अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५७१ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

जागतति बँिेने प्रससध्द िेलेल्या अहवालानस
ु ार समुद्रकिनारी असलेल्या
शहरातील नागररिाांना धोिा असल्याबाबत

(१)

५८०३२

(२८-०७-२०१६).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :
काय :-

श्री.योगेश

सागर

(चारिोप),

श्री.सुतनल

सशांदे

(वरळी),

सन्माननीय पयाावरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) जागततक पयाावरण अहवाल ववभागीय मल
ु याींकन या अहवालात येत्या काही वर्ाात समद्र
ु
ककनाऱ्यावर राहणाऱ्या ४ को्ी भारतीयाींना धोका असून मुींबई शहर पाण्याखाली जाणार
असलयाचा इशारा दिला असलयाचे दिनाींक २१ मे, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास तनिशानास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, वाढते नागरीकरण व सामाजजक आर्थाक पररजथथतीचा मोठा पररणाम
वातावरणावर होत आहे , तनसगााची अपररममत हानी होत आहे , त्याचा पररणाम ककनारपट्टीवरील
तनसगाावर होत असलयाने सिर धोका उद्भवणार असलयाचे म्ह्ले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असलयास, खबरिारीची उपाययोजना म्हणून शासनाने कोणता तनणाय घेतला वा घेण्यात
येणार आहे ,

(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (२५-०३-२०१९) : (१) व (२) जागतीक बँकेकडून जून,२०१३ मध्ये प्रमसद्ध
झालेलया अहवालात िक्षिण पुवा आमशयामधील समुद्रककनारी असलेलया शहरातील समुद्राची
पातळी वाढणार असलयाचे नमि
ु आहे .

तसेच नासाकडून ३१ ऑगथ्, २०१६ रोजी प्रमसद्ध

झालेलया वत्ृ तानूसार िे खील तनिशानास आलेले आहे .

(३) जागतीक थतरावर औद्योगीकरण, वाढती लोकसींख्या, बेसूमार जींगलतोड, नैसगीक व
मानवतनममात घडामोडीींमळ
ु े वातावरणातील काबानडाय ऑक्साईड नायट्रोजन व ममथेन इत्यािी

यासारख्या हररत वायूींचे प्रमाण नैसगीक प्रमाणापेिा अर्धक वाढलयामुळे पथ्
ृ वीच्या तापमानात

सन १९८० पासन
ू सरासरी ०.८ अींश सेजलसअस इतकी वाढ झालयाने वातावरणात बिल होत
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आहे त. या वातावरणीय बिलाींमळ
ु े जागतीक थतरावर समुद्राच्या पातळीत सुद्धा सरासरी २३
से.मी इतकी वाढ झालेली आहे. महाराषट्र राज्याने माहे माचा २०१० मध्ये ्े रो या सींथथेच्या

सहकायााने अशा बिलाींमळ
ु े उद्भवणाऱ्या समथयाींना सामोरे जाण्यासाठी सववथतर कृती आराखडा
तयार करण्याचे काम हाती घेतले होते. केंद्र शासनाने सन २००८ मध्ये वातावरणीय बिलाींना

सामोरे जाण्यासाठी राथट्रीय वातावरणीय बिल कृती आराखडा तयार करून त्या अनुरूप सवा
राज्याींना कृती आराखडा करण्याचे तनिे श दिले होते. उपरोक्त सींथथेने ववभागतनहाय केलेलया
मशफारशीच्या

अनुर्ींगाने

राज्याचे

वातावरणीय

बिलाींचे

पररणाम

कमी

करण्यासाठीच्या

उपाययोजना बाबत दि.२४ ऑक््ोंबर, २०१७ च्या शासन तनणायान्वये ्यापक धोरण ठरववण्यात
आलेले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मांब
ु ई उपनगर जजल््याच्या लोिसांख्येच्या दृष्ट्टीिोनातन
ू नागरी
वस्त्याांमधील रोगराई तनयांत्रणात आणण्याबाबत

(२)

५९४०७ (२८-०७-२०१६).

श्री.अबू आजमी (मानखूदा सशवाजीनगर) :

सन्माननीय

पयाावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मुींबई उपनगर जजल्याच्या लोकसींख्येच्या दृष्ीकोनातून नागरी वथतीत
पसरलेले

अनारोग्य

तनयींत्रणात

आणण्याबाबतची

मागणी थथातनक

रदहवाशी

सींघ्ना,

लोकप्रतततनधी तसेच थथानीय रदहवाशी सींघाच्या प्रतततनधीींनी मा.पयाावरण मींत्री, मा.पयाावरण
राज्यमींत्री, प्रधान सर्चव, पयाावरण ववभाग याींच्याकडे दिनाींक २३ एवप्रल, २०१६ रोजी वा
त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, याप्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (२७-०३-२०१९) : (१) व (२) अशा प्रकारचे तनवेिन प्राप्त झालयाचे
अमभलेखावर आढळून येत नाही. तथावप नागरी वथतीत आरे ाग्यवधानाकररता बह
ृ न्मुींबई
महानगरपामलकेकडून पुढील प्रमाणे उपाययोजना करण्यात आलया आहे त:अ) साथीच्या आजारासाठी तनयींत्रण किाची
और्ध सामग्र
ु ी, प्रमशिण, जनजागत
ृ ी

थथापना, रोगसवेिण, रोगतनिान, सुववधा, पुरेशी

ब) मलेररया आजाराच्या तनयींत्रणासाठी राबववण्यात येणारे कायाक्रम:• डास प्रततबींध उपाययोजना
• त्वररत तनिान व समूळ उपचार

• मायक्रोमॅवपींग आणण मायक्रोप्लॅ तनींग
• मनपाच्या व इतर खात्याींशी समन्वय
क)

• प्रमशिण व जनजागत
ृ ी

डेंग्यू आजाराच्या तनयींत्रण व प्रततबींधासाठी राबववण्यात येणारे कायाक्रम:-
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• हाऊमसींग सोसाय्ीज व कामाच्या दठकाणी ववशेर् उपाययोजना
• सहवामसताचे सवेिण

• खाजगी वैद्यकीय ्यवसायीकाबरोबर समन्वय
• उच्चभ्रु वथतीत ववशेर् उपाययोजना

• जनजागत
ृ ी
ड) कक्क तनयींत्रण ववभागातफे राबववण्यात येणारे कायाक्रम

• महापामलकेतफे थकींधववराजीत धम्र
ु फवारणी यींत्राद्वारे व पररमींडळ तनहाय ७ वाहन

ववराजीत धम्र
ु फवारणी यींत्राद्वारे धम्र
ु फवारणी करण्यात येते

• बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेच्या कायािेत्रात बाींधकामाच्या दठकाणी कायारत बाींधकाम
मजुराींच्या झोपडयामध्ये इनडोअर रे सीडयुअल फवारणी (IRS) करण्यात येत.े
• महानगरपामलका कायािेत्रामध्ये झोपडप्ी ववभागात ड्रममध्ये भरुन ठे वलेलया पाण्यात

्े मीफॉस हे डास अळीनाशक ्ाकण्यात साप्तादहक आवतानाने येत.े

• त्याच प्रमाणे इतर डास उत्पतीथथानावर डास अळीनाशक तेलाची फवारणी

येते.

करण्यात

• डेंग्यू डासाींची उत्पत्ती रोखण्यासाठी मे २०१६ पासन
ू झोपडप्ृ्याींच्या छपराींवरील ्ायर
व ऑड आ्ीकल काढण्याचे ववशेर् कायाक्रम हाती घेण्यात आले आहे .
• मलेररया व डेंग्यू पसरववणा-या डासाींची उत्पत्ती झालयाचे आढळले अशा रदहवाश्याींना

मनपा अर्धतनयम १८८८ कलम ३८१ (अ) (ब) द्वारे कायिे शीर करण्यात येत.े

इ) लेप््ोथपायरोमसस या आजाराच्या तनयींत्रण व प्रततबींध करण्यासाठी गोठे व तबेले याींच्यावर
कारवाई करण्यात येते.

ई) जलजन्य आजारासाठी करण्यात येणा-या उपाययोजना

• २४ ववभागातील वैद्यकीय आरोग्य अर्धका-याींच्या कायाालयामाफेत वपण्याच्या पाण्याचे

िै नींदिन सवेिण करण्यात येत.े

• अयोग्य पाण्याचा नमन
ु ा आढळलेलया व जलजन्य आजाराच्या रुग्ण आढळलेलया

पररसराचे सवेिण करण्यात येत.े

• सवेिण आढळलेलया रुग्णाींमध्ये शुषकीकरण ्ाळण्याकररता जलसींजजवनीचे वा्प

करण्यात येते.

• आवश्यकतेनुसार रुग्णाींना जवळच्या िवाखाना/ रुग्णालयात पुढील उपचारासाठी सींिमभात

करण्यात येते.

• पाणी उकळून व गाळून वपण्याबाबत जनजागत
ृ ी करण्यात येत.े

• पाण्याच्या अततररक्त शुघ्िीकरण्यासाठी क्लोररन गोळयाींचे वा्प करण्यात येते.

• कतनषठ अन्वेर्क (अन्ननाशक) याींच्यामाफेत ववभागातील पिपथावरील उघडे अन्नपिाथा,

जाथत वपकलेली फळे , धूळ व माश्या बसलेले अन्नपिाथा व सरबतासारखी पेये नष् करण्यात
येतात.

• मींब
ु ई महानगरपामलका सावाजतनक आरोग्य खात्यातफे फेररवालयाकडील पाणी व बफे
नमन
े
तपासण्यासाठी
ववशेर् मोदहम राबववण्यात येत असन
अयोग्य नमन
ु
ू
ु ा आढलेलया
आथथापनावर कारवाई करण्यात येते.
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फ) एच १ एन १ (थवाईन फ्ललयू) आजाराच्या प्रततबींधासाठी गरोिर माता, आरोग्य कमाचारी व
अततजोखमीच्या ग्ासाठी ४५ लसीकरण केंद्रावर एच १ एन १ (थवाईन फ्ललयू) लसीकरण
सुववधा उपलब्ध करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
सोलापूर शहरातील बेगमपेठ आणण रां गराज नगर येथे
पोसलसाांनी गट
ु खा जप्त िेल्याबाबत

(३)

६२१९८

(मुांबादे वी) :
काय :-

(१६-०८-२०१६).

श्री.ससध्दराम

म्हे त्रे

(अक्िलिोट),

श्री.असमन

पटे ल

सन्माननीय अन्न व औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) सोलापूर शहरातील बेगमपेठ आणण रीं गराजनगर या दठकाणी पोमलसाींनी दिनाींक १७ एवप्रल,

२०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास छापा ्ाकून सम
ु ारे रुपये ५ लाख ६६ हजार ककीं मतीचा गु्खा
जप्त करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, सिर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
व त्यानस
ु ार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट (२६-०३-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) बेगम पेठ, सोलापरू व रीं गराज नगर, सोलापरू येथे दिनाींक १६/४/२०१६ रोजी एकत्रत्रत रुपये
५,६६,८७०/- इतक्या

ककीं मतीचा प्रततबींर्धत अन्न पिाथाांचा साठा जप्त करण्यात आलेला आहे.

त्यानुसार सींबींर्धताींववरुध्ि दिनाींक १७/०२/२०१७ रोजी मा. मुख्य न्यायिीं डार्धकारी, सोलापूर याींचे
न्यायालयात ख्ला िाखल करण्यात आला आहे . प्रकरण न्यायप्रववष् आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मुांबईतील ध्वनी प्रदष
ू णावर तनयांत्रण ठे वण्याबाबत
(४)

६५०११ (१३-१०-२०१६).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय पयाावरण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मींब
ु ई शहरात सवाार्धक ध्वनी प्रिर्
ू ण होत असलयाचे केंद्रीय प्रिर्
ू ण तनयींत्रण मींडळाच्या

(मसपीमसबी) अ्यासातन
थपष् झालयाचे दिनाींक १६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी वा सुमारास
ू
तनिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास मुींबई, नवी मुींबईतील वाशी हॉजथप्ल, एएसीएचपी, वाींद्रे आणण महाराषट्र प्रिर्
ु ण
तनयींत्रण मींडळ मुख्यालयाच्या दठकाणी बसववण्यात आलेलया चार थ्े शन्समध्ये

मयाािेचे १०० ्क्के उललींघन होत असलयाचे तनिशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

ध्वनी

वव.स. ५७१ (5)
(३) असलयास, मुींबईतील ध्वनी प्रिर्
ू णावर तनयींत्रण ठे वण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (०७-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) अींशत: खरे आहे.
(३) महाराषट्र प्रिर्
ु ण तनयींत्रण मींडळाकडुन सींबींर्धत महानगरपामलकेचे आयुक्त व पोलीस

आयक्
ु त याींना दिनाींक २७ जल
ु ,ै २०१६ रोजी तनिे श िे ण्यात आलेले आहे त. ध्वनी प्रिर्
ु ण
(तनयमन व तनयींत्रण) तनयम २०१७ चा प्रभावीपणे अींमलबजावणी

करण्यासाठी तसेच शाींतता

िेत्र /झोन घोवर्त करणेबाबत शासन तनणाय दिनाींक २० नो्हे बर, २०१७ अन्वये मागािशाक
सुचना तनगाममत करण्यात आलया आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
जजांदाल स्टील वक्सा (जज.रायगड) या िारखान्यािडून पयाावरणाची हानी होत असल्याबाबत
(५)

६६८६०

(पैठण) :

(२७-०१-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब

मुरिुटे

(नेवासा),

श्री.सांदीपानराव

सन्माननीय पयाावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

भुमरे

(१) रायगड जजल्यातील मे.जजींिाल थ्ील वक्सा या कारखान्यामळ
ु े पयाावरणाची हानी झालया
बाबत अनेक तक्रारी आलया आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच या कारखान्याववरुद्ध थथातनक नागररकाींनी अनेकवेळा आींिोलने केली आहे त, हे ही
खरे आहे काय,
(३) असलयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार काय कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (०८-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही. रायगड जजलयातील मे. जजींिाल थ्ील
वक्सा या कारखान्यामुळे पयाावरणाची हानी झालयाबाबत

उपप्रािे मशक कायाालय, महाराषट्र

प्रिर्
ु ण तनयींत्रण मींडळ, रायगड व तहमसलिार पेण याींच्याकडे तक्रार प्राप्त झाली नाही.
(२)

हे

खरे

नाही.

रायगड

जजलयातील

मे.जजींिाल

थ्ील

वक्सा

या कारखान्याववरूध्ि

आींिोलनाबाबत उपप्रािे मशक कायाालय, महाराषट्र प्रिर्
ु ण तनयींत्रण मींडळ, रायगड व तहमसलिार
पेण याींच्याकडे तक्रार प्राप्त झाली नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५७१ (6)
मुांबईतील सागरी किनाऱ्यावरील प्रदष
ु ण रोखण्याबाबत
(६)

६७१२९ (२७-०१-२०१७).

श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (सशडी),

श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.मनोहर भोईर (उरण) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पयाावरण मांत्री पुढील

(१) मुींबईच्या समुद्रात कोणतीही प्रकक्रया न करता सोडण्यात येणारे साींडपाणी, ककनारपट्टीवर

आढळणारा प्लॅ जथ्कचा खच, ततवराींची होणारी बेसम
ु ारे कत्तल इत्यािी अनेक घ्क प्रिर्
ु णाला
कारणीभूत ठरत असलयाची बाब वॉच डॉग फाऊींडेशनने मुींबई महानगरपामलकेसह जजलहार्धकारी
व वन ववभागाच्या अर्धकाऱ्याींच्या सप््ें बर, २०१६ रोजी तनिशानास आणली, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, सिर “वॉच डॉग” सींथथेने मुींबईसह ठाणे आणण नवी मुींबईमधील खाडी आणण

ककनाऱ्याींच्या घेतलेलया आढा्यात वसोवा, र्गरगाव चौपा्ी, गे्वे ऑफ इींडडया, मादहम, वाशी
खाडी, एमलफीं्ा बे्, वरळी सी फेस, नररमन पाँई्, हाजीअली आणण मुींब्रा रे तीबींिर येथील
ककनारे सवाार्धक प्रिवू र्त झालयाचे आढळून आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) तसेच िे शातील प्रिर्
ू णाचे प्रमाण अर्धक असणा-या शहराींमध्ये नवी मुींबईचा समावेश
झाला आहे व नवी मुींबईत ववकासाच्या नावाखाली पयाावरणाचा –हास होत असलयाने ही
पररजथथती तनमााण झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असलयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले,

त्यानुसार प्रिर्
ू ण रोखण्याच्या सींिभाात शासनाने कोणती कायावाही केली आहे तसेच सींबींर्धत
पयाावरण ववभागाच्या अर्धकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (०८-०३-२०१९) : (१) महाराषट्र प्रिर्
ु ण तनयींत्रण मींडळ व बह
ृ न्मुींबई
महानगर पामलका याींचे कडे वॅाच डॅाग फाऊींडेशनचा अहवाल प्राप्त झालेला नाही.

