
अताराााांकित प्रश्नोत्तरााांची अठ्ठेचाळीसावी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०२१ 
___________ 

  

अतारााांकित प्रश्नोत्तरााांची यादी 
  

प्रश्नााांची एिूण साांख्या - ५० 
___________ 

  

पनवेल (ता.पनवेल, जि.रायगड) आगारातून िुन्या झालेल्या बसगाडयााांनी 
 प्रवासी वाहतूि होत असल्याबाबत 

  

(१)  ४३ (०७-०४-२०२०).   श्री.प्रशााांत ठािूर (पनवेल), श्री.महेश बालदी (उरण), अॅड.आशशष 
शेलार (वााांदे्र पजश्चम), श्री.अशमत साटम (अाांधेरी पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :   
सन्माननीय पररवहन माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल (ता.पनवेल, जि.रायगड) येथील राज्य पररवहन ववभागाच्या आगारातील िुन्या 
झालेल्या गाडया तसेच वाहन चालक, वाहक व सुजथथतील वाहन कमतरतेमुळे लाींब पल्ल्याच्या 
गाडया सुरू नसल्यान ेप्रवाशाींचे आतोनात हाल होत असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१९ रोिी वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास  आले आहे, हे  खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पनवेल आगारातनू नाशशक, पुणे, सातारा, कोल्हापूरकड े िाणा-या प्रवाशाींची 
सींख्या अधिक असल्यान े तसचे पनवेल आगारात सुजथथतीत असलेली वाहन ेउपलब्ि 
नसल्यामुळे बाहेरून येणा-या गाडयाींवर प्रवाशाींना अवलींबून रहाव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) तसेच, ८ वर्ाशपेक्षा िुनी गाडी प्रवासी वाहतकूीसाठी वापरता येत नसल्याचा मा.उच्च 
न्यायालयाचा आदेश असतानाही पनवेल आगारात िुन्या गाडया वापरल्या िात असल्याच े
आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोत त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले, व त्यानुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब (०८-०१-२०२१) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
   पनवेल आगारामध्ये मींिूर ननयताींची सींख्या ५६ आहे. त्याकरीता आवश्यक असणाऱ्या 
वाहनाींची सींख्या ६० आहे. तसेच आगारात ६२ वाहन े उपलब्ि आहेत. लाींब पल्ल्याच्या १० 
ननयताींसाठी ११ वाहन े उपलब्ि आहेत. आवश्यक असलेली पुरेशी व सुजथथतीमध्ये वाहन े
पनवेल आगारात उपलब्ि आहेत. पुणे, सातारा, कोल्हापूर या शहराींकरीता पनवेल येथनू सुमारे 
३६४ फेऱ्या दैनींददन चालनात आहेत. याशशवाय िुळे, शशडी, सातारा, कराड, अहमदनगर या 
शहराींना १० बसेसद्वारे थे् बससवेा उपलब्ि करुन ददली आहे.  
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    आगाराींसाठी चालक व वाहक पदातील कमतरता दरू करण्याबाबत अनतररत त ननवडयादी 
वरील उमेदवाराींना मुींबई प्रदेशातील ववभागाींमध्ये िात प्रवगश ननहाय ररत त िागाींवर पनवेल 
आगारासह सामावून घेण्याबाबतची कायशवाही राज्य पररवहन महामींडळाच्या दद.०३ िून, २०१९ 
च्या पत्रानुसार सुरु आहे. 
    ८ वर्ाशपेक्षा िाथत आयुमाशन असलेल्या बसेस बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या हद्दीत 
चालववण्यास मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बींदी आहे. सदर आदेश पनवेल करीता लागू 
नाही.   
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील एसटी आगार पररसर आणण बसगाडयााांची स्वच्छता होत नसल् याबाबत 
  

(२)  ३१२ (०७-०४-२०२०).   अॅड.आशशष शेलार (वााांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), 
श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.अशमत साटम (अाांधेरी पजश्चम), िॅप्टन आर. सेल्वन 
(सायन-िोळीवाडा), श्री.प्रशााांत ठािूर (पनवेल), श्री.साांिय िेळिर (ठाणे), श्री.महेश बालदी 
(उरण), श्री.अतुल भातखळिर (िााांहदवली पूवव), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.देवेंद्र फडणवीस 
(नागपूर दक्षिण पजश्चम), श्री.चाांद्रिााांत (दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.राहुल नाविेर (िुलाबा), 
श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूवव), श्री.रोहहत पवार (ििवत िामखेड), श्री.सधचन िल्याणशेट्टी 
(अक्िलिोट), श्री.रािेंद्र पाटणी (िाराांिा), अॅड.राहुल हििले (नाशशि पूवव), श्री.शशरीष चौधरी 
(रावेर), श्रीमती माांदा म्हात्र े (बलेापूर), श्री.अशमन पटेल (मुाांबादेवी), श्रीमती सलुभा खोडिे 
(अमरावती), श्री.वविास ठािरे (नागपूर पजश्चम), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.पथृ् वीराि 
चव्हाण (िराड दक्षिण), श्री.ववक्रमशसाांह सावाांत (ित), श्री.साांिय िगताप (पुराांदर), श्री.राहूल िुल 
(दौंड), श्री.साांिय साविारे (भुसावळ), श्री.अशमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय पररवहन माांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य एस .्ी महामींडळाने थ थानकाींत येणा-या बस गाडया थ वच् छ करुनच 
प्रवाशाींसाठी सोडण् याकररता खािगी कीं पनीला तीन वर्ाशसाठी ४५० को्ी रूपयाींच े कीं त्रा् ददले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, थवच्छता अशभयानातींगशत ब्रिथक नामक कीं पनीला दोन वर्ाशपासून कीं त्रा् देण्यात 
आले असनू कीं त्रा्ाची रत कम ४२६ को्ी १९ लाख असून कीं पनीकडून फत त कागदोपत्री 
थवच्छता होत असतानाींही कीं पनीच े मागील वर्ाशच े १२५ को्ी रूपये इतत या रकमेच ेदेयक 
महामींडळ प्रशासनाकडून अदा करण्यात आले, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, कीं त्रा्दार नेमलेले असतानाही मुींबई ववभागातील एस्ीच् या सवश थ थानकाींत 
बसगाडया िुण्याच् या कें रांाींवर आिनुनक यींत्रसामरी आ ण खािगी कीं पनीच ेकमशचारी नसल् यामळेु 
एस्ी थ थानके-आगाराींचा पररसर, बसगाडया आ ण कायाशलयाची थ वच् छता होत नसल् याने सवशत्र 
कचरा पसरल् याच ेददनाींक. ६ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासमुारास नन दशशनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४)  असल् यास, उत  त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानसुार कोणती कारवाई केली आली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
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अॅड. अननल परब (१७-१२-२०२०) : (१) राज्य पररवहन बसथथानके, कायाशलय, कमशचाऱ्याींची 
ववश्ाींतीगहेृ, प्रसािनगहेृ व बसेसच्या थवच्छतेसाठी राज्य थतरावर एकाजत्मक सुवविा 
व्यवथथापन सेवा पुरववण्यासाठी ननववदा कायशपध्दतीचा अवलींब करुन ३ वर्ाशसाठी रु.४४६.९९ 
को्ी इतत या रकमेवर सेवापुरवठादाराची ननयुत ती करण्यात आली आहे. 
(२) थवच्छतेची काम े ज्या प्रमाणात झाली आहेत. त्याप्रमाणातच देयके ननयमानुसार अदा 
करण्यात आली आहेत. तसचे, परवाना कालाविीच्या पदहल्या २३ मदहन्याच्या कालाविीसाठी 
सुमारे रु.१२५.०० को्ी अदा करण्यात आले आहेत. 
(३) दै.सकाळ या वतृ्तपत्रात दद.०७.०१.२०२० रोिी बातमी प्रशसध्द झाली आहे. सेवापुरवठादाराच े
कमशचारी उपलब्ि नसल्यास आगारातील उपलब्ि कमशचाऱ्याींकडून बससे व आगाराच्या 
थवच्छतेची काम ेकरुन घेण्यात आली आहेत. 
(४) दद.०६ िानेवारी रोिी घडलेल्या घ्नेबाबत करारातील ननयमानुसार दींडात्मक कारवाई 
करण्यात आली आहे. सदर रत कम माहे िानेवारी, २०२० साठी सादर करण्यात येणाऱ्या 
देयकामिून रु.३६००/- वसूल करण्यात आले आहेत. तसेच, दद.०६ िानेवारी, २०२० रोिी 
सेवापुरवठादाराच ेकमशचारी राज्य पररवहन बसगाडया िुण्यासाठी उपलब्ि नसल्यान ेआगारातील 
उपलब्ि कमशचाऱ्याींकडून बसेसच्या थवच्छतेची कामे व आगार बसथथानकाींची थवच्छता खािगी 
मिदरू लावनू करण्यात आली आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्याच ेअप्पर पररवहन आयुक्त यााांच्या गैरिारभाराची चौिशी िरण्याबाबत 
  

(३)  ४२६ (०९-०४-२०२०).  श्री.महेश चौघुले (शभवाांडी पजश्चम) :   सन्माननीय पररवहन माांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्याच े अप्पर पररवहन आयुत त श्ी. सनतश बी. सहथत्रबुध्ये याींच्या 
गैरकारभाराची चौकशी करून कारवाई करण्याबाबत सामाजिक कायशकते श्ी. शरद िुमाळ याींनी 
केलेल्या तक्रारीच्या अनुर्ींगाने राज्याचे मखु्य सधचव याींना प्रिानमींत्री कायाशलयाकडून ननदेश 
ददले आहेत हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पररवहन ववभागामाफश त ववववि कामाच े ठेके देताना शासनाचा मुरांाींक शुल्क 
बुडववला असल्याचेही नन दशशनास आले हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास पररवहन ववभागातील अनेक कमशचाऱ्याींनी शासन ननणशयानुसार मत्ता व दानयत्व 
याींचे वववरण सादर न करता अवैि सींपत्ती िमा केल्याचेही नन दशशनास आले हेही  खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोत त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे व त्यात काय आढळून आले 
त्यानुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

अॅड. अननल परब (०६-०१-२०२१) : (१) मा. पींतप्रिान कायाशलयाकडून श्ी. िुमाळ याींचा तक्रार 
अिश आवश्यक कायशवाहीसाठी प्राप्त झाला आहे. 
(२) व (३) नाही. 
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(४) श्ी. शरद िुमाळ याींनी मा. पींतप्रिान कायाशलयास सादर केलेल्या तक्रारीच्या अनुर्ींगान े
पररवहन आयुत त. महाराषर राज्य याींच्या अहवालानुसार तत्कालीन अपर पररवहन आयुत त हे 
िबाबदार नसल्याचे आढळून आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

औसा व ननलाांगा तालुक्यातील शाळा खोल्यााांची दरुुस्ती िरण्याबाबत 
  

(४)  १०८८ (०८-०४-२०२०).   श्री.अशभमन्यु पवार (औसा) :  सन्माननीय शालेय शशिण माांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औसा व ननलींगा तालुत यातील अनेक शाळा ननिामकालीन असून शाळेच्या इमारतीची 
दरुुथती, नवीन वगशखोल्याींचे व इमारतीच ेबाींिकाम करण्याची आवश्यकता असल्यान ेथथाननक 
लोकप्रनतननिीनी अनुक्रम े उपववभागीय अधिकारी कायाशलय ननलींगा येथे ददनाींक.१० डड सेंबर, 
२०१९ रोिी वा त्या सुमारास झालेल्या आढावा बैठकीत, नागपूर येथील दहवाळी अधिवशेनात 
तसेच मा.मुख्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली औरींगाबाद येथे ददनाींक १० िानेवारी,२०२० रोिी वा 
त्यासुमारास  झालेल्या आढावा बठैकीत मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, औसा वविानसभा मतदारसींघातील ककती शाळाींची दरुुथती व नवीन इमारतीच े
बाींिकाम व वगश खोल्याींच ेबाींिकाम करण्याची आवश्यकता आहे तसेच त्यासाठी ककती ननिीची 
आवश्यकता आहे, सदर ननिी मींिुरीबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची सवशसािारण कारणे काय आहेत ? 
 

प्रा. वषाव गायिवाड (०६-०१-२०२१) :(१) होय. 
(२), (३) औसा वविानसभा मतदारसींघातील २६१ शाळाींतील १०७५ वगशखोल्याींची दरुूथती व ४२ 
शाळाींतील १२१ नवीन वगशखोल्याींचे बाींिकाम करण्याची गरि आहे. वगशखोल्याींची ननकड व 
ननिीच्या उपलब्ितनेुसार त्यापकैी ७३ वगशखोल्याींच े बाींिकाम व ४५९ वगशखोल्याींच्या 
दरुुथतीसाठी रु. ११५५.६० लक्ष ननिी जिल्हा ननयोिन सशमती व समर शशक्षा अशभयान या 
माध्यमाींतनू मींिूर करण्यात आला आहे. तसेच, वगशखोल्याींची ननकड व ननिीच्या 
उपलब्ितेनुसार जिल्हा वावर्शक योिना, समर शशक्षा अशभयान, जिल्हा पररर्द सेस फीं ड व 
सी.एस.आर इत्यादी माध्यमाींतनू वगशखोल्याींच्या बाींिकाम/दरुुथतीची तिवीि ठेवली आहे.  
  

___________ 
  

नवरगाव (ता.शसाांदेवाही, जि.चाांद्रपूर) येथे शैिणणि ववद्याथ्याांनी  
बससाठी आाांदोलन िेल्याबाबत 

  

(५)  १०९४ (०९-०४-२०२०).   श्री.बाांटी भााांगडडया (धचमूर) :  सन्माननीय पररवहन माांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवरगाव (ता.शसींदेवाही, जि.चींरांपूर) येथे पेंढरी, मो्ेगाव, केवाडा, वडशी, महादवाडी इत्यादी 
रथत्या वरच्या गावातील शैक्ष णक ववद्याथानना शशक्षणासाठी येणे क्रमप्राप्त असल्याने नवरगाव 
येथील शाळा-महाववद्यालये सु्ल्यानींतर सायींकाळी ५.३० वािता परत िाणारी धचमूर डपेोची 
बस वेळेवर न सु्ल्याने ववद्याथानना ता्कळत राहाव ेलागल्याने ववद्यार्थयाननी नवरगाव येथ े
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चत कािाम केल्याच ेददनाींक २४ डडसेंबर, २०१९ रोिी वा त्यासुमारास ननदशशनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर चींरांपूर जिल्ायातील धचमूर डपेोच्या बससे रामीण भागातील सेवसेाठी 
योग्य वेळेवर व ठरलेल्या मागाशत चालण्यासाठी थथाननक लोकप्रनतननिीनी वारींवार पत्रव्यवहार 
केला आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, धचमूर पररसरात नवरगाव, शसींदेवाही, िम्हपुरी, नागभीड हे शैक्ष णक व व्यापारी 
कें रां असताींना शासकीय बसेस योग्य वेळेवर व ठरलेल्या मागाशत चालववल्यास फायद्याच ेठरत 
असताींनाही वेळेत न चालववण्यान ेआधथशक नुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, चींरांपूर जिल्ायातील रामीण भागाच्या धचमूर व िम्हपुरी डपेोमध्ये उत्तम 
दिाशच्या तसेच कमी अींतरासाठी लहान व िाथत प्रमाणात बसेस उपलब्ि होण्याकररता 
प्रशासनास वारींवार पत्रव्यवहार करूनही बससे व सुवविा उपलब्ि होण्यास ववलींब होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्यानुसार उत्तम दिाशच्या  तसेच 
कमी अींतरासाठी लहान व अनतररत त बसेस उपलब्ि होण्याकररता कोणत्या उपाययोिना 
करण्यात आल्या आहेत वा येत आहे, 
(६) नसल्यास,  वव लींबाची कारणे काय आहेत? 
 

