
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पाचवी यादी 
  
  
  

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

चौथे (हहवाळी) अधधवशेन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

राज्यातील तलाठयाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  
(१) ४२२ (१८-०३-२०२०) श्री.सदाशशव खोत : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यातील तलाठयाींची पाच हजार पदे ररक्त असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ररक्त पदाींमळेु ७/१२ उतारा नोंदी यासह ववववध कामाींचा 
अनतररक्त ताण कायशरत तलाठयावर येत असनू पररणामी र्ासनाच्या योजना 
र्तेकऱयाींपयतं पोहोचववण्यास तसेच योजनाींची ननगडित कामे पणूश होण्यास 
ववलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने राज्यातील तलाठयाींची ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?  
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श्री.बाळासाहेब थोरात (१०-०९-२०२०) : (१) नाही.  
(२) ररक्त असलेल्या तलाठी सजा पदाींचा कायशभार नजजकचे तलाठी सजा 
याींच्याकि ेसोपववण्यात येवनू र्ासनाच्या योजना, गा.न.नीं.७/१२, ८-अ उतारा 
इत्यादी कामे पणूश करण्यात येत आहेत.  
(३) व (४) राज्यातील तलाठी सींवगाशच्या एकूण-१८०५ ररक्त पदाींकरीता   
महा-आय्ी (महापरीक्षा पो श्ल) मार्श त ददनाींक ०२/०७/२०१९ त े ददनाींक 
२६/०७/२०१९ या कालावधीत राज्यभरातील उमेदवाराींची ऑनलाईन परीक्षा 
घेवनू पद भरतीची प्रक्रिया राबववण्यात आलेली आहे. त्यानसुार सद्य:जथितीत 
राज्यातील २६ जजल््यातील तलाठी पद भरतीची प्रक्रिया पणूश झाली असनू 
ननवि झालेल्या उमेदवाराींना ननयकु्तीही देण्यात आलेली आहे. तिावप, उवशरीत 
जजल््याींची भरती प्रक्रिया अींनतम ्प् यात असताना, दरम्यानच्या कालावधीत 
ववत्त ववभागाने ददनाींक ०४ मे, २०२० च्या र्ासन ननणशयान्वये, “सावशजननक 
आरोग्य ववभाग व वदै्यकीय शर्क्षण व औषधीद्रव्ये ववभाग वगळता 
कोणत्याही ववभागाने कोणत्याही प्रकारची नवीन पद भरती करु नये,” असे 
ननदेर् ददल ेआहेत. त्याप्रमाणे सदर र्ासन ननणशयान्वये घालण्यात आलेले पद 
भरतीवरील ननबधं उठल्यावर उवशरीत जजल््याींतील अींनतम ननवि झालले्या 
उमेदवाराींच्या ननयकु्तीबाबत पढुील कायशवाही करण्यात येईल.  

___________ 
  

आहदवासी क्षेत्रातील खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळेतील  
ववद्यार्थयाांना सेवा सुववधा पुरववणेबाबत 

  
(२) ११७३ (१८-०३-२०२०) श्री.बाळाराम पाटील, श्री.ववक्रम िाळे : सन्माननीय 
आहदवासी वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आददवासी क्षेत्रात खाजगी व्यवथिापनाच्या र्ाळा असनू या र्ाळेत 
बहुसींख्य आददवासी ववद्यािी आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या भागातील खाजगी व्यवथिापनाच्या र्ाळेतील ववद्यार्थयांना 
र्ासकीय आददवासी र्ाळेतील मलुाींप्रमाणे सेवा सवुवधा ददल्या जात नाहीत, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन या आददवासी 
क्षेत्रातील खाजगी व्यवथिापनाच्या र्ाळेतील ववद्यार्थयानंा र्ासकीय आददवासी 
र्ाळेतील ववद्यार्थयांप्रमाणे सवुवधा देणेबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड.िे.सी.पाडवी (०४-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 

थवयींसेवी सींथिाींमार्श त चालववण्यात येणाऱ या अनदुाननत 
आश्रमर्ाळेतील ववद्यार्थयांना र्ासकीय आश्रमर्ाळेतील ववद्यार्थयांप्रमाणे सवश 
सवुवधा ददल्या जातात. अनदुाननत आश्रमर्ाळेतील ववद्यार्थयांच्या आहारासाठी 
र्ासनाकिून प्रती ववद्यािी प्रती मदहना रुपये १५००/- प्रमाणे परररक्षण 
अनदुान मींजूर करण्यात येत.े त्यामधून ववद्यार्थयांना अल्पोपहार व भोजन 
देण्यात येत.े 

थवयींसेवी सींथिाींना र्ासनाकिून कमशचाऱ याींच्या वेतनाच्या ८ ्क्के व 
१२ ्क्के इतके वेतनेतर अनदुान देण्यात येत.े त्यामधून सींथिेमार्श त 
ववद्यार्थयांना गणवेर्, व्या-पथुतके, अींिरुण-पाींघरुण, ता्-वा्ी, ग्लास, 
आींघोळीचा साबण, कपि ेधणु्याचा साबण, ्ुिपेथ् इ. सादहत्य देण्यात येत.े 
तसेच दोन्ही प्रकारच्या र्ाळाींमध्ये समान मलूभतू सवुवधा देण्यासींदभाशत 
सधुारीत आश्रमर्ाळा सींदहता तयार करुन ती ददनाींक ८ माचश २०१९ च्या 
र्ासन आदेर्ान्वये लाग ूकेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील िोतवालाांच्या मागण्याांबाबत 
  
(३) १३८२ (१८-०३-२०२०) श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.ववक्रम िाळे, 
श्री.अरुणिािा जगताप, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.किशोर दराड े: ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि ४७८४७ ला हदनाांि १८ जून, २०१९ रोजी हदलले्या उत्तराच्या 
सांदभाात सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात १० हजारापेक्षा अधधक कोतवाल कमशचारी असनू त्याींना सध्या 
केवळ रुपये ७ हजार इतकी रक्कम मानधन म्हणून देण्यात येत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, कोतवालाींना चतिुशशे्रणी कमशचारी म्हणनू दजाश देण्याच्या मखु्य 
मागणीसह अन्य मागण्या र्ासनाकि े अनेक वषाशपासनू केल्या असनू 
त्याबाबत मा.महसलू मींत्री याींना ददनाींक १६ डिसेंबर, २०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास मोचाश व आींदोलन काढून पनु्हा मागण्याींचे ननवेदन देण्यात आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने राज्यातील कोतवालाींना चतिुशशे्रणी कमशचाऱयाींचा दजाश देण्यासह इतर 
मागण्याींबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात (१०-०९-२०२०) : (१) र्ासन ननणशय, महसलू व वन 
ववभाग ि.बठैक-२०१६/प्र.ि.५८१/ई-१०, ददनाींक ०६/०२/२०१९ अन्वये कोतवालाींना 
त्याींचे सेवाकालावधीनसुार मानधन देण्यात येत.े  
(२) होय.  
(३) व (४) “कोतवाल” हे पद मानधनावरील आहे. सबब, कोतवालाींना 
चतिुशशे्रणी दजाश देण्याबाबत सींघ्नेची मागणी अमान्य करण्यात आलेली 
आहे. राज्यातील कोतवाल, पोलीस पा्ील, आर्ा वकश सश व अींगणवािी सेववका 
या व अर्ा मानधनावरील कमशचाऱयाींचा एकत्रत्रत ववचार करुन त्याींना 
सामाजजक सरुक्षा प्रदान करण्याकरीता राज्य र्ासनाने “एकछत्र योजना” तयार 
करण्यासाठी अपर मखु्य सधचव (ववत्त), ववत्त ववभाग याींचे अध्यक्षतखेाली 
सशमती थिापन केली होती. सदर सशमतीच्या शर्र्ारर्ी लक्षात घेऊन र्ासन 
ननणशय ि.बठैक-२०१६/प्र.ि.५८१/ई-१०, ददनाींक ०६/०२/२०१९ व र्जुध्दपत्रक 
ददनाींक ०१/०३/२०१९ नसुार कोतवालाींच्या मानधनात सेवाकालावधीनसुार भरीव 
वाढ करण्यात आलेली आहे. तसेच महसलू ववभागाींतगशत असणाऱया ग् ‘ि’ 
च्या प्रिम ननयकु्ती पदाींपकैी ननयशमत पदाींमधून ४०% पदे कोतवालाींसाठी 
राखीव ठेवण्यात आललेी आहेत. त्याचप्रमाणे “राज्य र्ासकीय कमशचारी समहू 
वयैजक्तक अपघात योजना”, “अ्ल ननवतृ्तीवेतन योजना” व “महात्मा 
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ज्योनतबा रु्ले जन आरोग्य योजना” या योजनाींचा लाभ त्या त्या 
योजनाींमधील अ्ीींनसुार देण्यात येऊन त्याकरीता येणारे हप्त े राज्य 
र्ासनाकिून भरण्याचा ननणशय घेण्यात आलेला आहे. 

___________ 
  

अिोला शहरातील शसमेंट िााँक्रीट रस्त्याांच े 
िाम ननिृष्ट्ट दजााच ेझाल्याबाबत 

  
(४) १५८३ (१८-०३-२०२०) श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय सावाजननि 
बाांधिाम (सावाजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) अकोला र्हरातील सहा शसमें् कााँिी् रथत्याींचे काम ननकृष् दजाशच े
झाल्याबाबत तीन यींत्रणाींनी दहा मदहन्याींपवूी ददलेल्या अहवालानसुार कायशवाही 
झाली नसल् याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी कायशवाही करण्यास ववलींब लागण्याची कारणे 
काय आहेत, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले व तद्नसुार र्ासनथतरावर कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराव चव्हाण (०९-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 

तीन यींत्रणाींनी ददलेल्या अहवालानसुार कायशवाही करण्यात आली आहे. 
सदर सहा शसमें् कााँिी् रथत्याच्या अहवालामध्ये सावशजननक बाींधकाम 
ववभागाकिील दोन व महानगरपाशलका अकोला याींचकेिील चार रथत्याींच्या 
अहवालाींचा समावेर् आहे. 
(२) सावशजननक बाींधकाम ववभागाकिील दोन रथत्याींच्या अहवालाबाबत चौकर्ी 
केलेली आहे. दोन्ही रथत्याींच्या नादरुुथत झालेल्या भागाची दरुुथती दोष 
दानयत्व कालावधीत सींबींधधत कीं त्रा्दाराकिून वेळेत करून घेण्यात आली आहे. 
सद्य:जथितीत सदर रथत े सजुथितीत असनू कीं त्रा्दाराने दरुुथती केलेली 
असल्यामळेु कीं त्रा्दारावर कायशवाही करण्यात आलेली नाही. 
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तसेच अकोला महानगरपाशलकेच्या रथत्याींच्या अहवालाबाबत 
ववश्वेश्र्वरैया नलर्नल इजन्थ्ट्यु्  ऑर् ्ेक्नॉलॉजी, नागपरू याींचेकिून दजाश 
तपासणी करण्यात आली असनू, त्याींचेकिून अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर योग्य 
ती पढुील कायशवाही महानगरपाशलकेकिून करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

लातूर जजल््यातील उच्चशशक्षक्षत तरुणाने आत्महत्या िेल्याबाबत 
  
(५) २०१३ (११-०५-२०२०) श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन डावखरे, 
श्री.ववजय ऊर्ा  भाई धगरिर, श्री.सजुजतशसांह ठािूर : सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातरू जजल््यातील सहदेव लक्ष्मण महाींिुळे या उच्चशर््क्षत तरुणाने 
महादेव कोळी जमातीचे जात प्रमाणपत्र शमळण्यास कायदेर्ीर प्रयत्न करून 
देखील अिचणी येत असल्याने माहे जानेवारी, २०२० च्या प्रिम सप्ताहात 
आत्महत्या केल्याची घ्ना घिली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सहदेव लक्ष्मण महाींिुळे याींच्या वडिलाींचे अधधकृत जात 
प्रमाणपत्र असताना औरींगाबाद जात पिताळणी सशमतीने सहदेव लक्ष्मण 
महाींिुळे याींचे जात प्रमाणपत्र अवधै ठरववले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले तद्नसुार सहदेव लक्ष्मण महाींिुळे याींच्या कु्ुींत्रबयाींना 
न्याय तसेच आधिशक मदत देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. िे.सी.पाडवी (०४-११-२०२०) : (१) अर्ा आर्याची बातमी थिाननक 
वतृ्तपत्रात प्रशसध्द झाली होती.  
(२) व (३) श्री.सहदेव लक्ष्मण महाींिुळे याींनी कोळी महादेव या अनसुधूचत 
जमातीचा दावा तपासणीचा प्रथताव अनसुधूचत जमाती प्रमाणपत्र तपासणी 
सशमती, औरींगाबाद याींच्याकि े सादर केला होता. श्री.सहदेव महाींिुळे याींच्या 
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दाव्याच्या अनषुींगाने पोलीस दक्षता पिकामार्श त र्ालेय व गहृ चौकर्ी 
करण्यात आली असता दक्षता पिकास अजशदाराच्या रक्तसींबींधधत 
नातवेाईकाींच्या र्ालेय नोंदी कोळी अर्ा आढळून आल्या. तसेच अजशदाराच े
विील श्री.लक्ष्मण सींभाजी महाींिुळे याींनी र्ालेय अशभलेखातील जातीच्या नोंदी 
सशमतीपासनू लपवनू जात वधैता प्रमाणपत्र शमळववल्याचे आढळून आले. 
सशमतीने श्री.सहदेव लक्ष्मण महाींिुळे याींच्या प्रकरणी वथतजुथितीदर्शक मादहती 
व परुावे तपासनू ददनाींक ३०/०७/२०१९ रोजी अजशदार व त्याींचे भाऊ, चुलत 
बदहण याींचा कोळी महादेव या अनसुधूचत जमातीचा दावा अवधै घोवषत केला. 
सदर आदेर्ाववरुध्द श्री.सहदेव महाींिुळे व इतर याींनी मा.मुींबई उच्च 
न्यायालय, खींिपीठ औरींगाबाद येिे याधचका दाखल केलेली होती. सदर 
याधचका प्रलींत्रबत आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

बीड नगरपररषदेने बसववलेले रॅर्ीि शसग्नल सुरू िरण्याबाबत 
  
(६) २०१९ (१८-०३-२०२०) श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय नगर वविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीि नगरपररषदेने रथत्यावरील वाहतकू सरुळीत होवनू अपघात होऊ नये 
याकरीता बसववलेले ट्रलर्ीक शसग्नल अद्यापपयतं सरुू करण्यात आले नाहीत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ट्रलर्ीक शसग्नल बीि नगरपाशलकेने कोणत्या वषाशत 
बसववले असनू त्याकरीता क्रकती ननधी खचश करण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, अनेक सींघ्नाींनी ट्रलर्ीक शसग्नल सरुू करावे म्हणून 
सातत्याने पाठपरुावा करुन देखील र्ासनाचे याकि ेदलुशक्ष झाले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले, त्यानसुार सदर ट्रलर्ीक शसग्नल सरुू करण्यासींदभाशत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ शशांदे (०२-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) बीि नगरपररषदेमार्श त सन २०१२-२०१३ मध्ये ट्रलक्रर्क शसग्नल 
बसववण्यात आले असनू, त्यावर रुपये १०.५३ लक्ष इतका ननधी खचश 
करण्यात आला आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सद्य:जथितीत बीि र्हरात शसग्नल यींत्रणा सरुु करण्यात आली असनू, 
वाहतकू व्यवथिा सरुळीत ठेवण्याच्या हेतनेू पोलीस ननरीक्षक वाहतकू र्ाखा 
बीि याींच्याकि ेसदर शसग्नल यींत्रणा हथताींतरीत करण्यात आली असल्याबाबत 
जजल्हाधधकारी, बीि याींनी अहवाल सादर केला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

शशवडी-वरळी येथील उन्नत मागाािरीता  
झाडाांची ित्तल होत असल्याबाबत 

  
(७) २०८१ (१८-०३-२०२०) श्री.महादेव जानिर : सन्माननीय नगर वविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगर प्रदेर् ववकास प्राधधकरणातरे् (एमएमआरिीए) शर्विी-
वरळी या ४.५ क्रकमीच्या उन्नत मागाशकरीता झाि ेतोिण्यात येणार असल्याचे 
माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान घेण्यात आलेल्या 
जनसनुावणीच्या वेळी ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकल्पाींतगशत क्रकती झाि े तोिण्यात येणार आहेत, 
याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व त् याबाबत र्ासनाची भशूमका 
काय आहे ?  
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श्री.एिनाथ शशांदे (२८-१०-२०२०) : (१) व (२) मुींबई महानगर प्रदेर् ववकास 
प्राधधकरणामार्श त शर्विी-वरळी उन्नतमागश प्रकल्पाकरीता ददनाींक ७ जानेवारी, 
२०२० रोजी घेतलेल्या जनसनुावणीच्या वेळी प्रकल्पाकरीता क्रकती वकृ्षतोि 
करण्यात येणार आहे असा प्रश्न उपजथित नागररकाींनी ववचारला होता. 

