
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची दसुरी यादी 
 
   
  

महाराष्ट्र विधानपररषद 
  

पहहले (अर्थसांिल्पीय) अधधिेशन, २०२१ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  ___________ 
  

राजुरा िनपररक्षेत्रातील (जज.चांद्रपूर) शतेिऱ्यािर  
िाघाने िेलेल्या हल्ल्याबाबत 

  

(१) ३४१ (१८-०३-२०२०). श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४२५१६ ला हदनाांि १२ जलु,ै २०१८ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदर्ाथत सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  
(१) राजुरा वनपररक्षेत्रातील (जज.चींद्रपरू) कक्ष क्र. १६८ मध्ये चचचबोडी येथील 
शतेकरी देववदास तलाींड ेयाींच्यावर वाघाने हल्ला करून जखमी केल्याची घ्ना 
ददनाींक १३ जानेवारी, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशशनास आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन जखमी झालेल्या 
शतेकऱ् याला नकुसान परपाद देयायाबाबत कोणती कायशवाही केली वा करयायात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.सांजय राठोड (१३-०१-२०२१) : (१) व (२) ददनाींक १२/१२/२०१९ रोजी 
श्री.देववदास तलाींड े याींना वाघाने हल्ला करुन जखमी केल्याचा तक्रार अजश 
वनपररक्षेत्र अचिकारी, राजुरा याींना प्राप्त झाला.  
 सदर प्रकणाच्या चौकशी दरम्यान घ्नास्थळावर वाघ, बबब् व 
अस्वल या वन्यप्रायायाींचे पगमाकश , ववषठा आढळून आलेली नाही. तसेच 
वदै्यकीय अचिकारी, ग्रामीण रुग्णालय, राजुरा याींनी ददलेल्या वदै्यकीय 
प्रमाणपत्रात वाघाने हल्ला करुन जखमी केल्याचे नमदू केलेले नाही. 
 सबब सींबींचित जखमी व्यक्तीस वाघ या वन्यप्रायायाींने हल्ला करुन 
जखमी केल्याचे ससध्द झाले नसल्याने नकुसान परपाद देयायाचा प्रश्न 
उद्पवत नाही. 
(३) प्रश्न उद्पवत नाही. 
  ___________ 
  

राज्यात नागररिाांसाठी िन विर्ागािडून  
राबविण्यात येणाऱ्या योजनाबाबत 

  

(२) ५४२ (१८-०३-२०२०). डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशोि ऊर्थ  र्ाई जगताप, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अमरनार् राजूरिर : सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात नागररकाींसाठी जनकल्याण योजना व कायशक्रमाची आखणी 
करताींना त्याींची प्रपावीपणे अींमलबजावणी होयायासाठी लोकसींवादातनू 
तळागाळातील लोकाींची मत ेजाणून घेयायाचा प्रयोग वन ववपागाकडून केला 
जाणार असल्याचे ददनाींक ५ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील वनक्षेत्र ३३ ्क्केपयतं होयायासाठी 
तालकुास्तरावरील वकृ्ष लागवड व सींगोपन आराखडा तयार करुन त्याींची 
अींमलबजावणी करणे, मनषुय वन्यप्रायायातील सींघर्श कमी करयायासाठीच्या 
योजनाींची अींमलबजावणी व नवीन योजनाींची आखणी, वन क्षेत्रातील ववववि 
योजना व कायशक्रमाव्दारे रोजगार ननसमशती, सशकार, वणवा, चराद आणण  
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अनतक्रमण यासारख्या वन सींरक्षणासींबींिीच्या उपाययोजना करयायासाठी 
नागररकाींचा सल्ला घेयायाबाबत व सदर योजना राबववयायाबाबत शासनाने 
कोणती उपाययोजना केली वा करयायात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांजय राठोड (२९-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. या सींदपाशत ददनाींक 
०५/०९/२०१९ रोजी शासन ननणशय जारी करयायात आला आहे. 
(२) व (३) या सींदपाशत प्रत्येक तालकु्याच्या दठकाणी जनतबेरोबर दर ६ 
मदहन्याींनी लोकसींवाद कायशक्रम आयोजजत करयायाचा ननणशय घेयायात आला 
होता. लोकसींवाद कायशक्रमाचे आयोजन करयायासाठी वन ववपागातील 
अचिकाऱ्याींचे प्रसशक्षण घेयायात आले होत.े सन २०१९-२०२० या आचथशक वर्ाशत 
राज्यपरात २३३ लोकसींवादाचे कायशक्रम आयोजजत करयायात आले.  

___________ 
  

अपर आयुक् त, आहदिासी अमरािती याांनी सेिा ज् येष्ट्ठता  
डािलून पदोन् नती हदल् याबाबत 

  

(३) ८३२ (१८-०३-२०२०). श्री.सरेुश धस : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अपर आयकु् त, आददवासी अमरावती याींनी सन २०१७ मध् ये वगश-४ च्या 
कमशचाऱ् याींना कननष ठ सलवपक पदी पदोन् नती देताना ०९ कमशचाऱ् याींना सेवा 
ज् येष ठता डावलनू पदोन् नती ददली गेली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सेवेने कननष ठ असनूही या ०९ कमशचाऱ् याींना पदावनत 
केल् यामळेु त ेमम्मध् ये गेल् याने त् याींना पनु् हा पदोन् नती ददल् याने सेवा ज् येष ठता 
कमशचाऱ् याींवर अन् याय झाल् याने त् याींनी पनु् हा अपर आयकु् ताींकड ेवारींवार तक्रारी 
केलेल् या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मम्मध् ये गेलेले 
कमशचारी व न गेलेल ेसेवा ज् येष ठता कमशचारी याींना ननयमानसुार पदोन् नती 
देवनू चुकीची सेवा ज् येष ठता यादी बनववणाऱ् याींवर कोणती कारवाद केली वा 
करणय्ात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. िे.सी.पाडिी (२१-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) ददनाींक ०१/०१/२०१७ च्या 
ज्येषठता यादीनसुार कननषठ सलवपक पदी पदोन्नती देयायात आली होती. 
तथावप, काही सेवाज्येषठ कमशचाऱ्याींची नावे ज्येषठता यादीत समाववषठ झाली 
नसल्याची बाब ननदशशनास आल्यावर सिुारीत ज्येषठता यादी तयार करयायात 
आली व त्यातील ज्येषठ कमशचाऱ्याींना पदोन्नती देयायात आली. त्यामळेु 
अगोदर पदोन्नती ददलले्या ९ कननषठ कमशचाऱ्याींना पदावनत करयायाचे आदेश 
ननगशसमत करयायात आल े आहेत. सदर पदावनत आदेशाला महाराषर 
प्रशासकीय न्यायाचिकरणाने स्थचगती ददली आहे. सद्य:जस्थतीत प्रकरण 
न्यायप्रववष् आहे. सेवा ज्येषठता यादीबाबत अद्यावत मादहती वळेेवर सादर 
न केल्याबाबत प्रकल्प अचिकारी, औरींगाबाद याींना कारणे दाखवा नो्ीस 
बजावयायात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् पवत नाही.  
  ___________ 
  
घोडबांदर नाक्यािर छत्रपती शशिाजी महाराजाांचा पुतळा उर्ारण्याबाबत 

  

(४) १७१९ (१८-०३-२०२०). श्री.रवि ांद्र र्ाटि : सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) घोडबींदर गावातील परुातन घोडबींदर ककल्ल्याकड ेजाणारा रस्ता व शहरात 
प्रवेशासाठी बाींिलले्या नवीन ६० मी्र रस्त्याच्या नाक्यावर महामागाशजवळ 
छत्रपती सशवाजी महाराजाींचा पतुळा उपारयायाबाबतचा ननणशय महापासलकेने 
घेतलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननणशयाच्या अनरु्ींगाने सदर पतुळयाकरीता ककती 
ननिीची तरतदू करयायात आली वा येत आहे, 
(३) असल्यास, सदरहू कामाकरीता ककती कालाविी लागणे अपेक्षक्षत आहे व 
सदर कामाला केव्हापासनू सरुुवात होणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
 



वि.प. २ (5)  

श्री.एिनार् शशांदे (०७-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) समरा-पाईंदर महानगरपासलकेच्या सन २०२०-२०२१ या आचथशक 
वर्ाशत सदर कामासाठी ३.६५ को्ी रकमेची तरतदू करयायात आलेली आहे. 

ददनाींक ०२/०५/२०१७ रोजीच्या शासन ननणशयान्वये गठीत पतुळा 
ससमतीसमोर प्रस्ताव ठेऊन, ससमतीच्या मान्यतअेींती सदर कामास सरुूवात 
करयायात येणार आहे. 

सदर पतुळा बसववणेकामी कमीत कमी २ वर्ाशचा कालाविी लागणार 
असल्याचे समरा-पाईंदर महानगरपासलकेने कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् पवत नाही. 
  ___________ 
  
म्हाडाने िाांदे्र (पजश्चम) येर्ील रांगशारदा प्रततष्ट्ठानला हदलेल्या र्ुखांडािर 

वििासिाने अिैधपणे हॉटेलच ेबाांधिाम िेल्याबाबत 
  

(५) ३०१४ (०२-०६-२०२०). श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय गहृतनमाथण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) म्हाडाने वाींदे्र (पजश्चम) येथील रींगशारदा प्रनतषठानला ना्यसींस्कृती 
जोपासयायासाठी सन १९८१ मध्ये ३,४७६ चौ. मी्रचा पखूींड सवलतीच्या 
दरात ९० वर्ाशच्या पाडतेत्वावर ददल्यानींतर रींगशारदाचे तत्कालीन ववश्वस्त 
आणण ववकासक प्रपदुास लोद्या याींच्यामध्ये झालेल्या ननयोजजत करारानसुार 
सदर पखूींडावर ना्यगहृ कलाकाराींना राहयायासाठी ५५ खोल्याींचे बाींिकाम 
करून त्याबदल्यात उवशररत च्द क्षते्राचा वापर खाजगी व्यवसायासाठी 
करयायाचे स्पष् केल े होत े मात्र ववकासकाने रींगशारदा हॉ्ेल्स प्रा. सल. ही 
कीं पनी सरुू करून िमाशदाय आयकु्ताींच्या परवानगीसशवाय ७० खोल्याींचे हॉ्ेल 
बाींिल्याच ेननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्या उक्त रस््वरील ववश्वस्त सवशश्री.सनुील कवे, ववजय 
गोखले व डॉ.सववता गोखल ेयाींनी पदपार स्वीकारल्यानींतर प्रनतषठानाची जुनी 
कागदपत्र े पाहताना रींगशारदा सींदपाशतील व्यवहारात गरैव्यवहार झाल्याच े
ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
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(३) असल्यास, सदर प्रनतषठानच्या ववश्वस्ताींनी ना्यगहृ उपारयायासींदपाशत 
काही अ्ी व शती नमदू असलेल्या कुलमखुत्यार पत्राचा (पॉवर ऑफ ॲ्नी) 
ववकासकाने गरैवापर करीत ननयोजजत करारनाम्याचा पींग करुन त्यास अींनतम 
स्वरूप न देता म्हाडा व इतर यींत्रणाींची फसवणकू करुन चुकीच्या पध्दतीने 
हॉ्ेल रींगशारदा बाींिल्याचे अनतररक्त मखु्य सचचव, गहृननमाशण ववपाग याींनी 
केलेल्या चौकशीत ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने दोर्ी ववकासकाववरुध्द कोणती कारवाद 
केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ.जजतेंद्र आव्हाड (३१-१२-२०२०) : (१) मराठी ना्क व मराठी सादहत्याचा 
प्रसार व्हावा व त्याची जोपासना व्हावी या उद्देशान े म्हाडा प्राचिकरणाच्या 
ददनाींक १६/०५/१९८० रोजीच्या ठरावान्वये ३००० चौ.मी. पखूींड व ददनाींक 
१४/०१/१९८६ रोजीच्या ठरावान्वये ४७६ चौ.मी. पखूींड असा एकूण ३४७६ 
चौ.मी. वाींदे्र येथील म्हाडाच्या समळकतीवरील पखूींड रींगशारदा प्रनतषठानला  
९० वर्ांच्या कालाविीसाठी दर ३० वर्ांनी पाडपेट्टा नतुनीकरणाच्या काही 
अ्ी व शतीनसुार पाडतेत्वावर ववतररत करयायात आला. 

ददनाींक २३/०१/१९८१ रोजी रींगशारदा प्रनतषठानतफे श्री.प्रपदुास वीरचींद 
लो्ीया याींस मखुत्यारपत्र देयायात आले, तसेच ववश्वस्त रींगशारदा प्रनतषठान 
व श्री.प्रपदुास वीरचींद लो्ीया याींचेदरम्यान ववकास करारनामा करयायात 
आला. सदर ववकास करारनाम्यामध्ये नाट्यगहृ कलाकाराींना राहयायासाठी   
५५ खोल्याचे बाींिकाम करयायाबाबत नमदू नसल्याच ेददसनू येत.े 

मुींबद महानगर प्रदेश ववकास प्राचिकरण (ननयोजन, प्राचिकरण / 
MMRDA) याींनी ददनाींक ३१/०८/२००१ रोजी व बहृन्मुींबद म.न.पा. याींनी 
ददनाींक २७/०९/२००१ रोजी सदरहू प्रनतषठानास मींजरुी ददलेल्या सिुाररत 
नकाशानसुार इमारतीमध्ये एकूण ७१ खोल्याींचे बाींिकाम झाले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
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(३), (४) व (५) या प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या 
न्यायालयीन प्रकरणात मा.उच्च न्यायालयाच्या व शासनाच्या आदेशानसुार 
सदरहू प्रकरणाची सनुावणी तत्कालीन अपर मखु्य सचचव (गहृननमाशण) 
याींच्याकड े ठेवयायात आली होती. रींगशारदा प्रनतषठानच्या ववश्वस्ताींनी 
पखूींडाचा वापर जास्तीत जास्त वाणणज्य प्रयोजनाथश करताना मळू उदद्दष्य 
साध्य झालेले नसल्याचे, तसेच मळू करारनाम्यातील अ्ी व शतींचा पींग 
केलेला असल्याचे, सनुावणीअींती स्पष् झाल्याने तत्कालीन अप्पर मखु्य 
सचचव (गहृननमाशण) याींनी याबाबत ददनाींक १०/१२/२०१९ रोजी आदेश पाररत 
केलेले आहेत. 

उक्त पखुींडाचा वापर रींगशारदा प्रनतषठानने श्री.लो्ीया याींना 
व्यजक्तगत नावाने ववकास हक्क हस्ताींतरण केले. श्री.लो्ीया याींनी हे हक्क 
परस्पर (म्हाडा ककीं वा िमाशदाय आयकु्त याींची परवानगी न घेता) रींगशारदा 
हॉ्ेल्स प्रा.सल. याींना हस्ताींतरीत केले. याचा आिार घेऊन रींगशारदा हॉ्ेल्स 
प्रा.सल. या त्रयस्त पक्षान ेम्हाडाची परवानगी न घेता तसेच प्रत्यक्ष बाींिकाम 
होयायापवूीच ८ व्यक्तीींना वाणणजज्यक गाळयाींचे ववतरणे केले. सदरहू 
प्रनतषठानने करारनाम्यातील कलम २(i) मिील तरतदुीींचे उल्लींघन करुन 
म्हाडाची फसवणूक केल्याचे ददसनू आल्याने मखु्य अचिकारी, मुींबद 
गहृननमाशण व क्षते्र ववकास मींडळ याींच्या ददनाींक २९/१०/२००४ च्या आदेशात 
नमदू केलेले रुपये ५४,०१,७०४/- इतके अचिमलु्य, त्यावरील व्याजासह 
म्हाडाकड ेतात्काळ जमा करावे. सदरहू रक्कमेवरील व्याज म्हाडाच्या प्रचसलत 
ननयमानसुार पररगणणत करुन रींगशारदा प्रनतषठानास पढुील १ मदहन्याींत 
कळववयायात यावे. म्हाडाकडून ननजश्चत केलेले सदर मलु्य व त्यावरील 
व्याजाची रक्कम सदरहू प्रनतषठानाने त्यापढुील ४ मदहन्याच्या कालाविीत 
समान हफ्तत्यात म्हाडाकड ेपरावे. तसेच सदर पखुींडावर बाींिकाम करताींना, 
रींग शारदा प्रनतषठानने म्हाडाकड े ववनींती केल्यानींतर, ददनाींक १८/०९/१९८६ 
रोजीच्या पत्रान्वये म्हाडाने सदर आराखडयाींना मींजूरी ददलेली आहे. सदर 
पखुींडाकरीता मींजूरी देताींना ना-हरकत प्रमाणपत्र रक्कम आकारयायात आली 
होती ककीं वा कसे, याची म्हाडा स्तरावर प्रथमत: खातरजमा करुन, तशी 
रक्कम आकारयायात आली नसल्यास त्यावळेच्या प्रचसलत िोरणानसुार सदर 
पखुींडापकैी ज्या क्षेत्रावर वाणणजज्यक वापर झाला आहे, त्याचा ववचार करुन 
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ना-हरकत प्रमाणपत्र रक्कम म्हाडाकडून ननजश्चत करयायात यावी व सदरची 
रक्कम पढुील १ मदहन्यात कळववयायात यावी. म्हाडाकडून ननजश्चत केलेली 
सदर मलू्य व व्याजाची रक्कम रींगशारदा प्रनतषठानने त्यापढुील ४ 
मदहन्याींच्या कालाविीत समान हफ्तत्यात म्हाडाकड ेपराणा करावे. 

