अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ९५ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

सोलापूर जिल््यातील प्रा शमि शशांचिाांाया करत िााा भर्याबाबत
(१)

३००९ (२२-१२-२०१५).

श्री.ाणपतराव दे शमख
ु (साांाोले) :

सन्माननीय शालेय शशांचण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर जिल््यामेय राथािकमक क्षकाकाींची सम
ु ार ४०० पद ररक्त हेत, े खर हे
काय,

(२) असल्यास, साींगोल तालुक्यामेय यापैकी १०० राथािकमक क्षकाकाींची पद ररक्त हेत, े
ेी खर हे काय,

(३) असल्यास, सदर पद ररक्त ेण्याची कार

काय हेत, उक्त पद कव्ेा णर्यात

यतील,
(४) नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत ?

श्री. ववनोद तावडे (२३-१०-२०१५) :(१) े खर नाेी.
(२) अीं्त: खर हे.
(३)

साींगोल तालक
ु यामेय राथािकमक क्षकाकाींची ७३ पद ररक्त हेत.

साींगोल

तालक
ु यातील

राथािकमक

क्षकाकाींची

पद

राथािकमक

क्षकाकाींच्या

बदल्याींमळ
ु ,

सणाननणत
ररक्त झालली हेत. सदर ररक्त पद हींतर जिल्ेा
ु
ृ ीमुळ तसच पदोन्नतीमळ
बदलीन, अनतररक्त क्षकाकाींच्या समायोिनान णर्याबाबतची काययणाेी सुरु हे.
(४) राथश्न उद्ाणत नाेी.

___________

वण.स. ९५ (2)
राज्यातील खेडाडून
ां ा शासि य व मनमशासि य सेवेत ५ टिे करांचणाची तरतूद
असताांनाही ववद्यापीठााया अनेि पदि प्रात त खेडाडुन
ां ा शासनााया सेवेत
घेताना अपात्र ठरवव्यात कल्याबाबत

(२)

५१९४ (०९-४-२०१५).

श्री.अशमत ववलासराव दे शमख
(लातरू शहर) :
ु

सन्माननीय

क्र डा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील खळांुन
ीं ा ्ासकीय ण ननम्ायकीय सणत ५ ्क्क हरषका

तरतूद असताींनाेी

सन २०११ साली झालल्या हींतरवणदयापीे ेॅ्ंबलल ्पर्धेतत सुण य पदक राथा्त खळांू रािू
िार्धेण यासे वणदयापीेाच्या अनक खळांून
ीं ा अेयाद्ाचा णगळा अिय काढून ्ासनाच्या

सणत घताना अपात्र ेरवण्यात हल्याच माे िानणारी, २०१५ मेय णा यादरम्यान
ननद्यनास हल, े खर हे काय,
(२) असल्यास, उक्त राथकर ी ्ासनान चोक्ी कली हे काय, असल्यास, चौक्ीत काय
ननषपन्न झाल ण यानुसार वणदयापीेाच्या सुण य पदक राथा्त खळांून
ीं ा ्ासकीय-ननम्ासकीय
सणची सींर्धेी उक्त हरषका ाच्या माेयमातून द्याबाबत ्ासनान को ती काययणाेी कली णा
कर्यात यत हे,

(३) नसल्यास, वणलींबाची कार
श्री.

ववनोद

तावडे

काय हेत ?

(०२-१२-२०१५)

:(१)

ण

(२)

्ासकीय/ननम्ासकीय ण इतर षकात्रात नोकरीसाेी हरषका

अयुच्च

गु णतार्धेारक

खळांून
ीं ा

द्यासींदणायत ददनाींक २०.९.२०१३

अन्णय ननगयकमत कर्यात हलल्या ्ासन नन य
य ातील तरतूदीच्या अनुषींगान काेी खळाींंूना
्ासनाच्या सणत घताना अपात्र ेरवण्यात हल ेोत. तिावप या राथकर ी

सींबींधर्धेत खळांून
ीं ी

मा. न्यायालयात दाखल कलल्या याधचकच्या अनुषींगान मा. न्यायालयान ददलल्या हद्ानुसार
श्री. रािू िार्धेण ण इतर खळांूच
ीं ी राथमा पत्र पंताळ ी करुन द्यात हली असून याबाबतचा
अेणाल सींबींधर्धेताकं पाेवण्यात हला हे.
(३) राथश्न उद्ाणत नाेी.
___________
शासि य व मनमशासि य िममचाऱयाांप्रमाणे पत्रिाराांना वैद्यि य सेवा पुरवव्याबाबत
(३)

५८५५ (०९-०४-२०१५).

श्री.िुणाल पाटील (धुडे ग्रामीण), श्री.सांग्राम

ोपटे (भोर),

अॅड.यशोमती ठािूर (मतवसा), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली),
श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.जितेंद्र कव्हाड (मुांब्रा िडवा), श्री.राहुल िाताप (श्रीाोंदा),
श्री.रमेश िदम (मोहोड), श्री.किसन ि ोरे (मुरबाड), श्री.हसन मुश्रीफ (िााल) :
सन्माननीय वैद्यि य शशांचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ्ासकीय ण ननम्ासकीय कमयचाऱयाींराथमा
िा ार असल्याच णैदयकीय क्षका
िादेर कल हे, े खर हे काय,

पत्रकाराींना दखील णैदयकीय सणा पुरवणल्या

मींत्री याींनी माे िानणारी, २०१५ मेय णा यादरम्यान

वण.स. ९५ (3)
(२) असल्यास, पत्रकाराींना णैदयकीय सणा पुरवण्यासाेी ्ासन याींना काेी ननकष लागू
कर ार हे काय, असल्यास, सदरील ननकषाींचा तप्ील काय हे,
(३) नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत ?

श्री. ववनोद तावडे (११-१२-२०१५) :(१) ्ासकीय ण ननम्ासकीय कमयचा-याराथमा

पत्रकाराींना

दखील णैदयकीय सणा पुरवण्याची बाब तपास्यात यईल, अस मानननय मींत्री णैदयकीय
क्षका

याींनी िाेीर कल ेोत.

(२) यानुषींगान, सींचालक णैदयकीय क्षका

ण सीं्ोर्धेन तसच साणयिननक हरोग्य वणणागाच

अकणराथाय मागवण्यात हल हेत.
(३) राथश्न उद्ाणत नाेी.

___________
राज्यातील शशांचिाांची पदे करत झाल्याने त्याचा अधधभार मुख्याध्यापिाांवर पडल्याबाबत
(४)

६७२०

(०९-०४-२०१५).

श्री.ाणपत

ाायिवाड

(िल्याण

पूव)म ,

डॉ.सांतोष

(िडमनरु ी), श्री.किसन ि ोरे (मरु बाड), श्री.जितेंद्र कव्हाड (मांब्र
ु ा िडवा) :

टारफे

सन्माननीय

शालेय शशांचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

्ासनान ददनाींक २० नोव्ेें बर, २०१३ च्या ननयमानस
ु ार क्षका

सींचमान्यतच्या हर्धेार राथयक तक
ु यायानुसार वणदयािी क्षकाकाींच राथमा

ेक्क कायदयानस
ु ार

ेरवणल्यामळ
ु रामामी ,

हददणासी ण ्ेरी णागाच्या सरसक् पेदतीन पाचणीच्या णगायसाेी ३० वणदयार्थयाांसाेी
क्षकाक तर सेाणी त हेणी णगायसाेी ३५ वणदयार्थयाांमाग

क

का क्षकाकाींची ननयुक्ती

कर्याच्या ्ासन नन य
य ामळ
सींपु य राज्यात ५० त ६० ेिार क्षकाक अनतरीक्त असन
ु
ू

क्षकाकतराींची पद र्द  झाल्यामळ
ु राथािकमक कामाचा णारेी क्षकाक ण म
ु याेयापकाींणर पंला
हे, े खर हे काय,

(२) असल्यास, उक्त राथकर ी ्ासनान चौक्ी कली हे काय, चौक्ीत काय ननषपन्न झाल
ण यानस
ु ार पुढ को ती काययणाेी कर्यात हली णा यत हे,
(३) नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत ?

श्री. ववनोद तावडे (२०-११-२०१५) :(१) दद. २० नोव्ेें बर, २०१३ च्या ्ासन नन य
य अधर्धेक्रकमत
करुन दद. २८.८.२०१५ च्या ्ासन नन य
य ान्णय नणीन तरतूदी लागू कर्यात हल्या हेत.
(२) ण (३) राथश्न उद्ाणत नाेी.

___________
राज्यातील दध
ु भेसड रोख्यािकरता शासि य प्रयोाशाडा अत्याधुमनि िर्याबाबत
(५)

७५११ (०६-०४-२०१५).

अॅड.कशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्रीमती माधरु ी शमसाड

(पवमती), श्री.िादीश मुडीि (वडााव शेरी), श्री.योाेश हटडे िर (हडपसर), श्री.शभमराव तापि र
(खडिवासला) :

करतील काय :-

सन्माननीय अन्न कणण औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) राज्यातील मोेया सेकारी ण खािगी दर्धे
ु सींघाच्या राथयोग्ाळा हर्धेुननक ण राथगत्ील

वण.स. ९५ (4)
असून याींच्या तल
ु नत राज्य ्ासनाच्या राथयोग्ाळाींची यींत्र ा अनत्य िुनी हे, े खर हे
काय,

(२) तसच, पु

्ेरात दर्धे
ु ण दग्ु र्धेिन्य पदािाांबरोबरच इतर अन्न पदािाांमर्धेील णसळ

ओळख्याकररता ्णतींत्र राथयोग्ाळा उणी कर्याचा नन य
य माे डंसेंबर, २०१४ मेय णा
यादरम्यान घतला, े खर हे काय,
(३) तसच, ्ेरी णागात यातेी मुींबईमेय दर्धे
ु णसळ मोेया राथमा ात ेोत असल्यामुळ
सदर राथयोग्ाळाींचा दिाय सुर्धेार्यासाेी ण अयार्धेुननक कर्याकररता ्ासनान को ती
उपाययोिना कली हे णा कर्यात यत हे,

(४) असल्यास, राथश्न णाग (२) मर्धेील राथयोग्ाळा उणी कर्याबाबत को ती काययणाेी कली णा
कर्यात यत हे,
(५) नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत ?

श्री. धारीश बापट (११-१२-२०१५) :(१) े खर नाेी.
(२) पु

यि बाींर्धेकामाकरीता ताब्यात घ्यात हलल्या णुखींंाणर बाींर्धेकामास काेी कालाणर्धेी

लाग ार असन
पु
ू

यि अन्न नमुन चाच ी राथयोग्ाळसाेी िागा णायायान घ्यास

राथ्ासकीय मींिरू ी द्यात हली हे.
(३)

मेाराषरातील

दर्धे
ू

णसळ

राथयोग्ाळच बळक्ीकर

रोख्यासाेी

सणयराथिम

मुींबई

्ेरातील

अन्न

चाच ी

कर्यासाेी अन्न ण औषर्धे राथ्ासनान राथयोग्ाळसाेी अयींत

हणश्यक अस ाऱया ताींत्रत्रक ण राथ्ासकीय अधर्धेकारी ण कमयचाऱयाींच्या पदाींचा राथ्ताण तसच
सदर राथयोग्ाळच अयार्धेनु नकीकर

कर्यासाेी हणश्यक हर्धेनु नक उपकर

खरदीचा

राथ्ताण ्ासन ्तराणर वणचारार्धेीन हे.
(४) पु

यि अन्न नमुन राथयोग्ाळसाेी िागा णायायान घ्यास राथ्ासकीय मान्यता द्यात

हली हे. तसच याबाबतच्या पदननकमयतीची बाब वणचारर्धेीन हे.
(५) राथश्न उद्ाणत नाेी.
___________

मुांबईतील वायु व ध्वनी प्रदष
ू णाला प्रमतबांध घाल्याबाबत
(६)

९८०१ (०६-०४-२०१५).

श्री.सांिय पोतनीस (िशलना), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरना ),

श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.रमेश िदम (मोहोड), श्री.भास्िर िाधव (ाह
ु ाार), श्री.जितेंद्र

कव्हाड (मुांब्रा िडवा), श्री.िालीदास िोडां बिर (वडाडा), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अब्दल
ु
सत्तार (शसल्लोड), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.योाेश साार (चारिोप), श्री.मांाेश

िुडाडिर (िुलाम), श्री.हदलीप वडसे-पाटील (कांबेााव), श्री.सुमनल प्रभू (हदांडोशी), श्री.अिय

चौधरी (शशवडी), श्री.अिन
ुम खोतिर (िालना), श्री.प्रिाश कबबटिर (राधानारी), श्री.समु नल
राऊत (ववक्रोडी) :
(१)

मींब
ु ईतील

सन्माननीय पयामवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

औदयोधगक

कारखान

हण

ददणसेंददणस णाढत असल्याच केंद्रीय राथद्रष
ू

णाेनाींच्या
ननयींत्र

णाढया

सींयमळ
ु णायराथ
ु दष
ू

मींंळाच्या मानकाींबरोबर तुलना कली

वण.स. ९५ (5)
असता सदर णायुराथदष
ू

नागररकाींच्या हरोग्यासाेी घातक असल्याच ददसून हल्याच माे

िानणारी २०१५ मेय णा यासुमारास ननद्यनास हल हे, े खर हे काय,

(२) तसच मींब
ु ईत णाेनाींची सींया णाढत असल्यान तसच उदयोगर्धेींद, कायम्णरुपी लाण्यात
हलल लाऊं्पीकर, खळाची मैदान, क्रींाींग , ्ाळा, मेावणदयालय, रुग् ालय, रल्ण ्िानक
याबरोबरच वणवणर्धे साणयिननक देका ी सुरु असलल्या गगागा्ामळ
ेणनीराथदष
ु
ू ाची पातळी
णाढली असल्याच केंद्रीय राथदष
ू
हे काय,

मींंळान कलल्या पाे ीत नक
ु तच हढळून हल, े ेी खर

(३) असल्यास, मींब
ु ई ्ेरातील णरळी, णाींद्र हण

सायन, परळ यि कलल्या सणतषका ात सणयच

केंद्राणर तरीं गया र्धेल
ु क ाींची पातळी मानकाींपषकाा णाढलली ननद्यनास हली, े ेी खर हे
काय,

(४) असल्यास, सदर णायु ण ेणनी राथदष
ू ाला राथनतबींर्धे घाल्यासाेी ्ासनान को या
उपाययोिना कल्या हेत ण याबाबतची सदय:ज्िती काय हे,
(५) नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत ?

श्री. रामदास िदम (२९-१०-२०१५) :(१) ण (२) े अीं्त: खर हे.
(३) ण (४) मुींबईत णाेनाींची सींया णाढली हे तसच ेणनी राथदष
ू ाची पातळी णाढली हे ेी
ण्तजु ्िती हे. णाेनाींत कमी राथदष
ू कारी इींर्धेनाींचा उपयोग कर

(णारत IV) तसच ेणनी

राथदष
ू ाला हळा घाल्यासाेी ेलनय ण सायरन याींची मयायदा ननजश्चत कर्यात हलली हे.
तसच काेी देका ी र्याींच्या कंला ेणनी राथनतबींर्धेक सींयत्र ा बसवणलली हेत.
(५) राथश्न उद्ाणत नाेी.
___________
राज्यातील शासि य पकरचाकरिाांाया ववववध माा्याांबाबत
(७)

९८८६ (०९-०४-२०१५).

श्री.रुपेश म्हात्रे (शभवांडी पूव)म , श्री.जितेंद्र कव्हाड (मुांब्रा िडवा),

श्री.राहुल िाताप (श्रीाोंदा), श्री.रमेश िदम (मोहोड), श्री.किसन ि ोरे (मुरबाड), श्री.हसन
मश्र
सन्माननीय वैद्यि य शशांचण मांत्री पढ
ु ीफ (िााल) :
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) राज्यातील ्ासकीय पररचाररकाींनी, णतनणाढ, वणवणर्धे णत, सुट्टया, ग ण्, ननणास्िान
ण रुग् ालयातील ररक्त िागा इयादी वणवणर्धे माग्याींच ददनाींक १७ ण १८ िानणारी, २०१५

रोिी हयोजित कलल्या राज्य्तरीय पररषदत ि.ि.रुग् ालयाच अधर्धेषेाता याींच्याकं ननणदन
ददल हे, े खर हे काय,
(२) असल्यास, ्ासकीय पररचाररकाींच्या माग्याच िोंक्यात ्णरुप काय हे ण यानुसार
उक्त माग्याींच्या सींदणायत ्ासनान पुढ को ती काययणाेी कली णा कर्यात यत हे,
(३) नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत ?

