अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५५२ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

चांद्रपूर जिल्ह्यातील घुग्घुस, ताडाही, बल्हलारपूर व चांद्रपूर या चार समुहवविासमधील
उद्योगबांदी उठववल्हयाबाबत

(१)

६३६४२ (२४-०८-२०१६)

श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर) : सन्माननीय पयाावरण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चींद्रपूर जिल्ह्यातील घुग्घुस, ताडाही, बल्हलारपूर व चींद्रपूर या चार समुहववकासमधील
उद्योगबींदी केंद्रीय वन व पयाावरणमींत्री महोदयाींनी उठववल्हयाचे माहे मे, २०१६ च्या शेव्च्या
आठवड्यात ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, ताडोबा-अींधारी व्याघ्र प्रकल्हपाचा इको सेन्से्ीव्ह झोन िाहहर करण्यात आला
आहे काय,
(३) असल्हयास, नववन उद्योगाींकडून प्रदष
ु णननमााण होणार नाही यासाठी कोणती उपाययोिना
करण्यात

आली

आहे,

नववन

उद्योगाींकडून

स्थाननक

नागररक

तसेच

बींद

पडलेल्हया

उद्योगाींमधून बेरोिगार झालेल्हया कामगाराींना रोिगारात प्रथम प्राधान्य दे ण्यासाठी कोणती
कायावाही करण्यात येणार आहे ?

श्री. रामदास िदम (२२-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) होय, ताडोबा- अींधारी व्याघ्र प्रकल्हप इको सेन्से्ीव्ह झोन म्हणून िाहीर करण्यात आला
आहे .

(३) उद्योग बींदी उठववल्हयावर नववन उद्योग उभारणी झाली नाही.
___________
नाशशि येथील गरीब नवाि स्क्रॅप एन्टरप्राजिेस िांपनीचे प्रमाणपत्र खोटे असल्हयाबाबत
(२)

७४२५० (२१-०४-२०१७)

श्रीमती सीमाताज हहरे (नाशशि पजश्चम) :

पयाावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

वव.स. ५५२ (2)
(१)

गरीब

नवाि

स्रॅप

एन््रपाईिेस,

सींिीवनगर,

अींबड

ललींक

रोड,

नालशक

याींना

िा.र.एमपीसीबी/आरओएनके/सीओएन/१६९/२०१३, अन्वये हदनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१३ रोिी
दे ण्यात आलेले प्रमाणपत्र हे खो्े असल्हयाची बाब उपप्रादे लशक अधधकारी, नालशक याींच्या
हदनाींक ०२ ऑगस््, २०१६ रोिीच्या पत्रान्वये ननदशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

अशा

प्रकारचे

खो्े

प्रमाणपत्र

दे ऊन

शासनास

प्राप्त

बुडववल्हयाची शासनास माहहती आहे काय,

होणारा

महसल
ु

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्हयास, चौकशीअींती सींबधधत दोषीींववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,
(५) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (०३-०८-२०१७) :

(१) होय, खरे आहे .

(२), (३) व (४) यानुषींगाने उपप्रादे लशक अधधकारी, महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळ, नालशक
याींनी मे. गरीब नवाि स्रॅप एीं्रप्रायझेस याींच्याववरुध्द त्याींनी महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण

मींडळाचे बनाव् सींमतीपत्र तयार केले म्हणन
ू अींबड पोलीस स््े शन, नालशक येथे हदनाींक
३०/०१/२०१९ रोिी गुन्हा दाखल केला आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मुांबजतील वायु प्रदष
ू ण रोखण्यासाठी िरावयाची िायावाही
(३)

७४८६८ (०६-०५-२०१७)

ववखे-पाटील (शशडी) :

श्री.अशमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट्ण

सन्माननीय पयाावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील वाहने, उद्योगधींद्यामुळे वायु प्रदष
ू णाची पातळी हदवसेंहदवस वाढत असून

हवेच्या ढासळत्या दिााबाबत धचींता व्यक्त होत असल्हयाने हवेची गुणवत्ता तपासणाऱ्या सफर
या सींस्थेकडून िाहीर झालेल्हया आकडेवारीवरून हदनाींक १८ िानेवारी, २०१७ रोिी वा
त्यासम
ु ारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, मुींबईतील प्रदष
ू ण दरू करण्याकरीता इींडडयन इजन्स््ट्यू् ऑफ ्े क्नॉलॉिी

(आयआय्ी) आणण नॅशनल इन्व्हायामें्ल इींजिनीअररींग ररसचा इजन्स््ट्यू् (ननरी) याींनी तयार
केलेले ववींड ऑग्यम
ूा ें्ेशन प्युररफाइींग युनन् (वायू) हे यींत्र महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाच्या
सहकायााने कलानगर येथील मोठ्या लसग्नलवर तसेच हठकहठकाणी बसववण्यात आले आहे त, हे
ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, प्रश्न भाग २ बाबत या फेब्रुवारीपयंत सदरील यींत्राींच्या पररणामकारकतेचा
अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय,

(४) असल्हयास त्याींचे स्वरुप काय आहे व याबाबत शासनाने कोणती कायावाही वा उपाययोिना
केली वा कहरण्यात येत आहे,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५५२ (3)
श्री. रामदास िदम (२१-०२-२०१९) : (१) होय हे अींशत: खरे आहे .
(२) होय, खरे आहे .
(३) व (४) सदर अहवाल महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाकडे प्राप्त झाला आहे .

ववींड

ओग्मॅ्ेशन आणण प्यरु ीफायीींग यनु न् (WAYU) हे सींयींत्रण महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाने
नीरी व भारतीय प्रौद्योधगक सस्था (IIT) मुींबई हयाींच्या सींयुक्त ववद्यमाने ववकलसत केले
आहे .

सदर सींयत्र हे वाहतूक कोंडीमळ
ु े होणाऱ्या हवा प्रदष
ू णास कमी करण्याच्या उद्देशाने

बनवले असून, हे सींयींत्र १) हवेचा वेग वाढवून त्यातील प्रदवू षत घ्काची तीव्रता कमी करणे.

२) सक्ररय प्रदष
ु के काढून ्ाकणे. इ. हया यींत्रात कमी वेगाची हवा ननमााण करणारा पींखा, सम
आकाराचे क्रफल्ह्र जयाींचा वापर दीघाकाळ व पुनवीचार करण्यात येऊ शकतो.तसेच त्याव्दारे

काबान ऑक्साइड, हायड्रोकाबान, व्होला्ाईल केंद्रीय सींयुगे (VOC) हयाींचे औ्षजषणक जवलन
करण्यात येत.े

त्याव्दारे हवा गाळली िाऊन त्यातील धुलीकरण दरु होतात व त्याचे

औ्जषणकीकरण (Thermal Oxidation ) होते.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

सोलापूर शहरातील अन्न व औषध प्रशासनाच्या िायाालया मधून िप्त िेलेला
गुटखा व पान मसाला चोरीस गेल्हयाबाबत

(४)

७५७६७ (२०-०४-२०१७)

श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर),

श्री.सलु नल प्रभू (हदांडोशी) : सन्माननीय अन्न व औषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) सोलापरू शहरातील अन्न व औ्षध प्रशासनाच्या कायाालयामधन
ू हदनाींक २४ िल
ु ै २०१६
रोिी सुमारे ९ ते १० लाख रुपयाींचा िप्त केलेला गु्खा व पान मसाला चोरीस गेल्हया प्रकरणी

व झालेल्हया चोरीचे धचत्रीकरण सीसी्ीव्ही मध्ये उपलब्ध असूनही तसेच हदनाींक १२ िुलै रोिी
एफडीएच्या ववववध कायाालयाींमध्ये िप्त केलेल्हया मालाची ररतसर चोरी होत असल्हयाचे हदनाींक
१ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच एफडीएच्या सहाय्यक आयुक्ताींववरोधात औ्षध कींपनीकडून लाखो रुपये हप्ता

माधगतल्हयाचा आरोप एका रािकीय कायाकत्यााने लेखी स्वरुपात करुनही, हे तरारपत्र दक्षता
ववभागाच्या तपासणीपयंत न िाता आवक ललवपकाकडेच पडून रहाणे व त्याच सहाय्यक

आयुक्ताींना हदनाींक १४ सप््ें बर २०१६ रोिी रुपये ४००००/- ची लाच घेताना लाचलच
ू पत
प्रनतबींधक ववभागाने अ्क करणे या प्रकरणी सींबींधीत आवक ललवपका ववरुध्द तरारपत्र दडवन
ू
ठे वल्हयाप्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्हयास, सोलापूर शहरातील अन्न व औ्षध प्रशासनाच्या ववववध कायाालयाींमध्ये िप्त
केलेल्हया मालाचे रजिस््र व पींचनामे वेळीच करण्यात येऊन त्याचा अहवाल आयुक्ताींना त्याच
हदवशी सादर न करण्याची सवासाधारण कारणे काय आहे त तसेच िप्त केलेल्हया माला सींबींधीचे

पत्र आयुक्ताींना सादर करण्यास हे तूत: होत असलेला चार ते पाच हदवसाींचा ववलींब यामुळे
िप्त मालाची ववल्हहे वा् त्याआधीच करण्यात येत असल्हयाप्रकरणी अद्यापी कोणावरही कारवाई
करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ५५२ (4)
(४) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व

त्यानुषींगाने सींबधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. धगरीश बापट (०७-०२-२०१९) : (१) सोलापूर शहरातील अन्न व औ्षध प्रशासनाच्या

कायाालयामधून हद.२४ िल
ू ,ै २०१६ रोिी सुमारे ०९ लाख रुपयाींचा िप्त केलेला गु्खा चोरीस
गेला हे खरे आहे . तथावप, एफडीएच्या ववववध कायाालयाींमध्ये िप्त केलेल्हया मालाची ररतसर
चोरी होत असल्हयाचे ननदशानास येणे

हे खरे नाही.

(२) सहायक आयुक्ताींना लाच घेताना लाचलूचपत ववभागाने अ्क केली हे खरे आहे .

सहायक आयुक्ताींबाबतचे तरार पत्र आवक ललपीकाकडे पडून राहीले नसून पत्र तात्काळ

वरीषठाच्या ननदशानास आणले असल्हयाने सदर ललवपका ववरुध्द तरार दडवून ठे वल्हयाप्रकरणी
कारवाई करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(३)

सोलापरू जिल्हहातील अन्न व औ्षध प्रशासनाचे अन्न सरु क्षा अधधकारी याींचे माफात

वेळोवेळी गु्खा व तत्सम अन्न पदाथा पींचासक्षम घ्नास्थळी पींचनामा करुन िप्त करण्यात

येतात व त्याची नोंद िप्त मद्द
ु ेमाल नोंदवहहत घेतात तसेच कारवाईचा अहवाल तातडीने
पदावधीत अधधकारी आणण आयुक्त, अन्न व औ्षध प्रशासन याींना कळववण्यात येतो.
(४) हद.२५/०७/२०१६

रोिी

ग्
ु खा

चोरी

झाल्हयाची

घ्ना

कळल्हयानींतर

प्रशासनाच्या

अधधकाऱ्याींनी सोलापूर पोललस स््े शन येथे हद.२६/०७/२०१६ प्रथम खबर अहवाल नोंदववला
असून त्याचा गुन्हा रमाींक ३६०/२०१६ असा आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यात वपसाळलेला िुत्रा किां वा वन्यप्राणी चावल्हयास उपचारासाठी आवश्यि
असलेल्हया औषधाांची लनशमाती िरण्याबाबत

(५)

७८३६३ (२०-०४-२०१७)

श्री.सुलनल राऊत (ववरोळी), श्री.प्रताप सरनाजि (ओवळा

माजिवडा), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.नारायण
पाटील (िरमाळा), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा), अॅड.गौतम चाबि
ु स्क्वार (वपांपरी), श्री.प्रिाश
फातपेिर (चें बूर), श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.शाांताराम मोरे
(शभवांडी ग्रामीण), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल),

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली), श्री.ति
े र
ु ाराम िाते (अणुशक्ती नगर), डॉ.शशशिाांत खेडि
(शसांदखेड रािा) : सन्माननीय अन्न व औषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) राजयात वपसाळलेला कुत्रा क्रकींवा वन्यप्राणी चावल्हयास उपचारासाठी आवश्यक असलेल्हया

“अॅ्ी रे बीि लसरम“ या औ्षधाची ननलमाती करण्यास “सेव्ह द अॅननमल“ या सींघ्नेने ववरोध
केल्हयामुळे राजयातील काही कींपन्याींनी सदर औ्षधाचे उत्पादन बींद केले आहे , हे खरे आहे
काय,

वव.स. ५५२ (5)
(२) तसेच नागपूर येथील दोन्ही शासकीय रुग्णालयात ’’अँ्ी रे बीि लसरम’’ या औ्षधाींचा माहे

ऑगस््, २०१६ पासून साठा नसल्हयाचे व अमरावती ववभागातही उक्त्ा औ्षध अल्हपप्रमाणात
उपलब्ध आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुषींगाने राजयात सदर औ्षधाींची ्ीं चाई होवू नये म्हणून दस
ु -या पयाायी औ्षधाींची ननलमाती

करण्याबाबत व नागपूर तसेच अमरावती येथे उक्त औ्षधाचा पुरवठा करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (०७-०२-२०१९) : (१) अशी बाब अन्न व औ्षध प्रशासनाच्या ननदशानास
आलेली नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३)

प्रश्न उद््ावत नाही.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

सातारा जिल्हहयातील रहहमतपूर महाववतरण िांपनीतील िमाचाऱ्याचे लनलांबन िेल्हयाबाबत
(६)

८३१४९ (२८-०४-२९१७)

श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सातारा जिल्हहयातील रहहमतपरू महाववतरण कींपनीत कायारत असलेले योगेश भींडारे या
कमाचा-याकडून

कसलाही

आधथाक

तो्ा

झालेला

नसताना

उपकायाकारी

अलभयींता

याींनी

वैयजक्तक आकसापो्ी त्याींच्यावर ननलींबनाची कारवाई केली असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)
अशा

असल्हयास, ही कारवाई त्वरीत मागे घ्यावी अन्यथा कामगार कामबींद आींदोलन करतील
आशयाचे

ननवेदन

येथील

कामगार

व

अधधकारी

उपकायाकारी अलभयींता महाववतरण याींना दे ण्यात आले

सींयक्
ु त

कृती

सलमतीच्यावतीने

आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याींसदभाात कामगाराींच्या असींतोषाची दखल घेवून शासनाने चौकशी करुन सदर
कमाचा-याींचे ननलींबन त्वरीत मागे घेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१६-०२-२०१९) :

(१) श्री.योगेश भींडारे , तींज्ञत्र याींनी ननयमबा्य कृती

केल्हयामुळे महाववतरण कींपनीने हद.२९.१२.२०१६ च्या आदे शान्वये त्याींना ननलींबीत केले होते.
(२) हे खरे आहे .

(३) व (४) या प्रकरणी महाववतरण कींपनीने श्री.भींडारे याींच्याववरुध्द ववभागीय चौकशी पण
ू ा
केली व त्याींना सक्त ताकीद दे ऊन त्याींची पन
ु पास्थापना केली आहे .
___________

वव.स. ५५२ (6)
चांद्रपुर जिल्हहयात प्रदष
ु ण लनयांत्रण मांडळाच्या सुचनाांची उद्योगाांिडुन
अांमलबिावणी होत नसल्हयाबाबत.

(७)

८४६९८ (०६-०५-२०१७).

