असे सुमाले रूपये ५२ लाााींचा खे गु्ााजन्य पदाथम जप्

ीेल्याचा खे हदनाींी २४ डडसेंबल, २०१६ लोजी वा त्यासुमालास ननदिमनास आले आिे ,
िे ाले आिे ीाय,
(२)

सेचा ख मौजे आलग ( ा.शमलज) येथे गु्ाा

याल ीलणाऱया ीालाान्यावल

मािे फेब्रव
ु ाली, २०१७ मध्ये वा त्यादलम्यान छापा ्ाीला अस ा लााो रुपयाींचा खा
गु्ाा व साहित्य सापडल्याचा खी घ्ना घडली, िे िी ाले आिे ीाय,
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(३) असल्यास, उक्

प्रीलणी िासनाने चा खौीिी ीेली आिे ीाय, त्या

आढळून आले व त्यानुषींगाने सींबींकध
ये

आिे ,

ीाय

दोषीींवल ीोण ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या

(४) नसल्यास, ववलींबाचा खी ीालणे ीाय आिे

?

श्री. धगरीश बापट : (१) शमलज, जज. साींगली येथील स््े िन चा खौीा

अन्न व

औषध प्रिासन ववभागाने व पोलीसाींनी हद. २३/१२/२१६ लोजी एम.एचा ख.२४ एबी
७६२४ या रीवल छापा ्ाीून अवैध सग
ीं ी
ु ध
लीं गाचा खी पावडल अिा प्रन बींकध
ीेला आिे .

ींबाा,ू सग
ु ींकध

सप
ु ाली व पाींढऱया

अन्नपदाथामचा खा रू. ५२,३६,०००/- चा खा साठा जप्

(२) सदलचा खा छापा ीेंद्रीय उत्पादन िल्
ु ी ववभागाने ्ाीला असुन सींपूणम ीालवाई
त्याींनी घे ली आिे .

(३) अन्न व औषध प्रिासनाने शमलज, जज. साींगली येथे ीेलेल्या ीालवाईप्रीलणी
जप्

ीलण्या

आलेल्या पदाथामचा खे नमन
ु े ववश्लेषणासाठी पाठववण्या

सदल नमुन्याींचा खा ववश्लेषण अिवाल प्राप्
ीालवाई ीलण्या

ये

मौजे आलग,

झाला असन
ू , ननयमानुसाल पढ
ु ील

आिे .

ा. शमलज, जज. साींगली येथे ीेंद्रीय उत्पादन िल्
ु ी

ववभागाने घे लेल्या ीालवाई

त्याींनी जप्

साठा अन्न व औषध प्रिासनाच्या

उत्पादन िल्
ु ी ववभागास ीळववण्या
(४) प्रश्न उद््ाव

आले िो े.

नािी.

ाब्या

ीेलेला प्रन बींकध

अन्न पदाथामचा खा

दे ण्याचा खी ववनीं ी प्रिासनाव्दाले ीेंद्रीय

आले आिे .

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

िरमाळा (श्ज.सोलापूर) तालुक्यातील उजनी धरणामध्ये पण
ु े श्जल््यातील
िारखान्याांमधून दवू षत पाणी सोडण्यात येत असल्याबाबत

(१६)

*

८२२५७

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

सन्माननीय पयाचिरण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) ीलमाळा (जज.सोलापूल)
ीालाान्याींमधून दवु ष

ालुक्या ील उजनी धलणामध्ये पुणे जजल््या ील

व घा ी लासायननी पाणी सोडले जा

नागरलीाींच्या आलोग्यास धोीा ननमामण झाला आिे

सेचा ख मत्स्य उत्पादन ीमी

झाले असन
ू फ्लेशमींग व इ ल ववववध जा ीींचा खे पक्ी जीवनिी धोक्या
िे िी ाले आिे ीाय,

असल्यामुळे

आले आिे ,

17

(२) असल्यास, याबाब

िासनाने चा खौीिी ीेली आिे ीाय, त्या

आले व त्यानुषींगाने या दष
ु ी

पाण्यामळ
ु े उजनी धलणाीाठच्या गावाीं ील

नागरलीाींना स्वच्छ वपण्याचा खे पाणी शमळण्याीरल ा

सेचा ख दवु ष

लासायननी पाणी सोडणाऱया ीींपनीवल ीालवाई ीलण्याबाब
ीेली वा ीलण्या

ये

ीाय आढळून

व घा ी

ीोण ी ीायमवािी

आिे , याबाब चा खी सद्यःजस्थ ी ीाय आिे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाचा खी ीालणे ीाय आिे

?

श्री. रामदास िदम : (१) िे ाले नािी.
(२) प्रश्न उद््ाव

नािी.

(३) प्रश्न उद््ाव

नािी.

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

मौ.बाऱ्हाळी (ता. मख
ु ेड श्ज.नाांदेड) येथील राष्ट्रीय पेयजल योजनेंतगचत
पाणी पुरिठा योजनेमध्ये झालेला गैरव्यिहार

(१७)

*

८२९७६

डॉ.तुषार राठोड (मुखेड) :

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण

स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१)

मौ.

बाऱिाळी

ीालावधीमध्ये

( ा.

लाषरीय

मुाेड,जज.