अॅड. अननल परब (१७-१२-२०२०) : (१) दद.२३.१२.२०१९ रोिी राज्य पररवहन धचमूर 
आगारातील शसींदेवाही ते धचमूर १६.०० व १७.३० वािता सु्णारी फेरी चालक व वाहकाींअभावी 
रद्द झाली असल्याने,  १९.०० वािता सु्णारी शसींदेवाही त ेधचमूर ही बस रत्नापूर फा्यावर 
ववद्यार्थयाननी २० शमनन्े थाींबवून ठेवल्याची घ्ना घडलेली आहे. 
(२) होय. 
(३), (४) व (५) धचमूर व िामपरुी आगारातून अनकु्रमे ५६ व ६५ ननयते चालववण्यात येतात. 
त्याकरीता अनुक्रम े ५९ व ७० वाहने उपलब्ि करुन देण्यात आलेली आहेत. सन २०१९-२० 
मध्ये धचमुर आगारास १० व िामपुरी आगारास ४ नवीन बसेस उपलब्ि करुन देण्यात 
आलेल्या आहेत. सदर बसेस वेळेवर व ननयोजित वळेेस सोडण्याबाबत आवश्यक ती कायशवाही 
करण्यात येते. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही 

___________ 
  

नागपूर येथ ेभेसळयुक्त सुपारीची ववक्री होत असल्याबाबत 
  

(६)  ११९३ (०७-०४-२०२०).   श्री.टेिचाांद सावरिर (िामठी) : सन्माननीय अन्न व औषध 
प्रशासन माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  नागपूर येथे भेसळयुत त सपुारीची ववक्री होत असल्याच े माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, और्ि प्रशासन ववभागाच्या कारवाईनींतर देखील सदर ववक्री सुरुच असल्याचे 
ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोत त प्रकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. रािेंद्र शशाांगणे (२१-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
    उपरोत त प्रकरणी अन्न और्ि प्रशासनाने सींबींधित आथथापनाींवर प्रभाववपणे कारवाई 
घेतलेली असल्यान ेतद्दनींतर सींबींधित आथथापनाींववरुध्द प्रशासनास कोणत्याही प्रकारची तक्रार 
प्राप्त झालेली नाही. तसेच सींबींधित पेढीकडून उपरोत त कारवाईनींतर भेसळयुत त/ननकृष् दिाशची 
सुपारी ववक्री होत असल्याचे अन्न व और्ि प्रशासनाच्या ननदशशनास आले नाही. 
(३) अन्न व और्ि प्रशासन याींच्याद्वारे डडसेबींर, २०१९ च्या दरम्यान कृब्रत्रम रींग लावलेली व 
ननकृष् दिाशची सुपारी ववकणाऱ्या एकुण ०४ पेढ्या व त्याींच्या ०८ गोडावून मध्ये एकूण २३ 
नमुने ववश्लेर्णाथतव घेण्यात आले असून ४,६१,०६८ ककलो ककीं मत रु.८,५६,१४,७८०/- चा साठा 
िप्त करण्यात आला आहे. अन्न ववश्लेर्क याींनी सदरचे २३ नमुने कमी दिाशच ेअसल्याच े
घोवर्त केले असून सदर २३ प्रकरणात न्यायननणशय अिश दाखल करण्यात आले आहेत. सदर 
२३ प्रकरणे न्यायननणशयाकरीता प्रलींब्रबत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

  
राज्यातील अल्पसाांख्याि माांडळातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(७)  १२१४ (०६-०४-२०२०).   श्री.फारूि शाह (धुळे शहर) : सन्माननीय अल्पसाांख्यााांि वविास 
माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अल्पसींख्याक समािाच ेप्रश्न सोडववण्यासाठी ननमाशण केलेल्या ववववि सशमत्या 
व मींडळावरील अधिकारी व कमशचारी याींची पदे अनेक मदहन्याींपासनू ररत त आहेत हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, अल्पसींख्याक समािाच्या ववकासासाठीच्या योिना राबववण्यात अनेक अडचणी 
येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने सदरील सशमत्या व मींडळातील ररत त्त पदाींचा आढावा घेऊन उत त पदे 
तातडीन ेभरण्याबाबत कोणती कायशवाही केली  वा करण्यात येत आहे , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. नवाब मशलि (२८-०१-२०२१) : (१) होय. हे अींशत: खरे आहे. 
    अल्पसींख्याक ववकास ववभागाच्या अधिनथत सशमत्या व मींडळाींवरील 
अधिकारी/कमशचाऱ्याींची पदे प्रनतननयुत तीने तसेच ननयशमत व बाहययींत्रणेमाफश त भरण्यात 
आलेली आहेत. तर काही पदे अनतररत त कायशभारान ेभरण्यात आलेली आहेत. 
(२) ववकासाशी सींबींधित सवश योिनाींची अींमलबिावणी ननयशमतपण ेकरण्यात येत आहे. 
(३) िी पदे अनतररत त कायशभारान े भरण्यात आलेली आहेत त्या पदावर ननयशमत 
उमेदवार उपलब्ि करुन देण्याबाबत सामान्य प्रशासन ववभागाकड े मागणी करण्यात आली 
असून त्याचा पाठपुरावाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
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पुणे शहरातील ज्येष्ट्ठ नागररिााांना एस.टी. महामाांडळातफे देण्यात येणारे स्माटव िाडव 
  

(८)  १२४८ (०८-०४-२०२०).   श्री.चेतन तुप े (हडपसर), श्रीमती माधुरी शमसाळ (पववती) :   
सन्माननीय पररवहन माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरातील थवारगे्, शशवािीनगरसह पुणे ववभागातील १३ आगारामध्ये एस्ी 
महामींडळा तफे ज्येषठ नागररकाींना थमा श् काडश काढून देण्याच्या योिनेअींतगशत एकच  खडकी 
ठेवण्यात आल्याने ज्येषठ नागररकाींना काडश काढण्यास त्रासाला सामोरे िावे लागत असल्याचे 
माहे डडसेंबर २०१९ मध्ये वा दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु थमा श् काडश शमळण्यास ववलींब होत असल्यान े ज्येषठ नागररकाींना 
वारींवार फे-या माराव्या लागत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ज्येषठाींना थमा श् काडश त्वररत शमळण्याबाबत शासनाकडून कोणत्या थवरुपाची 
उपाययोिना करण्यात आली अथवा येत आहे, 
(४) नसल्यास, वव लींबाची कारणे काय आहेत? 
 

अॅड. अननल परब (१७-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
      परींतु दद.२८.१२.२०१९ रोिी द ्ाईम्स ऑफ इींडडया, पुणे आवतृ्ती मध्ये याबाबत बातमी 
प्रशसध्द झालेली आहे. 
(२) व (३) ज्येषठ नागररकाींना थमा श्काडशच्या चौकशीकरीता वारींवार आगारात याव ेलागू नये 
याकरीता सींबींधिताींना लघुसींदेशाद्वारे (एसएमएस) त्याींचे थमा श्काडश आगारात आल्याच े
कळववण्यात येते. थमा श्काडश त्वरीत शमळण्यासाठी आगाराींमध्ये अनतररत त सींगणक देणे तसचे 
ज्या मुख्य बसथथानकाींव्यनतररत त ज्या वाहतुक ननयींत्रण कक्षामध्ये सदर कायशप्रणाली 
आवश्यक आहे तेथ े मे.रायमॅत स कीं पनी माफश त पुणे ववभागात १०० पेक्षा िाथत एिीं्सची 
ननयुत ती करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

धचखली (जि. बलुिाणा) येथ ेऔद्योधगि प्रशशिण साांस्था सुरु िरण्याबाबत 
  

(९)  १२८७ (२३-०४-२०२०). श्रीमती श्वेता महाले (धचखली) : िौशल्य वविास, रोिगार व 
उद्योििता माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  िाड (ता. जि. बुलडाणा) व अमडापूर (ता. धचखली जि. बुलडाणा) या पररसरात मुथलीम 
समाि बहुसींख्येन े असून समािात शशक्षणाच े प्रमाण खूप कमी असल्यामळेु त्याींच्यामध्ये 
बेरोिगारीच ेप्रमाण अधिक आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, थथाननक लोकप्रनतननिी याींनी ददनाींक २०/१२/२०१९ रोिी सदर गावाींत कौशल्य 
आिाररत रोिगाराींची ननशमशती होण्यासाठी औद्योधगक प्रशशक्षण कें रां सुरु करण्याबाबत केलेल्या 
मागणीनुसार शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. नवाब मशलि (२२-१२-२०२०) : (१) होय, हे अींशत:  खरे आहे. 
(२) िाड (ता.जि. बुलडाणा) व अमडापूर (ता.धचखली जि. बुलडाणा) या गावात कौशल्यावर 
आिाररत रोिगाराींची ननशमशती होण्यासाठी औद्योधगक प्रशशक्षण कें रां सुरु करण्याबाबत 
अल्पसींख्याक ववभागान ेजिल्हा व्यवसाय शशक्षण व प्रशशक्षण अधिकारी, बुलडाणा याींना 
प्रिानमींत्री िन ववकास कायशक्रम अींतगशत सववथतर प्रथताव अींदािपत्रकासह व िागा 
उपलब्ितेसह सादर करण्याबाबत कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.  
     ___________ 

  
महागााांव शहरात (जि. यवतमाळ) श्री लक्ष्मी सोयाबीन गोल्ड ररफाइन िाां पनीच्या ननिृष्ट्ट व 

दगुांधीयुक्त तेलाची ववक्री होत असल्याबाबत 
  

(१०)  २६६७ (०६-०४-२०२०).   श्री.नामदेव ससान े(उमरखेड) :   सन्माननीय अन्न व औषध 
प्रशासन माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  महागाींव शहरातील (जि. यवतमाळ) एका नामाींककत ककराणा दकुातून ददनाींक १३ डडसेंबर, 
२०१९ रोिी खरेदी करण्यात आलेल्या श्ी लक्ष्मी सोयाबीन गोल्ड ररफाइन ऑइलच्या खाद्य 
तेलाच्या बींद पाकी्ातील तेल दगुनिीयुत त व ननकृष् दिाशचे असल्याची तक्रार अन्न व और्िी 
प्रशासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व  
त्यानुसार सींबधित दकुानदार व कीं पनीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत?  
 

 

डॉ. रािेंद्र शशाांगणे (०५-०१-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे. महालक्ष्मी गोल्ड ररफांनन्ड 
सोयाब्रबन तेलाबाबतची तक्रार प्रशासनास दद. २५.१२.२०१९ रोिी प्राप्त झाली. 
(२) प्राप्त तक्रारीच्या अनुर्ींगे दद. २७/१२/२०१९ रोिी मे.अरगुलवार ककराणा, महागाींव, जि. 
यवतमाळ या पेढीची अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा २००६ अींतगशत रीतसर तपासणी करून 
ररफांनड सोयाबीन तेल (महालक्ष्मी गोल्ड) या अन्न पदाथाशचा नमुना ववश्लेर्णासाठी घेतला. 
सदरचा अन्न नमनुा प्रमा णत घोवर्त झाला आहे. सदर कायशवाहीबाबत तक्रारदारास 
कळववण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

  
राज्यात अविाळी पावसामळेु शतेिऱयााांच्या ज्वारी वपिााांच ेझालेले निुसान 

  

(११)  ३१७७ (१४-०४-२०२०).   श्री.चाांद्रिााांत (भाऊ) ननाांबािी पाटील (मुक्ताईनगर) :   
सन्माननीय अन् न व नागरी परुवठा आणण ्ाहि साांरिण माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात माहे सप् े्ंबर- ऑत ्ोबर, २०१९ मध्ये परतीच्या अवकाळी पावसामुळे ज्वारी 
वपकाींचे नुकसान झाले असून काळी व कोंब फु्लेली ज्वारी, तालकुाथतरावरील शासकीय ज्वारी 
खरेदी कें रांावर खरेदी केली िात नसल्यान े तसेच कोणीही व्यापारी ही ज्वारी खरेदी करीत 
नसल्यान ेशेतकरी आधथशक अडचणीत सापडला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२)  असल्यास, शासनाने कोणतीही िाचक अ् न लावता सरसक् काळी ज्वारी खरेदी 
करण्याची मागणी वारींवार शासनाकड ेशेतकरी करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, यासींदभाशत शासनाने काय ननणशय घेतला आहे, त्याींचे थवरुप काय आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. छगन भिुबळ (१७-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२)  हे खरे आहे. 
(३) लोकप्रनतननिीींनी केलेल्या मागणीनुसार अवकाळी पावसामुळे काळी पडलेली Non-FAQ 
ज्वारी आिारभुत ककीं मत खरेदी योिनेंतगशत खरेदी करावी ककीं वा कसे, याबाबत राज्य शासनान े
कें रां शासनास प्रथताव सादर केला होता. तथावप ददनाींक २८ िानेवारी, २०२० रोिीच्या पत्रान्वये 
सदर ववनींती कें रां शासनाने अमान्य केली असल्याने अशा प्रकारे काळी पडलेली Non-FAQ 
ज्वारी राज्य शासनास आिारभुत ककीं मत खरेदी योिनेंतगशत खरेदी करता येणे शत य नाही.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

  
मुाांबई उपनगरातील चारिोप, िााांहदवली येथे प्लाजस्टिची अाांडी ववक्री िरणाऱयााांवर िारवाई 

िरण्याबाबत 
  

(१२)  ४२९३ (०७-०४-२०२०).   श्री.प्रिाश सुव े (मागाठाणे), श्री.साांिय साविारे (भुसावळ), 
श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्रीमती याशमनी यशवाांत िाधव (भायखळा) :   सन्माननीय अन्न 
व औषध प्रशासन माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील काींददवली पजश्चमेकडील चारकोप येथील काही िागतृ तरुणाींनी प्लाजथ्कची अींडी 
घेऊन िाणारे दोन ्ेम्पो ददनाींक १९ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासुमारास पकडले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू दोन ्ेम्पोमध्ये सुमारे ४ हिार भेसळयुत त प्लाजथ्कची अींडी आढळून 
आली असून या ववरुद्ि पोशलसाींत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोत त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या अनुर्ींगान े
दोर्ी आढळणा-या व् यत  तीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. रािेंद्र शशाांगणे (२१-०१-२०२१) : (१) व (२) हे  खरे नाही. 
(३)  मुींबई उपनगरातील चारकोप, काींदीवली येथे प्लाथ्ीकची अींडी असल्याच्या तक्रारीवरून 
दद. ०३.०१.२०२० रोिी अन्न व और्ि प्रशासनाचे अधिकारी व पोशलसाींनी दोन ्ेम्पोमिील 
साठा ववश्लेर्णासाठी ताब्यात घेतला होता. तथावप, सदर अींडी (२७२० नग) भेसळयुत त ककीं वा 
प्लाजथ्कची नसल्याच ेआढळून आले आहे.    
   या दोन्ही अींडी ववके्रत्याींच्या आथथापनाींच्या तपासणीींच्या अनुर्ींगान े दोन्ही अींडी 
ववके्रत्याींववरुध्द तडिोड अिश दाखल करून प्रत्येकी रु.५०००/- प्रमाणे दींडात्मक कारवाई 
करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 
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अाांबािोगाई (जिल्हा बीड) येथील राज्य पररवहन महामाांडळाच्या  
एसटी बस नादरुुस्त असल्याबाबत 

  

(१३)  ४४०७ (०९-०४-२०२०).   श्रीमती नशमता मुाांदडा (िेि) :   सन्माननीय पररवहन माांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींबािोगाई (जिल्हा बीड) येथील राज्य पररवहन महामींडळाच्या एस्ी बसेसची दरूवथथा 
झाली असून त्यातील ककत्येक बसची आसन ेमोडकळीस आलेली असून बसेस रथत्यातच बींद 
पडत असल्यान ेतेथील नागररकाींना व शाळकरी मुलाींना मोठ्या प्रमाणात गैरसोयीचा 
सामना करावा लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तथेील पररवहन महामींडळाच्या बसन े प्रवास करणाऱ्या प्रवाशाींची व शाळकरी 
मुलाींची सींख्या मोठ्या प्रमाणावर असून महामींडळाचे अधिकारी प्रवाशाींच्या सोयीकड े दलुशक्ष 
करत असल्याच ेनन दशशनास आले आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास उपरोत त प्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय व चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

अॅड. अननल परब (१७-१२-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
   अींबािोगाई आगारामध्ये वाहनाींची ननयतकालीक देखभाल करुन सुजथथतीत वाहने मागाशवर 
देण्यात येतात. मागशथथ ब्रबघाड झाल्यास सदरचा ब्रबघाड वळेीच हाताळला िातो. प्रवाशी व 
ववद्याथी याींची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये याची वळेीच दक्षता घेतली िाते. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील िननष्ट्ठ महाववद्यालयीन शशििााांना वेतन देण्याबाबत 
  

(१४)  ४९९० (१०-०४-२०२०).   श्री.सुभाष धोटे (रािूरा) :   सन्माननीय शालेय शशिण माांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सन १९९८ पासून ववनावेतन काम करणा-या उच्च माध्यशमक व कननषठ 
महाववद्यालय शशक्षकाींना ववत्तीय तरतूद करुन त्याींना ददनाींक १ एवप्रल, २०१९ पासून २० ्त के 
वेतन ददले िाईल असा शासन ननणशय देण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या शासन ननणशयामध्ये या शशक्षकाींना वेतन देताना १०० ्त के ननकालाची अ् 
घातलेली असून ही अन्यायकारक अ् रद्द करण्यात यावी अशी मागणी शशक्षकाींकडून होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने ननणशयामध्ये बदल करुन गत १८ वर्श वेतनापासनू वींधचत 
असलेल्या शशक्षकाींना वेतन देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