अॅड.सांिय धोटे (रािूरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पयाावरण मांत्री पुढील

(१) चींद्रपुर जिल्हहयात केंद्रीय पयाावरण मींत्रालयाने नववन उद्योगाींवरील बींदी उठववताना प्रदष
ु ण
ननयींत्रक मींडळाला मागादशाक सच
ू नाींचे अधधनस्त बींदी उठववण्याची परवानगी हदली होती, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त बींदी उठल्हयावर प्रदष
ु ण ननयींत्रण मींडळाकडून सदर मागादशाक सुचनाींचे
पालन करण्यात जिल्हहयातील उद्योगाींना कोणतीही सच
ु ना दे ण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, यामळ
ु े चींद्रपरु जिल्हहयातील प्रदष
ु णात पन्
ु हा वाढ होत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

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

त्यानुषींगाने जिल्हहयातील प्रदष
ु ण ननयींत्रत्रत ठे वण्यासाठी कोणती उपाययोिना करण्यात आली व
सदर ननयमाींचा भींग करणाऱ्या उद्योग व वाहनाींवर कोणती कारवाई केली वा येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (२१-०२-२०१९) :

(१) हे खरे नाही.

केंद्रीय वने व पयाावरण मींत्रालय याींनी चींद्रपरू जिल्ह्यात मागादशाक सच
ू नाींच्या

अधधनस्त नववन उद्योगाींवरील बींदी उठववलेली आहे .
(२) हे खरे नाही.

महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाकडून सदर मागादशाक सुचनाींचे पालन करण्यात येते व

उद्योगाींना आवश्यकत्या सुचना/ननदे श दे ण्यात आलेल्हया आहे त.
(३) हे खरे नाही.

(४) मींडळाकडून उद्योगाींना भे्ी दे ऊन भे्ी दरम्यान दोषी आढळलेल्हया उद्योगाींवर वेळोवेळी
कायावाही केलेली आहे.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मालवण (जि. शसांधुदग
ु )ा क्षेत्र पयाावरणदृष्ट््या अलतसांवेदनशील क्षेत्र वगावारीतून
सीआर झेड- २ वगावारीत समाववष्ट्ट िरण्याबाबत

(८)

८४८१२ (२१-०८-२०१७)

श्री.सलु नल शशांदे (वरळी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पयाावरण मांत्री पढ
ु ील

(१) मालवण (जि. लसींधद
ु ग
ु )ा क्षेत्र पयाावरण दृषट्या अनतसींवेदनशील क्षेत्र वगावारीतन
ू सीआर
झेड-२ वगावारीत समाववष् करण्याबाबत केंद्रीय पयाावरण व वने मींत्रालय, भारत सरकार
याींिकडे महाराषर सागरी क्रकनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधीकरणाकडून लशफारस करण्यात आली
आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ५५२ (7)
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी केंद्रीय पयाावरण व वने मींत्रालय, भारत सरकार याींिकडून राजय
शासनास अलभप्राय प्राप्त झाले आहे त काय,

(३) असल्हयास, सदर अलभप्रायात काय नमूद केले आहे

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी राजय शासनाकडून केंद्र शासनाकडे आितागायत केलेल्हया
पाठपुराव्याचे थोडक्यात स्वरूप काय आहे?
श्री. रामदास िदम (१६-०२-२०१९) :
(२)

(१) होय. हे खरे आहे.

केंहद्रय पयाावरण, वने व वातावरणीय बदल, नवी हदल्हली याींनी हद. १६.०८.२०१८ रोिी

मींिुर केलेले लसींधुदग
ु ा जिल्ह्याचे लस. आर. झेड. नकाशे प्राप्त झालेले आहे त. सदर नकाशे
महाराषर सागरी क्रकनारा व्यवस्थापन प्राधधकरणाच्या https://mczma.gov.in या अधधकृत
सींकेतस्थळावर उपलब्ध करुन दे ण्यात आले आहे त.

(३) मींिुर लस आर. झेड नकाशा मध्ये लसींधुदग
ु ा जिल्ह्याचे पयाावरण दृषट्या अनतसींवेदनशील
क्षेत्र,लस.आर.झेड,१,२ व ३ चे क्षेत्र दलशाववलेले आहे त.

(४) पयाावरण दृष्या अनतसींवेदनशील क्षेत्र (सी.व्ही.सी.ए) बाबत महाराषर सागरी क्रकनारा क्षेत्र
व्यवस्थापन प्राधधकरणाच्या हद. ९.१०.२०१२ व हद.३०.८.२०१३ रोिी झालेल्हया ७७ व ८४

या

बैठकीत केंहद्रय पयाावरण वने व वातावरणीय बदल मींत्रालय, नवी हदल्हली याींना एकाजत्मक
व्यवस्थापन

आराखडे

(आयएमपी) तयार

करण्यासाठी

मागादशाक

सच
ु ना

दे ण्याबाबत

हद. २६.३.२०१३ व १५.७.२०१४ रोिीच्या पत्रान्वये ववनींती करण्यात आलेली आहे.

तसेच हद

२०.३.२०१५ रोिी केंहद्रय पयाावरण, वने व वातावरणीय बदल मींत्रालय, नवी हदल्हली याींना
स्मरण पत्रही ननगालमत करण्यात आले आहे . केंहद्रय पयाावरण, वने व वातावरणीय बदल
मींत्रालय, नवी हदल्हली याींचक
े डे लसआरझेड अधधसुचना, २०११ च्या अींमलबिावणी बाबत हदनाींक
२९.९.२०१४

रोिीच्या बैठक्रकमध्ये पयाावरण दृष्या अनतसींवेदनलशल क्षेत्राचे (सी.व्ही.सी.ए)

रे खाींकन करण्याबाबत चचाा करण्यात आली. सदर बैठक्रकत राषरीय शाश्वत सागर त्ीय
व्यवस्थापन

केंद्र

(NCSCM),

चेन्नई

याींना

सी.व्ही.सी.ए क्षेत्राचे

आरे खन

व

रे खाींकन

करण्याबाबत ननदे श हदले आहे त. पयाावरण ववभागामाफात हद.४.७.२०१५ रोिीच्या पत्रान्वये
केंहद्रय पयाावरण, वने व वातावरणीय बदल मींत्रालय, नवी हदल्हली याींना मालवण क्षेत्र हे

पयाावरण दृष्या अनतसींवेदनशील क्षेत्र (सी.व्ही.सी.ए.) वगावारी मधुन लसआरझेड -२ वगावारीत
समाववष् करण्याबाबतही लशफारस करण्यात आली आहे . सदर प्रकरण महाराषर सागरी क्रकनारा
क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधधकरणाच्या हद.७.११.२०१५ रोिी झालेल्हया १०७ व्या

व्या बैठकीतही

चचेसाठी ठे वण्यात आला होता.सदर बैठकीत झालेल्हया ननणाया नुसार हदनाींक २७.१.२०१६

रोिीच्या पत्रान्वये राषरीय शाश्वत सागर त्ीय व्यवस्थापन केंद्र, (NCSCM) चेन्नई व केंद्रीय
पयाावरण, वने व वातावरणीय बदल मींत्रालय, नवी हदल्हली याींना मालवण नगरपररषदे चे क्षेत्र
वगळून पयाावरण दृष्या अनतसींवेदनशील क्षेत्र (सी.व्ही.सी.ए) अींनतम करण्यासाठी ववनींती

करण्यात आली आहे . तद्नुसार राषरीय शाश्वत सागर त्ीय व्यवस्थापन केंद्र, (NCSCM)
चेन्नई याींनी सी. आर झेड क्षेत्राचे व सी.व्ही.सी.ए.क्षेत्राचे आरे खन व रे खाींकन केले.
___________
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िोल्हहापूर येथे जिल्हहा पयाावरण सशमती गठीत िरण्याबाबत
(९)

८६०६१ (२१-०८-२०१७) श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हहापूर उत्तर) :

सन्माननीय पयाावरण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हहापूर जिल्हहयातील प्रदष
ू णाचा प्रश्न गींभीर झाला असून जिल्हहा पयाावरण सलमती
अद्यापही गठीत करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच गत अडीच वषाामध्ये पयाावरण सलमतीची एकही बैठक जिल्हहाधधका-याींनी घेतलेली
नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार पयाावरण सलमती गहठत करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (१५-०२-२०१९) :

(१), (२) व (३) कोल्हहापूर जिल्हहयामध्ये जिल्हहा पयाावरण

सलमतीची स्थापना हदनाींक ६.५.२०१७ रोिी करण्यात आली असन
ू सदर सलमतीच्या बैठका
हदनाींक १.७.२०१७ व हदनाींक ०६.०२.२०१८ रोिी घेण्यात आल्हया आहेत.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मौिे गोऱ्हे (ता.वाडा,जि.ठाणे) िलीस्क्मा स्क्टील िांपनीने सोडलेले दवू षत
पाणी प्याल्हयाने म्हशीांचा झालेला मत्ृ यू

(१०)

८७६२३ (२१-०८-२०१७)

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ) :

सन्माननीय पयाावरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे गोऱ्हे (ता.वाडा,जि.ठाणे) येथील कलीस्मा स््ील कींपनीने प्रदवू षत पाणी नाल्हयात

सोडल्हयाने सदर पाणी वपऊन चार म्हशीींचा मत्ृ यु झाल्हयाची घ्ना माहे एवप्रल,२०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान घडली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,त्यात काय आढळून आले व
त्यानस
ु ार सींबींधधींताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) तसेच, सदर घ्नेत मत
ृ झालेल्हया म्हशीींच्या मालकाींना कोणती आधथाक मदत केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रामदास िदम (२१-०२-२०१९) : (१)

प्रश्नाधीन ववषयाबाबतची तरार महाराषर प्रदष
ू ण

ननयींत्रण मींडळास प्राप्त झालेली नाही. तथावप, पशुधन ववकास अधधकारी, गो-हा, ता. वाडा,
जिल्हहा पालघर याींच्या अहवालानस
ु ार गो-हे ता. वाडा गावातील काही शेतक-याींच्या म्हशी

व

शेळया आिारी असल्हयाने मत
ृ पावल्हयाची घ्ना सदर गावामध्ये घडल्हयाचे ननदशानास आले
आहे .
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(२)

मे. कललस्मा स््ील प्रा.लल. गो-हे ता. वाडा जिल्हहा पालघर या कारखान्यास महाराषर

प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाने हदनाींक ४.९.२०१७ रोिी हदलेल्हया भे्ी दरम्यान आढळून आलेल्हया

त्रु्ीच्या अनुषींगाने कारखान्यास हदनाींक ६.९.२०१७ रोिी प्रस्ताववत ननदे श दे ण्यात आले होते.
तद्नींतर सदर उद्योगामाफात प्रस्ताववत आदे शातील त्र्
ा ा करण्यात आली आहे .
ु ीींची पत
ू त
तथावप, सदर उद्योग आधथाक कारणास्तव मागील एक वषाापासून बींद आहे .

(३) गो-हे गावातील पशुधन आिाराने / उषमाघाताने मत
ृ पावल्हयाच्या घ्नेच्या अनुषींगाने
सींबींधधत कींपनीकडून सामाजिक दानयत्वापो्ी सींबींधधत शेतक-याींना आधथाक सहाय्य प्रदान
करण्यात आले आहे .
(४)

प्रश्न उदभवत नाही.
___________
औरां गाबाद शहरातील बबबी िा मिबराचे वाहनाचा धूर व प्रदष
ू णामळ
ु े होत असलेली हानी

(११)

९०३७२ (२१-०८-२०१७) श्री.अतुल सावे (औरां गाबाद पूव)ा : सन्माननीय पयाावरण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) औ्रीं गाबाद शहरातील िगातील वारसा स्थळ असलेल्हया त्रबवी का मकबरा पररसरातील
पया्काींच्या वाहनाच्या धरु ामळ
ु े काबान मोनाक्साइड आणण सल्हफर डायऑक्साइड मळ
ु े आम्ल
वषाावाची पररजस्थनत ननमााण झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच मकबरा पररसरातील वी्भट्टय
ष ातील ननघणाऱ्या काबान डायऑक्साइड मुळे आम्ल

वषााव होऊन मकबऱ्यावरील सींगमरवरातील कजल्हशयम काबोने् ववतळत असल्हयाने मकबरा
काळवींडला असून लभींतीवर धळ
ू साचते व पावसाळ्यात पाणी पडताच क्रक्क लभींती खोलवर
उकारतात, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व

त्यानुसार उक्त मकबरा सुजस्थतीत राहण्याकररता व प्रदष
ू णाबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. रामदास िदम (२१-०२-२०१९) :

(१) हे खरे नाही.

(२) मा. उच्च न्यायालय, औ्रीं गाबाद याींच्या आदे शानस
ु ार उप-अधधकक्ष पुरातत्व रसायनज्ञ
पजश्चम खींड, त्रबबीका मकबरा, औ्राींगाबाद याींचे हदनाींक १८.०३.२०१० रोिीच्या पत्रान्वये
बीबीका मकबरा पररसरातील वव्भट्टया हलववण्यात आल्हया आहे त.
(३) व (४) प्रश्न उदभवत नाही.
___________

वव.स. ५५२ (10)
मुांबजतील प्रदष
ु णात वाढ झालेली असताना प्रदष
ू ण लनयांत्रण मांडळ लनष्ट्रीय असल्हयाबाबत
(१२)

९५१४३

(३०-१२-२०१७)

श्री.राधािृष्ट्ण

ववखे-पाटील

(शशडी),

श्री.वविय

वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अशमत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर), श्री.अशमन

पटे ल (मुांबादे वी), श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.सुलनल िेदार (सावनेर), श्री.अस्क्लम
शेख

(मालाड

पजश्चम),

श्री.हषावधान

सपिाळ

(बुलढाणा),

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनुरी),

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), अॅड.यशोमती ठािूर (लतवसा), श्री.अमर िाळे (आवी) :
सन्माननीय पयाावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईमध्ये औ्द्योधगकरणाबरोबरच लोकसींख्या व वाहनाींची वाढणारी सींख्या त्यामळ
ु े

प्रदष
ू णात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असन
ू प्रदष
ू णात मींब
ु ईचा राजयात पहहला तर दे शात

नतसऱ्या रमाींक असल्हयाचे ‘सफर’ या सींस्थेने केलेल्हया सवेक्षणात माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच मुींबई महापाललकेच्या पयाावरणीय अहवालानुसार ध्वनीची मोिणी होणाऱ्या १२००

हून अधधक हठकाणाींपैकी फक्त ७ हठकाणी आवाि मयााहदत असल्हयाचे ननदशानास आले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, मुींबईची हवा बाधधत करणाऱ्या घ्काींचे प्रमाण कमी कसे होईल यासाठी

महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळ कायारत असणे आवश्यक असताना प्रत्यक्षात उक्त मींडळ
अकायाक्षम असल्हयाची बाब पयाावरण अ्यासकाींच्या माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशानास आली, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, मुींबईमध्ये ११ हठकाणी हवा गुणवत्तासाठी ननयींत्रण केंद्र सन २०१७ मध्ये
स्थापन करण्याचे आदे श असूनही माहे सप््ें बर, २०१७ अखेर एकही केंद्र उभारण्यात आले
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(५) तसेच महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाकडून कारखान्याींना परवानगी दे ताना अपेक्षक्षत काम
केले िात नसल्हयाची बाब वनशक्तीचे प्रकल्हप अधधकाऱ्याने ननदशानास आणून प्रदष
ू ण ननयींत्रण
मींडळ लहान कारखान्यावर कारवाई करते, मात्र मोठ्या कारखान्याींवर कारवाई होत नसल्हयाचे
ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,चौकशीत काय आढळून आले,
त्यानुसार प्रदष
ा
करणाऱ्या प्रदष
ू णाकडे दल
ु क्ष
ू ण ननयींत्रण मींडळाच्या अधधकाऱ्याींवर कोणती
कारवाई केली व प्रदष
ू णाला प्रनतबींध घालण्यासाठी कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात
येत आहे , नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
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श्री. रामदास िदम (२१-०२-२०१९) :
(४) मुींबईमध्ये

(१), (२) व (३) हे खरे नाही.

