अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २९३ वी यादी

महाराष्ट्र विधानसभा
तिसरे अधधिेशन, २०१७
___________

अिाराांकिि प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

थळ (िा.अलिबाग, जि.रायगड) येथीि आरसीएफ िांपनीमध्ये झािेल्या िायग
ु ळिीबाबि
(१)

४०७६२ (२८-०४-२०१६).

श्री.सुभाष उफफ पांडडिशेठ पाटीि (अलिबाग), श्री.अिधूि िटिरे

(श्रीिधफन), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.राहुि िगिाप (श्रीगोंदा), श्री.जििेंद्र आव्हाड (मुांब्रा
िळिा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोिी), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.सुतनि राऊि (विक्रोळी),
श्री.प्रिाश फािपेिर (चें बूर) :
काय :-

सन्माननीय पयाफिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) थळ (ता.अललबाग, जि.रायगड) येथे असलेल्या राषरीय िला्झ लाय सझ (एरसीपि) ल्कल्पात
शननवार, लािनाींक २ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास वायग
ु ळतीमध्ये पक कमझचारी
अत्यव्थ

ाला तर ्ाम्थाींना ववसनाचा ्ास

ाल्याची न्ना नडली, हे खरे एहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ल्करीी शासनाने चककशी केली एहे काय,
(३) असल्यास, चककशीत काय एढळून एले, त्यानुषींगाने सींबींधिताींवर कोीती कारवाई केली
वा करण्यात येत एहे ,

(४) तसेच भववषयात सिर कींपनीत वायुगळती होवू नये हीून कोीती उपाययोिना केली वा
करण्यात येत एहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?
श्री. रामदास िदम (०६-०४-२०१७) : (१) वायू गळती

ाली हे खरे नाही. तथावप, कारखान्याचा

युररया प्लान्् क्र. ११ बींि करतेवळ
े ी कामगारास डोळे चुरचुरीे व ववसनाचा ्ास
एहे . मा् पररसरातील ्ाम्थाींना याची बािा

ाला हे खरे

ालेली नाही.

(२) होय.
(३) सिर वायग
ु ळती हा अपनात असन
ू सिर अपनाताची चककशी औद्योधगक सरु क्षा व एरोग्य
सींचालनालय, रायगड याींच्यामािझत करण्यात एलेली एहे .

वव.स. २९३ (2)

चककशीत असे एढळून एले एहे सिर कारखान्यातील युररया प्लान्् बींि करताना,

प्लान्् िण्
ु यासाठी वापरलेले पाीी, िलमनीखाली असलेल्या ्ाकीमध्ये गोळा केले िाते व

प्लान््मध्ये रालाहलेल्या अमोननया वायूचा अींश सिर ्ाकीच्या व्हेन्् पाईपमिून बाहे र पडतो.
लािनाींक २.१.२०१६ रोिी असे काम चालू असताना ्ाकीमध्ये िमा

ालेल्या पाण्याबरे ाबर

एलेला अमोननया वायू ्ाकीच्या व्हे न्् पाईपमिून नननून त्याचा ढग तयार

ाला.

हवेच्या

ोताने हा वायू या ्ाकीच्या िवळ असलेल्या १० मी. उीं चीवरच्या प्लॅ ्मािॉमझपयझन्त पोहचला.

त्यामळ
ु े तेथे काम करीत असलेल्या पका
होण्याचा ्ास

कामगाराला डोळे चरु चरु ीे, गि
ु मरीे, उल्ी

ाला, त्यास कारखान्याच्या िवाखान्यात उपचार करुन त्याच लािवशी नरी

सोडण्यात एले व पका लािवसानींतर तो कामावर रुिू

ाला.

सिर न्नेत व्यव्थापनाने ्ाकीतून नननीारा अमोननया वायू ननषक्रीय करण्याची

यीं्ीा (Scrubur) व पाण्याचे िवारे लावलेले नव्हते. तसेच १० मी्र उीं चीवर असलेल्या

प्लान््मध्ये ्वींय ववसन यीं् (Self Breathing Apparatus) ठे वलेले नव्हते. हीून
कारखाने अधिननयम, १९४८ चे कलम ७(अ)(२)(अ) च्या भींगाबाबत भोगव्ािाराववरुध्ि
मा.न्यायिीं डाधिकारी याींचे न्यायलयात ख्ला क्र.

१५८/२०१६ लाि. १८.३.२०१६ रोिी िाखल

केलेला एहे .
तथावप, वायग
ू ळतीच्या न्नाींची पन
ु रावत्त
ृ ी ्ाळण्यासाठी उद्योगास लािनाींक ०८.०९.२०१६

रोिी समिप् िे ण्यात एले एहे.

(४) सिर कींपनीत भववषयात वायूगळती होऊ नये हीून पुढील उपाययोिना करण्यात
एलेल्या एहे त.

१. अमोननयाच्या वािा ववरनळण्यासाठी सिर ्ाकीवर कायम्वरुपी पाण्याची यीं्ीा
बसववण्यात एली एहे .
२. सिर ्ाकीवरच्या व्हें ्पाईपला ्वतीं् ्क्रबबींग व्यव्था बसववण्यात एली एहे .
३. व्हॅक्यूम प्लान््मध्ये ्वयीं ववसन उपकरीे ठे वली एहे त व सिर उपकरीे

वापरण्याच्या सूचना कामगाराींना लािल्या एहे त.
(५) ल्वन उद्भाावत नाही.

___________
सोिापरू येथीि बाबा आईस फॅक्टरीमध्ये अमोतनया िायच
ू ी
गळिी झाल्याने नागरीिाांना झािेिा त्रास

(२)

४३८३९ (२८-०४-२०१६).

श्री.हनुमांि डोळस (माळलशरस), श्री.जििेंद्र आव्हाड (मुांब्रा

िळिा), श्री.सुरेश िाड (ििफि) :
करतील काय :-

सन्माननीय पयाफिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) सोलापरू हो्गी र्त्यावरील नागिे व ्े क्््ाईलच्या एवारात असलेल्या बाबा एईस

िॅक््रीमध्ये लािनाींक २६ डडसेंबर, २०१५ रोिी वा त्या सम
ु ारास अमोननया वायूची गळती
ाल्याने अनेक नागरीकाींना उ्वास व डोळे चुरचुरीे इत्यािी बािा

ाली, हे खरे एहे काय,

वव.स. २९३ (3)
(२) असल्यास, याल्करीी शासनाने चककशी केली एहे काय, असल्यास, चककशीत काय
एढळून एले व त्यानुषींगाने सींबींधिताींवर कोीती कारवाई केली वा करण्यात येत एहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?

श्री. रामदास िदम (०६-०४-२०१७) : (१) होय. हे खरे एहे .
(२) होय. महाराषर ल्िष
ु ी ननयीं्ी मींडळाच्या अधिकाऱयाींनी लािनाींक २७.१२.२०१५ रोिी मे.

बाबा एईस िॅक््री, प्लॉ् नीं.२५, इींड्रीयल इ््े ्, हो्गी रोड, सोलापूर या बिझ तयार
करीाऱया कारखान्यास भे् लािली. भे्ीिरयान सिर उद्योगाने माहे पवल्ल २०११ मध्ये

सींमतीप् ल्ाप्त केले असून सींमतीप्ाची वैिता सींपल्याचे ननिशझनास एले एहे. भे्ीिरयान
सींमतीप्ातील अ्ी

व शतीतील ्ु्ीींच्या अनुषींगाने व सींमतीप् वैितेबाबत मींडळाचे लािनाींक

२८.१२.२०१५ अन्वये सिर कारखान्यास सूचना िे ण्यात एली.

तसेच लािनाींक २०.०२.२०१६

रोिी उद्योगास ल््ताववत ननिे श पाररत केले.
(३) ल्वन उद्भाावत नाही.

___________
मुांबई उपनगरािीि भाांडूप (प.) येथीि निददप िन्ट्रक्शन िांपनीमळ
ु े होणारे प्रदष
ू ण
(३)

५४०८१ (१०-०८-२०१६).

श्री.अशोि पाटीि (भाांडूप पजश्चम) :

सन्माननीय पयाफिरण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भाींडूप (प.) सी्ीपस नीं.२१४ भाींडूप-सोनापरू , पलबीपस रोड येथील एरपमसी बनववीाऱया

नवलािप कन्रक्शन कींपनीमुळे मोठ्या ल्माीात ल्िष
ू ी होत असून नागररकाींचे एरोग्य

िोक्यात एले एहे , सिर कींपनीने पयाझवरी ववभागाच्या ननयमाचे वेगवेगळ्या ्वरुपात
उल्लींनन केल्यामळ
ु े ्थाननक लोकल्नतननिीींनी लािनाींक ३१ मे, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास
सिर कींपनीचे काम बींि करण्यात यावे असे ननवेिन मा.पयाझवरी मीं्ी याींना लािले एहे , हे खरे
एहे काय,
(२) असल्यास, सिर ननवेिनाच्या अनुषींगाने अद्याप कींपनी बींि
काय,

ालेली नाही, हे ही खरे एहे

(३) असल्यास, सिर ननवेिनाच्या अनुषींगाने शासनाने कोीती कारवाई केली वा करण्यात येत
एहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?
श्री. रामदास िदम (०६-०४-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) तथावप, ववचारािीन कींपनीला लािनाींक १०.३.२०१६ रोिीच उत्पािनबींिीचे एिे श
िे ण्यात एले होते.

त्यानींतर ल्िष
झ ा केल्यावर
ू ी मींडळाने नातलेल्या पयाझवरीपरू क अ्ीींची पत
ू त

लािनाींक २८.४.२०१६ पासून उत्पािन सुरु करण्याचे एिे श िे ण्यात एले एहे त.
(४) ल्वन उद्भाावत नाही.

___________

वव.स. २९३ (4)
राज्यािीि मुांबई, निी मुांबई, पुणे, नागपूर, नालशि, सोिापूर, िोल्हापूर, चांद्रपूर, औरां गाबाद,
अमराििी या शहराांचा प्रदष
ु ण तनयांत्रण आराखडा ियार िरण्याचा तनणफय

(४)

५५६६५ (१०-०८-२०१६).

डॉ.पिांगराि िदम (पिूस िडेगाि), श्री.वििय िडेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.अस्िम शेख (मािाड पजश्चम), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.िुणाि पाटीि
(धुळे ग्रामीण), श्री.अलमन पटे ि (मुांबादे िी) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पयाफिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यातील मुींबई, नवी मब
ुीं ई, पुी,े नागपूर, नालशक, सोलापूर, कोल्हापूर, चींद्रपूर,
औरीं गाबाि, अमरावती या शहराींचा तीन मलाहन्याींमध्ये एयएय्ी मािझत ल्िष
ु ी ननयीं्ी
एराखडा तयार करण्याचा ननीझय माहे माचझ, २०१६ मध्ये वा त्यािरयान ननिशझनास एले
एहे , हे खरे एहे काय,
(२) असल्यास, त्यानुसार ल्िष
ू ी ननयीं्ी कृती एराखडा तयार करण्यात एला एहे काय,
असल्यास, त्याचे ्वरुप काय एहे , यासाठी अिून ककती कालाविी लागीे अपेक्षक्षत एहे ,
(३) असल्यास, याबाबत कोीती कायझवाही केली वा करण्यात येत एहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?
श्री. रामदास िदम (०६-०४-२०१७) : (१) हे खरे एहे .
(२) व (३) सध्या ल्िष
ू ी ननयीं्ी एराखडा तयार करण्याचे काम ल्गती पथावर एहे . ज्यात

३ मलाहन्याच्या अल्पमुितीच्या उपयायोिना व १२ मलाहन्याच्या िीनझमुितीच्या उपययोिना
एहे त. एिे श ल्ाप्तीपासन
ू १२ मलाहन्याींच्या कालाविीत हा एराखडा तयार होीे अपेक्षक्षत एहे .
(४) ल्वन उद्भाावत नाही.

___________
राज्याि ऐतिहालसि आणण अमूल्य ठे िा असिेल्या मोडी लिपीिीि एि िाख
िागदपत्रे दरिषी नष्ट्ट होि असल्याबाबाि

(५)

५५६९७ (२२-०८-२०१६).

प्रा.विरें द्र िगिाप (धामणगाि रे ल्िे), श्री.अस्िम शेख (मािाड

पजश्चम), श्री.अलमन पटे ि (मुांबादे िी), श्री.िुणाि पाटीि (धुळे ग्रामीण), डॉ.सांिोष टारफे
(िळमनुरी), श्री.वििय िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.अब्दि
ु सत्तार (लसल्िोड) :

सन्माननीय

साांस्िृतिि िायफ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ऐनतहालसक एणी अमूल्य ठे वा असलेल्या मोडी ललपीतील पक लाख कागिप्े
िरवषी नष् होत असल्याचा इनतहासकार व अभयासकाींनी अींिाि व्यक्त केल्याचे माहे पवल्ल,
२०१६ मध्ये वा त्यासुमारास ननिशझनास एले एहे , हे खरे एहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील नगरपाललका एणी महानगरपाललका शाळाींमिून लशक्षकाींना मोडी
ललपी लशकीे सक्तीचे एणी ववद्यार्थयाांना ऐजच्िक केले िावे, मोडी ललपी एणी भाषेचे महत्व

वाढववण्यासाठी पखािा लािवस मोडी लािन हीून शासनातिे सािरा करावा अशी मागीी
इनतहासकार व अभयाींसकाींनी केली एहे , हे ही खरे एहे काय,
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(३) असल्यास, ऐनतहालसक वारसा असलेल्या मोडी ललपीतील कागिप्ाींचे सींविझन व सुरक्षीत
राहण्यासाठी शासनाने कोीती कायझवाही केली वा करण्यात येत एहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?
श्री. विनोद िािडे (२५-०४-२०१७) : (१) व (२) नाही. मा् ववियाथी उत्कषझ मींडळ, मुींबई याींनी
लाि.१४.०३.२०१६ च्या ननवेिनान्वये राज्यातील सवझ शाळाींमध्ये शालेय अभयासक्रमात मोडी
ललपीचा समावेश करण्याबाबत ववनींती केली एहे .
(३) पुरालभलेख सींचालनालयात असलेल्या महत्वाींच्या कागिप्ाींचे, यामध्ये मोडी ललपीतील
कागिप्ाींचाही समावेश असून त्याींचे ितन व सींविझन करण्याच्या दृष्ीने त्याचे ल्नतधच्ी व
सुक्ष्मधचब्करी करण्याचे काम सरु
ु एहे .
(४) ल्वन उद्भाावत नाही.

___________
धचििठाणा (जि.औरां गाबाद) येथीि औद्योधगि िसाहिीिीि िन्ट्सेप्ट फामाफ या िांपनीिीि
साांडपाणी ि रासायतनि पाण्याची विल्हे िाट िरण्याची व्यिस्था नसल्याबाबि
(६)

५६८६३ (१०-०८-२०१६).

श्री.अिि
ु सािे (औरां गाबाद पि
ू )फ :

सन्माननीय पयाफिरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाि शहरातील धचकलठाीा औद्योधगक वसाहतीतील कन्से प्् िामाझ या कींपनीच्या
कमझचा-याींकडून मुितबाह्य औषिे कींपनीच्या एवारात पुरताींना लािनाींक १३ पवल्ल, २०१६ रोिी
वा त्यासम
ु ारास ल्िष
ु ी ननयीं्ी मींडळाच्या ववभागीय अधिकारी व उपववभागीय अधिकारी याींनी
कींपनीवर िापा ्ाकून पकडले, हे खरे एहे काय,

(२) असल्यास, सिर कींपनीतील साींडपाीी व रासायननक पाण्याची ववल्हे वा् करण्याची
व्यव्थाही कींपनीकडे नाही, हे ही खरे एहे काय,

(३) असल्यास, सिर कींपनी व्यव्थापनावर महाराषर ल्िष
ु ीा ननयीं्ी मींडळाने कोीती
कारवाई केली वा करण्यात येत एहे वा याबाबतची सद्यःज्थती काय एहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?
श्री. रामदास िदम (१७-०३-२०१७) : (१) हे खरे एहे .
(२) हे खरे नाही.
सिर कींपनीकडे उद्योगाच्या

उत्पािन

ल्कक्रयेतन
नननीाऱया
ू

साींडपाण्यावर ल्कक्रया

करण्याकरीता ल्ाथलमक, जव्ितीय ्वरुपाची सयीं्ीा उभारलेली एहे.