नाींदेड)

पेयजल योजनेअीं गम

पाणीपुलवठा योजना मींजूल ीलण्या

येथे
२

सन

ीो्ी

९३

२०११-२०१२

आली िो ी, िे ाले आिे ीाय,

लक्

या

रुपयाचा खी

(२) असल्यास, सदल योजनेच्या ीामाचा खा ीालावधी पूणम िोऊनिी अद्याप ीामे
अपण
सदल योजनेचा खे ीाम ननीपष् दजामचा खे ीरून अननयशम
ू म असन
ू
गैलव्यविाल ीलण्या

आला असल्याबाब

ा व

स्थाननी लोीप्रन ननधी (मुाेड) याींनी

हदनाींी १९ फेब्रुवाली, २०१६ लोजी वा त्यासुमालास मा. पाणी पुलवठा मींत्री याींना
ननवेदन हदले, िे िी ाले आिे ीाय,
(३) असल्यास, उक्
प्रथम ग्राम पींचा खाय

योजनेच्या न सला िप्त्याचा खा रूपये ९० लक्चा खा

ाात्यावल जमा ीरुन नीं ल ग्रामीण

स्वच्छ ा सशम ीच्या ाात्यावल जमा ीलणे आवश्यी
िााा अशभयीं ा, ीींत्रा्दाल व सशम ी याींनी

पाणी पलु वठा व

अस ानािी

सींगनम ाने

धनादे ि

उपअशभयीं ा,

सदल लक्ीम थे्

पाणीपुलवठा सशम ीच्या ाात्यावल जमा ीेली आिे , िे िी ाले आिे ीाय,
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(४) असल्यास, उक्

प्रीलणी िासनाने चा खौीिी ीेली आिे ीाय, त्या

आढळून आले व त्यानष
ु ींगाने सींबींकध ाींवल ीोण ी ीालवाई ीेली व उक्
सुलळी

पाणीपुलवठा िोण्यासाठी ीोण ी ीायमवािी ीेली वा ीलण्या

(५) नसल्यास, ववलींबाचा खी ीालणे ीाय आिे

?

ये

ीाय

गावाला

आिे ,

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िोय.

(२) व (३) सदल योजनेचा खे ीाम पूणम ीरुन हदनाींी १५.१२.२०१६ पासन
ू ननयशम
पाणी पुलवठा सुरु आिे .
पाणी

ग्रामपींचा खाय

पलु वठा

ाात्या

सशम ीने

ननधीच्या प्रमाणा

योजनेचा खा

प्राप्

झालेला

धनादे ि

वगम न ील ा थे् सशम ीच्या ाात्यावल जमा ीेलेला

आिे . सदल बाब आकथमी अननयशम
ीोण ीिी अननयशम

सदल
े

मोड

असली

ली ीामा

भौन ीदृषट्या

ा झालेली नसून झालेल्या ीामाचा खे मल्
ू याींीन िे वव ली

आिे .

(४) सदल योजनेच्या अननयशम

ेबाब

उप अशभयीं ा याींचा खी सशम ी गठी

असून सदल सशम ीच्या चा खौीिी अिवालानुसाल सींबकीं ध ाींवल ीालवाई ीलण्या
आिे .

थावप उपलोक्

नािी.

ये

नमूद ीेल्याप्रमाणे सदल योजनेचा खे ीाम पूणम ीरुन

हदनाींी १५.१२.२०१६ पासन
ू गावास सुलळी
(५) प्रश्न उद््ाव

ीेली

पाणी पुलवठा सुरु आिे .

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

खडिपुणाच पाणीपुरिठा योजनेच्या पाईप खरे दीमध्ये झालेला गैरव्यिहार
(१८)

*

८१५८३

श्री.हषचिधचन सपिाळ (बुलढाणा) :

सन्माननीय पाणीपुरिठा

आणण स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) बुलडाणा ििलास पाणी पुलवठा ीलण्यासाठी सुरु असलेल्या ाडीपुणाम
पाणीपुलवठा योजनेच्या पाईप ाले दीमध्ये मोठ्या प्रमाणा

गैलव्यविाल झाला

असन
ू ननीपषठ दजामचा खे पाईप ाले दी ीेले असल्याचा खी बाब मािे जानेवाली, २०१७
मध्ये वा त्या सुमालास ननदिमनास आली आिे , िे ाले आिे ीाय,
(२) असल्यास, उपलोक्
ीाय ननषपन्न झाले,

प्रीलणी िासनाने चा खौीिी ीेली आिे ीाय व चा खौीिी
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(३) असल्यास, उपलोक्

पाईप ाले दी मध्ये गैलव्यविाल ीलणा-या सींबध
ीं ी ाींवल

िासनाने ीोण ी ीायमवािी ीेली वा ीलण्या
(४) नसल्यास, ववलींबाचा खी ीालणे ीाय आिे

?

ये

आिे ,

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िे ाले नािी.
(२) प्रश्न उद््ाव

नािी.

(४) प्रश्न उद््ाव

नािी.

(३) प्रश्न उद््ाव

नािी.
-----------------

आणी (श्ज. यितमाळ) येथील क्रीडा सांिुलाच्या विविध
िामाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार

*

(१९)

७७८१५

श्री.ओमप्रिाश ऊफच बच्चू िडू (अचलपरू ), श्री.शशरीषदादा

चौधरी (अमळनेर), श्री.विनायिराि जाधि-पाटील (अहमदपूर) :
क्रीडा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१)

सन्माननीय

आणी (जज. यव माळ) येथील क्रीडा सींीुलाच्या ववववध ीामाींमध्ये झालेल्या

गैलव्यविाला

दोषी

आढळून

आलेल्या

अकधीाली

व

ीींत्रा्दालाींवल

ीालवाई

ीलण्याचा खी मागणी मा. मख्
ु यमींत्री याींचा खेीडे हदनाींी. ७ जानेवाली, २०१७ मध्ये वा
त्यादलम्यान ीलण्या

आली, िे ाले आिे ीाय,

(२) असल्यास, उपववभागीय अकधीाली, यव माळ याींनी आणी
सींीुल

बाींधीामा ील

गैलव्यविालाचा खी

चा खौीिी

ीरून

या

ीामा

ाली
ु ा क्रीडा
झालेल्या

गैलव्यविालाचा खा अिवाल जजल्िाकधीाली, यव माळ याींचा खेीडे हदनाींी १४ जानेवाली,
२०१६ लोजी सादल ीेला आिे , िे िी ाले आिे ीाय,
(३) असल्यास, सदल प्रीलणी अद्यापपयां
ीालणे ीाय आिे ,
(४)

असल्यास,

िासनाने

ीोण ीिी ीालवाई न ीलण्याचा खी

याप्रीलणाचा खी

चा खौीिी

दोषी अकधीाऱयाींवल ीोण ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या
(५) नसल्यास, ववलींबाचा खी ीालणे ीाय आिे

?

