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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
गुरुिार, हदनाांि ३० माचच, २०१७ / चैत्र ९, १९३९ ( शिे )
(१)

(२)
(३)
(४)

शालेय शशक्षण, क्रीडा आणण यि
ु ि िल्याण,

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

अन्न ि नागरी पुरिठा आणण ्ाहि सांरक्षण,

अन्न आणण षषध प्रशासन, सांसदीय िायच मांत्री

याांचे प्रभारी
विभाग

पयाचिरण मांत्री

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

प्रश्नाांची एिूण सांखया - २७
-------------------------------------

डोळासणे (ता.सांगमनेर,जि.अहमदनगर) येथे “मोंटो िालो” िांपनीच्या डाांबर
ि खडी क्रशशांग प्रिल्पामळ
ु े होणारे प्रदष
ू ण

(१)

*

७६५९१

श्री.वििय षटी (पारनेर) :

सन्माननीय पयाचिरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) डोळासणे (ता.सींगमनेर, जि.अहमदनगर) येथे “मों्ो कालो” कींपनीच्या डाींबर

ीं प्रकल्पामळ
व खडी क्रश ग
ु े , ववववध प्रकारच्या मश नरीमधील ऑईल गळतीमळ
ु े
होणारे प्रदष
ु े
ू ण तसेच रात्रीच्या वेळी मश नरी सुरु झाल्यानींतर आवाि व धूरामळ
प्रकल्पालगत असलेल्या आददवासी सतेची वाडीतील ग्रामसथाींच्या आरोग्यावर

पररणाम होत असल्याचे तसेच गावातील ववदहरीींचे पाणी काळे पडून काही पाणी
साठयाींवर काळया रीं गाचा तेलक् तवींग पसरला असल्याचे ददनाींक २४ डडसेंबर,
२०१६ रोिी वा त्या सम
श ास आले, हे खरे आहे काय,
ु ारास ननद न
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(२) असल्यास, सदरहू वाडीतील आददवासी त
े कऱयाींच्या िशमनीची माती पूणप
श णे
काळी पडून त
े ी वपकाींवर त्याचा ववपररत पररणाम झाला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी सवातींत्र्यददनी झालेल्या ग्रामसभेत सदर कींपनीवर
कारवाई

होण्यासाठी

प्राींत

अधधकारी,

सींगमनेर,

तहशसलदार,

इत्यादीना ननवेदन दे ण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

ग.वव.अ.,पीं.स.

(४) असल्यास, आरोग्य ववभागाच्या अधधकाऱयाींनी उक्त ववदहरीतील पाण्याचे
नमुने तपासणीसाठी पाठववले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, याबाबत

ासनाने चौक ी केली आहे काय, व त्यात काय

आढळून आले, त्यानष
ु ींगाने सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रामदास िदम : (१) ददनाींक २३ डडसेंबर २०१६ रोिी सथाननक वत्ृ तपत्रामध्ये
याबाबतचे वत्ृ त प्रशसध्् झाले होते, हे खरे आहे .
(२) हे खर नाही.

(३) ग्रामपींचायत दहवरगाव पठार याींचेकडील ददनाींक ३ ऑगस् २०१६ रोिीचे

ठरावाची नक्कल प्राींत अधधकारी, तहशसलदार, ग् ववकास अधधकारी याींना सादर
करण्यात आली होती, हे खरे आहे .
(४) हे खरे आहे .

(५) या अनष
ु ींगाने तालुका आरोग्य अधधकारी, पींचायत सशमती, सींगमनेर,
प्राथशमक आरोग्य केंद्र, चींदनापूरी याींनी िागेवर भे् दे ऊन पाण्याची तपासणी

केली असन
भि
ू
ू ल सवेक्षण ववकास यींत्रणेच्या अहवालानुसार सदरचे पाणी
वपण्यायोग्य असलेबाबतचा अहवाल ददनाींक २८.१२.२०१६ रोिी सादर केला आहे .
तसेच

पाणी गण
ु वत्ता, सींननयींत्रण व सवेक्षण कायशक्रम, भि
ु ल सवेक्षण आि ण

ववकास यींत्रणा याींनी येथील पाण्याची िैववक पूवत
श पासणी करुन सदरचे पाणी
वपण्यायोग्य असलेबाबत
आहे .

ददनाींक ३१.१२.२०१६ रोिीच्या अहवालात नमद
ू केले

-----------------
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दाटे गाि (जि. हहांगोली) येथे थकित पाणीपट्टीमुळे
पाणी पुरिठा बांद िरण्यात आल्याबाबत

(२)

*

८३८२८

श्री.तानािी मट
ु िुले (हहांगोली) :

सन्माननीय पाणीपुरिठा

आणण स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) दा्े गाव (जि. दहींगोली) येथील नळ योिनेच्या थककत पाणीपट्टीमळ
ु े पाणी
पुरवठा बींद करण्यात आला असल्याने पाण्याची समसया ननमाशण झाली असल्याचे
माहे फेब्रव
श ास आले आहे , हे खरे आहे
ु ारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरयान ननद न
काय,

(२) तसेच उक्त गावातील हातपींप व ववदहरीचे दवु षत पाणी प्यावे लागत
असल्याने ग्रामसथाींच्या आरोग्यास धोका ननमाशण झाला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत
आले

व

त्यानुषींगाने

ासनाने चौक ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून

उक्त

दठकाणी

ुध्द

व

ननयशमत

करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

पाणीपुरवठा

सरु
ु

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे अीं त: खरे आहे .

थककत पाणी पट्टीमळ
ु े नगर पररषद, दहींगोली याींनी ददनाींक १०.०२.२०१७

रोिी दा्े गावचा पाणी पुरवठा बींद केला होता. ग्रामपींचायतीने रु.५०,०००/- पाणी
पट्टी वसूल करुन भरणा केल्यामळ
ु े ददनाींक ०२.०३.२०१७ पासून पाणी पुरवठा सरु
ु
करण्यात आला आहे .
(२) नाही.

गावात योिना कायाशजन्वत असल्यामळ
ु े दवु षत पाणी वपण्याचा प्रश्न

उ््ावत नाही.

(३) ग्रामपींचायतीने पाणी पट्टी भरणा केल्यामळ
ु े नगर पररषद, दहींगोली याींनी
ददनाींक ०२.०३.२०१७ पासन
ू गावात ननयशमत पाणी पुरवठा सुरु केला आहे .
(४) प्रश्न उ््ावत नाही.

-----------------
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भस
ु ािळ (जि.िळगाि) येथील बोगस शशधापत्रत्रिाप्रिरणी
(३)

स्िस्त धान्य दि
ु ानदाराांिर िारिाई िरण्याबाबत

*

८०९८८

श्री.अमर िाळे (आिी), डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :

सन्माननीय अन्न, नागरी परु िठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) भुसावळ (जि.िळगाींव) येथील ९ रासत भाव दक
ु ानाींच्या अननयशमततेबाबत
असलेल्या तक्रारीींची चौक ी करण्याबाबतचे पत्र

ासनाने ववभागीय आयुक्त,

नाश क, जिल्हाधधकारी िळगाव याींना ददनाींक १४ फेब्रव
ु ारी, २०१७ रोिी वा
त्यासुमारास ददले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त बोगस श धापत्रत्रका प्रकरणी
नेमली होती व सदर सशमतीने आपला अहवाल
आहे काय,

ासनाने त्रत्रसतरीय सशमती

ासनाकडे सादर केला, हे ही खरे

(३) असल्यास, उक्त्ा सशमती अहवालामध्ये भुसावळ

हरातील ९ रासत भाव

दक
ु ानदाराींनी अननयशमतता व गैरव्यवहार केला असल्याची बाब सपष् झाली
असताना दे खील सशमती सदसय असलेल्या जिल्हा परु वठा अधधकारी याींनी रासत

भाव दक
ु ानदाराींवर कोणतीही कारवाई केली नसल्याची तक्रार मूळ तक्रारदार याींनी
ासनाकडे केली, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी ववभागीय आयुक्त याींनी ददनाींक १७ सप््ें बर,
२०१६ रोिीच्या पत्रान्वये जिल्हाधधकारी िळगाव याींना कायशवाहीसाठी आदे
होते, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी

ददले

ासनाने चौक ी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व त्यानुषींगाने सींबधधतावींर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .
(३) व (४) होय, हे खरे आहे .