(२) महाराषट्र प्रिर्
ू ण तनयींत्रण मींडळाकडून गे् वे ऑफ इींडडया, नररमन पॉईं्, र्गरगाव,
मलबार दहल, हाजी आली, वरळी, िािर, एमलफींन््ा के्हस, मादहम कक्रक, वसोवा, जह
ू ू चौपा्ी,

ममठी निी (त्रबकेसी/एम्ीएनएल त्रब्रज) या दठकाणाहून तनयमीतपणे समुद्राच्या पाण्याचे नमुने
सींकलीत करण्यात येतात. समुद्राचे पाण्याचे पथ
ृ :करण अहवालानुसार, पाण्याची गुणवत्ता
बहुताींशी ववदहत मयाािेत आढळते.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

िोल्हापूर येथील प्रादे सशि प्रदष
ू ण तनयांत्रण मांडळाच्या िायाालयातील
हे ल्पलाईन बांद असल्याबाबत

(७)

७६६३७ (२०-०४-२०१७).

श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :

पयाावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

वव.स. ५७१ (7)
(१) कोलहापूर पींचगींगा निी प्रिर्
ु णासींबींधी तक्रार करण्यासाठी आणण उपाय जाणून घेण्यासाठी
येथील प्रािे मशक प्रिर्
ू ण तनयींत्रण मींडळाच्या कायाालयातील हे लपलाईन महामींडळाच्या िल
ु क्षा ित
कारभारामुळे बींि असलयाचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशानास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असलयास, उक्त निीतील प्रिवू र्त पाण्यामुळे जलचर मत्ृ यम
ू ख
ू ी पडत असून िवू र्त पाणी
वपऊन निीकाठावरील ग्रामथथाींचे आरोग्य धोक्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, पींचगींगा निी प्रिर्
प्रलींत्रबत असून याबाबत
ु णाचा प्रश्न अनेक वर्ाापासन
ू
शासनाने कोणती कायावाही करण्यात आली आहे वा येत आहे ,

(४) असलयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व

त्यानुर्ींगाने सींबींर्धताींवर कोणती कारवाई केली व पींचगींगा निी प्रिर्
ू णमुक्त करण्याबाबत
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (०५-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
पींचगींगा निी प्रिर्
ू ण सींिभाात मा.उच्च न्यायालयात िाखल केलेलया जनदहत यार्चका

क्र.१८३/२०१२ च्या अनुर्ींगाने उच्च न्यायालयाने मींडळाच्या कोलहापूर येथील कायाालयात
पींचगींगा निी प्रिर्
ु णाच्या तक्रारीींची

िखल घेण्यासाठी ्ोल फ्री िरू ध्वनी िे ण्यात यावे. असे

आिे मशत दिले होते, त्यानुसार मा. ववभागीय आयुक्त, पुणे याींच्या तनिे शानुसार सिर ्ोल फ्री

हे पींचगींगा निी प्रिर्
ू णास कारणीभूत असलेले महत्वाचे घ्क कोलहापूर महानगरपामलका व

इचलकरीं जी नगरपामलका याींचे माफात दिनाींक १३/०१/२०१५ पासून कायााजन्वत केले होते, त्याचा

क्रमाींक u १८००-२३३-१२१९ असा आहे . सिर ्ोल फ्री चे त्रबल कोलहापूर महानगरपामलका व
इचलकरीं जी नगरपामलका याींनी ववभागन
ू भरावयाचे होते. तथावप, पाठपरु ावा करुन िे खील
त्याींनी हे त्रबल न भरलयामुळे बी.एस.एन.एल. याींच्याकडून सिर हे लपलाईन बींि करण्यात
आलेली आहे . याबाबत मींडळाने कोलहापूर महानगरपामलका व इचलकरीं जी नगरपामलका याींना

सिर त्रबले भरण्यासींिभाात कळववण्यात आले होते पुन्हा दिनाींक २८/०२/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये
िे खील कळववले होते.

(२) अशत: खरे आहे , परीं तु जजलहा आरोग्य अर्धकारी, जजलहा पररर्ि, कोलहापूर याींच्या
अहवालानस
ु ार

पींचगींगा

(३)

पींचगींगा

निीकाठाच्या

कोणत्याही

गावामध्ये

जलजन्य

आजाराची

साथ

उिभवलेली नाही.
व

(४)

निीच्या

प्रिर्
ू णाबाबत

करावयाच्या

उपाययोजनाींवर

िे खरे ख

व

समन्वयासाठी मा.उच्च न्यायालयात िाखल झालेलया जनदहत यार्चका क्र.१८३/२०१२ मध्ये
मा.उच्च न्यायालयाने दिलेलया तनिे शा प्रमाणे ववभागीय आयुक्त, पुणे याींच्या अध्यितेखाली
आिे श क्र.०८/२०१४ दि. २६.११.२०१४ अन्वये खालीलप्रमाणे सममती गदठत करण्यात आलेली

आहे . या सममतीमध्ये तनरी या सींथथेकडून सिथय म्हणून डॉ.राकेशकुमार, प्रमुख वैज्ञातनक व
मख्
ु य, तनरी याींची तनयक्
ु ती करण्यात आलेली आहे.

वव.स. ५७१ (8)
तसेच, मा.उच्च न्यायालयात जनदहत यार्चका क्र.१८३/२०१२ अींतगात पींचगींगा नींिी
प्रिर्
ू ण सींिभाात महाराषट्र प्रिर्
ू ण तनयींत्रण मींडळाने मा. उच्च न्यायालय मुींबई येथे प्रततज्ञा पत्र
सािर केलेले असून सिर प्रततज्ञापत्रात पींचगींगा निी प्रिर्
ु णास कारणीभूत

असणाऱ्या थथातनक

थवराज्य सींथथा, साखर उियोग, इतर कारखाने, सामाईक औियोर्गक साींडपाणी प्रकक्रया
सयींत्रणा केंद्र, तसेच जजलहा पररर्ि इत्यािी घ्काींचा सववथतर समावेश केलेला असन
ू सिरील
बाब न्यायप्रववषठ आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
साळाव (जज.रायगड) येथील जेएसडब्लल्यू िांपनीच्या डस्टमळ
ु े
गावातील ववदहरीतील पाणी प्रदवु षत झाल्याबाबत

(८)

८००३४ (२१-०४-२०१७).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

सन्माननीय पयाावरण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) रायगड जजल्यातील साळाव जेएसडब्लयू कींपनीच्या डथ्ने साळाव गावातील ववदहरी

प्रिवु र्त होत असलयाचा आरोप साळाव गावाच्या मदहलाींनी केला असलयाचे माहे जानेवारी,
२०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असलयास,

गावाला त्वररत पाणी ममळावे म्हणून साळाव गावातील मदहलाींनी जेएसडब्लयू

कींपनीला माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान तनवेिन सािर केले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असलयास, सिर प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले,

(४) असलयास, उक्त तनवेिनानुसार साळाव गावाला थवच्छ पाणी ममळावे याकररता कोणती
कायावाही केली

वा करण्यात येत आहे ,

(५) तसेच उपरोक्त िोर्ी कींपनीववरूध्ि शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
नसलयास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (०५-०३-२०१९) : (१), (२) व (३) अींशत: खरे आहे .
याबाबत महाराषट्र प्रिर्
ू ण तनयींत्रण मींडळाकडे कोणतेही तनवेिन अथवा तक्रार प्राप्त

झालेली नाही. परीं तू दि.०९.०६.२०१८

रोजी या अनुर्ींगाने पाहणी

केली असता कींपनी

प्रशासनाकडे तनवेिन प्राप्त झालयाचे तनिा शनास आले. पाहणी/ग्रामथथाींच्या भे्ी िरम्यान
मे.जे.एस.डब्लयू मल., या उियोगाच्या डथ्मुळे पाणी खराब झाले नसलयाचे उपजथथत

ग्रामथथाींनी

नमुि

केले.

भे्ीचे

वेळी

सिर

ववदहरीतील

पथ
ृ :करणासाठी मध्यवती प्रयोगशाळा येथे पाठववले आहे त.

पाण्याचे

नमुने

गोळा

करून

(४) साळाव या गावास मे.जे.एस.डब्लयू. मल., या उियोगाकडून मागील काही वर्ाापासून थवच्छ
पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत असलयाचे ग्रामथथाींनी भे्ी िरम्यान नमुि केले. तथावप

वव.स. ५७१ (9)
ग्रामथथाींच्या तनवेिनानुसार, उियोगाने आवश्यक ती कायावाही करणेबाबत मींडळाने त्याींच्या
दिनाींक १४/०६/२०१८ रोजीचे पत्रान्वये

सुर्चत केले आहे. त्यानुसार दि.१९/०६/२०१८ च्या

पत्रान्वये जे.एस.डब्लयू थ्ील मल. याींनी साळाव गावातील ववदहरीतील पाणी प्रिर्
ू ीत होणार
नाही याबाबतची काळजी घेऊ असे आश्वासन दिले आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पालघर जजल््यातील एमआयडीसीच्या िांपन्याांमधन
ू सोडण्यात
येणाऱ्या साांडपाण्यामुळे शेतीचे होत असलेले नि
ु सान

(९)

८१४९९ (२०-०४-२०१७).

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

श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई) : सन्माननीय पयाावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नवापूर (जज.पालघर) येथील बोईसर समुद्रककनारी भागातील भातशेतीचे एमआयडीसीच्या

कींपन्यामधून सोडण्यात येणा-या रसायनयुक्त साींडपाण्यामळ
ु े मोठ्या प्रमाणात नक
ु सान होत
असलयाचे शासनाच्या तनिशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुर्ींगाने उक्त कींपन्याींवर कारवाई करण्यासींिभाात तसेच भातशेतीचे नुकसान ्ाळण्यासाठी
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (२२-०२-२०१९) : (१) होय.

(२) व (३) महाराषट्र औद्योर्गक ववकास महामींडळ, तारापूर येथील उद्योगाींचे साींडपाणी वाहून
नेणारी सामुदहक साींडपाणी प्रकक्रया यींत्रणाची िमता ही वाढत्या औद्योगीकरणामळ
ु े अपूरी पडत
असलयाने तसेच साींडपाणी वाहून नेणाऱ्या वादहन्याची िरू
ु थती न केलयामळ
ु े सिरची घ्ना
घडलयाचे तनिा शनास आले आहे .
महाराष् प्रिर्
ू ण तनयींत्रण मींडळाकडून तारापूर औद्योर्गक वसाहतीचे नो्हें बर-२०१६

व जानेवारी, २०१७ या िोन ्प्पात मुख्यालय थतरावरून स्हे करण्यात आला. त्यामध्ये ५१

उद्योगाींना उत्पािन बींिचे आिे श तसेच २४ उद्योगाना प्रथताववत आिे श तसेच ४० उद्योगाींना
कारणे िाखवा नो्ीसा बजावण्यात आलेलया असन
ू उद्योगाच्या साींडपाणी प्रकक्रया यींत्रणा, हवा
प्रिर्
ू ण तनयींत्रण यींत्रणा व तत्सम बाबीींची पाहणी मींडळाकडून तनयममतपणे करण्यात येते. सन
२०१७ मध्ये केलेलया पाहणी िरम्यान एका उद्योगाला उत्पािन बींिचे आिे श िे ण्यात आले
असून एकूण ६ उद्योगाींना प्रथताववत आिे श पाररत करण्यात आले आहे त.

महाराषट्र प्रिर्
ू ण तनयींत्रण मींडळाकडून नवापूरखाडी पररसरातील पाण्याचे नमूने

तनयममतपणे सींकमलत करण्यात येत असन
ू प्रयोगशाळे कडून प्राप्त पथ
ृ :करण अहवाल प्राप्त
करण्यात आला आहे .

वव.स. ५७१ (10)
महाराषट्र औद्योर्गक ववकास महामींडळ, तारापूर औद्योर्गक सींघ्न याींचेकडून

अततररक्त ५० िशलि घन मी्र इतक्या िमतेचा सामाईक साींडपाणी प्रकक्रया यींत्रणा
प्रथताववत आहे .
सध्या कायारत असलेलया २५ एम एल डी सामाईक साींडपाणी प्रकक्रया यींत्रणा योग्य

प्रकारे सरू
ु ठे वलयास व प्रथताववत नववन सामाईक औद्योर्गक साींडपाणी प्रककया यींत्रणा पूणा
करून ७.१ कक.मी इतक्या खोलवर नवापूर येथील समुद्रात सोडण्यास तनश्चीतपणे समुद्र व
खाडीतील प्रिर्
ू णास आळा बसेल.

___________

मुांबईतील पासलिा, शासिीय व खाजगी रुग्णालयाच्या पररसरात
ध्वनी प्रदष
ू णाची पातळी वाढल्याबाबत

(१०)

८५५९९ (२१-०८-२०१७).

(चारिोप),

अॅड.पराग

अळवणी

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.योगेश सागर
(ववलेपाले),

अॅड.आसशष

शेलार

(वाांद्रे

पजश्चम),

आर.तसमल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली पूव)ा :

िॅप्टन

सन्माननीय

पयाावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील शासकीय, पामलका व खाजगी रुग्णालय पररसरात ध्वनी प्रिर्
ू णाची पातळी
वाढली असलयाचे आवाज फाउीं डेशनने केलेलया सवेिणात माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान
तनिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, मुींबईतील केईएम रुग्णालय आणण दहींिज
ु ा रुग्णालय पररसरात तब्बल १००
डेमसबल आवाजाची नोंि करण्यात आली असन
ू केईएम रुग्णालयाबाहे र वाहनाींची नेहमीच विा ळ

असलयामळ
ु े केईएम पररसरातील आवाजाची पातळी सवाार्धक असलयाचीही नोंि करण्यात
आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच मुींबईसह राज्यात वाहनाींच्या धूरामुळे, कारखान्याींच्या रासायतनक ममर्ित िवू र्त
साींडपाण्यामळ
ु े व सणवारी वाजववण्यात येणा-या फ्क्याींमळ
ु े मींब
ु ईतील नागररकाींचा प्रिर्
ू णामळ
ु े
बळी जाण्याची शक्यता आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असलयास, उक्त सवेिणाच्या अनुर्ींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व त्यानुसार उक्त ध्वनी प्रिर्
ू ण रोखण्याकररता कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) तसेच राज्यातील वाढते प्रिर्
ू ण रोखण्याकररता शासनाने कोणत्या ववशेर् उपाययोजना
केलया आहे त वा करण्यात येत आहे , नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (०५-०३-२०१९) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.
(४) व (५) ध्वनी प्रिर्
ू ण (तनयमन व तनयींत्रण) तनयम २०१७ चा प्रभावीपणे अींमबलबजावणी

करण्यासाठी तसेच शाींतता िेत्र/झोन घोवर्त करणे बाबत शासन तनणाय दि.२० नों्हे बर २०१७
अन्वये मागािशाक सूचना तनगाममत करण्यात आलया आहे त.
___________

वव.स. ५७१ (11)
माणगाांव (जज.रायगड) येथील िाळ नदी प्रदवू षत झाल्याबाबत
(११)