तसेच, मुींबद मींडळाने ददनाींक १८/०९/१९८६ रोजी ददलेली मींजूरीबाबत 
मुींबद मींडळाकड े उपलब्ि नसलेल्या कागदपत्राच्या नस्तीचा मुींबद मींडळाने 
कसोशीने शोि घ्यावा. सदर नस्ती/कागदपत्र े न सापडल्यास कायाशलयीन 
पध्दतीनसुार गनु्हा दाखल करावा. तसेच यास जबाबदार असणाऱ्या अचिकारी/ 
कमशचारी याींच्यावर म्हाडाने पढुील १ मदहन्यात कायशवाही करावी आणण जर, 
रींगशारदा प्रनतषठानने ववदहत कालाविीत सदर रक्कमचेा परणा म्हाडाकड ेन 
केल्यास पखूींड ववतरणाच े आदेश रद्द करुन सदरचा पखूींड त्यावरील सवश 
बाींिकामासह म्हाडाने ताब्यात घ्यावा, असे आदेश पारीत केले आहेत. 
  ___________ 
  

वपांपळिाडी वपराची (ता.पैठण, जज.औरांगाबाद) येर्ील  
अांगणिाडी उघड्यािर र्रत असल्याबाबत 

  

(६) ३०२८ (०२-०६-२०२०). श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय महहला ि 
बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वप ींपळवाडी वपराची (ता.पठैण, जज.औरींगाबाद) येथील अींगणवाडीचे नऊ 
वर्ांपासनूचे पाड े थकलेले असल्याने येथील अींगणवाडीच्या मदहला कमशचारी 
बालकाींना उघडयावर पालन, पोर्ण व आहार वा्पासह सशकवीत असल्याचे 
माहे माचश, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले असनू यामळेु 
बालकाींचा सवाचंगण ववकास व शकै्षणणक दजाश यावर पररणाम होत आहे,     
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) (०५-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
(२) जजल्हा वावर्शक योजना सन २०१८-२०१९ मिून वप ींपळवाडी वपराची येथील 
अींगणवाडी क्र.८ करीता इमारत मींजूर करयायात आलेली असनू, सदर 
अींगणवाडी इमारतीचे बाींिकाम प्रगतीपथावर आहे. 
(३) प्रश्न उद् पवत नाही. 
  ___________ 
  

िोविड-१९ तनयांत्रणात आणण्यािरीता पॅिेज जाहीर िरण्याबाबत 
  

(७) ३११९ (०२-०६-२०२०). श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.विजय ऊर्थ  
र्ाई धगरिर, श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.विनायिराि मटेे, 
डॉ.पररणय रु्िे : सन्माननीय मदत ि पनुिथसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाने कोरोनावर मात करयायाकरीता रुपये १ लक्ष ७० हजार 
को्ीच ेपमकेज जाहीर केले असनू राज्य शासनाने १ रुपयाचेही पमकेज जाहीर 
केले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, केरळ राज्याने रुपये २०,००० को्ीचे पमकेज जाहीर केले 
असताना, महाराषरासारख्या प्रगत राज्याने पमकेज जाहीर न केल्याने, 
महाराषरात कोरोना बाचित रुग्णाींची सींख्या सवाशचिक आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, कोरोनाग्रस्त रुग्णाींसाठी पमकेज जाहीर न करता महाववकास 
आघाडी सरकारचे आमदार व कायशकत्यांसाठी ननिी मींजूर करयायात आला, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने कोववड-१९ ननयींत्रणात आणयायासाठी   
रुपये ४०,००० को्ीच ेपमकेज जाहीर करयायाबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विजय िडटे्टीिार (०७-०१-२०२१) : (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही. 
 नसैचगशक आपत्तीच्या अनरु्ींगाने नकुसानग्रस्त नागररकाींना आचथशक 
मदत देयायासाठी स्थापन करयायात आलले्या राज्य आपत्ती प्रनतसाद ननिी 
(SDRF) मिून कोववड-१९ ववर्ाणूच्या प्रादपुाशवास प्रनतबींि करयायासाठी 
करावयाच्या ववववि उपाययोजनाींसाठी कें द्र शासनाने ननिाशररत केलले्या 
ननकर्ानसुार जजल्हयाींना ननिी ववतररत करयायात आला आहे. आतापयतं या 
प्रयोजनासाठी राज्य आपत्ती ननिीमिून एकूण रुपये ८६० को्ी ९२ लक्ष 
ननिी ववतररत करयायात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद् पवत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील झोपडपट्टी पुनविथिास प्रिल्पाबाबत हाऊशसांग डवे्हलपमेंट 
अॅण् ड नन्फ्राा्रक्चर शलशमटेडचा िरार रद्द िरण्याबाबत 

  

(८) ३१३२ (२९-०५-२०२०). श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊर्थ  र्ाई धगरिर, 
श्री.प्रसाद लाड, अॅड.तनरांजन डािखरे, डॉ.पररणय रु्िे, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.विनायिराि मटेे : सन्माननीय गहृतनमाथण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबदतील २४ झोपडपट्टी पनुवशसनचा करार “एचडीआयएल” कीं पनीसोबत 
करयायात आला असनू सदर कीं पनीने अत्यल्प प्रमाणात प्रकल्पाचे काम पणूश 
केल्यामळेु उक्त करार रद्द करयायाचा ननणशय शासनाने घेवनू सदर कीं पनीला 
कारणे दाखवा नो्ीस बजावयायात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वाींदे्र पवूश येथील पारत नगर झोपडपट्टी पनुवशसनाींतगशत तथेील 
पात्र ठरववयायात आलेल्या रदहवाशाींनी घरे ररकामी करुन ददली असता 
सरुुवातीला कीं पनीकडून पयाशयी जागेच े घरपाड े ददले जात होत,े परींत ु काही 
कालाविीनींतर घरपाड ेसमळणे बींद झाल्यामळेु रदहवाशाींनी झोपडपट्टी पनुवशसन 
प्राचिकरणाकड े वारींवार तक्रारी करूनही सदर कीं पनीवर कोणतीही कारवाद 
करयायात आली नसल्यामळेु पररसरातील ३२ रदहवाशाींनी मुींबद उच्च 
न्यायालयात िाव घेवनू सदर प्रकल्प जलदगतीने पणूश करयायाची आणण 
त्याींना कायमस्वरुपी घरे प्रदान करयायाचे आदेश पाररत करयायाबाबतची 
मागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी ददनाींक ११ फेब्रवुारी, २०२० रोजी सनुावणी 
झाली असता राज्याच े महाचिवक्ता याींनी शासनाने सदर कीं पनीवर नो्ीस 
बजावल्याची तसेच कीं पनीला ददवाळखोर जाहीर करयायाची प्रकक्रया सरुू 
केल्याची मादहती न्यायालयाला ददली असता न्यायमतूींच्या खींडपीठाने सचचव 
गहृननमाशण व झोपडपट्टी पनुवशसन प्राचिकरणाने बठैक घेऊन या मदु्द्याबाबत 
चचाश करुन तोडगा काढावा असे आदेश ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनसुार 
मुींबद उच्च न्यायालयाच्या खींडपीठाने ददलेल्या उपरोक्त आदेशानरु्ींगाने सचचव 
गहृननमाशण आणण झोपडपट्टी पनुवशसन प्राचिकरणाची बठैक सींपन् न झाली आहे 
काय तसेच झोपडीिारकाींच्या मागयायाींबाबत कोणकोणत े ननणशय घेतले वा 
घेयायात येत आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ.जजतेंद्र आव्हाड (०१-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही.  
 मे.एचडीआयएल या ववकासकामाफश त १३ झोपडपट्टी पनुवशसन योजना 
मींजूर असनू सद्य:जस्थतीत सािारणत: बींद अवस्थेत आहेत. सद्य:जस्थतीत 
ववकासकावर ददवाळखोरी जाहीर करयायाची प्रकक्रया एन.सी.एल.्ी. (National 
Company law Tribunal) माफश त सरुु आहे. झोपडपट्टी पनुवशसन प्राचिकरण 
अथवा शासनाकडून सदर कीं पनीला अद्यापपयतं कारणे दाखवा नो्ीस 
बजावयायात आलेली नाही.  
(२) व (३) या योजनेतील काही रदहवाशाींचे घरपाड े थकीत आहे. ववकासक 
मे.एचडीआयएल याींच्यासोबत झालेल्या ३ नोंदणीकृत कराराच्या आिारे    
मे.बिुपरू बबल्डकॉन याींनी सदरची योजना त्याींना पणूश करयायाचा अचिकार 
असल्याचे नमदू करुन तसा अजश याचचका एल (क्र.२२१७) of २०१९ मध्ये 
दाखल केला आहे.  
 ववकासक मे.एचडीआयएल याींच्याववरुध्द ददवाळखोरी जाहीर करयायाची 
प्रकक्रया एन.सी.एल.्ी. (National Company law Tribunal) न्यायालयात 
चाल ूअसल्याची मादहती वकीलाींनी मा.न्यायालयात ददलेली आहे.  
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मा.न्यायालयाने सचचव, गहृननमाशण व मखु्य कायशकारी अचिकारी, झोपडपट्टी 
पनुवशसन प्राचिकरण याींना बठैक घेऊन योजनेशी सींबींचित सवश मदु्दयाींवर चचाश 
करुन काय तोडगा काढता येदल याची चाचपणी करावी, असे आदेश ददलेल े
आहेत.  
(४) मा.उच्च न्यायालयातील याचचका (एच) क्र.२११७/२०१९, इस्तारी रमाय्या 
व इतर ववरुध्द मे.एचडीआयएल व इतर या याचचकेमिील ददनाींक 
११/०२/२०२० रोजीच्या आदेशाच्या अनरु्ींगाने प्रिान सचचव, गहृननमाशण ववपाग 
याींच्या दालनात ददनाींक २८/०७/२०२० रोजी सींयकु्त बठैक सींपन्न झालेली 
आहे. यामध्ये प्रलींबबत पनुवशसन, प्रलींबबत पाड े व इतर सवश मदु्दयाींबाबत 
सववस्तर चचाश करयायात आली असनू मे.बिुपरू बबल्डकॉन याींनी प्रलींबबत 
घरपाड े अदा करयायासाठी एकूण रुपये ६,९१,७०,०००/- चे दोन िनादेश 
झोपडपट्टी पनुवशसन प्राचिकरणाकड े जमा केलेले आहेत. सदर बठैकीचा 
इनतवतृ्ताींत तयार करयायात आला असनू शपथपत्राव्दारे त्या इनतवतृ्ताची प्रत 
मा.न्यायालयाच्या अवलोकनाथश सादर केली आहे.  
(५) प्रश्न उद् पवत नाही.  

___________ 
  

मुांबईतील दहहसर पजश्चमेला शलांि रोड जिळ िाांदरपाडा येर्ील 
खाररु्टीची तोड सुरू असल्याबाबत 

  

(९) ३२१६ (१०-०६-२०२०). श्री.विजय ऊर्थ  र्ाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.रामतनिास शसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत 
पररचारि, श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबदतील ददहसर पजश्चमेला सल ींक रोड जवळ काींदरपाडा येथील 
खारफु्ीची तोड सरुू असल्याच े स्थाननक नागररकाींनी ददनाींक ५ मे, २०२० 
रोजी वा त्यासमुारास ननदशशनास आणून ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पवूीपेक्षा काही पागात खारफु्ीची दा्ी कमी झाली असनू 
तथेे जाणाऱ्या लोकाींची आणण गाडयाींची सींख्या अचानक वाढली व काही वेळा 
ड्रमची वाहतकू होत असल्याचे ही स्थाननकाींनी साींचगतले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने कोणती कारवाद केली वा करयायात येत 
आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब र्ोरात (२२-१२-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) मौजे ददहसर 
पजश्चमेला काींदरपाडा येथ े खारफु्ीच्या परीसरामध्ये लोकाींची व गाडयाींची 
सींख्या अचानक वाढल्याबाबतची बातमी ददनाींक ०६/०५/२०२० रोजी महाराषर 
्ादम्स या वतृ्तपत्रातनू प्रससध्द झाली होती.  
 त्यानरु्ींगाने महसलू ववपागाच्या ताब्यातील क्षते्राबाबत तहससलदार, 
बोरीवली याींनी या जागेची स्थळ पाहणी केली असनू, त्यानसुार दलदल, 
नतवराींची झाड े ददसनू येत असनू, या दठकाणी काींदळवनाची तोड झाल्याच े
ददसनू आले नाही. तसेच सदर दठकाणी गाडयाींची आणण ड्रमची वाहतकू होत 
नसल्याचे स्थळ पाहणीच्यावेळी ननदशशनास आलेले नाही, असा अहवाल ददला 
आहे. तसेच वन ववपागाच्या ताब्यातील ददहसर व काींदरपाडा येथील 
अचिसचूचत काींदळवन क्षेत्रामध्ये तोड झाल्याचे ददसनू आलेले नाही असा 
अहवाल काींदळवन कक्ष, मुींबद याींनी सादर केला आहे. 
  ___________ 
  
खारेिुरण (जज.पालघर) येरे् लीज सांपूनही शमठागरे सुरू असल्याबाबत 

  

(१०) ३३०४ (२८-०५-२०२०). श्री.बाळाराम पाटील, श्री.किशोर दराड े: 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जजल्हयातील खारेकुरण समठागराींमळेु पींचक्रोशीतील शतेजसमनी, 
ववदहरी, कुपनसलका आदीमध्ये क्षारयकु्त पाणी सशरत रादहल्याने या जसमनी 
नापीक होऊन वपयायाचे पाणीही क्षारयकु्त झाले असनू स्थाननकाींनी ज्या 
समठागराींची लीज सींपली आहेत, त्याींना ती वाढवनू देऊ नये यासाठी सन 
२००९ च्या अगोदरपासनू लोकचळवळ सरुु केली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, समठागरवाल्याींनी उच्च न्यायालयात जाऊन स्थचगती समळवनू 
पनु्हा समठागरे सरुू करयायाचे ठरववले असता त्याला मा.उच्च न्यायालयाने 
स्थचगती ददल्याने समठागरे बींद करून सदर जमीन शासनाकड ेजमा करायला 
हवी होती असे असतानाही त्यादठकाणी अविैररत्या समठागरे सरुु असल्याची 
बाब ननदशशनास येत आहे तसेच मा.उच्च न्यायालयाने ददलेल्या ननणशयाचा 
अवमान केल्याप्रकरणी व मदुत सींपल्यानींतरही वर्ाशनवुर् े समठागराींचा ताबा 
सोडलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, समठागराींमळेु वपयायाचे तसेच शतेीचे पाणी खराब झाल्याचा 
उल्लेख पजूल सवेक्षण ववपागाने ददनाींक २४ जानेवारी, २००५ रोजी वा 
त्यासमुारााास महसलू ववपागाला पाठववलेल्या पत्रात केला होता तसेच 
समठागरापासनूचे अींतर पाहता यापढेु समठागरामळेु पजूल अचिक क्षारयकु्त 
होदल, असा अहवाल पाठववल्याने हे समठागर बींद करयायाचा ननणशय शासनाने 
घेतला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, खारेकुरण येथील ७०० एकर शासकीय जसमनीवर मीठ 
उत्पादन करणारी समठागरे असनू या सवांचे लीज सींपले असल्याने शासनाने 
या समठागराींवर कोणती कायदेशीर कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.बाळासाहेब र्ोरात (०१-०१-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
खारेकुरण ता.पालघर येथील ग्रामस्थ, ग्रामपींचायत खारेकुरण व 

लोकप्रनतननिीींनी सन २००४ पासनू वेळोवेळी शासन, जजल्हाचिकारी, अप्पर 
जजल्हाचिकारी जव्हार व तहससलदार पालघर याींच्याकड े ननवेदने ददलेली 
आहेत. 
(२), (३), (४) व (५) उपरोक्त तक्रारीच्या अनरु्ींगाने व वररषठ पवूजै्ञाननक, 
पजूल सींरक्षण आणण ववकास यींत्रणा, ठाणे याींचेकडील अहवालाच्या अनरु्ींगाने 
प्राप्त प्रस्तावानसुार शासनाने ददनाींक ३१/०८/२००९ च्या ज्ञापन अन्वये मौज े
खारेकुरण येथील समुारे ७०० एकर जसमनीवरील समठागराींचे प्रकल्प बींद करुन 
जमीन शासन जमा करयायाबाबत आदेश ननगशसमत केले. तथावप, मीठ 
उत्पादनिारकाींनी शासनाच्या सदर आदेशाववरुध्द मा.उच्च न्यायालय, मुींबद 
येथे वेगवेगळ्या याचचका दाखल केल्या असनू सदर प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. 

___________ 
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अिोला जजल्हा पररषदेच् या दधूपुणाथ योजनेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
  

(११) ३३२८ (२९-०५-२०२०). श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला जजल्हा पररर्देने राबववलेली दिूपणुाश योजना अपयशी झाल्याच े
माहे माचश, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या योजनेव्दारा वा्प करयायात आलेली दिुाळ जनावरे 
खरेदीत गरैव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी लोकप्रनतननिीींनी शासनाकड े केलले्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दिुाळ जनावरे खरेदी 
प्रकरणातील दोर्ीींवर कारवाद करुन दिूपणुाश योजना नव्या स्वरुपात अकोला 
जजल्हयात लाग ूकरयायाबाबत कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीर् (३०-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्पवत नाही. 
  ___________ 
  

हहांगोली जजल्हा पररषदेमधील ररक्त पदे र्रण्याबाबत 
  

(१२) ३५१५ (०२-०६-२०२०). श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली जजल्हा पररर्देमध्ये ग् “अ” व ग् “ब” ची पदे (महाराषर 
ववकास सेवेतील पदे वगळून) ववत ववपाग, बाींिकाम ववपाग, सस ींचन ववपाग, 
पाणीपरुवठा ववपाग, सावशजननक आरोग्य ववपाग, पशसुींविशन ववपाग, कृर्ी 
ववपाग, सशक्षण ववपाग व इतर ववपागातील पदे मोठ्या प्रमाणात ररक्त 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपववपागीय अचिकारी वगश-२, उप असपयींता वगश-२, उप 
असपयींता (स्थापत्य) वगश-२, तालकुा आरोग्य अचिकारी ग्-अ, वदै्यकीय 
अचिकारी ग्-ब तसेच पशिुन अचिकारी ग्-अ, ग् सशक्षणाचिकारी वगश-२, 
मखु्य अध्यापक ग्-२, अिीक्षक (राजपबत्रत), समाजकल्याण अचिकारी व 
बालववकास प्रकल्प अचिकारी ही पदे ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, सावशजननक आरोग्य ववपागातील पदे ररक्त असल्यामळेु कोववड-१९ 
या महामारीमध्ये आरोग्य ववपागावर मोठ्या प्रमाणात कामाचा ताण पडत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने दहींगोली जजल्हा पररर्देमिील ररक्त पदे 
परयायाबाबत कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.हसन मशु्रीर् (३१-१२-२०२०) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) ग्रामववकास ववपागाकडून सींबींचित ववपागाींना व सींबींचित शासकीय 
अचिकाऱ्याींना, सवश प्रचसलत ननयमाींचे व शासनाने वेळोवेळी ददलेल्या ननदेशाींच े
पालन करुन, जजल्हा पररर्द, दहींगोली येथील ररक्त पदे तातडीने परयायाचे 
ननदेश देयायात आलेले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्पवत नाही. 