वण.स. ९५ (6)
श्री. ववनोद तावडे (२३-११-२०१५) : (१) ेोय.
(२) सींबींधर्धेत सींघ्नच्या पदाधर्धेका-याीं्ी दद.२४/०८/२०१५ रोिी बैेक हयोजित करुन ्ासकीय
पररचाररकाींच्या

कू

२१ माग्याींपैकी याींच्या हधियक बाबी्ी ननगंीत माग्या णगळून

अन्य १० माग्या मान्य करुन यासींदणायत सींबींधर्धेताींना तातंीन काययणाेी कर्यास सूचना
ददलल्या हेत.

(३) राथश्न उद्ाणत नाेी.
___________
राज्यातील िेंद्र सरिार परु स्िृत कय.सी.टी. योिनेअांतामत िायमरत असलेल्या शशांचिाांना
त्याांाया िराराप्रमाणे वेतन व इतर सुववधाांचा लाभ शमडणेबाबत

(८)

९९७१ (०९-०४-२०१५).

श्री.ज्ञानराि चौाुले (उमराा) :

सन्माननीय शालेय शशांचण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील केंद्र सरकार पुर्कृत हय.सी.्ी. योिन अींतगयत काययरत असलल्या क्षकाकाींना
याींच्या कराराराथमा

णतन ण इतर सुवणर्धेाींचा लाण कमळ बाबत उमरगा-लोेारा यिील

लोकराथनतननर्धेी याींनी मा.म
ु यमींत्री, मेाराषर राज्य याींना ददनाींक ८ डंसेंबर, २०१४ रोिी णा
यादरम्यान लखी पत्राव्दार वणनींती कली ेोती, े खर हे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननणदनाच्या अनुषींगान को तीच काययणाेी न ेो्याची कार

काय

हेत,

(३) असल्यास, योिनअींतगयत काययरत असलल्या सींबींधर्धेत क्षकाकाींना याींच्या कराराराथमा
णतन ण इतर सुवणर्धेाींचा लाण णरीत द्याबाबत ्ासनान को ती काययणाेी कली णा कर्यात
यत हे, सार्धेार त: केंव्ेापयांत उक्त काययणाेी पू य ेो

अपक्षषकात हे ?

श्री. ववनोद तावडे (२०-११-२०१५) :(१), (२) ण (३) हयसी्ी योिनच्या ््पा २ ण ३ अींतगयत
िन्सीबरोबर कर्यात हलल्या करारनाम्यातील मु्द ा क्रमाींक ८.१ नुसार सदर योिनसाेी

नम्यात हलल्या सींग क ननद्काींना मानर्धेन ण अन्य सुवणर्धेा पुरवण्याची िबाबदारी
सींबींधर्धेत

िन्सीची

हे.

िन्सी

राथनतननर्धेीींबरोबर

बैेका

घऊन

सींग क

ननद्काींना

करारानुसार मानर्धेन ण अन्य सुवणर्धेा पुरवण बाबत सूचना द्यात हल्या हेत. योिनच्या
््पा ३ अींतगयत ककमान मानर्धेनाबाबत करारामेय तरतूद कर्यात हली हे.
___________
पुणे शहरातील खडिवासला, धनिवडी, तडिाई, वडाावशेरी, एरां डवणे पकरसरातील
महापाशलिेाया तसेच िेिीपासून दहावीपयंतांाया शाडा
पत्र्यााया शेडमध्ये भरत असल्याबाबत

(९)

१२००७ (०९-०४-२०१५).

शशवािीनार) :
(१) पु
पु

श्री.शभमराव तापि र (खडिवासला), श्री.अबू किमी (मानखूदम

सन्माननीय शालेय शशांचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

्ेरातील खंकणासला, र्धेनकणंी, तळिाई, णंगाण्री,

रीं ंण

पररसरात हिेी

मेापाकलकच्या ्ाळा तसच खािगी इींरामिी माेयमाच्या किीपासून देाणी पयांतच्या

वण.स. ९५ (7)
्ाळा पत्र्याच्या ्ंमेय णरतात, े खर हे काय,
(२) असल्यास, याबाबत क्षका

ेक्क कायदयाची (हर्ीई) अींमलबिाण ी ेोत नाेी, े ेी

खर हे काय,
(३) असल्यास, याबाबत ्ासनान पेा ी कली हे काय, यात काय ननषपन्न झाल ण
यानुसार उक्त ्ाळाींचा दिाय सुर्धेार्यासाेी ्ासनान पुढ को ती काययणाेी कली णा कर्यात
यत हे,

(४) नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत ?

श्री. ववनोद तावडे (२३-१०-२०१५) :(१) णंगाण्री यिील इींरामिी माेयमाच्या
्ाळच्या

कू

णगायपक
ै ी

मेानगरपाकलकची
(२) क्षका

तीन

णगय

पत्र्याच्या

्ंमेय

णरतात

ण

का खािगी

र्धेनकणंी

यिील

क ्ाळा पत्र्याच्या ्ंमेय णरत.

ेक्क कायदयाींतगयत ननकषाींपक
ै ी, पक्की इमारत ेा ननकष णगळता उणयररत

ननकषाींची पूतत
य ा ेोत.

(३) णंगाण्री यिील इींरामिी माेयमाच्या खािगी ्ाळच्या इमारत बाींर्धेकामाबाबत णाद
असून राथकर

न्यायराथवणषे हे. र्धेनकणंी यिील मेानगरपाकलकच्या ्ाळसाेी पक्की

इमारत बाींर्धे्याच्या अनष
ु ींगान सींबींधर्धेत वणणागाच्या समन्णयान काययणाेी कर्यात यत हे.
(४) राथश्न उद्ाणत नाेी.

___________
नाापरू ये े कयकयएम व अॅम्साया धतरवर अद्यावत रुणालय सरु
ु िर्याबाबत
(१०)

१२७२२ (०८-०४-२०१५).

श्री.रािेंद्र पाटणी (िारां िा) :

सन्माननीय वैद्यि य शशांचण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नागपूर यि हयहय म ण अॅम्सच्या र्धेतीणर अदयाणत रुग् ालय सुरु कर्याचा
्ासनाचा वणचार हे, े खर हे काय,

(२) असल्यास, सदर रुग् ालय सरु
ु कर्याबाबत सदयज्िती काय हे,
(३) नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत ?

श्री. ववनोद तावडे (२३-११-२०१५) : (१) ेोय, े खर हे.
(२) सदर राथकर ी नागपूर यि कमेान यिील िागा ताब्यात घ्याबाबत काययणाेी सुरु हे.
(३) राथश्न उद्ाणत नाेी.

___________

वण.स. ९५ (8)

मुिुटबन, अडेााव (ता.झरी-िामणी,जि.यवतमाड) पकरसरात डोलोमाईटाया ब्लाजस्टां ामुडे
शेतवपिाांचे नि
ु सान होत असल्याबाबत

(११)

१३७१३ (०६-०४-२०१५).

श्री.मदन येरावार (यवतमाड), श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड),

श्री.सांजिवरे ड्डी बोदिुरवार (वणी), श्री.रािु तोडसाम (अणर) :

सन्माननीय पयामवरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुकु्बन, अंगाण (ता.झरी-िाम ी,जि.यणतमाळ) पररसरात वणवणर्धे कींपन्याींनी

ंोलोमाई्

कींपन्या सुरु कल्या हेत, े खर हे काय,

(२) तसच धचखलगाण (ता.ण ी, जि.यणतमाळ) ण नजिक ्ेरािणळ सुमार ६२ कोलंपो

असन
सदर ंपोमेय णकोलीच्या वणवणर्धे खा ीतन
य ाऱया कोळ्ाची साेण क
ेोत
ू
ू
ू
असल्यान णाेनाींच्या ेो ाऱया णदय ळीमुळ कोळश्याच बाररक क

ेणत पसरल्यान तिील

नागररकाींना णायु राथदष
ु ाचा सातयान त्रास ेोत हे, े ेी खर हे काय,

(३) असल्यास, धचखलगाण नजिकच्या लाल पल
ु ीया कोळसा ंपो े्वण्याबाबत तिील
नागररकाींनी अनकदा तक्रारी करूनसुेदा सदर ंपो े्वणला नाेी, े ेी खर हे काय,
(४) असल्यास, सदर राथदष
ु ासींदणायत राषरीय ेररत लणाद, पु

याींनी सींबींधर्धेत यींत्र ला कारणाई

कर्याच हद् ककीं णा उपाययोिनच्या सच
ू ना ददल्या हेत, े ेी खर हे काय,

(५) असल्यास, सदर कींपन्यातील ननघ ा-या दवु षत र्धेुरामुळ ण अणैर्धेरीया ेोत असलल्या

ंोलोमाई्च्या ब्लाज््ीं गमुळ ्तक-याींच्या वपकाींच नक
ु सान ेोत असून ्तकरी ण ्तमिुराींच,
नागररकाींच हरोग्य र्धेोक्यात हल असन
ू

्िाननक ्तक-याींनी तेकसलदार, पोलीस ेा

ण

जिल्ेाधर्धेकारी याींच्याकं ेो ाऱया नुकसानीबाबत तक्रार सादर कली असून अदयापपयांत
को तीेी काययणाेी कर्यात हली नाेी, े ेी खर हे काय,
(६) नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत?

श्री. रामदास िदम (२९-१०-२०१५) : (१) त (४) े खर हे.
(५)

म.हय.ंी.सी. ण ी, उपवणणागीय दीं ंाधर्धेकारी कायायलय, ण ी ण रामामपींचायत, धचखलगाण

या देका ी ेणची गु णता तपास ी केंद्र कायायजन्णत कर्यात हलली हेत. मा.राषरीय
ेरीत लणाद, पु

याींच्या हद्ाच्या अनुषींगान मा.जिल्ेाधर्धेकारी, यणतमाळ याींनी ण ी,

जि.यणतमाळ राथदष
ू सम्या सींबधीं र्धेत अनप
ु ालन कर्याकरीता उपवणणागीय अधर्धेकारी, ण ी
याींच्या अेयषकातखाली सकमती ्िापन कलली हे.तसच मा.जिल्ेाधर्धेकारी,यणतमाळ याींनी
मा.राषरीय ेरीत लणाद, पु

याींच्या हद्ाच्या

अनुषींगान ददनाींक १२/११/२०१४ तसच ददनाींक

२०/१/२०१५ रोिी बैेक हयोजित करुन हढाणा घतलला हे.
(६) राथश्न उद्ाणत नाेी.
___________
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पांढरपूर (जि.सोलापूर) तालुयातील ाोपाडपूर रोडवरील तालुिा क्र डा िायामलयाल मााील एि
वषामपासून क्र डा अधधिारी नसल्यामुडे बांद िर्यात कल्याबाबत

(१२)

१३७७७ (१९-०४-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पींढरपरू

(जि.सोलापरू )

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

तालक्
ु यातील

गोपाळपरू

रोंणर

सन्माननीय क्र डा मांत्री पुढील
क्रींा

ण

यण
ु क

कल्या

सींचालनालयाच्या णतीन सुरु कर्यात हलल्या तालक
ु ा क्रींा कायायलयास मागील

क

णषायपासून क्रींा अधर्धेकारी नसल्यामुळ तालक
ु ा क्रींा कायायलय बींद कर्यात हल असल्याच
माे िानणारी, २०१५ मेय णा यादरम्यान ननद्यनास हल, े खर हे काय,

(२) असल्यास, तालुका क्रींा कायायलयात क्रींा अधर्धेकारी याींची णरीत ननयुक्ती कर्याबाबत
तसच उक्त तालक
ु ा क्रींा कायायलय णरीत सरु
ु कर्याबाबत ्ासनान को ती काययणाेी कली
णा कर्यात यत हे,
(३)

नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत ?

श्री. ववनोद तावडे (०२-१२-२०१५) :(१) नाेी.
(२) ण (३) तालुका क्रींा अधर्धेकारी कायायलय, पींढरपूर यिील तालक
ु ा क्रींा अधर्धेकारी पदाींचा

अनतररक्त काययणार जिल्ेा क्रींा अधर्धेकारी सोलापूर कायायलयातील क्रींा अधर्धेका-याींकं
सोपवण्यात हला हे.

ददनाींक २२ िानणारी, २०१४ च्या ्ासन नन य
य ान्णय ६९ तालक
ु ा क्रींा अधर्धेका-याींची

नणीन पद ननमाय

कर्यात ्ासनान मान्यता ददली असून या पदासाेी नव्यान ननमाय

कराणयाच्या जिल्ेाननेाय तालुक्याच्या नाणास मान्यता राथदान कर्याची बाब ्ासन्तराींणर
तपास्यात यत हे.

___________
िोिणतील वाढल्या प्रदष
ु णामड
ु े पक्षयाांची लांचणीय प्रमाणत होत असलेलली घट
(१३)

१४३०० (०६-०४-२०१५).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय पयामवरण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कोक ातील झपा्यान उणारल िात असलल मोेमोे रासायननक राथकल्प हण
ननमाय

यामळ
ु

ेो ाऱया राथदष
पषयाींची लषका ीय घ् ेोत असल्याची माे िानणारी, २०१५
ु ामळ
ु

मेय णा यादरम्यान ननद्यनास हल, े खर हे काय,

(२) असल्यास, राथश्न णाग (१) बाबत ्ासन्तराणरुन को ती काययणाेी कली णा कर्यात यत
हे,
(३) नसल्यास वणलींबाची कार

काय हेत ?

श्री. रामदास िदम (२९-१०-२०१५) : (१) ण (२) यासींदणायत मेाराषर राथदष
ू
मींंळाकंून

राथा्त

झालल्या

अकणराथायानस
ु ार

कोक

वणणागात

ननयींत्र
वणदयमान

औदयोधगक/व्याणसानयक राथकल्पाींमुळ ददणसेंददणस णाढत अस ाऱया ्ेरीकर ाींमळ
पषकााींच्या
ु
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सींयत घ्

ेो्याची ्क्यता नाकारता यत नाेी. यासींदणायत सींचालक, बलम्ब नचरल दे्री

सोसाय्ी याींच्याकंून राथा्त झालल्या अकणराथायानस
ु ार कोक

पररसरात रासायननक राथकल्प

ककीं णा राथकक्रयमळ
ु पषयाींची सींया घ्त अस ाऱया अ्यास याींचमार्यत कर्यात हलला नाेी.
तिावप, याींची कोक

पररसरात ंायक्लोर्न्याक (Diclofenac) या प्ुणैदयकीय षकात्रात

णापरल्या िा ाऱया औषर्धेामुळ धगर्धेांाींची सींया कमी झाल्याच नमूद कल हे. ेी सींया
पूणण
य त कर्या्तण वणवणर्धे उपाययोिना कर्यात यत हेत.
(३) राथश्न उद्ाणत नाेी.

___________
अिोला ये ील शासि य वैद्यि य
चालवव्यात

येणाऱया

पकरचाकरिा

महाववद्यालय

व

सवोपचार रुणालयााया पकरसरात

प्रशशांचण महाववद्यालयााया

पाहणीसाठी कलेल्या

इांडडयन नशसंा िौजन्सलाया (कयएनसी) पाहणी प िाला चि
ु ची माहहती हदल्याबाबत
(१४)

१५२२० (०९-०४-२०१५).

रािा) :

डॉ.सांिय रायमल
े र (शसांदखेड
ु िर (मेहिर), डॉ.शशशिाांत खेडि

सन्माननीय वैद्यि य शशांचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला यिील ्ासकीय णैदयकीय मेावणदयालय ण सणोपचार रुग् ालयाच्या पररसरात
चालवण्यात य ाऱया पररचाररका राथक्षका

मेावणदयालयाच्या पाे ीसाेी हलल्या इींडंयन

नकसतग कौजन्सलच्या (हय नसी) पाे ी पिकाला चक
ु ीची मादेती दऊन अधर्धेषेाता ंल.अ्ोक
राेों, राथणारी अधर्धेषेाता ण ननणासी ंलक््र याींनी केंद्रीय पिकाची दद्ाणूल कल्याचा राथकार
माे डंसेंबर, २०१४ च्या ्ण्च्या हेणयायात णा यादरम्यान ननद्यनास हला, े खर हे
काय,
(२) असल्यास, या राथकर ी चौक्ी कली हे काय, यात काय हढळून हल ण सींबींधर्धेताींणर
को ती कारणाई कली णा कर्यात यत हे,
(३) नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत ण याबाबतची सदय:ज्िती काय हे ?

