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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
गुरुिार, हदनाांि ०६ एवप्रल, २०१७ / चैत्र १६, १९३९ ( शिे )
(१)

शालेय शशक्षण, क्रीडा आणण यि
ु ि िल्याण,

उच्च ि तांत्रशशक्षण, मराठी भाषा, साांस्िृतति िायय,
अल्पसांखयाांि वििास आणण िक्फ मांत्री

(२)

अन्न ि नागरी पुरिठा आणण ्ाहि सांरक्षण,

अन्न आणण षषध प्रशासन, सांसदीय िायय मांत्री

(३)

याांचे प्रभारी
विभाग

पयायिरण मांत्री

(४)

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

प्रश्नाांची एिूण सांखया - २१
-------------------------------------

ठाणे आणण शभिांडी येथे अन्न ि षषध प्रशासनाने
षषधाांचा साठा जप्त िेल्याबाबत

(१)

*

७९११०

श्री.पांिज भज
ु बळ (नाांदगाि), श्री.अबू आजमी (मानखद
ू य

शशिाजीनगर), श्री.महे श चौघल
ु े (शभिांडी पश्श्चम), श्रीमती दे ियानी फराांदे (नाशशि

मध्य), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.शशिाजीराि
िर्डयले (राहुरी), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :
सन्माननीय अन्न आणण षषध
प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठाणे जिल्ह्यातील रािश्री ट्रे डसस याींच्याकडील १० लाख रुपये ककीं मतीचा

आयुर्वेदिक औषधाींचा साठा अन्न र्व औषधे प्रशासन वर्वभागाने दिनाींक २९

िानेर्वारी, २०१७ रोिी र्वा त्यासुमारास िप्त केला र्व भभर्वींडी येथील काींचन फामास

येथन
ू ६ लाख रुपये ककीं मतीचा बनार्व् औषधाींचा साठा माहे िानेर्वारी, २०१७
मध्ये र्वा त्या िरम्यान िप्त करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) तसेच मुींबईसह ठाणे, नाभशक, बुलढाणा या दठकाणी अन्न र्व औषध प्रशासन

वर्वभागाने दिनाींक २७ िानेर्वारी, २०१७ रोिी र्वा त्या सुमारास बनार्व् सौंियस
प्रसाधने र्व औषध साठा िप्त केला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आलेले आहे र्व त्यानष
ु ींगाने सींबींधधतार्वर कोणती कारर्वाई केली

र्वा करण्यात येत

आहे तसेच कायसर्वाहीची सद्यजथथती काय आहे , नसल्हयास, वर्वलींबाची कारणे काय
आहे त?

श्री. धगरीश बापट : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे ही खरे आहे .

(३) पेढयाींच्या तपासणीिरम्यान आढळून आलेल्हया ननयमाींच्या उल्हलींघनाप्रकरणी
उत्पािकाींना तसेच िादहरातिाराींना अन्न र्व औषध प्रशासनाव्िारे कारणे िाखर्वा
नो्ीस बिार्वण्यात आली आहे . त्याींची उत्तरे अप्राप्त आहे त. उत्तरे प्राप्त होताच
प्रशासनाकडून ननयमानुसार पुढील कारर्वाई करण्यात
घेण्यात आल्हयाने वर्वलींबाचा प्रश्न उद््ार्वत नाही.

येईल. र्वेळीच कारर्वाई

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

म्हाळांु गे-बालेिाडी येथील शशिछत्रपती क्रीडा सांिुलचे तीन िषायत
(२)

*

िावषयि लेखा पररक्षण झाले नसल्याबाबत

८२२१६

श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय क्रीडा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) महाराषट्र शासनाच्या क्रीडा र्व यर्व
ु क सेर्वा सींचालनालयाच्या र्वतीने म्हाळींु गे-

बालेर्वाडी येथील श्री भशर्वछत्रपती क्रीडा सींकुलाचे सन २०१३-१४, २०१४-१५ र्व
२०१५-१६ या तीन र्वषासचे
हे खरे आहे काय,

र्वावषसक लेखापररक्षण झाले नसल्हयाचे ननिशसनास आले,

(२) असल्हयास, सिर सींकुलात र्वषसभर वर्ववर्वध सींघ्ना, सींथथाींकडून घेण्यात
येणाऱ्या जिल्हहाथतरीय, वर्वभागीय, राज्यथतरीय, राषट्रीय आणण आींतरराषट्रीय
पातळीर्वरील थपधाांद्र्वारे थ्े डीयमला लाखो रुपयाींचे भाडे प्राप्त होत असतानाही
याबाबत

नसल्हयाचे

क्रीडा

उपसींचालकाींनी

आधथसक

ताळे बींिबाबतची

मादहती

लेखी पत्राद्र्वारे खल
ु ासा दिला आहे , हे ही खरे आहे काय,

उपलब्ध

(३) असल्हयास, याबाबत थथाननक लोकप्रनतननधीच्या िा.क्र. ८१८/११७९/२०१६-१७

दिनाींक ३० डडसेंबर, २०१६ रोिीच्या पत्राद्र्वारे मादहती वर्वचारली असता क्रीडा
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सींकुलाकडून पत्राची िखल घेण्यात आली नसून शासकीय अधधकाऱ्याींकडूनच
ननयमाींचे उल्हलींघन होत असल्हयाचे

ननिशसनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, शासनाने श्री भशर्वछत्रपती क्रीडा सींकुलाचे र्वावषसक लेखापररक्षण
करण्यास दिरीं गाई करणाऱ्या िोषी अधधकारी र्व कमसचाऱ्याींर्वर कोणती कारर्वाई
केली र्वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.

भशर्वछत्रपती क्रीडापीठासाठी (क्रीडा सींकुल) सनिी लेखापाल (C.A.)

करारतत्र्वार्वर ननयुक्त करण्यास उच्चथतरीय धोरण सभमतीच्या दि.२७.७.२०१३

रोिी झालेल्हया बैठकीत मान्यता प्रिान करण्यात आलेली आहे . त्यानुसार
भशर्वछत्रपती क्रीडापीठ, पुणे याींचे र्वावषसक लेखापररक्षण करण्याकरीता भारताचे
ननयींत्रक-महालेखापरीक्षक कायासलय, दिल्हली याींचेकडून पुणे येथील नोंिणीकृत

असलेल्हया सनिी लेखापाल याींची ननयक्
ु ती करण्यात आली आहे . सिर सनिी
लेखापाल याींना
र्वषासचे

क्रीडा पीठामाफसत

लेखापरीक्षण

करण्याबाबत

सन २००८-०९ ते सन २०१३-१४ या आधथसक
कळवर्वण्यात

आले

असून

लेखापररक्षणाबाबतची कायसर्वाही सरु
ु आहे . सिर लेखापररक्षण पूणस

त्याींचेमाफसत

झाल्हयानींतर

सन २०१४-१५ पासन
ू पढ
ु ील आधथसक र्वषासचे लेखापररक्षणाची कायसर्वाही करण्यात
येईल.

(२) होय.

भशर्वछत्रपती क्रीडापीठाचा (क्रीडा सींकुल) सन २००८-०९ ते सन २०१३-१४ या

आधथसक

र्वषासचे

ताळे बि
ीं

अींनतम

करण्याची

कायसर्वाही

सुरु

असल्हयाने

सद्यजथथतीमध्ये आधथसक ताळे बि
ीं उपलब्ध करुन िे ता येत नाही. असे दि.४.३.१७
च्या पत्रान्र्वये कळवर्वले आहे .
(३) नाही.

थथाननक

लोकप्रनतननधी याींनी दि.३१ डडसेंबर,२०१६

रोिीच्या पत्राद्र्वारे

वर्वचारणा केलेली मादहती प्राचायस क्रीडा प्रबोधधनी, पुणे याींनी दि.४.३.२०१७ अन्र्वये
दिलेली आहे .

(४) प्रश्न उद््ार्वत नाही.
(५) प्रश्न उद््ार्वत नाही

-----------------
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बट्ट
ु ीबोरी (श्ज. नागपरू ) येथील इांडोरामा पॉिरप्लाांट ि शशल्पा
रोशलांग शमलमळ
ु े होणारे प्रदष
ु ण

(३)

*

७३९३५

डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील

(शशडी), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.अब्दल
ु
सत्तार (शसल्लोड), श्री.सतु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अशमत
दे शमख
ु (लातरू शहर) :
करतील काय :(१) बट्ट
ु ीबोरी

(जि.

सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

नागपूर)

येथील

एमआयडीसीतील

इींडोरामा,

मोरारिी

पॉर्वरप्लाीं्ची राख वर्वनापरर्वाना अर्वैधररत्या र्व्े घा् पररसरातील िींगलात ्ाकत
असल्हयाचे र्व सिर राखेमळ
ु े अनेक शेतकऱ्याींच्या िमीनी नावपक झाल्हयाचे माहे
िानेर्वारी २०१७ मध्ये र्वा त्यािरम्यान ननिशसनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच सिर एमआयडीसीतील भशल्हपा रोभलींग भमल र्व इींडोरामा कींपनीचे

रासायननक पाणी र्व थपेन्् ॲभसड थे् र्वेणा निीत सोडण्यात येत असल्हयाने

निीकाठच्या गार्वातील नागररकाींच्या आरोग्यास धोका ननमासण झाला आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त कींपन्याींचे रासायननक पाणी र्वेणानिीत सोडत असल्हयाची

बाब दिनाींक १४ नोव्हें बर, २०१६ रोिी र्वा त्यासुमारास मा.पालकमींत्री याींच्या

ननिशसनास आणन
ू िे ण्यात आली आहे तसेच नागररकाींनी केलेल्हया तक्रारीच्या

अनष
ु ींगाने प्रिष
ू ण ननयींत्रण मींडळाच्या प्रािे भशक अधधकाऱ्याींनी दिनाींक ३ डडसेंबर,
२०१६ रोिी र्वा त्यासम
ु ारास प्रत्यक्ष दिलेल्हया भे्ीत सिर बाब ननिशसनास येऊनही
कोणतीही कायसर्वाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणाबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले र्व त्यानष
ु ींगाने सींबधधताींर्वर कोणती कारर्वाई केली तसेच निी
प्रिष
ू णमुक्त करण्याबाबत र्व शेतकऱ्याींच्या िमीनीींचे नुकसान रोखण्याबाबत
कोणती कायसर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१), (२), (३) र्व (४) हे खरे नाही.
दिनाींक

तथावप,

मे.

०८.१२.२०१६

भशल्हपा

रोिी

जथ्ल

उत्पािन

अँड

बींि

पॉर्वर

करण्याचे

भल.

आिे श

या

दिले

कींपनीस
होते.
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दिनाींक १७.१२.२०१६ रोिी उद्योगाचा वर्वद्यत
ू पुरर्वठा खींडीत करण्यात आला.
उद्योगाची रुपये िहा लक्ष बँक हमी िप्त
लक्ष बँक हमी िमा करण्याचे

करण्यात आली असन
ू रुपये र्वीस

ननिे श िे ण्यात आले आहे .

इींडोरामा भसन्थेद्क्स (इीं) भल. या कींपनीस दिनाींक २७.११.२०१६ रे ािी

कारणे िाखर्वा नो्ीस बिार्वली असन
ू दिनाींक २९.११.२०१६ रोिी प्रथतावर्वत ननिे श
बिार्वण्यात आले आहे त.

(५) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

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

सािोली (श्ज.भांडारा) तसेच विदभायतील अनेि श्जल्हयात हमीभाि धानखरे दी
िेंद्राअांतगयत खरे दी िेलेले धान शमल मालि उचलत नसल्याबाबत

(४)

*

७४१९४

श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), श्री.शरददादा सोनािणे (जन्
ु नर) :

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

साकोली (जि.भींडारा) तसेच वर्विभासतील अनेक जिल्हहयात शासनातफे

हमीभार्व धानखरे िी केंद्राअींतगसत सुरु असलेली धान खरे िी मोठया प्रमाणात होत
असल्हयाने र्व त्या खरे िी केलेल्हया धानाचे भमभलींग करण्याकरीता भमल मालकाींशी
जिल्हहा माकेद्ींग अधधकाऱ्याींनी ठरवर्वलेल्हया करारानस
ु ार कोणतीच तडिोड

झाली

नसल्हयाने भमल मालक धान उचलत नसल्हयाचे दिनाींक ६ डडसेंबर, २०१६ रोिी र्वा
त्या सुमारास ननिशसनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास,

धान ठे र्वण्याकरीता यापर्व
ू ी खािगी गोिामे भाडयाने घेतली िात

होती, परीं तु फेडरे शनने भाडे न दिल्हयामळ
ु े

गत अनेक र्वषाांपासन
ू भाडे थकीत

असल्हयाने खािगी गोिामे धान ठे र्वण्याकरीता उपलब्ध होत नाहीत तसेच
फेडरे शनच्या म्हणण्याप्रमाणे फक्त िोन ते तीन मदहने धान गोिामात ठे र्वार्वे

लागते र्व तेर्वढे च भाडे गोिाम मालकाींना िे ण्यात यार्वे मात्र प्रत्यक्षात ८ ते १०
मदहने धान गोिामात पडून रहात असल्हयामुळे सर्वस मदहन्याींचे भाडे भमळण्याची
मागणी गोिाम मालकाींची असल्हयाने यामध्ये ननणसय होत नसल्हयाने शेतकऱ्याींचे
हिारो जक्र्वीं्ल धान उघडयार्वर पडून खराब होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले र्व त्यानुषींगाने धान्य उचलण्याबाबत कोणती कायसर्वाही केली र्वा
करण्यात येत आहे तसेच सींबींधधताींर्वर कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्हयास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही.

हीं गाम २०१६-१७ मध्ये भींडारा जिल्हहयात खरे िी करण्यात आलेल्हया

धानाच्या भरडाईसाठी ६३ भमलससची नेमणक
ू करण्यात आली असून ६१ भमलसस
भरडाईचे ननयभमत काम करीत आहे त र्व वर्विभासतील

इतर जिल्हहयात ५९ राईस

भमलससबरोबर करारनामे करण्यात आले असन
ू भरडाईचे काम ननयभमत सरु
ु आहे .

(२) साकोली तालक्
ु यात ९ खरे िी केंद्राींर्वर १७७४४४.७ जक्र्वीं्ल धान खरे िी झालेली
असून

त्यापैकी ५९२९४

जक्र्वीं. धानाची साठर्वणक
ू १२ गोिामात करण्यात आली

आहे . आदिर्वासी वर्वकास महामींडळ हे आदिर्वासी उपयोिन

क्षेत्रात सींर्वेिनशील

भागात ककमान आधारभत
ककीं मत खरे िीयोिनेंतगसत धानाची खरे िी करते.
ू
महामींडळाच्या कायसक्षेत्रात िींगल र्व िग
स भाग
ु म

असल्हयामळ
ु े

तेथे खािगी र्व

शासकीय गोिामे उपलब्ध नाहीत. परीं तू शेतक-याींना आधारभत
ू ककीं मतीचा लाभ
िे ण्याच्या

शासनाकडून

मदहन्याींसाठी

ष्ष्ीने

राज्य

गोिामाअभार्वी
शासनास

गोिामभाडे

मींिूर

धान

रु.२.४०
होते.

उघडयार्वरच

प्रनत

त्यामळ
ु े

जक्र्वीं्ल

साठर्वार्वे

प्रत्यक्ष

प्रमाणे

लागते.
फक्त

साठर्वणक
ू

केंद्र

िोन

केलेल्हया

कालार्वधीचे गोिामभाडे अिा करण्याचा प्रथतार्व शासनाच्या वर्वचाराधधन आहे .

धान खरे िीचा कालार्वधी हा सुमारे ८ मदहन्याींचा असतो. त्यानींतर धान

भरडाई र्व त्यास होणारा वर्वलींब यामुळे हे धान बराच काळ
लागते. प्रत्यक्ष कालार्वधीनस
ु ार सार्वसिननक

साठर्वणक
ू करार्वे

बाींधकाम वर्वभागाच्या िरानस
ु ार

गोिाम भाडे भमळार्वे अशी गोिाम मालकाींची मागणी आहे .
मालकाींची मागणी वर्वचारात घेऊन प्रलींबबत गोिाम

सिर गोिाम

भाडयाची रक्कम सींबधीं धताींना

अिा करण्यावर्वषयी प्रथतार्व शासनाच्या वर्वचाराधधन आहे . पणन महासींघामाफसत
खरे िी केलेले धान

हे उघडयार्वर साठर्वणक
करण्यात आलेले नाही. त्यामळ
ू
ु े

कोणत्याही प्रकारे धान खराब झालेले नाही.
(३) प्रश्न उद््ार्वत नाही.
(४) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

-----------------
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मानित (श्ज.परभणी) तालक्
ु यातील श्जल्हा परु िठा अधधिारी िायायलयाने
(५)

*

वितररत िेलेल्या शशधापत्रत्रिा गहाळ झाल्याबाबत

७९३०१

डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :

सन्माननीय अन्न, नागरी

परु िठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मानर्वत (जि.परभणी) तालुक्यातील भशधापबत्रकाधारकाींसाठी जिल्हहा पुरर्वठा

अधधकारी कायासलयाने िीड र्वषासपर्व
ू ी दिलेल्हया नव्या भशधापबत्रकाींपैकी २ हिार ५४७
भशधापबत्रका

