अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४९७ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

खाजगी रक्तपेे्याांम्ये तनयमाचे पेा न होत नसयायाबाबत
(१)

५०९३३ (०५-०५-२०१६).

श्री.सुधािर िोहळे (नागपेूर दक्षिण), श्री.सध
ु ािर दे शमख
ु

(नागपेूर पेश्श्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपेडे (नागपेूर पेूव)व , श्री.वविास िांु भारे (नागपेूर म्य) :
सन्माननीय अन्न व औषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) खाजगी रक्तपढ्याींम्यढ ेनढक ा यनयमाचढ पालन होत नसल्याचढ द नाींक २९ ऑक््ोबर,
२०१६ रोजी वा त्या रम्यान यन र्शनास आली, हढ खरढ आहढ काय,
(२) तसढच नागपूर र्हरात खाजगी रक्तपढ्याींकडून रक्तासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसढ घढतलढ
जातात, हढ ही खरढ आहढ काय,

(३) ेसल्यास, खाजगी रक्तपढढयाींम्यढ ेयनयममतता आढळल्यास आर्थशक

ीं ड

ढ यायाचा

ेर्िकार औषि व ेन्न प्रर्ासनाला द ला नाही, हढ ही खरढ आहढ काय,
(४) ेसल्यास, यावर र्ासन काय कारवाई करणार आहढ ?
श्री.धगरीश बापेट (१८-०८-२०१८) : (१) हढ खरढ नाही.
ेर्ी बाब ेन्न व औषि प्रर्ासनाच्या यन र्शनास आलढली नाही.
(२) हढ खरढ नाही. ेर्ा प्रकारची तक्रार ेन्न व औषि प्रर्ासनास प्राप्त झालढली नाही.
(३) व (४) औषिढ व सौं यश प्रसािनढ काय ा १९४० व त्याेींतगशत यनयम १९४५ म्यढ आर्थशक
ीं ड आकारयायाची तरतु

नाही.

कायद्यातील तरतु ीचढ उल्लींघन झाल्यास तरतु ीनुसार कारणढ

उल्लघींनानस
ु ार परवाना यनलींबन/रद्द करयायाची तरतु
कारावाई कढली जातढ.

___________

ाखवा नो्ीस

ढ ऊन

आहढ व त्यानस
ु ार प्रर्ासनामार्शत

वव.स. ४९७ (2)
धरणािँम्पे (ता.पेनवे , श्ज.रायगड) येथी

िोयना धरण प्रियापेग्रसताांच्या पेन
ु ववसनाबाबत

(२) ५५२०६ (२२-०९-२०१६) श्री.प्रशाांत ठािूर (पेनवे ), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट),
श्री.ववजय िाळे (शशवाजीनगर), अॅड.आशशष शे ार (वाांद्रे पेश्श्चम) :

सन्माननीय शा ेय

शशिण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) िरणाकँम्प (ता.पनवढल, जज.रायगड) यढथील कोयना िरणामुळढ ववस्थावपत झालढल्या
प्रकल्पग्रस्ताींचढ योग्य पन
ु वशसन झालढ नसन
ू मर्क्षण व आरोग्य यासारख्या मल
ु भत
ू सवु विाही
त्याींना ेद्याप ममळाल्या नसल्याचढ माहढ जून, २०१६ म्यढ वा त्या रम्यान यन र्शनास आलढ
आहढ , हढ खरढ आहढ काय,

(२) ेसल्यास, िरणाकँम्प मिील रायगड जजल्हा पररष ढ च्या

ोन्ही र्ाळढ च्या मोडकळीस

आलढल्या िोका ायक इमारतीत ववद्यार्थयाांना मर्क्षण े यावढ लागत ेसन
ू मर्क्षकाींनाही पायाभूत
सुवविा ममळत नाही,हढ ही खरढ आहढ काय,

(३) ेसल्यास, उक्त र्ाळढ च्या िोका ायक इमारतीच्या पुनबाांिणीला प्रर्ासकीय मींजुरी
ममळूनही कामाला सुरुवात झाली नाही, हढ ही खरढ आहढ काय,

(४) ेसल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनानढ चौकर्ी कढली आहढ काय, त्यात काय आढळून आलढ,
त्यानष
ु ींगानढ प्रकल्पग्रस्ताींचढ योग्य पन
ु वशसन करून ववद्यार्थयाांना व मर्क्षकाींना पायाभत
ू सवु विा
ममळयायासाठी कोणती कायशवाही कढली वा करयायात यढत आहढ ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?
श्री. ववनोद तावडे (२३-१०-२०१६) : (१) हढ खरढ नाही.
(२) हढ खरढ नाही.
(३) व (४) हढ खरढ नाही.
र्ाळढ त चार नवीन वगशखोल्याींचढ बाींिकाम करयायात आलढ आहढ .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्याती
(३)

खासगी यवसथापेनाच्या शाळाांम्ये सीसीटीही बसववणेबाबत

५५४६६ (३०-११-२०१६)

श्री.अशमन पेटे

श्री.सांग्राम थोपेटे (भोर), श्री.अस म शेख (मा ाड पेश्श्चम),

(मुांबादे वी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.सांदीपे नाईि (ऐरो ी), श्री.दत्तात्रय

भरणे (इांदापेरू ), श्री.श्जतेंद्र आहाड (मांब्र
ु ा िळवा), श्री.वैभव वपेचड (अिो े), श्री.ववजय भाांबळे
(श्जांतूर), श्री.सुरेश
पेाटी

ाड (िजवत), श्री.पेाांडुरां ग बरोरा (शहापेूर), श्री.शामराव ऊफव बाळासाहे ब

(िराड उत्तर), श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पेश्श्चम), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पेाटी

(एरां डो ), श्री.डी.पेी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.जयिुमार गोरे (माण) :

सन्माननीय शा ेय

शशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ेल्पवयीन मुलीींवर होत ेसलढलढ लैंर्गक ेत्याचाराचढ प्रमाण वाढलढ ेसून याची
उच्च

न्यायालयानढ

गींभीर

खल

घढवून

राज्यातील

खासगी

यवस्थापनाच्या

प्राथममक,

वव.स. ४९७ (3)
मा्यममक आिण उच्च मा्यममक र्ाळाींम्यढ सीसी्ीही बसववणढ बींिनकारक करा ेर्ी
सूचना द नाींक ११ जानढवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास कढली ेसून त्याची ेींमलबजावणी
करयायाची

जबाब ारी

मर्क्षणार्िकारी,

ववभागीय

उपसींचालक

आिण

सींचालक

याींच्यावर

सोपववयायात आली ेसल्याचढ माहढ एवप्रल, २०१६ म्यढ वा त्या रम्यान यन र्शनास आलढ आहढ ,
हढ खरढ आहढ काय,
(२) ेसल्यास, सीसी्ीही यींत्रणा बसववयायाची सक्ती र्हरी भागात ेसावी, ग्रामीण भागातील
र्ाळाींना सक्ती करु नयढ ेथवा ग्रामीण भागातील र्ाळाींम्यढ सीसी्ीही बसववयायासाठी
र्ासनानढ काही प्रमाणात ेनु ान द्यावढ ेर्ी मागणी कयनषठ महाववद्यालयीन मर्क्षक
महासींघाचढ सरर्च्णीस याींनी कढली आहढ , हढ ही खरढ आहढ काय,

(३) ेसल्यास, प्रश्न भाग (२) बाबत र्ासनानढ काय कायशवाही कढली वा करयायात यढत आहढ ,
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?
श्री. ववनोद तावडे (०४-१०-२०१८) : (१) होय.
(२)

व

(३)

मा.उच्च

न्यायालयाच्या

यन ढ र्ाींनुसार

खाजगी

यवस्थापनाच्या

र्ाळाींम्यढ

आवश्यकतढनुसार सी.सी.्ी.ही बसववयायाच्या सुचना द नाींक ७ एवप्रल, २०१६ च्या र्ासन
यनणशयाद्वारढ

ढ यायात आलढल्या आहढ त. तसढच याकररता र्ासनाकडून ेनु ान

ढ यायात यढणार

नाही ही बाब स्पष् करयायात आली आहढ.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

पेुणे श्जयाहा पेररषदे च्या शाळाांच्या वगव खोयायाांना मांजुरी व तनधी दे ण्याबाबत
(४)

५५५९६ (२४-०८-२०१६).

श्री.अश्जत पेवार (बारामती), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापेूर),

श्री.पेाांडुरां ग बरोरा (शहापेरू ), श्री.वैभव वपेचड (अिो े) :

सन्माननीय शा ेय शशिण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु ढ जजल्हा पररष ढ नढ साडढतीनर्ढ वगश खोल्या बाींियायाचा प्रस्ताव द ला ेसता कढवळ तीन
वगश खोल्या बाींियायास मींजूरी व ेनु ान

ढ यायात आलढ आहढ , हढ खरढ आहढ काय,

(२) ेसल्यास, वगश खोल्या ववना ववद्यार्थयाांच्या ज्ञानाजशनावर ववपररत पररणाम होऊ नयढ
याकररता र्ासनानढ पुणढ जजल्हा पररष ढ मार्शत मागणी कढलढल्या र्ाळाींच्या वगश खोल्याींना पूणश
क्षमतढनढ मींजरू ी व यनिी

ढ णढबाबत कोणती कायशवाही कढली वा करयायात यढत आहढ ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?
श्री. ववनोद तावडे (०४-१०-२०१८) : (१) व (२) सवश मर्क्षा ेमभयानाींतगशत सन २०१५-१६ म्यढ
३ वगशखोली बाींिकामास मींजूरी

ढ यायात आली होती. तथावप सन २०१६-१७ व २०१७-१८ साठी

ेनक्र
ु मढ ९७ व ६९ बाींिकामास मींजरू प्र ान करयायात आली आहढ . त्यापैकी ६९ बाींिकामढ पण
ू श
ेसून ९७ बाींिकामढ प्रगतीपथावर आहढ त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४९७ (4)
शसांधुदग
ू व श्जया्याती
(५)

५६३११ (२२-०९-२०१६).

िळवा), श्री.सुरेश

प्राथशमि शाळाांच्या इमारती धोिादायि असयायाबाबत
श्रीमती हदवपेिा चहाण (बाग ाण), श्री.श्जतेंद्र आहाड (मुांब्रा

ाड (िजवत), श्री.हसन मुश्रीफ (िाग ), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड),

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.पेाांडुरांग बरोरा (शहापेरू ), श्री.भासिर जाधव (गह
ु ागर), श्री.हदपेि
चहाण (फ टण), श्री.वैभव वपेचड (अिो े), श्री.राहु
जगतापे (श्रीगोंदा) :
शा ेय शशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) मसींिु ग
ू श जजल््यातील १६९ प्राथममक र्ाळाींच्या इमारती िोका ायक ेसल्याची मादहती
प्राथममक मर्क्षणार्िकाऱ्यानी र्ासनाला तसढच जजल्हा पररष

मसींिु ग
ू श याींना माहढ मढ, २०१६

म्यढ वा त्या रम्यान आपल्या ेहवाला ारढ कळववली आहढ , हढ खरढ आहढ काय,

(२) ेसल्यास, याबाबत र्ासनानढ कोणती कायशवाही कढली वा करयायात यढत आहढ ,
(३) नसल्यास, त्याची सवशसािारण कारणढ काय आहढ त ?
श्री. ववनोद तावडे (२३-१०-२०१८) : (१) हढ खरढ नाही.
मर्क्षणार्िकाऱ्याींनी मसींिु ग
ू श जजल्हयातील १५५ र्ाळाींच्या बाींिकाम/

रू
ु स्तीचा प्रस्ताव

सन २०१६-१७ म्यढ जजल्हा पररष ढ मार्शत जजल्हा यनयोजन सममतीला सा र कढला होता.
(२) सीं मभशय कामाींसाठी रू.४९२ लक्ष यनिी उपलब्ि करयायात आला आहढ .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्याती
(६)

खाजगी शाळाांिडून होणारी शया
ु िवाढ रोखण्याबाबत

६२२४६ (२२-०९-२०१६).

श्री.अस म शेख (मा ाड पेश्श्चम) :

सन्माननीय शा ेय

शशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील खाजगी र्ाळाींकडून वारीं वार होणारी ेवास्तव र्ुल्कवाढ तसढच सहल, गणवढर्,
पुस्तक खरढ ीम्यढ नानाववि प्रकारढ पैसढ वसल
ू करयायात यढत ेसल्याचढ माहढ जून, २०१६ म्यढ
वा त्या रम्यान यन र्शनास आलढ, हढ खरढ आहढ काय,

(२) ेसल्यास, स रील प्रकार रोखयायाबाबत र्ासनानढ खासगी ववनाेनु ायनत आिण कायम
ववनाेनु ायनत र्ाळाींम्यढ पालक-मर्क्षक सींघ स्थापन करयायाचढ बींिन घातलढ मात्र प्रत्यक्षात
र्हरातील ेनढक र्ाळाींम्यढ ेर्ी सममतीच नसल्याची मादहती यन र्शनास आली, हढ ही खरढ
आहढ काय,
(३) ेसल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनानढ ववद्याथी पालकाींच्या समस्या लक्षात घढऊन त्या
सोडववयायाबाबत कोणती कायशवाही कढली वा करणार आहढ ,
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?
श्री. ववनोद तावडे (१७-१०-२०१८) : (१) काही खाजगी र्ाळाींकडून करयायात आलढल्या र्ुल्कवाढी
सीं भाशत तक्रारी प्राप्त झाल्या आहढत.
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(२) नाही.
(३)

व

(४)

महाराषर

र्ैक्षिणक

सींस्था

सि
ु ारणढबाबत कायशवाही सरु
ु आहढ .

(र्ुल्क

ववयनयमन)

ेर्ियनयमन,

२०११ म्यढ

___________

खखांडीचीवाडी, मौजे. खोर तसेच (ता.दौंड, श्ज.पेुणे) येथी

श्जयाहा पेररषद

शाळा इमारती धोिादायि असयायाबाबत

(७)

६४२७९ (२२-०९-२०१६).

श्री.राहू
िु
(दौंड), श्री.महे श (दादा)
सन्माननीय शा ेय शशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) िखींडीचीवाडी, मौजढ खोर (ता. ौंड, जज.पुणढ) यढथील जजल्हापररष

ाांडगे (भोसरी) :

र्ाळढ च्या इमारती जुन्या व

जीणश झाल्या ेसल्यानढ ववद्यार्थयाांच्या जीववतास िोका यनमाशण झाला आहढ , हढ खरढ आहढ काय,
(२) ेसल्यास,

ौंड तालक्
ु यातील जन्
ु या व जीणश झालढल्या जजल्हापररष

र्ाळढ च्या इमारतीींच्या

रु
ु स्ती बाबत र्ासनानढ कोणती कायशवाही कढली वा करयायात यढत आहढ ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?

श्री. ववनोद तावडे (१२-१०-२०१८) : (१) ेींर्त: खरढ आहढ .
िखींडीचीवाडी यढथील र्ाळढ सह

ौंड तालक्
ु यातील ४५ र्ाळाींना

रू
ु स्तीची आवश्यकता आहढ .

(२) सवश मर्क्षा ेमभयान, जजल्हा यनयोजन सममती तसढच जजल्हा पररष ढ च्या मा्यमातून
जुन्या व जीणश र्ाळाींच्या

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

रू
ु स्तीची तजवीज ठढ वयायात आली आहढ .
___________

पेनवे
(८)

ता ुक्याती

६६१३५ (२७-०१-२०१७).

शाळाांची पेटसांख्या वाढववण्याबाबत

श्री.प्रशाांत ठािूर (पेनवे ), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट),

अॅड.आशशष शे ार (वाांद्रे पेश्श्चम), श्री.अतु
चौधरी (दहहसर)

भातखळिर (िाांहदव ी पेूव)व , श्रीमती मतनषा

सन्माननीय शा ेय शशिण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पनवढल (जज.रायगड) तालुक्यातील एकूण ४६ र्ाळा २० प्सींख्यढ पढक्षा कमी ेसल्याचढ
तसढच ६ र्ाळा बीं

होणार ेसल्याचढ माहढ सप््ें बर, २०१६ म्यढ वा त्या

रम्यान यन र्शनास

आलढ आहढ , हढ खरढ आहढ काय,
(२) ेसल्यास, सवश मर्क्षा ेमभयाींतगशत प्रत्यढक मुलाला मर्क्षण ममळयायाच्या दृष्ीनढ र्ाळढ ची
प्सींख्या वाढववयायासाठी र्ासनानढ कोणती कायशवाही कढली वा करयायात यढत आहढ ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?
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श्री. ववनोद तावडे (१०-१०-२०१८) : (१) ेींर्त: खरढ आहढ , पनवढल तालुक्यातील ४७ र्ाळाींचा प्
२० पढक्षा कमी ेसल्याचढ आढळून आलढ आहढ . त्यापैकी कोंद्याचीवाडी, र्चींचवाडी, खींगारपाडा,
वाघ्राचीवाडी व चार्ढवाडी या ५ र्ाळाींम्यढ ५ पढक्षा कमी प्सींख्या होती. या र्ाळढ तील
पालकाींनी त्याींच्या स्वत:च्या सोयीसाठी आश्रमर्ाळा व सोयीच्या र्ाळाींम्यढ ववद्याथी
कढलढ आहढ त. त्यामळ
ु ढ या र्ाळाींचा प् र्ुन्य झाल्यानढ र्ाळा बीं

ाखल

झालढल्या आहढ त.