सदर प्रकल्पासाठी कीं त्रा्दाराच्या थवत:च्या सींकल्पधचत्रावर आधाररत 
ठोक क्रकींमतीच्या ननववदा मागववण्यात आल्या असनू सदर ननववदा प्रक्रिया 
अींनतम ्प्प्यात आहे. कीं त्रा्दाराने तयार केलेल्या सींकल्पधचत्रानसुार 
प्रकल्पासाठी वकृ्षतोि करणे आवश्यक असल्यास सक्षम प्राधधकरणाकिून 
योग्य त्या परवानग्या प्राप्त करून आवश्यक कायशवाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

जामली (ता.धचखलदरा, जज.अमरावती) येथील आहदवासी  
आश्रमशाळेत शशिणाऱ् या ववद्यार्थयााचा मतृ्यू झाल्याबाबत 

  
(८) २१४३ (१८-०३-२०२०) श्री.सजुजतशसांह ठािूर : सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जामली (ता.धचखलदरा, जज.अमरावती) येिील आददवासी आश्रमर्ाळेतील 
आठव्या वगाशत शर्कणाऱ या ववद्यार्थयाशचा तापामळेु मतृ्य ूझाल्याची घ्ना माहे 
जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान घिली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने र्ासनथतरावर कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. िे.सी.पाडवी (०४-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अनदुाननत आश्रमर्ाळा जामली (आर) ता.धचखलदरा, जज.अमरावती या 
आश्रमर्ाळेतील इयत्ता ८ वी तील ववद्यािी सभुाष सोमाजी धधकार याच े
ददनाींक ०४/०१/२०२० रोजी िोके दखुत असल्यामळेु त्याला आरोग्य उपकें द्र 
जामली येिे उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. त्यानींतर त्याला       
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ददनाींक ०५/०१/२०२० रोजी प्रािशमक आरोग्य कें द्र ्ेम्रसुोंिा येिे उपचारासाठी 
दाखल केले. तिेील वदै्यकीय अधधकाऱयाींच्या सचुनेवरुन उपजजल्हा रुग्णालय, 
अचलपरू येि े हलववण्यात आले. परींत ु प्रकृतीत सधुारणा न झाल्याने त्यास 
ददनाींक ०७/०१/२०२० रोजी सामान्य रुग्णालय, अमरावती येिील अनतदक्षता 
ववभागात हलववण्यात आल.े तिेेही प्रकृतीत सधुारणा न झाल्याने ददनाींक 
०८/०१/२०२० रोजी र्ासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, नागपरू येिे दाखल 
करण्यात आले. दरम्यान ददनाींक १०/०१/२०२० रोजी र्ासकीय महाववद्यालय, 
नागपरू येिे उपचारा दरम्यान सदर ववद्यार्थयाशचा मतृ्य ूझाला.  

सदर मतृ्यपू्रकरणी आश्रमर्ाळेच े माध्यशमक मखु्याध्यापक व 
वगशशर्क्षक याींना जबाबदार धरुन ननलींत्रबत करण्यात आले. परींत ु ववभागीय 
चौकर्ीमध्ये सदर कमशचारी ननदोष असल्याचे ननषपन्न झाले. सदर 
ववद्यार्थयांच्या पालकाींना सींथिेतरे् रुपये ०१.०० लक्ष व र्ासनातरे्      
रुपये ०१.०० लक्ष असे एकूण रुपये ०२.०० लक्ष सान्ुरहह अनदुान अदा 
करण्यात आले आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

लातूर शहराला उजणी जलाशयातून पाणीपुरवठा िरण्याबाबत 
  
(९) २८८३ (२९-०५-२०२०) श्री.ववक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटील, डॉ.सधुीर 
ताांबे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४४ ला हदनाांि २६ 
रे्ब्रवुारी, २०२० रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय नगर वविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातरू र्हराला उजणी जलार्यातनू पाणीपरुवठा करण्यासाठी नवीन 
योजना मींजूर करण्याबाबत र्ासनथतरावरुन कोणतीही कायशवाही करण्यात 
आली नसल्याचे माहे म,े २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे व 
त्याचे थवरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ शशांदे (१२-११-२०२०) : (१), (२) व (३) लातरू र्हरास 
सद्य:जथितीत माींजरा धरण या थत्रोतावरुन पाणीपरुवठा करण्यात येत आहे. 

लातरू र्हरास अधधक र्ाश्वत थत्रोतावरुन पाणीपरुवठा करण् याच्या 
हेतनेू उजनी धरण व माजलगाव धरण या दोन थत्रोतावरुन पाणीपरुवठा 
करण्याबाबतची व्यवहायशता तपासण्याच्या सचूना महाराषट्र जीवन 
प्राधधकरणास देण्यात आल्या होत्या. 

त्यानसुार महाराषट्र जीवन प्राधधकरणाने लातरू र्हरास पाणीपरुवठा 
करण्यासाठी उजनी जलार्य उद्भव गहृीत धरुन योजनेची प्रािशमक आखणी 
केली असनू, ढोबळ अींदाजपत्रक ताींत्रत्रक व सववथतर तपासणीसाठी महाराषट्र 
जीवन प्राधधकरणाच्या मध्यवती कायाशलयाकि ेसादर करण्यात आले आहे. 

सदर अींदाजपत्रकावर उपजथित मदु्दयाींची पतुशता करण्याची कायशवाही 
महाराषट्र जीवन प्राधधकरणामार्श त सरुु आहे. 

या योजनेची व्यवहायशता तपासणी होताच यासींदभाशत लातरू 
महानगरपाशलकेमार्श त पढुील आवश्यक कायशवाही करण्यात येणार आहे. 

___________ 
  
औरांगाबाद येथील जिल्हा आरोग्य अधिकाऱयाांवर कारवाई करण्याबाबत 
  
(१०) ३०२४ (०२-०६-२०२०) श्री.अांबादास दानवे : सन्माननीय सावाजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद येिील जजल्हा आरोग्य अधधकारी हे र्ासकीय वाहनातनु रोख 
रक्कम, ववदेर्ी दारु औरींगाबादहून जालन्याकि े घेऊन जात असताना  
पोशलसाींनी वरुिी चेक पोथ्वर सदरहू रक्कम व दारु माहे एवप्रल, २०२० 
मध्ये वा त्यादरम्यान जप्त केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल्हा आरोग्य अधधकाऱयाींनी मखु्यालय सोिताना वररषठाींची 
परवानगी घेतली नसल्याचे थपष् झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.राजेश टोपे (०४-०९-२०२०) : (१) व (२) होय. 
(३) जजल्हा आरोग्य अधधकारी, औरींगाबाद याींच्याववरूध्द बदनापरू पोलीस 
थ्ेर्न जज.जालना येि े ग.ुर.ि. १५८/२०२० दाखल करण्यात आला असनू 
र्ासनाच्या ददनाींक २१/०४/२०२० च्या आदेर्ान्वये त्याींना ननलींत्रबत करण्यात 
आले आहे. सदर प्रकरणी त्याींच्याववरूध्द शर्थतभींगववषयक कारवाईचा प्रथताव 
मागववण्यात आला आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यात िोणतीही नवीन नोिर भरती तसेच  
िमाचाऱ् याांची बदली न िरण्याबाबत 

  
(११) ३१०६ (०२-०६-२०२०) अॅड.ननरांजन डावखरे, श्री.प्रववण दरेिर, श्री.प्रसाद 
लाड, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय उप मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कोरोनाच सींक् लक्षात घेता कुठल्याही प्रकारची नवीन नोकर 
भरती तसेच कोणत्याही कमशचाऱ याची बदली करण्यात येणार नसल्याचे आदेर् 
मा.उप मखु्यमींत्री याींनी ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पढुील एक वषाशपयतं नवीन भरती पदावर बींदी आणली 
असल्यास ज े उमेदवार प्रनतक्षा सचूीवर आहेत व यावषी लागणार आहेत 
त्याींच्या प्रनतक्षा सचूीला मदुतवाढ देण्यात येणार आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वाशर्म जजल्हा 
न्यायालयातील प्रनतक्षा सचूीतील शर्पाई पदावरील उमेदवाराींना नोकरीत 
सामावनू घेण्याबाबत तसेच राज्यातील इतर ववभागातील प्रनतक्षा सचूीतील 
उमेदवार ज्याींची मदुत माहे डिसेंबर, २०२० मध्ये सींपणार आहे अर्ा प्रनतक्षा 
सचूीतील उमेदवाराींना मदुतवाढ देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अजजत पवार (०६-११-२०२०) : (१) कोववि-१९ च्या सींसगशजन्य रोगामळेु 
सन २०२०-२०२१ या ववत्तीय वषाशत होणाऱया अिशव्यवथिेवरील पररणामाबाबत 
ववत्तीय उपाययोजना करण्याच्या अनषुींगाने ववत्त ववभाग, र्ासन ननणशय, 
ददनाींक ४ मे, २०२० अन्वये कोणतीही नवीन पद भरती व बदली करण्यात 
येव ूनये, असे ननदेर् देण्यात आले आहेत. तिावप, सामान्य प्रर्ासन ववभाग, 
र्ासन ननणशय, ददनाींक ७ जुल,ै २०२० व ददनाींक २३ जुल,ै २०२० अन्वये सन 
२०२०-२०२१ या आधिशक वषाशत ददनाींक १० ऑगथ्, २०२० पयतं सींवगाशतील 
कायशरत पदाींच्या १५% इतक्या मयाशदेत बदली करण्यास अनमुती देण्यात 
आली आहे.  
(२), (३) व (४) वाशर्म जजल्हा न्यायालयासाठी ५० उमदेवाराींची शर्पाई 
पदासाठी ननवि व प्रनतक्षा यादी बनववण्यात आली होती. त्यामधील २२ 
उमेदवाराींना ननयकु्ती देण्यात आली. उवशररत २८ उमेदवाराींना मदुतवाढ द्यावी 
क्रकीं वा नाही याबाबत जजल्हा न्यायालय वाशर्म याींचकेिून उच्च न्यायालयास 
अद्याप प्रथताव प्राप्त झाललेा नाही. 

भारतीय सींववधानाच्या अनचु्छेद ३२० कलम ३ (क) अन्वये महाराषट्र 
लोकसेवा आयोगास प्रदान करण्यात आलेल्या अधधकारानसुार लोकसेवा 
आयोगाने कायश-ननयमावली तयार केली असनू त्यानसुार थपधाश परीक्षवे्दारे 
ननवि करताना परीक्षेचा ननकाल जाहीर झाल्यापासनू १ वषश क्रकीं वा सदर 
पदासाठी पढुील जादहरात प्रशसध्द होईल यापकैी जे आधी घिले त्या 
कालावधीसाठी प्रनतक्षा सचूी ठेवण्यात येत.े तसेच इतर ववभागातील प्रनतक्षा 
सचूीच्या अनषुींगाने ददनाींक १३ जून, २०१८ च्या र्ासन ननणशयान्वये भतूपवूश 
दयु्यम सेवा ननवि मींिळाच्या कक्षेतील नामननदेर्नाच्या कोट्यातील ग्-ब 
(अराजपत्रत्रत) व ग्-क सींवगाशतील पदे सरळसेवेने भरताना अनसुरावयाची 
एकत्रत्रत कायशपध्दती ववदहत करण्यात आली आहे. त्यात मींत्रालयीन 
प्रर्ासकीय ववभागाच्या अधधपत्याखालील जजल्हा/प्रादेशर्क/राज्यथतरीय ननवि 
सशमत्याींमार्श त वरील पदे भरण्यात येतात. सदर र्ासन ननणशयातील परर. १३ 
मध्ये ननविसचूीची कालमयाशदा ववर्द केली आहे. तसेच या र्ासन ननणशयात 
ननविसचूीस मदुतवाढ देण्याची तरतदू नाही.  

___________ 
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ॲन्टीबॉडी चाचणीच्या नावाखाली गैरव्यवहार होत असल्याबाबत 
  
(१२) ३२३० (१९-०६-२०२०) डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय 
सावाजननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) देर्ात जलदगतीने कोरोनाची चाचणी करण्यासाठी ॲन््ीबॉिी चाचण्याींना 
कें द्रीय आरोग्य ववभागाने परवानगी ददली असनू यासाठी इींडियन कौजन्सल 
ऑर् मेडिकल ररसचशने काही कीं पन्याींच्या चाचणी क्रक्लाही परवानगी ददली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या परवानगीमळेु घरातच कोरोनाची चाचणी करता येईल अर्ी 
जादहरात करीत कोरोनाच्या ॲन््ीबॉिी चाचण्याींच्या होम थिीनन ींग क्रक् 
वविीसाठी बायोन या कीं पनीने जादहराती केल्या, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आय.सी.एम.आर.ने परवानगी ददलेल्या कीं पन्याींचे क्रक् खरेदी 
करून त ेऑनलाईन ववकण्याची तसेच ऑनलाईन प्रीबकु्रकीं ग करण्याची तयारी 
या कीं पन्याींनी सरुु केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अर्ी क्रक् सदोष असल्यामळेु िॉक््राींच्या धचठ्ठीशर्वाय चाचणी 
न करण्याच्या र्ासनाच्या सचूना असतानासधु्दा घरी चाचण्या करण्याची, 
क्रक् वविी करण्याची जादहरात या कीं पन्याींनी केली याची चौकर्ी करुन अर्ा 
कीं पन्याींवर आळा घालण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे (२८-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 

ददनाींक १७ एवप्रल, २०२० च्या पत्रानसुार आय.सी.एम.आर.ने रलवपि 
ॲन््ीबॉिी चाचणीस परुक चाचणी म्हणून सवेक्षण हेतनेू परवानगी ददली 
होती. 
(२) रलवप् ॲन््ीबॉिी चाचणी वदै्यकीय पयशवेक्षणाखाली करण्याबाबत 
आय.सी.एम.आर.ने सधुचत केले आहे. याबाबत कोणी घरगतुी चाचणी म्हणून 
जादहरात केल्याबाबत कोणतीही तिार प्राप्त नाही.  
(३) हे खरे नाही. 
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(४) ददनाींक २७ एवप्रल २०२० च्या आय.सी.एम.आर.च्या पत्रानसुार गुींगझाऊ 
बायो्ेक आणण झुहाई शलव्हझॉन िायग्नोजथ्क या दोनही कीं पन्याींच्या क्रकट्स 
दोन्ही क्षेत्रत्रय पातळीवर परेुर्ा गणुवत्तचे्या न आढळल्याने या क्रक्सचा वापर 
िाींबववण्याबाबतच्या सचूना ननगशशमत करण्यात आल्या आहेत.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