१० हठकाणी CAAQMS

पूणा क्षमतेने कायाान्वीत झालेली आहे त.

च्या उभारणीचे काम पण
ू ा झालेले असन
ू ती स्थानके

१) सायन २) कुलाा ३) वरळी ४) कुलाबा ५) बोरीवली ६) काींदीवली ७) पवई ८) ववलेपाले
९) ववमानतळ १०) मुलुींड
(५)

हे खरे नाही.

(६) प्रश्न उदभवत नाही.

___________

मुांबज शहर व राज्यात प्लाजस्क्टि वपशवयाांवर बांदी आणण्याबाबत
(१३)

९५६१८ (०५-०१-२०१८) श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट),

अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती मलनषा चौधरी
(दहहसर), श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदवली पूव)ा , श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अशमन पटे ल

(मांब
ु ादे वी), अॅड.वारीस पठाण (भायखळा), श्री.शशवािीराव िर्डाले (राहुरी), श्री.सांतोष दानवे
(भोिरदन), श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) : सन्माननीय पयाावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) मींब
ु ईत हदनाींक २९ ऑगस््, २०१७ रोिी झालेल्हया अनतवषृ ्ीत सवात्र पाणी साठण्यासाठी
प्लाजस््कच्या

वपशव्याींचा

कचरा

कारणीभूत

असल्हयाने

मुींबई

सह

राजयात

प्लाजस््क

वपशव्याींवर बींदी आणण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन असल्हयाचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये
वा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, प्लाजस््क वपशव्याींना पयााय म्हणन
ू कोणत्या प्रकारच्या पयाावरणपरू क वपशव्या

बािारात वापरता येतील याबाबत अनेक सींस्थाींकडून प्रस्ताव मागववण्यात येणार आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, मुींबई शहर व राजय प्लाजस््क मुक्त करण्यासाठी महानगरपाललका व अन्य

स्थाननक स्वराजय सींस्थाींकडून यापूवी झालेले प्रयत्न अयशस्वी झाल्हयाने शासनाने प्लाजस््कचे
उत्पादन व ववरी यावर बींदी आणण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे

तसेच प्लाजस््क वपशव्याींवरील बींदी सींदभाात प्रसारमाध्यमाींतून िनिागत
ृ ी करण्याबाबत कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. रामदास िदम (२६-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२)

होय

(३) प्लाजस््क बींद सींदभाात व्यापक स्तरावर िनिागत
ृ ी अलभयान राबववण्याची कायावाही सुरु
आहे .

(४) प्रश्न उदभवत नाही.
___________

वव.स. ५५२ (12)

शासनािडून पुरस्क्िार प्राप्त ठिाबाबा गाांगड याांचे मानधन प्रलांबबत असल्हयाबाबत
(१४)

९६१२७ (१३-१२-२०१८).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्क्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती लनमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.वविय वडेट्टीवार
(ब्रम्हपूरी) :

सन्माननीय साांस्क्िृलति िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राजयात शासनाचे सन्माननीय परु स्कार लमळणाऱ्या व्यक्तीींना वध्
ृ दापकाळात शासनाकडून

दल
ु क्षा क्षत केले िात असून सद्यजस्थतीत महाराषर शासनाच्या आहदवासी धगरीिन पुरस्कार
वविेता ठरलेला ठका बाबाींच्या घरची पररजस्थती फारच हलाखीची असल्हयाने, शासनाकडून हदले

िाणारे मानधन हे बऱ्याच महहन्याींपासून त्याींना हदले गेले नसल्हयाचे माहे सप््ें बर, २०१७ रोिी
वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सद्यजस्थतीत ठकाबाबा गाींगड याींच्या मेंदत
ू रक्तस्त्राव झाल्हयाने त्याींना
भींडारदरा येथील धन्वींतरी हॉजस्प्लमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०७-०२-२०१९) :

(१) हे खरे नाही.

श्री.ठका कृषणा गाींगड याींना सन २०१५-१६ या आधथाक वषाापासून मानधन मींिूर

करण्यात आले आहे . हदनाींक सप््ें बर, २०१६ ते डडसेंबर, २०१८ या कालावधीचे मानधन श्री.
गाींगड याींच्या खात्यावर िमा झाले आहे .
(२) अींशत: खरे आहे.
(३) जिल्हहा सामान्य रुग्णालय, नालशक येथे उपचार घेण्यात आलेले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
खानापूर धचत्ता (जि.हहांगोली) येथे सावािलनि शौचालयाला मांिूरी शमळण्याबाबत
(१५)

९६८६२ (२९-१२-२०१७)

श्री.तानािी मुटिुले (हहांगोली), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी),

श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्क्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती लनमाला गाववत
(इगतपरू ी), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अमर िाळे
(आवी) : सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्क्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

खानापरू

धचत्ता

(ता.जि.हहींगोली)

येथे

गत

आठ

वषाापासन
ू

सावािननक

शौचालय

नसल्हयामळ
अनेक वेळा याप्रकरणी
ु े नागररकाींची ववशेषत: महहलाींची गैरसोय होत असन
ू
ग्रामपींचायतीने प्रस्ताव पाठवले तरीही सावािननक शौचालयाला मींिरू ी लमळाली नसल्हयाचे माहे
सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, सदर गावातील ५० शौचालयधारकाींनी प्रस्ताव तयार करुन ग्रामपींचायतीमाफात
तालुका स्तरावर पाठवले आहे त परीं तू याकडे सींबींधीत ववभाग िाणीवपूवक
ा दल
ा करीत आहे , हे
ु क्ष
ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व उक्त
गावात सावािननक शौचालय तसेच शौचालयाींच्या प्रस्तावाींना मान्यता दे ण्याबाबत कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१३-०२-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही.
याबाबत कोणताही प्रस्ताव हहींगोली पींचायत सलमतीस्तरावर प्राप्त झालेला नाही.
(३) चौकशीचा प्रश्न उद््ावत नाही. परीं तु सावािननक शौचालयाचा प्रस्ताव पींचायत सलमतीकडे
प्राप्त झाल्हयास तपासून त्यावर योग्य ननणाय घेण्यात येतो.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
अिोला (जि.अिोला) शहरातील वाढते प्रदष
ू ण रोखण्याबाबत
(१६)

९८८३२ (३०-१२-२०१७) श्री.गोवधान शमाा (अिोला पजश्चम) : सन्माननीय पयाावरण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अकोला (जि.अकोला) शहरातील ह्ळक रोड, रणवपसे नगर, एमआयडीसी वसाहत या
हठकाणी सवााधधक प्रदष
ू ण असल्हयाचे महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण ववभागाकडून केलेल्हया पाहणीत
माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त शहरातील वी् भट्या, ्ायर उत्पादनापासन
ू ते बेकरी पयंत ननलमाती
उद्योग, शहरातील कारखाने याींमळ
ु े मोठया प्रमाणावर प्रदष
ु ण होत असल्हयाने प्राधधकरणाकडून
प्रदष
ू ण

रोखण्यासाठी

तातडीने

कायावाही

करण्याची

आवश्यकता

असल्हयाबाबत

स्थाननक

लोकप्रनतननधी, समािसेवी सींस्था व सींघ्ना याींनी अनेकवेळा मागणी केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्हयास, महापाललकेच्या खचाापैकी २५ ्क्के ननधी प्रदष
ू णाचा स्तर सुधारण्यासाठी खचा
करण्याबाबतची सूचना राषरीय पररषद मुींबई येथे बैठकीत करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
व तद्नुसार अकोला जिल्ह्यातील प्रदष
ू ण रोखण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोिना केली
आहे वा करण्यात येत आहे , सदरहू प्रकरणाची सद्यजस्थती काय आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
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श्री. रामदास िदम (१२-०२-२०१९) :

(१) अींशत: खरे आहे.

(२) हे खरे नाही.
(३) होय हे खरे आहे .
(४) सन-२०१८-२०१९च्या अींदािपत्रकामध्ये घनकचरा व्यवस्थापन व साींडपाणी प्रकल्हपासाठी
महानगरपाललकेने पयाावरण पुरक प्रकल्हप या लेखालशषााखाली ७ को्ी रूपयाची भरीव तरतूद
केली आहे .तसेच मलननस्सारण योिनेला शासनाची मींिूरी प्राप्त झाली असून रू.७९.२३ लक्ष

चा डीपीआर मींिूर आहे .त्यापैकी रू.१५.८४ लक्ष तरतूद प्राप्त झालेली असून मलननस्सारणाची
कामे सरू
ु करण्यात येणार आहे त.
(५) प्रश्न उदभवत नाही.

___________

नाहूर (प) भाांडूप गाव (मुांबज) येथील पररसरामध्ये क्लाशसि माबाल िांपनीमळ
ु े झालेले प्रदष
ू ण
(१७)

१०२१८७ (३०-१२-२०१७) श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :

सन्माननीय पयाावरण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई उपनगरातील नाहूर (प) भाींडूप गाव येथील क्लालसक माबाल कींपनीने बेकायदे शीरपणे
लादीचे तक
ु डे पाडण्याचे काम सरु
ू करून धरू ामळ
ु े व ध्वनी प्रदष
ू णामळ
ू े नागरीकाींच्या आरोग्यास

धोका ननमााण झाला असल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, उक्त नागररकाींच्या तरारीच्या अनुषींगाने स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी पयाावरण
ववभाग गोवींडी, मींब
ु ई याींना सदर कींपनीची पाहणी करुन कायदे शीर कारवाई करण्याची मागणी
केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व सदर कींपनीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,केलेल्हया
कारवाईची सद्यजस्थती काय आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. रामदास िदम (२१-०२-२०१९) :
वैद्यक्रकय

आरोग्य

(१) हे खरे नाही.

अधधकारी,

मुींबई

महानगरपाललका

याींनी

ववद्यार्थयांच्या आरोग्यावर कोणताही पररणाम होत नाही असे कळववले आहे .

कारखान्यामुळे

(२) व (३) होय हे खरे आहे.
लोकप्रनतननधीींच्या तरारीच्या अनुषींगाने सदरील उद्योगास प्रत्यक्ष भे् दे ऊन पाहणी

करण्यात आली व आढळुन आलेल्हया त्रु्ीच्या अनुषींगाने सदरील उद्योगास हद. २१/११/२०१७
रोिी कारणे दाखवा नो्ीस बिावलेली आलेली होती व ०६/०१/२०१८ रोिी कारखाना बींद
करण्याचे नो्ीस पाररत करुन कारखान्याचा ववद्यत
ु परु वठा खींडीत करण्यात आलेला होता.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
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शसांधुदग
ु ा जिल्हहयातील मालवण, दे वगड तसेच वेंगुले तालुक्यातील धप
ु प्रलतबांधि
बांधारे बाांधण्यासांदभाातील प्रस्क्तावाबाबत

(१८)

१०२७९३ (३०-१२-२०१७)

श्री.वैभव नाजि (िुडाळ) : सन्माननीय पयाावरण मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लसींधुदग
ु ा जिल्हहयातील मालवण तालुक्यातील मसुरकर िआ
ु बे्, मसुरकर खोत िुआ,

दे वबाग ते तारकली, तळालशल समद्र
ु क्रकनारी, सिेको् वपरवाडी, हडी बींदर, श्रीकृषण महदर ते
मोरे श्वर मींहदर तसेच

दे वगड तालुक्यातील हहींदळे , वाननवडे सरवणकरवाडी, लमठमुींबरी,

बागमाळागाव, मुींनगे ववराचापार तसेच वेंगुलाा तालुक्यातील मानसीश्वर क्रकक, उभादाींडा,

नवाबाग, भोगवे क्रकल्हले ननवाती, सागरे श्वर कुलेवाडी, वायींगणी (पोयडेवाडी ), नवाबाग उभादाींडा
(खाडीच्या बािुस), नेवाळे गड ते भोगवे, आहद सन २०१६-२०१७ ते २०१७-१८ या कालावधीतील

धप
ु प्रनतबींधक बींधारे बाींधण्यासींदभाातील सी आर झेड मींिरू ीसाठीचे प्रस्ताव सींबींधधत ववभागाकडे
सादर करण्यात आले असताींनाही अदयाप सी आर झेड ची मींिरू ी लमळाली नसल्हयाचे माहे
नोव्हें बर,२०१७ मध्ये वा त्या सुमारास ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उपरोक्त धुपप्रनतबींधक बींधारे चे प्रस्ताव सी.आर झेड च्या मींिूरीअभावी
शासनाकडे प्रलींत्रबत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रलींत्रबत प्रस्तावाींना तात्काळ मींिरू ी दे ण्याकररता राजय शासनाने तसा
प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर केला आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त प्रस्तावाींना केव्हापयात मींिूरी लमळण्याचे अपेक्षक्षत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. रामदास िदम (०६-०२-२०१९) : (१) व (२) अींशत खरे आहे .
(३) लसींधुदग
ु ा जिल्ह्यातील मालवण तालुक्यातील मसुरकर िआ
ु बे्, मसुरकर खोत िुआ,
दे वबाग ते तारकली व दे वगड तालुक्यातील हहींदळे , वाननवडे सरवणकरवाडी, लमठमुींबरी,
बागमाळागाव, मण
ु गे ववराचापार, तसेच वेंगल
ु े तालक्
ु यातील मानसीश्वर क्ररक, उभादाींडा
नवाबाग, भोगवे क्रकल्हलेननवाती, सागरे श्वर कुलेवाडी या धुपप्रनतबींधक बींधारे बाींधण्यासींदभाातील

प्रस्ताव महाराषर सागरी क्रकनारा व्यवस्थापन प्राधधकरणाच्या हद. २१.०८.२०१८ रोिी झालेल्हया
१२५ व्या बैठकीत घेण्यात आले होते. या बैठकीत झालेल्हया चचेनस
ु ार, मालवण तालक्
ु यातील
मसरु कर िआ
ु बे्, मसरु कर खोत िआ
ु , दे वबाग ते तारकली व दे वगड तालक्
ु यातील हहींदळे ,
वाननवडे सरवणकरवाडी, बागमाळागाव, तसेच वेंगुले तालक्
ु यातील सागरे श्वर कुलेवाडी असे

एकूण ७ धुपप्रनतबींधक बींधारे बाींधकामासाठी राजय स्तरीय पयाावरण आघात मुल्हयाींकन
प्राधधकरणाकडे पयाावरणीय अनम
ु ती कररता लशफारस करण्यात आली आहे.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
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राज्यातील ११ जिल्हहे २०४ तालुिे आणण २२३१० ग्रामपांचायती या हागणदारी
मुक्त म्हणून घोवषत िरण्यात आल्हयाबाबत

(१९)

१०४८४८

(०५-०४-२०१८) श्री.अतल
ु

भातखळिर

(िाांहदवली

पाणीपुरवठा व स्क्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पव
ू )ा :

सन्माननीय

(१) राजयातील ११ जिल्हहे २०४ तालक
ु े आणण २२३१० ग्रामपींचायती या हागणदारी मक्
ु त म्हणन
ू
घोवषत करण्यात आल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्हयास, उवाररत भागात ही योिना प्रभावीपणे राबववण्यासाठी राजयाला रुपये ३६००
को्ीींचा ननधी आवश्यक असल्हयाचे ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) तसेच राजयातील प्रमख
नद्याची स्वच्छता मोहीम सुरु करण्यात येणार असल्हयाचे
ु
ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, आवश्यक ननधी राजय सरकार कशाप्रकारे उपलब्ध करणार आहे ,
(५) तसेच नद्याींच्या स्वच्छता मोहहमेची अींमलबिावणी कशाप्रकारे करणार आहे ,
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१३-०२-२०१९) :

(१) डडसेंबर, २०१७ मध्ये राजयातील १३ जिल्हहे, २०८

तालुके, २२६४९ ग्रामपींचायती हागणदारीमुक्त घोवषत करण्यात आल्हया होत्या.