८६४३२ (२१-०८-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय पयाावरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) माणगाींव (जज.रायगड) येथील काळ निीमध्ये शहरातील मोठया गह
ृ प्रकलप इमारतीचे
साींडपाणी सोडलयामुळे निी िवू र्त झाली असून पररसरातील नागररकाींच्या आरोग्याला धोका
तनमााण झाला असलयाचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशानास आले, हे खरे आहे
काय,
(२) असलयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार सींबींर्धताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रामदास िदम (१४-०३-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) सिर बाबत महाराषट्र प्रिर्
ू ण तनयींत्रण मींडळाने तक्रारीच्या अनुर्ींगाने दिनाींक २९ जून,
२०१७ रोजी प्रथताववत आिे श दिले आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील जलप्रदष
ू ण टाळण्यासाठी साांडपाणी आणण िारखान्यातील
प्रदवू षत पाण्यावर पन
ु प्राकिया िरण्याबाबत

(१२)

८८५३८ (२१-०८-२०१७).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पयाावरण मांत्री

(१) राज्यातील जलप्रिर्
ू ण ्ाळण्यासाठी साींडपाणी, कारखान्यातील प्रिवू र्त पाण्यावर पुनप्राकक्रया

करून इतर कामासाठी त्या पाण्याचा वापर करावा असे जलतज्ञाींचे मत असलयाचे दिनाींक १२
एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास तनिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, राज्यातील काही जजल्यातील ववववध नद्यावरील प्रकलप हे च प्रमुख जलथत्रोत
आहे त, हे ही खरे आहे कायृ
(३)

असलयास,

जलसािरतेचा

अभाव,

शेतीमध्ये

वापरली

जाणारी

रासायतनक

खाते,

रुग्णालयातील केरकचरा, मुितबा्य और्धाींची योग्य ववलहे वा् लावण्याचा अभाव यामुळेही
जलप्रिर्
ू णात वाढ होत आहे, हे ही खरे आह काय,

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

त्यानुसार जलप्रिर्
ू ण रोखण्याबाबत व प्रिवू र्त पाण्यावर प्रकक्रया करून पाण्याचा वापर
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५७१ (12)
श्री. रामदास िदम (०५-०३-२०१९) : (१) अशी ववमशष् थवरुपाची बाब तनिा शनास आलेली नाही
तथावप महाराषट्र प्रिर्
ू ण तनयींत्रण मींडळाने कारखान्यातून तनममात होणाऱ्या साींडपाण्यावर

प्रकक्रया करुन प्रकक्रयाकृत साींडपाण्याचा पुनव
ा ापर उियोगाच्या प्रकक्रयेमध्ये करण्याचे तसेच
उियोगाच्या पररसरातील बागबगीच्यासाठी वापरण्याचे बींधनकारक केलेले आहे . कोणत्याही

उियोगास ववनाप्रकक्रया साींडपाण्याचा ववसगा उियोगाच्या बाहे र करण्यास परवानगी दिली जात
नाही. तसेच, सिर उद्योगास भे्ी िे ऊन प्रकक्रया सयींत्रणेची पाहणी केली जाते व िोर्ी
उियोगाींवर पयाावरण कायियाअींतगात कारवाई केली जाते. शहरामधून तनममात होणारे साींडपाणी

व घनकचऱ्याच्या ्यवथथापनासाठी मींडळाने राज्यातील महानगरपामलकाींना तनिे श िे ऊन
त्याींच्या वावर्ाक अींिाजपत्रकात २५ ्क्क्याची तरतूि करण्याचे कळववले आहे .
(२) व

(३) होय, तथावप, महाराषट्र प्रिर्
ू ण तनयींत्रण मींडळ कोणत्याही उियोगास व साींडपाणी

तनममाती करणाऱ्या थथातनक थवराज्य सींथथा याींना ववनाप्रकक्रया साींडपाण्याचा ववसगा नैसर्गाक
जलथत्रोत करण्याची परवानगी िे त नाही.
महाराषट्र

प्रिर्
ू ण

तनयींत्रण

मींडळ

जैववैियकीय

कचऱ्याची

शाथत्रोक्त

पध्ितीने

ववलहे वा् लावण्यासाठी, राज्यातील वैियकीय आथथापनाींना तनिे श िे ऊन त्याींचा जैववैियकीय
तसेच वैियकीय आथथापनाींना भे्ी िे ऊन जैववैियकीय कचऱ्याचे योग्य ते वगीकरण

केले जाते ककीं वा कसे याची पाहाणी केली जाते व िोर्ी आथथापनाींवर पयाावरण कायियाअींतगात
कारवाई केली जाते.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

हातिणांगले (जज.िोल्हापूर) येथील लक्ष्मी औद्योधगि वसाहतीमधन
ं ीयुक्त
ू रसायने व दग
ु ध
साांडपाणी ओढ्यामध्ये सोडले जात असल्याबाबत

(१३)

८८७८३ (१८-०८-२०१७).

डॉ.सजु जत समणचेिर (हातिणांगले) :

सन्माननीय पयाावरण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) हातकणींगले (जज.कोलहापूर) येथील लक्ष्मी औद्योर्गक वसाहतीमधून काही उद्योगाींचे
रसायन

व

िग
ां ीयुक्त
ु ध

साींडपाणी

ओढ्यामध्ये

सोडले

जात असलयामळ
ु े

ओढ्यालगतची

शेतजमीन नावपक बनत असलयाचे तनिशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय तनिशानास आले,
(३) असलयास, चौकशीनुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसलयास, त्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. रामदास िदम (१६-०३-२०१९) : (१) लक्ष्मी औियोर्गक वसाहतीमधन
ओढयामध्ये
ू

साींडपाणी सोडलयामुळे जममन नावपक झालयाबाबत कोणतीही तक्रार महाराषट्र प्रिर्
ू ण तनयींत्रण
मींडळाकडे प्राप्त झालेली नाही.

लक्ष्मी औियोर्गक वसाहतीमध्ये जथथत असलेलया सामुदहक साींडपाणी प्रकक्रया

सींयींत्रणेचे प्रकक्रयाकृत साींडपाणी १२७ एकर शेत जममन व १७ एकर बाींबू लागवडी साठी वापरले
जाते.

वव.स. ५७१ (13)
(२) माहे जून, २०१८ मध्ये मे. युतनरोज ्े क्स्ाईल प्रोसेससा प्रा. मल., ल.औ.वसाहत या

कींपनीची साींडपाणी वाहून नेणारी पाईप लाईन फु्लयामळ
ु े काही अींशी साींडपाणी नालयात
ममसळले गेलयामुळे सिर उियोगावर कारवाई करण्यात आलेली होती.
(३) मे.यतु नरोज ्े क्स्ाईल प्रोसेससा प्रा. मल. प्लॉ् नीं. ४०,४१, लक्ष्मी औियोर्गक वसाहत,

हातकणींगले, जज. कोलहापूर या उियोगास दि. ०२.०७.२०१८ रोजी बींिचे आिे श पाररत करण्यात
आलेले होते व दि. १९.०७.२०१८ रोजी फौजिारी ख्ला िाखल करण्यात आलेला आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात र्ा िचरा उचलणाऱ्या असांघटीत िमाचाऱ्याांना सांरक्षण दे णे
तसेच र्ा िचऱ्याची ववल्हे वाट लावण्याबाबत
(१४)

९०३७३ (२१-०८-२०१७).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट),

अॅड.आसशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.असमत साटम (अांधेरी
पजश्चम) : सन्माननीय पयाावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात थमा्ा मोबाइालस, लॅ प्ॉप, सींगणक, ्ॅ बले्स आिी गॅझ्
े स ् सोबत फ्रीज, कुलर,

एसी आणण अनेकववध इलेक्ट्रॉतनक साधनाींचा वापर जाथत प्रमाणात होत असलयाने जुन्या
इलेक्ट्रॉतनक वथतुींच्या इा कचऱ्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असलयाचे माहे मे, २०१७ मध्ये
वा त्यािरम्यान तनिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय

(२) असलयास, इा कचऱ्यातील अॅमसड आणण इतर घातक घ्क वेगळे करण्याच्या प्रकक्रयेत
सहभागी कामगाराींच्या आरोग्यावर ववपरीत पररणाम होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असलयास, उपरोक्त प्रकरणी इा कचरा उचलणाऱ्या असींघ्ीत िेत्रातील ्यक्तीींच्या
सींरिणाबाबत तसेच इा कचऱ्याची सींपूणप
ा णे ववलहे वा् लावण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे , असलयास, कायावाहीचे थवरूप काय आहे ,
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (०८-०३-२०१९) : (१) ते (३) महाराषट्र

प्रिर्
ू ण तनयींत्रण मींडळ याींचे माफात

ई कचरा उत्पािक, ई - कचरा गोळा करणारे केंद्र, डडसमें्लर व ररसायकलर याींना ई कचरा
(्यवथथापन) तनयम २०१६ अींतगात प्रार्धकार पत्र सींमती पत्र प्रिान करण्यात येतात.
महाराषट्रात ई कचऱ्याचे तनयोजनबध्ि ्यवथथापन व ववलहे वा् लावण्यासाठी ई

कचरा ्यवथथापन अर्धकृत केंद्राना (डडसमें्लर व ररसायकलर) महाराषट्र प्रिर्
ू ण तनयींत्रण
मींडळ याींनी नोंिणीपत्र व सींमतीपत्र

िे ऊन मान्यता दिलेली आहे . महाराषट्रात एकूण अशी ३२

अर्धकृत ई कचरा (डडसमें्लर-२७ व ररसायकलर-०५) केंद्रे उपलब्ध आहे त. या ३२ अर्धकृत ई
कचरा (डडसमें ्लर व ररसायकलर) केंद्राींची िमता िरवर्ी
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

४८०६० मे.्न एवढी आहे.

वव.स. ५७१ (14)
भांडारा जजल््यातील सनफ्लॅ ग आयान अॅड स्टील िांपनी पररसरातील गावामध्ये
पाणी, ध्वनी व वायू प्रदष
ू ण होत असल्याबाबत
(१५)

९१८०२ (२१-०८-२०१७).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

सन्माननीय पयाावरण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) भींडारा जजल्यातील सनफ्ललॅ ग आयान अॅड थ्ील या लोह उत्पािन करणा-या कींपनीच्या
मसन्तर, डीआरपी, एसएमएस, एमबीएफ आिी प्लाीं् मधील उत्पािन वाढववण्याकररता उक्त
कींपनी पाणी, ध्वनी व वायू प्रिर्
ू ण करीत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, उक्त कींपनीतून ववर्ारी वायू सोडला जात असलयाने पररसरातील गावाींमध्ये
पयाावरणाचा ऱ्हास होत असून नागररकाींना श्वसनाचे ववकार होत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

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

त्यानुसार उक्त कींपनीवर कोणती कारवाई केली तसेच प्रिर्
ू ण रोखण्यासाठी कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे .

(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (०५-०३-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) जजलहा आरोग्य अर्धकारी, जजलहा पररर्ि भींडारा याींच्या अहवालानुसार याबाबत तनजश्चत
तनषकर्ााप्रत जाता येत नाही.

(३) महाराषट्र प्रिर्
ु ण तनयींत्रण मींडळाने कारखान्यामधून प्रिर्
ू णाचे प्रमाण ववदहत मयाािेपेिा

जाथत आढळून आलयामुळे दि.९/७/२०१५ रोजी कारखान्याचे उत्पािन बींि करण्याचे तनिे श दिले

होते. प्रिर्
ु ण तनयींत्रण ्यवथथा अद्ययावत करण्याकरीता मींडळाकडून दि.१५/७/२०१५ व

दि.२९/७/२०१६ रोजी तनिे श िे ण्यात आले आहे . त्याचबरोबर माहे ऑगथ्, २०१६ मध्ये रु.९.०
लि ची बँक हमी जप्त करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
गाळण ब,ु (ता.पाचोरा, जज.जळगाांव) गावास हगणदारी मुक्त गाव म्हणून अनुदान
समळण्यासाठी बनावट दाखले सादर िेल्याबाबत

(१६)

९१९९३ (२१-०८-२०१७).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा व

(१) गाळण ब,ु (ता.पाचोरा, जज.जळगाींव) या गावास हगणिारी मक्
ु त गाव म्हणन
ू अनि
ु ान
ममळण्यासाठी बनाव् िाखले सािर केलयाचे मादहतीच्या अर्धकारात प्राप्त झालेलया मादहतीतून
माहे जन
ू , २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
त्यानुसार सींबर्धताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५७१ (15)
श्री. बबनराव लोणीिर (२४-०१-२०१९) : (१) होय.
(२) होय, ग् ववकास अर्धकारी, पींचायत सममती, पाचोरा याींनी दिनाींक २५/४/२०१७ रोजी
प्रत्यि चौकशी केली. ग् ववकास अर्धकारी, पींचायत सममती, पाचोरा याींनी सािर केलेलया
चौकशी अहवालाच्या आधारे मख्
ु य कायाकारी अर्धकारी, जजलहा पररर्ि, जळगाींव याींनी

तत्कालीन ग्रामसेवक िी.नींि ु पा्ील याींचेववरुध्ि दिनाींक ६/७/२०१७ च्या ज्ञापनान्वये मशथतभींग
ववर्यक कारवाई सुरु केली आहे. िी. उत्तम गोवपचींि पा्ील, तत्कालीन सरपींच हे पिावर
नसलयाने त्याींच्याववरुध्ि ३९/१ ची कायावाही करण्यात आलेली नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
डहाण-ू पालघर (जज.पालघर) तालक्
ु यातील समद्र
ु किनारपट्टी भागात
सीआरझेड िायद्याचे उल्लांघन िरून बाांधिाम िेल्याबाबत

(१७)

९३०८३ (२१-०८-२०१७).

श्री.असमत घोडा (पालघर) :

सन्माननीय पयाावरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) डहाण-ू पालघर (जज.पालघर) तालुक्यातील समुद्र ककनारपट्टी भागात सीआरझेड कायद्याचे
उललींघन करुन भरती मयाािेपासन
ू ५०० मी्र िेत्रात बाींधकामे केलयाचे माहे मे, २०१७ मध्ये
वा त्यािरम्यान तनिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, यासींिभाात शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुर्ींगाने ककती जणाींवर कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रामदास िदम (०५-०३-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे .
पालघर तालुक्यात सिरची बाब तनिशानास आलेली नाही. तथावप डहाणू तालुक्यात १

प्रकरणामध्ये अनर्धकृत बाींधकाम केलयाचे तनिशानास आले आहे .