ये

ीरुन

आिे ,

त्यानस
ु ाल
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श्री. विनोद तािडे : (१) व (२) िोय, िे ाले आिे .

(३) उपववभागीय अकधीाली (मिसूल) याींनी सादल ीेलेल्या हदनाींी १४.०१.२०१६
च्या अिवालावल जजल्िाकधीाली, यव माळ याींनी पुन्िा चा खौीिी ीलण्याचा खे ननदे ि

हदले त्यानस
ु ाल उपववभागीय अकधीाली, यव माळ याींनी ीायमीाली अशभयीं ा,

सावमजननी बाींधीाम ववभाग, यव माळ, ववववध ाेळाच्या सींघ्ना, वास् ुशिल्प
ज्ञ व सींबींकध

ीींत्रा्दाल, जजल्िा क्रीडा अकधीाली, यव माळ याींचा खेसि पन
ु श्चा ख

मोजमाप पुजस् ीा, सी.सी., प्रत्यक् झालेल्या ीामाचा खी व दे यीाचा खी एीबत्र
पासणी ीेली व त्यानस
ु ाल हद.१४.०३.२०१६ लोजी अिवाल सादल ीेला. यासदीं भाम

माहि ी

झाल्याचा खी

अकधीालाीं गम

चा खी
ु ीचा खी

क्राल प्राप्

माहि ी

हदल्यामुळे

झाल्याचा खे ननषपन्न झाले, सींबींकध

यापढ
ु े चा खी
ु ीचा खी माहि ी न दे ण्याच्या सचा ख
ु ना हदल्या आिे .
(४) व (५) प्रश्न उद््ाव

नािी.

गैलसमजा न
ू

अपिाल

क्रीडा अकधीाली याींना

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

अिोट (श्ज.अिोला) तहसील िायाचलयातील पुरिठा विभागात
धान्य िाटपाच्या िामात झालेला गैरव्यिहार

(२०)

*

८२९५२

श्री.गोिधचन शमाच (अिोला पश्श्चम) :

सन्माननीय अन्न,

नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) अीो्
योजनाींमध्ये

(जज.अीोला)
दलमिा

िसील ीायामलया ील पुलवठा

धान्य

वा्पाच्या

ीामा

ववभागा

गैलव्यविाल

ववववध

झाल्याचा खे

मािे फेब्रुवाली, २०१७ मध्ये वा त्यादलम्यान ननदिमनास आले, िे ाले आिे ीाय,

(२) असल्यास, गोलगलीब व गलजू लोीाींना हदले जाणाले धान्य अकधीाली,
ीममचा खाली व स्वस्

धान्य दी
ु ानदालाींमधील सींगनम ाने व्यापा-याींना पलु ववले जा

िो ,े िे िी ाले आिे ीाय,
(३) असल्यास, उक्

प्रीलणी चा खौीिी ीलण्या

आढळून आले व त्यानष
ु ींगाने सींबींधी
गुन्िा दााल ीलण्या
ये

आिे ,

आली आिे ीाय, त्या

ीाय

अकधीाली, ीममचा खाली व व्यापाली याींच्यावल

आला आिे ीाय वा ीोण ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या

(४) नसल्यास, ववलींबाचा खी ीालणे ीाय आिे

?
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श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) िे ाले नािी.
अीो्

योग्य प्रमाणा

ालुक्या

शमळ

शिधापबत्रीाधालीाींना वव ली

नसल्याचा खी ीुठलीिी

क्राल प्राप्

बाब ननदिमनास आली नािी.
(३) व (४) प्रश्न उद््ाव

ीलण्या

आलेले धान्य

झाली नािी वा अिी

नािी.
-----------------

पालघर श्जल््यातील ्ामीण भागात झालेली पाण्याची टां चाई दरू िरण्याबाबत
(२१)

*

८०५७८

श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा),

श्री.विलास तरे (बोईसर) :

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) वाडा (जज.पालघल)
जलस्वलाज्य

ालक्
ु या ील पालसई ग्रामपींचा खाय ीच्या िद्दी

ल असनस व ीळीं भई येथे मिाजल (भाल

नळ पाणीपूलवठा योजना मींजलू ीलण्या
(२) असल्यास, उपलोक्

असलेली

ननमामण) या योजने न
ू

आल्या िोत्या, िे ाले आिे ीाय,

दोन्िी योजनाींचा खी ीामे ननयमबा्य व ननीपष् दजामचा खी

झाली असन
ू प्रचा खींड ननधी ाचा खम ीरुनिी योजना ीायामजन्व

न झाल्यामळ
ु े

(३)

सेचा ख ववहिली व

नागरलीाींचा खी पाण्यासाठी वणवण िो
सेचा ख पालघल जजल््या

आिे , िे िी ाले आिे ीाय,

नदी-नाल्या ील पाणी आ्ल्याने

बोरलींगच्या पाण्याचा खी पा ळी ीमी झाल्यामुळे ग्रामीण भागा
ननमामण झाल्याच्या
िी ाले आिे ीाय,

क्राली ग्रामस्थाींनी सींबींकध

(४) असल्यास, याबाब
आले व उक्

पाण्याचा खी

अकधीा-याींीडे ीेल्या आिे , िे

िासनाने चा खौीिी ीेली आिे ीाय, त्या

दोन योजना

ा डीने सरु
ु ीलण्याबाब
?

