
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३४६ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यात ररक्षासाठी परममट देणे बांद असल्यामुळे परममटचा अवैध 
 व्यवसाय होत असल्याबाबत 

  

(१)  ११९ (२३-१२-२०१४).   श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.िुणाल पाटील (धळेु 
ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती तनममला गाववत (इगतपूरी), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी), प्रा.वषाम गायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात १९९७ पासून ररक्षासाठी परमम् देणे बींद असल्यामुळे परमम्चा अवैध व्यवसाय 
जोरात चालू असून ररक्षा नसताींनाही केवळ परमम् नावावर असल्याने अनेक जण पैसे 
कमावत असून या व्यवसायात  कोट्यवधी रुपयाची उलाढाल होत असल्याचे माहे जुलै, २०१४ 
मध्ये वा दरम्यान दनदशनानास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, परमम्धारकाींच्या दादागगरीमुळे ररक्षाचालक ेगथाक सींक्ात सापडले ेहे, हे 
ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी ेर्ीओकडे तक्रारी करुनही त्याकडे सींबींगधत यींत्रणा दलुाक्ष 
करीत असल्याने सामान्य ररक्षाचालकाींची पपळवणूक होत ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शनासनाने कोणती  कारवाई  केली  वा करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची  कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावते (०२-०८-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही. 

तसेच दद.१७.०६.२०१७ च्या शनासन अगधसूचनेद्वारे ररक्षा परवान्यावरील दनबंध 
उठपवण्यात ेले ेहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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माथेरान (श्ि.रायगड) येथील शाळा दरूवर असल्याने तसेच वाहनाांअभावी ववद्यार्थयाांना ववशेषत: 
अपांग ववद्यार्थयाांना पायपीट िरावी लागत असल्याबाबत 

  

(२)  ८०२९ (०४-०४-२०१५).   श्री.सुरेश लाड (ििमत), श्री.श्ितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) माथेरान (जज.रायगड) येथील शनाळा दरूवर असल् याने तसेच वाहनाीं अवावी पवद्याथ यांना 
पवशनेषतः अपींग पवद्याथ यांना पायपी् करावी लागते त् यात त् याींची दम ाक होत असल् याने 
त् याचा अ् यासावर पररणाम होतो, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, शनासनाने बॅ्रीवर चालणा-या वाहनाींना परवानगी देऊन त् याची अद्याप 
अींमलबजावणी झाली नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, त् याची सवासाधारण कारणे काय ेहेत, 
(४) असल् यास, प्रश् न वाग (२) मधील अींमलबजावणी करण् याबाबत शनासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण् यात येत ेहे, 
(५) अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्री. ददवािर रावते (०२-०८-२०१७) :(१), (२) व (३) माथेरान दनयमावली, १९५९ व कें द्रीय 
पयाावरण सींरक्षण कायदा-१९८६ च्या कें दद्रय पयाावरण व वन पववागाच्या दद.०४/०२/२००३ च्या 
अगधसूचनेप्रमाणे माथेरान म्युदनमसपल पररषदेच्या हद्दीत सवा प्रकारच्या वाहनाींना (ॲम््युलन्स 
व फायर फाय्र वगळून) वाहतूक बींदी करण्यात ेली ेहे. 
(४) व (५) सदर बाब शनासनाच्या कायावाहीखाली ेहे. 
  

___________ 
  

राज् यात ररक्षा परवा यासाठी शैक्षकणि पात्रतेची अट मशधथल िर याबाबत 
  

(३)  २५४५९ (१२-०८-२०१५).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट) :   
सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात ररक्षा परवान् यासाठी शैनक्षकणक पात्रतेची अ् मशनगथल करण् याबाबत सहाययक 
पररवहन ेयुक् त, महाराष र राज् य, मुींबई याींनी शनासनाकडे माहे एपप्रल, २०१५ रोजी वा त् या 
दरम्यान अहवाल पाठवला ेहे, ही खो ेहे काय, 
(२) असल् यास,  ररक्षा चालकाना परवाना ममळण् यासाठी शैनक्षकणक पात्रतेची अ् मशनगथल 
करण् याबाबत शनासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(३)  नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्री. ददवािर रावते (०२-८-२०१७) : (१) व (२) राज्यात ऑ्ोररक्षा परवान्याचे फेरवा्प 
करण्यासाठी शैनक्षकणक अहातेची कोणतीही अ् लागू असणार नाही असे ददनाींक २३.१०.२०१५ 
च्या पत्रान्वये पररवहन ेयुक्त कायाालयात कळपवले ेहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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मराठी बोलता येणाऱ्यानाच ररक्षा परवाने देणेबाबत 

  

(४)  २८५६७ (१३-०१-२०१६).   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.वविय 
वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पररवहन पववागाने मुींबई व उपनगरात नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये एक लक्ष नवीन ररक्षा परवाने 
देण्याचा दनणाय सप् े्ंबर, २०१५ वा त्या दरम्यान घेतला ेहे हे, खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त परवाने देताना परवाना धारकास मराठी बोलता येणे ेवश्यक असल्याची 
अ् घालण्यात ेली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील इतर वागात सदर दनयम लागू करण्याबाबत शनासनाने काय 
कायावाही केली ेहे वा करत ेहे, 
(४) नसल्यास,  पवलींबाची करणे काय ेहेत ? 

श्री. ददवािर रावते (०३-०८-२०१७) : (१) मुींबई महानगर के्षत्र तसेच पुणे, पपींपरी-गचींचवड, 
सोलापूर, नामशनक, औरींगाबाद व नागपूर महानगरपामलका के्षत्रासाठी पदहल्या ्प्प्यात ६०,००० 
ररक्षा परवान्याींचे लॉ्री पध्दतीने फेरवा्प करण्याचा दनणाय घेण्यात ेला. 
(२) व (३) सदर रद्द व व्यपगत ऑ्ोररक्षा परवान्याींचे फेरवा्प करतान स्थादनक वाष येत 
असण्याबाबातची अ् लागू करण्यात ेली होती. तथापप, शनासनाने दद.१७.०६.२०१७ च्या 
अगधसूचनेद्वारे ऑ्ोररक्षा/्ॅक्सी परवान्यावरील दनबंध उठपवलेले ेहे. तसेच, सदर 
परवान्याींच्या वा्पाकररता अ्ी व शनती दद.१८.०७.२०१७ च्या शनासन दनणायान्वये पवदहत 
करण्यात ेलेल्या ेहेत. त्यामध्ये वाषा पवषयक कोणतीही अ् नमूद केलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िोल्हापूर श्िल्हयात मागासवगीय व अनुसूधचत ववद्यार्थयामसाठीची मशष्ट्यवतृ्ती ममळयास 
िातीच्या दाखल्याची अटीमुळे अडथळा तनमामण होत असल्यामुळे अनेि  

ववद्यार्थयामनी िातीचा दाखला िाढला नसल्याबाबत 
  

(५)  ४६०८४ (२८-०४-२०१६).  श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), डॉ.सुश्ित 
ममणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय सामाश्िि  याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जजल्हयात मागासवगीय व अनुसूगचत पवद्याथयांसाठीची मशनषयवतृ्ती ममळण्यास 
जातीच्या दाखल्याच्या अ्ीमुळे अडथळा दनमााण होत असल्यामुळे जजल्हयातील त्बल ११ 
हजार १४५ पवद्याथयांनी जातीचा दाखला काढला नसल्याने मशनषयवतृ्तीमध्ये अडचण दनमााण 
होत ेहे हेही खरे ेहे काय, 



पव.स. ३४६ (4) 

(२) असल्यास, जातीचा दाखला नसल्याने जजल्हयातील ११ हजार १४५ पवद्याथी 
मशनषयवतृ्तीपासून वींगचत राहणार ेहे हेही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शनासनाने सखोल चौकशनी केली ेहे काय, त्यात काय ेढळून ेले, 
(४) तदनुसार शनासन स्तरावर काय कायावाही करण्यात ेली ेहे वा येत ेहे , नसलयास, 
पवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. राििुमार बडोले (२६-०७-२०१७) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) ९ वी व १० वी मध्ये मशनकत असणाऱ्या अनुसूगचत जातीच्या पवद्याथयांकररता 
वारत सरकार मॅरीकपूवा मशनषयवतृ्ती योजनेंतगात बहुताींशन पवद्याथयांकडे जातीचा दाखला नाही. 
सदर योजनेंतगात अनुसूगचत जातीच्या पवद्याथयांना लाव घेता यावा म्हणून जातीच्या 
दाखल्याची अ् रद्द करण्याबाबत कें द्र शनासनास पवनींती करण्यात ेली असता, कें द्र शनासनाने 
त्याींचे पत्र दद .१९.२.२०१६ अन्वये जातीच्या दाखल्याची अ् मशनथील करण्यात ेली नसल्याचे 
कळपवले ेहे. त्यामुळे जजल््यातील इयत्ता ९ वी व १० वी मध्ये मशनकणाऱ्या अनुसूगचत 
जातीच्या सवा पवद्याथयांना जातीचा दाखला देणेसाठी पवशनेष कॅम्पचे ेयोजन करणेबाबत 
मा.जजल्हागधकारी, कोल्हापूर याींना कळपवणेत ेले ेहे. 
  

___________ 
  

मुांबई महापामलिेिडून अांपगाच्या प्रलांबबत मागयासांदभामत िायमवाही िरयाबाबत. 
  

(६)  ४६५८६ (२८-०४-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊफम  बच्चू िडू (अचलपूर), डॉ.अतनल बोंडे 
(मोशी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींबई महापामलका के्षत्रातील अींपगाच्या प्रलींबबत मागण्याींबाबत प्रहार अींपग क्राींती ेींदोलन 
मुींबई या सींघ्नेने ददनाींक ९ फेबु्रवारी, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास हल्लाबोल ेींदोलन केले 
होते, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, प्रहार अींपग क्राींती ेींदोलन मुींबई या सींघ्नेने मुींबई मनपा प्रशनासनाकडे 
केलेल्या मागण्या काय ेहेत, 
(३) याबाबत राज्यातील सवा स्थादनक स्वराज्य सींस्थाींनी अपींग पुनावसन कायदा १९९५ च्या 
प्रवावी अींमलबजावणीसाठी शनासनाने कोणती तातडीची कायावाही केली ेहे, 
(४) मुींबई मनपा प्रशनासनाने मुींबईतील अींपगाींच्या प्रलींबबत मागण्याींसदवाात कोणती कायावाही 
केली ेहे, 
(५) नसल्यास,  पवलींबाची कारणे काय ेहेत? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०७-२०१७) : (१) हे खरे ेहे. 
(२) प्रहार अपींग क्राींती ेींदोलन, मुींबई या सींघ्नेने बहृन्मुींबई महानगरपामलकेकडे केलेल्या 
मागण्या पुढीलप्रमाणे ेहेत :- 
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  मुींबई महानगरपामलकेच्या प्रत्येक अथासींकल्पामध्ये अपींगाींचा ३% दनधी राखीव 
ठेवून तो अपींगाींच्या कल्याणासाठी खचा करण्यात यावा. 

  महाराषर शनासनाच्या शनासन दनणायानुसार, जन्म-मृत्यु नोंदीप्रमाणे मुींबईतील 
अपींगाींची नोंद महानगरपामलकेमध्ये करणे. 

  १९९५ चा अपींग व्यक्ती कायदा मुींबई महानगरपामलकेमध्ये ेहे तसा राबपवणे. 
  वूखींड दनवासी व व्यापारी गाळे वा्पामध्ये कायद्याप्रमाणे १९९६ पासूनच्या अनुशनेष 

३ ्क्के प्रमाणे वरुन काढावा. 
  सामाजजक न्याय व पवशनेष सहायय पववागाच्या शनासन दनणायानुसार स्थादनक 

स्वराज्य सींस्थाींकडून दन:समथा असलेल्या व्यक्तीींसाठी राखीव ठेवण्यात येणाऱ्या 
३% दनधीचे दनयींत्रण करणेकररता जजल्हा व तालुकास्तरावर लवकरात लवकर 
सममती गठीत करुन त्यामध्ये अपींगाींना स्थान देण्यात यावे. 

  मुींबई महानगरपामलकेमधील उपनगर व पववागदनहाय नागरी वस्ती पववागाला 
अपींगाींच्या पवपवध याींना राबपवण्यासाठी प्रवाग दनहाय / वॉडा दनकाय अगधकारी  
नेमण्यात यावा. 

  मुींबई महानगरपामलकेमध्ये सायकल स््ॅण्ड पार्कंग, वाहनस्थळे, प्राधान्याने 
अपींगाींना र्कींवा अपींग सींस्थाींना चालपवण्यास देण्यात यावीत. 

  बेस्् बस प्रवास अपींगाींना मोफत करुन ममळावा. 
  मुींबई महानगरपामलका रुग्णालयाींमध्ये अपींग ेकण अपींगाींच्या कु्ुींबबयाींना मोफत 

वैद्यकीय सेवा देण्यात यावी. 
  मुींबई महनगरपामलकेमधील सवा शनासकीय दनयमशनासकीय स्वराज्य सींस्थाींच्या 

कायाालयाींमध्ये, उद्यानाींमध्ये, खाजगी इमारतीमध्ये अपींग मागगाका (रॅम्प) करणे. 
(३), (४) व (५) प्रहार अपींग क्राींती ेींदोलन, मुींबई याींच्या दनवेदनातील मुद्याींच्या अनुषींगाने 
महानगरपामलकेमाफा त ददनाींक २४.०२.२०१६ रोजी बैठक ेयोजजत करण्यात ेली होती. 

सदर बैठकीतील दनणायाींच्या अनुषींगाने ेवश्यक ती कायावाही करण्याबाबतच्या 
सूचना महानगरपामलकेमाफा त सींबींगधताींना देण्यात ेल्या े हेत. 
  