(३) सिर उद्योगाने उद्योग उभारीी करण्यासाठी लािलेल्या सींमतीप्ातील अ्ी व शतीींचे
उल्लींनन केल्यामुळे उद्योग बींि करण्याबाबतचे एिे श लाि.१३.४.२०१६ रोिी पारीत करण्यात
एले एहे त.
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तद्नींतर उत्पािन ल्कक्रया चालू करण्यासाठी केलेल्या ववनींतीनुसार लाि.२०.४.२०१६ रोिी

सिर उद्योगाच्या ल्िष
ू ी ननयीं्ी सींयीं्ीेची तपासीी करुन याबाबतच्या ताींब्क बाबीबाबत

लाि.२६.४.२०१६ रोिी सन
ु ावीी नेण्यात एली व तद्नस
ु ार उद्योगास उत्पािन ल्कक्रया चालू
करण्याबाबत परवानगी िे ण्यात एली एहे .
(४) ल्वन उद्भाावत नाही.
___________
नाांदगाि (जि.नालशि) येथीि शािाांबरी नदीपात्राि अिैध िीटभट्ट्या सरु
ु असल्याबाबि
(७)

५७७६३ (१०-०८-२०१६).

श्री.रािाभाऊ (पराग) िािे (लसन्ट्नर) :

सन्माननीय पयाफिरण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाींिगाव (जि.नालशक) येथील शाकाींबरी निीपा्ातच पयाझवरीाच्या ननयमाींचे उल्लींनन
करून अवैि वी्भट्टट्टया सुरु असल्याचे माहे पवल्ल, २०१६ मध्ये वा त्या िरयान ननिशझनास
एले, हे खरे एहे काय,

(२) असल्यास, सिर वी् भट्टट्टयामिून सल्िरडाय ऑक्साईड, काबझन डायऑक्साईड, काबझन
मोनाक्साईड सारख्या ववषारी वायच
ींू े उत्सिझन होत असल्याने पररसरातील नागररकाींना डोक्याचे
ववववि ववकार, ववसनाचे एिार, त्वचेचे रोग

ाले एहे त, हे ही खरे एहे काय,

(३) असल्यास, उक्त ल्करीी शासनाने चककशी केली एहे काय, त्यानुषींगाने सींबींधिताींवर
कोीती कारवाई केली वा करण्यात येत एहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?
श्री. रामदास िदम (०६-०४-२०१७) : (१) शाकाींभरी निीपा्ातच पयाझवरीाच्या ननयमाींचे
उल्लींनन करून पकुी सात अवैि वी् भट्टट्टया उभारण्यात एल्या एहे , हे खरे एहे .
(२) व (३) हे खरे नाही.

वैद्यककय अधिक्षक, ्ालमी रुग्ीालय , नाींिगाव जि. नालशक

याींच्या अहवालानुसार नाींिगाव जि नालशक येथील शाींकींबरी निीपा्ात असीाऱया वव्
भट्ट्ाींच्या

सभोतालच्या

पररसरात

राहात

असलेल्या

लोक

ववसनाच्या एिराींच,े त्वचेच्या रोगाींचे व ववववि ल्काराींच्या
नाींिगाव येथे एिपावेतो िाखल

व्तीतील

डोक्याचे,

एिाराींचे रुग्ी ्ामीी रुग्ीलय

ालेले नाहीत.

शाकाींभरी निी पा्ात अनधिकृत अनतक्रमी व वी्भट्ट्या

असल्याने तहलसलिार, नाींिगाींव

लोकाींस

या नगरपररषि हद्िीत

याींनी मुख्याधिकारी, नाींिगाींव नगरपररषि, नाींिगाींव

याींना

सिरचे अनतक्रमी ननषकालसत करण्याबाबत नो्ीस लािली एहे . मख्
ु याधिकारी, नाींिगाव नगर
पररषि याींनी

अनतक्रमी काढीेकामी पोललस बींिोब्त मागीी केली एहे.

पोललस बींिोब्त

लमळताच महसूल ववभाग व पोलीस ल्शासन याींचे सहाय्याने अनतक्रमी काढण्यात येईल.
(४) ल्वन उद्भाावत नाही

___________
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पािघर जिल््याि अन्ट्न ि औषध प्रशासनाचे िायाफिय स्थापन िरण्याबाबि
(८)

५७८८९ (०५-०८-२०१६).

श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमि) :

सन्माननीय अन्ट्न आणण

औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालनर जिल्हा सन २०१४ मध्ये अज्त्तत्वात येवून अद्याप अन्न व औषि ल्शासनाचे
कायाझलय अज्तत्वात एलेले नाही, हे खरे एहे काय,
(२)

असल्यास, राज्यात

गु्खाबींिी

असल्याने

शेिारील

भागातून

मुींबई

ठाण्यासारख्या

शहरासाठी पालनर तलासरी मागे गु्खा तसेच अन्य अवैि भेसळयुक्त पिाथाझची चोर्ी
वाहतूक होते, हे ही खरे एहे काय,

(३) असल्यास, सिर लाठकाीी अन्न व औषि ल्शासनाचे कायाझलय अज्तत्वात नसल्याने यावर
ननबांि राखीे कठीी एहे , हे ही खरे एहे काय,
(४) असल्यास, याभागातील वाढती लोकसींख्या ववचारात नेता सिर ववभागाचे कायाझलय ्थापन
करण्याबाबत ल्वन भाग (२) मिील ल्कारास ल्नतबींि नालण्यासाठी शासनाने कोीती कायझवाही
केली वा करण्यात येत एहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?
श्री. धगरीश बापट (०१-०६-२०१७) : (१) होय, हे खरे एहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.सह एयुक्त कोकी ववभाग याींच्या ठाीे येथील कायाझलयातून पालनर
जिल्ह्याचे कामकाि पालाहले िाते.

(४) ल्शासनाद्वारा पालनर जिल्ह्याींसाठी अन्न व औषि ल्शासनाचे ्वींत् कायाझलयाच्या
िागेसाठी जिल्हाधिकारी, पालनर याींच्याकडे लाि. १२/८/२०१४ रोिी ल््ताव पाठववण्यात एला
एहे . तसेच ल्शासनाच्या सुिाररत एकृनतबींिाच्या ल््तावामध्ये पालनर येथील कायाझलयासाठी
नवीन पिे

ननमाझी करण्याच्या ल््तावाचा समावेश एहे व सिर ल््ताव शासनाच्या

ववचारािीन एहे .

(५) ल्वन उद्भाावत नाही.

___________

मुांबई शहरािीि िाढिे प्रदष
ु ण, िागेची िमिरिा ि गदी मुळे शहराि
अस्थमा होण्याचे प्रमाण िाढि असल्याबाबि

(९)

५८०९७ (१०-०८-२०१६).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय पयाफिरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई शहरातील वाढते ल्िष
ु ी, िागेची कमतरता, गिी मळ
ु े शहरात अ्थमा होण्याचे

ल्माी वाढत असून मुींबईतील १२ ्क्के तरुीाींना अ्थमाचा ्ास िडला असल्याचे लािनाींक ३
मे, २०१६ मध्ये वा त्या िरयान ननिशझनास एले एहे , हे खरे एहे काय,

(२) असल्यास, िागनतक अ्थमा लािनाननलमत्त केलेल्या सवेक्षीा िरयान तज्ञ डॉक््राींनी मत
व्यक्त्ाा केल्याचे ननिशझनास एले एहे , हे ही खरे एहे काय,
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(३) असल्यास, ल्िष
ु ीामुळे मुींबई शहरात वाढत असलेल्या अ्थमावर ननयीं्ी लमळववण्यासाठी
शासनाने कोीती उपाययोिना केली वा करण्यात येत एहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?
श्री. रामदास िदम (०६-०४-२०१७) : (१) व (२) हे खरे एहे .
(३)

बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेतिे community मध्ये िाऊन सवेक्षी केले िाते. तसेच

अ्थमा

रुग्ीाींना रुग्ीलशक्षी, ननिान व उपचार परु ववले िातात.मींब
ु ई शहरातील के.ई.पम.

रुग्ीालयातील पयाझवरी ल्िष
ू ी सींशोिन ववभागातिे कायझव्याप्ती वाढववण्याकररता National

Environment and lung Health Research Institute कररता एराखडा तयार करण्यात
एला एहे .
(४) ल्वन उद्भाावत नाही.
___________
चोपडा (जि.िळगाि) िािुक्यािीि क्षारयुक्ि दवु षि पाणी बाधधि असिेल्या गािाांमध्ये
आर.ओ.लसस्टीम बसविण्यासाठी तनधी उपिब्ध िरणेबाबि

(१०)

६०३०६ (१०-०८-२०१६).

श्री.चांद्रिाांि सोनािणे (चोपडा) :

आणण स्िच्छिा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपरु िठा

(१) चोपडा (जि.िळगाव) तालक्
ु यातील क्षारयुक्त िवु षत पाीी बाधित असलेल्या गावात
एर.ओ.लस््ीम बसववण्यासाठी ननिी उपलब्ि होण्याकररता ्थाननक लोकल्नतननिीींनी लािनाींक

१७ िेब्रुवारी, २०१६ रोिी व त्यानींतर अनेक वेळा मा.पाीी पुरवठा व ्वच्िता मीं्ी याींना
प्व्यवहाराद्वारे मागीी करुनही अद्याप कोीतीच कायझवाही

ालेली नाही, हे खरे एहे काय,

(२) असल्यास, त्यामुळे िानोरा, गोरगावले ब.ु वढोिा, सनपुले, गोरगावले खुिझ, कोळीं बा,कठोरा,

कुरवेल, ककनगाींव बु, ता.यावल, ककनगाींव खुिझ, न्हावी, िलाहगाींव एलाि गावाींना िवु षत पाीी

पुरवठा होत असल्याने नागररकाींना ककडनीचे ववकार उद्भाावत असन
ू त्याींच्या जिवीतास िोका
ननमाझी

ाला एहे , हे ही खरे एहे काय,

(३) असल्यास, उक्त गावाींमध्ये एर ओ लस््ीम बसववण्याबाबत तात्काळ ननिी उपलब्ि
करीेबाबत शासनाने कोीती कायझवाही केली वा करण्यात येत एहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?
श्री. बबनराि िोणीिर (१३-०४-२०१७) : (१) हे खरे एहे .
(२) ्ामीी पाीी पुरवठा ववभाग, जिल्हा पररषि िळगाव याींच्यामािझत वपण्याच्या पाण्याची

रासायननक तपासीी अलभयान राबववले असता सिर अलभयानात नमूि गावाींमध्ये नायरे ्चे

ल्माी एढळून एले असल्याचा अहवाल सींबींधित ल्योगशाळे ने सािर केलेला एहे. एरोग्य
ववभागाकडून केलेल्या सवेक्षीानस
ु ार सिर गावाींमध्ये ककडीीचे ववकार उद्भवलेले नाहीत.
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(३) उक्त गावाींपैकी कठोरा ्ामपींचायतीचा एर.ओ.लस्रीम बसववण्याबाबत १४ व्या ववत्त
एयोगाच्या कृती एराखड्यात समावेश केलेला एहे . मुख्य कायझकारी अधिकारी, जि.प.िळगाव
याींनी एर.ओ.लस््ीम ५०० ली्र/ताशी ते ४००० ली्र/ताशी सन २०१६-१७ चे ककमान िरास

मींिूरी लािली असून ्ामपींचायतीस १४ व्या ववत्त एयोगाकडून एर.ओ. लस््ीम नेण्याबाबत
सवझ ्ामीी पाीी पुरवठा उपववभागास कळववले एहे .
(४) ल्वन उद्भाावत नाही.

___________
खराबिाडी (िा.खेड, जि.पुणे) येथे रे िोल्ड महाराष्ट्र नॅचरि गॅस
िांपनीमधन
ू झािेिी गॅसची गळिी

(११)

६२७८४ (१०-०८-२०१६).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय पयाफिरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खराबवाडी (ता.खेड, जि.पी
ु े) येथील रे कोल्ड महाराषर नॅचरल गॅस कींपनीमिन
ू माहे िन
ू
२०१६ मध्ये वा त्यािरयान गॅसची गळती

ाली होती, हे खरे एहे काय,

(२) असल्यास, सिर गॅस गळतीमुळे गावातील शेकडो लोकाींना ्ास

ाल्याने गळती बींि

करीेबाबत तसेच सींबींधित िोषी कींपनी व अधिकाऱयाींवर कारवाई करीेबाबत शासनाने कोीती
कायझवाही केली वा करण्यात येत एहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?
श्री. रामदास िदम (०६-०४-२०१७) : (१) होय. हे खरे एहे .
(२) हे खरे नाही.
्ामीी रुग्ीालय, चाकी याींनी लािनाक १३.०७.२०१६ च्या प्ान्वये गॅस गळतीमळ
ु े

बाधित
एहे .

ालेला रुग्ी उपचाराकरता सिरील रुग्ीालयात िाखल

ालेला नाही असे कळववले

(३) ल्वन उद्भाावत नाही.
___________
अांधेरी (मुांबई) या पजश्चम उपनगराि भेसळयुक्ि दध
ु ाची होि असिेिी विक्री
(१२)

६५६१० (१६-१२-२०१६).

श्री.अबू आिमी (मानखूदफ लशिािीनगर) :

सन्माननीय

अन्ट्न आणण औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील ववशेषतः

अींिेरी (मुींबई) येथील पजवचम उपनगरात िवळपास १५० लल्र

भेसळयुक्त िि
ु ाचा सराझस वापर केला गेल्याने िुहू, ववले पाले, इलाझ िींक्शन येथील िग्ु ि
व्यावसानयक व्यापाऱयास़ भेसळयक्
ु त िि
ु व चढ्याभावाने िि
ु ववक्रीच्या एरोपाखाली अ्क
करण्याची मागीी तेथील ्थाननक नागररक, सेवाभावी सीं्था, ्थाननक लोकल्नतननिी तसेच

एसपासच्या क्षे्ातील रलाहवाशी सींन्ना याींच्यावतीने मा. अन्न व औषि ल्शासन मीं्ी,
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मा.अन्न व औषि ल्शासन राज्यमीं्ी, अनतररक्त मुख्य सधचव, अन्न व औषि ल्शासन,
ववभागीय

अन्न

व

औषि

ल्शासन

सींचालनालय

तसेच

सींबींधित

उपनगर

जिल्ह्याचे

जिल्हाधिकारी एणी सींबींधित महानगरपाललका एयक्
ु त व इतर तत्सम अधिकाऱयाींकडे लािनाींक
१७ सप््ें बर, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास लेखी ननवेिनाद्वारे मागीी केली एहे, हे खरे एहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त ल्करीी अन्न व औषि ल्शासन ववभागाच्यावतीने तसेच ्थाननक
लोकल्नतननिी व िागत
ृ नागररकाींच्या सींन्नेने वेळोवेळी ननिशझनास एीली एहे , हे ही खरे
एहे काय,

(३) असल्यास, उक्त ल्करीी शासनाने चककशी केली एहे काय, त्यात काय एढळून एले व
त्यानुषींगाने सींबींधिताींवर कोीती कारवाई केली वा करण्यात येत एहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?

श्री. धगरीश बापट (३१-०३-२०१७) : (१) लेखी ननवेिनाव्िारे अशा एशयाची मागीी अन्न व
औषि ल्शासनास ल्ाप्त

ाल्याची बाब खरी नाही. तथावप लाि. १४/०९/२०१६ रोिी मुींबईतील

िुहू गल्ली पररसरात पक ईसम िि
ु ाच्या वपशव्या िोडून त्यात पाण्याची भेसळ करीत
असल्याची बाब िुहू पोलीसाींकडून अन्न व औषि ल्शासनाच्या ननिशझनास एीण्यात एली
होती.