(२) वावषाक कृती आराखडयानुसार (सवा उपींगासाठी) स्वच्छ भारत लमशन (ग्रामीण) योिनेसाठी
सन २०१७-१८ वषाात केंद्र हहस्स्याच्या रु.३६००.६४/- को्ी इतक्या रक्कमेची मागणी करण्यात

आली होती. त्यापैकी सन २०१७-१८ या वषाात केंद्र शासनाकडून रु.११५५३२.७१ लक्ष इतका
ननधी प्राप्त झाला.

सन २०१८-१९ या वषाात केंद्र शासनाकडून आतापयंत स्वच्छ भारत लमशन (ग्रामीण)

अींतगात रु.१३५२९२.१९ लक्ष इतका ननधी प्राप्त झाला असन
ू ६०:४० या केंद्र व राजय हहस्सा
तत्वानस
ु ार राजयाने राजय हहस्सा उपलब्ध करुन हदला आहे .

(३), (४), (५) व (६) पयाावरण ववभागाच्या शासन ननणाय र.सींक्रकणा २०११/प्र.र.२५/ताीं.क.१,
हदनाींक ०१/०३/२०१४ अन्वये राजय नदी सींवधान योिनेंतगात मागादशाक सच
ू नाींनस
ु ार नदी

सींवधानाबाबत पयाावरण ववभागाकडे प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावाच्या अनुषींगाने कायावाही करण्यात
येते.

___________
गडचाांदरु (जि.चांद्रपुर, ता.िोरपना) येथील माणणिगड शसमेंट िांपनी
व पॉवर प्लँ टमळ
ु े होत असलेले वायु प्रदष
ु ण

(२०)

११०६२९ (०६-०४-२०१८) अॅड.सांिय धोटे (रािूरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पयाावरण मांत्री पुढील

(१) गडचाींदरु (ता.कोरपना, जि.चींद्रपुर) येथील माणणकगड लसमें् कींपनी व पॉवर प्लँ ्च्या वायू
प्रदष
ु णामुळे गडचाींदरु शहरातील नागरीकाींच्या आरोग्याला धोका ननमााण झाल्हयाचे माहे
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, चींद्रपुर जिल्हहयातील रािुरा ववधानसभा क्षेत्रातील माणणकगड लसमें् कींपनी

लगत असलेल्हया मुख्य रस्त्यावर कींपनीच्या अवैध वाहनामळ
ु े अनतरमण व प्रदष
ु ण होत
असल्हयाचे माहे. िानेवारी २०१८ वा त्यादरम्यान ननदा शनास आले हे ही खरे आहे काय.

(३) असल्हयास, सदर कींपनीच्या पॉवर प्लँ ्च्या धचमणीतन
ू केलमकल लमश्रीत धळ
ु ननमााण होत
असून सदर रासायननक वायम
ु ुळे प्रदष
ु णाची गींभीर समस्या गडचाींदरु शहरात ननमााण झाली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व

त्यानष
ु ींगाने वायु व िल प्रदष
ु ण पसरववणा-या उदयोगाींवर कोणती कायावाही करण्यात आली
आहे वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (२१-०२-२०१९) :

(१) व (२) होय हे खरे आहे.

(३) हे खरे नाही.
येते.

धुराींड्यातून उत्सजिात होणाऱ्या प्रदष
ू काींचे प्रमाण ववहीत मानकाींच्या मयाादेत आढळून

(४) म.प्र.नन. मींडळाने माणणकगड लसमें् या कारखान्याची हद. २४/०१/२०१८ रोिी पाहणी
दरम्यान आढळून आलेल्हया त्र्
ु ीींस अनस
ु रुन कारणे दाखवा नो्ीस बिावन
ू सींमतीपत्राच्या अ्ी

शतीनूसार कारखान्याने हदलेल्हया रू. ५.० लाखाची बँक हमी हद. २६/०४/२०१८ रोिी िप्त करून
दप्ु प्ीने (रू. १० लाख) बँक हमी घेण्यात आलेली आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
श्रेयस शसनेमा (घाटिोपर,मुांबज) पररसरातील प्रदष
ू णाबाबत
(२१)

११२०५५ (१४-०४-२०१८) श्री.सांिय पोतनीस (िशलना) : सन्माननीय पयाावरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबईतील एलबीएस मागाावरील वाढती वाहतूक कोंडी, रस्त्याींचा खालावलेला दिाा यामुळे
घा्कोपर येथील श्रेयस लसनेमाचा पररसर प्रदष
ू णाच्या ववळख्यात सापडला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाने नुकत्याच केलेल्हया सवेक्षणानुसार शहरात
घा्कोपर, शीव, वाींद्रे आणण भाींडूप या पररसरातील धुळीमळ
ु े सवााधधक प्रदष
ु ण होत असल्हयाची
नोंद करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

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

(४) तदनस
ु ार शासन स्तरावर कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्हयास
ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. रामदास िदम (२१-०२-२०१९) : (१) हे अींशतः खरे आहे.
मुींबईतील अववरत सुरु असलेली बाींधकामे, वाहनाींच्या सींख्येमध्ये मोठया प्रमाणात वाढ

यामुळे वातावरणातील धळ
ु ीचे प्रमाण वाढत आहे , ही वस्तुजस्थती आहे .
(२) हे अींशतः खरे आहे .
िाते.

म.प्र.नन.मींडळाकडून २ हठकाणी सायन व बाींद्रा

या हठकाणी हवेची गुणवत्ता मोिली

यामध्ये हवेतील धुललकनाींचे प्रमाण माहे नोव्हें बर, २०१७ ते िानेवारी, २०१८ या

दरम्यान काही प्रमाणात वाढल्हयाचे आढळते.
(३) व (४) म.प्र.नन. मींडळाने

मींब
ु ई शहरातील वाढत्या प्रदष
ू णावर आळा घालण्याकरीता कृती

आराखडा तयार करण्याचे काम आयआय्ी, मुींबई व ननरी (NEERI) या सींस्थाना हदले आहे .
सदरील कृती आराखडा तयार करण्याचे काम हे प्रगतीपथावर आहे .
___________
हहांगोली स्क्वच्छता भारत शमशन शौचालयाचे बाांधिाम लनधीअभावर प्रलांबबत असल्हयाबाबत
(२२)

११२५६२ (१४-०४-२०१८).

श्री.तानािी मुटिुले (हहांगोली) :

व स्क्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय पाणीपुरवठा

हहींगोली जिल्ह्यासाठी पाींदनमुक्तीसाठी जिल्हहा पररषदे च्या अींतगात शौचालय बाींधण्याचे

काम हाती घेण्यात आले आहे. परीं तू लाभार्थयांना शौचालय बाींधकाम करण्यासाठी ननधी वेळेवर
लमळत नसल्हयामळ
ु े माहे ऑक््ोबर २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्हयास, शासनाकडून पुरेसा ननधी उपलब्ध होत नसल्हयामुळे शौचालयाची कामे

सींथगतीने चालू आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास, याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (१३-०२-२०१९) :

(१)

होय,

हे अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
पायाभूत सवेक्षण २०१२ नस
ु ार महाराषर राजय ग्रामीण हदनाींक १८ एवप्रल २०१८, रोिी

हागणदारीमुक्त घोवषत करण्यात आले आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ५५२ (19)
चांद्रपूर आणण वरोरा तालुक्यात वीि लनशमाती प्रिल्हप व औद्योधगि िांपन्याांमुळे होणारे प्रदष
ू ण
(२३)

११३०३४ (२४-०४-२०१८).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा), अॅड.सांिय धोटे (रािूरा) :

सन्माननीय पयाावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वरोरा (जि. चींद्रपरू ) तालक्
ु यात वीि ननलमाती करणाऱ्या खािगी प्रकल्हपामधन
ू मागील काही

महहन्यापासून राख हवेद्वारा सोडण्यात येत असन
ू त्यामळ
ु े वरोरा शहर व ग्रामीण भागातील

नागररकाींच्या आरोग्यावर ववपररत पररणाम होत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच चींद्रपूर जिल्हहयात प्रदष
ू णामुळे १२४५३ नागरीक गींभीर जस्थतीत रूग्णालयात उपचार
घेत असून ३२५ नागरीकाींचा प्रदष
ू णामुळे मत्ृ यु झाल्हयाची माहहती वैद्यक्रकय महाववद्यालय

रूग्णालयातील आकडेवारी वरून ननदशानास आले असल्हयाने प्रदष
ु णाच्या बाबतीत उक्त

जिल्ह्याचा दे शात चौथा व राजयात पहहला रमाींक असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदा शनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, उक्त जिल्हहयातील औ्द्याधगक कींपन्याींचे साींडपाणी तसेच धचमणीतुन ननघणारा

धुर कोळसा व वाहतुकीच्या प्रदष
ु णामुळे दमा, हृदयरोग, त्वचारोग, डोळयाचे आिार, क्षयरोग,
यासारखे गींभीर आिार होउन नागरीकाींचे आरोग्याला धोका ननमााण झाला आहे, हे ही खरे
आहे काय,
(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुषींगाने सींबधधत प्रकल्हप मालक व औ्द्योधगक कींपन्याींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रामदास िदम (२१-०२-२०१९) :
(१) हे खरे नाही.
चींद्रपरू जिल्ह्यातील वरोरा तालक्
ु यात कोळशावर आधाररत वीि ननलमाती करणारे दोन

खािगी

प्रकल्हप

धुलीकणाींवर

असून

ननयींत्रणासाठी

कारखान्यातून
आवश्यक

उत्सजिात

ती

सयींत्रणा

होणाऱ्या

धुरातील

बसववलेली

आहे.

धल
ु ीकण/राखेतील
धुराींड्याचे

व

वातावरणातील हवेचे पथ
ृ :करणाकररता नमुने वेळोवेळी गोळा करण्यात येतात, पथ
ृ :करण
अहवाल ववहीत मयाादेत असल्हयाचे आढळून येते.
(२) व (३) हे खरे नाही.

जिल्हहा आरोग्य अधधकारी, जिल्हहा पररषद, चींद्रपूर याींच्याकडून अहवाल मागववण्यात

आला असून अहवालावरून िनतेच्या आरोग्यावर पररणाम झाला असल्हयाचे हदसून येत नाही.
केंद्रीय प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाने डडसेंबर २००९ मध्ये भारतातील ८८ औ्द्योधगक क्षेत्र/समुहाचे

ववस्तत
ु याींकन केले असन
ू चींद्रपरू जिल्हहयातील काही औ्द्योधगक क्षेत्र /समह
ु ाचे
ृ पयाावरण मल्ह

वव.स. ५५२ (20)
मुल्हयाकींन गींभीर प्रदवू षत क्षेत्राच्या श्रेणीत केले आहे . चींद्रपूर क्षेत्राला भारतातील चवथे प्रदवु षत

क्षेत्र अनुरींमाक दे ण्यात आले असून एकुण ८३.८८ गुण दे ण्यात आले. २०१३ अखेर केंद्रीय
प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळ याींनी अनतप्रदवू षत क्षेत्रातील प्रदष
ू काींची तपासणी केली असता चींद्रपूर
क्षेत्राचे CEPI ranking ८३.८८ पासन
ू ८१.९० पयंत खाली आले असन
ू , चींद्रपरू अनतप्रदवू षत
श्रेणीच्या सहाव्या रमाींकावर खाली आले होते. कृती आराखड्याच्या कालाधीतील ननषकषांना

गह
ृ ीत धरुन व अनतप्रदवू षत क्षेत्रातील २०१३ च्या ८१.९० च्या मुल्हयाींकनाशी तुलना केली असता
सध्याचे पुनमल्ह
ुा याींकन ५४.४२ िे ७० पेक्षा कमी असल्हयाने अधधस्थगन अ्ीींसह

उठववण्यात

आले आहे.

(४) व (५) प्रश्न उदभवत नाही.
___________
मुांबजतील हवेचा दिाा तपासणे व प्रदष
ू ण रोखण्यासाठी अलतररक्त हवा गुणवत्ता
सलनयांत्रण िेंद्र िायााजन्वत िरण्याबाबत

(२४)

११५६५० (१४-०४-२०१८).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय पयाावरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबईतील हवेच्या दिााची माहहती दे ण्यासाठी महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाकडून
(एमपीसीबी) शीव व वाींद्रे येथे सननयींत्रण स्थानके आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास स्थानकाींच्या मयाादा लक्षात घेवून आणण केंद्रीय वने व पयाावरण खात्याच्या

ननयमावलीनस
ु ार १३ नवीन स्थानके महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळ तयार करणार असल्हयाचे
हदनाींक १५ फेब्रुवारी, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास प्रदष
ू णाबाबतची माहहती घेण्यासाठी आणण ते रोखण्यासाठीची स्थानके कोठे
कायाान्वीत करण्यात येणार आहे त,

(४) नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (२१-०२-२०१९) :

(१) होय. मुींबई मध्ये मुींबईच्या

हवेच्या दिााची माहहती

दे ण्यासाठी महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाकडून एमपीसीबी ) एकूण ११ हठकाणी सननयींत्रण
केंद्रे बसववण्यात आलेली आहे त.
(२) हे अींशत: खरे आहे .
मींब
ु ई येथे १ हठकाणी मानवचलीत व १० हठकाणी स्वयींचलीत (CAAQMS) सननयींत्रण

केंद्राींच्या उभारणीचे काया पूणा झालेले असून ती स्थानके पूणा क्षमतेने कायाान्वीत झालेली
आहे त.

(३) प्रदष
ू णा बाबतची माहहती घेण्यासाठी मुींबईमध्ये १० हठकाणी सतत वातावरणीय हवा
गण
ु वत्ता सननयींत्रण केंद्र कायान्वीत केलेले आहे त १. सायन,२. कुलाा, ३. वरळी,४. कुलाबा, ५.
बोरीवली, ६. काींदीवली, ७. पवई, ८. ववलेपाले, ९. ववमानतळ, १०. मुलुींड
(४) प्रश्न उदभवत नाही.

___________
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राज्यातील अनेि जिल्हहयाांमध्ये दवु षत पाणीपुरवठा होत असल्हयाबाबत
(२५)

११८३१७ (२५-०७-२०१८)

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्क्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी),

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) : सन्माननीय पाणीपुरवठा व
स्क्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राजयातील ननम्म्यापेक्षा अधधक जिल्हहयात दवू षत पाणीपरु वठा होत असल्हयाने नागरीकाींचे
आरोग्य धोक्यात आल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, नागरीकाींच्या आरोग्याच्यादृष्ीने स्वच्छ पाणीपरु वठा करणे तसेच साथीच्या
रोगाींवर प्रनतबींध घालण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२१-०२-२०१९) :
नमुन्यापैकी ९%

(१) एवप्रल, २०१८ मध्ये राजयातील एकूण

पाणी नमूने वपण्यासाठी अयोग्य आढळले आहे त.

पाणी

एवप्रल २०१८ मध्ये

राजयात ७ जिल्हहयात िलिन्य आिाराचे एकूण १७८ रूग्ण आढळले आहे त.
(२)

साथीच्या रोगाींवर प्रनतबींध घालण्यासाठी शासनाकडून पढ
ु ील उपाययोिना करण्यात येत

आहे त.

(i) सवा िल स्त्रोताींचे वषाातन
ू दोन वेळा पाणी नमुने गोळा करून तपासणी करणे.

(ii) सवा स्त्रोताींवर पाण्यात लमसळण्यासाठी ग्राम पींचायतीद्वारे TCL पावडर उपलब्ध

करून दे ण्यात येते.
(iii) पाणी शुध्दीकरणासाठी िलसुरक्षकाींचे ननयलमत प्रलशक्षण घेण्यात येते.
(iv)

ग्रामववकास

व

पाणी

पुरवठा

वेळा ननयलमत स्वच्छता सवेक्षण करण्यात येते.