___________ 
  

निी मुांबईत मासेमारी पास/परिाना िायाथलय सुरु िरण्याबाबत 
  

(१३) ३५१६ (०२-०६-२०२०). श्री.रमेशदादा पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
४८६३५ ला हदनाांि २ जुल,ै २०१९ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदर्ाथत 
सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे जजल्हयातील अींबरनाथ, बदलापरू, कजशत, सपवींडी, मरुबाड तसेच 
नवी मुींबदतील कोपरखैरणे, घणसोली, ऐरोली, वाशी व बेलापरू येथील 
मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या मदहलाींना कफसशींग पास व फॉमश नींबर २ घेयायासाठी 
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पालघर येथे जावे लागत असनू नवी मुींबद त े पालघर हे अींतर 
प्रवासाच्यादृष्ीने मदहलाींना खूपच गरैसोयीचे व त्रासदायक होत असल्याची 
बाब माहे डडसेंबर, २०१९ च्या शवे्च्या सप्ताहात ननदशशनास आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामळेु नवी मुींबदतच मध्यवती दठकाणी कफसशींग पासच े
कायाशलय उपलब्ि करून द्यावे अशी मागणी तथेील लोकप्रनतननिी व कोळी 
बाींिवाींकडून मत्स्यव्यवसाय ववपागाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नवी मुींबदत मासेमारी 
पास/परवाने समळववयायाच ेकायाशलय सरुु करयायाबाबत कोणती कायशवाही केली 
वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अ्लम शखे (०१-०१-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) पालघर जजल्हयाच्या ननसमशतीनींतर मत्स्यव्यवसाय ववपागाच ेठाणे 
जजल्हा व पालघर जजल्हयासाठी स्वतींत्र जजल्हा कायाशलय ननमाशण करणे व 
सदर कायाशलयासाठी पदननसमशती करयायाच्या प्रस्तावावर शासनस्तरावर 
कायशवाही सरुु आहे. 
  ___________ 
  

राज्यात अििाळी पािसामुळे शतेिऱ्याांच ेनुिसान झाल्याबाबत 
  

(१४) ३५७४ (०२-०६-२०२०). श्री.सजुजतशसांह ठािूर, श्री.सदाशशि खोत, 
श्री.महादेि जानिर, श्री.जयांत प्रर्ािर पाटील, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रामदास 
आांबटिर : सन्माननीय मदत ि पनुिथसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) ववदपाशसह राज्यात माहे एवप्रल-मे, २०२० मध्ये झालेल्या अवकाळी 
पावसामळेु शतेकऱ्याींचे नकुसान झाल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, शतेकऱ् याींवर किी अवकाळी पाउस, गारपीठ तर किी कोरोना 
ववर्ाणूजन्य आजारासारखे सींक् उद्पवल्याने शतेकऱ् याींच्या मालाला कवडी 
मोल पाव समळत असल्याने शतेकरी आचथशक सींक्ात सापडला असल्याच े
माहे मे, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार 
शतेकऱ्याींच्या शतेीचे पींचनामे करून नकुसान परपाद देयायासींदपाशत तसेच 
शतेकऱ् याींना सींक्ातनू बाहेर काढयायाकरीता कृर्ी पींपाचे वीज बील माफ व 
कृर्ी कजाशला स्थचगती देयायाबाबत कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विजय िडटे्टीिार (२१-१२-२०२०) : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) शतेीवपकाींचे पींचनामे करयायात आलेले असनू नकुसानीबाबतचा प्रस्ताव 
शासनास प्राप्त झालेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् पवत नाही. 
  ___________ 
  

पालघर जजल््यातील मीठ उत्पादिाांच्या अडचणीबाबत 
  

(१५) ३७४४ (०२-०६-२०२०). श्री.विजय ऊर्थ  र्ाई धगरिर : सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जजल्हयातील डहाणू, तलासरी, पालघर, वसद तालकु्यात समदु्र 
ककनारपट्टी व खाजण जसमनीत ववववि दठकाणी समठागराींमध्ये मशागत करून 
मीठ तयार करयायात आले असनू मीठ उचलयायासाठी श्रसमक समळत 
नसल्याने मीठ उत्पादक अडचणीत आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याआिी अवकाळी पावसामळेु उसशराने मीठ उत्पादन करावे 
लागल्यामळेु मीठ व्यवसायाला परवानगी द्यावी अशी ववनींती ठाणे जजल्हा 
मध्यवती सहकारी सींघाने शासनाकड े केली असल्याची बाब माहे मे, २०२० 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, शासनाने परवानगी ददल्यास मीठ उचलयायास व पाठववयायास 
मदत होदल अन्यथा सव्वा मदहन्याच्या सशल्लक कालाविीमध्ये नकुसान 
होयायाची शक्यता वतशववयायात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मीठ उत्पादन व्यवसाय सरुू करयायास शासनाने परवानगी 
देयायाबाबत कोणता ननणशय घेतला वा घेयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब र्ोरात (०१-०१-२०२१) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) अशी बाब नाही तथावप, कोववड-१९ च्या अनरु्ींगाने शासनाने जाहीर 
केलेल्या लॉकडाऊनमळेु मौजे खारेकुरण, ता.जज.पालघर येथील समठागरात 
काम करणाऱ्या कामगाराींना डहाणू व तलासरी तालकु्यातनू आणयायासाठी 
परवानगी समळणेबाबत ठाणे जजल्हा मजच्छमार मध्यवती सहकारी सींघाने 
तहससलदार, पालघर याींना ददनाींक ०६/०५/२०२० रोजी ननवेदन ददले आहे. 
त्यानरु्ींगाने तहससलदार, पालघर याींनी ददनाींक ०६/०५/२०२० अन्वये सदरहू 
कामगाराींना तलासरी व डहाणू तालकु्यातनू आणयायासाठी परवानगी देयायात 
आली आहे. 
(३) व (४) मीठ उत्पादन करणाऱ्या कीं पनीस मीठ उत्पादनास व पाठववयायास 
परवानगीची आवश्यकता नसल्याच ेउप मीठ आयकु्त, मुींबद याींनी कळववले आहे.  
(५) प्रश्न उद्पवत नाही.  

___________ 
  

साांिगी (मेघे) (जज.िधाथ) पोलीस ठाण्याांतगथत सेलसरुा शशिारात 
महहलेिर अत्याचार झाल्याबाबत 

  

(१६) ४०१७ (१५-०७-२०२०). श्री.रामदास आांबटिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : 
सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींवगी (मेघे) (जज.विाश) पोलीस ठायायाींतगशत सेलसरुा सशवारात सहा 
नारािमानानी एका वववाहीत मदहलेला नोकरीचे आसमर् दाखवनू नतला व 
नतच्या पतीला एका फामशहाऊसला बोलावनू नतच्या पतीला बािून मदहलेवर 
अत्याचार केल्याची घ्ना ददनाींक २९ जून, २०२० रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोर्ीीं आरोपीींवर कोणती 
कारवाद केली वा करयायात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अतनल देशमखु (२१-१२-२०२०) : (१) होय, सदर घ्ना ददनाींक २७ जून, 
२०२० रोजी घडली आहे. 
(२) उक्त प्रकरणी कफयाशदीच्या तक्रारीवरून पोलीस स््ेशन सावींगी (मेघे) येथ े
अपराि क्र. २२९/२०२० कलम ३७६ (ड), ३४२, ५०६ पादींवव अन्वये गनु्हा 
नोंदववयायात आला आहे. सदर गनु्हयातील नमदु आरोपी क्र. १ त े ६ याींना 
अ्क करयायात आली असनू सध्या आरोपी हे न्यायालयीन कोठडीत आहेत. 
आरोपीींववरूध्द मा.न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल केले असनू सद्य:जस्थतीत 
सदर गनु्हा न्यायप्रववष् आहे. 
(३) प्रश्न उद् पवत नाही. 
  ___________ 
  

पूिथ विदर्ाथत िोरोना चाचणी तपासणी िें द्र सुरु िरण्याबाबत 
  

(१७) ४१२९ (१७-०७-२०२०). श्री.रामदास आांबटिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : 
सन्माननीय सािथजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ववशरे्त: पवूश ववदपाशत नागपरू, पींडारा, चींद्रपरू, विाश, गोंददया व 
गडचचरोली या जजल्हयात मोठ्या प्रमाणात कोरोना ववर्ाण ू सींसगाशच े रुग्ण 
वाढत असनू केवळ ८ आर्ीपीसीआर मशीनव्दारे कोरोना चाचणी तपासणी 
होत असल्याच ेददनाींक २५ मे, २०२० रोजी वा त्यासमुारास ननदशशनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात ववशरे्त: ववदपाशत चींद्रपरू, गडचचरोली व विाश ही 
जजल्हे आददवासी व नक्षलप्रपावी असनू येथील जजल्हा रुग्णालय, ग्रामीण 
रुग्णालय व प्राथसमक रुग्णालयाची अवस्था दयनीय असल्याने कोरोना 
ववर्ाण ू सींसगश वाढत असल्याचे माहे मे, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, पवूश ववदपाशतील रुग्णाची वाढती सींख्या लक्षात घेता मा.मुींबद 
उच्च न्यायालय नागपरू खींडपीठाने चींद्रपरू, गडचचरोली, पींडारा, गोंददया व 
यवतमाळ येथे कोरोना तपासणी कें द्र सरुु करयायाच े आदेश देवनूही सदर 
आदेशाचे पालन झाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पवूश ववदपाशत कोरोना 
चाचणी तपासणी मशीन वाढवनू तपासणी कें द्र सरुु करयायासोबत जजल्हा, 
ग्रामीण व प्राथसमक रुग्णालयात अद्ययावत सोयी सवुविा उपलब्ि करुन 
देयायाबाबत कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोप े(०४-०१-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 कोरोना उदे्रकाच्या सरुुवातीच्या काळात नागपरू मींडळात ८ दठकाणी 
आर्ीपीसीआर मशीनव्दारे कोरोना चाचणी तपासणी उपलब्ि करयायात आली 
होती. त्यानींतर वाढ करुन अनतररक्त ७ दठकाणी आर्ीपीसीआर मशीनव्दारे 
कोरोना चाचणी तपासणी सवुविा करयायात आली आहे.  
(२) हे खरे नाही.  
(३) हे खरे नाही. 

सध्या पवुश ववदपाशत आय.सी.एम.आर. मान्यता प्राप्त १० शासकीय 
आणण ५ खाजगी अशा एकूण १५ प्रयोगशाळा कायशरत आहेत. पवुश ववदपाशतील 
पींडारा वगळता सवश जजल्हयात प्रयोगशाळा सरुु आहेत. गडचचरोली जजल्हा 
रुग्णालयात ट्रुनम् पध्दतीने तपासणी सरुु आहे. 
(४) नागपरू मींडळातील सवश जजल्हयात उपरोक्त १५ प्रयोगशाळा व्यनतररक्त 
रमपीड ॲन््ीजेन ्ेस्् व्दारेही कोरोना ननदान करयायात येत आहे. तसेच 
कोरोना रुग्णोपचारासाठी सवश जजल्हयाींमध्ये बत्रस्तरीय रुग्णालय व्यवस्था 
करयायात आली आहे.  
(५) प्रश्न उद्पवत नाही. 
  ___________ 
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राज्यात ग्रामपांचायतीांच्या िायाथलयासाठी ्ितांत्र नमारती बाांधण्याबाबत 
  

(१८) ४१७० (०९-०९-२०२०). श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील एकूण २८ हजार ग्रामपींचायतीींपकैी समुारे ४ हजार २५२ 
ग्रामपींचायतीींना स्वत:च्या कायाशलयासाठी स्वतींत्र इमारत नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू ग्रामपींचायतीच्या 
कायाशलयासाठी स्वतींत्र इमारती उपारयायाबाबत कोणत े ननयोजन व तरतदू 
केली वा करयायात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री.हसन मशु्रीर् (३०-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) राज्यातील ज्या ग्रामपींचायतीींना स्वत:च्या कायाशलयासाठी स्वतींत्र इमारत 
नाही, अशा ग्रामपींचायतीींना स्वतींत्र कायाशलय इमारत बाींियायासाठी ग्रामववकास 
ववपागाच्या ददनाींक २३ जानेवारी, २०१८ रोजीच्या शासन ननणशयान्वये, 
मा.बाळासाहेब ठाकरे स्मतृी मातोश्री ग्रामपींचायत बाींिणी योजना सरुू 
करयायात आलेली असनू ददनाींक ०२ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या शासन 
ननणशयान्वये, सदर योजनेच्या प्रचसलत िोरणात सिुारणा करयायात आलेली 
आहे.  
 मा.बाळासाहेब ठाकरे स्मतृी मातोश्री ग्रामपींचायत बाींिणी योजनेंतगशत, 
आतापयतं एकूण १,०७४ ग्रामपींचायतीींना, त्याींची स्वत:ची ग्रामपींचायत इमारत 
बाींियायासाठी मान्यता देयायात आलेली आहे. सन २०२०-२०२१ या आचथशक 
वर्ाशसाठी सदर योजनेंतगशत रुपये १५०.०० को्ी इतका ननिी अथशसींकल्पीत 
करयायात आलेला आहे. या योजनेंतगशत ज्या ग्रामपींचायतीींना स्वत:च े
कायाशलयाची इमारत अद्याप मींजूर झालेली नाही, अशा या योजनेत पात्र 
असणाऱ्या उवशररत ग्रामपींचायतीींना ननिीच्या उपलब्ितनेसुार, पववषयात 
्प्प्या-्प्प्याने मान्यता देयायाचे ननयोजन आहे. 
(३) प्रश्न उद् पवत नाही. 
  ___________ 
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रत्नाधगरी जजल््यातील धनगरिाड्याांचा वििास न झाल्याबाबत 
  

(१९) ४१९२ (१४-०९-२०२०). श्री.रामदास िदम : सन्माननीय नतर मागास 
बहुजन िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसींतराव ताींडावस्ती ददनाींक ३० जानेवारी, २०१८ रोजीच्या शासन 
ननणशयानसुार लोकसींख्येनसुार अनदुाननत रक्कम ठरववयायात आली 
असल्यामळेु रत्नाचगरी जजल्हयातील िनगरवाडयाींच्या ववकास लोकसींख्येच्या 
ननकर्ामळेु होऊ शकलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रत्नाचगरी जजल्हा हा डोंगरी जजल्हा असल्याने िनगर 
समाजासाठी डोंगरी जजल्हयाचे ननकर् लावावेत व योजनेच्या अ्ी व ननकर् 
सशचथल करणेबाबत लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक ११ फेब्रवुारी, २०२० रोजी वा 
त्यासमुारास शासनाकड ेपत्रव्यवहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही 
केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विजय िडटे्टीिार (३०-१२-२०२०) : (१) शासन ननणशय, ववमकु्त जाती, 
प्क्या जमाती, इतर मागासवगश व ववशरे् मागास प्रवगश कल्याण ववपाग 
क्र.ताींसयुो-२०१७/प्र.क्र.८४/ववजापज-१, ददनाींक ३० जानेवारी, २०१८ अन्वये 
वसींतराव नादक ताींडा/वस्ती सिुार योजनेमध्ये दसलत वस्ती सिुारणा 
योजनेच्या ितीवर ताींडा/वस्ती सिुार योजना सिुाररत करयायात आली असनू 
त्या अींतगशत लोकसींख्येच्या ननकर्ावर अनदुानाची रक्कम ववतररत करयायात 
येत.े 
(२) िनगर समाजासाठी योजना ही आददवासी ववपागाच्या ितीवर आहे. 
त्याला हे ननकर् लावता येत नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् पवत नाही. 
  ___________ 
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न्यु माांडिे (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) येर्ील पयाथयी  
र्त्याला सांरक्षण शर्ांत बाांधण्याबाबत 

  

(२०) ४२९४ (१४-०९-२०२०). श्री.रामदास िदम : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खेड (जज.रत्नाचगरी) येथील ग्रामस्थाींच्या सातत्याच्या मागणीनसुार न्य ु
माींडवे ल.पा.यो. येथील पयाशयी रस्त्याला सींरक्षण सपींत बाींियायाच्या 
अींदाजपत्रकास मान्यता देणेबाबत लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक १६ माचश, २०२० 
रोजी वा त्यासमुारास शासनाकड ेपत्रव्यवहार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार सींरक्षण सपींत बाींियायाच्या कामास मान्यता 
देणेबाबत कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील (०१-०१-२०२१) : (१) होय. 
(२) चौकशीचा प्रश्न उद् पवत नाही. 
 उल्लेणखत कामे ही पनुवशसन नागरी सवुविेमध्ये अींतपूशत नसल्याने 
सदर कामाींना “ववशरे् बाब” म्हणून मींजूरी घेयायाबाबत तसेच त्यावर होणारा 
खचश प्रकल्प खचाशमिून करयायासाठीचा प्रस्ताव क्षेबत्रय कायाशलयाकडून 
शासनास सादर करयायात येत आहे. प्रस्ताव मान्यतनेींतर अींदाजपत्रकाींना 
सक्षम स्तरावर ताींबत्रक मींजूरी घेऊन सदर कामाींचा समावेश प्रस्ताववत 
जव्दतीय सिुाररत प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावामध्ये करुन पढुील कायशवाही 
करयायात येदल. 
(३) प्रश्न उद् पवत नाही.  
  ___________ 
  

लॉिडाऊन िाळात मातांग समाजाला रोजगार शमळणेबाबत 
  

(२१) ४४८४ (१४-०९-२०२०). श्री.विनायिराि मटेे : सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) लॉकडाऊन काळात मातींग समाजातील गोरगररबाींना कसलाच रोजगार 
समळाला नाही, त्याींच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या समाजघ्काींना उपारी यावी म्हणून काही योजना 
शासनाने राबवायचे ठरववले आहे काय, 
(३) असल्यास, लोकशाहीर अयाणापाऊ साठे महामींडळाींतगशत मातींग 
समाजातील बेरोजगार यवुकाींना रोजगार समळावा यासाठी ५० हजाराींचे कजश 
देयायाबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, त्याची 
अींमलबजावणी किी पासनू सरुु करयायात येदल, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धनांजय मुांड े(३०-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.  
(२) सादहत्यरत्न लोकशाहीर अयाणापाऊ साठे ववकास महामींडळ मयाश, मुींबद हे 
महाराषर शासनाचा अींचगकृत उपक्रम आहे. महामींडळामार्फश त राज्य तसेच 
कें द्रीय महामींडळाच्या योजना राबववयायात येतात. सन २०२०-२०२१ या 
ववत्तीय वर्ाशकरीता शासनाने खालीलप्रमाणे अथशसींकल्पीय तरतदू मींजूर केली 
आहे.  
 