ीाय आढळून

सेचा ख पालघल जजल््या ील

पाणी ्ीं चा खाई दलू ीलण्याीरल ा ीोण ी ीायमवािी ीेली वा ीलण्या
(५) नसल्यास, ववलींबाचा खी ीालणे ीाय आिे

ीव्र ्ीं चा खाई

ये

आिे ,

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िोय.

(२) नािी, िे ाले नािी. पालसई योजना हदनाींी ८.०२.२०११ लोजी ग्रामपींचा खाय ीला
िस् ाीं ली

ीेली असन
ू जल
ु ै, २०१६ पयां

या योजनेद्वाले पाणी पुलवठा सरु
ु
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िो ा. मौजे असनस व ीळीं भई या योजनाींचा खी ीामे भौ ीी दृष्ीने पूणम झालेली
असून त्याचा खी चा खाचा खणी झाली आिे .

थावप

स्वच्छ ा सशम ी व सध्याचा खी ग्रामपींचा खाय
ीामाबाब

त्ीालीन ग्राम पाणी पुलवठा व

याींच्यामध्ये वाद िोऊन ग्रामपींचा खाय ीने

क्राल ीेली आिे . ववद्यु दे यीे, दे ाभाल दरु
ु स् ी व िस् ाीं लण

वादामुळे या योजना सध्या बींद आिे . मात्र ग्रामस्थाींना अजस् त्वा ील इ ल
उपाययोजनाींद्वाले पाणी पलु वठा िो

असन
ू अद्यापपयां

उद्भवलेली नािी वा ्ाँ ीलचा खी मागणीिी ीलण्या

्ीं चा खाईसदृषय परलजस्थ ी

आलेली नािी.

(३) नािी.

(४) वरलषठ भव
त्याींच्या
ू ैज्ञाननी याींनी पाणी ्ीं चा खाईचा खी पािणी ीेली असन
ू
अिवालानुसाल एवप्रल

े जन
ू , २०१७ या ीालावधी

जजल््या

पाणी ्ीं चा खाई

याल ीलण्या

आले असून

भासण्याचा खी िक्य ा आिे . त्यानस
ु ाल सींभाव्य पाणी ्ीं चा खाई ीालावधी
स् लावरुन लाबवावयाच्या उपाययोजनाींचा खे आलााडे
जजल््याचा खा आलााडा
स् लावल

सरु
ु

आिे .

अींन म ीलण्याचा खी ीायमवािी जजल्िाकधीाली, पालघल याींच्या

शम्ववण्यासाठी व योजना

सेचा ख

बींद

पडलेल्या

उपलोक्

योजनाींबाब चा खा

वाद

ा डीने सरु
ु ीलण्यासाठी सा त्याने ग्राम पींचा खाय ीीडे

पाठपलु ावा सरु
ु आिे . यासींदभाम
सुनावणी घेण्या

ाली
ु ा

पींचा खाय

स् लावल हदनाींी १९.०१.२०१७ लोजी

आली असन
ू ग्रामपींचा खाय ीला आवश्यी ीायमवािी ीलण्याबाब

ननदे ि हदलेले आिे .
(५) प्रश्न उद््ाव

नािी.

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

राज्यात महाराष्ट्र प्राथशमि शशक्षण पररषदे माफचत गणणत, विज्ञान
साहहत्य पेट्या खरे दीत झालेला गैरव्यिहार

(२२)

*

७८८८९

श्री.अश्जत पिार (बारामती), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील

(उस्मानाबाद), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.राहुल
मोटे (पराांडा) :
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा
ील ील ीाय (१)

वषाम

लाज्या

मिालाषर

प्राथशमी

शिक्ण परलषदे माफम

सन

२०१५-१६

या

९१ ीो्ी ५३ लाा रुपये क्रीींम ीच्या गखण , ववज्ञान साहित्य पेट्या ाले दी

ीेल्या िोत्या, िे ाले आिे ीाय,
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(२) असल्यास, ाले दी ीेलेल्या प्रत्यक् पे्ी ील साहित्य िे ननीपष् दजामचा खे
ननघाल्याने याबाब चा खी चा खौीिी ीलण्याचा खी मागणी सामाजजी सींघ्नेने
लोीप्रन ननधीींनी मा. मख्
ु यमींत्री याींच्याीडे हदनाींी १७ जानेवाली, २०१७
त्यासुमालास ीेली, िे िी ाले आिे ीाय,
(३)

सेचा ख या ाले दी ीेलेल्या प्रत्येी पे्ीचा खी क्रीीं म

सेचा ख

लोजी वा

ीाय िो ी, याबाब

िासनाने चा खौीिी ीेली आिे ीाय व त्यानुसाल सींबींकध ाींवल ीोण ी ीालवाई ीेली
वा ीलण्या

ये

आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाचा खी ीालणे ीाय आिे

?

श्री. विनोद तािडे : (१) िोय.
(२) िोय.

(३) प्रत्येी पे्ीचा खी क्रीीं म

रु.१०,१०७/- इ ीी

हदनाींी ३०/१०/२०१५ च्या िासन ननणमया ील

ल द
ू ीींचा खे

आले असल्याने चा खौीिीचा खी आवश्यी ा नािी.
(४) प्रश्न उद््ाव

िो ी. उद्योग ववभागाच्या
ीं ो ीं

पालन ीलण्या

नािी.