प्रा. वषाव गायिवाड (१६-१२-२०२०) : (१) महाराषर खािगी शाळाींतील कमशचारी (सेवेच्या शती) 
ववननयमन अधिननयम, १९७७ मिील ननयम ४ (३) नुसार ववनाअनुदाननत शशक्षकाींना वेतन 
देण्याची िबाबदारी सींबींधित सींथथेची आहे.  तथावप, मींत्रीमींडळाच्या ददनाींक १४ ऑत ्ोबर, 
२०२० च्या बैठकीत ददनाींक १ नोव्हेंबर, २०२० पासून २० ्त के अनुदान देण्याचा ननणशय 
घेण्यात आला आहे. 
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(२) व (३) शासन ननणशय, ददनाींक २९ िानेवारी, २०२० मिील तरतदूीनुसार मूल्याींकनाच ेशासन 
ननणशय, ददनाींक १५ नोव्हेंबर, २०११ व ददनाींक ४ िून, २०१४ मिील अ्ी व शतींनसुार अनुदान 
देण्यात येणार आहे. यात १०० ्त के ननकालाची अ् बींिनकारक नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

ववद्याथी पटसाांख्येच्या आधारे वेतन देणाच्या शासनाच्या ननणवयाबाबत 
  

(१५)  ५८९० (१०-०४-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल 
(मुाांबादेवी) :   सन्माननीय शालेय शशिण माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ववद्याथी प्सींख्येच्या आिारे शशक्षकाींचे वेतन ठरववण्याबाबत शासनान ेददनाींक ४ 
डडसेंबर २०१९ रोिी वा त्यासमुारास पररपत्रक काढले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याचा सवाशधिक भुदनड मराठी शाळाींना बसणार असून सदर ननणशयाववरुध्द 
शशक्षण सींघ्नाींकडून नतव्र ववरोि होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोत त प्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानसुार सदर ननणशयाचा फेर ववचार करण्याच्या दृष्ीन ेकोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वव लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

प्रा. वषाव गायिवाड (३०-१२-२०२०) : (१) व (२) आयुत त (शशक्षण) याींनी  ददनाींक ४ डडसेंबर, 
२०१९ अन्वये शालेय शशक्षण ववभागाशी सींबींधित महत्वाच्या ववर्याींच्या प्रभावी 
अींमलबिावणीसाठी ववर्यावार अभ्यासग् थथापन करण्याबाबतच े पररपत्रक ननगशशमत केले 
होते.  
(३)  मात्र सदर अभ्यासग् आयतु त (शशक्षण) याींच्या ददनाींक १९ डडसेंबर, २०१९ च्या पत्रान्वये 
रद्द करण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यात भेसळयकु्त चहा ववके्रत ेव उत्पादिााांवर िारवाई िरण्याबाबत 
  

(१६)  ६०६५ (०७-०४-२०२०).   श्री.देवेंद्र भुयार (मोशी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), 
अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय अन्न व औषध 
प्रशासन माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात रथत्यावरील चहा ्परी व हॉ्ेल येथे ्ाकलेल्या छाप्याींमध्ये भसेळ युत त, रींग 
्ाकलेल्या चहा पावडरचा वापर करुन तयार केलेला चहा राहकाींना देण्यात येत असल्याच े
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, येवले अमतृतुल्य या १८५ पेक्षा अधिक फॅ्रचाइिीीं असलेल्या चहा मसाल्याची 
अन्न व और्ि प्रशासनाच्या पणेु ववभागाने माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
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तपासणी करुन एक लाख रुपयाींपेक्षा अधिक ककीं मतीचे पदाथश िप्त करुन ते राज्य आरोग्य 
प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठववण्यात आले होत ेपरींतु याबाबत राज्य आरोग्य प्रयोगशाळेने 
पाठववलेला अहवाल समािानकारक नसल्याने म्हैसूर येथील प्रयोगशाळेत पाठववले असता 
मसाल्यामध्ये खाण्यास अन्न सुरक्षा मानके कायद्यान्वये बींदी असलेल्या ्ारा झन या कृब्रत्रम 
खाद्यरींगाच े शमश्ण असल्याच ेमाहे  िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, अन्न व और्ि प्रशासन ववभागान े राज्यामध्ये ददनाींक १ िानेवारी, २०१८  
पासून आितागायत ककती चहा पेय ववके्रते व चहा पावडर उत्पादक याींच्यावर छापे ्ाकले 
आहेत, त्यापकैी प्रयोगशाळेमध्ये चाचणी केलेल्या ककती नमुन्यामध्ये  रींग व इतर भसेळ 
आढळून आली, 
(४) असल्यास त्यानुसार ददनाींक १ िानेवारी, २०१० पासनू अन्न व और्ि प्रशासन ववभागान े
दाखल केलेल्या गुन्हयाींमिून ककती चहा पेये ववके्रते व चहा पावडर उत्पादक याींच्यावरील गुन्हे 
न्यायालयामध्ये शसद्ि झाले आहेत, 
(५) तसेच चहा पावडर उत्पादक, ववके्रते, रथत्यावरील चहा ्परी व हॉ्ेलमिील चहा पेय 
ववके्रते याींचकेडील चहा मिील रींग व इतर भेसळ शोिून त्याींच्यावर गुन्हे दाखल करण्यासाठी 
व भेसळ रोखण्यासाठी शासनान ेकोणत्या उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आहेत, 
(६)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. रािेंद्र शशाांगणे (२१-०१-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 राज्यात काही दठकाणी चहा तयार करताना वापरण्यात येणाऱ्या चहा मसाला व चहा पावडर 
मध्ये शसींथे्ीक फुड कलर ्ाररा झन हा खाद्यरींग वापरत असल्याचे ननदशशनास आले आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
दद. २१/०९/२०१९ रोिी म.ेयेवले फुड प्रोडत ्स, पुणे  या  अन्न उत्पादक आथथापनेची 
तपासणी करून घेण्यात आलेल्या चहा मसाला(सु्ा) व (पॅक) या अन्न पदाथाशचे नमुने राज्य 
आरोग्य प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठववण्यात आले होते  याबाबत राज्य आरोग्य 
प्रयोगशाळेने पाठववलेला अहवाल समािानकारक नसल्याने सदरचे नमुने रेफरल फुड लॅबोरे्री, 
म्हैसुर येथे तपासणीसाठी पाठववले, सदर नमुन्यात ्ाररा झन हा शसींथे्ीक कलरीींग मॅ्र 
असल्याचे रेफरल फुड लॅबोरे्री, म्हैसूर याींनी त्याींच्या अनुक्रमे दद.१४.०१.२०२० व 
दद.२०.०१.२०२० च्या अहवालात नमुद केले आहे. 
(३) राज्यात दद. ०१ िानेवारी, २०१८ ते आितागायत ववववि दठकाणी चहा पये ववके्रत,े चहा 
पावडर ववके्रते व चहा पावडर उत्पादक याींच्यावर छापे ्ाकून एकूण १३७ नमुने ववश्लेर्णासाठी 
घेण्यात आले. त्यापकैी ५१ नमनुे प्रमा णत दिाशच े घोवर्त झाले. तसचे कृब्रत्रम खाद्यरींग 
्ाररा झन हा आढळून आल्यामुळे ०२ नमनुे असुरक्षक्षत घोवर्त झाले असून १४ नमुन े
मानदाप्रमाणे नसल्याच े आढळून आले आहे. १३ नमुन े लेबलदोर्युत त आढळून आले. ५७ 
नमुन्याींच ेअहवाल प्रलींब्रबत आहेत. 
(४) राज्यात चहा पेये ववके्रते व चहा पावडर उत्पादक याींचेववरुध्द ०५ गुन्हे दाखल झालेले 
आहेत व त ेमा. न्यायालयात न्यायप्रववष् असून प्रलींब्रबत आहेत. 
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(५) अशा प्रकरणी वारींवार मोदहमा घेवून, िाडी िप्ती ्ाकून चहा पावडर उत्पादक, ववके्रते, 
रथत्यावरील चहा ्परी व हॉ्ेल मिील चहा पेय ववके्रते याींची ननयशमत तपासणी करून अन्न 
नमुने ववश्लेर्णासाठी घेण्याबाबत अधिकाऱ्याींना ननदेश देण्यात आले आहे. त्या अनुर्ींगे नमुने 
घेण्यात येतात व प्राप्त ववश्लेर्ण अहवालाच्या अनुर्ींगान ेअन्न सुरक्षा व मानके कायद्याींतगशत 
कारवाई घेण्यात येते. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  
राज्यातील मुक्त ररिा परवान्याच ेधोरण अवलाांबताना गरिू व बेरोिगारााांना तसेच स्थाननिााांना 

डावलले िात असल्याबाबत. 
  

(१७)  ६०८७ (१०-०४-२०२०).   श्रीमती माांदा म्हात्र े (बेलापूर) :   सन्माननीय पररवहन माांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाने गत काही वर्ाशपासून मुत त ररक्षा परवान्याचे िोरण अवलींबले असून 
परवाने खुले करताींना गरि ूव बरेोिगाराींना तसेच थथाननकाींना प्रािान्य शमळाव ेयासाठी १५ 
वर्े वाथतव्याची अ् घातली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परराज्यातून आलेल्या असींख्य परप्राींतीयाींनी राज्यात एक त े दोन वर्श रादहले 
असतानाही दलालाींच्या सहकायाशने बनाव् कागदपत्राींद्वारे शाळेच े दाखले, रेशन काडश सादर 
करून थथाननक वाथतव्याच ेदाखले शमळवव ले असल्यान ेयाबाबतच्या चौकशीची मागणी कोकण 
ववभाग ररक्षा-्ॅत सी महासींघान ेकेली हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोत त प्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानसुार कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
 

अॅड. अननल परब (१४-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
   महाराषर मो्ार वाहन ननयम, १९८९ च्या ननयम ४ (२) मिील तरतूदीनसुार लोकसेवा 
वाहन चालववण्याच े अधिकारपत्र शमळण्यासाठी अिशदारास अिाशसोबत सक्षम प्राधिकरणाकडून 
नमुना “एस.ई.सी.”  मध्ये प्राप्त केलेले १५ वर्े वाथतव्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे अननवायश 
आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
   कोकण ववभाग ररक्षा-्ॅत सी महासींघ, कल्याण जि.ठाणे याींचे दद.०१.०१.२०१८ रोिीच े
ननवेदन प्रादेशशक पररवहन कायाशलय, ठाणे व उप प्रादेशशक पररवहन कायाशलय, कल्याण या 
कायाशलयास प्राप्त झालेले आहे. 
(३) अिशदाराने ऑ्ोररक्षा व ्ॅत सी परवाना प्राप्त करताना सादर केलेले अधिवास/थथाननकत्व 
प्रमाणपत्र व वतशणूकीचा दाखला याची खातरिमा करण्यास व बनाव् कागदपत्राींआिारे 
ऑ्ोररक्षा व ्ॅत सी परवान े िारी झाल्याच े आढळल्यास, सींबींधिताींववरूध्द गुन्हे दाखल करून 
तात्काळ परवान ेरद्द करण्याबाबत पररवहन आयुत त कायाशलयान े दद.०१.०३.२०१८ रोिीच्या 
पत्रान्वये सवश प्रादेशशक/उप प्रादेशशक पररवहन अधिकारी याींना ननदेश ददलेले आहेत. 
   नमूना “एस.ई.सी.” नुसार वाथतव्याचे प्रमाणपत्र हे महसूल ववभागाव्दारे व रेशनकाडश हे 
शशिावा्प कायाशलयाकडून िारी करण्यात येतात. 
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    तसेच वसई पोलीस थ्ेशनमध्ये ९ अिशदाराींनी खो्े रदहवासी व अधिवास प्रमाणपत्र 
दाखल केल्याबाबत त्याींच्याववरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यासींदभाशत तहशसलदार 
कायाशलय, वसई याींच्या दद.०४.०४.२०१९ च्या पत्राच्या अनुर्ींगाने उप प्रादेशशक पररवहन 
कायाशलय, वसई येथे ९ अिशदाराींपैकी ५ अिशदाराींनी अनुज्ञप्ती व बॅि तसेच परवान्यासाठी 
इरादापत्र प्राप्त केले असल्याचे ननदशशनास आल्यावरून सदर ५ अिशदाराींची अनुज्ञप्ती व बॅि 
तसेच २ िणाींनी केलेली वाहनाची नोंदणी रद्द करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

मुाांबई िचरामुक्त िरण्यासाठी अशभयान सुरु िरण्याच्या ननणवयाबाबत 
  

(१८)  ६३३४ (०७-०४-२०२०).   श्रीमती याशमनी यशवाांत िाधव (भायखळा) : सन्माननीय 
पयाववरण व वातावरणीय बदल माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई कचरामुत त करण्यासाठी अशभयान सुरु करण्याचा ननणशय मा.पयाशवरण मींत्री याींनी 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननणशयाच्या अनुर्ींगाने अींमलबिावणीची सद्यजथथती काय आहे, 
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. आहदत्य ठािरे (२७-०१-२०२१) : (१) व (२) शासनाकडून वेळोवेळी ननदेश देण्यात आलेले 
असून, मुींबई कचरा मुत त करण्यासाठी मुींबई महानगरपाशलकेकडून खालीलप्रमाणे उपाय योिना 
करण्यात येत आहेत: 
i) मुींबई महानगरपाशलकेच्या अखत्याररत येत असणाऱ्या सवश रथत्याींची घन कचरा व्यवथथापन 
खात्यामाफश त सकाळपाळी मध्ये सफाई करण्यात येते.  आवश्यकतेनुसार अधिक कचरा 
असलेल्या/ववशेर् रथत्याींची सफाई तीन पाळयाींमध्ये करण्यात येते. 
ii) घरा-घरातून कचरा सींकलन करण्यात येत असून, झोपडप््ी वथत्याींमिून कचरा सींकलन 
करण्याकरीता थवच्छ मुींबई प्रबोिन अशभयान (SMPA) येािना राबववण्यात येत आहे. 
iii) मोठया प्रमाणात कचरा ननमाशण होणाऱ्या दठकाणी सींकलनाकररता डब े ठेवण्यात आले 
असून, सदर डब्याींमिील कचरा तीन पाळयाींमध्ये ननयशमत उचलण्यात येतो. 
iv) रहदारीची दठकाणे, बस थाींबे, पयश् नथथळे, इत्यादी दठकाणी ओल्या व सुत या कचऱ्याकरीता 
थवतींत्र कचरापे्या बसववण्यात आल्या आहेत.  सदर कचरापे्याींमिला कचरा रथत े सफाई 
करताना उचलला िातो. 
v) उपरोत त कचरा सींकलन आ ण वाहतुकीकरीता ववभाग थतरावर गाडयाींच्या मागानचे ननयोिन 
करण्यात आले असून त्याची का्ेकोरपणे अींमलबिावणी केली िात आहे. 
vi) महानगरपाशलकेमाफश त ननयतु त करण्यात आलेल्या त लीन अप माशशल्सद्वारे कचरा 
करणाऱ्याींवर वेळोवेळी कारवाई करण्यात येत.े 
vii) ववभागीय थतरावर थवच्छता, कचरा वगीकरण, कचऱ्याची ववल्हेवा्, इत्यादीींकरीता 
ननयशमतपणे िनिागतृी करण्यात येते. 
(३)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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महाराष्ट्र राज्य पररवहन माांडळाच्या बसेसवर व बसस्थानिामध्ये 
िरण्यात आलेल्या िाहहरातीबाबत. 