श्री. ववनोद तावडे (२३-११-२०१५) :(१) नाेी.
(२) ण (३) राथश्न उद्ाणत नाेी.
___________
राज्यातील तालुयात मिमेव अनद
ां ामत महाववद्यालयाांना
ु ानीत महाववद्यालय योिनेअत
वेतनेतर अनुदान मांिूर िर्यासह शशांचणशुल्ि किार्याची परवानाी दे ्याबाबत

(१५)

१६१९६ (०९-०४-२०१५).

श्री.ाोपालदास अग्रवाल (ाोंहदया) :

सन्माननीय उाच व

तांत्र शशांचण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील तालुक्यात

कमण अनुदानीत मेावणदयालय योिनअींतगयत ्ासन नन य
य

ददनाींक ५ ऑग््, २०१० नस
ु ार र्क्त णतन अनद
ु ान मींिरू कल हे, े खर हे काय,

(२) असल्यास, र्क्त णतन अनद
ु ानाणर असलली मेावणदयालय ५ ्क्क णतनतर अनुदानीत
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मेावणदयालयासारख क्षका ्ुल्क हकार्याच्या अ्ीमळ
ु क्षका ाचा दिाय खालाणला िा ार
हे, े ेी खर हे काय,

(३) असल्यास, ्ासनान या मेावणदयालयाींना णतनतर अनद
ु ान मींिरू कराण ककीं णा या

सीं्िाना पू य क्षका ्ुल्क हकार्याची परणानगी द्याबाबत ्ासनान को ती काययणाेी
कली णा कर्यात यत हे,

(४) नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत ?

श्री. ववनोद तावडे (१५-१२-२०१५) : (१) ेोय.
(२)

नाेी.

तिावप,

तालुक्यातील

कमण

योिनेंतगयत

मींिूर

मेावणदयालय/वणदया्ाखाींना ५ ्क्क णतनतर अनुदान द्याची ककीं णा क्षका

झालल्या

्ुल्क णगळता

इतर ्ुल्क णाढणून द्याची माग ी ्ासनाकं कर्यात हलली ेोती. यानुसार ्ासनान
क्र. अनद
ु ा-२०१५/(४९/१५)मक्-४ दद.८ स््ें बर, २०१५ च्या ्ासनापत्रान्णय सणय वणदयापीेाींना
काययणाेी कर्याच्या सूचना द्यात हलल्या हेत.
(३) राथश्न उद्ाणत नाेी.
(४) राथश्न उद्ाणत नाेी.
___________
मुांबईतील ऑ रम रोड िारााह
ृ ात ांचमतेपेांचा िास्त िैदी ठे व्यात कल्याबाबत
(१६)

१६३११ (१०-०८-२०१५).

श्री.रमेश िदम (मोहोड) :

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडर), श्री.किसन ि ोरे (मुरबाड),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील ऑियर रों कारागेृ ात ८०० कैदाींची षकामता असताना २७०० ेून अधर्धेक कैदी
ेण्यात हल असून, यामेय अींंरणल्ंय गॅग््सय बरोबरच लषकर -तोयबाचा सत्र
ू र्धेार अबू
िींद
ु ालसारया दे्तणादयाींचा समाण् हे, े खर हे काय,

(२) असल्यास, कैदयाींची णाढती सींया लषकाात घता पेारा द ाऱया कमयचाऱयाींची सींया कणळ
१५० असून कारागे
ृ ाची सुरषकाा, कैदयाींच्या अींतगयत काराणायाींणर लषका ेण

तसच सणयसार्धेार

क््तपालन याकररता उपलब्र्धे कमयचारी अपूर असल्यान कमयचाऱयाींची सींया ४००० इतकी
णाढवण्याबाबत तुरुींग राथ्ासनान णारीं णार माग ी करूनेी ती मान्य न झाल्यान कारागे
ृ ातील
बकायद्ीर कारणाया तसच कमयचाऱयाींणरील कामाचा ता

णाढ्याची ्क्यता हे, े ेी खर

हे काय,
(३) असल्यास, या राथकर ी ्ासनान को ती काययणाेी कली णा कर्यात यत हे,
(४)

नसल्यास वणलींबाची कार

काय हेत ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-१२-२०१५) :(१) ेोय, मुींबई मेयणती कारागे
ृ ाची अधर्धेकृत बींदी षकामता
८०४ हे. सदयज्ितीत कारागे
ृ ात २७५३ बींदी बींदी्त हेत. बींदी अबू िुींदाल ेा लषकर
तोयबा्ी सींबींधर्धेत असलला बींदी मुींबई मेयणती कारागे
ृ ात बींदी्त हे.

-

(२), (३) ण (४) १) मुींबई मेयणती कारागे
ु ार
ृ ाची अधर्धेकृत बींदीषकामता ८०४ असून यानस
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कारागे
ृ ाच ह्िापनणर रषकाक सींणगीय कमयचारी पदाणर कारागे
ृ क्पाई त सुणदार याींची १५९

पद मींिूर असुन सदयज्ितीत १५७ पद काययरत हेत. सदरची मींिूर पद ेी कारागे
ृ ाच
अधर्धेकृत बींदीषकामता ८०४ च राथमा ामेय ननजश्चत कर्यात हली हे. परीं तु सदयज्ितीत या
कारागे
ृ ात २७५३ बींदी बींदी्त हेत. यामुळ कारागे
ृ ातील उपलब्र्धे कमयचाऱया ता

णाढत

हे, े खर हे.

(२) सदयज्ितीत उपलब्र्धे कमयचारी याींचणर कामाचा ता

णाढला असला तरी कारागे
ृ सुरषकाा

व्यण्िा चोख ेण्यात यत हे. णाढया बींदीसींयमुळ ण अपुऱया कमयचारी बळामुळ
कारागे
ृ ातील बींदयाींच्या काेी णळा राथणाणीप

झंया ेोत नाेीत. परीं तु कारागे
ृ मेाननरीषकाक

कायायलयामार्यत कारागे
ृ ाच्या णररषे अधर्धेकाऱयाींना याबाबत पययणषका

कर सींदणायत सुधचत

कल हे.

(३) यानुसार कारागे
ृ अधर्धेषकाक याींनी याींच ननयींत्र ाखाली िा्तीत िा्त झंया घ्याव्यात

तसच कारागे
ृ उपमेाननरीषकाक याींनी याींच्या ननयींत्र ाखालील िा्तीत िा्त झंया
घ्याव्यात

तसच कारागे
ृ

उपमेाननरीषकाक

याींनी

याच्या ननयींत्र ाखालील

ककमान

क

कारागे
ृ ाची हेणयायातून सुरषकाच्या दृजष्कोनातून तपास ी कर्याबाबत कारागे
ृ मेाननरीषकाक
कायायलयामार्यत ननदत ् ददलल हेत.

(४) कारागे
ृ वणणागाच्या ह्िापनणर मनुषयबळाची णाढ ेो बाबत बी.पी.हर.ॲ्ं ंी. ण
मल्
ु ला सकमतीच्या अेणालानस
ु ार सेा (६) बींदयामाग

क (१) रषकाक, रिा राखीण ण

सुरषकाकररता ४७६१ पद नव्यान मींिूर कर्याबाबतचा राथ्ताण ्ासनास राथा्त झालला हे.
सदर पदाींना वणत वणणागाची मींिुरी कमळ पययत राथिम ्््यामेय २०

्क्क राथमा

९५२

पद मींिूर कर्याबाबतचा राथ्ताण ्ासनाच्या वणचारर्धेीन हे.
___________

धुडे ये ील भाऊसाहे ब हहरे शासि य वैद्यि य महाववद्यालयाचे चिरबडर पकरसरातील
इमारतीत स् लाांतर िर्याबाबत

(१७)

१६४७१ (३१-०७-२०१५).

श्री.िुणाल पाटील (धड
ु े ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्र ),

अॅड.िे.सी.पाडवी (अिलिुवा), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्रीमती मनममला ााववत (इातपरू ी),
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वैद्यि य शशांचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) र्धेुळ यिील णाऊसाेब देर ्ासकीय णैदयकीय मेावणदयालयाच माे िन
ू , २०१५ पयांत

चक्करबंी पररसरातील इमारतीत ्िलाींतर कर्याबाबत मा.पालक मींत्र्याींनी हद् ददल्याच
माे म, २०१५ मेय णा यासुमारास ननद्यनास हल, े खर हे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

मा.पालक

मींत्री

याींच्या

हद्ाची

अींमलबिाण ी

कर्याबाबत ्ासनान पुढ को ती काययणाेी कली णा कर्यात यत हे,
(३) नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत ?

णरीत

वण.स. ९५ (13)
श्री. ववनोद तावडे (११-१२-२०१५) : (१), (२) ण (३) श्री णाऊसाेब देर ्ासकीय णैदयकीय
मेावणदयालय, र्धेुळ तसच सणोपचार रुग् ालयातील वणवणर्धे धचककसालयीन वणणाग लणकरात
लणकर, ््या-््यान को याेी राथकारची रुग् सणा खींंीत ेो ार नाेी याची दषकाता घऊन
चक्करबंी

यिील

पररसरातील

इमारतीत

्िलाींतरीत

कर्याबाबतच्या

सच
ू ना

माननीय

पालकमींत्री, र्धेुळ याींनी ददल्या हेत े खर असून या बाबतचा राथ्ताण साणयिननक हरोग्य
वणणाग हण

णैदयकीय क्षका

ण औषर्धेी द्रव्य वणणागाच्या वणचारार्धेीन हे.
___________

राज्यातील मनवासी डॉटराांाया माा्याांवर सांचालि, वैद्यि य शशांचण व
सवम सांबांधधताांसमवेत घे्यात कलेली बैठि
(१८)

१७९१५

(३१-०७-२०१५).

श्री.जितेंद्र

कव्हाड

(मुांब्रा

िडवा),

श्री.शशशिाांत

शशांदे

(िोरे ााव), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.भास्िर िाधव (ाह
ु ाार), श्री.रमेश िदम (मोहोड),
श्री.पाांडुरां ा बरोरा (शहापूर), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.हनुमांत डोडस (माडशशरस),
श्री.राणािािीतशसांह पाटील

(उस्मानाबाद), श्री.किसन ि ोरे

(मुरबाड) :

वैद्यि य शशांचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) राज्यातील ननणासी ंलक््राींच्या माग्याींणर नन य
य घ्याेी ददनाींक २५ म, २०१५ रोिी
सींचालक, णैदयकीय क्षका

ण सणय सींबींधर्धेताींसमणत बैेक घ्यात हली ेोती, े खर हे

काय,
(२) असल्यास, सदर राथकर ी कलल्या माग्याींच िोंक्यात ्णरुप काय ण यानस
ु ार उक्त
माग्याींणर ्ासनान पुढ को ती काययणाेी कली णा कर्यात यत हे,
(३)

नसल्यास याची कार

काय हेत ?

श्री. ववनोद तावडे (१२-१०-२०१५) : (१) े खर नाेी,
परीं तू मांय सींघ्नच्या दद. २५ िून, २०१५ च्या ननणदनानुसार

ददनाींक ०३ िुल,ै २०१५ रोिी बैेक हयोजित कर्यात हली ेोती,

दद. ०१ िुल,ै २०१५ ण

(२) वणदयाणतन णाढ, दरणषी ्ैषकाण क ्ुल्कात १० ्क्क्यान ेो ारी णाढीची अ् र्द  कर ,
ननणासी ंलक््राींची सुरषकाा व्यण्िा, बींर्धेपत्रत्रत सणा, षकायरोगा सारया गींणीर हिाराींकररता
रिा, इयादी माग्या ेोया, सदर माग्या ्ासनाच्या वणचारार्धेीन हेत,
(३) राथश्न उद्ाणत नाेी.
___________
ाभमपातााया औषधाांाया किटची ववक्र ऑनलाईन ववक्र होत असल्याबाबत
(१९)

१८११२ (१४-०८-२०१५).

श्री.अवधूत

तटिरे

(श्रीवधमन),

श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.जितेंद्र कव्हाड (मुांब्रा िडवा),
श्री.वैभव

वपचड

(अिोले),

श्री.राणािािीतशसांह

पाटील

वण.स. ९५ (14)
(उस्मानाबाद), श्री.रमेश िदम (मोहोड), श्री.भास्िर िाधव (ाुहाार), श्री.शशशिाांत शशांदे
(िोरे ााव), श्री.सुरेश लाड (ििमत), श्री.पाांडुरां ा बरोरा (शहापूर), श्री.मिरां द िाधव-पाटील (वाई),

श्रीमती सम
ु न पाटील (तासााव - िवठे महाांिाड), श्री.हनम
ु ांत डोडस (माडशशरस), श्री.शामराव
ऊफम बाडासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.राहुल िाताप (श्रीाोंदा) :
औषधी द्रव्ये प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय अन्न व

(१) राज्यात ्त्रीभ्रु ेया राबवणली िात असताींना ऑनलाईन औषर्धे वणक्रीच्या बबींद
बािारामुळ

गणयपाताच्या

औषर्धेाींच

कक्ेी

सणलतीच्या दरात कमळत असल्याच माे

ऑनलाईन

वणक्रीच्या

णबसाई्णरुन

सरायस

वराथल २०१५ च्या ्ण्च्या स्ताेात उघंकीस

हल, े खर हे काय,
(२) असल्यास, उक्त राथकर ी ्ासनामार्यत चौक्ी कली हे काय,
(३) असल्यास, चौक्ीत काय हढळून हल ण तद नुसार गणयपाताच्या औषर्धेाींच्या कक्ची
वणक्री ऑनलाईन ेोणू नय म्े ून ्ासनान को ती काययणाेी कली णा कर्यात यत हे,
(४)

नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत ?

श्री. धारीष बापट (०४-१२-२०१५) : (१) े खर
ऑनलाईन वणक्री ेोत हे े खर नाेी.

हे. परीं तु गणयपाताच्या औषर्धेाींची सरायस

ददनाींक २८/४/२०१५ रोिी पनणल, जि.रायगं यिील
अन्न ण औषर्धे राथ्ासन, प

का व्यक्तीन सेायक हयुक्त,

(रायगं) याींना Shopclue.com या ऑनलाईन सींकत

्िळाणरुन Mifegest Abortion kit ची याींनी ंलक््राींच्या धचठ्ठीवणना ऑंयर कली असता,
याींना सदर सींकत ्िळाणरुन औषर्धे पुरणेा झाल्याच कागदपत्र सादर करुन सदर सींकत
्िळाणरुन ंलक््राींच्या धचठ्ठीवणना गणयपाताच्या औषर्धेाची वणक्री ेोत असल्याची तक्रार कली.
(२) ेोय, चौक्ी कली हे.
(३) सदर तक्रारीच्या अनष
ु ींगान कलल्या चौक्ीत Mifegest Abortion Kit Tablets, mfg

by M/s zydus Healthcare, East Sikkim with bill of Medicose Pharmacy, AH२/११, Veerangana Nagar, Jhansi, U.P २८४१२८ औषर्धे पुरणेा दाराकंून राथा्त झाल
असल्याच हढळून हल.

सबब, म. ्लपक्लि
ू ण सणय सींबींधर्धेताींवणरुेद औषर्धे ण सौदयय राथसार्धेन कायदा १९४० च

उल्लींघन कल्याच पनणल ्ेर पोकलस ेा , पनणल यि राथिम मादेती अेणाल

(F.I.R.)

दाखल कर्यात हला याचा क्र. सीहर II.११/२०१५ dt. ०७/०५/२०१५ असा हे. या राथकर ी
पुढील तपास पोकलसाींमार्यत सुरु हे.
(४) राथश्न उद्ाणत नाेी.

___________

वण.स. ९५ (15)
राज्यामध्ये डॉटराांिडून रुणाांना दे ्यात येणारी औषधे धचठी ी (वप्रसकक्रत शन) शलहह्याचे
मनयमाांचे उल्लांघन िर्यात येत असल्याबाबत

(२०)

१९४३२ (३१-०७-२०१५).

