
     
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची चाळीसावी यादी 

 
महाराष्ट्र विधानसभा 

  

चौथे अधधिेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

पुणे येथील माणणि बाग-ससांहगड रस्तत्यािर खाद्यपदार्ाांची विक्री होत असल्याबाबत 
  

(१)  १६१ (०५-०४-२०२०).   श्री.सभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय अन्न ि 
औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील माणणक बाग-ससींहगड डीपी रस्त्यावर अन्न व औषध प्रशासनाच्या 
परवानगीसशवाय अनधधकृतपणे खाद्यपदाथथ ववक्री होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये 
वा ्यादरम्यान ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, उपरोक्त खाद्यपदाथथ ववके्र्याींवर कारवाई करणेबाबत ववववध सामाजजक 
सींघ्ना, लोकप्रनतननधी व स्तथाननक नागररकाींकडून वारींवार पाठपुरावा करुनही अनेक वषाांपासनू 
याबाबत अन्न व औषध प्रशासनाकडून तपासणी तसेच कोणतीच कारवाई होत नसल्याच े
ननदशथनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?    
  
डॉ. राजेंद्र सशांगणे (११-१२-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.भ 
  

___________ 
  

नागपूर महानगरपासलिेच्या अखत्याररत असलेल्या अांबाझरी उद्यानाबाबत 
  

(२)  २२२ (२०-०३-२०२०).   श्री.वििास ठािरे (नागपूर पश्श्चम), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.सुभाष धोटे (राजूरा), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.पथृ् िीराज चहाहाण (िराड दषिण)ण), 
श्रीमती सुलभा खोडिे (अमरािती) :   सन्माननीय पययटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) नागपूर महानगरपासलकेन ेमनुषयबळाच ेकारण देत अनेक कामाींच ेखाजगीकरण करण्याच े
ठरववले असून ्या अींतगथत अींबाझरी उद्यानासह पररसराच्या ववकासाची जबाबदारी एकूण ९९ 
वषाथकररता महाराष् पयथ् न ववकास महामींडळाकड े सोपववली असून या महामींडळान े एका 
खाजगी सींस्तथेची भाधगदारी जस्तवकारली असल्याच े ददनाींक २८ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा 
्यासुमारास ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हे उद्यान नागपरू महानगरपासलकेच्या अख्याररत असल्य्ानेभ य्ाच्ाभ ववक्ासभ
करणेभ मह्ानगरप्ालिकेसभ शक्यभ असत्ान्ाभ पययटनभ ववक्ासभ मह्ामडंळ्ानेभ अंब्ाझरीभ उदय्ानभ वभ
पररसर्ाचेभ ववक्ासभकरण्य्ास्ाठीभ गरुड्ाभअम्युजमें् पाकथ  प्रायव्हे् सलसम्ेड य्ाभ कंपनीभ बरोरबरभ
कर्ारभकेल्य्ानेभनागररकाींमध्ये असींतोषाची भावना ननमाथण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासन ्वरीत आवश्यक कायथवाही करणार वा करीत आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. आहदत्य ठािरे (०९-१२-२०२०) : (१) महसूल व वन ववभागाकडून शासन ननणथय, 
दद.२१/७/२०१७ अन्वये सदरची जागा महाराषर पयथ् न ववकास महामींडळास पयथ् नदृष्या 
ववकास करण्यासाठी देण्यात आली आहे. ्यानुसार महाराषर पयथ् न ववकास महामींडळामार्थ त 
सदरच्य्ा जागेचा PPP त्वावर ववकास करण्यासाठी खाजगी ववकासकाची नेमणूक करण्यात 
आली आहे. 
(२) ववकासकासोबत करारनामा झाल्याने महानगरपासलका, नागपरू याींच े मार्थ त कायाथजन्वत 
असलेल्या सुववधा उदा. सावथजननक उद्यान, उपहारगहृ, वाहनतळ .. ररकामी करण्याबाबत 
महाराषर पयथ् न ववकास महामींडळाच ेदद.४/१२/२०१९ च्या पत्रान्वये महानगरपासलकेस कळववले 
आहे. सदर कराराबाबत नागररकामध्ये असींतोषाची भावना ननमाथण झाल्याची तक्रार शासनाकड े
प्राप्त झाली नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

धुळे श्जल्हयात ननिृष्ट्ट दजायच्या खाद्यतेलाचा िापर िरणाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(३)  ११४४ (०६-०४-२०२०).   श्री.फारूि शाह (धळेु शहर) :   सन्माननीय अन्न ि औषध 
प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे जजल्हयात २० पेक्षा अधधक लहान मोठे उ्पादक असनू शहरात खाद्यतलेाचा दररोज 
१५ लाख सल्रपेक्षा अधधक वापर होत असून लहान-मोठी पाच हजाराींपेक्षा अधधक हॉ्ेल्स,भ
्पऱभया,भखाद्यपदाथथ ववके्रतभे तसेच हातगाडया १० हजारापेक्षा अधधक असनू या पकैी बहुताींश 
दठकाणी खाद्यतेलाचा वारींवार वापर केल्याने ्याचा कडव्पणा वाढत असून तीन वळेेपेक्षा 
अधधक वेळा तेलाचा वापरास शासनाच्या ननणथयानुसार बींदी असुनही या तलेाचा वारींवार वापर 
करण्यात येत असल्याने ह्दयववकार, कॅन्सर, ककडनीसह ववववध आजारात वाढ होत असल्याच े
माहे डडसेंबर, २०१९ रोजी वा ्यासुमारास ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, रू्ड सेफ््ीभस्टँडडय अथॉरर्ीच्या सचूनेनुसार खाद्यतले पुनथवापरावर अन्न औषध 
ववभ्ाग्ाने ददनाींक १ माचथपासून ननबांध आणणारे आदेश क्ाढिे असुन याबाबत दोषी 
आढळल्यास दींडा्मक कारवाई करण्याचीही तरतूद आहे परींत ू याबाबत तक्रार करण्याबाबत 
नागररक जागतृ नसल्याने सींबींधधत दोषीवींर कारवाई करण्यास अडचणी येत आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, ्यात काय आढळून आले 
व ्यानसुार कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. राजेंद्र सशांगणे (११-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. तथावप खाद्यतेलाच्या ३ पेक्षा अधधक वळे पुन्हा वापरावर अन्न सुरक्षा व 
मानके कायदा २००६ ननयम व ननयमन २०११ नुसार प्रनतबींध घालण्यात आला आहे. तसचे 
अन्न सुरक्षा व मानके प्राधधकरण नवी ददल्ली याींच्या RUCO (Repurpose Used 
Cooking Oil) या उपक्रमाद्वारे दररोज ५० सल खाद्यतेल वापरणाऱ्या व्यावसानयकाींकडून अस े
तेल सींकसलत करून ्याचा बायोडडझले उ्पादन करण्यासाठी वापर करण्यात येत आहे, 
्यामुळे ्याच्या पनुश्च वापरावर ननयींत्रण आहे. 
भभभभभरु्ड सेफ््ी स्त्ँडडथ ॲथारर्ी हे वेळोवेळी ्याच्या सींकेतस्तथळावर ववववध मादहती प्रक् 
करत असत े ्यामुळे सदरची मादहती ही जनसामान्याना सहज उपलब्ध होत असत.े तसेच 
खाद्यतेल वारींवार गरम करून वापरण्याच्या दषुपरीणामाबाबत प्रशासनामार्थ त जनजागतृी 
करण्यात येते. अन्न व औषध प्रशासन तक्रार, चौकशी व्यनतरीक्त ववववध अन्न पदाथाांच े
ननयसमत अन्न नमुन े घेवून पडताळणी करीत असत.े तसेच तपासणी करतेवेळी अन्न 
आस्तथापना कायद्यातील तरतुदीबाबत सूधचत करण्यात येत.े तसचे भारत सरकारच्या RUCO 
उपक्रमाबाबत Eat Right Movement या जनजागतृी कॅम्पवळेी धळेु जजल्हासह सींपुणथ 
राज्यात व्यापक प्रमाणावर जनजागतृी अन्न व औषध प्रशासनामार्थ त करण्यात आलेली आहे 
व यापुढे करण्यात येईल. 
(३) व (४) लागु नाही. 

___________ 
  

राज्यात बनािट श्जऱयाची विक्री िरणाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(४)  १५९६ (०६-०४-२०२०).   श्रीमती यासमनी यशिांत जाधि (भायखळा) :   सन्माननीय 
अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजस्तथान व गुजरात राज्य येथे जींगली गवत, गुळ, पाणी, दगडाची पावडर समसळून 
तयार केलेले जजरे राज्यात मोठ्या प्रमाणात ववक्री केले जात असल्याचे ददनाींक १० जानेवारी, 
२०२० रोजी वा ्यासुमारास ननदशथनास आलेभआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणीभश्ासन्ाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
(३)भअसल्य्ास,भयाबाबत कोणती प्रनतबींधा्मकभक्ाययव्ाहीभकेिीभव्ाभकरण्य्ातभयेतभआहे,भ 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. राजेंद्र सशांगणे (११-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२),भ(३) व (४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात गुांगी आणणा-या औषधाांच्या होणा-या तस्तिरीला प्रनतबांध िरण्याबाबत 
  

(५)  २४३० (०७-०४-२०२०).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.असमत 
साटम (अांधेरी पश्श्चम) :   सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील अन्न व औषध प्रशासन ववभागाला गुींगी आणणा-या औषधाींच्या होणा-या 
तस्तकरीला आळा घालण्यास अपयश आले असल्याच े माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा 
्यादरम्यान ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सभवींडी (जज.ठाणे) येथ े गुींगीच्या औषधाचा मोठयाप्रमाणात साठा जप्त करुन 
एका युवकाला अ्क केले असून अन्य आरोपी र्रार झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर गुींगीच्या औषधाींचा युवक व युवतीीं नशसेाठी अधधक वापर करीत 
असल्यामळेु युवकाींच्या आरोग्याला धोका ननमाथण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व ्यानसुार सींबींधीत ववभागाच्या अधधका-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. राजेंद्र सशांगणे (११-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
भभभभभप्राप्त गोपनीय मादहतीच्या अनुषींगे पोसलसाींनी व अन्न आणण औषध प्रशासनाच्या 
अधधकाऱय्ांनी ददनाींक ०९.०१.२०२० रोजी धाड ्ाकून सभवींडी येथील कल्याण रोड, नवी वस्तती, 
वेलकम हॉ्ेल समोरील जागेत दचुाकी वाहनातून ननहाल असल्लम मोमीन या .समाकड े
Rexus Active Cough Syrup १०० ml (Codeine युक्त) या खोकल्यासाठी उपयोगी 
असलेल्या औषधाचा ववनापरवाना साठा आढळून आला. सदर साठ्यातून औषध ननरीक्षक याींनी 
एक औषध नमुना चाचणीसाठी घेतला व उवथरीत साठा पोसलसाींनी जप्त केला. सदर प्रकरणी 
सींबींधधत आरोपीववरुध्द FIR No. ००४/२०२० नोंदववला असून,भआरोपीस अ्क करण्यात आली 
आहे. सदर प्रकरणी पोलीसाींनी सदर आरोपीववरुध्द चाजथशी् दाखल केले असून, उवथरीत २ 
आरोपी अद्यापपावेतो समळून आलेले नाहीत. 
घेतलेला नमुना शासकीय ववश्लेषक याींनी प्रमाणणत घोवषत केला आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
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उल्हासनगर (श्ज.ठाणे) येथे अन्न परिाने िायायलय सुरु िरण्याबाबत 
  

(६)  २६११ (०६-०४-२०२०).   श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय अन्न ि 
औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथील नागरीकाींना अन्नभ परवाना काढण्याकररता व नूतनीकरण 
करण्यासाठी वारींवार ठाणे येथ े जाव े लागत असल्यामळेु उल्हासनगर येथेच अन्न परवान े
कायाथलय सुरु करण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १८ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा 
्यासुमारास मा.अन्न व नागरी परुवठा मींत्रीभयाींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कायथवाहीसाठी अन्न व सुरक्षा आयकु्त याींनी सधचव पत्र क्रअसुका/भ
परवाने/२११८/१७ ददनाींक ६/१२/२०१७ रोजी पाठववले असून पुढील कायथवाहीसाठी सह आयुक्त, 
अन्न व सुरक्षा कोकण ववभाग याींचेकड ेपाठववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व ्यानसुार कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. राजेंद्र सशांगणे (११-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे.  
(२) होय हे खरे आहे.  
(३) पदननदेसशत अधधकारी, ठाणे याींनी त्कालीन महापौर,भउल्हासनगर महानगरपासलका याींची 
प्र्यक्ष भे् घेवनू अन्न परवाना /नोंदणी बाबत व ्याच्या नुतनीकरण करण्यासींदभाथत 
सववस्ततर चचाथ केली. ्याींना परवाने/नोंदणी व ्याच े नुतनीकरण याींसाठी अन्न व औषध 
प्रशासन कायाथलय, ठाणे येथ े नतुनीकरणाकरीता येण्याची आवश्यकता नसून अन्न परवाना/भ
नोंदणीची सवथ प्रक्रीया ही ऑनलाईन पध्दतीने अन्न सुरक्षा व मानदे प्राधधकरण, नवी ददल्ली 
याींच्या fssai.gov.in ककीं वा foodlicensing.gov.in या सींकेत स्तथळावरून करता येत 
असल्याच ेसाींधगतले. तसेच सदर अन्न परवाना/नोंदणी मींजूर झाल्यावर अजथदाराच्या रजजस्त्र 
ईमेलवर परवान्याची/नोंदणीची प्रत प्राप्त करता येते. ्यामुळे प्र्येक तालुकास्ततरावर कायाथलय 
सुरु करणे सींयुक्तीक नाही. 
(४)भप्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

उस्तमानाबाद श्जल््यातील साांस्तिृनति, पुरातत्ि, ऐनतहाससि ि धासमयि  
स्तथळाांचा वििास िरण्याबाबत 

  

(७)  ३७५७ (०७-०४-२०२०).   श्री.राणाजगजीतससांह पाटील (तुळजापरू) :   सन्माननीय पययटन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उस्तमानाबाद जजल्हा हा आधथथक व औद्योधगक दृष्या मागासलेला असला तरी शे्रषठ सींत 
श्री गोरोबा काका मींददर तेर, खौजा शमाशोद्दीन गाजी (रहे) दगाथह, उस्तमानाबाद जैन लेणी, 
गेडशे्वगरी मींददर, येरमाळ, एकमवे असलेले त्रत्रववक्रम मींददर, जनै मींददर, कुीं थलधगरी, भैरवनाथ 
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मींददर, सोनारी, मैलारपूर खींडोबा मींददर, नळदगुथ ककल्ला, भुईको् ककल्ला, परींडा डोमगाव 
येथील सुवणथ अक्षरातील दासबोध ग्रींथाची प्रत, रामलीींग मींददर, अभयारण्य येडशी, प्राचीन 
व्यापा-याींचे कें द्र असलेले तेर हे गाव अशा ववववध पुरात्व व धासमथक ववववधता असलेला 
जजल्हा आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू जजल्ह्याचा पुरात्व व धासमथक पयथ् नस्तथळ म्हणून ववकास करण्याची 
ववनींती लोकप्रनतननधीींनी लेखी पत्राद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उस्तमानाबाद जजल्ह्याचा पुरात्व, ऐनतहाससक व धासमथक पयथ् न स्तथळ म्हणून 
ववकास करण्यासाठी शासनान ेकोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. आहदत्य ठािरे (०९-१२-२०२०) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) उस्तमानाबाद जजल्ह्याचा पुरात्व, ऐनतहाससक व धासमथक पयथ् नस्तथळ म्हणून ववकास 
करण्यासाठी शासनाने प्रादेसशक पयथ् न ववकास योजना तसेच जजल्हा वावषथक योजना क वगथ 
पयथ् नस्तथळ ववकास योजना या योजनाींतगथत सदर पयथ् न स्तथळाींचा पयथ् न स्तथळ म्हणून 
ववकास करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे ननधी उपलब्ध करुन ददला आहे. 
   (१) श्री.सींत गोरोबा काका मींददर, तेर प्रादेसशक पयथ् न रु.६०.००भ लक्ष, क वगथ पयथ् न 
रु.२१९.९७ लक्ष, (२) हजरत ख्वाजा शमशोद्दीन गाझी रहे दगाथ, क वगथ पयथ् न रु.११९.०० लक्ष, 
(३) धारासशव लेणी, प्रादेसशक पयथ् न रु.४०.०० लक्ष, क वगथ पयथ् न रु.१०.०६ लक्ष भ भ भ (४) 
येडशे्वरी देवी मींददर, येरमाळा-क वगथ पयथ् न रु.६२.६० लक्ष, (५) भैरवनाथ मींददर, सोनारी 
प्रादेसशक  पयथ् न रु.३५.०० लक्ष, क वगथ पयथ् न रु.२०.००भलक्ष (६)  खींडोबा  मींददर, मैलापूर 
क वगथ पयथ् न रु.११९.४४ लक्ष (७) नळदगुथ ककल्ला, प्रादेसशक पयथ् न रु.७३.९२ लक्ष भभभभभभभ
(८) कल्याणस्तवामी समाधी पीठ, डोमगाव ता.परींडा क वगथ पयथ् न रु.१५५.३५ लक्ष भभभभभभभभ
(९) रामसलींग मींददर, येडशी प्रादेसशक पयथ् न रु.१२५.०० लक्ष 
भभभभभसदर ननधीतून पयथ् न स्तथळाींच्या दठकाणी पयथ् न ववषयक ववववध ववकास काम े
करण्यात आली असनू पयथ् न स्तथळाींचा पुरात्व, ऐनतहाससक व धासमथक पयथ् नस्तथळ म्हणून 
ववकास करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