अ. क्र.  योजना अथशसींकल्पीय तरतदू 
१. ववशरे् कें द्रीय अथशसहाय्य योजना  १०९.११ को्ी 
२. बीज पाींडवल योजना ५.०० को्ी 

 
 उक्त तरतदूीनसुार महामींडळाने जजल्हा कायाशलयाींना उदद्दष् ननजश्चत 
करुन ददली असनू उदद्दष्ाप्रमाणे जजल्हा कायाशलयामार्फश त प्राप्त अजाशनसुार 
मींजरूी व ननिी ववतरणाची कायशवाही सरुू आहे.  
(३) ववशरे् कें द्रीय अथशसहाय्य योजनेंतगशत रुपये ५००००/- प्रकल्प मयाशदा 
असलेल्या योजनेमध्ये सन २०२०-२०२१ या आचथशक वर्ाशकरीता जजल्हा 
कायाशलयाींना १०,००० कजश प्रकरणाींच ेपौनतक उदद्दष्े देयायात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् पवत नाही.  
  ___________ 
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बळीराजा चतेना अशर्यानातील पु्तिे खरेदी  
िायथक्रमात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(२२) ४५०५ (१४-०९-२०२०). श्री.सजुजतशसांह ठािूर : सन्माननीय मदत ि 
पनुिथसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शतेकऱ्याींच्या आत्महत्या रोखयायासाठी ववशरे् कायशक्रम या शासनाच्या 
ननणशयानसुार उस्मानाबाद जजल्हयाची ननवड होऊन त्यासाठी साडसेात को्ीींचा 
ननिी प्राप्त झाला होता या ननिीतनू नमकॉफ आणण आत्मा याींच्यामाफश त 
प्रसशक्षण योजना आणण ववववि पसु्तके वा्पाचा कायशक्रम आयोजजत करयायाचे 
ठरले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरच्या ननिीपकैी काही ननिी प्रसशक्षणात खचश होऊन 
उरलेला ननिी पसु्तके ववतरणात खचश करयायात येणार होता, परींत ु सदर 
पसु्तके ककती शतेकऱ्याींना वा्प झाली व कोणत्या शतेकऱ्याींना झाली याबद्दल 
सींददग्िता असनू याबाबत गरैव्यवहार झाला असल्याची तक्रार शतेकरी वगाशने 
केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या योजनेनसुार बळीराजा चेतना असपयानाींतगशतच्या ६.२५ 
को्ीच्या पसु्तक खरेदीच्या सवश व्यवहाराची चौकशी शासनाने केली आहे 
काय, सदर चौकशीत काय ननषपन्न झाले, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विजय िडटे्टीिार (२१-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) जजल्हाचिकारी, उस्मानाबाद कायाशलयाच्या ददनाींक १४ फेब्रवुारी, २०२० च्या 
आदेशान्वये मखु्य कायशकारी अचिकारी, जजल्हा पररर्द, उस्मानाबाद याींच्या 
अध्यक्षतखेाली तीन सदस्यीय चौकशी ससमती गठीत करयायात आली होती. 
सदर ससमतीने ददनाींक २४/०७/२०२० अन्वये चौकशी अहवाल जजल्हाचिकारी, 
उस्मानाबाद याींना सादर केला. त्यामध्ये तत्कालीन तहससलदार (सवशसािारण) 
श्री.अपय मस्के याींच्याकडून कायाशलयीन कामकाजातील प्रशासकीय त्रु् ी 
आढळून आल्या आहेत. त्या अनरु्ींगाने श्री.मस्के याींच्याववरूध्द म.ना.से. 
(सशस्त व अपील) ननयम १९७९ च्या ननयम ८ नसुार ववपागीय चौकशी 
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करयायाबाबतचा प्रस्ताव ववपागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींना ददनाींक 
२७/०७/२०२० रोजी जजल्हाचिकारी, उस्मानाबाद याींनी सादर केला आहे. 
(४) प्रश्न उद् पवत नाही. 
  ___________ 
  

औरांगाबाद जलसांपदा विर्ागातील ररक्त पदे र्रण्याबाबत 
  

(२३) ४५३२ (१७-०७-२०२०). श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद जलसींपदा ववपागातील १४१ असपयींत्याींसह ९३१ कमशचारी 
ददनाींक ३१ मे रोजी सेवाननवतृ्त झाले तसेच दरमहा आठश-ेनऊश े  
अचिकारी/कमशचारी सेवाननवतृ्त होत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जलसींपदा ववपागात सद्य:जस्थतीत २७०० कननषठ 
असपयींत्याींची पदे ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन जलसींपदा ववपागातील 
ररक्त पदे परयायाबाबत कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील (०१-०१-२०२१) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. औरींगाबाद 
प्रदेशाींतगशत ददनाींक ३१/०५/२०२० रोजी एकूण २७ असपयींत/ेकमशचारी 
सेवाननवतृ्त झाले आहेत. 
(२) सद्य:जस्थतीत जलसींपदा ववपागात माहे जून, २०२० अखेर कननषठ 
असपयींता (स्थापत्य/याींबत्रकी/ववद्यतु) या सींवगाशची एकूण २५५४ इतकी पदे 
ररक्त आहेत.  
(३) ववत्त ववपागाच्या ददनाींक २५ मे, २०१७ पररपत्रकान्वये ववपागाचा नवीन 
आकृनतबींि मींजूर होत नाही. तो पयतं ग्-क व ग्-ड पदे परतीस ननबिं 
आहे. तथावप, शतेकऱ्याींचे उत्पन्न वाढववयायाच्या दृष्ीने कननषठ असपयींता 
(स्थापत्य) याींची सरळ सेवेची परती करयायास ववत्त ववपागाने मान्यता ददली 
आहे. त्यानसुार ५०० पदाींच्या परतीबाबत अध्यक्ष, ननवड ससमती, मखु्य 
असपयींता (ववननददशष् प्रकल्प), जलसींपदा ववपाग, पणेु याींच्याकडून महापरीक्षा 
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पो श्लवर मागणी नोंदववयायात आली आहे. तथावप, महापरीक्षा पो श्लला 
शासनाने स्थचगती ददल्याने सदर परती होव ूशकली नाही.  
 शासनाचे नवीन िोरणानसुार ददनाींक १७/०८/२०२० च्या शासन 
ननणशयान्वये महाआय्ीमाफश त ददनाींक २० फेब्रवुारी २०२० च्या शासन 
ननणशयात नमदू केल्यानसुार Empanelment केलेल्या Vendor च्या यादीतनू 
एका OMR Vendor ची ननवड करुन परीक्षा पार पाडाव्यात असे नमदू केले 
आहे. त्यानसुार परीक्षा घेयायाबाबतची पढुील कायशवाही करयायात येदल.  
 माहे ऑगस््, २०२० अखेर १६४ स्थापत्य असपयाींबत्रकी सहायकाींना 
कननषठ असपयींता (स्थापत्य) या पदावर पदोन्नती देयायात आलेली आहे. 
त्यापकैी औरींगाबाद ववपागात एकूण ६५ कननषठ असपयींत्याींची नेमणकू 
करयायात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् पवत नाही.  

___________ 
  

खाजगी प्रयोगशाळा ि रुग्णालयाच्या सांगनमताने  
रुग्णाांची लूट होत असल्याबाबत 

  

(२४) ४५६८ (१७-०७-२०२०). श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदाशशि खोत, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.रमेशदादा पाटील : 
सन्माननीय सािथजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) शासन मान्य खाजगी प्रयोग शाळाींकडून सादर होणाऱ्या कोरोना रुग्णाींच्या 
अहवालात सातत्याने सदोर् ननषकर्श काढल े जात असल्याच्या प्रकारामळेु 
खाजगी प्रयोगशाळा आणण रुग्णालयाच्या सींगनमतामळेु नाहक कोरोना 
झाल्याचे पासवनू रुग्णाींची लू्  होत असल्याचा प्रकार माहे जून, २०२० मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठायायातील एका खाजगी प्रयोगशाळेत ददनाींक १५ मे २०२० 
रोजी ४४ कोरोना सींशनयताींच्या चाचयाया करयायात आल्या त्यापकैी १२ रुग्णाींच े
अहवाल सकारात्मक असल्याचे ननषकर्श या प्रयोगशाळेने काढला मात्र त्यापकैी 
काही रुग्णाींना कोणतहेी लक्षणे नसल्याच ेठाणे महानगरपासलका प्रयोगशाळेत 
केलेल्या फेरतपासणीत स्पष् झाल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, अशाच एका शासन मान्य खाजगी प्रयोगशाळेकडून काही 
चाचणी अहवाल सदोर् ननषकर्श काढले गेल्याचे प्रकरण मुींबद आणण नवी 
मुींबदत उघडकीस आले होत,े हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने सींबींचित दोर्ीींववरुध्द कोणती कारवाद केली 
वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.राजेश टोप े(०४-०१-२०२१) : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 

ठायायातील थायरोकेअर या खाजगी प्रयोगशाळेत ददनाींक १५/०५/२०२० 
रोजी ३९ कोरोना सींशनयताींच्या चाचयाया करयायात आल्या. यापकैी १२ रुग्णाींचे 
अहवाल पॉणझद्व्ह आल्याचा ननषकर्श या प्रयोगशाळेने काढला होता. मात्र या 
१२ पॉणझद्व्ह चाचयायाींची फेरतपासणी ठाणे महानगरपासलकेच्या 
सी.आ.वाडीया या लमबमध्ये केली असता १२ पकैी ५ समम्पल फेरतपासणी 
मध्ये ननगेद्व्ह आले होत.े 
(३) होय. 

मे.थायरोकेअर डायग्नोजस््क सलसम्ेड याींचेकडून सदोर् चाचणी 
अहवाल प्राप्त झालेला होता. 
(४) नवी मुींबद महानगरपासलकेमाफश त मे.थायरोकेअर डायग्नोजस््क सलसम्ेड 
याींना नवी मुींबद महानगरपासलका क्षते्रातील रदहवाश्याींची चाचणी करयायास 
प्रनतबींि करयायात आलेला आहे. उक्त प्रकरणी ठाणे महानगरपासलकेने चौकशी 
केली होती व चौकशीअींती थायरोकेअर लमबला समम्पल घेयायापासनू परावतृ्त 
करयायात आले होत.े तथावप, सदर लमबने मा.उच्च न्यायालय मुींबद येथ े
याचचका क्र.W.P.ASDB-LCD-VC-८८ of २०२० दाखल करुन 
महानगरपासलकेने थायरोकेअर लमबचे म्हणणे एकूण घ्यावे असे आदेश पाररत 
केले. त्यानसुार सनुावणीअींती थायरोकेअर लमबला “याचचकाकताश याींनी पनुश्च: 
ददनाींक २९/०६/२०२० पासनू व्यवसाय करयायास मपुा देयायात येत आहे. परींत ु
व्यवसाय करताना पारत सरकार, आय.सी.एम.आर, महाराषर शासन आणण 
ठाणे महानगरपासलका याींनी वेळोवेळी ददलेले ददशा ननदेश, ननयम, अ्ी व 
शती याींचे का्ेकोर पालन होऊन व्यवसाय करयायात यावा. अशी समज देऊन 
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समम्पल घेयायाची परवानगी देयायात आली. ठाणे महानगरपासलकेच्या सदर 
समज आदेशाववरुध्द मे.थायरोकेअर लमबने पनु्हा याचचका क्र. W.P.ASDB-
LCD-VC-१९६ of २०२० मा.उच्च नयायालयात दाखल केली असनू सदर 
प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. 
(५) प्रश्न उद् पवत नाही. 
  ___________ 
  

अिोला जजल््यात पोलीस आयुक्तालय ्र्ापन िरण्याबाबत 
  

(२५) ४५७८ (१५-०७-२०२०). श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४२१९८ ला हदनाांि ४ 
जुल,ै २०१८ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदर्ाथत सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला जजल्हयाची व्याप्ती, लोकसींख्या तसेच वाढलेल्या गनु्हेगारीवर 
ननयींत्रण समळववयायासाठी अकोला जजल्हयामध्ये पोलीस आयकु्तालय स्थापन 
करयायाबाबत लोकप्रनतननिी व स्थाननक नागररकाींनी मागणी केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अकोला शहर पोलीस आयकु्तालय ननमाशण करयायासींदपाशत 
पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबद याींच्याकडून प्राप्त झालेल्या 
प्रस्तावाच्या अनरु्ींगाने ववत्त ववपागाने काही मदु्दे उपजस्थत केले आहेत. सदर 
मदु्दयाींची मादहती पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबद याींचेकडून प्राप्त 
झाल्यानींतर पढुील कायशवाही करयायात येणार असल्याने सदर मदु्द्याींची 
मादहती पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबद याींनी ववत्त ववपागास 
ददली आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अकोला जजल्हयात 
पोलीस आयकु्तालय स्थापन करयायाबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करयायात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अतनल देशमखु (२८-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) अकोला जजल्हयाची 
व्याप्ती, लोकसींख्या तसेच वाढलेल्या गनु्हेगारीवर ननयींत्रण समळववयायासाठी 
अकोला पोलीस आयकु्तालय ननमाशण करयायासाठीचा पोलीस महासींचालक 
कायाशलयाने सादर केलेला प्रस्ताव ववत्त ववपागाच्या मान्यतसेाठी सादर केला 
असता पोलीस आयकु्तालय स्थापन करयायाबाबतचे सिुाररत ननकर् 
ठरवयायाबाबत ववत्त ववपागाने सचूना केल्या आहेत. 

ववत्त ववपागाच्या सचूनेस अनसुरून पोलीस आयकु्त स्थापन 
करयायाबाबतचे सिुाररत ननकर् ननजश्चत करून शासनाच्या मान्यतसे्तव सादर 
करयायाबाबत पोलीस महासींचालक कायाशलयास कळववल ेआहे. 
(४) प्रश्न उद् पवत नाही. 
  ___________ 
  

डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर आांतरराष्ट्रीय विमानतळािर डॉक्टराांना 
 “सुरक्षा िीट” पुरविण्यामध्ये र्ेदर्ाि होत असल्याबाबत 

  

(२६) ४७०२ (१३-०८-२०२०). श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय सािथजतनि आरोग् य 
ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू येथील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर आींतरराषरीय ववमानतळावर 
कोरोनाचा प्रादपुाशव रोखयायासाठी ववदेशातनू येणाऱ् या प्रवाशाींची तपासणी सरुू 
असताना ववर्ाणूपासनू डॉक््राींना वाचववयायासाठी वयैजक्तक “सरुक्षा की्” 
ददली जात असताना त्यात पेदपाव होत असल्याची बाब माहे माचश, २०२० 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, डॉक््राींना वयैजक्तक “सरुक्षा की्” घालनु जस्क्रनीींग करणे 
आवश्यक असतानाही सावशजननक आरोग्य ववपागाने सािे मास्क व हातमोज े
ददल्याची बाब ननदशशनास आली असनू मध्यरात्रीनींतर ववदेशातनू ववमाने येत 
असल्याने ववमानतळावर ये-जा करयायाकरीता शासनाने शासकीय वाहनाची 
सोय केली नव्हती, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.राजेश टोप े(०४-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्पवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्पवत नाही.  

___________ 
  
ताांबाडी (ता.रोहा, जज.रायगड) येर्ील मुलीिर अत्याचार झाल्याबाबत 

  

(२७) ४७५३ (१८-०८-२०२०). श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.तनरांजन 
डािखरे, डॉ.पररणय रु्िे, श्री.विजय ऊर्थ  र्ाई धगरिर, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.सदाशशि खोत, श्री.महादेि जानिर, श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय 
गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ताींबाडी (ता.रोहा, जज.रायगड) येथील १४ वर्ीय मलुीवर काही नरािमाींनी 
सामदुहक बलात्कार करुन नींतर नतची हत्या करुन मतृदेह वावळयाचा कोंड या 
ओहोळाच्या मध्यपागी फेकून ददल्याची घ्ना ददनाींक २६ जुल,ै २०२० रोजी 
घडल्याचे ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी ददनाींक २७ जुल,ै २०२० रोजी रोहा पोलीस ठायायात 
बलात्कार, हत्या व पोक्सी अींतगशत गनु्हा दाखल करयायात आला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी जलदगती न्यायालयात ख्ला चालवनू दोर्ीींना 
फाशीची सशक्षा देयायाची मागणी लोकप्रनतननिी व तथेील ग्रामस्थाींनी केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने सींबींचित गनु्हेगाराींववरोिात कोणती कारवाद केली वा करयायात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.अतनल देशमखु (२१-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) सदर प्रकरणी कफयाशदीने ददलेल्या तक्रारीवरून रोहा पोलीस ठाणे येथ े
ग.ुर.नीं. ५४/२०२० पादींववसीं कलम ३७६ डड ए, ३०२, ३९७, २०१, ३४१ सह 
बालकाींचे लैंचगक अपरािापासनू सींरक्षण अचिननयम २०१२ चे कलम ४,६,८ 
प्रमाणे ०७ आरोपीींववरूध्द ददनाींक २७/०७/२०२० रोजी गनु्हा नोंदववयायात आला 
आहे. सदर गनु्हयातील आरोपी क्र. १ यास ददनाींक २७/०७/२०२० रोजी व 
आरोपी क्र. २ त े६ याींना ददनाींक ३१/०७/२०२० रोजी अ्क करयायात आली. 
नमदु गनु्हयातील आरोपी क्र. १, २, ३, ५ व ६ हे पाच आरोपी सध्या 
न्यायालयीन कोठडीत आहे. आरोपी क्र. ४ व ७ हे दोन आरोपी वविी सींघर्ीत 
बालक असल्याने मा.न्यायालयानी ददलेल्या आदेशानसुार त्याींना बालसिुारगहृ, 
कजशत येथ ननगराणीखाली ठेवले आहे. सदर गनु्हयाचा तपास पणूश झालेला 
असनू मा.न्यायालयात आरोपीींववरूध्द दोर्ारोपपत्र दाखल केलेले आहे. सदर 
ख्ला जलदगती न्यायालयात चालववयायाबाबत मा.उच्च न्यायालयास ववनींती 
करयायात आली असनू सद्य:जस्थतीत सदर ख्ला न्यायप्रववष् आहे. 
(५) प्रश्न उद् पवत नाही. 
  ___________ 
  

मुांबईतील धगरण्याांच्या जागेिरील सदतनिािरीता िाढण्यात  
येणाऱ्या सोडतीिरील ्र्धगती उठविण्याबाबत 

  