___________ 
  

नववन ऑटोररक्षा परवाने नुतनीिरण व वाटप िरयासाठी मागववलेल्या ऑनलाईन  
अिामिरीता शासनाने घातलेल्या अटी व शतीचे उल्लांघन झाल्याबाबत 

  

(७)  ५०२४६ (२८-०४-२०१६).   श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.ददलीप वळसे-पाटील 
(आांबेगाव), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.श्ितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.सुरेश 
लाड (ििमत), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.मशरीषदादा चौधरी 
(अमळनेर), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शामराव ऊफम  
बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) राज्यात पररवहन पववागाने नपवन ऑ्ोररक्षा परवाने नुतनीकरण व वा्प करण्यासाठी 
मागपवलेल्या ऑनलाईन अजााकरीता शनासनाने घातलेल्या अ्ी व शनतीचे उल्लींघन झाले ेहे , 
हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, पररवकहन अगधका-याींनी सींगनमताने परप्राींदतयाींना परवाने वा्प यादीत 
प्राधान्य देवून स्थादनक वुमीपुत्राींवर अन्याय केला ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकारामुळे पररवहन पववागाच्या यादीत पारदशनाकता यावी याकरीता प्रादेमशनक 
पररवहन अगधकारी, ठाणे याींना दनवेदन ददले गेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय, 
(५)असल्यास, चौकशनीअींती पररवहन पववागाच्या यादीत पारदशनाकता येण्याबाबत तसेच दोषी 
व्यक्तीींपवरुध कारवाई करण्याबाबत शनासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ेहेत  ? 
  
श्री. ददवािर रावते (०३-०८-२०१७) : (१)  व (२) दद.१२.०१.२०१६ रोजी ऑनलाईन लॉ्री 
पद्धतीने केलेल्या ऑ्ोररक्षा परवानाच्या पवतरणात अ्ी व शनतीचे उल्लींघन झाले, ही बाब खरी 
नाही.  
(३) अशना ेशनयाचे दनवेदन प्रादेमशनक पररवहन कायाालय, ठाणे याींना प्राप्त झाले ेहे. 
(४) व (५) शनासनाने ददनाींक १७.०६.२०१७ च्या अगधसूचनेव्दारे ऑ्ोररक्षा/्ॅक्सी परवान्यावरील 
दनबंध उठपवले ेहेत. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात ववदभम-मराठवाडयासह २९ हिार गावाांत दषु्ट्िाळ व तीव्र पाणी टांचाई समस्या 
असताना, औरांगाबाद येथील मद्य व बबयरचे उत्पादन िरया-या िारखायाांनी  

हिारो िोटी मलटर पाणी वापरल्याबाबत 
  

(८)  ५४८५८ (२२-०८-२०१६).   श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पवदवा-मराठवाडयासह २९ हजार गावाींत दषुकाळ व  पाणी ्ींचाई समस्या 
असताना, औरींगाबाद येथील १० मद्य व बबयरचे उत्पादन करण्या-या कारखान्याींनी सुमारे २०० 
को्ी मल्र पाणी वापरल्याचे ददनाींक १३ मे, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास दनदशनानास ेले, हे 
खरे ेहे काय,   
(२) असल्यास, महाराषर औद्दयगगक पवकास महामींडळातफे सदरहू १० कारखान्याींना १६ रुपये 
इतक्या कमी वावाने, १ हजार मल्र प्रमाणे दररोज ४० लाख मल्र पाणी पुरपवण्यात ेले, हे 
ही खरे ेहे काय,  
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(३) असल्यास, मा.उच्च न्यायालय ेकण मा.सवोच्च न्यायालयाने कारखाने मालकाींची 
पाणीपुरवठा मागणी फे्ाळूनही अद्याप, राज्य शनासनातफे कारखान्याींना पाणीपूरवठा कमी 
करणेबाबत, शनासनातफे कोणती कायावाही करण्यात ेली ेहे,  
(४) नसल्यास, त्याची  कारणे काय ेहेत? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०२-०८-२०१७) : (१) हे अशनींत: खरे ेहे.  
तथापप वाळुींज पररसरातील दनवासी के्षत्र, ग्रामपींचायती, मसडको याींच्या घरगुती वापरासही 
प्रदतददन ५६ दशनलक्ष मल. पाणी पुरवठा करण्यात येत ेहे. 
(२) हे खरे नाही. 
म. औ. पव. महामींडळातफे वाळूज, शनेंद्रा येथील मद्य बबयर उद्योगाींना रु. ४२.५० व 
गचखलठाणा/ औरींगाबाद येथील मद्य व बबयर उद्योगाींना रु. ४५.५० प्र.घ.मी. पाण्याचा दर 
ेकारण्यात येत ेहे. 
(३)  हे खरे नाही.  
 जनदहत यागचका क्र. ६४/२०१५ बाबत मा. उच्च न्यायालय, औ ींरगाबाद खींडपीठाने ददनाींक 
२६/०४/२०१६ रोजी ददलेल्या अींतररम ेदेशनानुसार या उद्योगाींना ददनाींक २७/०४/२०१६ पासून 
५० ्क्के व दद. १०/५/२०१६ पासून ६० ्क्के पाणी कपात करण्यात ेली ेहे. तसेच वरील 
अींतररम ेदेशन ददनाींक ०८/०८/२०१६  च्या ेदेशनान्वये रद्द  केले ेहेत.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
  

___________ 
  

राज्यात िेष्ट्ठ नागररिाांसाठी आखलेल् या सवमसमावेशि धोरणाबाबत 
  

(९)  ५७६८४ (२०-०८-२०१६).   श्री.दत्तात्रय भरणे (इ ांदापूर), श्री.श्ितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), डॉ.सतीश (अणासाहेब) पाटील (एरांडोल), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.राणािगिीतमस ांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर) :   सन्माननीय सामाश्िि  याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शनासनाने राज्यातील जेषठ नागररकाींसाठी माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान  
ेखलेल्या सवासमावेशनक धोरणामध्ये नमूद केलेल्या १६ बाबीींपैकी र्कती बाबीींची प्रत्यक्षात 
अींमलबजावणी झाली ेहे, 
(२)असल्यास, उक्त बाबीींच्या सींदवाातील मादहती जेषठ नागररकाींना व्हावी यासाठी त्याींची 
प्रमसध्दी कोणत्या माध्यमातून करण्यात ेली ेहे, 
(३)असल्यास, सींदवााधीन प्रश्न वाग (१) मध्ये नमूद केलेल्या बाबीींचा लाव सींबींगधत जेषठ 
नागररकाींना होतो र्कींवा नाही याचा ेढावा घेण्याची शनासनाने यींत्रणा दनमााण केली ेहे काय? 
  
श्री. राििुमार बडोले (०२-०८-२०१७) :(१) सींबींगधत पववाग/कायाालयाकडून सवा बाबीींची 
अींमलबजावणी करण्यात येत ेहे. 
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(२) याबाबत होडडंग, वतामानपत्रे व लोकराज्य मामसकातून प्रमसध्दी देण्यात ेली ेहे. 
(३) शनासन दनणाय दद.२६/५/२०१६ अन्वये जेषठ नागररक धोरणाची अींमलबजावणीबाबत ेढावा 
घेण्यासाठी मा.मींत्री (सा.न्या.) व मा.मुख्य सगचव याींच्या अध्यक्षतेखाली सममत्या गठीत 
करण्यात ेलेल्या ेहेत. 
  

___________ 
  

राज्यातील ववशेषतः ईशाय मुांबईच्या पश्श्चम एम/ईस्ट व एम/वेस्ट या नागरी  
प्रभाग के्षत्रातील रस्त्याांची दरुुस्ती व देखभाल िरयाबाबत 

  

(१०)  ५९४०३ (०२-०८-२०१६).   श्री.अबू आिमी (मानखूदम मशवािीनगर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पवशनेषतः ईशनान्य मुींबईच्या पजश्चम एम/ईस्् व एम/वेस्् नागरी प्रवाग 
के्षत्रातील धोकादायक व अदत धोकादायक दनवासी, झोपडपट्टी व दनमनागरी सींकुलातील घराींच्या 
सींदवाात पावसाळी हींगामापूवी पायवा्ा-जोड रस्ते तसेच दगुाम ेडवळणातील मागगाका, जोड-
रस्ते, मुख्य रस्ते तसेच दळणवळणाच्या दृष्ीकोनातून महत्वपूणा असलेल्या रस्त्याींची तातडीने 
दरुुस्ती व देखवाल पवषयक प्रलींबबत कामे वेळीच पूणा करण्याबाबतची मागणी  स्थादनक 
रदहवाशनी सींघ्ना, लोकप्रदतदनधी तसेच स्थानीक रदहवाशनी सींघाच्या प्रदतदनधीींनी मा. मुख्यमींत्री 
(नगरपवकास), राज्यमींत्री (नगरपवकास), अदतररक्त मुख्य सगचव (नगरपवकास) सींबींगधत 
महानगरपामलकेचे ेयुक्त तथा नगरपवकास ेयुक्त तसेच सींबींगधत प्रागधकरणाचे ेयुक्त 
तथा मुख्य कायाकारी अगधकारी याींच्याकडे ददनाींक २० मे , २०१६ रोजी वा त्या सुमारास केली 
ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास प्रश्नोक्त वाग (१) प्रकरणी शनासनामाफा त कोणती कायावाही करण्यात ेली वा 
करण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-०८-२०१७) : (१) हे खरे ेहे. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या एम/पूवा पववगातील पजान्य जलवादहन्या दरुुस्ती व 
देखवाल, पायवा्ा व मागगाका दरुुस्ती व सुधारणा इत्यादी प्रवागदनहाय दरुुस्तीची कामे 
महानगरपामलकेच्या अथासींकल्पीय तरतुदीत महानगरपामलकेच्या प्रचमलत धोरणानुसार करण्यात 
येतात. 

एम/पजश्चम पववागाींतगात असलेल्या दनवासी झोपडपट्टी व दनमनागरी सींकुलातील 
पायवा्ा, मागगाका, जोडरस्ते तसेच दळणवळणाच्या दृष्ीकोनातून असलेल्या रस्त्याींची कामे 
ेवश्यकतेनुसार व उपल्ध दनधीतून वेळोवेळी करण्यात येतात. 

तसेच स्थादनक नगरसेवकाींनी सुचपवल्यानुसार झोपडपट्टीमधील अींतगात पायवा्ा, 
जोडरस्ते इ. कामे पववागस्तारावर करण्यात येतात. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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गुलाम नबी आझाद समाििायम महाववद्यालय पुसद येथील मशक्षि आकण मशक्षिेत् तर 
िममचाऱ्याना सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरिाची रक्िम अदा िरयाबाबत 

  

(११)  ६१७२१ (२०-०८-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊफम  बच्चू िडू (अचलपूर), डॉ.अतनल बोंडे 
(मोशी), श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय सामाश्िि  याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गुलाम नबी ेझाद  समाजकाया  महापवद्यालय पुसद येथील मशनक्षक ेकण  मशनक्षकेत् तर  
कमाचारी  याींना सहाव्या  वेतन ेयोगाच्या  फरकाची  रक्कम  अदा करण्यात  पवलींब  होत 
असल्याबाबत स्थादनक लोकप्रदतदनधी याींनी सगचव,सामाजजक न्याय ेकण मुख्यमींत्री, महाराषर 
राज्य याींचेकडे माहे मे, २०१५ ेकण २०१६  दरम्यान  दनदशनानास  ेणून ददले  होते, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) असल्यास,या कामी  दफ्तर  ददरींगाई करणारे सहाययक ेयुक्त  श्री पवजय साळवे  
याींचेवर  तत्काळ  दनलींबनाची कारवाई  करण्याचीही  मागणी करण्यात ेली होती, हे ही खरे 
ेहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शनासनाने  कोणती कारवाई  केली वा करण्यात येत ेहे,  तसेच 
शनासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे  काय ेहेत? 
  
श्री. राििुमार बडोले (०२-०८-२०१७) :(१) होय, हे खरे ेहे. 
(२) होय, हे खरे ेहे. 
(३) याबाबत शनासनाने ेदेशन दद.१८/११/२०१६ अन्वये सींबींगधत सहाययक ेयुक्त, श्री.पवजय 
साळवे याींना दनलींबबत करण्यात ेले ेहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

यड्राव (श्ि. िोल्हापूर) येथील प्रोसेसमधून येणा-या दवूषत पायासांदभामत  
इ.टी.पी. िायामश्वत िरयाबाबत 

  

(१२)  ६५८८८ (१६-१२-२०१६).   श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ) :   सन्माननीय पयामवरण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यड्राव  (जज. कोल्हापूर) येथील प्रोसेसमधून येणा-या दपूषत पाण्यासींदवाात सींबगधत 
प्रोसेसधारकाींना इ.्ी.पी. कायााजन्वत करण्यासाठी ददनाींक ९ ऑगस््,२०१६ रोजीपयात डेडलाईन 
देण्यात ेली होती, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, सदर डेडलाईन नुसार र्कती प्रोसेसधारकाींनी इ.्ी.पी. कायााजन्वत केली ेहे, 
याबाबतची सद्यजस्थती काय ेहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ेहेत ?  
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श्री. रामदास िदम (०३-०८-२०१७) : (१) हे खरे ेहे. 
(२) महाराषर प्रदषूण दनयींत्रण मींडळाने ददलेल्या अींतरीम ेदेशनास अनुसरुन त्रु्ी ेढळून 
ेलेल्या सवा ६ कापड उदयोगाींनी  अदयावत साींडपाणी प्रक्रीया यींत्रणा उवारली असून सदर 
यींत्रणा सद्यजस्थतीत  कायाान्वीत ेहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावतनाही. 
  

___________ 
  

अांबरनाथ मधील एम.आय.डी.सी. िारखायाांमधून साांडपायाची प्रकिया 
 प्रिल्प िायामश्वत िरयाबाबत 

  

(१३)  ६७९८६ (१६-१२-२०१६).   श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पश्श्चम), अॅड.पराग अळवणी 
(ववलेपाले), अॅड.आमशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)अींबरनाथ मधील एम.ेय.डी.सी. कारखान्याींमधून साींडपाण्याची प्रर्क्रया प्रकल्प कायााजन्वत 
करण्याबाबत तीन मदहन्यापासून तोडगा दनघाला नसल्याने या कीं पन्यातील जवळपास वीस 
हजार कमाचाऱ्याींचे वपवतव्य वेठीस लागले असल्याचे  दनदशनानास ेले ेहे, हे खरे ेहे 
काय, 
(२) असल्यास, कल्याण अींबरनाथ येथील एम.ेय.डी.सी. पररसरातील कीं पन्याींकडून साींडपाणी 
प्रकल्प योग्यररत्या राबवला जात नसल्याने मोठ्या प्रमाणावर प्रदषूण होत असल्याच्या तक्रारी 
सातत्याने पुढे येत ेहेत, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, प्रशनासनाने यावर कोणती उपाय योजना केली वा करत ेहे, 
(४) नसल्यास,  पवलींबाची कारणे काय ेहेत?  