(२) हे खरे नाही.
(३) लाि. १४/०९/२०१६ रोिी मुींबईतील िुहू गल्ली पररसरात पक ईसम िि
ु ाच्या वपशव्या िोडून
त्यात पाण्याची भेसळ करीत असल्याची बाब िुहू पोलीसाींकडून अन्न व औषि ल्शासनाच्या

ननिशझनास एीण्यात एली. त्यानष
ु ींगाने ल्शासनाव्िारे सिर लाठकाीी कारवाई करून िि
ु ाच्या
वपशव्यातून ननयमाल्माीे िोन नमुने वववलेषीासाठी नेऊन उवझररत ११६ लल्र िि
ू िप्त
करून नष् करण्यात एले.

सिर ईसमाववरूध्ि िुहू पोलीस ठाण्यात पिएयएर क्र. ४९५/१६,

लाि. १४/०९/२०१६ रोिी िाखल करण्यात एला एहे . वववलेषीासाठी नेण्यात एलेले नमुने
मानिाल्माीे

नसल्याचे

नोवषत

ालेले

असल्याने

त्याल्करीी

अन्न

कायद्याींतगझत न्यायननीझय ख्ला िाखल करण्यात येत एहे.

सुरक्षा

व

मानिे

(४) ल्वन उद्भाावत नाही.
___________
अलिबाग (जि.रायगड) िािक्
ु यािीि पेझारी येथे टँ िरमधन
ू
अमोतनया िायच
ु ी गळिी झाल्याबाबि

(१३)

६५९८३ (१६-१२-२०१६).

श्री.सभ
ु ाष उफफ पांडडिशेठ पाटीि (अलिबाग) :

सन्माननीय

पयाफिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अललबाग (जि.रायगड) तालुक्यातील एर.सी.पि थळ कींपनीमिून अनेक ्ँ कर (कॅप्सूल)
अमोननयाची वाहतूक करतात, हे खरे एहे काय,
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(२) असल्यास, लािनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा त्या सम
ु ारास पहा्े साडेचार वािता
पे ारी येथे ्ँ करमिन
ू अमोननया वायच
ू ी गळती

ाली, हे ही खरे एहे काय,

(३) असल्यास, सिर ्ँ करमिून अमोननया वायूची गळती सरू
ु होताच ्ँ करच्या ड्रायव्हरने
कोीतीही सच
ू ना न िे ता त्याने पलायन केले, हे ही खरे एहे काय,
(४)

असल्यास, उक्त पररसरातील िागत
ु े मोठी जिववत व ववत्तहानी ्ळली, हे
ृ नागरीकाींमळ

ही खरे एहे काय,

(५) असल्यास,या ल्करीी शासनाने चककशी केली एहे काय, त्यात काय एढळून एले व

त्यानुषींगाने सींबींधित िोषीींवर कोीती कारवाइझ केली वा करण्यात येत एहे , नसल्यास ववलींबाची
कारीे काय एहे त ?

श्री. रामदास िदम (०६-०४-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) हे खरे एहे .
(५) होय.
सिर ्ँ करचा ड्रायव्हर व एरसीपि कींपनीचे सुरक्षेकररता िबाबिार अधिकारी याींनी

योग्य काळिी न नेतल्याने व हयगय केल्याने लािनाींक ०४.१०.२०१६ रोिी सकाळी

४.५० ते

७.०० वािण्याच्या िरयान ्ँ कर क्रमाींक पमपच ४६ पि १२३६ मिून अमोननया गॅस गळती
होऊन पे ारी परीसरातील नागररकाींच्या जिववतास व व्यजक्तगत सरु क्षक्षततेस िोका पोहोचला
असे एढळून एले एहे . तथावप
अगर ववत्त हानी

ाली नाही.

एहे .

योग्य वेळी ्ँ कर हलववल्याने कोीत्याही ल्कारे जिववत

सद्याज्थतीत ताींब्क तपासीी अहवालाबाबत कायझवाही चालू
___________

िोल्हापूर जिल्हयािीि साखर िारखान्ट्याांिर नोटीसा बिािण्याचे ददिेिे आदे श
(१४)

६६६८४ (१६-१२-२०१६).

डॉ.सुजिि लमणचेिर (हाििणांगिे) :

सन्माननीय पयाफिरण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जिल्हयातील पींचगींगा निी खो-यातील िे साखर कारखाने क्षमतेपेक्षा िा्त

गाळप करुन ननयमाींचे उल्लींनन करतात त्या कारखान्याींवर महाराषर ल्िष
ू ी ननयीं्ी मींडळाने
ल्िष
ू ी ननयीं्ीाच्या एववयक उपाययोिनाींच्या बाींिकामासाठी येीा-या खचाझपवढी रक्कम बँक
गॅरीं्ी हीून घ्यावी, अशा सूचना ववभागीय एयुक्त याींनी िे ऊन त्या साखर कारखान्याींना

नो्ीसा बिावण्याचे एिे श ल्ाींताधिका-याींनी लािनाींक ८ सप््ें बर, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास
लािले, हे खरे एहे काय,

(२) असल्यास, यानुसार कोीकोीत्या साखर कारखान्याींना नो्ीसा लािल्या एहे त व त्याींचेवर
कोीती कारवाई केली वा करण्यात येत एहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?
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श्री. रामदास िदम (०६-०४-२०१७) : (१) हे खरे एहे .
(२) कोल्हापूर जिल्हयातील पकूी ८ साखर कारखान्याींना अनुक्रमे १) मे.डी.वाय.पा्ील साखर
कारखाना

लल.

गगनबावडा,

२)

मे.कींु भी

कासारी

सह.

साखर

कारखाना

लल.,

कुडड्े,

३) मे.रे ीुका शुगर लल., गींगानगर, इचलकरीं िी, ४) मे. भोगावती सह. साखर कारखाना लल.,

पररते, ५) मे.िवाहर सह. साखर कारखाना लल., हुपरी, ६) मे.ि्पती रािाराम सह. साखर
कारखाना, कोल्हापूर, ७) मे.िाललमया भारत शुगर लल. (ित्त शेतकरी सह. साखर कारखाना
लल.), एसुले-पोले, पन्हाळा, ८) मे.श्री ित्त सह. साखर कारखाना, ित्तनगर, लशरोळ, याींना

न्यायालयीन ख्ला िाखल करीे बाबत नो्ीसा लािल्या एहे त व त्या अनष
ु ींगाने त्या सवझ
कारखान्याींवर ख्ले िाखल

ालेले एहे त.

(३) ल्वन उद्भाावत नाही.
___________
रायगड जिल्हयाि प्रतिबांधधि, गुटखा, स्िाददष़्ट, सुगांधधि िांबाखू ि पान
मसािा याांचा साठा िप्ि िेल्याबाबि

(१५)

६६७४९ (१६-१२-२०१६).

श्री.भरिशेठ गोगाििे (महाड) :

सन्माननीय अन्ट्न आणण

औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रायगड जिल्हयात ल्नतबींधित ग्
ु खा, ्वालािष़््, सग
ु ींधित तींबाखू व पान मसाला इत्यािीींची
िुप्या पध्ितीने ववक्री होत असलेल्या लाठकाीी अन्न व औषि ल्शासनाच्या पेी कायाझलयाने

्थाननक नागररक व पोलीस याींच्या मितीने िाडी व िप्तीची कारवाई करून लािनाींक २० िुल,ै

२०१२ पासून एतापयझत ३ को्ी ५३ लाख ३७ हिार ७५१ रुपयाींचा ल्नतबींधित गु्खा,
्वालािष़््, सग
ु ींधित तींबाखू व पान मसाला याींचा साठा िप्त केल्याचे माहे ऑग््-सप््े बर,
२०१६ मध्ये वा त्यािरयान ननिशझनास एले, हे खरे एहे काय,

(२) असल्यास, सिर िाडीसींिभाझत शासनाने चककशी केली एहे काय, त्यात काय एढळून
एले, तिनुसार सींबींधिताींवर कोीती कारवाई केली वा करण्यात येत एहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?

श्री. धगरीश बापट (३१-०३-२०१७) : (१) रायगड जिल्ह्यात ल्नतबींधित गु्खा, ्वालािष्,
सुगींधित तींबाखू व पानमसाला इत्याींिीची िुप्या पध्ितीने ववक्री होत असल्याचे एढळल्यावरुन

अन्न व औषि ल्शासनाव्िारे अन्न सुरक्षा व मानिे कायिा २००६ अींतगझत कारवाई करुन िुलै
२०१२ ते सप््ें बर, २०१६ या कालाविीत सिर ल्नतबींधित अन्नपिाथाझचा रु. ३ को्ी ५३

लाख

५२ हिार ७७ इतक्या ककमतीचा साठा िप्त करण्यात एला.
(२) िाडी व िप्ती ल्करीी िप्त केलेला साठा हा ल्नतबींधित अन्निाथाझचा असल्याने या
ल्करीी अन्न सुरक्षा व मानिे कायिा २००६ अतींगत
झ
चककशी करण्यात एली असून
चककशीअींती पकूी ३२ ल्करीी मा. न्यायालयात सींबींधिताींववरुध्ि ख्ले िाखल करण्यात एले
एहे त. तर ११ ल्करीी तपास सरु
ु असन
ू तपासाअींती न्यायालयीन कारवाई करण्यात येईल.
(३) ल्वन उद्भाावत नाही.

___________

वव.स. २९३ (13)
राज्याि िेळी या फळाांना वपििण्यािररिा इथेनॉि या रसायनाचा होि असिेिा िापर
(१६)

६६९१४ (१६-१२-२०१६).

श्री.पथ्
ृ िीराि चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.वििय िडेट्टीिार

(ब्रम्हपूरी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय अन्ट्न आणण औषध प्रशासन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात अन्न भेसळ ल्नतबींिक कायद्याींतगझत इथेनॉल या रसायनाचा केळी या िळाींना
वपकवण्याकररता बींिी असताना िळे वपकववण्यासाठी उक्त रसायनाचा वापर करण्यात येत
असल्याचे माहे ऑग््, २०१६ मध्ये वा त्यािरयान ननिशझनास एले एहे , हे खरे एहे काय,
(२) असल्यास, यासींिभाझत शासनाने नाऊक केळी ववक्रेत्याींची चककशी केली एहे काय, त्यात
काय एढळून एले व त्यानुषींगाने सींबींधित िोषीींवर कोीती कारवाई केली वा करण्यात येत
एहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?
श्री. धगरीश बापट (३१-०३-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) ल्वन उद्भाावत नाही.
(३) ल्वन उद्भाावत नाही.

___________

राज्यािीि अन्ट्न ि औषध प्रशासनाने िादहरािीच्या माध्यमािून वििण्याि
येणाऱ्या बनािट औषधाांचा साठा िप्ि िेल्याबाबि

(१७)

६८६९४ (१६-१२-२०१६).

डॉ.सिीश (अण्णासाहे ब) पाटीि (एरां डोि), श्री.मांगिप्रभाि

िोढा (मिबार दहि), श्री.राहुि िगिाप (श्रीगोंदा), श्री.उन्ट्मेश पाटीि (चाळीसगाि), श्री.शामराि
ऊफफ बाळासाहे ब पाटीि (िराड उत्तर), श्री.प्रिाप सरनाईि (ओिळा माजििडा), श्री.प्रिाश सुिे

(मागाठाणे), श्री.ददपि चव्हाण (फिटण), श्री.जििेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.भास्िर िाधि
(गुहागर), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागिाण), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुिाफ), श्री.राहूि िुि
(दौंड), श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :
सन्माननीय अन्ट्न आणण औषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मानलसक एिार, मिुमेह, लठ्ठपीा, लैंधगक कायझक्षमता, उीं ची वाढववीे, ज््याींचे एिार,
कॅन्सर एणी सींधिवात बरा करण्याचा िावा करीाऱया औषिाींच्या िसव्या िालाहराती ल्लसध्ि
होण्याचे ल्कार मोठ्या ल्माीात होत एहे त, हे खरे एहे काय,

(२) असल्यास, अहमिनगरसह राज्यात एकषझक िालाहरातीच्या माध्यमातून ववकण्यात येत

असलेल्या एरोग्यावर ववपरीत पररीाम करीाऱया औषिी साठ्याींवर अन्न व औषि ल्शासनाने
कारवाई करुन सम
ु ारे १ को्ी ५२ लाख रुपयाींची २६३ ल्कारची ववववि औषिे माहे ऑक््ोबर,
२०१६ मध्ये वा त्यािरयान िप्त केली, हे ही खरे एहे काय,

(३) असल्यास, अशा िसव्या िालाहरातीस भल
होवू नये
ू न
ू सामान्य नागरीकाींची िसवीक
ू

हीून अशा कींपन्यावर ल्नतबींि नालण्यासाठी शासनाने कोीती कारवाई केली वा करण्यात
येत एहे त,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?

वव.स. २९३ (14)
श्री. धगरीश बापट (३१-०३-२०१७) : (१) होय, हे खरे एहे .
(२) होय, राज्यात िालाहरातीच्या माध्यमातून ववकण्यात येत असलेल्या एणी एरोग्यावर
ववपरीत पररीाम करीा-या औषिी साठ्याींवर अन्न व औषि

ल्शासनाने कारवाई करून

सुमारे १ को्ी ५२ लाख रूपयाींची २६३ ल्कारची ववववि औषिे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये िप्त
केली एहे त. त्यामध्ये अहमिनगर येथील रू. ५३,३४०/- ककमतीच्या औषिाींचाही समावेश एहे.

सिर ल्करीी सींबींधिताना ल्शासनातिे कारीे िाखवा नो्ीस पाठववण्यात एली एहे .
त्यानुषींगाने पुढील कारवाई करण्यात येईल.

(३) औषिे व िाि्
ू ोीािी (एक्षेपाहझ) िालाहराती कायिा १९५४ अींतगझत औषिाच्या लेबलवर

एक्षेपाहझ मिकूर तसेच औषिाबाबतच्या िालाहराती वत्त
ृ प्ात व िरू िशझनवर ल्लसध्ि करण्याींस

अन्न व औषि ल्शासनाकडून ल्नतबींि करण्यात येतो. तसेच वेळोवेळी मोलाहमा एखून िसव्या
िालाहराती

करीा-या

व्यक्ती

/

कींपन्याचा

शोि

नेऊन

त्याींच्यावर

कारवाई

करण्यात

येते.
(४) ल्वन उद्भाावत नाही.
___________
राज्यािीि शासिीय रुग्णाियाांच्या औषध भाांडाराांमध्ये अनेि त्रुटी असल्याबाबि
(१८)

६९२९४ (१६-१२-२०१६).

श्री.सुतनि लशांदे (िरळी) :
खुलासा करतील काय :-

श्री.ियप्रिाश मांद
ु डा (बसमि), अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी),

सन्माननीय अन्ट्न आणण औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यातील ववववि भागातील शासकीय रुग्ीालयाींच्या औषि भाींडाराींमध्ये िामाझलस््
नाहीत व एक्षेपाहझ अशा अनेक ्ु्ी तसेच मुितबाहय औषिे इींिेक्शन अन्न व औषि

ल्शासनाच्या गुप्तवाताझ ववभागाच्या औषि ननरीक्षकाींना माहे ऑक््ोबर २०१६ मध्ये वा
त्यािरयान ननिशझनास एले, हे खरे एहे काय,
(२)

असल्यास,

काही

रुग्ीालयाच्या

औषि

भाींडारात

अ्वच्िता

तसेच

रुग्ीालयाच्या

अखत्याररतील १२ औषि भाींडाराींनी औषिे उसनवार पध्ितीने ववतररत केली असल्याचे तसेच
पकाच उत्पािकाची, पकाच ल्कारची औषिे ववववि औषि भाींडाराींनी वेगवेगळया िराींना खरे िी
केल्याचे ननिशझनास एले एहे , हे ही खरे एहे काय,
(३) असल्यास, काही रुग्ीालयात तपासीी केली असता अलभलेखात नोंिीनस
ु ार ल्त्यक्ष
उपलब्ि साठयामध्ये तिावत एढळली एहे , हे ही खरे एहे काय,

(४) असल्यास, याल्करीी शासनाने चककशी केली एहे काय, त्यात काय एढळून एले व
त्यानुषींगाने सींबधिताींवर कोीती कारवाई केली वा करण्यात येत एहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?