हहांगोली श्जल्हयात श्जल्हा पररषद सश)ण ववभागात शाळाांचा वविास ननधीच े 
वाटप व शालेय पोषण आहार वाटपाच्या अांमलबजावणीबाबत  

  

(८)  ४७५८ (१६-०४-२०२०).   श्री.तान्हाजी मुटिुळे (हहांगोली) :   सन्माननीय शालेय सश)ण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली जजल्हयात जजल् हा पररषद सशक्षण ववभाग्ात ववववध योजनेंतगथत जज.प. शाळाींचा 
ववकास ननधी वा्प प्रकक्रया व शालेय पोषण आहारभव्ाटपभयोजनेची प्रभावीपणे अींमलबजावणी 
होत नसल्य्ाची बाब माहे नोव् हेंबर, २०१९भमध्येभव्ाभत्य्ादरम्य्ानभननदशथनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, जजलह्ा पररषदेच् या शाळाींमध् ये समु्ारेभ८०० पेक्ष्ाभअधिक मखु् याध् यापक कायथरत 
असून त्य्ांना शालेय पोषण आहार योजना राबववण् याचे मानधन म् हणून वावषथक एक हजारभ
रूपये अींदाज े देण् यात येण्ारी रक्कम मुख् याध् यापकाच् या खा् यावरभवेळेवर जमा होत नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक् त प्रकरणी शासनाने कोणती कायथवाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेतभ? 
  
प्रा. िषाय गायििाड (०९-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
    दहींगोली जजल्हयात ववववध उपयोजनाींतगथत जजल्हा पररषद शाळाींचा ववकास ननधी वा्पाची 
अींमलबजावणी सन २०१९-२० या आधथथक वषाथमध्ये पूणथ झालेली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

लोणार सरोिर (श्ज.बुलढाणा) वििास आराखडयास शासनाची मांजूरी समळण्याबाबत 
  

(९)  ५३०६ (०७-०४-२०२०).   श्री.सांजय रायमलुिर (महेिर) :   सन्माननीय पययटन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लोणार सरोवर (जज.बुलढाणा) ववकास आराखडयाचे काम माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा 
्यादरम्यान सुरु करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)भ असल्यास, सदरचा ववकास आराखडा तयार करण्यात येऊन शासनास सादर करण्यात 
आला आहे काय, या आराखडयाच ेथोडक्यात स्तवरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, या आराखडयास शासनाची मींजूरी समळाली आहे काय, ्यानुसार कोणती 
कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. आहदत्य ठािरे (०९-१२-२०२०) :(१) , (२) व (३)  पयथ् न व साींस्तकृनतक कायथ ववभाग, 
शासन ननणथय, दद.३१/३/२०१७ अन्वये रु.९१.२९ को्ीच्या लोणार (जज. बुलडाणा) पयथ् न ववकास 
आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर ववकास आराखड्यातील प्रस्तताववत कामाींची ई-
ननववदा कायथवाही डडसेंबर, २०१७ पयांत पूणथ करुन जानेवारी, २०१८ मध्ये कायाथरींभ आदेश देऊन 
काम सुरु करण्यात आले आहे. सदर ववकास आराखड्यातील कामाींसाठी आतापयांत रु.७५१.२४ 
लक्ष ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 
भभभभभलोणार पयथ् न ववकास आराखड्यातील कामे एकूण ४ प्राधान्यक्रमामध्ये पूणथ करावयाची 
असून ्यामध्ये (१) ताराींगण व सींग्रहालय उभारणे, (२) दगुाथ ्ेकडी व लोणार सरोवर येथे 
सींरक्षक सभींत, पदपथ, वाहनतळ, अींतगथत रस्तते, बागबगीच े .्यादी पयथ् न ववषयक मुलभूत 
सुववधाींचा ववकास करणे, (३) लोणार येथील ऐनतहाससक मींददराचे सींवधथन व लोणार 
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सरोवराजवळील जून्या शासकीय .मारतीींचे नुतनीकरण करणे आणण (४) दगुाथ ्ेकडी, लोणार 
येथे पयथ् न सींकुल उभारणे .्यादी कामाींचा समावशे आहे. 
भभभभभसदर ववकास आराखड्यातील कामे ननधीच्या उपलब्धतेनुसार करण्यात येत असनू सदर 
कामे प्रगती पथावर आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

नासशि श्जल्हा बेिेिड ेशेतिरी पीि िजयिाटपािररता ननधीची िमतरता असल्याबाबत. 
  

(१०)  ११९०९ (२०-०९-२०२०).   श्रीमती सीमा महेश हहरे (सीमाताई) (नासशि पश्श्चम) :   
सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शेतकरी पीक कजथवा्प करण्याकररता नासशक जजल्हा बँकेकड ेननधीची कमतरता असल्याच े
ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शेतकऱ्याींना पीक कजथ वा्पाकररता राज्य सहकारी बँकेकडून कजथ घ्यावयाच े
असून, आधीच नासशक जजल्हा बकँ राज्य सहकारी बँकेची थकबाकीदार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्य सहकारी बँकेकडून जजल्हा बॅंकेला 
अथथसहाय्य करणेबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील (१०-१२-२०२०) : (१) अींशतः खरे आहे. 
नासशक जजल्हा मध्यवती सहकारी बँकेने खरीप, २०२० मध्ये ६३,९७५ शेतकऱ्याींना ४६५.१६ 
को्ी पीक कजथ वा्प केले आहे.    
(२) होय. 
(३) नासशक जजल्हा मध्यवती सहकारी बकेँस सन २०२०-२१ साठी एकूण रु. ६२८.४९ को्ी 
वपक कजथ लक्षाींक देण्यात आलेला आहे. नासशक जजल्हा मध्यवती सहकारी बँक सन २०२०-२१ 
च्या हींगामाकरीता खरीप पीक कजथ वा्पासाठी महाराषर राज्य सहकारी बकेँकडून वव्त 
सहाय्य समळण्यास पात्र नाही. तथापी महा्मा जोनतराव रु्ले शेतकरी कजथमुक्ती योजना २०१९ 
या योजनेअींतगथत माहे जुलै, २०२० मध्ये शासनाकडून बँकेस ८८७.७८ को्ी प्राप्त झाले असून 
सदर बँकेस वपक कजथ वा्पासाठीचा ददलेला लक्षाींक पुणथ करता येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

बुलढाणा श्जल््यामध्ये शेतिऱयाांना पीि िजय िाटप िरण्याबाबत 
  

(११)  १२२८४ (२०-०९-२०२०).   श्री.राजेश एिड े (मलिापूर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) बुलढाणा जजल्ह्यामध्ये खरीप हींगामा दरम्यान अ्यल्प पीक कजथ वा्प होत असल्यामुळे 
शेतकऱ्याींनी सींबींधधत तहसीलदार याींच्याकड ेतक्रार केल्याची बाब ददनाींक १ जनू २०२० रोजी वा 
्या समुारास ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बुलढाणा जजल्ह्यातील ६६००० खातेदाराींना मात्र ५२३ को्ी रुपयाच ेपीक कजथ 
वा्प झाल्याचीभबाब ददनाींक २८ जून, २०२० रोजी वा ्यासुमारास ननदशथनास आली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व ्यानुषींगाने वपक कजथ जलद गतीने वा्प करण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील (१०-१२-२०२०) : (१) अींशतः खरे आहे. 
भभभभभमहा्मा जोनतराव रु्ले शतेकरी कजथमुक्ती योजना २०१९ व छत्रपती सशवाजी महाराज 
शेतकरी सन्मान योजना २०१७ या योजनाींच्या अनुषींगाने ज्या शेतकऱ्याींना कजथमार्ी समळाली 
नाही अशा शेतकऱ्याींनी वपककजथ वा्पाबाबत सींबींधीत तहससलदार याींच्याकड े तक्रारी केल्या 
आहेत. 
(२) अींशतः खरे आहे. 
भभभभभबुलढाणा जजल्ह्याअींतगथत ददनाींक ३०.०६.२०२० अखेर ७०,३१७ शेतकऱ्याींना ५५२.४३ 
को्ीच ेकजथ वा्प करण्यात आले होते. सद्यजस्तथतीत ददनाींक ३०.०९.२०२० अखेर १.५४ लाख 
शेतकऱ्याींना रु. १२६०.४८ को्ीचे पीक कजथ वा्प करण्यात आले आहे. 
(३) जजल्ह्यातील खरीप पीक कजथ वा्पाचे प्रमाण वाढववण्यासाठी श्री. राजेंद्र सशींगणे, 
पालकमींत्री, बुलडाणा व जजल्हाधधकारी, बुलडाणा याींचे अध्यक्षतेखाली जजल्हास्ततरीय सभा 
घेण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

सभिांडी (श्ज.ठाणे) तालुक्यातील धान्याचा अपहार होत असल्याबाबत 
  

(१२)  १२५२९ (१५-०९-२०२०).   श्री.महेश चौघलेु (सभिांडी पश्श्चम) :   सन्माननीय अन् न ि 
नागरी पुरिठा आणण ग्राहि सांर)ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोरोनाच्या काळात सभवींडी (जज.ठाणे) तालुक्यातील धान्य पुरवठा ठेकेदार याींच्याकडून 
तालुक्यातील सशधावा्प दकुानदाराींना मोर्त धान्य उपलब्ध करून देणे आवश्यक असताना 
सशधावा्प दकुानाींवर अधधक पसैे आकारून कमी धान्य देत असल्याचे तहसीलदार, सभवींडी 
याींनी केलेल्या तपासणीत आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत स्तथाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे एवप्रल, २०२० मध्ये वा ्यादरम्यान 
मा.मुख्यमींत्री व मा.अन्न व नागरी पुरवठा मींत्री याींच्याकड े ननवेदन देऊन कारवाईची मागणी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
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(३) असल्यास, शासकीय गोदामातून धान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी शासकीय ठेकेदार नेमले 
असताना ठाण ेजजल्हा ‘र्’ ननयींत्रण मींडळाच ेअधधकारी याींनी धान्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
जादा पैसे द्यावे लागतील असे लोकप्रनतननधीींना साींधगतले असून सदर रेकॉडडांग शासनास सादर 
केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच, तालुक्यात काही गावाींमध्ये बोगस रेशननींग काडथ तयार करून ्यावर धान्य ववतरीत 
न करता ववतरीत केल्याच ेदशथवनू या धान्याचा काळाबाजार केला असल्याच ेननदशथनास आले 
खरे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी  केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व ्यानुसार सींबींधधत दोषी अधधकारी व ठेकेदार याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. छगन भजुबळ (१०-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, ्याअनुषींगाने मादहती मागववण्यात आली आहे. 
(३) हे खरे नाही 
(४) हे खरे नाही 
(५) सभवींडी तालुक्यातील चाणे, पालखणे, वेढे, दलोंड ेव कुसशवली या ५ गावाींमधील सशधावा्प 
दकुानदाराींनी लॉकडाऊनच्या कालावधीत सशधावा्प दकुानदाराींना कमी धान्य ववतरणाच्या 
तक्रारीवरुन ्याींच्या ववरुद्ध सींबींधधत पोलीस ठाण्याींमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले असून 
्याींचे परवाने रद्द करण्यात येऊन अनामत रक्कम शासन जमा करण्यात आली आहे.  या 
कायथवाही ववरोधात चाणे, पालखणे, वेढे व दलोंड े या सशधावा्प दकुानदाराींनी उप आयुक्त 
(पुरवठा), कोकण याींच्याकड ेपुनररक्षण अजथ दाखल करुन स्तथधगती घेतलेली आहे.    
(६) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

बुलडाणा श्जल््यातील मतृ शेतिऱयाांच्या िुटुांबबयाांना िजयमाफीचा लाभ समळण्याबाबत 
  

(१३)  १२५५६ (१९-०९-२०२०).   श्रीमती श्िेता महाले (धचखली) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महा्मा ज्योतीराव रु्ले शेतकरी कजथमार्ी योजनेचा लाभ घेण्याच्या प्रमाणणकरण प्रकक्रयेत 
कजथदार शेतकऱय्ाच्ा अींगठा घेतल्यासशवाय कजथमार्ीच्या लाभाची प्रकक्रया पुणथ होत नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकक्रयेमुळे राज्यात तसचे बुलडाणा जजल्ह्यातील मतृ झालेल्या कजथदार 
शेतकऱ्याींना अजूनही कजथमार्ीचा लाभ समळालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रमाणणकरण प्रकक्रयेत ऑनला.न अींगठा न घेता ऑर्लाईन प्रकक्रया करून मतृ 
कजथदार शेतकऱ्याींच्या कु्ुींत्रबयाींना लाभ देण्याबाबतची मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व चौकशीच्या अनषुींगाने मतृ शेतकऱ्याींच्या कु्ुींत्रबयाींना कजथमार्ीचा लाभ समळण्याच्या दृष्ीन े
कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेतभ? 
  
श्री. शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील (१०-१२-२०२०) : (१) होय. 
     सदर योजनेअींतगथत शतेकऱ्याींने ्याींच्या कजाथसींबींधीची मादहती बायोमेदरक आधार 
प्रमाणीकरणाद्वारे मान्य केल्यानींतर ्याच्या लाभाची रक्कम खा्यात जमा होते  
(२) अींशतः खरे आहे. 
     मतृ शेतकऱ्याींच्या कजथ प्रकरणाबाबत बँकेच्या प्रचसलत धोरणानुसार वारसाची नेमणूक 
करण्याच े ननदेश सवथ बँकाींना योजनेच्या सुरुवातीच्या कालावधीतच देण्यात आले आहेत. ज्या 
मतृ शेतकऱ्याींच्या वारसाींनी बँकाींच्या धोरणाप्रमाणे वारस म्हणून नामननदेशन केले आहे. 
्यापैकी बहूताींश शेतकऱ्याींच्या कजथखा्याींची मादहती महा्मा जोनतराव रु्ले शेतकरी कजथमुक्ती 
योजनेच्या पो थ्लवर आधार प्रमाणीकरणासाठी बँकेस प्राप्त झाली आहे. 
(३) नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

सभिांडी (श्ज.ठाणे) तालुक्यात ननिृष्ट्ट दजायच्या सॅननटायझरचे  
उत्पादन िरण्यात येत असल्याबाबत 

  

(१४)  १२५७९ (१४-०९-२०२०).   श्री.महेश चौघलेु (सभिांडी पश्श्चम) :   सन्माननीय अन्न ि 
औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सभवींडी (जज.ठाणे) तालुक्यात कोरोनाच्या पाश्वथभूमीवर अनधधकृतपणे ननकृष् दजाथच े
सॅनन्ायझर तयार करण्यात येत असल्याचे माहे मे, २०२० मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशथनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननकृष् दजाथच्या सॅनन्ायझरचे ककती कालावधी पासून उ्पादन घेतले 
जात होते व ककती प्रमाणात ववक्री करण्यात आली आहे,  
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
्यानुसार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येतभआहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेतभ? 
  