(२८) ४८३२ (२०-११-२०२०). श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमोल 
शमटिरी, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी, डॉ.पररणय रु्िे : सन्माननीय गहृतनमाथण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबदतील चगरणी कामगार व त्याींच्या वारसाींसाठी बॉम्बे डाईंग (जस्प्रींग 
समल) व श्रीननवास समलच्या जागेवर बाींिलले्या ३९८४ सदननकाींची सोडत 
(Lottery) ददनाींक १ माचश, २०२० रोजी मा.मखु्यमींत्री याींचे उपजस्थतीत मुींबद 
येथे काढयायात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, म्हाडा आणण शासनाने सदर सोडत (Lottery) काढताना 
मा.उच्च न्यायालयाचे आदेशान्वये स्थापन केलेल्या ननयींत्रण ससमतीच्या 
(Monitoring committee) कागदपत्राची छाननी व कामगाराींची यादी प्रससध्द 
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करयायाचा कालाविी याबाबतच्या ननयमाींचा पींग केल्याने ननयींत्रण ससमतीने 
सोडत प्रकक्रयेस स्थचगती ददली असल्याचे ददनाींक ४ माचश, २०२० रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त स्थचगत करयायात आलेली सोडत पनु्हा काढयायाबाबत 
शासनाचे ननयोजन काय आहे तसेच सदननकेची मळू ककींमत व शासनाने 
आचथशक सवलत ददली असल्यास सदर सदननकेची ककींमत ककती असणार आहे 
तसेच सदर सदननका सवलतीच्या दराने ददल्यामळेु त्याचा ककती आचथशक पार 
शासनावर पडणार आहे व तो कोणत्या मागाशने परुन काढयायाचे शासनाच े
प्रयोजन आहे, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार कोणती कारवाद केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ.जजतेंद्र आव्हाड (३१-१२-२०२०) : (१) मुींबदतील चगरणी कामगार व त्याींच्या 
वारसाींसाठी बॉम्बे डाईंग (जस्प्रींग समल) व श्रीननवास समलच्या जागेवर 
बाींिलेल्या ३८९४ सदननकाींची सोडत ददनाींक १ माचश, २०२० रोजी मा.मखु्यमींत्री 
महोदयाचे उपजस्थतीत मुींबद येथे काढयायात आली होती. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) बॉम्बे डाईंग समलच्या जागेवर बाींियायात आलले्या सदननकाींसाठी प्रनत 
सदननका ववक्री ककींमत रुपये १८.१४ लक्ष व श्रीननवास समलच्या जागेवर 
बाींियायात आलेल्या सदननकाींसाठी प्रनत सदननका ववक्री ककींमत रुपये १७.३३ 
लक्ष एवढी म्हाडाकडून ननजश्चत करयायात आली होती. मखु्य सचचव याींच्या 
अध्यक्षतखेाली गठीत ससमतीच्या ददनाींक २७/०२/२०२० रोजी झालेल्या बठैकीत 
सदरहू सदननकाींची प्रनत सदननका ववक्री ककींमत रुपये ९.५० लक्ष एवढी 
ननजश्चत करयायात आली. सदरहू बठैकीत म्हाडाने ननजश्चत केलेली ववक्री 
ककींमत व ससमतीने ननजश्चत केलेली ववक्री ककींमत या ककींमतीमिील फरकाची 
रक्कम रुपये ३३२.०३ को्ी ननिी शासनाने म्हाडास ननवारा ननिीमिून 
उपलब्ि करुन देयायास ससमतीने मान्यता ददलेली आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् पवत नाही. 
  ___________ 
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चौल-आग्राि (ता.अशलबाग, जज.रायगड) येर्ील मुख्यमांत्री ग्रामसडि 
योजनेत मांजूर झालेल्या र्त्याच्या िामाबाबत 

  

(२९) ४८५३ (२०-११-२०२०). डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे : सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चौल-आग्राव (ता.असलबाग, जज.रायगड) येथील मखु्यमींत्री ग्रामसडक 
योजनेत मींजूर झालेल्या रस्त्याच्या कामाची मदुत सींपनूही ठेकेदाराने काम 
सरुु केले नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठेकेदाराच्या अनागोंदी कारपारामळेु हजारो गावकऱ् याींना 
वर्ाशनवुर् े खडयातनू ये-जा करावी लागत असल्यामळेु सदर रस्त्याची कामे 
तात्काळ व्हावी याकरीता चौलकराींनी ददनाींक १४ ऑक््ोबर, २०२० रोजी 
आींदोलन करयायाचा इशारा ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रस्त्याबाबत सावशजननक बाींिकाम ववपागाकड े ववनींती 
करुनही ठेकेदार दलुशक्ष करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने जबाबदार ठेकेदाराींववरुध्द कोणती कारवाद 
केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीर् (३०-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) सावशजननक बाींिकाम ववपागाकड ेववनींती केल्याच ेननवेदन आढळून आले 
नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् पवत नाही. 
  ___________ 
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सानपाडा (निी मुांबई) गाडथ बोडथमधील सुरक्षारक्षि  
िामाच्या प्रततक्षेत असल्याबाबत 

  

(३०) ४८९३ (२३-११-२०२०). श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदाशशि खोत : 
सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सरुक्षारक्षकाींच्या नोकरीचे ननयमन करयायासाठी महाराषर 
खाजगी सरुक्षारक्षक अचिननयम १९८१ कायदा लाग ूकरयायात आला, त्यानसुार 
महाराषर खाजगी सरुक्षा सल्लागार मींडळाची स्थापना करयायात आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ससमतीच्या सन २००६ च्या ननणशयानसुार शासकीय, 
ननमशासकीय कायाशलय, महामींडळ, स्थाननक स्वराज्य सींस्था, सहकारी सींस्था 
आदद दठकाणी महामींडळाकडूनच सरुक्षारक्षक घ्यावेत असे बींिनकारक 
करयायात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, काही अपवाद वगळता बहुताींश शासकीय कायाशलयाींनी खाजगी 
एजन्सीकडून सरुक्षारक्षक घेतले असल्याचे ननदशशनास आले असनू त्यामळेु 
मींडळाकड े नोंदणी केलेले सानपाडा (नवी मुींबद) गाडश बोडश मिील २००० 
सरुक्षारक्षक गेल्या अनेक मदहन्यापासनू कामाच्या प्रनतक्षेत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सरुक्षारक्षकाींना काम 
समळयायाबाबत कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळस-ेपाटील (२९-१२-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
 तथावप, महाराषर खाजगी सरुक्षारक्षक (नोकरीचे ननयमन आणण 
कल्याण) अचिननयम १९८१ अन्वये राज्यात १५ सरुक्षारक्षक मींडळाची 
स्थापना करयायात आलेली आहे. तसेच शासनाच्या ददनाींक ८/११/२००६ च्या 
ननणशयानसुार शासकीय, ननमशासकीय कायाशलय, महामींडळ, स्थाननक स्वराज्य 
सींस्था, सहकारी सींस्था आदद दठकाणी महामींडळाकडून सरुक्षारक्षक घ्यावेत 
असे बींिनकारक करयायात आले आहे. 
(३) व (४) हे अींशत: खरे आहे. 
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 शासन ननणशय, ददनाींक ८/११/२००६ नसुार बहृन्मुींबद आणण ठाणे 
जजल्हयातील शासकीय/ननमशासकीय कायाशलयामध्ये ८६३७ सरुक्षारक्षक 
कायशरत आहेत. बहुताींशी शासकीय/ननमशासकीय कायाशलयामध्ये 
महामींडळाकडील नोंदीत सरुक्षा रक्षकाींच े ववतरण करयायात आलेली असनू 
मींडळातील क्षेबत्रय ननरीक्षकामाफश त खाजगी सरुक्षारक्षक नेमणाऱ्या ववववि 
आस्थापनाींना पे्ी देयायात आलेल्या आहेत. 
 महाराषर खाजगी सरुक्षारक्षक (नोकरीचे ननयमन आणण कल्याण) 
अचिननयम १९८१ व महाराषर खाजगी सरुक्षारक्षक (नोकरीचे ननयमन आणण 
कल्याण) योजना २००२ मिील तरतदूीींचा पींग करणाऱ्या आस्थापनावर 
मींडळामाफश त ख्ले दाखल करयायात आलेले असनू सद्य:जस्थतीत एकूण ४४६ 
ख्ले न्यायप्रववष् आहेत. त्यापकैी ३ ख्ले शासकीय व ननमशासकीय 
आस्थापनेवर दाखल करयायात आलेले आहेत. 
 तसेच मींडळाच्या नोंदीत मखु्य मालकीची सरुक्षारक्षक परुवठा 
करयायाच्या मागणी घ् झालेली असल्यामळेु सरुक्षारक्षक प्रनतक्षेच्या यादीत 
आहेत. जजल्हा सरुक्षारक्षक मींडळ मुींबद आणण ठाणे जजल्हा याींचकेड े एकूण 
२७६०१ नोंदीत सरुक्षा रक्षकापकैी ४४९४ सरुक्षारक्षक प्रनतक्षा यादीवर आहेत. 
प्रनतक्षा यादीवरील नोंदीत सरुक्षा रक्षकाींना ज्येषठतनेसुार व आस्थापनाींच्या 
मागणीनसुार सरुक्षारक्षक ववतररत करयायाची कायशवाही मींडळ स्तरावर सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् पवत नाही.  

___________ 
  

नालासोपारा (पूिथ) येरे् अिैध चाळी ि व्यािसातयि  
गाळयाांच ेबाांधिाम सुरु असल्याबाबत 

  

(३१) ५०३३ (१३-११-२०२०). डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे : सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसद-ववरार महानगरपासलका के-प्रपाग ससमती एफ अींतगशत नालासोपारा 
(पवूश) येथील बबलालपाडा, मालजी पा्ील महानगर, मौजे बबलालपाडा सव्हे 
नीं. २०, दहस्सा नीं. ०२ येथे मोठ्या प्रमाणात अविै चाळी व व्यावसानयक 
गाळयाींचे बाींिकाम करयायात आल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, नालासोपारा येथील तथाकचथत ववकासक ववजय ससींह, 
अणखलेश सस ींह याींनी सींबींचित ववपागाच्या अचिकाऱ् याींशी हातसमळवणी करुन 
शासकीय जसमनी बळकावनू अविैररत्या चाळी व व्यावसानयक गाळे बाींिले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अनचिकृत/अविै बाींिकामाबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त 
होवनूही सींबींचित ववपागाकडून जाणीवपवूशक दलुशक्ष केले जात असल्यामळेु 
उक्त प्रकरणी शासनाने पाहणी/चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले व तदनसुार शासनस्तरावर अनचिकृत बाींिकामे ननषकाससत 
करयायाबाबत कोणती कायशवाही करयायात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनार् शशांदे (०७-०१-२०२१) : (१) वसद-ववरार शहर महानगरपासलका 
हद्दीतील प्रपाग ससमती (एफ), मौजे बबलालपाडा, सव्हे नीं. २० मध्ये 
अनचिकृत व्यावसानयक गाळे व रदहवासी चाळी अस ेअींदाजजत १८,८०० चौ. 
फु्ाच े अनचिकृत बाींिकाम अजस्तत्वात असल्याची वस्तजुस्थती वसद-ववरार 
महानगरपासलकेनी कळववली आहे.  
(२) व (३) सदरच ेअनचिकृत बाींिकाम ववकासक ववजय ससींह व अणखलेश 
ससींह याींच्यामाफश त सक्षम प्राचिकरणाची कोणतीही परवानगी न घेता करयायात 
आल्याचे वसद-ववरार महानगरपासलकेने कळववले आहे. 
 तथावप, सदर जागेच्या दप्तर नोंद वहीवरुन व सात बारा उताराच्या 
नोंदीवरुन ही खाजगी स्वरुपाची असनू ववठाबाद पा्ील याींच्या मालकीची 
आहे. 
 मौजे बबलालपाडा सव्हे नीं. २० या जागेतील अनचिकृत बाींिकामे हे 
जुने असनू सदर दठकाणी रदहवास वापर सरुु असल्याने सदरचे बाींिकाम 
ननषकाससत करयायात आली नसल्याची बाब वसद-ववरार शहर 
महानगरपासलकेनी कळववली आहे. 
 सदरच्या अनचिकृत बाींिकामाींना ददनाींक १८/११/२०२० रोजी महाराषर 
प्रादेसशक नगररचना अचिननयम, १९६६ च्या तरतदुी अन्वये नो्ीस 
बजावयायात आली आहे. 
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 दरम्यान वसद-ववरार शहर महानगरपासलका क्षेत्रात अनचिकृत 
बाींिकामाच्या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेऊन ददनाींक ०८/१०/२०२० रोजी 
मा.राज्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतखेाली झालेल्या बठैकीत अनचिकृत बाींिकाम / 
अनतक्रमण ननयींबत्रत करयायासाठी व ननमुशलनासाठी ददनाींक ०२/०३/२००९ च्या 
शासन ननणशयातील सवश मागशदशशक सचूनाींचे का्ेकोरपणे पालन करयायाच्या 
सचूना महानगरपासलकेस देयायात आल्या आहेत.  
(४) प्रश्न उद् पवत नाही. 
  ___________ 
  
मुांबईतील िरळी ्मशानर्ूमी येरे् माता रमाई ्मारि उर्ारण्याबाबत 

  

(३२) ५०४९ (२०-११-२०२०). श्री.विजय ऊर्थ  र्ाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.रामतनिास शसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत 
पररचारि : सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबदतील वरळी स्मशानपमूी येथे पारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर 
याींच्या पत्नी माता रमाद याींचे स्मारक उपारयायासाठी शासनाकडून पारतरत्न 
डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या १२५ व्या जयींती ननसमत्त रुपये १.०० को्ी 
इतका ननिी मींजूर झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत अथशसींकल्पीय अचिवशेन, २०२० दरम्यान ददनाींक २७ 
फेब्रवुारी, २०२० रोजी मा.सपापती, महाराषर वविानपररर्द याींच्या 
अध्यक्षतखेालील झालेल्या बठैकीमध्ये मा.नगर ववकास मींत्री याींनी सदर 
स्मारकाचा आराखडा तयार करून स्मारक उपारयायासाठी लागणाऱ्या सवश 
परवानग्या देऊन ससुज्ज स्मारक उपारयायात येदल असे ननजश्चत केले होत,े 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.नगर ववकास मींत्री याींच्या ननदेशानसुार आराखडा तयार 
करयायात आला आहे काय तसेच स्मारकाकरीता लागणाऱ्या सवश परवानग्या 
प्राप्त झाल्या आहेत काय, 
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(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार वरळी स्मशानपमूी येथ ेजलदगतीने माता रमाद 
स्मारक उपारयायाबाबत कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनार् शशांदे (०५-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) बहृन्मुींबद महानगरपासलका सदर जागा ववकास ननयमावली-२०३४ 
नसुार दहींद ू स्मशानपमूी/ववद्यतु स्मशानपमूी तसेच प्राथशनास्थळ इत्यादी 
सींलग्न वापरासाठी ववकससत करयायात येऊ शकत े अशी मादहती 
मा.वविानपररर्द सपापती महोदयाींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक २७/०२/२०२० 
रोजी घेयायात आलेल्या बठैकीमध्ये बहृन्मुींबद महानगरपासलकेमाफश त देयायात 
आली होती. 

माता रमाबाद आींबेडकर स्मशानपमूीमध्ये अजस्तत्वात असलेल्या 
माता रमाद याींच्या पतुळ्याच्या दठकाणी सशुोसपकरण, पाववकाींना बसयायाची 
सोय व पतुळ्याचे ऊन व पाऊस यापासनू सींरक्षण करयायासाठी फायबरचे छत 
इत्यादी बाींिकाम करयायात यावे असे आदेश मा.सपापती, महाराषर  
वविानपररर्द, मा.नगर ववकास मींत्री व मा.सावशजननक बाींिकाम मींत्री याींनी 
सदर बठैकीमध्ये ददले होत.े 
(४) व (५) माता रमाद याींच्या पतुळ्याच्या दठकाणी सशुोसपकरण, पाववकाींना 
बसयायाची सोय व पतुळ्याचे ऊन व पाऊस यापासनू सींरक्षण करयायासाठी 
फायबरचे छत इत्यादी बाींिकाम बहृन्मुींबद महानगरपासलकेमाफश त प्रस्ताववत 
असनू, प्रशासकीय मींजुरी घेयायात आली आहे. 

___________ 
  

मुांबई महानगरपाशलिेने आरोग्य अर्थसांिल्पातील  
तनधीचा वितनयोग िेला नसल्याबाबत 

  

(३३) ५०५३ (१३-११-२०२०). श्री.विजय ऊर्थ  र्ाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.रामतनिास शसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत 
पररचारि : सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) मुींबद महानगरपासलकेने गत तीन वर्ाशत महापासलकेच्या आरोग्य 
अथशसींकल्पातील तब्बल ७३ ्क्के ननिी वापरलाच नसल्याची बाब माहे 
सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आली असनू एका खाजगी 
सामाजजक सींस्थेच्या अहवालानसुार रुग्णालयाींचे आणण आरोग्य कें द्राींच े
नामकरण करयायाला महापासलकेच्या आरोग्य ववपागाने सवाशचिक प्रािान्य 
ददल्याच ेआढळून आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपासलका रुग्णालयामध्ये वदै्यकीय कमशचाऱ्याींची ४७ 
्क्के पदे आणण पमरामेडीकलची ४३ ्क्के पदे ररक्त असनू एकूण ररक्त 
पदाींचे प्रमाण ३० ्क्के असल्याचे ननदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार मुींबद सारख्या आींतरराषरीय शहराची आरोग्य 
यींत्रणा अद्यावत करून शहरातील नागररकाींना ससुज्ज आरोग्य व्यवस्था 
परुववयायासाठी तसेच ररक्त पदे परयायासाठी कोणती उपाययोजना केली वा 
करयायात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनार् शशांदे (०५-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) बहृन्मुींबद महानगरपासलकेच्या रुग्णालयाींमध्ये वदै्यकीय 
कमशचाऱ्याींची आणण पमरामेडडकलची सािारणत: २०% त े २५% पदे ररक्त 
आहेत. 