(२) प्रगत र्ैक्षिणक महाराषर कायशक्रम प्रभावीपणढ राबववला जात ेसून प्रत्यढक मूल “प्रगत”
करणढबाबत सुक्ष्म यनयोजन कढलढलढ आहढ. तसढच १०० ्क्कढ र्ाळा प्रगत करणढसाठी प्रयत्न कढलढ
जात आहढ . प्रत्यढक र्ाळढ त ज्ञानरचनावा ी पद्धतीनढ े्ययन े्यापन कढलढ जात आहढ.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िोितपेूर (ता.श्ज.अमरावती) येथी

श्जयाहा पेररषदे च्या पेूवव मा्यशमि

शाळे च्या नववन वगव खोयाया व किडाांगणाच्या बाांधिामाबाबत

(९)

६७९८० (२७-०१-२०१७).

श्री.अशमन पेटे

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपेूरी),

(मुांबादे वी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय शा ेय शशिण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोकतपूर (ता.जज.ेमरावती) यढथील जजल्हा पररष ढ च्या पूवश मा्यममक र्ाळढ च्या नववन वगश
खोल्याींना व ववद्यार्थयाांना खढळयायाकरीता क्रक्रडाींगण मींजूर झालढ ेसून स र वगश खोल्या व

क्रक्रडाींगण प्रस्ताव स्थायनक लोकप्रयतयनिीींनी द नाींक ११ जल
ु ,ै २०१६ रोजी वा त्या सम
ु ारास
जजल्हार्िकारी व सींबर्ित ववभागाकडढ सा र कढला आहढ , हढ खरढ आहढ काय,
(२) ेसल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनानढ प्रस्तावास मींजूरी
वा करयायात यढत आहढ ,

ढ यायाबाबत कोणती कायशवाही कढली

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?
श्री. ववनोद तावडे (२३-१०-२०१८) : (१) ेींर्त: खरढ आहढ .
(२) प्राथममक र्ाळढ च्या उपलब्ि जागढत
क्रक्रडाींगणासाठी जागा उपलब्ि करून
आहढ .

म
ु जली इमारतीचढ बाींिकाम करयायात यढत आहढ .

ढ यायाची कायशवाही महसूल ववभागामार्शत करयायात यढत

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
अमरावती श्जया्याती
(१०)

६८०२६ (२७-०१-२०१७).

श्री.अशमन पेटे

शाळाांम्ये मु ीांसाठी सोतयसुववधा उपे ब्ध िरण्याबाबत
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.सांग्राम थोपेटे (भोर),

(मुांबादे वी), श्री.अस म शेख (मा ाड पेश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय शा ेय शशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) ेमरावती जजल््यात पदहली तढ बारावी पयशतच्या २७६४ र्ाळाींपक
ै ी ेनढक र्ाळाींम्यढ
मुलीींसाठी स्वतींत्र स्वच्छतागह
ृ , खढळाचढ मै ानढ, क्रकचन र्ढड तसढच प्राथममक मर्क्षण
र्ाळाींम्यढ ेयतररक्त वगशखोल्याचढ बाींिकाम, वगशखोल्याींची

ढ णा-या

रु
ु स्ती, क्रकचन र्ढड, सींरक्षण मभींत,

इत्या ी कामढ सन २०१४-१५ पयांत पण
ु श करयायाचढ यनयोजन ेसन
ू ही ेनढक र्ाळाींम्यढ स र
काम प्रलींबबत ेसल्याचढ माहढ ऑक््ोबर, २०१६ म्यढ वा त्या रम्यान यन र्शनास आलढ आहढ ,
हढ खरढ आहढ काय,
(२) ेसल्यास, ेमरावती जजल््यात र्ाळाींच्या
रु
ु स्तीच्या

प्रयतक्षढत

आहढ त

त्यामळ
ु ढ

रु
ु स्तीसाठी कोट्यविीचा यनिी

ववद्यार्थयाांची

गैरसोय

होत

ढ ऊनही र्ाळा

ेसल्यानढ

ेनढक

पालकाींना खाजगी र्ाळाींम्यढ जावढ लागत ेसल्यानढ जजल्हा पररष ढ च्या र्ाळाींची प्सींख्या
घ्त ेसल्यानढ याबाबत र्ासनानढ कोणती कायशवाही कढली वा करयायात यढत आहढ ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?
श्री. ववनोद तावडे (२३-१०-२०१८) : (१) हढ खरढ नाही.
ेमरावती जजल्हयात २८९७ र्ाळा ेसून त्याींपैकी २८७१ र्ाळाींत मुलीींसाठी स्वच्छतागह
ृ ,

२३३८ र्ाळाींत क्रक्रडाींगण, २१५१ र्ाळाींत क्रकचनर्ढड व २५७६ र्ाळाींत सींरक्षण कींु पण उपलब्ि
आहढ त.

(२) हढ खरढ नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
प्रशाांत नगराती

(श्ज.अमरावती) जॅि ॲण्ड श्ज

आरागीरणीची
(११)

६८४६४ (२७-०१-२०१७).

पेश्श्चम), श्री.अशमन पेटे

सिू च्या आवारात

ािडे साठवन
ू ठे वण्यात आयायाबाबत

प्रा.ववरें द्र जगतापे (धामणगाव रे यावे), श्री.अस म शेख (मा ाड

(मुांबादे वी), श्रीमती तनमव ा गाववत (इगतपेूरी) :

सन्माननीय

शा ेय शशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) प्रर्ाींत नगरातील (जज.ेमरावती) जॅक ॲयाड जजल स्कूलच्या आवारात आरागीरणीची लाकडढ
साठवून ठढ वयायात आल्याचढ माहढ सप््ें बर, २०१६ म्यढ वा त्या रम्यान यन र्शनास आलढ आहढ ,
हढ खरढ आहढ काय,

(२) ेसल्यास, ही लाकडढ ववद्यार्थयाांसाठी िोका ायक ेसल्यानढ याबाबत सींस्था चालक व वन
ववभागानढ कोणतीच कायशवाही कढली नाही, हढ ही खरढ आहढ काय,
(३) ेसल्यास, याप्रकरणी र्ासनानढ चौकर्ी करुन ववद्यार्थयाांसाठी िोका ायक ेसलढली
उपरोक्त र्ाळढ च्या आवारातील लाकडढ ह्ववयायाबाबत कोणती कायशवाही कढली वा करयायात यढत
आहढ ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?
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श्री. ववनोद तावडे (२३-१०-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) सीं भीय जॅक ॲयाड जजल र्ाळढ स ववस्तार ेर्िकाऱ्यानढ द नाींक १८/११/२०१६ रोजी
भढ् द ली होती. र्ाळढ तील लाकडढ उचलयायात आली ेसून र्ाळा व सींस्थढला सक्त ताकी
ढ यायात आली आहढ .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ियायाण पेव
ू व येथी
(१२)

सेंट मेरी शाळे ने ववदयावथींना आर.टी.ई. अांतगवत प्रवेश नािारयायाबाबत

६९६०४ (२७-०१-२०१७).

श्री.गणपेत गायिवाड (ियायाण पेव
ू )व :

सन्माननीय शा ेय

शशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कल्याण यढथील र्ाळढ म्यढ र्ासनाच्या

बालकाींच्या मोर्त

व सक्तीचा

मर्क्षणाचा

ेर्ियनयम २००९ ेींतगशत पालकाींनी २५ ्क्कढ राखीव ेसलढल्या जागढसाठी ऑनलाईन ेजश
भरलढ ेसताना प्रवढर्पत्र ममळल्यानींतरही सें् मढरी र्ाळढ नढ ४२ वव याशथींना आर.्ी.ई. ेींतगशत
प्रवढर् नाकारुन र्ासकीय यनयमाींचढ उल्लींघन कढल्याचढ द नाींक ४ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा
त्यासम
ु ारास यन र्शनास आलढ आहढ , हढ खरढ आहढ काय,

(२) ेसल्यास, र्ासनानढ र्ासकीय यनयमाींची पायमल्ली करणाऱ्या सें् मढरी र्ाळढ वर कोणती
कारवाई कढली वा करयायात यढत आहढ ,
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?
श्री. ववनोद तावडे (०३-१०-२०१८) : (१) ेींर्त: खरढ आहढ .
(२) सन २०१६ तढ २०१९ या कालाविीचढ पुनमाशन्यता आ ढ र् यनगशममत करयायात आलढलढ नाहीत.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
सारोळे (ता.मोहोळ, श्ज.सो ापेूर) येथी

आयएसओ सो ापेूर मानाांिन शमळा ेयाया श्जयाहा

पेररषदे च्या शाळा इमारतीच्या बाांधिामाबाबत

(१३)

६९९९१ (२७-०१-२०१७).

श्री.अशमन पेटे

श्री.भारत भा िे (पेांढरपेूर), श्री.अस म शेख (मा ाड पेश्श्चम),

(मुांबादे वी), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी) :

सन्माननीय शा ेय शशिण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सारोळढ

(ता.मोहोळ,

जज.सोलापरू )

यढथील

आयएसओ

मानाींकन

ममळालढल्या

जजल्हा

पररष ढ च्या र्ाळढ ची इमारत ेत्यींत िोका ायक ेसून यढथील ववद्यार्थयाांना जीव मुठीत घढवून
मर्क्षण े यावढ लागत ेसल्याचढ माहढ ऑगस््, २०१६ म्यढ वा त्या रम्यान यन र्शनास आलढ
आहढ , हढ खरढ आहढ काय,
(२) ेसल्यास, तालुक्यातील सहा र्ाळाींच्या इमारती िोका ायक ेसल्याबाबत जजल्हा स्तरावर
प्रस्ताव पाठववयायात आलढ आहढ त हढ ही खरढ आहढ काय,

वव.स. ४९७ (9)
(३) ेसल्यास, र्ासनानढ या प्रस्तावाींना मींजूरी

ढ वून स र र्ाळा पाडून तढथढ नवीन बाींिकाम

करयायाबाबत कोणती कायशवाही कढली वा करयायात यढत आहढ ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?

श्री. ववनोद तावडे (२३-१०-२०१८) : (१) ेींर्त: खरढ आहढ .
सारोळढ यढथील जजल्हा पररष

र्ाळढ तील ५ वगश खोल्या िोका ायक झाल्या आहढ त. परीं तु

िोका ायक वगशखोल्यात ववद्याथी बसववलढ जात नाहीत.
(२) व (३) मोहोळ तालक्
ु यातील १२ जजल्हा पररष

र्ाळाींतील ४७ वगशखोल्या जीणश झाल्या

ेसून त्यातील ४१ खोल्या यनलेिखत करयायात आल्या आहढ त. तसढच वगशखोली
बाींिकामाची

यनकड व यनिी उपलब्ितढनुसार जजल्हा

ेमभयानातन
ू बाींिकाम/

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

सममती व सवश मर्क्षा

रू
ु स्तीची तजवीज ठढ वली आहढ .
___________

बामणी (ता.हादगाव, श्ज.नाांदेड) येथी
(१४)

यनयोजन

रू
ु स्ती/

७०३७१ (२७-०१-२०१७).

श्जयाहा पेररषदे च्या शाळे ती

श्री.प्रतापेराव पेाटी

गैरसोईबाबत

धचख ीिर ( ोहा) :

सन्माननीय

शा ेय शशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) बामणी (ता.हा गाव, जज.नाीं ढ ड) यढथील जजल्हा पररष ढ च्या प्राथममक र्ाळढ तील ५ वगश
खोल्याींपक
ै ी एकाही खोलीला छत नसून स र बाींिकाम जीणश झालढ ेसून, मभींतीना तडढ तसढच
छत गळती ेसन
ू ही सवश मर्क्षा ेमभयानाची एकही वगशखोली या र्ाळढ ला

ढ यायात आलढली नाही,

हढ खरढ आहढ काय,

(२) ेसल्यास, यासीं भाशत र्ालढय यवस्थापन सममती व गावकऱ्याींनी मुख्य कायशकारी
ेर्िकारी, ग् मर्क्षण ेर्िकारी याींच्याकडढ ेनढकवढळा तक्रारी कढल्या आहढ त, हढ ही खरढ आहढ
काय,
(३) ेसल्यास, र्ासनानढ उपरोक्त र्ाळढ ला सख
ु सोयी उपलब्ि करुन

ढ यायाबाबत कोणती

कायशवाही कढली वा करयायात यढत आहढ ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?

श्री. ववनोद तावडे (२३-१०-२०१८) :(१) ेींर्त: खरढ आहढ.
सवश मर्क्षा ेमभयानाींतगशत बामणी जजल्हा पररष

र्ाळढ त एक वगश खोली बाींियायात आली

आहढ . र्ाळढ तील चार वगशखोल्या जीणश झाल्या आहढ त.
(२) होय
(३) वगशखोली

रू
ु स्ती/ बाींिकामाची यनकड व यनिी उपलब्ितढनुसार जजल्हा यनयोजन सममती व

सवश मर्क्षा ेमभयानातन
ू बाींिकाम/
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

रू
ु स्तीची तजवीज ठढ वली आहढ.
__________

वव.स. ४९७ (10)
नाशशि श्जया्याती
(१५)

८९ शाळा खोयायाचे नयाने बाांधिाम िरण्याबाबत

७०८२२ (२७-०१-२०१७).

श्री.योगेश (बापेू) घो पे (दे वळा ी) :

सन्माननीय शा ेय

शशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नामर्क जजल््यातील ८९ र्ाळा खोल्या या िोका ायक जस्थतीत ेसल्याचढ यन र्शनास
आलढ ेसून त्या जागी नववन खोल्या बाींियायाची आवश्यकता आहढ , हढ खरढ आहढ काय,

(२) ेसल्यास, सद्य:जस्थतीत उपरोक्त र्ाळा खोल्यातील सींबींर्ित ववद्याथी हढ समाजमींद रात
तसढच खाजगी जागढत मर्क्षण घढत आहढ त, हढ ही खरढ आहढ काय,
(३) ेसल्यास, उपरोक्त र्ाळाींना वगश खोल्या नयानढ बाींियायासाठी यनिी नसल्यानढ ही कामढ
प्रलींबबत आहढ त हढ ही खरढ आहढ काय,
(४) ेसल्यास, र्ासनानढ उपरोक्त प्रकरणी कोणती कायशवाही कढली वा करयायात यढत आहढ ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?
श्री. ववनोद तावडे (२३-१०-२०१८) : (१) हढ खरढ नाही.
नामर्क जजल्हयातील ७१५ वगशखोल्या ना रू
ु स्त आहढ त.

(२) व (३) हढ खरढ नाही.
(४)

जजल्हा यनयोजन सममतीकडून सन २०१७-१८ कररता प्राप्त ३ को्ी रूपयढ यनिीतून १०६

र्ाळाींच्या वगशखोल्याींची

रू
ु स्ती हाती घढयायात आली आहढ . तसढच यनिी उपलब्ितढनुसार सवश

मर्क्षा ेमभयान व जजल्हा यनयोजन सममतीच्या मा्यमातून वगशखोली
तजवीज ठढ वली आहढ.

रू
ु स्ती व बाींिकामाची

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात मराठा शाळे पेासून किमान ५ कि.मी. पेररसरात नवीन इांग्रजी मा्यमाच्या
शाळाांना पेरवानगी न दे ण्याबाबत

(१६)

७२११९

(२७-०१-२०१७).