डॉ. राजेंद्र सशांगणे (११-१२-२०२०) : (१) हे  खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.  
  

___________ 
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बीड श्जल््यातील शेतिऱयाांना पीि िजय देण्यास टाळाटाळ िरणाऱया  

बेिाांिर िारवाई िरण्याबाबत 
  

(१५)  १२६५० (१७-०९-२०२०).   श्री.सांहदप षिण)रसागर (बीड), श्रीमती नसमता मुांदडा (िेज) :   
सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड जजल्ह्यातील शेतकऱ् याींना पीक कजथ घेण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचा रे्रर्ार वगैरे 
कागदपत्र लागणार नाही असे जजल्हाधधकारी बीड याींनी साींधगतले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बँका शेतकऱ् याींना सदर कागदपत्राच्या पुतथतेसशवाय वपक कजथ देत नाहीत तसेचभ
शेतकऱ् याींचा ससबील ररपो थ् आणण बेबाकी प्रमाणपत्राची गरज नसताींनाही पीक कजाथसाठी ्याची 
मागणी करत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शेतकऱ् याींच्या कु्ुींबात घरातील प्रमुखाींच्या नावे जसमन आहे परींतू ्याचे वय 
६० वषाथपेक्षा जास्तत असल्याने ्या शेतकऱ् याींना बँका पीक कजथ देत नाहीत, ्यामुळे सदरील 
कागदपत्राींची पुतथता करून पीक कजथ मींजुरीसाठी शेतातील कामे सोडून शेतकऱ् याला बँकेत सततभ
ज्ावेभि्ागते,भहे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शेतकऱ् याींना अशा जाचक अ्ी घालून 
पीक कजथ देण्यास ्ाळा्ाळ करणाऱ् या बँकावर शासनाने कोणती क्ारव्ाईभ केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील (१०-१२-२०२०) : (१) होय. 
(२) व (३) नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

चाांहदिली पररसरात निीन सशधािाटप िायायलयासाठी जागा देण्याबाबत 
  

(१६)  १३१८८ (१५-०९-२०२०).   श्री.हदलीप लाांड े(चाांहदिली) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी 
पुरिठा आणण ग्राहि सांर)ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चाींददवली मधील तुींगागाव, पवई, परेरावाडी, मोदहली व्हीलेज, चाींददवली, साकीनाका, 
असल्र्ा या भागात नेहरुनगर, कुलाथ (पू) येथे ४ कक.मी. दरू सशधावा्प कायाथलय असल्यामुळे 
स्तथाननक नागररकाींची गैरसोय होत असल्याचे ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्या असलेली कायाथलयाची जागा ही अ्यींत लहान असनू पावसाळयात 
कायाथलयात पाणी साचून कागदपत्र े सभजत असल्यामुळे कायाथलयातील पुरावे नष् होत 
असल्याचे दद. १६ माचथ २०२० रोजीच्या लेखी पत्राव्दारे शासनाच्या ननदशथनास आणले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने कुलाथ पजश्चम 
येथे सावथजननक बाींधकाम खा्याने बाींधलेल्या गाळयाींमध्ये नवीन सशधावा्प कायाथलयासाठी 
जागा देण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. छगन भजुबळ (११-१२-२०२०) : (१)भव (२) होय. 
(३)भ या बाबत चौकशी करण्यात आली असनू चाींददवली भागातील स्तथाननक रदहवाश्याींसाठी 
सशधावा्प कायाथलयाींकरीता “म्यनुनससपल लायब्ररी” सस्ी सवे क्र. ७२६-अ, मोदहली गाव, 
साकीनाका, मुींबई-४०००७२ येथील तळमजला व पदहल्या मजल्यावरील अींदाज ेसुमारे १५०० चौ. 
रू्् बाींधकाम केलेली जागा या जागेची पाहणी उपननयींत्रक सशधावा्प ई पररमींडळ याींच्या 
कायाथलयामार्थ त करण्यात आलेली आहे. सदरहू जागा ही बहृन्मुींबई महानगरपासलकेच्या 
मालकीची असून “१६८ चाींददवली” ववधानसभा मतदार सींघातील नववन सशधावा्प 
कायाथलयाकररता देण्याबाबत बहृन्मुींबई महानगरपासलकेकड ेउपननयींत्रक सशधावा्प ई पररमींडळ 
कायाथलयामार्थ त पाठपुरावा करण्यात आला आहे.   
(४)भप्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील बनािट सॅनीटायझर विक्री िरणाऱया िां पन्यािर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(१७)  १३५३९ (१४-०९-२०२०).   श्री.सुभाष देशमखु (सोलापूर दषिण)ण) :   सन्माननीय अन्न ि 
औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात बनाव् हॅन्ड सॅनी्ायझरची ववक्री होत असल्याबाबत माहे जून, २०२० रोजी वा 
्यासुमारास ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,  चौकशीत काय 
आढळून आले व ्यानुसार बनाव् हॅन्डसॅनी्ायझर ववक्री करणाऱ्या कीं पन्यावर शासनान े
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. राजेंद्र सशांगणे (११-१२-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी नागपूर ववभाग-,भपुणे ववभाग-१,भऔरींगाबाद ववभाग-३,भकोकण ववभाग-१ व 
बहृन्मुींबई ववभाग-२ अशा एकूण ०८ प्रकरणाींमध्ये बनाव् सॅनन्ायझर ची ववक्री होत असल्याच े
अन्न व औषध प्रशासनाच्या ननदशथनास आले आहे. सदर प्रकरणाींमध्ये सींबींधधत पोसलस स्त्ेशन 
मध्ये गुन्हे नोंदववण्यात आले असनू पुढील चौकशी व तपास सुरु आहे. 
भभभभभकोकण ववभागान ेम.ेअनाईका .ींडस्तरीज ववरार (पूवथ) या उ्पादन सींस्तथेस कारणे दाखवा 
नो्ीस बजावून ्वरीत उ्पादन प्रकक्रया बींद करण्याच ेआदेश ददलेले आहेत.  
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     अन् न व औषध प्रशासनाद्वारे सॅनन्ायझरचे एकूण १५३ नमुन े चाचणीसाठी व 
ववश्लेषणासाठी घेतले असून, ्यापैकी १२ नमुन े बनाव् घोवषत झालेले आहेत. सदर सवथ 
प्रकरणात तपास काम पूणथ करण्यात येवून सींबधधताींववरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्य्ात येत 
आहे.  
(३) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे शहरात िोरोना या आजारािर औषधोपचार घेत असलेल्या खाजगी रुग्णालयातील  
रुग्णाांना जादा दरान ेऔषधाांची विक्री िरीत असल्याबाबत 

  

(१८)  १३९९६ (१४-०९-२०२०).   श्रीमती मुक्ता हटळि (िसबापेठ) :   सन्माननीय अन्न ि 
औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कोरोना या रोगावरील औषध े बाजारामध्ये जादा दराने ववक्री करण्यातभ येत 
असल्याच ेननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, पुणे  शहर व राज्यात कोरोना या आजारावर औषधोपचार घेत असलेल्या 
खाजगी रुग्णालयातील रुग्णाींना रुग्णाबाहेरील दकुानदार जादा दराने औषधाींची ववक्री करीत 
असल्याच ेननदशथनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व ्यानसुार या दकुानदाराींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. राजेंद्र सशांगणे (११-१२-२०२०) : (१) हे अींशत:  खरे आहे. 
भभभभभकाही ववनापरवाना धारकाींकडून Remdesivir Injection या औषधाची काही दठकाणी 
जादा दरान ेववक्री केल्याच ेआढळून आले आहे, परींतु औषध दकुानदाराींकडून अशी ववक्री होत 
असल्याच ेआढळून आले नाही.  
(२) होय मे.स्त्ार हॉजस्तप्ल,ननगडी,पुणे या रुग्णालयाचे आवारात अशी बाब आढळून आली 
आहे. 
(३) अन्न व औषध प्रशासनाच्या औषध ननरीक्षकाींना स्त्ार हॉजस्तप्ल,भ ननगडी,भ पुणे याींचे 
आवारात एकूण ३ व्यक्ती Remdesivir Injection ची ववक्री अवैध रर्या ववना परवाना जादा 
दराने करीत असल्याच ेआढळून आले आहे. सदर प्रकरणी ननगडी पोलीस स्त्ेशन येथे गुन्हा 
नोंदववण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

ननयसमत पदाांिरील िां त्राटी िामगाराांच्या ननयमन व ननमूयलनाबाबत 
  

(१९)  १४०१२ (२०-०९-२०२०).   श्री.राजेश एिड े (मलिापूर) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कीं त्रा्ी कामगाराींच ेकीं त्रा्दार तसेच ननयोक्ता याींचेकडून होत असलेल्या वपळवणूकीपासून 
सींरक्षण करण्यासाठी सींसदेन ेकीं त्रा्ी कामगार (ननयमन व ननमूथलन) कायदा, १९७० सींमत केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्या कीं पनी वा कायाथलयाच्या आस्तथापनेवर वषाथच्या बाराही मदहन ेकाम असत े
्या दठकाणी कीं त्रा्ी कामगाराींची नेमणूक करता येत नसताींनाही सींबींधधत कीं पनी वा 
कायाथलयाच्या आस्तथापनेवर ररक्त असलेल्या पदाींवर कीं त्रा्ी कमथचाऱ् याींची ननयुक्ती केलेली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ज्या ननयसमत पदाींवर कीं त्रा्ी कामगाराींची ननयकु्ती करण्यात आलेली आहे 
अशा कामगाराींचे ननमुथलन करणे आवश्यक असताना शासन दलुथक्ष करीत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन कीं त्रा्ी कामगाराींच ेननमुथलन करण्याबाबत 
कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. हदलीप िळस-ेपाटील (०९-१२-२०२०) : (१) कीं त्रा्ी कामगार पध्दतीच ेननयमन व ननमूथलन 
करणेसाठी कीं त्रा्ी कामगार (ननयमन व ननमूथलन) कायदा, १९७० लागू करण्यात आला आहे. 
(२) कीं त्रा्ी कामगार (ननयमन व ननमूथलन) कायदा, १९७० च्या कलम १० मधील तरतूदीनुसार 
जेथे बारमाही स्तवरूपाच ेकाम असते, ्या दठकाणी कीं त्रा्ी कामगार लावण ेप्रनतबींध आहे. तरी 
अशा प्रकारे कीं त्रा्ी कामगार ननयुक्त करणाऱ्या आस्तथापनाींच े कीं त्रा्ी कामगार (ननयमन व 
ननमूथलन) कायदा, १९७० अींतगथत ननमुथलन प्रस्तताव शासनाकड ेसादर करण्यात येतात. 
(३) व (४) हे खरे नाही. बारमाही आणण उ्पादनाशी ननगडीत दठकाणी कीं त्रा्ी कामगार 
लावणाऱ्या आस्तथापनाींचे कीं त्रा्ी कामगार पध्दतीचे ननमूथलन करणेबाबतचे प्रस्तताव वेळोवळेी 
शासनाकड े सादर करण्यात येतात. सदर प्रस्तताव महाराषर राज्य कीं त्रा्ी कामगार सल्लागार 
मींडळा समोर ठेवण्यात येतात. या प्रस्ततावाींवर राज्य कीं त्रा्ी कामगार सल्लागार मींडळाच्या 
सशर्ारशीींच्या अनुषींगान ेशासनाकडून अींनतम ननणथय घेण्यात येतो. 
(५) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

मे.ग्लॅक्सो श्स्तमथलाइन िां झ्युमर हेल्थ सल. िां पनीच्या उत्पादनाांिर ग्राहिाांची  
हदशाभूल िरणारी माहीती छापण्यात आल्यान ेिारिाई िरण्याबाबत 

  

(२०)  १४७८१ (१७-०९-२०२०).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय अन्न ि औषध 
प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सौदयथ प्रसाधनाच्या लेबलवर ग्राहकाींची ददशाभूल करणारा दावा उ्पादन कीं पन्याींनी नमूद 
करणे कायद्याने गुन्हा असताना म.ेग्लॅक्सो जस्तमथला.न कंझ्युमर हेल्थ सल. कीं पनीच्या 
सेन्सोडा.न आणण म.ेकोलगे् पॉमोसलव्ह .ींडडया सल.च्या कोलगे् उ्पादनाींवर ददशाभूल 
करणारी माहीती छापण्यात आल्यान े एर्डीएने कारवाई करून समुारे ४ को्ी ६९ लाख ३० 
हजार ७६८ रुपयाींचा साठा जप्त केल्याच ेउघडकीस आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त कारवाईनसुार सींबींधीत कीं पनीची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
चौकशीत काय ननषपन्न झाले व ्यानसुार सदरहू कीं पन्याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ्याची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. राजेंद्र सशांगणे (११-१२-२०२०) : (१) हे  खरे आहे. 
(२) वरील दोन्ही कीं पन्याींची अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधधकाऱ्याींद्वारे चौकशी करण्यात 
आलेली आहे. 
     या कीं पन्याींच्या सौंदयथ प्रसाधनाच्या उ्पादनाच्या लेबलवरील तपसशल पाहता सदर 
मजकुर औषध ेव सौंदयथप्रसाधन ेकायद्यातील सौंदयथ प्रसाधनाच्या व्याख्येशी ववसींगत असल्याने 
ददशाभुल करणारा असल्याचे सकृतदशथनी ददसून आले, ्यामळेु सदर उ्पादने ववषयाींककत 
कायद्यातील कलम १७-C(c) च ेउल्लींघन होत.े ्यामुळे ददनाींक ३१.०३.२०१९ रोजी अन्न व 
औषध प्रशासनाच्या अधधकाऱ्याींद्वारे म.ेकोलगे् पॉमोसलव्ह .ींडीया सल.,भमु.पो.भदापोड,ेभ सभवींडी,भ
जज.ठाणे तसेच मे.ग्लॅक्सो जस्तमथलाईन कीं झ्युमर हेल्थ सल.,भ म.ुपो.लोणींड,भ सभवींडी,भ जज.ठाणे 
येथून जप्त करण्यात आला. सदर प्रकरणी म.ेग्लॅक्सो जस्तमथला.न कन्झ्युमर हेल्थ सल. या 
सींस्तथेने मा.उच्च न्यायालयात री् वप्ीशन क्र.४८४१/२०१९ दाखल केलेले असून,भ मा.उच्च 
न्यायालयाच्या दद.२६.०४.२०१९ च्या आदेशानुसार दद.१६.०५.२०१९ रोजी साठा मुक्त करण्यात 
आला आहे. सदर प्रकरण मा.उच्च न्यायालयात अींनतम आदेशासाठी न्यायप्रववष् आहे. 
मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार पुढील कायथवाही घेण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील शाळाांना मान्यता नसतानाही योजना राबविल्याबाबत 
  

(२१)  १४९२८ (२६-११-२०२०).   श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आसशष शेलार (िाांदे्र 
पश्श्चम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर दषिण)ण पश्श्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.किसन 
िथोरे (मुरबाड), श्री.असमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पूिय), 
श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूिय), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.राधािृष्ट् ण विख-े
पाटील (सशडी), श्री.सभुाष देशमखु (सोलापूर दषिण)ण) :   सन्माननीय शालेय सश)ण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)भराज्यातील १०१ शाळाींनी मान्यता नसताना शासनाच्या योजना राबववल्याचे दाखवून लाखो 
रुपयाींचे अनुदान घेतले असल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०२० मध्येभव्ाभत्य्ादरम्य्ान ननदशथनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)भअसल्यास, ११ शाळाींना मान्यता नसतानाही तेथ े२० पेक्षा अधधक सशक्षकाींची पदे भरण्यात 
आल्याच े तसेच ९० शाळाींमध्ये ४०० पेक्षा अधधक ववद्यार्थयाांना प्रवशे देण्यात आल्याच े
ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३)भ असल्यास, ६८१ शासकीय व ९९ अनुदाननत शाळाींमध्ये एकही ववद्याथी नसल्याचेही  
ननदशथनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, देशभरातील शाळाींची .तींभूत मादहती एका जक्लकवर आणल्याची मोहीम कें द्र 
शासनान ेसुरु केली असून, या मोदहमेच्या पदहल्या ्प्प्यात गेल्या वषथभरापासून य-ूडायस प्लस 
या ऑनलाईन प्रणालीत प्र्येक शाळेची मादहती भरण्याचे ननदेश ददले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
प्रा. िषाय गायििाड (०७-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) सन २०१९-२०२० मध्ये राज्यातील सवथ शाळाींची मादहती दरवषीप्रमाणे य-ुडायस प्लस 
प्रणालीमार्थ त सींकसलत करण्याकररता भारत सरकारकडून सुधचत करण्यात आले आहे. 
(५) व (६) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात िोरोना या आजारािरील रेमडसेसिीर इांजेक्शनचा िाळाबाजार होत असल्याबाबत 
  