श्री. सुभाष देसाई (०३-०८-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) मा. राषरीय हररत लवाद, पुणे याींनी दाखल केलेल्या पुनपवालोकन यागचकेच्या 
सुनावणीदरम्यान दद.३०.३.२०१६ रोजी सदरहू पररसरातील उद्योगाींकडून सामादयक साींडपाणी 
प्रक्रीया कें द्रामुळे होणाऱ्या प्रदषुणाबाबत ेके्षप नोंदपवले ेहेत. मा.राषरीय हररत लवाद, पुणे 
याींनी दाखल यागचकासींदवाात दद. २.७.२०१५ रोजी  अींबरनाथ सह ४ साींडपाणी प्रर्क्रया कें द्राच्या 
साींडपाण्याच्या प्रर्क्रयेमध्ये ेमुलाग्र बदल करण्याच्या दृष्ीने ददलेल्या दनदेशनानुसार पववागीय 
ेयुक्त, कोकण याींच्या अध्यक्षतेखाली गठीत सममतीने वेळोवळी ेढावा घेऊन सवा सींबींगधत 
सींस्था व प्रशनासकीय पववाग याींचा समन्वय साधून उपाययोजना करण्यात येत ेहेत. तसेच 
तक्रार दनवारण करण्याकरीता पाहणी सममती (MONITORING COMMITTEE) स्थापन 
करण्यात ेली ेहे. त्याप्रमाणे मागील एक वषाात अींबरनाथ साींडपाणी प्रर्क्रया प्रकल्प 
सींदवाात तक्रार महाराषर प्रदषुण दनयींत्रण मींडळास प्राप्त झालेली नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्याच्या सरासरी दरडोई उत्पनाच्या तुलनेत आददवासीांचे सरासरी उत्पन  
तब्बल िमी असल्याबाबत 

  

(१४)  ६९२५९ (०१-०१-२०१७).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.डी.एस.अदहरे (सािी), 
श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य) :   सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या सरासरी दरडोई उत्पन्नाच्या तुलनेत ेददवासीींचे सरासरी उत्पन्न त्बल ७० 
हजाराींनी कमी असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान दनदशनानास ेले , हे 
खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील दर शनींवर ेददवासी कु्ूींबापैकी ९१ ेददवासी कु्ूींबे दाररद्रय 
रेषेखाली असल्याचे एका स्वयींसेवी सींस्थेच्या अहवालातून समोर ेले ेहे, हे ही खरे ेहे 
काय, 
(३) असल्यास, यासींदवाात शनासनाने दनणाय घेऊन राज्यातील ेददवासीींचा सवाागगण पवकास 
होऊन त्याींचे दरडोई उत्पन्न वाढावे यासाठी कृती ेराखडा तयार करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली ेहे वा करण्यात येत ेहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच कायावाही केली नसल्यास पवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०२-०८-२०१७) : (१) ेददवासी पवकास पववागाकडे अशनी कुठलीही 
दनवेदन/मादहती प्राप्त नाही. 
(२) अशना प्रकारच्या कोणत्याही स्वयींसेवी सींस्थेचा अहवाल ेददवासी पवकास पववागाकडे प्राप्त 
झालेला नाही. 
(३) राज्यातील ेददवासी लोकाींच्या सवांगगण पवकासासाठी ेददवासी उपयोजनेअींतगात या 
पववागामाफा त पवपवध योजनाींचा लाव ददला जातो. ज्यामध्ये सामूदहक व वैयजक्तक योजनाींचा 
समावेशन ेहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मौिे िुरुडगी (बु) ता. देगलुर, श्ि. नाांदेड) येथील िोल्हापुरी पध्दती 
 बांधाऱ्याच्या दरुुस्तीचा प्रस्ताव 

  

(१५)  ७०५३४ (१६-१२-२०१६).   श्री.सुभाष साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय िलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे कुरुडगी (बु) ता. देगलुर, जज. नाींदेड) येथील कोल्हापुरी पध्दतीच्या बींधाऱ्याच्या 
दरुुस्तीचे अींदाजपत्रक शनासनाकडे मींजुरीस्तव सादर करण्यात ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, मींजुरीबाबत शनासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत ेहे 
(३)  नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
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प्रा. राम मशांदे (२९-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

 

मा.सवोच्च यायालयाचे अांतररम आदेश असताांनाही धमामदाय आयुक्ताांनी रस्टना  
िमीन वविी िरयास अनुमती ददल्याबाबत 

  

(१६)  ७०६८२ (१६-१२-२०१६).   श्री.अतनल िदम (तनफाड) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वक्फ बोडााच्या अखत्याररतील अल्पसींख्याींक रस््च्या जमीनीची पवक्री करता येणार नाही 
असे मा.सवोच्च न्यायालयाचे अींतररम ेदेशन असताींनाही धमाादाय ेयुक्ताींनी अनेक रस््ना 
जमीनी पवक्री  करण्यास  सन २०१४ ते २०१६मध्ये वा त्या दरम्यान अनुमती ददली ेहे, हे 
खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास,  मा.सवोच्च न्यायालयाचा अवमान झाल्याप्रकरणी रस््ने केलेल्या जमीन 
पवक्री वा वाडेपट्ट्याने जमीनी देण्याचा व्यवहार रद्द करण्याबाबत शनासनाने ेतापयंत कोणती 
दनणायात्मक कायावाही केली  वा करण्यात  येत ेहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ेहेत ?     

श्री. ववनोद तावडे (२५-०७-२०१७) : (१) अशनींत: खरे ेहे.  धमाादाय ेयुक्त, महाराषर राज्य 
याींनी शनासनास सादर केलेल्या अहवालानुसार त्याींनी सन २०११-१२ ते २०१५ मध्ये एकूण ३३ 
मुस्लीम पवश्वस्त सींस्थाींच्या ममळकतीच्या पवक्रीस परवानगी ददलेली ेहे. यामध्ये ८ वक्फ 
सींस्थाींचा समावेशन असल्याचा वक्फ मींडळाकडून अहवाल प्राप्त झाला ेहे. 
(२) मा.सवोच्च न्यायालयाने पवशनेष अनुमती ३९२८८-३१२९०/२०११ प्रकरणी दद.११.५.२०१२ रोजी 
ददलेल्या दनणायान्वये धमाादाय ेयुक्त वा वक्फ मालमत्ताींच्या व्यवस्थापनाशनी सींबींगधत 
कोणत्याही अगधकाऱ्याने वक्फ मालमत्तेपवषयी दादयत्व दनमााण करुन, र्कींवा वक्फ मालमत्तेचे 
अन्यसींक्रामण करु नये, असे ेदेमशनत केले ेहे. मा.सवोच्च न्यायालयाने स्पष्पणे प्रदतबींध 
केल्यानींतरही धमाादाय ेयुक्ताींकडून वक्फ मालमत्तेच्या पवक्रीस परवानगी देणे सुरु ेहे 
र्कींवा कसे या बाबीची तपासणी करुन, ेवश्यक असल्यास मा.सवोच्च न्यायालयात अवमान 
यागचका दाखल करण्यापवषयी ेवश्यक ती पुढील कायावाही करण्याबाबत वक्फ मींडळाला 
सूचना देण्यात ेलेल्या ेहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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महाराष्ट्र साविारी (तनयम) २०१४ हा िायदा २०१४ पासून लागू िरताना  

अांमलबिावणी मयामदा ३० वषे िरयाबाबत 
  

(१७)  ७३८९० (२१-०४-२०१७).   श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-पाटील (मशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.सुतनल िेदार 
(सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१)  महाराषर सावकारी (दनयम) २०१४ हा कायदा २०१४ पासून लागू करताना अींमलबजावणी 
पासून पाच वषे अगोदरची प्रकरणे या कायद्याच्या चौक्ीत ेणण्याचा दनणाय घेतला ेहे, 
हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, शनासनाच्या या दनणायामुळे अनेक शनेतकरी न्यायापासून वींगचत राहतील अशनी 
मवती व्यक्त करुन सावकारग्रस्त शनेतकरी सममतीने ही मयाादा ३० वषे करण्याची मागणी 
मा.सहकार मींत्री याींचेकडे केली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदवाात मा.पवरोधी पक्षनेता पवधानसवा याींनी ददनाींक १५ जानेवारी, २०१७ 
रोजी  वा त्यादरम्यान मा.सहकार मींत्री याींचेकडे पत्र पाठवून ही मयाादा ३० वषे करण्यात 
यावी, अशनी पवनींती केली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शनासनाने कोणता दनणाय घेतला वा घेणार ेहे, 
(५) नसल्यास,  पवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख (२७-०७-२०१७) : (१) अींशनत: खरे. 
महाराषर सावकारी (दनयमन) अगधदनयम, २०१४ या कायद्यातील कलम १८(१) मध्ये, कलम 
१६ खालील पडताळणीच्या ददनाींकापासून  र्कींवा कलम १७ खालील तपासणीच्या ददनाींकापासून 
अथवा कजादाराच्या अजा ममळाल्याच्या ददनाींकापासून ५ वषााच्या ेतील प्रकरणाींचा  समावेशन 
होईल अशनी तरतुद कायदा लागू करताना करण्यात ेली होती.     
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) दद. २५.०६.२०१४ च्या अगधदनयमातील सुधारणेनुसार कालमयाादा ५ वषाावरून १५ करण्यात 
ेली ेहे. त्यावेळेस अशनी मयाादा ददघाकाळ मागे घेतल्यास त्यामध्ये अींमलबजावणीच्या 
दृष्ीने अडचण दनमााण हेाईल असे लक्षात ेल्यामुळे जाणीवपुवाक ५ वषााची कालमयाादा १५ 
वषाापयंत वाढपवण्यात ेली ेहे. सावकारी कालमयाादा वाढपवण्याबाबत सद्यजस्थतीत 
शनासनाने कोणताही दनणाय घेतलेला नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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मुांबईसह राज्यामध्ये खुलेआम गुटख्याची वविी िेली िात असल्याबाबत 
  

(१८)  ७४३६५ (२०-०४-२०१७).   श्री.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम), अॅड.गौतम चाबुिस्वार 
(वपांपरी) :   सन्माननीय अन व औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील     
काय :- 
  

(१) राज्यात सन २०१२ पासून गु्ख्याच्या उत्पादन व पवक्रीवर बींदी लागू केली असली तरी 
मुींबईमध्ये खुलेेम गु्ख्याची पवक्री केली जात असल्याचे माहे जानेवारी २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान दनदशनानास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, अऩ् व औषध प्रशनासनाने (एफडीए) गत चार वषाात मुींबई शनहरातील ५ 
हजाराहून अगधक दकुानाींतून रूपये ९० को्ीींहून अगधक र्कींमतीचा गु्ख्याचा साठा जप़् केला 
ेहे, हे ही खरे ेहे काय,  
(३) असल्यास, अऩ् दजाा ेकण सुरक्षा कायदा, २००६ अन्वये सन २०१२ मध्ये सींपूणा 
राज़्वरात गु्ख्याच्या उत्पादन व पवक्रीवर ेणलेल्या बींदीची अींमलबजावणी प्रवावीपणे होत 
नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय, त्यात काय ेढळून ेले व 
त्यानुषींगाने राज़्ात तसेच मुींबईमध्ये गु्ख्याची पवक्री व साठवणूक करणा-याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे 
(५) नसल्यास,  पवलींबाची कारणे काय ेहेत? 
  
श्री. धगरीश बापट (०२-०८-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) बहृन्मुींबई पववागाने दद.२० जुलै, २०१२ ते एपप्रल २०१७ या कालावधीत एकूण 
९२१० दठकाणी वे्ी ददल्या असता ५४६ दठकाणी प्रदतबींगधत अन्न पदाथांचा अींदाजे र्कींमत 
रु.१२.५९ को्ी र्कींमतीचा साठा जप्त केला ेहे.  
      राज्यात गु्खा बींदी लागू झाल्यापासून एकूण ८५१४८ पेढयाींची  के्षबत्रय कायाालयाने 
तपासणी केली असता ५५१८ पेढयाींमध्ये प्रदतबींधीत अन्नपदाथांचा साठा ेढळून ेला त्या 
अनुषींगाने सुमारे रु. १०१.२९ को्ी र्कींमतीचा गु्खा व तत्सम प्रदतबींगधत अन्नपदाथांचा साठा 
जप्त केला ेहे.  ३७१९ प्रकरणी राज्यातील पवपवध पोमलस स््ेशननमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात 
ेले ेहेत.  दोषीींपवरुध्द राज्यातील पवपवध  न्यायालयात एकूण ३३५४ ख्ले दाखल 
करण्यात ेले ेहेत.       
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई शहरामध्ये प्लॉश्स्टिचा िोबी बािारात वविला िात असल्याबाबत 
  

(१९)  ७४६९२ (२०-०४-२०१७).   श्री.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.योगेश सागर 
(चारिोप), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर), श्री.नरेंद्र महेता (ममरा भाईंदर) :   सन्माननीय अन व 
औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई शनहरामध्ये प्लॉजस््कच्या कोबी बाजारात पवकला जात असल्याचे माहे जानेवारी 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशनानास ेल्याची तक्रार राज्याचे मादहती ेयुक़् याींनी  
राज्याचे मुख़् सगचव व अऩ् व औषध प्रशनासनाचे ेयुक़् याींच्याकडे  केली ेहे, हे ही खरे 
ेहे काय,  
(२) असल्यास, सदर प्लॅजस््कचा कोबी  मलबार दहल येथील नेपपयन्सी रस्त्याींवरील हैद्राबाद 
इस््े्मधील सहकार वाींडारमधून पवकत घेतला होता, हे ही खरे ेहे काय, 
(३)असल्यास, याबाबत शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय,त्यात काय ेढळून ेले व 
त्यानुषींगाने प्लॅजस््कचा वाजीपाला बनपवणारे व उक्त मालाची माके्मध्ये पवक्री करणाऱ्या 
सींबींगधताींवर  कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास,  पवलींबाची कारणे  काय ेहेत? 
  