(िळमनुरी), श्री.अशमन पेटे
खुलासा करतील काय :-

श्रीमती

(मब
ुां ादे वी) :

तनमव ा

गाववत

(इगतपेूरी),

डॉ.सांतोष

टारफे

सन्माननीय शा ेय शशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यात मराठी र्ाळढ पासून क्रकमान ५ क्रक.मी. पररसरात नवीन इींग्रजी मा्यमाच्या र्ाळाींना
परवानगी

आहढ काय,

ढ ऊ नयढ ेसा र्ासन यनणशय ेसून या र्ासन यनणशयाचढ उल्लींघन होत आहढ , हढ खरढ

(२) ेसल्यास, याबाबत र्ासनानढ सहे क्षण करुन मराठी र्ाळाींच्या ५ क्रकमी पररसरातील इींग्रजी
र्ाळाींना द लढली परवानगी रद्द करयायाबाबत कोणती कायशवाही कढली वा करयायात यढत आहढ ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?

वव.स. ४९७ (11)
श्री. ववनोद तावडे (२३-१०-२०१८) : (१) हढ खरढ नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
यवतमाळ येथी

श्जयाहा किडा िायाव या अांतगवत शा ेय

किडा सपेधेच्या तनधीचा अपेहार झायायाबाबत
(१७)

७३०४८ (२७-०१-२०१७).

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाव) :

सन्माननीय िीडा मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यवतमाळ यढथील जजल्हा क्रक्रडा कायाशलयानढ सन २०१५ -१६ च्या र्ालढय क्रक्रडा स्पिे रम्यान
ेयनयमतता

व

आर्थशक

गैरयवहार

कढल्याचढ

द नाींक

१२

सप््ें बर,

२०१६

रोजी

वा

त्यासुमारास यन र्शनास आलढ हढ खरढ आहढ काय,

(२) ेसल्यास, र्ासनानढ स र प्रकरणी आर्थशक नुकसानीस जबाब ार ेसलढल्या सींबर्ित
ेर्िका-यावर कोणती कारवाई कढली वा करयायात यढत आहढ ,
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?
श्री. ववनोद तावडे (१६-१०-२०१८) : (१) होय, तथावप यवतमाळ जजल््यात आयोजजत करयायात
आलढल्या र्ालढय क्रीडा स्पिेच्या आयोजनाम्यढ तसढच यनिी ववयनयोगाम्यढ कोणतीही
ेयनयममतता झाली नसल्याची बाब चौकर्ीेींती र्ासनाच्या यन े र्नास आली आहढ .
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मानेवाडी (ता.राधानगरी, श्ज.िोयाहापेूर) येथे श्जयाहा पेररषद
शाळे ा इमारत नसयायाबाबत

(१८)

७८२४७ (२०-०४-२०१७).

श्री.सत्यजीत पेाटी -सरुडिर (शाहूवाडी) :

सन्माननीय

शा ेय शशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मानढवाडी (ता.रािानगरी, जज.कोल्हापरू ) यढथढ इयत्ता पदहली तढ सातवी पयांत जजल्हा पररष
र्ाळा आहढ त, हढ खरढ आहढ काय,

(२) ेसल्यास, र्ाळढ ला खोल्या नसल्यानढ र्ाळढ चढ वगश उघड्यावर भरत ेसून ववद्यार्थयाांच्या
र्ालढय भववतयास िोका यनमाशण झाला आहढ , हढ ही खरढ आहढ काय,

(३) ेसल्यास र्ासनानढ रािानगरी तालुक्यातील (जज.कोल्हापूर) मानढवाडी यढथढ जजल्हा पररष
र्ाळढ ची इमारत बाींियायाकररता कोणती कायशवाही कढली वा करयायात यढत आहढ ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त?
श्री. ववनोद तावडे (१२-१०-२०१८) : (१) होय.
(२) हढ खरढ नाही.
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(३) सवश मर्क्षा ेमभयानात मींजूर करयायात आलढल्या वगशखोलीचढ बाींिकाम सरू
ु ेसून जजल्हा
यनयोजन सममतीकडून

स
ु री वगशखोली उपलब्ि करयायाची तजवीज ठढ वली आहढ .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मोखाडा (श्ज.पेा घर) ता ुक्याती
(१९)

७८३४० (२०-०४-२०१७).

श्जयाहा पेररषदे च्या शाळाांच्या दरु वसथेबाबत

श्री.अशमत घोडा (पेा घर) :

सन्माननीय शा ेय शशिण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मोखाडा

(जज.पालघर)

तालक्
ु यात

१५८

जजल्हा

पररष ढ च्या

र्ाळा

ेसून

बढहरवाडी,

बबवळपाडा, राऊतपाडा, खोच, िोंडमयाशचीमढ् ेर्ा एकूण ४० पढक्षा ेर्िक जजल्हा पररष
र्ाळाींच्या इमारती िोका ायक जस्थतीत आहढ त, हढ खरढ आहढ काय,
(२) तसढच, उपरोक्त र्ाळाींचढ सवेक्षण ेहवाल जजल्हा पररष
ेसून उक्त ेहवाल ेद्याप प्राप्त झालढला नाही तसढच
इमारतीचढ तात्काळ नववन बाींिकाम व

ववभाग, मोखाडा याींनी मागववलढ

ेपघाताच्या घ्ना ्ाळयायासाठी या

रु
ु स्ती करयायाबाबत स्थायनक नागररकाींनढ सन २०१३

पासन
ू मख्
ु य कायशकारी ेर्िकारी, मोखाडा याींना यनवढ नढ

ढ ऊनही कोणतीच कायशवाही कढली

नाही, हढ ही खरढ आहढ काय,

(३) ेसल्यास, या प्रकरणी र्ासनानढ चौकर्ी कढली आहढ काय, चौकर्ीनुसार र्ाळढ च्या
इमारतीची

रु
ु स्ती करयायाबाबत कोणती कायशवाही कढली वा करयायात यढत आहढ ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?

श्री. ववनोद तावडे (१२-१०-२०१८) : (१) ेींर्त: खरढ आहढ .
बढहरवाडी व खोच यढथील एक-एक इमारत िोका ायक आहढ . तसढच तालुक्यातील ४०

र्ाळाींतील ५३ वगशखोल्याींना मोठया

रू
ु स्तीची आवश्यकता आहढ .

(२) मोखाडा तालक्
ु यातील सवश र्ाळाींचढ स्रक्चरल ऑडड् करयायाची कायशवाही मख्
ु य कायशकारी
ेर्िकारी याींच्या आ ढ र्ाींनुसार चालू आहढ .

(३) सवश मर्क्षा ेमभयान, जजल्हा यनयोजन सममती इत्या ी मा्यमाींतून र्ाळाींच्या
तजवीज ठढ वली आहढ.

रू
ु स्तीची

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वाांद्रे (मुांबई) येथी

अन्न व औषधे प्रशासन िायाव याच्या

सश
ु ोशभिरणाच्या चौिशीबाबत

(२०)

७९४३३ (२०-०४-२०१७).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पेश्श्चम) : सन्माननीय अन्न

व औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) वाींद्रढ (मुींबई) यढथील ेन्न व औषिढ प्रर्ासन कायाशलयाच्या इमारतीचढ सुर्ोमभकरणाचढ काम
खाजगी यनिीतुन झाल्या प्रकरणी चौकर्ी पूणश झाली आहढ काय,

(२) ेसल्यास, उक्त प्रकरणी कढलढल्या चौकर्ीत काय आढळून आलढ व खाजगीरीत्या
सर्
ु ोमभकरण करणा-या सींबर्ित ेर्िका-याींवर कोणती कारवाई कढली वा करयायात यढत आहढ ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?
श्री. धगरीश बापेट (०५-०९-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) होय चौकर्ीत सींबर्िताींनी क्रकरकोळ स्वरुपाचढ पड ढ ब लणढ, रीं गकाम इ. कामढ
कढल्याचढ आढळलढ ेसून

खल घढयायाजोगी बाब नसल्यानढ कायशवाहीचा प्रश्न उद््वत नाही.
___________

शसांधदग
ु व श्जया्याचे प्रारूपे किनारा िेत्र यवसथापेन आराखडयाांच्या
सांदभावती

(२१)

९६३१४ (३०-१२-२०१७).

हरितीांबाबत

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पेयाववरण मांत्री पुढील

(१) मसींि ग
ु श जजल््याचढ सी. आर. झढड. ेर्िसूचना २०११ ेींतगशत प्रारूप क्रकनारा क्षढत्र
यवस्थापन आराखडढ बनववयायाचढ काम सढस मार्शत पूणश झालढलढ ेसल्यानढ स र आराखडा
प्रमसद्ध करून नागररकाींकडून हरकती मागववणढ आवश्यक ेसताना माहढ नोहें बर, २०१७ पयांत
जजल््यातील क्रकती नागररकाींच्या हरकती प्राप्त झाल्या आहढ त,
(२)

ेसल्यास,

उक्त

हरकतीींची

खल

घढऊन

र्ासनानढ

कोणती

कायशवाही

कढली

वा

करयायात यढत आहढ ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त?
श्री. रामदास िदम (२६-०९-२०१८) : (१) सी.आर.झढड ेर्िसच
ू ना, २०११ नस
ु ार मसींि ग
ु श
जजल्हयाचढ प्रारूप क्रकनारा क्षढत्र यवस्थापन आराखडढ बनववयायाचढ काम कढदद्रय पयाशवरण, वनढ व
वातावरणीय ब ल, नवी द ल्ली याींनी प्रार्िकृत कढलढल्या सढस, कढरळ या सींस्थढनढ पूणश कढलढलढ
आहढ त. त्यानुसार जजल्हार्िकारी, मसींिु ग
ु श याींनी द नाींक २१/०८/२०१७ रोजी नागरीकाींच्या हरकती
व

सूचना

मागववयायात

आल्या.

त्यावर

जजल्हयार्िका-याच्या

े्यक्षतढखाली

द नाींक

११/१०/२०१७ रोजी जनसन
ु ावणी घढयायात आली. प्रारुप आराखडयानस
ु ार सावशजयनक स्वरुपाच्या
३७ व वैयजक्तक स्वरुपाच्या ४८ ेर्ा एकूण ८५ हरकती व सच
ू ना प्राप्त झालढल्या आहढ त.

(२) प्रारुप आराखडयाींवर नागररकाींकडून प्राप्त झालढल्या एकूण ८५ हरकती व सूचना पुढील

कायशवाहीसाठी सढस कढरळ या सींस्थढकडढ द नाींक १५/०१/२०१८ रोजी पाठववयायात आल्या ेसून

ेींयतम आराखडढ प्राप्त झाल्यानींतर त्यास र्ासनाची मान्यता घढऊन केंदद्रय पयाशवरण, वनढ व
वातावरणीय ब ल, नवी द ल्ली याींचढकडढ मींजुरीसाठी पाठववयायात यढईल.
(३) प्रश्र उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४९७ (14)
अहमदनगर श्जया्याती
(२२)

९७४५६ (०६-०१-२०१८).

दध
ू प्रकिया िेंद्रात भेसळ होत असयायाबाबत
श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा) :

सन्माननीय अन्न व

औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ेहम नगर जजल््यातील

ि
ू प्रक्रक्रया केंद्रात भढसळ होत ेसल्याच्या प्रकरणी स्थायनक

गुन्हढ र्ाखढच्या पोमलसाींनी छापा ्ाकला होता, हढ खरढ आहढ काय,

(२) ेसल्यास, या छाप्यात कोणकोणत्या वस्तू हस्तगत करयायात आल्या आहढ त,

(३) ेसल्यास, या प्रकरणी आतापयांत क्रकती जणाींवर कोणत्या कलमान्वयढ कारवाई कढली वा
करयायात यढत आहढ तसढच या प्रकरणाची सद्यःजस्थती काय आहढ ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?
श्री. धगरीश बापेट (२९-०९-२०१८) : (१) होय, हढ खरढ आहढ .
(२) द .१३/०९/२०१७ रोजी ेन्न व औषि प्रर्ासनानढ व स्थायनक गुन्हढ र्ाखढचढ ेर्िकारी याींचढ
समवढत मढ.श्री भवानी

ि
ु प्रोसढमसींग प्रा.मल., जज.ेहम नगर या पढढीची तपासणी करुन ेन्न

सुरक्षा ेर्िकारी याींनी स र पढढीतून २ गायीचढ

ि
ु ाचढ नमन
ु ढ व ५ भढसळकारक प ाथश Instant

Tea Coffee Dried Powder, Caustic Soda Flakes, Unknown White Powder,
Unknown liquid chemical या भढसळकारी प ाथाांचा साठा जप्त करयायात आला आहढ .
द .१४.०९.२०१७ रोजी मढ. ेयाणामसींिु या पढढीमिुन १ गाईच्या

ि
ु ाचा नमुना व

Potassium Hydroxide Flakes (Costic Potash) हा भढसळकारक प ाथश जप्त करयायात
आला आहढ .
(३) गाईच्या

ि
ु ाच्या

ोन कमी

जज.ेहम नगर या पढढीच्या
कायद्याींतगशत

जाशच्या नमन्
ु याप्रकरणी मढ.श्री भवानी

ोन सींचालकाववरु्

ोन न्याययनणशय प्रकरणढ

आल्यानढ ३ न्याययनणशय प्रकरणढ

व पढढीववरु्

ि
ु प्रोसढमसींग प्रा.मल.,

ेन्न सुरक्षा व मानकढ

ाखल कढली आहढ त. तसढच भढसळकारी प ाथश आढळून

ाखल कढली ेसुन न्याययनणशयासाठी प्रलींबबत आहढ त.

मढ.ेयाणामसींिु ममल्क ॲयाड ममल्क प्रॉडक््, या पढढीचढ मालकाववरु्

मानकढ कायद्याींतगशत १
न्याययनणशय प्रकरण

ेन्न सरु क्षा व

ि
ु ाच्या नमुन्या प्रकरणी तसचढ १ भढसळकारी प ाथश आढळुन आल्यानढ

ाखल कढलढ ेसून न्याययनणशयासाठी प्रलींबबत आहढ .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
अांबरनाथ (श्ज.ठाणे) औद्योधगि वसाहतीमधी
(२३)

१०१२७२ (३०-१२-२०१७).

िांपेन्याांवर िे ेयाया िारवाईबाबत

डॉ.बा ाजी किणीिर (अांबरनाथ) :

सन्माननीय पेयाववरण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ेींबरनाथ (जज.ठाणढ) औद्योर्गक वसाहतीमिील सी.ई.्ी.पी.प्लाीं् गत वषशभरापासून बीं

ेसल्यानढ औद्योर्गक वसाहतीतील ेनढक कींपन्यामिन
ू रसायन ममर्श्रत पायायावर प्रक्रक्रया न
करताच हढ

पाणी बाहढ र सोडल्यानढ तसढच िरण क्षढत्रात रसायन ्ाकयायात आल्यामळ
ु ढ

वव.स. ४९७ (15)
एम.पी.सी.बी.नढ याची गींभीर
बीं

खल घढत औद्योर्गक वसाहतीतील तब्बल १२ कींपन्याींना कींपनी

करयायाच्या नो्ीसा माहढ जल
ु ,ै २०१७ म्यढ वा त्या रम्यान पाठववल्या आहढ त, हढ खरढ आहढ

काय,

(२) ेसल्यास, स रहू १२ कींपन्या कोणत्या आहढ त व त्याींच्यावर कोणती कारवाई कढली वा
करयायात यढत आहढ ,
(३) नसल्यास, होणाऱ्या ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?
श्री. रामदास िदम (२८-०९-२०१८) : (१) हढ खरढ आहढ .
(२) ेयतररक्त ेींबरनाथ औ योर्गक वसाहतीम्यढ साींडपाणी यनमाशण करणा-या सवश उ योगाींचढ
साींडपाणी हढ प्रक्रक्रया कढल्यानींतर पुनव
श ापर करयायात यढतढ तसढच काही उ योगाींनी र्ुन्य
यनषकासन प् त (ZLD)ेवलींबलढली आहढ. परीं तु

एवप्रल, मढ व जून, २०१७ म्यढ करयायात

आलढल्या पाहणीम्यढ प्रक्रक्रया कढलढलढ साींडपाणी बागकामाकरीता वापरत ेसल्याचढ यन र्शनास

आल्यामळ
ु ढ स र १२ उ योगाींना महाराषर प्र ष
ू ण यनयींत्रण मींडळातर्े जल
ु ै, २०१७ म्यढ
कारखानढ बीं

करयायाच्या नो्ीस

ढ यायात आलढल्या आहढ त.