गहाळ

झाल्हयाचे माहे

िानेर्वारी,

ननिशसनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

२०१७

मध्ये

र्वा

त्यािरम्यान

(२) असल्हयास, उक्त गहाळ भशधापबत्रकाींचा शोध लागत नसल्हयाने िर्वळपास ४
लाख ५१ हिार रूपयाींचे शासनाचे आधथसक नुकसान झाले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,त्यात काय
आढळून आले, त्यानुसार सबींधधताींर्वर कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात
आहे तसेच कायसर्वाहीची सद्यजथथती काय आहे ,

येत

(४) नसल्हयास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१), (२) र्व (३)

तहभसल कायासलय, मानर्वत येथील

भशधापबत्रका र्वा्पाच्या अभभलेखाची जिल्हहा पुरर्वठा ननरीक्षण अधधकारी,परभणी र्व
जिल्हहा लेखा पयसर्वेक्षक, परभणी याींच्याकडून ननरीक्षण करण्यात आले असन
ू
िोन्ही अहर्वालात तफार्वत आढळून आली आहे .
जिल्हहा

अहर्वालाच्या
याींच्यावर्वरूद्ध

पुरर्वठा

अनुषींगाने

ननरीक्षण

सींबींधधत

अधधकारी,परभणी

नायब

तहभसलिार

याींच्या
र्व

प्रथम

अव्र्वल

िशसनी

कारकून

वर्वभागीय चौकशी प्रथतावर्वत करण्यात आली होती. तथावप,

उपरोक्त िोन्ही अहर्वालात तफार्वत आढळल्हयाने या बाबत फेर चौकशीकररता
जिल्हहाधधकारी, परभणी याींनी जिल्हहाथतरीय पथक नेमले आहे .
(४) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

-----------------
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जाांभरूण-सागिन (ता. श्ज. बल
ु ढाणा) येथील स्िस्त धान्य
दि
ु ान िाटपात झालेला गैरप्रिार

(६)

*

८३११५

रे ल्िे) :

श्री.हषयिधयन सपिाळ (बुलढाणा), प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि

सन्माननीय अन्न, नागरी परु िठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िाींभरूण-सागर्वन (ता. जि. बुलढाणा) येथे नव्याने मींिूर करण्यात आलेल्हया

थर्वथत धान्य िक
ु ानाच्या ननर्वड प्रकक्रयेत अपींग, मदहला बचत ग् याींना प्राधान्य

असताींनासुध्िा त्याींना डार्वलुन गैरव्यर्वहार करण्यात आल्हयाचे माहे िानेर्वारी २०१७
मध्ये र्वा त्यािरम्यान ननिशसनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, यासींिभासत थथाननक मदहला बचत ग्ाींनी माहे डडसेंबर २०१६
मध्ये र्वा त्यािरम्यान जिल्हहाधधकारी बुलढाणा याींचेकडे तक्रार केली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले, त्यानुषींगाने सींबींधधताींर्वर कारर्वाई करण्याकररता र्व सिर ननर्वड प्रकक्रया रद्द
करणे बाबत कोणती कायसर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. धगरीश बापट : (१) होय.

(२) दि.२६.१०.२०१६ रोिी थथाननक बचत ग्ाींनी मा.जिल्हहाधधकारी याींचेकडे तक्रार
नोंिवर्वलेली आहे .

(३) र्व (४) सिर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि.१०.५.२०१० च्या अींतररम
आिे शाच्या

अनष
ु ींगाने

राथतभार्व

िक
ु ान

मींिूर

करताना

(मदहला/परु
ु ष) याींना प्राधान्य िे णे आर्वश्यक आहे .

थर्वयींसहायता

ग्

सिर प्रकरणी , आयास

रोिगार र्व थर्वयींरोिगार, सेर्वा सहकारी सींथथा मयासदित याींची ननर्वड केली आहे .
तरी प्रथतत
ु प्रकरणी फेरतपासणी करून ननयमानुसार उधचत
येईल.

-----------------
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उत्तमनगर (ता. चोपडा,श्ज. जळगाांि) येथील आहदिासी िुटुांबातील
ततघाांचा दवू षत पाण्यामळ
ु े झालेला मत्ृ यू

(७)

*

८३६९१

श्री.चांद्रिाांत सोनािणे (चोपडा) :

सन्माननीय पाणीपुरिठा

आणण स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) उत्तमनगर (ता. चोपडा,जि. िळगाींर्व ) येथील आदिर्वासी कु्ुींबातील नतघाींचा
िवू षत पाण्यामुळे दिनाींक २८ िुल,ै २०१६ रोिी र्वा त्यासुमारास मत्ृ यू झाला, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त गार्वातील पाणी िवू षत होण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून

आले र्व त्यानष
व्यजक्तींच्या
ु ींगाने सींबधीं धताींर्वर कारर्वाई करण्याबाबत र्व मत
ृ
कु्ुींबबयाींना आधथसक मित िे ण्याबाबत कोणती कायसर्वाही केली र्वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्हयास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय.

(२) र्व (३) उत्तमनगर या चोपडा तालुक्यातील र्वन वर्वभागाच्या मालकीच्या
िभमनीर्वर

अनतक्रमण करुन र्वसलेला पाडा कोणत्याही ग्रामपींचायतीच्या क्षेत्रात

समावर्वष् नाही.

तथावप,

त्या दठकाणी ३ हातपींप र्व १ ्यब
ु र्वेल आहे .

त्यापैकी, २ हातपींप र्व ्युबर्वेलचे पाणी वपण्यास
असून, सद्यजथथतीत १ हातपींप वपण्याचे

अयोग्य असल्हयाने बींि

पाण्याकरीता सुरु आहे .

केले

महाराषट्र राज्याच्या भसमेस लागन
असलेल्हया मध्यप्रिे श राज्यातून
ु

उत्तमनगर या पाडयार्वर आदिर्वासी कु्ूींब आले होते र्व

सिर पाडयापासून २-३

असलेल्हया नाल्हयातील/ डबक्यातील िष
ु ीत पाणी प्याल्हयाने

कु्ुींबातील माता र्व २

कक.मी. अींतरार्वरील नर्वाड भागात र्वाथतव्यास होते.
बालके

याींचा

अनतसाराची

लागण

झाल्हयाने

सींबींधधताींर्वर कारर्वाईचा प्रश्न उद््ार्वत नाही.

मत्ृ यू

त्या भागातन
र्वाहत
ू

झालेला

आहे .

त्यामुळे

तसेच मयत व्यक्तीच्या कु्ुींबाला मख्
ु यमींत्री सहाय्यता ननधीमधन
ू आधथसक

मित भमळणेकरीता प्रथतार्व सािर करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

-----------------
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मोटे गाि ि सत्तरधरिाडी (श्ज.लातूर) येथील श्जल्हा पररषद
शाळे च्या इमारतीांची झालेली दरु िस्था

(८)

*

८४४९७

श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातूर ्ामीण) :

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

जिल्हहा

पररषि

लातूर

अींतगसत

प्राथभमक

शाळा

सन्माननीय शालेय
मो्े गार्व

(ता.रे णापूर,

जि.लातूर) र्व प्राथभमक शाळा सत्तरधरर्वाडी (ता.औसा, जि.लातूर) या शाळे च्या

इमारतीची िरु ार्वथथा झाली असून गळके छत, भभींती कमकुर्वत र्व धोकािायक
झाल्हयामळ
ु े सिर शाळे च्या नर्वीन इमारतीचे बाींधकाम करण्याबाबत थथाननक

लोकाप्रनतननधधनी मा.पालकमींत्री, लातूर याींच्याकडे दिनाींक ३० डडसेंबर, २०१६
रोिी र्वा त्यासुमारास ननर्वेिनाद्र्वारे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सिर शाळे तील वर्वद्यार्थयाांचे र्वगस मागील अनेक र्वषासपासून
र्वराींड्यात

र्वा

इतर

दठकाणी

भरर्वले

िात

असन
ू ,

याबाबत

ग्रामपींचायत

सत्तरधरर्वाडी र्व मख्
ु याध्यापक याींनी भशक्षणाधधकारी जिल्हहा पररषि लातरू , ग्
भशक्षणाधधकारी, औसा याींच्याकडे शाळाींच्या खोली बाींधकाम र्व िरु
ु थतीबाबत सतत
ननर्वेिनाद्र्वारे मागणी करूनही कोणतीही कायसर्वाही केलेली नाही,हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, मो्े गार्व र्व सत्तरधरर्वाडी येथील प्राथभमक शाळाींच्या नर्वीन
इमारतीींचे बाींधकाम करण्याबाबत शासनाने कोणती कायसर्वाही केली र्वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्हयास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) अींशत: खरे आहे .