श्री. धगरीश बापट (०२-०८-२०१७) : (१) व (२) होय, हे खरे ेहे. 
      राज्य मादहती ेयुक्त याींनी whats app 
द्वारे या प्रकरणीची तक्रार अन्न सुरक्षा ेयुक्त याींचेकडे केली.  अशना प्रकारची कोणतीही इतर 
लेखी तक्रार प्रशनासनास प्राप्त झालेली नाही.         
(३) सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने अन्न व औषध प्रशनासनाने चौकशनी करुन सींबींगधत हैद्राबाद 
इस््े्मधील सहकार वाींडारमधून २ नमूने घेऊन पवश्लेषणासाठी पाठपवले असून, त्याींचे 
अहवाल प्रमाकणत ेले ेहेत.  तसेच मुींबईतील इतर सहकार वाींडारमधून ५ नमूने घेऊन 
पवश्लेषणासाठी पाठपवले असता ते सवा नमूने प्रमाकणत घोषीत करण्यात ेले ेहेत.   
      तपासात प्लास््ीकचा कोबी अथवा इतर वाजीपाला बनपवणारे ेढळून ेले नाही.    
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यभरातील मॅिडोनल्डस व अय फूड िॉइ ांटस, मॉल, मश्ल्टप्लेक्समध्ये शीतपेय, िॉफी 
ग्राहिाांना देताना िॅफेन असल्याची मादहती ग्राहिाांना देणे बांधनिारि असल्याबाबत 

  

(२०)  ७४८८८ (२०-०४-२०१७).   श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय अन व औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील मॅकडोनल्डस व अन्य फूड जॉइ ी्ं स, मॉल, मजल््प्लेक्समध्ये शनीतपेय, कॉफी 
कागदी कपातून ग्राहकाींना पवकली जात ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, अन्न व औषध प्रशनासनाने राज्यातील मॅकडोनल्डस व अन्य फूड जॉइ ी्ं स, 
मॉल, मजल््प्लेक्समध्ये शनीतपेय, कॉफी ग्राहकाींना देताना कॅफेन असल्याची मादहती ग्राहकाींना 
देणे बींधनकारक असल्याचे ेदेशन ददल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान 
दनदशनानास ेले, हे ही खरे ेहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय, त्यात काय ेढळून ेले व उक्त 
ेदेशनाची अींमलबजावणी करुन त्यानुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (०२-०८-२०१७) : (१)  होय, हे खरे ेहे. 
(२) व (३) ग्राहकाींना कागदी कपातून मशनतपेय पवक्री करताींना ज्या मशनतपेयात कॅफेन ्ाकले 
जाते अशना कागदी कपाींवर त्याबाबत मादहती देणे बींधनकारक ेहे ,  असे ेदेशन अन्न सुरक्षा 
ेयुक्त याींनी दद.६.१.२०१७ रोजी सुधारणा नो्ीसच्या अनुषींगाने केलेल्या अपील प्रकरणी ददले 
ेहेत. ेदेशनाची अींमलबजावणी करण्याबाबत राज्यातील सवा सह ेयुक्त (अन्न) याींना 
ज्ञापनाद्वारे कारवाई करण्याबाबत देण्यात ेले व दनयमानुसार अशना प्रकारच्या उल्लींघनाबाबत 
कारवाई घेण्यात येते. 
       राज्यातील एकूण ५८ तपासण्या करुन त्यापैकी २४ दठकाणी कॅफेनयुक्त बेवरेज 
ेढळले.  सदर सवा दठकाणी सुधारणा नो्ीस देऊन सदर कॅफेनयुक्त शनीतपय पवक्री करण्यास 
बींदी घालण्यात ेली ेहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
राज्यातील ग्रामीण भागात स्वच्छता अमभयानाांतगमत शौचालय बाांधयािररता देयात येणा-या 

तनधीमध्ये वाढ िरयाबाबत 
  

(२१)  ७४९७९ (२०-०४-२०१७).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ग्रामीण वागात स्वच् ता अमवयानाींतगात शनौचालय बाींधण्याकररता देण्यात 
येणा-या दनधीमध्ये वाढ करण्याची मागणी पनवेल पररसरातील ग्रामीण वागातील नागररकाींनी 
माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान सींबगधत अगधका-याींकडे केली,  हे खरे ेहे काय, 
(२)असल्यास, याबाबत शनासनाने दनणाय घेतला ेहे काय, त्याींचे स्वरुप काय ेहे, 
(३)  नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ेहेत ?  
  

श्री. बबनराव लोणीिर (०२-०८-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मभवांडी येथील मे.ग् लॅक् सो श्स्मथक् लाईन या औषध उत् पादन िां पनीने मागणीप्रमाणे रॅबीपूर 
इ ांिेक्शन दे यास ददलेला निार 

  

(२२)  ७५१२२ (२०-०४-२०१७).   डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा), श्री.योगेश सागर (चारिोप), 
श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), अॅड.आमशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), 
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श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली पूवम), श्री.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.शरददादा 
सोनावणे (िुनर), श्री.तनतेश राणे (िणिवली), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर), श्री.नरेंद्र महेता (ममरा 
भाईंदर) :  सन्माननीय अन व औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मववींडी येथील मे.ग् लॅक् सो जस्मथक् लाईन या औषध उत् पादन कीं पनीकडे अींधेरी (मुींबई)येथील 
मे.नॉथा वेस् ् फामाा हब या पेढीने रॅबीपूर नावाचे इ ींजेक्शननची मागणी केली परींतु मे.ग्लॅक्सो या 
कीं पनीने इ ींजेक्शनन देण् यास नकार ददल् या प्रकरणी अन् न व औषध प्रशनासनाने उक्त कीं पनीवर 
कारवाई केल् याची बाब ददनाींक २७ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त् यासुमारास दनदशनानास ेली ेहे, 
हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, मे. ग्लॅक्सो जस्मथक्लाईन औषध उत्पादन कीं पनी औषधाींचा साठा अवैधरीत्या 
राज्यातील अऩ् खरेदीदाराींना अगधक र्कींमतीत पवक्री करीत असल्याचे माहे जानेवारी २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशनानास ेले, हे ही खरे ेहे काय,  
(३) असल् यास, औषध (र्कींमत दनयींत्रण) कायद्यातींगात सींबींगधत उत्पादन कीं पनीकडे मागणी 
केलेल्या औषधाींचा साठा उपल़् असल्यास तो देण्यास नकार देणे हा गुन्हा मानला जातो, हे 
ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय, त्यात काय ेढळून ेले व  
उक्त कीं पनीवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत ेहे,  
(५)  नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय ेहेत? 
  

श्री. धगरीश बापट (०२-०८-२०१७) : (१) अींशनत: खरे ेहे. 
मे. ग्लॅक्सो जस्मथक्लाईन फामाास्यु्ीकल्स मल., मववींडी, जजल्हा ठाणे या औषध 

उत्पादन कीं पनीकडे मे. नॉथा वेस्् फामाा हब, अींधेरी, मुींबई याींनी रॅबीपूर नावाचे इजेक्शननची 
मागणी केली होती. सदर  कीं पनीने इजेक्शनन देण्यास नकार ददल्याप्रकरणी दद. १६.१२.२०१६ 
रोजी कारवाई करण्यात ेली ेहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) परवानाधारक पेढीने औषधाची मागणी केली असता ती उपल्ध असून, पुरवठा करण्यास 
नकार ददल्यास औषध र्कींमत दनयींत्रण ेदेशन २०१३ मधील पररच् ेद २८ चे उल्लींघन होते. 
(४) मे. ग्लॅक्सो जस्मथक्लाईन फामाास्यु्ीकल्स मल., मववींडी, जजल्हा ठाणे या औषध उत्पादन 
कीं पनीकडे मे. नॉथा वेस्् फामाा हब, अींधेरी, मुींबई याींनी रॅबीपूर नावाचे इजेक्शननची मागणी 
केली.  परींतु, सदर  कीं पनीने इजेक्शनन देण्यास नकार ददल्याप्रकरणी सींबींगधताींपवरुध्द मववींडी 
तालुका पोलीस स््ेशनन, ठाणे (ग्रामीण) येथे गुन्हा क्र. II ३७/ २०१६, दद. १६.१२.२०१६ रोजी 
गुन्हा दाखल केला ेहे.   सदर गुन्हाच्या अनुषींगाने तपासाची मुळ कागदपत्रे पोलीसाींकडे 
देण्यात ेली ेहे. अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५ अींतगात कलम १० (७)(३), सहवाचन 
औषधे र्कींमत दनयींत्रण ेदेशन २०१३ चे पररच् ेद २८ चे उल्लींघन केले असल्याने गुन्हा दाखल 
करण्यात ेला ेहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

  

___________ 



पव.स. ३४६ (18) 

राज्यातील वाहन मालिाांना वाहन नोंदणी पुश्स्तिा स्माटम िाडम स्वरूपात देयाबाबत 
  

(२३)  ७७०६३ (१३-०४-२०१७).   श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील, वाहन मालकाींना, अद्यापही वाहन नोंदणी पुजस्तका स्मा्ा काडा स्वरूपात, 
शनासनाने दनणाय घेवूनही, देण्यात ेली नाही, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त, वाहन नोंदणी पुजस्तका स्मा्ा काडा स्वरूपात उपल्ध  करून देण्याबाबत 
अदयापयंत शनासनाने कोणती कायावाही केली वा  करण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास,पवलींबाची कारणे काय ेहेत? 
  
श्री. ददवािर रावते (०२-०८-२०१७) : (१) व (२)  राज्यातील सवा पररवहन कायाालयामध्ये नोंद 
झालेल्या वाहनाींना सन २००६ पासून स्मा्ा काडा स्वरुपातील नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येत 
होते. सेवापुरवठादारासोबतचा करार डडसेंबर २०१४ मध्ये सींपुष्ात ेला. नपवन सेवापुरवठादार 
दनवड प्रर्क्रयेस न्यायालयीन प्रकरणामुळे पवलींब झाला. न्यायालयाच्या परवानगीनींतर दनपवदा 
प्रर्कया पूणा करण्यात ेली असून सेवापुरवठादाराची दनवड करण्यात ेली ेहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावतनाही. 
  

___________ 
  

मुांबई, ठायातील बािारात पाांढ-या वाटायाला दहरवा रांग देवून  
ग्राहिाांची होत असलेली फसवणूि 

  

(२४)  ७७५८३ (२०-०४-२०१७).   श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी) :   सन्माननीय अन व औषध 
प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई, ठाण्यातील बाजारात पाींढ-या वा्ाण्याला दहरवा रींग देवून ग्राहकाींची फसवणूक 
करणा-या पवके्रत्याींवर  कारवाई करण्याची मागणी राज्य शनासनाने सहायक ेयुक्त, अन्न व 
औषध पववाग याींना ददनाींक २१ डडसेंबर,२०१६ रोजी वा त्यासुमारास लेखी तक्रार दनवेदनाद्वारे 
केली, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय, त्यात काय ेढळून ेले व 
त्यानुषींगाने दोषी पवके्रता व व्यापा-याींपवरूध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे, 
(३) तसेच, अन्न धान्य, वाजीपाला याींना रींग देवून ग्राहकाींची फसवणूक होवू नये याकररता 
शनासनाने कोणती  कायावाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ेहेत? 
  
श्री. धगरीश बापट (०२-०८-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावतनाही. 
(३) अन्न धान्य, वाजीपाला याींना रींग देवून पवक्री केल्याबाबत एकही घ्ना राज्यात 
दनदाशननास ेलेली नाही.  अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्याींतगात अन्न व औषध प्रशनासनातफे 
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दनयममतपणे अन्नधान्य व वाजीपाला तसेच इतर अन्न पदाथााचे नमुने पवश्लेषणासाठी 
घेण्यात येतात व दनयमानुसार कारवाई करण्यात येते.      
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

वडडवळे (ता.मावळ, श्ि.पुणे) धरणाची झालेली दरुवस्था 
  

(२५)  ७७७०८ (१५-०४-२०१७).   श्री.सांिय (बाळा) भेगडे (मावळ) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वडडवळे (ता.मावळ,जज.पुणे) धरण सुमारे १.४४ ्ी.एम.सी. असून धरणातून मोठ्या 
प्रमाणात पाणी गळती होत ेहे, हे खरे ेहे काय 
(२) असल्यास,सदर धरणाची शनासनाने पाहणी केली ेहे काय व पाहणीत काय ेढळून ेले, 
(३) असल्यास, त्यानुसार पाणी गळती थाींबपवण्याबाबत व  धरणाचे बाींधकाम करणाऱ्या 
एजन्सीवर कारवाई करण्याबाबत शनासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास,पवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (३१-०७-२०१७) : (१) हे अींशनत: खरे ेहे.  
धरणात सुमारे ४०.८७ दलघमी पाणीसाठा होत असून त्यातून मोठ्या प्रमाणात पाणी गळती 
होत ेहे. 
(२) अधीक्षक अमवयींता, धरण सुरक्षक्षतता सींघ्ना, नामशनक याींनी दद. ११/०९/२००८ रोजी 
धरणाची पाहणी केली व गळती बाबतचा अ्यास/अहवाल सादर केला. 
(३) गळती थाींबपवण्यासाठी पवशनेष दरुुस्ती अींतगात अींदाजपत्रक प्रशनासकीय मान्यतेस्तव दद. 
२६/०१/२०१४ रोजी सादर करण्यात ेले होते.  दरम्यान कें द्रीय जल व पवद्युत अनुसींधान 
सींस्था (CWPRS) पुणे याींनी गळती प्रदतबींधक उपाययोजनाचा अहवाल सादर केला ेहे. 
 शनासनाच्या दद. १७/११/२०१६ च्या शनासन दनणायानुसार महामींडळास ममळणाऱ्या पाणीपट्टीच्या 
रक्कमेतून हे काम प्रथम प्राधान्याने हाती घेण्याचे दनयोजन ेहे. 
दनपवदा शनती व ताींत्रीक बाबीींचा पवचार करुन कीं त्रा्दारावर कायावाही करण्यासींदवाात उगचत 
कायावाही करण्याचे दनयोजन ेहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

चांदगड (श्ि.िोल्हापूर) तालुक्यातील िानडी बांधाऱ्यानिीि असलेल्या घटप्रभा नदीवरील 
िोल्हापुरी टाईप बांधाऱ्याांवरील रस्ता खचून गेल्याबाबत 

  

(२६)  ७८६७५ (१७-०४-२०१७).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  



पव.स. ३४६ (20) 