तथावप, मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार खलु्या प्रवगाशच्या 
कोट्यातील पदे पदोन्नतीने परयायाची कायशवाही सरुु असनू, मागास प्रवगाशतील 
पदे पदोन्नतीने परता येत नसल्याने काही पदे ररक्त आहेत. 
 तसेच रुग्णालयाींची ननकड लक्षात घेता, पमरामेडडकल कमशचाऱ्याींची 
ररक्त पदे कीं त्रा्ी तत्वावर परयायात आली आहेत.  
  ___________ 
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ठाणे शहरातील जनसेिा िें द्र, साईसेिा हेल्र् सेंटर ि मातोश्री  
आरोग्य िें द्र रुग्णालये शसल िरण्याबाबत 

  

(३४) ५१५१ (१३-११-२०२०). अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद 
लाड, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय रु्िे : सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे शहरातील कळवा प्रपाग ससमतीींतगशत वाघोबानगर व पास्करनगर 
येथील जनसेवा कें द्र, सादसेवा हेल्थ से्ं र, मातोश्री आरोग्य कें द्र याींचा 
परवाना महापासलकेच्या आरोग्य ववपागाने ददनाींक १८ माचश, २०२० रोजी वा 
त्यासमुारास रद्द केल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींचित नतन्ही रुग्णालये ससल करयायाबाबत आरोग्य 
ववपागाकडून मखु्य अजग्नशमन अचिकाऱ् याींना पत्र देयायात येवनूही 
रुग्णालयाींवर कोणतीही कारवाद झाली नसल्यामळेु सदर रुग्णालयाींवर 
ननयमानसुार ससल करयायाची कारवाद करयायाबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिी 
(कोकण पदवीिर मतदार सींघ) याींनी आयकु्त, ठाणे महानगरपासलका, ठाणे 
याींना ददनाींक २० ऑगस््, २०२० रोजी ननवेदन देऊन मागणी केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त ननवेदनानसुार सदर नतन्ही रुग्णालय ससल करयायाबाबत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनार् शशांदे (०७-०१-२०२१) : (१) ठाणे शहरातील कळवा प्रपाग 
ससमतीींतगशत वाघोबानगर व पास्करनगर येथील जनसवेा कें द्र, सादसेवा हेल्थ 
से्ं र, मातोश्री आरोग्य कें द्र या रुग्णालयाींचा परवाना ठाणे 
महानगरपासलकेच्या आरोग्य ववपागाने ददनाींक ०५/०२/२०२० रोजी रद्द केला 
होता. 
(२) व (३) ठाणे महानगरपासलकेकड े ददनाींक २०/०८/२०२० रोजीच े पत्र प्राप्त 
झाले नसल्याचे ठाणे महानगरपासलकेने कळववले आहे. 
 ठाणे महानगरपासलकेने जनसेवा कें द्र, सादसेवा हेल्थ से्ं र, मातोश्री 
आरोग्य कें द्र या रुग्णालयास ददनाींक २६/०८/२०२० रोजी ससल केले होत.े 
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 तथावप, ददनाींक ०७/०९/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये सदर रुग्णालयाचे 
ससल ववववि अ्ी व शतींच्या अिीन राहून काढयायास ठाणे महानगरपासलकेने 
मान्यता ददली आहे. मात्र सदर दवाखान्यास व्यावसानयक परवानगी देयायात 
आली नाही.  
(४) प्रश्न उद् पवत नाही. 
  ___________ 
  

िसई-विरार महानगरपाशलिेची (जज.पालघर) पररिहन सेिा  
तनिृष्ट्ट िारर्ारामुळे बांद असल्याबाबत 

  

(३५) ५२६६ (१३-११-२०२०). श्री.रवि ांद्र र्ाटि : सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसद-ववरार महानगरपासलकेची (जज.पालघर) पररवहन सेवा ननकृष् 
कारपारामळेु बींद जस्थतीत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सद्या रेल्व ेसेवा उपलब्ि नसल्याने नागररकाींची गरैसोय होत 
असल्याने पररवहन सेवा तत्काळ सरुु होयायाकरीता स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी 
आयकु्त, वसद-ववरार महानगरपासलका याींना ददनाींक ५ ऑक््ोबर, २०२० रोजी 
वा त्यासमुारास ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने वसद-ववरार येथील नागररकाींना 
तात्काळ पररवहन सेवा उपलब्ि करून देयायाबाबत शासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनार् शशांदे (०७-०१-२०२१) : (१) वसद-ववरार शहर महानगरपासलकेची 
पररवहन सेवा माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये बींद असल्याची वस्तजुस्थती  
वसद-ववरार शहर महानगरपासलकेनी कळववली आहे. 
(२) व (३) वसद-ववरार शहरातील नागररकाींना पररवहन सेवेच्या ननकृष् 
कारपारामळेु होणाऱ्या त्रासाच्या अनरु्ींगाने महानगरपासलका क्षेत्रात राज्य 
पररवहन मींडळाची सेवा चाल ू करयायाकरीता वसद-ववरार क्षते्रातील स्थाननक 
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लोकप्रनतननिीींनी माहे ऑक््ोबरमध्ये आयकु्त, वसद-ववरार महानगरपासलका 
याींना ननवेदन ददले असल्याची वस्तजुस्थती आहे.  
 तसेच उक्त ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने वसद-ववरार महानगरपासलकेमाफश त 
महाराषर राज्य मागश पररवहन महामींडळासमवेत पत्र व्यवहार करयायात आला 
आहे. राज्य पररवहन महामींडळाने सदर सेवा रुपये ७५ प्रती ककलोमी्र या 
दराने पाड े तत्वावर सरुु करता येणार असल्याची बाब महानगरपासलकेने 
कळववली आहे. 
 तथावप, बस पाडतेत्वावर घेणे आचथशकदृषट्या परवडणारे नसल्याने 
महानगरपासलकेने BOOM तत्वावर बससेवा सरुु करयायाकरीता द-ननववदा 
प्रकक्रया सरुु केली आहे. तसेच महानगरपासलकेने प्रशासकीय ठरावाव्दारे 
ननववदा मींजूर केली असल्याची बाब वसद-ववरार शहर महानगरपासलकेने 
कळववली आहे. 
 तथावप, माहे डडसेंबर, २०२० अखेरपयतं ककीं वा त्यापवूी पररवहन सेवा 
पवुशवत करयायाचे ननयोजजत असल्याची बाब वसद-ववरार शहर 
महानगरपासलकेने कळववली आहे. 
(४) प्रश्न उद् पवत नाही. 
  ___________ 
  

राजिली (ता.िसई) येरे् पररिहन आगार उर्ारण्याच े 
िां त्राट खाजगी ठेिेदारास हदल्याबाबत 

  

(३६) ५४६८ (१३-११-२०२०). श्री.रवि ांद्र र्ाटि, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय 
नगर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राजवली (ता.वसद) येथे पररवहन आगार उपारयायाचे कीं त्रा् वसद-ववरार 
शहर महानगरपासलका प्रशासनाने मे.एन.ए.कीं न्स्रक्शन या खाजगी ठेकेदारास 
सन २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ददले असनू उक्त पररवहन आगार 
उपारयायात येणारी जागा ही सागरी ननयींत्रण क्षते्रामध्ये येत असल्याची बाब 
कालाींतराने ननदशशनास आल्यामळेु सदर कामास स्थचगती देयायात आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर आगाराचे बहुताींशी काम पणूश झाले असल्यामळेु सींबींचित 
ठेकेदाराने महानगरपासलका प्रशासनाकड ेमाचगतलेल्या रुपये ६ को्ी इतक्या 
रकमेच्या नकुसान परपाद पकैी रुपये ३ को्ी इतकी नकुसान परपाद 
महानगरपासलकेमाफश त सींबींचित ठेकेदारास अदा करयायात आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी कसलीही चाचणी न करता, बेजबाबदारपणे 
आणण अगदी घादगडबडीत सदर कामाचे कीं त्रा् ज्या अचिकाऱ्याींनी मींजूर 
करुन देयके अदा केली त्याींची सखोल चौकशी करून दोर्ी अचिकाऱ्याींवर 
कायदेशीर कारवाद करयायाबाबत ददनाींक १० जानेवारी, २०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास मा.मखु्यमींत्री व मा.पालकमींत्री महोदयाींकड ेएका सववस्तर लेखी 
ननवेदनाव्दारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानरु्ींगाने उक्त प्रकरणी दोर्ी असलेल्याींवर कोणती 
कारवाद केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.एिनार् शशांदे (०७-०१-२०२१) : (१) वसद-ववरार शहर महानगरपासलका 
याींच्या पररवहन सेवा उपक्रमाकरीता जवाहरलाल नेहरु राषरीय नागरी 
पनुरुत्थान योजना सवुविा प्रकल्प उपारणी अींतगशत वसद (पवुश) येथील 
राजवली व वसद (पजश्चम) येथील यशवींत नगर येथ ेबस डपेो बाींिकामाच्या 
एकूण रुपये ८७.४४ को्ीच्या प्रकल्पास सन २०१३ मध्ये प्रशासकीय व 
ववत्तीय मान्यता देयायात आली होती. तसेच सदर कामाचा सन २०१५ मध्ये 
प्रत्यक्ष कायाशदेश देयायात आला आहे.  
 तथावप, राजवली येथील सव्हे नीं. ७५, ७६, ७८, ७९, १८५, १९० ही 
जागा बस डपेोसाठी आरक्षक्षत होती परींत ुसदर जागा सी.आर.झेड. ने बाचित 
असल्याचे कालाींतराने ननदशशनास आल्याने सदर काम रद्द करयायात आल्याची 
वस्तजुस्थती वसद-ववरार शहर महानगरपासलकेने कळववली आहे. 
(२) बस डपेो बाींिकामाच े कीं त्रा्दार मे.एन.ए. कीं न्स्रक्शन प्रा. सल. कीं पनी 
याींनी राजवली बस डपेोच ेकाम सरुु न झाल्यामळेु व यशवींत नगर येथील 
काम उसशरा सरुु झाल्यामळेु रुपये ६.४९ को्ीच्या नकुसान परपादची मागणी केली 
होती. 
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 तथावप, ननववदेमिील असणाऱ्या तरतदुीन्वये सेवाननवतृ्त सचचव 
दजाशच्या अचिकाऱ्याची डडस्पु्  ऍडज्यडुीकेशन बोडश म्हणून ननयकु्ती करयायात 
आली सदर बोडाशने कीं त्रा्दाराने सादर केलेल्या मागणीच्या प्रस्तावाची छाननी 
करुन जागा हस्ताींतरण ववलींबामळेु बँक गमरीं्ी, इींन्शरुन्स, मनषुयबळ 
याींच्याबाबत वाढीव खचाशचा परतावा तसेच राजवली येथील न सरुु झालेल्या 
कामापो्ी असे एकूण रुपये ३.६८ को्ी रकमेची परपाद ठेकेदारास अनजु्ञेय 
असल्याचे ननदेसशत केल्याने त्यानसुार ठेकेदारास नकुसान परपादची रक्कम 
अदा करयायात आली असल्याचे वसद-ववरार शहर महानगरपासलकेने कळववले 
आहे. 
(३) व (४) वसद-ववरार शहर महानगरपासलकेच्या ननयोजन शनु्य कारपारामळेु 
रुपये ३ को्ी इतक्या रकमेचे नकुसान झाल्याबाबत तक्रार या ववपागास 
प्राप्त झाली आहे. सदरची तक्रार आवश्यक त्या ननयमोचीत कायशवाहीकरीता 
वसद-ववरार शहर महानगरपासलकेस ददनाींक ०५/०२/२०१९ च्या पत्रान्वये 
अग्रेवर्त करयायात आली आहे.  
 सदर प्रकरणात प्रकल्प मींजुरी देताना ववदहत कायशपध्दतीचा अवलींब 
न करणे तसेच अींमलबजावणी करताना महानगरपासलकेस झालेल्या आचथशक 
नकुसानीच्या तक्रारीच्या अनरु्ींगाने सवश सींबींचित कागदपत्राींची तपासणी करावी 
व तथ्य आढळल्यास त्याप्रमाणे आवश्यक ती ननयमोचीत कायशवाही 
करयायाच्या सचूना आयकु्त, वसद-ववरार शहर महानगरपासलका याींना देयायात 
आल्या आहेत.  
(५) प्रश्न उद् पवत नाही. 
  ___________ 
  

मनोर ि नाांदगाि (जज.पालघर) येरे् िारली हाट उर्ारण्याच े 
िाम सांर्गतीने सुरु असल्याबाबत 

  

(३७) ५४८४ (२०-११-२०२०). श्री.रवि ांद्र र्ाटि : सन्माननीय सािथजतनि 
बाांधिाम (सािथजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) मनोर व नाींदगाव (जज.पालघर) येथे पयश् न ववपागाच्या जागेवर वारली 
हा् उपारयायासाठी सावशजननक बाींिकाम ववपागास रुपये ५७ को्ी ८५ लाख 
ननिी उपलब्ि करून देयायात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बाींिकाम अनतशय सींथगतीने सरुु असल्याने शासनाच े
आचथशक नकुसान होत असल्यामळेु सदर बाींिकाम जलदगतीने होयायाकरीता 
शासनाने काय कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराि चव्हाण (२९-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 

सदर कामासाठी रुपये ५७.८५ को्ी रकमचेी प्रशासकीय मान्यता 
प्राप्त असनू या प्रकल्पाचा ननिी त्यासाठी गठीत “वारली हा् ववकास 
ससमती” याींचकेड े ववतररत करयायात येतो. सदर ननिी सावशजननक बाींिकाम 
ववपागाकड ेउपलब्ि नाही. 
(२) व (३) बाींिकामासाठी आवश्यक जागा सावशजननक बाींिकाम ववपागास 
सप् े्ंबर, २०१९ मध्ये उपलब्ि करुन ददल्यानींतर कामास सरुुवात करयायात 
आली असनू सद्य:जस्थतीत २४ इमारतीींपकैी १० इमारतीचे काम तसेच 
सींरक्षण सपींत व इतर अनरु्ींचगक कामे प्रगतीत आहेत. कोववड-१९ च्या 
पाश्वशपमूीमळेु काही कालाविीसाठी काम बींद होत े परींत ु सद्य:जस्थतीत 
प्रकल्पाच ेकाम सरुु असनू ननिी उपलब्ितनेसुार सदर काम पणूश करयायाच े
ननयोजन आहे.   

___________ 
  

आहदिासी वििास विर्ागाच्या पाच प्रिल्पात िौशल्य  
वििास प्रशशक्षणाच्या नािे अपहार झाल्याबाबत 

  

(३८) ५४८९ (२३-११-२०२०). श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय रु्िे, 
श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.तनलय नाईि, 
श्री.राजेश राठोड, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्थ  र्ाई जगताप, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.अमरनार् राजूरिर, डॉ.िजाहत शमझाथ, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदाशशि 
खोत, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.मोहनराि िदम : 
सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) श्रीमींत महाराज महादेवराव व ससचिींयाजी फाऊीं डशेन, जाणता राजा 
चमरर्ेबल रस्् (जज.औरींगाबाद) आणण लोहारा (जज.परपणी) येथील 
क्राींतीज्योती प्रसमलाजी चव्हाण मदहला मींडळ या सींस्थेने अप्पर आददवासी 
ववकास आयकु्त, अमरावती अींतगशत िारणी, पसुद, औरींगाबाद, ककनव् व 
कळमनरुी या पाच प्रकल्पात आददवासी यवुक, यवुतीींना कौशल्य ववकास 
प्रसशक्षणात सन २०१२ त े२०१६ या कालाविीत ६१३ प्रसशक्षणाथींची बनाव् 
यादी, आददवासी यवुक-यवुकीींना खो्े प्रसशक्षण स्थळ दाखवनु कौशल्य 
ववकास प्रसशक्षण ही योजना केवळ कागदोपत्री राबवनू १ को्ी ९५ लाख   
८२ हजार १३३ रूपयाींचा अपहार झाल्याचे ददनाींक ९ ऑक््ोबर, २०२० रोजी 
वा त्यासमुारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नासशक येथील आयकु्त तसेच अमरावतीचे अपर आयकु्त 
याींनी फौजदारी कारवाद करावी अशा सचूना अगोदरच प्रकल्प अचिकाऱ् याींना 
पत्राव्दारे ददलेल्या असतानाही औरींगाबाद व ककनव् येथील प्रकल्प 
अचिकाऱ् याींनी अपहाराचे प्रकरण पोसलसात देयायासाठी कोणतीही कारवाद 
केलेली नसल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, अपहार करणारी सींस्था एकच असताना तीन वेगळे अध्यक्ष, 
सचचव असल्याची बाब चौकशी ससमतीच्या ननदशशनास येऊन सींस्थेची देयके 
काढताना अचिकारी कमशचाऱ्याींच े सींगनमत असल्याचे स्पष् होवनुही 
त्याींच्यावर कोणती कारवाद करयायात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू प्रसशक्षणाच्या नावे समुारे २ को्ी रूपयाींच्या अपहार 
प्रकरणी जाणीवपवूशक सींबींचिताींनी कारवाद न केल्याप्रकरणी चौकशी करयायात 
आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने या अपहार 
प्रकरणी सींबींचित सींस्था तसेच सींबींचित अचिकाऱ् याींववरोिात शासनाने कोणती 
कारवाद केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. िे.सी.पाडिी (३१-१२-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 

जाणता राजा चमरी्ेबल रस््, परपणी, क्राींतीज्योती प्रसमलाबाद 
चव्हाण मदहला मींडळ, परपणी व श्रीमींत महाराज मािवराव सस ींचियाजी 
फाऊीं डशेन, ससजध्दववनायक रेससडजेन्स, नाथपरुम, पठैणरोड, औरींगाबाद या 
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सींस्थाींनी वॉडशबॉय प्रसशक्षण, हॉ्ेल ममनेजमें् प्रसशक्षण, हॉजस्प्ल ममनेजमें् 
प्रसशक्षण, रर्ेल माकेद्ींग, इलेजक्रक कफद्ींग इत्यादी योजना राबववताना खो्े 
दस्ताऐवज तयार करुन रुपये १,९५,८२,१३३/- (अक्षरी रुपये एक को्ी 
पींच्यायाणव लक्ष ब्याऐींशी हजार एकश ेतहेतीस) एवढ्या रकमेची अननयसमतता 
केल्याची बाब अपर आयकु्त, अमरावती याींनी सादर केलेल्या अींतरीम चौकशी 
अहवालानसुार ननदशशनास आली आहे. 
(२), (३), (४) व (५) आयकु्त, आददवासी ववकास आयकु्तालय, नासशक याींचे 
कायाशलयाचे ददनाींक ०१/१०/२०२० रोजीचे व अपर आयकु्त, अमरावती याींच े
कायाशलयाचे ददनाींक २३/०९/२०२० रोजीचे पत्रान्वये सींबींचित प्रकल्प 
अचिकाऱ्याींना फौजदारी स्वरुपाची कायशवाही करयायाबाबत कळववयायात आल े
आहे. परींत,ु सदर प्रकरणात सींबींचित असलेल्या सींस्थाींनी आयकु्तालयाकड े
तसेच शासनाकड े फौजदारी कायशवाही करयायापवूी बाजु माींडयायाची सींिी 
देयायाबाबत ववनींती केली होती. त्यानरु्ींगाने सदर प्रकरणी शासनाचे ददनाींक 
२२/१०/२०२० रोजीचे पत्रान्वये अींतररम चौकशी अहवालाचे अनरु्ींगाने सींबींचित 
सींस्थेस व सींबींचित अचिकाऱ्याींस म्हणणे माींडयायाची व त्यानसुार सींस्थेवर 
तसेच दोर्ी अचिकाऱ्याींवर कारवाद करणेबाबत आयकु्त, आददवासी ववकास 
आयकु्तालय, नासशक याींना कळववयायात आल े आहे. त्यानसुार आयकु्त, 
आददवासी ववकास आयकु्तालय, नासशक याींनी ददनाींक २७/१०/२०२० रोजीच े
पत्रान्वये अपर आयकु्त, आददवासी ववकास, नागपरू याींना सदर प्रकरणी 
सनुावणी कागदपत्राींची तपासणी करुन सींबींचित सींस्था व अचिकारी याींची 
सनुावणी घेयायाबाबत कळववयायात आले असनू अपर आयकु्त, आददवासी 
ववकास, नागपरू याींचेस्तरावर याबाबत कायशवाही सरुु आहे. सदर सनुावणीस 
अनसुरुन पढुील कारवाद करयायात येदल.   