श्री.अतुल भातखडिर (िाांहदवली पूव)म , श्री.किसन ि ोरे

(मुरबाड), श्री.ववलासराव िाताप (ित) :

सन्माननीय वैद्यि य शशांचण मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यामेय ंलक््राींकंून रुग् ाींना द्यात य ारी औषर्धे धचठ्ठी (वराथसकक्र््न) कलदे्याच

ननयमाींच उल्लींघन कर्यात यत असल्याच माे म, २०१५ मेय ण यादरम्यान ननद्यनास
हल, े खर हे काय,
(२) असल्यास, ंलक््र रुग् ाींना मेागंी ण याींना समि ार नाेीत अ्ा अषकारात कलेून दत
असल्याचेी ननद्यनास हल, े ेी खर हे काय,
(३) असल्यास, औषर्धे धचठ्ठी (वराथसकक्र््न) कलदे्याबाबतच काय ननयम हेत,
(४) असल्यास, सदर ननयमाींच उल्लींघन कर ाऱया ंलक््राींणर ्ासनान पुढ को ती कारणाई
कली णा कर्यात यत हे,

(५) नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत ?

श्री. ववनोद तावडे (०७-१२-२०१५) : (१), (२) ण (३) णारतीय णैदयकीय पररषदन णैदयक
व्यणसायीींसाेी हद्य औषर्धेपत्र नमुना वणदेत कलला हे.

तसच, राज्यातील हयुणतद ण

यन
ु ानी औषर्धे पेदतीींच्या व्यणसायीींसाेी हद्य औषर्धेपत्र नमन
ु ा वणदेत कर्याची बाब
मेाराषर णारतीय औषर्धे पररषदच्या वणचारार्धेीन हे.

परीं तु औषर्धेपत्र द्याच्या सींदणायतील को याेी ननयमाच उल्लींघन ेोत असल्याच

को याेी अधर्धेकृत यींत्र न ्ासनास कळवणलल नाेी.
(४) ण (५) े राथश्न उद्ाणत नाेी.

___________
राज्यातील एम .कय .डी .सी. ांचेत्रातील िायदा व सुव्यवस् ा सांदभामत कढावा घे्याबाबत
(२१)

१९७१६ (३१-०७-२०१५).

डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर), श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत),

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड रािा), श्री.ाल
ु ाबराव पाटील (िडााव ग्रामीण), श्री.अिन
ुम
खोतिर (िालना), श्री.रािाभाऊ (पराा)

वािे (शसन्नर),

श्री.अिय

सन्माननीय उद्योा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील

चौधरी

(शशवडी) :

म. हय. ंी .सी .षकात्रातील कायदा ण सुव्यण्िा सींदणायत हढाणा घ्यासाेी

मा. मुयमींत्री याींनी ददनाींक १३ म, २०१५ रोिी णा यादरम्यान याींच्या णषाय ननणास्िानी
बैेक बोलवणली ेोती, े खर हे काय,

(२) असल्यास, सदर बैेकीमेय मा. मुयमींत्री याींनी उक्त षकात्रात पोकलस ेा
हद् ददल े खर हे काय,

(३) असल्यास, या बाबत ्ासनान को ती काययणाेी कली णा कर्यात यत हे,
(४) नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत ?

उणार्याच

वण.स. ९५ (16)
श्री. सुभाष दे साई (१६-१०-२०१५) : (१) ेोय, े खर हे.

(२) ण (३) े खर नाेी. तिावप राज्यातील औदयोधगक षकात्रामेय कायदा ण सुव्यण्िा
राख्यासाेी तसच राज्यामेय उदयोग ्िापन कर

ण उदयोगाींचा वणकास कर्यामेय ज्या

ननयमबा्य माग्या कल्या िातात या सम्याींच ननराकर

कर्यासाेी मा.मुयमींत्री

याींच्या अेयषकातखाली ददनाींक १३/५/२०१५ रोिी बैेक हयोजित कर्यात हली ेोती. या
अनुषींगान रामामी

णागासाेी जिल्ेा पोलीस अधर्धेषकाक ण पोलीस हयुक्तालय असलल्या

जिल््याच्या देका ी पोलीस हयुक्त याींच्या अेयषकातखाली औदयोधगक षकात्रा्ी सींबींधर्धेत
असलल्या उपवणणागीय अधर्धेकारी (मेसल
ू ), मेाव्यण्िापक, जिल्ेा उदयोग केंद्र, जिल्ेा
कामगार अधर्धेकारी ण राथादक्क अधर्धेकारी, मेाराषर औदयोधगक वणकास मेामींंळ याींची
सकमती गेीत कर्यात हली असून यासींबींर्धेी ददनाींक २ िुल,ै २०१५ रोिी ्ासन नन य
य
ननगयकमत कला हे.

(४) राथश्न उद्ाणत नाेी.
___________
राज्यााया ग्रामीण भााात अद्यापही लाखो िुटुांबाांिडे शौचालये नसल्याबाबत
(२२)

२०३९१ (३१-०७-२०१५).

श्री.किसन ि ोरे

श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमडनेर), श्री.सांिय िेडिर (ठाणे),

(मरु बाड), श्री.ाणपत ाायिवाड (िल्याण पव
ू )म , श्री.सध
ु ािर भालेराव

(उदाीर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांाणघाट), श्री.ओमप्रिाश ऊफम बाचू
िडू (अचलपूर), श्री.िुणाल पाटील (धुडे ग्रामीण), डॉ.पतांाराव िदम (पलस
ू िडेााव), प्रा.ववरें द्र
िाताप (धामणााव रे ल्वे), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ६९७७ ला

हदनाांि १६ माचम, २०१५ रोिी हदलेल्या उत्तरााया सांदभामत: सन्माननीय पाणीपरु वठा कणण
स्वाछता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

्ासनान ेाग दारी मक्
रामामी
ु त योिना राबणन
ू

णागात

घरा घरात ्ौचालय

बाींर्धे्यासाेी अनुदान दऊनेी अदयापेी ५६ लाख कु्ुींब ण ्ेरी णागातेी २७ ्क्क कु्ुींब
उघंयाणर ्ौचाला िातात, े खर हे काय,

(२) असल्यास, सदर योिनचा लाण मुबलक पा्याअणाणी रामामी

णागाच लाणािी घत नाेीत

ेी बाब सणतषका ातून ननद्यनास हल हे, े ेी खर हे काय,
(३) असल्यास, सदर योिना राथणाणीप

राबवण साेी ्ौचालयाबरोबरच मब
ु लक पा्याची

व्यण्िा कर्याबाबत सदर योिना राथणाणीप

राबवण साेी ्ासनान को ती काययणाेी कली

णा कर्यात यत हे,
(४) तसच राज्य ्ासनान ्णच्छ मेाराषर अकणयान राबवण्याचा नन य
य घतलला असून सदर
अकणयानाचा कालाणर्धेी ददनाींक २ ऑक््ोबर, २०१९ पयांत राे ार असन
ू या अकणयानाच ्णरूप
काय हे ण सदर अकणयान को या यींत्र ाींमार्यत राबवण्यात य ार हे,
(५) नसल्यास, याबाबतची कार

काय हेत ?

वण.स. ९५ (17)

श्री. बबनराव लोणीिर (२९-१०-२०१५) : (१) ेोय, े खर हे.
(२) सन २०१२ मेय राज्याच्या रामामी
सणतषका

णागात ्ौचालयाच्या उपलब्र्धे सवु णर्धेाींच्या अनष
ु ींगान

कर्यात हल ेोत. सदर सणतषका ामेय ज्या कु्ुींबाकं ्ौचालयाची सुवणर्धेा उपलब्र्धे

नाेी अ्ा कु्ुबाींची हकंणारी गोळा कर्यात हली ेोती.

्ौचालयाचा णापर न कर्याच्या कार ाींमेय मुयत: लोकाींच्या ्णच्छत राथती असलल्या

मानकसकतबरोबर राज्याच्या काेी रामामी

णागात असलली पा्याची कमतरता याबाबीचाेी

समाण् हे.
(३) राज्याच्या रामामी

णागात पा्याची सुवणर्धेा उपलब्र्धे करुन द्यासाेी राषरीय रामामी

पयिल काययक्रम, िल्णराज्य राथकल्प यासारया काययक्रमाींची अींमलबिाण ी सुरु हे.

(४) राज्यातील नागरी ्िाननक ्णराज्य सीं्िाींमर्धेील उघयायाणरील ्ौचवणर्धेी दद.२ ऑक््ोबर,
२०१९ पयांत बींद कर्याच्या उ्द ्ान नगर वणकास वणणागामार्यत ्णच्छ मेाराषर अकणयानाची
अींमलबिाण ी दद. १५ म, २०१५ पासून कर्यात यत हे.
(५) राथश्न उद्ाणत नाेी.

___________
अमरावती शहरातील प्रख्यात डॉ.पांिाबराव दे शमुख वैद्यि य महाववद्यालयात उघडि स
कलेल्या ाण
ु वाढ प्रिरणााया चौिशी सशमतीबाबत

(२३)

२०६९६ (३१-०७-२०१५).

श्री.हनुमांत डोडस (माडशशरस), श्री.जितेंद्र कव्हाड (मुांब्रा

िडवा), श्री.हदलीप वडसे-पाटील (कांबेााव), श्री.रमेश िदम (मोहोड) :

सन्माननीय

वैद्यि य शशांचण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अमराणती ्ेरातील राथयात ंल.पींिाबराण द्मुख णैदयकीय मेावणदयालयात उघंकीस
हलल्या गु णाढ राथकर ाची चौक्ी कर्यासाेी सकमती नम्यात हली, े खर हे काय,

(२) असल्यास, चौक्ीत काय हढळून हल ण तदनुसार गु णाढ राथकर ी िबाबदार
अस ाऱयाींणर को ती कारणाई कली णा कर्यात यत हे,
(३)

नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत ?

श्री. ववनोद तावडे (१२-१०-२०१५) : (१) े खर हे, नागपूर यिील ्ासकीय णैदयकीय
मेावणदयालयातील ंल. म. स. व्यणेार याींच्या अेयषकातखाली ंल. अपूणाय पाणं ण ंल. नामदण
कामंी अ्ी त्रत्रसद्यीय चौक्ी सकमती ननयुक्ती कर्यात हली ेोती,
(२) राथिम णषय

करुन अींतगयत गु

म.बी.बी. स. उन्ेाळी २०१५ परीषकाच्या अींतगयत गु ाींसाेी गैरमागायचा अणलींब
णाढणलल्या पाच वणदयार्थयायना वणदयापीेाच्या परीषकाा गैरराथकार सकमतीसमोर

चौक्ीसाेी बोलवण्यात हल ेोत, याींनी ददलल्या लखी ननणदन ण चौक्ी अेणालानुसार

सदर वणदयार्थयायच उन्ेाळी सत्र २०१५ परीषकाची सणय कामधगरी र्द  कर्यात हली असून याींना
स््ें बर, २०१५ मर्धेील पुरण ी परीषकापासून णींधचत ेण्यात हल हे, तसच, गैरराथकारा्ी

वण.स. ९५ (18)
सींबींधर्धेत क्षकाक ण क्षकाकतर कमयचाऱयाींना परीषकाा गैरराथकार सकमतीसमोर पुढील/हगामी
बैेकीत बोलवण्यात य ार हे,
(३) राथश्न उद्ाणत नाेी.
___________

िाल्हे र (ता.शभवांडी,जि.ठाणे) ाावात बनावट औषधे बनववणाऱया
िांपन्याांवर व ाोदामावर छापा टािल्याबाबत
(२४)

२०७३४ (०६-०८-२०१५).

- पा डर) :
काय :-

श्री.रुपेश म्हात्रे (शभवांडी पव
ू )म , श्रीमती मोमनिा रािडे (शेवााांव

सन्माननीय अन्न कणण औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) काल्ेर (ता.कणणींंी,जि.ेा ) गाणात अदेरीं त कींपाऊींंमर्धेील कयूर औषर्धे

िन्सीच्या

गोदामाणर तसच बनाण् औषर्धे बनवण ाऱया कींपनीमेय सेंरल ड्रग कींरोल ऑगयनायझ्न
पिकान माे म, २०१५ मेय णा या दरम्यान छापा ्ाकला, े खर हे काय,
(२) तसच सदर गाणात असलल्या रािलषमी कम्पाऊींंमर्धेील बनाण् औषर्धे तयार कर ाऱया
कींपन्या हपल्या मालाच र्ामयसी अिणा

िीं्दणार मींब
ु ई,गोणींंी,कसक्कीम,दम

अन्य देका ी माकतद्ींग करीत हेत, े ेी खर हे काय

बींगळूरु ण इतर

(३) असल्यास, सदर बनाण् औषर्धेाींची ननकमयती कर ाऱया १३ ि ाींवणरोर्धेात नारपोली पोलीस
ेा्यात गुन्ेा दाखल झाला असन
ू अदयाप को ालाेी अ्क कली नसल्याच ननद्यनास हल,
े ेी खर हे काय,

(४) असल्यास, याबाबत चौक्ी कर्यात हली हे काय, यानष
ु ींगान सदर छा्यात ककती

ककीं मतीचा माल ि्त कर्यात हला णा सींबींधर्धेताींणर को या कलमान्णय कारणाई कर्यात
हली णा यत हे,
(५)

नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत ?

श्री. धारीश बापट (०४-१२-२०१५) :(१) े अीं्त: खर हे.

दद. ११/५/२०१५ रोिी केंदद्रय औषर्धे ननरीषकाक, सींी ससीओ, मुींबई याींनी म.र्ायझर

कल.,सी ॲन्ं

र् कयुर

िजन्स, काल्ेर, कणणींंी, जि.ेा

याींच चौक्ीसाेी ण् ददली ेोती

तिावप, छापा ्ाकलला नाेी.
(२) े खर नाेी.
(३) े खर नाेी.
सदर राथकर ी १४ ि ाींवणरुेद नारपोली पोलीस ेा्यात गुन्ेा दाखल झाला असून, १

हरोपीला अ्क कर्यात हली हे.

(४) ेोय, सदर राथकर ी पोकलसात गन्
ु ेा (FIR No. १-२११/१५ dated २७.५.२०१५) नगादवणला
असून

कू

रु. ४६ लाख ककीं मतीचा औषर्धेी साेा पोलीस ण औषर्धे ननरीषकाकाींनी

कला असून सदर साेा पोकलसाकं हे.

कत्रत्रत ि्त

वण.स. ९५ (19)
सींबींधर्धेताींवणरुेद औषर्धे ण सौंदयय राथसार्धेन कायदयाच्या कलम १७ B(b), १७B(d),१७(b),
१७(c),r/w, Rule ९६(१) च्या अनष
ु ींगान कारणाई कर्यात यत हे.
(५) राथश्न उद्ाणत नाेी.

___________
खापरखेडा, िोराडी, पाांिरा, ये ील ववद्युत िेंद्रातून मनघणा-या राखेमुडे पकरसरातील
नाारीिाांाया करोयावर ववपरीत पकरणाम होत असल्याबाबत

(२५)

२११३६ (३१-०७-२०१५).

डॉ.शमशलांद माने (नाापरू उत्तर) :

सन्माननीय पयामवरण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खापरखंा, कोरांी, पाींिरा, यिील वणदयुत केंद्रातन
ू ननघ ा-या राखमुळ पररसरातील
नागरीकाींच्या हरोग्याणर वणपरीत परर ाम ेोत हे, े खर हे काय,
(२) असल्यास, ्िाननक नागरीकाींनी या राथकर ी पयायणर

ण सींबधर्धेत वणणागास तक्रारी कल्या

हेत, े ेी खर हे काय,
(३) असल्यास, ्िाननक पयायणर
करीत हे, े ेी खर हे काय,
(४) असल्यास, पयायणर

अधर्धेकारी ण राथदष
ु

मींंळ सदर सम्यकं अषकाम्य दल
य
ु षका

वणणाग ण मेाराषर राज्य राथदष
ु

ननयींत्र

मींंळान सींदणायत

सम्यच्या ननणार ाकरीता को ती काययणाेी कली णा कर्यात यत हे,
(५) नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत ?

श्री. रामदास िदम (२९-१०-२०१५) :(१) े अीं्त: खर हे.
(२) खापरखंा, कोरांी, पाींिरा यिील वणदयुत केंद्रामर्धेून उसजियत ेो ाऱया राखच्या
राथदष
ु ाबाबत ्िाननक पररसरातील नागरीकाींकंून मेाराषर राथदष
ू
राथा्त ेोत असतात. यानस
ु ार सदर उदयोगाच ननयकमतप

ननरीषका

ननयींत्र

मींंळाकं तक्रारी

कल िात.