(२) तहमसलिार डहाणू याींचेकडून सींबींर्धताींना म.ज.म.अर्ध.१९६६ चे कलम ४५ प्रमाणे नो्ीस
िे ऊन बाींधकाम बींि करण्यात आले आहे . तहमसलिार डहाणू याींनी दि. १६/१०/२०१७ अन्वये
थवत:हून बाींधकाम िरू करणेबाबत कळववलेले आहे. तसेच ग्रामपींचायत नरपड याींनी
दि.१७/५/२०१७ रोजी व प्रािे मशक बींिर अर्धकारी मुींबई याींनी दि. २३/५/२०१७ रोजी बाींधकाम
तनषकासीत करणेबाबत सींबींर्धताींना नो्ीस दिली आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यातील स्वच्छता असभयान िायािम योजनेतांगत
ा वैयजक्ति
शौचालय अनुदानापासून लाभाथी वांधचत रादहल्याबाबत
(१८)

९३२५१ (२१-०८-२०१७).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा व

वव.स. ५७१ (16)
(१)

शासनाच्या

सींपूणा

थवच्छता

अमभयान

कायाक्रम

योजनेतींगत
ा

वैयजक्तक

शौचालय

बाींधकामासाठी शासनाने १२ हजार रूपयाींचे अनुिान जादहर केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, सिरहू अनुिान ग्रामपींचायतीकडे अियापी वगा झालेले नसलयाने लाभाथी वींर्चत
रादहले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असलयास, उक्त अनुिान ग्रामपींचायतीकडे अियापी वगा न होण्यामागची कारणे काय
आहे त,

(४) असलयास, याबाबत शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
तसेच त्यानर्
ु ींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसलयास, त्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (२६-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .
सींपूणा थवच्छता अमभयान कायाक्रमाचे नाव बिलून सन २०१२ मध्ये केंद्र शासनाने

तनमाल भारत अमभयान सरु
ु केले त्याचे नामकरण दिनाींक २ ऑक््ोबर, २०१४ पासन
ू थवच्छ
भारत ममशन (ग्रामीण) असे करण्यात आले आहे . थवच्छ भारत ममशन (ग्रामीण) अींतगात
वैयजक्तक शौचालय बाींधलयावर ववववक्षित ग्ाींतील लाभाथी घ्काींसाठी प्रोत्साहनपर रक्कम
रुपये १२,०००/- इतकी ठरववण्यात आली आहे.
(२) व (३) हे खरे नाही.
थवच्छ भारत ममशन (ग्रामीण) अींतगात केंद्र व राज्य दहथयाींतगात प्राप्त तनधी राज्य
शासनाकडून जजलहा पररर्िाींना ववतरीत करण्यात येतो. ग्रामपींचायतीींना थे् ववतरीत करण्यात

येत नाही. जजलहा पररर्िाींकडून सिर तनधी सींबींर्धत पींचायत सममती / ग्रामपींचायतीींना ववतरीत
करण्यात येतो. ववत्तीय वर्ा २०१८-१९ मध्ये थवच्छ भारत ममशन (ग्रामीण) अींतगात केंद्र

दहथसा रु.१३५२९२.१९ लि व अनरु
ु प राज्य दहथसा राज्य शासनाकडून जजलहा पररर्िाींना
ववतरीत करण्यात आलेला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
तळोजा (पनवेल) औद्योधगि वसाहतीतील डुिॉल िांपनीमळ
ु े तळोजा,
पनवेल व खारघर पररसरात वाढत असलेल्या प्रदष
ू णाबाबत

(१९)

९४९३३ (२५-०९-२०१७).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय पयाावरण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पनवेल (नवीमुींबई) तळोजा औद्योर्गक वसाहत येथील डुकॅाल कींपनीतन
ू प्रिर्
ू ण होत
असन
ू कासाडी निी व अींतगात ग्ाराींमध्ये तळोजा पररसरातील रसायनयक्
ु त प्रिवू र्त पाणी
वाहून जात असलयाचे दिनाींक १९ ऑगथ्, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास तनिशानास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,
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(२) असलयास, उक्त वाढत्या प्रिर्
ु णामुळे तळोजासह पनवेल व खारघर पररसरही प्रिवू र्त
होत असलयाचे तनिशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, तळोजा औद्योर्गक वसाहत पररसरातील प्रिर्
ू ण रोखण्यासाठी शासनाने कोणती
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (२२-०२-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) मे. डयुकॉल औरगॅतनक्स ॲण्ड कलसा प्रा.मल,प्लॉ् नीं.जी-७ एमआयडीसी तळोजा याना
प्रािे मशक अर्धकारी, नवी मुबई याींनी दिनाींक १८.०८.२०१७ अन्वये उत्पािन बींि करण्याचे

आिे श दिले आहे त. तसेच उप ववभार्गय अमभयींता महाराषट्र औद्योर्गक ववकास महामींडळ
याना दिनाींक २८.०८.२०१७ रोजी समज पत्र दिले आहे . तसेच, जल (प्र व प्रतन) कलम ३३ (अ)
अन्वये साींडपाणी यींत्रणा सध
ु ारण्याबाबत आिे श बजावण्यात आलेले आहे त.
(४) प्रश्न उिभवत नाही.

___________
राज्यात एिही शाांतताप्रवण क्षेत्र नसल्याची मादहती राज्यशासनाने
मा.उच्च न्यायालयात ददल्याबाबत
(२०)

९५३१० (३०-१२-२०१७).

श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (सशडी),

श्री.पथ्
ृ वीराज चहाहाण (िराड दक्षक्षण), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.असमत ववलासराव
दे शमख
(लातरू शहर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.िुणाल
ु
पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.हषावधान सपिाळ (बुलढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती
तनमाला

गाववत

(र्गतपूरी),

श्री.सांग्राम

थोपटे

(भोर),

अॅड.यशोमती

ठािूर

(ततवसा),

श्री.जयिुमार गोरे (माण): सन्माननीय पयाावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात एकही शाींतताप्रवण िेत्र नसलयाची मादहती राज्यशासनाने मा. उच्च न्यायालयात
दिलयाचे माहे ऑगथ्, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, केंद्र शासनाने ध्वनीप्रिर्
ू ण तनयमाींत िरु
ु थत्या केलया असून या न्या
तनयमाींनुसार रुग्णालये, न्यायालये आणण शैिणणक सींथथा याींचा समावेश शातींता प्रवण िेत्रात
येत नसलयाचे म्ह्ले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, शासनाने रुग्णालये, न्यायालये व शैिणणक सींथथा मधील शातींता प्रवण िेत्र
ह्ववण्यामागील कारणे काय आहेत,
(४) असलयास, राज्यात वाढते ध्वनीप्रिर्
ू ण रोखण्यासाठी शासनाने अध्यािे श काढून राज्यातील
शाींतताप्रवण िेत्राींची यािी घोवर्त करुन रुग्णालये, न्यायालये व शैिणणक सींथथा शातींता प्रवण
िेत्रात समाववष् करुन घेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसलयास, ववलींबाच कारणे काय आहे त ?
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श्री. रामदास िदम (२२-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
डोंबबवली, अांबरनाथ, बदलापूर (जज.ठाणे) येथील रासायतनि िारखान्यातील प्रदष
ू णामळ
ु े
उल्हास व वालधन
ू ी नदीसह िल्याण खाडी प्रदवू षत झाल्याबाबत

(२१)

९५५५७ (३०-१२-२०१७).

श्री.असमत साटम (अांधेरी पजश्चम), अॅड.पराग अळवणी

(ववलेपाले), श्री.नरें द्र महे ता (समरा भाईंदर), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.योगेश सागर
(चारिोप), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सरु े श (राजम
ू ामा) भोळे (जळगाव शहर) :
सन्माननीय पयाावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) डोंत्रबवली, अींबरनाथ, बिलापूर (जज.ठाण) रासायतनक कारखान्यातील प्रिर्
ू णामुळे उलहास व
वालधूनी निीसह कलयाण खाडी प्रिवू र्त झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच उलहासनगर मधून वाहणारा खेमानी नाला उलहास निीला ममळालयाने उलहास निीचे
पाणी मोठ्या प्रमाणात प्रिवू र्त झालयाने शहरातील नागररकाींचे आरोग्य धोक्यात आले
असलयाचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशानास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३) असलयास, उलहासनगर मधील वनशक्ती सींथथेच्या पिार्धकाऱ्याींनी उलहास निी व खेमानी
नालयातील पाण्याचे नमुने घेऊन त्याचा अहवाल मा.सवोच्च न्यायालयात सािर केला आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(४) असलयास, प्रिर्
ू ण रोखण्यासाठी आतापयांत काय केले व पढ
ु े काय करणार अहे असा
सवाल मा.सवोच्च न्यायालयाने पयाावरण खात्याला ववचारला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असलयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आहे व
त्यानुसार उक्त प्रिर्
ू ण रोखण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रामदास िदम (२२-०३-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) अशा प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त नाहीत.
(३) सिर बाब तनिा शनास आलेली नाही.
(४) व (५) उलहास व वालधन
ु ी निी प्रिर्
ू ण रोखण्यासाठी सींबींर्धत ववभागाने तयार केलेलया
कृती आराखडयाची अींमलबजावणी मा.मुख्य सर्चव, महाराषट्र राज्य याींच्या अध्यितेखालील
सममती पाठपुरावा करीत आहे.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ५७१ (19)
सभवांडी (जज.ठाणे) येथील िशेळी-िाल्हे र व खारे गाव टोलनािा ते माणिोली नािा पररसरात
ततवराांची तोड िरुन अनधधिृत बाांधिाम िरण्यात येत असल्याबाबत
(२२)

९६६६९ (३०-१२-२०१७).

श्री.किसन िथोरे

श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आहाहाड (मुांब्रा िळवा),

(मरु बाड), श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.जयांत पाटील (र्स्लामपरू ),

श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे गाव), श्रीमती ददवपिा चहाहाण (बागलाण), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),
श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.हनुमांत डोळस (माळसशरस), श्री.नरहरी णझरवाळ (ददांडोरी),
श्री.महे श चौघुले (सभवांडी पजश्चम) :
करतील काय :-

सन्माननीय पयाावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मभवींडी (जज.ठाणे) येथील कशेळी-कालहे र व खारे गाव ्ोलनाका ते माणकोली नाका
पररसरात ततवराींची तोड करुन अनर्धकृत बाींधकाम केलयाप्रकरणी नारपोली, मभवींडी, कोनगाींव
येथे िाखल केलेलया ३० गुन्हयाींतील ५८ आरोपीींना के्हा अ्क केली तसेच त्याींचेववरुध्ि
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(२) असलयास, नारपोली, कोनगाव व कशेळी-कालहे र पट्टयातील पाणथळ जागेवर प्रत्येकी ककती
अनर्धकृत कामे झाली आहे त याची पहाणी शासनाने केली आहे काय,

(३) असलयास, उक्त दठकाणी ककती व कोणकोणत्या कामाची पहाणी शासनाने केली आहे
तसेच सिर अनर्धकृत कामाच्या सींिभाात कोणता तनणाय घेतला वा घेण्यात येत आहे ,
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रामदास िदम (०८-०३-२०१९) : (१) मौजे केवणी, दिवे अींजूर, कशेळी, कालहे र कोन या

गावच्या खाडीककना-यावर काींिळवनाचा ऱ्हास तसेच काींिळवनावर माती व डॅब्रीजचा भराव
याबाबत प्राप्त झालेलया तक्रारीच्या अनुर्ींगाने उप-ववभागीय अर्धकारी, मभवींडी याींनी सींबींर्धत

इसमाींवर पयाावरण सींरिण कायिा १९८६ चे कलम १५ व १९ अन्वये १.नारपोली पोलीस
थ्े शन- २६, २.कोनगाव पोलीस थ्े शन-१, ३. तालुका पोलीस थ्े शन मभवींडी-३ असे एकूण ३०
गुन्हे िाखल केलेले आहे त. या प्रकरणाींमध्ये िोर्ारोप सािर केले असून सिर बाब न्याय
प्रववषठ आहे .

(२) दि. ०२/७/०१७ व दि. ०५/०७/०१७ रोजी महाराषट्र प्रिर्
ू ण तनयींत्रण मींडळ व मींडळ अर्धकारी
मभवींडी याींनी सींयक्
ु त पहाणी केली आहे .

(३) दि. ०५/७/०१७ रोजी करण्यात आलेलया पाहणीमध्ये रे ती बींिर कालहे र येथील रू. नीं.
१०८/०८ येथे नालया लगत खाजगी जमीनीवर भराव ्ाकलयाचे आढळून आले. महसल
ू

ववभागाने सिर जागा मालकावर गुन्हा िाखल केलेला आहे. सिर जागा खाडी ककना-यापासून
४०० ते ५०० मी. अींतरावर आहे. सिर नालयाच्या बाजल
ू ा गाळा नीं. बी-१०२ येथे मे. पायोतनयर
कोट्स आणण कलसा नावाचा उियोग म.प्र.तन. मींडळाच्या परवानगीमशवाय सुरू होता. त्यामध्ये
कलर ममक्सीींग व ब्लेंडीींग करून पॅक केला जात होता. सिर उियोगास बींिचे आिे श िे ण्यात
आलेले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५७१ (20)
धनगरवाडी (सोनई) (ता.नेवासा, जज.अहमदनगर) येथील पाणी साठवण तलावामध्ये सोनई
ग्रामपांचायतीिडून वाहनाद्वारे घनिचरा टािण्यात येत असल्याबाबत
(२३)

९८२०७ (३०-१२-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा) :

सन्माननीय पयाावरण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) धनगरवाडी (सोनई) (ता.नेवासा, जज. अहमिनगर) येथील पाणी साठवण तलावामध्ये गत
काही मदहन्यापासन
ू सोनई ग्रामपींचायतीकडून वाहनाद्वारे घनकचरा मोठया प्रमाणात ्ाकण्यात

येत असलयाची तक्रार धनगरवाडी येथील ग्रामथथाींनी व थथातनक लोकप्रतततनधीींनी शासनाकडे
माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, उक्त घनकच-यामुळे या तलावाचे पाणी िवू र्त होऊन नागररकाींच्या आरोग्यास
धोका तनमााण झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

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

त्यानुसार पाणी साठवण तलावाच्या थवच्छतेबाबत कोणती कायावाही केली तसेच सींबींर्धताींवर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (०५-०३-२०१९) : (१) व (२) महाराषट्र प्रिर्
ू ण तनयींत्रण मींडळ, ववभागीय
कायाालय, नामशक याींचेकडे कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही.

(३) महाराषट्र प्रिर्
ू ण तनयींत्रण मींडळाच्या अर्धका-याींनी या घ्नेबाबत दि. ७/२/२०१८ रोजी
पहाणी केली असून धनगरवाडी गावात साठवण तलाव असलयाचे आढळून आले. सिर

तलावाच्या आजब
ू ाजल
ू ा वथती आढळली नाही पण शेती आढळली. सिरील तलावात २० ्क्के
पाणी आढळले आणण त्यात काही जलचर प्राणी िे खील आढळले. सिर तलावाचे पाणी

वपण्यासाठी तसेच शेतीसाठी वापरले जाते, असे तेथील एका ग्रामथथाने साींर्गतले. सिर तलाव
हा मानव तनमीत तलाव आहे . भे्ी िरम्यान तलावात अथवा बाजूला घनकचरा ्ाकत

असलयाचे आढळून आले नाही, तसेच याआधी िे खील ततथे घनकचरा ्ाकलयाच्या खण
ु ा

आढळून आलया नाहीत. तसेच सिर ववर्याबाबत ग्रामपींचायत सोनई याींनी पत्र क्र. ११०/२०१८,
दि २०/२/२०१८ अन्वये कळववले आहे की, सोनई ग्रामपींचायत माफात धनगरवाडी पाणी साठवण

तलावात अथवा तलावालगत कुठलयाही प्रकारचा घनकचरा ्ाकण्यात येत नाही व ्ाकण्याचे
कोणत्याही प्रकारचे प्रयोजन नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पनवेल (ता.पनवेल, जज.रायगड) येथील साांडपाण्यामुळे गाढी नदीचे पाणी प्रदवु षत झाल्याबाबत
(२४)

९८२५१ (३०-१२-२०१७).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट),

अॅड.आसशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.असमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पयाावरण

वव.स. ५७१ (21)
(१)

पनवेल

(ता.पनवेल,

जज.रायगड)

येथे

वाढत्या

नागरीकीकरणामुळे

गाढी

निीच्या

आसपासच्या पररसरात ववकासकाने इमारती उभारताना साींडपाणी वाहून जाण्याचे योग्य
तनयोजन न करता भम
ू ीगत ग्ारातून साींडपाणी गाढी निीत सोडलयामुळे निी िवु र्त झाली
असलयाचे माहे नो्हें बर, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, उक्त पररसरात इमारतीींमधन
ू मोठयाप्रमाणात सोडण्यात येणा-या साींडपाण्याच्या

िग
ां ीमुळे आजुबाजूच्या पररसरातील नागररकाींच्या आरोग्याला धोका तनमााण झालयाबाबत
ु ध
मा.पयाावरण मींत्री याींनी तातडीने बैठक आयोजजत करण्याचे आश्वासन दिनाींक २३ माचा, २०१७

रोजी वा त्यासम
ु ारास दिले असताना अद्यापही कोणतीच बैठक आयोजजत करण्यात आलेली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार गाढी निीतील प्रिर्
ु ण रोखण्याबाबत कोणती तातडीची उपाययोजना व कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे , कायावाहीचे थवरूप काय आहे ,
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (०५-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही,
(२) व (३) पनवेल महानगरपामलकेकडून दिनाींक २३ नो्हें बर, २०१७ व ०६ डडसेंबर, २०१७ रोजी
प्राप्त झालेलया मादहतीनस
ु ार “पनवेल शहरातील साींडपाणी प्रकक्रयेकरीता महानगरपामलकेचे
मालकीचे १४ एम.एल.डी. िमतेचे मसवरे ज दट्र्में् प्लाीं् येथे सम्पवेल/वे्वेल मध्ये भुयारी

ग्ार पाईप लाईनद्वारे सींकमलत केले जाते. त्यानींतर सींकमलत झालेलया साींडपाण्यावर प्रकक्रया
केली जाते. सबब, पनवेल शहारातील कचरा, घाण साींडपाणी गाढी निीत सोडले जात नाही.
तथावप, भववषयात या सींिभाात आवश्यक त्या सवा उपयायोजना महानगरपामलकेमाफात
कालबध्ि पध्ितीने करण्याचे तनजश्चत आहे .”
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील समद्र
ु किना-यालगतच्या बाांधिामाांना सीआरझेडची ५०० मीटरची मयाादा ५०
मीटरवर आणण्याचा प्रस्ताव शासनाने िेंद्र शासनािडे मांजूरीसाठी पाठववल्याबाबत

(२५)

१०४८१६ (०६-०४-२०१८).