___________ 
  
 
पनिेल महानगरपाशलिा (जज.रायगड) येरे् िायथरत अधधिारी/िमथचारी 
तसेच सेिातनितृ्त िमथचाऱ्याांना सुधाररत िेतनशे्रणी लागू िरण्याबाबत 

  

(३९) ५५४८ (१३-११-२०२०). श्री.बाळाराम पाटील, डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय 
नगर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पनवेल महानगरपासलका (जज.रायगड) येथे कायशरत अचिकारी/कमशचारी 
तसेच सेवाननवतृ्त कमशचाऱ्याींना सातवा वेतन आयोगानसुार सिुाररत 
वेतनशे्रणी लाग ूकरयायाचा सववस्तर प्रस्ताव आयकु्त, पनवेल महानगरपासलका 
याींचेकडून शासनाच्या नगर ववकास ववपागास सादर करयायात आला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पनवेल महानगरपासलकेस ददनाींक ०७ सप् े्ंबर, २०१९ रोजी 
नगर ववकास ववपागाकडून प्राप्त पत्राच्या अनरु्ींगाने महानगरपासलकेच्या 
महसलूी उत्पन्न व खचश तसेच ववत्तीय दानयत्व इ. मादहती ववदहत प्रपत्रात 
ददनाींक १७ सप् े्ंबर, २०१९ रोजी शासनास सादर करयायात आली असनू 
पनवेल महानगरपासलकेकडून शासन ननणशयात नमदू केलेल्या सवश अ्ी व 
शतींची पतूशता करयायात आली आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानरु्ींगाने शासकीय कमशचाऱ्याींप्रमाणे पनवेल 
महानगरपासलकेतील कमशचाऱ्याींना सातवा वेतन आयोगानसुार सिुाररत वेतन 
सींरचना ददनाींक ०१ जानेवारी, २०१६ रोजीपासनू लाग ू करयायास मान्यता 
समळयायाबाबत कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.एिनार् शशांदे (०७-०१-२०२१) : (१) व (२) सातवा वेतन आयोग 
महानगरपासलकेस लाग ू करयायाबाबतची कायशपध्दती तसेच अ्ी व शती 
शासन ननणशय, ददनाींक २९/०८/२०१९ रोजी ववपागाने ननगशसमत केल्या आहेत.  
 तद्नरु्ींगाने पनवेल महानगरपासलकेने सातवा वेतन आयोग लाग ु
करयायाबाबतचा प्रस्ताव, ददनाींक २९/०८/२०१९ च्या शासन ननणशयाव्दारे ववदहत 
केलेल्या कायशपध्दतीनसुार आवश्यक मादहतीसह शासनास सादर केला होता. 
 तद्नींतर शासनाच्या मींजुरीनींतर पनवेल महानगरपासलकेसाठी सातवा 
वेतन आयोग लाग ू करयायाबाबतचा शासन आदेश ववपागाने ददनाींक 
१४/१०/२०२० रोजी ननगशसमत केला आहे. 
 पनवेल महानगरपासलकेने अचिकारी/कमशचाऱ्याींना ददनाींक ०१/१०/२०२० 
पासनू सातवा वेतन आयोगानसुार सिुारीत वेतन अदा केले आहे.  
(३) व (४) प्रश्न उद् पवत नाही.  

___________ 
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िसई-विरार महानगरपाशलिा (जज.पालघर) हद्दीत  
अधधिृत बाांधिामे सुरु असल्याबाबत 

  

(४०) ५५८९ (२०-११-२०२०). श्री.रवि ांद्र र्ाटि : सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसद-ववरार महानगरपासलका (जज.पालघर) हद्दीत मोठ्या प्रमाणात 
अनचिकृत बाींिकामे सरुु असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त दठकाणी मोठ्या प्रमाणात अनचिकृत बाींिकाम होत 
असल्यामळेु नागररकाींची फसवणकू होत असल्याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक ९ ऑक््ोबर, २०२० रोजी वा त्यासमुारास मा.नगर 
ववकास मींत्री याींस ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानरु्ींगाने अनचिकृत बाींिकाम करणाऱ्याींवर कोणती 
कारवाद केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनार् शशांदे (०७-०१-२०२१) : (१) व (२) वसद-ववरार शहर 
महानगरपासलका क्षेत्रात अनतक्रमण व अनचिकृत बाींिकाम सरुू 
असल्याबाबतचे ननवेदन प्राप्त झाले होत.े 
 वसद-ववरार शहर महानगरपासलकेच्या स्थापनेनींतर महानगरपासलका 
हद्दीमध्ये ऑक््ोबर, २०२० पयतं १२५७४ अनचिकृत बाींिकाम असल्याची बाब 
वसद ववरार शहर महानगरपासलकेने कळववली आहे. 
(३) वसद-ववरार शहर महानगरपासलका क्षेत्रातील अनचिकृत बाींिकाम 
करणाऱ्याींवर महानगरपासलका व ववपागाने खालीलप्रमाणे कायशवाही केली    
आहे :- 

 सदर क्षेत्रात महानगरपासलका स्थापनेपवूी “ससडको ननयोजन 
प्राचिकरण” होत.े सदर क्षते्रात मोठ्या प्रमाणात अनचिकृत इमारती 
बाींियायात आल्या असल्याची वस्तजुस्थती आहे. 
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 माहे ऑक््ोबर, २०२० पयतं एकूण १२५७४ अनचिकृत बाींिकामापकैी 
६४६१ बाींिकामाींना नो्ीसा देयायात आल्या आहेत. 

 सदर बाींिकामाींपकैी ४८३ बाींिकामिारकाींवर (MRTP) अींतगशत ववववि 
पोलीस ठायायामध्ये गनु्हे दाखल केले आहेत. तसेच फौजदारी 
कायद्यान्वये ११४ बाींिकामिारकावर फसवणूकीच े गनु्हे दाखल 
करयायात आले आहेत. 

 तसेच ११०९६ बाींिकामाींवर ननषकासनाची कारवाद करयायात आललेी 
आहे. 

 सदर अनचिकृत बाींिकामाींना मा.न्यायालयाकडून कोणत्याही 
स्वरुपाची स्थचगती आदेश समळू नये याकरीता महानगरपासलकेच्या 
पमनलवर असलेल्या वककलाींतफे कम व्हे् दाखल करयायाची कायशवाही 
करयायात येत.े  

 तसेच महानगरपासलका क्षेत्रातील अनचिकृत बाींिकाम / 
अनतमक्रमणाच्या वाढत्या तक्रारीच्या अनरु्ींगाने ववपागाच्या ददनाींक 
०२/०३/२००९ च्या शासन ननणशयातील सवश मागशदशशक सचूनाींचे 
का्ेकोरपणे पालन करयायाचे ननदेश महानगरपासलकेस ददले आहेत.  

 तसेच महानगरपासलका अचिननयमानसुार व महाराषर प्रादेसशक नगर 
रचना अचिननयम (MRTP) कायद्याींतगशत अनचिकृत 
बाींिकामाींववरुध्द कारवाद करयायाबाबत ददनाींक ०३/०५/२०१८ च्या 
शासन पररपत्रकान्वये कायशवाही करयायाच्या सचूना महानगरपासलकेस 
देयायात आल्या आहेत.  

(४) प्रश्न उद् पवत नाही.  
___________ 

 
राज्यात सां्र्ाांतगथत आहदिासी आश्रमशाळाांना 
प्रती विद्यार्ी पाच हजार रुपये शमळणेबाबत 

  

(४१) ५७२५ (२३-११-२०२०). डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.राजेश राठोड, श्री.अशोि ऊर्थ  
र्ाई जगताप, श्री.अमरनार् राजूरिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटील : 
सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात सींस्थाींतगशत चालववयायात येणाऱ्या आददवासी आश्रमशाळाींना 
ववद्याथी खचश अनतशय कमी म्हणजे पाचव्या वेतन आयोगानसुार १२% ददला 
जातो व त्यामध्ये ववद्याथी खचश पागववणे शाळा व्यवस्थापनास शक्य होत 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आश्रमशाळाींना ववद्याथी खचश हा प्रती ववद्याथी दरवर्ी रुपये 
पाच हजार समळावे अशी मागणी वारींवार आददवासी आश्रमशाळा सींघ्नाींनी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ववद्याथी खचश दरवर्ी 
प्रती ववद्याथी प्रमाणे रुपये पाच हजार देयायाबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करयायात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  

अॅड. िे.सी.पाडिी (०५-०१-२०२१) : (१) आददवासी ववकास ववपागाच्या ददनाींक 
३१/०५/२०१६ च्या शासन ननणशयान्वये ववपागाींतगशत राज्यातील प्राथसमक व 
माध्यसमक अनदुाननत आददवासी आश्रमशाळाींच्या शाळा व वसनतगहृ 
ववपागाींना आकजस्मक वेतनेत्तर अनदुान (८ ्क्के व १२ ्क्के) 
कमशचाऱ्याींच्या पाचव्या वेतन आयोगानसुार पररगणना करून सन २०१६-२०१७ 
या वर्ाशपासनू देयायास मींजूरी देयायात आलेली आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) अनदुाननत आश्रमशाळेतील ननवासी ववद्याथ्यांकरीता प्रती ववद्याथी प्रती 
वर्श रुपये ५०००/- व अननवासी ववद्याथ्यांना प्रती ववद्याथी प्रती वर्श रुपये 
३०००/- प्रमाणे आकजस्मक अनदुान देयायाबाबतचा प्रस्ताव जुल,ै २०१९ मध्ये 
सादर केला असता त्यावर ववत्त ववपागाने राज्यात काही पागात दषुकाळ व 
काही पागात परु पररजस्थती याकरीता ववववि सवलती व नकुसान 
परपादसाठी येणारे मोठे दानयत्व या बाबीींचा साकल्याने ववचार करता सदर 
प्रस्ताव ततुाशस पढेु ढकलणे योग्य रादहल असे असपप्राय सप् े्ंबर, २०१९ मध्ये 
ददले होत.े सध्या राज्यात कोरोनामळेु ननमाशण झालेल्या आचथशक 
पररजस्थतीमळेु सदर प्रस्तावावर ततुाशस कायशवाही न करयायाचा ननणशय 
शासनाने घेतला आहे. राज्याची आचथशक जस्थती पवुशपदावर आल्यानींतर सदर 
प्रस्तावावर ववचार करयायात येदल. 
(४) प्रश्न उद् पवत नाही.  

___________ 
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्ि.िसांतराि नाईि आधर्थि वििास महामांडळाला  
अनुदान शमळण्याबाबत 

  

(४२) ५८२५ (२०-११-२०२०). श्री.राजेश राठोड, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि 
ऊर्थ  र्ाई जगताप, श्री.अमरनार् राजरूिर : सन्माननीय नतर मागास बहुजन 
िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) स्व.वसींतराव नादक आचथशक ववकास महामींडळाला अनेक वर्ाशपासनू कमी 
प्रमाणात अनदुान ददले जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामिील लापाथ्यांची हजारो प्रकरणे प्रलींबबत असनू त्याींना 
लाप समळत नसल्याने त्याींच्यावर अन्याय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने स्व.वसींतराव नादक आचथशक ववकास 
महामींडळाला परीव अनदुान देयायाबाबत कोणती कायशवाही केली वा करयायात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विजय िडटे्टीिार (०६-०१-२०२१) : (१), (२) व (३) अींशत: खरे आहे. 
 सन २०१६-२०१७ त े २०१९-२०२० या आचथशक वर्ाशमध्ये वसींतराव 
नादक ववमकु्त जाती व प्क्या जमाती ववकास महामींडळास ववत्त 
ववपागाकडून अनदुान प्राप्त झालेले नाही. महामींडळाचे पागपाींडवल 
वाढववयायासाठी ववत्त ववपागास प्रस्ताव सादर करयायात आले होत.े तथावप, 
ववत्त ववपागाने सदर प्रस्ताव अमान्य केले आहेत. 

तथावप, सन २०१९-२०२० या आचथशक वर्ाशमध्ये १) वयैजक्तक कजश 
योजनेवारी व्याज परतावा योजना व २) ग् कजश योजनेवरील व्याज परतावा 
योजना व इतर योजना राबववयायाकरीता ३१, सहायक अनदुाने (वेतनेतर) 
करीता ददनाींक २३/०८/२०१९ रोजीच्या शासन ननणशयान्वये वसींतराव नादक 
ववमकु्त जाती व प्क्या जमाती ववकास महामींडळास रुपये ३०.०० को्ी 
इतका ननिी ववतररत करयायात आला आहे. सदर योजना राबववयायाबाबत 
महामींडळाकडून प्रपावीपणे अींमलबजावणी केली जात आहे. 
(४) प्रश्न उद् पवत नाही.  

___________ 
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नालासोपारा (जज.पालघर) पूिेिडील मोरेगाांि पररसरात बनािट 
िागदपत्राच्या सहाय्याने अनधधिृत बाांधिाम सुरु असल्याबाबत 

  

(४३) ५९०० (२०-११-२०२०). डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे : सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नालासोपारा (जज.पालघर) पवेूकडील मोरेगाींव पररसरात बनाव् 
कागदपत्राच्या सहाय्याने अनचिकृत इमारतीचे बाींिकाम सरुु आल्याच े माहे 
ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मोरेगाींव येथील सव्हे नीं. १९० मिील दहस्सा नींबर ३ मध्ये 
सन २०१७ त े आजपयतं ओम साद डवे्हलपसशतफे साद छाया फेस-१ ही 
अनचिकृत इमारतीचे बाींिकाम बनाव् कागदपत्राींच्या सहाय्याने बाींियायात 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अनचिकृत इमारत बाींिकामाबाबत शासनाने चौकशी 
केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व तदनसुार दोर्ी 
व्यावसानयकाींवर कोणती कारवाद केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.एिनार् शशांदे (०७-०१-२०२१) : (१) व (२) होय, अशा प्रकारची बाब 
ननदशशनास आल्याची वस्तजुस्थती वसद-ववरार शहर महानगरपासलकेने 
कळववली आहे. 
(३) वसद-ववरार शहर महानगरपासलकेने सदर अनचिकृत बाींिकामाबाबत 
खालीलप्रमाणे कायशवाही केली आहे :- 

 मौजे-मोरे सव्हे नीं. १९०, दहस्सा नीं. ३, साद छाया फेज-१ या 
इमारतीचे बाींिकाम मे.ओम साद डवे्हलपसश तफे प्रो.अशोककुमार सस ींह 
व कुल मखुत्यार श्री.सनुील हौससलाप्रसाद समश्रा या बाींिकाम 
व्यावसानयकाींना ददनाींक ०८/११/२०१९ रोजी महाराषर प्रादेसशक नगर 
रचना अचिननयमा अींतगशत (एम.आर.्ी.पी.) नो्ीस बजाववली. 
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 तसेच पोलीस ननरीक्षक, नालासोपारा याींना ददनाींक २३/०१/२०२० रोजी 
गनु्हा दाखल करयायाच ेपत्र देयायात आले होत.े तसेच सदर बाींिकाम 
व्यावसानयकाींवर तळुीींज पोलीस स््ेशन येथे एफ.आय.आर.नीं. ०९२७, 
ददनाींक २४/१०/२०२० रोजी फौजदारी गनु्हा दाखल केला आहे. 

 सदर इमारतीमध्ये लोकाींच े वास्तव्य असल्याने ददनाींक २४/११/२०२० 
रोजी इमारत ररकामी करयायाबाबत सवश रदहवाशाींच्या नावे एकबत्रत 
नो्ीस देयायात आलेली आहे व पढुील ननषकासनाची कायशवाही 
करयायाची तजववज वसद-ववरार शहर महानगरपासलकेने ठेवली आहे. 