खाजगी रुग्णालयाांनी उपचारापूवी िोरोनाची  
चाचणी सक्तीची िेल्याबाबत 

  
(१३) ३२४६ (१९-०६-२०२०) डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय 
सावाजननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) रुग्णालयामध्ये कोरोनाचा सींसगश पसरू नये म्हणनू खाजगी रुग्णालयाींनी 
रुग्णाींना उपचारासाठी दाखल करून घेण्यापवूी कोरोनाची चाचणी सक्तीची 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोरोनाची चाचणी सध्या र्ासकीय रुग्णालयामध्ये उपलब्ध 
असली तरी कोणतीही लक्षणे नसलेल्या रुग्णाच्या चाचण्या न करण्याचा 
ननणशय र्ासनाने घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यामळेु अनेक रुग्णाींना कोरोनाची चाचणी खाजगी 
प्रयोगर्ाळाींमध्ये करावी लागत असनू या प्रयोगर्ाळा अर्ा चाचण्याकरीता 
रुपये ४५००/- इतके र्लु्क आकारीत असल्याने गरीब नागररकाींना अर्ा 
चाचण्या करणे परवित नसनू त्याींना वेळेवर उपचार शमळत नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन गरीब रुग्णाींना 
खाजगी रुग्णालयात कोरोना आजारावर उपचार शमळण्याबाबत कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.राजेश टोपे (२८-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
प्रसतूीसह इतर कोणत्याही तातिीच्या उपचारास कोरोना चाचणी 

करण्यासाठी ववलींब करु नये असे ननदेर् आय.सी.एम.आर. ने ददले आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 

आय.सी.एम.आर.च्या मागशदर्शक सचूनाींनसुार राज्यात बाधधत 
रुग्णाच्या अनतजोखमीच्या ननक् सहवाशसताींची कोरोना चाचणी, ननक् 
सहवाशसतास कोणतीही लक्षणे नसली तरी केली जात.े 
(३) हे खरे नाही. 

आय.सी.एम.आर.च्या पो श्लवरील सद्य:जथितीनसुार राज्यात ८० 
र्ासकीय प्रयोगर्ाळा व ७४ खाजगी प्रयोगर्ाळा अर्ा एकूण १५४ प्रयोगर्ाळा 
कोववि-१९ ननदानाचे काम करत आहेत. र्ासकीय प्रयोगर्ाळाींमध्ये कोरोना 
आजाराचे ननदान मोर्त केले जात.े तर खाजगी प्रयोगर्ाळाींच्या तपासणी 
र्लु्क ददनाींक ०७/०८/२०२० च्या र्ासन ननणशयानसुार ननबधं घालण्यात आले. 
(४) खाजगी रुग्णालयात कोरोना सींदभाशतील उपचार मोर्त अिवा 
सवलतीच्या दरात शमळावते यासाठी र्ासनाने खालीलप्रमाणे ननणशय घेतले 
आहेत. 

अ) महात्मा ज्योनतबा रु्ले जीवनदायी योजना अींगीकृत 
रुग्णालयाींमध्ये राज्यातील सवश नागरीकाींना लाग ूकेली आहेत. 

ब) धमाशदाय आयकु्ताींकि े नोंदणीकृत असलेल्या रुग्णालयाींनी 
आपल्याकि े१० ्क्के खा्ा गरीब रुग्णाींसाठी मोर्त तर    १० 
्क्के खा्ा आधिशकदृषट्या दबुशल घ्काींसाठी सवलतीच्या दरात 
उपलब्ध ठेवण्याबाबत आदेशर्त करण्यात आल्या आहेत. 

क) खाजगी रुग्णालयाींनी त्रबल आकारताींना रुग्णाींची आधिशक वपळवणकु 
होणार नाही याकरीता ददनाींक ३०/०४/२०२०, २१/०५/२०२० व 
३१/०८/२०२० च्या अधधसचूनेनसुार दर ननयींत्रण करण्यात आल े
आहे. तसेच पवूशलेखा पररक्षीत देयके देणे, अनतररक्त देयके 
आकारल्यास, अनतररक्त रकमेची परतरे्ि करणे अन्यिा 
रुग्णालयावर र्ौजदारी कारवाईचे प्रावधान केल ेआहे.  

(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
 

___________ 
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मौजे आपटी-बोरघर (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) येथील  
ग्रामपांचायतीला अनुदान मांजूर िरणेबाबत  

(१४) ३२७२ (२९-०५-२०२०) श्री.रामदास िदम : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे कळींबणी ब.ु ्रहपु ्रहामपींचायत (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) या 
गावाची लोकसींख्या ३००० पेक्षा जाथत असनू सदर कायाशलयाचे दैनींददन 
कामकाज लहान जागेमध्ये सरुु असल्याने ्रहामपींचायत इमारत बाींधुन 
शमळणेबाबत ्रहामथिाींकिून मागणी होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, मौजे आप्ी-बोरघर (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) ्रहामपींचायतीच े
कायाशलय भाड्याच्या खोलीमध्ये सरुु असल्याने ्रहामपींचायत इमारत बाींधुन 
शमळणेबाबत ्रहामथिाींकिून मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर दोन्ही ्रहामपींचायतीींची इमारत बाींधण्यासाठी 
लोकप्रनतननधीींनी अनदुान मींजूर करणेबाबत र्ासनाला ननवेदन ददले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने दोन्ही ्रहामपींचायतीींची इमारत बाींधण्यासाठी अनदुान मींजूर 
करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.हसन मशु्रीर् (११-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 

मौजे कळींबणी येिील ्रहामपींचायत बाींधकामासाठी सन २०१३-२०१४ 
मध्ये जनसवुवधा अींतगशत रूपये १०.०० इतके अनदुान मींजूर करण्यात आलेले 
होत.े परींत,ू जुन्या ्रहामपींचायतीचे ननलेखन न झाल्याने व मींजूर रक्कम कमी 
पित असल्याने सदर इमारतीचे बाींधकाम करण्यात आलेले नाही. जनसवुवधा 
योजना २०१९-२०२० च्या आराखड्यामध्ये प्रथताववत करण्यात आलेल्या सदर 
्रहामपींचायतीस जजल्हा ननयोजन सशमतीकिून मान्यता शमळालेली नाही. 
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(२) हे खरे आहे. 
सन २०१९-२०२० मध्ये जनसवुवधा योजनेंतगशत जजल्हा ननयोजन 

सशमतीकि ेसदर ्रहामपींचायत बाींधकामाचा प्रथताव पाठववलेला आहे. अद्यावप, 
त्यास अद्याप जजल्हा ननयोजन सशमतीची मान्यता शमळालेली नाही.  
(३) सदरचे ननवेदन आढळून येत नाही. 
(४) ्रहामववकास ववभागाच्या ददनाींक १४ रे्रवुारी, २०२० रोजीच्या पत्रान्वये, 
मा.बाळासाहेब ठाकरे थमतृी मातोश्री ्रहामपींचायत बाींधणी योजनेंतगशत पात्र 
्रहामपींचायतीींची मादहती ववदहत वववरणपत्रात उपलब्ध करून देण्याबाबत 
सींबींधधत जजल्हा पररषदाींना कळववण्यात आलेले आहे. सदर पात्र 
्रहामपींचायतीींची मादहती प्राप्त झाल्यानींतर प्रचशलत धोरणानसुार, 
मा.बाळासाहेब ठाकरे थमतृी मातोश्री ्रहामपींचायत बाींधणी योजनेंतगशत 
ननधीच्या उपलब्धतनेसुार, ्रहामपींचायत इमारत बाींधकामास मींजुरी देण्याच े
ननयोजन आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

अपांगाांच्या ववशषे शाळा व िमाशाळेतील  
शशक्षिाांच्या ववववध प्रश्नाांबाबत 

  
(१५) ३३५२ (२८-०५-२०२०) श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ालेय शर्क्षण ववभागाप्रमाणेच ववर्षे र्ाळाींचे वावषशक वेळापत्रक, कामाच े
ददवस व तास, सटु्टयाींचे ननयोजन आणण दैनींददन वेळापत्रक, वेतनप्रणाली 
र्ालािश ऐवजी सेवािशमध्ये हथताींतरीत करणे, ददव्याींग ववद्यार्थयांसाठी 
कायशर्ाळा वाढवाव्यात, पदवीधर शर्क्षक, कला िीिा शर्क्षक याींना पदवीधर 
वेतनशे्रणी लाग ू करणे, पदोन्नतीने मखु्याध्यापक पदी ननयकु्ती करणे या 
मागण्या शर्क्षक भारती ववर्षे र्ाळा व कमशर्ाळा ववभागाचे अध्यक्ष 
श्री.ववजय साबळे याींनी केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सदरहू मागण्या पणूश 
करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.धनांजय मुांड े(०९-११-२०२०) : (१) व (२) नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

मुांबई येथील माहुल क्वारांटाईन सेंटरमधील  
व्यक्तीांच्या ववववध समस्येबाबत 

 
(१६) ३३५९ (२९-०५-२०२०) श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय नगर वविास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माहुल येिील इमारत ि. ३२, ३६ आणण ५३ मध्ये कोरोनाचे तीन रुग्ण 
सापिल्यानींतर सदर इमारतीींना सील करून रदहवाश्याींना क्वारीं्ाईन करण्यात 
आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर क्वारीं्ाईन केलेल्या रदहवाश्याींना महानगरपाशलकेकिून 
सकस आहारा ऐवजी विा पाव ददल्याने त्याींचा आरोग्याचा प्रश्न ननमाशण 
झाला असनू थवच्छतागहृात पाणी नसल्याची तिार तिेील रुग्णाींनी करून 
देखील महापाशलकेच्या एम पवूश ववभागाच्या अधधकाऱयाींनी या समथयाींकि े
जाणीवपवूशक दलुशक्ष केल्याच ेननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार सींबींधधत दोषी अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.एिनाथ शशांदे (२९-१०-२०२०) : (१) व (२) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या 
एम/पजश्चम ववभागाींतगशत येणाऱया एव्हरथमाईल सींकुलातील इमारत ि. ३६ 
मध्ये कोरोनाचे ०२ रुग्ण आढळून आले होत े व त्यानषुींगाने प्रचशलत 
धोरणानसुार सदरची इमारत सील करुन बाधधत रुग्णाींच्या सींपकाशत आलले्या 
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अनतजवळच्या व्यक्तीींना घरी क्वारीं्ाईन करण्यात आले होत.े तिावप, इमारत 
ि. ३२ व ५३ मध्ये सदर कालावधीत कोणताही कोरोनाबाधधत रुग्ण आढळून 
आलेला नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

सायन रुग्णालय, मुांबई िोरोनाग्रस्त व्यक्तीवर उपचार  
िरताना ननष्ट्िाळजीपणा िेल्याबाबत 

  

(१७) ३३७१ (०३-०६-२०२०) श्री.जयांत पाटील, श्री.ववजय ऊर्ा  भाई धगरिर, 
श्री.प्रववण दरेिर, श्री.रामननवास शसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराव 
गाणार, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.महादेव जानिर : सन्माननीय नगर वविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील महापाशलकेच्या सायन रुग्णालयात कोरोना बाधधत रुग्ण 
उपचार घेत असलले्या वािश िमाींक ३ मध्ये कोरोनामळेु मतृ्य ू झालेल्या 
व्यक्तीींच्या मतृदेहाच्या बाजूलाच कोरोना्रहथत व्यक्तीींवर उपचार करण्यात 
येत असल्याची बाब ददनाींक ७ मे, २०२० रोजी वा त्यासमुारास ननदर्शनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्या मुींबईत कोरोना रुग्णाींची सींख्या झपाट्याने वाढत असनू 
िॉक््र, नसश आणण अन्य आरोग्य सेवकाींनाही कोरोनाची बाधा त्याचे 
ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने नेमलेल्या चौकर्ी सशमतीने आपला 
चौकर्ी अहवाल र्ासनास सादर केला आहे काय, सदर अहवालानसुार दोषी 
आढळून आलेल्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.एिनाथ शशांदे (२९-१०-२०२०) : (१) सायन रुग्णालयात कोववि-१९ च्या 
उपचारादरम्यान मतृ्य ू होणाऱया कोववि बाधधत रुग्णाींचे मतृदेह सींसगश 
्ाळण्यासाठी शलकप्ररु् प्लाजथ्क बलगमध्ये ननजतंकुीकरण करुन ठेवण्यात 
येतात. 



वव.प. ५ (21)  

मात्र मतृाचे नातवेाईकाींचे आगमन, पोलीस ववभागाकिील ना-हरकत 
प्रमाणपत्र इत्यादी प्रर्ासकीय बाबी पणूश होण्यास ववलींब लागला. त्यामळेु सदर 
मतृदेह रुग्ण कक्षामध्ये काही काळ ठेवावा लागला याची धचत्रक्रर्त ददनाींक   
६ मे, २०२० रोजी समाजमाध्यमाींवर प्रसाररत झाली. 
(२) मुींबईत ददनाींक ३१ ऑगथ् २०२० अखेर कोरोना रुग्ण वाढीचा दर ०.८३ 
्क्के होता. 

आढळून आलेल्या कोरोनाबाधधत रुग्णाींमध्ये िॉक््सश, नसश आणण 
याींचाही अन्य आरोग्य सेवक याींच्याही समावेर् होता. 
(३) सदर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमार्श त चौकर्ी सशमती गदठत 
केली होती. कोववि रुग्णाींच्या मतृदेहाच्याबाबतीत ननजश्चत करण्यात आलेल्या 
मानक कायशपध्दतीनसुार कायशवाही केली जात असल्याने कारवाईचा प्रश्न 
उद्् ावत नाही असे बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने कळववले आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यात जजल्हा शल्यधचकित्सि िेडर व  
अधीक्षिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  
(१८) ३३९४ (२९-०५-२०२०) श्री.ववनायिराव मटेे : सन्माननीय सावाजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात जजल्हा र्ल्यधचक्रकत्सक केिरच्या ननयकु्तीकरीता र्ासनाने एक 
वषाशपवुी जेषठतनेसुार यादी काढली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात वदै्यकीय अधधकाऱ याींच्या १२० जागा मागील ३ 
वषाशपासनू ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, अधीक्षकाींची पदे भरण्यासाठी र्ासनाने जजल्हाथतरावर मादहती 
मागववली असनू गणुवत्ताधारक व पात्र िॉक््सशना पदोन्नती देण्यास ववलींब 
करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, गेवराई, धारूर, केज, अींबेजोगाई, माजलगाींव (जज.बीि) 
तालकु्यातील लोखींिी सावरगाव व धानोरा इत्यादी दठकाणी पदे ररक्त 
असल्याने त्याींचा कननषठ िॉक््राींवर अनतररक्त भार पित आहे, हे ही खरे 
आहे काय,  
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(५) असल्यास, जजल्हा र्ल्यधचक्रकत्सक केिर व अधीक्षकाींची ररक्त पदे 
भरण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.राजेश टोपे (२७-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 

जजल्हा र्ल्य धचक्रकत्सक सींवगाशतील वदै्यकीय अधीक्षक व इतर पदे 
पदोन्नतीने भरण्यासाठी ववचारक्षते्रातील अधधकाऱयाींचे गोपनीय अहवाल, जात 
वधैता प्रमाणपत्र, मत्ता व दानयत्व, सींगणक हाताळणी प्रमाणपत्र इ. मादहती 
मागववण्यात आली होती. त्यानसुार ववभागीय पदोन्नती सशमतीची बठैक 
ददनाींक ०५/०९/२०१९ रोजी आयोजजत करण्यात आली. ववभागीय पदोन्नती 
सशमतीने पदोन्नतीस पात्र ठरववलेल्या अधधकाऱयाींच्या ननविसचूीस सामान्य 
प्रर्ासन ववभागाची मान्यता घेऊन पदथिापनेसह प्रथताव र्ासन मान्यतथेतव 
कायशवाहीत आहे. 
(४) हे खरे नाही. 