(१) चींदगड (जज.कोल्हापूर) तालुक्यातील कानडी बींधाऱ्यानजीक असलेल्या घ्प्रवा नदीवरील 
कोल्हापुरी बींधाऱ्याींवरील रस्ता खचला असल्याचे माहे जुलै, २०१६ मध्ये दनदशनानास ेले, हे 
खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शनासनामाफा त चौकशनी केली ेहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशनीत काय ेढळून ेले व तद्ननुसार खचलेला रस्ता दरुुस्त करणेबाबत 
व महापुरात वाहून गेलेले बींधारे पूवावत बाींधणेबाबत शनासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्री. धगरीष महािन (३१-०७-२०१७) : (१), (२) व ३) नाही, हे खरे नाही. 
सदर को.प.बींधारा सुजस्थतीत असून बींधा-यावरील वाहतुकीसाठीचा स्लॅब तसेच दोन्ही बाजूचे 
पोहोच रस्ते सुजस्थतीत ेहेत. बींधा-याच्या डाव्या तीरावरील नदीचा अधोबाजूचा काठ तसेच 
उजव्या तीरावरील नदीच्या उध्वाबाजूच्या काठाची प्रवाहामुळे धपु झाली ेहे. परींतु  यामुळे 
बींधा-यास कोणताही धोका सींववत नाही. धूप रोखणेसाठी सींरक्षक मव ींत बाींधणे प्रस्तापवत असून 
सदर दरुुस्ती कामाचे अींदाजपत्रक तयार करणेचे काम के्षबत्रय स्तरावर प्रगतीपथावर  ेहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील सहिारी सूतधगरयाांच्या सांदभामत सुधाररत धोरण ठरववयासाठी वस्त्रोद्योग 
मांत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन िरयात आलेल्या सममतीबाबत 

  

(२७)  ७८७८३ (२१-०४-२०१७).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), 
श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.सुतनल मशांदे (वरळी), श्री.रािन साळवी (रािापूर), 
श्री.शाांताराम मोरे (मभवांडी ग्रामीण), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.प्रिाश फातपेिर 
(चेंबूर), श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.अतनल िदम (तनफाड), 
अॅड.गौतम चाबुिस्वार (वपांपरी), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), डॉ.सतीश (अणासाहेब) पाटील 
(एरांडोल), श्री.सांिय पोतनीस (िमलना) :   सन्माननीय वस् त्रोद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सहकारी सूतगगरण्याींच्या सींदवाात सुधाररत धोरण ठरपवण्यासाठी वस्त्रोद्योग 
मींत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली सममती स्थापन करण्याचा दनणाय राज्य मींबत्रमींडळाने ददनाींक २७ 
डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास घेतला ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सममतीचे सदस्य कोण ेहेत व सममतीची कायाकक्षमता काय ेहे , 
(३) असल्यास, सदर सममतीला अहवाल तयार करण्यासाठी र्कती मुदत देण्यात ेली ेहे? 
  
श्री. सुभाष देशमुख (०२-०८-२०१७) : (१) हे खरे नाही. तथापप राज्यातील सहकारी 
सूतगगरण्याींच्या नोंदणीबाबत धोरण ठरपवण्यासाठी मा.मींत्री (वस्त्रोद्योग) याींचे अध्यक्षतेखाली 
सममती स्थापन करण्याचा दनणाय दद.२७.१२.२०१६ रोजी राज्य मींबत्रमींडळाने घेतला ेहे. 
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(२) व (३) सहकारी सूतगगरणी नोंदणीबाबतची प्रकरणे दद.१६.३.२०१७ रोजीच्या शनासन 
दनणायान्वये स्थापन केलेल्या सममतीसमोर सादर करण्यात येत असून सदर सममतीमध्ये मा. 
श्री. सुवाष देशनमुख, मींत्री (वस्त्रोद्योग), अध्यक्ष, मा. श्री. जयकुमार रावल, मींत्री (रोजगार हमी 
व पया्न), सदस्य, मा. श्री. सींवाजी पा्ील दनलींगेकर, मींत्री (कामगार, वूकीं प पुनवासन, 
कौशनल्य पवकास व माजी सैदनकाींचे कल्याण), सदस्य, मा. श्री. ददपक केसरकर, राज्यमींत्री 
(गहृ ग्राममण, पवत्त व दनयोजन), सदस्य, अपर मुख्य सगचव (पवत्त), सदस्य व प्रधान सगचव 
(वस्त्रोद्योग), सदस्य सगचव हे सदस्य ेहेत. 
      सहकारी सूतगगरण्याींच्या नोंदणीसाठी प्राप्त झालेले प्रस्ताव अध्यक्षाींच्या परवानगीने 
सममतीची बैठक ेयोजजत करुन सममतीसमोर सादर करण्यात येऊन सदर प्रस्तावाच्या 
अनुषींगाने अ्यास करुन सूतगगरणी नोंदणीच्या अनुषींगाने सुधारीत धोरण ठरपवण्यासाठी 
सममती मशनफारस करील. 
  

___________ 
  

नामशि येथील प्रादेमशि पररवहन ववभागाने ग्राममण भागात सुरु असलेली  
छावणी िायामलये बांद िेल्याबाबत 

  

(२८)  ७८८०२ (१३-०४-२०१७).   श्रीमती सीमाताई दहरे (नामशि पश्श्चम) :   सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशनक येथील प्रादेमशनक पररवहन पववागाने नामशनक जजल्हयातील ग्राममण वागामध्ये सुरु 
असलेली  ावणी कायाालये (कॅम्प)  बींद केले ेहे , हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचे  ावणी कायाालये बींद करण्यामागील या पववागाचा दनजश्चत उद्देशन काय 
ेहे, 
(३) असल्यास, सदर  ावणी कायाालये बींद असल्यामुळे ग्राममण वागातील जनतेला फार  मोठा 
त्रास सहन करावा लागत असल्याने  ावणी कायाालये पुवावत सुरु करावेत अशना प्रकारची 
मागणी माहे डडसेंबर, २०१६ व जानेवारी, २०१७ वा त्यादरम्यान दनवेदनाव्दारे करण्यात ेली, 
हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, सदर  ावणी कायाालये पुवावत सुरु करण्यासाठी शनासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करणार ेहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ेहेत  ? 
  
श्री. ददवािर रावते (०२-०८-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) जानेवारी, २०१७ पासून सारथी ४.० 
व वाहन ४.० ही नपवन सींगणक प्रणाली प्रादेमशनक पररवहन कायाालयाींमध्ये कायााजन्वत करण्यात 
ेली ेहे. या सींगणक प्रणालीमध्ये सवा कामकाज ऑनलाईन करणे अपेक्षक्षत ेहे. 
त्याकररता सींगणक व  इतर ेवश्यक उपकरणे  ावणी कायाालयाच्या दठकाणी उपल्ध 
होईपयंत म्हणजे फेबु्रवारी व माचा २०१७ या कालावधीत मशनबीर कायाालयाचे कामकाज बींद 
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ठेवण्यात ेलेले होते. मशनबीर कायाालये पूवावत सुरु करण्याबाबत फेबु्रवारी २०१७ मध्ये मागणी 
करण्यात ेली होती. दद.०१.०४.२०१७ पासून मशनबीर कायाालयाींचे कामकाज पूवावत सुरु 
करण्यात ेलेले ेहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावतनाही. 
  

___________ 
  

अमरावती शहरातील राधानगरात अनांत सुपर मािेटमधून खरेदी िेलेल्या पािीटबांद  
“सोया भेळ” मध्ये झुरळ आढळल्याबाबत 

  

(२९)  ७९१५१ (२०-०४-२०१७).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.हषमवधमन सपिाळ 
(बुलढाणा) :   सन्माननीय अन व औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) अमरावती शनहरातील राधानगरात अनींत सुपर माके्मधून खरेदी केलेल्या पाकी्बींद 
कोरड्या “सोया वेळ” मध्ये झुरळ ेढळून ेल्याची तक्रार ददनाींक २८ डडसेंबर,२०१६ रोजी वा 
त्या सुमारास स्थादनक औषधी प्रशनासन पववागाकडे ेलेली ेहे , हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय, त्यात काय ेढळून ेले व 
त्यानुषींगाने उपरोक्त “सोया वेळ” ज्या कीं पनीची ेहे त्या कीं पनीवर  कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत ेहे 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (०२-०८-२०१७) : (१)  होय, हे खरे ेहे. 
(२) सदर तक्रारीत नमूद पेढीची दद. २८.१२.२०१६ रोजी तपासणी करुन सोया वेळ (लाई् एन 
र्फ्) या अन्न पदाथााचा नमूना पवश्लेषणाथा घेण्यात ेला.  सदर नमूना Free from 
insects & its infestation असल्याचे घोषीत झाला ेहे.  तथापप, तपासणी दरम्यान सदर 
उत्पादकाचा अन्न पदाथााचा लेबलवर ेढळून ेलेल्या त्रु्ीच्या अनुषींगाने उत्पादक 
कीं पनीपवरुध्द न्यायदनणाय  अगधकारी, अमरावती याींचेकडे न्यायदनणाय करीता अजा क्र. १९ /१७ 
दद.०६/०३/२०१७ रोजी दाखल केलेला ेहे.  सदर प्रकरण न्यायप्रपवषठ ेहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

साांगली महानगरपामलिा के्षत्रामध्ये अनेि हातगाडे अन व औषध प्रशासन ववभागाच्या 
परवायामशवाय खाद्यपदाथम वविी िरीत असल्याबाबत 

  

(३०)  ७९१८० (२०-०४-२०१७).   श्री.धनिांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय अन 
व औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली महानगरपामलका के्षत्रामध्ये अनेक हातगाडे अन्न व औषध प्रशनासन पववागाच्या 
परवान्यामशनवाय खाद्यपदाथा पवक्री करीत असून हातगाडयावर बनपवण्यात ेलेले खाद्यपदाथा 
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खाल्ल्याने नागररकाींच्या ेरोग्यावर पवपरीत पररणाम होत  असल्याचे  माहे जानेवारी २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशनानास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त महानगरपामलका के्षत्रामध्ये असे र्कती हातगाडे अन्न व औषध प्रशनासन 
पववागाकडे नोंदणीकृत ेहेत, 
(३)असल्यास, उक्त खाद्य पदाथा बनवून रादहलेल्या कचऱ्यामुळे या गाडयावोवती व्की कुत्री 
व डुकराींचा वावर वाढल्याने त्याचा त्रास नागररकाींना होत ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय, त्यात काय ेढळून ेले व 
त्यानुषींगाने अनगधकृत हातगाड्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ेहे? 
  
श्री. धगरीश बापट (०२-०८-२०१७) :(१)  हे खरे नाही. 
(२) साींगली महानगरपामलका के्षत्रामध्ये ९५८ हातगाडे, चहा, वडापाव, चायनीज सें्र, वेळ 
पाणीपुरी सें्र इ. स्री् फुड व्हेंडॉर अन्न व औषध प्रशनासन पववागाकडे नोंदणीकृत ेहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) अनगधकृत हातगाडयाींबाबत अन्न सुरक्षा मानदे कायदयाच्या पररमशनष् ४ चा वींग ेढळून 
ेल्यास तडजोड प्रकरणे दाखल करुन दींड ेकारणी करण्यात येते. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

अांिनगाव सुिी(श्ि.अमरावती) पांचायत सममती अांतगमत ‘स्वच्छ भारत’  
अमभयानात झालेला गैरव्यवहार 

  

(३१)  ७९३९१ (२०-०४-२०१७).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.हषमवधमन सपिाळ 
(बुलढाणा) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१)  अींजनगाव सुजी (जज.अमरावती) पींचायत सममती अींतगात ‘स्वच्  वारत’ अमवयानाींतगात 
शनौचालय बाींधकामास दनकृष् दजााचे सादहत्य अगधकाऱ्याींच्या सींगनमताने कीं त्रा्दाराकडून 
वापरले जात असल्याचे ददनाींक  २६ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास दनदशनानास ेले, 
हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास ,उक्त प्रकरणी शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय, त्यात काय ेढळून ेले व 
त्यानुषींगाने सींबींगधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ेहेत  ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (०२-०८-२०१७) : (१) स्वच्  वारत ममशनन (ग्रा.) या योजनेच्या 
मागादशनाक सूचनाींनुसार लावाथयांने स्वत: शनौचालयाचे बाींधकाम पूणा केल्याबाबत मादहती 
ददल्यानींतर शनौचालयाच्या र्कमान दनकषानुसार कदनषठ अमवयींता याींच्याकडून तपासणी केली 
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जाते व तद्नींतर रुपये १२,०००/- बक्षक्षसपर प्रोत्साहन दनधी ददला जातो. ग्रामपींचायत र्कवा 
पींचायत सममती कायाालयाकडून कोणत्याही कीं त्रा्दाराची नेमणूक करण्यात येत नाही. त्यामुळे 
दनकृष् दजााचे सादहत्य वापरण्याचा प्रश्नच उद्् ावतनाही. 
तथापप, ददनाींक २६.१.२०१७ रोजी ग्रामपींचायत वींडारज, ता. अींजनगावसुजी येथील शनौचालय 
बाींधकामाचे सींदवाात दनकृष् दजााचे सादहत्य वापरण्याबाबत व कीं त्रा्दारास काम ददल्याबाबत 
दैदनक देशनोन्नती याींनी वतृ्त प्रकामशनत केले होते. सदर वतृ्ताच्या अनुषींगाने चौकशनी केली 
असता त्यामध्ये तथय ेढळून ेले नाही.  
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
  

___________ 
  

राज्यातील बबगरशेती नागरी पतसांस्था ििमवाटप िरताना लागू असलेल्या उपववधीमधील 
तरतुदीांचे पालि िरत नसल्याबाबत 

  

(३२)  ७९३९७ (२१-०४-२०१७).   श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.डी.एस.अदहरे (सािी) :   
सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सध्या १५ हजार १८२ बबगरशनेती नागरी पतसींस्था असून या पतसींस्थाींनी सामान्य 
नागररकाींकडून मोठया प्रमाणावर ठेवी जमा केल्या असून  कजावा्प करताना त्यासाठी लागू 
असलेल्या उपपवधीमधील तरतुदीींचे पालन करण्यात ेले नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ 
मध्ये वा त्या दरम्यान दनदशनानास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कारणास्तव सामान्य ठेवीदार अडचणीत ेले ेहेत हे लक्षात घेता 
शनासनाने चौकशनी करुन कोणती ेवश्यक कायावाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख (०२-०८-२०१७) : (१) अींशनत: खरे ेहे. 
(२) राज्यात एकूण १४,५७७ बबगरशनेती नागरी सहकारी पतसींस्था असून त्यापैकी ७६ 
पतसींस्थाींनी कजा वा्प करताना मींजूर उपपवधीचे पालन केलेले नाही.  