तसढच र्चखलढाली िरण क्षढत्राम्यढ घातक घनकचरा ्ाकल्याचढ आढळून आल्यामळ
ु ढ

महाराषर

प्र ष
ू ण यनयींत्रण

मींडळानढ ७ उ योगाींना कारणढ

ाखवा नो्ीस

ढ यायात आलढल्या

होत्या. त्यापैकी ३ उ योगाींना प्रस्ताववत आ ढ र् तसढच ४ उ योगाींना उत्पा न बीं चढ आ ढ र्
ढ यायात आलढलढ आहढत.तसढच

ेयतररक्त ेींबरनाथ यढथील सामुययक साींडपाणी प्रक्रक्रया केंद्र

(सी.ई.्ी.पी.) मा.हररत लवा , पुणढ याींच्या आ ढ र्ान्वयढ
(३) प्रश्र उद््ावत नाही.

१०१५९५ (०६-०१-२०१८).

करयायात आलढला आहढ.

___________

आहदनाथ व मिाई साखर िारखान्याती
(२४)

बीं

(ता.िरमाळा, श्ज.सो ापेरू ) सभासदाांना

जुनी साखर वाटपे िेयायाबाबत
श्री.नारायण पेाटी

(िरमाळा) :

सन्माननीय अन्न व

औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आद नाथ व मकाई साखर कारखान्यानढ (ता.करमाळा, जज.सोलापूर) सन २०१७ च्या

द वाळी सणायनममत्तानढ कारखान्याींच्या सभास ाींसाठी सन २००५-०६ म्यढ लालसर, काळप् व
मींग्ु या ेसलढली साखर करमाळा तालक्
ु यातील बालढवाडी यढथील साखर वा्प केंद्रात द नाींक १२
ऑक््ाबर, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास वा्प कढली, हढ खरढ आहढ काय,

(२) ेसल्यास, जुनी साखर वा्प करणढ बढकाय ढ र्ीर ेसल्यामुळढ कारखान्याींच्या सभास ाींनी
जजल्हा ेन्न व औषि प्रर्ासन ेर्िकारी याींच्याकडढ तक्रार कढली आहढ , हढ ही खरढ आहढ काय,

(३) ेसल्यास, ेन्न व औषि प्रर्ासनानढ स र साखरढ चढ नमन
ू ढ घढऊन प्रयोग र्ाळढ त
तपासणीसाठी पाठववल्याचा ेहवाल र्ासनास प्राप्त झाला आहढ काय,

(४) ेसल्यास, स र ेहवालाच्या ेनुषींगानढ र्ासनानढ सींबींर्िताींवर कोणती कारवाई कढली वा
करयायात यढत आहढ ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त

?

वव.स. ४९७ (16)
श्री. धगरीश बापेट (१४-०९-२०१८) : (१)

हढ खरढ नाही. तथावप, द .१३/१०/२०१७ रोजी

या वत्ृ तपत्राम्यढ ेर्ा आर्याची बातमी प्रमस्

ै .सकाळ

झालढली होती.

(२) हढ खरढ नाही.

ेन्न व औषि प्रर्ासनास ेर्ा प्रकारची तक्रार प्राप्त झालढली नाही.
(३) व (४)

स र बातमीच्या ेनुषींगानढ ेन्न व औषि प्रर्ासनानढ मढ. आद नाथ साखर

कारखाना, ता.करमाळा, जज.सोलापूर यढथढ भढ्

ढ ऊन साखरढ चढ नमन
ु ढ तपासणी

घढयायात आलढ

होतढ. स र नमुन्याींचा ेहवाल प्राप्त झाल ेसून स र साखरढ चा ेन्न नमन
ु ा साखरढ साठी
ेसलढल्या २.८.१ मान ानस
ु ार आहढ . मात्र स र नमन
ु ा लढबल
ववश्लढषकाींनी घोवषत कढलढ आहढ .
स र लढबल

ोषयक्
ु त ेसल्याचढ ेन्न

ोषाबाबत न्याययनणशय ेर्िकारी, पुणढ याींच्याकडढ

न्याययनणशय प्रकरण द .२५/०१/२०१८ रोजी

ीं डात्मक कारवाईकरीता

ाखल करयायात आलढ आहढ .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पेरळ (मुांबई) येथे अस ेयाया हाफकिन जीव औषध तनमावण महामांडळाती
तत्वावरी

(२५)

१०४८२० (०७-०४-२०१८).

रोजांदारी

िामगाराांना िायम िरण्याबाबत

श्री.अजय चौधरी (शशवडी), श्री.अशमन पेटे

श्री.आशसफ शेख (मा ेगाांव म्य) :

(मुांबादे वी),

सन्माननीय अन्न व औषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परळ (मींब
ु ई) यढथढ ेसलढल्या हार्क्रकन जीव औषि यनमाशण महामींडळात सन १९९५ पासन
ू
रोजीं ारीवर काम करणा-या ४२ कमशचा-याींना यवस्थापनानढ कायम कढलढ नाही, हढ खरढ आहढ
काय,
(२) ेसल्यास, स र ४२ कामगाराींच्या बाजूनढ न्यायालयानढ यनकाल

ढ ऊनही कमशचाऱ्याींना

कायमस्वरुपी कामावर न घढतल्यानढ कामगाराींनी याबाबत मा.मख्
ु यमींत्री तसढच मा.ेन्न व
औषि प्रर्ासन मींत्री याींच्याकडढ वारीं वार मागणी कढली आहढ, हढ ही खरढ आहढ काय,

(३) ेसल्यास, रोजीं ारी कामगाराींबाबत हार्क्रकनच्या जग ीर् कुलकणी आिण र्ींकर वार याींनी

खो्ी मादहती मा.मुख्यमींत्री व मा.ेन्न व औषि प्रर्ासन मींत्री याींना द ल्यानढ मा.ेन्न व
औषि प्रर्ासन मींत्री याींनी याबाबतची सन २०११ ची को्ाशची ऑडशर कॉपी घढऊन सींबींर्ित
ेर्िका-याींना

उपजस्थत

राहयायाचढ

यन ढ र्

द ल्यानींतरही

सींबींर्ित

ेर्िका-याींनी कोणतीच

यनणशयात्मक कायशवाही कढलढली नाही, हढ ही खरढ आहढ काय,
(४) ेसल्यास, हार्क्रकन जीव औषि यनमाशण महामींडळात १९९५ पासून रोजीं ारीवर काम
करणा-या कामगाराींना कायम स्वरुपी करयायाबाबत र्ासनानढ कोणती कायशवाही कढली वा
करयायात यढत आहढ
(५) ेसल्यास, याबाबत चौकर्ी करयायात आली आहढ काय, चौकर्ीत काय आढळून आलढ,
नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?

वव.स. ४९७ (17)
श्री. धगरीश बापेट (०१-१०-२०१८) : (१) होय.
(२) मा.औद्योगीक न्यायालयानढ द लढला यनकाल हा कामगाराींच्या बाजूचा नाही. कारण
न्यायालयानढ द .२४/०८/२०११ च्या आ ढ र्ात स्पष् नमू

कढलढ आहढ की, महामींडळात ज्यावढळढस

रोजीं ारी तत्वावरील काम उपलब्ि होईल त्यावढळढसच कढवळ रोजीं ारी कमशचाऱ्याींच्या जढषठता
या ीप्रमाणढ चक्राकार प् तीनढ त्याींना काम

ढ यायात यावढ. परीं तु रोजीं ारी कमशचारी सातत्यानढ

कायमस्वरुपी कामावर घढयायाची मागणी करत आहढ त.
(३) हढ खरढ नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
अरळगुांडी (ता.गडहहांग् ज, श्ज.िोयाहापेूर) येथी

नागरीिाांना गाळ शमश्रीत

पेाण्याचा पेुरवठा होत असयायाबाबत

(२६)

१०७३३७ (१४-०४-२०१८).

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िाग ), श्री.श्जतेंद्र आहाड (मांब्र
ु ा िळवा),

श्रीमती सां्यादे वी दे साई-िुपेेिर (चांदगड) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पेाणीपेुरवठा व सवच्छता मांत्री पुढील

(१) ेरळगुींडी (ता.गडदहींग्लज, जज.कोल्हापूर) या गावास गाळ ममश्रीत पाणीपुरवठा होत
ेसल्याचढ माहढ जानढवारी, २०१८ च्या

स
ु ऱ्या सप्ताहात यन र्शनास आलढ, हढ खरढ आहढ काय,

(२) ेसल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनामार्शत चौकर्ी कढली आहढ काय, चौकर्ीत काय आढळून
आलढ व तद्नस
ु ार ेरळगुींडी गावातील नागरीकाींना स्वच्छ, र्ु्
र्ासनानढ कोणती कायशवाही कढली वा करयायात यढत आहढ ,

व पुरढसढ पाणी ममळावढ म्हणून

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?
श्री. बबनराव

ोणीिर (०९-१०-२०१८) : (१) होय.

(२) ेरळगींड
ु ी गावासाठी सन १९८६-८७ म्यढ गावठाना लगत दहरयायकढर्ी न ीकाठी ववदहर
घढऊन नळ पाणी पुरवठा योजना राबववयायात आली आहढ. दहरयायकढर्ी न ीवर र्चत्री म्यम
प्रकल्प उभारयायात आल्यानढ या योजनढस जानढवारी नींतर पाणी कमी पडत ेसल्यानढ

सन

२०१०-११ म्यढ ५ क्रक.मी. ेींतरावरील खण ाळ बींिा-यावरुन नवीन योजना सुरु करयायात
आली आहढ .

ोन्ही योजना ग्रामपींचायतीच्या ताब्यात आहढ त. खण ाळ बींिा-यावरील योजनढचढ ेींतर
जास्त ेसल्यानढ लाई् बबल

प्ु प् यढत ेसल्यानढ दहरयायकढर्ी न ीवरील जन
ु ी योजनाही

ऑगस्् तढ डडसेंबर या कालाविीत ग्रामपींचायतीमार्शत चालवयायात यढतढ. जुन्या योजनढत न ी

पात्रातील पाणी कमी झाल्यानढ जॅकवढलम्यढ यढणा-या पायायाबरोबर रें च गॅलरीद्वारढ गाळ
आल्याचढ आढळलढ. याबाबत त्वरीत कायशवाही करुन नवीन खण ाळ बींिा-यावरील योजनढतन
ू
गावास र्ु्

व पुरढसा पायायाचा परु वठा सुरु करयायात आला व आताही होत आहढ .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४९७ (18)
राज्यात तनयमाांची अांम बजावणी न िरणा-या रक्तपेेढयाांचे पेरवाने रद्द िेयायाबाबत
(२७)

१०७८२९ (१४-०४-२०१८).

श्री.प्रिाश फातपेेिर (चें बूर), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे),

श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती नगर), श्री.योगेश (बापेू) घो पे (दे वळा ी), श्री.सांजय पेोतनीस

(िश ना), श्री.सदा सरवणिर (माहहम), श्री.प्रतापे सरनाईि (ओवळा माश्जवडा), श्री.सरु े श
धानोरिर (वरोरा),

श्री.अतन

िदम

(तनफाड),

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड राजा), श्री.सुतन
श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :
खुलासा करतील काय :-

श्री.अतु

भातखळिर

(िाांहदव ी

पेूव)व ,

शशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी),

सन्माननीय अन्न व औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यात यनयमाींची ेींमलबजावणी न करणा-या १२ रक्तपढढयाींचढ परवानढ ेन्न व औषि
प्रर्ासनानढ रद्द कढलढ ेसून एका रक्तपढढीचा परवाना माहढ एवप्रल तढ ऑक््ोबर, २०१७ म्यढ

तसढच नागपूर र्हरातील र्ासकीय वैद्यकीय महाववद्यालयासह पाच रक्तपढढयाींचढ परवानढ
यनलींबबत कढल्याचढ माहढ जानढवारी, २०१८ म्यढ वा त्या रम्यान यन र्शनास आलढ, हढ खरढ आहढ
काय,
(२) ेसल्यास, उपरोक्त रक्तपढढया कोणकोणत्या आहढ त तसढच ेनढक रक्तपढढयाींम्यढ तींत्रज्ञ व
जबाब ार ेर्िकारीही नसल्याचढ यन र्शनास आलढ, हढ ही खरढ आहढ काय,
(३) ेसल्यास, याबाबत र्ासनानढ चौकर्ी कढली आहढ काय, चौकर्ीत काय आढळून आलढ आहढ

व त्यानुसार रक्तपढढयाींकररता ेसणा-या यनयमाींची ेींमलबजावणी होणढ तसढच यनयमाींचढ
उल्लींघन करणा-या रक्तपढ्याींवर कोणती कारवाई कढली वा करयायात यढत आहढ ,

(४) तसढच बढजबाब ार रक्तपढढयाींना प्रयतबींि घालयायासाठी कोणत्या उपाययोजना कढल्या वा
करयायात यढत आहढ त,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?
श्री. धगरीश बापेट (०४-०८-२०१८) : (१) हढ ेींर्त: खरढ आहढ.
ेन्न व औषि प्रर्ासनानढ माहढ एवप्रल, तढ ऑक््ोबर, २०१७ या कालाविीत एकूण १४

रक्तपढ्याींवर कारवाई कढली ेसन
ू एका रक्तपढढीचा परवाना रद्द व १३ रक्तपढ्याींचढ परवानढ
यनलींबबत करयायात आलढ आहढ त.

नागपूर र्हरातील र्ासकीय वैद्यकीय महाववद्यालयासह पाच रक्तपढढयाींचढ परवानढ

यनलींबबत कढल्याची बाब माहढ जानढवारी, २०१८ म्यढ वा त्या

रम्यान यन र्शनास आलढली नाही.

मात्र ऑक््ोबर, २०१५ तढ माचश २०१६ या कालाविीत नागपरू यढथील ५ रक्तपढ्याींचढ परवानढ
यनलींबबत करयायात आलढ ेसून त्यात र्ासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, नागपूर
मिील रक्तपढढीचा समावढर् आहढ .

(२) उपरोक्त रक्तपढ्याींम्यढ तींत्रज्ञ व जबाब ार ेर्िकारी नसल्याचढ ेन्न व औषि
प्रर्ासनाच्या यन र्शनास आलढलढ नाही.
एवप्रल तढ ऑक््ोबर २०१७ म्यढ कारवाई कढलढल्या रक्तपढ्याींची नावढ खालीलप्रमाणढ आहढ त.
े)

१ रद्द रक्तपढढी

१. मढ.एम.बी.मोरढ र्ाऊडेंर्न, कै.डी.जी. त्करढ ब्लड बँक, जज.रायगड

वव.स. ४९७ (19)
ब)

१३ परवानढ यनलींबबत रक्तपढ्या

१ मढ.नवी मुींबई ब्लड बँक, जज.रायगड

२ पद्मश्री डॉ.डी.वाय.पा्ील हॉस्पी्ल ब्लड बँक, जज.ठाणढ
३ मढ. मजल्लकाजन
ुश चॅरर्ढ बल सींस्था, ममलकाजन
ुश रक्तपढढी, सोलापरू
४ मढ. मस् ढ श्वर रक्तपढढी, सोलापरू
५ मढ.ेक्षय रक्तपढढी, सोलापूर

६ मढ.ेतहर रक्तपढढी, सोलापूर

७ मढ.कढ.एन.गज
ु र रक्तपढढी, सातारा

८ राजश्री र्ाहू रक्तपढढी, कोल्हापूर
९ यर्ो र्शन सामाजजक ववकास मींडळ सींचमलत ेपशण रक्तपढढी, कोल्हापूर
१० मढ.इींडडयन मसरॉलाजीकल इजन्स््ट्यु् रक्तपढढी, पुणढ.
११ पुणढ चढस्् हॉस्पी्ल रक्तपढढी, पुणढ.

१२ मढ.कढ.ई.एम. हॉजस्प्ल रक्तपढढी, पण
ु ढ.

१३ मढ. पल्लवी ब्लड बँक, पींडडत म न मालवीया र्ताब् ी हॉस्पी्ल, मुींबई.
क) एवप्रल, २०१५ तढ माचश २०१६
त्याींचा तपर्ील

रम्यान नागपूर यढर्थल रक्तपढ्याींववरु्

कारवाई कढली

१ लाईर्लाईन ब्लडबँक,नागपरू

२ लता मींगढर्कर हॉजस्प्ल ब्लड बँक, नागपूर

३ र्ासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय नागपूर
४ आयुष ब्लडबँक, नागपूर

५ र्ासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व सुपर स्पढर्ामल्ी हॉजस्प्ल ब्लड बॅक, नागपूर

(३) ेन्न व औषि प्रर्ासनानढ माहढ एवप्रल, तढ ऑक््ोबर, २०१७ या कालाविीत एकूण १४
रक्तपढ्याींवर कारवाई कढली ेसून एका रक्तपढढीचा परवाना रद्य व १३ रक्तपढ्याींचढ परवानढ

यनलींबबत करयायात आलढ आहढ त. तसढच ऑक््ोबर, २०१५ तढ माचश २०१६ या कालाविीत नागपूर
यढथील ५ रक्तपढ्याींवर कारवाई करुन परवानढ यनलींबबत करयायात आहढ त.