 (१९)  १०९४१ (०६-०६-२०२०).   श्री.वविास ठािरे (नागपूर पजश्चम) : सन्माननीय पररवहन 
माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  महाराषर राज्य मागश पररवहन महामींडळाच्या बससेवर िादहरात प्रशसध्द करण्यासाठी मे. 
राकेश ॲडव्हर्ाईजिींग प्रा. शल. याींची आ ण बसथथानकाींवर िादहरात प्रशसध्द करण्यासाठी म.े 
श्ी.ओम ॲडव्हर्ायजिींग याींची ननववदाप्रकक्रयेव्दारे ननवड करण्यात आली होती, हे खरे आहे 
काय,  
(२)  असल्यास, यासींदभाशतील प्राप्त तक्रारीींच्या अनुर्ींगाने सुरक्षा व दक्षता अधिकारी, राज्य 
मागश पररवहन महामींडळ याींचमेाफश त चौकशी केली असता या सींथथाींनी बनाव् प्रमाणपत्र ेसादर 
केल्याचे ननषपन्न झाले असून सींबधित सींथथाींकडून थकीत रत कमेची वसुली करणे बाकी 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व  
त्यानुसार सदर सींथथाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, त्याचे  थवरूप 
काय आहे,     
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

अॅड. अननल परब (१७-१२-२०२०) : (१) होय. 
(२) व (३) महाराषर राज्य मागश पररवहन महामींडळाच्या बसेसवर िादहरात प्रशसध्द 
करण्यासाठी म.े राकेश ॲडव्हर्ाईजिींग प्रा. शल. याींची आ ण बसथथानकाींवर िादहरात प्रशसध्द 
करण्यासाठी मे. श्ी. ओम ॲडव्हर्ायजिींग याींची ननववदा प्रकक्रया राबवून ननवड करण्यात 
आलेली आहे. त्यानुसार सामाजिक न्याय ववभागाने ववववि िादहराती प्रशसध्द करण्यासाठी 
शासन ननणशय ननगशशमत करुन त्याअन्वये मादहती व िनसींपकश  महासींचालनालयान े िानेवारी 
२०१९ मध्ये कायाशदेश ददलेले होत.े  यासींदभाशतील प्राप्त तक्रारीींच्या अनुर्ींगान ेसुरक्षा व दक्षता 
अधिकारी, रा.प. महामींडळ याींचमेाफश त चौकशी केली असता, या सींथथाींनी बनाव् प्रमाणपत्र े
सादर केल्याचे ननषपन्न झाले आहे.  त्यानसुार या सींथथाींवर पढुील कारवाई करण्यात येत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
    ___________ 

  
शासनाच्या आदेशानाांतर शैिणणि शुल्ि वसुली व शुल्िवाि िरणाऱया शैिणणि साांस्थााांवर 

िारवाई िरण्याबाबत 
 (२०)  ११३६१ (२८-०७-२०२०).   श्री.देवेंद्र फडणवीस (नागपूर दक्षिण पजश्चम), श्री.चाांद्रिााांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आशशष शेलार (वााांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), 
श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.अशभमन्य ुपवार (औसा), श्री.साांिय पोतनीस (िशलना), 
श्री.गणेश नाईि (ऐरोली), श्री.सुननल प्रभू (हदाांडोशी), श्री.सधचन िल्याणशेट्टी (अक्िलिोट), 
अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्री.पराग शाह 
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(घाटिोपर पूवव), श्री.सुधीर मुनगाांटीवार (बल्लारपूर), श्री.चेतन तुपे (हडपसर), श्री.गणपत 
गायिवाड (िल्याण पूवव), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), डॉ.बालािी किणीिर (अाांबरनाथ), 
श्री.सुभाष देशमखु (सोलापूर दक्षिण), श्री.साांतोष दानव े(भोिरदन) : सन्माननीय शालेय शशिण 
माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोरोनाचा प्रभाव रोखण्यासाठी सींपूणश भारतामध्ये लॉक डाऊन सुरू असून त्याचा पररणाम 
सवशसामान्य िनतेला सोसावा लागत असल्यान े या शैक्ष णक वर्ाशत अकरावी प्रवेशाच े वळेी 
शाळा तसेच कननषठ महाववद्यालयाींनी गत वर्ाशपेक्षा अधिक शुल्क आकारू नये अशी मागणी 
शसथकॉम या सींघ्नेने मा. मींत्री शालेय शशक्षण वव भाग याींना माहे एवप्रल, २०२० मध्ये वा 
त्या दरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वारींवार शाळा व कननषठ महाववद्यालयाींकडून पालकाींकड ेसींपूणश वर्ाशच ेशुल्क 
एकरकमी भरण्यासाठीचा तगादा न लावता त्याींना सोयीनसुार शुल्क भरण्याची मुभा शमळावी 
तसेच चालू शैक्ष णक वर्ाशत फी मध्ये कोणतीही वाढ न करता शासनाच्या अ्ी शथीनुसार 
ववववि सवलती देण्याबाबत लोकप्रनतननिीींनी मा. मुख्यमींत्री, मा. शालेय शशक्षण मींत्री याींना 
लेखी ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, वावर्शक शैक्ष णक शुल्क वसुली  एकदाच न घेता माशसक त्रैमाशसक िमा करण्याचा 
पयाशय पालकाींना देण्याबाबत तसचे शैक्ष णक वर्श २०२०-२१ साठी शुल्कवाढ न करण्याबाबत 
शासनाने ददनाींक ८ म,े २०२० रोिीच्या शासन ननणशयान्वये सवश बोडाशच्या, सवश माध्यमाींच्या 
शाळाींना आदेश ददले असूनही सदर आदेशाींचे पालन न करता अनके शाळाींकडून शुल्क वसुली 
व फी वाढ करण्यात येत असल्याचे तसेच  ऑनलाईन शशक्षण सुरु असतानाही ववद्यार्थयानकडून 
रींथालय, प्रयोगशाळा, क्रीडासींकुले याींच े शुल्क आकारत असल्याच े माहे िून, २०२० मध्ये 
नन दशशनास आले असनू वापरात नसलेल्या सुवविाींच ेशुल्क भरण्यास पालकाींनी ववरोि दशशववला 
आहे, हे ही, खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, या शुल्कवाढी ववरुध्द ज्याींच्याकड े दाद मागायची त्या महाराषर शुल्क 
ववननयमन अधिननयम, २०११ च्या तरतुदीनुसार ववभागीय ननयामक शुल्क सशमत्या व 
पुनररक्षण सशमती गठीत करण्याची शासन थतरावर सुरू असलेली कायशवाही अद्यापही पूणश 
झाली नसून सदर सशमत्या अद्याप गदठत करण्यात आल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(५)  तसेच, एकब्रत्रत वावर्शक शुल्क आकारण्याऐविी त े्प्प्या-्प्प्याने आकारण्याबाबत राज्य 
शासनाने दद नाींक. २१ मे, २०२० रोिी काढलेल्या आदेशाला ददनाींक २६ िून, २०२० रोिी 
मा.उच्च न्यायालयान े थथधगती ददली असून आपत्कालीन व्यवथथापन कायदा व शाळा 
कायद्याअींतगशत शुल्काबाबत शाळाींना आदेश देण्याचे अधिकार शासनास असतानाही शासनान े
तसे अधिकाराचा वापर करुन आदेश काढण े व मा.न्यायालयात सक्षमपणे बाि ु न 
माींडण्याची सवशसािारण कारणे काय आहेत, 
(६)  असल्यास, शासनान ेगरीब व गरि ू ववद्यार्थयानच्या वाढीव शैक्ष णक शुल्काबाबत तसेच 
पूवश प्राथशमक ते इयत्ता बारावी पयनत शुल्क भरता आले नसलेल्या कोणत्याही ववद्यार्थयाशला 
शाळेतून काढल्यास सींबींधित शाळेवर कोणती कारवाई    करण्यात येत आहे वा येणार आहे, 
तसेच ववभागीय ननयामक शुल्क सशमत्या व पुनररक्षण सशमती गदठत करण्यासाठी आणखी 
ककती कालाविी लागणे अपेक्षक्षत आहे, नसल्यास, वव लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. वषाव गायिवाड (२४-१२-२०२०) : (१) या सींदभाशतील ननवेदन मा. मींत्री (शालेय शशक्षण) 
कायाशलयात प्राप्त झाल्याच ेआढळून येत नाही. 
(२) या सींदभाशत पालक सींघ्नाींच्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. 
(३) होय  
(४) (५) व (६) शासन अधिसचूना दद. २० फेिुवारी, २०२० अन्वये पूनररक्षण सशमतीच े
पूनशगठण करण्यात आले असून पुनरीक्षण सशमतीमिील अशासकीय सदथय ननयुत ती व 
ववभागीय शुल्क ननयामक सशमत्या गठीत करण्याची कायशवाही सुरु आहे.  
   शासनाच्या दद. ८ म,े २०२० रोिीच्या शासन ननणशयास मा. उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी 
दद.२६ िून २०२० रोिीच्या आदेशान्वये अींतररम थथधगती ददली आहे. सदर आदेशाववरूध्द 
शासनाच्या वतीने मा. सवोच्च न्यायालयात ववशेर् अनुमती याधचका दाखल करण्यात आली 
असून सद्यजथथतीत प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 
     ___________ 

  
िोरोना महामारीमुळे राज्यातील वाहतुि सेवा बाांद असल्यान ेरि व टेम्पो  

यााांच्या िर आणण ववम्यामध्ये सवलत शमळणेबाबत 
  

(२१)  ११४०३ (१६-०९-२०२०).   श्री.ननतेश राणे (िणिवली), श्री.महेश चौघुले (शभवाांडी 
पजश्चम) :   सन्माननीय पररवहन माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) कोरोना या महामारीमळेु राज्यातील वाहतकु सेवा बींद असल्याने रक व ्ेम्पो याींच्या ्ॅत स 
आ ण ववम् यामध्ये सवलत शमळणेबाबत मा. पररवहन मींत्री याींना ददनाींक ४ एवप्रल, २०२० 
रोिी लोकप्रनतननधिींनी ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२)  असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 

 

अॅड. अननल परब (०८-०१-२०२१) : (१) व (२) 
या सींदभाशत शासनान ेदद.१५/९/२०२० व दद.३०/९/२०२० च्या अधिसचूनेद्वारे “राज्यामध्ये वावर्शक 
कर भरणाऱ्या वाहनाींना दद.१/४/२०२० त े दद.३०/९/२०२० या सहा मदहन्याींच्या कालाविीत कर 
भरण्यापासून १००% करमाफी म्हणिे सन २०२०-२१ या वर्ाशसाठी एकूण वावर्शक कराच्या ५०% 
करमाफी देण्याचा ननणशय घेतलेला आहे.” 
(३) प्रश्न उद्भभवत नाही. 
     ___________ 

  
नाशशि शहरात िामटवाड ेयेथे बनावट सॅननटायझर तयार िरणाऱयााांवर िारवाई िरण्याबाबत 

  

(२२)  ११४३५ (१४-०९-२०२०).   श्री.हदलीपराव बनिर (ननफाड) :  सन्माननीय अन्न व औषध 
प्रशासन माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१)  नाशशक शहरात काम्वाड े येथे कोरोनाच्या पाश्वशभमूीवर अनधिकृतपणे ननकृष् दिाशचे 
सॅनन्ायझर तयार करण्यात येत असल्याचे माहे मे, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सािारणत: ककती कालाविी पासून अशा ननकृष् दिाशच्या सॅनन्ायझरच े
उत्पादन घेतले िात होते व ककती प्रमाणात त्याची ववक्री करण्यात आली याबाबत सखोल 
तपास करण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, उत त तपासानुसार सींबींधित दोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

डॉ. रािेंद्र शशाांगणे (२१-०१-२०२१) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे.  
ववनापरवाना सॅनन्ायझर उत्पादन करून ववक्री होत असल्याचे आढळून आले आहे.   
(२) होय, तपास करण्यात आला आहे. 
(३) आशशवाशद प्राईड अपा श्में्,काम्वाडा,नाशशक येथे ववनापरवाना हॅण्डसॅनन्ायझर व 
हॅण्डवॉशचे उत्पादन होत  असल्यामुळे   अन्न व और्ि प्रशासन,नाशशक  याींनी रू. 
६,१४,२०७/- चा साठा िप्त केला आहे. सदर प्रकरणी घेण्यात आलेल्या नमुन्याींच्या चाचणी व 
ववश्लेर्णाचा अहवाल और्ि ननयींत्रण प्रयोगशाळा, औरींगाबाद याींचेकडून प्राप्त झाला असून 
हॅण्ड सॅनन्ायझर उत्पादन प्रमा णत असल्याच े घोवर्त करण्यात आले आहे.   ववनापरवाना 
उत्पादीत प्रकरणी तपास पूणश करून सींबींधिताींवर और्ि व सौंदयश प्रसािने कायदा १९४० 
अींतगशत ख्ला दाखल करण्याची कायशवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 

  
खेड (जि.पुणे) तालुक्यातील स्वस्त धान्य दिुानााांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत 

  

(२३)  ११४५९ (१५-०९-२०२०).   श्री.हदलीप मोहहत-ेपाटील (खेड आळाांदी), श्री.अशोि पवार 
(शशरुर), श्री.चेतन तुपे (हडपसर), श्री.सुननल हटाांगरे (वडगाव शेरी) :   सन्माननीय अन् न व 
नागरी पुरवठा आणण ्ाहि साांरिण माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१)  खेड (जि.पुणे) तालुत यातील लॉक डाऊनच्या काळात कामगार व नागररकाींची उपासमार 
होऊ नये यासाठी शासनाकडून माहे माचश, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान अन्निान्य ववतरण 
योिना राबववण्यात आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, तालुत यात काही दकुानदाराींनी या रेशननींगच्या िान्याचा काळाबािार करून 
गैरव्यवहार केला असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,  

(३)  असल्यास, तालुत यातील काही गावाींमध्ये बोगस रेशननींग काडश तयार करुन लाभिारकाींना 
प्रत्यक्ष िान्य वा्प न करता ववतररत केल्याचे दाखववण्यात आले असल्याचे ननदशशनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 

(४) असल्यास, उपरोत त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानुसार दोर्ी िान्य दकुानदार व इतर सींबींधिताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 

(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. छगन भिुबळ (११-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.  

(२) अशी बाब ननदशशनास आली नाही. 
(३) व (४) बोगस रेशननींग काडश तयार करुन लाभार्थयानना िान्य वा्प केले अशी बाब 
ननदशशनास आली नाही परींतु थवथत िान्य दकुानदार याींनी कमी िान्य वा्प करणे, िान्याची 
पावती न देणे अशा तक्रारी प्राप्त झाल्याने तहसीलदार याींच्यामाफश त तपासणी करण्यात येऊन 
प्राप्त दोर्ाींच्या अनुर्ींगाने कारवाई करण्यात आली आहे.  
  तपासणीमध्ये िान्याची तफावत आढळून आलेल्या थवथत िान्य दकुान परवानािारकाींवर  
खालीलप्रमाण ेकारवाई करण्यात आलेली आहे. 
   ५ थवथत िान्य दकुान परवाने ननलींब्रबत, १ थवथत िान्य दकुान परवाना रद्द तसेच १ 
थवथत िान्य दकुान िारकास सत त ताकीद व १ राथत भाव दकुानदाराची अनामत रत कम 
िप्त केली आहे.  
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 

  
राज्यासह अहमदनगर जिल््यातील ववनाअनुदाननत शाळााांमधील शशििााांची उपासमार होत 

असल्याबाबत 
  

(२४)  ११८४२ (१३-०९-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), डॉ.पाांिि भोयर (वधाव), 
श्री.बबनराव पाचपुत े (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय शालेय शशिण माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जिल्ायातील ववनाअनुदाननत शाळाींमध्ये ६०० पेक्षा अधिक शशक्षक काम करीत 
असून अनेक मोचे, आींदोलनानींतर शासनान ेदहा वर्ाशपूवी कायम ववनाअनुदाननत मिील कायम 
हा शब्द काढला परींत ूअद्याप अनुदान ददलेले नसावे त्यामळेु लॉकडाऊनमुळे या शशक्षकाींवर 
उपासमारीची वेळ आली असल्याच ेमाहे म,े २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, राज्यातील अनेक ववनाअनुदाननत माध्यशमक व उच्च माध्यशमक ववद्यालयाींच े
अनुदानासह इतर अनेक समथया ननमाशण झाल्याच ेननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनान ेददनाींक १ एवप्रल २०१९ पासून ववनाअनुदाननत शाळाींना तसेच घोवर्त 
शाळाींना २०% व त्यापूवीच्या शाळाींना अनतररत त २०% अनुदान देण्याचा ननणशय दद नाींक १३ 
सप् े्ंबर, २०१९ रोिी घेऊन व अथशसींकल्पात तशी ननिीची तरतूद करण्यात आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, लॉकडाऊनमळेु राज्याची आधथशक जथथती खालावली असण,े सींथथाचालकाींनी 
मानिन देणे बींद केल्यामुळे तसेच शशक्षक माहे माचश, २०२० पासून घरी असून व   शाळा 
किी सुरु होतील, याची शाश्वती नसल्यामुळे ववना अनुदाननत शशक्षकाींवर उपासमारीची वेळ 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकर्श काय आहेत, 
त्यानुसार ववनाअनुदाननत शशक्षकाींचे वेतन तसेच अनुदान देण्याच्या दृष्ीन ेकोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वव लींबाची कारणे काय आहेत? 
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प्रा. वषाव गायिवाड (१६-१२-२०२०) : (१) व (२) शासनान े“कायम” शब्द काढला हे खरे आहे. 
तथावप, महाराषर खािगी शाळाींतील कमशचारी (सेवेच्या शती) ववननयमन अधिननयम, १९७७ 
मिील ननयम ४ (३) नुसार ववनाअनुदाननत शशक्षकाींना वतेन देण्याची िबाबदारी सींबींधित 
सींथथेची आहे. 
(३) व (४) माचश २०२० च्या अथशसींकल्पीय अधिवेशनात प्राथशमक, माध्यशमक व उच्च 
माध्यशमक शाळा/तुकडयाींना वेतन अनुदान मींिूर करण्यासाठी लाक्ष णक पुरवणी मागणीचा 
प्रथताव सादर करण्यात येऊन प्रत्येकी रु.१००० ची लाक्ष णक पुरवणी मागणी मींिूर करण्यात 
आली होती. तथावप लोकप्रनतननिी व शशक्षक सींघ्नाींनी मागणी केल्यानुसार शासन ननणशय, 
१३ सप् े्ंबर, २०१९ मिील काही अ्ी व शती शशथील करण्यावरील प्रथतावाबाबत 
मींत्रीमींडळाच्या ददनाींक १४ ऑत ्ोबर, २०२० रोिीच्या बैठकीत पात्र शाळाींना ददनाींक १ नोव्हेंबर, 
२०२० पासून अनुदान देण्याचा ननणशय घेण्यात आला आहे. 
(५) व (६) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