श्री. धगरीश बापट (३१-०३-२०१७) : (१) लािनाींक १४/१०/२०१६ रोिी अन्न व औषि ल्शासनाच्या
गुप्तवाताझ ववभागातील औषि ननरीक्षकाींनी ववशेष मोलाहम राबवून राज्यातील ११ शासकीय व
ननमशासकीय

रूग्ीालयातील

औषिी

भाींडाराींची

तपासीी

केली

असता,

त्यातील

०८

वव.स. २९३ (15)
रूग्ीालयातील औषिी भाींडारात औषिे साठवीक
ू व ववतरी याबाबत तसेच औषिी साठ्याचे
अलभलेख ठे वताना औषिे व सौंियझ ल्सािने कायद्यातील पररलशष् के मिील अ्ीींचे उल्लींनन

होत असल्याचे तपासीीिरयान एढळून एले. तर ०१ रूग्ीालयातील औषिी भाींडारात औषि
ववक्रीसाठी िामाझलस््ची ननयुक्ती केली नसल्याचे एढळून एले.

(२) तपासीी करण्यात एलेल्या ११ शासकीय व ननमशासकीय रूग्ीालयातील औषिी
भाींडाराींपक
ै ी ०३ लाठकाीी अ्वच्िता एढळून एली. तर पकाही लाठकाीी औषिे उसनवार
पध्ितीने ववतरीत केली असल्याचे तसेच पकाच उत्पािकाची, पकाच ल्कारची औषिे ववववि
औषि भाींडारानी वेगवेगळ्या िराींना खरे िी केल्याचे

ननिशझनास एले नाही.

(३) तपासीी करण्यात एलेल्या ११ शासकीय व ननमशासकीय रूग्ीालयातील औषिी
भाींडाराींपक
ै ी केवळ नागपूर येथील इ.पस.एय.पस रूग्ीालयाच्या औषि भाींडारात अलभलेखातील
नोंिीनुसार औषि साठा व ल्त्यक्ष उपलब्ि औषि साठा यात तिावत एढळून एली.

(४) राज्यातील शासकीय व ननमशासकीय रूग्ीालयातील औषिी भाींडाराींचे ननयीं्ी अन्न व
औषि ल्शासनाच्या अखत्याररत येत नाही. त्यामुळे तपासीीिरयान एढळून एलेल्या
्ु्ीींबाबत अन्न व औषि ल्शासनाकडून रूग्ीालयाच्या सींबींधित अधिका-याींना प्ाव्िारे
कळववण्यात एले एहे .

(५) ल्वन उद्भाावत नाही.

___________

राज्याि भेसळयक्
ु ि आणण िृत्रत्रम दध
ू विक्री होि असल्याने सिोच्च
न्ट्यायाियाने िायदा िरणेबाबि ददिेिे तनदे श

(१९) ६९४१५ (१६-१२-२०१६).

श्री.अलमन पटे ि (मुांबादे िी), श्री.अस्िम शेख (मािाड पजश्चम),

श्रीमिी तनमफिा गाविि (इगिपरू ी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात

सन्माननीय अन्ट्न आणण औषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील

भेसळ युक्त एणी कृब्म िि
ू ाची ववक्री मोठ्या ल्माीावर होत असल्याने

मा.सवोच्च न्यायालयाने या ववषयी कठोर कायिा करीेबाबत ननिे श लािले एहे त, हे खरे एहे
काय,

(२) असल्यास, या ल्करीी शासनाने चककशी केली एहे काय, त्यात काय एढळून एले व
त्यानुषींगाने

राज्यात

होीारी

भेसळ

युक्त

िि
ू

ववक्री

ननयींब्त

करुन

कठोर

कारवाई

करण्याबाबत कोीती कायझवाही केली वा करण्यात येत एहे ,
(३) नसल्यास ववलींबाची कारीे काय एहे त ?
श्री. धगरीश बापट (३१-०३-२०१७) : (१) उत्तराखींड राज्यातील अच्युतानींि तीथझ व इतर याींनी

केंद्र सरकारला ल्तीवािी करून मा. सवोच्च न्यायालयात िनलाहत याधचका क्र. १५९/२०१५
िाखल केली होती. सिर याधचकेच्या सन
ु ावीीच्या वेळी मा. सवोच्च न्यायालयाने सींपी
ू झ
िे शातील िि
ु भेसळीस एळा बसावा हीून अन्न सुरक्षा मानके कायिा, २००६ अींतगझत ल्भावी
अींमलबिावीीसाठी योग्य ती पावले उचलावीत असे एिे श केंद्र व
एहे त.

राज्य

सरकार याींना लािले

वव.स. २९३ (16)
(२) मा.सवोच्च न्यायालयाने िनलाहत याधचका क्र. १५९/२०१५ मध्ये लािलेल्या एिे शाच्या
अनुषींगाने िि
ु भेसळीवर ननयीं्ी ठे वण्याचे ननिे श राज्यातील सवझ अींमलबिावीी अधिकारी
याींना िे ण्यात एले एहे त.

िि
ू भेसळीस एळा बसावा याकररता अन्न व औषि ल्शासनाव्िारे ननयमीतपीे िि
ु ाचे

नमुने नेी,े िि
ु ाच्या भेसळीची िा् शक्यता असलेली क्षे्े ओळखून कारवाई करीे तसेच
ववशेष मोलाहमा राबववीे यासारख्या उपाययोिना

करण्यात एल्या एहे त.

(३) ल्वन उद्भाावत नाही.
___________
िागि-हाििणांगिे (जि.िोल्हापूर) पांचिाराांकिि औद्योधगि िसाहिीमधीि िाही िांपन्ट्याांनी
रसायन लमश्रीि पाणी िळां दगे येथीि ओढयाि सोडल्याच्या िक्रारीबाबि

(२०)

६९६०० (१६-१२-२०१६).

श्री.उल्हास पाटीि (लशरोळ) :

सन्माननीय पयाफिरण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कागल-हातकीींगले (जि.कोल्हापूर) पींचताराींककत औद्योधगक वसाहतीमिील काही कींपन्याींनी
रसायन लमश्रीत पाीी तळीं िगे येथील ओढयात सोडल्याची तक्रार शेतक-याींनी सींबधित
कारखान्याींकडे व ल्शासनाकडे माहे िुल,ै २०१६ मध्ये वा त्यािरयान केली, हे खरे एहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली एहे काय, त्यात काय एढळून एले,
त्यानुषींगाने सींबींधिताींवर कोीती कारवाई केली वा करण्यात येत एहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे ?

श्री. रामदास िदम (१७-०४-२०१७) : (१) याबाबतची तक्रार महाराषर ल्िष
ू ी ननयीं्ी मींडळाकडे
ल्ाप्त

ाली नाही. तथावप, लाि.२७.७.२०१६ रोिी ्थाननक वतझमानप्ात याबाबतची बातमी

ल्लसद्ि
(२)

सिर

ाली होती.
बातमीच्या

अनुषींगाने

महाराषर

ल्िष
ू ी

ननयीं्ी

मींडळाच्या

अधिका-याींनी

लाि.२७.७.२०१६ रोिी कागल-हातकीींगले पींचताराींककत औद्योधगक वसाहतीची पाहीी केली.
पाहीीिरयान औद्योधगक वसाहतीमिील कोीत्याही कींपनीचे साींडपाीी तळिीं गे ओढ्यात
अथवा नाल्यात सोडल्याचे एढळून एले नाही. तथावप,औद्योधगक वसाहतीतील सामुलाहक
साींडपाीी ल्कक्रया यीं्ीेचे ल्कक्रयाकृत साींडपाीी HRTS मिन
तळीं िगे ओढ्यात
ू
असल्याचे एढळून एले.
उपरोक्त

न्नेच्या

अनुषग
ीं ाने

औद्योधगक

वसाहतीतील

साींडपाीी

ल्कक्रया

िात

यीं्ीेस

लाि.२८.७.२०१६ रोिी समिप् िे ण्यात एले. त्याचल्माीे महाराषर औद्योधगक ववकास मींडळ,
कोल्हापूर याींना औद्योधगक वसाहतीतील सामुलाहक साींडपाीी ल्कक्रया यीं्ीेचे ल्कक्रयाकृत
साींडपाीी HRTS मिन
ू तळीं िगे ओढ्यात
करण्याबाबत सूधचत केले एहे .

िाण्यापासन
ू थाींबववण्यासाठी योग्य ती उपाययोिना

(३) ल्वन उद्भाावत नाही.

___________

वव.स. २९३ (17)
बोईसर (जि.पािघर) येथे प्रदष
ू ण तनयांत्रण मांडळाचे िायाफिय स्थिाांिरीि िरण्याची मागणी
(२१)

६९८९६ (१६-१२-२०१६).

ठािूर (नािासोपारा) :

श्री.वििास िरे (बोईसर), श्री.दहिेंद्र ठािूर (िसई), श्री.षक्षिीि

सन्माननीय पयाफिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालनर जिल्ह्याची ्थापना होऊन २ वषे होऊन िे खील ल्िष
ु ी ननयीं्ी मींडळाचा कारभार
अद्यापही कल्याी येथन
होत एहे, सिरहु कायाझलय बोईसर येथे िनतेच्या सोईसाठी
ू
्थलाींतरीत करावे अशी मागीी ्थाननक लोकल्नतननिीींनी तसेच ववववि पक्षाच्या नेत्याींनी

लािनाींक २४ ऑग्् २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास पालनर जिल्हाधिकाऱयाींकडे ननवेिनाद्वारे केली,
हे खरे एहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू कायाझलय अद्यापही पालनर जिल्ह्यात ्थलाींतरीत न ाल्यामुळे वाडा
तालक्
ु यातील शेतकरी व नागररकाींना ल्िष
ु ीा सींिभाझत कोीतीही तक्रार करावयाची असल्यास
कल्याीला िावे लागते व पररीामी तक्रारीकडे लक्ष लािले िात नाही तसेच ल्िष
ू ीामुळे अनेक
सम्या ्थाननक ्तरावर ननमाझी होतात, हे ही खरे एहे काय,

(३) तसेच बोईसर येथे ल्िष
ू ी ननयीं्ी मींडळाचे कायाझलय ्थलाींतरीत करण्याबाबत तसेच

येथील ल्िष
ू ी ननयीं्ी मींडळाच्या कायझकक्षेस वाडा तालक्
ु याचा समावेश करण्याबाबत शासनाने
कोीती कायझवाही केली वा करण्यात येीार एहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?
श्री. रामदास िदम (०२-०५-२०१७) : (१) होय हे खरे एहे .
(२) वाडा तालक्
ु यातन
ू िानेवारी, २०१६ पासन
ू १८ तक्रारी ल्ाप्त

ाल्या एहे त. या सवझ

तक्रारीींचे ननरसन उप ल्ािे लशक कायाझलय, कल्याी-३ याींच्याकडून करण्यात एलेले एहे .

उप ल्ािे लशक कायाझलय, कल्याी-३ अींतगझत मुरबाड व शहापूर तालुकेही येतात. त्यामळ
ु े या

नतन्हीीं तालुक्यासाठी कल्याी हे मध्यवती लाठकाी हीून सोयी्कर एहे .
(३)

वाडा

तालुक्याचा

कायझभार

बोईसर

येथील

कायाझलयाच्या

अखत्याररत

करण्याबाबतचा ल््ताव महाराषर ल्िष
ू ी ननयीं्ी मींडळाच्या ववचाराधिन एहे .

समाववष्

(४) ल्वन उद्भाावत नाही.

___________
राज्यािीि बेिायदा सरू
ु असिेल्या लनिाईन औषध विक्री विरोधाि
िराियाच्या िारिाईबाबि

(२२)

७००३५

(खडििासिा) :
करतील काय :-

(१६-१२-२०१६).

श्री.नारायण

पाटीि

(िरमाळा),

श्री.लभमराि

िापिीर

सन्माननीय अन्ट्न आणण औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) राज्यातील बेकायिा सरू
ु असलेल्या ऑनलाईन औषि ववक्री ववरोिात राज्याच्या अन्न व
औषिी द्रव्ये ल्शासनाने लािनाींक १ िानेवारी, २०१६ ते ३० सप््ें बर, २०१६ या कालाविीत
औषि परु वठािार कींपन्या व पिन्सीिवर िाडी ्ाकल्या एहे त, हे खरे एहे काय,

वव.स. २९३ (18)
(२) असल्यास, उक्त ककती बेकायिा ऑनलाईन औषि ववक्रेत्याींवर कारवाई केली एहे व त्या
कींपन्याींची नावे काय एहे त तसेच त्याींचे परवाने रद्ि करण्यात एले एहे त काय व सुरू
असलेल्या कारवाईची सद्य:ज्थती काय एहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?
श्री. धगरीश बापट (३१-०३-२०१७) : (१) होय हे खरे एहे , ऑनलाईन औषि ववक्री करीा-या
ववक्रेत्याींवर औषिे व सौंियझ ल्सािने कायिा १९४० व त्या अींतगझत ननयम, १९४५ मिील
ववववि तरति
ु ीींच्या उल्लींननाबाबत ल्शासनाव्िारा कारवाई करण्यात एली .

(२) ल्शासनाव्िारे ऑनलाईन औषि ववक्री ल्करीी औषिे व सौंियझ ल्सािने कायिा १९४० व
त्या अींतगझत ननयम, १९४५ मिील ववववि तरतुिीींच्या उल्लींननाबाबत खालील ल्माीे कारवाई
करण्यात एली.

०७ पेढ्याींववरूध्ि पोलीसाींत ल्थम खबरी अहवाल
०१ पेढीववरूध्ि ख्ला िाखल
१२ पेढीचे परवाने रद्ि
०६ पेढीचे परवाने ननलींबन
०६

ल्करीी

परराज्यातुन

औषि

औषि ननयीं्काींना कळववण्यात एले एहे.

पुरवठा

ाल्याने

सींबींधित

राज्याच्या

०३ पेढ्याींना कारीे िाखवा नो्ीस
०१ ल्करीी पेढीचा परवाना ननर्त

(३) ल्वन उद्भाावत नाही.

___________

राज्याि बांदी असिेल्या दे श-विदे शािीि शीि पेय ि खाद्य पदाथाांच्या विविध िांपन्ट्या
िाहीराि िरुन मोठ्या प्रमाणाि विक्री िरीि असल्याबाबि
(२३)

७०२९९ (१६-१२-२०१६).

श्री.सांिय पुराम (आमगाि) :

सन्माननीय अन्ट्न आणण

औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात बींिी असलेल्या िे श-वविे शातील शीत पेय व खाद्य पिाथाांच्या ववववि कींपन्या
एपल्या मालाची ववक्री होण्यासाठी माध्यमाींद्वारे िाहीरात करुन मोठ्या ल्माीात ववक्री करीत
असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यािरयान ननिशझनास एले, हे खरे एहे काय,
(२) असल्यास, उक्त कींपन्याची शासनाने चककशी केली एहे काय, त्यात काय एढळून एले
व त्यानुषींगाने सींबींधिताींवर कोीती कारवाई केली वा करण्यात येत एहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?

श्री. धगरीश बापट (३१-०३-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) ल्वन उद्भाावत नाही.
(३) ल्वन उद्भाावत नाही.

___________

वव.स. २९३ (19)
अमराििी जिल््यािीि रघुिीर प्रतिष्ट्ठान विक्री िेंद्रामाफफि
हातनिारि अन्ट्नपदाथाांची होि असिेिी विक्री

(२४)

७०३०६ (१६-१२-२०१६).