(४) ेन्न व औषि प्रर्ासनामार्शत रक्तपढ्याींच्या यनयमीत तपासयाया करयायात यढत ेसन
ू
ोषीींवर योग्य ती कारवाई करयायात यढतढ.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

राज्याती
(२८)

___________

किरिोळ वविेत्याांना अन्न व औषध ववभागाचा पेरवाना शमळण्याबाबत

१०८३१५ (१७-०४-२०१८).

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पेश्श्चम),

अॅड.आशशष शे ार (वाांद्रे पेश्श्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पेनवे ), अॅड.पेराग अळवणी (वव ेपेा े),
िॅप्टन आर.तशम

सेयावन (सायन-िोळीवाडा), श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पेश्श्चम) :

सन्माननीय अन्न व औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. ४९७ (20)
(१) राज्यात र्ळवालढ, भाजीवालढ, मासढ, ेींडीवाल्याींसारख्या क्रकरकोळ ववक्रढत्याींना ेन्न व
औषि ववभागाच्या परवान्यामर्वाय या वस्तू ववकता यढणार नसल्याचढ पररपत्रक ेन्न-औषि
प्रर्ासनानढ काढलढ ेसल्याचढ माहढ जानढवारी, २०१८ म्यढ वा त्या रम्यान यन र्शनास आलढ आहढ ,
हढ खरढ आहढ काय,
(२)

ेसल्यास, जढ क्रकरकोळ ववक्रढतढ ेसा परवाना घढणार नाहीत त्याींच्यावर गुन्हा

करुन सहा मदहन्याची मर्क्षा आिण रूपयढ ५ लाखाींचा

ाखल

ीं ड होऊ र्कतो, हढ ही खरढ आहढ काय,

(३) ेसल्यास, याबाबत र्ासनानढ चौकर्ी कढली आहढ काय, चौकर्ीत काय आढळून आलढ व
त्यानस
ु ार स र क्रकरकोळ ववक्रढत्याींना ेन्न परवाना ममळयायाबाबत कोणती उपाययोजना कढली
वा करयायात यढत आहढ ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?
श्री. धगरीश बापेट (१३-०७-२०१८) : (१) हढ खरढ आहढ .
(२) हढ खरढ आहढ .
(३) ेन्न परवाना व नों णीसाठी ऑनलाईन प्रणाली आहढ . र्ुल्क सु् ा ऑनलाईन प् तीनढ
जस्वकारयायात यढतढ. त्यामळ
ु ढ परवाना / नों णी प्रमाणपत्र सहजररत्या प्राप्त करयायास म त होत
आहढ .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

उमरगा (श्ज.उसमानाबाद) ता ुक्याती

ाभार्थयाांना वैयश्क्ति शौचा य बाांधिामाचे

अनुदान शमळण्याबाबत

(२९)

११०८३७ (१९-०४-२०१८).

श्री.ज्ञानराज चौगु े (उमरगा) :

व सवच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यात

स्वच्छ

भारत

ममर्न

ेींतगशत

ग्रामीण भागातील

सन्माननीय पेाणीपेुरवठा
वैयजक्तक

स्वच्छतागह
ृ

बाींिकामासाठी र्ासनाकडून प्रत्यढकी १२ हजार रुपयाींचढ ेनु ान द लढ जात आहढ , हढ खरढ आहढ
काय,

(२) ेसल्यास, उमरगा (जज.उस्मानाबा ) तालक्
ु यातील १ हजार १६९ स्वच्छतागह
ृ ाींच्या
ेनु ानाकररता १ को्ी ४० लाख २८ हजार रुपयाींची मागणी करूनही सींबींर्ित लाभार्थयाांना
रक्कम ेद्यापही प्राप्त झालढली नाही, हढ ही खरढ आहढ काय,

(३) ेसल्यास, याबाबत र्ासनानढ चौकर्ी कढली आहढ काय, त्यात काय आढळून आलढ व

त्यानुसार उक्त तालुक्यातील लाभार्थयाांना तातडीनढ ेनु ान ममळयायाबाबत कोणती कायशवाही
कढली वा करयायात यढत आहढ ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?
श्री. बबनराव

ोणीिर (०६-१०-२०१८) : (१) होय, हढ खरढ आहढ .

वव.स. ४९७ (21)
स्वच्छ भारत ममर्न ेींतगशत ग्रामीण भागातील पात्र लाभार्थयाांस वैयजक्तक र्ौचालय
बाींिकाम पूणश करयायात यढऊन तपासणीेींती प्रत्यढकी रुपयढ १२०००/- इतकी प्रोत्साहनपर रक्कम
द ली जातढ.

(२) हढ खरढ नाही.
उमरगा तालुक्यातील १ हजार १६९ वैयजक्तक र्ौचालयाींसाठी रुपयढ १ को्ी ४० लाख २८

हजार रुपयढ इतकी प्रोत्साहनपर रक्कम सींबींर्ित लाभार्थयाांच्या खात्यावर वगश करयायात आली
आहढ .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ातूर श्जयाहा पेररषदे च्या सवव शाळा व पेाणीपेुरवठा योजना सौर ऊजेत समाववष्ट्ट िरण्याबाबत
(३०)

११११८१ (१९-०४-२०१८).

श्री.त्र्यांबिराव शभसे ( ातरू ग्रामीण) :

सन्माननीय

पेाणीपेुरवठा व सवच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

लातरू जजल््यातील सवश र्ाळा व पाणीपरु वठा योजना सौर ऊजेत समाववष् करून सवश

पाणीपुरवठा योजना व सवशच जजल्हा पररष

र्ाळढ त सौर उजाश प्रकल्प राबववयायाबाबत मा.उजाश

मींत्री महो याींनी द नाींक २९ जून, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास लातूर यढथील आढावा बैठकीत
जजल्हापररष
(२)

व महाववतरण ववभागास यन े र् द लढ आहढ त, हढ खरढ आहढ काय,

तसढच उक्त दठकाणी क्रकती र्ाळढ त व कोणत्या पाणीपुरवठा योजनाींवर सौर ऊजाश प्रकल्प

राबववयायात आलढ आहढ त व स र प्रकल्प राबववयायाबाबत क्रकती कालाविी लागणार आहढ ,

(३) ेसल्यास, स र यन े र्ाच्या ेनुषींगानढ र्ासनानढ चौकर्ी कढली आहढ काय, चौकर्ीत काय
आढळून आलढ व त्यानस
ु ार उक्त प्रकल्प राबववयायाबाबत कोणती कायशवाही कढली वा करयायात
यढत आहढ ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?
श्री. बबनराव

ोणीिर (२४-१०-२०१८) : (१) होय

(२) लातूर जजल््यातील १० तालक्
ु याम्यढ एकूण २९ जजल्हा पररष
आिाररत

हु ढ री

र्ाळाींम्यढ

सौर उजेवर

पींप योजना राबववयायात आलढल्या आहढ त. तसढच जजल््यातील एकूण ४९ पाणी

परु वठा योजनाींवर सौर प्रकल्प राबववयायात यढत आहढ . सौर उजाश प्रकल्प पण
ू श जजल््यात
राबववयायाकररता योजनाींच्या मींजुरीनींतर

ीड- ोन वषाशचा कालाविी लागणार आहढ.

(३) स र यन े र्ाच्या ेनुषींगानढ र्ासनामार्शत महाऊजाश याींच्या मार्शत प्रकल्प राबववयायाची
कायशवाही करयायात यढत आहढ .
(४) ववलींब झालढला नाही.
___________

वव.स. ४९७ (22)
िोयाहापेूर श्जयाहयात अन्न व औषध ववभागाने भेसळ ववरोधात िारवाई िेयायाबाबत
(३१)

१११४९८ (१७-०४-२०१८).

डॉ.सुश्जत शमणचेिर (हातिणांग े) :

सन्माननीय अन्न व

औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जजल्हयात ेन्न व औषि ववभागानढ माहढ डडसेंबर, २०१७ म्यढ वा त्या रम्यान
भढसळीबाबत कारवाई कढली, हढ खरढ आहढ काय,

(२) ेसल्यास, याबाबत र्ासनानढ चौकर्ी कढली आहढ काय, चौकर्ीत काय आढळून आलढ व
त्यानुसार उक्त कारवाईम्यढ क्रकती जणाींवर कोणत्या कलमान्वयढ कारवाई करयायात आली वा
यढत आहढ व क्रकती क्रकींमतीचा माल जप्त करयायात आला आहढ,
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?
श्री. धगरीश बापेट (१३-०७-२०१८) : (१) हढ खरढ आहढ .
(२) कोल्हापूर जजल््यात माहढ , डडसेंबर २०१७ म्यढ ेन्न भढसळी सीं भाशत खालीलप्रमाणढ
कारवाई करयायात आली.

ेन्न व औषि प्रर्ासनानढ भढसळीच्या सींर्यावरुन द .०६/१२/२०१७ रोजी मढ.ववरभद्र

तढल ७५८.४ क्रक.ग्रॅ, क्रकींमत

ऑईल ममल, ता.हातकणींगलढ, जज.कोल्हापरू याींच्याकडून र्ेंग ाणा

रु.८७९७४.४/- व ररर्ाईड सरकी तढल-२८८.४ क्रक.ग्रॅ. रु.१९८७२/- ेसा साठा जप्त कढला.
त्यामिील र्ेंग ाणा तढल हढ प्रमािणत आढळलढ आहढ .

ररर्ाईंड सरकी तढल हढ Iodian Value

८८.७८ व Bellier Test turbidity temperature २२ ेींर् सढजल्सेस आढळल्यानढ ेप्रमािणत
आढळलढ आहढ त.
र्ेंग ाणा तढल ववक्रढत्यास परत कढलढ ेसन
ू ररर्ाईंड सरकी तढल प्रकरणी न्याययनणशय

ेर्िकारी याींच्याकडढ न्याययनणशय प्रकरण

ाखल करयायात आलढ आहढ . तसढच जप्त साठा साबण

र्ॅक््रीस ववकून रक्कम र्ासन खात्यात जमा करयायात आली आहढ .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

राज्याती

___________

ववद्याथी आखण तरुणाांना यसनापेासन
ू रोखण्यासाठी तांबाखुयुक्त
पेदाथाांच्या वविीस घात े ी बांदी

(३२)

११३३६० (०७-०४-२०१८).

डॉ.भारती

हे िर (वसोवा) :

सन्माननीय अन्न व औषध

प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील ववद्याथी आिण तरुणाींना यसनापासन
ू रोखयायासाठी तींबाखू आिण तींबाखुजन्य
प ाथाांच्या ववक्रीवर परवाना द लढल्या

क
ु ानाींना तींबाखय
ु क्
ु त प ाथाांची ववक्री करयायास बीं ी

घातल्याचढ माहढ जानढवारी, २०१८ म्यढ वा त्या रम्यान यन र्शनास आलढ आहढ , हढ खरढ आहढ
काय,
(२) ेसल्यास, स र यनणशयाच्या ेींमलबजावणीसाठी र्ासनानढ कोणती उपाययोजना कढली आहढ
वा करयायात यढत आहढ ,

वव.स. ४९७ (23)
(३) ेसल्यास, याबाबत र्ासनानढ चौकर्ी कढली आहढ काय, चौकर्ीत काय आढळून आलढ,
त्यानुसार कोणती कायशवाही कढली वा करयायात यढत आहढ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?

श्री. धगरीश बापेट (१३-०७-२०१८) : (१) तींबाखू व तींबाखूजन्य प ाथश व ेन्न प ाथश एकाच
दठकाणाहून / क
ु ानातन
ू ववक्रीसाठी प्रयतबींि घालयायाचढ आ ढ र् द .१५.०१.२०१८ रोजी पारीत
करयायात आलढ आहढ त.
(२)

तींबाखज
ू न्य प ाथश व ेन्न प ाथश एकत्र ववकणारढ यवसायीक हढ क्रकरकोळ स्वरुपाचढ व

ग
श भागाम्यढ जस्थत ेसल्यानढ ेन्न व औषि प्रर्ासनामार्शत स र आ ढ र्ाची जनजागत
ु म
ृ ीचढ

व प्रमस् ी

ढ यायाचढ कायश चालू करयायात आलढ आहढ.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िोयाहापेूर शहरात डॉक्टराांच्या धचठ्ठी शशवाय औषधाांची
वविी होत असयायाबाबत

(३३)

११४३३६ (१५-०४-२०१८).

श्री.राजेश िीरसागर (िोयाहापेूर उत्तर) :

सन्माननीय

अन्न व औषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कोल्हापूर र्हरातील औषि

क
ु ानाचा परवाना एकाच्या नावढ व

स
ु रीच ेसल्याचढ यन र्शनास आलढ आहढ , हढ खरढ आहढ काय,

(२) ेसल्यास, ेर्ा औषि

क
ु ान चालववणारी यक्ती

क
श
ु ान ाराींकडढ ेन्न व औषि प्रर्ासन ववभाग जाणीवपूवक

करीत आहढ , हढ ही खरढ आहढ काय,
(३)

ेसल्यास,

कायद्याच्या

तरतु ीनुसार

प्रत्यढक औषि

र्ामाशमसस्् ेसणढ बींिनकारक आहढ , हढ ही खरढ आहढ काय,
(४) ेसल्यास, जजल््यातील औषि

क
ु ानाम्यढ

प्रमाणपत्र

ल
श
ु क्ष
प्राप्त

क
ु ानाींम्यढ र्ामाशमसस्् उपजस्थत रहात नसून, डॉक््राींच्या

र्चठ्ठी मर्वाय औषिाची ववक्री होत ेसलढबाबत ेन्न व औषि प्रर्ासनाच्या यन र्शनास आलढ
आहढ , हढ खरढ आहढ काय,
(५)

ेसल्यास, ेर्ा औषि

क
ु ान ार यावसाययकाींवर र्ासनानढ कोणती कारवाई कढली वा

करयायात यढत आहढ , नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?

श्री. धगरीश बापेट (१३-०७-२०१८) : (१) हढ खरढ नाही. ेर्ी बाब ेन्न व औषि प्रर्ासनाच्या
यन र्शनात आली नाही.
(२)

हढ खरढ नाही.

(३)

औषि व सौं यश प्रसािनढ काय ा १९४० व त्याेींतगशत यनयम १९४५ यनयम ६५ (२) व ६५

(३) नुसार डॉक््राींच्या र्चठ्ठीनस
ु ार ववकावयाच्या औषिाींची ववक्री रजजस््र र्ामाशमसस््च्या
ढ खरढ खीखाली होणढ बींिनकारक आहढ . हढ खरढ आहढ.

वव.स. ४९७ (24)
(४)

व (५) ेन्न व औषि प्रर्ासनानढ कोल्हापूर यढथढ माहढ एवप्रल २०१७ तढ माहढ जानढवारी

२०१८ पयांत जजल््यातील एकूण ३३३ औषि
क
ु ानाींच्या

तपासणीम्यढ

रजजस््डश

क
ु ानाींच्या तपासयाया कढल्या

र्ामाशमसस््च्या

गैरहजढरीत,

आहढ त. यापैकी २१

ववक्री

बबलामर्वाय

व

डॉक््राींच्या र्चठ्ठीमर्वाय औषि ववक्री होत ेसल्याचढ यन र्शनास आलढ आहढ .
स र प्रकरणी उक्त पढ्याींना कारणढ

ाखवा नो्ीस बजावन
ू औषिढ व सौं यश प्रसािनढ

कायद्यातील तरतू ीनुसार ५ पढ्याचढ परवानढ रद्द व १६ पढढीींचढ परवानढ यनलींबबत करयायात
आलढलढ आहढ त.