तथावप, ववभागीय आयक्
ु त, नाश क याींनी ददनाींक १७.०९.२०१६ रोिी

सादर केलेला अहवाल
असलेल्या

दक
ु ानदाराींवर

ासनाने जसवकारला असन
अहवालात नमद
दोषी
ू
ू
कायशवाही

करण्यासाठी

ददनाींक

०३.१२.२०१६

व

ददनाींक १४.०२.२०१७ च्या पत्रान्वये ववभागीय आयुक्त, नाश क व जिल्हाधधकारी,
िळगाींव याींना कळववले आहे .
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(५) ९ रासत भाव दक
ु ाींनापैकी २ दक
ु ानाींचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे .
उवशररत दक
ु ानाींना कारणे दाखवा नो्ीस बिावण्यात आलेली आहे .
प्रकरणी

प्रसतावावर

(४)

*

िबाबदार

अधधकारी/कमशचारी

याींचेववरुध्द

ासन सतरावर कारवाई सरु
ु आहे .

ववभागीय

तसेच या

चौक ीच्या

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

राज्यातील ४९ नदया प्रदवू षत असल्याबाबत
७४९१८

(रामटे ि),

श्री.भास्िर िाधि (गुहागर), श्री.डड मल्लीिािन
रे ड्डी
ूच

श्री.किशोर

पाटील

(पाचोरा),

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांगमनेर),

श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे िी), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्रीमती
सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) राज्यातील ४९ नदया अत्यींत प्रदवू षत असल्याचे केंद्रीय प्रदष
ू ण ननयींत्रण

मींडळाच्या अ्यासातन
श ास
ू प्रकाश त करण्यात आलेल्या अहवालामध्ये ननद न
आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

तसेच

राज्यातील

अनतक्रमण

आि ण प्रदवू षत

झालेल्या

न्याींच्या

पुनरुज्िीवनासाठी नदी प्राधधकरण सथापन करण्याची आवश्यकता असल्याचे
माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरयान ननद न
श ास आले, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदर नदया प्रदष
ू णमुक्त करण्यासाठी त्वररत उपाययेािना न
केल्यास नागररकाींचे भववतव्य धोक्यात येवू
तज््ाींनी ददला आहे , हे ही खरे आहे काय,

कते असा इ ारा पयाशवरण

(४) असल्यास, राज्यामध्ये कोणकोणत्या न्या प्रदवु षत आहे त व सदर न्याींच्या
प्रदष
ू णमुक्तीसाठी

ासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत

आहे त,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) होय
(२) होय. तथावप,

ासनाकडे ननवेदन प्राप्त नाही.

(३) व (४) राज्यातील न्याींच्या सवेक्षणावरुन ४९ प्रदवू षत पट्टे आढळून आले

आहे त व त्यावरील प्रदष
ु ील प्रमाणे उपाय योिना
ू ण कमी करण्यासाठी पढ
करण्यात येत आहे त.
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अ) राषरीय नदी कृती योिना व राज्य नदी कृती योिना राबववण्यात
येत आहे .

ब) प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाने उदयोगाींना ववनाप्रकक्रया साींडपाण्याचा

ववसगश करण्यास बींदी घातलेली असन
ू उदयोगातन
ू ननशमशत होणा-या
साींडपाण्यावर प्रकक्रया करून प्रकक्रयाकृत साींडपाणी बाहे र सोडण्याचे
ननदे

ददलेले आहे त.

क) राज्यातील

महानगरपाशलका व नगरपाशलका याींना साींडपाणी व

नागरी घनकचरा व्यवसथापनाबाबत सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या आहे त.

ड) स्यजसथतीत ४९ पट्टयाींपैकी १३ पट्टे प्रदवू षत पट्टे हणन
ू गणले
िात नाही.

इ) राज्यात ददनाींक १२ ऑगस्, २०१६ च्या

ासन ननणशयान्वये

नमाशम चींद्रभागा प्राधधकरणाची सथापना करण्यात आलेली आहे .

(५) प्रश्न उ््ावत नाही.

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

हहांगोणी (ता. नेिासा, जि. अहमदनगर) येथील जिल्हा पररषदे च्या
प्राथशमि शाळे तील विद्याथीनीांिर होत असलेला अत्याचार

(५)

*

८३६९७

श्री.वििय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.सतिकु नल िेदार (सािनेर),

श्री.अमर िाळे (आिी) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) दहींगोणी (ता.नेवासा, जि.अहमदनगर) येथील जिल्हा पररषदे च्या प्राथशमक

ाळे तील श क्षक इयत्ता नतसरी व चौथीमध्ये श कणाऱया नऊ मुलीींना नापास

करण्याची धमकी दे ऊन गत सहा मदहन्याींपासन
ू त्याींचे लैंधगक

ोषण करीत

असल्याची बाब ददनाींक २२ फेब्रव
श ास
ु ारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननद न
आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या गींभीर प्रकरणाची पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करून दे खील
अ्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, राज्यातील अनेक

ाळे मध्ये वव्याथीनीींचे लैंधगक

असल्याच्या घ्ना वारीं वार घडत असल्याने

ोषण होत

ासनाने या प्रकरणाची चौक ी करुन

त्यानुसार सींबधीं धताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) नाही.

ीं े , प्राथशमक श क्षक, जिल्हा
जिल्हा पररषदे माफशत फक्कड नारायण श द

पररषद प्राथशमक

ाळा दहींगोणी, ता. नेवासा याचे ववरुध्द

ीं नापूर पोशलस
नन श ग

स्े न येथे ददनाींक २१/२/२०१७ रोिी गन्
ु हा दाखल करण्यात आला असन
ू ,
आरोपीस अ्क करण्यात आलेली आहे . तसेच सदर प्रकरणी फक्कड नारायण

श दीं े यास ददनाींक २२/२/२०१७ रोिी सेवा ननलींत्रबत करण्यात आलेले असन
ू
ववभागीय चौक ी प्रसताववत करण्यात आलेली आहे .

(३) ववभागाच्या क्र.प्राश धो २०१३/प्र.क्र.२४/प्राश -१, दद.२२/२/२०१३ च्या

ासन

पररपत्रकान्वये बालकाींचे लैंधगक अपराधापासन
सींरक्षणाचा अधधननयम २०१२
ू
यातील तरतद
ू ीची अमींलबिावणी राज्यातील प्राथशमक/माध्यशमक/उच्च माध्यशमक
ाळाींमध्ये करणे बाबत सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या आहे त.
तसेच

ासन

पररपत्रक

दद.४

ऑक््ोबर,

२०१६

अन्वये

ाळे तील

वव्यार्थयाांवरील होणा-या अत्याचाराची तक्रार दाखल करण्याबाबत, POCSO
e-Box या राषरीय बालअधधकार सींरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या सवु वधेबाबतची
मादहती

सवश

ाळाींमधील

मुख्याध्यापक

व

श क्षकाींनी

ननद न
श ास आणन
ू दे ण्याची सूचना दे ण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उ््ावत नाही.