्रहामीण रुग्णालय, माजलगाींव येिील वदै्यकीय अधीक्षक हे पद 
भरलेले आहे. तसेच गेवराई, धारुर, केज, अींबजेोगाई (जज.बीि) तालकु्यातील 
लोखींिी सावरगाव व धानोरा या रुग्णालयात राषट्रीय आरोग्य अशभयानाींतगशत 
१५-ववर्षेज्ञ, ३५-वदै्यकीय अधधकारी, १०-बीएएमएस अहशताधारक वदै्यकीय 
अधधकारी इत्यादी पदे कीं त्रा्ी पध्दतीने भरण्यात आली आहेत. त्यामळेु 
कननषठ िॉक््राींवर अनतररक्त भार पिण्याचा प्रश्न नाही. 
(५) महाराषट्र वदै्यकीय व आरोग्य सेवा, ग् अ मधील (वेतन मलट्रीक्स 
मधील वेतनथतर एस-२३ : ६७७००-२०८७००) मधील जजल्हा र्ल्य धचक्रकत्सक 
सींवगाशतील वदै्यकीय अधीक्षकाींची ररक्त पदे पदोन्नतीने भरण्याबाबतचा 
प्रथताव र्ासन मान्यतथेतव कायशवाहीत आहे. 

तसेच जजल्हा र्ल्य धचक्रकत्सक सींवगाशतील सरळसेवेच्या वा्याची 
ररक्त पदे नामननदेर्नाने थवतींत्र ननवि मींिळामार्श त भरण्यासाठी       
ददनाींक ०४/०९/२०१९ रोजी जादहरात प्रशसध्द करण्यात आली आहे. त्यानसुार  
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प्राप्त अजाशची छाननी करुन अींतररम पात्र/अपात्र उमदेवाराींची यादी प्रशसध्द 
करण्यात आली आहे. त्यास अनसुरुन प्राप्त झालेल्या ननवेदनाींची छाननी 
करुन पढुील कायशवाही करण्यात येत आहे.  

___________ 
  

खोपोली नगरपाशलिा (जज.रायगड) हद्दीतील इांडडया स्टील शलशमटेड 
िां पनीच्या िामगाराांना वेतन देण्याबाबत 

  
(१९) ३५०७ (२८-०५-२०२०) श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय िामगार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खोपोली नगरपाशलका (जज.रायगि) हद्दीतील इींडिया थ्ील कीं पनीमध्ये 
सहार्हूेन अधधक कायमथवरूपी व कीं त्रा्ी कामगार काम करीत असनू या सवश 
कामगाराींना माहे डिसेंबर, २०१९ पासनू वेतन अदा केले नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, राज्यात कोरोना ववषाणूचा प्रादभुाशव असल्याने र्ासनाने सवश 
कामगाराींचे वेतन देण्यात यावे असे ननदेर् ददल्यानींतर कीं पनी प्रर्ासनाने 
वेतन अदा करण्याबाबत कोणतीही उपाययोजना न केल्याने कामगाराींवर 
उपासमारीची वेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कामगाराींच े वेतन अदा करण्याबाबत र्ासनाकिून कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, कामगाराींचे वेतन अदा न करणाऱया कीं पनी प्रर्ासनावर 
र्ासनाकिून काय कारवाई करण्यात येणार आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (२४-११-२०२०) : (१) होय, ही बाब खरी आहे. 
(२) र्ासनाने ददनाींक ३१/०३/२०२० रोजी ननगशशमत केलेल्या र्ासन 
ननणशयानसुार व्यवथिापनाने कामगाराींना वेतन अदा केले नाही, ही बाब खरी 
आहे. तिावप, कामगार आयकु्त कायाशलयाच्या मध्यथिीने माहे डिसेंबर, २०१९ 
चे िक्रकत वेतन रुपये ४९,४३,४९४/- व २५० कामगाराींना प्रत्येकी रुपये ५०००/- 
उचल व्यवथिापनाकिून देण्यात आलेली आहे. 
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(३) सदर प्रकरणी कामगार आयकु्त कायाशलयाने मध्यथिी केल्यामळेु 
कामगाराींना माहे डिसेंबर, २०१९ चे िक्रकत वेतन रुपये ४९,४३,४९४/- 
व्यवथिापनाने ददनाींक २९/०५/२०२० व ३०/०५/२०२० रोजी अदा केलेले आहे. 
(४) माहे डिसेंबर, २०१९ त ेददनाींक २४/०३/२०२० या कालावधीतील कामगाराींचे 
िक्रकत वेतन व्यवथिापनाने ववदहत वेळेत अदा न केल्याने कामगार आयकु्त 
कायाशलयामार्श त कीं पनी व्यवथिापनेववरुध्द वेतन प्रदान अधधननयम, १९३६ 
च्या तरतदुीींच े उल्लींघन केल्याप्रकरणी मा.प्रिम वगश न्यायदींिाधधकारी, 
खालापरू याींचे न्यायालयात ददनाींक ०१/०६/२०२० रोजी ख्ला दाखल करण्यात 
आलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

सोलापूर जजल््यात अविाळी पाऊस व गारपीटमुळे  
शतेिऱ्याांच ेनुिसान झाल्याबाबत 

  

(२०) ३६६० (०२-०६-२०२०) श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय मदत व 
पनुवासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सींपणूश सोलापरू जजल््यात माहे माचश, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
अवकाळी पाऊस व गारपी् झाल्याने र्तेीचे मोठया प्रमाणावर नकुसान झाले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महसलू व कृषी ववभागामार्श त याचे पींचनामे करण्यात आल े
असनू याचा पररणाम एकूण ८७ गावातील र्तेकऱयाींवर झाला, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सोलापरू जजल््यात अवकाळी पाऊस व गारपी् झाल्याने 
र्तेीचे मोठया प्रमाणावर नकुसान झालेल्या सवश बाधधत र्तेकऱयाींना 
र्ासनाकिून मदत व योग्य नकुसानभरपाई शमळण्याकररता र्ासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.ववजय वडटे्टीवार (०२-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 

प्रत्यक्षात क्षेत्रत्रयथतरावरून पींचनामे केल्यानींतर एकूण ३१ गावातील 
र्तेी/र्ळवपकाींचे नकुसान झालेले आहे. 
(३) कृषी ववभागाकिून प्रथताव मागववण्यात आले आहे. प्रथताव प्राप्त 
झाल्यानींतर कायशवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील समाजिाया महाववद्यालयास  
सातवा वेतन आयोग लागू िरण्याबाबत 

  
(२१) ३६८८ (०२-०६-२०२०) श्री.सजुजतशसांह ठािूर : सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील उच्च व तींत्रशर्क्षण ववभागामार्श त सरुू असलेल्या सवश 
महाववद्यालयातील प्राध्यापक व शर्क्षकेतर कमशचाऱ याींना सातवा वेतन लाग ू
होवनु वषश पणूश झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सामाजजक न्याय ववभागामार्श त सरुू असलेल्या राज्यातील 
एकूण ५२ समाजकायश महाववद्यालयातील शर्क्षक व शर्क्षकेतर कमशचाऱ याींना 
सातवा वेतन आयोग लाग ूकरण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील कृषक महाववद्यालय सोिून सवश महाववद्यालय 
राज्याच्या उच्च व तींत्रशर्क्षण ववभागाींतगशत येतात, परींत ु समाजकायश 
महाववद्यालयाींना समाजकल्याण ववभागाकि े सोपवण्यात आले असनू, सदर 
समाजकायश महाववद्यालय उच्च व तींत्र शर्क्षण ववभागाकि े हथताींतरीत न 
झाल्यामळेु त्याींच्याकि े जाणीवपवूशक दलुशक्ष करण्यात आल्याची तिार सदर 
महाववद्यालयातील कमशचाऱयाींनी केल्याने सदर महाववद्यालयाींना सातवा वेतन 
आयोग लाग ू करण्याबाबत र्ासनाची कालबध्द योजना आहे काय, तसेच  
सदर योजना र्ासन तयार करुन या कमशचाऱयाींना देखील सातवा वेतन 
आयोग लाग ूकरणार आहे काय, 
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(४) असल्यास, सदर योजनेची कायशवाही कधीपासनू करण्यात येणार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धनांजय मुांड े(२४-११-२०२०) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) सामाजजक न्याय ववभागाींतगशत असलेल्या समाजकायश 
महाववद्यालयातील शर्क्षक व शर्क्षकेतर कमशचारी याींना सातवा वेतन लागू 
करण्याची कायशवाही र्ासनथतरावर सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

माय ऑन एनजी िां पनीने नागररिाांची र्सवणूि िेल्याबाबत  

(२२) ३६९२ (०२-०६-२०२०) श्री.सजुजतशसांह ठािूर : सन्माननीय गहृ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सन २०१८-२०१९ मध्ये बायोडिझेल पींप एजन्सी देण्याच्या नावाने 
माय ऑन एनजी कीं पनीने साींगली त े नागपरू दरम्यानच्या समुारे १६८ 
नागररकाींना प्रत्येकी रुपये १५ लाख असे करोिो रुपयाींना र्सववल्याच े
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं पनीने प्रभादेवी (मुींबई) येि े कायाशलय उघिून त्या 
कायाशलयातनू अनेक गरजूींना बायोडिझेल पींपाची एजन्सी घेण्याबद्दल एक 
ददवसाचे शर्त्रबर घेऊन ववववध मागशदर्शन केले होत,े सदरहू कीं पनीचे कायाशलय 
बींद असनू मालक कुठे सापित नाही, यासाठी र्सवणकू झालले्या १६८ 
जणाींपकैी ४१ जणाींनी एकत्र येऊन सदर कीं पनीववरुध्द कायदेर्ीर कारवाई 
करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन नागररकाींची र्सवणकू 
करणाऱया सदर कीं पनीववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अननल देशमखु (२८-१०-२०२०) : (१) होय. 
(२) व (३) पोलीस ठाणे परतरु जजल्हा जालना येि ेददनाींक ३०/०८/२०१९ रोजी 
ग.ुर.नीं. २२०/२०१९, कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६८, ४७१, १२०ब, ३४ भा.दीं.वव. 
प्रमाणे गनु्हा दाखल आहे. 

सदर गनु्हयात ददनाींक ०१/०६/२०२० रोजी मा.न्यायालयात क 
र्ायनल ददले आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

मुांबई उपचारासाठी रुग्णािडून अवाजवी पैसे वसुल िरणाऱ्या  
खाजगी रुग्णालयावर िारवाई िरण्याबाबत 

 
(२३) ३८९८ (१६-०७-२०२०) डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय नगर 
वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपाशलका प्रर्ासनाने कोरोना उपचारासाठी रुग्णाकिून 
अवाजवी पसै ेउकळणाऱया खाजगी रुग्णालयाच्या ववरोधात आलेल्या तिारीचा 
ननप्ारा करण्याकरीता ववववध खाजगी रुग्णालयासाठी लखेापरीक्षकाची 
नेमणूक केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रुग्णाींर्ी समन्वय साधण्यासाठी र्ासनाने पाच सनदी 
अधधकाऱयाींची ननयकु्ती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासनाने ननयकु्त केलेल्या सनदी अधधकाऱयाकि ेआतापयतं 
क्रकती तिारी प्राप्त झाल्या, तद्नसुार र्ासनाने चौकर्ी करुन दोषी खाजगी 
रुग्णालया ववरोधात कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (२९-१०-२०२०) : (१) व (२) र्ासनाने ननजश्चत केलले्या 
दरानसुार खाजगी रुग्णालयामार्श त देयके आकारण्याबाबतच्या कायशवाहीच्या 
ननरीक्षणाकरीता पाच सनदी अधधकारी व एक महानगरपाशलका मखु्य 
लेखापररक्षक याींची ननयकु्ती करण्यात आली आहे. 
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(३) व (४) र्ासनाने ननयकु्त केलेल्या सनदी अधधकाऱयाींकि े खाजगी 
रुग्णालयाींनी र्ासनाने ननजश्चत केलेल्या दरापके्षा अधधक देयके 
आकारल्याबाबत खाजगी रुग्णालयाींववरुध्द १८५ तिारी प्राप्त झाल्या. तिावप, 
अवाजवी देयकाच्या तिारी प्राप्त झाल्यानींतर,  

• ४७ तिारीींमध्ये रुपये ४०.०६ लाख इतक्या रकमचेी सवलत देण्यात 
आली. 

• २४ तिारीींमध्ये रुपये २०.१९ लाख इतक्या रकमेचा परतावा देण्यात 
आला.  

• ७४ तिारीींमध्ये तर्थय नसल्याचे आढळून आले.  
 उवशररत ४० तिारीींवर मखु्य लेखापररक्षकाींकिून कायशवाही सरुु 
असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने कळववले आहे.  