ववभागाच्या

समन्वयाने वषाातून

दोन

(v) िलशुध्दीकरण यींत्रणा (RO/DFU) बसवून शुध्द पाणी परु वठा करण्यात येत आहे.

RO-II प्रकल्हपाींतगात राजयातील १३१ गावे/वाड्यात RO बसववण्याचे प्रस्ताववत असन
ू त्यापैकी

६४ RO यींत्रणेचे काम पुणा होऊन ग्रामस्थाींना शुध्द पाण्याचा पुरवठा होत आहे . RO
III प्रकल्हपाींतगात राजयातील ३२५ गावे/वाड्याींत RO बसववण्याचे प्रस्ताववत आहे . राजयातील
१२२ फ्लोराईडबाधधत गावे/वाड्यात DFU बसववण्याचे प्रस्तावीत असून त्यापैकी ७६ DFU
यींत्रणेचे काम पण
ु ा होऊन ग्रामस्थाींना शध्
ु द पाण्याचा परु वठा होत आहे .

(vi) राजयात पाणी नमन
ु े तपासण्याकररता १३८ प्रयोगशाळाींचे बळक्ीकरण करण्यात

आले आहे.

(vii) िलसुरक्षकाींना उहद्दष्ानुसार पाणी नमुने गोळा करण्याचे काम यशस्वी करण्यास

प्रोत्साहन भत्ता दे ण्यात येतो.
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(viii) नळ पाणी पुरवठा योिना पूणा करण्याबाबत राजयस्तरावरून ववशेष पाठपुरावा

करण्यात येत आहे.

(ix) िलिन्य आिाराचे ननयलमत सवेक्षण करण्यात येत आहे .
(x) िलिन्य आिारासाठी आरोग्य सींस्थाींना औ्षध परु वठा करण्यात येतो.

(xi) िलिन्य आिार प्रनतबींधासाठी िनतेचे आरोग्य लशक्षणाबाबत प्रबोधन करण्यात येते.

(xii) दवू षत स्त्रोत बींद केल्हयास वपण्याच्या पाण्यासाठी पयाायी स्त्रोत उपलब्ध करून दे ण्यात

येते.

(३) प्रश्न उद्भभवत नाही.
___________
गडचाांदरू (जि.चांद्रपूर) येथील माणणिगड शसमेंट उद्योगामूळे होत असलेले प्रदष
ु ण
(२६)

१२२०८८ (२३-०७-२०१८)

श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य) : सन्माननीय पयाावरण

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

गडचाींदरू (जि.चींद्रपूर) येथील माणणकगड लसमें् उद्योगामळ
ू े पररसरातील हवा प्रदष
ू ीत

होवन
ू नागरीकाींच्या आरोग्यावर पररणाम हाेेत असल्हयाचे हदनाींक २३ एवप्रल, २०१८ रोिी वा
त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून

आले व त्यानस
ु ार लसमें् उद्योगावर कोणती कारवाई केली वा करण्याींत येत आहे ,
(३)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रामदास िदम (२१-०२-२०१९) :

(१) हे खरे आहे .

वैद्यकीय अधधक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, गडचाींदरू , जि. चींद्रपरू याींचेकडून सदर प्रश्नाच्या

अनुषींगाने हद. ०६/०६/२०१८ रोिीच्या प्राप्त पत्रानस
ु ार, गडचाींदरू येथील माणणकगड लसमें्
कींपनी व पॉवर प्लाीं्च्या वायु प्रदष
ू णामुळे गडचाींदरू शहरातील नागरीकाींच्या आरोग्याला धोका
ननमााण झाल्हयाचे माहे िानेवारी-२०१८ मध्ये ननदशानास आले असल्हयाचे कळववलेले आहे .

(२) म.प्र.नन. मींडळाने माणणकगड लसमें् या कारखान्याची हद. २४/०१/२०१८ रोिी पाहणी करून
त्रु्ीींची पुतत
ा ा करण्यास हद.०७/०३/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये कळववण्यात आले. कारखान्याने
त्याींचे पत्र हद. १२/०३/२०१८ अन्वये म. प्र.नन. मींडळाच्या पाहणी दरम्यान ननदशानास आलेल्हया

त्रु्ीींची पूतत
ा ा करीत असल्हयाचा अहवाल सादर केला. सदर अहवाल समाधानकारक नसल्हयाने

हद. २८/०३/२०१८ रोिी कारणे दाखवा नो्ीस बिाववण्यात आली व हद. ०३/०४/२०१८ रोिी
पाहणी करून सींमतीपत्राच्या अ्ी शतीनस
ू ार कारखान्याने हदलेल्हया रू. ५.० लाखाची बँक हमी
हद. २६/०४/२०१८ रोिी िप्त करून दप्ु प्ीने (रू. १० लाख) बँक हमी घेण्यात आलेली आहे .
हद. ११/०४/२०१८ अन्वये कारखान्याने योग्य उपाययोिना केल्हया आहे त व काहीचे पूतत
ा ा
करण्याबाबत कळववले असून त्याचा पाठपुरावा करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ५५२ (23)
मुांबजतील मस्क्िीद बांदर येथील ठक्िर टे स्क्टी धचवडा दि
ु ानात लनिृष्ट्ट
दिााच्या खाद्य पदाथाांची ववरी होत असल्हयाबाबत

(२७)

१२६४१० (२३-१०-२०१७) श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत) : सन्माननीय अन्न व औषध

प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील २७/२९, युसूफ मेहर अली रोड, मस्िीद बींदर येथील ठक्कर ्े स््ी धचवडा
दक
ु ानात ननयमबा्यररत्या व ननकृष् दिााच्या खाद्य पदाथांची ववरी होत असल्हयाचे माहे
िून, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न

झाले व तद्नस
ु ार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. धगरीश बापट (२७-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. अशी बाब अन्न व औ्षध प्रशासनाच्या
ननदशानास आलेली नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््वत नाही.
___________
पनवेल व उरण (जि.रायगड) तालक्
ु यातील आहदवासीांना अांत्योदय योिनेचा लाभ शमळण्याबाबत
(२८)

१२६५७३

(२९-१२-२०१८)

श्री.राधािृष्ट्ण

ववखे-पाटील

(शशडी),

श्री.वविय

वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अशमत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर), श्री.अशमन

पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.सलु नल िेदार (सावनेर), श्री.अमर
िाळे (आवी), श्री.अस्क्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हषावधान सपिाळ (बुलढाणा), डॉ.सांतोष

टारफे (िळमनुरी) : सन्माननीय अन्न व नागरी पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पनवेल व उरण (जि.रायगड) तालुक्यातील आहदवासीींना अींत्योदय योिनेचा लाभ लमळत
नसल्हयाने त्याींनी पनवेल प्राींत कायाालयावर हदनाींक ७ ऑगस््, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास
मोचाा काढून ननवेदन हदले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, आहदवासीींकडे घरपट्टीची पावती नसल्हयाने त्याींना अींत्योदय योिनेचा लाभ
लमळत नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, उपरोक्त आहदवासीींच्या मागण्याींचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे व आहदवासीींना
अींत्योदय योिनेचा लाभ लमळवन
ू दे ण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?

वव.स. ५५२ (24)
श्री. धगरीश बापट (०१-०२-२०१९) : (१)
(२)

होय.

हे खरे नाही.

(३) श्रमिीवी आहदवासी सींघ्ना याींनी तहसललदार ता. पनवेल व उरण, जि.रायगड याींना
अींत्योदय अन्न योिनेचा लाभ, दक्षता सलमतीींवरील ननयक्
ु ती, आहदवासीींच्या लशधापत्रत्रकेवर
खाद्यतेल, डाळी व साखर उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत इ. मागण्याींसाठी ननवेदन दे ण्यात आले
आहे .
अींत्योदय अन्न योिनेच्या ननकषाींनुसार तसेच, शासन ननणाय हदनाींक २३.०१.२००८ व

हदनाींक १७.१२.२०१३ नस
ु ार सदर मागण्याींच्या अनष
ु ींगाने जिल्हहा परु वठा अधधकारी, रायगड,
तहलसलदार, ता.पनवेल व उरण, जि.रायगड व प्रकल्हप अधधकारी, एकाजत्मक आहदवासी ववकास
प्रकल्हप, पेण याींच्याकडून कायावाही करण्यात आली आहे .
(४)

प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
धमााबाद (जि.नाांदेड) येथील पायोलनयर र्डजस्क्टलरी िांपनीिडून होत असलेल्हया प्रदष
ु णाबाबत
(२९)

१२७१०९ (२९-१२-२०१८)

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) : सन्माननीय

पयाावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

धमााबाद (जि.नाींदेड) शहरािवळ असलेल्हया अल्हकोहोल व दारुचे उत्पादन करीत असलेल्हया

पायोननयर डडजस््लरी कींपनीच्या प्रदष
ु णामुळे तेलगींणा राजयातील बासर येथील रािीव गाींधी
आयआय्ी कॉलेिच्या ववद्यार्थयांच्या आरोग्यावर पररणाम होत असल्हयाची तरार तेलगींणा
शासनाने प्रदष
ु ण ववभागाकडे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे , हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्हयास, सदर कींपनीचे सींपूणा उत्पादन बींद झाल्हयामुळे कींपनी व शासनाचे करोडो

रुपयाींचे नक
ु सान होत असन
ू कींपनीत रोिींदारीवर काम करणा-या कामगाराींवर उपासमारीची
वेळ आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले

(४)

नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहे त?

तदनुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

श्री. रामदास िदम (११-०२-२०१९) :

(१) हे खरे आहे .

(२) व (३) सदर तरारीच्या अनुषग
ीं ाने महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळामाफात सववस्तर पाहणी

करण्यात आली व पाहणी दरम्यान आढळलेल्हया त्रु्ीींच्या अनष
ु ींगाने तसेच सींमतीपत्राच्या
अ्ी/शतीचे कारखाण्याने उल्हलींघन केले असल्हयामुळे सदर कारखान्यास महाराषर प्रदष
ू ण

मींडळाने हदनाींक २६ िल
ु ,ै २०१८ रोिी उत्पादन बींद करण्याचे आदे श हदले होते व सदर
कारखान्याची रुपये ५ लक्ष बँक हमी िप्त करण्यात आली होती.

वव.स. ५५२ (25)
कारखान्याकडून आढळून आलेल्हया त्रु्ीींची पूतत
ा ा, उपाययोिना व प्रदष
ू ण ननयींत्रण

सननयींत्रणा अद्यावत करण्याववषयीचा प्रस्ताव सींबींधधत प्रकल्हप प्रवताकाकडून प्राप्त झाला होता.
त्यावर महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाने हदनाींक २७ ऑगस््, २०१८ रोिी सुनावणी घेऊन
प्रदष
ू ण ननयींत्रण सयींत्रणा बाबत

केलेल्हया व करण्यात येणा-या कामाचा आढावा घेऊन काही

अ्ी व शतीच्या अधीन राहून उत्पादन चालू करण्याकररता हदनाींक २९ ऑगस््, २०१८
रोिीच्या पत्रान्वये अींतररम ननदे श पाररत केले. सदर अींतररम ननदे शामधील अ्ी व शतीची
पूतत
ा ा करण्याकररता कारखान्याकडून रुपये ३५ लक्ष एवढी बँकहमी घेण्यात आलेली आहे.

मे. पायोननयर डडस््ीलरीि कारखान्याने प्रदष
ू ण ननयींत्रण सयींत्रणा अद्ययावत केलेली

असून महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाने पाररत केलेल्हया अींतररम ननदे शाच्या अनुषींगाने
औ्द्योधगक साींडपाण्यावर प्रक्ररया करण्याकररता मल्ह्ीस््े ि मल्ह्ीइफेक्् यींत्रणा प कींडेन्से्

पॉलीशीींग युनी् यींत्रणा बसवली असून ती कायााजन्वत आहे . तसेच घरगुती साींडपाण्यावर
प्रक्ररया

करण्याकररता

साींडपाणी

सयींत्रणा

बसवलेली

असून

ती

कायाान्वीत

आहे

व

कारखान्याच्या पररसरात असलेले कच्चे लगन
ा णे नष् केले आहे . कारखान्याने हवा
ू पण
ू प
प्रदष
ू ण सननयींत्रणाकररता बॉयलरला ईएसपी (Electrostatic Precipitation – ESP) ही
अद्यावत यींत्रणा बसववण्यात आली असून ती कायाान्वीत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िोल्हहापूर जिल्हहा प्रशासनातील अन्न नागरी पुरवठा ववभागातील
अधधिाऱ्याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत

(३०)

१२७६०७ (२९-१२-२०१८)

श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हहापूर उत्तर) :

सन्माननीय अन्न

व नागरी पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोल्हहापूर जिल्हहा प्रशासनातील अन्न नागरी पुरवठा ववभागातील अधधकाऱ्याींची महत्वाची
तीन पदे ररक्त असल्हयाचे माहे सप््ें बर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्हयास, सदरची पदे ररक्त असण्याची कारणे काय आहे त, ही ररक्त पदे भरण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट (०४-०२-२०१९) :

(१) होय, हे अींशत: खरे आहे .

(२) जिल्हहा पुरवठा अधधकारी, कोल्हहापूर व सहा.

जिल्हहा पुरवठा अधधकारी,

दोन अधधकाऱ्याींची पदे बदली झाल्हयाने अनर
ु मे हद .०१/०९/२०१८
ररक्त झाली आहे त.

व हद .३०/०८/२०१८

सहा. जिल्हहा पुरवठा अधधकारी हे पद हद .२४/१०/२०१८

आले आहे .

सहा.

.१०/०७/२०१८

रोिी ररक्त झाले आहे .

कोल्हहापूर या
पासून

रोिी भरण्यात

लेखाधधकारी पदावरील अधधकाऱ्याींची पदोन्नती झाल्हयाने हे पद हद

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५५२ (26)
िोल्हहापूर येथील धचत्रनगरीला लनधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(३१)

१२७६१९

(२९-१२-२०१८)

श्री.रािेश

क्षीरसागर

(िोल्हहापूर

उत्तर) : सन्माननीय

साांस्क्िृलति िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कोल्हहापूर येथील धचत्रनगरीला ननधीचा तु्वडा असल्हयाने काम प्रलींत्रबत असल्हयाचे माहे

सप््ें बर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास, ननधी उपलब्ध होऊन सदर काम तातडीने पण
ू ा करण्याकररता शासनाने

कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?

श्री. ववनोद तावडे (०२-०२-२०१९) :

(१) नाही.

(२) कोल्हहापूर धचत्रनगरी महामींडळाच्या पुनववाकास प्रकल्हपाकरीता शासन ननणाय हद.२९.११.२०१८
अन्वये सन २०१८-१९ या ववत्तीय वषााकरीता रु. २,१०,००,०००/- (रुपये दोन को्ी दहा लाख

फक्त) इतका ननधी मींिूर करण्यात आला आहे . तसेच त्याींचा दै नींहदन खचा भागववण्यासाठी
शासन ननणाय हद.१२.१२.२०१८ अन्वये रु.२०,०७,०६०/- (रुपये वीस लाख सात हिार साठ

फक्त) इतका ननधी मींिरू करण्यात आला असन
आवश्यक ती कामे पण
ू
ू ा करण्यासाठी
आवश्यक ती कायावाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

िोल्हहापरू शहरातील रां िाळा तलावातील प्रदष
ु ण िमी िरण्याबाबत
(३२)

१२७६६०

(२९-१२-२०१८)

श्री.अमल

महाडीि

पयाावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(िोल्हहापरू

दक्षक्षण) : सन्माननीय

(१) कोल्हहापूर येथील रीं काळा तलावात साींडपाणी सोडले िात असल्हयाने तलावाचे पाणी दवु षत
होऊन ब्लू ग्रीन ऍलगीचे सींक् ननमााण होत असल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास, रीं काळा तलावाचे प्रदष
ू ण कमी करण्याबाबत शासन स्तरावर कोणकोणत्या

उपाययोिना करण्यात आल्हया वा येत आहे त,
(३)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रामदास िदम (२१-०२-२०१९) :

(१) अींशत: खरे आहे.