  
तारिपूर (अहदमनगर) आगारातील प्रादेशशि अशभयाांता यााांनी डडझलेची िेलेली अफरातफर 

  

(२५)  ११९५५ (१६-०९-२०२०).   श्री.राम सातपुते (माळशशरस), श्री.रािेश पाडवी (शहादा), 
श्री.सधचन िल्याणशेट्टी (अक्िलिोट) :   सन्माननीय पररवहन माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर ववभागातील ननयींत्रण सशमती क्रमाींक ३ वर कायशरत असलेले प्रादेशशक 
अशभयींता श्ी. सुनील भगवान कोल्हे याींनी राज्य पररवहन ववभाग, अहमदनगर येथ े यींत्र 
अशभयींता (चालन) पदी कायशरत असताना तारकपूर आगारात ददनाींक ०१/०१/२०१९ ते ददनाींक 
३१/०३/२०२० या कालाविीत सींबींधित आगाराचा सहाय्यक कायशशाळा अिीक्षक, व आगार 
व्यवथथापक याींच्याशी सींगनमत करून पाच हिार शल्र डडझलेची अफरातफर केल्याच े
ननदशशनास आले आहे हे खर आहे का, 
(२) असल्यास यामुळे राज्य पररवहन महामींडळाच ेसुमारे चार लाख रुपयाींच ेआधथशक नुकसान 
झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोत त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानुसार डडझलेची अफरातफर करून राज्य पररवहन महामींडळाच ेआधथशक नुकसान 
करणाऱ्या दोर्ीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

अॅड. अननल परब (०८-०१-२०२१) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) सदर प्रकरणी सुरक्षा व दक्षता अधिकारी, राज्य पररवहन अहमदनगर याींच्या अहवालावर 
ववभाग ननयींत्रक, राज्य पररवहन अहमदनगर याींचकेडून यींत्र अशभयींता (चालन), सुरक्षा व 
दक्षता अधिकारी व ववभागीय भाींडार अधिकारी याींना सींयुत तररत्या तपासणी करुन िबाबदारी 
ननजश्चत करुन अहवाल सादर करण्याबाबत पत्र देण्यात आले होते. सदर पत्राच्या अनुर्ींगाने 
ववभागीय भाींडार अधिकारी व यींत्र अशभयींता (चालन) याींनी सींयुत तररत्या चौकशी करुन 
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दद.३१.१२.२०१९ रािी अहवाल सादर केला असून, सदर अहवालात दद.०८.०३.२०१९ रोिी 
४६४२.७१ शल्र, दद.२९.०४.२०१९ रोिी २३६९.२३ शल्र डडझले शॉ्ेि दशशववण्यात आले. सतत 
शा्ेि वाढत असल्यान ेपींपाची तपासणी करणेबाबत वेळोवळेी बी.पी.सी.एल. याींच ेप्रनतननिी व 
वररषठाींकड ेपाठपुरावा करण्यात आला. त्यानुर्ींगाने बी.पी.सी.एल. याींचेकडून दद.०९.०८.२०१९ त े
१९.०८.२०१९ या कालाविीत पींपाची पाईपलाईन खोदनू तपासणी केली असता, इनले् पाईपला 
८ एमएम आकाराचे नछरां आढळून आले. पाईपच्या बािूची सवश माती तेल शमश्ीत आढळून 
आली. दद.१५.१०.२०१९ रोिी म.े बी.पी.सी.एल. याींना ई-मेल द्वारे पाईपचे फो्ो व पींचनामा 
िोडून सन २०१९-२० सी.एस.व्ही.चे २२६३.७९ व त्यानींतर १९.०८.२०१९ पयनतचे १२९४.३७ अस े
एकूण ३५५८.०६ शल्र डडझलेची रत कम रु.२,२६,०७९.१३ वसुलीबाबत पाठपुरावा सुरु आहे. 
       इींिन शलपीकाींनी डडप रजिथ्र नुसार योग्य नोंदी न नोंदवता चुकीच्या नोंदी नोंदवून 
पुथतकीसाठा व प्रत्यक्षसाठा याींच ेप्रमाण लपववले, परींत ुचोरी/आधथशक अपहार झालेला नाही. या 
बाबीस बी.पी.सी.एल. पुणशत: िबाबदार असले तरी इींिन शलपीक, सहायक कायशशाळा अिीक्षक 
व आगार व्यवथथापक हे अींशत: िबाबदार असल्याचा अहवाल सादर केलेला आहे. सदर 
अहवालावर आगार व्यवथथापक, राज्य पररवहन तारकापूर याींनी इींिन शलपीक याींना आरोपपत्र 
ददले असून, सहायक कायशशाळा अिीक्षक याींचा अहवाल प्रमादीय कायशवाहीथतव उप 
महाव्यवथथापक, ननयींत्रण सशमती क्र.२ याींचकड ेववभाग ननयींत्रक याींनी पाठववलेला आहे. तसेच 
तत्कालीन आगार व्यवथथापक हे दद.३१.०५.२०१९ रोिी सेवाननवतृ्त झालेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यात रेशनिाडव असलेल्या व नसलेल्या अाांत्योदय, प्राधान्य गट व शेतिरी अशा सवव 
नागरीिााांना सवलतीच्या दरात व मोफत धान्याचा लाभ देण्याबाबत 

  

(२६)  ११९७६ (१५-०८-२०२०).   श्री.तान्हािी मुटिुळे (हहाांगोली), श्रीमती श्वेता महाले 
(धचखली), श्री.शमहीर िोटेचा (मलुुाांड), श्री.सुनील राणे (बोरीवली) :   सन्माननीय अन् न व 
नागरी पुरवठा आणण ्ाहि साांरिण माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात ववशेर्तः दहींगोली जिल्हयात अनके कु्ुींबाना शशिापब्रत्रका वा्प झाले 
नसल्याची बाब कोववड-१९ साथीच्या काळात माहे एवप्रल, २०२० च्या सुमारास  ननदशशनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच कोरोना महामारीच्या लॉकडाऊनमध्ये अींत्योदय, प्रािान्य ग् व शेतकरी याींना 
सवलतीच्या दरात प्रनत व्यत ती ५ ककलो तर म,े िनू व िलुै या मदहन्यात प्रनत व्यत ती ५ 
ककलो गहू व ताींदळू मोफत देण्याची घोर्णा करण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास प्रिानमींत्री गरीब कल्याण योिनेंतगशत राज्यातील गरीब मिूराींच्या 
कु्ूींब्रबयाींना मोफत अन्निान्य आणखी पाच मदहने ऊपलब्ि करून देण्याबाबत कें रां शासनान े
घेतलेल्या ननणशयाच्या अनुर्ींगान ेराज्य शासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत 
आहे 
(४) असल्यास, ज्याींच्याकड े रेशनकाडश नाही, िी कु्ुींब े ववभत त झाली त्याींचे काडश ऑनलाईन 
नाही त्याींना सवलतीच्या दरात आ ण मोफत िान्याचा लाभ शमळाला नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(५) असल्यास, रेशनकाडश असलेल्या व नसलेल्या अींत्योदय, प्रािान्य ग् व शेतकरी अशा सवश 
नागरीकाींना सवलतीच्या दरात व मोफत िान्याचा लाभ देण्याची मागणी बुलढाणा येथील 
थथाननक लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक २१ एवप्रल २०२० रोिी जिल्हा आढावा बैठकीदरम्यान मा. 
गहृमींत्री तसेच मा.मुख्यमींत्री सधचवालयाच ेअवर सधचव याींच्याकड ेदद. २३ एवप्रल, २०२० रोिी 
वा त्यासुमारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोत त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले 
व त्यानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(७)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत?  
 

श्री. छगन भिुबळ (०७-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) हे खरे आहे. 
कोरोना ववर्ाणू प्रादभुाशवाच्या पाश्वशभूमीवर कें रां शासनाने लक्ष्य ननिाशरीत सावशिननक ववतरण 
व्यवथथेतील अींत्योदय अन्न योिना व प्रािान्य कु्ुींब लाभार्थयानसाठी प्रिानमींत्री गररब कल्याण 
अन्न योिनेंतगशत माहे एवप्रल, २०२० ते नोव्हेंबर, २०२० या कालाविीकररता प्रनतमाह प्रनत 
सदथय ५ ककलो अन्निान्य व प्रनतमाह प्रनत कु्ुींब १ ककलो डाळ मोफत ववतरणासाठी उपलब्ि 
करुन ददली आहे. 
कें रां शासनाकडून प्राप्त झालेल्या ननयतनाच्या अनुर्ींगाने प्रिानमींत्री गररब कल्याण अन्न 
योिनेंतगशत माहे एवप्रल, २०२० ते नोव्हेंबर, २०२० या कालाविीकररता जिल्हाननहाय अन्निान्य 
उपलब्ि करुन देण्यात आले आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) हे खरे आहे. 
(६) कें रां शासनान े आत्मननभशर भारत पॅकेि अींतगशत राज्यातील ववनाशशिापब्रत्रकािारक 
थथलाींतररत मिूर इत्यादीींना माहे मे व िून, २०२० या कालाविीकररता प्रनतमाह प्रनतव्यत ती ५ 
ककलो ताींदळु व प्रनतकु्ुींब १ ककलो अख्खा चणा मोफत उपलब्ि करुन ददला आहे. त्यानसुार 
आत्मननभशर भारत पॅकेि अींतगशत माहे म ेव िून, २०२० कररता जिल्हाननहाय ननयतन उपलब्ि 
करुन देण्यात आले आहे. 
   राषरीय अन्नसुरक्षा अधिननयम, २०१३ अींतगशत समाववष् न झालेल्या तसेच शतेकरी 
योिनेत समाववष् न झालेल्या एपीएल (केशरी) शशिापब्रत्रकािारकाींना माहे मे त े ऑगथ्, 
२०२० या कालाविीकररता प्रनतमाह प्रनत सदथय ५ ककलो अन्निान्य ₹१२/- प्रनतककलो ताींदळु 
व ₹ ८/- प्रनतककलो गहू या सवलतीतील दरात उपलब्ि करुन देण्यात आले आहे. 
(७) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

पुणे जिल्हा पररषदच्यावतीने घेण्यात आलेल्या सराव परीिेच्या इाां्िी व बुद्धधमत्ता 
चाचणीच्या प्रश्नपत्रत्रिेसोबत ववद्याथ्याांना उत्तरपत्रत्रिा शमळाल्याबाबत. 

  

(२७)  १२००४ (१३-०९-२०२०).   श्री.चेतन तुपे (हडपसर), श्री.सुननल हटाांगरे (वडगाव शेरी), 
श्री.हदलीप मोहहत-ेपाटील (खेड आळाांदी), श्री.अशोि पवार (शशरुर) :   सन्माननीय शालेय 
शशिण माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  पुणे जिल्हा पररर्दच्यावतीने इयत्ता पाचवी व इयत्ता आठवी शशषयवतृ्ती परीके्षसाठी 
ववद्यार्थयानच्या घेण्यात आलेल्या सराव परीके्षत इींरिी व बुद्धिमत्ता चाचणीच्या 



वव.स. ४८ (23) 

प्रश्नपब्रत्रकेसोबत उत्तराची सूची छापण्यात आली असल्याचे माहे म,े २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार सींबधित दोर्ीींवर कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३)   नसल्यास, वव लींबाची कारणे काय आहेत? 
 

प्रा. वषाव गायिवाड (११-१२-२०२०) : (१) होय. 
(२) छपाईदारान े चकुीन े सराव चाचणीमध्ये प्रश्नपब्रत्रकेसोबत उत्तरपब्रत्रका छापल्याचे आढळून 
आले होते. तद्नींतर सदर परीक्षा रद्द करण्यात येऊन नवीन प्रश्नपब्रत्रका छापण्यात आल्या व 
नींतर सराव परीक्षा घेण्यात आल्या. यासींदभाशत जिल्हा पररर्देच्या शशक्षण ववभागाकडून 
सववथतर चौकशी करण्यात आली. त्याअनुर्ींगान ेछपाईदार व सींबींधित ग् शशक्षणधिकारी याींना 
शशक्षणधिकारी कायाशलयाकडून नो्ीस बिावण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

पुणे शहरात स्वस्त धान्याचा दिुानदारािडून अपहार होत असल्याबाबत 
  

(२८)  १२०७० (१४-०९-२०२०).   श्री.अशोि पवार (शशरुर), श्री.हदलीप मोहहते-पाटील (खेड 
आळाांदी), श्री.सुननल हटाांगरे (वडगाव शेरी), श्री.चेतन तुपे (हडपसर), श्रीमती मुक्ता हटळि 
(िसबापेठ) :   सन्माननीय अन् न व नागरी पुरवठा आणण ्ाहि साांरिण माांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) पुणे शहरात   शहर अन्निान्य पुरवठा ववभागाकडून नऊ थवथत िान्य दकुानाींवर माहे 
फेिुवारी २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान कारवाई करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,  

(२) असल्यास, सदर कारवाई दरम्यान थवथत िान्य दकुानाींमध्ये अथवच्छता, ववदहत 
कालाविीत व वळेेच्या आिीच दकुान बींद करणे, दकुानातून ववक्री झालेले आ ण प्रत्यक्षात 
उपलब्ि िान्य यात तफावत असणे, पुणे शहर व येरवडा येथे तूरडाळ,हरबरा व गहू इत्यादी 
ननकृष् दिाशच्या िान्याच ेवा्प होत असणे,  उीं दराींचा वाढता उपरांव, दकुानाच्या शभींती ओल्या 
असणे तसेच अधिकारी व व दकुानदार सींगनमत करून शासनाकडून शमळालेल्या िान्याची 
परथपर ववक्री करीत असल्याचे माहे माचश, २०२०  मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोत त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चोकशीत काय आढळून 
आले व त्यानसुार ज्या लाभार्थयानचे ई-पॉस मशीनवर अींगठे उम्त नाहीत त्याींना वेगळे काडश 
देणे, थवथत िान्य दकुानाबाहेर दकुानाची वळे नमुद करणे, िान्याच्या ककीं मतीचा फलक 
दकुानाबाहेर लावणे तसेच लाभार्थयानना पूणश युनन् प्रमाणे िबाबदारीन े िान्य ववतररत करणे 
आ ण ननकृष् िान्य वा्प करुन िान्याचा गैरव्यवहार करणाऱ्याींची चौकशी करुन त्याींचेवर 
कोणती कारवाई  केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. छगन भुिबळ (११-१२-२०२०) : (१) व (२)   हे खरे नाही,  तथावप, अथवच्छता, ववदहत 
वेळेच्या आिीच दकुान बींद करणे तसेच दकुानातून ववदहत ववक्री झालेले आ ण प्रत्यक्षात 
उपलब्ि िान्य यात तफावत असणे अशा तक्रारी प्राप्त झाल्याने ननयशमत तपासण्या माहे 
िानेवारी, २०२० ते िुलै,२०२० या कालाविी दरम्यान करण्यात आल्या होत्या.  
(३) ज्या लाभार्थयानच े पॉस मशीनवर अींगठे उम्त नाहीत त्या कु्ूींबातील इतर व्यत तीींच े
आिारकाडश ऑनलाईन अपडे्  करण्यात आले असून त्याींना िान्य वा्प करण्यात आले आहे.  
    अन्निान्य ववतरण अधिकारी, पुणे याींच्या कायाशलयाकडून माहे िानेवारी, २०२० ते माहे 
िुलै,२०२० या कालाविीत एकूण ५७ राथतभाव दकुानाींची तपासणी करण्यात आली आहे. 
त्यापैकी अनुक्रमे २१ राथतभाव दकुानाींची अनामत रत कम िप्त, ६ दकुाने कायमथवरुपी रद्द, 
१६ प्रकरणी अनामत रत कम िप्त करुन िान्य तफावतीची नुकसान भरपाई रत कम वसुली, ३ 
प्रकरणी ताकीद, ४ दकुान े ननलींब्रबत व उवशररत ७ प्रकरणाींमध्ये सुनावण्या प्रलींब्रबत आहेत. 
तसेच, येरवडा येथील पररमींडळ ई ववभागात १ परवाना ननलींब्रबत, ३ परवाने अनामत िप्त, १ 
प्रकरणी अनामत िप्त करुन िान्य तफावत दींड, १ परवाना कायमथवरुपी रद्द करण्यात 
आला आहे.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

  
शहापूर (जि.ठाणे) येथील बस स्थानिाच्या नुतनीिरणाच्या िामाबाबत 

  

(२९)  १२३६६ (१६-०९-२०२०).   श्री.दौलत दरोडा (शहापूर) : सन्माननीय पररवहन माांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) शहापूर (जि.ठाणे) येथील बस थथानकाचे नुतनीकरणाच्या कामास शासनाची मींिूरी 
शमळालेली असताना सदर काम अद्याप सुरू करण्यात आले नसल्याचे माहे म-ेिून, २०२० 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरहू बस थथानकाच्या नुतनीकरणाच्या कामास कायाशरींभ करण्याच े आदेश 
शासनाकडून केव्हा देण्यात आले होते व सदरहू काम कोणामाफश त करण्याचे ननजश्चत करण्यात 
आले आहे, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार सींबींधित दोर्ीींवर, ककती कालाविीत व कोणती कारवाई करणार आहे तसेच या बस 
थथानकाच्या नुतनीकरणाच ेकाम केव्हापयनत पूणश करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