(२२)  १४९४२ (१८-११-२०२०).   श्री.सभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.देिेंद्र फडणिीस 
(नागपूर दषिण)ण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आसशष शेलार (िाांदे्र 
पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (सशडी), श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दषिण)ण), श्री.राम 
िदम (घाटिोपर पश्श्चम), श्री.असभमन्यु पिार (औसा), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.मांगेश 
चहाहाण (चाळीसगाि), श्री.राणाजगजीतससांह पाटील (तुळजापूर), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण 
पूिय), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्रीमती मुक्ता हटळि (िसबापेठ) :   सन्माननीय अन्न ि 
औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ववशेषत: पुणे शहरात कोरोना या आजारावरील रेमडसेसवीर .ींजेक्शनचा तु्वडा 
भास ूलागल्याने बाजारात ्याची चढ्या दराने ववक्री होत असून काळाबाजार होत असल्याच े
माहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रेमडसेसवर .ींजके्शन रुग्णालयात उपलब्ध नसल्यास रुग्णाच्या नातेवाईकाींना त े
बाहेरुन  जादा दराने खरेदी कराव ेलागत असल्याने गरीब रुग्णाींच ेसवाथधधक हाल होत आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,भम्ाहे मे व जनू, २०२० या कालावधीत या .ींजेक्शनचा तु्वडा ननमाथण झाला 
असल्यान ेकाळ्या बाजारात ्याची ववक्री २०,००० रुपयाींपयांत होत होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, काळाबाजार रोखण्याकररता या औषधाची खरेदी प्रकक्रया राबवून जजल्हा 
प्रशासनाला याचा पुरेसा साठा तातडीने उपलब्ध करून देण्याबाबत तसेच खासगी रुग्णालयात 
देखील सदर औषध मोर्त उपलब्ध करून देण्याबाबत ववधानसभा, ववरोधी पक्षनेता याींनी मा. 
मुख्यमींत्री महोदयाींना ददनाींक २ ऑक््ोबर, २०२० रोजी वा ्यासुमारास पत्र सलहून ववनींती केली 
होती, हे खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न झाले 
तसेच रेमडसेसवर या औषधाचा  सुरळीत पुरवठा होण्याच्या दृष्ीन ेव काळाबाजार रोखण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
डॉ. राजेंद्र सशांगणे (११-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
भभभभभराज्यात काही दठकाणी व पुणे येथ ेएका दठकाणी जादा दराने ववक्री झाल्याचे ननदशथनास 
आले आहे. 
(२) हे ही अींशत: खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) हे खरे आहे.  
भभभभमा.ववरोधी पक्षनेता याींनी मा.मुख्यमींत्री याींना दद.०२.१०.२०२० रोजी पत्र ददले आहे. 
शासकीय पत्र,भसावथजननक आरोग्य ववभाग,दद.१४.१०.२०२० अन्वये खाजगी रुग्णालयात उपचार 
घेणाऱ्या रुग्णाींना रेमडसेसवीर .ींजेक्शन ननजश्चत दरान े उपलब्ध करून देण्यासाठी अन्न व 
औषध प्रशासनाने ननजश्चत केलेल्या खाजगी औषध कें द्राशी सींपकथ  साधण्याबाबतच्या सूचना 
राज्यातील सवथ के्षत्रीय कायाथलयाींना देण्यात आल्या आहेत. 
(५) सदर औषधाींचा तु्वडा होव ूनये यासाठी सदर औषध उ्पादकाींना जास्ततीतजास्तत साठा 
महाराषर राज्यात उपलब्ध करून देण्याबाबत ववनींती करण्यात आली व सदर औषधाच्या ववक्री, 
ववतरण व साठा यावर प्रशासनामार्थ त कडक ननयींत्रण ठेवण्यात येत असून काळाबाजार होऊ 
नये याबाबत अन्न व औषध प्रशासनातील सवथ अधधकाऱ्याींना सतकथ  राहण्याच्या सुचना देण्यात 
आलेल्या आहेत. 
भभभभभया प्रकरणी अन्न व औषध प्रशासनाने चौकशी केली आहे. अन्न व औषध  प्रशासनातरे् 
रेमडसेसवीर .ींजेक्शन या औषधाींच्या काळाबाजार सींदभाथत एकूण ०४ प्रकरणी सदरचे औषध 
जादा दराने ववक्री केल्याचे आढळून आले आहे. सदर प्रकरणाींत सींबींधधत पोलीस स्त्ेशन येथ े
FIR दाखल करण्यात येवून सींबींधधत आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे. पुढील चौकशी व 
तपास चाल ूआहे. 
(६) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  
पुणे शहर ि श्जल््यात अिैध गुटखा ि अमलीपदाथाांची आयात आणण विक्री सुरु असल्याबाबत 
  

(२३)  १५०४५ (१८-११-२०२०).   श्री.सभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय अन्न ि 
औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे शहर व जजल्ह्यात अवैध गु्खा व अमलीपदाथाांची आयात आणण ववक्री सुरु 
असल्याच े माहे ऑक््ोंबर, २०२० मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशथनास आलेभआहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, सींपूणथ राज्यात गु्खा ववक्रीस बींदी असतानाही कोथरूड पररसरात ववक्रीसाठी 
आलेला जवळपास ४० लक्ष रुपयाींचा माल कोथरूड पोसलसाींनी  ददनाींक २१ ऑक््ोबर, २०२० 
रोजी हस्ततगत केल्याचे ननदशथनास आलेभआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकषथ काय आहेत व 
्या अनुषींगाने पुणे शहर व जजल्ह्यात अवैध गु्ख्याची आयात आणण ववक्री पुणथत: बींद 
करण्यासाठी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 भ 
डॉ. राजेंद्र सशांगणे (११-१२-२०२०) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
भभभभभसप् े्ंबर २०२० मध्ये पुणे जजल्ह्यात छुप्या पध्दतीने प्रनतबींधीत गु्खा व पान मसाला 
ववक्री होत असल्याच ेआढळुन आल्यावरुन रु.४१,७२,६२८/- चा साठा जप्त करण्यात आलेला 
आहे. 
भभभभभतसेच कोथरुड पोसलस स्त्ेशन अींतगथत दद. २१.१०.२०२० रोजी बेकायदेशीर रर्या 
प्रनतबींधीत पान मसाला व सुगींधधत तींबाखुचा एकुण रु.७,८७,५००/- चा साठा जप्त केला आहे व 
रु.३,००,०००/- ककीं मतीच ेवाहन जप्त केले आहे. 
(३) यासींदभाथत अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधधकाऱ्याींची चौकशी केली आहे. पुणे शहर व 
जजल्ह्यात प्रनतबींधधत गु्खा,भपान मसालाची छुप्या पध्दतीन े ववक्री होत असलेल्या सींशनयत 
दठकाणी ननयमीत धाडी जप्तीची कारवाई करण्यात येत असून ्याींचे ववरुध्द अन्न सुरक्षा व 
मानदे कायदा २००६ अींतगथत कारवाई करण्यात येत आहे व पोलीसाींकड े कर्याथद नोंदववण्यात 
येते. तसेच आस्तथापना व वाहतकु करणारे वाहन ससल करण्यात येते. पुणे जजल्ह्यात ददनाींक 
०१.०४.२०२० ते ३१.१०.२०२० या कालावधीत ४४ दठकाणी धाडी जप्तीची कारवाई करण्यात 
आली असून रु.१,०४,६५,०६१/- चा प्रनतबींधधत गु्खा, पान मसाला, सुगींधधत तींबाखुचा साठा 
जप्त करण्यात आला आहे व ४४ प्रकरणी पोसलसाींकड े कर्याथद नोंदववण्यात आली आहे. १९ 
आस्तथापना ससल केल्या आहेत. सदर प्रकरणी तपास व चौकशी सुरु असून चौकशीअींती 
न्यायालयीन कारवाई करण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 

  
बुलडाणा श्जल््यामध्ये धान्याचा िाळाबाजार होत असल्याबाबत 

  

(२४)  १५१७४ (१८-११-२०२०).   श्री.राजेश एिड े(मलिापूर) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी 
पुरिठा आणण ग्राहि सांर)ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बुलड्ाणा जजल्ह्यामध्ये गत चार-पाच मदहन्याींपासून शासकीय धान्याचा मोठ्या प्रमाणात 
काळाबाजार होत असल्याची बाब ददन्ांकभ८भसप्टेंबर,भ२०२०  रोजी वा ्यासुमारास ननदशथनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त लॉकडाउन कालावधीत धान्याच्या  काळाबाजाराच्या १६  प्रकरणाींमध्ये 
कारवाई करून १०२५ जक्वीं्ल शासकीय धान्य जप्त करण्यात आले असून जजल्हा पुरवठा 
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ववभागाच्या दलुथक्षामुळे शासनाच्या ववववध योजने अींतगथत प्राप्त धान्यासाठी मदहन्याला एका 
कट्टय्ाला २१ रुपये प्रमाणे ८४ लाख रुपये खचथ करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जजल्हा पुरवठा ववभागाच्या हलगजीपणामुळे शासकीय धान्य ववतरणामध्ये 
मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न 
झाले व ्यानुसार धान्य ववतरण व्यवस्तथेमध्ये दलुथक्ष करणाऱ्या व धान्याची अर्रातर्र 
करणाऱ्या सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. छगन भजुबळ (१०-१२-२०२०) : (१) व (२) मागील चार-पाच मदहन्यात जजल्ह्यात एकूण 
अवैध धान्यसाठा व अवैध वाहतुकीची १६ प्रकरणे ननदशथनास आली. पकैी १५ प्रकरणात 
सींबधधताींववरुद्ध र्ौजदारी स्तवरुपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आलेले असून एका प्रकरणामध्ये 
जीवनावश्यक वस्ततू कायद्याींतगथत गुन्हा दाखल करण्याची कायथवाही सूरू आहे.  तसेच, सदरील 
१६ प्रकरणात एकूण १३६७.४९ जक्वीं्ल धान्य साठा जप्त करण्यात आला असून ७ प्रकरणात 
धान्य साठा शासन जमा करण्याबाबत अींनतम आदेश पारीत करण्यात आलेले आहेत. तसेच 
उवथरीत ९ प्रकरणावर जीवनाश्यक वस्ततु कायदा, १९५५ मधील तरतुदीनुसार कायथवाही सुरु आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) उपरोक्त मुद्दा क्र.१ व २ प्रमाणे १५ प्रकरणात चौकशीअींती र्ौजदारी स्तवरुपाची कायथवाही 
करण्यात आली असनू एका प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याची कायथवाही सुरु आहे.  तसेच, 
उक्त १६ प्रकरणापैकी ७ प्रकरणात जीवनावश्यक वस्ततु कायदा १९५५ नुसार जप्त धान्य शासन 
जमा करण्याबाबत अींतीम आदेश पाररत करण्यात आलेले आहेत.  उवथरीत ९ प्रकरणात 
जीवनावश्यक वस्तत ुकायदा १९५५ नुसार कायथवाही प्रस्तताववत आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

मासिण, िसरोली, खरशते, िािडी ि िादीिली ि िाटाळे (ता.श्ज.पालघर) 
येथील प्रादेसशि ग्रामीण नळपाणी पुरिठा योजनबेाबत 

  

(२५)  १५४४५ (१८-११-२०२०).   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा 
ि स्तिच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  मासवण,  वसरोली, खरशते, वाकडी, वादीवली व  का्ाळे (ता.जज.पालघर) आदी ५ 
गावाींसाठी ५ को्ी ४६ लाख १२ हजार रुपयाींच् या अींदाजजत खचाथच् या प्रादेसशक ग्रामीण नळपाणी 
पुरवठा योजनेला मींजूरी समळून या कामाचा कायाथदेश ददन्ांकभ६ जून, २०१९ रोजी ठेकेदाराला 
देण् यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदरहू कायाथदेश व ७२ लाख २५ हजार रुपये ठेकेदाराला अदा करुनही १ 
वषाांहून अधधक कालावधी उल्ून गेला तरीही आजसमतीस या योजनेच् या कामास सुरुवात 
झाली नसल्यान ेगावातील नागरीक पाण्यापासनू वींधचत रहात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळूनभ
आले व ्यानसुार सींबींधधत ठेकेदाराची चौकशी करुन सदर योजना पूणथ होण्याच्यादृष्ीने 
कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गुलाबराि पाटील (०४-१२-२०२०) : (१) होय. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
भभभभभरु.७२,२५,६९२/- .तकी रक्कम ठेकेदारास अदा करण्यात आली आहे.  
(३) योजनेच्या कामाचे कायाथदेश ददनाींक ०६.०६.२०१९ रोजी देण्यात आले असून सदर कामाची 
मुदत नोव्हेंबर, २०२१ पयांत आहे. मासवण, दसरोली, खरशते, वाकडी, वाींदीवली व का्ाळे 
(ता.जज.पालघर) आदी ५ गावाींसाठी योजनेंतगथत खाजगी व गावठाण जागेत काम सुरु केले 
आहे.  माहे जून, २०२१ त ेऑगस्त्, २०२१ दरम्यान ्प्प्या्प्प्यान ेयोजनेत समाववष् गाव / 
पाड्याींना पाणी पुरवठा सुरु करण्याच ेप्रस्तताववत आहे.  तथावप, याबाबत सखोल चौकशी करुन 
उधचत कायथवाही करण्याच्या सचूना मखु्य कायथकारी अधधकारी, जजल्हा पररषद, र्नाधगरी याींना 
देण्यात आल्या आहेत. 
भभभभभसद्य:जस्तथतीत सदर योजनेतील समाववष् गावे, पाड्यातील नागरीकाींना एकूण ३१ 
ववहीरी, ७८ हातपींप व १२ ववद्युत / सोलार पींपाद्वारे पाणी पुरवठा होत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

पडिे (ता.गुहागर, श्ज.रत् नाधगरी) गािाच् या पाणी पुरिठा योजनेच् या िामाबाबत 
  

(२६)  १५४४६ (२६-११-२०२०).   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा 
ि स्तिच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पडवे (ता.गुहागर,भ जज.र् नाधगरी) गावाच् या पाणी पुरवठा योजनेच् या कामास पेयजल 
योजनेंतगथत १ को्ी ८० लाख रुपये ककीं मतीच्या अींदाजपत्रकास मींजुरी समळूनही सदर योजनेच े
काम प्रलींत्रबत असल्यान ेतेथील ग्रामस्त थाींनी शासनाला आींदोलन करण् याचा .शारा माहे सप् ्ेंबर, 
२०२० मध् ये व्ाभत्य्ादरम्य्ानभददला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, जोपयांत या योजनेचे स्त रक् चरल ऑडड् व काम पूणथ होत नाही तोपयांत 
ठेकेदारास कोण् याही प्रकारचे त्रबल अदा करण् यात येऊ नये अशी मागणी जजल्हा पररषद 
ग्रामीण पाणीपुरवठा ववभागाचे कायथकारी असभयींता याींचकेड ेमाहे ऑक् ्ोबर, २०२० च् या पदहल् या 
आठवडयात लेखी ननवेदनाद्वारे ग्रामस्त थाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करण् यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळूनभ
आले व त्य्ानुसार सदरहू पाणी परुवठा योजनेच ेकाम प्रलींत्रबत ठेवणाऱ्या सींबींधधत दोषीींववरोधात 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. गुलाबराि पाटील (०४-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) कायथकारी असभयींता, ग्रामीण पाणी पुरवठा ववभाग, जजल्हा पररषद, र्नाधगरी याींनीभ
तेथील ग्रामस्तथाींनसमवेत ददनाींक२५.०९.२०२० रोजी योजनेची प्राथसमक पाहणी केली.भ
पाहणीच्यावळेी सकृतदशथनी दोष आढळून आला नाही. तथावप, दरम्यानच्या कालावधीत कोववड-
१९ चा प्रादभूाथव तसेच ्यानींतरच्या पावसाळ्यामळेु काम सुरु करण्यास ववलींब झाला असून 
उवथररत कामे सुरु करण्याबाबत मुख्य कायथकारी अधधकारी, जजल्हा पररषद, र्नाधगरी याींच्या 
स्ततरावर सखोल चौकशी करुन योजना पूणथ करण्याच्यादृष्ीन ेकायथवाही करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