सवश

वव्यार्थयाांच्या

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

बुलढाणा जिल््यातील शासिीय गोदामातील धान्याची
अिैधररत्या होत असलेली विक्री

(६)

*

रे ल्िे) :

८३११४

श्री.हषचिधचन सपिाळ (बुलढाणा), प्रा.विरें द्र िगताप (धामणगाि

सन्माननीय अन्न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मेहकर (जि.बुलढाणा) येथे पुरवठा ववभागाने ददनाींक ३१ िानेवारी, २०१६

रोिी वा त्यासुमारास अवैध साठा करून ठे वलेल्या १६६ ताींदळाची पोती हसतगत
केली, हे ही खरे आहे काय,
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(२) तसेच बुलढाणा जिल््यातील अत्योंदय योिनेचे

ासकीय गोदामातील धान्य

केल्याच्या

घडल्या

खल्
ु या बािारात ववक्रीकरीता नेले िात असताना पुरवठा ववभागाने हसतगत
सहा

घ्ना

मागील

पाच

मदहन्यात

असल्याची

बाब

माहे फेब्रव
श ास आली, हे ही खरे आहे
ु ारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरयान ननद न
काय,

(३) असल्यास, बल
ु ढाणा जिल््यात प्र ासनाच्या अकायशक्षमता व हलगिीपणामळ
ु े
उक्त घ्ना वाढत असल्याने लाभाथी
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी

ासकीय अन्न धान्यापासन
ू वींधचत राहत

ासनाने चौक ी केली आहे काय,त्यात काय

आढळून आले, त्यानुषींगाने दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट : (१) मेहकर जि.बुलढाणा येथील मौिे रािगड येथे
दद.३१.०१.२०१७ रोिी १६६ ताींदळ
ु ाची पोती हसतगत करण्यात आली आहे त. सदर
िप्त केलेला ताींदळ
सावशिननक ववतरण प्रणालीचा आहे ककीं वा कसे याबाबत
ू

पररक्षण करण्याकरीता धान्याचे नमन
ु े फुड ्े जस्ीं ग लॅ ब, अमरावती येथे सादर
केले आहे त. त्याबाबतचा अहवाल अ्यावप अप्राप्त आहे .

(२), (३) व (४) बुलढाणा जिल्हयात सावशिननक ववतरण प्रणालीचे धान्य खल्
ु या
बािारात ववक्री करण्यासींदभाशत सन २०१६ ते सन २०१७ फेब्रव
ु ारी अखेर पयांत

एकूण ७ गन्
ु हे दाखल करण्यात आले आहे त. सदर गुन्हयाींमध्ये ७ सवसत धान्य
दक
ु ानदाराींचा समावे
दक
ु ानदाराींचे

आहे . या सवसत धान्य दक
ु ानदाराींपैकी ३ सवसत धान्य

प्राधधकारपत्र

रद्द

करण्यात

आले

असन
ू

दक
ु ानदाराचे प्राधधकारपत्र ननलींत्रबत करण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उ््ावत नाही.

एका

सवसत

धान्य

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

आरसीएफ थळ (ता.अशलबाग, जि.रायगड) िांपनीतील प्रदवू षत
साांडपाणी समुद्रात िाहून नेणाऱ्या पार्चपलार्चनबाबत

(७)

*

(पेण) :

७६५४९

श्री.सुभाष उफच पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग), श्री.धैयश
च ील पाटील

सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) आरसीएफ थळ (ता.अशलबाग, जि.रायगड) कींपनीतील प्रदवु षत साींडपाणी खोल
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समुद्रात वाहून नेणारी पाइशपलाइशन नवगाव बींदरातून ्ाकण्यात आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, आरसीएफ थळ कींपनीतील प्रदवू षत साींडपाणी वाहून नेणारी
पाइशपलाइशन ही वर आली असल्याने बींदरात ये-िा करणाऱया मजच्िमार बो्ीींसाठी
अडथळा ननमाशण होत असल्याने अनेक वेळा या पाइशपलाइशनवर बो्ी आदळून

बो्ीींचे लाखो रूपयाींचे नक
ु सान झाल्याचे ददनाींक १२ िानेवारी, २०१७ रोिी वा
त्या सुमारास ननद न
श ास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त्ा प्रकरणी

ासनाने चौक ी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व त्यानष
ु ींगाने सींबधीं धत कींपनीववरूध्द कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) होय.

(२) दद. १४.०१.२०१७ रोिीच्या कृषीवल दै ननकामध्ये अ ा आ याची बातमी
प्रशसध्द झाली होती.

(३) मे. आरसीएफ उ्योगास महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळामाफशत कारणे
दाखवा नो्ीस दद. १७/०१/२०१७ रोिी दे ण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उ््ावत नाही.

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

गोंहदया जिल््यातील धान विक्री िरणाऱ्या शेतिऱ्याांना
अनद
ु ानाची रक्िम वितरीत िरण्याबाबत

(८)

*

८०४३५

श्री.सांिय परु ाम (आमगाि) :

सन्माननीय अन्न, नागरी

पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) गोंददया येथील आददवासी ववकास महामींडळ व जिल्हा माकेद्ींग फेडरे न
याींच्या माध्यमातन
ू

त
े कऱयाींच्या धान खरे दीसाठी १०० केंद्रे सरू
ु करून राज्य

ासनाने धानाला १४७० रुपये प्रनत जक्वीं्लचा हमी भाव घोवषत केला आहे , हे

खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, राज्य

ासनाने धान ववक्री करणाऱया

त
े कऱयाींना दरवषी

ठरवलेली सीं ोधन कर प्रनत जक्वीं्ल २०० रुपये बोनस अनद
ु ानाची रक्कम
ववतरीत करण्याचा ननणशय घेऊन ५० जक्वीं्ल पेक्षा िासत धान ववक्री करणाऱया
ेतकऱयाींची

रक्कम रद्द केली

असल्याने

लाभाथी या योिनेपासन
वींधचत
ू

असल्याचे ननद न
श ास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी

ासनाने चौक ी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व त्यानुषींगाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) होय.
(२) राज्य

ासनाने ककमान आधारभत
ू ककीं मत खरे दी योिनेंतगशत खरीप पणन

हीं गाम २०१६-१७ मध्ये धान ववक्री करणाऱया
केलेल्या दराव्यनतररक्त प्रनत जक्वीं्ल

त
े कऱयाींना केंद्र

२०० रुपये प्रनत

ासनाने ननजश्चत

ेतकरी ५० जक्वीं्ल च्या

मयाशदेपयांत प्रोत्साहनपर रा ी मींिरू केलेली आहे . ही रा ी सीं ोधन कर नसन
ू
प्रोत्साहनपर रा ी आहे .

(३) प्रश्न उ््ावत नाही.
(४) प्रश्न उ््ावत नाही.

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

शहापूर (जि.ठाणे) तालक्
ु यातील १६० गािपाड्याांिर िायम स्िी पी
पाणी पुरिठा योिना लागू िरण्याबाबत

(९)

*

८२९२८

श्री.तिकनतेश राणे (िणििली), श्री.सांिय साििारे (भुसािळ) :

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

हापूर (जि.ठाणे) तालुक्यातील १६० गावपाडयाींवर मागील ८ वषाांपासून तीव्र

पाणी ्ीं चाइश भासत असन
ू सदरहू तालक्
ु यातील ्ीं चाइशग्रसत भागात ्ँ कर्वारे
पाणी पुरवठा करण्यासाठी गेल्या ८ वषाशत सव्वा तीन को्ी रूपये खचश करण्यात
आले आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, यावषीही सदरहू १६० गावपाडयाींना ्ँ कर्वारे पाणीपुरवठा करावा
लागणार असन
ू त्यासाठी ककमान रुपये १ को्ी खचश अपेक्षक्षत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास,

हापूर तालुक्यात िला याचे मोठे साठे असतानाही दरवषी

फेब्रु ु्वारीनींतर ववदहरी आ्त असल्याने पाण्याचे दशु भशक्ष ननमाशण होवन
दग
श
ू
ु म
भागातील मदहलाींना पाण्यासाठी भ्कावे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त तालक्
ु यातील सदरहू १६० गावपाडयाींमध्ये कायमसवरूपी
नळपाणी पुरवठा योिना लागू करण्याच्या दषॄ ्ीने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) सन २००९ ते सन २०१६ पयांत

हापूर तालुक्यातील

्ीं चाईग्रसत गावाींमध्ये ्ँ कर्वारे पाणीपरु वठा करण्याकररता रुपये ३.४४ को्ी
इतका खचश करण्यात आला आहे .
(२) अीं त: खरे आहे .