----------------राज्यातील हॉटे ल उद्योगाांिडून सेिाशल्
ु ि आिारले जात असल्याबाबत
(२३)

*

७४१८८

श्री.राधािृष्ट्ण

श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी),

विखे-पाटील

(शशडी),

श्री.अस्लम

शेख

(मालाड

पश्श्चम),

श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), डॉ.भारती लव्हे िर
(िसोिा), श्रीमती मतिकनषा चौधरी (दहहसर), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.राजेंद्र
नजरधने

(उमरखेड),

अॅड.आशशष

शेलार

(िाांद्रे

पश्श्चम),

श्री.प्रशाांत

ठािूर

(पनिेल), श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदिली पि
ू )च , श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी),
श्री.सुतिकनल
अळिणी

िेदार

(सािनेर),

(विलेपाले),

श्री.नरें द्र

श्रीमती

पिार

तिकनमचला

गावित

(िल्याण

(इगतपूरी),

पश्श्चम),

अॅड.पराग

श्री.योगेश

सागर

(चारिोप), श्री.राजु तोडसाम (अणी), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पि
ू )च ,

श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेिासा), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि), श्री.शरददादा
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सोनािणे (जन्
ु नर), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापरू ), प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि रे ल्िे),
श्री.शशिाजीराि िर्डचले (राहुरी), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) : सन्माननीय अन्न,
नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) ीेंद्र िासनाच्या ीेंद्रीय ग्रािी सींलक्ण मींत्रालयाने दे िा ील सवम ग्रेडच्या
िॉ्े लीली ा सेवािल्
ु ी ऐजच्छी असल्याचा खी सचा ख
ू ना दे ण्या
लाज्या ील

िॉ्े ल

उद्योगाींीडून सेवािुल्ी

आीालले

जा

आली िो ी पलीं ु
असल्याचा खी

बाब

हदनाींी ३ जानेवाली, २०१७ मध्ये वा त्या दलम्यान ननदिमनास आली आिे , िे ाले
आिे ीाय,
(२)

सेचा ख लाज्या ील सवम िॉ्े ल, ले स््ॉलीं ् सींघ्नेने सेवािुल्ी ऐजच्छी सुचा खनेला

ववलोध दिमववला आिे , िे िी ाले आिे ीाय,
(३) असल्यास, याबाब

िासनाने चा खौीिी ीेली आिे ीाय, त्या

ीाय आढळून

आले व त्यानुषींगाने ीेंद्र िासनाच्या आदे िाचा खी अींमलबजावणी लाज्या ील सवम
िॉ्े ल, ले स््ॉलीं ् याींनी ीलण्याीली ा लाज्य िासनाने ीोण ी ीायमवािी ीेली वा
ीलण्या

ये

आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाचा खी ीालणे ीाय आिे
श्री. धगरीश बापट : (१) याबाब
याींच्याीडे एी

क्राल प्राप्

?

अन रलक्

झाली आिे . त्याबाब

जजल्िा ग्रािी

क्राल मींचा ख, ठाणे

ीायमवािी सुरु आिे .

(२), (३) व (४) ीेंद्र िासनाच्या हद. १४.१२.२०१६ लोजीच्या पत्राच्या अनष
ु ींगाने
सवम मींत्रालयीन ववभागाींना उकचा ख
आिे .

ीायमवािी ीलण्याच्या सुचा खना दे ण्या

सेचा ख वैद्यीीय शिक्ण व औषधी द्रव्य ववभाग, ववत्

अन्न,नागली पलु वठा व ग्रािी सींलक्ण ववभागाीं गम
िास्त्र ववभाग व प्रबींधी, लाज्य ग्रािी
उकचा ख

ीायमवािी ीलण्याच्या सुचा खना दे ण्या

आल्या

ववभाग व

येणाले ननयींत्री, वैधमापन

क्राल ननवालण आयोग, मुींबई याींना

आल्या आिे .

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

मौजे नाांदीिडे, (ता. श्ज. रत्नाधगरी) येथील जे.एस.डब्ल्य.ु एनजी शलशमटे ड या
िांपनीच्या दवू षत पाण्यामळ
ु े शेतिऱ्याांचे झालेले नि
ु सान

(२४)

*

७९८२९

श्री.धनजांय (सध
ु ीर) गाडगीळ (साांगली) :

सन्माननीय

पयाचिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) मौजे नाींदीवडे ( ा. जज. लत्नाकगली) येथील जे.एस.डब्ल्य.ु एनजी शलशम्े ड या
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वीज ननशमम ी ीींपनीच्या दवू ष

पाण्याच्या ीॅनॉलमुळे मौजे ीुणबीवाडी (जयगड)

( ा., जज. लत्नाकगली) येथील ग् नीं. ४७/१, ४७/३ या िे ाींचा खे व परलसला ील इ ल
िे ीऱयाींचा खे ीो्यवधी रुपयाींचा खे नी
ु सान झाल्याचा खी बाब

मध्ये वा त्यादलम्यान ननदिमनास आली, िे ाले आिे ीाय,
(२) असल्यास, उक्
प्रमाणा

पाण्याच्या ीॅनॉलमुळे नागरलीाींच्या जजवव ासिी मोठया

धोीा ननमामण झाला आिे व सींबध
ीं ी

भलपाई दे ण्या

आलेली नािी,िे िी ाले आिे ीाय,

(३) असल्यास, उक्

िे ीऱयाींना अद्यापिी नी
ु सान

प्रीलणी िासनाने चा खौीिी ीेली आिे ीाय, त्या

आढळून आले व त्यानष
ु ींगाने सींबींकध
ीोण ी ीायमवािी ीेली व उक्
ये

मािे जानेवाली २०१७

आिे ,

ीाय

िे ीऱयाींना नुीसान भलपाई दे ण्याबाब

ीींपनीववरूध्द ीोण ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या

(४) नसल्यास, ववलींबाचा खी ीालणे ीाय आिे

?