ससांधुदगुय श्जल््यात प्राधान्य िुटुांब योजनेखालील लाभाथी  
रेशननांग धान्यापासून िांधचत असल्याबाबत 

  

(२७)  १५४६२ (१८-११-२०२०).   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा) :   सन्माननीय अन् न ि 
नागरी पुरिठा आणण ग्राहि सांर)ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ससींधुदगुथ जजल्ह्यात सुमारे २ लाख ३२ हजार १८९ काडथधारक असून ्यापैकी शभु्र 
काडथधारक २१ हजार २२४, अीं्योदय  २२९६० काडथधारक असनू ८१ हजार १९५ लाभाथी, 
प्राधान्य कु्ुींब योजनखेालील एक लाख ८६ हजार ९०२ लाभाथी व केसरी  ३५ हजार ४७४  
काडथधारक असून एक लाख २६ हजार ८७० लाभाथी आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्राधान्य कु्ुींब योजनेच्या काडथधारकाींना प्रनत मदहना तीन ककलो ताींदळू व दोन 
ककलो गहू देण्याबाबत शासनाने जाहीर केले असूनही ससींधुदगुथ जजल्ह्यात ५६००० काडथधारक 
धान्यापासून वींधचत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व ्यानुसार सदर काडथधारकाींना देय असलेल्या रेशननींग पासून वींधचत ठेवण्याची 
सवथसाधारण कारणे काय आहेत तसेच यास जबाबदार असणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. छगन भजुबळ (१०-१२-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
भभभभभससींधुदगुथ जजल्ह्यातील सशधापत्रत्रकाींचा तपसशल पुढीलप्रमाणे आहे:- 

प्रिार सशधापबत्रिा सशधापबत्रिाांिरील सदस्तय 
वपवळी (अीं्योदय) २२९६६ ८११९८ 
वपवळी (प्राधान्य कु्ुींब लाभाथी) ४६३२३ १९१६९८ 
केशरी (प्राधान्य कु्ुींब लाभाथी) १०७१९९ ३९५३१९ 
केशरी (त्रबगर प्राधान्य) ३५६२२ १२७१६३ 
शुभ्र २१२३५ ६९०३९ 
एकूण २३३३४५ ८६४४१७ 
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(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 

  
मुल (श्ज.चांद्रपूर) तालुक् यातील श्री सोमनाथ देिस्त थान पररसर सदरदयीिरण ि वििास 

आराखडयाला मांजूरी समळण् याबाबत 
  

(२८)  १५८८५ (१८-११-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगांटीिार (बल्लारपरू) :   सन्माननीय पययटन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुल (जज.चींद्रपूर) तालुक् यातील श्री.सोमनाथ देवस्त थान पररसर सौंदयीकरण व ववकास 
आराखडयाला मींजूरी समळण् याबाबत वव.स.स., बल् लारपूर याींनी मा.पयथ् न मींत्री आणण 
व् यवस्त थापकीय सींचालक, महाराष र पयथ् न ववकास महामींडळ, मुींबई याींना ददनाींक २८.भसप्टेंबर,भ
२०२० रोजी वा ्यासुमारास लेखी ननवेदन सादर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत २५ लक्ष रूपयाींचा प्रस्त ताव प्रादेसशक पयथ् न ववकास योजनअेींतगथत 
मींजूरीसाठी सादर करण् यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायथवाही केली आहे वा करण् यात येत आहे,  
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. आहदत्य ठािरे (०२-१२-२०२०) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) प्रादेसशक पयथ् न ववकास योजनेच्या तरतूदीनुसार प्रस्ततावाची छाननी करण्यात येऊन पुढील 
कायथवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

जगदांबा सांस्त था िेळापूर (त. पाांढरििडा, श्ज.यितमाळ) येथील  
वििासिामाांना ननधी देण् याबाबत 

  

(२९)  १५८९७ (१८-११-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगांटीिार (बल्लारपरू) :   सन्माननीय पययटन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)भ केळापूर (ता.पाींढरकवडा, जज.यवतमाळ) येथील जगदींबा सींस्त थेच्या ववववधभ
ववकासकामाींकरीता प्रादेसशक ववकास योजनेअींतगथत रू.५.०० को्ीची प्रशासकीय मान् यता व 
ननववदा प्रकक्रया पूणथ करून सद्य:जस्तथतीत काम प्रगतीपथावर आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)भअसल्यास, या ववकास कामाींपैकी भक् त ननवासाचे काम हाती घेण्यात आले असून या 
कामाकररता अद्याप ननधी प्राप्त झालेला नसून सदर कामाच े१५०.०० लाख रुपयाींच े देयक 
प्रलींत्रबत असून रुपये २७५.०० लाख .तक्या रक्कमेची मागणी करण्यात आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल् यास, अधधक्षक असभयींता सावथजननक बाींधकाम मींडळ यवतमाळ याींनी ् याींच्या  
ददनाींक २९.९.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये महाराष र पयथ् न ववकास मींडळ, मुींबई याींना प्रस्त ताव 
सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या सींस्तथेच्या ववकासकामाींना ननधी ववतरीत करण् याबाबत वव.स.स., बल् लारपूर 
याींनी व् यवस्त थापकीय सींचालक महाराष र पयथ् न ववकास महामींडळ, मुींबई याींना ददनाींक १ 
ऑक््ोबर २०२० रोजी वा ् यासुमारास लेखी ननवेदन सादर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
्यानुसार कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. आहदत्य ठािरे (०४-१२-२०२०) : (१)भते (४) होय, हे खरे आहे. 
(५) सदर प्रकरणी स्तथळपाहणी करुन कामाचा अहवाल सादर करण्यातबाबत दद ०४.११.२०२० 
च्या पत्रान्वये उपसींचालक, पयथ् न सींचालनालय, प्रादेसशक कायाथलय, अमरावती याींना ननदेश 
देण्यात आले आहेत. 
(६) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

घाटिोपर (मुांबई) येथील द युननहाहसयल शाळेच ेना हरित प्रमाणपत्र रद्द िरणेबाबत 
  

(३०)  १५९६५ (२६-११-२०२०).   श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :   सन्माननीय शालेय सश)ण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील घा्कोपर येथील द युननव्हसथल स्तकुलमध्ये पालक-सशक्षक सींघाची आणण  
कायथकारी ससमतीची स्तथापना ननयमानुसार न करणे, अनधधकृतरर्या शुल्क वाढ करणे, 
शाळेकडून शालोपयोगी सादह्याची खरेदी अननवायथ करणे, आदद कारणामुळे शाळेचे ना हरकत 
प्रमाणपत्र रद्द करण्याची सशर्ारस बहृन्मुींबई उ्तर ववभागाच ेसशक्षण ननरीक्षक याींनी ददन्ांकभ५ 
ऑगस्त्,भ२०२० रोजी  वा ्यासुमारास पत्राद्वारे शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व ्यानुसार द युननव्हसथल स्तकुलच्या प्रशासनाने केलेले गैरप्रकार आणण बेकायदा कृती 
याबाबत शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाड (०८-१२-२०२०) : (१) सशक्षण ननररक्षक, बहृन्मुींबई उ्तर ववभाग याींनी 
्याींच्या ददनाींक १७ ऑगस्त्, २०२० च्या पत्रान्वये सशक्षण उपसींचालक, मुींबई ववभाग, मुींबई 
याींच्याकड ेसशर्ारस केली आहे. 
(२) सदर बाब तपासण्यात येत आहे. 
(३)भप्रश्न उद्भ्ावत नाही.  

___________ 
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राज्यातील दधु उत्पादिाांिडून बांदी असलेल्या इांजेक्शनचा िापर होत असल्याबाबत 
  

(३१)  १६०३० (१८-११-२०२०).   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड) :   सन्माननीय अन्न ि 
औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात जनावराींनी जास्ततीत जास्तत आणण अधधक काळ दधू द्यावे यासाठी मोठ्या 
प्रमाणावर दधू व्यवसानयकाींकडून दधुाळ जनावराींमध्ये ऑजक्स्ॉसीन, प्रोजेस्त्ेरॉन, ्ेस्त्ोस्त्ेरॉन, 
.स्तरोडीऑल, कॉतीकॉस्त्रॉ.न अशा प्रकारच्या बींदी असलेल्या .ींजेक्शनचा वापर होत असल्याच े
ननदशथनास आले आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२)भ असल्यास, जनावराींच्या दधुाचा कालावधी वाढववण्यासाठी ऑजक्स्ॉसीन सारख्या 
.ींजेक्शनच्य्ा सततच्या वापरामुळे जनावराींचा मृ् य ूहोण्याची शक्यता अनेक पशसुींवधथन तज्ाींनी 
व्यक्त केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच राज्यातील नागररकाींना ऑजक्स्ॉससन, प्रोजेस्त्ेरॉन, ्ेस्त्ोस्त्ेरॉन, .स्तरोडीऑल, 
कॉतीकॉस्त्रॉ.न अशा प्रकारच े .ींजेक्शन ददलेल्या जनावराींच्या दधुाच्या वापरामुळे पुरुषाींमध्ये 
वींध्य्व, मदहलाींमध्ये लवकर वयात येण,े ककथ रोग .्यादी आजार होण्याची भीती  वैद्यकीय 
तज्ज्ाींकडून व्यक्त करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या बींदी असलेल्या  .ींजेक्शनच्या वाढ्या वापराची उच्चस्ततरीय चौकशी करुन 
दधुात वाढ करणाऱ्या या .ींजेक्शनचा वापर व उ्पादन बींद करणे तसचे याच्या ववक्रीस बींदी 
घालण्याबाबत शासन स्ततरावर ड्रग अँड कॉस्तमॅद्क अॅक्् नसुार अन्न औषध ववभागाकडून 
कोणती कायथवाही वा उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
डॉ. राजेंद्र सशांगणे (११-१२-२०२०) : (१) हे खरे  नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 
(४) ऑक्सी्ोसीन या .ींजेक्शनचा गैरवापर रोखण्यासाठी कें द्र शासनाने या औषधाचे Multi 
Dose Container वर ननबांध आणले असून Single Dose Ampoule चे उ्पादन औषध 
ननसमथती कीं पन्याींकडून करण्यात येत आहे. याबाबत अन्न व औषध प्रशासनाद्वारे ननयसमत 
पडताळणी करण्यात येत असून, सदर औषधाचा गैरवापर झाल्याच ेआढळून आलेले नाही. 
(५) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

मेहिर (श्ज.बुलडाणा) येर् ेननिृष्ट्ट दजााच ेि िमी धान्य देण्यात येत असल्याबाबत 
  

(३२)  १६०६९ (२६-११-२०२०).   श्री.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय अन् न ि 
नागरी पुरिठा आणण ग्राहि सांर)ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेहकर (जज.बुलड्ाणा) येथील शासकीय गोदामातनू तालुक्यातील स्तवस्तत धान्य दकुानात 
ननकृष् दजाथचा धान्य पुरवठा होत असल्याच ेददन्ांकभ२५भसप्टेंबर,भ२०२० रोजी वा ् यासुमारास 
ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच माहे सप् े्ंबर, २०२० च्या नतसऱ्या आठवडयात दहवरा खदुथ (ता.मेहकर, जज.बुलढाणा) 
येथे स्तवस्तत धान्य दकुानात द्वारपोच धान्य योजनेअींतगथत धान्य पुरवठा करणाऱ्या वाहनातील 
पो्यात धान्य कमी असल्याचे ननदशथनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व ्यानसुार सींबधधत कीं त्रा्दाराींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. छगन भजुबळ (११-१२-२०२०) : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) या प्रकरणी ननरीक्षण अधधकारी व तहससलदार याींनी केलेल्या चौकशीत सींबींधधत रास्तत भाव 
दकुानात ताींदळुाच्या ६५ गोण्यामध्ये प्रनत गोणी ५२४.६३ गॅ्रम याप्रमाणे ०.३४ जक्वीं्ल .तकी 
घ् तसेच मक्याच्या ८९ गोण्यामध्ये प्रनत गोणी १३५२ गॅ्रम याप्रमाणे एकूण १.२० जक्वीं्ल घ् 
असल्याच े आढळून आले. ्याअनुषींगाने शासकीय धान्य गोदाम, मेहकर येथील गोदामपाल 
श्री.जाधव याींची ता्काळ बदली करण्यात आली आहे. तसेच श्री.जाधव हे महसूल 
आस्तथापनेवरील कमथचारी असल्याने म.ना.से. सशस्तत व अवपल अधधननयम, १९७९ च ेननयम ८ 
नुसार कारवाई करण्यासाठी दोषारोपपत्र जजल्हाधधकारी, बलुड्ाणा याींचेकड े जजल्हा पुरवठा 
अधधकारी, बुलड्ाणा याींनी सादर केले आहे. 
     नवीन हमाल कीं त्रा् प्रकक्रयेमध्ये दद.१३/११/२०२० रोजीच्या ननववदेतील न्यूनतम दर 
असलेल्या पात्र ननववदाधारकाींशी जजल्ह्यातील १६ शासकीय धान्य गोदामातील धान्य 
हाताळणूकीचे काम करण्यासाठी करारनामा करण्यात आला आहे. यापूवीच े बुलढाणा 
जजल्ह्यातील १६ शासकीय गोदामातील धान्य हाताळणूकीबाबतचे हमालीचे कीं त्रा् 
दद.१४/११/२०२० पासून समाप्त करण्यात आले आहे.        
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  
मुळा धरणाच्या (ता.राहुरी, श्ज.अहमदनगर) िाठािर असलेल्या बारागाि नाांदरू पाणीपुरिठा 

योजनेतून दवूषत पाणीपुरिठा होत असल्याबाबत.. 
  