(३) ण (४) े खर नाेी.
(राथदष
ू

मेाराषर राथदष
ु

ननयींत्र

मींंळान खापरखं ण कोरांी औजष क णीि केंद्राना िल

राथनतबींर्धे ण ननयींत्र ) कायदा, १९७४ च्या ३३(अ) ण ेणा (राथदष
ू

राथनतबींर्धे ण ननयींत्र )

कायदा, १९८१ च्या ३१ अ अींतगयत णळोणळी ननदत ् ददल असून मेािनकोन राथदष
ू
ननयींत्र ाकरीता मेाराषर राथदष
ू

ननयींत्र

मींंळाकं कालबेद कृती हराखंा सादर कला हे.

या कृती हराखयायाची अींमलबिाण ी कर्याकररता तसच सींमतीपत्रातील अ्ी ण ्तीच
पालन कर्याकरीता कोरांी औदयोधगक वणदयुत केंद्रान मेाराषर राथदष
ू

ननयींत्र

मींंळास

रुपय ५० लाखची बँक ेमी ददली हे. तसच खापरखंा औजष क वणदयुत केंद्रान मेाराषर
राथदष
ू

ननयींत्र

मींंळास

कू

७० लाख रुपयाची बँक ेमी ददली हे. णरील दोन्ेी

राथकल्पर्धेारकाींकंून सींमतीपत्रातील कृती हराखयायातील नमूद काम पू य न झाल्याबाबत
मेाराषर राथदष
ू

ननयींत्र

मींंळाकंून दोन्ेी राथकल्प र्धेारकाींना ददनाींक ५/१/२०१३ रोिी कार

दाखणा नो्ीस ददल्या असून याींच बॅंक ेमी ि्त कर्याची क्र्ारस मेाराषर राथदष
ू
ननयींत्र

मींंळाच्या मुयालयास कली ेोती ण यानुसार मेाराषर राथदष
ू

ननयींत्र

मींंळान
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ददनाींक ८/१/२०१३ रोिी खापरखंा औजष क वणदयुत केंद्राची रुपय १० लाख बँक ेमी ि्त
कली हे. तसच नींतर याची २०१४ मेय ३० लाखाींची बँक ेमी ि्त कली हे.
(५) राथश्न उद्ाणत नाेी.
___________
अिोला ये ील सवोपचार रुणालयामध्ये नातेवाईिाांाया सोयीिकरता
बाांध्यात कलेल्या धममशाडे बाबत
(२६)

२१४३६ (३१-०७-२०१५).

िामोद) :

श्री.ाोवधमन शमाम (अिोला पजश्चम), डॉ.सांिय िुटे (िडााव

सन्माननीय वैद्यि य शशांचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अकोला यिील सणोपचार रुग् ालयामेय नातणाईकाींच्या सोयीकररता बाींर्धे्यात हलल्या
र्धेमय्ाळच्या िागणर णैदयकीय मेावणदयालयान कैदी, णांय, चमयरोग ण ंायररया णांय सुरु
कर्याच मेावणदयालय राथ्ासनान हद् ददल असून यास मेाराषर गव्ेनयमें् नसतस
र्ंर्नन वणरोर्धे करुन याबाबत हींदोलनाचाेी इ्ारा ददला हे, े खर हे काय,

(२) असल्यास, ्ासनान याबाबत हपली णकू मका अदयापपयांत ्पष् कलली नसल्यामळ
ु
रुग् ाच्या नातणाईकाींनी याबाबत हपली नापींसती द्यवणली हे, े ेी खर हे काय,

(३) असल्यास, उक्त राथकर ी ्ासनान पुढ को ती काययणाेी कली णा कर्यात यत हे,
(४) नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत ?

श्री. ववनोद तावडे (११-१२-२०१५) :(१), (२) ण (३) जिल्ेा कारागेृ अकोला यिील कैदयाींची
वण्ष णैदयकीय तपास ी हण

उपचारासाेी सणोपचार रुग् ालय अकोला यि ्णतींत्र णलंयची

व्यण्िा कर्याबाबत मा. जिल्ेा सत्र न्यायालय, अकोला, जिल्ेाधर्धेकारी, अकोला तसच
कारागे
ृ राथ्ासनान रुग् ालयास कळवणल ेोत.
तसच चमयरोग हण

ंायररया या सींसगयिन्य रोगाींनी राम्त रुग् ाकररता दखील ्णतींत्र

णलंयची हणश्यकता ेोती तिावप, ्ासकीय णैदयकीय मेावणदयालय हण
पररसरात

अन्यत्र

िागा

उपलब्र्धे

नसल्यान

कणळ

तापुरया

रुग् ालयाच्या

्णरुपात

र्धेमय्ाळच्या

इमारतीमेय कैदयाींकररता ्णतींत्र णलंय तयार कर्यात हला असन
ू चमयरोग हण
रुग् ाींकररता णलंय सुरु कर्याच रुग् ालयाकंून राथ्तावणत हे.

ंायररया

णारतीय हयुवणयज्ञान पररषदच्या मानकानुसार रुग् ालयात हणश्यक त र्रब्द ल

कर्यात यऊन रुग् ालयाकररता नव्यान ७ इमारती बाींर्धे्याच ननयोिन हे. सदरच बाींर्धेकाम
पु य झाल्याणर णरील कैदयाकररताींचा णलंय तसच ंायररया हण
णलंायच ्िलातींर
नसतस

चमयरोगराम्त रुग् ाकररताच्या

नणीन इमारतीत कर्यात य ार हे. राथ्तुत राथकर ी मेाराषर गव्ेनयमें्

र्ंर्नकंून

को याेी

राथकारचा

राथ्ासनास द्यात हलला नाेी. तसच रुग्
द्यक ननणदन राथा्त झालल नाेी.

वणरोर्धे

अिणा

हींदोलनाचा

इ्ारा

रुग् ालय

णा याींच नातणाईक याींच्याकंून दखील नापसींती

(४) राथश्न उद्ाणत नाेी.
___________
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खामााांव जि.बुलढाणा ये ील स्वस्त धान्यााया ाोदामात प्रत्येि धान्याांाया
पोत्यात धान्य िमी येत असल्याबाबत

(२७)

२१६७४ (३१-०७-२०१५).

श्री.किाश फुांडिर (खामााांव) :

सन्माननीय अन्न, नाारी

परु वठा व ग्राहि सांरांचण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) खामगाींण (जि.बुलढा ा) यिील ्ण्त र्धेान्याींच्या गोदामात राथयक र्धेान्याींच्या पोयात ३
त ४ ककलो र्धेान्य कमी यत असल्याबाबतच्या तक्रारी राथा्त झाल्या हेत, े खर हे काय,

(२) असल्यास, सदर पोयामेय र्धेान्य कमी यत असल्यामुळ ्ण्त र्धेान्य दक
ु ानदाराींच
मोठ्या राथमा ात हधियक नक
ु सान ेोत हे, े ेी खर हे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौक्ी कर्यात हली हे काय, यानुषींगान को ती काययणाेी
कली णा कर्यात यत हे तसच र्धेान्य कमी यायची कार
(४) नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत,

काय हेत ?

श्री. धारीश बापट (१५-१२-२०१५) :(१) े खर नाेी.
(२) े खर नाेी.
(३) राथश्न उद्ाणत नाेी.
(४) राथश्न उद्ाणत नाेी.
___________
िीवरांचि औषधाांची िृबत्रम टां चाई मनमामण िेल्याने िांपन्याची मतेदारी मोडून िाढ्याबाबत
(२८)

२१९३२ (१७-०८-२०१५).
श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.योाेश हटडे िर (हडपसर) :
सन्माननीय अन्न कणण औषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) केंद्र ्ासनान काेी मेणाच्या िीणरषकाक औषर्धेाींना अयाणश्यक यादीमेय समाण्
कल्यानींतर कोल्ेापरू , पु

अ्ा अनक देका ी बािारात सदर औषर्धेाींची कृत्रत्रम ्ीं चाई ननमाय

कल्याची बाब माे म, २०१५ णा यादरम्यान ननद्यनास हल, े खर हे काय,

(२) असल्यास, िीणरषकाक औषर्धेाींचा तु्णंा ेोऊ नय म्े ून ्ासनान काय उपाययोिना कली
हे णा करत हे,

(३) असल्यास, नामाींककत कींपन्याची मक्तदारी काढ्यासाेी ण नागररकाींना ्ण्तात औषर्धे
उपलब्र्धे ेो्यासाेी िनररक औषर्धे वणक्रीला ण णापराला गती द्यासाेी ्ासनान काय
उपाययोिना कल्या हेत णा करत हे,
(४) नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत ?

श्री. धारीश बापट (०४-१२-२०१५) :(१) े खर नाेी.
तिावप, २० म, २०१५ रोिी कोल्ेापूर यिील दै . पुढारी या णृ तपत्रामेय राथकसेद झालल्या

अ्ा ह्याच्या बातमीच्या अनष
ु ींगान अन्न ण राथ्ासनान चौक्ी कली असता कोल्ेापूरसे
मेाराषराच्या इतर जिल््यात औषर्धेाींचा पुरसा साेा उपलब्र्धे असल्याच हढळल हे.
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(२) ण (३) िनररक औषर्धे वणक्रीसाेी ण णापराकरीता गती द्यासाेी अन्न ण औषर्धे
राथ्ासनाकंून पढ
ु ील उपाययािना कर्यात हली हे.

“औषर्धे वणक्रता ब्रॅन्ं औषर्धेाऐणिी िनररक औषर्धे दऊ ्कल” असा मिकूर ंलक््राींनी

धचठ्ठीमेय कलेाणा अ्ी वणनींती इींडंयन मंीकल असोकस ्नमार्यत अन्न ण औषर्धे राथ्ासनान
ददनाींक ११/६/२०१२ च्या पत्रान्णय सणय ंलक््सयना कली हे.
रुग् ालयात ंलक््राींदणार िनररक औषर्धेाींचा णापर िा्तीत िा्त कर्यासाेी तसच

्ासकीय ण ननम्ासकीय रुग् ालयाींमेय िनररक औषर्धे खरदी कर्याबाबत अन्न ण औषर्धे
राथ्ासनाच सींबींधर्धेताींना कळवणल हे.
(४) राथश्न उद्ाणत नाेी.
___________
राज्यात शालेय शशांचण घेणाऱया ववद्यार्थयांमध्ये ववज्ञानाची रूची वाढावी यािरीता प्रत्येि
तालुयााया हठिाणी अद्ययावत ववज्ञान िेंद्र उभार्याबाबत
(२९)

२१९३४ (१०-०८-२०१५).

पोतनीस

(िशलना),

श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.उल्हास पाटील (शशरोड), श्री.सांिय
सोनावणे (चोपडा), श्री.अिन
खोतिर (िालना) :
ुम

श्री.चांद्रिाांत

सन्माननीय शालेय शशांचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात ्ालय क्षका

घ ाऱया वणदयार्थयाांमेय वणज्ञानाची रुची णाढाणी तसच याींच्या

कल्पनाींना णाण कमळाणा म्े न
राथयक तालुक्याच्या देका ी अदययाणत वणज्ञान केंद्र
ू
उणार्याची बाब ्ासनाच्या वणचारार्धेीन असल्याच माे म, २०१५ मेय णा या दरम्यान
ननद्यनास हल, े खर हे काय,

(२) असल्यास, यासाेी श्री.रघन
ु ाि मा्लकर ण श्री.अननल काकोंकर याींच्यासे इतर
्ा्त्रज्ञाींची मदत घ्यात य ार हे, े ेी खर हे काय,

(३) असल्यास, राथयक तालुक्याच्या देका ी अदययाणत वणज्ञान केंद्र उणार्याबाबत ्ासनान
को ती काययणाेी कली णा कर्यात यत हे,
(४) नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत ?

श्री. ववनोद तावडे (०२-१२-२०१५) : (१) ेोय.
(२), (३) ण (४) या बाबत अदयाप नन य
य झालला नाेी.
___________
शासि य वैद्यि य रुणालय व महाववद्यालयात िॅन्सर रोाावर उपचारािरीता
िॅन्सर टशमरी िेअर युमनट मांिूर झाल्याबाबत

(३०)

२२३५० (३१-०७-२०१५).

श्री.वविय रहाांाडाले (मतरोडा) :

सन्माननीय वैद्यि य

शशांचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कॅन्सर ्या रोगाणर उपचाराकरीता ्ासकीय णैदयकीय रुग् ालय ण मेावणदयालयात

कोबाल्् ्या िुन्या पेदतीन उपचार कल िात असून कॅन्सर ्या रोगाणर उपचाराकरीता
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्ासनाकंून कॅन्सर ््यरी कअर युनन् मींिुर झाल, े खर हे काय,

(२) असल्यास, सदरेू युनन् णरीत सुरु कर्याकररता ्ासनान को ती उपाययोिना कली णा
कर्यात यत हे, असल्यास, सार्धेार त: केंव्ेापययत उक्त यनु न् काययरत ेो
अपक्षषकात
हे,

(३) नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत ?

श्री. ववनोद तावडे (११-१२-२०१५) :(१) ण (२) कॅन्सर या रोगाणरील उपचाराकररता ्ासकीय
णैदयकीय रुग् ालय ण मेावणदयालयात कोबाल्् पेदतीचा णापर कर्यात यतो.

केंद्र ्ासन पुर्कृत ््यरी कअर सें्र वणणागाच्या ननयींत्र ाखालील काेी रुग् ालयात

सुरु कर्याची बाब ्ासनाच्या वणचारार्धेीन हे.
(३) राथश्न उद्ाणत नाेी.

___________
शसांधुदा
ु म जिल््याची स्वतांत्र दशममनिा प्रिाशशत िर्याबाबत
(३१)

२२७०६ (३१-०७-२०१५).

अॅड.भीमराव धोंडे (कष्ट्टी) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृमति िायम

(१) कसींर्धेद
ु ग
ु य जिल््याची ्णतींत्र द्यननका राथकाक्त झाली नसल्याची बाब माे िन
ू , २०१५
मेय णा या दरम्यान ननद्यनास हली हे, े खर हे काय,

(२) असल्यास, कसींर्धेुदग
ु य जिल््याची ्णतींत्र द्यननका तातंीन राथकाक्त कर्याबाबत ्ासनान
को ती काययणाेी कली णा कर्यात यत हे,
(३) नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत ?

श्री. ववनोद तावडे (२१-०९-२०१५) :(१) नाेी. ेी बाब हर्धेीपासन
ू च अणगत असून िून २०१४
पासून या कामाची राथािकमक तयारी सुरु झाली हे.

(२) कसींर्धेुदग
ु य जिल््याची ्णतींत्र द्यननका राथकाक्त कर्याची राथािकमक तयारी यापूणीच सुरु
झाली असन
ू अींनतमींत: राथका्नास अींदाि तीन णषायचा कालाणर्धेी लागल.
(३) राथश्न उद्ाणत नाेी.

___________
मारे ााव (जि.यवतमाड) ताल
ु यातील मनराधाराांना अनद
ु ान दे ्याबाबत
(३२)

२३४४६ (३०-०७-२०१५).

प्रा.अशोि उईिे (राडे ााव) :
करतील काय :(१)

मारगाण

(जि.यणतमाळ)

श्री.सांजिवरे ड्डी बोदिुरवार (वणी), श्री.रािु तोडसाम (अणर),

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
तालुक्यातील

तेकसल

कायायलयातील

ननरार्धेाराींच

अनक

णषाांपासूनच अिय गेाळ झाल्यामळ
ु मागील पाच मदेन्यात ७६० ननरार्धेार, णे
ृ द लाणार्थयाांना
अनद
ु ान द्यात हलल नाेी, े खर हे काय,
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(२) तसच, ण ी मारगाण ण झरी तालुक्यातील ननरार्धेाराींना ननयमीत अनुदान द्यात यत हे
काय,

(३) असल्यास, णाग १ ण २ बाबत ्ासनान को ती काययणाेी कली णा कर्यात यत हे
तसच ननरार्धेार णद्ध
य कर ा-या कमयचा-याींणर
ु षका
ृ लाणार्थयाांना अनुदान कमळणून द्यासाेी दल
्ासनान को ती कारणाई कली णा कर्यात यत हे,
(४) नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत ?

श्री. राििुमार बडोले (१५-१०-२०१५) :(१) ेोय, े खर हे.