रीं काळा तलावामध्ये पावसाळा कालावधी व्यनतररक्त साींडपाणी लमसळू नये म्हणन
ू शाम

सोसाय्ी नाला, दे शमुख हॉल नाला, सरनाईक कॉलनी नाला व परताळा नाला इ. नाले अडवून

ड्रेनेि व्यवस्थेकडे वळववणेत आले आहे त. तथावप, पाऊस सुरु होताच हे नाले अडववणे शक्य
होत नाही. पावसाचे पाण्याबरोबर अडवलेल्हया नाल्हयाींतील अनतररक्त साींडपाणी तलावात

लमसळण्याची शक्यता असते व त्याचा पररणाम कालाींतराने ब्लू ग्रीन ऍलगी ननमााण होणे
यामध्ये होतो.

वव.स. ५५२ (27)
(२) कोल्हहापूर महानगरपाललकेकडून याबाबत खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात आलेल्हया
आहे त :-

पावसाळा सींपलेनींतर साींडपाणी रीं काळा तलावात लमसळणे थाींबववले िाते. सदर

साींडपाणी केंद्रशासनाचे राषरीय सरोवर सींवधान योिनेमधून ्ाकणेत आलेल्हया शाम सोसाय्ी
नाला ते िाऊळाच्या गणमती ते राबाडे पींपीींग स््े शन पयंत मैलासाींडपाणी वळववणेसाठी

्ाकलेल्हया पाईप मधून वळववले िाते. पावसाळयाच्या कालावधीत पावसाचे पाण्याबरोबर

मैलासाींडपाणी तलावात लमसळू नये म्हणून तलावाचे कॅचमें् क्षेत्रात केंद्रशासनाचे अमत
ृ
योिनेअत
ीं गात भुयारी ग्र करणेचे काम प्रगतीपथावर असन
ू सदरील काम २४ ऑक््ोंबर,

२०१७ पासन
ू सरु
ु करणेत आलेले आहे . सदरील काम पण
ू ा करणेसाठी पढ
ु ील ३० महहन्याींची
मुदत दे णेत आली आहे . याअनष
ु ींगाने सदरील काम माहे एवप्रल, २०२० पयंत पूणा होणे
अपेक्षक्षत आहे .

ब्लू ग्रीन ऍलगी चा फैलाव कमी करणेसाठी तात्काळ उपाय योिना म्हणून बो्ीींव्दारे

प्राणवायू वाढववणे आवश्यकतेनस
ु ार पी.ए.सी. पावडरचा डोस दे णे व हहरवे पाणी बाहे र
िाणेसाठी व्यवस्था अशी उपाययोिना करणेत आली आहे .
(३) प्रश्न उदभवत नाही.
___________
िोल्हहापूर जिल्ह्यातील पांचगांगा नदीचा “नमाशम” योिनेत समावेश िरणेबाबत
(३३)

१२७९२३ (२९-१२-२०१८)

श्री.अमल महाडीि (िोल्हहापूर दक्षक्षण) : सन्माननीय पयाावरण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कोल्हहापरू जिल्ह्यातील पींचगींगा नदीला ‘नमालम पींचगींगा’ असा दिाा दे णे तसेच

शासनाकडून ननधी उपलब्ध होण्यासाठी पररपूणा प्रस्ताव कोल्हहापूर, पयाावरण ववभाग याींनी पुणे
ववभागीय आयुक्त याींच्याकडे माहे सप््ें बर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान सादर केला आहे , हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास, ‘नमालम पींचगींगा’ या योिनेच्या पहहल्हया ्प्प्याच्या कामाींना शासनाने ननधी

मींिूर केला आहे काय, असल्हयास त्यापैकी क्रकती ननधी ववतररत करण्यात येणार आहे ,
(३) असल्हयास, ही योिना लवकरात लवकर पुणा होण्याच्यादृष्ीने शासनस्तरावर कोणकोणत्या
उपाययोिना करण्यात आल्हया वा येत आहे त,
(४)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. रामदास िदम (११-०२-२०१९) :

(१) नमामी पींचगींगा प्रारुप अहवाल प्रादे लशक अधधकारी,

महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळ, कोल्हहापूर याींनी हदनाींक १५ ऑगस््, २०१८ च्या मेलव्दारे
ववभागीय आयुक्त, पुणे याींच्याकडे सादर केला आहे.

वव.स. ५५२ (28)
(२) व (३)
• इतर ववभागाींमाफात करण्यात येणा-या उपाययोिनाींसाठी एकूण लागणारा ननधी,
उपलब्ध असलेला ननधी, ननधीची तरतूद इ.

दरू दृष्ीकोनातून सदर अहवाल अद्याप

अपण
ू ा असल्हयाने ते पण
ू ा करण्याचे काम प्रादे लशक अधधकारी, महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण
मींडळ, कोल्हहापूर याींचे कायाालयाच्या स्तरावर प्रगतीपथावर आहे.

• पररपूणा प्रस्ताव प्राप्त झाल्हयावर त्यावर कायावाही करण्यात येईल असे मा.ववभागीय
आयुक्त, पुणे याींनी कळववले आहे.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

अहमदनगर जिल्ह्यातील मख्
ु यमांत्री पेयिल योिनाांच्या िामाांबाबत
(३४)

१२८२८०

(२९-१२-२०१८) श्री.वैभव

वपचड

(अिोले),

श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा),
श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर) : सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्क्वच्छता
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

अहमदनगर जिल्हहयातील अकोले - २, किात -७, कोपरगाव-२, िामखेड-२, नगर-३,

नेवासा-३, पाथडी-१, राहता-२, सींगमनेर-१ या गावाींचा मख्
ु यमींत्री पेयिल योिनेत समावेश
करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, यापैकी क्रकती तालक्
ु यातील सदर योिनाींची कामे पण
ू ा करण्यात आली आहे त व
त्यावर क्रकती खचा करण्यात आला आहे ,

(३) तसेच उवाररत तालक्
ु याींतील योिनाींच्या कामाींची सद्य:जस्थती काय आहे व त्या केव्हापयंत
पूणा करण्यात येणार आहे त,
(४)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. बबनराव लोणीिर (११-०२-२०१९) :

(१) होय.

(२) व (३) मख्
ु यमींत्री ग्रामीण पेयिल कायारमाींतगात अहमदनगर जिल्हहयातील रु.५५९०.१०
लक्ष इतक्या क्रकींमतीच्या २६ नवीन पाणी पुरवठा योिनाींना मींिूरी दे ण्यात आलेली आहे.

त्यापैकी २५ योिनाींच्या कामाचे कायाादेश दे ण्यात आले असून १ योिना ननववदा प्रक्ररयेत
आहे .

कायाादेश दे ण्यात आलेल्हया सवा योिनाींमधून डडसेंबर-२०१९ पयंत पाणी पुरवठा सुरु

करण्याचे ननयोिन आहे . सद्यजस्थतीत सदर योिनाींच्या अींमलबिावणीवर रु.७१७.२० लक्ष
इतका ननधी खचा झालेला आहे .

तसेच मुख्यमींत्री ग्रामीण पेयिल कायारमाींतगात मौ.ननमगाींव गाींगडाा व १७ गाींवे

(ता.किात) ही बींद असलेली प्रादे लशक पाणीपुरवठा योिना पुनरुजिीववत करण्यास (रु.५०८.७६

लक्ष) मींिरू ी दे ण्यात आली आहे . सदर योिनेवर आतापयंत रु.४१.२० लक्ष इतका ननधी खचा
झाला आहे .

(४) प्रश्न उद्भत नाही.
___________

वव.स. ५५२ (29)
राज्यातील उद्योििाांना महाराष्ट्र प्रदष
ू ण लनयांत्रण महामांडळाच्या अधधिाऱ्याांिडून
आधथाि लाभासाठी नाहि त्रास हदला िात असल्हयाबाबत

(३५)

१२८४७९ (२९-१२-२०१८) श्री.महे श चौघुले (शभवांडी पजश्चम) :

सन्माननीय पयाावरण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राजयातील उद्योिकाींना महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण महामींडळाच्या अधधकाऱ्याींकडून आधथाक

लाभासाठी नाहक त्रास हदला िात असल्हयाबाबत मा.राजयमींत्री, पयाावरण, अध्यक्ष व सदस्य
सधचव, महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रक महामींडळ याींच्याकडे लोकप्रनतननधीींनी माहे सप््ें बर, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदन हदले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, प्रकल्हप मींिुरीच्या परवानगीसाठी महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण महामींडळाचे
अधधकारी श्री. कदम याींनी ५ लाख,

कल्हयाण येथील कायाालयातील उप प्रादे लशक अधधकारी

तसेच लभवींडी येथे कायारत असलेले श्री.ियवींत

हिारे याींनी सदरची नस्ती काढण्यासाठी २.२५

लक्ष रुपयाींची मागणी उद्योिकाींकडे केली, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रक महामींडळातील अनेक अधधकारी ५ वषाापेक्षा अधधक
कालावधी होऊनही एकाच कायाालयात कायारत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उपरोक्त ननवेदनाच्या अनुषींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (०४-०२-२०१९) :

(१) हद.०१.१०.२०१८ रोिीच्या ई-मेलद्वारे श्री. महे श

चौगुले वव.स.स. याींचे ननवेदन सदस्य सधचव, महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळ याींना प्राप्त
झाले आहे .

(२) श्री. महेश चौगुले, वव.स.स. याींनी हद. ३०.१०.२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये सदर तरार
गैरसमिुतीने केली असल्हयाबाबत व सदरबाबत त्याींची कोणत्याही प्रकारची तरार नसल्हयाचे
कळववले आहे.

(३) अींशत: खरे आहे.
महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण महामींडळामध्ये अधधका-याींच्या बदल्हया शासनाच्या मागादशाक

तत्वानुसार केल्हया िातात. मात्र अींशत: काही अधधका-याींच्या बदल्हया त्याींच्या कामातील

अनुभव व सींबींधधत कायाालयाची ननकड लक्षात घेता अपवादात्मक पररजस्थतीमध्ये केल्हया
गेलेल्हया नाहीत.

(४) प्रश्न उद््वत नाही.
(५) प्रश्न उद््वत नाही.
___________

वव.स. ५५२ (30)
नाशशि जिल्ह्यातील पाणीपरु वठा योिनाांची िामे प्रलांबबत असल्हयाबाबत
(३६)

१२८५१७ (२९-१२-२०१८)

श्रीमती हदवपिा चवहाण (बागलाण), श्री.अजित पवार

(बारामती), श्री.ियांत पाटील (इस्क्लामपूर), श्री.जितेंद्र आवहाड (मुांब्रा िळवा), श्री.ियदत्त
क्षीरसागर (बीड), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस) : सन्माननीय
पाणीपरु वठा व स्क्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

नालशक जिल्ह्यातील सुरगाणा तालक्
ु यातील ६९, बागलाण तालुक्यातील २०, कळवण

तालुक्यातील ५१, हदींडोरी तालुक्यातील ३६, त्र्यींबकेश्वर तालुक्यातील २२, पेठ तालुक्यातील १८,

लसन्नर तालक्
ु यातील १६, नाींदगाींव तालक्
ु यातील २२, इगतपरू ी तालक्
ु यातील २४, चाींदवड
तालुक्यातील १५, येवला तालुक्यातील २६, ननफाड तालुक्यातील १८, दे वळा तालुक्यातील ७,
नालशक तालुक्यातील १९ इत्यादी नळ पाणीपुरवठा योिनाींची काम प्रलींत्रबत आहे त, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्हयास, या योिना केंव्हापासून अपूणा आहे त व त्याची कारणे काय आहे त,

(३)

सदरहू योिनाींवर आतापयंत क्रकती खचा करण्यात आलेला आहे व या योिना केंव्हापयंत
पूणा करण्यात येणार आहे त,
(४)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (१३-०२-२०१९) :

(१) होय,

(२) भारत ननमााण कायारम तसेच राषरीय ग्रामीण पेयिल कायारम अींतगात मागच्या १३
वषाात हाती घेतलेल्हया योिनापैकी ्या योिना प्रलींत्रबत आहे त. एकूण १५२ योिना आधथाक

दृष्या व २६० योिनामधून पाणी पुरवठा सुरु असून आधथाक व भौनतक दृष्या पूणा
करावयाच्या आहे त.

योिना १) लोकवगाणी, २) हागणदारी मक्
ु तीची अ्, ३) योिनेचा उदभव अयशस्वी

होणे, ४) ठे केदाराींकडून ववलींब, ५) योिना सुधाररत होणे, ६) इतर ववभागाच्या परवानग्या

लमळणेस ववलींब, ७) ववद्युत िोडणीस झालेला ववलींब, ८) ग्राम पाणी पुरवठा सलमतीमधील
वाद, ९) लेखा पररक्षणास ववलींब, १०) अपहार व न्यायालयीन प्रकरणाींमुळे ववलींब झालेला आहे.

(३) रखडलेल्हया ४१२ योिनाींवर आतापयात रु. १०९.६२ को्ी इतका खचा झाला आहे . सदर
योिना पण
ु ा करणेसाठी मख्
ु य कायाकारी अधधकारी जिल्हहा पररषद, नालशक याींचे स्तरावर
योिनाननहाय प्रत्यक्ष सुनावणी
प्रगतीत आहे.

घेण्यात आली असून योिना अींनतमीकरणाची कायावाही

(४) प्रश्न उदभवत नाही.

___________

वव.स. ५५२ (31)
तासगाांव (जि. साांगली) तालुक्यात रे शनिाडाधारिाांना धान्य शमळत नसल्हयाबाबत
(३७)

१२८६३९ (२९-१२-२०१८)

श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - िवठे महाांिाळ), श्री.ियांत

पाटील (इस्क्लामपूर), श्रीमती सांध्यादे वी दे साज-िुपेिर (चांदगड) :

सन्माननीय अन्न व नागरी

परु वठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

तासगाींव (जि. साींगली) तालक्
ु यात काडाधारकाींना धान्य लमळत नसल्हयाची तरार हदनाींक

२५ ऑगस््, २०१८ रोिी तहलसल कायाालय, तासगाींव येथे झालेल्हया आढावा बैठकीत करण्यात
आली, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व

त्यानुसार काडाधारकाींना ननयलमत व पुरसे धान्य दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. धगरीश बापट (२८-०१-२०१९) :

(१)

होय.

(२) राषरीय अन्नसुरक्षा योिना, २०१३ अींतगात ग्रामीण भागासाठी रु. ४४,०००/- व शहरी

भागासाठी रु.५९,०००/- या वावषाक कौ्ुींत्रबक उत्पन्नाच्या कमाल मयाादेनस
ु ार पात्र ठरलेल्हया
लाभार्थयांचा समावेश करण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे . त्यानस
ु ार ता.तासगाींव, जि.साींगली
येथील उत्पन्नाच्या कमाल मयाादत पात्र ठरलेल्हया सवा लाभार्थयांना अन्नधान्याचा लाभ
ननयलमतपणे दे ण्यात येत आहे .
राषरीय अन्नसुरक्षा योिनेमध्ये िास्तीत िास्त योग्य व गरिु लाभार्थयांचा समावेश

व्हावा या दृष्ीने हदनाींक २१.०५.२०१८ च्या शासन ननणायान्वये नवीन लाभार्थयांची ननवड
करताना हदनाींक ३० एवप्रल, २०१८ पयंतच्या लशधापत्रत्रकाींचा समावेश होणार आहे .