श्री. रामदास िदम : (१) व (२) िे ाले नािी.

मे.जे.एस.डब्लू एनजी प्रा. शलशम्े ड या वीजननशमम ी ीालाान्या न
ू



ीुशलींग ्ॉवलचा खे थींड ीेलेले पाणी ीॅनॉलद्वाले समुद्रा

सोडण्या

ीॅनॉलच्या दोन्िी बाजूस पीीलागवडीचा खी िे जमीन नािी.



(३) प्रश्न उद््ाव

ये े.

नािी.

(४) प्रश्न उद््ाव

नािी.

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

शशिाजी शशक्षण सांस्थेच्या अिोला येथील महाविद्यालयातील मागासिगीय
विद्यार्थयाांिडून शैक्षणणि शल्
ु ि िसल
ू िरण्यात येत असल्याबाबत

(२५)

*

७४०५२

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.विजय िडेट्टीिार

(ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.सुतिकनल िेदार (सािनेर), श्री.अब्दल
ु
सत्तार (शसल्लोड), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अशमत दे शमुख (लातूर शहर) :
सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१)

शिवाजी शिक्ण सींस्थेच्या अीोला येथील शिवाजी ववज्ञान, वाखणज्य, ीला

मिाववद्यालया

एससी, एस्ी, ओबीसी, व्िीजेएन्ी या मागासवगीय प्रवगाम ील

ववद्यार्थयाांचा खे िैक्खणी िुल्ी लाज्य िासन भल

अस ानािी मिाववद्यालयाचा खे
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प्राचा खायम प्रवेि घे ाना शिक्ण िल्
ु ीाच्या नावाााली ववद्यार्थयाांीडून अवाजवी
िुल्ी आीाली

असल्याचा खी बाब मािे

ननदिमनास आली, िे ाले आिे ीाय,
(२)

असल्यास,

याप्रीलणी

डडसेंबल, २०१६ मध्ये वा त्या दलम्यान

स्थाननी नागरलीाींनी

सिायी

समाजील्याण

आयुक् ालयाीडे प्रत्यक् भे्ून मािे डडसेंबल, २०१६ मध्ये वा त्या दलम्यान
ीरुन उपोषणाला बसन
ू िी दाल घेण्या
(३) असल्यास, याबाब

आली नािी, िे िी ाले आिे ीाय,

क्राल

मा.ववलोधी पक्ने ा ववधानसभा याींनी मा.सामाजजी

न्याय मींत्री याींना हदनाींी १४ जानेवाली, २०१७ लोजी वा त्या सुमालास पत्र पाठवन
ू
सदल बाब ननदिमनास आणन
ू हदली आिे , िे िी ाले आिे ीाय,
(४) असल्यास,

याप्रीलणी िासनाने चा खौीिी ीेली

आिे

ीाय,

त्यानुसाल

ीेली वा ीलण्या

ये

समाजील्याण

ववभाग,

अमलाव ी

मिाववद्यालयाचा खे प्राचा खायम व समाजील्याण आयक्
ु
आिे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाचा खी ीालणे ीाय आिे

याींच्यावल ीोण ी ीालवाई

?

श्री. विनोद तािडे : (१) िोय.
(२) िे ाले नािी.
(३) िोय.
(४)

सदल

प्रीलणी

याींच्याीडून प्राप्

(५) प्रश्न उद््ाव

प्रादे शिी

आयक्
ु ,

चा खौीिी अिवालावल ीायमवािी सरु
ु आिे .
नािी.

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

(२६)

*

शभिांडी-दापोडे (श्ज.ठाणे) पररसरातील गोदामामध्ये गहू ि ताांदळाचा
अिैध साठा जप्त िेल्याबाबत
८२३३९

श्री.महे श चौघल
ु े (शभिांडी पश्श्चम) :

सन्माननीय अन्न,

नागरी परु िठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय -

(१) शभवींडी-दापोडे (जज.ठाणे) परलसला ील गोदामामध्ये लााो रुपयाींचा खा गिू व
ाींदळाचा खा अवैध साठा शिधावा्प अकधीाऱयाींनी मािे ऑक््ोबल, २०१६ मध्ये वा

त्या दलम्यान जप्

ीेला आिे , िे ाले आिे ीाय,
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(२) असल्यास, उक्

प्रीलणी िासनाने चा खौीिी ीेली आिे ीाय, चा खौीिी

आढळून आले व त्यानष
ु ींगाने सींबींकध ाींवल ीोण ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या
आिे ,
(३)

नसल्यास,

ववलींबाचा खी

सद्यजस्थ ी ीाय आिे ?

ीालणे

ीाय

आिे

व

सदलिू

ीाय
ये

प्रीलणाबाब चा खी

श्री. धगरीश बापट : (१) शभवींडी-दापोडे (जज.ठाणे) परलसला ील गोदामामध्ये
सम
ु ाले रु.६३,३०,७००/- इ क्या क्रीीं म ीचा खा
शिधावा्प अकधीाऱयाींसमवे

ाींदळ
ु

व गिू मद्
ु येमाल
हद.२३.१०.२०१६ लोजी जप् ीेला आिे .

पोलीसाींनी

(२) व (३) सदल प्रीलणी नालपोली पोलीस ठाणे, शभवींडी येथे गुन्िा दााल
ीलण्या

आला असन
ू एीूण ६ आलोपीींना अ्ी ीलण्या

आली आिे .