___________ 
  

अनुसूधचत जातीमधील ववद्यार्थयाांना देण्यात येणाऱ्या शशष्ट्यवतृ्ती 
उत्पन्न मयाादा वाढीच्या आदेशाला स्थधगती हदल्याबाबत 

  
(२४) ३९३० (३१-०७-२०२०) डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.प्रववण दरेिर, 
श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरांजन डावखरे, डॉ.पररणय रु्िे, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.सदाशशव खोत, श्री.महादेव जानिर, श्री.ववजय ऊर्ा  भाई धगरिर, 
श्री.ववनायिराव मटेे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४८७४५ ला हदनाांि २१ जून, 
२०१९ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनसुधूचत जातीमधील ववद्यार्थयांना परदेर्ी उच्च 
शर्क्षणासाठी देण्यात येणाऱया शर्षयवतृ्ती उत्पन्न मयाशदा वाढीच्या आदेर्ाला 
थिधगती देण्यात आल्याचे माहे मे, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनसुधूचत जातीच्या ववद्यार्थयांना परदेर्ात उच्च शर्क्षण घेता 
यावे आणण सींर्ोधनासाठी राज्य र्ासनाच्या सामाजजक न्याय व ववर्षे 
सहाय्य ववभागाकिून राजश्री र्ाहू महाराज परदेर्ी शर्षयवतृ्ती देण्यात येत,े 
मात्र सदर शर्षयवतृ्ती गले्या तीन मदहन्याींपासनू बींद आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, र्ासनाकिून ववदेर्ी ववद्यावपठाींना वेळेत शर्षयवतृ्तीची रक्कम 
शमळत नसल्याने आधीच य.ुएन.एस.िब्ल्य,ू शसिनी, ऑथटे्रशलया या 
ववद्यावपठाींनी ववद्यार्थयांना प्रवेर् नाकारले होत,े त्यात काही ववद्यािी 
सींघ्नाींच्या प्रयत्नाने ववद्यार्थयांना प्रवेर् शमळाला, मात्र पनु्हा एकदा 
ववद्यार्थयांना मागील ३ मदहन्याींपासनू शर्षयवतृ्ती शमळत नसल्याने 
शर्षयवतृ्तीवर परदेर्ी गेलेल्या ववद्यार्थयांची उपासमार होत आहे, इतकेच 
नव्हे तर त्याींना अनेक गींभीर समथयाींना सामोरे जाव ेलागत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन उक्त थिधगती 
उठववण्याबाबत र्ासनथतरावर सवश समावेर्क कोणता ननणशय घेतला वा 
घेण्यात येत आहे तसेच शर्षयवतृ्तीची रक्कम ववनाववलींब शमळणेकरीता 
र्ासनथतरावर कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.धनांजय मुांड े (२६-१०-२०२०) : (१) अनसुधूचत जातीच्या ववद्यार्थयांना 
परदेर्ात ववर्षे अध्ययन करण्यासाठी राजश्री र्ाहू महाराज शर्षयवतृ्ती 
योजनेंतगशत जागनतक िमवारीत पदहल्या १०० ववद्यापीठात प्रवेशर्त 
ववद्यार्थयांसाठी उत्पन्नाची मयाशदा नव्हती. ही अ् काढून ्ाकण्याचा ननणशय 
ददनाींक ५ मे,२०२० च्या र्ासन ननणशयान्वये घेण्यात आला. सदर ननणशय 
ददनाींक २१ मे, २०२० च्या र्ासन ननणशयान्वये थिधगत करण्यात आला आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही, कोववि-१९ च्या प्रादभुाशवाच्या पाश्वशभमूीवर 
परदेर्ातील ववद्यापीठ/ववद्यार्थयांना शर्षयवतृ्ती अदा करण्यास ववलींब झाला, 
ही वथतजुथिती आहे. या काळात परदेर्ातील काही ववद्यापीठे ऑनलाईन 
अ्यासिम घेत असल्याची बाब काही ववद्यार्थयांकिून ननदर्शनास आणण्यात 
आली होती. र्ासन ननणशयानसुार ऑनलाईन अ्यासिमासाठी शर्षयवतृ्ती देय 
नव्हती. ववशर्षठ पररजथिती ववचारात घेवनू, तात्काळ धोरणात बदल करुन, 
ऑनलाईन अ्यासिमाच्या ववद्यार्थयांना देखील ववर्षे बाब म्हणून 
शर्षयवतृ्ती अदा करण्याचा ननणशय घेता आला व त्यानसुार 
आयकु्तालयामार्श त शर्षयवतृ्ती अदायगीची कायशवाही करण्यात आली आहे. 
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मागील वषाशमध्ये य.ुएन.एस.िब्ल्य,ू शसिनी, ऑथटे्रशलया या 
ववद्यापीठाच्या सत्र पध्दतीत अचानक बदल झाल्याने, तसेच परदेर्ातील 
चलनातील ववननमय दरातील चढ उतारामळेु ववद्यावपठाींना शर्क्षण र्लु्काची 
रक्कम मींजूर रक्कमेपेक्षा कमी अदा झाल्या होत्या. सींबींधधताींना वगश झालेली 
रक्कम व भारतीय चलनातनू वगश झालेली रक्कम याचा ताळमेळ घेण्यास 
अिचणी येत असल्याने ववद्यापीठाकिून खुलासे घेवनू र्ीची रक्कम अदा 
करण्यात आलेली आहे. तसेच ज्या ववद्यार्थयांचे प्रवेर् ववद्यापीठाने नाकारले 
होत,े त्याींच्या प्रवेर्ाबाबत ववद्यावपठास व त्याींच्या प्रनतननधीस प्रत्यक्ष भे्ून 
तसेच ई-मेलव्दारे पाठपरुावा करुन, ववद्यार्थयांची शर्क्षण र्ीची रक्कम 
आगाऊ अदा करुन ववद्यार्थयांचे प्रवेर् आयकु्तालयामार्श त ननजश्चत करण्यात 
आले.  

माहे माचश, २०२० अखेरपयतं खचश वववरण व इतर आवश्यक मादहती 
पररपणूश असलेल्या सवश ववद्यार्थयांच्या शर्क्षण र्ी बरोबरच ननवाशहभत्ता 
देखील मींजूर करुन अदा करण्यात आलेला माहे. त्याचबरोबर, माहे जनू, 
२०२० अखेर परदेर्ातील ववद्यापीठात प्रवेशर्त/शर्क्षण घेत असलेल्या सवश 
अनसुधूचत जाती प्रवगाशतील ववद्यार्थयांच्या शर्षयवतृ्तीच्या रक्कमा 
आयकु्तालयामार्श त मींजूर करुन ववद्यापीठास वगश करण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) कोववि-१९ महामारीच्या पाश्वशभमूीवर वाहतकू व दळणवळण सवुवधा ठप्प 
असल्याने व सवश सींबींधधत घ्काींर्ी चचाश करुन ननणशय घेण्यास अवधी 
लागणार असल्याने, परदेर् शर्षयवतृ्ती योजनेंतगशत पात्र ववद्यािी वींधचत राहू 
नयेत म्हणून, सन २०१९-२०२० मध्ये ज्या थवरुपात परदेर् शर्षयवतृ्ती 
योजना राबववण्यात आली, त्याच थवरुपात सन २०२०-२०२१ करीता परदेर् 
शर्षयवतृ्ती योजना राबववण्याचा ननणशय घेण्यात आला आहे. तसेच या 
योजनेंतगशत शर्षयवतृ्तीची रक्कम ववनाववलींब अदा होण्याच्या दृष्ीन े
समाजकल्याण आयकु्तालयामार्श त कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
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घाटिोपर-मानखदुा शलांि रोडवरील गोदामाांना  
भीषण आगी लागल्याबाबत 

  

(२५) ३९३५ (१६-०७-२०२०) डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय नगर 
वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) घा्कोपर-मानखुदश शल ींकरोिवरील मींिाला पररसरात असलेल्या गोदामाला 
ददनाींक २३ जून, २०२० रोजी वा त्यासमुारास लागलेल्या भीषण आगीत पींधरा 
त ेवीस गोदामे जळाली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गोदामात मोठया प्रमाणात अनधधकृतपणे ज्वलनर्ील 
पदािश आणण रसायनाींचा साठा केला जात होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर गोदामाला आग लागण्यामागची कारणे काय आहेत, 
याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व 
तद्नसुार र्ासनथतरावर कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (०२-११-२०२०) : (१) घा्कोपर-मानखुदश शल ींक रोि येिील 
मींिाला पररसरात असलले्या १३ ववववध बठैया गाळयाींमध्ये व काही 
गाळयाींतील पो् माळयाींमध्ये ददनाींक २३ जून, २०२० रोजी आग लागली होती 
ही वथतजुथिती आहे. 
(२) सदर दठकाणच्या आथिापनाींचे पररक्षण केले असता, सदर दठकाणी 
लाकिी र्ळया व प्लाजथ्क भींगारचा साठा आणण ववद्यतु जोिण्या इत्यादी 
जळाऊ पदािांना आग लागल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने कळववले आहे. 
(३) सदर आगीची बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमार्श त चौकर्ी करण्यात आली 
असता, सदर आगीचे सींभाव्य कारण “सदोष ववद्यतु प्रणाली” असे आढळून आले. 

तसेच, सदर पररसरात असलेल्या अनधधकृत गोदामाींच्या सींबींधधत 
व्यवसानयकाींवर बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमार्श त मुींबई महानगरपाशलका 
अधधननयम १८८८ च्या कलम ३९४/४७१ अन्वये कारवाई करुन मा.दींिाधधकारी 
न्यायालयात ख्ले दाखल करण्यात आल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने 
कळववले आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
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राज्यात शतेिऱ्याांना पोशलसाांिडून गावाांमध्ये, शहराांमध्ये भाजीपाला, 
र्ळे वविण्यास अडवणूि होत असल्याबाबत 

(२६) ३९८६ (१५-०७-२०२०) श्री.सदाशशव खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर, 
श्री.महादेव जानिर : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात कोववि-१९ ववषाणूच्या प्रादभुाशवामळेु लॉकिाऊनच्या (्ाळेबींदी) 
काळात र्तेकऱयाींना पोशलसाींकिून गावाींमध्ये, र्हराींमध्ये भाजीपाला, र्ळे 
ववकण्यास अिवणकू करण्यात येत असल्याचे माहे एवप्रल, २०२० च्या 
र्वे्च्या आठवड्यात ननदर्शनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात कोरोनामळेु असलेले लॉकिाऊन व दसुरीकि ेवादळी 
पाऊस अर्ा सींक्ामळेु र्तेकऱयाींच्या वपकाींच,े र्ळ व भाजीपाल्याचे मोठया 
प्रमाणात नकुसान होत असताना बारामतीमध्ये (जज.पणेु) भाऊसाहेब माींि े
नावाच्या एका र्ळ वविेत्या र्तेकऱयाला पोशलसाींनी ररींगण करून मारहाण 
केल्याची घ्ना ननदर्शनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन र्तेकऱयाच्या मालाच े
नकुसान झाल्याप्रकरणी त्याींना नकुसान भरपाई देऊन अिचणीत असलेल्या 
र्तेकऱयाींना बाजारपठे व वविी व्यवथिा उपलब्ध करून देण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.अननल देशमखु (२८-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही.  
 लॉकिाऊनच्या काळात र्तेकऱयाींना पोशलसाींकिून गावाींमध्ये, 
र्हराींमध्ये र्ळे ववकण्यास अिवणूक होत असल्याबाबत पणेु ्रहामीण पोलीस 
कायशक्षेत्रात गनु्हा दाखल नाही. 
(२) हे खरे नाही. 

ददनाींक २०/०४/२०२० बारामती पोलीस ठाणे येिील पोलीस शर्पाई 
बारामती र्हर पोलीस थ्ेर्न हद्दीत कोरोना व्हायरसच्या पाश्वशभमूीवर लोक 
गदी करणार नाहीत तसेच अनावश्यक दकुाने उघिी राहणार नाहीत म्हणून 
गथतीवर होत ेत्यावेळी जजल्हाधधकारी याींचे ननयमाींचे उल्लींघन करुन चारचाकी 
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वाहन एका जागी लावनू ्रबजू व र्ळ वविी करीत असताना भाऊसाहेब 
रामदास माींि े रा.मढेविगाव, ता.श्रीगोंदा, जज.अहमदनगर व इतर २ व्यक्ती 
शमळून आल्याने त्याींना ह्कले असता त्यातील भाऊसाहेब रामदास माींि ेयाने 
अरेरावीचे भाषते पोशलसाींना उत्तर देण्यास सरुुवात केली व शर्वीगाळ केली 
तसेच क्रर्याशदीच े गचोंिीला धरुन सरकारी र् श्ची ब्णे तोिून धक्काबकु्की 
करुन सरकारी कतशव्यात अििळा ननमाशण केला म्हणून सींचारबींदी व 
रोगप्रनतबींधक अधधननयमाच े उल्लींघन करुन सींसगश पसरववण्याची हयगयीची 
घातक कृती केलेबाबत आरोपीींचेववरुध्द बारामती र्हर पोलीस थ्ेर्न येि े 
ग.ुर.नीं.२३९/२०२० भादींवव कलम ३५३, २६९, २७०, ३२३, ५०४, १८८ सह 
सािीचे रोग प्रनत. अधध. १८९७ चे कलम १, २, ३ अन्वये ददनाींक 
२१/०४/२०२० रोजी गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपीस अ्क 
केल्यानींतर न्यायालयाने त्यास जामीनावर मकु्त केले आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  
पांतप्रधान किसान सन्मान योजनेचा ननधी शतेिऱ्याांना देण्याबाबत  

(२७) ३९८८ (०९-०९-२०२०) श्री.सदाशशव खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर, 
श्री.महादेव जानिर : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) लॉकिाऊनच्या आधिशक अिचणीत असलेल्या र्तेकऱयाींना कें द्र र्ासनाने 
पींतप्रधान क्रकसान सन्मान योजनेचा ननधी देत ददलासा देण्याचा प्रयत्न करीत 
असताना राज्य र्ासनाने र्तेकऱयाींना शमळणारा सदरचा रुपये दोन हजाराींचा 
ननधी र्तेकऱयाींच्या खात्यात जमा न करता सदरहू ननधी िाींबववल्याचे माहे 
एवप्रल, २०२० च्या र्वे्च्या आठवड्यात ननदर्शनास आल,े हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, अमरावती जजल््यातील वीस हजाराहून जाथत र्तेकऱयाींना 
पींतप्रधान क्रकसान सन्मान योजनेचा ननधी शमळाला नसनू र्तेकऱयाींची 
ऑनलाईन पिताळणी केली असता राज्य र्ासनाने सदरहू ननधी िाींबववल्याचा 
सींदेर् पो श्लवर ददसत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
 



वव.प. ५ (34)  

(३) असल्यास, अर्ीच पररजथिती राज्यातील अन्य जजल््यातील र्तेकऱयाींची 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन पींतप्रधान क्रकसान 
सन्मान योजनेचा ननधी र्तेकऱयाींना देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु (०५-११-२०२०) : (१) व (२) होय, अींर्त: खरे आहे. 

 प्रधानमींत्री क्रकसान सन्मान ननधी योजनेचा लाभ लाभार्थयांना 
हथताींतररत करण्यासाठी उपलब्ध झालेल्या िे् ाची जजल्हाथतरावर अींनतम 
तपासणी केल्यावर काही त्रु् ी आढळल्यास अर्ा पात्र लाभार्थयांचा तसेच 
अपात्र लाभार्थयांचा जजल््याकिून लाभ िाींबववण्याबाबतची शर्र्ारस प्राप्त 
झाल्यानींतर पात्र लाभार्थयांचा लाभ त्रु् ीींची पतुशता होईपयतं तात्परुत्या 
थवरुपात िाींबववण्यात आललेा आहे. 

 पी.एम.क्रकसान योजनेंतगशत ददनाींक २१ सप् े्ंबर, २०२० अखेर 
अमरावती जजल््यातील २,७६,०७५ लाभार्थयांना पदहला हप्ता, २,७२,५९४ 
लाभार्थयांना दसुरा हप्ता, २,५२,७०४ लाभार्थयांना नतसरा हप्ता, १,८९,५२९ 
लाभार्थयांना चौिा हप्ता, १,६१,१४४ लाभार्थयांना पाचवा हप्ता व ८२,२७८ 
लाभार्थयांना सहावा हप्ता ववतरीत करण्यात आला आहे. 