अॅड. अननल परब (०७-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
   शहापूर (जि.ठाणे) येथील बसथथानकाचे काम सुरु करण्यात आलेले आहे. तथावप, माहे म-े
िून, २०२० मध्ये कोरोना साथीच्या प्रादभुाशवामुळे कामाची गती मींदावलेली आहे. 
(२) व (३) शहापूर (जि.ठाणे) येथील बसथथानकाच्या बाींिकामास कायशकारी अशभयींता, राज्य 
पररवहन मुींबई प्रदेश (कुलाश) याींचे दद.१३.०६.२०१८ च्या पत्रान्वये कायाशदेश देण्यात आलेले 
आहेत. सदरहू काम मे.काडाश कीं थरत शन शल.भाींडूप, मुींबई याींचेमाफश त करण्यात येत आहे. सदर 
काम सुरु असनू कामाची मुदत ३० मदहन्याींची म्हणिे दद.१२.१२.२०२० पयनत आहे. सदर काम 
मुदतीमध्ये पूणश करण्यासाठी राज्य पररवहन महामींडळ प्रयत्नशील आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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राहेर (ता.नायगााांव, जि.नााांदेड) येथील नशृसाांह माांहदराच्या ननिृष्ट्ट दिावच्या िामाबाबत 
  

(३०)  १२६३२ (१६-०९-२०२०).   डॉ.तुषार राठोड (मुखेड) :   सन्माननीय पयवटन माांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राहेर (ता.नायगाींव, जि.नाींदेड) येथील गोदावरी नदीच्या काठावर असलेल्या पुरातनकालीन 
नशृसींह नारायण मींददराच े काम ननकृष् दिाशचे झाल्यान े या कामाची उच्चथतरीय चौकशी 
करण्याची मागणी माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान भाववकाींनी व नागररकाींनी केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील काम शासनान ेददलेल्या अींदािपत्रकाप्रमाणे न करता पयश् न ववभागाच े
अधिकारी व गुते्तदार (कीं त्रा्दार) याींच्या सींगनमतान ेसदर काम ननकृष् करण्यात आल्यामुळे 
या कामाची चौकशी करुन सींबींधित अधिकारी व कीं त्रा्दार याींच्यावर कारवाई करावी अशी 
मागणी नागररकाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोत त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानसुार शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे.  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. आहदत्य ठािरे (१९-०१-२०२१) :(१) व (२) हे खरे नाही. राहेर ता. नायगाींव, जि. नाींदेड 
येथील नशृसींह मींददर पररसरात नुतनीकरण व सुशोशभकरण या कामासाठी शासन ननणशय, 
दद.६.०२.२०१८ अन्वये रु.७६.२०लक्ष या ककीं मतीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून 
सदर कामासाठी रु.२०.००लक्ष इतका ननिी उपलब्ि करुन देण्यात आला आहे. सदरचे काम 
ननववदा प्रकक्रया राबवून कमी दराच्या ननववदािारकास देण्यात आले आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

मुखेड (जि. नााांदेड) आगारातील एस.टी. महामाांडळाच्या बसेसची दरुवस्था झाल्याबाबत 
  

(३१)  १२६५४ (१६-०९-२०२०).   डॉ.तुषार राठोड (मुखेड) :   सन्माननीय पररवहन माांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  मुखेड (जि. नाींदेड) आगारातील एस.्ी. महामींडळाच्या बसेसची दरुवथथा झाली असून ६१ 
बसेस पैकी १० पेक्षा अधिक बससे मोडकळीस आलेल्या व नादरुुथत असणे तसेच बसेसमध्ये 
प्रथमोपचार पे्ी व अजग्नशमन यींत्रणाही कायाशजन्वत नसून याकड े ववभागीय ननयींत्रक 
याींच्याकडून दलुशक्ष होत असल्यान ेप्रवाशी आपला िीव मुठीत घेऊन प्रवास करीत आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुखेड आगारातील बसेसची तात्काळ दरुुथती करणे आ ण मोडकळीस आलेल्या 
अवथथेतील बसेस बींद करून त्या ऐविी नवीन बसेस उपलब्ि करून देण्यात याव्यात अशी 
मागणी थथाननक लोकप्रनतननिी व प्रवाशी याींच्याकडून वारींवार सींबींधित अधिकाऱ्याींकड े
करण्यात येऊनही अद्याप कोणतीही कायशवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोत त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. अननल परब (०७-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
  राज्य पररवहन मुखेड आगारात चालनात असणाऱ्या बससेमध्ये अजग्नशमन यींत्र व 
प्रथमोपचार पे्ी उपलब्ि आहे. 
(२) व (३) सन २०१९-२० मध्ये मुखेड आगारास ६ नवीन वाहने देण्यात आली असून, 
आयुमाशन पूणश झालेली ५ वाहन े मोडीत काढण्यात आलेली आहेत. सवश वाहनाींच े वर्ाशमिील 
सरासरी आयुमाशन ७.९ वर्श आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

शभवाांडी (जि.ठाणे) तालुक्यात अवधै गुटखा ववक्री िरणाऱयााांवर िारवाई िरण्याबाबत 
  

(३२)  १२७५४ (१४-०९-२०२०).   श्री.महेश चौघलेु (शभवाांडी पजश्चम) :   सन्माननीय अन्न व 
औषध प्रशासन माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१)  शभवींडी (जि.ठाणे) तालुत यात अवैि गु्खा गोडावूनवर कारवाई करुन माहे मे, २०२० 
मध्ये वा त्यादरम्यान को्यविी रुपयाींचा अविै गु्खा िप्त करण्यात आला आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२)  असल्यास, सदर कारवाई दरम्यान बेकायदेशीर गु्खा वाहतूक करून ववक्री करीत 
असल्याच ेननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,  

(३) असल्यास, उत त प्रकरणी कीं पनीचे डायरेत ्र व मॅनेिर आ ण गोडावून मालक, शभवींडी 
याींच्याववरोिात अन्न व और्ि कायद्याअींतगशत पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 

(४) असल्यास, उत त प्रकरणी चौकशी करुन सींबींधिताींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 

(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 

डॉ. रािेंद्र शशाांगणे (२१-०१-२०२१) :(१) हे अींशत: खरे आहे. 
शभवींडीमध्ये माहे मे, २०२० मध्ये ४ प्रकरणात एकूण रु.१,०२,००,८९९/- ककीं मतीचा  गु्खा सह 
इतर प्रनतबींधित अन्न पदाथाशचा साठा िप्त करण्यात आला आहे. 
(२) होय, हे ही अींशत: खरे आहे. 
(३) हे ही अींशत: खरे आहे. 
शभवींडी येथील एकूण ४ प्रकरणात परत्वे, गोडाऊन चालक/मालक व वाहन चालक तसेच मालक 
याींच्यावर सींबींधित पोलीस थ्ेशन येथे गुन्हे नोंदववण्यात आले आहे. 
(४) सींबींधित प्रकरणी सींबींधित पोलीस थ्ेशनला भा.द.वव. कलमाींतगशत व अन्न सुरक्षा मानदे 
कायद्याींतगशत प्रथम खबरी अहवाल नोंदववण्यात आलेला आहे, या सवश प्रकरणात तपास 
चौकशी चालू असून तपास चौकशी पूणश झाल्यावर सवश सींबींधिताींववरुध्द उधचत कायशवाही 
घेण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 
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तारापूर औधोधगि िेत्रातील (जि. पालघर) बिाि हेल्थ िेअर शल.या िाां पनीने 
घाति रसायन नाल्यात सोडल्याबाबत 

 (३३)  १२८९१ (१६-०९-२०२०).   श्री.श्रीननवास वनगा (पालघर) :   सन्माननीय पयाववरण व 
वातावरणीय बदल माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१)  पालघर जिल्ायातील तारापूर औिोधगक के्षत्रातील बिाि हेल्थ केअर शल.या कीं पनीने रात्री 
उशशरा घातक रसायन नाल्यात सोडल्याच े दद.२५ म,े २०२० रोिी वा त्यासुमारास ननदशशनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास उपरोत त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्या अनुर्ींगान ेमहाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळान ेसींबींधित कीं पनीवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 

(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. आहदत्य ठािरे (१८-१२-२०२०) : (१) याबाबतच े वतृ्त दद. २५ मे, २०२० रोिी थथाननक 
वतृ्तपत्रामध्ये प्रशसध्द झाले होते. 
(२) त्यानुर्ींगाने महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळामाफश त मे. बिाि हेल्थ केअर शल. या 
उद्योगामध्ये करण्यात आलेल्या पाहणीदरम्यान आढळलेल्या त्रु्ीींच्या अनुर्ींगाने सदर 
उद्योगास ददनाींक ०८/०६/२०२० रोिी उत्पादन बींद करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तद्नींतर 
काही अ्ी व शतींच्या अिीन राहून सदर उद्योगास महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळामाफश त 
ददनाींक २४/०६/२०२० रोिी उत्पादन पुन्हा सुरु करण्याचे आदेश ददले होते. तद्नींतर महाराषर 
प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळामाफश त ददनाींक ११/०७/२०२० रोिी केलेल्या पाहणीदरम्यान आढळून 
आलेल्या त्रु्ीींच्या अनुर्ींगाने सदर उद्योगास पुन्हा ददनाींक १४/०७/२०२० रोिी उत्पादन बींद 
करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

राज्य प्रदषूण ननयाांत्रण माांडळातील ररक्त िागा भरण्याबाबत 
  

(३४)  १२९६६ (१७-०९-२०२०).   श्री.सुननल िााांबळे (पुणे िॅन्टोन् मेंट) :   सन्माननीय पयाववरण 
व वातावरणीय बदल माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१)  राज्य प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळात मनुषयबळाची कमतरता असून मोठ्या प्रमाणात िागा 
ररत त असल्याच ेमाहे िून, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२)  असल्यास, नागररकाींच्या आरोग्यावर थे् पररणाम करणाऱ्या प्रदरू्ण ननयींत्रणासाठी 
ववभागात मींिूर असलेल्या िागाींपकैी केवळ ७०० कमशचारी कायशरत असून या ववभागात मागील 
दहा वर्ाशपासून ्ेजत नकल थ्ाफ ची ननयुत ती केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 

(३)  असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार सदर ववभागातील ररत त िागा भरण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 

(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. आहदत्य ठािरे (०८-०१-२०२१) : (१) व (२) महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळाच्या 
आथथापनेवर एकूण ८३९ पदे मींिरू असून, त्यापैकी सध्या ५४२ पदे भरलेली व २९७ पदे ररत त 
आहेत. 
  महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळामध्ये सन २०१८ मध्ये ताींब्रत्रक (्ेजत नकल) सींवगाशतील 
ननयुत त्या करण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

सोनेगाव (ता. िामखेड, जि.अहमदनगर) व पुणे येथे लॉिडाऊनच्या िाळात रेशननाांगच्या 
धान्यामध्ये िाळाबािार होत झाल्याबाबत 

 (३५)  १२९७३ (११-०७-२०२०).   श्री.सुननल िााांबळे (पुणे िॅन्टोन् मेंट) :   सन्माननीय अन् न व 
नागरी पुरवठा आणण ्ाहि साांरिण माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) सोनेगाव (ता. िामखेड, जि.अहमदनगर) येथील रेशननींगचा २४ ्न ताींदळू काळ्याबािारात 
नेताना माहे म,े २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान पकडण्यात आला, हे खरे आहे काय, 

(२) तसचे लॉकडाउनच्या काळात पुणे ववभागातील बरेचस े काडशिारक परगावी गेलेले 
असतानासुद्िा नागररकाींना शींभर ्त के िान्य वा्प केल्याच े सींबींधित अधिकाऱ्याींकडून 
साींगण्यात येत असून पुणे जिल्ायातील रेशननींग दकुानदाराींनी सुद्िा मोठ्या प्रमाणात 
रेशननींगच्या िान्याचा काळाबािार केल्याच्या तक्रारी नागररकाींनी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 

(३) असल्यास, उपरोत त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानुसार काळ्या बािारात थवथत िान्य ववक्री करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 

(४) नसल्यास, ववलाींबाची कारणे काय आहेत 

 

श्री. छगन भुिबळ (११-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. मौि-ेसोनेगाव, ता.िामखेड येथील 
थवथतिान्य दकुानदार याींचेववरुध्द िीवनावश्यक वथतू अधिननयम अींतगशत गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. तसेच या दकुानाचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. 
(२) व (३) पुणे शहरात रेशन दकुानदार काळाबािार करत असल्याबाबतच्या काही तक्रारी 
प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच राथतभाव दकुान ववदहत वेळेच्या आिीच बींद करणे, दकुानातून 
ननयमानुसार ववक्री झालेले आ ण प्रत्यक्षात उपलब्ि िान्य यामध्ये तफावत असणे अशा 
तक्रारी प्राप्त झाल्यान े राथतभाव दकुानाच्या िानेवारी, २०२० त ेिुलै, २०२० या कालाविीत 
तपासण्या करण्यात आल्या. तपासणी अींती ६ राथतभाव दकुानाींच ेपरवाने रद्द करण्यात आले 
असून १ परवाना ननलींब्रबत करण्यात आला आहे. तसचे, २९ प्रकरणाींमध्ये अनामत रत कम 
िप्त करण्यात आली आहे व ३ राथतभाव दकुानाींना सत त ताकीद देण्यात आली आहे. १८ 
प्रकरणाींच्या सुनावण्या प्रलींब्रबत असून त्याबाबत अींनतम आदेश पाररत करण्याची कायशवाही 
के्षब्रत्रय थतरावर सुरु आहे.  
   सातारा जिल्हयात मौिे खशी तफे कुडाळ या थवथत िान्य दकुानदारान े रेशननींगचा 
काळाबािार केल्याची तक्रार प्राप्त झाल्याने त्याींच्याववरुध्द गुन्हा नोंद करण्यात आला असून 
त्याचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे.      
(४) प्रश्न उद्िभवत नाही. 

___________ 
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उस्मानाबद व सोलापूर जिल््यात अवैधररत्या प्रवासी वाहतुिीन े
राज्य पररवहन महामाांडळाचे झालेले नुिसान 

  

(३६)  १३४०१ (१६-०९-२०२०).   श्री.सुभाष देशमुख (सोलापूर दक्षिण) : सन्माननीय पररवहन 
माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उथमानाबद व सोलापूर जिल्ायात अविैररत्या सुरु असलेल्या प्रवासी वाहतुकीने राज्य 
पररवहन महामींडळाला दरवर्ी लाखो रुपयाींचे नुकसान होत असल्याचे माहे माचश, २०२० मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोत त दोन्ही जिल्ायातील सवशच डपेोिवळ अविै प्रवासी वाहनाींचा सव्हे सुरु 
करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोत त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानुसार या जिल्ायातील अवैि प्रवासी वाहतुक करणाऱ्याींवर शासनान े कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
 

अॅड. अननल परब (०७-०१-२०२१) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) राज्य पररवहन उथमानाबाद व सोलापूर ववभागात अविै प्रवासी वाहतूक मोठया प्रमाणात 
होत असल्यान ेसवश आगारामाफश त सव्हे करुन अविै प्रवासी वाहतकू करणाऱ्या वाहनाींची यादी 
तयार करुन पोलीस अिीक्षक/ सहाय्यक पोलीस आयुत त, सोलापरू शहर, प्रादेशशक पररवहन 
अधिकारी व सींबींधित पोलीस थ्ेशन याींना देण्यात आली असनू, अवैि प्रवाशी वाहतूक करणा-
या वाहनाींना प्रनतबींि करणे/कारवाई करण्याबाबत कळववलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यात भेसळयकु्त शमठाई व पनीरची ववक्री होत असल्याबाबत 
  