हापुर तालुक्यामध्ये एकूण ३२ गावे व ११७ पाडयाींना ्ँ करने पाणी

पुरवठा करणे प्रसताववत असन
ू त्यासाठी रुपये ६०.०० लक्ष इतका खचश अपेक्षक्षत
आहे .

(३) अीं त: खरे आहे ,

हापुर तालुक्यातील ्ँ करग्रसत गाींवे / पाडे उीं च दठकाणी वसलेले असन
ु

या गावात उपलब्ध असलेले पाण्याचे सत्रोत याींची भुिल पातळी लवकर खालावते

व या भागात सवशत्र अजग्निन्य खडक असल्यामुळे पाणी साठवण क्षमता कमी
आहे . त्यामळ
ु े या दठकाणी पाणी ्ीं चाई भासते.
(४)

हापूर तालुक्यातील १२२ ्ॅं करग्रसत गाींवे / पाडे यापैकी ५३ गाींवे / पाडे येथे

नळ पाणी पुरवठा योिनाची कामे प्रगतीपथावर आहे त.

२१ गाींवे / पाडे येथे िलयक्
ु त श वार अशभयाना अींतगशत साधी ववहीर

खोलीकरणाींची व िलकींु भ घेणे ही कामे सरु
ु आहे त.
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दृष्ीने

तसेच
९७

हापूर तालक्
ु यातील पाणी्ीं चाई कायमसवरुपी दरू करण्याच्या

गावे

व

२५९

पाडे

समाववष्

असलेली

भावली

धरणावरुन

गुरुत्वाकषशणाने पाणी पुरवठा करणारी योिना प्रसताववत असन
ू योिनेस मींिूरी
दे ण्याच्या अनष
श ा करण्याची कायशवाही करण्यात येत
ु ींगाने आवश्यक बाबीींची पत
ू त
आहे .

(५) प्रश्न उ््ावत नाही.

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

राज्यात स्टें टच्या किां मतीिर तिकनयांत्रण ठे िण्याबाबत
(१०)

*

श्री.सुतिकनल

७९६८४

(भुसािळ) :

शशांदे

श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.रािन साळिी (रािापूर),
(िरळी),

अॅड.भीमराि

धोंडे

(आष्ट्टी),

श्री.सांिय

साििारे

सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात स्ें ्चा समावे

अत्यावश्यक औषधाींमध्ये करण्याचे प्रयत्न सरु
ु

असताींना स्ें ्च्या व्यवसायात २७० ते एक हिार ्क्के नफा कमावला िात
असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरयान ननद न
श ास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्ें ्च्या उत्पादकाींपेक्षा रुग्णालयाच्या पातळीवर सवाशधधक नफा

कमववला िात असल्याचे नॅ नल फामाशसयदु ्कल प्राइशसींग ॲथोरर्ीने नमद
ु केले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, स्ें ्च्या उत्पादनावरील खचाशच्या आधारे त्याची ककीं मत ठरववली
गेली तर रुग्णाींना अधधक फायदा होईल, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, स्ें ्च्या ककीं मतीवर ननयींत्रण ठे वण्याबाबत राज्य
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

ासनाने कोणती

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) ह्रदयरोगावरील उपचारासाठी वापरण्यात येणा-या स्ें ्ची

ककीं मत िासत आकारली िात असल्याची बाब प्र ासनाच्या ननद न
श ास आल्यावर
प्र ासनातफे करण्यात आलेल्या तपासणीत खालील बाबी आढळून आल्या
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१) काडीयाक स्ें ्ची कमाल ककीं मत ही आयात ककीं मतीपेक्षा ३०० ते ७००

्क्के अधधक आकारली िाते.

२) आयातदारास सुमारे १२० % फायदा होतो.

३) घाऊक ववक्रेत्याींना सरासरी १२० % फायदा होतो.

४) रूग्णाींलयाचा फायदा हा सुमारे २५ % असल्याचे आढळले.

(२) स्ें ्च्या उत्पादकापेक्षा रूग्णालयाच्या पातळीवर सवाशधधक नफा कमववला

िात आहे , असे नॅ नल फामाशसयुद्कल प्राइशसींग ॲथोरर्ीने नमद
ु केल्याची बाब
अन्न व औषध प्र ासनाच्या ननद न
श ास आलेली नाही.
(३) होय, हे खरे आहे .
(४) केंद्र

ासनाने त्याींच्या दद. १३ फेब्रुवारी, २०१७ च्या आदे ान्वये काडडशयाक

स्ें ्च्या ककमतीवर ननयींत्रण आणले आहे . अन्न व औषध प्र ासनाकडून
त्यानष
ु ींगाने कायशवाही करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उ््ावत नाही.

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

िुरखेडा (ता.शेगाि,जि.बुलढाणा) येथील विहीरी ि बोअरचे
भूगभाचतील पाणी क्षारयक्
ु त असल्याबाबत

(११)

*

७७९३९

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण

स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कुरखेडा (ता. ेगाव,जि.बुलढाणा) साडेसहा े लोकवसती असलेल्या गावात
गोडया पाण्याचे सत्रोत उपलब्ध नसल्याने ववहीरी व बोअरचे
क्षारयुक्त पाणी प्यायल्यामळ
ु े गत वषी

भूगभाशतील

तीन व या वषाशत दोन िणाींचा ककडणी

ववकारामळ
ु े मत्ृ यू झाला असन
ू सध्या आठ िण ककडणी ववकारग्रसत असन
ू

त्याींच्यावर औषधोपचार सरु
ु असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या
दरयान ननद न
श ास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त गावात क्षारयुक्त पाण्यामुळे वपण्याच्या पाण्याची गींभीर
समसया ननमाशण झाली असल्याने

ासनाने याबाबत चौक ी करुन आर.ओ.प्लॅ न््

लावण्याबाबत कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अीं त: खरे आहे .
कुरखेडा

गावामध्ये

आरोग्य

ववभागामाफशत केलेल्या

सवेक्षणानुसार

िानेवारी २०१५ ते फेब्रुवारी २०१७ मध्ये ककडनीच्या आिाराचे ११ रुग्ण आढळून
आले व त्यापैकी एका रुग्णाचा मत्ृ यु झाला आहे . आढळलेले ककडनी रुग्ण व
मत्ृ यू हे क्षारयुक्त पाणी वपल्यानेच झाले आहे त असे ननजश्चतपणे साींगता येत
नाही.

(२) सदर गावाच्या मागणीनस
ु ार नोव्हें बर, २०१६ मध्ये तातडीने सवेक्षण करुन,
पाणी ्ीं चाई ननवारण कायशक्रमाींतगशत खािगी ववदहर अधधग्रदहत करुन तात्पुरती
पुरक योिना आखण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उ््ावत नाही.