पी.एम.क्रकसान योजनेंतगशत लाभार्थयांची जजल्हाथतरावर अींनतम 
पिताळणी केल्यानींतर काही ताींत्रत्रक अिचणीींमळेु Payment Stop केलेल्या 
अमरावती जजल््यातील ददनाींक २१ सप् े्ंबर, २०२० अखेर पी.एम. क्रकसान 
पो श्लवर एकूण १,१४,९८६ लाभार्थयांचा िे् ा जजल्हाथतरावर पनुश्च: 
दरुुथतीसाठी उपलब्ध झाला आहे. त्यापकैी १,०४,४०७ लाभार्थयांचा िे् ा दरुुथती 
करण्यात आला असनू लाभ ववतरीत करण्यासाठी थवीकारण्यात आलेला आहे. 
तिावप, ८७८ अपात्र/मयत लाभार्थयांचा िे् ा अथवीकृत करण्यात आला आहे. 
उवशरीत ९,७०१ लाभार्थयांचा िे् ा दरुुथतीची कायशवाही प्रगतीपिावर आहे. 
(३) राज्यातील ददनाींक २१ सप् े्ंबर २०२० अखेर पी.एम. क्रकसान पो श्लवर 
एकूण १०,६८,३८० लाभार्थयांचा िे् ा जजल्हाथतरावर पनुश्च: दरुुथतीसाठी 
उपलब्ध झाला आहे. त्यापकैी ९,१९,५४८ लाभार्थयांचा िे् ा दरुुथती करण्यात 
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आला असनू लाभ ववतरीत करण्यासाठी थवीकारण्यात आलेला आहे. तिावप, 
१९,९५७ अपात्र/मयत लाभार्थयांचा िे् ा अथवीकृत करण्यात आला आहे. उवशरीत 
१,२८,८७५ लाभार्थयांचा िे् ा दरुुथतीची कायशवाही प्रगतीपिावर आहे. 
(४) सदर िे् ा त्वरीत दरुुथती करण्याबाबतच्या सचूना राज्यातील सवश नोिल 
अधधकारी तिा ननवासी उपजजल्हाधधकारी याींना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

ठाणे व िल्याण-डोंबबवली शहरात िम्युननटी किचन अांतगात रेशन 
वाटप व वैद्यिीय साहहत्य खरेदीत गैरप्रिार झाल्याबाबत 

 
(२८) ३९८९ (१६-०७-२०२०) श्री.प्रववण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.ववजय ऊर्ा  
भाई धगरिर, अॅड.ननरांजन डावखरे, डॉ.पररणय रु्िे, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.सदाशशव खोत, श्री.महादेव जानिर, श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय 
नगर वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कोववि-१९ च्या आपत् तीमध्ये र्हरातील गररबाींना अन्न 
परुववण्यासाठी कम्यनुन्ी क्रकचन थिापन करुन र्ासनाने ठाणे व    
कल्याण-िोंत्रबवली महापाशलकेमार्श त ताींदळू, िाळ, तले इत्यादी रेर्न 
सादहत्यासह दररोज ८० हजार जेवणाची पाकी्े ववतरीत करण्याची मोदहम 
राबववण्यास सरुुवात केली. मात्र पवेूतील आडिवली, ढोकली व इतर पररसरात 
ददनाींक २ मे, २०२० रोजी कोरिा भात व खराब भाजीची पाकी्े ववतरीत 
करण्यात आल्याची तिार श्री.पे्रम यादव याींनी आयकु्त, कल्याण-िोंत्रबवली 
महानगरपाशलका याींचकेि ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठाणे व कल्याण र्हरातील काही लोकप्रनतननधीींनी 
महानगरपाशलका यींत्रणाींवर दबाव ्ाकून रेर्न सादहत्य तसेच वदै्यकीय 
सादहत्य ताब्यात घेवनू रेर्न सादहत्याींच्या पाक्रक्ाींवर थवत:च्या नावाच े
जथ्कसश लावनू कम्यनुन्ी क्रकचन ऐवजी परथपर रेर्न वा्प केल्याच ेमाहे 
मे, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले असनू उक्त दठकाणी 
माथक, पीपीई क्रक्, सलनन्ायझर, क्वारीं्ाईन कें द्रातील सादहत्य आदीींसह 
ववववध सादहत्याची अवाथतव दराने खरेदी केली जात असल्याचेही ननदर्शनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त गरैप्रकाराबाबत तात्काळ चौकर्ी करून सींबींधधताींववरुध्द 
कारवाई करण्याची मागणी थिाननक लोकप्रनतननधीींनी (कोकण पदवीधर) 
आयकु्त, ठाणे मनपा याींना ददनाींक ४ मे, २०२० रोजी ननवेदनाव्दारे केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार सींबींधधत दोषीींवर कोणत्या थवरुपाची कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (२६-१०-२०२०) : (१) व (२) कल्याण-िोंत्रबवली महापाशलकेने 
थवयींसेवी सींघ्ना व राज्य र्ासनाच्यावतीने कम्यनुन्ी क्रकचनच्या 
माध्यमातनू ददनाींक ३१/०५/२०२० पयतं एकूण २७,३१,६३० एवढ्या 
शर्जवलेल्या रु्ि पलके्चे ववतरण केले आहे.  

कल्याण-िोंत्रबवली महानगरपाशलकेने ववथिावपत कामगाराींना ताींदळु, 
िाळ, तले इत्यादी रेर्न सादहत्य परुववले नाही.  

तिावप, सरुुवातीच्या काळात काही दानर्रु व्यक्ती, थवयींसेवी सथिा 
याींनी महानगरपाशलका हद्दीत रेर्न क्रक्चे वा्प केले आहे. 

कल्याण-िोंत्रबवली महापाशलकेकि ेश्री.प्रेम यादव याींची तिार ददनाींक 
०२/०५/२०२० वा त्यासमुारास आली नसल्याचे कल्याण-िोंत्रबवली महापाशलकेने 
कळववले आहे.  

ठाणे महानगरपाशलका क्षेत्रातील ज्या सामाजजक सींथिा गरज,ू बेघर, 
थिलाींतरीत व्यक्तीींना भोजन परुवठा करणाऱया सींथिाींना “कम्यनुन्ी क्रकचन” 
म्हणुन घोवषत केले आहे. सदर सींथिाींनी १९,३१,४१८ इतके रु्ि पलके् र्हरात 
वा्प केले आहेत. 

ठाणे महानगरपाशलकेच्या आरोग्य ववभागास ववववध बाबीच्या 
खरेदीसाठी परुवठा करणाऱया परुवठादाराचा दर योग्य असल्याची खात्री 
झाल्यानींतरच महापाशलकेने उपलब्धतनेसुार आवश्यक पररमाणात खरेदी केली 
असल्याची बाब ठाणे महानगरपाशलकेने कळववली आहे. 
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(३) ठाणे महानगरपाशलकेने अर्ा प्रकारचे ननवेदन प्राप्त झाले नसल्याचे 
कळववले आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  
नाशशि जजल््यात तसेच राज्यात अविाळी पावसामुळे िाांदा व द्राक्ष  

उत्पादि शतेिऱ्याांच्या नुिसान भरपाईबाबत  
  
(२९) ४०५८ (१७-०७-२०२०) श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदाशशव खोत, श्री.ववजय 
ऊर्ा  भाई धगरिर, श्री.प्रववण दरेिर : सन्माननीय मदत व पनुवासन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाशर्क जजल््यात अवकाळी पावसामळेु तसेच राज्यात मोठया प्रमाणात 
उत्पन्न होत असलेल्या काींदा व द्राक्ष उत्पादक र्तेकऱयाचे नकुसान झाले 
असल्याचे माहे म,े २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, कोरोना महामारीच्या सींक्ामळेु जजल््यात कृषी व्यवसायाला 
अींदाजे पाच हजार करोि रुपयाचे नकुसान झाल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एका बाजलूा कोरोनाच े सींक् व दसुरीकि े अवकाळी पाऊस 
यासारख्या सींक्ामळेु र्तेकरी अिचणीत सापिला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानषुींगाने 
चौकर्ी सदरहू र्तेकऱयाींना अिचणीतनू बाहेर काढण्याबाबत कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ववजय वडटे्टीवार (०२-११-२०२०) : (१) होय, खरे आहे.  
(२) व (३) होय, अींर्त: खरे आहे. 

कोरोना ववषाणूचा प्रादभुाशव रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या 
लॉकिाऊन कालावधीमध्ये नाशर्क जजल््यात कृषी ववभागामार्श त र्तेकरी त े
िे् ्रहाहक वविी ही सींकल्पना मोठया प्रमाणात राबवनू र्तेकऱयाींमार्श त 
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१२००७ मे. ्न मालाचा परुवठा करून रूपये ५८.६० को्ी इतक्या रक्कमेची 
उलाढाल करण्यात आलेली असनू, र्तेकऱयाींना आधिशक सींक्ातनू सोिवण्याचा 
यर्थवी प्रयत्न केलेला आहे.  
(४) कृषी आयकु्त, पणेु याींच्याकिून रुपये १०१.६५ लक्ष एवढया अनदुानाच्या 
मागणीचा प्रथताव र्ासनास प्राप्त झाला असनू तो र्ासनाच्या ववचाराधीन 
आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

िल्याण-डोंबबवली महापाशलिेच्या अधधिाऱ्याांनी  
ई-ननववदेच्या नावाखाली नुिसान िेल्याबाबत 

  
(३०) ४०६३ (१६-०७-२०२०) श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदाशशव खोत, श्री.ननलय 
नाईि : सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) कल्याण-िोंत्रबवली महापाशलकेच्या काही ठराववक अधधकाऱयाींनी        
ई-ननववदेच्या नावाखाली २० त े२५ ठेकेदाराींच े शस ींडिके् ररींग करून गत दहा 
वषाशत कोट्यवधी रुपयाींच े नकुसान केले असनू ठेकेदाराींनी अधधकाऱयाींर्ी 
सींगनमत करुन सदर गरैव्यवहार केला असल्याचे माहे जून, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कल्याण-िोंत्रबवलीचा ववकास झपाट्याने होत असताना अनेक 
ववकास कामाींचे लेखार्ीषश अचानक गहाळ करण्याच ेकाम अधधकारी वगाशकिून 
केला जात असल्याचा आरोप सवशपक्षीय नगरसेवकाींनी महासभेत केला होता, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार सींबींधधत दोषी ववरोधात कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ शशांदे (०६-११-२०२०) : (१), (२) व (३) ददनाींक १९/०१/२०१३ च्या 
र्ासन ननणशयानसुार रुपये १० लक्ष क्रकीं वा त्यापेक्षा अधधक मलु्याच्या 
ननववदाींसाठी ददनाींक ०१/०२/२०१३ पासनू ई-ननववदा प्रणाली राबववण्याचे 
र्ासनाचे ननदेर् आहेत. 

ददनाींक २६/११/२०१३ रोजीच्या र्ासन ननणशयानसुार रुपये ३ लाखापेक्षा 
अधधक खचाशच्या कामाींना कल्याण-िोंत्रबवली महानगरपाशलकेने     ई-ननववदा 
प्रणाली लाग ूकेली आहे. 

महानगरपाशलकेच्या कामाींच्या ननववदा सचूनेची प्रशसध्दी महाराषट्र 
र्ासनाच्या NIC सींकेतथिळावर प्रशसध्द करून थिाननक, जजल्हाथतरीय व 
राज्यथतरीय वतशमानपत्रामध्ये जादहरात देऊन कामाींची प्रशसध्दी ददली जात.े 

या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आहे. र्ासन ननणशयानसुार ई-ननववदा 
प्रशसध्दी, ननववदा शलर्ारे् उघिणे, ननववदा तपासणी व थवीकृती याबाबत 
वेळोवेळी कायशवाही करण्यात येत.े 

र्ासन ननणशयानसुार ववदहत ननयमाींचे व अ्ीींचे पालन करून ननववदा 
मींजूर करण्यात येतात. 

मींजूर अींदाजपत्रकातील लेखाशर्षाशनसुारच कामे प्रथताववत करण्यात येत 
असल्याच,े कल्याण-िोंत्रबवली महानगरपाशलककेने कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्य लोिसेवा आयोगातील परीक्षाांमध्ये अनाथाांसाठी असलेली  
राखीव पदे रद्द िरून ती अन्य प्रवगााला देण्यात आल्याबाबत 

 
(३१) ४०७० (१६-०७-२०२०) श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदाशशव खोत, श्री.प्रववण 
दरेिर, श्री.ववजय ऊर्ा  भाई धगरिर, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रामननवास 
शसांह, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.महादेव जानिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात अनाि मलेु, तरुणाींना र्ासकीय नोकरी आणण शर्क्षणात एक 
्क्का आरक्षण असतानाही र्ासनाने नकुत्याच झालेल्या राज्य लोकसेवा 
आयोगातील परीक्षाींमध्ये उक्त प्रवगाशच ेआरक्षण िावलले असल्याचे माहे जून, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्य लोकसेवा आयोगाच्या ननकालावरून अनािाींसाठी 
असलेली राखीव पदे रद्द करून ती अन्य प्रवगाशला ददली असल्याचे ननदर्शनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार अनािाींचे आरक्षण िावलनू त े इतर प्रवगाशला 
बहाल करणाऱया दोषी अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.उध्दव ठािरे (१०-११-२०२०) : (१) राज्य सवेा परीक्षा-२०१९ च्या 
मागणीपत्रानसुार अनाि प्रवगाशसाठी समाींतर आरक्षणाींतगशत आर्क्षत २ पदे 
परीक्षेच्या जादहरातीत नमदू करण्यात आली होती व समाींतर आर्क्षत 
पदाींसाठी लोक सेवा आयोगाकिून अवलींत्रबल्या जाणाऱया पध्दतीनसुारच या 
पदाींसाठीचीही प्रक्रिया पणूश करण्यात आली. 
(२), (३) व (४) अनािाींसाठी राखीव असलेली पदे रद्द करण्यात आली नसनू, 
र्ासन ननणशय, मदहला व बालववकास ववभाग ि.अमजुा-२०११/प्र.ि.२१२/का-३, 
ददनाींक ०२/०४/२०१८ मधील ननयम ि.७ मधील तरतदूीनसुार सींबींधधत 
आरक्षणाचा अनरु्षे पढेु न ओढता खुल्या प्रवगाशतनू गणुवत्तनेसुार इतर 
उमेदवाराींची ननयकु्ती करण्यात आली आहे.  

___________ 
  
वन ववभागाांतगात आयएर्एस अधधिाऱ् याांची पदे ररक्त असल्याबाबत 
  
(३२) ४०७९ (१४-०९-२०२०) श्री.रामदास आांबटिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : 
सन्माननीय वने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील वन ववभागाींतगशत १५ आयएर्एस अधधकाऱ याींची पदे ररक्त 
असल्याच ेददनाींक १५ जून, २०२० रोजी वा त्यासमुारास ननदर्शनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर वन ववभागातील ररक्त पदे र्ासन भरणार आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सांजय राठोड (२२-१०-२०२०) : (१), (२) व (३) राज्यात भारतीय वन सेवा 
सींवगाशत ददनाींक ३०/०६/२०२० अखेर २७ पदे ररक्त होती. तद्नींतर, ददनाींक 
१०/०८/२०२०, २५/०९/२०२० व ०१/१०/२०२० रोजीच्या र्ासन आदेर्ान्वये 
बदली/पदोन्नतीने झालले्या पदथिापनेनींतर सध्या १४ पदे ररक्त आहेत. 
भारतीय वन सेवेच्या ववववध सींवगाशतील पदोन्नतीबाबत ववभागीय पदोन्नती 
सशमतीची बठैक आयोजजत करण्याची कायशवाही सरुु करण्यात आली आहे. 
त्यानसुार वनसींरक्षक त े प्रधान मखु्य वनसींरक्षक या थतरावरील काही पदे 
उन्नत/अवनत करुन पदोन्नतीची कायशवाही करण्यात येईल. या सींदभाशत 
सींबींधधत शे्रणीतील ररक्त पदे ननजश्चत करण्यास कें द्र र्ासनाची मान्यता 
आवश्यक आहे. त्यानसुार कें द्र र्ासनास ददनाींक १३/१०/२०२० रोजी प्रथताव 
सादर केला आहे. या कायशवाहीतनू बहुताींर् अधधकारी पदोन्नतीकरीता ददनाींक 
०१/०१/२०२१ नींतर उपलब्ध होतील. 

तसेच महाराषट्र वन सेवेतनू भारतीय वन सेवेत पदोन्नती 
देण्यासींदभाशत सन २०१९ च्या ननविसचूी सींदभाशतील प्रथताव कें द्रीय लोकसेवा 
आयोगास ददनाींक ३०/०९/२०२० रोजी सादर केला आहे. सदर ननविसचूीची 
कायशवाही अींनतम झाल्यास ११ अधधकारी उपलब्ध होतील. असे असले तरी 
वेळोवेळी होणाऱया पदोन्नती/सेवाननवतृ्तीमळेु सतत पदे ररक्त राहत असतात. 
सदर प्रक्रियेमध्ये कोणताही ववलींब झालेला नाही.  