श्री.अजय चौधरी (सशवडी), श्री.सुतनल सशांदे (वरळी),

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा), श्री.वैभव

नाईि (िुडाळ), श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)ा , श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा), श्री.सुतनल प्रभू
(ददांडोशी) :

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

(१) राज्यातील समुद्र ककना-यालगतच्या बाींधकामाींना सीआरझेडची ५०० मी्रची मयाािा ५०
मी्रवर आणण्याचा प्रथताव शासनाने केंद्र शासनाकडे मींजरू ीसाठी पाठववला आहे, हे खरे आहे
काय,

वव.स. ५७१ (22)
(२) असलयास, उक्त कोकण ववभागातील, सागरी ककनारा िेत्रात, ववकास कामाींना चालना
िे ण्यासाठी, ५०० मी्र ची मयाािा, ५० मी्रवर आणणेबाबतचा प्रथताव केंद्र सरकारला पाठवून

त्यास ववनाववलींब मान्यता ममळण्याच्या दृष्ीने, अद्याप शासनातफे कायावाही करुन कोणते
प्रयत्न करण्यात आले आहे त वा येत आहे त,

(३) असलयास, केंद्र शासनाने सिर प्रथतावास मान्यता दिली आहे काय, त्यानुर्ींगाने
अींमलबजावणीची सद्यःजथथती काय आहे ,

(४) अद्याप केंद्र शासनाने मींजूरी दिली नसलयास, राज्य शासनाकडून करण्यात येत असलेलया
पाठपरु ा्याचे थवरुप काय आहे,

(५) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (२२-०२-२०१९) : (१) राज्य शासनाच्या महाराषट्र सागरी ककनारा
्यवथथापन प्रार्धकरणाने दि. ०८.०१.२०१८ रोजीच्या पत्राद्वारे केंदद्रय पयाावरण, वने व
वातावरणीय बिल मींत्रालय, नवी दिलली याींना खाडी व निी याकरीता सागरी तनयमन िेत्र ५०
मी्र करण्याबाबत प्रथताव सािर केला होता.
(२) केंदद्रय पयाावरण, वने व वातावरणीय बिल मींत्रालय, नवी दिलली याींनी दि. १८.०४.२०१८
रोजी प्रारुप सागरी तनयमन अर्धसूचना, २०१८ प्रमसद्ध केली होती. महाराषट्र सागरी ककनारा
्यवथथापन

प्रार्धकरणाने

दि.१२.०६.२०१८

रोजीच्या

पत्रान्वये

प्रारुप

सागरी

तनयमन

अर्धसूचना, २०१८ वर हरकती व सुचना िाखल केलया होत्या.

(३) केंदद्रय पयाावरण, वने व वातावरणीय बिल मींत्रालय, नवी दिलली याींनी दि. १८.०१.२०१९
रोजी अींततम सागरी तनयमन अर्धसूचना, २०१९ प्रमसद्ध केली आहे . सिर अर्धसुचनेनस
ु ार,
समुद्राकरीता ५०० मी्रची मस.आर.झेड ची मयाािा कायम असून खाडी व निी याकरीता

मसआरझेडची मयाािा खाडीची रूींिी ककीं वा उच्चतम भरती रे र्ेपासन
ू ५० मी. पयांत तनजश्चत केली
आहे . जी पूवी मस. आर. झेड. अर्धसुचना, २०११ मध्ये खाडी व निी याकरीता उच्चतम भरती
रे र्ेपासून १०० मी. अींतरापयांत होती.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही
(५) प्रश्न उद््ावत नाही

___________

राज्यात प्लॅ जस्टि िचऱ्याबाबत महानगरपासलिा तसेच जजल्हाधधिारी
याांना हरीत लवादाने पाठववलेल्या नोटीशीबाबत
(२६)

१०५५९७ (१९-०४-२०१८).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (सशडी), श्री.ववजय वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.त्र्यांबिराव सभसे (लातूर ग्रामीण), प्रा.वषाा गायिवाड

(धारावी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड
पजश्चम), श्री.हषावधान सपिाळ (बुलढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.सांग्राम थोपटे
(भोर), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पयाावरण मांत्री

वव.स. ५७१ (23)
(१) राज्यात प्लॅ जथ्क कचऱ्याबाबत राषट्रीय हरीत लवािाकडे करण्यात आलेलया तक्रारीच्या
अनुर्ींगाने शासनाला कायियाने राज्यथतरीय सललागार सममतीची थथापना करण्याचे आिे श
दिनाींक १४ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास दिले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, उक्त लवािाने आिे श दिलयानस
ु ार सममती थथापन करण्यात आली, परीं तु त्या
सममतीचे कामकाज अद्यापही सुरु झाले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, राज्यातील ज्या नगरपररर्िा आणण महानगरपामलका लवािाच्या आिे शाचे
पालन करणार नाहीत, त्याींच्यावर कारवाई करण्याचे आिे श लवािाने सममतीलाच दिले , हे ही
खरे आहे काय,
(४) असलयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असलयास, चौकशीत काय
आढळून आले, त्यानुसार हरीत लवािाच्या आिे शाची अींमलबजावणी करण्याबाबत कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (०८-०३-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
प्राध्यापक रववद्र बजरीं ग मशींिे याींनी राषट्रीय हररत लवािाकडे सािर केलेलया अजा
क्रमाींक-०२/२०१६, दिनाींक १४/१२/२०१५ अन्वये याचना क्रमाींक २ मध्ये शासनास राज्यथतरीय
सललागार सममती थथापन केलयाबाबतची मादहती सािर करण्याबाबत तनिे श िे ण्यात यावे,
अशी यार्चका सािर केली आहे .
(२) हे खरे नाही.
प्लाजथ्क कचरा ्यवथथापन तनयम २०१६ च्या कलम १६ च्या तरतुिीनुसार

महाराषट्र शासनाने दिनाींक ४ जानेवारी, २०१७ रोजी राज्यथतरीय सललागार सममती थथावपत

केली असन
ू , सिर तनयमाींचे सींतनयींत्रणासाठी सिर सममतीची पदहली बैठक दिनाींक २ जन
ू ,
२०१७ रोजी आयोजजत करण्यात आली होती.

(३) राषट्रीय हररत लवािाने दिनाींक ०७ नो्हें बर, २०१७ रोजीच्या सुनावणीच्या अनुर्ींगाने
राज्यथतरीय सललागार सममतीला ज्या थथातनक थवराज्य सींथथाींनी अववघ्नशील नागरी

घनकचरा सींकलन व साठवणक
ु ीसाठी तनवडलेली जागा व जबाबिारी न पाळणा-या थथातनक
थवराज्याींववरुध्ि कारवाई केलयाबाबतचा ववथतत
ृ अहवाल सािर करण्याबाबत आिे श पाररत केले
आहे त.
(४)

हररत

लवािाच्या

आिे शानस
ु ार

थथातनक

थवराज्य

सींथथाीं

ववरुध्ि

कारवाईबाबतची

अींमलबजावणी नगर ववकास ववभागामाफात करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
भांडारा जजल््यातील नाग नदीच्या दवु षत पाण्याने वैनगांगा नदी प्रदवू षत होत असल्याबाबत
(२७)

१०८०७२ (१४-०४-२०१८).

श्री.चरण वाघमारे (तुमसर), श्री.ववजय रहाांगडाले (ततरोडा) :

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

वव.स. ५७१ (24)
(१) भींडारा जजल्यातील वैनगींगा निी नाग निीच्या पाण्याने प्रिवू र्त होत असलयाचे दिनाींक २
जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास तनिशानास आले हे खरे आहे काय,

(२) भींडारा जजलयातील गोसेखुिा धरण बींि असलयामुळे वैनगींगा निीचा प्रवाह बींि असून
वैनगींगा निीच्या पाण्यात नाग निीचे पाणी ममसळून पाणी िवु र्त होत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असलयास, वैनगींगा निीतून पाणीपुरवठा योजनेद्वारे जनतेला िवु र्त पाण्याचा पुरवठा केला
जात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असलयास, यावर शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसलयास, ववलींबनाची कारणे काय आहे ?
श्री. रामदास िदम (०५-०३-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) हे अींशत: खरे आहे .
(३) अींशत: हे खरे आहे .
कायाकारी अमभयींता, ग्राममण पाणी पुरवठा ववभाग, जजलहा पररर्ि, भींडारा याींच्या

अहवालानस
ु ार नाग निीच्या िवू र्त पाण्यामुळे एकुण ४५ गाींवे बाधीत झाली आहे त. सिर ४५
गावाींपैकी ३० गावाींमध्ये जलशुध्िीकरण यींत्र (RO Plant) ग्राममण पाणी पुरवठा ववभागामाफात

लावण्यात आले आहे . उवारीत १५ गावाींमध्ये नाववन्यपण
ु ा योजने अींतगात, खतनज प्रततषठाण
तनधी मधून जलशुध्िीकरण यींत्र लावण्याचे प्रथताव सािर करण्यात आले आहे. सद्यजथथतीत
या गावाींमधील जब्लचीींग पावडरद्वारे तनयमीत शुध्िीकरण करून पाणी पुरवठा सुरू आहे .

(४) नाग निीच्या प्रिर्
ु णास प्रमुख कारण असलेलया नागपुर महानगरपामलकेस महाराषट्र

प्रिर्
ू ण तनयींत्रण मींडळाने जल (प्रततबींध व प्रिर्
ु ण तनयींत्रण) कायिा, १९७४ अींतगात वेळोवेळी
कायावाही केलेली आहे.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

तेरवाड (ता.सशरोळ) येथे पांचगांगा नदी प्रदवू षत तसेच जलपणी वाढल्यामळ
ु े
मासे व र्तर जलचर मत
ृ होत असल्याबाबत

(२८)

१०९७४४ (११-०४-२०१८).

श्री.सुरेश हाळवणिर (र्चलिरां जी) :

सन्माननीय पयाावरण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींचगींगा निीच्या प्रिर्
ू णाबाबत उपाययोजना करण्यासाठी कोलहापूर येथील उपववभागीय

अर्धकारी याींच्या आिे शाने तनयक्
ु त झालेलया सममतीने कोलहापरू शहरातील १२ नालयाींवर

जाऊन पींचगींगा निीच्या पाण्याचे नमुने घेऊन पथ
ृ क्करणासाठी र्चपळूण येथील प्रयोगशाळे कडे
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान सािर केले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, तेरवाड (तालुका मशरोळ) येथे पींचगींगा निीच्या बींधाऱ्यात पाणी प्रिवू र्त

झालयामुळे व जलपणी वाढलयामळ
ु े मासे व जलचर मत
ृ झालयाची घ्ना दिनाींक ९ जानेवारी,
२०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास तनिशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ५७१ (25)
(३) असलयास, कोलहापूर येथील जयींती नाला आणण कसबा बावडा येथील साींडपाणी प्रकक्रया
प्रकलप ही कामे अपूणा असलयामळ
ु े पींचगींगा निीत थे् साींडपाणी ममसळत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

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

(५) असलयास, पींचगींगा निीचे प्रिर्
ू ण रोखण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना केली आहे ,
अथवा करण्यात येत आहे नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (०५-०३-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
मा.उच्च न्यायालय याींनी जनदहत यार्चका क्र. १८३/१२ अन्वये दिलेलया तनिे शास
अनुसरुन मा.ववभागीय आयक
ु त याींच्या अध्यितेखाली आढावा व तपासणी या िोन उप
सममत्या गदठत करण्यात आलया होत्या. तपासणी सममतीमध्ये उप ववभागीय अर्धकारी हे
अध्यि आहे त.
तपासणी सममतीच्या सिथयाींसोबत माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये कोलहापरू शहरातील

नालयाींमधील व पींचगींगा निीचे पाणी गुणवत्ता तपासणीसाठी नमुने गोळा करण्यात आले होते
व ते पथ
ृ :करणासाठी र्चपळूण येथील प्रयोगशाळे त पाठववण्यात आले होते. प्राप्त झालेलया
अहवालावरुन निीतील पाण्याची गुणवत्ता खालावलेली असलयाचे दिसून येत.े
(२) हे अींशत: खरे आहे .

दि.२७.१२.२०१७

रोजी

पींचगींगा

झालयाबाबतची तक्रार ग्रामथथाींनी केली होती.

निीच्या

तेरवाड

बींधा-यालगत

मासे

मत
ृ

दि. २७.१२.२०१७ रोजी तेरवाड बींधारा येथे पींचगींगा निीची पहाणी िरम्यान मत
ृ मासे

आढळून आले होते. तेथील मत
ृ माशाींचा नमुना न्यायवैियक प्रयोगशाळा, कोलहापूर येथे
पाठववण्यात आला होता. दि. १४.०२.२०१८ रोजी न्यायवैियक प्रयोगशाळे चा अहवाल प्राप्त

झालेला आहे . त्यामध्ये कोणत्याही ववर्ारी रसायनाचा अींश आढळला नसलयाचे नमुि केलेले
आहे .

(३) हे अींशत: खरे आहे .
दि. १४.०९.२०१७ रोजी जयींती नाला येथील साींडपाणी वाहून नेणारी पाईप लाईन
तु्लयामुळे मैलायुक्त साींडपाणी जयींती नालया्िारे पींचगींगा निीत ममसळत होते. सिर पाईप
लाईनची िरु
ु थती दि. १५.०१.२०१८ रोजी करण्यात आलेली आहे व जयींती नालयातील साींडपाणी
कसबा

बावडा

येथील

७६

ि.ल.मल.

िमतेच्या

साींडपाणी

प्रकक्रया

सींयींत्रणेमध्ये

प्रकक्रया

करण्यासाठी पाठववण्यात येत आहे . सियजथथतीत ५५ ि.ल.मल. िमतेने साींडपाणी प्रकक्रया
सींयींत्रणा चालू आहे .

(४) म.प्र.तन. मींडळातफे पींचगींगा निीचे प्रिर्
ू ण रोखण्यासाठी कोलहापूर महानगरपामलकेस तसेच
इचलकरीं जी नगरपररर्िे स तनिे श दिलेले आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५७१ (26)
नवी मुांबई शहरात जल आणण वायूप्रदष
ू ण होत असून हे प्रदष
ू ण िरणा-या
िांपनीला दे ण्यात आलेल्या िारणे दाखवा नोटीसीबाबत

(२९)

११०१८५ (११-०४-२०१८).