प्रा.विरें द्र िगिाप (धामणगाि रे ल्िे) :

सन्माननीय अन्ट्न

आणण औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अमरावती जिल्ह्यातील रनुवीर ल्नतषठान ववक्री केंद्र अन्न व औषि ल्शासनाच्या ननयमाचे
उल्लींनन करुन सामान्य नागररकाींच्या एरोग्याला बािा पोहोचववीाऱया अन्नपिाथाझची ववक्री
करीत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्या िरयान ननिशझनास एले, हे खरे एहे
काय,
(२) असल्यास, सिर ल्करीी चककशी करण्यात एली काय, त्यात काय एढळून एले व
त्यानुषींगाने सींबींधित िोषीींवर कोीती कारवाई केली वा करण्यात येत एहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?

श्री. धगरीश बापट (३१-०३-२०१७) : (१) लाि. १५/०९/२०१६ रोिी अन्न व औषि ल्शासनास
रनुवीर

ल्नतषठान,

अमरावती

या

नननाल्याबाबतची लेखी तक्रार ल्ाप्त

पेढीतून

ववक्री

करण्यात

एलेल्या

कचोरीत

अळी

ाली होती. मा् सिर तक्रारिाराने अशा ल्कारची

कोीतीही कचोरी ल्शासनाच्या अधिका-याींना िाखववली नाही.
(२) सिर तक्रारीच्या अनष
ु ींगे ल्शासनाव्िारे लाि. १५/०९/२०१६ रोिी मे. रनव
ु ीर ल्नतषठान ववक्री
केंद्र, वयाम चकक, अमरावती या पेढीची तपासीी करण्यात एली. तक्रारिाराने नमूि केलेली
कचोरी ही लाि. १४/०९/२०१६ रोिी ववकत नेतली

असून तपासीी िरयान सिर कचोरीचा

साठा उपलब्ि नव्हता. तथावप सिर पेढीत अन्नपिाथझ तयार करण्यासाठी वापरण्यात येीा-या

मैिा, बेसन, शेंगिाीा या कच्च्या अन्न पिाथाांचे ३ नमन
ु े वववलेषीाथझ नेण्यात एले. पेढीच्या
तपासीीिरयान

एढळलेल्या

्ु्ीींच्या

अनुषींगे

पेढीववरूध्ि

अन्न

सुरक्षा

व

मानिे

कायद्याींतगझत न्यायननीझय ख्ला क्र. ३८/२०१६ लाि. ०५/११/२०१६ रोिी िाखल करण्यात एला
एहे .
(३) ल्वन उद्भाावत नाही.

___________

सािारा जिल््यािीि परु िठा विभागािीि िमफचाऱ्याांचा अतिररक्ि
िामाचा भार िमी िरण्याबाबि

(२५)

७०३१५ (१६-१२-२०१६).

श्री.अलमन पटे ि (मुांबादे िी) :

श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अस्िम शेख (मािाड पजश्चम),
सन्माननीय अन्ट्न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सातारा

जिल्ह्यातील

अन्न

िान्य

परु वठा

शाखेमध्ये

िान्य

ववतरीाबरोबर

गॅस,

लशिापब्का नुतनीकरी इत्यािी कामाची िबाबिारी सोपववण्यात एल्यामुळे कमझचारी वगाझवर

कामाचा अनतररक्त भार पडत एहे तसेच अन्न िान्य पुरवठा ववभागात सध्या सुरु असलेला
्क्केवारीचे ल्माीात वाढ

ाली असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्या िरयान

ननिशझनास एले एहे , हे खरे एहे काय,

वव.स. २९३ (20)
(२) असल्यास, या ल्करीी शासनाने चककशी केली एहे काय, त्यात काय एढळून एले व
त्यानुषींगाने

कमझचाऱयाींचा

अनतररक्त

कामाचा

भार

कमी

करण्याबाबत

व

्क्केवारी

थाींबववण्याबाबत कोीती कायझवाही केली एहे वा करण्यात येत एहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?
श्री. धगरीश बापट (०४-०५-२०१७) : (१) व (२) सातारा जिल्हयातील पुरवठा शाखेमिील

मींिूर

असलेली सवझ पिे भरलेली एहे त. सातारा जिल्हयाच्या पुरवठा शाखेमध्ये ्क्केवारीचा
सळ
ु सळ
ु ा् सरू
ु असल्याची बाब ननिशझनास एलेली नाही
(३) ल्वन उद्भाावत नाही

___________
राज्य शासनाच्या अन्ट्न ि औषध प्रशासनािडून औषध तनयाफिीि होणारे हस्िक्षेप
(२६)

७०७१७ (१६-१२-२०१६).

श्री.अतनि िदम (तनफाड) :

सन्माननीय अन्ट्न आणण

औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्य शासनाच्या अन्न व औषि ल्शासनाने औषि ननयाझतीत ह्तक्षेप करून ननयाझतिाराींचे
परवाने सन २०१५-१६ ह्या वषाझत रद्ि करण्यात एले, हे खरे एहे काय,
(२) असल्यास, केंद्र शासनाच्या DY. DIRECTOR GENERAL, INTERNATIONAL
RELATION &amp; GLOBAL BUSINESS, NEW DELHI याींनी लािनाींक ०५ िून, २०१४

रोिी लेखी प् िे ऊन सिर ववषय केंिाचा असन
ू राज्य शासनाने ह्तक्षेप करू नये असे
कळववलेले होते, हे ही खरे एहे काय,

(३) असल्यास, उक्त केंद्र शासनाच्या लेखी प्ानींतरही अन्न व औषि ल्शासना कडून औषि
ननयाझतीत ह्तक्षेप करण्याची सवझसािारी कारीे काय एहे त ?
श्री. धगरीश बापट (३१-०३-२०१७) : (१) हे खरे नाही.

(२) मुख्य पो्् मा््र िनरल, मुींबई ववभाग याींनी लाि. २५/०६/२०१४ रोिी एयुक्त, अन्न व
औषि ल्शासन याींना पाठववलेल्या अिझशासकीय प्ात DY. DIRECTOR GENERAL,

INTERNATIONAL RELATION &amp; GLOBAL BUSINESS, NEW DELHI याींच्या
लाि. ०५/०६/२०१४ च्या प्ाचा सींिभझ िे ऊन एींतरराषरीय ्पाल / पासझल तपासीीबाबत Central
Board of Excise And Custom Manual २०१४
Department

of

post

para

१८०,

एणी Foreign post guide part II

section IX

Custom

Control

कायझपध्ितीत राज्य शासनाच्या अधिका-याींना ल्ाधिकार नसल्याचे कळववले एहे .

मध्ये

नमुि

(३) औषि व सौंियझ ल्सािने कायिा १९४० मिील कलम २२ अींतगझत ल्शासनातील औषि
ननरीक्षकाींना ल्ाधिकार ल्ाप्त एहेत. सिर कायद्याच्या कलम १८ (सी) व ननयम ६५ अींतगझत
तरतुिीींच्या अिीन राहून औषि पुरवठा, साठा, ववक्री ववतरी करीे एववयक एहे . अशा
तरतुिीींचे उल्लींनन करीा-या सीं्थाींववरूध्ि ल्शासनाने कारवाई नेतली एहे.
___________

वव.स. २९३ (21)
माििण (जि.लसांधुदग
ु )फ क्षेत्र सी व्ही सी ए मधून िगळण्याबाबि
(२७)

७१९७७ (१६-१२-२०१६).

श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय पयाफिरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मालवी (जि लसींिुिग
े २ या वगझवारीत करून सिर मालवी
ु )झ शहराचा समावेश सीएर ड

क्षे् सी व्ही सी प मिून वगळण्याचा ल््ताव मालवी नगरपररषिे कडून राज्य शासनास
पाठववण्यात एला एहे , हे खरे एहे काय

(२) असल्यास, सिर ल््तावाच्या अनुषींगाने पयाझवरी ववभागाकडून कोीती कायझवाही करण्यात
एली वा येत एहे ,

(३) असल्यास, याबाबत मालवी क्षे् सी व्ही सी प मिून वगळण्याबाबत राज्य शासनाचे
िोरी काय एहे त्याचे ्वरुप काय एहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?
श्री. रामदास िदम (१७-०४-२०१७) : (१) हे खरे एहे .
(२) पयाझवरी ववभागामािझत लाि. ४.७.२०१५ रोिीच्या प्ान्वये केंलाद्रय पयाझवरी, वने व
वातावरीीय

बिल

मीं्ालय,

नवी

लािल्ली

याींना

मालवी

क्षे्

हे

पयाझवरी

दृषट्टया

अनतसींवेिनशील क्षे् (सी.जव्ह.सी.प) मिन
े
वगझवारीत समाववष् करण्याबाबत
ू सी.ए.र. ड.-२
लशिारस करण्यात एली एहे.

(३) मालवी क्षे् सी.व्ही.सी.प.मिून वगळण्याबाबतची बाब केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील
असन
ू सद्यज्थतीत सिर ल््ताव केंद्र शासनाकडे ववचारािीन एहे .
(४) ल्वन उद्भाावत नाही.

___________
भुसािळ (जि.िळगाांि) येथीि रामदास आठििे मागासिगीय सहिारी
सांस्थेविरुध्द िारिाई िरण्यास होि असिेिा वििांब

(२८)

७३०५४ (१६-१२-२०१६).

श्री.सांिय साििारे (भुसािळ) :

सन्माननीय अन्ट्न, नागरी

परु िठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

रामिास

एठवले

मागासवगीय

सहकारी

सीं्थेववरुध्ि गुन्हा

िाखल

करण्याचे

प्

तहलसलिार, भस
ु ावळ याींनी लािनाींक ६ ऑग््, २०१६ रोिी मा.मींडळ अधिकारी याींना िे वन
ू
लािनाींक १ पवल्ल, २०१६ पयांत कोीतीही कारवाई न

ाल्याने जिल्हा पुरवठा अधिका-याींनी

तहलसलिार, भुसावळ याींच्याकडे प्ान्वये ववचारीा केली, हे खरे एहे काय,

(२) असल्यास, उक्त न्नेची चककशी करण्यात एली एहे काय, त्यात काय एढळून एले व
त्यानुषींगाने कारवाईचे एिे श िे वन
ू ही अद्यापी िक
ु ानिार व सीं्था चालकाींववरुध्ि कारवाई न
करीा-या सींबींधिताींवर शासनाने कोीती कारवाई केली वा करण्यात येत एहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?

वव.स. २९३ (22)
श्री. धगरीश बापट (०६-०५-२०१७) : (१) हे खरे एहे .
(२) व (३) रामिास एठवले मागासवगीय सहकारी सीं्था, मकिे वपींल्ीसेकम ता. भस
ु ावळ
जि.िळगाींव या सीं्थेची चककशी करण्यात एलेली एहे . या सीं्थेववरुध्ि लािनाींक २९.११.२०१६

रोिी गुन्हा र.क्र.३०४८/२०१६ िाखल करण्यात एला एहे . सकृतिशझनी सीं्था िोषी एढळल्याने
सीं्थेचे ्व्त िान्य िक
ु ानाचे ल्ाधिकारप् रद्ि करण्यात एलेले एहे .
___________

िारापूर औद्योधगि िसाहिीिीि बॉम्बे रे यॉन मुद्रा िाईफ स्टाईि
ररििॉस स्पेशालिटी िांपनीिर िारिाई िरण्याबाबि.

(२९)

७३०५८ (१६-१२-२०१६).

श्री.सांिय साििारे (भस
ु ािळ) :

सन्माननीय पयाफिरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औद्योधगक वसाहतीतील बॉबे रे यॉन मुद्रा लाईि ््ाईल ररिलॉस ्पेशालल्ी कींपनी

याींना महाराषर ल्िष
ू ी महामींडळाने कींपनी बींिच्या नो्ीस बिावल्याची बाब माहे नोव्हें बर,
२०१६ मध्ये वा त्या िरयान ननिशझनास एली, हे खरे एहे काय,

(२) असल्यास, ल्िष
ू ी मींडळाने कींपनी बींिची नो्ीस बिावून पुढे कोीतीही

कारवाई

केलेली

नाही, हे ही खरे एहे काय,

(३) असल्यास, उक्त ल्करीी चककशी केली एहे काय, त्यानुषींगाने िोषी एढळीा-या
सींबींधिताींवर

कोीती कारवाई केली वा करण्यात येत एहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?
श्री. रामदास िदम (०६-०४-२०१७) : (१) होय, हे खरे एहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) म.ल्.नन. मींडळाकडून उपरोक्त मे. बॉबे रे यॉन, मुद्रा लाईि ््ाईल व मे. रे ोन्सस
्पेशालल्ी

उद्योगाींची

सुनावीी

लािनाींक

२६/१०/२०१६

रोिी

नेण्यात

एली

व

त्याींना

पयाझवरीपरू क नवीन अ्ी शतीसह उत्पािन ल्कक्रया पव
झ त ठे वण्याबाबत एिे श िे ण्यातएले.
ू व
(४) ल्वन उद्भाावत नाही.

___________

वपांपरी (जि.ठाणे) येथीि गगफ ि िक्ष िेअर हाउलसांग िांपनीच्या गोदामािीि मसरू
आणण वपिळा िाटाण्याच्या मािाचा झािेिा अपहार

(३०)

७४२१९ (२०-०४-२०१७).

श्री.अलमि साटम (अांधेरी पजश्चम) :

सन्माननीय अन्ट्न,

नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वपींपरी (जि.ठाीे) येथील गगझ व लक्ष वेअर हाउलसींग वपींपरी येथे कींपनीच्या गोिामात
ठे वण्यात एलेल्या मसूर एणी वपवळा वा्ाण्याच्या मालाचा पर्पर अपहार केला असल्याचे
माहे िानेवारी २०१७ मध्ये वा त्यािरयान ननिशझनास एले, हे खरे एहे काय,

वव.स. २९३ (23)

(२) असल्यास, सिर कींपनीचे मॅनेिर ननखील अ्वाल, रोखपाल वैभव अ्वाल एणी हेमींत
ला्परीवाल याींच्यावर शीळडायनर पोलीस ठाण्यात िसवीक
ु ीचा गन्
ु हा िाखल केला एहे , हे ही
खरे एहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली एहे काय, त्यात काय एढळून एले व
त्यानुषींगाने सींबींधितावींर कोीती कारवाई केली वा करण्यात येत एहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?

श्री. धगरीश बापट (२४-०५-२०१७) : (१) व (२) हे खरे एहे .
वपींपरी येथील गगझ व लक्ष वेअर हाउलसींग कींपनीच्या गोिामात ठे वण्यात एलेल्या मसूर

एणी वपवळ्या वा्ाण्याच्या मालाचा पर्पर अपहार केला असल्याचे ननिशझनास एले. तथावप,
सिरची न्ना ही खािगी व्यापाऱयाींमिील पर्पर व्यवहारातन
ू नडल्याचे ननिशझनास एले.
सिर ल्करीी िसवीूक

ाल्याने, श्री.सींिीप गोयल याींनी श्री.ननखील अ्वाल, श्री.वैभव

अ्वाल तसेच रोखपाल श्री.हे मींत ला्परीवाल याींच्याववरुद्ि लशळ डायनर पोलीस ््े शन येथे
भा.ि.वव.सीं. कलम ४२०, ४०६, ५०७, ३४ अन्वये गुन्हा िाखल केला एहे . त्यास अनुसरुन
पुढील तपास सुरु एहे.
(३) ल््तत
ु

ल्करीी

परु वठा कायाझलयाकडून

कायझवाही करण्यात

व्यापाऱयाींमिील पर्पर व्यवहारामिून गुन्हा िाखल

ाला एहे.

एली नसन
ू , खािगी

(४) ल्वन उद्भाावत नाही.

___________
पुणे (जि.पुणे) शहराि एच.पी गॅस िमफचाऱ्याांिडून घरगुिी गॅसची होि असिेिी चोरी
(३१)

७४३९३ (२०-०४-२०१७).