 

___________ 
  
सैननि स्िूलमध्ये प्रवेश घेतलेल्या ववद्यार्थयाांच्या पालिाांना शुल्िाचा 

आधथाि भुदांड सहन िरावा लागत असल्याबाबत 
  
(३३) ४१३६ (१५-०७-२०२०) श्री.ववजय ऊर्ा  भाई धगरिर, श्री.प्रववण दरेिर, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रामननवास शसांह, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.महादेव 
जानिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) सनैनकी शर्क्षण देणाऱया देर्ातील पदहल्या सातारा सनैनक थकूलमध्ये 
प्रवेर् घेतलेल्या ववद्यार्थयांच्या पालकाींना र्लु्काचा आधिशक भदंुि अनेक 
वषाशपासनू सहन करावा लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर ववद्यार्थयांकिून आकारल्या जाणाऱया र्कै्षणणक 
र्लु्कातनूच शर्क्षकाींचे वेतन ददले जात असनू त्यासाठी र्ासनाकिून इतर 
र्ाळाींसारखे अनदुान ददले जात नसल्यामळेु र्कै्षणणक र्लु्क कमी करणे र्ाळा 
प्रर्ासनाला अर्क्य असल्याचे सातारा सनैनक थकूल व्यवथिापनाकिून 
साींगण्यात आल् याची मादहती माहे जून, २०२० च्या र्वे्च्या आठवड्यात 
ननदर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उत्पन्न मयाशदा तसेच शर्षयवतृ्तीचे दर कमी असल्यामळेु 
पालकाींना वाढीव र्लु्काच्या भदंुिास सामोरे जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सनैनकी र्ाळेत 
प्रवेर् घेणाऱया ववद्यार्थयांसाठी शर्षयवतृ्तीचे दर वाढववण्यासाठी कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. वषाा गायिवाड (२८-१०-२०२०) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) अींर्त: खरे आहे. 
(४) व (५) सदर बाब र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे.  
 

___________ 
  

मुांबई महानगरपाशलिेिडून ननदायीपणे िरण्यात  
येणाऱ्या वकृ्ष छाटणीबाबत 

  
(३४) ४१३८ (१७-०८-२०२०) श्री.ववजय ऊर्ा  भाई धगरिर, श्री.प्रववण दरेिर, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रामननवास शसांह, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.महादेव 
जानिर : सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) दादर, मुींबई येिील जी उत्तर ववभागातील र्ाींद्या छा्णी बद्दल मुींबई 
महानगरपाशलका आयकु्त याींच्याकि े नागररकाींकिून दाखल झालेल्या 
तिारीनसुार उक्त दठकाणी र्ाींद्या छा्णी होत नसनू झािाींची कत्तल 
करण्यात येत असल्याचे माहे जून, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई महानगरपाशलकेकिून वकृ्ष छा्णी ही इलेजक्ट्रक 
करवतीच्या सहाय्याने होत असनू वकृ्ष छा्णीच्या वेळी ताींत्रत्रक ज्ञान 
नसलेल्या कमशचाऱयाींवर छा्णीची सींपणूश जबाबदारी सोपववण्यात येत 
असल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे तसेच अर्ा प्रकारची वकृ्ष छा्णी रोखण्यासाठी र्ासन 
कोणती भशूमका घेणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (२९-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 

झाि/र्ाींद्या पिून होणारी अवप्रय घ्ना/दघुश् ना तसेच जजववत तिा 
ववत्तहानी ्ाळण्याकरीता झािाींच्या र्ाींद्याची छा्णी महानगरपाशलकाव्दारे 
ननयकु्त केलेल्या ठेकेदारामार्श त करण्यात येत.े सदर छा्णी करताना 
म.न.पा.च्या उद्यान ववभागाच्या ताींत्रत्रक दृषट्या सक्षम अधधकाऱयाींच्या 
पयशवेक्षण/मागशदर्शन व सचूनेनसुार करण्यात येत.े र्ाींद्याींची छा्णी करताना 
कोठेही झािाींची कत्तल केलेली नाही. केवळ असींतशुलत, रोग्रहथत, झुकलेल्या 
र्ाींद्या तसेच मतृ व धोकादायक वकृ्ष याींचीच छा्णी करण्यात येत.े 
जी/उत्तर ववभागात देखील झाि/र्ाींद्या पिून कोणतीही दघुश् ना घिू नये या 
दृष्ीकोनातनु म.न.पा.च्या उद्यान ववभागाच्या अधधकाऱयाींच्या देखरेखीखाली 
व मागशदर्शनानसुार आवश्यक तवेढीच वकृ्ष छा्णी करण्यात आलेली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

वकृ्ष छा्णी पवूीच्या जुन्या पध्दतीने केल्यास त्यास लागणार वेळ 
अधधक असतो. वकृ्ष छा्णीकरीता इलेक्ट्रीक करवत वा तत्सम अवजाराींचा 
वापर केल्यास वकृ्ष छा्णीचे काम जलदगतीने करणे र्क्य होत.े तसेच, 
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त्यामळेु पावसाळयात उद्् ावणाऱया आपत्कालीन पररजथितीचे तातिीने 
ननराकरण करणे देखील र्क्य होत.े  

धोकादायक झाि/र्ाींद्याची छा्णी/कापणी महानगरपाशलकाव्दारे 
ननयकु्त केलेल्या ठेकेदारामार्श त करण्यात येत.े सदर छा्णी/कापणी ही 
मनपाच्या उद्यान ववभागाच्या ताींत्रत्रक दृषट्या सक्षम अधधकाऱयाींच्या पयशवेक्षण 
/ मागशदर्शन व सचूनेनसुारच करण्यात येत.े 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

माझगाव (मुांबई) येथील हाँिॉि पुलाची पुनबाांधणी िरण्याबाबत 
  
(३५) ४१४० (१७-०७-२०२०) श्री.ववजय ऊर्ा  भाई धगरिर, श्री.प्रववण दरेिर, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रामननवास शसांह, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.महादेव 
जानिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १५९८ ला हदनाांि ४ माचा, २०२० रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) माझगाव (मुींबई) येिनू िोंगरी, जे.जे. रुग्णालय, नरूबाग पररसरातनू 
माझगाव, वािीबींदर भागात जाणाऱया नागररकाींसाठी महत्वाचा असलेला 
हाँकॉक पलू धोकादायक असल्याने तो तातिीने बाींधण्याची घोषणा करण्यात 
आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पलुाच्या बाींधकामास सरुुवात केली असता रेल्वे हद्दीतील 
गिसश ्ाकण्यासाठी कीं त्रा्दाराच्या मर्ीन पोहोचल्या असता ऐनवेळी 
महानगरपाशलका व मध्य रेल्वेचा करार झाला नसल्याचे समोर आल्यामळेु 
पनु्हा या पलुाचे काम अपणूाशवथिते रादहल्याची बाब माहे जून, २०२० मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार मुींबईतील नागररकाींसाठी महत्वाचा असलेला 
हाँकॉक पलूाच्या उभारणीसाठी कोणती कायशवाही क्रकीं वा उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ शशांदे (२७-१०-२०२०) : (१), (२) व (३) हाँकॉक पलू रेल्वे 
प्रर्ासनामार्श त माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये तोिण्यात आला होता. रेल्वे 
प्रर्ासन व बहृन्मुींबई महानगरपाशलका याींच्या सींयकु्तीक बठैकीमध्ये सींपणूश 
पलू महानगरपाशलकेमार्श त बाींधण्याचे ठरववण्यात आले. त्यानसुार 
महानगरपाशलकेमार्श त ननववदा काढून कीं त्रा्दारास ददनाींक १२/०२/२०१८ रोजी 
कायाशदेर् देण्यात आला. 

माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये महानगरपाशलकेमार्श त रेल्वे प्रर्ासनाच्या 
जागेवरील झोपड्याींच े ननषकास करण्यात आले असनू रेल्वे भागाच्या दोन्ही 
बाजूच्या पायाभरणीच सींपणूश काम पणूश झाले आहे. रेल्वे सरुक्षा आयकु्ताींच्या 
ना-हरकत प्रमाणपत्रानसुार पदहल्या थपलनच्या गिशर लााँचीींगच ेकाम पणूश झाले 
आहे. तसेच दसुऱया थपलनच्या गिशरचे रे्रीकेर्न प्रगतीपिावर आहे. 

 हाँकॉक पलूाचे सींपणूश काम ददनाींक ३१ माचश, २०२१ पयतं पणूश होणे 
अपे्क्षत आहे असे महानगरपाशलकेने कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

खेड (जज.रत्नाधगरी) मध्यवती प्रशासिीय इमारतीच्या  
बाांधिामािरीता ननधी देण्याबाबत 

 
(३६) ४१४९ (१४-०९-२०२०) श्री.रामदास िदम : सन्माननीय सावाजननि 
बाांधिाम (सावाजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) खेि (जज.रत्नाधगरी) तालकु्यातील मध्यवती प्रर्ासकीय इमारतीच्या 
दसुऱया व नतसऱया मजल्याच्या बाींधकामाच्या अींदाजपत्रकास मान्यता देऊन 
ननधी उपलब्ध करणेबाबत ददनाींक २४ रे्रवुारी, २०२० रोजी वा त्यासमुारास 
र्ासनाकि ेपत्रव्यवहार करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननधी उपलब्ध करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अशोिराव चव्हाण (१०-११-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
खेि (जज.रत्नाधगरी) येिील मध्यवती प्रर्ासकीय इमारत (्प्पा-१) 

बाींधकामाच्या मळू मींजूर प्रर्ासकीय मान्यता रक्कमेत इमारतीच्या तळ 
मजला व पदहल्या मजल्याचे बाींधकाम करणे र्क्य झाले आहे. उपभोक्ता 
ववभागाकिून दसुऱ या व नतसऱ या मजल्याबाबत कोणतीही मागणी प्राप्त नाही. 
असा प्रथताव प्राप्त झाल्यास आवश्यकतनेसुार प्रर्ासकीय मान्यता व ननधी 
उपलब्धतकेरीता पढुील कायशवाही करण्यात येईल  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  
राज्यातील शाळाांनी टाळेबांदीपूवी िेलेली शुल्ि वाढ रद्द िरण्याबाबत 

  
(३७) ४१५१ (१७-०७-२०२०) श्री.ववलास पोतनीस : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य र्ासनाच्या र्ालेय शर्क्षण ववभागाने ददनाींक ८ मे, २०२० रोजी 
जाहीर केलेल्या र्ासन ननणशयानसुार कोरोना आणण ्ाळेबींदीच्या पाश्वशभमूीवर 
यींदाच्या र्कै्षणणक वषाशत राज्यातील र्ाळाींना र्लु्क वाढ करण्यास मनाई 
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्रीय आणण आींतरराषट्रीय शर्क्षण मींिळाच्या काही र्ाळा 
माहे माचश-एवप्रल, २०२० मध्ये सरुू झाल्याने या र्ाळाींनी ननयशमतपणे र्लु्क 
वाढ करून पालकाींकिून ्ाळेबींदीपवूीच रक्कम वसलू केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन राज्यातील 
सवशसामान्य पालकाींना ददलासा देण्यासाठी र्ाळाींनी ्ाळेबींदीपवूी केलेली र्लु्क 
वाढ रद्द करून अनतररक्त रक्कम पालकाींना परत देण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. वषाा गायिवाड (२८-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
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(३) व (४) र्ासनाच्या ददनाींक ८ मे, २०२० रोजीच्या र्ासन ननणशयास 
मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी ददनाींक २६ जून, २०२० रोजीच्या आदेर्ान्वये 
अींतररम थिधगती ददली आहे. सदर आदेर्ाववरुध्द र्ासनाच्यावतीने मा.सवोच्च 
न्यायालयात ववर्षे अनमुती याधचका दाखल करण्यात आली असनू 
सद्य:जथितीत प्रकरण न्यायप्रववष् आहे.  

___________ 
  

राज्यातील पालि सांघटननेे ववद्यार्थयाांच्या हहताच्यादृष्ट्टीने  
ववववध मागण्या िेल्याबाबत 

  
(३८) ४१५६ (१७-०७-२०२०) श्री.ववलास पोतनीस : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२४४९ ला हदनाांि २७ माचा, २०२० रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषट्र र्कै्षणणक सींथिा (र्लु्क ववननयमन) अधधननयमात असलेल्या 
अनेक जाचक अ्ी दरू करण्यासह शर्क्षणाचा दजाश सधुारणे, र्ालेय बसमधील 
ववद्यार्थयांच्या सरुक्षेच्या मदु्दयाींवर सधुारणा करण्यात यावी, र्ाळेतनू गणवेर् 
व पथुतके खरेदी करण्याचे बींधन, ननयमाींचे पालन न करणाऱया र्ाळा 
र्ासनाने ताब्यात घेणे, थकूलबस, र्ाळा, वगशखोल्याींमध्ये सीसी्ीव्ही कल मेरे 
बसवणे, र्लु्कावरून ववद्यार्थयाशला लक्ष्य न करणे अर्ा ववववध मागण्या 
इींडिया व्हाईि पलरें्स असोशर्एर्न या पालक सींघ्नेने माहे जून, २०२० च्या 
पदहल्या आठवड्यात मा.र्ालेय शर्क्षण मींत्री महोदयाींकि ेकेल्या आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन पालक सींघ्नेने 
केलेल्या उपरोक्त ववववध मागण्या मान्य करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. वषाा गायिवाड (२८-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर बाब र्ासनथतरावर तपासण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
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सालवड येथे महाराष्ट्र औद्योधगि महामांडळाच्या जागेवर अवैधररत्या 
गौण खननजाचा साठा िरण्यात येत असल्याबाबत 

  
(३९) ४१५८ (१५-०७-२०२०) श्री.ववलास पोतनीस : सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तारापरू औद्योधगक क्षते्रात सालवि येिील गौण खननज माक्रर्या अवधै 
पध्दतीने गौण खननजाचा साठा करण्यासाठी महाराषट्र औद्योधगक 
महामींिळाच्या जागेचा वापर करीत असल्याची बाब ददनाींक १९ जून, २०२० 
रोजी वा त्यासमुारास ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने महाराषट्र औद्योधगक महामींिळाच्या 
जागेवर अनधधकृतपणे गौण खननजाचा साठा करणाऱया सींबींधधताींवर आणण या 
सवश प्रकारास सहकायश करणाऱया महामींिळाच्या अधधकाऱयाींवर र्ासनाकिून 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देसाई (२३-१०-२०२०) :  (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सालवि येिील औद्योधगक क्षेत्राच्या open Space २४ येिील भखुींिावर 
मरुूम/िरेीज ्ाकणाऱया काही वाहनाींची, त्याींच्या नींबर सहीत व वाहनाींच्या 
कीं पनीच्या नावासहीत सववथतर मादहती, बोईसर पोलीस ठाणे याींना कायदेर्ीर 
कारवाई करण्याबाबत कळववण्यात आली असनू सदरील पत्राची प्रत 
तहशसलदार, पालघर याींना पढुील कायशवाहीसाठी पाठववलेली आहे. 