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

आष्ट्टी ि ६४ गािे (ता. आष्ट्टी, जि. बीड) या प्रादे शशि योिनेतील सिच गािाांसाठी
नळपाणी पुरिठा योिनेसाठी तिकनधी उपलब्ध होण्याबाबत

(१२)

*

७९२४६

अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी) :

हदनाांि १३ एवप्रल, २०१६ रोिी

सभागह
ृ ाच्या पटलािर ठे िण्यात आलेली अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी क्रमाांि
१०० मधील अताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८७६३ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) आष्ी व ६४ गावे (ता. आष्ी, जि. बीड) या प्रादे श क योिनेतील सवश
गावाींसाठी सीना धरणातन
नळपाणी परु वठा योिना आखण्यासाठी महाराषर
ू

िीवन प्राधधकरण, बीड याींनी रु.१२८ को्ी ढोबळ ककीं मतीचे अींदािपत्रक तयार
केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर योिनेच्या प्राकलन, आराखडे व सवेक्षणासाठी रु. ६३ लक्ष
रकमेची मागणी जिल्हा पररषद, बीड याींनी

ासनाकडे केली असन
सदर
ू

मागणीला एक वषाशहून अधधक कालावधी होऊनही अ्याप ननधी उपलब्ध
करण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर मागणीच्या अनष
ु ींगाने जिल्हा पररषद, बीड याींना तातडीने
आवश्यक ननधी उपलब्ध करून दे ण्याबाबत
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

ासनाने कोणती कायशवाही केली वा
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे अीं त: खरे आहे .
(२) व (३)

ासनाने सींपूणश मराठवाडा ववभागासाठी धग्रड पध्दतीने पाणी पुरवठा

योिना राबववण्यासाठी व्यवहायशता तपासण्यासाठी दद.०६.१२.२०१६ रोिी सशमतीची

सथापना केली असन
श तत्वानस
ू त्या सशमतीच्या मागशद क
ु ार व आदे ानस
ु ार सदर
योिना प्रसताववत करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उ््ावत नाही.

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

अिोला येथे षषधी प्रशासन विभागाच्या अधधिाऱ्याांनी
भेसळयक्
ु त तेलाचा साठा िप्त िेल्याबाबत

(१३)

*

८३८७६

श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पूि)च :

सन्माननीय अन्न

आणण षषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अकोला एम.आय.डी.सी फेि ४ मध्ये अन्न व औषधी प्र ासन ववभागाच्या

अन्न सुरक्षा अधधकारी याींनी ददनाींक १६ फेब्रव
ु ारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास
िापा मारून लाखो रुपयाींचा भेसळयक्
ु त तेलाचा साठा िप्त केला, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त िाप्यामध्ये सोयात्रबन तेलात मोठ्या प्रमाणात भेसळ
आढळून आली, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाबाबत

ासनाने चौक ी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले, त्यानष
ु ींगाने सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१)

दद. १६/०२/२०१७ रोिी अन्न व औषध प्र ासनाव्दारे

अकोला एम.आय.डी.सी फेि ४ येथे िापा ्ाकून त्या दठकाणाहून भेसळीच्या
सीं यावरून रू. २,७५,६६४ ककीं मतीचा सोयाबीन तेलाचा साठा िप्त करण्यात
आला.

(२) िाप्यादरयान भेसळीच्या सीं यावरून िप्त करण्यात आलेल्या सोयात्रबन
तेलाच्या

साठ्यातील

तेलाचे

नमुने ववश्लेषणासाठी

दद.

१७/०२/२०१७

पाठववण्यात आले असून, त्याींचा ववश्लेषण अहवाल प्रलींत्रबत आहे .

रोिी
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(३)

येईल.

ववश्लेषण अहवाल प्राप्त झाल्यावर ननयमानस
ु ार पढ
ु ील कायशवाही घेण्यात

(४) प्रश्न उ््ावत नाही.

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

पुणे शहरातील शाळाांमध्ये सी.सी.टी.व्ही बसविण्याबाबत
(१४)

*

८२१७६

श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील

ाळाींमध्ये अल्पवयीन मुलाींवरील लैंधगक अत्याचाराचे प्रमाण

वाढले असून याची मा.उच्च न्यायालयाने दखल घेत

ाळाींमध्ये सीसी्ीव्ही कॅमेरे

बसववणे बींधनकारक करा अ ा सूचना ददल्याचे ददनाींक ११ िानेवारी, २०१६ रोिी
वा त्या सुमारास ननद न
श ास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

मा.उच्च

न्यायालयाच्या

आदे ानस
ु ार पण
ु े

हरातील

३१०

ाळाींमध्ये सीसी्ीव्ही बसववण्याबाबत महापाशलकेने मागील वषाशपासन
ू वारीं वार

पाठपुरावा करुनही
२०१७ मध्ये
(३)

ासनाने कोणतीच कायशवाही केली नसल्याचे माहे िानेवारी,

वा त्या दरयान ननद न
श ास आले, हे ही खरे आहे काय,

असल्यास, याबाबत चौक ी केली आहे काय, असल्यास त्यानुसार पुणे

हरातील उक्त

वव्याथीनीींच्या

३१०

ाळाींमधील एक

सुरक्षक्षततेच्या

दृष्ीने

कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

लाखाहून अधधक वव्याथी आि ण
सीसी्ीव्ही बसववण्याबाबत कोणती

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१)

ाळाींमध्ये सीसी्ीव्ही बसववण्याबाबत ववचार करावा

अ ी सच
ू ना मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी केली हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) पण
ु े

हरातील महानगरपाशलकेच्या

ाळे मध्ये सीसी्ीव्ही बसववण्याबाबत

कायशवाही पुणे महानगरपाशलकेकडून होत असन
ू खािगी
बसववण्याबाबत कायशवाही

(४) प्रश्न उ््ावत नाही.

ाळा व्यवसथापनाकडून होत आहे .
-----------------

ाळाींमध्ये सीसी्ीव्ही
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एमआयडीसी रािेगाांि (गडेगाांि) (जि. भांडारा) येथील चरम बायो एनिी
िारखान्यातील प्रदष
ु े शेतिऱ्याांचे पीि नष्ट्ट होत असल्याबाबत
ु णाांमळ

(१५)

*

८१८०१

श्री.रािेश िाशीिार (सािोली), श्री.चरण िाघमारे (तुमसर) :

सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) भींडारा जिल््यातील एमआयडीसी रािेगाींव (गडेगाींव) येथे चरम बायो एनिी

कारखान्यातन
वाहणारे रसायनयुक्त साींडपाणी व धळ
ू
ु ीचे कणामळ
ु े लगतच्या
ेतिमीनीवर उत्पादीत होणारी वपके सींपण
ु श नष् होत असल्याची तक्रार जिल्हा

प्र ासनाकडे करण्यात आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत

ासनाने चौक ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून

आले व त्यानष
ु ींगाने उक्त कारखान्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) होय.

(२) दद. २९/१२/२०१६ रोिी सदर उ्योगास अींतररम ननदे
(३) प्रश्न उ््ावत नाही.

दे ण्यात आले आहे त.

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

मुांबईसह ठाण्यातील तेलमाफीयाांिडून प्रतिकतमाह साडेचार िोटी
रुपयाांचा रॉिेलचा होत असलेला गैरव्यिहार

(१६)

*

७८३७७

श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि

पजश्चम), डॉ.भारती लव्हे िर (िसोिा) :

सन्माननीय अन्न, नागरी पुरिठा ि

्ाहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मुींबईसह ठाण्यातील तेलमाफीयाींकडून दरमहा सुमारे

साडेचार को्ीींचा

रॉकेलचा गैरव्यवहार होत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरयान
ननद न
श ास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी

ासनाने चौक ी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व त्यानष
ीं ाने मुींबईसह ठाण्यातील रे नदक
ु ग
ु ानाींवर होणा-या
रॉकेलचा काळाबािार रोखण्यासाठी तसेच काळा बािार करणाऱयाींवर कारवाई
करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उ््ावत नाही.
(३) प्रश्न उ््ावत नाही.