श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)ा , श्री.नरें द्र पवार

(िल्याण पजश्चम) : सन्माननीय पयाावरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नवी मुींबई शहरात जल आणण वायूप्रिर्
ू ण होत असून हे प्रिर्
ू ण करणाऱ्या कींपनीला कारणे
िाखवा नो्ीसा दिलयाचे दिनाींक १८ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास मा.पयाावरण मींत्री
याींनी मादहती दिली आहे हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, यानुसार कोणकोणत्या कींपन्याींना नो्ीसा िे ण्यात आलया आहे त,
(३) असलयास, शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (०५-०३-२०१९) : (१), (२) व (३) नवी मुींबई शहरात जल व वायु प्रिर्
ु ण

करणाऱ्या पुढील कींपन्याना माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये महाराषट्र प्रिर्
ु ण तनींयत्रण मींडळाने
कारणे िाखवा नो्ीसा
बजावण्यात आलया होत्या. १) मे.मयुर केमीकलस, प्लॅ ा् नीं.सी-४६२,
ो़

एमआयडीसी महापे, नवी मींब
ु ई. २) मे.ज्ह.बी. ्े क्सोआ प्रा.मल.प्लॅ ा् नीं.ए-३६, एमआयडीसी
महापे, नवी मुींबई. ३) मे.अपना अॅरगॅतनक प्रा.मल.प्लॅ ा् नीं.ए-६६४, एमआयडीसी महापे, नवी
मुींबई.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही
___________
राज्यातील बॅटरी हायावसातयिाांनी महाराष्ट्र प्रदष
ू ण तनयांत्रण मांडळािडून
परवाना न घेता हायवसाय सुरु िेला असल्याबाबत

(३०)

११११६८ (१४-०४-२०१८).

(िोथरुड) :

श्री.ववजय िाळे (सशवाजीनगर), प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी

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

(१) केंद्र सरकारने ‘दि बॅ्रीज मॅनेजमें् अॅड हॅडमलींग’ तनयमावली दिनाींक १५ मे, २०१५ रोजी
वा त्यासम
ु ारास तयार केली, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, बॅ्री अॅमसडची केंद्र सरकारने धोकािायक म्हणून नोंि केलयाने वाहनाींमधली
बॅ्रीची तनममाती पन
ु वाापर आणण ववक्रीबाबत राज्य शासनाकडून परवाना घेणे आवश्यक आहे
हे , ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, राज्यात बहुताींश बॅ्री ्यवसाय आणण उद्योगाींशी तनगडीत दठकाणे ववक्री
करणारी प्रततषठाने याींनी महाराषट्र प्रिर्
ू ण तनयींत्रण मींडळाकडून परवाना ममळववलेला नाही, हे
खरे आहे काय,

(४) असलयास, राज्य शासनाच्या पयाावरण ववभागाने बॅ्री ्यवसायासींिभाात कोणतेही आिे श
तनगाममत केलेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ५७१ (27)
(५) असलयास, बॅ्री तनममाती, पुनवाापर आणण ववक्री प्रततषठानने बहुताींश नागरी वथत्याींमध्ये
असलयाने परवानगी िे ताना महापामलका पोलीस अथवा शॉप अॅक्् अर्धकाऱ्याींनी सिर
प्रततषठानच्या सींचालकाींनी पयाावरण ववभागाशी सींबर्धत ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतले नसलयाचे
आढळून आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(६) असलयास, राज्यातील २६ महापामलका व २३६ नगरपामलका मध्ये ववनापरवाना ्यवसाय
करणाऱ्या बॅ्री ्यवसाय आथथापनावर पयाावरण ववभागाच्या महाराषट्र प्रिर्
ू ण तनयींत्रण
मींडळाकडून काय कायावाही करण्यात आली आहे , नसलयास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रामदास िदम (१६-०३-२०१९) : (१) केंद्र सरकारने ‘दि बॅ्रीज मॅनेजमें् ॲड हॅंडमलींग’
तनयमावली दि. १६ मे २००१ रोजी प्रकामशत केली असून दि. ४ मे २०१० रोजी सिर
तनयमावलीमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
(२) हे खरे आहे .

(३) अींशत: खरे आहे.
अ) बॅ्री पन
ा ायकल करणाऱ्या उद्योगाींनी महाराषट्र प्रिर्
ु स
ू ण तनयींत्रण मींडळाकडून

परवानगी घेतली आहे .

ब) तथापी, बॅ्री ववक्रेत्याींकडून परवाना घेणेबाबत प्रततसाि कमी आढळून येत आहे .

(४) महाराषट्र प्रिर्
ू ण तनयींत्रण मींडळाने वेळोवेळी आिे श / पररपत्रक तनगाममत केले आहे त.

(५) बॅ्री तनममाती व पन
ा ायकल करणाऱ्या उद्योगाींना परवानगी िे त असताींना थथातनक
ु स
थवराज्य सींथथेचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेतले जाते.

(६) ववना परवाना बॅ्री ्यवसाय करणाऱ्या उद्योजकाींवर कारवाई करण्याबाबतचे आिे श
उपप्रािे मशक अर्धकारी, महाराषट्र प्रिर्
ू ण तनयींत्रण मींडळ याींना िे ण्यात आले आहे त.
___________
नायगाांवच्या (जज.पालघर) प्रदवषत
खाडीत हजारो मत
ू ू्
ृ मासे आढळल्याबाबत
(३१)

११२४०२ (११-०४-२०१८).

श्री.पास्िल धनारे

(डहाणू), श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई),

श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.असमत घोडा (पालघर) :
सन्माननीय पयाावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नायगावच्या प्रिवू र्त खाडीतील हजारो मासे मत
जथथतीत गास सनमस्ी येथील
ृ
ककनाऱ्यावर माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान वाहून आले होते, हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, या पररसरातील नवघर, वालीव, गोणखवरे , सातीवली, र्चींचपाडा या भागात

मोठया प्रमाणावर औद्योर्गक कींपन्याींमधून घातक रसायने या खाडीमध्ये सोडली जात आहे त
व त्याचा पररणाम खाडीतील जीवसषृ ्ीवर होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, बाब क्र. १ व २ बाबत पहाणी वा चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(४) असलयास, चौकशीच्या अनर्
ीं ाने या पररसरातील ज्या औद्योर्गक कींपन्याींकडून घातक
ु ग
रसायने खाडीमध्ये सोडली जातात त्या कींपनी मालकाववरुध्ि शासनाने कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५७१ (28)
श्री. रामदास िदम (१६-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ठाणे व पालघर जजल्हा प्रारुप किनाराक्षेत्र हायवस्थापन
आराखड्यास स्थधगती दे ण्याच्या मागणीबाबत
(३२)

११३२७९ (२४-०४-२०१८).

श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा),

श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.रुपेश म्हात्रे (सभवांडी पूव)ा , श्री.जजतेंद्र आहाहाड (मुांब्रा िळवा),
श्री.जयांत पाटील (र्स्लामपूर), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे गाव), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),
श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राणाजगजीतससांह पाटील (उस्मानाबाद), श्रीमती ददवपिा चहाहाण

(बागलाण), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (र्ांदापरू ), श्रीमती सम
ु न पाटील
(तासगाव - िवठे महाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट) :
सन्माननीय पयाावरण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालघर जजलहा प्रारुप ककनारािेत्र ्यवथथापन आराखडा आदिवासी बहुल जजल्यातील
जनतेसाठी मराठीत प्रमसध्ि करावा तसेच त्याची वेबसाई् उघडत नसलयामळ
ु े थथातनक

जनतेला आिेप नोंिववता येत नसलयाने दिनाींक २९ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास
आयोजजत करण्यात आलेलया सन
ु ावणीस थथर्गती िे ऊन मुितवाढ िे ण्याची मागणी थथातनक
लोकप्रतततनधीींनी व जनतेने केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच ठाणे जजलहयात पयाावरणाचा ऱ्हास न होऊ िे ता सींतुमलत ववकास करणेसींिभाात ठाणे
जजलहयाच्या

प्रारुप

ककनारा

िेत्र

्यवथथापन

आराखडयासींिभाात

लोकप्रतततनधीसह

जजलहार्धकारी, ठाणे व सवासींबींर्धताींसमवेत जनसुनावणी दिनाींक ३० जानेवारी, २०१८ रोजी वा
त्यासम
ु ारास घेण्यात आलेली होती, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असलयास,

सीआरझेडची

मान्यता

सींपलेली

असून

त्यावरील

बाींधकामाींना

प्रततबींध

घालण्याकररता ठाणे-पालघर प्रारुप ककनारा िेत्र ्यवथथापन आराखडा तयार करण्यात आला
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असलयास, उक्त आराखडा प्रमसध्ि करून हरकती व सूचना मागववण्यात आलया आहे त
काय,

(५) असलयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले
व त्यानुसार उक्त िोन जजल्यातील पयाावरणाच्या सींवधानासाठी कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(६) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (२२-०२-२०१९) : (१) ते (६) मस.आर.झेड. अर्धसूचना, २०११ नुसार ठाणे व
पालघर जजल्याींचे प्रारुप ककनारा िेत्र ्यवथथापन आराखडे बनववण्याचे काम केंदद्रय पयाावरण,

वने व वातावरणीय बिल, नवी दिलली याींनी प्रार्धकृत केलेलया सेस, केरळ या सींथथेमाफात
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पुणा झाले होते. सिर आराखडे दि.३०.११.२०१७ रोजी नागरीकाींच्या हरकती व सच
ु नाींसाठी ४५
दिवसाींची मुित िे ऊन प्रमसद्ध करण्यात आले होते. जजलहार्धकारी ठाणे व पालघर याींच्या
अध्यितेखाली

ठाणे व पालघर जजल्याींचे प्रारुप ककनारा िेत्र ्यवथथापन आराखडयाींवर दि.

२९.०१.२०१८ रोजी जनसन
ु ावणी घेण्यात आली. सिर जनसन
ु ावणीस थथर्गती िे ऊन मि
ु तवाढ

िे ण्याची मागणी थथातनक लोकप्रतततनधीनी व जनतेने केली होती. ठाणे व पालघर जजल्याींचे
प्रारुप ककनारा िेत्र ्यवथथापन आराखडयाींवर नागररकाींकडुन प्राप्त झालेलया हरकती, सुचना व
जनसुनावणीचा अहवाल पुदढल कायावाहीसाठी सेस, केरळ यासींथथेकडे दि. ०६.०३.२०१८ व

१५.०३.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये पाठववण्यात आले आहे . सिर ठाणे व पालघर जजलहयाींचे
आराखडे, केंदद्रय पयाावरण, वने व वातावरणीय बिल, नवी दिलली याींच्याकडील मींजुरीच्या
अींततम ्प्यात आहे .

___________
डहाणू (जज.पालघर) येथे बोटीतन
ू होत असलेल्या िोळशाच्या वाहति
ु ीमळ
ु े
प्रदष
ु ण होत असल्याबाबत

(३३)

११४७४१ (२४-०४-२०१८).

श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय पयाावरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ग्रीन झोन असलेलया डहाणू (जज.पालघर) मधील ररलायन्स एनजीला बो्ीतून कोळशाची

वाहतक
होत असताना कोळसा समद्र
ू
ु ात पडत असतो, समद्र
ु ालगत कोळशा साठववलयाने
मासेमारीस बींिी येऊन पयाावरणाचा ऱ्हास होत असलयाचे थथातनक लोकाींचे तक्रारी तनिशानास
येत आहे हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, उक्त ग्रीन झोन भागात उपरोक्त कोळशाने पररसरामध्ये प्रिर्
ू ण होऊन

पयाावरणास धोका तनमााण होत आहे तसेच कोळशा परु ववणाऱ्या बो्ीींना खाडीत उभे राहण्यास
परवानगी आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
व सींबर्धताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (०५-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) महाराषट्र प्रिर्
ू ण तनयींत्रण मींडळाने कोळसा वाहतक
ू ीकररता दि.२२/१/२०१८ रोजी सींमती पत्र
प्रिान केले आहे.

उद्योगाने कोळसा वाहतक
ु ीकररता बींिराचा वापर

करण्यासाठी महाराषट्र मेरी्ाईम बोडााकडून

दि. २६/१०/२०१७ रोजी सिरील बींिर ववकसीत करण्यासाठी व चालववण्यासाठी १५ वर्ााच्या
करारावर घेतले आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
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महाड (जज.रायगड) येथील औद्योधगि वसाहतीच्या साांडपाणी
पाईप लाईनच्या िामास मांजूरी समळण्याबाबत
(३४)

११६६३९ (२३-०७-२०१८).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय पयाावरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) महाड (जज.रायगड) येथील औद्योर्गक वसाहतीच्या साींडपाण्याने साववत्री खाडी प्रिवू र्त होत
असलयाने हे साींडपाणी स्वािोन ककमी िरू सोडण्यासाठी असलेलया पाईपलाईनच्या कामाला

मींजूरी ममळाली असून सिर काम प्रलींत्रबत असलयाचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान
तनिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून व
त्यानुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रामदास िदम (०५-०३-२०१९) : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे.
सध्याचा उत्साजन त्रबि
ीं ू ओवळे येथे खाडी ककनारी असलयाने, मौजे ओवळे पासन
ू

राषट्रीय समुद्र ववज्ञान सींथथेने (NIO) सुचववलेलया दठकाणापयांत साववत्री खाडीत खोल २.२
कक.मी. पाईपलाईन ्ाकण्याच्या कामास महाराषट्र औियोगीक ववकास महामींडळाकडून मींजूरी
प्राप्त झालेली होती. माहे फेब्रव
ु ारी – २०१८ मध्ये महाराषट्र मेरी्ाईम बोडा याींनी सिर
कामाकररता केंद्रीय वन व पयाावरण ववभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यास सच
ु ववले
होते.

सिर प्रथताव महाराषट्र सागरी ककनारा ्यवथथापन प्रार्धकरणाच्या दि. २० डडसेंबर,

२०१८ रोजी झालेलया १२८ ्या बैठकीत झालेलया तनणायानुसार केंद्रीय पयाावरण, वने व
वातावरणीय बिल मींत्रालय, नवी दिलली याींना दि. १४ फेब्रुवारी, २०१९ रोजीच्या पत्रान्वये
मशफारस करुन पाठववण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
वाससांद (जज.ठाणे) येथील जेएसडब्लल्यू स्टील सलसमटे ड िांपनीच्या मनमानी िारभाराबाबत
(३५)

११८०६२ (२३-०७-२०१८).