श्री.लभमराि िापिीर (खडििासिा) :

सन्माननीय अन्ट्न,

नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुीे (जि.पुी)े शहरात पच.पी गॅस कमझचाऱयाींकडून नरगुती गॅस चोरीचे रॅके् माहे डडसेंबर
२०१६ मध्ये वा त्यािरयान ननिशझनास एले, खरे एहे काय,

(२) असल्यास, पुीे शहरात सािारीत: १० ्ाक्याींमागे पका ्ाकीत गॅस चोरी होत असून
अशा ल्कारच्या चोरी ल्काराींमळ
ु े िीववतहानी होण्याच्या ल्माीामध्ये वाढ

ाली एहे , हे ही खरे

एहे काय,

(३) असल्यास, उक्त गॅस चोरीच्या ल्कारात वाढ होत असताींना काही लािवसाींपूवीच अशाच पका
न्नेत पका नागररकाचा मत्ृ यू

ाला एहे , हे ही खरे एहे काय,

(४) असल्यास, उक्त गॅस चोरी ल्करीी शासनाने चककशी केली एहे काय, त्यात काय
एढळून एले व त्यानष
ु ींगाने सींबींधिताींवर कोीती कारवाई केली वा करण्यात येत एहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?

वव.स. २९३ (24)
श्री. धगरीश बापट (२३-०५-२०१७) : (१) हे खरे एहे .
(२), (३), (४) व (५) लाि.२२/१२/२०१६ रोिी मे.माऊली गॅस सेल्स सजव्हझस, तापकीर चकक
काळे वाडी येथील िक
ु ानाची तपासीी केली असता, सिर िक
ु ानामध्ये गॅस ररिीलीींगचे

अनधिकृत काम चालत असल्याचे एढळून एल्याने िीवनाववयक व्तू कायिा, १९५५ चे

कलम ३ व ७ नुसार पिएयएर क्र.३००१/२०१७ लाि. ०२/०१/२०१७ अन्वये माऊली गॅस पण्ड
सेल्स सजव्हझस काळे वाडी याींचेवर गुन्हा िाखल करण्यात एला एहे . तसेच पुीे शहरात गॅस
चोरीत पका नागररकाचा मत्ृ यू
िे हूरोड गॅसचा ्िो्

ाल्याची न्ना नडलेली नाही.

ाल्यामळ
ु े नराचे व नरातील सामानाचे नक
ु सान

ाले होते.

त्यामुळे िे हूरोड कोहली गॅस पिन्सीने लाि. ३०/१२/२०१६ रोिी पि.एय.एर. ची नोंि केली
असून, मे. एयसीएयसीएय लोमबाडझ िनरल इन्शुरींस कींपनी याींचेकडे िावा िाखल केलेला
एहे .

___________
राज्यशासनाने धानवपिािा िाहीर िेिेल्या बोनसमधन
ू ५० जक्िांटिची अट िाढून
शासन तनणफयाि उन्ट्हाळी धानाचा उल्िेख िरणेबाबि

(३२)

७४८२३ (२१-०४-२०१७).

श्री.रािेश िाशीिार (सािोिी), श्री.चरण िाघमारे (िुमसर),

श्री.वििय रहाांगडािे (तिरोडा), श्री.िृष्ट्णा गिबे (आरमोरी), श्री.किशोर पाटीि (पाचोरा),
श्री.चांद्रिाांि सोनािणे (चोपडा) :

सन्माननीय अन्ट्न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यशासनाने खरीप हीं गामातील िानवपकाला ५० जक्वीं्लपयांत ल्ोत्साहन राशी हीून २००

रु. ल्नत जक्वीं्ल बोनस िाहीर केला असन
ू हा बोनस लािनाींक ३१ माचझ,२०१७ रोिीपयांत हीिे
खरीप हीं गामापरु ताच मयाझिीत एहे, हे खरे एहे काय,

(२) असल्यास, खरीप हीं गामातील िान उत्पािक शासन ननीझयातन
ू ५० जक्वीं्लची अ् काढून
त्यात उन्हाळी िानाचाही उल्लेख करण्याची मागीी शेतकरी करीत एहे त ,हे ही खरे एहे काय,

(३) असल्यास, शेतकऱयाींच्या मागीीनुसार ५० जक्वीं्लची अ् काढून उन्हाळी िानाला सुद्िा
बोनस िाहीर करण्याबाबत शासनाने कोीती उपाययोिना केली वा करण्यात येत एहे ,
(४) नसल्यास, त्याची कारीे काय एहे त ?
श्री. धगरीश बापट (२२-०५-२०१७) : (१) होय.
राज्य शासनाने ककमान एिारभूत ककीं मत खरे िी योिनेंतगझत खरीप हीं गाम २०१६-१७

मध्ये खरे िी केलेल्या िानासाठी ५० जक्वीं्लपयांत रु.२०० ल्नतजक्वीं्ल ल्ोत्साहन राशी मींिरू

केली एहे . २०० रु. ल्नत जक्वीं्ल ही राशी बोनस नसून ल्ोत्साहनपर राशी एहे व ती लाि. ३१
माचझ, २०१७ रोिीपयांत हीिे खरीप हीं गामापुरतीच मयाझिीत एहे .
(२) नाही.

(३) व (४) ल्वन उद्भाावत नाही.
___________

वव.स. २९३ (25)

मराठिाड्याि पाणी पुरिठा िरणारी िॉटर ग्रीड योिनेबाबि सलमिी गदठि िरण्याबाबि
(३३)

७५३५७ (२०-०४-२०१७).

डॉ.बािािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण

ग्रामीण), श्रीमिी िप्ृ िी सािांि (िाांद्रे पूि)फ :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छिा मांत्री

(१) मराठवाड्यात पाीी पुरवठा करीारी वॉ्र ्ीड योिना राबववण्याचा ननीझय शासनाने
नेतला एहे , हे खरे एहे काय,

(२) असल्यास, सिर योिनेचा पव
ु झ व्यवहायझता अहवाल तयार करण्यासाठी मा.पाीी पुरवठा व
्वच्िता मीं्ी याींच्या अध्यक्षतेखाली सलमती नेमण्यात येीार एहे , हे ही खरे एहे काय,
(३) असल्यास, उक्त सलमती गठीत करण्याची कायझवाही पी
ु झ

ाली एहे काय व सिर सलमती

ककती कालाविीत याबाबतचा अहवाल शासनास सािर करीार एहे ,
(४) नसल्यास ववलींबाची कारीे काय एहे त ?
श्री. बबनराि िोणीिर (०१-०६-२०१७) : (१) होय.
(२) होय.
(३) होय.
सिर योिनेचा पूवझ व्यवहायझता अहवाल तयार करण्यासाठी शासन ननीझय लािनाींक ६

डडसेंबर, २०१६ अन्वये मा.मीं्ी, पाीी पुरवठा व ्वच्िता याींच्या अध्यक्षतेखाली सलमती गठीत
करण्यात एली एहे. सलमतीचा पव
ु झ व्यवहायझता अहवाल सािर करण्याचा कालाविी ननजवचत

केलेला नाही. मा्, सिर सलमतीव्िारे योिनेचा पुवझ व्यवहायझता अहवाल तयार करण्याची
कायझवाही चालू एहे .

(४) ल्वन उद्भाावत नाही.

___________

राज्याि डाळीांचे दर तनयांत्रत्रि ठे िण्यासाठी दर तनयांत्रि िायद्याच्या
प्रारूपास मांत्रत्रमांडळाने मान्ट्यिा दे ण्याबाबि
(३४)

७६१६९ (२०-०४-२०१७).

श्री.सुतनि लशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी), श्री.रािन

साळिी (रािापूर), डॉ.बािािी किणीिर (अांबरनाथ) :

सन्माननीय अन्ट्न, नागरी पुरिठा ि

ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात डाळीींचे िर ननयींब्त ठे वण्यासाठी िर ननयीं्क कायद्याच्या ल्ारुपास मा. राज्य
मींब्मींडळाने मान्यता लािली एहे , हे खरे एहे काय,
(२) असल्यास, सिरहू कायद्याच्या ल्ारुपास केंद्र शासनाची मान्यता ल्ाप्त करून नेण्याबाबत
शासनाने कोीती कायझवाही केली वा करण्यात येत एहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?

वव.स. २९३ (26)
श्री. धगरीश बापट (२४-०५-२०१७) : (१) होय
(२) राज्य शासनाने डाळीींसाठी िर ननयीं्क कायद्याचे ल्ारुप तयार केले एहे. सिर ल्ारुपात
केंद्र शासन तसेच वविी व न्याय ववभागाच्या सच
ू नेस अनस
ु रुन सि
ु ारीा करण्यात एली एहे .
तद्नींतर सुिारीत कायद्याचे ल्ारुप लािनाींक ०१.१२.२०१६ च्या प्ान्वये केंद्र शासनाच्या

मान्यतेसाठी सािर करण्यात एले एहे. तसेच लािनाींक ११.०४.२०१७ च्या प्ान्वये या
ल््तावाच्या सद्यज्थतीबाबत ववचारीा करण्यात एलेली एहे .
(३) ल्वन उद्भाावत नाही.
___________
सािारा जिल्हयािीि गॅस एिन्ट्सी ग्राहिाांिडून लसलिांडरच्या किां मिीपेक्षा
िादा पैसे घेऊन फसिणूि िरीि असल्याबाबि

(३५)

७६७३९ (२०-०४-२०१७).

प्रा.िषाफ गायििाड (धारािी) :

सन्माननीय अन्ट्न, नागरी

पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सातारा जिल्हयातील गॅस पिन्सी ्ाहकाींकडून लसललींडरच्या ककीं मतीपेक्षा वाहतूक खचाझच्या
नावाखाली िािा पैसे नेत असून ्ाहकाींची िसवीूक करीत एहे , हे खरे एहे काय,
(२)

असल्यास,

याल्करीी

गॅस

्ाहकाींनी अन्न

व

नागरी

परु वठा

ववभाग

व सींबींधित

ववभागाींकडे तक्रार करुनही कोीतीच कारवाई होत नाही, हे ही खरे एहे काय,
(३) असल्यास, उक्त ल्करीी शासनाने चककशी केली एहे काय, त्यात काय एढळून एले व
सींबधित गॅस पिन्सीवर कोीती कारवाई केली वा करण्यात येत एहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?
श्री. धगरीश बापट (२३-०५-२०१७) : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) व (४) शासन ननीझय क्रमाींक-सींकीीझ २०१५/ल्.क्र.२०९/नाप-ु २४, लाि. १६ माचझ, २०१६ अन्वये

सीमाक्षे्ा बाहे रील ्ाहकाींना गॅस लसललींडर नरपोच पुरववण्यासाठी वाहतक
ु ीचे िर ननजवचत
करण्याबाबत सींबींधित क्षे्ातील तेल कींपन्याींनी ववचारववमशझ करुन ननीझय नेण्याबाबत

सींबींधित जिल्हयाींच्या जिल्हाधिकाऱयाींना अधिकार ल्िान करण्यात एले असून, त्यानुसार
जिल्हाधिकारी, सातारा याींनी त्याींचे एिे श प् क्र.पश
ु ा/रॉकेल/३३३/१६, लाि.१६/०५/२०१६ अन्वये
गॅस ववतरकाींकडून गॅस लसलेंडर वाहतूकीचे िर ठरवून लािलेले एहेत. त्याअनुषींगाने
चालू एहे .

कायझवाही

___________
बीड जिल््यािीि लशरूर ि आष्ट्टी िािुक्यािीि गािाांना िायििाडी
धरणािून प्रादे लशि पाणी पुरिठा योिनेबाबि

(३६)

७९२४७ (२०-०४-२०१७).

अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी) :

आणण स्िच्छिा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरिठा

वव.स. २९३ (27)
(१) बीड जिल्ह्यातील लशरूर व एष्ी तालुक्यातील गावाींना िायकवाडी िरीातून ल्ािे लशक

पाीी पुरवठा योिनेच्या कायाझन्वीासाठी महाराषर िीवन ल्ाधिकरी, बीड याींचक
े डून योिनेचे
अींिािप्क व एराखडे तयार करण्याचे काम सरु
ु एहे , हे खरे एहे काय,

(२) असल्यास, सिर योिनेच्या पुतत
झ ेसाठी एववयक ननिी उपलब्ि करून िे ण्याबाबत
शासनाने कोीती कायझवाही केली वा करण्यात येत एहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?
श्री. बबनराि िोणीिर (०१-०६-२०१७) : (१) केवळ बीड जिल्हयातील लशरुर व एष्ी
तालुक्यासाठी नसुन, सींपुीझ मराठवाडा ववभागासाठी वॉ्र ्ीड पध्ितीने पाीी पुरवठा
करण्यासाठी व्यवहायझता तपासण्यात येत एहे .
(२) व्यवहायझता अहवाल ल्ाप्त

ाल्यानींतर सिर योिनेबाबत ननीझय होईल.

(३) ल्वन उद्भाावत नाही.

___________

मुरबाड (जि.ठाणे) िािुक्यािीि १८९ पाणीपुरिठा योिनाांपि
ै ी २७ ग्रामपांचायिीच्या
(३७)

स्थातनि सलमिीने पाणी परु िठा योिनाांमध्ये िेिेिा अपहार

८०१२३ (२०-०४-२०१७).

श्री.रुपेश म्हात्रे (लभिांडी पूि)फ :

आणण स्िच्छिा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मुरबाड (जि.ठाीे)

तालक्
ु यातील

१८९

पाीीपुरवठा

सन्माननीय पाणीपुरिठा

योिनाींपैकी

२७

्ामपींचायतीच्या

्थाननक सलमतीने पाीीपुरवठा योिनाींमध्ये को्यविीचा अपहार केल्याबाबतचा तपास एधथझक

गन्
ु हे शाखेकडे सोपववण्यात एल्याचे लािनाींक २६ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास
ननिशझनास एले, हे खरे एहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

तालुक्यातील

१८९

पाीीपुरवठा

योिनाींचे

काम

हाती

नेऊन

ते

पारिशझकररत्या होण्यासाठी ्थाननक ्ाींमपींचायत व गावातील पाीीपुरवठा सलमती ्थापन
करण्यात एली होती व उक्त योिनाींची िबाबिारी या सलमत्याींवर सोपववली होती, हे ही खरे
एहे काय,
(३) तसेच याबाबत अनेक कीं्ा्िाराींनी पाीीपुरवठा योिना कायाझजन्वत न करता करोडो

रुपयाींचा एधथझक गैरव्यवहार केल्याबाबत ठाीे जि.प. ने पाीीपुरवठा योिनाींचे सन २०१२ ते
२०१६ या कालाविीत केलेल्या लेखापररक्षी अहवालात ननिशझनात एले, हे ही खरे एहे काय,

(४) असल्यास, उक्त सवझ ल्करीी शासनाने चककशी केली एहे काय, चककशीत काय एढळून
एले व त्यानुषींगाने सींबींधित िोषीींववरुध्ि कोीती कारवाई केली वा करण्यात येत एहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?

श्री. बबनराि िोणीिर (०३-०६-२०१७) : (१) होय, हे खरे एहे .
मरु बाड तालक्
ै ी २७ पाीी परु वठा योिनाींमध्ये
ु यातील १८७ पाीी परु वठा योिनाींपक

एधथझक अपहार ननिशझनास एल्याने सींबींधित ्ाम पाीी पुरवठा व ्वच्िता सलमतीचे अध्यक्ष

व सि्य याींच्यावर जिल्हा पररषिे मािझत िकििारी गुन्हे िाखल करण्यात एले असून सिर
गुन्ह्याींचा तपास अधथझक गुन्हे शाखेमािझत करण्यात येत एहे.

वव.स. २९३ (28)
(२) होय, हे खरे एहे .
राषरीय ्ामीी पेयिल कायझक्रमाींतगझत ्ामीी पाीी पुरवठा योिनाींची अींमलबिावीीची

सींपी
ू झ िबाबिारी सींबींधित ्ामपींचायत व ्ाम पाीी परु वठा व ्वच्िता सलमतीची एहे.
(३) नाही, हे खरे नाही.