वरील ७६ पतसींस्थाींपैकी ३६ पतसींस्थाींची महाराषर सहकारी सींस्था अगधदनयम, १९६० 
चे कलम ८८ अन्वये चौकशनीचे ेदेशन देण्यात ेले ेहेत. सदर ३६ पतसींस्थाींपैकी ९ 
पतसींस्थाींच्या एकूण १११ सींचालक / अगधकारी / कमाचारी याींचेवर रु. ४३.३८ को्ी इतक्या 
रक्कमेची जबाबदारी दनजश्चत करण्यात ेली असून त्यापैकी १४ व्यक्तीींकडून रु. १०.५९ लक्ष 
इतक्या रक्कमेची वसूली करण्यात ेलेली ेहे. उवारीत रक्कम वसूल करण्याची कायावाही 
सुरु ेहे.  

उवारीत ४० पतसींस्थाींपैकी २० पतसींस्थाींचे अगधदनयमाच्या कलम ८३ नुसार चौकशनी 
करणेचे ेदेशन देण्यात ेले असून १९ पतसींस्थाींचे अगधदनयमाच्या कलम ८२ अन्वये चौकशनी 
करणेचे ेदेशन पाररत केलेले ेहेत व १ पतसींस्थेस अगधदनयमाच्या कलम ७९ अन्वये 
पववरणपत्रे सादर करणेबाबत ेदेशन देण्यात ेले ेहेत. 
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    उपरोक्त ७६ पतसींस्थाींपैकी २६ पतसींस्थावर गुन्हे दाखल करण्यात ेले असून प्रकरणी 
पोमलसाींमाफा त पुढील तपासाची कायावाही सुरु ेहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावतनाही. 
  

___________ 
  

धळेु शहरातील िवाहर वैदिीय महाववद्यालय आकण पररचाररिा महाववद्यालयातील 
ववद्यार्थयाांना झालेली ववषबाधा 

  

(३३)  ७९६६७ (२०-०४-२०१७).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), डॉ.सतीश (अणासाहेब) पाटील 
(एरांडोल) :   सन्माननीय अन व औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१)धळेु (जज.धळेु) शनहरातील जवाहर वैदयकीय महापवद्यालय ेकण पररचाररका 
महापवद्यालयातील पवद्याथयांना माहे जानेवारी,२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान अन्नातून पवषबाधा 
झाली, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी  चौकशनी करण्याची मागणी करण्यात ेली, हे ही खरे ेहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने चौकशनी करण्यात ेली ेहे काय, त्यात काय 
ेढळून ेले व त्यानुषींगाने सींबींगधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय  ेहे? 
  
श्री. धगरीश बापट (०२-०८-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२)  होय.         
(३) सदर प्रकरणी प्रशनासनाच्या  अगधकाऱ्याींनी चौकशनी केली असता सदरचा प्रकार दपुषत 
पपण्याच्या पाण्यामुळे झाल्याचे तपासात दनषपन्न झाले ेहे.  
      वसतीगहृाच्या वोजनालयातील तपासणीच्यावेळी ेढळलेल्या स्वच् तेबाबतच्या 
त्रु्ीबाबत व इतर दोषाबाबत न्यायदनणाय ख्ला क्र.३७/२०१७ दाखल करण्यात ेला होता.  
सदर न्यायदनणायात वसतीगहृ व्यवस्थापनास रु.४०,०००/- एवढा दींड झाला ेहे. 
(४)प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र लघु उद्योग वविास महामांडळ अिोला याांचेिडून श्ि.प.अिोला  
याांना हस्तपुश्स्तिा पुरवठ्याबाबत 

  

(३४)  ७९७९४ (२१-०४-२०१७).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवम) :   सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) व्यवस्थापक, महाराषर लघु उद्योग पवकास महामींडळ (MSSIDC) अकोला याींना मुख्य 
कायाकारी अगधकारी, जजल्हा पररषद अकोला याींचे कडून सवा मशनक्षा अमवयान अींतगात वाचन-
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लेखन प्रमशनक्षण हस्तपुजस्तका  पाईबाबत जज.प.पत्र क्र. ३१३/१३/ददनाींक १९/९/२०१३ नुसार 
ेदेशन प्राप्त झाला होता, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास,उक्त ेदेशनानुसार प्रती पुस्तक ८५ रुपये १० पैसे दराप्रमाणे रुपये १३,६८,५७८/- 
र्कमतीच्या १६०८२ पुजस्तका  पाई करण्यास  मे. मुकुीं द े्ा पप्री्ं र याींना पत्र क्र. १९८६ 
ददनाींक १ ऑक््ोबर, २०१३ नुसार ेदेशन देण्यात ेला, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, जज.प. अकोलाचा सदर पुस्तक  पाईचा ेदेशन जज.प. मधील सींशनोधन 
सहाययक (कीं त्रा्ी) याींनी ददनाींक ३०/९/२०१३ रोजी MSSIDC  कायाालयात स्वतः घेऊन 
ेल्याचे, तत्कालीन व्यवस्थापक MSSIDC याींनी  ददनाींक १५/१०/२०१५ ला चौकशनी 
अगधकाऱ्याला ददलेल्या लेखी जबाबात स्पष् केले, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त  पाई ेदेशन कोणत्या ददनाींकास प्राप्त झाला व सादहत्य पुरवठा कधी 
झाला या बाबतच्या तफावती बद्दल शनासनाने चौकशनी  केली ेहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशनी मधील दोषीींवर कोणती कारवाई  केली वा   करण्यात येत ेहे, 
(६) नसल्यास, त्याची कारणे काय ेहेत? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०२-०८-२०१७) :(१) व (२)  होय. 
(३),(४) व ( ५)  व्यवस्थापक, महाराषर लघु उद्योग पवकास महामींडळ (MSSIDC),  अकोला 
याींना मुख्य कायाकारी अगधकारी, जजल्हा पररषद अकोला याींचे कडून सवा मशनक्षा अमवयान 
अींतगात वाचन-लेखन प्रमशनक्षण हस्तपुजस्तका  पाईबाबत जज.प.पत्र क्र. ३१३/१३ ददनाींक 
१९/०९/२०१३ नुसार ेदेशन ददनाींक २०/०९/२०१३ रोजी प्राप्त झाला.  तद्नींतर, जजल्हा पररषद 
अकोला याींच्या ददनाींक १४/११/२०१३ च्या पत्रान्वये  ेदेशनात नमुद सादहत्य प्राप्त झाल्याचे  
शनाखा व्यवस्थापक,  महाराषर लघु उद्योग पवकास महामींडळ याींना कळपवण्यात ेले. 

सदर प्रकरणी ेदेशनात नमुद सवा  सादहत्य प्राप्त झाल्यानींतर सींबींगधत लघु उद्योग 
घ्क (पुरवठाधारकास)  त्याींचे देयक अदा करण्यात  ेले. या प्रकरणी  महाराषर लघु 
उद्योग पवकास महामींडळाकडे कोणतीही तक्रार जजल्हा पररषदेकडून प्राप्त झालेली  नाही.   
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

यवतमाळ श्िल््यासह राज्यात होत असलेली गुटखा वविी 
  

(३५)  ८०७१० (२०-०४-२०१७).   श्री.रािु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय अन व औषध 
प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यवर सवात्र तींबाखू व तींबाखू ममगश्रत  वस्तूींच्या सेवनाला ेळl घालण्याकररता कायदा 
करण्यात ेला असून उक्त कायद्याचे उल्लींघन होत असून यवतमाळ जजल््यासह राज्यातील 
व्यावसादयक अवैधररत्या  पवक्री करत असल्याचे माहे फेबु्रवारी २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
दनदशनानास ेले, हे खरे ेहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त कायद्याची अींमलबजावणी करण्यास प्रशनासन पुणातः अयशनस्वी ठरले 
असून गु्ख्याची अवैध पवक्री करणाऱ्या  व्यावसादयकाींवर शनासन कारवाई करीत नसल्याचे 
दनषपन्न झाले ेहे,  हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय, त्यात काय ेढळून ेले व 
त्यानुषींगाने गु्ख्याची अवैध पवक्री करणाऱ्या व्यावसादयकाींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ेहेत? 
  
श्री. धगरीश बापट (०२-०८-२०१७) : (१)  हे खरे ेहे. 
(२)  हे खरे नाही. 
(३) अन्न व औषध प्रशनासनाच्या यवतमाळ येथील कायाालयाने सन २०१६-१७ मध्ये एकुण ८२ 
दठकाणी तपासण्या केल्या असून त्यापैकी ४६ दठकाणी रु. ४५,५३,९५१/- र्कींमतीचा साठा जप्त 
केला ेहे.  तसेच अमरावती पववागामध्ये सन २०१६-१७ या कालावधीत एकुण ८१३ पेढयाींची 
तपासणी करुन १८९ पेढयाींवर कारवाई करुन रु.२,९१,४९,२८४/- र्कींमतीचा प्रदतबींगधत 
अन्नपदाथांचा साठा जप्त केला ेहे.  तसेच सदर प्रकरणी मा. न्यायालयात एकुण २१० 
ख्ले दाखल केले ेहेत.   

तसेच प्रदतबींगधत अन्नपदाथांवर योग्य तो ेळा बसण्यासाठी वेळोवेळी पवशनेष मोदहम 
ेखून कारवाई करण्यात येते.       
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

  

___________ 
  

राज्यातील तनराधाराांना ममळणा-या ६०० रूपयाांच्या मानधनात वाढ िरयाचा प्रस्ताव 
  

(३६)  ८०७३२ (२१-०४-२०१७).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
सामाश्िि  याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील दनराधाराींना ममळणा-या ६०० रूपयाींच्या मानधनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव 
शनासनाच्या पवचाराधीन ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शनासनाने दनणाय घेतला ेहे काय, त्याचे स्वरूप काय ेहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ेहेत ?  
  
श्री. राििुमार बडोले (२७-०७-२०१७) : (१)  होय, 
(२) व (३) सदर प्रकरण ेगथाक बाबीशनी दनगडीत असल्याने या योजनाींतील लावाथयााच्या 
मामसक अनुदानात वाढ करण्याच्या प्रस्तावावर पवचारपवदनमय सुरू  ेहे. 
  

___________ 
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राज्यात स्वच्छ भारत ममशन (ग्रामीण) राष्ट्रीय िायमिमाांतगमत १८ लाख शौचालये  
बाांधयाचे उदिष्ट्ट तनश्श्चत िरयात आल्याबाबत 

  

(३७)  ८०८३७ (२०-०४-२०१७).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१)  राज्यातील १० हजार ७७० ग्रामपींचायती कें द्र  सरकारच्या स्वच्  वारत ममशनन (ग्रामीण) 
राषरीय कायाक्रमाींतगात हागणदारीमुक्त घोपषत झाल्या असल्याचे माहे डडसेंबर २०१६ मध्ये वा 
त्या दरम्यान दनदशनानास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कायाक्रमातींगात सन २०१६-१७ या ेगथाक वषाात राज्यात १८ लाख 
शनौचालये बाींधण्याचे उदद्दष् दनजश्चत करण्यात ेले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त उदद्दष् पूणा करण्यासाठी शनासनाने कृती कायाक्रम करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (०२-०८-२०१७) : (१), (२) व (३) कें द्र पुरस्कृत स्वच्  वारत ममशनन 
(ग्रा) अींतगात सन २०१६-२०१७ या ेगथाक वषाात राज्यातील ग्रामीण वागात १८,०४,२९९ 
वैयजक्तक शनौचालये बाींधण्याचे उदद्दष् दनजश्चत करण्यात ेले होते. तथापप, राज्य व जजल्हा 
स्तरावरुन केलेल्या पवपवध उपक्रमाींमुळे सन २०१६-१७ या ेगथाक वषाात दनजश्चत उदद्दष्ापेक्षा 
जास्त म्हणजे १९,१७,६७५ वैयजक्तक शनौचालये बाींधण्यात ेली. स्वच्  वारत ममशनन (ग्रा) 
अींतगात राज्यात माहे डडसेंबर, २०१६ अखेर ११,४२१ ग्रामपींचायती हागणदारी मुक्त म्हणून 
घोपषत करण्यात ेल्या ेहेत.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील १९ श्िल््याांमध्ये भूवविास बँिेच्या २८९ शाखा बांद िेल्या असल्याबाबत 
  

(३८)  ८०८४० (०६-०५-२०१७).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील १९ जजल््याींमध्ये वूपवकास बँकेच्या २८९ शनाखा बींद करण्याचा दनणाय १२ 
मे,२०१५ रोजी घेवून २४ जुलै,२०१५ रोजी वा त्या सुमारास या बँकेच्या सवा शनाखा बींद केल्या 
असल्याचे माहे डडसेंबर,२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशनानास ेले ेहे,हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, शनासनाने  दनधीची तरतूद करुन या बॅंकेतील १५०० कमाचा-याींची २४९ को्ी 
रुपयाींची देणी अदा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्री. सुभाष देशमुख (०१-०८-२०१७) : (१) अींशनत: खरे ेहे. 
(२) दद.२४.०७.२०१५ रोजीच्या शनासन दनणायान्वये “शनेतकऱ्याींच्या कजा वसुलीतून येणारी रक्कम 
कमाचाऱ्याींची देणी अदा करण्यासाठी पुरेशनी नसल्यास बँकाींच्या मालमत्तेच्या पवक्रीमधून 
उपल्ध होणाऱ्या रकमेतून कायारत/ सेवादनवतृ्त कमाचाऱ्याींची देय रक्कम अदा करण्यात यावी” 
असा दनणाय घेतला ेहे. तसेच शनासनाच्या दनदेशनानुसार मशनखर वुपवकास बँकेने राज्यातील 
जजल्हा वुपवकास बँकाींना वेळोवेळी रक्कम रूपये १४५.२८ को्ी कमाचाऱ्याींच्या वेतनापो्ी 
कजारूपाने उपल्ध करून ददलेली ेहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