तसेच,

शासन ननणाय हदनाींक १६.११.२०१८ अन्वये राजयातील सवा जिल्ह्याींना दे ण्यात आलेल्हया
सुधाररत इष्ाींकानुसार साींगली जिल्ह्यासाठी प्राधान्य कु्ुींब लाभार्थयांसाठी २१,७६३ लाभार्थयांचा
वाढीव इष्ाींक दे ण्यात आला आहे .
(३)

प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील स्क्वस्क्त धान्य योिना बांद िेल्हयाबाबत

(३८)

१२८७०६ (२९-१२-२०१८)

श्री.अस्क्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी),

श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्रीमती लनमाला गाववत (इगतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय अन्न व नागरी परु वठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :(१)

राजयात लशधावा्प रे शन दक
ु ानाींवर अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार गरीब कींु ्ूत्रबयाींसाठी

असलेली स्वस्त धान्य योिना बींद करण्याचा ननणाय शासनाने हदनाींक १३ सप््ें बर, २०१८ रोिी
वा त्यासम
ु ारास घेतला, हे खरे आहे काय,

वव.स. ५५२ (32)
(२)

असल्हयास, सदर योिना बींद करण्याची सवासाधारण कारणे काय आहे त तसेच योिना

पूवव
ा त सुरु ठे वण्याच्या द्जष्ने शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. धगरीश बापट (२८-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
अमरावती जिल्हहयात स्क्वच्छ भारत शमशन अांतगात प्राप्त लनधीचा झालेला अपहार
(३९)

१२९७०६ (२९-१२-२०१८) अॅड.यशोमती ठािूर (लतवसा) : सन्माननीय पाणीपुरवठा व

स्क्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

अमरावती जिल्हहयात क्लीन मेळघा् व ग्रीन मेळघा् या स्वच्छ भारत लमशन

योिनेंतगात राबववण्यात आलेल्हया अलभयनासाठी मींिूर रुपये २७ को्ीीं ननधीपैकी स्वच्छ भारत
कोष अींतगात ववतरीत करण्यात आलेला रूपये २४०.९५ लक्ष इतका ननधी लशल्हलक आहे , हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्हयास, जिल्हहयातील एकूण ७६२३ नादरू
ै ी १२३४ इतकी शौचालये
ु स्त शौचालयाींपक

दरु
ु स्ती करुन वापरात आणलेली असून अनेक शौचालये केवळ कागदोपत्री दाखववण्यात आली
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी झालेल्हया गैरव्यवहारासींदभाात शासनाने गठीत केलेल्हया
चौकशी सलमतीने आपला अहवाल शासनास सादर केला आहे काय, त्यात काय आढळून आले
व त्यानस
ु ार गैरव्यवहार करणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (१३-०२-२०१९) :

(१) हे खरे नाही.

(२) हे खरे नाही.
त्यापैकी

अमरावती जिल्हहयात नादरु
ु स्त शौचालय दरु
ु स्तीचे एकूण ४६०८ इतके उहद्दष् होते.
४२५६ इतके शौचालये दरु
ु स्त करण्यात आलेली आहे.

शौचालयाचे

ववहहत

नमुन्यातील

प्रमाणपत्र घेण्यात आले आहे .
करण्यात येत आहे.

माहहती

उवारीत ३५२

तसेच

फो्ोंसह

दरु
ु स्त करण्यात आलेल्हया

ग्रामपींचायतीकडून

उपयोधगता

नादरु
ु स्त शौचालये दरु
ु स्त करणेबाबत कायावाही

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ५५२ (33)
खोलापूर (ता.भातिुली, जि.अमरावती) येथील नवीन पाण्याची टािी बाांधण्याबाबत
(४०)

१२९७१८ (२९-१२-२०१८) अॅड.यशोमती ठािूर (लतवसा) : सन्माननीय पाणीपुरवठा व

स्क्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

खोलापूर (ता.भातकुली, जि.अमरावती) येथील लोकसींख्येत झालेली वाढ तसेच िन
ु ी

पाण्याची

्ाकी

जिणा

झालेलीअसल्हयामळ
ु े नवीन

पाण्याची

्ाकी

बाींधण्यासाठी

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी जिल्हहाधधकारी अमरावती याींना वारीं वार लेखी ननवेदने हदली आहे त, हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून

आले व त्यानस
ु ार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. बबनराव लोणीिर (१६-०२-२०१९) :

(१) होय, हे खरे आहे.

(२) वपण्याच्या पाण्याची उीं च ्ाकी बाींधण्याकररता गौण खननिाींतगात ननधी उपलब्ध न
झाल्हयामुळे उीं च वपण्याच्या ्ाकीचा प्रस्ताव राषरीय ग्रामीण पेयिल कायारम सन २०१८-१९
च्या कृती आराखडयामध्ये समाववष् करण्यात आला आहे.
(३) प्रश्न उद्भत नाही.

___________
धळ
ु े शहरातील नागररिाांना स्क्वस्क्त धान्य उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(४१)

१३०४३३ (२९-१२-२०१८) श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.ियिुमार गोरे (माण),

श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) : सन्माननीय
अन्न व नागरी पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धुळे जिल्ह्यात सन २०१४-२०१५ दरम्यान शेकडो लोकाींना नव्याने रे शनकाडा बनवून
दे ण्यात आले परीं तू त्याप्रमाणात लशधावा्प दक
ु ानदाराींना दे ण्यात येणारा धान्याचा को्ा

वाढववण्यात न आल्हयाने लशधापत्रत्रका असन
ू ही सदर जिल्ह्यातील अनेक नागररकाींना स्वस्त
धान्य लमळत नसल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर जिल्ह्यातील लशधावा्प दक
ु ानदाराींना स्वस्त धान्य उपलब्ध करुन
दे ण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्हयास, त्यामागील ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. धगरीश बापट (२८-०१-२०१९) :
(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५५२ (34)
चांद्रपूर जिल्ह्यात दि
ु ानदार विनमापात ग्राहिाांची फसवणि
ू िरीत असल्हयाबाबत
(४२)

१३११९३ (२९-१२-२०१८).

श्री.बांटी भाांगर्डया (धचमूर) :

सन्माननीय अन्न व नागरी

पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :चींद्रपूर जिल्ह्यात बहुताींश दक
ु ानदार अनेक दक
ु ाींनामध्ये एकाच वस्तूींची वेगवेगळी क्रकींमत
आकारुन तसेच दक
ु ानदार, भािीपाला आणण फळ ववरेते विनाऐविी दगड व नाणे वस्तू
(१)

मोिण्यासाठी उपयोगात आणन
करीत असल्हयाचे हदनाींक १ सप््े बर,
ू ग्राहकाींची फसवणक
ू
२०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, दक
ु ानदाराींकडील विनमापाींची दरवषी विन मापे ववभागामाफात पडताळणी
करून पालसींग करण्याचा ननयम असताींनाही या ननयमाींची का्े कोरपणे अींमलबिावणी होत
नसल्हयाने दक
ु ानदार वषाानुवषे एकच विन वापरतात, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन विनमापात ग्राहकाींची फसवणूक

करणा-या दक
ु ानदाराींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. धगरीश बापट (१५-०२-२०१९) :

(१) वैधमापन शास्त्र अधधननयम, २००९ नुसार आवेजष्त

वस्तू एम.आर.पी. पेक्षा िास्त दराने ववकण्यास प्रनतबींध आहे . तथावप एम.आर.पी.च्या मयाादेत

एकाच वस्तूसाठी वेगवेगळे दक
ु ानदार वेगवेगळी क्रकींमत आकारु शकतात. चींद्रपूर जिल्ह्यात
एवप्रल २०१८ ते ऑक््ोबर, २०१८ या कालावधीत छापील क्रकींमतीपेक्षा िास्त दराने आवेजष्त
वस्तूींची ववरी केल्हयाबद्दल एकूण ५ आस्थापनाींवर ख्ले नोंदववण्यात आले आहे त.

चींद्रपरू जिल्हहयातील दक
ु ानदार, भािीपाला आणण फळववरेते वस्तू मोिण्यासाठी

विनाऐविी दगड व नाणे वापरत असल्हयाचे आढळून आलेले नाही.

(२) व (३) वैधमापन शास्त्र यींत्रणेकडून वैधमापन शास्त्र अधधननयम, २००९ व त्याअींतगात

ववववध ननयमाींची अींमलबिावणी ननयलमतपणे केली िाते. चींद्रपूर जिल्ह्यामध्ये माहे एवप्रल,

२०१८ ते ऑक््ोबर, २०१८ या कालावधीत विने व मापे ननयमाींचे उल्हलींघन करणा-या एकूण
१३२ ववरेत्याींवर कारवाई करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

महाराष्ट्र प्रदष
ु ण लनयांत्रण ववभागात सहसधचव (ताांबत्रि) या पदावर लनयमबाहयररत्या
लनयुक्ती िरण्यात आल्हयाबाबत

(४३)

१३१३७० (२९-१२-२०१८).

श्री.सुलनल िेदार (सावनेर), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्क्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :
सन्माननीय पयाावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

महाराषर प्रदष
ु ण ननयींत्रण ववभागात सहसधचव (ताींत्रत्रक) या पदावर श्री.वप.के.लमरासे याींचे

सेवा िेषठता यादीमध्ये नाव नसींताना सुध्दा ननयमबाहयररत्या पदोन्नती दे ण्यात आली
असल्हयाचे माहे ऑक््ोंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदा शनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

वव.स. ५५२ (35)
(२)

असल्हयास,

याववरुध्द

महाराषर

प्रदष
ु ण

ननयींत्रण

ववभागातील

कमाचाऱ्याींनी

वरीषठ

अधधकाऱ्याींकडे लेखी तरार केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून

आले व त्यानस
ु ार ननयमबाहय ननयक्
ु ती प्रकरणी सींबधधत दोषीींवर कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. रामदास िदम (२१-०२-२०१९) : (१) महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळामध्ये सहसधचव
(ताींत्रत्रक) हे पद अजस्तत्वात नाही.

श्री. प.ुीं क्रक.लमराशे याींना सहायक सधचव (ताींत्रत्रक) या पदावर सेवा जयेषठता यादीतील

जयेषठता व गुणवत्तेनुसार पदोन्नती दे ण्यात आलेली आहे .

(२) महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळातील कमाचारी वगााने याबाबत कोणतीही तरार केलेली
नाही.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
साांस्क्िृलति िाया सांचालनालय आणण िोल्हहापूर धचत्रपट नगरीिररता
पूणा वेळ अधधिाऱ्याची लनयुक्ती िरण्याबाबत

(४४)

१३१९२७ (२९-१२-२०१८) श्री.सांदीपानराव भम
ु रे (पैठण) : सन्माननीय साांस्क्िृलति िाया

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

राजयातील साींस्कृनतक काया सींचालनालय आणण कोल्हहापूर धचत्रप् नगरीकररता पूणा वेळ

अधधकारी नसल्हयाने उपरमाची अींमलबिावणी करताना अनतररक्त कायाभार साींभाळणा-या

अधधका-याींची गैरसोय होत असल्हयाचे माहे सप््ें बर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास
आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास, साींस्कृनतक काया सींचालनालय आणण कोल्हहापूर धचत्रप् नगरीकररता पूणा वेळ

अधधकारी उपलब्ध न होण्यची कारणे काय आहे त,
(३)

असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून

आले व तदनुसार साींस्कृनतक काया सींचालनालय आणण कोल्हहापूर धचत्रप् नगरीकररता पूणा वेळ
अधधकारी नेमण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

वव.स. ५५२ (36)
श्री. ववनोद तावडे (०५-०२-२०१९) : (१) साींस्कृनतक काया सींचालनालयाकररता पूणा वेळ सींचालक
दिााचे अधधकारी कायारत आहे त.

कोल्हहापूर धचत्रनगरीचा कारभार ऑगस््, २००७ मध्ये पूणप
ा णे बींद करण्यात आला.

मात्र

मराठी धचत्रप् सषृ ्ीचा व स्थाननक िनतेचा ववरोध लक्षात घेऊन हे महामींडळ बींद न करता
कोल्हहापूर धचत्रनगरीचे पुनरुजिीवन करण्याबाबत शासनाने माचा, २००८ मध्ये ननणाय घेतला.

त्यानुसार धचत्रनगरीचे पुनववाकासाचे तसेच अींतगात पायाभूत सुववधा ननमााण करण्याचे काम
्प्प्या्प्प्याने व्यवजस्थत सुरु आहे .

सबब, कोल्हहापूर धचत्रनगरी महामींडळावर व्यवस्थापकीय

सींचालकाचा अनतररक्त कायाभार दे ण्यात आल्हयाने कोणतीही गैरसोय होत असल्हयाचे ननदशानास
आले नाही.
(२) प्रश्न उदभवत नाही
(३) प्रश्न उदभवत नाही.
(४) प्रश्न उदभवत नाही.
___________
िोरपना (जि.चांद्रपूर) येथील पाणी पुरवठा योिनाांसाठीचा
लनधी लनयमबा्यररत्या खचा िेल्हयाबाबत

(४५)

१३२६८९ (२९-१२-२०१८)

अॅड.सांिय धोटे

(रािूरा) :

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

सन्माननीय पाणीपुरवठा व

कोरपना येथे सन २०१२-१३ मध्ये मींिुर ग्रालमण पाणी पुरवठा योिना कामासाठी रुपये १

को्ी पेक्षा अधधक ननधी खचा होऊनही सदर पाणीपरु वठा योिना अद्यापही कायाान्वीत न
झाल्हयाने गावात पाणी ्ीं चाई ननमााण झाली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास, उक्त योिनेवर क्रकती ननधी खचा करण्यात आला सदर कामाचे मुल्हयमापण व

अींदािपत्रकानुसार कामे झाली आहे त काय, खचा ननधीचा अींकेशन झालेल्हया योिनेतील कामे
सलमती ननहाय करण्यात आली आहे त काय,
(३)

असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी कोरपना नगर पींचायतीने ननयमबा्यररत्या ननधी खचा करुन

सावािननक मालमत्तेची हानी करुन ७ सावािननक वपण्याच्या पाण्याच्या ववहहरी बुिववल्हया
आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व

त्यानुसार

नगर

पींचायत

कोरपनाने

ननयम

डावलुन

केल्हयाप्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

ननयमबा्य

पद्धतीने

ननधी

खचा

वव.स. ५५२ (37)
श्री. बबनराव लोणीिर (१६-०२-२०१९) :
(२)

(१) हे खरे आहे .

मौिा कोरपना, ता.कोरपना येथील नळ पाणी पुरवठा योिनेच्या रु.३२८.५८ लाख इतक्या

क्रकींमतीच्या अींदािपत्रकास या ववभागाच्या हद.०४.१२.२०१३ च्या शासन ननणायान्वये प्रशासकीय
मान्यता दे ण्यात आली आहे . सदर योिनेचे काम ग्राम पाणीपरु वठा व स्वच्छता सलमती
याींच्यामाफात करण्यात आले असन
ू या कामाकररता प्रथम हप्ता रु.११७.१७ लाख

सलमतीस

ववतरीत करण्यात आला आहे . सदर रकमेपैकी झालेल्हया कामावर रु.८९.६१ लाख इतका ननधी
खचा झालेला आहे .
(३)

हे खरे नाही. नगर पींचायत हद्दीतील प्रभाग र.१२ येथील एक िन
ा णे कोरडी
ु ी व पण
ु प

असलेली व सींरक्षण कठडे नसलेली ववहीर जिववत हानी होण्याची शक्यता असल्हयाने नगर

पींचायत ववशेष सभा ठराव र.१, हद.१८.०१.२०१७ अन्वये कायावाही करुन बुिववलेली आहे.
उवाररत सहा ववहहरी कोरडया असल्हयाने व सींरक्षण कठडे नसल्हयाने जिववत हानी होवू नये
म्हणून
(४)

तत्काललन कोरपना ग्रामपींचायत याींच्यामाफात बुिववण्यात आल्हया आहे त.