(३३)  १६१०७ (२६-११-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (सशडी) :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा ि स्तिच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुळा धरणाच्या (ता.राहूरी, जज.अहमदनगर) काठावर असलेल्या १५ गावाींना पाणीपुरवठा 
करणारी प्रादेसशक पाणीपुरवठा योजना ददन्ांकभ २१ मे, २००२ रोजी वा ्यासुमारास सुरु 
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेच्या पाणीसाठ्याच्या दठकाणी सींरक्षक सभींत नसल्यान े भ्की 
जनावरे तसेच नागरीकाींचा पाणीसाठ्याजवळ मुक्त सींचार असल्यान ेपाणी दवुषत होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, यामुळे या पररसरातील गावाींना दवूषत पाणीपुरवठा होत असल्याची बाब माहे 
ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा ्यादरम्यान  ननदशथनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने अधधक चौकशी केली आहे काय, चौकशीच े ननषकषथ काय 
आहेत, ्यानुसार पाणीपुरवठा योजनेच्या पाणीसाठ्याभोवती सींरक्षक सभींत उभारुन नागरीकाींना 
शुध्द पाणीपुरवठा करण्याच्या दृष्ीने कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. गुलाबराि पाटील (०३-१२-२०२०) : (१)  होय. 
(२) अशींत: खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) योजनेच्या जलशुध्दीकरण कें द्राभोवती तारेचे कुीं पण करण्यात आले आहे. तथावप काही 
भागात नादरुुस्तत असल्यामळेु भ्क्या जनावराींचा सींचार थाींबींववण्यासाठी जलशुध्दीकरण 
कें द्राभोवती आर.सी.सी. कुीं पण दरुुस्ततीच्या कामाचे अींदाजपत्रक जजल्हा ननयोजन ससमतीतींगथत 
सन २०१९-२० मध्ये सादर करण्यात आले होते. आता सन २०२०-२०२१ च्या जजल्हा 
दरसूचीनुसार सदर अींदाजपत्रक दरुुस्तत करुन या वषीच्या जजल्हा वावषथक ननयोजनात रे्र सादर 
करण्यात येईल.    
      जलशुध्दीकरण कें द्रामध्ये योजना चालववण्यासाठी नमेण्यात आलेले कमथचारी  हे तेथेच 
वास्ततव्यास असल्याने ्याींचे मार्थ त सद्या कें द्रातील पाणी व्यवस्तथापन सार्सर्ाई व .तर 
कामे पार पाडली जातात. 
(५) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

डोंबबिली (पूिय), गोग्रासिाडी भागात नामाांकित िां पन्याच्या नाांिे  
बनािट तूप विक्री होत असल्याबाबत 

  

(३४)  १६३५५ (१८-११-२०२०).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय अन्न ि औषध 
प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डोंत्रबवली (पूवथ), (जज.ठाणे) येथील गोग्रासवाडी भागात अमूल, गोवथधन, कृषणा व सागर या 
नामाींककत कीं पन्याच्या नाींवे बनाव् तूप ववक्री करणाऱ्याींवर ददन्ाकंभ२४भऑक्टोबर,भ२०२० रोजी 
वा ्यासुमारास पोसलसाींनी कारवाई केली, हे खरे आहे काय, 
(२)असल्यास पोसलसाींनी केलेल्या कारवाईमध्ये नामाींककत कीं पन्याींच्या बनाव् तूपाच्या वपशव्या, 
वजन का्ा, तुपाच ेडब्बे असभेस्ाहहत्यभजप्त करण्यात असून ठाणे, ददहसर, मीरा रोड, कासार 
वडवली, भाईंदर व काींददवली येथनू काही सींशनयत व्यजक्तींना ताब्यात घेण्यात आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व ्यानसुार बनाव् तूप ववके्र्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. राजेंद्र सशांगणे (११-१२-२०२०) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
भभभभभसदर प्रकरणी द्ळकनगर पोलीस ठाणे, ठाणे शहर आयुक्तालय येथे दद.१९.१०.२०२० 
रोजी गुन्हा दाखल केला आहे. 
भभभभभतसेच सदर गुन्ह्यात एकूण ०७ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून ्याींच्याकडून 
मुदे्दमाल जप्त करण्यात आला आहे. 
(३) अन्न व ओषध प्रशासनातरे् सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे.  चौकशीमध्ये 
ददहसर येथून दोन दठकाणाहून बनाव् तुपाचे पाच नमुने व बनाव् तुप बनववण्यासाठी 
वापरण्यात येणारे एक वनस्तपती नमुना व खाद्यतलेाच े ९ नमनुे अस े एकूण १५ नमुन े
ववश्लेषणासाठी घेण्यात आले. कारवाई घेतलेल्या प्रकरणातील अन्न ववश्लेषक याींचे कडून 
अहवाल प्राप्त झाले असून लायन वनस्तपती (अपसमश्रक), सोया लाई् ररर्ाईंड सोयाबीन ऑईल 
(अपसमश्रक), अपथण ररर्ाईंड कॉ्नसीड ऑईल (अपसमश्रक)  हे प्रमाणणत घोवषत करण्यात 
आले. उवथरीत १२ अन्न नमुन ेअन्न सुरक्षा व मानकाप्रमाणे नसल्याचे घोवषत करण्यात आलेले 
आहेत. या प्रकरणी एकूण ०७ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असनू ्याींच्याववरुध्द गुन्हा 
दाखल करण्यात आला आहे.सदर प्रकरणी अन्न सुरक्षा व मानके कायद्याींतगथत पुढील कारवाई 
घेण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

माांढळ (ता.िुही, श्ज.बलुडाणा) गािाच्या पाणीपुरिठा योजनेच्या  
ननधीचा दरुुपयोग होत असल्याबाबत 

  

(३५)  १६६०२ (१९-११-२०२०).   श्री.मोहन मत े (नागपूर दषिण)ण), श्री.टेिचांद सािरिर 
(िामठी), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्तिच्छता मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माींढळ (ता.कुही, जज.बुलड्ाणा) गावाच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या ननधीचा दरुुपयोग होत 
असल्याच े माहे जुलै, २०२० च्या शेव्च्या आठवड्यात ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास  शासनाने गावातील वपण्याच्या पाण्याची समस्तया सोडववण्याकरीता सन २०१९-
२० मध्ये १ को्ी ७५ लाख रुपयाींचा ननधी उपलब्ध करुन ददला होता. ्यातून या योजनेच्याभ
पाण्याच्या पाईपलाईनची काम े माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये पूणथ झाली परींतु ती केलेली काम े
सदोष असल्यान ेतेथील नागरीकाींना वपण्याच्या पाण्यापासून वींचीत राहाव ेलागत आहे, हे हीभ
खरे आहे काय 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व ्यानुसार सदर योजनेची ननकृष् कामे करणाऱ्या कीं त्रा्ी कीं पनी व ्याला प्रशासकीय 
मींजुरी देणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. गुलाबराि पाटील (०२-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.   
(२) व (३) हे खरे नाही. माींढळ, ता.कुही, जज.नागपूर या गावाकररता रु.१९८.७७ लक्ष (ढोबळ) 
ककीं मतीची योजना तयार करण्यात आली. योजनलेाभ दद.२४.११.२०१४ रोजी ताींत्रत्रक मान्यता 
देण्यात आली तसेच प्रशासकीय मान्यता दद.२०.१०.२०१६ रोजी देण्यात आली आहे. योजनेच्या 
कामाची ननववदा प्रकक्रया राबववण्यात आली असूनभदद.२१.०७.२०१७ रोजी कामाला सुरुवात झाली 
आहे. योजनचेी काम े दद.१०.०७.२०१९ ला पुणथ करून पाणी पुरवठा सुरु करण्यात आला आहे. 
तसेच कामाचे अींनतम देयक त्रयस्तथ सींस्तथेचा तपासणी अहवाल प्रलींत्रबत असल्याने बाकी आहे. 
भभभभभसबब, कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 
(४)भप्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील दहािी ि बारािीच्या परर)ा घेण्याबाबत 
  

(३६)  १६९०० (२७-११-२०२०).   श्री.टेिचांद सािरिर (िामठी), श्री.विजय रहाांगडाले (नतरोडा), 
श्री.मोहन मते (नागपूर दषिण)ण), श्री.असमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.विनोद अग्रिाल 
(गोंहदया), श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपूर), श्री.श्रीननिास िनगा 
(पालघर), श्री.सांतोष बाांगर (िळमनुरी), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सुनील राणे 
(बोरीिली) :  सन्माननीय शालेय सश)ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात माहे ऑक््ोंबर, २०२० मधील दहावी व बारावीच्या पररक्षाींबाबत अननजश्चतता 
ननमाथण झाली असून ववद्यार्थयाांच ेपररक्षा अजथ भरून घेण्याची प्रक्रीया ही अद्याप सुरू झालेली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  ननयोजजत वेळा पत्रकानुसार माहे रे्ब्रुवारी-माचथ, २०२० मध्ये पररक्षा न घेता 
्या पुढे ढकलण्याच्या सूचना सशक्षण ववभागाकडून देण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३)भअसल्यास, पररक्षाींचे ननयोजन करताींना सद्य:जस्तथतीत पुढील वषाथच्या वेळापत्रकावर होणारा 
पररणाम, सण, उ्सव, पाऊस .्यादी बाबीचा आढावा घेऊन काही उपाय योजना करण्यात 
आल्या आहेत काय, 
(४) असल्यास, राज्यात रे्ब्रुवारी-माचथ मध्ये होणा-या १० वी व १२ वी च्या अनु््तीणथ आणण 
शे्रणी सुधारु .जच्छणा-या ववद्यार्थयाांच्या रे्र पररक्षाींबाबाबत ननणथय घेणे तसेच शाळा, 
महाववद्यालये सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे कोणतीभ? 
  
प्रा. िषाय गायििाड (०४-१२-२०२०) : (१) होय. 
      आवेदन पत्र भरण्याची प्रकक्रया ही ऑनलाईन पद्धतीन े होत असून सदर प्रकक्रयेसाठी 
ववद्याथी स्तवत: शाळा/कननषठ महाववद्यालय येथे हजर राहणे आवश्यक असत ेव ही प्रकक्रया 
शाळा/कननषठ महाववद्यालयामार्थ तच पार पाडली जात.े आता माध्यसमक शाळा व उच्च 
माध्यसमक शाळा/कननषठ महाववद्यालये दद.२३ नोव्हेंबर, २०२० पासून प्र्यक्ष सुरू झाली 
आहेत. परीक्षा अजथ भरण्याची प्रकक्रया डडसेंबर मदहन्यात सरूू करण्यात येईल. 
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(२) २०२१ ची बोडाथची परीक्षा कोववड प्रादभुाथवामुळे साधारणत: २ मदहने पुढे ढकलण्याचे 
ननयोजन आहे. 
(३) कोववड- १९ च्या प्रादुथभावामळेु उदभवलेल्या पररजस्तथतीमुळे अभ्यासक्रम २५ % नी कमी 
करण्यात आला आहे. 
(४) आता माध्यसमक शाळा व उच्च माध्यसमक शाळा/कननषठ महाववद्यालये दद.२३ नोव्हेंबर, 
२०२० पासून प्र्यक्ष सुरू झाली आहेत. ..१० वी, ..१२ वी .य्ततेील अनु्तीणथ आणण शे्रणी 
सुधारू .जच्छणाऱ्या ववद्यार्थयाांची रे्रपरीक्षा ददनाींक २१ नोव्हेंबर २०२० ते ददनाींक १० डडसेंबर 
२०२० या कालावधीत आयोजजत करण्यात येत आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  
चामोशी (जज.गडचचरोली) येर्ील मखु्यमांत्री ग्रामीण पेयजल िाययक्रम अांतगयत येनापूर ि १३ 

गािे प्रादेसशि पाणी पुरिठा योजनेच्या िामात झालेला गैरहायिहार 
  

(३७)  १७०८० (२४-११-२०२०).   डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा ि 
स्तिच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) चामोशी (जज.गडधचरोली) तालकु्यातील मुख्यमींत्री ग्रामीण पेयजल कायथक्रमाअींतगथत ९ को्ी 
रुपयाींच्या येनापूर व १३ गाव ेप्रादेसशक पाणी पुरवठा योजनेच्या कामाची मुदत पूणथ होवनूही 
सदर काम सींथ गतीन ेसुरु असल्याने अद्याप ६०% देखील काम पूणथ झालेले नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२)  असल्यास, या  योजनेच्या कामात  वापरण्यात आलेले पाईप ननकृष् दजाथच े असून 
बाींधकामात गैरव्यवहार झाला असल्याचे ननदशथनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त गैरव्यवहाराची शासनान े चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय  
आढळून आले व ्यानुसार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. गुलाबराि पाटील (०२-१२-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे, सद्यजस्तथतीत योजनेचे काम 
७५% पुणथ झालेले आहे. 
(२) हे खरे नाही. महाराषर जीवन प्राधधकरणाच्या मान्यता प्राप्त पुरवठादाराकडून व त्रयस्तथ 
यींत्रणेकडून तपासणी करुनच पाईप योग्य दजाथच ेअसल्यान ेयोजनमेध्ये पाईपचा वापर केलेला 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 
  

___________ 
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उस्तमानाबाद ि लातूर श्जल््यात िॉटर ग्रीड योजनचेी िाम ेतात्िाळ सुरु िरणेबाबत 
  

(३८)  १७३०४ (१९-११-२०२०).   श्री.राणाजगजीतससांह पाटील (तुळजापूर), श्री.बबनराि दत्तात्रय 
यादि (लोणीिर) (परतूर), श्री.सधुीर मुनगांटीिार (बल्लारपूर) :  सन्माननीय पाणीपुरिठा ि 
स्तिच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मराठवाडा ववभागातील सततची पाणी ी्ंचाई असणाऱ्या उस्तमानाबाद व लातूर या दोन 
जजल्ह्यासाठी सततच्या पाणी ी्ंचाईवर मात करण्यासाठी शासन ननणथय क्र. पापयुो२०१९/भ
प्र.क्र.१६४/पाप-ु१८ दद. १७/०९/२०१९ नुसार वॉ्र ग्रीड योजनेच्या कामाींस प्रशासककय मींजूरी 
देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सदरहू वॉ्र ग्रीड योजनेची काम े करण्यासाठी उस्तमानाबाद व लातूर या 
जजल्ह्यासाठी महाराषर जीवन प्राधधकरणाच्या असभयीं्यानी सादर केलेल्या सींकल्प अहवाल व 
्यासाठी लागणारा ननधी अनुक्रमे रु. १४०९.५७ को्ी व रु. १७२१.९१ को्ीच्या रक्कमेस 
प्रशासकीय मान्यता तसेच आरएर्क्यू जाहीर करण्यास ददन्ांकभ ७भ सप्टेंबर,भ २०१९ रोजीच्या 
मींत्रीमींडळाच्या बौठकीत मान्यता देण्यात आली आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्यानसुार लातूर व उस्तमानाबाद जजल्ह्याचा पाणी ग्रीड प्रकल्पाचा HAM 
आधाररत ननववदा ददन्ाकंभ १८भ सप्टेंबर,भ २०१९ रोजी मागववण्यात आल्या असनू ननववदेची 
कायथवाही पुणथ झाली आहे काय, नसल्यास ्याची कारणे काय आहेत व कें व्हा पयांत कायथवाही 
पुणथ होणे अपेक्षक्षत आहे 
(४) असल्यास, सततचा दषुकाळ व नैसधगथक आप्तीवर मात करण्यासाठी उस्तमानाबाद व 
लातूर जजल्ह्यासाठी सींजीवनी असणाऱ् या वॉ्र ग्रीड योजनेची अनेक काम े अद्याप सुरु न 
करण्याची कारणे काय आहेत तसचे सदर काम ेकेव्हा सुरु करण्यात येणार आहेत ? 
  
श्री. गुलाबराि पाटील (०१-१२-२०२०) :भ(१) होय, हे खरे आहे. 
(२)  होय, दद.९ सप् े्ंबर, २०१९ च्या मींत्रीमींडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. 
(३) लातूर व उस्तमानाबाद जजल्ह्याच्या पाणी ग्रीड प्रकल्पाची HAM वर आधाररत ननववदेची 
कायथवाही प्रगतीपथावर असून ननववदेस ददनाींक २३/१२/२०२० पयांत मुदतवाढ देण्यात आली 
आहे.सदर ननववदेबाबत अींनतम कायथवाहीनींतर पुढील कायथवाही करण्यात येईल. 
(४) दरम्यान दद.२३/२/२०२० च्या मींत्रीमींडळ ननणथयाप्रमाणे जायकवाडी व उजनी धरणातून ग्रीड 
करण्यासाठी प्रस्तताव शासनस्ततरावर कायथवाही चाल ूआहे. 

___________ 
  

मुांबईतील िरळी डअेरीच्या जागेिर आांतरराष्ट्रीय दजायचे पययटन सांिुल उभारण्याबाबत. 
  

(३९)  १७४२१ (२६-११-२०२०).   श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती सुलभा खोडिे 
(अमरािती), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्रीमती प्रनतभा धानोरिर (िरोरा), श्री.सुभाष 
धोटे (राजूरा), श्री.लहू िानड े (श्रीरामपूर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय 
पययटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील वरळी येथील शासकीय दधू योजनेच्या १४ एकर जागेवर एक हजार को्ी रुपये 
खचूथन ससींगापूरच्या धतीवर आींतरराषरीय दजाथच े पयथ् न सींकुल उभारण्याचा ननणथय घेण्यात 
आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पयथ् न सींकुलाचे स्तवरुप काय आहे, यासाठी लागणारा ननधी कशाप्रकारे 
उपलब्ध करण्यात येणार आहे व ्याची सद्यजस्तथती काय आहे, 
(३) असल्यास, वरळी डअेरीच्या १४ एकर जागेवर उपरोक्त पयथ् न सींकुल उभारण्यात येणार 
असल्यामळेु डअेरीसाठी कोणती पयाथयी व्यवस्तथा करण्याचा ननणथय घेण्यात आला आहे अथवा 
घेण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. आहदत्य ठािरे (०७-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) वरळी डअेरीच्या जागेवर आींतरराषरीय 
दजाथचे पयथ् न सींकुलाची ननसमथती करण्याचे प्रस्तताववत असून याबाबत सवथ सींबींधधत ववभागाींशी 
ववचारववननमय करुन कायथवाही करण्यात येईल.  
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.  