(४) प्रश्न उद् पवत नाही. 
  ___________ 
  

पाडाळे (ता.मुरबाड, जज.ठाणे) येर्ील धरणग्र्त शेतिऱ्याांना  
जशमनीचा मोबदला देण्याबाबत 

  

(४४) ५९०७ (०१-१२-२०२०). श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाडाळे (ता.मरुबाड, जज.ठाणे) येथ ेसन २००९ मध्ये पा्बींिारे ववपागाने 
बाींिलेल्या िरणाकरीता सींपाददत केलले्या १६२ शतेकऱ् याींना जसमनीचा 
मोबदला समळाला नसल्याने िरणग्रस्त शतेकऱ् याींनी जसमनीचा मोबदला 
देयायाबाबत जलसींपदा ववपाग, जजल्हाचिकारी, ठाणे, उपववपागीय अचिकारी, 
पा्बींिारे ववपाग, कल्याण व कायशकारी असपयींता, पा्बींिारे ववपाग, मरुबाड 
आदीींकड ेलेखी ननवेदनाव्दारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िरणग्रस्त शतेकऱ् याींना जसमनीचा मोबदला देयायाबाबत 
मा.अध्यक्ष, महाराषर वविानसपा याींच्या वविान पवनातील दालनात 
िरणग्रस्ताींच ेप्रनतननिी, प्रिान सचचव, जलसींपदा ववपाग, जजल्हाचिकारी, ठाणे 
व अन्य सींबींचित अचिकारी याींच्यासमवेत मा.अध्यक्ष, महाराषर वविानसपा 
याींच्या अध्यक्षतखेाली एक बठैक आयोजजत करयायात आली होती, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त बठैकीतील घेतलेल्या ननणशयानसुार ववपागाने कोणती 
कायशवाही केली आहे, तसेच केलले्या कायशवाहीची थोडक्यात मादहती काय 
आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने िरणग्रस्त शतेकऱ् याींना जसमनीचा मोबदला देयायाबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.जयांत पाटील (०१-०१-२०२१) : (१) होय.  
(२) होय, मा.अध्यक्ष, महाराषर वविानसपा याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक 
२०/१०/२०२० रोजी बठैक सींपन्न झाली. 
(३) कायशकारी असपयींता, पा्बींिारे प्रकल्प बाींिकाम ववपाग, शहापरू याींच्या 
ददनाींक २६/०८/२०२० च्या पत्रान्वये कालव्या सींबींचित लापाथी शतेकऱ्याींना 
पसूींपादनाची रक्कम त्वरीत अदा करयायाबाबत उपववपागीय अचिकारी, 
कल्याण उपववपाग याींना कळववयायात आले आहे.  
 ददनाींक २०/१०/२०२० च्या बठैकीचे इनतवतृ्त ददनाींक २७ नोव्हेंबर, 
२०२० रोजी ननगशसमत केले आहे.  
 मा.अध्यक्ष, महाराषर वविानसपा याींनी सदर रक्कम महसलू ववपाग 
उपववपागीय अचिकारी, कल्याण याींनी एक मदहन्यात लापाथी शतेकऱ्याींना 
अदा करयायाचे ननदेश उक्त बठैकीत ददले आहेत. 
(४) व (५) महसलू ववपागाकडून प्राप्त झालेल्या मादहतीनसुार पाडाळे 
(ता.मरुबाड, जज.ठाणे) येथील िरणासाठी सींपाददत झालेल्या जसमनी खाजगी 
वा्ाघा्ीव्दारे खरेदी करयायाचा प्रस्ताव लघपुा्बींिारे ववपाग, शहापरू 
याींचेकडून ददनाींक ४/०५/२०१८ रोजी जजल्हाचिकारी, ठाणे याींच्या कायाशलयाकड े
प्राप्त झाल्यानींतर, शासन ननणशय, ददनाींक २५/०१/२०१७ मिील नमनुा ३ ची 
जाहीर नो्ीस दैननक “पयुाय नगरी” या वतृ्तपत्रामध्ये ददनाींक १२/१२/२०१८ 
रोजी व दैननक “महाराषर ्ादम्स” या वतृ्तपत्रामध्ये ददनाींक १३/१२/२०१८ 
रोजी प्रससध्द करयायात आलेली आहे. तद्नींतर जमीन खरेदी करावयाच्या 
गावातील मागील ३ वर्ाशचे खरेदी-ववक्री व्यवहार पडताळून दरननजश्चती 
करयायाबाबतचा प्रस्ताव सहायक सींचालक, नगर रचना याींचेकड ेपाठववयायात 
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आला असता, त्याींनी गावननहाय दर ननजश्चती करून ददनाींक २३/०१/२०१९ 
रोजी उपववपागीय अचिकारी, कल्याण याींच्या कायाशलयास कळववले आहे. 
त्यानींतर ददनाींक १०/०६/२०१९ रोजीच्या दरननजश्चती बठैकीमध्ये सदर 
गावाच्या दर ननजश्चतीस ससमती सदस्य व अध्यक्ष याींची मान्यता घेयायात 
आलेली आहे. 
 एकूण ७ गावाींपकैी ३ गावाींच्या जसमनीच्या खरेदीसाठी आवश्यक 
कायदेशीर स्वामीत्व अहवाल हे सींबींचित वकील याींचेकडून ददनाींक 
२४/०९/२०२० रोजी प्राप्त झाले आहेत. तथावप, उपववपागीय अचिकारी, 
कल्याण याींच ेकायाशलयाच ेपत्र ददनाींक ०२/११/२०२० नसुार सींमतीव्दारे जमीन 
खरेदी करून देणेकामी ववकल्प सादर करणेबाबत एकूण २८२ ग्ावरील 
खातदेाराींना नो्ीस देयायात आल्या असनू जमीन खरेदी करून खातदेाराींना 
मोबदला अदा करणेची कायशवाही सरुू करयायात आली आहे. सींपाददत 
जसमनीपकैी १०४ खातदेाराींनी जमीन सींपादनाबाबत उपववपागीय अचिकारी, 
कल्याण याींच्या कायाशलयात हरकती दाखल केल्या असनू त्याींची सनुावणी 
घेऊन ननणशय पारीत करून खरेदीच ेकाम प्रगतीत आहे. 
  ___________ 
 
मुांबईतील नागपाडा येर्ील शसटी सेंटर मॉलमध्ये आग लागल्याबाबत 

  

(४५) ५९५९ (२०-११-२०२०). श्री.रामतनिास शसांह, डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे : 
सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबदतील नागपाडा येथील सस्ी से्ं र मॉलमध्ये ददनाींक २२ ऑक््ोबर, 
२०२० रोजी पीर्ण आग लागयायाची घ्ना घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू मॉलमध्ये अींतगशत अजग्नप्रनतबींिक यींत्रणा बींद 
असल्याचेही ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सस्ी से्ं र मॉलमध्ये आग लागयायाची कारणे काय आहेत, 
याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनार् शशांदे (०६-०१-२०२१) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) सदर दघुश् नेप्रकरणी बहृन्मुींबद महानगरपासलकेमाफश त चौकशी 
करयायात आली असनू, सदर आग “सदोर् ववद्यतु प्रणाली” मळेु लागल्याच े
आढळून आले. 

सदर प्रकरणी इमारतीच ेमालक/पोगव्ादार याींच्यावर महाराषर आग 
प्रनतबींिक व जीवसींरक्षक उपाययोजना अचिननयम २००६ अींतगशत कारवाद 
करयायात आली आहे. 

तसेच, सदर मॉलमध्ये बसववयायात आलेली अजग्नशमन यींत्रणा 
कायाशजन्वत न झाल्याने, लायसन्स असपकरण याींच्यावर महाराषर आग 
प्रनतबींिक व जीवसींरक्षक उपाययोजना अचिननयम २००६ अींतगशत कारवाद 
करयायात येत आहे. 
  ___________ 
  

त्रत्रर्ाषा सूत्राची अांमलबजािणी िरण्याबाबत 
  

(४६) ६०१२ (२३-११-२०२०). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्थ  र्ाई जगताप, 
डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत शमझाथ, श्री.राजेश राठोड, श्री.मोहनराि िदम, 
श्री.अमरनार् राजूरिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४० ला हदनाांि २४ रे्ब्रिुारी, 
२०२० रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदर्ाथत सन्माननीय मराठी र्ाषा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषरातील कें द्र शासनाच्या अखत्यारीतील कायाशलये, बँका, रेल्वे तसेच 
्पाल कायाशलयात सन १९७६ च्या िोरणानसुार बत्रपार्ा सतू्रानसुार मराठी 
पार्चेा सक्तीने वापर करावा अशी मागणी माहे फेब्रवुारी, २०२० च्या पदहल्या 
आठवडयात मा.मराठी पार्ा मींत्री याींनी पत्राव्दारे मा.कें द्रीय गहृ मींत्री याींचेकड े
केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाकडून याबाबत कोणता प्रनतसाद समळाला आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कें द्र शासनाकडून 
प्रनतसाद समळाला नसल्यास बत्रपार्ा सतू्रानसुार मराठी पार्चेा सक्तीने वापर 
करयायाबाबत कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सरु्ाष देसाई (३०-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर पत्र प्राप्त झाल्याबाबत मा.कें द्रीय गहृ मींत्री याींनी ददनाींक 
२०/०२/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये कळववले आहे. कें द्रीय गहृ मींत्रालयाच्या 
ददनाींक २५/०६/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये बत्रपार्ा सतू्राच्या अींमलबजावणीबाबत 
कें द्र शासनस्तरावर ननगशसमत केलेल्या सवश कायाशलयीन ज्ञापनाींची मादहती 
पाठववयायात आली आहे. 

कें द्र शासनाच्या कायाशलयामिून बत्रपार्ा सतू्राचा पाग म्हणून, मराठी 
पार्चेा वापर प्रािान्याने करयायाची सचूना देयायाबाबत मा.मींत्री (मराठी पार्ा) 
याींनी ददनाींक २६/१०/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये मा.कें द्रीय गहृ मींत्री याींना 
ववनींती केली आहे.  

तसेच ववपागाच्या ददनाींक ०६/११/२०२० रोजीच्या पररपत्रकान्वये 
बत्रपार्ा सतू्राच्या प्रपावी अींमलबजावणीबाबत जजल्हाचिकाऱ्याींना पनु:श्च 
ननदेशही देयायात आल ेआहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद् पवत नाही. 
  ___________ 
  

राज्यातील िजाथचा बोजा िमी िरण्याबाबत 
  

(४७) ६०१७ (०२-१२-२०२०). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्थ  र्ाई जगताप, 
डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत शमझाथ, श्री.राजेश राठोड, श्री.मोहनराि िदम, 
श्री.अमरनार् राजूरिर : सन्माननीय उप मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात चाल ूआचथशक वर्ाशत कजाशचा बोजा रुपये ४ लाख ६४ हजार को्ी 
असनू पढुील आचथशक वर्ाशच्या अखेरीस हाच बोजा रुपये ५ लाख २० हजार 
को्ीींपयतं जायायाची पररजस्थती ननमाशण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्याचा कजाशचा बोजा वाढत जायायाची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील कजाशचा 
बोजा कमी व्हावा व राज्य आचथशकदृष्या सक्षम व्हावे याकरीता कोणती 
कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अजजत पिार (२८-१२-२०२०) : (१) होय. 
१. सन २०१९-२०२० च्या सिुाररत अींदाजनसुार राज्यावर ददनाींक ३१ माचश, 

२०२० रोजी रुपये ४,६४,०२० को्ीच ेकजश अपेक्षक्षत आहे.  
२. सन २०२०-२०२१ अथशसींकल्पीय अींदाजानसुार राज्यावर ददनाींक ३१ माचश, 

२०२१ रोजी रुपये ५,२०,७१७ को्ीच ेकजश अपेक्षक्षत आहे. 
(२) राज्य शासन, राज्याच्या ववकास प्रकल्प व इतर गरजा जसे की, 
नसैचगशक आपत्तीमळेु होणारे नकुसान, शतेकऱ् याींची कजशमाफी, अकल्पीत 
घ्ना इत्यादी बाबी ववचारात घेऊन तसेच उत्पन्नाींच े स्त्रोत याींचा आढावा 
घेऊन आवश्यक तवेढे कजश उपारत असत.े 

सन २०२०-२०२१ या चाल ुआचथशक वर्ाशत कोववड-१९ या महामारीमळेु 
्ाळेबींदी लावल्याने महसलूी स्त्रोत सींकुचचत झाल्यामळेु तसेच ननसगश 
चक्रीवादळ, परू नकुसान परपाद इत्यादी बाबी ववचारात घेऊन खलु्या 
बाजारातनु कजश उपारयायात आले आहे. 

ग्रामीण पायापतु ववकास ननिी, ददघशकालीन पा्बींिारे ननिी योजना, 
बळीराजा सींजीवनी योजना, तसेच बाहयसहाजय्यत प्रकल्प जसे मुींबद मेरो 
प्रकल्प, नानाजी देशमखु, ग्रीन एनजी कम रीडोर, महाराषर रुरल कनेक््ीव्ही्ी 
इींप्रवु्हमें् व महाराषर स््े् रोड इींप्रवु्हमें्् इत्यादी असे एकूण १३ 
कायाशजन्वत प्रकल्पासाठी कजश उपारणी करयायात येत आहे. 
(३) व (४) राज्याचा महसलू वाढीच्या अनरु्ींगाने सींबींचित ववपागाींना महसलू 
वाढीबाबत सचूना देयायात आलेल्या आहेत.  

___________ 
  

राज्यातील आत्महत्याग्र्त जजल््यात  
डॉक्टराांना तनयुक्ती देण्याबाबत 

  

(४८) २४७१२ (२१-०४-२०१७). श्री.अशोि ऊर्थ  र्ाई जगताप : सन्माननीय 
सािथजतनि आरोग्य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील १० आत्महत्याग्रस्त जजल्हयातील आरोग्य सेवेला बळक्ी 
देयायाच े शासनाकडून आदेश देयायात आले होत,े त्यानसुार ४१२ डॉक््राींच्या 
मलुाखती घेयायात आला, मात्र त्याींना ननयकु्ती ददली नसल्याचे माहे ऑगस््, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने ननणशय घेऊन सदर आत्महत्याग्रस्त 
जजल्हयात डॉक््राींना ननयकु्त्या देयायाबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करयायात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.राजेश टोप े(१२-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 

शासन ननणशय, ददनाींक २९/०८/२०१६ अन्वये २१३ ववशरे्ज्ञ व शासन 
ननणशय, ददनाींक २०/०९/२०१६ अन्वये १९४ एम.बी.बी.एस. अहशतािारक 
उमेदवाराींना १४ आत्महत्याग्रस्त जजल्हयाींमध्ये त्या त्या जजल्हयात ररक्त 
असलेल्या जागेनसुार जजल्हाननहाय ननयकु्ती देयायात आली आहे. त्यानरु्ींगाने 
सींबींचित जजल्हाचिकारी याींचेकड े पदस्थापनेसाठी आलेल्या ११७ ववशरे्ज्ञ व 
११५ एम.बी.बी.एस. उमेदवाराींना सींबींचित जजल्हाचिकारी याींचेस्तरावरुन 
पदस्थापनेचे आदेश देयायात आले असनू त्यापकैी ८२ ववशरे्ज्ञ व ११५ 
एम.बी.बी.एस. उमेदवार वदै्यकीय अचिकारी या पदावर पदस्थापनेच्या 
दठकाणी रुजू झाले आहेत. 
(२) व (३) प्रश्न उद् पवत नाही. 
  ___________ 
  

सन २००१ च्या लोिसांख्येिर आधारीत राज्यात आरोग्य सां्र्ा 
्र्ापनेच्या बहृत आराखड्याबाबत 

  

(४९) २७२९८ (१५-०४-२०१७). श्री.सततश चव्हाण, अॅड.तनरांजन डािखरे : 
सन्माननीय सािथजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर शासन सावशजननक आरोग्य ववपागातफे सन २००१ च्या 
लोकसींख्येवर आिारीत राज्यात आरोग्य सींस्था स्थापनेचा बहृतआराखडा 
शासन ननणशय, क्रमाींक सींकीणश-२०१२/प्र.क्र.१४१/आरोग्य-३, ददनाींक १७ 
जानेवारी, २०१३ हा सदोर्ररत्या तयार केल्याबाबत माजी उपसरपींच तथा 
सदस्य ग्रामपींचायत, पाणज ुयाींनी याबाबत शासनाकड ेलेखी तक्रारीव्दारे  
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ननरननराळ्या लोकोपयोगी सचूना या आराखडयात शासनाने समाववष् 
कराव्यात या प्रकारचे अजश केले आहेत असे ददनाींक २० जानेवारी, २०१७ रोजी 
ककीं वा त्यासमुारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच आरोग्य सेवेत कुपोर्णग्रस्त ववपागात मा.उच्च न्यायालयाने 
जनदहत याचचकेतील ददलेल्या आदेशाव्दारे सचुचववलेल्या सचूना तसेच 
मा.सवोच्च न्यायालय, ददल्ली याींच्या आदेशाव्दारे सचूचत केलल्या सचुनेवर 
करावयाची उपाययोजना याचा उल्लेख या आराखडयात नमदू करयायात आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करयायात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोप े(१४-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे नाही.  
(३) प्रश्न उद् पवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् पवत नाही.  
  ___________ 
  

िें द्र शासनाच्या नांहदरा आिास योजनेतून आधर्थि दबुथल  
घटिाांतील नागररिाांना घर बाांधनू देण्याबाबत 

  

(५०) ४७२१५ (०५-०७-२०१९). श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाच्या इींददरा आवास योजनेच्या माध्यमातनू आचथशक दबुशल 
घ्काींतील नागररकाींना स्वतःचे घर बाींिून देयायाबाबतच्या योजनेस मींजूरी 
देयायात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेमध्ये पात्र झालेल्या नागररकाींनी अनदुान समळेल 
या आशनेे उसनवारीने तसेच व्याजाने पसेै घेऊन घरकुलाचे बाींिकाम पणूश 
केले परींत ुत्याींना अनदुान समळालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, कें द्र शासनाची इींददरा आवास योजना बींद करुन ती आता 
पींतप्रिान आवास योजेनच्या नावाने सरुु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर योजना ऑफलादन आणण ऑनलादनच्या घोळामध्ये या 
योजनेतील लापाथ्यांना अनदुानापासनू वींचचत ठेवयायात आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने लापाथ्यांना अनदुान देयायाबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत,  
  
श्री.हसन मशु्रीर् (०६-०१-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. तथावप, सन   
२०१६-२०१७ पासनू इींददरा आवास योजना बींद करुन या योजनेचे रुपाींतर 
प्रिानमींत्री आवास योजनेमध्ये करयायात आलेले आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 

सन २०१६-२०१७ या ववत्तीय वर्ाशपासनू इींददरा आवास योजना बींद 
करयायात येऊन प्रिानमींत्री आवास योजना (ग्रामीण) सरुु करयायात आली 
असनू सदर योजनेंतगशत लापाथ्यांना PFMS प्रणालीव्दारे थे्  त्याींच्या 
खात्यावर ननिी ववतररत करयायात येत आहे. 
(४) व (५) ग्रामीण ववकास मींत्रालय पारत सरकार याींचकेडून प्राप्त मागशदशशक 
सचूनाींनसुार सन २०१६-२०१७ या वर्ाशपासनू इींददरा आवास योजनेंतगशतचा 
सशल्लक ननिी राज्य स्तरावरील SNA मध्ये वगश करयायात येऊन Online 
पध्दतीने लापाथ्यांच्या अनदुानाची रक्कम ववतररत करयायात येत आहे. 
ऑनलादन ननिी ववतररत करताना ऑडशरशी् नॉ् जनरे्ेड, डडसल् ऑडशरशी्, 
ग्रीन ऑडशरशी् अशा स्वरुपाच्या ताींबत्रक अडचणी उद्पवल्या होत्या. त्यामळेु 
अनदुान ववतरणास ववलींब झाला होता. 
 ग्रामीण ववकास मींत्रालय, पारत सरकार याींनी इींददरा आवास योजना 
अींतगशत सन २०१५-२०१६ पवुीच्या अपणूश घरकुलाींना ननिी ववतरण करणेकामी 
आवास सॉफ्त्वर Single Page Entry सल ींक उपलब्ि करुन ददली आहे.  
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त्यानसुार जुल,ै २०१९ पयतंच्या आवास सॉफ्त्च्या अहवालानसुार २०,३३१ 
लापाथ्यांना क्षेबत्रयस्तरावर सदर सल ींकच्या आिारे ननिी ववतरण करयायाची 
कायशवाही सरुु आहे. 
 

___________ 
विधान र्िन :   श्री.राजेन्द्र र्ागित 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद. 
__________________________________________________________________ 
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मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबद. 

 