मो्े गार्व येथील ४ र्वगसखोल्हया र्व सत्तरधरर्वाडी येथील ३ र्वगसखोल्हया

मोडकळीस आल्हयाने सिर िोन्ही दठकाणी नर्वीन र्वगसखोल्हयाींची बाींधकामे सुरू
करण्यात आली आहे त. मो्े गार्व येथील ४ र्वगस शाळे च्या मैिानात पर्यायाच्या
शेडमध्ये र्व सत्तरधरर्वाडी येथील ३ र्वगस गार्वातील आश्रमशाळे त भरवर्वण्यात
येतात.
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(३) मो्े गार्व र्व सत्तरधरर्वाडी येथील प्राथभमक शाळाींच्या र्वगसखोल्हयाींचे बाींधकाम

सुरू करण्यात आले असन
ू पुढील शैक्षणणक र्वषस सुरू होण्यापूर्वी पूणस करण्याचे
प्रयोजित आहे .

(४) प्रश्न उद््ार्वत नाही.
----------------शभांगारा (ता. जळगाि जामोद,श्ज.बुलढाणा) येथील शासिीय
(९)

*

िसततगह
ृ ात सोयी सुविधाांचा अभाि असल्याबाबत

७७८८८

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

भभींगारा (ता. िळगार्व िामोि, जि.बल
ु ढाणा) येथील आदिर्वासी बहूल भागात
असलेल्हया शासकीय र्वसनतगहृ ात गेल्हया अनेक दिर्वसाींपासून वर्वद्यार्थयाांना सोयी
सुवर्वधाींचा अभार्व असल्हयाचे माहे िानेर्वारी, २०१७ मध्ये र्वा त्या िरम्यान
ननिशसनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त र्वसनतगह
ृ ात वर्वद्यार्थयाांना वपण्याच्या पाण्याची व्यर्वथथा
नसन
ू

वर्वद्याथी

सींख्येच्या

तल
ु नेत

ननिशसनास आले, हे ही खरे आहे काय,

अींथरुण-पाींघरुणही उपलब्ध

नसल्हयाचे

(३) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने कोणती कायसर्वाही केली र्वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्हयास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) अींशत: खरे आहे .
(२)

र्व (३) वर्वदहरीर्वरुन वपण्याच्या पाण्याची व्यर्वथथा करण्यात आली असन
ू

त्याकररता डडझेल इींजिन बसवर्वण्यात येत आहे तसेच अींथरुण- पाींघरुण उपलब्ध
करण्यात येत आहे .

(४) प्रश्न उद््ार्वत नाही.
-----------------
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रायगड श्जल््यातील िेबल ऑपरे टर सेटटॉप बॉक्सची जास्त दराने
विक्री िरून ्ाहिाांची फसिणि
ू िरीत असल्याबाबत

(१०)

*

७८५९३

श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :

सन्माननीय अन्न, नागरी

परु िठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) रायगड जिल्ह्यात केबल ग्राहकाींकडून बािारात ५०० रुपयाींना भमळणारे

से््ॉप बॉक्स १८०० ते २५०० रुपयाींना वर्वकून ककमान ४० को्ी रुपयाींचा
गैरव्यर्वहार करून ग्राहकाींची फसर्वणक
ू करण्यात आल्हयाची बाब माहे िानेर्वारी,
२०१७ मध्ये र्वा त्यािरम्यान ननिशसनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच राज्य शासनाच्या महसूल र्व र्वन वर्वभागाकडील दिनाींक ३१ िानेर्वारी,
२००१ च्या पररपत्रकानस
ु ार केबल ऑपरे ्र िोडणीधारकाकडून घेत असलेल्हया
कोणत्याही

थर्वरूपातील

पैशाची

त्याने

ग्राहकाींना

पार्वती

िे णे

बींधनकारक

असल्हयाबाबतचे पररपत्रक जिल्हहाधधकारी, रायगड याींच्या कायासलयात उपलब्ध
नसल्हयाची बाब मादहती अधधकारात ननिशसनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले र्व त्यानष
ीं ीताींर्वर कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत
ु ींगाने सींबध
आहे ,

(४) नसल्हयास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) नाही, हे खरे नाही.

अशा प्रकारची बाब माहे िानेर्वारी, २०१७ मध्ये र्वा त्या िरम्यान रायगड

जिल्ह्यात र्व र्वैधमापन शाथत्र यींत्रणेच्या ननिशसनास आलेली नाही अथर्वा या
यींत्रणेकडे अशा प्रकारची तक्रार प्राप्त झालेली नाही.

तसेच जिल्हहा ग्राहक तक्रार ननर्वारण मींच रायगड याींच्याकडे से्

्ॉपबॉक्सच्या तक्रारीबाबत एकही प्रकरण िाखल झालेले नाही.
(२)

से् ्ॉप बॉक्सचा परु र्वठा करणे र्व बसवर्वणे याबाबत केबल ्े भलजव्हिन

ने्र्वकस (सुधारणा) ननयम, २०१२ मध्ये से् ्ॉप बॉक्सच्या आकारण्याच्या

रकमेबाबत तरति
ू नसल्हयाने से् ्ॉप बॉक्स बसवर्वण्यासाठी ग्राहकाींकडून ककती
पैसे घ्यार्वेत तसेच ग्राहकाींना पार्वती द्यार्वी

अगर कसे याबाबत शासनाकडील

कोणत्याही सूचना/पररपत्रक कायासलयाकडे नसल्हयाबाबतची मादहती अिसिारास
दिली आहे .
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(३) केबल ्े भलजव्हिन ने्र्वकस (सुधारणा) ननयम, २०१२ अन्र्वये केबल िोडणी

धारक थे् बहुवर्वध यींत्रणा पररचालक याींच्याकडून ककीं र्वा थथाननक केबल ऑपरे ्र
याींच्यामाफसत
से््ॉप बॉक्स वर्वकत घेण्यासाठी सींपकस साधू शकतो. परीं तु केबल

िोडणीधारकास मींिूर गुणर्वत्ता असलेला से््ॉप बॉक्स खल्ह
ु या बािारात उपलब्ध
असल्हयास खल्ह
ु या बािारातन
ू

खरे िी करण्यास मभ
ु ा िे ण्यात आलेली आहे आणण

मजल्ह्भसजथ्म ककीं र्वा केबल ऑपरे ्र कोणत्याही ग्राहकाला
त्याींच्याकडून

वर्वकत घेण्याबाबत ककीं र्वा भाड्याने

नाही अशी तरति
ू आहे .

से््ॉप बॉक्स

घेण्याबाबत सक्ती करु शकत

(४) प्रश्न उद््ार्वत नाही.
----------------डहाणू (श्ज.पालघर) येथील िातिरी िुटुांबे रास्त
(११)

*

धान्यापासून िांधचत असल्याबाबत

८१४८७

श्री.धैयश
य ील पाटील (पेण) :

सन्माननीय अन्न, नागरी

पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) डहाणू (जि.पालघर) येथील २८२ कु्ुींबे राथत भार्व धान्यापासन
र्वींधचत
ू

असल्हयाची लेखी तक्रार शुर झलकारी कातकरी महासींघ याींनी दिनाींक १५ डडसेंबर,
२०१६ रोिी र्वा त्यासम
ु ारास परु र्वठा अधधकारी, डहाणू याींच्याकडे
खरे आहे काय,

दिली आहे , हे

(२) असल्हयास, उक्त तक्रारीच्या अनुषींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय,

त्यात काय आढळून आले र्व उक्त २८२ कु्ुींबाींना राथत भार्व धान्यसाठा
िे ण्यासाठी कोणती कायसर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) अींशत: खरे आहे .

मौिे तर्वा र्व ननींबापूर, ता.डहाणू येथील आदिम िमात कातकरी

कु्ुींबाच्या २४

भशधापबत्रकाधारकाींना अींत्योिय अन्न योिनेचे धान्य भमळत

नसल्हयाबाबत सिर सींथथेचे ननर्वेिन प्राप्त झाले आहे .
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(२) सिर २४ कु्ुींबाींना भशबीर आयोजित करुन अींत्योिय अन्न योिनेच्या
वर्वभक्त भशधापबत्रका िे ण्यात आलेल्हया आहे त. सिर २४ भशधापबत्रकाधारकाींना

त्याींच्या मूळ एकबत्रत कु्ुींबाींच्या नार्वे असलेल्हया भशधापबत्रकाींर्वर कु्ुींबाचे एकबत्रत
धान्य भमळत आहे .