श्री.रुपेश म्हात्रे (सभवांडी पव
ू )ा :

सन्माननीय पयाावरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वामसींि (जज.ठाणे) येथील जेएसडब्लयू थ्ील मलमम्े ड कींपनीच्या मनमानी कारभाराबाबत
सर्चव, पयाावरण ववभाग याींना थथातनक लोकप्रतततनधीींनी दिनाींक ७ माचा, २०१८ रोजी वा
त्यासुमारास लेखी तनवेिन दिले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, या तनवेिनानस
ु ार शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. रामदास िदम (१६-०३-२०१९) : (१) व (२) मे. जेएसडब्लयू थ्ील को्े ड प्रॉडक््स
मलमम्े ड, ता. शहापूर, जज. ठाणे या कारखान्यास महाराषट्र प्रिर्
ू ण तनयींत्रण मींडळाने Cold

Rolled Strips/Zinc Coils] Sheet Coated Products &amp; intermediate CRCA –
२७५०० MT/M] Power generation (Cold Rolled activities) ६५०० Unit/h, Hot Rolled
Coils/Plates -१५००० MT/M चे उत्पािन घेण्याकररता अ्ी व शतीयुक्त सींमतीपत्र प्रिान
केले आहे . मे. जेएसडब्लयू थ्ील को्े ड प्रॉडक््स मलमम्े ड या कारखान्याींच्या दि. १७/०४/२०१८

रोजीच्या महाराषट्र प्रिर्
ू ण तनयींत्रण मींडळाने दिलेलया भे्ीिरम्यान कारखान्यातून कोणत्याही

प्रकारचे साींडपाणी आवाराबाहे र जात असलयाचे आढळून आलेले नाही. तसेच कारखान्यामधील
वपकमलींग व ऐआरपी सेक्शन बींि असून त्याचे नुतनीकरणाचे काम चालु असलयाचे आढळून

आले आहे. कारखान्यातील घरगुती साींडपाण्यावर प्रकक्रया करण्याककरता साींडपाणी प्रकक्रया
यींत्रणा बसववण्यात आली असून भे्ीिरम्यान ती चालु असलयाचे व प्रकक्रयाकृत साींडपाण्याचा

वापर कारखान्याींच्या आवारामध्ये बागबर्गचा करता करण्यात येत असलयाचे आढळून आले
आहे . नवीन एस्ीपीचे बाींघकाम चालु आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
भोर मधील बायो मेडडिल वेस्ट प्रिल्प डॉ.जगताप हॉजस्पटल प्रा.सल.
(धनगरवाडी, जज.सातारा) याांना दे ण्याबाबत

(३६)

११९१४६ (२३-०७-२०१८).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (सशडी),

श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.नसीम खान (चाांददवली), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्रीमती तनमाला गाववत (र्गतपूरी),
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी),
श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण) :
करतील काय :-

सन्माननीय पयाावरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) धनगरवाडी (ता.खींडाळा, जज.सातारा) येथील डॉ.जगताप हॉजथप्ल प्रा.मल. हा प्रकलप
दिनाींक १५ एवप्रल, २०१७ पासून बींि करण्याचा आिे श शासनाने दिला असलयाने सिर प्रकलप

भोर व वेलहे (जज.पुणे) तालुक्यातील वेथ् जय भवानी बायो मेडडकल केअर प्रकलप, बारामती
याींना िे ण्यात येणार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, डॉ.जगताप हॉजथप्ल प्रा.मल., धनगरवाडी याींच्या प्रकलपामध्ये असलेलया
ताींत्रत्रक त्र्
ा ा करुन पन्
ू त
ु हा डॉ.जगताप हॉजथप्ल प्रा.मल., धनगरवाडी याींनाच सिर
ृ ीींची पत
प्रकलप

िे ण्याची

परवानगी

ममळणेबाबतचे

तनवेिन

थथातनक

लोकप्रतततनधीींनी

प्रािे मशक

अर्धकारी, पुणे ववभाग तसेच मा.पयाावरण मींत्री याींच्याकडे माहे माचा, २०१८ मध्ये वा
त्यािरम्यान दिले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असलयास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. रामदास िदम (२२-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) तनवेिन प्राप्त नाही. तथावप उप प्रािे मशक कायाालय सातारा याींनी दिनाींक
२६.०२.२०१८ रोजी डॉ. जगताप याींच्या वाई येथे असलेलया मे. साई ित्त हॉजथप्ल, वाई या
हॉजथप्लला दिलेलया पत्राच्या अनुर्ींगाने दिनाींक ०१.०३.२०१८ च्या पत्रान्वये िे ण्यात आलेलया

उत्तरात प्रामुख्याने डॉ.जगताप हॉजथप्ल प्रा.मल, धनगरवाडी या प्रकलपाबाबतचा उललेख
करण्यात आलेला आहे.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मुांबई-गोवा महामागाावर तनयमबा्यररत्या रासायतनि
घन िचऱ्याची वाहति
ू होत असल्याबाबत

(३७)

१२०५७० (२३-०७-२०१८).

पाटील (पेण) :

श्री.सभ
ा ील
ु ाष उफा पांडडतशेठ पाटील (असलबाग), श्री.धैयश

सन्माननीय पयाावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई-गोवा महामागाावरून खेड, र्चपळूण व महाड या औद्योर्गक िेत्रातील ओला

घनकचरा वाहतूक करताना महाराषट्र प्रिर्
ू ण मींडळाचे आणण वाहतक
ू ववभागाचे पालन न करता
वाहतूक केली जाते, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, सिर औद्योर्गक िेत्रातील रासायतनक ओला घनकचरा वाहतूक करणाऱ्या
कींपन्याींच्या वाहनाींवर महाराषट्र प्रिर्
ू ण तनयींत्रण मींडळाचे कोणतेच तनयींत्रण नसलयाने कचरा
आणण पाणी रथत्यावर पडून उडत असलयाने िच
ु ाकीथवाराींसह प्रवाशाींना याचा त्रास सहन करावा
लागतो, हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, औद्योर्गक िेत्रातील रासायतनक घनकचरा हा सींबींर्धत कींपन्याींनी कींपनीच्या
आवारात वाळवून मगच मुींबई वेथ् मॅनेजमें् सारख्या प्रकलपाींना नष् करण्यासाठी िे णे
आवश्यक असताना कचरा रथत्याच्या कडेला व निीत ्ाकून िे ण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असलयास, उपरोक्त प्रकरणी सींबींधीत िोर्ी कींपन्या व वाहतक
ू करणाऱ्याींवर शासनाकडून
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (२२-०२-२०१९) : (१) हे खरे

नाही.

(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५७१ (33)

(३८)

सभवांडी तालुक्यात सीआरझेड िायद्याचे उल्लांघन होत असल्याबाबत

१२११५९ (२३-०७-२०१८).

श्री.महे श चौघल
ु े (सभवांडी पजश्चम) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पयाावरण

(१) मभवींडी तालुक्यात खाडी लगत असलेलया भागात सीआरझेड कायद्याच्या तनयमाींचे

उललींघन करुन काींिळवनाची तोड करुन गोडावून व बाींधकामे होत असलयाबाबत थथातनक

लोकप्रतततनधीींनी मा.पयाावरणमींत्री व अप्पर मुख्य सर्चव, पयाावरण याींना दिनाींक २४ एवप्रल,
२०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास तनवेिन िे ऊन कारवाई करण्याची मागणी केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असलयास, सिर तनवेिनानुसार शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?

श्री. रामदास िदम (०८-०३-२०१९) : (१) होय.

(२) सिर सी. आर. झेड. उललींघनाबाबत तहमसलिार, मभवींडी याींनी सन २००८ ते २०१७ पयांत

३० जणाींवर गुन्हे िाखल केले आहे त. तसेच मौजे कालहे र येथील सरकारी जागेवरील १०
बाींधकामे अींशत: व १८ बाींधकामे पुणत
ा : दि. १९/०१/२०१८ रोजी तनषकामसत केली आहे त.
महाराषट्र

प्रिर्
ू ण

तनयींत्रण

मींडळाने

मभवींडी

तालुक्यातील

एम.एम.आर.डी.ए.

अर्धसर्ु चत ६० गाींवामधील ५५१ उद्योगाींना जून, २०१८ मध्ये कारणे िाखवा नो्ीस बजावली
आहे व पुढील कायावाही सुरु आहे.

खाडी लगतची मभवींडी तालक्
ु यातील गावे ही मींब
ु ई महानगर प्रिे श ववकास प्रार्धकरण

याींचे िेत्रात येत असलयाने या दठकाणी बाींधकाम परवाना िे णे, नकाशा मींजूर करणे तसेच
अनर्धकृत बाींधकामावर एम.आर.्ी.पी. ॲक्् १९६६ चे कलम ५१ वे ५४ नुसार सींबींर्धतावर
गुन्हा िाखल करणे या बाबी मुींबई महानगर प्रिे श ववकास प्रार्धकरणाशी सींबींधीत आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
रायगड किल्ल्यासह राज्यातील र्तर महत्वाच्या किल्ल्याांचा सवांधगण वविास िरण्याबाबत

(३९)

१२२४८४ (२०-०७-२०१८).

श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.असमत ववलासराव दे शमख
ु

(लातूर शहर), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृतति िाया मांत्री पुढील

(१) रायगड ककललयाच्या सवाांर्गण ववकासासाठी राज्यशासनाने ६०६ को्ी रुपयाींचा ववकास
आराखडा तयार केला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, भारतीय परु ातत्व ववभागाकडून या ककललयाच्या ववकासासाठी आवश्यक
असणाऱ्या परवानग्या घेण्यात आलया आहे त काय,

(३) असलयास, रायगड ककललयाींचा सवाांर्गण ववकास ककती दिवसात पुणा करण्यात येणार आहे

तसेच राज्यातील इतर महत्वाींच्या ककललयाच्या सवाांर्गण ववकासासाठी शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. ववनोद तावडे (२१-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
दिनाींक ३१ माचा, २०१७ च्या शासन तनणायान्वये रायगड ककलला व पररसर ववकास
आराखडयास मींजूरी िे ण्यात आली आहे .
(२) होय.

(३) रायगड ककललयाचा ववकास पुरातत्वीय सींकेतानुसार करण्यात येणार असून तनजश्चत

कालावधी नमूि करता येत नाही. तसेच गड सींवधान सममतीच्या मशफारशीनुसार राज्यातील २८

ककललयाींच्या सींवधानाचे काम या शासनाने हाती घेतले आहे. त्यापैकी ८ ककललयाींची हाती
घेतलेली कामे पण
ू ा झाली असन
ू इतर ककललयाींच्या सींवधानाचे काम प्रगतीपथावर आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
ठाणे आणण पालघर जजल््याांतील मांब
ु ई-अहमदाबाद बल
ु ेट रे नच्या प्रिल्पाचा
पयाावरणीय पररणाम मसुदा उपलब्लध होण्याबाबत

(४०)

१२३०४५ (२३-०७-२०१८).

श्री.राज पुरोदहत (िुलाबा) :

सन्माननीय पयाावरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे आणण पालघर जजल्याींत मुींबई-अहमिाबाि बुले् ट्रे नच्या प्रकलपाचा पयाावरणीय
पररणाम मसुिा सहजगत्या उपलब्ध होत नसलयाने नागररक आणण पयाावरण सींथथाींमध्ये
सींभ्रम तनमााण झालयाचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशानास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असलयास, पयाावरणीय पररणाम मसुिा अद्याप नागररकाींना उपलब्ध न होण्याची कारणे
काय आहे त, सिर मसुिा नागररक आणण पयाावरण सींथथाना उपलब्ध करून िे ऊन त्याींच्यातील
सींभ्रम िरू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रामदास िदम (०८-०३-२०१९) : (१) व (२) मुींबई-अहमिाबाि हा हायथपीड रे लवे प्रकलप
मे.राषट्रीय हायथपीड रे ल तनगम मल. याींचेतफे राबववणे प्रथताववत आहे .

या प्रकलपाकरीता

जजलहार्धकारी, ठाणे व पालघर याींनी अनुक्रमे दि.२९.०५.२०१८ रोजी ठाणे व दि.०२.०६.२०१८
रोजी

पालघर

येथे

पयाावरण

ववर्यक

सन
ु ावणी

आयोजजत

केली

होती.

सिर

जनसुनावणीच्यावेळी पयाावरण पररणाम प्रारुप सींक्षिप्त अहवाल नॅशनल हाय थपीड रे ल
कॉपोरे शन मलमम्े ड याींनी उपलब्ध केला होता. सिरचा अहवाल मा. जजलहार्धकारी याींच्या

तनिे शानुसार https://www.nhsrcl.in/feasibility_files/EI_CR१५१३७_Vol-५.pdf (Volume५
Appendix ४) या सींकेतथथळावर वर उपलब्ध आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
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दे गलूर-बबलोली (जज.नाांदेड) तालुक्यातील नळपाणी पुरवठा योजना िायााजन्वत िरण्याबाबत
(४१)

१२४५३१ (२३-०७-२०१८).

श्री.सुभाष साबणे (दे गलूर) :

सन्माननीय पाणीपुरवठा व

स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िे गलरू -त्रबलोली (जज.नाींिेड) तालक्
ु यातील नळपाणी परु वठा योजना कायााजन्वत करण्यासाठी
लोकप्रतततनधी, िे गलूर-त्रबलोली याींनी मा.पाणी पुरवठा मींत्री याींच्याकडे माहे माचा, २०१८ मध्ये
वा त्यािरम्यान तनवेिनाद्वारे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, उक्त मागणीच्या अनुर्ींगाने शासनाने सिरहू पाणी पुरवठा योजना कायाजन्वत
करण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१४-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) िे गलूर-त्रबलोली तालुक्यातील ववववध योजनेतून हाती घेण्यात आलेलया नळ योजनाींचा
तपमशल खालील प्रमाणे आहे.
तालि
ु ा

िे गलूर

राष्ट्रीय पेयजल िायािमात

िायाान्वीत िेलेल्या

प्रगतीपथावर असणाऱ्या

हाती घेतलेल्या नळ योजना

नळ योजना

नळ योजना

४७

४२

०५

२९

२३

०६

एिूण योजना

त्रबलोली

सन २०१८-१९ च्या आराखडयात नवीन प्रथताववत आराखडयात िे गलुर तालुक्यातील

१४ येाजनाींचा व त्रबलोली तालक्
ु यातील ०४ योजनाींचा समावेश आहे.

या मशवाय लोकप्रतततनधी याींच्या दिनाींक २०/८/२०१८ व दि.१८/०९/२०१८ च्या

तनवेिनानुसार NRDWP च्या सन २०१९-२० च्या पुरवणी आराखडयात िे गलुर तालुक्यातील
३४ व त्रबलोली तालुक्यातील ३१ गावाींचा समावेश करण्याबाबत प्रथताववत करण्यात आले आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यात अवैधररत्या गुटखा वविी होत असल्याबाबत
(४२)

१२५९०९ (२०-०७-२०१८).

अॅड.वारीस पठाण (भायखळा) :

सन्माननीय अन्न व

औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात गु्खा ववक्रीस बींिी असताींनाही तनयमबा्यररत्या गु्ख्याची ववक्री व उत्पािन
केले जात असणे, गुजरातसह परराज्यातून गु्खा आणला जात असणे तसेच गु्ख्याची गाडी

सोडली नाही म्हणन
ू लोकप्रतततनधीींनी माहे जन
ू , २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान गींगापरू पोलीस
ठाण्यातील पोलीस उपतनरीिक याींना धमकाववले हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, धमकी िे ऊन सोडवण्यात आलेलया गु्खा गाडीच्या मालकाच्या आणखी ककती
गाडया आहे त तसेच पोमलसाींना धमकी दिलयाबाबत शासनाने सबींर्धताींवर कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे ,
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(३) असलयास, ताममळनाडू राज्याप्रमाणे गु्ख्याबाबत राज्यात ईडीच्या मितीने छापे ्ाकून
सीबीआय माफात कारवाई करण्यात येणार आहे काय,
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (२८-०२-२०१९) : (१) व (२) राज्यात गु्ख्याची खुले आम ववक्री होत नसून
चोरट्या व छुप्या मागााने होत असलयाचे अन्न व और्ध प्रशासनाने घेतलेलया कायावाही वरुन
आढळून आले आहे .

तथावप, ग्
ु ख्याची गाडी सोडली नाही म्हणन
ू लोकप्रतततनधीींनी माहे जन
ू , २०१८

मध्ये वा त्यािरम्यान गींगापूर पोलीस ठाण्यातील पोलीस उपतनरीिक याींना धमकाववले हे खरे
नाही.

(३) सिर बाब केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मेहिर (जज.बुलढाणा) शहरातील िांचणीचा महाल व र्तर
ऐततहाससि वास्तुांची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत

(४३)

१२८३५० (२९-१२-२०१८).

डॉ.सांजय रायमल
ु िर (मेहिर) :

िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृतति

(१) मेहकर (जज.बल
ु ढाणा) शहरातील कींचणीचा महाल व इतर अनेक ऐततहामसक वाथतू असन
ू
या वाथतूींकडे भारतीय पुरातत्व सवेिण ववभागाचे िल
ा
होत असलयाने त्या इततहासजमा
ु ि
होण्याच्या मागाावर असलयाचे माहे जुल,ै २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशानास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असलयास, अशा ककती वाथतच
ूीं ी पाहणी करण्यात आली आहे,

(३) असलयास, या ऐततहामसक वाथतींच
ू ी िरु
ु थती करण्यासींिभाात शासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ?

श्री. ववनोद तावडे (०८-०३-२०१९) : (१) व (२) अशी बाब तनिशानास आली नाही.
कींचनीचा महाल हे राज्य सींरक्षित थमारक म्हणन
ू घोवर्त करण्याबाबतची प्राथममक

अर्धसूचना जुल,ै २०१६ मध्ये प्रमसद्ध झाली असून अींततम अर्धसूचनेचा प्रथताव शासनाच्या
ववचाराधीन आहे. सहायक सींचालक, पुरातत्व ववभाग, नागपूर ववभाग याींच्याद्वारे मेहकर
शहरात जथथत बालाजी मींदिर व मोमीन िरवाजा या थमारकाची पाहणी करण्यात आली आहे .