्ाम पाीी पुरवठा व ्वच्िता सलमतीच्या बँक खात्यामध्ये अिा करण्यात एलेला

शासन ननिी योिनेच्या कामावर खचझ न करता अपहार करण्यात एल्याचे ननिशझनास एल्याने

जिल्हा पररषिे मािझत सन २०११ ते २०१५ िरयान ्प्प्या-्प्प्याने ्ाम पाीी पुरवठा व
्वच्िता सलमतीच्या पिाधिकाऱयाींवर गन्
ु हे िाखल करण्यात एले एहे त.

(४) ठाीे जिल्ह्यात सन २००५-०६ पासून नेण्यात एलेल्या ६२२ पाीी पुरवठा योिनाींची
चककशी ववभागीय एयुक्त, कोकी ववभाग याींच्यामािझत करण्यात एली एहे. चककशीच्या

अनुषींगाने गुन्हे िाखल करण्यात एले असून सींबींधित पोलीस यीं्ीेमािझत पुढील तपास सुरु

एहे . अपहारीत रक्कम वसल
ु करण्याच्या अनष
ु ींगाने गन्
ु हे िाखल करण्यात एलेल्या पकूी २८
योिनाींपक
ै ी ४ योिनाींतील अपहारीत रकमेचा भरीा करण्यात एला असून २२ योिनाींतील

सलमतीच्या पिाधिकाऱयाींच्या ७/१२ वर बोिा चढववण्याचा ल््ताव जिल्हा पररषिे मािझत
जिल्हाधिकारी कायाझलयाकडे सािर करण्यात एला एहे .
(५) ल्वन उद्भाावत नाही.
___________
िळगाि जिल््याि २१ पैिी फक्ि चारच धान्ट्य खरे दी िेंद्र सुरु असल्याबाबि
(३८)

८०१२९ (२१-०४-२०१७).

(एरां डोि) :

श्री.किशोर पाटीि (पाचोरा), डॉ.सिीश (अण्णासाहे ब) पाटीि

सन्माननीय अन्ट्न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) िळगाव जिल्ह्यात २१ पैकी िक्त चारच िान्य खरे िी केंद्र सरु
ु एहे त, हे खरे एहे काय,
(२) असल्यास, केवळ चारच िान्य खरे िी केंद्र सुरु असण्याची कारीे काय एहे त,

(३) तसेच सिरची िान्य केंद्र काळी ज्वारी खरे िी करीत नाही, हे ही खरे एहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली एहे काय,
(५) असल्यास, याबाबत शासनाची भूलमका काय एहे ?
श्री. धगरीश बापट (२२-०५-२०१७) : (१) होय, हे खरे एहे .
(२) व (३) िळगाव जिल्हयात २१ ्व्त िान्य खरे िी केंद्रापैकी ४ केंद्रावर िान्याची एवक
ाल्याने उवझररत केंद्रे बींि करण्यात एली होती. शासनाचे FAQ ििाझची ज्वारी खरे िी करण्याचे
ननिे श एहे त.
(४) ल्वन उद्भाावत नाही.
(५) ल्वन उद्भाावत नाही.
___________

वव.स. २९३ (29)
नाांदेड जिल्हयािीि धनेगाांि, िािेगाि, बळीरामपूर ि िुप्पा या गािाांचा
पुरिठा सुरळीि िरण्याबाबि

(३९)

८०७०७ (२०-०४-२०१७).

श्री.प्रिापराि पाटीि धचखिीिर (िोहा) :

सन्माननीय

पाणीपुरिठा आणण स्िच्छिा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींिेड जिल्हयातील िनेगाींव, वािेगाव, बळीरामपूर व तुप्पा या ्ामपींचायत गावाींचा पाीी
पुरवठा सुरळीत न

ाल्यास िलसमािी नेण्यात येईल असा इशारा चार गावातील नागररकाींनी

सींबधित अधिका-याींना माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरयान लािला हे खरे एहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली एहे काय, त्यात काय एढळून एले व

त्यानुषींगाने उक्त गावाींना पाीी पुरवठा सुरळीत करण्याकररता कोीती कायझवाही केली वा
करण्यात येत एहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?
श्री. बबनराि िोणीिर (०१-०६-२०१७) : (१) हे खरे एहे .
(२) होय, सिर योिनेतून चार गावाींना लािनाींक ३१.१२.२०१६ ते लािनाींक १०.१.२०१७ या

कालाविीत थकीत ववििे यकाअभावी ववि ववतरी कींपनीकडून वविपुरवठा खींडीत केल्यामुळे

होीारा पाीी पुरवठा बींि होता. चार गाींवाच्या ्ामपींचायतीींनी लािनाींक ११.१.२०१७ रोिी ववि
िे यकाचा भरीा केल्यानींतर पाीी परु वठा सरु ळीत चालू करण्यात एला एहे.
(३) ल्वन उद्भाावत नाही.

___________
मुांबई येथीि िाशीिीि घाऊि अन्ट्नधान्ट्य बािाराि सध्या दररोि चार हिार जक्िांटिच्या दराि
िरु दाळीचे दर प्रतिकििो ६० रुपये झािे असल्याबाबि

(४०)

८०९६६ (२४-०५-२०१७).

प्रा.िषाफ गायििाड (धारािी), श्री.नसीम खान (चाांददििी),

श्री.अलमन पटे ि (मुांबादे िी), श्री.अस्िम शेख (मािाड पजश्चम) :

सन्माननीय अन्ट्न, नागरी

पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वाशी (नवी मुींबई) येथील नाऊक अन्निान्य बािारात सध्या िररोि चार हिार
जक्वीं्लच्या िरात तुरडाळीचे िर ल्नतककलो ६० रुपये

ाले असल्याचे माहे डडसेंबर २०१६ मध्ये

वा त्या िरयान ननिशझनास एले एहे , हे खरे एहे काय,
(२) असल्यास, मुगडाळ ६५ ते ८० रुपये, उडीि डाळ ८० ते १०० रुपये व चनाडाळीचे िर
अद्यापही १२० ते १३० रुपये ककलोच एहे , हे ही खरे एहे काय,

(३) असल्यास, तुरडाळीचे भाव ननयीं्ीात ठे वण्यासोबतच मूगडाळ उडीिडाळ तसेच चनाडाळीचे
भाव सवझसामान्याींना परवडतील अशा िरात उपलब्ि करुन िे ण्याबाबत शासनाने कोीती
कायझवाही केली वा करण्यात येत एहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?
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श्री. धगरीश बापट (२३-०५-२०१७) : (१) होय
(२) कृवष उत्पन्न बािार सलमती वाशी याींच्या अहवालानस
ु ार माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये मलाहना

अखेरीस मग
ु डाळ ल्नत ककलो िर रुपये ५८ ते ६४, उडीिडाळ ल्नत ककलो िर रुपये ७६ ते ९४ व
चनाडाळ ल्नत ककलो िर रुपये ११८ ते १२५ इतका होता.

(३) राज्यात डाळीींचे िर ननयींब्त ठे वण्यासाठी, डाळीींसाठी िर ननयीं्क कायद्याचा मसुिा
मीं्ीमींडळाच्या मान्यतेनींतर केंद्र शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठववण्यात एला एहे.

शासनाने लाि.२८.१२.२०१५ च्या शासन ननीझयान्वये अ.मु.स. (कृवष) याींच्या अध्यक्षतेखाली

िर ननयीं्ी सलमती गठीत केली असन
ू , डाळीींच्या िराबाबत वेळोवेळी बैठका नेऊन एढावा
नेण्यात येत एहे.

राज्यात डाळीींचे िर ननयींब्त ठे वण्याच्या दृष्ीकोनातून सवझ जिल्हाधिकारी याींनी त्याींचे

्तरावर त्याींच्या जिल्ह्यातील सवझ सींबींधित ककरकोळ व नाऊक व्यापारी तसेच एयातिार
याींच्या

ननयलमतपीे

बैठका

नेऊन

एववयक

त्या

उपाययोिना

करण्याबाबत

तसेच

िीवनाववयक व्तू अधिननयम, १९५५ अींतगझत साठा ननबांिाींची का्े कोरपीे अींमलबिावीी

करण्याबाबत शासनाच्या लाि.१६.०४.२०१६, लाि.२०.०६.२०१६, लाि.२३.०९.२०१६ व लाि.३०.०९.२०१६
च्या प्ान्वये तसेच लाि.०१.०७.२०१६ चे अ.शा.प्ान्वये सवझ क्षेब्य कायाझलयाींना सूचना िे ण्यात
एल्या एहे त.

(४) ल्वन उद्भाावत नाही.
___________
साांगिी जिल््यािीि प्रादे लशि योिनेिीि िांत्राटी िामगाराांना िेिन लमळण्याबाबि
(४१)

८१००२ (२०-०४-२०१७).

श्री.अतनि बाबर (खानापूर) :

आणण स्िच्छिा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरिठा

(१) साींगली जिल्ह्यातील ४५ गावाींना पाीी पुरवठा करीाऱया कवठे महाींकाळ-ववसापूर योिना,

मीेरािुरी ल्ािे लशक योिना व येळावी ल्ािे लशक योिनेवर सम
ु ारे १०० कामगार कीं्ा्ी
पद्ितीने अल्प वेतनावर काम करीत एहे त, हे खरे एहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कीं्ा्ी पद्ितीने काम करीारे कामगार गत सहा मलाहन्यापासन
ू
वेतनापासन
ू वींचीत एहे त, हे ही खरे एहे काय,

(३) असल्यास, सिर ल्करीी शासनाने चककशी केली एहे काय, त्यात काय एढ़ळून एले,

त्यानुषींगाने उक्त कामगाराींना तात्काळ वेतन िे ण्याबाबत कोीती कायझवाही केली वा करण्यात
येत एहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?
श्री. बबनराि िोणीिर (०८-०५-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
सिर योिनेच्या िै नींलािन सींचलन िे खभाल िरु
ु ्तीसाठी जिल्हा पररषिे मािझत ई-ननवविे द्वारे

ननजवचत केलेल्या मक्तेिाराींनी योिनेवर पकूी ८० कीं्ा्ी कमझचारी नेमले असन
ू , कमझचाऱयाींना
मक्तेिाराींकडून वेतन अिा केले िाते.
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(२) होय, हे खरे एहे .
सिर नतनही ल्ािे लशक नळ पाीी पुरवठा योिनाींच्या ज्वकृत ननवविे नुसार नेमेलेल्या

मक्तेिाराींची िे यके माहे िल
ु ै २०१६ पासन
ू ल्लींबबत एहे त.
(३) शासनाकडून कमी ल्माीात ल्ाप्त

ालेले अनुिान, पाीी पट्ट्ी वसूली व योिनाींच्या

िै नींलािन सींचालनाचा खचझ या मिील तिावतीमुळे मक्तेिाराींची िे यके अिा करीे शक्य

ालेले

नाही.

जिल्हा पररषि साींगली मािझत ल्ािे लशक नळ पाीी पुरवठा योिना सींचलनासाठी येीारा

खचझ व पाीीपट्ट्ी वसल
ु ी यामिील तिावत कमी करण्यासाठी पाीीपट्ट्ी मध्ये वाढ व
नळिोडीी सींख्येमध्ये वाढ ल््ताववत करण्यात एली एहे . त्याचल्माीे कमझचाऱयाींचे वेतन व

योिना सींचलन करीाऱया मक्तेिाराींची िे यके ननयलमत अिा करण्यासाठी जिल्हा पररषिे च्या
वावषझक अींिािप्कामध्ये ववशेष तरतूि ल््ताववत करण्यात एली एहे .
(४) ल्वन उद्भाावत नाही.

___________
डोंगरगाि (िा.समुद्रपूर, जि.िधाफ) येथे घरगुिी गॅस लसिेंडरचा स्फोट झाल्याने
बाधधि िुटुांबािा िांपनीने नि
ु सान भरपाई ददिी नसल्याबाबि

(४२)

८१४४६

(२०-०४-२०१७).

श्री.समीर

िुणािार

(दहांगणघाट),

श्री.प्रशाांि

ठािूर

(पनिेि) : सन्माननीय अन्ट्न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) डोंगरगाव (ता.समुद्रपुर, जि.विाझ) या गावातील श्री.ववलास गो्े िोडे याींच्या नरगुती
वापरातील इींडीयन कींपनीचा ननकृष् ििाझचा गॅस लसलेंडरचा ्िो्

ाल्याने त्याींचे एधथझक

नुकसान व कु्ुींबबयाींना गींभीर िखमी होऊनही कींपनी व्यव्थापनाने १ वषे उल्ून सुध्िा
अद्याप कोीतीच नक
ु सान भरपाई लािलेली नाही, हे खरे एहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली एहे काय, त्यात काय एढळून एले व

त्यानुषींगाने उक्त बाधित कु्ुींबाला नुकसान भरपाई त्वररत लमळण्याकररता कोीती कायझवाही
केली वा करण्यात एहे तसेच कायझवाहीची सद्यज्थती काय एहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?
श्री. धगरीश बापट (२३-०५-२०१७) : (१) हे खरे एहे .
(२) व (३) डोंगरगाींव (ता.समुद्रपूर, जि.वनाझ) येथे नरगुती गॅस लसलेंडरचा ्िो्
श्री.ववलास गीपतराव गो्े िोडे याींना लाि.३०/०३/२०१५ रोिी

ाल्याने

ालेल्या लसलेंडर ्िो्चा इन्शुरींस

वेळेत लमळण्याबाबत जिल्हा पुरवठा अधिकारी, विाझ कायाझलयाचे लाि.१९/१२/२०१६ च्या प्ान्वये
वैषीवी

गॅस

पिन्सी,

समद्र
ु परु

याींना

प्

िे ण्यात

एले

असन
ू

सिर

पिन्सीकडून

लाि.३०/०३/२०१५ अन्वये शाखा ल्बींिक, लाि.न्यु.इींडडया इन्सुरींस कींपनी लललम्े ड तसेच ववभागीय

व्यव्थापक इींडडयन ऑईल कॉपोरे शन लल.,नागपूर याींना बाधित कु्ुींबाला एधथझक नुकसान
भरपाई िे ण्याबाबत कळववण्यात एले होते. परीं तु अियाप एधथझक नुकसान भरपाई लािलेली
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नसल्याने लाि.२३/०१/२०१७ च्या प्ान्वये ववभागीय व्यव्थापक इींडडयन ऑईल कॉपोरे शन लल.
नागपूर याींना कळववण्यात एलेले एहे . तसेच जिल्हा पुरवठा अधिकारी, विाझ व इींडडयन

ऑईल कॉपोरे शन लल. कडून बाधित कु्ुींबाला एधथझक नक
ु सान भरपाई लमळण्याबाबत
लाि.न्यु.इींडडया इन्सुरींस कींपनीकडे सतत पाठपुरावा सुरु एहे .
___________

पुणे विभागाि रॉिेि िसेच धान्ट्याचा िोटा िमी िरण्याि आल्याबाबि
(४३)

८१५१० (२०-०४-२०१७).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :

सन्माननीय अन्ट्न, नागरी परु िठा

ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पी
ु े जिल्हयात लशिापब्का एिारकाडझ िोडण्याची मोलाहम राज्य शासनाने सरु
ु केल्यानींतर

पुीे ववभागात मागील वषी सुमारे २ हिार ३०३० लल्सझचा (२३ लाख ३ हिार लल्सझ)
रॉकेलचा को्ा कमी करण्यात एला तसेच िान्याची मागीीसुध्िा सुमारे ६ हिार ७०७ ्नानी
न्ली असल्यामुळे गरीब व सवझसािारी नागररकाींना रॉकेल व िान्य लशिापब्केवर लमळत

नसल्याने त्याींच्यावर उपासमारीची वेळ एली असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या
िरयान ननिशझनास एले एहे , हे खरे एहे काय,
(२)

असल्यास,

रॉकेलचा

व िान्याचा

कमी

करण्यात

एलेला

को्ा

करण्याबाबत शासनाने कोीती कायझवाही केली वा करण्यात येत एहे ,

पूवव
झ त

ववतरीत

(३) नसल्यास ववलींबाची कारीे काय एहे त ?
श्री.