कोरपना येथील नळ पाणीपरु वठा योिनेचे काम ग्राम पाणीपरु वठा व स्वच्छता सलमती,

याींच्या माफात प्रगतीत असताना हद.१७.०६.२०१५ च्या नगरववकास ववभागाच्या अधधसुचनेनस
ु ार
ग्रामपींचायतीच्या अींतगात सवा सलमत्याींचे अधधकार सींपुष्ात आल्हयाने व नागरी ननकषानस
ु ार
७० LPCD ने पाणीपुरवठा करणे आवश्यक असल्हयाने योिनेचे पुढील कामकाि थाींबलेले

आहे .याबाबत नगर पींचायत कोरपना माफात नळ पाणीपरु वठा योिनेच्या मागणीचा प्रस्ताव
महाराषर िीवन प्राधधकरण ववभागास सादर करण्यात आलेला आहे . त्यानुषींगाने सध
ु ाररत

कोरपना नळ पाणीपुरवठा योिना महाराषर िीवन प्राधधकरण ववभाग, चींद्रपूर याींच्याकडून
करण्यात येत आहे . तसेच तत्काललन ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता सलमती, कोरपना याींना
हदलेल्हया रु.११७.१७ लाख रकमेच्या केलेल्हया कामाींचे अींनतम मुल्हयाींकन करण्याची कायावाही
करण्यात येत आहे. त्यानस
ु ार सलमतीकडे असलेला अधधकचा ननधी परत घेण्यात येईल.
सलमतीमाफात पूणा करण्यात आलेली उपाींगे सुधाररत कोरपना नळ पाणी पुरवठा योिनेमध्ये
वापरण्यात येणार आहेत.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील ना्यगह
ृ ाांच्या दरु वस्क्थेबाबत
(४६)

१३३६५४ (२९-१२-२०१८)

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय साांस्क्िृलति िाया

राजयातील नाट्यगह
ृ ाींच्या दरु वस्थेचे सवेक्षण करुन सन २०१५-१६ मध्ये साींस्कृतीक काया

सींचालनालयाने पाहणी अहवाल शासनास सादर केला आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास, सदर सलमतीने आपल्हया अहवालात कोणकोणत्या लशफारशी केल्हया आहे त,

त्यानुसार शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे त,
(३)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

वव.स. ५५२ (38)
श्री. ववनोद तावडे (१२-०२-२०१९) :

(१) होय.

(२) नाट्यगह
ृ सवेक्षण अहवालात खालील प्रमाणे लशफारशी सादर केल्हया.
• बाींधकाम अवस्थेत असलेली नाट्यगह
ृ तातडीने पूणा करणे.

• दरु
ु स्ती आवश्यक असलेल्हया नाट्यगह
ु स्ती करणे.
ृ ाींची तातडीने दरु

• नवीन नाट्यगह
ृ बाींधावयाचे झाल्हयास, नाट्यगह
ृ ाींची दे खभाल आणण कायाचलन याकरीता
मागादशान तत्वे शासनाने आखून दयावीत.

• स्थाननक स्वराजय सींस्थाींनी या मागादशाक तत्वाींना बाींधील असल्हयाबाबत सींमती पत्र
हदल्हयानींतर शासनाने आधथाक सहाय्य दयावे.
• मागादशान तत्वाींचे पालन करण्याबाबत शासन ननयुक्त सलमतीने ननयलमत तपासणी करावी.

सदर प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे . तथावप, शासनाच्या प्रचललत धोरणानुसार

नवीन नाट्यगह
ृ बाींधकामास अथासहाय्य दे ण्यात येत आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
माांगवाडी (ता.ररसोड, जि.वाशशम) येथे बोअरवेलचे दवू षत पाणी वपऊन मिूराचा झालेला मत्ृ यु
(४७)

१३४३६६ (२९-१२-२०१८)

श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी),

श्री.अस्क्लम शेख (मालाड पजश्चम), अॅड.यशोमती ठािूर (लतवसा), श्री.हषावधान सपिाळ

(बुलढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), प्रा.ववरें द्र िगताप
(धामणगाव रे ल्हवे) :
करतील काय :(१)

सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्क्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

माींगवाडी (ता.ररसोड, जि.वालशम) येथे बोअरवेलचे दवू षत पाणी प्यायल्हयाने एका मिूराचा

मूत्यू झाला असून सहा मिूराींवर रुग्णालयात उपचार सुरु असल्हयाचे हदनाींक २२ नोव्हें बर,
२०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास, यासींदभाात शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व

त्यानुसार

मत
ृ

तालुक्यातील

मिूराच्या

िलस्त्रोत्राींचे

कु्ूींत्रबयाींना

नमन
ु े

खास

घेऊन

व

बाब

म्हणून

चाचणी

करुन

आधथाक

मदत

खबरदारीच्या

दे ण्यासोबतच

उपाययोिना

करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (२१-०२-२०१९) :

(१) हे खरे नाही.

(२) माींगवाडी (ता.ररसोड,जि.वालशम) येथे बोअरवेलचे दवू षत पाणी प्यायल्हयाने एका मिूराचा

मत्ृ यू झाला नसन
ू कींत्रा्दाराने उपलब्ध करून हदलेल्हया वपण्याच्या पाण्याच्या कॅन मधील पाणी

वपल्हयाने मत्ृ यू झाला आहे . सदर गावामधील वापरातील चार हातपींप असून सदर स्त्रोताींचे
पाणी दवू षत नाही तसेच साथरोग लागण झालेल्हया चार मिूराींवर हद.२२.१०.२०१८ रोिी ग्रामीण
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रूग्णालय ररसोड येथे उपचार सुरू असल्हयाचे ननदा शनास आले आहे . ग्रामीण भागातील िनतेला

दररोि शुध्द पाणी पुरवठा करण्याची िबाबदारी सींबींधधत ग्रामपींचायतीची असून दररोि व
ननयलमत पाणी शुध्दीकरण करणेकररता िल सुरक्षकाची ननयुक्ती करण्यात आली असून

त्याींच्या माफात पाणी शध्
ु दीकरण करणे, पाणी नमन
ु ,े जब्लचीींग पावडर नमन
ु े घेणे तसेच पाणी

पुरवठा करणा-या वपण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताचे पाणी नमुने िैववक तपासणीकररता जिल्हहा
आरोग्य प्रयोगशाळा येथे तपासणीसाठी पाठववणे इत्यादी कामे करून घेतली िातात.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
अिोला जिल्ह्यातील भि
ू ल पातळी सवेक्षणाबाबत

(४८)

१३४७४६ (१०-१२-२०१८)

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूव)ा :

व स्क्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय पाणीपुरवठा

अकोला जिल्ह्यात वररषठ भूिल वैज्ञाननक कायाालयाद्वारे माहे सप््ें बर, २०१८ मध्ये

भूिल पातळी तपासण्याकररता ८१ ववहहरीींचे ननरक्षण नोंदण्यात आले असून त्यात जिल्ह्यातील
भूिल पातळी सरासरी १.४५ मी्रने खालावण्याची शक्यता असल्हयाची माहहती ननदशानास
आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास, जिल्ह्यातील मागील

दहावषाातील

भि
ू ल

पातळीची

घसरण/वाढ याींची

आकडेवारी काय आहे तसेच घ्ते पिान्य, वाढता पाणी उपसा लक्षात घेता भूिल पातळीत
वाढ करण्यासाठी शासनामाफात कोणते धोरण आखण्यात आले आहे ,
(३)

असल्हयास, सदर धोरणाींचे स्वरूप काय तसेच त्याची फलननषपती काय आहे ,

(४)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. बबनराव लोणीिर (०४-०२-२०१९) :

(१) होय.

अकोला जिल्ह्यात वररषठ भव
ू ैज्ञाननक, भि
ू ल सवेक्षण आणण ववकास यींत्रणेमाफात ८१

ननरीक्षण ववहहरी ननजश्चत करण्यात आल्हया असून, माहे सप््ें बर, २०१८ अखेरीस अकोला
जिल्ह्यातील भि
ू ल पातळीची मागील ५ वषांतील भूिल पातळीशी

तुलना केली असता,

अकोला जिल्ह्याच्या सरासरी भूिल पातळीमध्ये १.४६ मी्रने घ् झाली असल्हयाचे ननदशानास
आले आहे.

(२) अकोला जिल्ह्यातील मागील १० वषांतील भि
ू ल पातळीची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे :-

अ. र. वषा मागील ५ वषांची माहे , सप््ें बर मधील सरासरी भूिल पातळी (मी. मध्ये) माहे ,
सप््ें बर मधील भूिल पातळी (मी. मध्ये) वाढ अथवा घ् (मी. मध्ये)
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भूिल पातळीत वाढ करण्यासाठी धोरण

१. राषरीय ग्रामीण पेयिल कायारमाींतगात स्त्रोत बळक्ीकरणाच्या योिना हाती
घेण्यात येत आहे त.

२. राजयभरात िलयुक्त लशवार अलभयान राबववण्यात येत आहे .
३.

महाराषर राजयात हदनाींक ०१/०६/२०१४ पासून महाराषर भि
ू ल (ववकास व

व्यवस्थापन) अधधननयम, २००९ लागू करण्यात आलेला आहे.
(३)

राषरीय ग्रामीण पेयिल कायारमातील शाश्वतता या घ्काींतगात अकोला जिल्ह्यात सन

२०१०-११ ते २०१८-१९ या कालावधीत २१९ ्ीं चाईग्रस्त गावे/ वाड्याींमध्ये वपण्याच्या पाण्याच्या
स्त्रोत बळक्ीकरणाच्या ८८३ उपाययोिना राबववण्यात आल्हया आहेत.
• िलयक्
ु त लशवार अलभयानाींतगात सन २०१५-१६ ते २०१८-१९ या कालावधीत ५३ गावे/
वाड्याींमध्ये ४९९ स्त्रोत बळक्ीकरणाच्या उपाययोिना राबववण्यात आल्हया आहे त.

• उपरोक्त कायारमाच्या अींमलबिावणीमळ
ु े जिल्ह्यातील सतत ्ीं चाईग्रस्त भासणाऱ्या २७२
गावाींमध्ये ्ीं चाई प्राबल्हय कमी होऊन ्ॅं करने पाणी पुरवठा करण्याची आवश्यकता भासली
नाही.

• महाराषर भि
ू ल ववकास व व्यवस्थापन अधधननयम २००९ राजयामध्ये ०१ िन
ू , २०१४ पासन
ू
लागू करण्यात आला आहे . या अधधननयमाींतगात राजयातील अनतशोवषत व शोवषत पाणलो्

क्षेत्रातील गावाींमध्ये ६० मी. पेक्षा िास्त खोलीची ववींधन ववहीर घेण्यास राजय भूिल
प्राधधकरणाने बींधन घातले आहे .
(४)

लागू नाही.
___________

वव.स. ५५२ (41)
अमरावती शहराला पाणीपुरवठा िरणारी मुख्य िलवाहीनी िीणा झाल्हयाबाबत
(४९)

१३४७५७ (३०-०१-२०१९)

डॉ.सुलनल दे शमुख (अमरावती) :

स्क्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

सन्माननीय पाणीपुरवठा व

अमरावती शहराला पाणीपुरवठा करणारी नेरवपींगळाई ते तपोवन ही िलवाहीनी जिणा

झाल्हयामुळे नवीन िलवाहीनीच्या अींदािपत्रकास १५ हदवसाींमध्ये ताींत्रत्रक मान्यता दे वून
नगरववकास ववभागाकडे दे णार असल्हयाबाबत मा.पाणीपरु वठा मींत्री याींनी हदनाींक २० िल
ु ,ै २०१८
रोिी वा त्यासम
ु ारास आश्वालसत केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, मुख्य िलवाहीनीच्या अींदािपत्रकास ताींत्रत्रक मान्यात दे ण्यात आली आहे काय,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. बबनराव लोणीिर (०६-०२-२०१९) : (१) होय. हे खरे आहे.
(२) नाही.
(३) अधधक्षक अलभयींता, महाराषर िीवन प्राधधकरण, अमरावती याींचेकडून हद.२८.६.१८ रोिी

ताींत्रत्रक मान्यतेचा प्रस्ताव अधीक्षक अलभयींता, महाराषर िीवन प्राधधकरण, मध्यवती ननयोिन
सींकल्हपधचत्र व सननयींत्रण कक्ष, लसडको भवन, बेलापरू , नवी मींब
ु ई कायाालयात सादर करण्यात
आला असता, काही ताींत्रत्रक मुद्दे उपजस्थत करण्यात आले आहे त.

मुख्य अलभयींता, महाराषर

िीवन प्राधधकरण, प्रादे लशक ववभाग, अमरावती कायाालयामाफात सदर मुद्याींची पुतत
ा ा करुन

प्रस्ताव पुनश्च: हद.३.११.१८ रोिी मींिुरीसाठी अधीक्षक अलभयींता, महाराषर िीवन प्राधधकरण,

मध्यवती ननयोिन सींकल्हपधचत्र व सननयींत्रण कक्ष, लसडको भवन, बेलापूर, नवी मुींबई याींचेकडे
फेरसादर करण्यात आलेला आहे.

___________
मौिे िांु भारी (ता.रे णापूर, जि.लातरू ) येथील स्क्वस्क्त धान्य दि
ु ानास धान्य पुरवठा िरण्याबाबत
(५०)

१३४७७५ (१०-१२-२०१८) श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातरू ग्रामीण) :

सन्माननीय अन्न व

नागरी पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौिे कींु भारी (ता.रे णापूर, जि.लातूर) येथील स्वस्त धान्य दक
ु ानदाराने सन २०१८ मध्ये
मागणी करुन व कोणताही गैरव्यवहार वा अननयलमतता केली नसतानाही परु वठा ववभाग,
तहसील कायाालय, रे णापूर याींनी त्यास धान्य

ववतरीत न करता शेिारील गावातील

दक
ु ानदारास कींु भारी गावाचे धान्य ननयमबा्यररत्या ववतरीत करून वा्प केले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, अधधकाराचा दरु
ु पयोग करुन ननयमबा्यररत्या धान्य वा्प केलेल्हया दोषी

अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रतीननधीींनी जिल्हहाधधकारी, लातूर
याींच्याकडे सन २०१८ मध्ये ननवेदनाद्वारे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ५५२ (42)
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
व त्यानस
ु ार सींबधधत दोषीींवर कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट (२५-०१-२०१९) : (१) मौिे कींु भारी, ता. रे णापूर येथील स्वस्त धान्य

दक
ु ानदाराकडे एकुण १५२ काडाधारक लाभाथी आहे त. यापैकी ११० काडाधारकाींनी दक
ु ानदाराच्या
आरे रावी व उद्द्पणामुळे धान्य घेण्यास तयार नव्हते. या लाभार्थयांच्या मागणी नुसार त्याींना
मौ. ई्ी गावातील दक
ु ानदारामाफात

धान्य वा्प करण्यात आले आहे .

(२) होय,

स्थानीक लोकप्रनतननधीचे हद.१४.०८.२०१८ चे पत्र प्राप्त.
(३) तहलसलदार, रे णापूर याींनी लाभार्थयांच्या मागणीनुसार धान्य वा्प केले आहे. हे धान्य
दक्षता सलमती, पींचासमक्ष ऑफलाईन पध्दतीने वा्प केले आहे .
(४)

प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

ववधान भवन :
मुांबज.

जितें द्र भोळे
सधचव (िायाभार),
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मुद्रणपूवा सवा प्रक्ररया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मद्र
ु ण: शासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, मींब
ु ई.