___________ 
  

मुक्ताईनगर (श्ज.जळगाांि) तालुक्यातील ५१ गािासाठी स्तिस्तत धान्य पुरिठा िरण्याबाबत 
  

(४०)  १७६४९ (२६-११-२०२०).   श्री.चांद्रिाांत (भाऊ) ननांबाजी पाटील (मुक्ताईनगर) :   
सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांर)ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुक्ताईनगर  (जज.जळगाींव) तालुक्यातील ५१ गावाींसाठी असलेल्या स्तवस्तत धान्य 
दकुानामध्ये मुक्ताईनगर पुरवठा ववभागातरे् ननयसमत धान्य पुरवठा होत नसल्याने लाभाथी 
धान्यापासून वींधचत रहात असल्याची तक्रार स्तवस्तत धान्य दकुानदाराींनी माहे ऑक््ोबर, २०२० 
मध्ये वा ्यादरम्यान सींबींधधत अधधका-याींकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)असल्यास, याबाबत शासनान े चौकशी केली आहे काय, ्यात काय आढळून आले व 
्यानुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)भ नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. छगन भजुबळ (१०-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
भभभभभ मुक्ताईनगर येथील ११ स्तवस्तत धान्य दकुानदाराींच्या POS मशीनची मुदत १५ सप् े्ंबर, 
२०२० ला सींपल्याकारणाने ्याींच े अन्न सुरक्षा योजनेचे वा्प करणे व १७ स्तवस्तत धान्य 
दकुानदार याींच े PMGKY योजनेचे अींशत: वा्प करणे बाकी होत.े  याच कालावधीत 
गोदामातील हमालाींना वळेेवर हमाली न समळाल्यान ेत ेसींपावर गेले होत.े  याही पररजस्तथतीत 
पयाथयी व्यवस्तथा करुन माहे सप् े्ंबर, २०२० या मदहन्यातील १४ तारखेपयांत ५१ दकुानदाराींना 
धान्य ववतरीत करण्यात आलेले आहे.   
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(२) मुक्ताईनगर येथील शासकीय गोदामातील हमालाींनी अन्नधान्याच्या हाताळणूकीच्या 
कामामध्ये असहकाराची भूसमका घेतल्यान ेस्तवस्तत धान्य दकुानदाराींना वेळेवर धान्य ववतरीत 
करणे शक्य झाले नाही. यामुळे जजल्हा पुरवठा कायाथलय, जळगाींव याींनी सदर हमालीचे कीं त्रा् 
रद्द करुन नवीन हमाल कीं त्रा्दाराची नेमणूक करण्यात येऊन अन्नधान्याच े ववतरण सुरळीत 
करण्यात आलेले आहे.        
(३) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

मुरबाड (श्ज.ठाणे) तालुक्यातील िुडिली ग्रामपांचायतीमधील दसलतिस्ततीत  
पाणीपुरिठा योजना राबविण्याबाबत 

  

(४१)  १८४०२ (१४-११-२०२०).   श्री.प्रमोद (राजू) रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण) :   
सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्तिच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुरबाड (जज.ठाणे) तालुक्यातील उ्पन्नाच्या दृष्ीने मुरबाड नगरपींचायतपेक्षा सक्षम 
असलेल्या कुडवली ग्रामपींचायत हद्दीत दीड को्ीींची पाणीपुरवठा योजना राबववली मात्र या 
पाणीपुरवठा योजनेपासून दसलत वस्तती वींधचत रादहली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,सदरहू कुडवली ग्रामपींचायत हद्दीतील दसलत वस्ततीला पाणीपुरवठा योजनेचा लाभ 
समळावा यासाठी तथेील ग्रामस्तथ व लोकजनशक्ती पक्षाच े तालकुाध्यक्ष शरद माळव े याींनी 
जजल्हाधधकारी, ठाणे, मुख्य कायथकारी अधधकारी, तहसीलदार, मुरबाड, ग्ववकास अधधकारी, 
पींचायत ससमती, मुरबाड तसेच मा. ग्रामववकास मींत्री, मा. पाणीपुरवठा मींत्री व मा.पालकमींत्री, 
ठाणे जजल्हा आदीकड ेमागील दीड वषाथपासून ननवेदन ेसादर केली आहेत, हे ही खरे आहे काय; 
(३) असल्यास,याबाबत शासनान े चौकशी केली आहे काय व ्यानुसार सदर दसलत वस्ततीस 
पाणीपुरवठा योजनेचा लाभ समळण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. गुलाबराि पाटील (०१-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
भभभभभदसलत वस्ततीतील पाणी प्रश्नाबाबत लोक जनशक्ती पा्ी याींच े ददनाींक ०५.१०.२०२० 
रोजीचे ननवेदन ग्ववकास अधधकारी, पींचायत ससमती, मुरबाड याींच्याकड े प्राप्त झाले 
आहे.     
(३) कुडवली ग्रामपींचायत हदद्दतील दसलत वस्ततीकरीता सन २००८-०९ मध्ये राबववण्यात 
आलेल्या नळ पाणी पुरवठा योजनेमधून पाईपलाईन ्ाकण्यात आली होती. तथावप, 
एम.आय.डी.सी. मार्थ त प्राप्त होणाऱ्या पाण्याचा दाब कमी जास्तत प्रमाणात असल्यान ेशेव्च्या 
१० ते १२ घराींना पुरेसे पाणी पोहोचत नव्हते. ्या अनुषींगान े ग्रामपींचायतीमार्थ त नवबौध 
घ्काींचा ववकास योजने अींतगथत माहे ऑगस्त्, २०२० मध्ये ववींधन ववदहरीवरुन लघ ुनळ पाणी 
पुरवठा योजना कायाथजन्वत करण्यात आली आहे. सदर योजनेमध्ये ५ हजार ली्र पाण्याची 
्ाकी बसववण्यात आली असून, स्त ॅ्ंडपोस्त्द्वारे पाणी उपलब्ध आहे. 
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भभभभभतसेच ग्रामपींचायत ननधीतनू दसलत वस्ततीसाठी कुडवली नळ पाणी पुरवठा योजनेतून 
माहे ऑक््ोबर २०२० मध्ये नवीन पाईप लाईन ्ाकण्यात आली असून, घरोघरी नळ कनेक्शन 
देण्यात आले आहेत.  
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

यितमाळ श्जल्हयात शुध्द पाण्याचा पुरिठा िरण्याबाबत 
  

(४२)  १८६९१ (१९-११-२०२०).   श्री.मदन येरािार (यितमाळ) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा ि 
स्तिच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जजल्हयातील २२७३ गावातील १०६८९ जलस्तत्रोताींच े नमूने तपासणीसाठी घेतले 
असता  तपासणी केलेल्या ६६४७ नमून्याींपकैी ५७७१ नमूने योग्य तर ८७६ नमनूे अयोग्य 
असल्याच ेननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, १४३३ गावातील ४९०५ स्तत्रोताींमधील ३ स्तत्रोताींमध्ये ्ी.डी.एस.चे प्रमाण अधधक 
तर ९२ गावातील १२९ स्तत्रोताींमध्ये १.५ पी.पी.एम. पेक्षा फ्लोराईडचे प्रमाण अधधक आढळल्यान े
आरोग्याच्या दृष्ीन ेहे प्रमाण अधधक घातक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,  २४५ गावात ४८४ स्तत्रोत नायरे्बाधधत तर ६५४ गावातील १६२५ स्तत्रोताींमध्ये 
१ ते १.५ पी.पी.एम. फ्लोराईडचे प्रमाण आढळले, १०६ गावातील १२५ स्तत्रोताींमध्ये ६.५ त े८.५ 
या मयाथदेपेक्षा पी.एच.च े (सामू) अधधक प्रमाण आढळले तर १२१ गावातील १८० 
जलस्तत्रोताींमध्ये द्.एच. तसेच १६ गावातील १६ जलस्तत्रोताींमध्ये अल्कनन्ीच े प्रमाण अधधक 
आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व ्यानुषींगाने यवतमाळ जजल्ह्यात शुध्द पाणी पुरवठा करण्याच्यादृष्ीने शासनान े
कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ?  
  
श्री. गुलाबराि पाटील (०४-१२-२०२०) : (१) अशींत: खरे आहे. 
भभभभभसन २०२०-२१ अींतगथत रासायननक पाणी नमुन े तपासणी अींतगथत मान्सूनपूवथ २२७३ 
गावातील १०६८९ स्तत्रोताींपैकी ६६४७ पाणी नमुन्याची तपासणी करण्यात आली असून ्यापैकी 
५७७१ पाण्याचे नमुन्यामधील रासायननक घ्काींच े प्रमाण Bereau of Indian Standards 
१०५००-१९९१ याींनी ठरवून ददलेल्या मानकाींच्या मयाथदेत आहेत. तर ८७६ पाणी नमुन्यामधील 
रासायननक घ्काींच े प्रमाण Bereau of Indian Standards याींनी ठरवून ददलेल्या 
मानकापेक्षा जास्तत असल्याचे आढळून आले. 
(२) हे खरे आहे. 
भभभभभसन २०२०-२१ अींतगथत रासायननक पाणी नमुने तपासणी अींतगथत मान्सनूपूवथ एकूण 
६६४७ पाणी नमून्यापैकी ०३ गावातील ०३ पाणी नमुन्याींमध्ये ्ी.डी.एस. चे प्रमाण Bereau 
of Indian Standards याींनी ठरवून ददलेल्या मानींकापेक्षा जास्तत असल्याचे आढळले आहे. 
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तसेच ९२ गावातील १२९ पाणी नमुन्यामध्ये फ्लोराईडच ेप्रमाण १.५ पी.पी.एम. पेक्षा अधधक 
असल्याच ेआढळून आले आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
भभभभभसन २०२०-२१ अींतगथत रासायननक पाणी नमुने तपासणी अींतगथत मान्सनूपूवथ एकूण 
६६४७ पाणी नमून्यापैकी ४८४ स्तत्रोतातील नायरे्चे प्रमाण Bereau of Indian Standards 
याींनी ठरवून ददलेल्या मानकापेक्षा जास्तत असल्याच ेआढळून आले आहे. ६५४ गावातील १६२५ 
पाणी नमुन्यामध्ये फ्लोराईडचे प्रमाण १ ते १.५ पी.पी.एम.असल्याचे आढळून आले आहे. १०६ 
गावातील १२५ पाणी नमुन्यामध्ये पी.पी.एच.चे प्रमाण ६.५ ते८.५ या मयाथदेपेक्षा अधधक आहे. 
तसेच १२१ गावातील १८० स्तत्रोताींमध्ये अलक्यानन्ीचे प्रमाण Bereau of Indian Standards 
याींनी ठरवून ददलेल्या मानकापेक्षा जास्तत असल्याच ेआढळून आले आहे. 
(४)भफ्लोराईड बाधधत स्तत्रोताींना लाल रींग देवून पाणी वापरण्यास बींदी करण्याबाबतच्या सूचना 
देण्यात आल्या आहेत. पाणी गुणव्ता बाधधत गावाींत पयाथयी स्तत्रोत उपलब्ध असून ्याींचा 
वापर करण्यात येत आहे. 
भभभभभराषरीय फ्लोरोससस ननयींत्रण व प्रनतबींधक कायथक्रमाींतगथत जनजागतृी करून ववववध 
उपाययोजना राबववण्यात येतात. फ्लोराईड बाधधत ९२ गावाींपकैी ग्रामीण पाणी पुरवठा 
ववभागामार्थ त ५ नळ योजनाच ेकाम प्रगतीपथावर आहे व उवथररत गाव ेजल जीवन समशन 
कृती आराखड्य्ामध्ये घेण्यात आली आहेत. 
(५)भप्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र पययटन वििास महामांडळाांच्या ररसॉटयच्या खाजगीिरणाबाबत 
  

(४३)  १८८८१ (१८-११-२०२०).   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर दषिण)ण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आसशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.सुभाष देशमुख (सोलापूर 
दषिण)ण), श्री.राम िदम (घाटिोपर पश्श्चम), श्री.असभमन्यु पिार (औसा), श्री.राधािृष्ट् ण विख-े
पाटील (सशडी), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूय), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   
सन्माननीय पययटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील पयथ् न उद्योगाला चालना देण्यासाठी शासनान े महाराषर पयथ् न ववकास 
महामींडळाच्या मालम्ताींचे खासगीकरण करण्याचा ननणथय घेतला असून पदहल्या ्प्प्यात 
माथेरान, महाबळेश्वर, हररहरेश्वर, गणपतीपुळे व समठबाव येथील ररसॉ थ्चे खासगीकरण होणार 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पदहल्या ्प्प्यात तीस वषे व नींतर तीस वषे अशा साठ वषाथच्या लीजवर सदर 
ररसॉ थ् खासगी सींस्तथाींना देण्यात येणार असून या मालम्ता ज्या सींस्तथा घेतील ्याींना ववववध 
सवलतीही देण्यात येणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पयथ् न ववकासात खासगी भागीदारी द्कवून ठेवण्यास मदत करणारा कृती 
आराखडा तयार करण्यासाठी मा.पयथ् न मींत्री याींच्या अध्यक्षतखेाली १५ सदस्तयीय ्ास्तक 
र्ोसथची स्तथापना करुन ्यामध्ये ववववध के्षत्रातील तज् व्यक्तीींचा समावेश करण्यात आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, खासगीकरण करण्याच्या या प्रयासामध्ये पयथ् नात वाढ होऊन शासनाचा 
र्ायदा न होता खासगी सींस्तथाींना अधधक लाभ होण्याची शक्यता वतथववण्यात येत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, खासगीकरणाकड ेवा्चाल न करता सध्या अजस्तत्वात असलेल्या यींत्रणेमध्येच 
अधधक सक्षमतेन ेकाम करण्याच्या दृष्ीने शासन कोणती कायथवाही करणार आहेभ?  
  
श्री. आहदत्य ठािरे (०४-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. मालम्ता ज्या खाजगी सींस्तथा लीजवर घेतील ्याींना सवलती देण्याचा 
कोणताही ननणथय घेण्यात आला नाही. लीजच्या मुदतवाढीसींदभाथत उच्चस्ततरीय ससमतीच्या 
सशर्ारशी ववचारात घेऊन ननणथय घेण्यात येईल. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) यापूवी भाडपेट्यावर ददलेल्या उपहारगहृाींचे पररचलन महामींडळ स्तवत: करीत आहे. (उदा. 
माथेरान, कालाथ, पानशेत, महाबळेश्वर, बोधलकसा, कुणकेश्वर, हररहरेश्वर, तारकली येथील 
उपहारगहेृ) तसेच बोधलकसा, कुणकेश्वर, भीमाशींकर, खारघर व गींगापूर धरण, नासशक येथील 
गे्रप पाकथ  ररसॉ थ् व बो् क्लब या नव्यान े ववकससत केलेल्या मालम्ताींचे पररचलन 
महामींडळान े स्तवत: चाल ू केले आहे. तसेच भाडकेरार सींपुष्ात आलेल्या लोणार व कोयना 
येथील पयथ् क ननवासाींच ेपररचालनही महामींडळ करणार आहे. 