अलीबाग येथील पेन अबमन बँिेतील ठेवीदाराांना ठेवी ममळणेबाबत 
  

(३९)  ८०९९९ (२१-०४-२०१७).   श्री.रािु तोडसाम (अणी), अॅड.आमशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), 
अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.अतुल 
भातखळिर (िाांददवली पूवम), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अलीबाग  येथील पेन अबान बँक गैरव्यवहारातील बोगस खातेदाराींवर कारवाइ करून त्याींची 
मालमत्ता जप् त करावी व या मालमात्तेची पवक्री करून ठेवीदाराींना त्याींच्या ठेवी अदा 
कराव्यात अशनी मागणी पेन अबान बँक ठेवीदार खातेदार सींघषा सममतीने जजल्हागधकारी ेकण 
पोलीस अधीक्षक याींच्याकडे ददनाींक १७ जानेवारी,२०१७ रोजी वा त्या सुमारास  दनवेदनाद्वारे 
केली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दनवेदनावर शनासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(३)  नसल्यास,  पवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख (०२-०८-२०१७) : (१) हे खरे ेहे. 
(२) बँकेतील बोगस कजाखात्याींबाबत कारवाई करण्यासाठी पोमलस दनररक्षक, पेण पोमलस 
स््ेशनन याींचे अध्यक्षतेखाली पवशनेष तपास पथकाची नेमणुक करण्यात ेली असून सदर 
पथकाने १२८ बोगस कजाखात्याींमधून रु. २.२१ को्ी इतकी रक्कम जप्त केली ेहे. 
    बँकेच्या रक्कमेमधून श्री. शैनलेशन देशनपाींडे व इतर याींच्या नावे खरेदी करण्यात ेलेल्या 
३९ मालमत्ता गहृ पववागाच्या ददनाींक २४.७.२०१३ रोजीच्या अगधसूचनेन्वये जप्त करण्यात 
ेलेल्या ेहेत. मा. उच्च न्यायालय, मुींबई येथे दाखल रर् यागचका क्र. ३१४४/२०१२ मध्ये 
न्यायालयाने ददलेल्या ेदेशनानुसार जप्त करण्यात ेलेल्या मालमत्ताींवर दनयींत्रण ठेवण्यासाठी 
उपपववागीय दींडागधकारी, अमलबाग याींची सक्षम प्रागधकारी म्हणून नेमणूक करण्यात ेलेली 
ेहे.  
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     तसेच ठेवीदार सींघषा सममतीने मा. उच्च न्यायालय, मुींबई येथे दाखल केलेली रर् 
यागचका क्र. ३६४४/२०११ मध्ये मा. न्यायालयाने सूगचत केल्यानुसार बँकेच्या वसूलीचे 
सींदनयींत्रण व अनुषींगगक कामकाज करणेसाठी जजल्हागधकारी, रायगड याींचे अध्यक्षतेखाली 
पवशनेष कृती सममतीची स्थापना करण्यात ेली ेहे. सदर सममतीने बँकेच्या तत्कालीन 
सींचालकाींच्या १९४ मालमत्ताींबाबत महाराषर ठेवीदार दहत सींरक्षण (एम.पी.ेय.डी.) 
अगधदनयम, १९९९ अींतगात कायावाही करण्याच्या सूचना सक्षम प्रागधकाऱ्याींना ददल्या असून 
त्याप्रमाणे पुढील कायावाही सुरु ेहे. 
       मा. उच्च न्यायालयात दाखल रर् यागचका क्र. ३६४४/२०११ मध्ये न्यायालयाने 
ददनाींक २०.८.२०१५ रोजी ददलेल्या ेदेशनानुसार बँकेच्या १३६७९ ठेवीदाराींना ददनाींक ३१.३.२०१७ 
अखेर रु. ४.९५ को्ी इतक्या रक्कमेच्या ठेवीींचे वा्प करण्यात ेले ेहे. तसेच उपरोक्त 
रर् यागचकेमध्ये मा. न्यायालयाने ददनाींक २८.४.२०१७ रोजी ददलेल्या दनदेशनानुसार बँकेकडे 
जमा असलेल्या रक्कमेपैकी रु. २६.९१ को्ी इतकी रक्कम रु.१०,०००/- ते रु. २५,०००/- पयंत 
ठेवी असलेल्या ठेवीदाराींना शनासकीय अमवयोक्ता याींच्या मागादशनानानुसार ठेवीींचे वा्प 
करण्याची कायावाही सुरु ेहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सांिय गाांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोररवली( पूवम), मुांबई येथील हायवेवरील 
 बब्रि खालून रस्ता बनवव याबाबत 

  

(४०)  ८१०६५ (१२-०४-२०१७).   श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :   सन्माननीय सावमितनि 
बाांधिाम (सावमितनि उपिम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सींजय गाींधी राषरीय उद्यान, बोररवली( पूवा), मुींबई येथील हायवेवरील बब्रज खालून 
श्रीकृषणनगर, बोररवली (पूवा) कडे जाणारा रस्ता बनपवल्यास श्रीकृषणनगर येथील नदी 
पूलावरील वाहतूकीची कोंडी सु्ण्यास मदत होईल असा प्रस्ताव स्थादनक लोकप्रदतदनधीनी 
ददनाींक १० डडसेंबर, २०१४ रोजी वा त्यासुमारास  एमएसेरडीसीचे सीईओ याींच्याकडे लेखी 
ददला असून अद्यापही या सींदवाात शनासनाने दनणाय घेतला नाही, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, सदर  दनणाय घेण्यास पवलींब लागण्याची कारणे काय ेहेत, 
(३) असल्यास,  उक्त प्रस्तावावर  दनणाय घेण्याबाबत शनासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत ेहे, असल्यास,त्याींचे स्वरुप काय ेहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ेहे? 
 

श्री. एिनाथ मशांदे (०२-०८-२०१७) :(१), (२)  व (३) हे खरे नाही. स्थादनक लोकप्रदतदनधीींच्या 
प्रस्तावानुसार, महाराषर राज्य रस्ते पवकास महामींडळामाफा त सींजय गाींधी राषरीय उदयान  
उड्डाणपुलाखाली  नवीन  रस्ता बनपवण्यात ेला असून, सदर रस्ता  दद.१९.४.२०१५ पासून 
वाहतुकीस खुला करण्यात ेला ेहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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रायगड श्िल्हयातील म्हसळा शहरासह सांपुणम तालुक्यात मोठया प्रमाणात  
अवैध प्रवासी वाहतूि होत असल्याबाबत 

  

(४१)  ८१२३५ (१३-०४-२०१७).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जजल्हयातील म्हसळा शनहरासह सींपुणा तालुक्यात मोठया प्रमाणात अवैध प्रवासी 
वाहतूक होत असल्याचे नुकतेच माहे जानेवारी,२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान दनदशनानास ेले 
ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, दनयमाचें उल्लींघन करून अवैध प्रवासी वाहतूक करणा-याींवर शनासन स्तरावर 
कोणती कारवाई करण्यात ेली वा येत ेहे, 
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावते (०२-०८-२०१७) : (१) व (२) म्हसळा तालुक्यात अवैध प्रवासी वाहतुक होत 
असल्याचे दनदशनानास े लेले ेहे. अशनी वाहतूक करणाऱ्याींवर सन २०१६ मध्ये वाहतूक पोमलस 
द्वारा २८ वाहनाींवर कारवाई करुन रु. २७,०००/- तडजोड शनुल्क व रू.२०००/- दींड वसूल केला 
ेहे. तसेच उप प्रादेमशनक पररवहन कायाालय, पेण याींनी जानेवारी ी़, २०१७ ते जून, २०१७ या 
कालावधीत २०५ वाहनाींना प्रदतवेदने ददले असून १४६ वाहनाींकडून रू.७,३८,४२०/- दींड वसूल 
केला ेहे, १४६ वाहनाींची नोंदणी व चालकाींची अनुज्ञप्ती दनलींबबत करण्यात ेलेली ेहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िें द्र शासनाने िेलेल्या िायद्याांचे मराठीत भाषाांतर िरयासाठी 
 स्वतांत्र यांत्रणा उभी िरयाबाबत 

  

(४२)  ८१४८० (२१-०४-२०१७).   श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) कें द्र शनासनाने केलेल्या कायद्याींचे मराठीत वाषाींतर करण्यासाठी लवकरात लवकर स्वतींत्र 
यींत्रणा उवी करण्याबाबतचे ेदेशन मुींबई उच्च न्यायालयाच्या खींडपीठाने राज्य सरकारला 
ददनाींक २० जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास ददले ेहेत, हे खरे ेहे काय; 
(२) असल्यास, कायद्याचे मराठीत अनुवाद करण्यासाठी स्वतींत्र यींत्रणा गदठत करण्याबाबत 
शनासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत ेहे; 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ेहेत ?  
  
श्री. ववनोद तावडे (१३-०७-२०१७) : (१) होय.          
(२) वाषा सींचालनालयामाफा त १७५ कें द्रीय अगधदनयमाींचा मराठीत अनुवाद करण्यात ेलेला 
असून सदर कें दद्रय अगधदनयम  शनासनाच्या सींकेतस्थळावर उपल्ध ेहेत. उवाररत कें दद्रय 
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अगधदनयम सींकेतस्थळावर उपल्ध करून देण्याची कायावाही वाषा सींचालनालयामाफा त सुरू 
ेहे. याचबरोबर ६०२ राज्य अगधदनयम मराठीतून प्रमसध्द करण्यात ेले असून सदर 
अगधदनयमदेखील शनासनाच्या सींकेतस्थळावर उपल्ध ेहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मभवांडी तालुक्यातील प्रलांबबत वनहक्िाची पूतमता िेल्याबाबत 
  

(४३)  ८२३३२ (१७-०४-२०१७).   श्री.महेश चौघुले (मभवांडी पश्श्चम) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य व कें द्र शनासनाच्या ेदेशनाने ेददवासी, वूममदहन, दमलत व ओबीसी घ्काींना वनपटे्ट 
वा्प करण्याचे ेदेशन देण्यात येऊनही मववींडी तालुक्यातील प्रलींबबत वनहक्क दाव्याींची पूताता 
न करणाऱ्या  वन व महसूल पववागाच्या कायाालयावर माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान श्रमजीवी सींघ्नेने ददघाशनी वनागधकारी कायाालयावर मोचाा काढण्यात ेला होता, हे 
खरे ेहे काय, 
(२) तसेच मववींडी तालुक्यातील मौजे सागाींव, एकसाल, गचींचवली या गावातील क्जा 
वदहवा्ीतील दावेदाराींचे दावे पूणा केलेले असतानाही वनपाल, ददघाशनी याींनी मारलेल्या चुकीच्या 
शनेऱ्यामुळे प्रलींबबत ेहे, हेही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त सवा प्रकरणी शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय, चौकशनीत काय ेढळून 
ेले व तदनुसार शनासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (३१-०७-२०१७) : (१) होय, हे खरे ेहे. 
(२) व (३) मववींडी तालुक्यातील मौजे सागाींव, एकसाल, गचींचवली या गावातील क्जा 
वदहवा्ीतील दावेदाराींनी दाखल केलेल्या प्रकरणाींमध्ये त्रु्ी ेढळून ेल्या होत्या. त्यामुळे 
सदरील प्रकरणे ग्पवकास अगधकारी याींचेमाफा त ग्रामसवा वनहक्क सममतीकडे पाठपवण्यात 
ेली. प्रस्तुत प्रकरणे ेता उपपववागीय अगधकारी, मववींडी याींचे कायाालयास प्राप्त झालेली 
असून त्या कायाालयाकडून प्रकरणाींची पडताळणी सुरु ेहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात खाद्य पदाथम वतममानपत्रात बाांधून ववियास मनाई िरयाबाबत 
  

(४४)  ८३५०५ (२०-०४-२०१७).   अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सुतनल मशांदे (वरळी), श्री.रािन 
साळवी (रािापूर) :   सन्माननीय अन व औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात वडे, सामोसे, वजीपाव व वेळ इत्यादीसारखे खाद्यपदाथा वतामानपत्रात बाींधून 
ग्राहकाींना पुरपवण्यात येत असल्याने  शनाई गचक्लेले खाद्यपदाथा खाणे मानवी ेरोग्यास 
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अपायकारक असल्याने खाद्य पदाथा वतामानपत्रात बाींधून पवकले जाणार नाहीत यावर दनबंध 
घालण्यात यावे अशना सूचना माहे जानेवारी २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान कें द्र शनासनाच्या फूड 
सेफ््ी अँड स््ँडाड अॅथोरर्ीने राज्य शनासनास ददल्या ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
(२)असल्यास, सदर सूचनेच्या अनुषींगाने खाद्य पदाथा वतामानपत्रात बाींधून पवकण्यास मनाई 
करण्याबाबत शनासनाने कोणती  कायावाही केली वा  करण्यात  येत ेहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची  कारणे काय ेहेत? 
  
श्री. धगरीश बापट (०२-०८-२०१७) : (१) हे खरे ेहे. 
      दद.०६/०१२/२०१६ च्या पत्रानुसार कें द्र शनासनाने सूचना ददल्या ेहेत. 
(२) अन्न व औषध प्रशनासनाने राज्यात पवपवध दठकाणी कायाशनाळा घेऊन खादय पदाथा 
वतामानपत्रात पवकू नये याकरीता अन्न व्यवसादयकाींमध्ये जागतृी करण्याचे काया केले ेहे. या 
अींतगात प्रशनासनाच्या पवपवध कायाालयाद्वारे एकुण १२७ कायाशनाळा घेण्यात ेल्या ेहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

  

___________ 
  

दहांगोली श्िल् ्यामध् ये औद्योधगि वसाहतीत २७३ भुखांड बनवले असून  
िेवळ ९३ उद्योग सुरु असल्याबाबत 

  

(४५)  ८३८२६ (२१-०४-२०१७).   श्री.तानािी मुटिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली जजल् ्यामध् ये औद्योगगक वसाहतीत २७३ वुखींड बनवले असून केवळ ९३ 
उद्योगच सुरु ेहेत तसेच १८० वुखींडावर उद्योग उवारणी झाली नसल् याचे  माहे जानेवारी, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशनानास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास,या दठकाणी नव् याने उद्योग सुरु करु इजच् णा-या उद्योजकाींना वुखींड नसल् याने 
वावी उद्योजकाींना अडचणी दनमााण झाल्या ेहेत, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, १८० वूखींडावर उद्योग सूरू नसल्याने सदर वुखींड परत घेण् यात यावे अशनी 
मागणी वावी उद्योजकाींनी केली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल् यास, उक् त बाब १,२ व ३ नुसार शनासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत 
ेहे, 
(५) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (२७-०७-२०१७) : (१) दहींगोली औद्योगगक के्षत्रातील २७५ वूखींडापैकी १२२ 
वूखींडावर उत्पादन सुरु ेहेत. १५३ वूखींडापैकी  वा्पास उपल्ध व परत घेतलेले असे ११ 
वूखींड ेहेत. तसेच १२३ वूखींडाचा पवकास कालावधी मशनल्लक ेहे. 
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(२) हे खरे नाही. वा्पास उपल्ध असलेले वूखींड महामींडळाच्या धोरणानुसार वा्प करण्यात 
येत ेहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) दहींगोली औद्योगगक के्षत्रामध्ये २७५ वुखींडाचे ेरेखन करण्यात ेले ेहे. त्यापैकी २६७ 
वुखींडाचे वा्प झाले ेहे. १२५ वुखींडधारकाींनी इमारत पुणात्वाचा दाखला घेतलेला ेहे. 
त्यापैकी १२२ इतक्या वूखींडावर उत्पादन सुरु ेहे.  पवकास कालावधी मशनल्लक असलेले ११० 
वुखींड ेहेत.  पवकास कालावधी पूणा होवून सुध्दा वूखींड पवकासाबाबत पररणामकारक 
(effective Steps) न घेतलेले वुखींड परत घेण्याची कायावाही महामींडळाच्या स्तरावर सुरु 
असून करारनाम्यातील तरतूदीनुसार वूखींड परत महामींडळाच्या ता्यात घेऊन वूखींडाचा 
परतावा ेदेशन ददनाकाींपासून ३ मदहने पुणा होताच सदर वूखींड महामींडळाच्या दद. ३/६/२०१४ 
रोजीच्या  पररपत्रकानुसार ज्या औद्योगगक के्षत्रात सवा वूखींडाचे वा्प पूणा झालेले असेल अशना 
औद्यागगक के्षत्रात उद्योग पवस्तार / प्राधान्य सदराखाली वूखींड वा्पासाठी दनजश्चत केलेल्या 
धोरणानुसार पवना दनपवदा सरळ पध्दतीने वा्प करण्यात येतात तसेच ज्या औद्योगगक 
के्षत्रात अशनी मागणी नसल्यास सदरचे वूखींड दनपवदाव्दारे वा्प करण्यात येतात. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