मारगाण तालुक्यातील सामाजिक अियसेाय्य योिनअींतगायतील ७६६ लाणािाांची राथकर
तसच इनतणृ ताणरदखील या राथकर ाींची

नव्ेती

नगाद नसल्यान या लाणार्थयाांचा माे िानणारी, २०१५

पासून लाण बींद कला ेोता.
(२) ेोय.

(३) उपरोक्त कार ामुळ अनुदान बींद कर्यात हलल्या लाणार्थयाांची मींंळननेाय क्बीर
हयोजित करुन या क्बीराींमेय राथा्त झालल्या लाणार्थयाांची राथकर
२०१५ पयांतच अनुदान लाणार्थयाांच्या खायात िमा कल हे.

तयार करुन माे िल
ु ,ै

(४) राथश्न उद्ाणत नाेी.

___________
पोलादपूर (जि.रायाड) ये े नैसधामिकरत्या पाणी टां चाईचे मनवारण िर्याबाबत
(३३)

२३६३५ (१७-०८-२०१५).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांाणघाट) :

सन्माननीय पाणीपरु वठा कणण स्वाछता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पोलादपूर (जि.रायगं) यि गत २ णषायमेय णनराई बींर्धेार, कसमें् बींर्धेार, समतल चर,
णळ बींर्धेार, मातीबींर्धेार, लघप
ु ा्बींर्धेार, र्धेर राथकल्प हदी पा ी अंणा ण पा ी जिरणा

सींकल्पनदणार णुपषृ ेाखालील पा्याची पातळीत णाढ कर्याच राथयन खु्ल असताना

िकमनीत पा ी न जिरणातच णप
ू षृ ेाखाली पा्याच साे ्ोर्धेून १६ गाण ण ९७ णायायात

वणींर्धेनवणेीरीदणार उणसा कर्याचा नैसधगयक तणावणरोर्धेी हराखंा यींदा राबवण्यात य ार
असल्याच माे

वराथल, २०१५ णा यादरम्यान ननद्यनास हल हे, े खर हे काय,

(२) असल्यास, उक्त हराखयायामेय तापरु या नळयोिना घ , वणींर्धेनवणेीरी िलमींिन,
बुंक्या ंणरा घ

वणर्धेींनवणेरी अधर्धेरामे
कर

साणयिननक वणेीरी खोल कर

ण गाळ काढ , खासगी वणेीरी ण

कर , राथगतीपिाणरील योिनाींची दरु
ु ्ती कर

वणींर्धेनवणेीरीची दरु
ु ्ती

याकामी को तीेी माग ी हराखयायात समावणषे कर्यात हली नाेी, े ेी खर हे

काय,
(३) असल्यास, उक्त तालुक्यातील नैसधगयकररया पा ी ्ीं चाईच ननणार
को ती काययणाेी कली, णा कर्यात यत हे,
(४) नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत ?

कर्यासाेी ्ासनान
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श्री. बबनराव लोणीिर (२३-११-२०१५) :(१) ण (२) े खर नाेी,
तिावप रामामपींचायतीच्या माग्याींनस
ु ार सन २०१४-१५ च्या हराखंयामेय नणीन वणींर्धेन

वणदेरी खोद , ्ँ करन पा ी पुरणेा कर

याव्यनतररक्त उपाययोिना पा ी

्ीं चाई कालाणर्धेीत कृती हराखंयामेय सच
ु वण्यात हल्या नाेीत,

(३) पोलादपूर तालुक्यामेय रामामपींचायतीमार्यत श्रमदानातून, रामामपींचायत र्ींंातून बाींर्धे घालून
पा ी अंवण्यात हल ेोत,

तसच णप
ू षृ ेातील पा ी णण
ू ैज्ञाननक याींच उद्भणाच्या दाखल्यानस
ु ार ण याींनी कलल्या

क्र्ार्ीनस
ु ार हणश्यक या देका ीच वणींर्धेन वणदेरी खोद्याचा काययक्रम घ्यात यत
असतो, यामुळ नैसधगयक तणवणरोर्धेात ्ीं चाई कृती हराखंा तयार करता हलला नाेी,
(४) राथश्न उदयणणत नाेी.

___________
एरां डोल व पारोडा (जि.िडााव) ये ील क्र डा सांिुलााया िामाची प्राती व सद्य:जस् तीबाबत
(३४)

२४०२७ (०६-०८-२०१५).

डॉ.सतीश (अ्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल) :

सन्माननीय

क्र डा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

रीं ंोल ण पारोळा (जि.िळगाण) यिील क्रींा सींकुलाच्या कामाची राथगती ण सदय:ज्िती

काय हे,

(२) या कामाणर हतापयांत ककती खचय कर्यात हला हे,
(३) या क्रींा सींकुलाच काम णरीत पू य कर्याबाबत ्ासनान को ती उपाययोिना कली णा
कर्यात यत हे ?

श्री. ववनोद तावडे (०८-१०-२०१५) :(१) तालक
ू ा क्रींा सींकुल
साणयिननक बाींर्धेकाम वणणागामार्यत कर्यात यत हे,
क्रींागीं

रीं ंोल ण पारोळा याींच बाींर्धेकाम
रीं ंोल तालुका क्रींा सींकुलातील

समपातळीत कर्याच काम, णलल कींपाऊींं ण तारच्या कींु प ाच काम पू य झाल

असून बॅंकम्न ेललच बाींर्धेकाम सुरु हे,

पारोळा तालुका क्रींा सींकुलातील क्रींा सींकुलातील क्रींागीं

समपातळीच काम, कबयांी, खो

खो ण इतर वणवणर्धे खळाींच्या मैदानाच बाींर्धेकाम पू य झाल असन
ीं न ेललच्या फ्लोरीींगच
ू बॅंत्रब्
काम सुरु हे,

(२) ण (३) तालुका क्रींा सींकुल

रीं ंोल ण पारोळा याींच्या बाींर्धेकामासाेी राथयकी रु. १००.००

लषका ननर्धेी वणतरीत कर्यात हला असन
ू

यामर्धेून अनुक्रम रु. ८०.९७ लषका ण

लषका खचय झाला हे, सदर तालक
ु ा क्रींा सींकुलाची काम राथगतीपिाणर हेत.
___________

रु. ९२.५४

वण.स. ९५ (26)

दे वरी (जि. ाोंहदया )ये ील एम.कय.डी.सी. मध्ये मनशममतीसाठी
नववन प्रिल्प सरु
ु िर्याबाबत
(३५)

२४०८८ (३१-०७-२०१५).

श्री.सांिय पुराम (कमााव) :

सन्माननीय उद्योा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) दणरी (जि. गगाददया) यिील

म.हय.ंी.सी. मेय ननकमयतीसाेी नवणन राथकल्प सुरु करुन

यिील नषकालराम्त णागातील यण
ु काींना रोिगाराची सींर्धेी उपलब्र्धे ेोईल, े खर हे काय,
(२) असल्यास,

म.हय सी, ची िागा ब-याच राथमा ात ररक्त असून अिुनपयांत ्ासनान

को तीेी उपाययोिना कलली नाेी, े खर हे काय,

(३) असल्यास, याबाबत ्ासनान को ती काययणाेी कली णा कर्यात यत हे,
(४) नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत ?

श्री. सुभाष दे साई (१६-१०-२०१५) :(१) ेोय, े खर हे.

(२) ण (३) दणरी (जि.गगाददया) यि दणरी वणकास केंद्र ्िापन कर्यासाेी मेामींंळान मौि
दणरी ण मऱेगाण यिील खािगी िकमन १५५.९९ े.हर. ण सरकारी िकमन ६.२१ े.हर अ्ी
कू

ननमाय

१६२.२० े.हर. िकमन सींपाददत कली असन
ू सदर औदयोधगक षकात्रात पायाणत
ू सवु णर्धेा

करुन ८४ णख
ू ींंाींच हरखन कर्यात हलल हे. यापैकी, ३६ णख
ू ींंाींच गरिू

उदयोिकाींना णा्प कर्यात हल हे. णा्प कर्यात हलल्या ६ णख
ू ींंाींणर उदयोग घ्क
सुरु असन
ू ति ९० लोकाींना रोिगार उपलब्र्धे झालला हे. उणयररत ४३ उदयोिकाींना दकारपत्र

ननगयकमत कर्यात हली असन
ू राथ्तावणत उदयोग घ्काींमेय ११३३ लोकाींना रोिगार उपलब्र्धे
ेो ार हे.

(४) राथश्न उद्ाणत नाेी.
___________
मावड तालुयातील (जि.पुणे) िालाम ये ील िशमनीवरील
एम.कय.डी.सी.चे शशिे िाढ्याबाबत

(३६)

२४२४२ (३१-०७-२०१५).

(शशडर) :

श्री.सांिय (बाडा) भेाडे (मावड), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

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

(१) माणळ तालूक्यातील (जि.पु ) २००६ साली कालाय ण पररसरातील हे गाणातील
्तकऱयाींच्या िमीनीणर मदेींद्रा ॲ्ं मदेींद्रा कींपनीसाेी सझ राथकल्प ननमाय

कर्यासाेी

्ासनान अधर्धेसूचना काढून सातबारा उताऱयाणर “औदयोधगक षकात्रासाेी सींपादन “अस इतर
ेक्कात हरषका

्ाकल हे े खर हे काय,

(२) असल्यास, यानींतर

कणीरा िकमन बचाण हींदोलनाच्या माेयमातुन ्तकऱयाींनी

कत्र

यत सदर णस
ू ींपादनाला िोरदार वणरोर्धे कला ेोता, े ेी खर हे काय,

(३) असल्यास, कायदयात मुदतणाढ द्याची तरतूद नसतानाेी २००९ साली या राथकल्पाला

पुन्ेा मुदतणाढ द्यात हली परीं तु यानींतर ेा राथकल्प र्द  ेोऊन अनक णषय लो्ली
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असतानाेी ्तकऱयाींच्या ७/१२ उताऱयाणरील इतर ेक्कातील ्र काढ्यात हल नाेी, े ेी
खर हे काय,
(४) असल्यास, उक्त राथकर ी ्ासनान काय काययणाेी कली णा कर्यात यत हे,
(५) नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत ?

श्री. सुभाष दे साई (१६-१०-२०१५) : (१) ेोय, े खर हे.

(२) मौि ददेणली यिील षकात्राच्या पेा ीच काम सुरु असताना ्िाननक लोकराथनतननर्धेीींनी ण
रामाम्िाींनी अंिळा ह न
ू पेा ीच काम बींद करायला णाग पांल ेोत.

(३) ण (४) कालाय औदयोधगक षकात्रासाेी अधर्धेसूधचत कर्यात हलल्या षकात्रास सींबींधर्धेत

खातदारानी तीव्र वणरोर्धे कल्यामळ
ु अदयापपयांत सदर षकात्राची सींयुक्त मोि ी ेोणू ्कली
नाेी. यामुळ कालाय औदयोधगक षकात्रासाेी अधर्धेसूधचत कर्यात हलल षकात्र णगळ्यासींबींर्धेीचा
राथ्ताण मेामींंळान ्ासनास सादर कला असन
ू यासींबींर्धेीची काययणाेी कर्यात यत हे.
(५) राथश्न उद्ाणत नाेी.

___________
रायाड जिल््यातील क्र डा सांिुलाचे िाम त्वरीत पण
ू म िर्याबाबत
(३७)

२४४४२ (०६-०८-२०१५).

श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.रमेश िदम (मोहोड),

श्री.जितेंद्र कव्हाड (मुांब्रा िडवा), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.भास्िर िाधव (ाुहाार) :
सन्माननीय क्र डा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायगं जिल््यातील क्रींा सींकुलाच उदघा्न ददनाींक ७ िून, २०१५ रोिी णा यासुमारास
मा.मुयमींत्र्याींनी कल असून अदयाप सदरील क्रींा सींकुलाच काम पू य कर्यात हलल नाेी,
े खर हे काय,

(२) नसल्यास, सदरील काम राथलींत्रबत ेण्याची कार

काय हेत,

(३) असल्यास, सदरील क्रींा सींकुलाच काम णरीत पू य कर्याबाबत ्ासनान को ती
काययणाेी कली णा कर्यात यत हे, असल्यास, सार्धेार त: केंव्ेापयांत उक्त काम पू य ेो
अपक्षषकात हे ?

श्री. ववनोद तावडे (०८-१०-२०१५) :(१), (२) ण (३) े खर नाेी. सदर क्रींा सींकुलाच्या

पादेल्या ््यातील कामाअींतगयत राथषकाागॅलरी, ८० बंच मुला/मल
ु ीच णसतीगे
ृ , इन्ंोअर ेलल,
व्यायाम्ाळा, वणदयुतीकर
तकालीन

या बाबीींकरीता

कु

रु.३४०.०० लषका

णढा खचय झालला असून

पालकमींत्री, रायगं जिल्ेा याींच े्त ददनाींक १५ ऑग््, २००९ रोिी

कर्यात हल हे. परीं तु पा ी पुरणेा अणाणी सदर इमारती
दस
ु ऱया ््यामेय वणवणर्धे खळाची मैदान, िलतर
र्धेाणनपि ण ज्लींि राथो््न या बाबीींकरीता
ती काम पू य

कु

उदघा्न

णापरात यऊ ्कल्या नाेीत.

तलाण, अींतगयत र्त ण पाकींग, ४०० मी.

रु. ४३९.०० लषका

णढा खचय झालला असून

झालली हेत. सदर क्रींा सींकुलामेय पा ी परु णेा बाबतच काम णगळता

उणयररत सुवणर्धेा उपलब्र्धे कर्यात हलल्या हेत. क्रींा सींकुलामेय पा ी पुरणेा उपलब्र्धे
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कर्याच्या दृष्ीन ददनाींक २८ माचय, २०१४ रोिी रायगं जिल्ेा पररषदच्या रामामी

पा ी

पुरणेा वणणागाचा ताींत्रत्रक मान्यतसे १ को्ी ९० लषका रुपयाींच्या अींदािपत्रकास सींकुलाच्या

पा ी परु णेा योिनसाेी जिल्ेा ननयोिन वणणागाची राथ्ासकीय मान्यता राथा्त झाली असन
ू
ददनाींक २८ माचय, २०१५ च्या हद्ान्णय रु. २५.०० लषका ननर्धेी पदेल्या ््यात राथा्त झाला
हे.

सदर पा ी पुरणठ्याच काम राथगतीपिाणर हे. उणयररत ननर्धेीसाेी माग ी कर्यात

हली असून ननर्धेी राथा्त ेोताच अींदाि ४ मदेन्यात जिल्ेा क्रींा सींकुलास पा ी पुरणेा
कर्याबाबतच काम पू य ेो

अपक्षषकात हे.

___________
यवतमाड शहरात अशुध्द पाणी परु वठा होत असल्याबाबत
(३८)

२४५७७ (२९-०७-२०१५).

श्री.मदन येरावार (यवतमाड), श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड),

श्री.सांजिवरे ड्डी बोदिुरवार (वणी) :

सन्माननीय पाणीपुरवठा कणण स्वाछता मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यणतमाळ ्ेरात मेाराषर िीणन राथाधर्धेकर

अींतगयत ्ेरातील ४ लाख नागररकाींना

सम
ु ार ३० ेिार नळ िों्याींदणार पा ीपरु णेा कला िातो परीं तु २५० च्या णर णलल कलकि
असल्यामळ
ु अ्ुेद पा ी नळादणार यत, े खर हे काय,

(२) असल्यास, ज्या ्ाकीणरुन पा ी पुरणेा कला िातो तिील पाच णलल उघंताच वणवणर्धे
णागात पा ी पोेोचवणल िात प

याच मुय पाच णललचा सींपु य णाग घा

पा्यान

व्यापलला हे ण यातन
ू ्ेरातील ४ लाख नागररकाींना अ्े
ु द पा्याचा परु णेा ेोतो ण
सदर अ्ुेद पा्यामुळ ्ेरातील नागररकाींच्या हरोग्यास ण जिणीतास र्धेोका ननमाय
हे, े ेी खर हे काय,

झाला

(३) असल्यास, याबाबत ्ासनान को ती काययणाेी कली णा कर्यात यत हे,
(४) नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत ?

श्री. बबनराव लोणीिर (२९-१०-२०१५) : (१) नाेी.
(२), (३) ण (४) राथश्न उद्ाणत नाेी.
___________
पुसेााव (ता.खटाव, जि.सातारा) ये े पांचताराांकित महाराष्ट्र औद्योधाि वविास
महामांडड स् ापन िर्याबाबत

(३९)

२४७८१ (३१-०७-२०१५).