___________ 
  

नागपूर शहर ि ग्रामीण भागात रेशनचा पुरिठा िरणाऱया एजन्सीिडून अधधिाऱयाांच्या 
सांगनमतान ेधान्याचा होत असलेला िाळाबाजार 

  

(४४)  १८८८५ (२६-११-२०२०).   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर दषिण)ण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आसशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.सुभाष देशमुख (सोलापूर 
दषिण)ण), श्री.राम िदम (घाटिोपर पश्श्चम), श्री.असभमन्यु पिार (औसा), श्री.राधािृष्ट् ण विख-े
पाटील (सशडी) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी पुरिठा आणण ग्राहि सांर)ण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर शहर व ग्रामीण भागात रेशनचा पुरवठा करणाऱ्या एजन्सीच्या सब एजीं्मार्थ त 
एर्सीआय अधधकाऱ्याींशी सींगनमत करून धान्याचा काळाबाजार होत असल्याची बाब माहे 
सप् े्ंबर, २०२० च्या चौर्थया आठवड्यात ननदशथनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एर्सीआय तसेच अन्नपुरवठा ववभागाचे अधधकारी सींगनमत करुन काही सब 
एजीं्कडुन चाींगल्या प्रतीचे रेशनसाठीचे धान्य काळ्याबाजारात अधधक ककीं मतीत ववक्री करण्यात 
येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व ्यानुसार सींबींधधत सब एजीं् व एजन्सीला काळया यादीत ्ाकणे तसेच सींबींधधत 
अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती क्ाययव्ाहीभकेली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. छगन भुजबळ (१०-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही, नागपूर ग्रामीण के्षत्रात धान्याच ेववतरण 
करताींना भारतीय खाद्य ननगम येथून धान्याची उचल केल्यानींतर धान्य शासकीय 
गोदामामध्ये जमा होत.े  ्याींनतर ्या धान्याच ेववतरण परमी् नुसार राशन दकुानदाराींपयांत 
पोहचते करण्यात येते. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

फागणे (ता.श्ज.धुळे) येथील २१ गािे पाणी पुरिठा योजना पुनश्जयवित िरण्याबाबत 
  

(४५)  १९०३५ (२५-११-२०२०).   श्री.फारूि शाह (धळेु शहर) :  सन्माननीय पाणीपुरिठा ि 
स्तिच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)र्ागणे (ता.जज.धुळे)  येथील २१ गाव ेपाणी पुरवठा योजना अनके वषाथपासून बींद अवस्तथते 
असून सदर योजना पुनजजथववत करण्याचा प्रस्तताव शासनाकड े प्रलींत्रबत असल्याच े माहे 
ऑक््ोबर,२०२० मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ागणे २१ गाव पाणी पुरवठा योजना लवकरच सुरु व्हावी यासाठी दोन त े
तीन वषाथपासनू स्तथाननक लोकप्रनतननधी पाठपुरावा करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३)भअसल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
्यानुसार कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेतभ? 
  
श्री. गुलाबराि पाटील (०४-१२-२०२०) : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) यासींदभाथत मुख्य असभयींता, महाराषर जीवन प्राधधकरण, नासशक याींच े
कायाथलयाकडून पुतथता अहवाल शासनास दद.१८.०३.२०२० रोजी प्राप्त झाला आहे. 
भभभभभतथावप मुख्यमींत्री ग्रामीण पेयजल कायथक्रम या योजनेचा कालावधी दद.३१ माचथ, २०२० 
रोजी सींपुष्ात आल्यान,े दद.३१ ऑगस ्् , २०२० रोजीच्या शासन ननणथयान्वये मुख्यमींत्री 
ग्रामीण पेयजल कायथक्रमाींतगथत केवळ यापुवी मींजूरी देण्यात आलेल्या प्रगतीपथावरील/अपूणथ 
पाणीपुरवठा योजनाींची काम े पूणथ करण्याकररता प्रस्ततुत योजनेस दोन वष े (सन २०२१-२२ 
पयांत) मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ्यामुळे सद्य:जस्तथतीत सदर कायथक्रमाींतगथत कोण्याही 
पाणीपुरवठा योजनेस नव्यान ेमींजरूी देता येत नाही. 

___________ 
  
पुणे श्जल््यात खाद्य तेल, तूप, समठाई ि अन्न पदाथाांचा भेसळयकु्त साठा सापडल्याबाबत 

  

(४६)  १९१०० (१८-११-२०२०).   श्री.राहूल िुल (ददरड), श्री.सभमराि तापिीर (खडििासला) :   
सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पुणे जजल्ह्यात खाद्य तेल, तूप, समठाई व अन्न पदाथाांचा  ४७ लक्ष रुपयाींचा भेसळयुक्त 
साठा आढळून आल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशथनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसचे पुण्यातील माके् याडथ येथील घाऊक बाजारात प्राज रेडसथ या दकुानातून कृषणा पाम 
तेल, रॉयल ररर्ा.ींड सोयाबीन तेल, शगुणचे सरकी तले आणण कीती फ्रायककीं ग ररर्ाईन्ड  
सोयाबीन तेलाचा १४ लाख रुपये ककीं मतीचा भेसळयुक्त साठा आढळून आला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३)  असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
्यानुषींगान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. राजेंद्र सशांगणे (११-१२-२०२०) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
भभभभभपुणे जजल्ह्यात खाद्यतले, तुप व समठाईचा ऑक््ोबर २०२० व ्यादरम्यानभ
रु.४१,०७,४६०/- चा साठा जप्त केला आहे. 
भभभभभदद.२१.१०.२०२० रोजी प्राज रेडसथ या पेढीतुन सींशयावरुन ४ खाद्यतेलाचे नमुने 
ववश्लेषणासाठी घेवुन उवथरीत १०५४६ ककलो, रु.१३,४९,४९१/- ककीं मतीचा साठा जप्त करण्यात 
आला आहे. सदर नमुन्याींच ेववश्लेषण अहवाल प्रलींत्रबत आहेत. ्यामुळे सदर साठा भेसळयुक्त 
आहे ककीं वा कस े? साींगता येत नाही. 
(३) अन्न व औषध प्रशासनामार्थ त चौकशी करण्यात आली असून,भपुणे जजल्ह्यात खाद्यतले,भ
तुप,भसमठाई व .तर अन्न पदाथाथचे ददनाींक २०.०८.२०२० ते २२.११.२०२० या कालावधीत १८१ 
अन्न नमनुे ववश्लेषणास घेतले असून रु.८५२५२०८/- ककीं मतीचा साठा जप्त करण्यात आलेला 
आहे. सदर प्रकरणी ववश्लेषण अहवाल प्राप्त होताच अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्याअींतगथत 
नमुद तरतुदीनसुार पुढील कारवाई करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

नागपूर शहरात अन्नपदाथायत भेसळ होत असल्याबाबत 
  

(४७)  १९१२५ (२६-११-२०२०).   श्री.वििास ठािरे (नागपूर पश्श्चम) :   सन्माननीय अन्न ि 
औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शहरात अन्नपदाथाथत भेसळ केल्याच्या ५२१ तक्रारी करण्यात आल्या असल्याच े
ददन्ांक १८ जून, २०२० रोजी वा ्यासुमारास ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्यापैकी ६२ नमुने आरोग्यासाठी अ्यींत घातक असनू ८० नमुन े ननकृष् 
दजाथचा माल असल्याच ेननदशथनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व ्यानसुार भेसळ करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. राजेंद्र सशांगणे (११-१२-२०२०) : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
 भभभभअन्न व औषध प्रशासनाच्या नागपूर कायाथलयात ददनाींक ०१.०४.२०२० त े१५.११.२०२० 
या कालावधीमध्ये एकुण ३० तक्रारी प्राप्त झाल्या हो्या. सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने कारवाई 
करून १७ नमुने ववश्लेषणास्ततव घेण्यात आले. तसेच दद. ०१.०४.२०१९ ते ३१.०३.२०२० या 
कालावधीमध्ये भसेळीच्या सींशयावरून ५२१ नमुने ववश्लेषणास्ततव घेण्यात आले.  एकूण ५२१ 
नमुन्याींपैकी ३४६ प्रमाणणत, ९२ नमुन े कमी दजाथच,ेभ ५ नमुन े समर्थयाछाप तर ७८ नमनुे 
असुरक्षक्षत आढळुन आले आहेत. 
(३) दद.१.४.२०२० ते १५.११.२०२० या कालावधीत अन्न व औषध प्रशासनास प्राप्त तक्रारीच्या 
अनुषींगे १७ नमुन ेववश्लेषणास्ततव घेण्यात आले. ्यापकैी ०१ नमुना समर्थयाछाप आढळून आला 
यात न्यायननणथय ननवाडा दाखल करण्यात आला आहे. ०८ नमनु ेकमी दजाथचे आढळून आले 
्यापैकी ०१ नोंदणीधारक प्रकरणात तडजोड होवून रु.३०००/- दींड आकारण्यात आला व ०७ 
प्रकरणात चौकशी सुरु आहे.तसचे ०८ नमनुे प्रमाणणत आढळून आल्यामुळे ्यावर पुढील 
कोणतीही कारवाई उरलेली नाही 
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

जे.िे.श्जननांग प्रेससांग फॅक्टरी मुनत यजापूर (श्ज.अिोला) येथील गोडाऊनमध्ये  
अिैध रेशनचा धान्यसाठा सापडल्याबाबत 

  

(४८)  १९४०२ (१८-११-२०२०).   श्री.हररष वपांपळे (मुनत यजापूर), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला 
पूिय) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी पुरिठा आणण ग्राहि सांर)ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१)भ ज.ेके.जजननींग प्रेससींग रॅ्क््री मुनत थजापूर (जज.अकोला) येथील गोडाऊनमध्ये पोलीसाींनी 
ददनाींक २९ सप् े्ंबर २०२० रोजी वा ्यासुमारास ्ाकलेल्या धाडीत अवैध रेशनचा धान्यसाठा 
स्ापडि्ाभअसल्य्ाचभेननदशथनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरण्ाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले आहेभव ्यानुसार संबंधित्ांवरभकोणतीभक्ारव्ाईभकेिीभवा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेतभ?  
  
श्री. छगन भजुबळ (१०-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी मुनत थजापूर (शहर) पोलीस स्त्ेशन येथे दद.०८.१०.२०२० रोजी F.I.R. 
नोंदववला आहे.  
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     सदर प्रकरणी गहू, ताींदळू, मुगदाळ, मसूरदाळ, ज्वारी मसाला, काींदा, लसून, मका, 
हळद, अख्खा चना व बारदाना याींचा साठा आढळून आला आहे. सदरचे धान्य शालेय पोषण 
आहार व शासकीय धान्य असल्याचे आढळून आले. जप्त करण्यात आलेला धान्यसाठा 
श्री.रोदहत अननलकुमार शमाथ याच ेसुपुथतथनाम्यावर ठेवण्यात आलेला असनू जीवनावश्यक वस्तत ु
अधधननयम, १९५५ च ेकलम २ ब नुसार धान्य साठा ताब्यात घेऊन पुढील कायथवाही करण्यात 
येत आहे.  
(३) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

खारेपाटण (ता.िणििली, श्ज.ससांधुदगुय) सांभाजीनगर टािेिाडी  
नळपाणी पुरिठा योजनेच्या िामाबाबत 

  

(४९)  १९६९० (२४-११-२०२०).   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा 
ि स्तिच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खारेपा्ण (ता.कणकवली, जज.ससींधुदगुथ) येथील सींभाजीनगर ्ाकेवाडी नळपाणी पुरवठा 
योजनेस सन २०१७-१८ मध्ये ५८ लाख अींदाजजत खचाथस मींजुरी देऊन ददन्ाकंभ ३१भऑगस्ट,भ
२०१९ पयांत मुदतवाढ देण् यात आलेली असताना अद्याप सदर योजनेच ेकाम अपूणथ अवस्त थेत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सींबींधधत ठेकेदाराने व अधधकाऱ्याींनी याकड ेदलुथक्ष केले  असल्याने ददनाींक ५ 
नोव् हेंबर, २०२० पासून गावाला पाणी पुरवठा करणारी नळ पाणी परुवठा योजना बींद ठेवण् याचा 
.शारा सरपींच, ग्रामपींचायत, खारेपा्ण याींनी माहे ऑक् ्ोबर, २०२० मध् ये वा ्यादरम्यान 
जजल् हाधधकारी, ससींधुदगुथ याींना लेखी ननवेदनाद्वारे ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, ग्रामपींचायत कायाथलयाशेजारी उींच आरसीसीचे काम करुन बाींधण् यात आलेली 
साठवण ्ाकी धोकादायक झाली असून ती कोसळण्याच्या जस्तथतीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सद्यःजस्तथतीत सरुु असलेल् या नळ योजनेवरुन करणय्ात येत असलेला पाणी 
पुरवठा ददन्ांक ५ नोव् हेंबर, २०२० पासून पूणथपणे बदीं करण् यात येणार असल्याने ग्रामस्तथाींची 
गैरसोय होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
् यानूसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गुलाबराि पाटील (०९-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहेे़. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
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(५) खारेपा्ण गावासाठी बाींधण्यात आलेली उींच खाींबावरील R.C.C. ्ाकी नादरुुस्तत झाल्याने 
्या ्ाकी शेजारीच सन २००९-१० मध्ये १.४८ लक्ष सल्र क्षमतेची नवीन ्ाकी बाींधून देण्यात 
आली असून सदर ्ाकीद्वारे खारेपा्ण गावास पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. जुनी ्ाकी 
ननलेणखत करण्याची सचूना ग्रामपींचायतीस देण्यात आली असूनही ग्रामपींचायतीकडून सदर 
्ाकीद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत होता. सदर ्ाकी ननलेणखत करण्याबाबत ग्रामपींचायतीस 
पुन्हा सूचना देण्यात आली आहे. 
भभभभभमुख्यमींत्री पेयजल कायथक्रमातून १.२५ लक्ष सल्र क्षमतेची नवीन ्ाकी बाींधण्यात आली 
असून सदर ्ाकीत अजस्तत्वातील उद्भव ववदहरीद्वारे उध्वथवाहीनी ्ाकून पाणी पुरवठा करण्याचे 
काम अींनतम ्प्प्यात आहे. उध्वथवाहीनीसाठी आवश्यक D.I. Pipes कोव्हीड-१९ मुळे वेळेत 
उपलब्ध न झाल्याने या कामास ववलींब झाला आहे.  सदर काम पूणथ करुन डडसेंबर, २०२० 
अखेर पयांत पाणी पुरवठा सुरु करण्याचे ननयोजन आहे. 
भभभभभ्ाकेवाडीसाठी घेण्यात येणाऱ्या अनतररक् त उद्भवाच्या जागेत बदल होत असल्याने सदरच े
काम तूतथ हाती घेण्यात आलेले नाही. तथावप, सद्य:जस्तथतीत खारेपा्ण गावातील जून्या 
योजनेतून पाणी पुरवठा सुरु आहे. 
(६) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

मौजा पेठ अहमदपुर ि मौजा नविन आष्ट्टी (आयमा), (ता.आष्ट्टी, श्ज.िधाय)  
येर्े पाणी पुरिठा योजना मांजूर िरण्याबाबत 

  

(५०)  १९७२४ (२५-११-२०२०).   श्री.दादाराि िेचे (आिी) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा ि 
स्तिच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजा पेठ अहमदपूर व मौजा नववन आष्ी (आयमा) (ता.आष्ी, जज.वधाथ) या  भौगोसलक 
दृष्या मोठया ग्रामपींचायती असनू   लोकसींख्येत वाढ झाल्यान ेपाणी ी्ंचाई ननमाथण झाली 
असून  ग्रामस्तथाींना २ ते ३ ददवसाींतून एकदा अपुरा  तसेच अशुध्द पाणी पुरवठा होत  
असल्यान ेनागररकाींच्या आरोग्याचा प्रश्न ननमाथण झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पाणी ी्ंचाई दरू होऊन शुध्द पाण्याचा पुरवठा होण्यासाठी या गावाींसाठी अप्पर 
वधाथ धरणाचे बॅक वॉ्र मधनू कर्ल््र प्लाीं्सह नववन पाणी पुरवठा योजना मींजुर करण्याची 
मागणी येथील ग्रामस्तथ करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व ्यानुषींगाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वविंब्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गुलाबराि पाटील (०९-१२-२०२०) : (१)  व  (२) हे खरे नाही. 
(३) मौजा पेठ अहमदपूर व मौजा नववन आष्ी (आयमा) (ता.आष्ी,जज.वधाथ) दोन्ही गावाच े
१९९३-९४ मध्ये पुनवथसन झालेले असून अजस्तत्वातील नळ पाणी पुरवठा योजनेतून ननयसमत 
पाणी पुरवठा होत आहे. 
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भभभभभभअजस्तत्वातील नळ पाणी पुरवठा योजनेची ववतरण व्यवस्तथा जनुी व जीणथ झालेली 
असल्यामळेु जल जीवन समशन आराखड्यात आवश्यक बदल प्रस्तताववत आहे.   
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  
  
विधान भिन :   राजेन्द्र भागित 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवथ सवथ प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुंबई. 