(३) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

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

पनिेल तालुक्यातील (श्ज.रायगड) श्जल्हा पररषदे च्या
(१२)

*

२५२ पैिी ५१ शाळाांमध्ये सांगणि नसल्याबाबत

७५१७५

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

अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पि
ू )य , श्रीमती
मतनषा चौधरी (दहहसर) :
खल
ु ासा करतील काय :(१)

रायगड

जिल्हहा

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

पररषिे च्या

पनर्वेल

तालुक्यातील

२५२

शाळाींपक
ै ी

५१

शाळाींमध्ये सींगणक नसन
ू ७३ शाळाींमधील ११५ हून अधधक दठकाणी सींगणक
नािरू
ू वर्वनार्वापर पडून असल्हयाचे माहे िानेर्वारी, २०१७ मध्ये र्वा त्या
ु थत असन
िरम्यान ननिशसनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ग्रामीण भागातील वर्वद्यार्थयाांना सींगणकाची मादहती व्हार्वी
यासाठी केंद्र र्व राज्य शासन कोट्यार्वधी रूपये खचस करीत असताना जिल्हहा

पररषि शाळाींमधील भशक्षकाींचे याबाबत िल
स
होत असल्हयामुळे वर्वद्यार्थयाांचे
ु क्ष
नक
ु सान होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

उक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

केली

आहे

काय,

र्व

त्यानुसार वर्वद्याथी सींगणक भशक्षणापासन
र्वींधचत राहू नये म्हणन
कोणती
ू
ू
कायसर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) अींशत: खरे आहे

काही सींगणक िुन्या प्रणालीचे झाल्हयाने त्याींचा िे खभाल िरु
ु थतीचा खचस

अधधक असल्हयाने बींि आहे त. परीं तु लोक र्वगसणीतन
ू सींगणक सींच तसेच सेस
अनि
ु ानातून / ग्राम पींचायतीमाफसत ई-लननांग सींच उपलब्ध करुन िे ण्यात आले
आहे त.

15

(२)

र्व

(३) भशक्षकाींचे

MSCIT

प्रभशक्षण

पूणस

वर्वद्यार्थयाांना सींगणक प्रभशक्षण िे ण्यास समथस आहे त.
(४) प्रश्न उद््ार्वत नाही

झाले

असल्हयाने

भशक्षक

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

िुदळिाडी-मोशी (वपांपरी-पुणे) पररसरात रसायनशमधश्रत पाणी
(१३)

इांद्रायणी नदीत सोडल्यामुळे होणारे िायू ि जल प्रदष
ू त

*

७८०८०

अॅड.गौतम चाबि
ु स्िार (वपांपरी) :

सन्माननीय पयायिरण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कुिळर्वाडी-मोशी पररसरात (वपींपरी-पुणे) रसायनभमधश्रत आणण प्लॅ जथ्क कचरा
िाळण्यात

येत

असन
ू

रसायनभमधश्रत

पाणी

इींद्रायणी

निीत

सोडले

िात

असल्हयाने हर्वा र्व पाण्याचे मोठया प्रमाणात प्रिष
ू ण होत असल्हयाचे माहे डडसेंबर
२०१६ मध्ये र्वा त्यािरम्यान ननिशसनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून

आले र्व त्यानुषींगाने इींद्रायणी निी प्रिवू षत करणाऱ्या कींपन्याींर्वर कोणती कारर्वाई
केली र्वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे आहे .

(२) महाराषट्र प्रिष
ू ण ननयींत्रण मींडळाव्िारे केलेल्हया चौकशीत आढळून आले आहे

की सिर पररसरामध्ये साींडपाणी ननमासण करणाऱ्या मोठया, मध्यम र्व लहान

उद्योगाींकडे थर्वत:च्या साींडपाणी प्रकक्रया यींत्रणा असून प्रकक्रयायुक्त साींडपाण्याचा
पुनर्वासपर

उद्योग

प्रकक्रयेत

र्व

बागबगीच्यासाठी

केला

िातो.

कोणत्याही

उद्योगातन
ु वर्वनाप्रक्रीया साींडपाण्याचा वर्वसगस निीमध्ये केला िात नाही.
तसेच

मींडळातफे अप्रक्रीयाकृत साींडपाण्यार्वर प्रक्रीया करण्याकरीता मैला

शध्
ु िीकरण प्रक्रीया

सींयींत्रणा उभारण्यासाठी वपींपरी धचींचर्वड महानगरपाभलकेला

समिपत्र, प्रथथावर्वत आिे श (समिपत्र दि.१८/११/२०१५, र्व दि.२१/०६/२०१६ तसेच
आिे श दि.१९/०६/२०१५ र्व ०६/०५/२०१६ )बिार्वण्यात आले आहे त. तसेच मनपा

वर्वरुध्ि िल (प्रनतबींध र्व प्रिष
ु ण ननयींत्रण) कायिा, १९७४ अन्र्वये फौििारी ख्ला

आर.सी.सी. नीं. १४४/२००० र्व आर.सी.सी. नीं. ७०९/२०१६ मा. मुख्य िीं डाधधकारी
पण
ु े याींच्या न्यायालयात िाखल केला आहे र्व तो न्याय प्रवर्वष् आहे .
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तथावप, धचखली, कुिळर्वाडी र्व मोशी पररसरातील भींगार र्व थक्रॅप

व्यार्वसानयक अनधधकृतपणे व्यर्वसाय चालू ठे र्वन
ू पररसरामध्ये अनधधकृतपणे
भींगार

र्व

कच्चा

माल

उघडयार्वर

िाळत

आहे त.

अशा

सर्वस

भींगार

व्यार्वसानयकाींर्वर कारर्वाई करून हे उद्योग बींि करार्वेत आणण पररपण
ू स भय
ू ारी

ग्ार योिना करून त्या पररसरातून ननमासण होणाऱ्या साींडपाण्याची शाथत्रोक्त
पध्ितीने वर्वल्हहे र्वा् लार्वार्वी अशा सच
ु ना महाराषट्र प्रिष
ू ण ननयींत्रण मींडळाने
दिल्हया आहे त.

(३) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

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

ममदापरू (ता.ततिसा, श्ज.अमरािती) पाईपलाईन शलिेज असल्यामळ
ु े
नागरीिाांना दवू षत पाणीपुरिठा होत असल्याबाबत

(१४)

*

८३२३३

अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी),

श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे िी) :

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ममिापूर (ता.नतर्वसा, जि.अमरार्वती) येथे काही र्वषासपूर्वी ्ाकण्यात आलेल्हया
पाईपलाईनला

अनेक

दठकाणी

र्व

थे्

ग्ारात

गळती

असल्हयामळ
ु े िवू षत

पाणीपुरर्वठा होत असल्हयाने नागरीकाींच्या आरोग्यार्वर पररणाम होत असल्हयाचे
माहे िानेर्वारी, २०१७ मध्ये र्वा त्यािरम्यान ननिशसनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

उक्त

पाईपलाईन

भलकेिची

प्रशासनाकडे

तक्रार

करुनही

अद्यापपयांत पाईपलाईनच्या िरु
ु थतीबाबत कोणतीच िखल घेतलेली नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून

आले र्व उक्त पाईपलाईन तातडीने िरु
ु थत करण्याबाबत र्व नागररकाींना शुध्ि
पाणी पुरर्वठा करण्याबाबत कोणती कायसर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे .

तथावप, पाण्यामुळे कुठलाही आिारी रुग्ण आढळून आला नाही.

(२) हे खरे नाही.
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(३) प्राप्त तक्रारीच्या अनष
ीं ाने दिनाींक ७/१/२०१७ रोिी प्रत्यक्ष मौका पाहणी
ु ग
केली. त्यार्वेळी,

व्हॉल्हव्ह भलकेि र्व वपण्याच्या पाण्याचे ्ाकीिर्वळ पाईप लाईन

भलकेि झाल्हयाचे आढळून आले.

पयासयी व्यर्वथथा म्हणन
ू िरम्यानच्या काळात ३ हातपींपाद्र्वारे शद्ध
ु पाणी

पुरर्वठा करण्यात आला. ग्रामपींचायतीमाफसत

सिर दठकाणी व्हॉल्हर्व बिलन
ू नवर्वन

व्हॉल्हर्व उीं चार्वर घेण्यात आले, तसेच पाईपलाईन िरु
ु थतीचे काम तातडीने करण्यात
आले असन
गार्वात सुरळीत पाणी पुरर्वठा चालू आहे .
ू
(४) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

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

दे िठाणा खाांब ि राजुरा (ता.मालेगाांि,श्ज.िाशशम) येथे मख
ु यमांत्री पेयजल

योजनेअांतगयत नळ पाणी पुरिठा योजनेच्या िामाांना मान्यता दे ण्याबाबत
(१५)

*

८२१२७

श्री.अशमत झनि (ररसोड) :

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण

स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) िे र्वठाणा खाींब र्व रािुरा (ता.मालेगाींर्व,जि.र्वाभशम) ही गाींर्वे ्ीं चाईग्रथत गाींर्वात
मोडत असुन िरर्वषी उक्त गार्वाींना ्ँ करने पाणीपुरर्वठा करण्यात येतो, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, िे र्वठाणा खाींब र्व रािरु ा येथे मख्
ीं गसत
ु यमींत्री पेयिल योिनेअत
नळ