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे ााव), श्री.रमेश िदम (मोहोड),

श्री.जितेंद्र कव्हाड (मुांब्रा िडवा), श्री.सुरेश लाड (ििमत), श्री.शामराव ऊफम बाडासाहे ब पाटील
(िराड उत्तर), श्री.भास्िर िाधव (ाुहाार), श्री.पाांडुरां ा बरोरा (शहापूर) :

सन्माननीय

उद्योा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुसगाण (ता.ख्ाण, जि.सातारा) यि पींचताराींककत मेाराषर औदयोधगक वणकास मेामींंळ

्िापन कर्याची माग ी तिील लोकराथनतननर्धेीींनी २ णषायपूणी मा.तकाकलन मींत्र्याींकं कली
हे, े खर हे काय,
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(२) असल्यास, या बाबतचा राथ्ताण राथादक्क अधर्धेकारी मेाराषर औदयोधगक वणकास मेामीं ंळ
कोल्ेापूर याींनी ्ासनाकं २ णषायपूणी पाेवणला हे, े ेी खर हे काय,

(३) असल्यास, उक्त बाबतीत ्ासनान को ती काययणाेी कली णा कर्यात यत हे,
(४)

नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत ?

श्री. सुभाष दे साई (१६-१०-२०१५) : (१) ेोय, े खर हे.

(२) ण (३) ननयोजित ख्ाण औदयोधगक षकात्र ्िापन कर्यासाेी २५०१.१५ े.हर. खािगी ण
२१.१८ े.हर सरकारी अस

कू

२५२२.३३ े.हर. षकात्रास राथकर

६ च्या तरतुदी लागू

कर्यासींबींर्धेीच्या राथ्ताणास उच्चाधर्धेकार सकमतीन मान्यता ददलली हे. तिावप सकमतीन
पा्याच हरषा
हेत.

राथा्त झाल्यानींतर ५ णषायत णस
ू ींपादनाची काययणाेी पू य कर्याच ननद् ददल

केंद्र ्ासनाच्या नणीन णम
ू ी अधर्धेरामे

कायदयानस
ु ार सदर षकात्रास राथकर

६ च्या

तरतुदी लागू कर्यासींबींर्धेी वणर्धेी ण न्याय वणणागाच अकणराथाय राथा्त करुन सदर षकात्रासाेी
िकमनी अधर्धेसूधचत कर्याची काययणाेी कर्यात यत हे.
(४) राथश्न उद्ाणत नाेी.

___________
अिन
ुम ी (ता.िााल, जि.िोल्हापूर) ये ील शेति-याांाया सातबारावर उद्योाांचेत्र किां वा
औद्योधाि वसाहत अशा नोंदी िर्यात कल्याबाबत

(४०)

२५०३८ (०६-०८-२०१५).

(राधानारी),

श्री.रािेश

डॉ.सुजित शमणचेिर (हातिणांाले), श्री.प्रिाश कबबटिर

ांचीरसाार

(िोल्हापरू

उत्तर) श्री.उल्हास

सन्माननीय उद्योा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पाटील

(शशरोड)

:

(१) अिन
ुय ी (ता.कागल, जि.कोल्ेापरू ) यि नव्यान हख ी कल्या िा ाऱया औदयोधगक

णसाेतीसाेी सींबींधर्धेत ्तकऱयाींची को तीेी पूणस
य ुचना अिणा चचाय न करता तसच माचय,
२०११ मेय ्ासनान ि् अधर्धेसूचना काढून सींबींधर्धेत ्तकऱयाींच्या सातबाराणर उदयोगषकात्र
ककीं णा औदयोधगक णसाेत अ्ा नगादी कर्यात हल्या हेत, े खर हे काय,

(२) असल्यास, यामळ
ु या ्तकऱयाींना हपल्या ेक्काच्या ्तात वणेीर, पा ी योिना, यासे
खताींसाेी पीककिय कमळत नाेी, े ेी खर हे काय,
(३) तसच, सींपाददत कर्यात य ाऱया िकमनीणरील

कमण ्ाळाेी िा ार असल्यान तिील

वणदयार्थयाांच ्ैषकाण क नुकसान ेो ार हे, े खर हे काय,

(४) असल्यास, याबाबत ्ासनान को ती काययणाेी कली णा कर्यात यत हे,
(५) नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत ?

श्री. सुभाष दे साई (१६-१०-२०१५) :(१) अिन
ुय ी (ता.कागल, जि.कोल्ेापूर) यि औदयोधगक षकात्र

्िापन कर्यासाेी मौि अिन
ुय ी यिील २४३.१७ े.हर. खािगी ण ४.५३ े.हर. सरकारी
अस

कू

२४७.७० े.हर. षकात्र अधर्धेसूधचत कर्याची अधर्धेसूचना ददनाींक २४/३/२०११ च्या
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्ासन रािपत्रात राथकसेद कर्यात हली हे. या अनुषींगान ७/१२ च्या उता-याणरील इतर
ेक्कात औदयोधगक षकात्रासींबींर्धेीच्या नगादी घ्यात हल्या हेत.

(२) णस
ू ींपादनाची राथकक्रया सरु
ु असताना काेी राथमा ात ननबांर्धे यणू ्कतात.

(३) ण (४) अिन
ुय ी (ता.कागल, जि.कोल्ेापूर) यि औदयोधगक षकात्र ्िापन कर्यासाेी
अधर्धेसूधचत कर्यात हलल्या षकात्राची सींयुक्त मोि ी करताना िर ्ाळच्या षकात्राचा समाण्
असल तर त णगळ्याची दषकाता घ्यात यईल.
(५) राथश्न उद्ाणत नाेी.
___________
औरां ााबाद ये ील घाटी रुणालयात मत
ृ झालेल्या मुलााया
कई-वडडलाांना डॉटराांनी मारहाण िेल्याबाबत

(४१)

२५८३४ (१७-०८-२०१५).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी) :

सन्माननीय वैद्यि य शशांचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद यिील घा्ी रुग् ालयात उपचारा दरम्यान २२ ददणसाींच्या मुलाचा मृ यू
झालल्या मुलाच्या हई-णडंलाींनी ंलक््राींना िाब वणचारल्याणर धचंलल्या ंलक््राींनी बदम
मारेा

कली. यात मत
ृ मुलाच णंील ब्ुेद तर हई गींणीर िखमी झाल असल्याच माे

म, २०१५ मेय णा या दरम्यान ननद्यनास हल हे, े खर हे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त राथकर ी ्ासनान चौक्ी करुन सींबींधर्धेत ंलक््राींणर को ती काययणाेी
कली हे णा कर्यात यत हे,

(३) अदयाप, काययणाेी कली नसल्यास, ेो ा-या वणलींबाची कार

काय हेत ?

श्री. ववनोद तावडे (११-१२-२०१५) : (१) ददनाींक २२/५/२०१५ रोिी ्ासकीय णैदयकीय
मेावणदयालय ण रुग् ालय, औरीं गाबाद यि श्रीमती सम
ु य्या याींच्या १४ ददणसाींच्या बाळास

दाखल कर्यात हल ेोत. सदर रुग् ाचा ददनाींक ३०/०५/२०१५ रोिी उपचारादरम्यान मृ यू
झाल्यान मत
ृ ाच्या नातणाईकाींनी कषकाामेय गगार्धेळ घालून ननणासी ंलक््राींना र्धेक्काबुक्की कली.
सदर देका ी इतर ननणासी ंलक््र दखील िमा झाल्यान काेी राथमा ात त ाण ननमाय

झाला

ेोता ेी बाब खरी हे. परीं तु सदरची बाब रुग् ालय राथ्ासनान ताकाळ पोलीसाींना कळणन
ू
पोलीस यींत्र मार्यत पररज्िती ननयींत्र ात ह ली.

(२) रुग् ाींच्या नातणाईकाींकंून अिणा उपचार कर ाऱया ंलक््राींकंून रुग् ालय राथ्ासनाकं

अिणा पोलीस ेा्याकं को याेी राथकारची लखी तक्रार कर्यात हल्याची बाब ननद्यनास
हली नाेी. यामळ
ु चौक्ी कर्याचा राथश्न उद्ाणत नाेी.
(३) राथश्न उद्ाणत नाेी.

___________

वण.स. ९५ (31)
शासि य धान्य ववतरण द्वार पोहोच योिनेतांात
म शासि य वाहनावर वाहन चालि म्हणून
असलेल्या िममचा-याांना शासन सेवेत सामावून घेणेबाबत

(४२)

२६५०० (३१-०७-२०१५).

श्री.भरतशेठ ाोाावले (महाड) :

सन्माननीय अन्न, नाारी

पुरवठा व ग्राहि सांरांचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ्ासनान ेीं गामी/रोिींदारी/कींत्रा्ी पेदतीन काययरत असलल्या ३२१ कमयचारी याींना णगय ३ ण
४ मेय सामाणून घतल हे, े खर हे काय,

(२) तसच ्ासन नन य
य सींदणय क्र.२ अन्णय १०२६४ रोिींदारी मिरू ाींना ्ासन सणत ननयकमत
घ्याबाबत

तसच

्ालय

क्षका

ण

क्रींा

वणणाग

याींच्या

्ासन

नन य
य ादणार

रोिींदारी/मानर्धेनाणरील कमयचारी याींना ्ासकीय सणत सामाणन
घ्याचा नन य
य
घ्यात
ू
हलला हे, े ेी खर हे काय,

(३) असल्यास, याच अनुषींगान बीं जिल््यातील दद मेाराषर ््् को-ऑप माकतद्ींग
कलकम्ं अधर्धेकारी याींचमार्यत ्ासकीय र्धेान्य वणतर

दणार पोेोच योिनतींगत
य ्ासकीय

णाेनाणर णाेन चालक म्े न
असलल्या कमयचा-याींना ्ासन सणत सामाणन
घ बाबत
ू
ू
राथ्ताण ्ासनाच्या वणचारार्धेीन हे काय,

(४) असल्यास, याबाबत अींमलबिाण ी कव्ेापयांत कर्यात य ार हे, नसल्यास, याची
कार

काय हेत ?

श्री. धारीश बापट (१५-१२-२०१५) :(१)े खर हे. मेसूल ण णन वणणागाींतगयत णक
ू ीं प पुनणयसन
कषकाान दद. ११

वराथल, २०१२ रोिीच्या ्ासन नन य
य ान्णय ेीं गामी रोिींदारी ण कींत्रा्ी तणाणर

ननयुक्त कर्यात हलल्या ३२१ कमयचाऱयाींना ्ासकीय सणत सामाणून घतलल हे.

(२) े खर हे. मेसल
य ान्णय
ू ण णन वणणागान दद. ३१िानणारी, १९९६ च्या ्ासन नन य
१०,२६४ ण दद.

१६ ऑक््ोबर,

णनमिूराींची पद ननमाय

२०१२ रोिीच्या ्ासन

कली हेत.

तर ्ालय क्षका

नन य
य ान्णय

५०८९ अधर्धेसींय

वणणागान दद. ०१ माचय, २०१४

रोिीच्या ्ासन नन य
य ान्णय ण्ती ्ाळाींणर ेोक मानर्धेनाणर नमलल्या ्णयींसणकाींना
ननयकमत कर्याची काययणाेी कलली हे.
(३) ण (४) दणार वणतर

योिनअींतगयत राज्यातील अणषय राथण

ण हददणासी वणकास षकात्रातील

रा्त णाण दक
कर्यासाेी मेाराषर राज्य सेकारी प न
ु ानाींना अन्नर्धेान्याची णाेतक
ू
मेासींघ ण हददणासी वणकास मेामींंळ या सीं्िाींना अकणकताय सीं्िा म्े ून नम्यात हलल
हे. या कामासाेी या सीं्िाींना ्ासनाकंून णाेन पुरवण्यात हलली ेोती. या णाेनाींच
णां ्ासनाकंून अदा कर्यात यत.

या णाेनाींसाेी

चालक नम्यात हलल हेत.

सीं्िाींकंून कींत्रा्ी पेदतीन णाेन

बीं जिल््यातील ज्या देा णाेन चालकाींनी इतर ्ासकीय कमयचाऱयाींराथमा
सणत कायम कर्याची माग ी ्ासनाकं कलली हे, त

याींनाेी

१० णाेनचालक या पेदतीचा

णाग हेत.
राज्य ्ासनान सर्धे
ु ाररत र्धेान्य वणतर

घतला हे. या सुर्धेाररत र्धेान्य वणतर

राथ ाली सींपू य राज्यात राबवण्याचा नन य
य

पेदतीनुसार जिल्ेा्तराणर

काच कींत्रा्दाराकंून

वण.स. ९५ (32)
दोन्ेी

्््यातील

णाेतूक

कली

िा ार हे.

याअनुषींगान

बीं

सेीत

कू

जिल््याींमेय राथयषका णाेतक
ू सुरु कर्यात हलली हे. सुर्धेाररत र्धेान्य वणतर
जिल््यात लागू ेोईल या या जिल््यातील दणार वणतर
हे.

१५

राथ ाली ज्या

योिना हपोहप सींपषु ्ात य ार

यामुळ अकणकताय सीं्िा म्े ून नमलल्या मेाराषर राज्य सेकारी प न मेासींघान

कींत्रा्ी पेदतीन नमलल्या या णाेन चालकाींना ्ासनान सणत सामाणून घ्याचा राथश्न
उद्ाणत नाेी.

___________
राज्यातील माध्यशमि व उाच माध्यशमि शशांचणात िृषीववषयि
अभ्यासक्रमाचा समावेश िर्याबाबत

(४३)

२६७४९ (१०-०८-२०१५).

अॅड.भीमराव धोंडे (कष्ट्टी), श्री.सुमनल शशांदे (वरडी) :

सन्माननीय शालेय शशांचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सुमार ७० ्क्क लोक ्ती व्यणसायाणर अणलींबून असून ्तीला राथार्धेान्य
द्याची हणश्यकता असल्यान राज्यातील माेयकमक ण उच्च माेयकमक क्षका ात कृषी
वणषयक अ्यासक्रमाचा समाण् हितागायत कर्यात हलला नाेी, े खर हे काय,
(२)

असल्यास,

राज्यातील

माेयकमक

ण

उच्च

माेयकमक

क्षका ात

कृषीवणषयक

अ्यासक्रमाचा समाण् कर्याबाबत ्ासन वणचारार्धेीन हे, े खर हे काय,

(३) असल्यास, ्ासनाकंून कृषीवणषयक अ्यासक्रमाचा माेयकमक ण उच्च माेयकमक
क्षका ात समाण् कर्याबाबत को ती काययणाेी कर्यात हली णा यत हे,
(४)

नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत ?

श्री. ववनोद तावडे (०२-१२-२०१५) : (१), (२) ण (३) नाेी.
इ.९ णी हण

१० णी साेी काययक्षका

अन्नद्रव्य व्यण्िापन हण

वणषयाींतगयत ्ाश्णत ्तीसाेी

काजमक

कृवष्ा्त्राची मूलतण ण पीकसींणर्धेयन े दान ्णतींत्र

हेत. इ.९ णी च्या वणज्ञान हण

वणषय

तींत्रज्ञान वणषयाच्या पाठ्यपु्तकामेय दितदार अन्न,

दितदार िीणन या राथकर ात ेररत ण श्णत क्राींती, सुर्धेाररत पीक उपादन, सुर्धेारीत िातीच्या

वणवणर्धे त्रबया्याींचा णापर, वपकाींची योग्य काळिी घ , िलकसींचन, पीक पेदती, काप ीपूणय ण

काप ीनींतर वपकाींच सींरषका , अन्नर्धेान्याची साेण , प्स
ु ींणर्धेयन इ.ची मादेती हे. उच्च
माेयकमक ्तराणर सामान्य वणषयाच्या अ्यासक्रमात “कृषी हण

तींत्रज्ञान” ेा ्णतींत्र वणषय

हे. तसच उच्च माेयकमक व्याणसायीक अ्यासक्रमात कृषी व्याणसानयक
Horticulture,

Post-Harvest

Technology,

crop

Science,

Seed

ग्ामेय

Production

Technology, Water Shed management, poultry Production, Dairy Technology
या सात वणषयाींचा तसच जव्दलषकाी अ्यासक्रमाच्या (Bifocal) कृषी ग्ामेय ्ती वणषयाचा
समाण् हे.