उांबरखेड (ता.ततवसा श्ि.अमरावती) येथील िाही शेति-याांची नावे साविारी ििम माफी 
यादीतून वगळयात आल्यामुळे त्याांना ििम माफीस अपात्र ठरववल्याबाबत 

  

(४६)  ८३८५७ (२१-०४-२०१७).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उींबरखेड (ता.दतवसा जज.अमरावती) येथील काही शनेतक-याींची नावे सावकारी कजा माफी 
यादीतून वगळण्यात ेल्यामुळे त्याींना कजा माफीस अपात्र ठरपवल्याने ते या योजनेपासून 
वींगचत रादहले असल्याने त्याींची नावे सावकारी कजा माफी यादीत   पुन्हा  घेण्याबाबत 
मा.स्थादनक लोकप्रदतदनधी  याींनी मा.जजल्हा उपदनबींधक सहकारी सींस्था अमरावती याींना 
ददनाींक २५ एपप्रल, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास लेखी दनवेदन ददले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, शनासनाने सदरहू दनवेदनावर कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ेहेत? 
  
श्री. सुभाष देशमुख (०२-०८-२०१७) : (१) हे खरे ेहे. 
(२) अमरावतीमधील परवानाधारक सावकार श्री. महादेवराव कुबडे याींनी त्याींचेकडील कजादाराींची 
यादी पवहीत मुदतीत सादर केली नसल्याने पात्र कजादार सावकारी कजामाफी योजनेपासून 
वींगचत रादहले. सबब सदर सावकारापवरुद्ध उप दनबींधक, सहकारी सींस्था, अमरावती याींनी 
ददनाींक १२.१.२०१७ रोजी पोमलस स््ेशनन, मस्ी कोतवाली, अमरावती येथे गुन्हा दाखल केला 
ेहे. तसेच सदर सावकाराचा परवाना रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव जजल्हा उपदनबींधक, सहकारी 
सींस्था, अमरावती याींचे कायाालयात दाखल केला असून प्रकरणी कायावाही सुरु ेहे. 
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परवानाधारक सावकार श्री. कुबडे याींनी त्याींच्यापवरुद्ध दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी मा. 
उच्च न्यायालय, नागपूर खींडपीठ येथे र्क्रमीनल रर् यागचका क्र. ४८/२०१७ दाखल केली असून 
प्रकरण न्यायप्रपवष् ेहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावतनाही. 
  

___________ 
  
नाांदगाव पेठ (श्ि.अमरावती) येथील औद्योधगि के्षत्र व औश्ष्ट्णि ववद्युत प्रिल्पासाठी रेल्वे 

लाईनच्या भुसांपादनाच्या िममनीचा मोबदला रक्िम त्वरीत ममळयाबाबत 
  

(४७)  ८३८६० (०६-०५-२०१७).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदगाव पेठ (जज.अमरावती) येथील औद्योगगक के्षत्र व औजषणक पवद्युत प्रकल्पासाठी 
रेल्वे लाईनच्या वुसींपादीत के्षत्र ०.२० हे.ेर. या जममनीचा मोबदला रक्कम १.९८ को्ी त्वरीत 
ममळण्याबाबत मा.स्थादनक लोकप्रदतदनधी याींनी मा. सावाजदनक बाींधकाम,उद्योग व पयाावरण 
राज्यमींत्री याींना ददनाींक ३० एपप्रल,२०१६ रोजी वा त्यासुमारास लेखी दनवेदन ददले ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) असल्यास, शनासनाने सदरहू दनवेदनावर कोणती  कायावाही केली वा करण्यात येत ेहे 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ेहेत? 
  
श्री. सुभाष देसाई (२८-०७-२०१७) : (१)  होय. हे खरे ेहे. 
(२) अदतररक्त  अमरावती  औद्योगगक के्षत्र व औजषणक पवद्युत प्रकल्पासाठी ्ाकण्यात 
ेलेल्या रेल्वे लाईनच्या वूसींपादनातील तुकडा पडलेल्या  ५.११.०० हे. ेर जममनीची नुकसान 
वरपाईची  रक्कम वरणा करणेबाबत मे.इ ींडडया बुल्स कीं पनीला महामींडळाने कळपवले 
होते.तथापप कीं पनीने ०.२० हे.ेर वरील जममन घेणे शनक्य होणार नसल्याचे कळपवले असून 
०.२० हे.ेर पेक्षा कमी असलेली जममन स्वतींत्र चौकशनी करुन   खरेदी करण्यास कीं पनीने  
तयारी दशनापवलेली  ेहे.तदनींतर ददनाींक २४/११/२०१५ रोजीच्या पत्रानुसार कीं पनीने जममनीचे 
नव्याने सवेक्षण करुन अींदतम  दनणाय घेणेबाबत पवनींती केली असता महामींडळाने रकमेचा 
वरणा करण्याबाबत कळपवले होते.मात्र कीं पनीने ०.२० हे.ेर वरील के्षत्र सींपादन करण्यास 
तयारी नसल्याचे कळपवले असून ०.२० हे.ेर पेक्षा कमी असलेल्या तुकडा जममनीची स्वतींत्र 
चौकशनी करुन के्षत्र सींपादन करण्यास हरकत नसल्याचे कळपवले ेहे.मे.इ ींडडया बुल्स कीं पनीने 
मोबदला रकमेचा वरणा केल्यास जममन खरेदीबाबतची पुढील कायावाही करणे महामींडळास 
शनक्य होईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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महाराष्ट्र शासन व दद सुवप्र म इ ांडस्रीि मलमी. गाडेगाव, मेगा प्रोिेक्टबाबत 
  

(४८)  ८३९३४ (२१-०४-२०१७).   श्री.सुरेश (रािूमामा) भोळे (िळगाव शहर) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर शनासन व दद सुप्रीम इ ींडस्रीज मलमी. गाडेगाव (ता.जामनेर, जज.जळगाव) याींच्यात 
मेगा प्रोजेक्् सींदवाात करार करण्यात ेलेला ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त कीं पनीने जळगाव येथील डी-१०१,१०२ ्या त्याच्या कीं पनीतून जुन्या 
ममशननरी मेगा प्रोजेक्् असलेल्या दठकाणी ेणून लावण्यात ेल्या ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास,्या ममशननरीची र्कींमत नवीन गुींतवणुकीत दाखवण्यात ेलेल्या ेहे र्कींवा 
नाही, 
(४) तसेच या कराराअींतगात लागू नसताींनाही कीं पनीने शनासनाची र्कती रुपयाींची फसवणूक केली 
ेहे, 
(५) शनासनाची फसवणूक केलेल्या सींबगधत कीं पनीवर कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येणार ेहे, 
(६) नसल्यास, त्याची कारणे काय ेहेत? 
  
श्री. सुभाष देसाई (२७-०७-२०१७) :(१) महाराषर शनासन व दद सुप्रीम इडींस्रीज मलमी. याींच्या 
दरम्यान दद.७.११.२००६ रोजी करार करण्यात ेलेला ेहे. 
(२), (३) व (४) हे खरे नाही. 

घ्काने सादर केलेल्या सनदी लेखापालाच्या प्रमाणपत्र व मे.मसकॉम मल.याींनी सादर 
केलेल्या मुल्याींकनानुसार घ्कास पात्रता प्रमाणपत्र देय करण्यात येऊन पात्र गुींतवणुकीवर 
प्रोत्साहने अनुज्ञेय केली ेहेत. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावतनाही. 
  

___________ 
  

यवतमाळ श्िल््यातील बहुताांश ववद्याथी श्िल्हा पररषदेअांतगमत शासनातफे ममळणाऱ्या 
वसतीगहृ अनुदान (तनधी) अभावी मशक्षणापासून वांधचत असल्याबाबत 

  

(४९)  ८४०७३ (२१-०४-२०१७).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :   सन्माननीय सामाश्िि 
 याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जजल््यातील बहुताींशन पवद्याथी जजल्हा पररषद अींतगात शनासनातफे ममळणाऱ्या 
वसतीगहृ अनुदान (दनधी) अवावी मशनक्षणापासून वींगचत रादहले ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास,र्कती वसतीगहृाचे अनुदान अद्यापही प्रलींबबत ेहे, 
(३) असल्यास,प्रलींबबत अनुदानामुळे पवद्याथयांना होणाऱ्या गैरसोईबद्दल चौकशनी केली ेहे 
काय, 
(४) असल्यास, चौकशनीअींती दोषी अगधकाऱ्याींवर कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय ेहेत? 
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श्री. राििुमार बडोले (२९-०७-२०१७) : (१) होय, हे अींशनत: खरे ेहे. 
(२) ेरक्षणानुसार प्रवेशन नसणे व बायोमेदरक यींत्रणा न बसवणे या कारणामुळे ३३ 
वसदतगहृाींचे पररपोषण अनुदान अद्यापही प्रलींबबत ेहे. 
(३) होय, चौकशनी करण्यात ेली ेहे. सदर अनुदादनत वसदतगहृाींना ेरक्षणानुसार 
प्रवेशनाबाबत मशनगथलता ममळवून देणेकररता मुख्य कायाकारी अगधकारी, जज. प. यवतमाळ 
याींचेमाफा त कायावाही सुरु ेहे. तसेच सदर ३३ अनुदादनत वसदतगहृाींमध्ये बायोमेदरक सींयींत्र 
सुरु करून पवद्याथयांचे उपजस्थतीपत्रक पररपोषण अनुदान नस्तीसोबत जोडले नसल्यामुळे 
पररपोषण अनुदान पवतररत करता ेले नसल्याने याबाबत सींबींगधताींची कायाशनाळा घेऊन 
मागादशनान करण्यात ेलेले ेहे. सदर ३३ अनुदादनत वसदतगहृाींनी सदर बाबीींची पूताता 
केल्यानींतर त्याींना पररपोषण अनुदान पवतररत करण्याची कायावाही करण्यात येईल.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

खेड (श्ि.पुणे) ववशेष आधथमि के्षत्र (पुणे) टप्पा ि.२ मधील सांपाददत के्षत्र  
वगळयाबाबतची ववना अधीसुचना िाढणेबाबत 

  

(५०)  ८४५०६ (२१-०४-२०१७).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जजल््यातील खेड पवशनेष ेगथाक के्षत्र ्प्पा क्र.२ कररता ददनाींक १७/०७/२००६ अन्वये 
२९५८.३४ हे.ेर तसेच १७/०४/२०१० अन्वये २०४.८१ हे.ेर असे एकूण ३१६३.१५ हे.ेर के्षत्र 
महाराषर औद्योगगक पवकास अगधदनयम प्रकरण ६ नुसार शनासनाने अगधसूचना प्रमसद्ध करून 
खेड पवशनेष ेगथाक के्षत्र ्प्पा क्र.२ मध्ये ७ गावाींचा समावेशन करण्यात ेला ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) असल्यास, प्रकरण ६ अन्वये अगधसूगचत ३१६३.१५ हे.ेर के्षत्रापैकी अगधदनयमाच्या कलम 
३२ (२) च्या हरकतीनुसार एकूण ७ गावातील २५९३.६२५०  हे.ेर के्षत्र वगळण्याबाबतचा 
प्रस्ताव महाराषर  औद्योगगक पवकास महामींडळाने शनासनास दद.०६/०५/२०१५ च्या प्रपत्रान्वये 
सदर केला ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रस्तावास शनासनाने मींजुरी ददली ेहे काय, 
(४) असल्यास, मींजुरी ददल्यानींतर याबाबतची अगधसूचना न काढण्याची कारणे काय, ेहेत व 
त्याची सद्य:जस्थती काय ेहे ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (२७-०७-२०१७) : (१) होय, हे खरे ेहे. 
     खेड तालुक्यातील मौजे पूर, चौधरवाडी, गोसासी, वाफगाव, पाबळ, रे्वडी व वरुडे या ७ 
गावाींचा समावेशन करण्यात ेला होता. 
(२) होय, हे खरे ेहे. 



पव.स. ३४६ (38) 

     वूधारकाींच्या तीव्र पवरोधामुळे ७ गावातील सींपूणा के्षत्र वगळण्याचा प्रस्ताव सादर 
करण्यात ेला होता. 
(३) होय. 
(४) प्रस्तावाबाबत महाराषर औद्योगगक पवकास अगधदनयम, १९६१ च्या प्रकरण ६ नुसार ३२ 
(१) बाबत तपासणी करण्यात येत असून ७/१२ उताऱ्यावरील के्षत्र, ेकारबींद नोंदवही यानुसार 
के्षत्रमेळ घेण्यात येत ेहे. के्षत्रमेळाचे अवलोकन करुन प्रस्ताव फेरसादर करुन के्षत्र 
पवनाअगधसूगचत करण्याची कायावाही करण्यात येणार ेहे. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
________________________________________________________ 
मुद्रणपूर्व सर्व प्रकिया महाराष्ट्र कर्धानमंडळ सकिर्ालयाच्या संगणि यंत्रणेर्र 

मुद्रण: शासिीय मध्यर्र्ती मुद्रणालय, मुंबई. 
 