----------------तिकघिली (ता. श्ज. पालघर) या गािात पाणी पुरिठा होण्याबाबत
(२७)

*

८१९४६

श्री.विजय षटी (पारनेर) :

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण

स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) नघवली ( ा. जज. पालघल) या गावा
्ीं चा खाई भास

सन २०१५ पासून वपण्याच्या पाण्याचा खी

असल्याने लाषरीय ग्रामीण पेयजल ीायमक्रमाीं गम

ननधी उपलब्ध ीरुन दे ण्या

सन २०१६ मध्ये

यावा अिा आियाचा खे स्थाननी लोीप्रन ननधीींनी

मािे डडसेंबल, २०१६ मध्ये वा त्या दलम्यान ीायमीाली अशभयीं ा, मिालाषर जीवन
प्राकधीलण, पालघल याींना ननवेदन सादल ीेले आिे , िे ाले आिे ीाय,

(२) असल्यास, मिालाषर जीवन प्राकधीलण व जजल्िा परलषद, पाणी पुलवठा याींनी
मािे नोव्िें बल, २०१६ मध्ये वा त्या दलम्यान पािणी ीरुन वपण्याच्या पाण्याच्या
्ाीीचा खा व नववन नळ जोडणीचा खा प्रस् ाव िासनास सादल ीेला आिे , िे िी ाले
आिे ीाय,

(३) असल्यास, याबाब

िासनाने चा खौीिी ीेली आिे ीाय, त्या

आले व त्यानुषींगाने उक्

ीाय आढळून

गावाला सुलशळ पणे पाणी पुलवठा िोण्याबाब

िासनाने ीोण ी ीायमवािी ीेली वा ीलण्या

(४) नसल्यास, ववलींबाचा खी ीालणे ीाय आिे ?

ये

आिे ,
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िोय.

(२) लाषरीय ग्रामीण पेयजल अीं गम

सन २०१६-१७ च्या ीप ी आलााड्या

नघवली ( ा. जज. पालघल) गावासाठी नवीन योजनेचा खा समावेि असन
ू , योजनेच्या
रु.९६.३८ लक् क्रीींम ीच्या अींदाजपत्रीास जजल्िा परलषद स् लावल
प्रिासीीय मान्य ा दे ण्या

ाींबत्री व

आली आिे .

(३) सदल गावास योजना नी
ु ीचा ख (म्िणजेचा ख हद.३.०३.२०१७ लोजी) मींजलू झाली
असल्याने, पुढील ीामे ीलण्याचा खी ीायमवािी सरु
ु आिे .
(४) प्रश्न उद््ाव

नािी.

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

मुांबईतील जी.टी.आणण जे.जे.हॉश्स्पटल येथे मेडीिल सजीिल अॅन्ड
हॉश्स्पटल इश्क्िपमेंट या बनािट िांपनीच्या नािाने िैद्यकिय
उपिरणाांचा पुरिठा होत असल्याबाबत

(२८)

*

८३०११

डॉ.तष
ु ार राठोड (मुखेड), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन),

श्री.सुतिकनल िेदार (सािनेर), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे

(आिी), श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे िी), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.तिकनतेश
राणे

(िणििली),

(शशडी) :

श्री.नसीम

खान

(चाांहदिली),

श्री.राधािृष्ट्ण

सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खा

ाल
ु ासा ील ील ीाय -

(१) जी.्ी. आखण जे.जे िॉजस्प्ल (मुींबई) येथे ववनी
इसम मेडीील सजीील अॅन्ड

ुीालाम वपींगळे नावाचा खा

िॉजस्प्ल इजक्वपमें् या ीींपनीच्या नावाने

ववनापलवाना वैद्यक्रीय साहित्य अवैधरलत्या साठवून ववक्री ीरल
व औषध प्रिासना ील अकधीाऱयाींनी

्ाीलेल्या छाप्या

असल्यास,

सदल

वैद्यक्रीय

साहित्य

िे

नाींदेड

इीं्लप्रायजेस या ीींपनीद्वाले ववनापलवाना बनववले जा
प्रिासनाने

साहित्य जप्

सदल

ीींपनी

छापा

्ाीून

ीेले आिे , िे िी ाले आिे ीाय,

रुपये

असल्याचा खे अन्न

मािे फेब्रव
ु ाली, २०१७

मध्ये वा त्यादलम्यान ननदिमनास आले, िे ाले आिे ीाय,
(२)

विखे-पाटील

येथील

ऑसलेपॉयस

असन
ू अन्न व औषध

१.०७

ीो्ीचा खे

वैद्यक्रीय
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(३) असल्यास, सदल ीींपनीीडे ीोण ािी पलवाना नस ाींना लाज्या ील २२
स््ॉक्रीस््ना वैद्याक्रीय साहित्याचा खा पुलवठा ीेला जा ो
लाज्य िासनाचा खे अकधीप

पुलवठादाल म्िणन
ू गज
ु ला

येथील िमाम सजजमील अॅण्ड

इींजजननअलीींग प्रायव्िे ् शलशम्े ड या ीींपनीने ननयक्
ु
ीाय,
(४)

सेचा ख सदल ीींपनीला

ीेले आिे , िे िी ाले आिे

सेचा ख मींब
ु ई ील जी.्ी.रुग्णालया ील ववनापलवाना अजस्थव्यींग लोपण सामग्र
ु ी

सापडल्यानीं ल लाज्यभला ील २२ हठीाणी यासींदभाम
असल्याचा खे अन्न व औषध प्रिासनाच्या

ववनापलवाना ीाम सरु
ु

पासामध्ये मािे फेब्रुवाली, २०१७ मध्ये

वा त्यादलम्यान ननदिमनास आले, िे िी ाले आिे ीाय,

(५) असल्यास, लाज्या ील नाशिी, यव माळ, बीड, अिमदनगल, नाींदेड, पुणे या
भागा

१०

े १२ हठीाणी छापे ्ाीण्या

(६) असल्यास, याबाब

आले, िे िी ाले आिे ीाय,

िासनाने चा खौीिी ीेली आिे ीाय, त्या

ीाय आढळून

आले व त्यानष
ु ींगाने सींबकध ाींवल ीोण ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या
नसल्यास, ववलींबाचा खी ीालणे ीाय आिे

?