(४) राथश्न उद्ाणत नाेी.
___________

वण.स. ९५ (33)
राज्यातील ग्रामीण भााात क्र डा प्रशशांचण िेंद्र स् ापन िर्याबाबत
(४४)

२६७५२ (०६-०८-२०१५).

अॅड.भीमराव धोंडे (कष्ट्टी), श्री.सुमनल शशांदे (वरडी) :

सन्माननीय क्र डा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील रामामी
णागात क्रींा राथक्षका

णागातील युणकाींना क्रींा ्पर्धेतत नैपु्य कमळ्याच्या दृष्ीन रामामी

केंद्र ्िापन कर्याबाबतचा राथ्ताण ्ासनाच्या वणचारार्धेीन हे, े

खर हे काय,
(२) असल्यास, सदरेू राथ्ताणाच िोंक्यात ्णरुप काय हे,
(३) असल्यास, सदर राथ्ताणाची तातंीन अींमलबिाण ी कर्याबाबत ्ासनाकंून पुढ को ती
काययणाेी कली णा कर्यात यत हे,
(४) नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत ?

श्री. ववनोद तावडे (०७-१२-२०१५) : (१) े खर नाेी.
(२), (३) ण (४) राथश्न उद्ाणत नाेी.
___________
राज्यातील तांत्र शशांचण ववभााााया डडत लोमा िॉलेिमध्ये प्रवेश शमडवव्यासाठी
पूवरचे मनिष िायम ठे व्याबाबत
(४५)

२७४६७ (३०-०७-२०१५).

श्री.प्रिाश कबबटिर (राधानारी) :

सन्माननीय उाच व

तांत्र शशांचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील तींत्र क्षका
्क्क्याऐणिी ३५ ्क्क गु

वणणागाच्या डं्लोमा कललिमेय राथण् कमळण्यासाेी ४५
कमळालल्या वणदयार्थयाांना राथण् द्याचा नन य
य ्ासनान घतला

हे, े खर हे काय,

(२) असल्यास, उदयोग षकात्रात मींददची ला् असल्यान सदय्ज्ितीमेय डं्लोमार्धेारक ण
डंरामीच क्षका

घतलल्या ेिारो तरु ाींना नोकरीची सींर्धेी कमळ

अणघं झाल असताना

डं्लोमा कललिमेय ३५ ्क्क गु ाींकनाणर इींजिननअर तयार झाल तर याचा गु णतणर
परर ाम ेोणून वणकासामेय बार्धेा यणू ्कत े ेी खर हे काय,

(३) असल्यास, उक्त राथण् राथकक्रयबाबत ्ासनान पन
ु वणयचार कला हे काय, डं्लोमा
कललिमेय राथण् कमळण्यासाेी पूणीच ननकष कायम ेण्याबाबत को ती काययणाेी कली
णा कर्यात यत हे,

(४) नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत ?

श्री. ववनोद तावडे (२१-०९-२०१५) : (१) ेोय.
परीं तु सदरचा नन य
य अणखल णारतीय तींत्र क्षका

पररषद,नणी ददल्ली याींच कंून

घतलला असून याबाबत याींच Approval Process Handbook २०१२-२०१३ मेय नमूद
कलल हे. यानस
ु ार अणखल णारतीय तींत्रक्षका

पररषदच्या नन य
य ानस
ु ार ्ासन ण

सींचालनालयाच ्तराणरुन राथण् राथक्रीयची काययणाेी कर्यात यत हे.

वण.स. ९५ (34)
(२), (३), ण (४) राज्यातील मान्यताराथा्त तींत्रननकतनाींमेय राथण् घ ाऱया वणदयार्थयाांच
गु णतच ननयमन अणखैल णारतीय तींत्र क्षका
सच
ू नाींनस
ू ार कर्यात यत.

अणखल णारतीय तींत्र क्षका

पररषद, नणी ददल्ली याींचकंील मागयद्यक

पररषदच्या Approval Process Handbook २०१२-२०१३

मेय नमूद कर्यात हल्यानस
ु ार राज्यातील तींत्रननकतनाींमेय राथण् घ ाऱया वणदयार्थयाांच
ककमान गु
या राथमा
नाेी.

मागासणगीय वणदयार्थयाांकरीता ३५% ण त्रबगरमागासणगीय वणदयार्थयाांकरीता ४५%

ननजश्चत कर्यात हल हेत. यामेय राज्य ्ासनाकंून को ताेी बदल सींणणत
___________

िेंद्रीय करोय मांत्रालयाने साताऱयातील मेडीिल िॉलेिची परवानाी नािारल्याबाबत
(४६)

२७५०० (३१-०७-२०१५).

श्री.ियिुमार ाोरे (माण) :

सन्माननीय वैद्यि य शशांचण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सातारा यि णैदयकीय पदणीर्धेराींची सींया कमी असल्याच कार

पढ
ु करुन केंद्रीय

हरोग्य मींत्रालयान साता-यातील मंीकल कललिची परणानगी नाकारली असल्याच माे िून,
२०१५ मेय णा या दरम्यान ननद्यनास हल, े खर हे काय,

(२) असल्यास, केंद्रीय हरोग्य मींत्रालयान घतलल्या नन य
य ाचा र्रवणचार कर्यासाेी ्ासनान
को ती काययणाेी कली णा कर्यात यत हे,
(३)

नसल्यास, ेो ा-या वणलींबाची कार

काय हेत ?

श्री. ववनोद तावडे (२३-११-२०१५) :(१) े अीं्त: खर हे. परीं तु, णारतीय हयुवणयज्ञान
पररषदच्या मानकाींची पूतत
य ा पू य न झाल्यान सातारा यिील राथ्तावणत ्ासकीय णैदयकीय
मेावणदयालयाची परणानगी णारतीय हयवु णयज्ञान पररषदन नाकारलली हे.

(२) ण (३) सातारा यिील राथ्तावणत ्ासकीय णैदयकीय मेावणदयालयासाेी अदयापयांत
णारतीय हयुवणयज्ञान पररषदच्या ननकषाींन्णय हणश्यक असलली िागा ताब्यात हलली नाेी.
___________
उस्मानाबाद, िडां ब (जि.उस्मानाबाद) तालुयातील ाावाांना चोराखडी साठवण तलावावरुन
पाणीपुरवठा योिना तयार िर्याबाबत

(४७)

२८१७१ (१५-१०-२०१५).

श्री.राणािािीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय

पाणीपुरवठा कणण स्वाछता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राषरीय रामामी

पयलि काययक्रमाींतगयत उ्मानाबाद तालुक्यातील यं्ी, िणळा, दर्धे
ु गाण,

तंणळा तसच कळीं ब तालुक्यातील ्लगाण, गौर, ददेर्ळ, णाघोली, क्ींगोली, नागझरणांी,
खामसणांी ण गगावणदपरू इयादी गाणाींना चोराखळी साेण

तलाणाणरुन पा ीपरु णेा योिना

वण.स. ९५ (35)
तयार कर्यासाेी ददनाींक १ िून, २०१५ रोिीच्या पत्रान्णय ्ासनान मुय काययकारी
अधर्धेकारी, जिल्ेा पररषद, उ्मानाबाद याींना सूधचत कल हे, े खर हे काय,

(२) असल्यास, उक्त जिल्ेयातील पा ी ्ीं चाई पररज्ितीचा वणचार करता ददनाींक २५ र्ब्रण
ु ारी,

२०१५ रोिी मा.पा ीपुरणेा मींत्री याींच्याकं झालल्या बैेकीच्या अनुषींगान घ्यात हलल्या
सदर नन य
य ाणर ताकाळ को ती काययणाेी कली णा कर्यात यत हे ण सदर योिनबाबत
पुढील काययणाेीच ्णरुप काय हे,
(३) नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत ?

श्री. बबनराव लोणीिर (०७-१२-२०१५) : (१) ेोय, े खर हे.
(२) ण (३) उ्मानाबाद जिल््यातील उ्मानाबाद ण कळीं ब तालुक्यातील पा ी पुरणेा

योिनाींबाबत ददनाींक २५.२.२०१५ रोिी मा.मींत्री (पा.पु.ण.्ण.वण) याींचकं बैेक घ्यात हली.
राषरीय रामामी
साेण

पयिल काययक्रम अींतगयत उ्मानाबाद ण कळीं ब तालक्
ु यातील गाणाींना चोराखळी

तलाणाणरुन

खालीलराथमा

हणश्यकतनुसार

नळ

पा ी

काययणाेी कर्यात हली हे.

पुरणेा

अ) उ्मानाबाद तालुका:-

१) यं्ी, दर्धे
ु गाण, तंणळा (कसब) या गाणाींचा राषरीय रामामी
हराखंा

सन

२०१५-१६

मेय

समाण्

कर्यात

हला

योिना

तयार

कर्याबाबत

पयिल काययक्रमाींतगयत कृती
हे.

तिावप

्ासनाच्या

दद. १३.७.२०१५ च्या पत्रानुसार योिना ्िधगत ेण्यात हल्या हेत.

२) रामामसणा मौ.िणळा (द)ु याींनी नळ पा ी पुरणेा योिनची माग ी कलली नाेी.
ब) कळीं ब तालुका:-

१) ददेर्ळ या गाणाचा समाण् सन २०१४-१५ च्या कृती हराखयायात असन
ू या योिनतील
उद्ाण वणदेरीच काम राथगतीपिाणर हे.

२) ्लगाण, गोर, णाघोली, क्ींगोली, खामसणांी ण गगावणदपूर याींनी रामामसणव्दार नळ पा ी
पुरणेा योिनची माग ी कलली नाेी.

३) मौ.नागझरणांी पा ी पुरणेा योिनच काम णौनतकदृष्या पू य कर्यात हल हे.
___________
उस्मानाबाद शहरात तड
ु िाभवानी क्र डा सांिुलााया कवारातील बाांध्यात कलेल्या
िलतरण तलावााया सुववधाांबाबत

(४८)

२८१९२ (१३-१०-२०१५).

श्री.राणािािीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय

क्र डा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उ्मानाबाद ्ेरातील तळ
ु िाणणानी क्रींा सींकुलाच्या हणारात िलतर

तलाणाच

बाींर्धेकाम कर्यात हल असन
ू , िनसामान्याींच्या णापरात य्यासाेी यि वणवणर्धे सुवणर्धेा

उपलब्र्धे करुन द्याबाबत माग ीचा राथ्ताण ्ासनाकं पाेवण्यात हला हे, े खर हे
काय,

वण.स. ९५ (36)
(२) असल्यास, सदर राथ्ताणाणर ्ासनान को ती काययणाेी कली णा कर्यात यत हे
(३) नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत ण सदय:ज्िती काय हे ?

श्री. ववनोद तावडे (०७-१२-२०१५) :(१) े खर नाेी.
(२) ण (३) राथश्न उद्ाणत नाेी.
___________
चें बूर (मुांबई) ये ील अन्न सुरांचा योिनेतील धान्य िाडया बािारात ववक्र साठी नेत असताना
अन्न व नाारी पुरवठा ववभाााने ित त िेल्याबाबत

(४९)

२८२५४ (१५-१०-२०१५).

श्री.योाेश साार (चारिोप), श्री.किसन ि ोरे (मुरबाड),

श्री.पाांडुरां ा बरोरा (शहापूर), श्री.सांिय िेडिर (ठाणे), श्री.जितेंद्र कव्हाड (मुांब्रा िडवा),
श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ) :

सन्माननीय अन्न, नाारी परु वठा व ग्राहि सांरांचण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

चें बरू (मींब
ु ई)

यिील

हका्दीप

इमारतीच्या

गाळा हण

खोलीत

अन्न

सरु षकाा

योिनतील१२१ गो ी ताींदळ
ु ण ३२ गो ी गेू काळया बािारात वणक्रीसाेी मो्ारीमेय णरत
असताना अन्न ण नागरी पुरणेा वणणागान ि्त कला असल्याच ददनाींक २८ ऑग््, २०१५
रोिी णा या सुमारास ननद्यनास हल हे, े खर हे काय,

(२) असल्यास, सदर राथकर ी द्ळक नगर पोलीस ेा्यात गुन्ेा नगादवण्यात हला हे, े
ेी खर हे काय,

(३) असल्यास, सदर राथकर ी चौक्ी कर्यात हली हे काय ण यानुषींगान दोषीींणर
को ती कारणाई कली णा कर्यात यत हे,

(४) तसच गोरगरीबाींसाेी असलल्या र्धेान्याची काळया बािारात वणक्री कर्याच राथकार
रोख्यासाेी ्ासनान को ती काययणाेी कली णा कर्यात य ार हे,
(५) नसल्यास, वणलींबाची कार

काय हेत ?

श्री. धारीश बापट (०२-१२-२०१५) : (१), (२) ण (३) ेोय, े खर हे.
ददनाींक २५ ऑग््, २०१५ रोिी ननयींत्रक क्र्धेाणा्प कायायलयाच्या कर्रत पिकान

हका्ददप त्रबल्ंीींग, प्तमनगर, चें बरू यि अचानक र्धेां ्ाकून अन्न सरु षकाा योिनचा १२१
गो ी ताींदळ
ू ण ३२ गो ी गेू अणैर्धेररया साेण ूक करुन काळयाबािारात वणक्रीस नत
असताना पकं्यात हला असून, सदर माल िागीच ि्त कर्यात हला हे.

सदर राथकर ी सींबींधर्धेताींवणरुेद िीणनाणश्यक ण्तू कायदा १९५५ च कलम ३ ण ७

अन्णय ग.ु र.क्र. १८८/२०१५ ददनाींक २५ ऑग््, २०१५ रोिी द्ळकनगर पोलीस ेा

यि

गुन्ेा नगादवण्यात हला हे.
(४) साणयिननक वणतर

व्यण्िअींतगयत वणतरीत कर्यात य ाऱया अन्नर्धेान्याच वणतर

को याेी राथकारच्या गैरव्यणेाराक्णाय क्र्धेापत्रत्रकार्धेारकाींना ननयकमतप

उपलब्र्धे व्ेाण, या

वण.स. ९५ (37)
करीता राज्यातील राथयक रा्तणाण दक
ु ानाच्या णषायतून ककमान दोनदा ण सेा मदेन्यातन
ू
ककमान

कदा ननयकमत तपास्या कर्याबाबत ्ासन पररपत्रक ददनाींक १२ िानणारी, २०१२

अन्णय सणय सींबींधर्धेताींना सच
ू ना द्यात हल्या हेत.
(५) राथश्न उद्ाणत नाेी.

___________
राज्यातील वयोवध्
ृ द िलावांताना मानधन दे ्याबाबत
(५०)

२८२५५ (१५-१०-२०१५).

श्री.योाेश साार (चारिोप) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील णयोणे
ृ द लोक कलाणींत हण

सन्माननीय साांस्िृमति िायम

सादेजयकाींना हधियक वणणींचनला तगां द्याची

णळ यऊ नय यासाेी साीं्कृनतक कायय वणणागाच्या माेयमातून अ, ब, क, या णगयणारीनुसार
अनुक्रम रु.२१०० रु.१८००हण

रु.१५००अस मानर्धेन राथनतमेा ददल िात े खर हे काय,

(२) असल्यास, सन २००९ पासन
ू मानर्धेनासाेी अिय कलल्या ३५११ णयोणे
ृ द कलाणींताना
अदयाप मानर्धेन द्यात हल नसल्याच ददनाींक २८ ऑग््, २०१५ रोिी णा या दरम्यान
ननद्यनास हल हे, े ेी खर हे काय,
(३) असल्यास, गत ६ णषायपासून कलाणींताींना मानर्धेन न द्याच कार
(४)

काय हेत,

उक्त मानर्धेन णरीत द्याबाबत ्ासनान को ती काययणाेी कली णा कर्यात यत

हे.
(५) सार्धेार त: उक्त काययणाेी कव्ेापयांत पू य ेो

अपक्षषकात हे?

श्री. ववनोद तावडे (०७-१२-२०१५) : (१) ण (२) े खर हे.
(३), (४) ण (५) नव्यान पात्र ेरलल्या कलाणींताींना मानर्धेन अदा कर्यासाेी ननर्धेी उपलब्र्धे
करुन द्याबाबत काययणाेी कर्यात यत हे. ननर्धेी उपलब्र्धे ेोताच नव्यान पात्र ेरलल्या
कलाणींताींच्या मानर्धेनासाेी हणश्यक असलला ननर्धेी वणतरीत कर्यात यईल.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िडसे

मुांबई.

प्रधान सधचव
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
्ासकीय मेयणती मुद्र ालय, मुींबई.