पाणीपुरर्वठा

योिनेच्या

कामाींना

प्राधान्यतेने

मान्यता

िे ण्या

सींिभासत

थथाननक लोकप्रनतनीधी याींनी दिनाींक ११ िानेर्वारी, २०१७ रोिी र्वा त्या सुमारास
मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या सींिभासत शासनाने कोणती कायसर्वाही केली र्वा करण्यात येत
आहे ,याबाबतची सद्यजथथती काय आहे

(४) नसल्हयास, वर्वलबाींची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे . मौिे िे र्वठाण खाींब गार्वास

सन २०१५-१६ च्या ्ीं चाई कालार्वधीत ्ॅं करने र्व वर्वहीर अधधग्रहण करुन

पाणीपरु र्वठा करण्यात आला आहे . तसेच सन २०१६-१७ च्या पाणी ्ीं चाई कृती
आराखड्यात सिर गार्वास ०१ ्ॅं कर प्रथतावर्वत करण्यात आला आहे . मौिे रािुरा
गार्वास सन २०१५-१६ च्या ्ीं चाई कालार्वधीत गार्वात उपलब्ध असलेले हातपींप र्व
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सार्वसिननक वर्वदहरी याद्र्वारे पाणीपुरर्वठा करण्यात आला असन
ू ्ॅं कर अथर्वा
वर्वहीर अधधग्रहण करुन पाणीपुरर्वठा करण्याची ननकड भासली नाही. मात्र

सन

२०१६-१७ च्या पाणी ्ीं चाई कृती आराखड्यात सिर गार्वास ०१ ्ॅं कर प्रथतावर्वत
करण्यात आला आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) मख्
ु यमींत्री ग्रामीण पेयिल कायसक्रमाींतगसत घ्यार्वयाच्या योिना र्व त्याकररता
आर्वश्यक ननधीची तरति
या वर्वभागाच्या
ू

दि.०७ मे, २०१६

च्या शासन

ननणसयान्र्वये ननजश्चत करण्यात आली असन
ू त्यामध्ये मौ. िे र्वठाणा खाींब र्व
रािुरा या गार्वाींचा समार्वेश नाही. सिर कायसक्रमाींतगसत नव्याने घ्यार्वयाची एखािी
योिना काही कारणाथतर्व रद्द झाल्हयास अन्य योिना घेण्याचे अधधकार मा. मींत्री
(पाणीपरु र्वठा

र्व

थर्वच्छता)

याींचे

अध्यक्षतेखालील

सभमतीस

आहे त.

मात्र

सद्य:जथथतीत कोणतीही योिना रद्द करण्यात आलेली नाही. त्यामळ
ु े मौिे

िे र्वठाणा खाींब र्व रािुरा (ता. मालेगाींर्व, जि. र्वाभशम) नळ पाणीपुरर्वठा योिनाींची
कामे

राषट्रीय

ग्रामीण

पेयिल

कायसक्रमाींतगसत

आराखड्यामध्ये प्रथतावर्वत करण्यात आली आहे त.
(४) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

सन

२०१७-१८

च्या

कृती

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

नाांदरूख (ता.मालिण, श्ज. शसांधुदग
ु )य जलस्िराज्य प्रिल्प
(१६)

*

अतनयशमततेप्रिरणी िारिाई िरण्याबाबत

८४०००

श्री.सतु नल शशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी) : हदनाांि

१४ र्डसेंबर, २०१६ रोजी सभागह
ृ ाच्या पटलािर ठे िण्यात आलेल्या अताराांकित
प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि २१९ मधील प्रश्न क्रमाांि ६४३१८ ला हदलेल्या
उत्तराच्या सांदभायत:

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाींिरूख (ता. मालर्वण, जि. भसींधि
ु ग
ु )स िलथर्वराज्य प्रकल्हप अननयभमतते

प्रकरणी मा.पाणी पुरर्वठा र्व थर्वच्छता मींत्री याींनी दिलेल्हया िाहीर आश्र्वासनानुसार
सिर प्रकल्हपाचे ताींबत्रक सेर्वा पुरर्वठािार याींचेर्वर फौििारी गुन्हा िाखल करण्याचे

ननिे श अध्यक्ष, ग्रा.पा.पु.र्व थर्व.सभमती, नाींिरूख र्व प्रशासक, नाींिरूख याींना
जिल्हहा पररषि, भसींधुिग
ु स याींच्या अनुक्रमे दिनाींक ०४ मे, २०१६ आणण दिनाींक ३०
नोव्हें बर,

२०१६ रोिीच्या पत्रान्र्वये

िे ण्यात येर्वन
ू ही आिभमतीपयांत त्याींनी

ननिे शाचे पालन केलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, मा. पाणी परु र्वठा र्व थर्वच्छता मींत्री याींनी माहे िुलै २०१५ मध्ये
र्वा

त्यािरम्यान

सिर

प्रकल्हपास

अधधकाऱ्याींर्वरिे खील कारर्वाई करण्याचे

मागसिशसन

करणाऱ्या

तत्कालीन

िाहीर आश्र्वासन िे र्वन
ू ही आितागायत

(तब्बल १९ मदहने लो्ूनही) त्याींच्यार्वर कोणतीही कारर्वाई करण्यात आलेली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, मख्
ु य लेखा र्व वर्वत्त अधधकारी,जि.प, भसींधि
ु ग
ु स आणण थथाननक
ननधी लेखा परीक्षा, भसींधि
ु ग
ु स याींच्या वर्वशेष लेखा परीक्षा अहर्वालात सिर
प्रकल्हपाचे अभभलेखे भमळत नसल्हयाचे नमूि असल्हयाने शासकीय कागिपत्रे गहाळ
झाली असतानाही त्यासाठी िबाबिार असलेल्हयाींवर्वरुद्ध महाराषट्र सार्वसिननक

अभभलेख अधधननयम २००५ नुसार कारर्वाई करण्यात, तसेच थथाननक ननधी लेखा

परीक्षा, भसींधि
ु ग
ु स याींच्या दिनाींक ३१ऑक््ोबर,२०१५ रोिीच्या अहर्वालात वर्वशेष
लेखा परीक्षा अहर्वालात सिरहू प्रकल्हपाच्या कामाींची लाखो रुपयाींची र्वसुलपात्र
रक्कम र्वसूल करण्यात जि. प., भसींधि
ु ग
ु स मधील सींबधधत अधधकाऱ्याींनी
आितागायत कोणतीही कायसर्वाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, शासन ननिे शाचे पालन न करणाऱ्या अध्यक्ष, ग्रा.पा.पु. र्व थर्व.

सभमती आणण प्रशासक नाींिरूख, तसेच सिर प्रकरणी वर्वदहत मि
ु तीत शासनाच्या
आश्र्वासनाींची पत
स करणाऱ्या सींबधधत अधधकाऱ्याींर्वर
ू ी करण्यात हे तप
ु ुरथकर िल
ु क्ष
शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) दि. ४ मे, २०१६, दि. १७ नोव्हें बर, २०१६ र्व दि. ३१

डडसेंबर, २०१६ च्या पत्रान्र्वये कायसकारी अभभयींता, जिल्हहा पररषि भसींधि
ु ग
ु स याींनी
ताींबत्रक सेर्वा पुरर्वठािाराींवर्वरुध्ि फौििारी गुन्हा िाखल करण्याबाबत सूचना
दिल्हया.

मुख्य कायसकारी अधधकारी याींनी दि. १८ फेब्रर्व
ु ारी, २०१७ रोिी उप अभभयींता,

ग्रामीण पाणी पुरर्वठा, उप वर्वभाग िे र्वगड याींना गुन्हा िाखल करण्याबाबत फेर
आिे श िे ण्यात आलेले आहे त. त्यानस
ु ार ताींबत्रक सेर्वा पुरर्वठािाराींवर्वरुध्ि
िाखल करण्याची कायसर्वाही सरु
ु आहे .

गुन्हा

(२) िलथर्वराज्य प्रकल्हपात कायसरत असलेल्हया तत्काभलन अधधकाऱ्याींचे खल
ु ासे

मागवर्वण्यात आले असन
ू , सिर प्राप्त खल
ु ाशाींची छाननी करुन जिल्हहा पररषि,
भसींधि
स ाफसत पढ
ु ग
ु ील कायसर्वाही करण्यात येत आहे .
ू म
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(३) हे खरे नाही.

प्रकल्हपाचे अभभलेखे हे गहाळ झालेले नाही. थथाननक ननधी लेखा पररक्षण

अहर्वालात

नमि
ु

केलेली

कायसर्वाही करण्यात येत आहे .