___________
चािण (ता.खेड,श्ज.पेुणे) शहरात ववनापेरवाना व भेसळयुक्त
खाद्यपेदाथाांची वविी होत असयायाबाबत

(३४)

११४७६३ (१७-०४-२०१८).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय अन्न व

औषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

चाकण (ता.खढड,

जज.पुणढ)

र्हरात

उघडयावर

ववनापरवाना

तसढच

खाद्यप ाथाांची ववक्री होत ेसल्याचढ यन र्शनास आलढ आहढ , हढ खरढ आहढ काय,

भढसळयुक्त

(२) ेसल्यास, नागररकाींच्या आरोग्यास िोका यनमाशण करणाऱ्या ेर्ा ववक्रढत्याींवर तात्काळ
कारवाई

करयायाबाबत

स्थायनक

लोकप्रयतयनिीींनी

त्यासुमारास लढखी तक्रार चाकण नगरपररष

द नाींक

१

र्ढब्रुवारी,

२०१८

रोजी

वा

याींना कढली आहढ , हढ ही खरढ आहढ काय,

(३) ेसल्यास, उक्त तक्रारीच्या ेनुषींगानढ र्ासनानढ चौकर्ी कढली आहढ काय, चौकर्ीत काय

आढळून आलढ व त्यानस
ु ार भढसळयक्
ु त तसढच ववनापरवाना खाद्यप ाथश ववक्री करणाऱ्याींवर
कोणती कारवाई कढली वा करयायात यढत आहढ ,

(४) नसल्यास ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?
श्री. धगरीश बापेट (१३-०७-२०१८) : (१) हढ खरढ नाही.
(२) स्थायनक लोकप्रयतयनिीींनी द .०१/०२/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वयढ चाकण नगर पररष ढ कडढ
तक्रार

ाखल कढली होती.

(३) स्थायनक लोकप्रयतिीींची तक्रार द .२७/०२/२०१८ रोजी ेन्न व औषि प्रर्ासनास प्राप्त
झालढली आहढ . त्यानुषींगानढ प्रर्ासनाकडून कारवाई करयायात यढत आहढ.

प्रर्ासनामार्शत चाकण नगरपररष ढ च्या क्षढत्रात माहढ एवप्रल, २०१७ पासन
ु मढ, २०१८ पयांत

एकूण ४३ आस्थापनाींच्या तपासयाया करयायात आल्या आहढ त. त्यात
आस्थापनाींना

ोषी आढळलढल्या १३

सुिारणा नो्ीसा पाठववयायात आल्या आहढ त व ३ आस्थापनाींचढ परवानढ यनलींबबत

करयायात आलढ आहढ त. तर ७ प्रकरणी तडजोड ेजश
ीं ड आकारयायात आला आहढ .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

ाखल होवून त्याद्वारढ एकूण रु.१३५००/-

वव.स. ४९७ (25)
अमरावती श्जया्यात मनभरी खाद्यवसतु तनमीती िांपेनीच्या तनिृष्ट्ट
दजावच्या खाद्यपेदाथाांची वविी होत असयायाबाबत

(३५)

११५३४० (१४-०४-२०१८).

(ततवसा) :
काय :-

प्रा.ववरें द्र जगतापे (धामणगाव रे यावे), अॅड.यशोमती ठािूर

सन्माननीय अन्न व औषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) ेमरावती जजल्हयातील मनभरी खाद्यवस्तु यनमीती कींपनीच्या प ाथाांम्यढ मींग
ु ी व कढसाींचढ
गुच्छ आढळल्यानढ तपासणीेींती मनभरीचढ प ाथश खायायायोग्य नसल्याचढ मत कयनषठ वैज्ञानीक
ेर्िकारी जजल्हा आरोग्य प्रयोगर्ाळढ नढ यक्त कढल्याचढ द नाींक ६ जानढवारी, २०१८ रोजी वा
त्यासुमारास यन र्शनास आलढ आहढ, हढ खरढ आहढ काय,

(२) ेसल्यास, याबाबत र्ासनानढ चौकर्ी कढली आहढ काय, चौकर्ीत काय आढळून आलढ,
(३) ेसल्यास, स र

ोषी कींपनीवर कोणती कारवाई कढली वा करयायात यढत आहढ,

(४) नसल्यास ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?
श्री. धगरीश बापेट (१३-०७-२०१८) : (१) व (२) द .०८.०९.२०१७ रोजी ेन्न व औषि प्रर्ासनास
ेर्ा आर्याची तक्रार प्राप्त झाली होती. तक्रारीच्या ेनष
ु ींगानढ प्रर्ासनानढ नमन
ु ढ घढतलढ ेसन
ू
स रचढ नमूनढ प्रमािणत आहढ त. तसढच त्याम्यढ मुींगी क्रकींवा कढसाींचढ गुच्छ आढळून आलढलढ
नाहीत.

तथावप, तक्रार ारानढ स्वत: हून तक्रारीसोबत द लढलढ नमन
ू ढ ववश्लढषणास्तव पाठववलढ
ेसता त्याम्यढ मुींगी व कढसाचढ गुच्छ ेसल्याचा ेहवाल प्राप्त झाला आहढ . मात्र तक्रार ारानढ
स्वत:

द लढलढ नमन
ू ढ काय ढ र्ीरदृषट्या वैि नाहीत. सबब, काय ढ र्ीर वैि नसलढल्या नमन्
ू यावर

कारवाई करता यढत नाही व

मनभरी उत्पा काचढ उत्पा न ेप्रमािणत (मुींगी व कढसाचढ गुच्छ)

आहढ त ेसढ यनषपन्न होत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
पेुण्याती
(३६) ११६६१६ (२३-०७-२०१८).

सपेायसर ववद्यापेीठाची चौिशी िरण्याबाबत
श्री.शभमराव तापेिीर (खडिवास ा) :

सन्माननीय उच्च व

तांत्र शशिण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पुयायातील स्पायसर ववद्यापीठाच्या कुलगुरूींची पीएचडी बोगस ेसल्याचढ माहढ मढ, २०१८
म्यढ वा त्या रम्यान यन र्शनास आलढ आहढ, हढ खरढ आहढ काय,
(२) ेसल्यास, कुलगुरू श्री.नोबल प्रसा

वपल्लढ, मुख्य ववत्तीय ेर्िकारी, श्री.रत्नास्वामी

जयढम, कला र्ाखढचढ प्रमुख, श्री.चाको पॉल, क्रक्रए्ीह एज्युकढर्नल र्ाऊींडढर्नचढ सींचालक
श्री.गोपाल मभकाजी खीं ारढ याींचा बोगस पीएचडी प्रकरणात समावढर् ेसल्याचढ यन र्शनास आलढ
आहढ , हढ ही खरढ आहढ काय,

वव.स. ४९७ (26)
(३) ेसल्यास, याप्रकरणी र्ासनानढ चौकर्ी कढली आहढ काय, चौकर्ीत काय आढळून आलढ,
त्यानुसार

ोषीींवर कोणती कारवाई कढली वा करयायात यढत आहढ ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?
श्री. ववनोद तावडे (३०-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) ेींर्त: खरढ आहढ.
मा. उ यनराजढ भोसलढ, लोकसभा स स्य याींनी द .२०/२/२०१८ रोजी मा. राज्यपाल याींना
द लढलढ यनवढ न राज्यपाल कायाशलयाकडून द .१४/३/२०१८ रोजी र्ासनास प्राप्त झालढ. र्ासनानढ

स र यनवढ नाच्या ेनष
ु ींगानढ चौकर्ी करुन ेहवाल सा र करयायाबाबत द .१९/३/२०१८ रोजी
सींचालक,

उच्च

मर्क्षण

सींचालनालयातील

प्रर्ासन

ववद्यापीठात जाऊन कुलगुरु श्री. नोबल प्रसा

ेर्िकारी

याींनी

समक्ष

स्पायसर

वपल्लढ, मुख्य ववत्तीय ेर्िकारी श्री.

रत्नास्वामी जयढम, कला र्ाखढचढ प्रमुख श्री. चाकढा पॉल, याींची पी.एच.डी. प्रमाणपत्राची तपासणी

कढली ेसता प्रमाणपत्राम्यढ काही त्रु्ी आढळून आल्या आहढ त, े्यापकाींनी पी.एच.डी.

सीं भाशत सा र कढलढली प्रमाणपत्रढ याींची वैिता मानव भारती ववद्यापीठ सोलन, दहमाचल प्र ढ र्
व ववद्यापीठ ेनुज्ञान आयोग नवी द ल्ली याींचढकडून तपासून घढयायाची आवश्यकता वा्तढ ेसढ
सींचालकाींनी ेहवालात नमु

कढलढ आहढ . त्या ेनुषींगानढ पुढील कायशवाही सुरु आहढ . तसढच या

प्रकरणात ॲलम कॅरी ेलमढडीया याींनी चतु:श्रुगी पोलीस ठाणढ, पुणढ र्हर यढथढ स्पायसर

ववद्यापीठातील बोगस प वी प्रमाणपत्र सा र करणा-या े्यापक क्रक्रए्ीह एज्यक
ु ढ र्नल
र्ाऊडढर्नचढ सींचालक श्री. गोपाल मभकाजी खीं ारढ याींच्या ववरु्
भा. . वव.क. ४१७,४६५,४६८,४७१, ३४ नुसार गुन्हा
करीत आहढ त.

गुन्हा रजज. नींबर २१७/२१८

ाखल कढला ेसन
ू पुढील तपास पुणढ पोलीस

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्याती

वक्फ बोडावच्या दगावह व मशशदीांची ववववध प्रिरणे प्र ांबबत असयायाबाबत

(३७) ११८६५६ (२०-०७-२०१८).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमन पेटे

(मुांबादे वी),

श्री.अस म शेख (मा ाड पेश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदव ी), श्री.अशमत वव ासराव दे शमख
ु
( ातरू शहर), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपेरू ी), श्री.सतु न

िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे

(आवी), श्री.आशसफ शेख (मा ेगाांव म्य), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर
(ततवसा), श्रीमती तनमव ा गाववत (इगतपेूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.डी.पेी.सावांत
(नाांदेड उत्तर), श्री.वसांतराव चहाण (नायगाांव), श्री.हषववधवन सपेिाळ (बु ढाणा), श्री.िुणा
पेाटी

(धळ
ु े ग्रामीण) :

करतील काय :-

सन्माननीय अयापेसांख्याांि वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) राज्यातील वक्र् बोडाशम्यढ प्रभारी मख्
ु य कायशकारी ेर्िकारी याींचढकडढ ेसलढला ेयतररक्त
कायशभार तसढच वक्र् बोडाशच्या बैठका न झाल्यानढ राज्यभरातील

गाशह व ममर् ीींची चार हजार

प्रकरणढ प्रलींबबत ेसल्याचढ माहढ मढ, २०१८ म्यढ वा त्या रम्यान यन र्शनास आलढ, हढ खरढ आहढ
काय,

वव.स. ४९७ (27)

(२) ेसल्यास, वक्र् बोडाशची प्रलींबबत ेसलढली प्रकरणढ यनकाली काढयायासाठी र्ासनानढ कोणती
कायशवाही कढली वा करयायात यढत आहढ ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?
श्री. ववनोद तावडे (०१-११-२०१८) : (१) नाही. वक्र् मींडळाच्या द .०८ व ०९ मढ, २०१८ व
द .१९/०६/२०१८ रोजी बैठका झालढल्या आहढ त. स र बैठकीम्यढ द लढल्या मान्यतढनुसार पररपूणश
ेसलढल्या सम
ु ारढ ११५७ प्रस्तावाींना मान्यता

ढ यायात आलढली आहढ.

(२) वक्र् मींडळाकडील प्रलींबबत प्रकरणढ यनकाली काढयायासाठी र्ासन स्तरावरुन वढळोवढळी
वक्र् मींडळाला यन ढ र्/सच
ू ना

ढ यायात आलढल्या आहढ त.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्याती
(३८)

खाद्य यावसातयिाांना िागदपेत्राांची पेडताळणी न िरताच पेरवाने हदयायाबाबत

११९०८० (२०-०७-२०१८).

श्री.सुतन

राऊत (वविोळी) :

सन्माननीय अन्न व औषध

प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील ेनढक खाद्य यवसाययींकाच्या काग पत्राींची पडताळणी न करताच त्याींना ेन्न
व औषिी ववभागानढ परवानढ द लढ ेसल्यानढ महालढखापालाींनी (कॅग) आक्षढप घढतला ेसल्याचढ
द नाींक ४ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास यन र्शनास आलढ आहढ, हढ खरढ आहढ काय,
(२) ेसल्यास, पडताळणी न करताच परवानढ

ढ णा-या ेन्न व औषिी ववभागातील ेर्िका-

याींवर र्ासनानढ कोणती कारवाई कढली वा करयायात यढत आहढ ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?
श्री. धगरीश बापेट (०६-१०-२०१८) :(१) हढ खरढ आहढ .
(२) र्ुड सढफ््ी ेँड स््ँ डडशस ॲथॉरी्ी ऑर् इींडीयाच्या सींकढतस्थळावर
एर्एलआरएस ही प्रणाली

परवानढ व नों णीसाठी

ववकसीत करयायात आली ेसन
ू त्याद्वारढ सींपुणश

ढ र्ातील

परवानढ

व नों णी ेजश जस्वकारणढ, नों णी मींजूर करयायासाठी त्याचा वापर करणढ बींिनकारक करयायात
आलढ आहढ . तसढच र्ुड सढफ््ी ेँड स््ँ डडशस ॲथॉरी्ी ऑर् इींडीयाच्या सींकढतस्थळावर

ऑनलाईन पद्धतीनढ परवानढ ेजश प्राप्त होतात. त्याम्यढ कोणत्या परवान्याकरीता कोणती
काग पत्रढ

े यावीत

याबाबत

स्पष्

यन े र्

द लढलढ

आहढ त.

स र

यन े र्ानस
ु ारच

ेन्न

यावसायीकाींना ेन्न परवानढ मींजूर करयायात आलढ आहढ त. यास्तव ेर्िकाऱ्याींवर कोणतीही
कारवाई करयायात आलढली नाही वा प्रलींबबत नाही.
(३) प्रश्न उद््वत नाही.
___________
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बु डाणा श्जया्याती
(३९)

११९२३३

ग्राम सवच्छता अशभयानाच्या बक्षिसाची रक्िम थिीत असयायाबाबत

(२३-०७-२०१८).

श्री.हषववधवन

सपेिाळ

(बु ढाणा) :

सन्माननीय

पेाणीपेुरवठा व सवच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यात ग्रामीण भागातील स्वच्छता चळवळ गतीमान करयायासाठी र्ासनाच्यावतीनढ सींत

गाडगढबाब ग्राम स्वच्छता ेमभयान व राषरसींत तक
ु डोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पिेचढ
आयोजन करयायात यढत,ढ हढ खरढ आहढ काय,
(२)

ेसल्यास, स र ेमभयानाींतगशत उत्कृष् कायश करणा-या ग्रामपींचायतीींना तालक
ु ा, जजल्हा,

ववभाग व राज्य ेर्ा ववववि स्तरावर बक्षक्षसाची रक्कम ववतरीत कढली जात होती, हढ ही खरढ
आहढ काय,
(३)

ेसल्यास, बुलडाणा जजल्हा पररष

ेींतगशत सन २०१४-१५ या वषाशतील बक्षक्षसाची रक्कम

ेद्यापही सींबींिीत ग्रामपींचायतीींना ववतरीत करयायात आलढली नाही, हढ ही खरढ आहढ काय,
(४)

ेसल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनानढ चौकर्ी कढली आहढ काय, चौकर्ीत काय यनषपन्न

झालढ व त्यानुसार स र बक्षक्षस पात्र ग्रामपींचायतीींना पुरस्काराची रक्कम

ढ यायाबाबत कोणती

कायशवाही कढली वा करयायात यढत आहढ ,
(५)

नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?

श्री. बबनराव

ोणीिर (११-१०-२०१८) : (१) होय.

(२) होय.
(३) होय.
र्ासनाच्या पत्र क्रमाींक:- सींगाग्रा-२०१६ /प्र.क्र.३१/पापु.८, द नाींक ६ र्ढब्रुवारी, २०१६

ेन्वयढ सींत गाडगढबाबा ग्राम स्वच्छता ेमभयानाम्यढ सन २०१४-१५ व २०१५-१६ ची क्षढबत्रय
स्तरावर सुरु ेसलढली प्रक्रक्रया पत्राच्या द नाींकापासून स्थर्गत करयायात आली. तसढच
र्ासनाच्या

पत्र

क्र.सींगाग्रा

२०१६/प्र.क्र.३१/पाप-ु ०८,

द नाींक

११

एवप्रल,

२०१६

ेन्वयढ

सद्य:जस्थतीत सन २०१४-१५ मिील सींत गाडगढ बाबा ग्राम स्वच्छता ेमभयानाींतगशत
कोणत्याही स्तरावरील परु स्कार रक्कमाींचढ ववतरण करयायात यढऊ नयढ,” ेर्ा सच
ू ना
आल्या. त्यानस
ु ार बल
ु ढाणा जजल्हा पररष

ढ यायात

ेींतगशत सन २०१४-१५ या वषाशतील सींत गाडगढबाबा

ग्राम स्वच्छता ेमभयानाींतगशत बक्षक्षसाींची रक्कम ग्रामपींचायतीींना ववतरीत करयायात आली
नाही.
(४) या प्रकरणात र्ासनाच्या द नाींक ११ एवप्रल,२०१६ ेन्वयढ सद्य:जस्थतीत सन २०१४-१५
मिील सींत गाडगढ बाबा ग्राम स्वच्छता ेमभयानाींतगशत कोणत्याही स्तरावरील परु स्कार
रक्कमाींचढ ववतरण करयायात यढऊ नयढ, ेर्ा सूचना
कायशवाही ेपढक्षक्षत नाही.