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

िणी (जि.यितमाळ) तालक्
ु यातील गािाांमध्ये तिकनमाचण झालेली पाणी टां चाई
(१७)

*

८४०८७

अॅड.यशोमती ठािूर (तिकतिसा) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा

आणण स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) भुरकी, पोहणा, डोली, कळमना, कुली, मानकी, नायगाव, नाींदेपेरा, पळसोनी

(ता.वणी,जि.यवतमाळ) इ. गावाींमध्ये पाणी ्ीं चाई असन
ू तेथे दवु षत पाण्याचा
पुरवठा केला िातो, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच उक्त्ा गावाींतील पाणी पुरवठा योिनेमध्ये गैरव्यवहार झाला आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत

ासनाने चौक ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून

आले व त्यानष
ु ींगाने सींबधीं धत अधधकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच उक्त
गावामध्ये

ुध्द

पाणी

पुरवठा

करण्याबाबत

व

करण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रश्न उ््ावत नाही.

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

पाणी्ीं चाई

दरू
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वपांपळोली (ता.ििचत,जि.रायगड) ्ामपांचायत हद्दीतील अन्राट िाळयाची
(१८)

*

िाडी येथे िायमस्िरुपी पाणी योिना सरु
ु िरण्याबाबत

७९३६८

श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.तिकनतेश राणे (िणििली) :

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

(१) वपींपळोली (ता.किशत,जि.रायगड)

ग्रामपींचायत हद्दीतील अन्रा् काळयाची

वाडी येथील ग्रामसथाींना दरवषी िानेवारी मदहन्याींपासूनच वपण्याच्या पाण्याचे
दशु भशक्ष भासत असन
ू

कायमसवरुपी पाणी योिना सरु
ु करावी अ ी मागणी

ननवेदना्वारे तहशसलदार याींना ददनाींक २९ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्या
सुमारास करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त दठकाणच्या ग्रामसथाींनी मागील २५ वषाशपासून सातत्याने
कायमसवरूपी नळपाणी पाणीपुरवठा योिना लागू करण्यात यावी हणन
ू मा.
मुख्यमींत्री, मा.पाणीपुरवठा व सवच्ितामींत्री, मा.पालकमींत्री, रायगड जिल्हा,
जिल्हाधधकारी,

रायगड,

मुख्य

कायशकारी

अधधकारी,

जिल्हापररषद,

रायगड

आदीींकडे ननवेदना्वारे प्रत्यक्ष भे् घेवन
तसेच आींदोलनाचा मागश अवलींबन
ू
ू
ासनाकडे मागणी केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू मागणीबाबत ासनाने चौक ी केली आहे काय, त्यात
काय आढळून आले व त्यानष
ु ींगाने उक्त ग्रामसथाींना कायमसवरूपी पाणी पुरवठा
होण्याकररता कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

बबनराि

लोणीिर

:

प्राप्त

झाले

(१)

होय,

अीं त:

खरे

आहे .

वपींपळोली

ग्रामपींचायतीमधील काळ्याची वाडी याींचे ननवेदन तहशसल कायाशलयात ददनाींक ९
मे,

२०१६

रोिी

होते.

सदर

ननवदे नाच्या

अनुषींगाने

ददनाींक

१९.०५.२०१६ ते ददनाींक २६.०६.२०१६ या कालावधीत ्ँ कर्वारे पाणीपुरवठा
करण्यात आला आहे .

(२) होय, मागणी केली आहे . तथावप आींदोलन केलेले नाही.

(३) राषरीय ग्रामीण पेयिल कायशक्रमाींतगशत सन २०१७-१८ च्या कृती आराखडयात
वपींपळोली (ता.किशत, जि.रायगड)
वाडीचा समावे

ग्रामपींचायत हद्दीतील अन्रा् काळयाची

करण्याची कायशवाही जिल्हा पररषद सतरावर करण्यात येत आहे .

(४) प्रश्न उ््ावत नाही.

-----------------
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रबाळे , निी मांब
ु ई येथील मे.सांिीिनी पॅरेन्टल या िारखान्याने
र्ांिेक्शनची विना चाचणी िेलेली विक्री

*

(१९)

७६०२२

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

(ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.सुतिकनल
िेदार (सािनेर), श्री.अशमत

दे शमुख (लातूर शहर):

सन्माननीय अन्न आणण

षषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नवी मब
ींु ईतील रबाळे येथील मे.सींिीवनी पॅरेन््ल या इींिेक् न बनववणाऱया
कारखान्याने इींिेक् नची चाचणी न घेताच, कच्च्या मालाची तपासणी झाली
नसतानाही उक्त इींिेक् नची ववक्री केल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा
त्यादरयान अन्न व औषध प्र ासनाच्या गप्ु तवाताश ववभागाच्या ननद न
श ास आले,
हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उत्पादनासाठी

असलेल्या

कच्च्या

मालाची

चाचणी

पूणश

होण्याअगोदरच औषधाींच्या उत्पादनाची प्रकक्रया सरु
ु करुन, कच्च्या मालाबाबत
खातरिमा झालेली नसतानाही औषधाींच्या बॅचसाठी त्याचा वापर केल्याचेही
ननद न
श ास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याप्रकरणी

ासनाने चौक ी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व त्यानुसार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) व (२)

अन्न व औषध प्र ासनाव्दारे दद. २३

नोव्हें बर

ते २५ नोव्हें बर, २०१६ या कालावधीत मे. सींिीवनी पॅरेन््ल, रबाळे , नवी मुींबई
या

इींिेक् न

उत्पादन

करणा-या

पेढीची

तपासणी

करण्यात

आली.

तपासणीदरयान पेढीने इींिेक् न उत्पादनासाठी लागणा-या पुरक घ्काींची सींपूणश
चाचणी न घेताच त्याचा वापर इींिेक् न उत्पादनासाठी करीत असल्याचा तसेच

उत्पादन केलेल्या इींिेक् नची सुध्दा पुणश चाचणी न करता ववक्री/ ववतरण
केल्याचे ननद न
श ास आले आहे ,

(३) तपासणीदरयान पेढीत आढळून आलेल्या त्र्
ु ीींच्या अनष
ु ींगे पेढीस कारणे
दाखवा

नो्ीस

बिावण्यात

आली

आहे .

तसेच

पेढीतून ०४

औषध

ववश्लेषणासाठी पाठववण्यात आले असन
ु त्याींचा अहवाल प्रलींत्रबत आहे .

नमुने
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व

पेढीमालकास बिावण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नो्ीसचे सपष्ीकरण

ववश्लेषणासाठी

पाठववण्यात

आलेले

नमन्
ु याींचे

ननयमानुसार पढ
ु ील कायशवाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उ््ावत नाही.

अहवाल

ववचारात

घेऊन

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

परसोडी (ता. बाभुळगाि,जि.यितमाळ) येथील पाणी पुरिठा
योिनेचे िाम अपूणच असल्याबाबत

(२०)

*

८१७६९

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाि) :

सन्माननीय पाणीपुरिठा

आणण स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) परसोडी (ता. बाभळ
ु गाव, जि.यवतमाळ) येथे भारत ननमाशण योिने अींतगशत
मींिूर पाणी पुरवठा योिनेमध्ये ववहीर, पाईप लाईन, मो्र पींप व शसमें् ्ाकीचे

बाधींकाम अ ा प्रकारची कामे घेण्यात आली असन
ू सदर कामाींमध्ये ्ाकीचे काम
अपूणश असल्याचे ददनाींक १३ िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरयान ननद न
श ास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर योिनेतील मींिुर ्ाकीचे काम सबींधधत अधधका-याींच्या
ननषकाळिीपणामळ
ु े

गत

दोन

वषाश

पासन
ू

नागररकाींनी ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत

अपूणश

असल्याबाबतचे ननवेदन

ासनाने चौक ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून

आले व त्यानुषींगाने उक्त ्ाकीचे काम पूणश करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय.