र्वसूलपात्र

रकमेबाबत

ग्रामपींचायत

नाींिरुखमाफसत

(४) नाींिरुख ग्रामपींचायत बरखाथत करण्यात आली असन
ू प्रशासकाची ननयूक्ती
केलेली आहे . ताींबत्रक सेर्वा परु र्वठािारार्वर गन्
ु हा िाखल करण्यास प्रशासक याींनी
दिरीं गाई केल्हयाने त्याींचेर्वर कारर्वाई करण्याबाबत ग् वर्वकास अधधकारी, पींचायत
सभमती, मालर्वण याींना

दि. १७ माचस, २०१७ च्या पत्रान्र्वये कायसकारी अभभयींता,

ग्रामीण पाणी पुरर्वठा याींनी कळवर्वले असन
ू सिर कायसर्वाही सुरु आहे .
(५) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

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

दादर, मुांबई येथील मॉडनय इांश्ललश स्िुल या सांस्थेने
(१७)

*

अिाजिी फी िाढ िेल्याबाबत

७७९००

श्री.सुतनल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबईतील िािर पूर्वस येथील मॉडनस इींजग्लश थकुल, इींडडयन एज्युकेशन या

सींथथेने महाराषट्र शैक्षणणक सींथथा (शुल्हक वर्वननयमन) अधधननयम २०११ रािपत्र
असाधारण भाग चार, दिनाींक २१ माचस, २०१४ मधील कलम ४ (३) चे उल्हलींघन

करून सन २०१६-१७ या र्वषासत अर्वािर्वी फी र्वाढ करून पालकाींची आधथसक

फसर्वणक
केल्हयाप्रकरणी वर्वभागीय भशक्षण उपसींचालक, मींब
ू
ु ई वर्वभाग याींचेकडे
प्रसाि तळ
ु सकर याींनी दिनाींक २६ डडसेंबर, २०१६ रोिी र्वा त्यासुमारास लेखी
तक्रार केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, धमासिाय आयुक्ताींकडून प्राप्त झालेल्हया र्वावषसक अहर्वालानुसार
सींथथा को्यार्वधी रूपये नफ्यात असल्हयाींचे ननिशसनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय र्व त्यानुसार
सींबींधधत सींथथेवर्वरुध्ि कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. विनोद तािडे : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) र्व (३) प्रथतत
ु प्रकरणी सींबधधत शाळे च्या पालक भशक्षक सींघाच्या सिथयाींनी

महाराषट्र शैक्षणणक सींथथा (शुल्हक वर्वननयमन) अधधननयम २०११ अींतगसत गठीत

केलेल्हया वर्वभागीय शल्ह
ु क ननयामक सभमती, मींब
ु ई कडे तक्रार िाखल केली असन
ू
त्यार्वर सभमतीमाफसत पढ
ु ील कायसर्वाही सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

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

खरसुांडी (ता.खालापूर, श्ज.रायगड) येथील िारखाने दवु षत पाणी
(१८)

िालव्यात सोडत असल्याने होणारे प्रदष
ू ण

*

७९५९४

श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड), श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) खरसुींडी (ता.खालापूर, जि.रायगड) येथून पाताळगींगा निीचे पाणी कालव्यात
सोडण्यात

येते

परीं तु

याच

मागासर्वरील

लहानमोठे

कारखाने

रात्रीच्या

र्वेळी रसायनभमधश्रत िवू षत पाणी ्ॅं करद्र्वारे कालव्यात सोडण्यात येत असल्हयाच्या

तक्रारी थथाननक ग्रामथथाींनी सींबींधधत वर्वभागाकडे माहे िानेर्वारी,२०१७ मध्ये र्वा
त्यािरम्यान केल्हया आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच पाण्याचा रीं ग लाल होत असल्हयाने गुरे आिारी पडली आहे त, उक्त
तालुक्यातन
ू र्वाहणाऱ्या पींचगींगा निीर्वरील खरसुींडी नजिकच्या बींधाऱ्यातील पाणी

ज्या कालव्यातन
ू िे ण्यात येते त्या कालव्यात रसायनभमश्रीत साींडपाणी सोडणाऱ्या

कारखान्याींर्वर कारर्वाई करण्याची मागणी तहभसलिार श्री.चव्हाण याींना दिनाींक १८
िानेर्वारी, २०१७ रोिी र्वा त्यासुमारास सामाजिक कायसकत्याांनी लेखी ननर्वेिनाद्र्वारे
केली, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच पाताळगींगा (ता.पनर्वेल र्व खालापूर,जि.रायगड) या निीचे िलयुक्त
भशर्वार

अभभयानाींतगसत

शुध्िीकरण

करण्याबाबत

थथाननक

लोकप्रनतननधीींनी

दिनाींक १७ एवप्रल,२०१६ रोिी र्वा त्यासम
ु ारास मा.ग्रामवर्वकास मींत्री याींना लेखी
ननर्वेिन दिले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,त्यात काय
आढळून आले,त्यानष
ु ींगाने उक्त कारखाने र्व सींबींधधताींर्वर कोणती कारर्वाई केली
तसेच उक्त नद्या प्रिष
ू णमुक्त करण्याकररता कोणती कायसर्वाही केली
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

र्वा
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श्री. रामदास िदम : (१) र्व (२) सिर बाबत दिनाींक १८/०१/२०१७ रोिी
तहभसलिार, खालापूर याींच्याकडे तक्रार प्राप्त. तथावप, कायसकारी अभभयींता रायगड
पा्बींधारे वर्वभाग, कोलाड याींनी कालव्यात िवू षत पाणी सोडल्हयाचे दिसन
ू आले
नसल्हयाचे

पाहणी

अहर्वालानस
ु ार

कळवर्वलेले

आहे .

तसेच

पशध
ु न

वर्वकास

अधधकारी, खालापूर याींनी या पररसरातील शेतकऱ्याींच्या िनार्वराींना िवू षत
पाण्यामळ
ु े आिारी असल्हयाबाबत कोणतीही तक्रार प्राप्त नसल्हयाचे आणण िवू षत

पाण्यामळ
ु े िनार्वराींर्वर गेल्हया १ र्वषासपासन
ू कोणताही औषधोपचार केला नसल्हयाचे
कळवर्वलेले आहे .

(३) ग्राम वर्वकास र्व िलसींधारण वर्वभागाने सिर ननर्वेिन प्राप्त नसल्हयाचे
कळवर्वले आहे .
(४)

रायगड



पा्बींधारे

वर्वभागाने

कोकण

हीं गाम

सन

२०१६-१७

साठी

दि.०३/०१/२०१७ रोिी कालव्यातून पाणी सोडण्यात आले तेव्हा पाहणी
केली असता कालव्यात िवू षत पाणी आढळले नाही.

महाराषट्र प्रिष
ू ण ननयींत्रण मींडळामाफसत उद्योगाींना र्वेळोर्वेळी भे्ी िे ऊन



पहाणी केली िाते र्व उद्योगानी सींमती पत्रातील अ्ीींचे उल्हलींघन
केल्हयास र्वा नैसधगसक थत्रोत खराब केल्हयाचे ननिशसनास आल्हयास िल

प्रिष
ू ण (प्रनतबींध आणण ननयींत्रण) कायिा, १९७४ च्या कलम ३३ अ
अन्र्वये उद्योगाींर्वर र्वा सींबधीं धताींर्वर कारर्वाई करण्यात येते.

उपरोक्तनूसार सींमतीपत्रातील अ्ीशतींचे अनुपालन न केल्हयामळ
ु े मे.



कॉन्फीडन्स पेट्रोभलयम इींडडया भल., खरसींड
ु ी याींना दिनाींक ०६/०३/२०१७
रोिी

उत्पािन

बींि

करण्याचे

मींडळामाफसत दिलेले आहे त.

(५) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

आिे श

महाराषट्र

प्रिष
ू ण

ननयींत्रण

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

बीड श्जल््यात राष्ट्रीय पेयजल योजनेतांगत
य ्ामीण
भागात पाणी पुरिठा िरण्याबाबत

(१९)

*

७८८४८

अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी), श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेज) :

हदनाांि १६ र्डसेंबर, २०१६ रोजी सभागहृ ाच्या पटलािर ठे िण्यात आलेल्या

अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि २३२ मधील प्रश्न क्रमाांि ५९४५५ ला
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हदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत:

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बीड जिल्ह्यात राषट्रीय पेयिल योिनेतींगत
स सन २०१६-२०१७ करीता र्वावषसक
कृती आराखड्यानुसार ६५ गार्वे/र्वाड्याींना पाणी पुरर्वठा करण्याचे उदद्दष् ननजश्चत
करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सिरहू उदद्दष्ाींनुसार शासनाने आितागायत ककती गार्वे/र्वाड्याींच्या
पाणी पुरर्वठा योिना पण
ू स केल्हया आहे त र्व उर्वसररत गार्वे / र्वाड्याींना ककती
कालार्वधीत पाणी पुरर्वठा करण्याचे ननयोिन केले आहे ,

(३) तसेच केि, अींबािोगाई र्व बीड तालुक्यातील अनेक गार्वाींमध्ये राषट्रीय
पेयिल योिनेंतगसत पाणी परु र्वठा योिनेची काही कामे ननधी अभार्वी र्व सध
ु ाररत
प्रशासकीय मान्यता भमळाली नसल्हयाने अपूणस आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून

आले र्व त्यानष
ु ींगाने उक्त दठकाणी पाणी पुरर्वठा करण्याकररता कोणती कायसर्वाही
केली र्वा करण्यात येत आहे , कायसर्वाहीची सद्यजथथती काय आहे ,
(५) नसल्हयास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय.