ये

आिे ,

श्री. धगरीश बापट : (१) िोय, िे ाले आिे .

(२) मे. ऑसलेपॉयस इीं्लप्रायजेस, नाींदेड िी सींस्था ऑथोपॅडीी इम्प्लाीं् उत्पादन

ीलणाली ीींपनी नसन
ू सदल सींस्था ऑथोपॅडीी इम्प्लाीं् उत्पादन ीलणा-या मे.

िमाम ॲण्ड इींजजननअलीींग प्रा.शल., वडोदला, गुजलाथ व मे. ऑथो ्े ी इम्प्लाीं् ववथ
ीॉन्फीडन्स, वलसाड, गुजलाथ या सींस्थेचा खे अकधीप

ववक्रे ा म्िणन
ू घाऊी ववक्री

ववनापलवाना ीली

असल्याचा खे

प्रिासनाव्दाले ीलण्या

आलेल्या

पासणी

नाींदेड या पेढीवल

सेचा ख त्याींनी अजस्थव्यींग सामग्रीचा खा पुलवठा ीेलेल्या २२

ननदिमनास आले. अन्न व औषध प्रिासनाव्दाले मे. ऑसलेपााँयस एीं्लप्रायजेस,
ववक्रेत्याींवल ीालवाई ीरून त्याींच्याीडील अींदाजे १ ीो्ी ७
इम्प्लाीं्चा खा माल जप्

ीलण्या

आला आिे .

लाााचा खा ऑथोपॅडीी

(३) ऑसलेपााँयस एीं्लप्रायजेस, नाींदेड या पेढीीडून अजस्थव्यींग सामग्रीचा खा पुलवठा
२२ ववक्रेत्याींना ीेला जा ो िे ाले आिे मात्र सदल ीींपनीला लाज्य िासनाचा खे
अकधीप

पुलवठादाल म्िणन
ू गुजला

प्रायव्िे ् शलशम्े ड या ीींपनीने ननयुक्

येथील िमाम सजजमील अॅण्ड इींजजननअलीींग
ीेले आिे , िे ाले नािी.
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(४) िोय, िे ाले आिे .

(५) या प्रीलणी लाज्या
आल्या आिे .

९ माचा खम, २०१७ पयां

एीूण ३९ हठीाणी धाडी ्ाीण्या

(६) जी.्ी.रूग्णालय, मींब
ु ई येथे सापडलेल्या अजस्थव्यींग सामग्र
ु ीबाब
सल ज.जी. रूग्णालय मुींबई याींनी चा खौीिी सशम ी

नेमली आिे .

अकधषठा ा,

सेचा ख आयुक् ,

अन्न व औषध प्रिासन याींचा खेीडून ऑसलेपााँयस एीं्लप्रायजेस, नाींदेड या पेढीवल

सेचा ख त्याींनी अजस्थव्यींग सामग्रीचा खा पुलवठा ीेलेल्या २२ ववक्रेत्याींीडील अींदाजे १

ीो्ी ७ लाााचा खा माल जप्

ीरून त्याींचा खेवल ीालवाई सुरू आिे .
-----------------

गोंहदया-भांडारा श्जल््याच्या भूगभाचतील पाणी विषयुक्त असल्याबाबत
(२९)

*

७६०२३

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.विजय िडेट्टीिार

(ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.सुतिकनल
िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अशमत दे शमुख (लातूर शहर) :
सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१)

भींडाला,

गोंहदया

जजल््या ील

मोठ्या

प्रमाणावल

असणाऱया

ााणी

ीालाान्या न
ननमामण िोणाऱया लासायननी प्रदष
ू
ु े भूगभाम ील जलसाठा
ू णामळ
ववषयुक्

िो

असन
त्यामुळे िे जशमनीचा खा पो
ू

ाालाव

असल्याचा खी बाब

िै द्राबाद येथील इीं्लनॅिनल जनमल ऑफ लाईफ सायन्सेस बायो्े क्नॉलॉजी ॲण्ड
फामाम रलसचा खम (आयजेएलबीपी-आल) या सींस्थेने मािे डडसेंबल, २०१६ मध्ये वा
त्यादलम्यान प्रशसध्द ीेलेल्या अिवाला
ीाय,

नमद
ू ीलण्या

आली आिे , िे ाले आिे

(२) असल्यास, याप्रीलणी िासनाने चा खौीिी ीेली आिे ीाय,चा खौीिीचा खे ननषीषम
ीाय

आिे ,

त्यानुसाल

प्रदष
ू ण

लोाण्याबाब

सेचा ख

प्रदष
ू णामुळे

झालेले

दषु परलणामावल उपाययोजना ीलण्याच्या दृष्ीने ीोण ी ीायमवािी ीेली आिे वा
ीलण्या

ये

आिे

(३) नसल्यास, ववलींबाचा खी ीालणे ीाय आिे

?
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श्री. रामदास िदम : (१) भुजल सवेक्ण आखण ववीास यींत्रणा, गोंहदया व
मिालाषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळामाफम
अिवाल वा सदल बाब
(२) प्रश्न उद््ाव
(३) प्रश्न उद््ाव

ीोण ीिी

नािी.

प्राप्

क्राल प्राप्

अिवालानुसाल सींबकीं ध ाींना नमद
ू

नािी.

नािी.
-----------------

विधान भिन
मुांबई

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि
महाराष्ट्र विधानसभा

________________________________________________________
मुद्रणपव
ू म सवम प्रक्रक्रया मिालाषर ववधानमींडळ सकचा खवालयाच्या सींगणी यींत्रणेवल
मुद्रण िासीीय मध्यव ी मद्र
ु णालय, मुींबई.