धगरीश

बापट

(२३-०५-२०१७)

:

(१)

व

(२)

सावझिननक

ववतरी

व्यव्थेअींतगझत

गॅसिोडीीिारक लशिापब्कािारकाींना केरे ालसन अनुज्ञेय नाही. गॅस िोडण्याींच्या सींख्येत वाढ
होत एहे . तसेच पा् लशिापब्कािारकाींना केरोलसन व िान्य लमळण्यासाठी लाि.१३ ऑक््ोबर,
२०१६ च्या शासन ननीझयान्वये एिार क्रमाींक सािर करीे अननवायझ करण्यात एलेले एहे.
ज्या लशिापब्कािारकाींकडे एिारकाडझ नाहीत त्याींचा िान्य व केरोलसनचा को्ा एिारकाडझ
सािर करे पयांत ्थधगत ठे वण्यात येत एहे. एिारकाडझ सािर न केल्यामुळे पररीामी केरोलसन
व िान्याची मागीी कमी

ाली एहे .

एिार क्रमाींक सािर करीाऱया लशिापब्कािारकाींना ववलाहत पररमाीानुसार केरोलसन व

इष्ाींकानस
ु ार िान्य ववतररत करण्यात येत एहे . या्तव लशिापब्कािारकाींना केरोलसन व
िान्य लमळत नसल्याचे ननिशझनास एलेले नाही.
(३) ल्वन उद्भाावत नाही.
___________
मािेगाांि (जि.नालशि) िािक्
ु यािीि शासकिय गोदामाच्या सरु षक्षििेबाबि
(४४)

८१६६७ (२०-०४-२०१७).

श्री.अलमि झनि (ररसोड) :

सन्माननीय अन्ट्न, नागरी

पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) मालेगाींव (जि.नालशक) तालुक्यामध्ये सावझिननक बाींिकाम ववभागा तिे ८४ लाख रुपये
खचझ करुन उभारण्यात एलेले शासककय गोिाम ताब्यात न नेताच त्यात अन्नसुरक्षा योिनेचे

६००० जक्वीं्ल िान्य साठववण्यात एले असन
ू उक्त गोिामात ववियत
ु परु वठा व सरु क्षा
रक्षक नसल्याचे ननिशझनास एले, हे खरे एहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली एहे काय, त्यात काय एढळून एले व
त्यानुषींगाने उक्त गोिाम ताब्यात नेऊन त्यातील िान्याच्या सुरक्षेकररता व ववद्युत पुरवठा
करण्याकररता कोीती कायझवाही केली वा करण्यात येत एहे व याबाबत शासनाची ्पष्
भलू मका काय एहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?
श्री. धगरीश बापट (२९-०५-२०१७) : (१) व (२) नालशक जिल्हयातील मालेगाव तालुक्यात पकूी

२००० मे.्न क्षमतेची चार गोिामे एहे त. सिर गोिाींमाींपैकी महानगर पाललका हद्िीतील
भागासाठी ५०० मे.्न क्षमतेचे पक शासकीय िान्य गोिाम व ५०० मे.्न क्षमतेचे पक
खािगी गोिाम अशी २ गोिामे एहे त.तसेच ्ामीी भागासाठी ५०० मे.्न क्षमतेचे पक
शासकीय िान्य गोिाम व ५०० मे.्न क्षमतेचे पक खािगी गोिाम अशी २ गोिामे एहे त.
सिर गोिामे अनुक्रमे िान्य ववतरी अधिकारी, मालेगाव व तहलसलिार, मालेगाव याींच्या

ताब्यात एहे त. सिर गोिामाींमध्ये काम करण्यासाठी परु े से कमझचारी कायझरत असन
ू सिर
गोिामाींमध्ये ववद्युत पुरवठा सुरु एहे .
(३) ल्वन उद्भाावत नाही.

___________
अक्िििोट (जि.सोिापूर) िािुक्यािीि नागरीिाांनी रे शनिाडाफस आधार िाडफ लिांि िेिे
नसल्याने धान्ट्य ि रॉिि दे णे बांद िेल्याबाबि

(४५)

८२६९९ (२०-०४-२०१७).

श्री.नारायण पाटीि (िरमाळा) :

सन्माननीय अन्ट्न, नागरी

पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात ्व्त िान्य ववतरीाींत पारिशझकता एीण्यासाठी शासनाने एिार ललींककीं ग
सक्तीचे केले असून लािनाींक ३० नोव्हें बर, २०१६ पयांत एिार न िोडीा-याींना रॉकेलचे वा्प
बींि केले एहे , हे खरे एहे काय,

(२) असल्यास, अक्कलको् (जि.सोलापूर) तालुक्यातील नागरीकाींनी लशिापब्केस एिार काडझ
ललींक केले नाही अशा नागररकाींना िान्य व रॉकेल िे ीे बींि केल्याने त्याींच्यावर उपासमारीची
वेळ एली एहे , हे ही खरे एहे काय,
(३) असल्यास, याल्करीी चककशी करण्यात एली एहे काय, त्यात काय एढळून एले व
त्यानष
ु ींगाने उक्त नागररकाींना िान्य व रॉकेल लमळण्याबाबत कोीती कायझवाही केली वा
करण्यात येत एहे व याबाबतची सद्यःज्थती काय एहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?

वव.स. २९३ (34)
श्री. धगरीश बापट (०१-०६-२०१७) : (१) राषरीय अन्न सुरक्षा योिनेअींतगझत लाभार्थयाांसाठी

एिार लसडीींग करीे अननवायझ करण्यात एले एहे . तसेच सिर योिनेकररता लाभाथी ननजवचत
करताना लाि.३०.९.२०१६ नींतरच्या लशिापब्काींचा ववचार करण्यात येऊ नये, अशा सच
ू ना
िे ण्यात एल्या एहे त.

अनुिाननत केरोलसनचा लाभ नेण्याकररता लाि.१.११.२०१६ पयांत एिार क्रमाींक सािर

करीे अननवायझ करण्यात एले एहे . एिार क्रमाींक सािर न करीाऱया लशिापब्कािारकाींचा
केरोलसन को्ा लाि.३१.१.२०१७ पयांत रोखून ठे वण्यात एला एहे . लाि.३१.१.२०१७ पयांत एिार

क्रमाींक सािर केल्यास रोखन
ू ठे वलेला को्ा ववतररत करण्यात एला एहे. लाि.१.२.२०१७ नींतर
एिार क्रमाींक सािर करीाऱया लाभार्थयाांना केरोलसन लमळण्यास पा् ठरववण्यात एले एहे.
(२) हे खरे नाही.
अशा ्वरुपाची कोीतीही तक्रार अक्कलको् तालुक्यात ल्ाप्त

ालेली नाही.

(३) ल्वन उद्भाावत नाही.
(४) ल्वन उद्भाावत नाही.

___________
अांबरनाथ (जि.ठाणे) येथे लशधािाटप िायाफियासाठी शासिीय िागा उपिब्ध
िरुन तनधीची िरदि
ू िरण्याबाबिची मागणी
(४६)

८२९४४ (२०-०४-२०१७).

डॉ.बािािी किणीिर (अांबरनाथ) :

सन्माननीय अन्ट्न,

नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अींबरनाथ (जि.ठाीे) शहराची लोकसींख्या ३.२५ लाखाींपेक्षा िा्त असताींनाही शहरात पकच
लशिावा्प कायाझलय असन
ू ते केवळ १०० चक.िू्ाचे असल्याने िाईल्स, न्त्या, कागिप्े
ठे वण्यास ववववि अडचीी ननमाझी होत एहे त, हे खरे एहे काय,

(२) असल्यास, नागररकाींसाठी िक्त िोनच णखडक्या असल्याने नागररकाींच्या कल्याी-बिलापूर
रोडपयांत राींगा लागत असून सिर र्त्यावरील भरिाव वाहनाने अनेक अपनात होत असल्याचे
ननिशझनास एले एहे , हे ही खरे एहे काय,

(३) असल्यास, लशिावा्प कायाझलयासाठी शासकीय िागा उपलब्ि करुन ननिीची तरति
ू

करण्यात यावी अशी मागीी ्थाननक लोकल्नतननिीींनी लािनाींक ०३ऑक््ोबर, २०१६ रोिीच्या
प्ाव्िारे मा.अन्न व नागरी पुरवठा मीं्ी याींचेकडे केली एहे , हे ही खरे एहे काय,

(४) असल्यास, उक्त मागीीच्या अनुषींगाने शासनाने कोीती कायझवाही केली वा करण्यात येत
एहे व याबाबतची सद्यःज्थती काय एहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?
श्री. धगरीश बापट (३०-०५-२०१७) : (१) कायाझलयाची िागा पकूी १२०८.६७ चक.िू् एहे . मा्
अलभलेख ठे वण्यास अडचीी ननमाझी
(२) नाही.
(३) होय.

ालेल्या एहे त.

वव.स. २९३ (35)
(४) भाड्याचे िर ल्माणीत करण्याकररता ल््ताव सावझिननक बाींिकाम ववभागाकडे सािर केला
एहे . सुचववलेल्या िस
ु ऱया िागेची मोिीी करण्याची ववनींती भूलम अलभलेख कायाझलयाला केली
एहे .

(५) ल्वन उद्भाावत नाही.
___________
राज्याि िालमळनाडू ि रािस्थान सरिारच्या धिीिर स्िस्ि
भोिन योिना सरु
ु िरण्याची मागणी..

(४७)

८३५०७ (२०-०४-२०१७).

श्री.राहुि मोटे (पराांडा) :
सन्माननीय अन्ट्न, नागरी परु िठा
ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात तालमळनाडू व राि्थान शासनाच्या ितीवर ्व्त भोिन व्यव्था करण्याची

मागीी मा.अन्न व नागरी पुरवठा मीं्ी याींचेकडे ्थाननक लोकल्नतननिीनी लािनाींक २०
िेब्रुवारी, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास केली एहे, हे खरे एहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ल्करीी शासनाने चककशी केली एहे काय, त्यात काय एढळून एले व
तद्नस
ु ार राज्यात ्व्त भोिन व्यव्था राबववीेबबत कोीती कायझवाही केली वा करण्यात
येत एहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?
श्री. धगरीश बापट (२२-०५-२०१७) : (१) होय.

(२) तालमळनाडू राज्यातील अमा ककचन, को ीकोडे (केरळ) येथील ऑपरे शन सल
ु ेमानी,
ओरीसा राज्यातील एहार केंद्र योिना व राज्यातील अक्षय पा् योिना या चारही योिनाींच्या

एिारे राज्यावर कोीताही एधथझक भार येीार नाही अशी योिना सुरु करण्याची शक्यता
पडताळून पाहण्यात येत एहे .
(३) ल्वन उद्भाावत नाही.

___________

धारणगाि (िा.िोपरगाि, जि.अहमदनगर) येथीि पाणीपुरिठा योिना पूणफ िरण्याबाबि
(४८)

८३७११ (२०-०४-२०१७).

श्रीमिी स्नेहििा िोल्हे

(िोपरगाि) :

पाणीपुरिठा आणण स्िच्छिा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

िारीगाव (ता.कोपरगाव,

जि.अहमिनगर)

येथील पाीीपरु वठा

योिनेचे

सन्माननीय
काम

अनेक

लािवसाींपासून अपूीझ अव्थेत एहे , हे खरे एहे काय,

(२) असल्यास, उक्त योिनेचा पुनसि
ुझ ाररत ल््ताव शासनास सािर करण्यात एला एहे , हे
खरे एहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली एहे काय, त्यात काय एढळून एले व
त्यानुषींगाने उक्त योिना पूीझ करण्याकररता कोीती कायझवाही केली वा करण्यात येत एहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?

वव.स. २९३ (36)
श्री. बबनराि िोणीिर (०१-०६-२०१७) : (१) होय.
(२) नाही.
(३) ल्वन उद्भाावत नाही.
(४) ल्वन उद्भाावत नाही.
___________

ददग्रस (जि.यििमाळ) येथीि स्िस्ि धान्ट्य दि
ु ानदाराांच्या मनमानी िारभाराबाबि
(४९)

८४०८८ (२०-०४-२०१७).

अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा) :

सन्माननीय अन्ट्न, नागरी

पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) लाि्स (जि.यवतमाळ) येथील ्व्त िान्य िक
ु ानावर लशिापब्कािारकाींना माल कमी
िे ीे, िािा पैसे नेी,े मिीतील लोकाींना िान्य िे ीे एिी ल्कार होत एहे त, हे खरे एहे काय,

(२) असल्यास, या ल्करीी तहसीलिाराींना ्थाननक नागररकाींनी ननवेिन िे ऊनसध्
ु िा सींबींधित
िक
ु ानिार मनमानी करत एहे त, हे ही खरे एहे काय,

(३) असल्यास, उक्त ननवेिनाच्या अनुषींगाने शासनाने चककशी केली एहे काय, त्यात काय

एढळून एले व सींबींधितावींर कोीती कारवाई केली तसेच लशिापब्कािारकाींना सुरळीत िान्य
पुरवठा करण्याकररता कोीती कायझवाही केली वा करण्यात येत एहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारीे काय एहे त ?

श्री. धगरीश बापट (२३-०५-२०१७) : (१) हे खरे एहे .लाि्स तालुक्यातील रा्तभाव िान्य
िक
ु ानिाराींववरूध्ि तक्रारी ल्ाप्त

ाल्या होत्या.

(२) व (३) हे खरे नाही.
लाि्स

तालुक्यामध्ये

५

रा्तभाव

िक
ु ानिाराववरुध्ि

ल्ाप्त

तक्रारीच्या

अनुषींगाने

तहलसलिार, लाि्स याींनी पुरवठा ननररक्षक याींच्यामािझत तपासीी करुन पका िक
ु ानिाराचा

परवाना रद्ि करण्यात एला, पका िक
ु ानिाराचा परवाना ननलींबबत करण्यात एला एहे. िोन
िक
ु ानिाराींना ताकीि िे वन
ू त्याींची अनुक्रमे १००% व ५०% अनामत रक्कम िप्त करण्यात
एली एहे . पका ल्करीी तक्रार अिाझत तर्थय नसल्याने तसेच पका नागरीकाने सवझ रा्तभाव

िक
ु ानिाराींच्या ववरुध्िच्या ल्ाप्त तक्रारीत तर्थय एढळून न एल्यामुळे तक्रार अिझ ननकाली
काढण्यात एले एहे त.

(४) ल्वन उद्भाावत नाही.
___________
ईस्िापूर (िा.किनिट, जि.नाांदेड) येथीि स्िस्ि धान्ट्य दि
ु ानािीि
धान्ट्याचा होि असिेिा िाळाबािार

(५०)

८४५२८ (२०-०४-२०१७).

श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्तर) :

सन्माननीय अन्ट्न, नागरी

पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. २९३ (37)
(१) ई्लापूर (ता.ककनव्, जि.नाींिेड) पररसरातील ्व्त िान्य िक
ु ानातील िान्य अवैिररत्या
साठवून िान्य ्थाननक अधिका-याींच्या सींगनमताने काळयाबािारात ववक्री होत असल्याची
बाब माहे िेब्रव
ु ारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरयान ननिशझनास एली एहे , हे खरे एहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली एहे काय, त्यात काय एढळून एले व
त्यानुषींगाने सींबींधिताींवर कोीती कारवाई केली वा करण्यात येत एहे ,
(३) नसल्यास ववलींबाची कारीे काय एहे त ?

श्री. धगरीश बापट (३१-०५-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) ल्वन उद्भाावत नाही.
___________

विधान भिन :

डॉ. अनांि िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचि,
महाराष्ट्र विधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रीालय, मुींबई.