(३७)  १३४३० (१४-०९-२०२०).   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.अशभमन्यु पवार (औसा), 
श्री.ियिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय अन्न व औषध प्रशासन माांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात परप्राींतीयाींनी शमठाई ववक्रीची दकुाने सुरु केली असून त्यामिून ववक्री 
केल्या िाणाऱ्या शमठाईमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भेसळ केली िात असल्याचे गत काही 
ददवसाींमध्ये ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुणे येथ े ववक्री करण्यात येणाऱ्या पनीर मध्ये भेसळ केली िात असल्याचे 
माहे िानेवारी, २०२० च्या शेव्च्या आठवड्यात ननदशशनास आले आहे,  हे ही खरे आहे 
काय,  
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार सींबींधिताींवर कोणती कारवाई केली वा करणात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
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डॉ. रािेंद्र शशाांगणे (२१-०१-२०२१) : (१) व (२) हे खरे नाही.                          
(३) अन्न व और्ि प्रशासनामाफश त दर वर्ाश प्रमाणे या वर्ी सुध्दा सणासुदीच्या कालाविीत 
(िानेवारी २०२० च्या दरम्याने) पुणे येथ े ववक्री करण्यात येणाऱ्या पनीरचे ४४ नमुन े
ववश्लेर्णासाठी घेतले असता त्यातील ३४ नमुन्यात शमल्क फॅ् चे प्रमाण मानकापेक्षा कमी 
असल्याचे आढळुन आले आहे, त्यात कोणतेही भेसळीचे पदाथश आढळुन आले नाहीत. 
मानदाप्रमाणे नसलेल्या ३४ नमुन्याप्रकरणी तपास व चौकशी करून न्यायननणशयाकरीता दाखल 
करण्यात आली आहेत व त ेन्यायननणशयासाठी प्रलींब्रबत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  
सावेर वाणी पाडा (जि.ठाणे) येथील धान्य िाळया बािारात ववक्री िरण्यािररता नेत असताना 

िेलेल्या िारवाईबाबत 
  

(३८)  १३४५० (१५-०९-२०२०).   श्री.दौलत दरोडा (शहापूर) :   सन्माननीय अन् न व नागरी 
पुरवठा आणण ्ाहि साांरिण माांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) कोरोनाच्या पाश्वशभूमीवर सींपणूश देशात ्ाळेबींदी घोवर्त केलेली असताना गरीब िनतेला 
आवश्यक प्रमाणात राथत दरात िान्य उपलब्ि करून देण ेगरिेच ेअसताना सावेर वाणी पाडा 
(जि.ठाणे) येथील शासनमान्य शशिावा्प राथत िान्य दकुानातून ताींदळाच्या १० गोणी खािगी 
े्ंम्पोमध्ये भरून काळया बािारात ववक्री करण्यासाठी नते असताना थथाननक नागररकाींनी माहे 

िून-िुलै, २०२० मध्ये वा त्या दरम्यान पकडला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरहू प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास चौकशीत काय 
ननषपन्न झाले, त्यानरु्ींगाने या प्रकरणी दोर्ी दकुानदार व वाहतुकदार याींचेवर कारवाईस ववलींब 
करणाऱ्या बेिबाबदार अधिकारी व कमशचारी याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करणात येत 
आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. छगन भिुबळ (११-१२-२०२०) : (१)  होय, हे खरे आहे.  
(२) सदर तक्रारीच्या अनुर्ींगान े राथत िान्य दकुानाच्या तपासणीअींती ४० ककलो ताींदळाची 
तफावत आढळून आली आहे. सनुावणीअींती राथत भाव िान्य दकुान सावरे, ता. जि. पालघर 
येथून जिवदानी मदहला बचत ग् याींना िोडला असलेला परवाना ननलींब्रबत करण्यात आला 
असून १००% अनामत रत कम शासन िमा करण्यात आली आहे.   
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

आहदवासी वविास महामाांडळ व जिल्हा मािेहटाांग फेडरेशनच्या वतीने धान खरेदी िरणाऱया 
राईस शमलसवना धानाची उचल व ठेव िरताना सीसीटीव्ही िॅमेऱयाची सक्ती िरणेबाबत 

  

(३९)  १३४६९ (१५-०९-२०२०).   डॉ.देवराव होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय अन् न व नागरी 
पुरवठा आणण ्ाहि साांरिण माांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  आददवासी ववकास महामींडळ व जिल्हा माकेद्ींग फेडरेशनच्या माध्यमातून खरेदी केलेल्या 
िान्यापैकी हिारो ्न िान दरवर्ी पावसाच्या पाण्यात शभिून खराब होते, हे खरे आहे काय, 
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(२)  असल्यास, ज्या राईस शमलसशना िान उचलण्याची िबाबदारी ददली िात े त े राईस  
शमलसश महामींडळच्या कें रांावरील िान उचलुन आपल्या थव मालकीच्या राईस शमल मध्ये न 
नेता परथपर इतर लोकाींना िान ववक्री करत असल्याच ेननदशशनास आले आहे,  हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, यासाठी िानाची उचल व ठेव करताना सीसी्ीव्ही कॅमेऱ्याची सत ती केल्यास 
िानाची होणारी नासाडी थाींबून िान शासनान ेमींिूर केलेल्या दठकाणी व  योग्य वळेी पोहचण े
शत य होईल,  हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, यामुळे प्रनतवर्ी शासनाचे को्यविी रुपयाींचे नकुसान होत असूनही याकड े
िाणीवपूवशक दलुशक्ष करुन ववशशष् लोकाींना लाभ शमळवून देत असल्याचे ननदशशनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५)  असल्यास, उपरोत त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानुसार यात दोर्ी अधिकारी व राईस शमलसशवर कारवाई करणे तसेच िानाची उचल 
व ठेव करताना सीसी्ीव्ही कॅमेऱ्याची सत ती करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. छगन भिुबळ (१७-१२-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
आददवासी ववकास महामींडळाकडून प्राप्त मादहतीनुसार आिारभुत ककीं मत खरेदी योिनेंतगशत 
आददवासी ववकास महामींडळामाफश त दगुशम व अनतदगुशम भागात गोदाम पुरेशा प्रमाणात उपलब्ि 
नसल्यान े खरेदी करण्यात आलेल्या िानापकैी पावसाळ्यापूवी १००% िानाची भरडाई न 
झाल्यास पावसामुळे व अवकाळी पावसान ेिान शभिण्याची शत यता नाकारता येत नाही. 
   महाराषर थ्े् को- ऑप. माकेद्ींग फेडरेशन, मुींबई याींचेकडून प्राप्त मादहतीनुसार 
कोणत्याही प्रकारच ेिान शभिून खराब झाले नाही. 
(२) अस ेननदशशनास आलेले नाही. 
(३) राईस शमलसशनी त्याींच्या शमलमध्ये सीसी्ीव्ही लावावेत अशी तरतूद शासन पररपत्रक 
दद.८.११.२०२० मध्ये करण्यात आली आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) व (६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ८ समुद्रकिनारी बीच शकॅ्स उभारणीबाबत 
  

(४०)  १३५५७ (१६-०९-२०२०).   डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा), श्री.देवेंद्र फडणवीस (नागपूर 
दक्षिण पजश्चम), श्री.चाांद्रिााांत (दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आशशष शेलार (वााांदे्र पजश्चम), 
श्री.सुधीर मनुगाांटीवार (बल्लारपूर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), श्री.सुभाष देशमुख 
(सोलापूर दक्षिण), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम) :   सन्माननीय पयवटन माांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) समुरांककनाऱ्यावरील पयश् न वधृ्दीसाठी राज्याच्या ककनारप््ीवरील ८ ककनाऱ्याींवर पायल् 
प्रोिेत ् म्हणून “बीच शॅत स” (चौपा्ी कु्ी) उभारण्याचा ननणशय राज्य मींब्रत्रमींडळाच्या ददनाींक 
२५ िून, २०२० रोिीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शॅत स परवान्यासाठी रु. १५०००, भाड्याची रत कम रु. ४५ ते ५५ हिार व 
सुरक्षा अनामत रु. ३० हिार या रकमा पाहता बाहेरील  श्ीमींत व्यत ती यामध्ये भाग घेणार 
असल्याची तसेच भरती रेर्ा व थथाननकाींच्या मालकी हत काींच्या िमीनीमध्ये असणारी 
“सरकारी शेरे” िमीन कवडीमोल ककीं मतीत मोठ्या उद्योिकाींना ददली िाण्याची भीती 
थथाननकाींमध्ये ननमाशण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर “सरकारी शरेे” िशमनीचा उपयोग मच्छीमाराींकडून पारींपाररक रापणीच्या 
होड्या, िाळी - बो्ी ठेवणे, िाळी ववणणे, मासे खारवणे, मास ेसुकववणे या कामाींसाठी केला 
िात असल्यान ेत्याींनाही त्याींच्या व्यवसायात या शॅत सचा अडथळा होण्याची शत यता ननमाशण 
झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मागील पींिरा त ेवीस वर्ानपासनू िे थथाननक पयश् न व्यावसानयक “होम थ्े” 
च्या माध्यमातून पयश् काींना ननवास तसेच ककनारप््ीतील खाद्यसींथकृतीचा आथवाद देणारे 
भोिन या सुवविा पुरववत आहेत त्याींच्याही मनात या शॅत समुळे त्याींच्या या घरगुती 
व्यवसायावर मोठा प्रनतकूल पररणाम होण्याची भीती ननमाशण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उत त कारणाींबरोबरच गोव्यातील ककनाऱ्याींसारख े व्यावसानयक थवरूप या 
शॅत समुळे कोकणातील ककनाऱ्याींना येणार असल्याच े तसेच मद्य, सींगीत व नतृ्य यामुळे 
शाींतताभींग होऊन ककनाऱ्याींच े िनुे वैभव लयाला िाणार असल्याच्या भीतीमुळे थथाननक व 
मच्छीमाराींचा या प्रकल्पाला तीव्र ववरोि होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, थथाननक िनता, मच्छीमार व पयश् न व्यावसानयक याींच्या मनातील उपरोत त 
भीती / शींका दरू करण्याच्या दृष्ीने शासन कोणत्या उपाययोिना करणार आहे ? 
 

श्री. आहदत्य ठािरे (१९-०१-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) शॅत सकरीता वापरण्यात येणारी िशमनीच ेमालकी हथताींतरण करण्यात येणार नसनू सदर 
िशमनीचे सींगणककय पध्दतीन ेतीन वर्ाशकरीता भाड ेप््याचे वा्प करण्यात येणार आहे. 
(३) हे खरे नाही मासेमारीसाठीच्या / वापराच्या िागा या िोरणाअींतगशत वगळण्यात आल्या 
आहेत. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) हे खरे नाही. 
(६) तक्रारदाराींच्या ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने उपाययोिना करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. 

___________ 

  
शासिीय धान्य खरेदी िें द्रात ववक्री िेलेल्या धानाच्या बोनसची रक्िम शमळण्याबाबत 

  

(४१)  १३८८८ (१५-०९-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगाांटीवार (बल्लारपूर) :   सन्माननीय अन् न व 
नागरी पुरवठा आणण ्ाहि साांरिण माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  शासकीय िान्य खरेदी कें रांात ववक्री केलेल्या िानाच्या बोनसची रत कम शमळण्याबाबत 
बल्लारपूर येथील लोकप्रनतननिीींनी जिल्हाधिकारी, चींरांपूर याींच्याकड ेददनाींक ९ िुलै, २०२० रोिी 
वा त्या समुारास लेखी ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. छगन भुिबळ (२८-१२-२०२०) :(१) सदर ववर्यी जिल्हाधिकारी, चींरांपूर याींच्या 
कायाशलयाकड ेकोणतेही पत्र प्राप्त झालेले नाही. 
(२) माकेद्ींग फेडरेशन व आददवासी ववकास महामींडळ या अशभकताशसींथथामाफश त चींरांपूर 
जिल्ायात खरीप पणन हींगाम २०१९-२० करीता शासनाने मींिूर केलेल्या प्रोत्साहन राशीची 
(बोनस) २६७३७ शेतकऱ्याींना एकूण रु.५६,७३,४६,७९७/- इतकी रत कम ऑनलाईन प्रकक्रयेद्वारे 
सींबींधित शेतकऱ्याींच्या खात्यावर वगश करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 

  
ननसगव चक्रीवादळामळेु रायगड, रत्नाधगरी व शसाांधुदगूव जिल््यातील पयवटन व्यवसायावर 

पररणाम झाल्याबाबत 
  

(४२)  १४००३ (१६-०९-२०२०).   श्री.सुभाष देशमुख (सोलापूर दक्षिण) :   सन्माननीय पयवटन 
माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड, रत्नाधगरी व शसींिुदगूश जिल्ायात माहे िून, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान आलेल्या 
ननसगश चक्रीवादळामुळे पयश् न व्यवसायावर मोठ्याप्रमाणात पररणाम झाल्याचे ननदशशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोत त जिल्ायातील पयश् न व्यवसानयकाींना कोणत्या सुवविा उपलब्ि करुन 
देण्यात आल्या आहेत तसेच त्याींच्या किशमाफीबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) असल्यास, सुवविा उपलब्ि करुन देण्याबाबत तसचे किशमाफीच्या अींमलबिावणीबाबत 
कायशवाही करण्यात येत आहे काय,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. आहदत्य ठािरे (१९-०१-२०२१) :(१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) पयश् न व्यवसायाींना सुवविा व मदत होण्याच्या अनुर्ींगाने राज्यातील हॉ्ेल्स, 
ररसॉ श्स,् होम-थ्े, ननवास व न्याहरी सुरु करण्यासाठी दद.८.९.२०२० रोिी तर उपाहारगहेृ सुरु 
करण्यासाठी दद.०३.१०.२०२० रोिी मानक कायशप्रणाली ननगशशमत करण्यात आली आहे. 
राज्याींतगशत ्ुसश सुरु करण्यासाठी दद.०७.१०.२०२० रोिी ्ुर ऑपरे्सशकररता मानक कायशप्रणाली 
ननगशशमत करण्यात आली आहे. 
   राज्यात आदरानतर्थय उद्योग सुरु करण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या प्रकक्रयेमध्ये सुलभता 
आणण्याकररता पयश् न ववभाग, शासन ननणशय, दद.०२.११.२०२० अन्वये यापुढे फत त १० 
परवानग्या / परवान े/ ना-हरकत प्रमाणपत्र ेआ ण ९ थवयीं प्रमाणपत्र ेआवश्यक करण्यात आली 
आहेत. 
   तसेच कें रां शासनाच्या पयश् न मींत्रालयाकड ेनोंदणीकृत असलेल्या हॉ्ेल व्यावसानयकाींकडून 
दद.०१.०४.२०२१ पासून, वीि दर, वीि शुल्क, पाणी प््ी, मालमत्ता कर, ववकास कर, वाढीव 
च्ई के्षत्र ननदेशाींक व अकृवर्क कराची आकारणी औद्योधगक दराने करण्याचा ननणशय घेण्यात 
आला आहे. 
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   राज्यातील समुरांककनाऱ्याींस भे् देणाऱ्या पयश् काींना ववश्ाींती, आहार तसचे सावशिननक 
प्रसािनगहेृ, थनानगहेृ इ. सोयी सवुविा उपलब्ि करुन देण्याच्या दृष्ीने पयश् न ववभाग, शासन 
ननणशय, दद.१७.०८.२०२० अन्वये राज्याच,े ‘बीच शॅत स िोरण’ िादहर करण्यात आले आहे. 
तसेच शासन ननणशय, दद.२८.०९.२०२० अन्वये राज्याचे ‘कृर्ी पयश् न, िोरण िादहर करण्यात 
आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

ब्रम्हपूरी (जि.चाांद्रपूर) तालुक्यातील रब्बी हाांगामातील धान्याची खरेदी सुरू िरण्याबाबत 
  

(४३)  १४०४१ (१५-०९-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगाांटीवार (बल्लारपूर) :   सन्माननीय अन् न व 
नागरी पुरवठा आणण ्ाहि साांरिण माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िम्हपूरी (जि.चींरांपूर) तालुत यातील रब्बी हींगामातील िान्य खरेदी सुरू करण्याबाबत 
बल्लारपूर येथील लोकप्रनतननिीींनी जिल्हाधिकारी, चींरांपूर याींना ददनाींक ४ िलुै, २०२० रोिी वा 
त्या समुारास लेखी ननवेदन सादर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. छगन भिुबळ (२८-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) िम्हपूरी (जि.चींरांपूर) तालुत यातील रब्बी हींगामातील िान खरेदीकरण्याकररता चींरांपूर 
जिल्ायातील िम्हपुरी तालतु यातील िम्हपुरी येथ े २ व बरडककन्ही येथे १ अशी तीन खरेदी 
कें रांावर िान खरेदी करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

अिोला जिल् ्यात अवैध गुटखा ववक्री होत असल्याबाबत 
  

(४४)  १४३४९ (१४-०९-२०२०).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवव) :   सन्माननीय अन्न व 
औषध प्रशासन माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जिल् ायात माहे एवप्रल, २०२० त ेिुल,ै २०२० या दरम्यान अन् न व और्ि प्रशासन 
ववभागाने २७ प्रनतबींिक कारवाई करून ३१ लाख २५ हिार रूपये ककीं मतीचा अवैि गु्खा िप् त 
केला आहे, हे खरे आहे काय,   
(२) असल् यास, राज् यात कोववड-१९ च्या प्रादभुाशवामुळे सींचार बींदी तसेच पान मसाल् याची दकुान े
बींद असताींना अवैि गु्खा साठा करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय,   
(३) असल् यास, गु्खा माफीयाींना प्रनतबींि करण् यास थ थाननक अन्न व और्ि प्रशासनाचे दलुशक्ष 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय,   
(४) असल् यास, उत त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व त्यानसुार सींबींधिताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,    
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 