ढ यायात आल्या ेसल्यानढ पुढील काहीही

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
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प्रगत शैिखणि महाराष्ट्र िायविमाांतगवत माचव २०१८ अखेर १०० टक्िे
शाळा डडश्जट
(४०)

११९२६८ (२०-०७-२०१८).

िरण्यास अपेयश आयायाबाबत

श्री.हषववधवन सपेिाळ (बु ढाणा), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पेाटी

(शशडी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपेरू ी), प्रा.ववरें द्र जगतापे (धामणगाव रे यावे), श्री.अशमन पेटे
(मुांबादे वी),

श्री.पेर्थ
ृ वीराज

चहाण

(िराड

दक्षिण),

श्री.अस म

शेख

(मा ाड

पेश्श्चम),

श्री.िा ीदास िोळां बिर (वडाळा), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.नसीम खान (चाांहदव ी),
श्री.िुणा

पेाटी

(धळ
ु े ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती तनमव ा गाववत

(इगतपेूरी), श्री.अब्द ु

सत्तार (शसया ोड), श्री.डी.पेी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.आशसफ शेख

(मा ेगाांव म्य), श्री.अशमत वव ासराव दे शमख
( ातरू शहर), श्री.जयिुमार गोरे (माण),
ु

श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपेूर), श्री.सांग्राम थोपेटे (भोर), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा),
श्री.राहु बोंद्रे (धचख ी), श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.त्र्यांबिराव शभसे ( ातूर ग्रामीण) :
सन्माननीय शा ेय शशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात प्रगत र्ैक्षिणक महाराषर कायशक्रमाींतगशत आतापयांत ४७ हजाराींहून ेर्िक र्ाळा

प्रगत तर ६३ हजाराहून ेर्िक र्ाळा डडजज्ल झाल्या ेसल्याचढ महाराषराच्या आर्थशक पहाणी
ेहवालात नमू करयायात आलढ ेसन
ू माचश २०१८ ेखढरीस १०० ्क्कढ र्ाळा डडजी्ल
करयायाचढ उद्दीष् सा्य करयायास र्ासनाला ेपयर् आल्याचढ माहढ एवप्रल, २०१८ म्यढ वा त्या
रम्यान यन र्शनास आलढ आहढ , हढ खरढ आहढ काय,
(२) ेसल्यास, र्ासनानढ १०० ्क्कढ र्ाळा प्रगत व डडजज्ल करयायाबाबत कृती कायशक्रम
आखला आहढ , हढ ही खरढ आहढ काय,

(३) ेसल्यास, याबाबत र्ासनानढ चौकर्ी कढली आहढ काय, ेसल्यास, त्यानस
ु ार १०० ्क्कढ
र्ाळा प्रगत व डडजज्ल करयायाबाबत कोणती कायशवाही कढली वा करयायात यढत आहढ ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?
श्री. ववनोद तावडे (३०-१०-२०१८) : (१) हढ खरढ नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मा ेगाव (श्ज.नाशशि) शहराती
(४१)

११९३५४

(२०-०७-२०१८).

उदव ू घरात सुववधा उपे ब्ध िरण्याबाबत

श्री.आशसफ

शेख

(मा ेगाांव म्य),

श्री.अशमन

(मुांबादे वी), श्री.अस म शेख (मा ाड पेश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदव ी), श्री.अब्द ु
(शसया ोड), श्रीमती तनमव ा गाववत (इगतपेूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :

पेटे
सत्तार

सन्माननीय

अयापेसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मालढगाव (जज.नामर्क) र्हरातील सवे नीं.१६९ या भख
ू ींडावर ेल्पसींख्याींक ववभागामार्शत

लाखो रुपयढ खचश करुन बाींियायात यढत ेसलढल्या उ श ू घरात उपयुक्त सुवविा उपलब्ि

नसल्यानढ स र इमारतीचा वापर होत नसुन त्यामुळढ र्ासनाचढ होत ेसलढलढ नुकसान

वव.स. ४९७ (30)
्ाळयायासाठी स्थायनक लोकप्रयतयनिी याींनी मा. ेल्पसींख्याींक मींत्री याींना उपयुक्त सुवविाींच्या
उपलब्ितढसाठी ेयतररक्त प्रस्तावास मान्यता

ढ यायाबाबत द नाींक १५ र्ढब्रुवारी, २०१८ रोजी वा

त्यासुमारास लढखी यनवढ न द लढ आहढ , हढ खरढ आहढ काय,

(२) ेसल्यास, स र यनवढ नावर र्ासनानढ कोणती कायशवाही कढली वा करयायात यढत आहढ ,
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?
श्री. ववनोद तावडे (०५-१०-२०१८) : (१) व (२) ेर्ींत खरढ आहढ . मालढगाव र्हरातील सवे नीं.१६९
मिील उ श ू र्ाळा क्र.६४ च्या जवळील २०,००० चौ.र्ु.क्षढत्रर्ळाचा भख
ु ींडावर उ श ू घर बाींियायाचा

रु.४ को्ी (रुपयढ चार को्ी मात्र) क्रकींमतीच्या ेीं ाजपत्रकास र्ासन यनणशय, ेल्पसींख्याक
ववकास ववभाग क्र.ेवववव/ २०१५/ प्र.क्र.५५/ कायाश-४, द .२१ मढ,२०१५ ेन्वयढ मान्यता प्र ान
कढली आहढ . त्यानुसार स र उ श ू घरासाठी रु.४.०० को्ी इतकढ ेनु ान ही र्ासनाकडून ववतररत
करयायात आलढ आहढ . तद्नींतर

स र उ श ू घराच्या ेयतररक्त कामासाठी मुख्य ेमभयींता,

सावशजयनक बाींिकाम मींडळ, नामर्क याींनी प्रस्ताव सा र कढला होता. स र प्रस्तावाची

सावशजयनक बाींिकाम ववभागाकडून छाननी करुन रु.७,८४,१५,९६६.०० (रुपयढ सात को्ी
चौऱ्याऐींर्ी लाख पींिरा हजार नऊर्ढ सहासष् मात्र) क्रकींमतीच्या सुिाररत ेीं ाजपत्रकास
द .२३.०८.२०१८ च्या र्ासन यनणशयान्वयढ सुिाररत प्रर्ासकीय मान्यता प्र ान करयायात आलढली
आहढ .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
बु ढाणा श्जयाहयाती

महाराष्ट्र जीवन प्राधधिरणाांतगवत

ररक्त पेदे भरण्याबाबत

(४२)

११९४३५

(२३-०७-२०१८).

(बु ढाणा), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पेाटी

डॉ.सांजय

रायमु िर

(मेहिर),

श्री.हषववधवन

सपेिाळ

(शशडी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपेूरी), प्रा.ववरें द्र जगतापे

(धामणगाव रे यावे), श्री.अस म शेख (मा ाड पेश्श्चम) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पेाणीपेुरवठा व सवच्छता

(१) बुलढाणा जजल््यातील महाराषर जीवन प्रार्िकरण ेींतगशत र्ाखा ेमभयींता, सहाय्यक
ेमभयींता, कयनषठ व वररषठ मलवपक, वाहन चालक, ेनुरढखक, सहाय्यक ेनुरढखक, मर्पाई,

भाींडारपाल व चौकी ार ेर्ा ववववि सींवगाशतील ४५ प ढ ररक्त ेसल्यानढ जजल््यातील
ढ ऊळघा् व ४ गाींव,ढ रोदहणखढड व १२ गाींवढ, जळगाींव जामो

व १४० गाींवढ, दहींगणढ गहाड व

१३ गाींवढ याींच्या सह ेनढक प्रा ढ मर्क पाणी पुरवठा योजनढची कामढ रखडली ेसल्याचढ माहढ
माचश, २०१८ म्यढ वा त्या रम्यान यन र्शनास आलढ आहढ , हढ खरढ आहढ काय,

(२) ेसल्यास, उपरोक्त प्रा ढ मर्क पाणी परु वठा योजनेंची कामढ प्रलींबबत ेसल्यानढ स र गावात
तीव्र पाणी ्ीं चाई यनमाशण झाली आहढ , हढ ही खरढ आहढ काय,

वव.स. ४९७ (31)
(३) ेसल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनानढ चौकर्ी कढली आहढ काय, चौकर्ीत काय आढळून
आलढ व त्यानुसार बुलढाणा जजल््यातील ररक्त प ढ भरुन पाणी पुरवठा योजनाींची प्रलींबीत
कामढ पूणश करणढबाबत कोणती कायशवाही कढली वा करयायात यढत आहढ ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?
श्री. बबनराव

ोणीिर (०४-१०-२०१८) : (१) व (२) बुलढाणा जजल्यात १३ तालुकढ ेसून

त्याकररता १ ववभागीय व ४ उपववभागीय कायाशलयढ आहढ त. त्यात ववववि सींवगाशतील ८० मींजूर
प ढ ेसन
ू ३२ प ढ भरली व ४८ प ढ ररक्त आहढ त. ववभागातील ररक्त प ाींचा कायशभार कायशरत
कमशचा-याींकडढ

ढ यायात आलढला आहढ . ववभागाींतगशत

ढ ऊळघा् िाड व ६ गावढ प्रा ढ मर्क पाणी

पुरवठा योजनढस द .१६.८.२०१८ ला सुिाररत प्रर्ासकीय मान्यता ममळाली ेसून कामढ सुरु
करयायात यढत आहढ त. रोदहणखढड व १२ गावढ प्रा ढ मर्क पाणी पुरवठा योजनढच्या सवश गावाींना
द .१.४.२०१५ पासून पाणी पुरवठा सुरु करयायात आला आहढ . जळगाींव जामो

व १४० गावढ

प्रा ढ मर्क पाणी परु वठा योजनढतील गावाींना द .११.४.२०१७ पासन
ू ्प्या्प्यानढ पाणी परु वठा सरु
ु
करयायात आला ेसून, सद्य:जस्थतीत १०८ गावाींना यनयममत पाणी पुरवठा सुरु आहढ . स र

योजना डडसेंबर, २०१८ पयांत पुणश करयायाचढ यनयोजन आहढ . दहींगणढ गहाड व १३ गावढ प्रा ढ मर्क
पाणी पुरवठा योजनढतील ५ गावाींना माचश, २०१८ पासून यनयममत पाणी पुरवठा सुरु ेसन
ू

डडसेंबर, २०१८ पयांत योजना पण
ू श करयायाचढ यनयोजन आहढ . प्रा ढ मर्क पाणी परु वठा योजनढर्ी
सींबींर्ित गावाींम्यढ माचश, २०१८ च्या उन्हाळयात ्ीं चाई भासली ेसढ आढळून आलढलढ नाही.

(३) व (४) महाराषर जीवन प्रार्िकरणातील प ाींचा आकृतीबींि यनजश्चत करयायाची कायशवाही

सुरु ेसून, प ाींचा आकृतीबींि ेींयतम झाल्यानींतर ररक्त प ढ भरयायाबाबत र्ासन िोरणानस
ु ार
कायशवाही करयायाचढ प्रस्ताववत आहढ.

___________
ोणार (श्ज.बु ढाणा) ता ुक्याती

दारपेोच योजनेंतगवत दे ण्यात येणाऱ्या

धान्याची वाहतूि बांद िेयायाबाबत

(४३)

११९७८७ (२३-०७-२०१८).

डॉ.सांजय रायमु िर (मेहिर) :

सन्माननीय अन्न व

नागरी पेरु वठा आखण ग्राहि सांरिण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात र्ासनानढ ग्रामीण भागातील तथा र्हरी भागातील स्वस्त िान्य घरपोच
ममळयायाकररता सरु
ु कढलढल्या द्वारपोच योजनढेींतगशत लोणार (जज.बल
ु ढाणा) तालक्
ु यातील
कींत्रा् ारानढ एक मदहन्यापासून िान्य वाहतूक बीं

कढल्याचढ माहढ मढ, २०१८ म्यढ वा

त्या रम्यान यन र्शनास आलढ आहढ , हढ खरढ आहढ काय,

(२) ेसल्यास, याबाबत र्ासनानढ चौकर्ी कढली आहढ काय, त्यात काय आढळून आलढ व
त्यानस
ु ार सींबींर्िताींवर कोणती कारवाई कढली वा करयायात यढत आहढ ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?

वव.स. ४९७ (32)
श्री. धगरीश बापेट (०४-१०-२०१८) : (१) बुलढाणा जजल््यातील लोणार तालुक्याम्यढ
्प्प्यातील ेन्निान्याची वाहतूक द . २३ एवप्रल, २०१८
बीं

स
ु ऱ्या

तढ द . ०८ मढ, २०१८ या कालाविीत

होती, हढ खरढ आहढ .

(२) यासीं भाशत वाहतक
ू कींत्र् ार श्रीनाथ रान्सपो्श कीं. याींना द नाींक २५ मढ, २०१८ रोजी कारणढ
ाखवा नो्ीस बजावयायात आली होती. ्ें भूणाश खामगाव या भारतीय खाद्य महामींडळाच्या

बढसडढपोतून जसढ की,

हमालाींच्या वा ामळ
ु ढ , रॅक लागणढ, डी.ओ.वळती करणढ, सावशजयनक

सुट्टीच्या द वर्ी साठा ेर्िक्षक, भारतीय खाद्य यनगम, खामगाींव याींचढकडून उचल न ममळणढ
यामळ
ु ढ ववदहत मु तीत िान्याची उचल झाली नाही.

त्यामळ
ु ढ िान्य उचलीस उर्ीर झाला.

लोणार तालक
ु ा हा या बढसडढपोपासून लाींब ेसल्यानढ

या तालुक्यात िान्याची पोच उमर्रानढ

झाली. लोणार तालुक्यातील माहढ मढ मदहन्यातील िान्याचढ ववतरण ववलींबानढ माहढ जून म्यढ
करयायात आलढलढ आहढ .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्याती

भेसळयुक्त दध
ु ाच्या वविीवर प्रततबांध घा ण्यासाठी
शशिेच्या िायदयात बद

(४४)

१२००७०

(२०-०७-२०१८).

िरण्याबाबत

श्री.डी.पेी.सावांत

(नाांदेड

उत्तर),

श्री.वसांतराव

चहाण

(नायगाांव), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपेरू ी), श्री.अस म शेख (मा ाड पेश्श्चम), श्री.अशमन पेटे
(मुांबादे वी), श्री.सुतन

िेदार (सावनेर), श्री.िुणा

(हदांडोशी), श्री.भारत भा िे (पेांढरपेूर) :

ेसलढली

प्रभू

ि
ु ाच्या ववक्रीवर प्रयतबींि घालयायासाठी केंद्र र्ासनानढ र्ौज ारी

कायद्यात ब ल करयायास परवानगी द ली ेसल्यानढ
मदहन्याींपयांत

(धुळे ग्रामीण), श्री.सुतन

सन्माननीय अन्न व औषध प्रशासन मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील भढसळयुक्त

पेाटी

मर्क्षढची

मयाश ा

कमीत

कमी

ि
ु भढसळ करणा-या आरोपीला सहा
तीन

वषे

तर

जास्तीत

जास्त

जन्मठढ पढपयांत करयायाकरीता र्ौज ारी ेर्ियनयमातील कलम २७२ तढ २७६ म्यढ सुिारणा
करयायाचढ आश्वासन मा.ेन्न व नागरीपुरवठा मींत्री महो याींनी माहढ माचश, २०१८ म्यढ वा
त्या रम्यान वविीमींडळाच्या ेथशसक
ीं ल्पीय ेर्िवढर्नात द लढ होतढ, हढ खरढ आहढ काय,
(२)

ेसल्यास,

द लढल्या

आश्वासनाच्या

ेनुषींगानढ

ि
ु

भढसळ

रोखयायासाठी

ेर्ियनयमात र्ासनानढ सि
ु ारणा करयायासाठी े्या ढ र् आणन
ू त्यास मींजरू ी

तात्काळ ेींमलबावणी करयायाच्या दृष्ीनढ कोणती कायशवाही कढली वा करयायात यढत आहढ ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?