(३) व (४) सदर योिनेचे काम ग्राम आरोग्य पोषण, पाणी परु वठा व सवच्िता
सशमतीमाफशत

करण्यात आले असन
ू , उीं च ्ाकीचे काम तसेच ककरकोळ कामे

वगळता योिनेची कामे पण
ु श करण्यात आली आहे .
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सशमतीमाफशत उीं च ्ाकीचे काम व इतर कामे सींथ गतीने सरु
ु असल्याने

सशमतीला वारीं वार सूचना दे ण्यात आल्या. तथावप, सदर कामे सशमतीमाफशत
अ्यापही करण्यात आली नसल्याने, अजसतत्वातील ग्राम आरोग्य व पाणी
परु वठा सशमती बरखासत

करुन नव्याने सशमती गठीत करण्यात आली असन
ू ,

सदर सशमतीकडे प्रभार हसताींतरीत झाल्यानींतर त्वरीत योिनेची कामे
करण्यात येतील.

पूणश

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

तलासरी (जि.ठाणे) येथील ज्ञानमाता आहदिासी या शाळे तील फादर
िेिब मुलीांशी गैरितचन िरीत असल्याबाबत

(२१)

*

(िुन्नर) :
काय :-

७४१९६

श्री.सरदार

ताराशसांह

(मुलुांड),

श्री.शरददादा

सोनािणे

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) मु.पो.ता.तलासरी (जि.ठाणे) येथील ्ानमाता सदन
्ानमाता आददवासी वव्यामींददर या

ैक्षि णक सींसथेच्या

ाळे मध्ये ददनाींक ९ डडसेंबर, २०१५ रोिी

फादर िेकब हे काही आददवासी मुलीीं ी अजश्लल वतशन करीत असल्याचे
ाळे तील श क्षक्षकाींना आढळून आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, श क्षक्षकाींनी वपडीत वव्याथीनीींनी ददलेला िबाब नोंदवन
ू तसेच
अन्य वव्याथीनीींकडून अ ा प्रकारची मादहती घेऊन त्यानुसार मदहला दक्षता
सशमती सभा घेवन
ू अहवाल तयार करुन

ाळा सींचालक व मख्
ु याध्यापक याींना

दे ऊनही सींबींधधत फादरववरुध्द कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याची बाब
ददनाींक ५ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास
आहे काय,

(३) असल्यास,
िेकब व

ननद न
श ास आली, हे ही खरे

ासनाने या प्रकरणाची चौक ी केली आहे काय, त्यानुसार फादर

ाळे च्या सींचालक, मुख्याध्यापकाींववरोधात कोणती कारवाई केली वा

करण्यात येणार आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) होय.

(३) ददनाींक ५/१२/२०१६ रोिी मुख्य सींसथा सींचालक श्री.फादर वें डन
े डीक्रुझा याींना

ग्रामसथाींच्या तक्रारीनस
ु ार पोशलसाींनी अ्क केली होती. स्यजसथतीत हे प्रकरण
न्यायप्रववषठ आहे .

(४) प्रश्न उ््ावत नाही.

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

मुी ड-िांजिरा (जि.रायगड) येथील समद्र
ु ातील प्रदष
ू णामध्ये झालेली िाढ
(२२)

*

७८६३०

अॅड.आशशष

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

शेलार

(िाांद्रे

पजश्चम),

श्रीमती

मतिकनषा

चौधरी

(दहहसर) :

सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुरूड-िींजिरा (जि.रायगड) समुद्र ककना-यावरील खारफु्ी नष् होत असन
ू
झपा्याने
प्रकक्रया

न

वाढणा-या
करता

असल्याने होणा-या

हरीकरण

मोठया

व

प्रमाणात

प्रदष
ु े दोन े
ु णामळ

औ्योधगकीकरणामुळे तसेच
दवु षत
प्राणी

पाणी

समद्र
ु ात

प्रिातीवर

असून दरवषी दहा लाख सागरी पक्षी नष् होत असल्याचे

कोणतीही

सोडले

दषु पररणाम

िात

होत

ासत्र्ाींच्या वव ष
े

पाहणी सवेक्षणानुसार ननद न
श ास आले असल्याचे माहे िानेवारी २०१७ मध्ये वा
त्यादरयान ननद न
श ास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी समुद्रातील प्रदष
ु णाच्या वाढत्या प्रमाणामुळे मासे
मॄत्यम
मासे खाणा-या नागररकाींच्या आरोग्यावरही ववपरीत
ू ख
ु ी पडत असन
ू
पररणाम होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत

ासनाने चौक ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून

आले व त्यानुषींगाने सागरी िीवनसॄष्ीवर होणारा ववपरीत पररणाम रोखण्याबाबत
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) प्रश्न उ््ावत नाही.

-----------------
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िोल्हापूरातील विभागीय क्रीडा सांिुलाचे िाम अपुणच असल्याबाबत
(२३)

*

७८५२४

श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :

सन्माननीय क्रीडा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कोल्हापूरातील ववभागीय क्रीडा सींकुलाचे काम सन २००९ मध्ये सुरु करुनही
अ्यापपयशत या सींकुलाचे काम पूणश झाले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या कक्रडा सींकुलाचे काम अपूणश असण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास,

ासनाने या कक्रडा सींकुलाचे काम पण
ू श करण्याच्या दृष्ीने कोणती

कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) व (२) क्रीडा सींकुलासाठी प्राप्त िागा ही दलदलीची

असल्याने इमारतीचा पाया खप
ू खोलवर यायावा लागला. त्यामुळे बाींधकाम चालू
करण्यासाठी बराचसा कालावधी गेल्यामुळे सींकुलातील क्रीडा सुववधा ववदहत वेळेत
पूणश होऊ

कल्या नाहीत.

(३) ददनाींक १८ माचश, २०१७ रोिी सींपन्न झालेल्या ववभागीय क्रीडा सींकुल

सशमतीच्या बैठकीत ववभागीय आयुक्त तथा अध्यक्ष, ववभागीय क्रीडा सींकुल
सशमती याींनी कींत्रा्दारास उवशररत अपूणश कामे सुरु करण्याचे आदे
आहे त.

(४) प्रश्न उ््ावत नाही.

ददलेले

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

मौिे गढ
ु े -चाांगतळे (ता. धचपळूण, जि.रत्नाधगरी) येथील वपण्याच्या
पाण्याची समस्या सोडविण्याबाबत

(२४)

*

८३९४३

श्री.भास्िर िाधि (गह
ु ागर) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा

आणण स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मौिे गढ
ु े -चाींगतळे (ता. धचपळूण, जि.रत्नाधगरी) येथील ववदहर सन २०१६
च्या अनतवषृ ्ीमध्ये कोसळली असल्यामुळे या भागात वपण्याच्या पाण्याचे दशु भशक्ष
ननमाशण झाले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त दठकाणी नव्याने ववदहर बाींधण्यासाठी

ासनाने ननधी

उपलब्ध करून दयावा, अ ी मागणी सथाननक लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक १७

ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ग्रामीण पाणीपुरवठा ववभाग, जिल्हा
पररषद, रत्नाधगरी याींचेकडे पत्रा्वारे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त पत्राच्या अनुषींगाने
करण्यात येत आहे ,

ासनाने कोणती कायशवाही केली वा

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) स्यजसथतीत पींचायत सतरावर सदर नळपाणी पुरवठा योिनेच्या ववहीरीतील
गाळ व ढासळलेले सादहत्य काढून तात्पुरत्या सवरुपात पाणी पुरवठा सरु
ु
करण्यात आला आहे . तसेच रु.६.०० लाख इतक्या रकमेचे ववदहर
अींदािपत्रक

जिल्हा

पररषदे ने

जिल्हाधधकाऱयाींकडे पाठववला आहे .
(४) प्रश्न उ््ावत नाही.