वव.स. ४८ (35) 

डॉ. रािेंद्र शशाांगणे (०५-०१-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे.  
अकोला जिल्ायात माहे एवप्रल २०२० ते िुलै २०२० या कालाविीत एकुण २८ प्रकरणी एकब्रत्रत 
ककीं मत रु. ३१,३१,८६९/- चा प्रनतबींधित अन्न पदाथानचा िसे गु्खा, पानमसाला,सुगींधित 
तींबाख ू याींचा साठा िप्त करण्यात आलेला आहे व या सवश २८ प्रकरणी एफ.आय.आर. दाखल 
करण्यात आले आहेत. 
माहे एवप्रल २०२० ते आितागायत प्रनतबींधित अन्न पदाथानच्या िसे गु्खा,पानमसाला,सुगींधित 
तींबाख ु याींच्या एकूण २९ प्रकरणाींमध्ये एकब्रत्रत ककीं मत रु. १,२४,९१,८६९/- ककीं मतीचा साठा 
िप्त करण्यात आलेला आहे व सवश २९ प्रकरणी एफ.आय.आर. दाखल करण्यात आले आहे. 
(२)  हे अींशत: खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) होय. 
   माहे एवप्रल २०२० त े आितागायत प्रनतबींधित अन्न पदाथानच्या िसे 
गु्खा,पानमसाला,सुगींधित तींबाखु याींच्या २९ प्रकरणाींमध्ये एकब्रत्रत ककीं मत रुपये 
१,२४,९१,८६९/- ककीं मतीचा साठा िप्त करण्यात आलेला  आहे व सवश २९ प्रकरणी 
एफ.आय.आर. दाखल करण्यात आले आहेत.  
   सन २०१९-२०२० मध्ये या कालाविीत एकूण १८५ पेढयाींच्या तपासण्या करण्यात आल्या 
असून, ५३ प्रकरणी ककीं मत रु.१,६६,१९,९९४/- चा  गु्खा,पानमसाला,सुगींधित तींबाख ु या 
प्रनतबींधित अन्न पदाथाशचा साठा िप्त करण्यात आलेला असनू ४१ प्रकरणी  एफ.आय.आर. 
दाखल करण्यात आले आहेत व ७९ प्रकरणी ख्ले दाखल करण्यात आले आहे.  
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  
शभवाांडी शहर (जि. ठाणे) पररसरात २० हिारापेिा िास्त बोगस ररिा चालि असल्याबाबत 

  

(४५)  १४७१० (०२-०९-२०२०).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय पररवहन माांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शभवींडी शहर पररसरात (जि.ठाणे) केवळ ८ हिार अधिकृत ररक्षा चालक असून सुमारे २० 
हिाराहून अधिक बोगस प्रवासी ररक्षा चालक असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, शहरातील हे ररक्षा चालक मनमानीपणे करत असून मी्र पद्ितीन ेररक्षा भाड े
न आकारता त्याींच्या मिीनसुार प्रवाश्याींकडून शअेर भाड ेआकारत असल्याच ेननदशशनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उत त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व त्यानुसार सदरहू बोगस ररक्षा चालकाींवर कारवाई होण्याच्यादृष्ीने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. अननल परब (१४-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.प्रादेशशक पररवहन अधिकारी 
कायाशलय, ठाणे या कायाशलयामाफश त शभवींडी शहर पररसरासाठी २१,०८० इतके ऑ्ोररक्षा परवान े
िारी करण्यात आलेले आहे. ररक्षा परवाना शमळववण्यासाठी उमेदवाराकड े अनुज्ञप्ती व 
सावशिननक वाहन सेवा ब्रबल्ला असणे आवश्यक आहे. 
(२) व (३) प्रादेशशक पररवहन कायाशलय, ठाणे या कायाशलयास सन २०१९ ते सन २०२० मध्ये 
२ तक्रारी प्राप्त झालेल्या असून उत त तक्रारीनुसार अनुज्ञप्ती व परवाना ननलींब्रबत करण्यात 
आलेला आहे. सदर कारवाईतून रू.२०००/- इतके तडिोड शुल्क वसूल करण्यात आलेले 
आहे.          
   तसेच सन २०१९ ते सन २०२० या कालाविीत शभवींडी शहर वाहतूक (पोशलस) शाखेव्दारे 
केलेल्या कारवाईत अनुज्ञप्ती व ब्रबल्ला नसलेल्या ३४९ प्रकरणात  रु.१,२२,९००/- एवढा दींड 
वसूल केलेला आहे.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 

  
ई-शसगारेट व हुक्िा यावर बाांदी आणण्याबाबत. 

  

(४६)  १४८३९ (१४-०९-२०२०).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय अन्न व औषध 
प्रशासन माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ई-शसगारे्च्या वापरामुळे तरुणवपढीचे िीवन िोत यात आले असून ई-शसगारे् व हुत का 
यावर बींदी आणून त्यावर कारवाई करण्याच ेआदेश राज्याच्या अन्न आ ण और्ि प्रशासनाने 
ददले असल्याच ेननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, असे असतानाही मुींबईसह अनेक भागाींत छुप्या पद्ितीने ई-शसगारे् आ ण 
हुत का पालशरचा व्यवसाय केला िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू ई-शसगारे् व हुत का पालशरवर तातडीन ेकारवाई करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. रािेंद्र शशाांगणे (२१-०१-२०२१) : (१)  हे अींशत: खरे आहे. 
ननको्ीनयुत त ई-शसगारे्च्या वापरामुळे तरूण वपढीत व्यसन िडण्याची शत यता आहे. ही बाब 
ववचारात घेवून राज्याचे अन्न व और्ि प्रशासनान े दद. ०५.०३.२०१९ च्या पत्रान्वये और्ि 
ननयींत्रक (भारत सरकार) नवी ददल्ली याींनी मान्यता न ददलेल्या ENDS व तत्सम पाठाच े
उत्पादन, ववक्री ववतरणा सींदभाशत कारवाई करणेबाबत ननदेश ददले होत.े त्यानुर्ींगे राज्याच े
अन्न व और्ि प्रशासनान ेदद. ०५.०३.२०१९ च्या पत्रान्वये राज्यातील अधिकाऱ्याींना कायशवाहीच े
ननदेश ददले आहेत. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) अन्न व और्ि प्रशासनाच्या वरील ननदेशानुसार बहृन्मुींबई ववभागातील और्ि ननरीक्षकाींनी 
माहे िुन-२०१९ च्या दरम्यान ई-शसगारे्चा साठा बाींरांा, मुींबई येथे एका दठकाणी िप्ती व 
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अींिेरी व साींताकु्रझ या दोन दठकाणी साठा प्रनतबींिची कारवाई केली आहे. त्याबाबत 
सींबींधिताींनी मा.उच्च न्यायालय,मुींबई येथे याधचका दाखल केल्या. सदर याधचकेवर मा.उच्च 
न्यायालय याींनी दद.०२.०८.२०१९ रोिी अींतरीम ननकाल ददला. त्यानुसार मा. उच्च 
न्यायालयान,े और्ि ननरीक्षक याींनी िप्त व प्रनतबींधित केलेला ई-शसगारे्चा साठा मुत त 
करण्याचे ननदेश ददले तसचे अशा प्रकारची कारवाई न घेण्याच ेननदेश ददले. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 

  
आयुवेहदि औषधााांच्या नावाखाली इतर औषधााांची ववक्री होत असल्याबाबत 

  

(४७)  १४८४६ (१७-०९-२०२०).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय अन्न व औषध 
प्रशासन माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अनेक व्यािी, त्वचाववकार व इतर आिारावरील उपचाराींसाठी सवशसामान्य 
नागरीकाींकडून आयुवेददक और्िाींचा वापर वाढत असून अनके कीं पन्या आयुवेददक और्िाींच्या 
नावावर इतर और्िाींची ववक्री करत असल्यान ेआता आयुवेददक और्िाींच्या ववक्रीसाठी अन्न व 
और्ि प्रशासनाचा परवाना घ्यावा लागणार असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोत त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानुसार ककती आयुवदेदक और्ि कीं पन्याींनी ववक्री परवाने घेतले आहेत तसेच 
अद्यापपयनत परवान न घेता और्ि ववक्री करणा-याींववरुद्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. रािेंद्र शशाांगणे (०५-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही.  
अशा प्रकारची बाब अन्न व और्ि प्रशासनाच्या ननदशशनास आलेली नाही. और्ि े व सौंदयश 
प्रसािन ेकायद्यात आयुवेदीक और्िे ववक्रीसाठी ववक्री परवाना देण्याची तरतुद नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही.  
  

___________ 
  

राज्यात िोरोना महामारीमळेु शाळा व्यवस्थापनाने शुल्ि वाि न िरण्याबाबत 
  

(४८)  १५४८२ (२०-११-२०२०).   श्री.माांगेश िुडाळिर (िुलाव), श्री.रमेश नानासाहेब बोरनारे (सर) 
(वैिापूर), श्री.साांतोष बााांगर (िळमनुरी), श्री.अिय चौधरी (शशवडी), श्री.गणपत गायिवाड 
(िल्याण पूवव), डॉ.बालािी किणीिर (अाांबरनाथ), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्रीमती देवयानी 
फरााांदे (नाशशि मध्य), श्रीमती सीमा महेश हहरे (सीमाताई) (नाशशि पजश्चम), श्री.प्रमोद (राि)ू 
रतन पाटील (िल्याण ्ामीण), श्री.प्रदीप िैस् वाल (औराांगाबाद मध्य), श्री.सुननल राऊत 
(ववक्रोळी): सन्माननीय शालेय शशिण माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यात कोरोनामुळे शाळा व्यवथथापनान ेशुल्क वाढ करु नये तसचे सन २०१९-२० या 
काळातील थकीत शुल्क एक रत कमी न घेता ्प्प्या ्प्प्याने घेण्यात यावे असा ननणशय घेऊन 
याबाबत शासनान ेदद.०८ मे, २०२० रोिी अध्यादेश काढला आहे, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, असोसीएशन ऑफ इींडडयन थकूल, ग्लोबल एज्यकेुशन फॉउीं डशेन, ज्ञानेश्वर 
माऊली सींथथा आ ण नवी मुींबईतील कासेगाव एज्युकेशन रथ्न ेया अध्यादेशाला ववरोि केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोरोना प्रादभुाशवाच्या पाश्वशभुमीवर शाळा बींद असताींनाही परथपर शुल्कवाढ 
करुन शैक्ष णक शुल्क वसुलीसाठी नाशशक शहरासह राज्यातील इींरिी माध्यमाच्या शाळाींकडून 
पालकाींवर दबाव ्ाकण्यात येत असल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०२० वा त्या सुमारास 
ननदशशनास आली हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शाळा बींद असताना ववद्यार्थयानकडून सींपूणश शैक्ष णक शुल्क व वाहन शुल्क 
घेणाऱ्या नाशशक शहरातील इींरिी माध्यमाच्या शशक्षण सींथथाींवर कारवाई करण्याची मागणी 
लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक २६ िनू, २०२० रोिी वा त्या सुमारास जिल्हाधिकारी, नाशशक 
याींच्याकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उत त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व त्यानुसार ददनाींक ०८ मे, २०२० रोिीच्या अध्यादेशाची अींमलबिावणी न करणाऱ्या शाळाींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ? 
 

प्रा. वषाव गायिवाड (२४-१२-२०२०) : (१) या बाबत ददनाींक ८/५/२०२० रोिी शासन ननणशय 
ननगशशमत करण्यात आला होता. 
 (२) (३) (४) व (५) याबाबत मा. उच्च न्यायालयात याधचका दाखल करण्यात आली असनू 
मा. उच्च न्यायालयान ेददनाींक २६/६/२०२० रोिी ददनाींक ८ म े२०२० रोिीच्या शासन ननणशयास 
अींतरीम थथधगती ददली असून सदय:जथथतीत प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 

___________ 
  

मौिे रामशलाांग (ता. शशरुर,जि.पुणे) येथील िाां पनी िडून होणाऱ या प्रदषुणाबाबत. 
  

(४९)  १६२०५ (२४-११-२०२०).   श्री.अशोि पवार (शशरुर), श्री.हदलीप मोहहते-पाटील (खेड 
आळाांदी), श्री.चेतन तुप े (हडपसर), श्री.सुननल शेळिे (मावळ), श्री.सुननल हटाांगरे (वडगाव 
शेरी) :   सन्माननीय पयाववरण व वातावरणीय बदल माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) शशरुर (जि.पुणे) तालुत यातील राींिणगाव गणपती औद्योधगक वसाहती मिील मेससश 
एव्हरी डनेीसन या कीं पनीच्या केशमकल युत त घातक कचऱ् याची ववल्हेवा् लावण्याच ेकाम हे 
शशरुर शहरािवळील मौिे रामशलींग (देवथथान) येथील मसेसश त लाशसक एीं्रप्रायइिेस या 
कीं पनीमाफश त केले िात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर केशमकल यतु त घातक कचरा िाळून िशमनीमध्ये पुरुन तसेच िवळच्या 
िलथत्रोतामध्ये सोडून ववल्हेवा् लावण्याचा प्रकार गत २ वर्ाशपासून सुरु असनू याबाबत 
रामपींचायत व रामथथाींच्या वतीने सींबींधित कीं पनी तसेच महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळ 
याींच्या नरिेस आणून देखील सींबींधिताींवर अद्याप कारवाई केली नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, महाराषर प्रदरु्ण ननयींत्रण मींडळ पुणे येथील प्रादेशशक अधिकारी या कीं पनीवर 
कारवाई करण्यास ववलींब लावत असल्याच्या तक्रारी नागररकाींकडून करण्यात आल्या आहेत, ही 
खरे आहे काय, 
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(४)  असल्यास, उपरोत त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानुर्ींगाने सींबींधिताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. आहदत्य ठािरे (१४-०१-२०२१) : (१)  हे अींशत: खरे आहे, 
मे. एव्हरी डनेीसन इींडीया प्रा.शल. प्लॉ् नीं.िी.५, एमआयडीसी राींिणगाींव,ता.शशरुर,जिल्हा-पुणे 
या कीं पनीमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या कच्यामालाचे ररकामे ड्रम ररकीं डीशन करण्याकररता पाठववले 
िातात.  अन्य कोणत्याही प्रकारचा घातक घनकचरा येथे पाठववला िात नाही. 
(२)  हे खरे नाही. 
(३)  हे खरे नाही.   
(४) हे खरे नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 

  
उस्मानाबाद जिल््यात भिूल पुनभवरण ररचािव शाफ्टची िाम ेिरण्यासाठी माांिूर िेलेल्या 

ननधीत झालेला गैरव्यवहार 
  

(५०)  १९४३० (२१-११-२०२०).   श्री.िैलास घाडगे पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उथमानाबाद जिल्ायात भूिल पुनभशरण ररचािश शाफ््ची कामे करण्यासाठी सन २०१९-२० 
मध्ये २ को्ी ३८ लाख ६६ हिार ७५२ रुपये ननिी मींिूर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर कामाची एकच ननववदा न काढता वेग-वेगळ्या ननववदा काढून गैरव्यवहार 
करण्यात आला असल् यान ेयाबाबत उपसींचालक, औरींगाबाद भिूल सवेक्षण याींच्याकडून चौकशी 
करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू सुरु असलेली चौकशी पूणश झाली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानुसार गैरव्यवहार करणाऱ्या सींबींधित दोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. गुलाबराव पाटील (२५-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे, सींयुत त सामाजिक दानयत्व ननिी 
(CSR) अींतगशत उथमानाबाद जिल्ायातील भूिल पुनभशरण ररचािश शाफ्् कामा कररता 
जिल्हाधिकारी कायाशलय, उथमानाबाद, वररषठ भूवैज्ञाननक, भूिल सवेक्षण अ ण ववकास यींत्रणा 
उथमानाबाद व समूह महा प्रबींिक, ओएनिीसी मुींबई  याींमध्ये ब्रत्रथतरीय करारनामा करण्यात 
आला आहे. 
(२) प्रथतुत प्रकरणी एकूण रु. २ को्ी ३८ लाख ६६ हिार ७५२ रुपये रकमेच्या कामाींची 
ननववदा काढण्यात आली आहे. या ननववदा प्रकक्रयेबाबत व कामासींदभाशत उपसींचालक, औरींगाबाद 
भूिल सवेक्षण आ ण ववकास यींत्रणा याींचेमाफश त चौकशी करण्यात येत आहे. 



वव.स. ४८ (40) 

(३) अद्याप चौकशी सुरु आहे. 
(४) कोववड-१९ ववर्ाणू प्रादूशभावाच्या पररजथथतीमुळे चौकशी करण्याची मुदत दद.१०.०१.२०२१ 
पयनत वाढववण्यात आली आहे. 
     ___________ 

  
  
ववधान भवन :    रािेन्द्र भागवत 
मुाांबई.   सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
__________________________________________________________________ 

मुरांणपूवश सवश प्रकक्रया महाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुरांण: शासकीय मध्यवती मुरांणालय, मुींबई. 