(२) बीड जिल्हहयातील फेब्रर्व
ु ारी अखेर ४४ गार्वे/र्वाडयाींचा पाणी परु र्वठा योिना

कायासजन्र्वत करण्यात आल्हया आहे त. माचस, २०१७ अखेर १५ गार्वे/र्वाडयाींचा पाणी
पुरर्वठा योिना कायासजन्र्वत करण्याचे ननयोिन असन
ू , उर्वसररत योिना सन २०१७१८ मध्ये पुणस करण्याचे ननयोिन आहे .

(३) र्व (४) राषट्रीय ग्रामीण पेयिल कायसक्रमाींतगसत गार्वाच्या मागणी नस
ु ार नळ

पाणी परु र्वठा योिना ग्राम पाणी परु र्वठा र्व थर्वच्छता सभमती माफसत राबवर्वण्यात

येत आहे . ननधी उपलब्ध असूनही पाणी पुरर्वठा सभमतीकडून कामे पुणस करण्यास
होणारी

दिरीं गाई,

पाणी

परु र्वठा

सभमती

र्व

ग्रामपींचायतीतील

र्वाि

इत्यािी

कारणामुळे योिना रखडतात. ज्या गार्वामध्ये योिनाींची कामे अद्याप अपुणस
आहे त, अशा गार्वाींना अजथतत्र्वातील तात्पुरती नळ पाणी पुरर्वठा योिना, वर्वींधन
वर्वदहरी, सार्वसिननक वर्वदहरी इत्यािी उपाययोिनाव्िारे पाणी पुरर्वठा होत आहे .
(५) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

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

24

मौजे सािडे भि
ु डिाडी, िांु भारिाडी, गरु ििाडी, ि वपांपळ मोहल्ला (ता.धचपळूण,
श्ज.रत्नाधगरी) हद्दीत िात इांडस्रीजमधून होत असलेल्या प्रदष
ू णाबाबत

(२०)

*

८४६५६

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय पयायिरण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मौिे

सार्वडे

भर्व
ु डर्वाडी,

(ता.धचपळूण,जि.रत्नाधगरी)

कींु भारर्वाडी,

हद्दीत

सरु
ु

गरु र्वर्वाडी,

असलेल्हया

रसायनयुक्त साींडपाणी लगतच्या कापशी निीत
आहे काय,

र्व

कात

वपींपळ

इींडथट्रीि

मोहल्हला

मधन
ू

सोडण्यात येत आहे , हे खरे

(२) असल्हयास, उक्त रसायनयुक्त साींडपाणी निी प्रर्वाहात सोडण्यात येत
असल्हयाने सिर निीतील पाणी तसेच लगतच्या वपण्याच्या पाण्याचे थत्रोत िवु षत
होत असन
ू त्याचा मानर्वी तसेच प्राणी आरोग्यार्वर पररणाम होत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, सिर प्रकरणी थथाननक नागररकाींनी सींबधीत ग्राम पींचायतीकडे

तक्रार करूनही िल
स होत असल्हयामुळे त्याींनी दिनाींक १३ डडसेंबर, २०१६ रोिी र्वा
ु क्ष
त्यासम
ु ारास मा.मख्
ु यमींत्री, मा.पयासर्वरण मींत्री, मा. सार्वसिननक आरोग्य मींत्री याींना
ननर्वेिन िे उन योग्य ती कारर्वाई करणेबाबत वर्वनींती केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले र्व त्यानष
ु ींगाने सिरचे प्रिष
ू ण रोखणे र्व सींबींधधताींर्वर कारर्वाई
करणेबाबत कोणती कायसर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) र्व (४) मा. पयासर्वरण मींत्री, याींना दिलेल्हया ननर्वेिनाच्या अनष
ु ींगाने महाराषट्र

प्रिष
ू ण ननयींत्रण मींडळाने दिनाींक १५/१२/२०१६ रोिी सिर दठकाणी पाहणी करून

निीचे तसेच निीलगत असलेल्हया वर्वहीरीच्या पाण्याचे नमन
ु े सींकभलत केले.
पर्थ
ृ थकरण अहर्वालार्वरून निीच्या र्व वर्वहीरीच्या पाण्याची गुणर्वत्ता वर्वहीत
मयासिेत आढळून आली. तथावप, कारखान्यातील काताचे पाणी निीमध्ये िाऊ न

िे ण्यासाठी महाराषट्र प्रिष
ू ण ननयींत्रण मींडळ िल (प्रिष
ू ण प्रनतबींध र्व ननयींत्रण)
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कायिा,

१९७४

च्या

अनुषींगाने

कारर्वाई

करुन

सींबींधधत

दिनाींक १६/२/२०१७ रोिी अींतररम आिे श दिलेले आहे त.
(५) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

कारखान्यास

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

बोरगाि (श्ज.रत्नाधगरी) पाणी योजनेतील अपहाराबाबत उपअशभयांता, शाखा
अशभयांता याांची विभागीय चौिशी िरण्याबाबत

(२१)

*

८०४५४

(धचपळूण) :

श्री.सांतोष

दानिे

(भोिरदन),

श्री.सदानांद

चव्हाण

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१)

बोरगार्व

(ता.धचपळूण,जि.रत्नाधगरी)

अननयभमततेप्रकरणी

येथील

नळपाणी

योिनेमधील

ननलींबबत करण्यात आलेले उपअभभयींता, शाखा अभभयींता

याींचा वर्वभागीय चौकशीचा प्रथतार्व प्रथतावर्वत करण्यात आल्हयाचे माहे नोव्हें बर
२०१६ मध्ये र्वा त्यािरम्यान ननिशसनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास, वर्वभागीय चौकशी प्रथतार्वाच्या अनष
ु ींगाने आर्वश्यक िथतऐर्विाची

मागणी महाराषट्र िीर्वन प्राधधकरणाद्र्वारा जिल्हहा पररषि, रत्नाधगरी याींचेकडे
करण्यात आली असन
ू आर्वश्यक िथतऐर्वि प्राप्त झाला आहे काय,

(३) तसेच, उक्त नळपाणी पूरर्वठा योिनेमध्ये रूपये र्वीस लाखाींचा अपहार
झाल्हयाचे ननिशसनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी चौकशी पूणस झाली आहे काय, चौकशीचे ननषकषस
काय आहे त र्व सींबधधताींर्वर कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे तसचे
कायसर्वाहीची सद्यजथथती काय आहे ,

(५) नसल्हयास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय.
(२) वर्वभागीय

चौकशीच्या

अनष
ु ींगाने

महाराषट्र िीर्वन

प्राधधकरणाने

जिल्हहा

पररषि, रत्नाधगरी याींचेकडून मागणी केलेला आर्वश्यक पररपूणस िथतऐर्वि अद्याप
महाराषट्र िीर्वन प्राधधकरणास प्राप्त झालेला नाही.
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(३) होय.

(४) र्व (५)

महाराषट्र िीर्वन प्राधधकरणाने सािर केलेल्हया अहर्वालानुसार, वर्वभागीय

चौकशीच्या अनष
ु ींगाने आर्वश्यक पररपण
ू स िथतऐर्वि जिल्हहा पररषि,रत्नाधगरी
याींचेकडून प्राप्त झाल्हयार्वर वर्वभागीय चौकशीची कायसर्वाही करण्यात येईल.

सद्यजथथतीत सींबध
ीं ीत शाखा अभभयींता, उप अभभयींता र्व कायसकारी

अभभयींता तसेच ग्राम थतरार्वरील तीन सभमत्या याींच्यार्वर फौििारी कायसर्वाही

करण्यात आली असन
ू शाखा अभभयींता र्व उप अभभयींता याींना ननलींबीत करण्यात
आलेले आहे .

विधान भिन
मुांबई

----------------डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि
महाराष्ट्र विधानसभा

________________________________________________________
मद्र
ु णपर्व
ू स सर्वस प्रकक्रया महाराषट्र वर्वधानमींडळ सधचर्वालयाच्या सींगणक यींत्रणेर्वर
मुद्रण: शासकीय मध्यर्वती मद्र
ु णालय, मुींबई.