श्री. धगरीश बापेट (१२-०९-२०१८) : (१) हढ खरढ आहढ .
(२)

उक्त ेर्ियनयमात सि
ु ारणा करयायाची बाब र्ासनाच्या ववचारािीन आहढ .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

उक्त

ढ ऊन त्याची

वव.स. ४९७ (33)
राज्याती

ववशेषत: सांग्रामपेूर (श्ज.बु ढाणा) येथी

राष्ट्रीय अन्नसुरिा योजनेच्या

ाभार्थयाांना अन्नधान्याचे तनयशमत वाटपे िरण्याबाबत

(४५)

१२०७१० (२०-०७-२०१८).

श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अशमन पेटे

(मुांबादे वी) :

सन्माननीय अन्न व नागरी पेरु वठा आखण ग्राहि सांरिण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) राज्यातील रास्त भाव

क
ु ान ाराींच्या माहढ

एवप्रल, २०१८ म्यढ होणा-या सींपाच्या

पाश्वशभुमीवर राष्ीय ेन्नसुरक्षा योजनेंतगशत पात्र लाभार्थयाांना वा्प करयायात यढणाऱ्या ५
क्रकलो

ेन्निान्याची

उचल

करुन

ववहीत

वढळढत

वा्प

करयायाकरीता

लोकप्रयतयनिीींनी

सींबींर्िताींना यनवढ न द लढ आहढ , हढ खरढ आहढ काय,
(२) ेसल्यास, सींग्रामपूर (जज.बुलढाणा) तालुक्यात सन २०१४ नींतर र्ढतकरी कु्ीं बाना उपरोक्त
योजनढचा लाभ ममळाला नसल्याचढ माहढ मढ, २०१८ म्यढ वा त्या रम्यान यन र्शनास आलढ आहढ ,
हढ ही खरढ आहढ काय,
(३) ेसल्यास, स रहू यनवढ नावर र्ासनानढ कोणती कायशवाही कढली वा करयायात यढत आहढ ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?
श्री. धगरीश बापेट (१२-१०-२०१८) : (१) मा.लोकप्रयतयनींिीचढ पत्र प्राप्त न झाल्याबाबत जजल्हा
पुरवठा ेर्िकारी कायाशलय बुलढाणा याींनी कळववलढ

आहढ . तथापी एवप्रल, २०१८ च्या सींपाच्या

ेनुषींगानढ या र्ासन पत्र क्रमाींक ेिाप-ु २०१८/ प्र.क्र.३५/नाप-ू २२ याींच्या द नाींक २२ माचश, २०१८
च्या पत्रान्वयढ यनयींत्रक मर्िावा्प व सींचालक नागरी पुरवठा, मुींबई, उपआयुक्त. (पुरवठा),
(सवश),

जजल्हा परु वठा ेर्िकारी (सवश), ेन्निान्य ववतरण ेर्िकारी (सवश) याींना रास्तभाव

क
ु ान ाराींच्या माहढ एवप्रल,२०१८ म्यढ होणा-या सींपाच्या पाश्वशभूमीवर राषरीय ेन्न सुरक्षा

याींजनढेत
ीं गशत पात्र लाभार्थयाांसाठी ेन्निान्याची उचल करून ववदहत वढळढत वा्प करयायाबाबत
कळववयायात आलढ होतढ.

(२), (३) व (४) हढ खरढ नाही. र्ढतकरी कु्ुींबाींना एपीएल र्ढतकरी योजनढेींतगशत ेन्नसरु क्षा
योजनढप्रमाणढच

रमहा वा्प करयायात यढत ेसन
ू

माहढ मढ, २०१८ म्यढ ९२२.७५ जक्वीं. गहू व
२३१.०२ जक्वीं. ताीं ळ
ु िान्याचढ वा्प करयायात आलढलढ आहढ.
___________
राज्याती

घटसफोहटत, ववधवा तसेच अनाथ मही ाांच्या बा िाांना तसेच

हदयाांग बा िाांना शाळा प्रवेशात जागा राखीव ठे वण्याबाबत
(४६)

१२२८४३ (२३-०७-२०१८).

डॉ.भारती

हे िर (वसोवा) :

सन्माननीय शा ेय शशिण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील घ्स्र्ोद्त आिण वविवा मदहलाींच्या तसढच ेनाथ याींच्या बालकाींना आिण
द याींग बालकाींना र्ाळा प्रवढर्ात २५ ्क्कढ को्याींतगशत जागा राखीव ठढ वयायाचा यनणशय राज्य
र्ासनाचढ घढतला आहढ , हढ खरढ आहढ काय,

वव.स. ४९७ (34)
(२) ेसल्यास, या यनणशयानढ स्वरुप काय आहढ व त्याची ेींमलबजावणी करयायात आली आहढ
काय,
(३) ेसल्यास, याबाबत र्ासनानढ चौकर्ी कढली आहढ काय व त्यानुसार उक्त यनणशयाची

ेींमलबजावणी करयायाबाबत कोणती कायशवाही कढली वा करयायात यढत आहढ , तसढच याबाबतची
सद्य:जस्थती काय आहढ ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?
श्री. ववनोद तावडे (२९-१०-२०१८) : (१) हढ ेींर्त: खरढ आहढ.
(२) द याींग बालकाींचा समावढर् वींर्चत घ्कात कढला आहढ. घ्स्र्ो्ीत/वविवा मदहलाींच्या
बालकाींचा तसढच ेनाथ बालकाींचा समावढर्

ब
श
घ्कात ेसल्यास आर्ीई २५ ्क्कढ
ु ल

प्रवढर्ाचा लाभ घढता यढतो. या बालकाींना आर्ीई २५ ्क्कढ प्रवढर्ासाठी कोणती काग पत्रढ
आवश्यक आहढ त याबाबत द .१६ जानढवारी, २०१८ रोजीच्या र्ासन यनणशयात तरतू
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

िाांदीव ी व दहहसर (मुांबई)येथी
(४७)

१२३२७८ (२०-०७-२०१८).

कढली आहढ .

आईश्सिम पेा रव वर िे ेयाया िारवाईबाबत

श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :

सन्माननीय अन्न व

औषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबईतील काींद वली व

दहसर मिील आईजस्क्रम उत्पा न करणा-या

ोन कींपन्याींवर ेन्न

व औषि प्रर्ासनानढ िाड ्ाकून कारवाई कढल्याचढ द नाींक २२ मढ, २०१८ म्यढ वा त्या रम्यान
यन र्शनास आलढ, हढ खरढ आहढ काय,

(२) ेसल्यास, जप्त कढलढल्या मालाचढ तपासणी ेहवाल प्रयोगर्ाळढ तून प्राप्त झालढ आहढ त
काय, त्या ेहवालाच्या ेनुषींगानढ

ोषी ेसलढल्या यजक्तींवर र्ासनानढ कोणती कारवाई कढली

वा करयायात यढत आहढ ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?
श्री. धगरीश बापेट (३१-०८-२०१८) : (१) हढ खरढ आहढ .

ेन्न व औषि प्रर्ासनानढ द .१७.०५.२०१८ रोजी मढ.सुपर स््ार ममना आईसक्रक्रम,

दहसर

(प.), मींब
ु ई. व द .१९.०५.२०१८ रोजी मढ. द प्ती डढझ्श स ्, काीं ीवली (प.), मींब
ु ई यढथढ िाड ्ाकून
कारवाई कढली आहढ.

(२) उपरोक्त प्रकरणाींतील ेन्न नमुन्याींचढ ववश्लढषण ेहवाल प्राप्त झालढलढ आहढ त. स र
प्रकरणी कमी

जाशच्या मलई कुल्र्ी ववक्री, उत्पा न, साठा तसढच ेस्वच्छ जागढत उत्पा न

कढल्यानढ मढ.सुपर स््ार ममना व आईजस्क्रम (ब्र स्कॅाच) म्यढ लढबल ोष आढळल्यानढ मढ.द प्ती
डढझ्श स ् या

ोन्ही पढढीववरु्

ाखल करयायात आला आहढ .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

न्याययनणशय ेर्िकारी, बह
ु ई याींचढकडढ न्याययनणशय ख्ला
ृ न्मींब

___________

वव.स. ४९७ (35)
वािी व रायपेूर (ता.भातिु ी, श्ज.अमरावती) गावात सवच्छता
अशभयान अयशसवी झायायाबाबत

(४८) १२३७८० (२५-०७-२०१८).

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपेूरी),

प्रा.ववरें द्र जगतापे (धामणगाव रे यावे), श्री.हषववधवन सपेिाळ (बु ढाणा), श्री.राहु बोंद्रे (धचख ी),
श्री.िुणा
पेाटी
(धळ
(मुांबादे वी), श्री.अस म शेख (मा ाड
ु े ग्रामीण), श्री.अशमन पेटे
पेश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदव ी), श्री.भारत भा िे (पेांढरपेूर) :
व सवच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पेाणीपेुरवठा

(१) वाकी व रायपूर (ता.भातकुली, जज.ेमरावती) गावातील ेनढक दठकाणी रस्त्याींवर कचरा

साचून सवशत्र ेस्वच्छतढचढ वातावरण यनमाशण झाल्याचढ द नाींक १३ एवप्रल, २०१८ रोजी वा
त्यासुमारास यन र्शनास आलढ आहढ, हढ खरढ आहढ काय,

(२) ेसल्यास, स र गावातील स्वच्छता ेमभयान ेयर्स्वी झाल्यानढ यढथील नागरीकाींचढ
आरोग्य िोक्यात आल्याचढ यन र्शनास आलढ आहढ , हढ ही खरढ आहढ काय,
(३) ेसल्यास, उपरोक्त प्रकरणी जबाब ार ेसणाऱ्याींवर र्ासनानढ कोणती कारवाई कढली वा
करयायात यढत आहढ ,
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?
श्री. बबनराव
स्थायनक

ोणीिर (०८-१०-२०१८) : (१) वाकी व रायपूर गावाींत ेस्वच्छता पसरल्याबाबत

ै यनकात द नाींक २२/०४/२०१८ रोजी बातमी प्रमस्

झाली होती. त्यानुषींगानढ या

गावाींना ववस्तार ेर्िकारी (आरोग्य) याींनी प्रत्यक्ष भढ् द ली. तढहा गावात ेींर्त: ेस्वच्छतढचढ

वातावरण द सलढ. त्यावरुन ग् ववकास ेर्िकारी, पींचायत सममती, भातकुली याींनी प्रत्यक्ष
भढ्

ढ वून मोका पाहणी कढली, ग्रामपींचायतीमार्शत सर्चव याींना नाली सर्ाई, कचरा व उकीरडढ

उचलणढ इत्या ी कामढ करुन घढयायाचढ यन े र् द लढ, स रची कायशवाही ववदहत मु तीत न कढल्यास
महाराषर ग्रामपींचायत ेर्ियनयम,१९५८ चढ कलम ३९(१) नुसार कायशवाहीबाबत यन े र् द लढ.
त्यानस
ु ार ग्रामपींचायतमार्शत गावातील सवश नाल्याींची सर्ाई करयायात आली. गावातील कचरा

व उक्रकरडढ उचणढ सीं भाशत माहढ जून,२०१८ म्यढ ग्रामपींचायतीमार्शत मामसक सभा घढवून या
सीं भाशत ३९ नागरीकाींना नो्ीस

ढ यायात आल्या. त्यानस
ु ार १० नागरीकाींनी उकीरडढ उचलयायाची

कायशवाही कढली. उवशरीत उकीरडढ उचलयायाची कायशवाही सद्य:जस्थतीत सुरु आहढ .
(२) हढ खरढ नाही.

वैद्यकीय ेर्िकारी, प्राथममक आरोग्य केंद्र, आष्ी याींच्या ेहवालानस
ु ार स र गावात

एवप्रल,२०१८ तढ जून, २०१८ पयांत कोणत्याही प्रकारचा साथरोग उद्भवलढला नाही क्रकींवा
आजाराची लागण झालढली नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ४९७ (36)

मुक्ताईनगर (श्ज.जळगाांव) येथे अयापेसांख्याांि समाजाती

ववद्यार्थयाांिरीता नवीन शासिीय

तांत्रतनिेतन सांसथेम्ये सांगणि अशभयाांबत्रिी हा अभ्यासिम सुरु िरणेबाबत.

(४९)

१२४०७१ (२०-०७-२०१८).

श्री.एिनाथराव खडसे (मक्
ु ताईनगर) :

सन्माननीय

अयापेसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मक्
ु ताईनगर

(जज.जळगाींव)

यढथढ

ेल्पसींख्याींक

समाजातील

ववद्यार्थयाांकरीता

नवीन

र्ासकीय तींत्रयनकढतन सींस्थढम्यढ इलढक्रॉयनक्स ॲयाड ्ढ मलकम्युयनकढर्न े्यासक्रमाऐवजी
सींगणक ेमभयाींबत्रकी हा े्यासक्रम सुरु करणढबाबत द नाींक १९ मढ, २०१८ रोजी वा
त्यासुमारास स्थायनक लोकप्रयतयनिीींनी प्रिान सर्चव (ेल्पसींख्याक ववकास) व सींचालक
(तींत्रमर्क्षण सींचालनालय) याींना यनवढ न द लढ आहढ , हढ खरढ आहढ काय,

(२) ेसल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनानढ चौकर्ी कढली आहढ काय, ेसल्यास त्यात काय
आढळून आलढ व त्यानुसार सींगणक ेमभयाींबत्रकी हा े्यासक्रम सुरु करणढबाबत कोणती
कायशवाही कढली वा करयायात यढत आहढ ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?
श्री. ववनोद तावडे (०४-१०-२०१८) : (१) होय.
(२) स र प्रकरणाची छाननी करून आवश्यक ती कायशवाही करयायाबाबत उच्च व तींत्रमर्क्षण
ववभागाला कळववयायात आलढ आहढ.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पेुणे शहराती
(५०)

साांसिृतति व ऐततहाशसि वासतुांच्या दे खभा ीबाबत

१२६३७२ (२३-०७-२०१८).

प्रा.(श्रीमती) मेधा िु िणी (िोथरुड) :

सन्माननीय

साांसिृतति िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणढ र्हरातील र्यनवारवाडा, पाताळढ श्वर मींद र, आगाखान पॅलढस या साींस्कृयतक व
ऐयतहामसक

वास्तू

पाहयायासाठी

ढ र्,

वव ढ र्ातील

पयश्क

यढत

ेसन
ू

पररसरातील

ेयतक्रमणामळ
ु ढ या वास्तु ववद्रप
ू होत ेसल्याचढ माहढ एवप्रल, २०१८ म्यढ वा त्या रम्यान
यन र्शनास आलढ आहढ , हढ खरढ आहढ काय,

(२) ेसल्यास, पवशती ्ढ कडी वर प्रढमी, यसनी यक्तीींच्या वावरामुळढ कचरा यनमाशण होत
ेसून िळ
ु ीमळ
ु ढ र्यनवार वाड्यातील र्चत्राींची

रु वस्था झाली आहढ, हढ ही खरढ आहढ काय,

(३) ेसल्यास, याबाबत र्ासनानढ चौकर्ी कढली आहढ काय, चौकर्ीत काय आढळून आलढ व
त्यानुसार वास्तुींच्या

ढ खभालीबाबत कोणती कायशवाही कढली वा करयायात यढत आहढ ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणढ काय आहढ त ?
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श्री. ववनोद तावडे (२३-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) पुणढ र्हरातील र्यनवारवाडा, पाताळढ श्वर
मींद र, आगाखान पॅलढस या वास्तु ववद्रप
ू होत ेसल्याची तसढच र्यनवार वाड्यातील र्चत्राींची

रु ावस्था होत ेसल्याची बाब यन र्शनास आली नाही. या वास्तु केंद्र सींरक्षक्षत स्मारकढ आहढ त.

र्यनवारवाडयात ेसलढल्या र्चत्राींबाबत भारतीय परु ातत्व सवेक्षण मींडल, मींब
ु ई जागरुक ेसन
ू
स र र्चत्राींच्या सींविशनासाठी रासाययनक र्ाखा औरीं गाबा

तसढच जतन सहायक, पुणढ उपमींडळ

याींच्या सींयुक्त ववद्यमानढ ेीं ाजपत्रक तयार कढल्या जात ेसून यढत्या आर्थशक वषाशत स र

र्चत्राींच्या सींविशनाचढ काम हाती घढयायात यढणार ेसल्याचढ ेर्िक्षक पुरातत्वववद्, भारतीय
परु ातत्व सवेक्षण मींडल, मींब
ु ई मींडल याींनी कळववलढ आहढ .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

ववधान भवन :
मुांबई.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.
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