सद्यजथथतीत बल
ु ढाणा जजल्यातील मसींिखेडराजा जथथत लखुजीराव जाधव राजवाडा, मोती
तलाव, रीं गमहाल, सावकारवाडा या थमारकाींची ववथतत
ृ पाहणी करून राज्य सींरक्षित थमारक

म्हणून घोवर्त करण्यात आले आहे . तसेच काळाको् हे थमारक राज्य सींरक्षित थमारक म्हणून
घोवर्त करण्याची कायावाही पुरातत्व व वथतुसींग्रहालय सींचालनालयामाफात सुरू आहे .
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(३) बुलढाणा जजल्यातील मसींिखेडराजा जथथत लखुजीराव जाधव राजवाडा, तनळकींठे श्वर मींदिर,

सावकारवाडा, रीं गमहाल व काळाको् या थमारकाींच्या जतन िरू
ु थतीच्या कामास शासनाने
मींजूरी दिली असून जतन कायाास सुरूवात झाली आहे.

___________
डोंबबवली पजश्चम येथील सशधावाटप िायाालय जुन्या पडक्या
धोिादायि जागेत हलववण्यात आल्याबाबत

(४४)

१२९७०३ (२९-१२-२०१८).

(ओवळा माजजवडा) :

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.प्रताप सरनाईि

सन्माननीय अन्न व नागरी पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) डोंत्रबवली पजश्चम येथील मशधावा्प कायाालय दिनाींक २६ ऑगथ्, २०१८ रोजी वा
त्यासुमारास ववषणूनगर पोलीस ठाण्याच्या जुन्या, पडक्या व धोकािायक इमारतीत हलववण्यात
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, या पडक्या, जुन्या व धोकािायक इमारतीत मशधावा्प कायाालय सुरु झालयाने
कायाालयातील कमाचारी व नागरीकाींमध्ये मभतीचे वातावरण पसरले असन
ू त्याींना जीव मठ
ु ीत
धरुन काम करावे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, अशा असुरक्षित इमारतीत मशधावा्प कायाालय सुरु करण्याची कारणे काय
आहे त तसेच सिर कायाालय सुरक्षित जागी हलववण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (२५-०२-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
शासन मींजूरीनुसार व नवीन

जागेचे िरु
ु थतीकाम पुणा झालयानींतर मशधावा्प

कायाालय क्र.३९ मुख्य जुने ववषणन
ु गर, डोंत्रबवली पोलीस थ्े शन, महात्मा गाींधी रोड, थ्े शन
पररसर डोंत्रबवली (पजश्चम) या नवीन जागेत दि.०७.०१.२०१९रोजी थथलाींतरीत झालेले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िळमनुरी (जज. दहांगोली) तालुक्यात शौचालय बाांधलेल्या लाभाथ्यांचे पैसे थकित असल्याबाबत
(४५)

१३०३६२ (२९-१२-२०१८).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :

स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा व
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(१) कळमनुरी (जज.दहींगोली) तालुक्यात उसनवारीने पैसे घेवून बाींधण्यात आलेलया लाभाथ्याांच्या
शौचालयाचे चार को्ी रुपये थकववण्यात आलयाचे माहे सप््ें बर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान
तनिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, शौचालयाचे थकीत चार को्ी रुपये लवकरात लवकर लाभाथ्याांना िे ण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२६-०२-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) व (३) एवप्रल,२०१८ मध्ये सींपूणा महाराषट्र हागणिारीमक्
ु त घोवर्त करण्यात आले आहे .

त्याआधी सन २०१७-१८ वर्ाामध्ये दहींगोली जजलहयातील कळमनरु ी तालुक्यात एकूण १८०९४
एवढे वैयजक्तक शौचालय बाींधकाम करुन घेण्यात आले आहे . त्यासाठी रु.४,८७,२८,७७१/- रुपये

तनधी जजलहाथतरावरुन ववतरीत करण्यात आलेला आहे . त्यापैकी रु.२,७४,४४,०००/- एवढा तनधी
११८७१ लाभाथ्याांना शौचालयाचे प्रोत्साहनपर अनुिान थे् खात्यावर वगा करण्यात आले व

११६५ लाभाथ्याांना शौचालयाचे प्रोत्साहनपर अनुिान ग्रामपींचायत माफात असे एकूण १३०३६
लाभाथ्याांना अनुिान वा्प करण्यात आले आहे . उवारीत ५०५८ लाभाथ्याांना खात्यावर
प्रोत्साहनपर अनि
ु ान वा्पाची प्रकक्रया पींचायत सममती कळमनरु ी थतरावरुन सरु
ु आहे .
___________

मुांबईतील जुहू समुद्रकिनाऱ्यावर तेलाच्या गुठळ्या तनमाणा होऊन प्रदष
ु ण झाल्याबाबत
(४६)

१३०६२३ (२९-१२-२०१८).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय पयाावरण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबईच्या समुद्रात वावरणाऱ्या जहाजातून सोडण्यात येणाऱ्या तेलामुळे जुहू येथील चार ते
पाच ककलोमी्रचा ककनारा प्रिवु र्त झाला असलयाचे दिनाींक २१ जल
ु ,ै २०१८ रोजी वा
त्यासुमारास तनिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, भरतीच्या काळात काळ्या गुठळ्या ककनाऱ्यावर येत असून गुठळ्यावरून

चाललयास पायाला उग्र वास येण,े कपडयाींवर डाग पडणे तसेच समुद्र ककनारा अथवच्छ होत
असून प्रिर्
ू णात वाढ होत असलयाचे मत तज्ञाींनी ्यक्त केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
व त्यानस
ु ार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रामदास िदम (०८-०३-२०१९) : (१) व (२) हे अींशतः खरे आहे.
भारतीय त्रिक िलातफे जहाज व हवाईमागे समुद्राची तनयमीतपणे पाहणी केली

जाते. नजजकच्या व सींबधीत काळात तेलगळती, तेलाचा तवींग समुद्रात पसरण्याची घ्ना
झालयाचे तनिशानास आली

नसलयाचे त्रिक

िलाकडून कळववण्यात आले

आहे . भारतीय

वव.स. ५७१ (39)
त्रिक िलाने ऑईल ॲन्ड नॅचरल गॅस कींपनीशी त्याींच्या समुद्रात असलेलया तेल ववहीर

प्रकलपातून सींबधीत काळात तेल गळती झाली नसलयाचे खात्री केली आहे . तथावप, १५ ऑगथ्

२०१८ व १६ ऑगथ् २०१८ च्या पाहणी िरम्यान जुहू समुद्र ककना-यावर काही प्रमाणात
तेलाच्या गठ
ु ळया जमा झालयाचे तनिशानास आले होते.

(३) महाराषट्र प्रिर्
ु ण तनयींत्रण मींडळाकडून समुद्राच्या पाण्याचे नमन
ु े सींकमलत करण्यात आले

होते व सिरील पाण्यामध्ये आईल व ग्रीसचे प्रमाण ववहीत मयाािेत आढळून आले आहे .
त्याचबरोबर, महाराषट्र प्रिर्
ु ण तनयींत्रण मींडळाने व राषट्रीय समुद्र ववज्ञान सींथथान मुींबई याींनी

सींयक्
ु तपणे सिर पररसराची पाहणी करून तेलाींच्या गठ
ु ळयाचे नमन
ु े पथ्
ृ थ:करणासाठी राषट्रीय
समुद्र ववज्ञान सींथथानाने गोळा केले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
गेवराई (जज.बीड) येथील राष्ट्रीय पेयजल योजनेत भ्रष्ट्टाचार िरणारे अधधिारी व पाणी
(४७)

पुरवठा ससमती याांच्यावर िारवाई िरणेबाबत

१३०८३७ (२९-१२-२०१८).

श्री.लक्ष्मण पवार (गेवराई) :

स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा व

(१) गेवराई (जज.बीड) येथील राषट्रीय पेयजल योजनेत झालेलया भ्रष्ाचारास जबाबिार असणारे
अर्धकारी

व पाणी

परु वठा सममती

याींच्यावर कारवाई करणेबाबतचे तनवेिन

थथातनक

लोकप्रतततनधी (गेवराई) याींनी मा.पाणी पुरवठा व थवच्छता मींत्री याींना दिनाींक ११ जुल,ै २०१८
रोजी वा त्यासम
ु ारास दिले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, उक्त प्रकरणी केलेलया चौकशीत एकुण २५ गावातील सममत्याींनी तनधीचा

गैरवापर केला असलयाने १० ग्रामीण पाणी परु वठा व थवच्छता सममतीच्या पिार्धका-याींवर
फौजिारी गुन्हे

व १५ सममतीच्या पिर्धका-याींच्या थथावर मालमत्तेवर आर्थाक बोजा

्ाकण्याची मशफारस जजलहार्धकारी याींचक
े डे केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असलयास, उपरोक्त मशफारशीनस
ु ार शासनाने कारवाई केली आहे काय,
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (२५-०२-२०१९) : (१) होय. हे खरे आहे .
(२) होय. हे खरे आहे .
(३) यात २९ गावाींतील सममत्याींवर कायावाही करण्यात आली आहे . ती खालीलप्रमाणे
• १० ग्रामीण पाणी परु वठा थवच्छता सममतीचे अध्यि व सर्चव याींचेवर खात्यामाफात

फौजिारी गुन्हे नोंि करण्यात आले आहे त.

• मुख्य कायाकारी अर्धकारी, बीड याींनी २६ माचा, २०१७ च्या पत्रान्वये जजलहार्धकारी, बीड

याींना एकूण १९ पाणी पुरवठा सममत्याींवर बोजा ्ाकण्याची मशफारस केली असून तहमसलिार,
गेवराई याींच्या दिनाींक ७/६/२०१८ चे पत्रानस
ु ार एकूण ८ पाणी पुरवठा सममत्याींवर बोजा
्ाकण्यात आला आहे .

वव.स. ५७१ (40)
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नागपूर जजल्हा पररषद ग्रामीण पुरवठा ववभागाची वाहन
तनववदा प्रकिया प्रलांबबत असल्याबाबत

(४८)

१३११२९ (१०-१२-२०१८).

श्री.सध
(नागपरू पजश्चम) :
ु ािर दे शमख
ु

सन्माननीय

पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू जजलहा पररर्ि ग्रामीण परु वठा ववभागाची वाहन तनवविा प्रकक्रया मादहन्यापासन
ु
प्रलींत्रबत असलयाचे माहे ऑगथ् मध्ये तनिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, ववमशष् ्यक्तीला फायिा िे ण्याकररता ही तनवविा प्रकक्रया मुख्य कायाकारी
अर्धकारी जजलहा पररर्ि याींनी प्रलींत्रबत ठे वली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार तनवविा प्रलींत्रबत
ठे वणाऱ्या अर्धकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१२-०३-२०१९) : (१) नाही.
(२) नाही.
(३) नागपूर जजलहा पररर्ि अींतगात ग्रामीण पाणी पुरवठा ववभागाच्या कामासाठी भाडे तत्वावर
एक कार व ९ जीप अशी एकूण १० वाहनाींकररता दि. २२.०१.२०१८ रोजी ई-तनवविा प्रकामशत

करण्यात आली होती. सिर ई तनवविे चा ताींत्रत्रक मलफाफा दि. १७.०२.२०१८ रोजी उघडण्यात
आला. एकूण ५ पात्र तनवविाधारकाींपैकी कमी िर असलेलया िोन तनवविा थवीकारण्यात आलया.

मात्र जीप परु ववण्याकररता तनवड झालेलया प्रकारातील तनवविाधारकाने एकच वाहन परु ववण्याचे

मान्य केले. त्यामुळे उवाररत आठ जीप वाहने L-१ च्याच िरात L-२ कडून वा्ाघा्ी करुन
पुरववण्याबाबतीत त्याींची सहमती ममळवण्यात आली. त्यामुळे या प्रकरणात तनवविा प्रलींत्रबत
ठे वण्यात आलयाची घ्ना घडलयाचे दिसून येत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मे.क्षक्षतीज र्न्रास्रक्चर प्रा.सल. ताडदे व, मुांबई याांनी महाराष्ट्र प्रदष
ु ण
तनयांत्रण मांडळाच्या अटी व शतींचे उल्लांघन िेल्याबाबत

(४९)

१३२०३४ (२९-१२-२०१८).

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :

सन्माननीय पयाावरण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मे.क्षितीज इन्फ्राथट्रक्चर प्रा.मल. ताडिे व, मुींबई याींनी महाराषट्र प्रिर्
ु ण तनयींत्रण मींडळाच्या
अ्ी व शतींचे उललींघन केलयाप्रकरणी नो्ीस बजावण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, मे.क्षितीज इन्फ्राथट्रक्चर प्रा.मल. ताडिे व, मुींबई याींचवे वरुद्ध कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५७१ (41)
श्री. रामदास िदम (०५-०३-२०१९) : (१) व (२) हे खरे आहे ,
मे.क्षितीज

इन्फ्ररथट्रक्चर

प्रा.मल.

ताडिे व,

मुींबई

याींनी

ववथतारीत

प्रकलपाच्या

समतीपत्रासाठी अजा केलेला होता. सिरील अजाावर सींमतीपत्र सममतीच्या दिनाींक १२ फेब्रुवारी,
२०१८ बैठकीमध्ये चचाा होऊन प्रकलप प्रवातकाने सींमतीपत्रासाठी मा.उच्च न्यायालय याींचे

दिनाींक २६ व २९ फेब्रुवारी, २०१८ च्या आिे शानींतर अजा केलयामुळे सींमतीपत्र अजा

नाकारण्यासाठी व प्रकलपाचे काम बींि करण्यासींबींधी दिनाींक २६ माचा, २०१८ रोजी कारणे
िाखवा नो्ीस बजावण्यात आलेली आहे . महाराषट्र प्रिर्
ू ण तनयींत्रण मींडळाने दिलेलया कारणे

िाखवा नो्ीसी सींिभाात प्रकलप प्रवातकाने दिनाींक ०७ एवप्रल, २०१८ च्या पत्राने उत्तर सािर
केले असून सींमतीपत्र अजा सींमतीपत्र सममतीकडे पुढील कायावाहीसाठी सािर केलेला आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यातील सी.आर.झेड.बाधीत क्षेत्रामध्ये सावाजतनि अथवा
हायक्तीगत शौचालयाच्या बाांधिामाबाबत
(५०)

१३२०९६ (२९-१२-२०१८).

श्री.सभ
ु ाष उफा पांडडतशेठ पाटील (असलबाग) :

सन्माननीय

पयाावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सी.आर.झेड. बाधीत िेत्रामध्ये सावाजतनक अथवा ्यक्तीगत शौचालयाचे
बाींधकाम करावयाचे असलयास सी.आर.झेड. कमम्ी, महाराषट्र राज्य याींची परवानगी घेणे
आवश्यक आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, थवच्छ भारत अमभयानाींतगात सी.आर.झेड. बाधीत नगरपररर्िे च्या थवत:च्या
अथवा शासकीय जागेत सावाजतनक शौचालय बाींधावयाचे असलयास कोणकोणत्या ववभागाची
परवानगी घेणे आवश्यक आहे ,

(३) तसेच हागणिारी मुक्त शहराींसाठी सी.आर.झेड. बाधीत िेत्रात नगरपररर्िे स सावाजतनक व
्यक्तीगत शौचालय बाींधण्यासाठी कोणत्या ववशेर् सवलती िे ण्यात आलया आहे त,

(४) नसलयास, सी.आर.झेड. बाधीत िेत्रात सावाजतनक व ्यक्तीगत शौचालय बाींधण्यासाठी
शासनाने कोणती कायावाही व उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. रामदास िदम (०५-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) ते (४) महाराषट्र सागरी ककनारा ्यवथथापनाच्या दि. १९/१२/२०१५ रोजीच्या बैठकीतील
तनणायानस
ु ार, मसआरझेड िेत्रात येणा-या सावाजतनक शौचालयाच्या बाींधकामाींना मसआरझेड

परवानगीची आवश्यकता नाही. तथावप, भरती व ओहो्ी मधील िेत्रामध्ये शौचालय बाींधकाम
अनुज्ञेय नाही.

ववधान भवन :
मुांबई.

___________

जजतें द्र भोळे
सधचव (िायाभार),
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मुद्रणपूवा सवा प्रकक्रया महाराषट्र ववधानमींडळ सर्चवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