तयार

केले

असन
ू

पुनबाांधणीचे

अनतवषृ ्ीचा

अहवाल

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

बालधचत्रिाणी मधील ३० िमचचाऱ्याांचे ३३ महहन्याांपासन
ू
िेतन थिीत असल्याबाबत

(२५)

*

८२१९७

श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पुणे येथील बालधचत्रवाणीचे सुमारे ३० कमशचाऱयाींचे मागील ३३ मदहन्याींपासन
ू

वेतन थककत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरयान ननद न
श ास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, श क्षण ववभागातील ववववध आसथापनातील कमशचारी मल
ु ाखती,
जव्हडडओ

तयार

करून

बालधचत्रवाणीमधील सींसथेचा

खचश

भागवत

असन
ू

कमशचाऱयाना आधथशक अडचणीींना सामोरे िावे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, गत चार मदहन्याींपूवी मा. ालेय श क्षण मींत्री याींनी बालधचत्रवाणी

बालभारतीमध्ये ववलीनीकरण करणार असल्याची घोषणा केली असन
ू अ्यापही
श क्षण

ववभागातील

सींबधधत

अधधकाऱयाींना

ववलीनीकरणाबाबत

सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत चौक ी करुन
करण्यात येत आहे ,

कोणत्याही

ासनाने कोणती कायशवाही केली वा

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) अ त
ीं : खरे आहे .
(२) अ त
ीं : खरे आहे .
(३) नाही.

(४) प्रश्न उ््ावत नाही.
(५) प्रश्न उ््ावत नाही.

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

िाघोली (ता.हिेली, जि.पूणे) येथे दगडखाण िामगाराांच्या मुलाांची
(२६)

*

पाषाण शाळा बांद िरण्यात आल्याबाबत

७६०२९

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

(ब्रम्हपूरी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.सुतिकनल
िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी) :
पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री

(१) वाघोली (ता.हवेली, जि.पण
ु े) येथे दगडखाण कामगार वारीं वार ववसथावपत होत
असल्याने त्याींच्या मुलाींना श क्षणापासन
ू वींधचत रहावे लागू नये याकररता सींतुलन

या सामाजिक सींसथेने सन १९७७ मध्ये दगडखाण कामगाराींच्या मल
ु ाींसाठी पदहली
पाषाण

ाळा सरु
ु केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या

ाळाींचा मोठ्या प्रमाणावर ववसतार होऊन, सातारा, साींगली,

कोल्हापूर, अहमदनगर, नाश क, बीड, परभणी, लातूर, उसमानाबाद, दहींगोली,
सोलापूर, िळगाव, धुळे आि ण यवतमाळ या दठकाणी असलेल्या पाषण
३० हिार वव्याथी श क्षण घेत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या

ाळे त

ाळाींना कायम सवरुपी मान्यता दे ण्यासाठी माहे डडसेंबर,

२०१२ मध्ये वा त्या दरयान राज्याच्या श क्षण सधचवाींच्या अध्यक्षतेखालील
ननयुक्त केलेल्या नऊ सदसयाींच्या सशमतीची गत

चार वषाशत एकही बैठक न
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होता, गोरगररब आि ण वींधचत घ्काींच्या मल
ु ाींसाठी
पाषाण

ाळा माहे

क्ष
ै ि णक व्यासपीठ ठरलेल्या

नोव्हें बर, २०१६ मध्ये वा त्या दरयान बींद केल्याने ३०

हिार वव्यार्थयाांच्या श क्षणाचा प्रश्न ननमाशण झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, पाषाण

(५) असल्यास, याबाबत
केल्यामळ
ु े या

ाळा बींद करण्याची कारणे काय आहे त,

ासनाने चौक ी केली आहे काय, उक्त

ाळा बींद

ाळाींतील वव्यार्थयाांच्या श क्षणाची पयाशयी व्यवसथा करण्याबाबत

ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ?

श्री. विनोद तािडे : (१) या सींदभाशतील अशभलेख उपलब्ध नाही.
(२), (३), (४) व (५) नाही.

राज्यात पुणे, साींगली, सातारा, नाश क व कोल्हापूर या जिल्हयाींमध्ये

सदर सींसथेची १२ केंद्रे सरु
ु होती. या १२ केंद्रातील एकूण प्सींख्या ४९१ इतकी
असून सवेक्षण घेतलेल्या ददव ी २२८ वव्याथी उपजसथत होते.

बालकाींचा मोफत व सक्तीच्या श क्षणाचा अधधकार अधधननयम,२००९

नुसार वाडया, वसत्या, ताींडे व दगडखाण यातील सवश मुले ननयशमत
दाखल होणे अपररहायश आहे . त्यानष
ु ींगाने केंद्र
परवानगी ददलेली नाही. त्यामुळे अ ा
त्याींना

ासनसतरावरुन

करण्यात आली आहे .

वाहतूकीची

ाळे त

ासनाने नाववन्यपूणश पयाशयी केंद्रास

ाळे तील मुलाींच्या श क्षणाची व्यवसथा

सोय

उपलब्ध

करुन

ननयशमत

ाळे त

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

मौिे िापसाळ (ता. धचपळूण,जि.रत्नाधगरी) या गािाला तिकनमशहरी (पेरी अबचन)
भागात समाविष्ट्ट िी न नव्याने नळपाणीपुरिठा योिना राबविणेबाबत

(२७)

*

८३९४६

श्री.भास्िर िाधि (गुहागर) :

सन्माननीय पाणीपुरिठा

आणण स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मौिे कापसाळ गावामध्ये दरवषी माहे माचश ते मे-िूनपयांत ववदहरीींचे
िलसत्रोत आ्त असल्याने तीव्र पाणी्ीं चाई िाणवते, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर कारणासतव मौिे कापसाळ या गावाचा समावे

ननम हरी

भागात करून नव्याने पाणीयोिना राबववण्यात यावी, अ ी मागणी सथाननक
लोकप्रनतननधी याींनी माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरयान
आहे , हे ही खरे आहे काय,

ासनाकडे केली
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(३) असल्यास, उक्त्ा मागणीच्या अनुषींगाने
करण्यात येत आहे ,

ासनाने कोणती कायशवाही केली वा

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२) हे खरे आहे .
(३)

मौिे कापसाळ (ता.धचपळूण, जि. रत्नाधगरी) येथे जिल्हा पररषदे माफशत

राषरीय ग्रामीण पेयिल कायशक्रमाींतगशत खालीलप्रमाणे ३ नळ पाणी पुरवठा
योिना करण्यात आल्या आहे त.

अ) कापसाळ, दक
ु ानखोरी सन २०१४-१५

ब) कापसाळ, फणसवाडी, पायरवाडी सन २०१२-१३
क) कापसाळ, डडगेवाडी सन २०१२-१३

या नळ पाणी पुरवठा योिना पूणश असन
ू पाणी पुरवठा व्यवजसथतररत्या

सुरु आहे .

तथावप कोकणातील भौगोशलक जसथतीमळ
ु े उन्हाळ्यात ववदहरीचे िलसत्रोत

आ्तात व ्ीं चाई भासते. िलसवराज्य ्प्पा-२ कायशक्रमाच्या दद.११.०६.२०१४
च्या

ासन ननणशयानुसार ननम हरी गावाींच्या ननवडीकररता प्राधान्याने ज्या

गावाींमध्ये ५ वषाशपेक्षा अधधक िुन्या असलेल्या योिनाींचा ववचार करावयाचा
असल्याने जिल््यातील नवीन गाींवे ननवडताना समन्वय सशमतीच्या बैठकीमध्ये

महाराषर िीवन प्राधधकरणामाफशत सच
ू ववण्यात आलेल्या व िन्
ु या योिना
असलेल्या गावाींची ननवड करण्यात आली आहे . सदर गावाचा समावे
गावाींच्या यादीत करण्यासाठी भववषयात ववचार करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उ््ावत नाही.

विधान भिन :

ननम

हरी

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

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचि
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