सदरील भखुींिावर पनु:श्च मरुूम/िरेीज याींची अवधैररत्या साठवण 
होऊ नये यासाठी मे.यपुीएल कीं पनी याींना भखूींि ि.ई-२२ च्या रथत्याच्या 
बाजूची जागा बागबगीचा व सरु्ोशभकरणासाठी ददली आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
 

___________ 
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रायगड, रत्नाधगरी व शसांधदुगुा या नतन्ही जजल््याांना जोडणारा  
ग्रीन र्ील्ड महामागा बाांधण्याच्या प्रस्तावाबाबत 

  

(४०) ४१६७ (१४-०९-२०२०) श्री.ववलास पोतनीस : सन्माननीय सावाजननि 
बाांधिाम (सावाजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील      
काय :- 
(१) मुींबई त ेनागपरूला जोिणाऱया समधृ्दी महामागाशच्या धतीवर कोकणाच्या 
सवांगीण ववकासासाठी रायगि, रत्नाधगरी व शसींधुदगुश या नतन्ही जजल््याींना 
जोिणारा ्रहीन र्ील्ि महामागश बाींधण्याचा प्रथताव र्ासनाच्या ववचाराधीन 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त महामागाशसाठी महाराषट्र राज्य रथत ेववकास महामींिळास 
ताींत्रत्रक व ववत्तीय अहवाल तयार करण्याचे ननदेर् माहे माचश, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान र्ासनाने ददल ेआहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर महामागाशची एकूण लाींबी क्रकती क्रकलोमी्र असणार आहे 
तसेच या महामागाशच्या बाींधकामासाठी क्रकती को्ी रुपयाींची आवश्यकता 
असनू त्यास क्रकती कालावधी लागणे अपे्क्षत आहे ?  
  
श्री.एिनाथ शशांदे (२३-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) महामागाशची एकूण लाींबी–अींदाजे ५०० क्रक.मी. आहे. या प्रकल्पाचा 
सववथतर प्रकल्प अहवाल बनववण्यासाठी ताींत्रत्रक सल्लागार नेमण्याची ननववदा 
प्रक्रिया सरुु आहे. सववथतर प्रकल्प अहवाल बनववण्यासाठी क्रकमान १ वषश 
कालावधी अपे्क्षत आहे. बाींधकामाचा अींदाजजत ढोबळमानाने खचश रुपये 
७१,३०० को्ी (अक्षरी रुपये एकाहत्तर हजार तीनर् ेको्ी र्क्त) आहे. 
 

___________ 
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महाराष्ट्र लोिसेवा आयोग पररक्षेच्या ननयोजनाबाबत 
  
(४१) ४२१८ (१६-०७-२०२०) श्री.अांबादास दानवे, श्री.ववलास पोतनीस : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात महाराषट्र लोकसेवा आयोगाची पवूश परीक्षा ददनाींक ५ एवप्रल, 
२०२० रोजी होणार होती, परींत ु कोववि-१९ व्हायरच्या वाढत्या प्रादभुाशवामळेु 
सदर परीक्षा रद्द करुन आता माहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये कोरोनाचा प्रादभुाशव 
कमी होण्याच्या अ्ीवर होणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोरोनाचा प्रादभुाशव माहे सप् े्ंबर, २०२० पयतं कमी न 
झाल्यास परीक्षा पनु्हा लाींबणीवर पिण्याची र्क्यता असल्याने मखु्य परीक्षा 
आणण त्यानींतर मलुाखती कधी होणार याच े ननयोजन करुन ननजश्चत धोरण 
आखण्यात आले आहे काय, तसेच सन २०२० च्या पररक्षेबरोबर सन २०२१ 
च्या परीक्षा घेणार आहे काय, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दव ठािरे (१०-११-२०२०) : (१) नोवेल कोरोना (Covid-१९) ववषाणचूा 
प्रादभुाशव रोखण्याकरीता सरुु असलले्या प्रनतबींधात्मक उपाययोजना व 
लॉकिाऊनचा कालावधी ववचारात घेवनू आयोगामार्श त राज्य सेवा पवूश परीक्षा 
ददनाींक ५ एवप्रल,२०२० ऐवजी ददनाींक १३ सप् े्ंबर, २०२० रोजी घेण्याच े
ननयोजन करण्यात आल े आहे. कें द्र आणण राज्य र्ासन तसेच थिाननक 
प्राधधकरणाकिून वेळोवेळी जारी केलेल्या मागशदर्शक सचूनाींचे का्ेकोरपणे 
पालन करुन पररक्षाींचे आयोजन ननयोजजत करण्यात आले आहे. 
(२) व (३) कोववि-१९ च्या अनषुींगाने वेळोवेळी देण्यात येणाऱया मागशदर्शक 
सचूनाींनसुार राज्य सेवा पवूश परीक्षा झाल्यानींतरच मखु्य परीक्षा व 
मलुाखतीबाबत ननयोजन करण्यात येईल. सन २०२० च्या पररक्षेचे आयोजन 
पणूश झाल्यानींतर सन २०२१ च्या पररक्षाींच े आयोजन करण्याबाबत ननणशय 
घेण्यात येईल.  

___________ 
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औरांगाबाद महापाशलिेतील तसेच खाजगी अनुदाननत, ववनाअनुदाननत 
शाळेतील शशक्षि िोरोना वॉरीयसा म्हणुन रुजु न झाल्याबाबत 

 
(४२) ४२२१ (१४-०९-२०२०) श्री.अांबादास दानवे : सन्माननीय नगर वविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद महानगरपाशलकेच्या प्रर्ासकाींनी महानगरपाशलकाक्षते्रातील 
पन्नास क्रकीं वा त्यापेक्षा जाथत वयोग्ाच्या जेषठ नागररकाींचे सवेक्षण करुन 
त्याींच्या आरोग्याबद्दलची नोंद घेण्यासाठी र्हरातील खाजगी अनदुाननत, 
ववनाअनदुाननत तसेच महापाशलकेच्या शर्क्षकाींना कोरोना वॉरीयसश म्हणून 
ननयकु्त केल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कामाकरीता ननयकु्त केलेल्या १७९३ शर्क्षकाींपकैी ७१९ 
शर्क्षक माहे जून, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननयकु्त झाले. परींत,ु उवशरीत 
शर्क्षक अद्याप रुजु झालेच नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलबंाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (२२-१०-२०२०) : (१), (२) व (३) औरींगाबाद 
महानगरपाशलका क्षते्रात र्गुर, ब्लिप्रेर्र, हृदयववकास, हृदयाववषयी आजार, 
क्रकिणीचे ववकार, दमा इ. आजार असलले्या लोकाींना कोववि-१९ चा सींसगश 
झाल्यास तो धोकादायक असल्याने त्याींना वेळीच उपचार करण्याकरीता 
“MHMH” या ॲपच्या माध्यमातनू महानगरपाशलकेमार्श त सवेक्षण मोदहम 
हाती घेण्यात आली होती. 
 सदर सवेक्षणाकरीता र्हरातील ववववध शर्क्षण सींथिाींकिून एकूण 
१७९३ शर्क्षकाींची ननयकु्ती करण्यात आली होती. तिावप, त्यापकैी ७१९ 
शर्क्षक रुजू झाले, ही वथतजुथिती आहे. 
 उवशररत शर्क्षक हे ५५ वषांपेक्षा जाथत वय असललेे, वदै्यकीय 
रजेवर असलेले, बदली झालेले तसेच सेवाननवतृ्त झालेले शर्क्षक असल्याच े
आढळून आले. 
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 सदर शर्क्षकाींनी त ेसवेक्षणावरील काम करण्यास समिश नसल्याच े
कारण ददल्याने रुजू झालेल्या शर्क्षकाींमधून प्रथततु सवेक्षणाचे काम पणूश 
करुन घेण्यात येत असल्याचे औरींगाबाद महानगरपाशलकेने कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील होमगाडाना ऑनलाईन सांगणि प्रणाली  
शशवाय िताव्यावर घेण्याबाबत 

 
(४३) ४२५५ (१६-०७-२०२०) डॉ.रणजजत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४९२ 
ला हदनाांि ५ माचा, २०२० रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाात : सन्माननीय 
गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील होमगािशना ऑनलाईन सींगणक प्रणालीशर्वाय कतशव्यावर घेऊ 
नये, कोणत्याही होमगािशला कतशव्यावर कायम काम शमळेल याच ेआश्वासन 
देऊ नये, सलग कतशव्य शमळाले तरी त्याींना अन्य कोणत्याही लाभासाठी दावा 
करता येणार नाही, असे लेखी आदेर् ददनाींक १३ ऑगथ्, २०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास होमगािश महाराषट्र राज्य कायाशलयाने सवश जजल्हा समादेर्क याींना 
पाठववले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आदेर्ात बहृन्मुींबई, ठाणे व पालघर या जजल््याींना 
वगळण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सद्य:जथितीत वाढत्या महागाईनसुार काम करुनही 
कायमथवरुपी ननयकु्ती शमळत नसल्याने होमगािशच ेभववतव्य धोक्यात आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने राज्यातील होमगािशच्या मागण्याबाबत पनुववशचार करुन कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अननल देशमखु (२३-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर आदेर्ात बहृन्मुींबई, ठाणे व पालघर याींचा समावेर् करण्यात आला 
नव्हता. परींत ुबहृन्मुींबई, ठाणे व पालघर जजल््याींसाठी थवींतत्र आदेर् ददनाींक 
२०/०८/२०१९ रोजी ननगशशमत करण्यात आलेले आहेत. त्यामळेु सवश जजल्हा 
कायाशलयाींना याबाबतच ेआदेर् ननगशशमत केले आहेत. कोणत्याही जजल््यास 
वगळण्यात आलेले नाही. 
(३) होमगािश अधधननयम १९४७ मध्ये होमगािशना कायाशत कायम करणाची 
तरतदू नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

िल्याण (जज.ठाणे) येथील िुष्ट्ठरुग्ण वसाहतीमधील  
दवाखान्याच्या इमारतीची दरुवस्था झाल्याबाबत 

  
(४४) ४५६० (१७-०८-२०२०) श्री.ववजय ऊर्ा  भाई धगरिर : सन्माननीय 
नगरवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण येिील कचोरे पररसरातील हनमुाननगर कुषठरुग्ण वसाहतीमधील 
दवाखान्याच्या इमारतीची जीणश अवथिेमळेु पिझि झाली असनू पररणामी 
जागे अभावी माहे रे्रवुारी, २०१९ पासनू र्जेारच्या र्ाळे लगतच्या 
सभागहृात कुषठ रोगाींवर उपचार केले जात असल्याच ेननदर्शनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एक वषाशहून अधधक काळ लो्ूनही वापराववना आणण जीणश 
झालेली वाथत ूआजही जैसे ि ेधोकादायक अवथिेत उभी असल्याने एखादा 
भाग कोसळून अपघात होण्याची शभती ननमाशण झाल्याची बाब ददनाींक १७ 
जून, २०२० रोजी वा त्यासमुारास ननदर्शनास आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी कल्याण-िोंत्रबवली महानगरपाशलकेच ेदलुशक्ष होत 
असल्यामळेु सदर दवाखान्याच्या उभारणीसाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ शशांदे (०६-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर इमारतीच ेबाींधकाम ३० वषाशपवुीचे असनू इमारत जीणश झाली 
असल्याने या तीचा वापर िाींबववण्यात आलेला आहे. ददनाींक २३/०६/२०२० 
रोजी या इमारतीचा धोकादायक भाग तोिण्यात आलेला आहे. 

सदर इमारतीच े दरुूथतीच े काम ददनाींक २३/१०/२०२० रोजी सरुू 
करण्यात आले असनू पढुील २ मदहन्यात पणूश करण्याचे महानगरपाशलकेच े
ननयोजन आहे. 

या पररसरात नवीन इमारत बाींधणे प्रथताववत आहे. नवीन इमारतीच े
बाींधकाम करण्यासाठीच ेकायाशदेर् देण्यात आल ेअसल्याचे, कल्याण-िोंत्रबवली 
महानगरपाशलकेने कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

परळ (मुांबई) येथील रघुवांशी शमलला लागलेल्या आगीबाबत 
  
(४५) ४५९५ (१६-०७-२०२०) श्री.नागोराव गाणार : सन्माननीय नगर वविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परळ (मुींबई) येिील रघवुींर्ी शमलला आग लागल्याची बाब माहे जून, 
२०२० च्या चौर्थया आठवड्यात ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आग कर्ामळेु लागली आणण आगीत झालेल्या 
नकुसानीच्या अहवाल र्ासनास प्राप्त झाला आहे काय, याबाबत र्ासनाने 
चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने अर्ा 
आगी पनु्हा लाग ूनयेत याकरीता कोणत्या उपाययोजना केल्या वा करण्यात 
येत आहेत, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (०२-११-२०२०) : (१) परळ येिील रघवुींर्ी शमल 
कीं पाऊीं िमधील तळमजला + २ मजले असलेल्या पी-२ या इमारतीच्या दसुऱया 
मजल्यास ददनाींक २५ जून, २०२० रोजी आग लागली होती. 
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(२) सदर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमार्श त चौकर्ी करण्यात आली 
असनू, सदर आगीचे सींभाव्य कारण “सदोष ववद्यतु प्रणाली” असे आढळून 
आले आहे. बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने कळववले आहे. 

तसेच, सदर आगीमळेु १२ आथिापनाींच्या मालमत्तचेे अींदाजे रुपये 
१३.७५ को्ी इतके नकुसान झाले आहे. तिावप, सदर नकुसानीचा अहवाल 
र्ासनास पाठववण्यात आला नसल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने कळववले 
आहे. 

मुींबईतील प्रत्येक आगीच्या दघुश् नाींच्या कारणाींची बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेच्या अजग्नर्मन ववभागामार्श त चौकर्ी करण्यात येऊन, 
आगीच्या दघुश् ना घिू नये याकरीता उपाययोजना सचुववल्या जातात. तसेच, 
महाराषट्र आग प्रनतबींधक व जीव सींरक्षक उपाययोजना अधधननयम २००६ 
अन्वये कारवाई करण्यात येत.े  

भववषयात आगीच्या दघुश् ना घिू नयेत याकरीता बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेमार्श त खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात येतात :- 

 प्रत्येक ववभाग कायाशलयामध्ये “अजग्नसरुक्षा पालन कक्ष” थिापन 
करण्यात आला आहे. 

• सदर कक्षामार्श त ववभागननहाय आथिापनाींची यादृजच्छक (रलन्िमली) 
तपासणी करण्यात येत.े 

• त्यानसुार माहे जानेवारी, २०१९ त े माहे जानेवारी, २०२० या 
कालावधीमध्ये १२,७४३ आथिापनाींची तपासणी करण्यात आली असनू, 
सदर कारवाई दरम्यान ११,७६२ एल.पी. गलस शसलेंिर जप्त करण्यात 
आले आहेत. 

• मुींबई महानगरपाशलका अधधननयम १८८८ च्या कलम ३९४ च्या 
अींतगशत येणाऱया बहृन्मुींबई महानगरपाशलका क्षते्रातील आथिापनाींना 
अजग्नसरु्क्षततचे्या दृष्ीने आवश्यक असणाऱया मलूभतू उपाययोजना 
(कोिीर्ाईि ररक्वायरमेंट्स) महानगरपाशलकेच्या सींकेतथिळावर प्रशसध्द 
करण्यात आल्या आहेत. 
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• मुींबई अजग्नर्मन दलामार्श त जनजागतृीच्या माध्यमातनू अजग्न 
थवयींसेवक तयार करण्यात येतात. त्यानसुार माहे जानेवारी, २०२० 
पयतं एकूण ६४२६ थवयींसेवकाींना आग प्रनतबींधक उपाययोजना, 
मलूभतू अजग्नर्मन व अजग्नसरुक्षेच ेउपाय याींची मादहती व प्रशर्क्षण 
ववनामलु्य देण्यात आले आहे. 

(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
___________ 

  
मुांबई उपनगरातील साांताकु्रझ (पजश्चम) येथील स्वामी मुक्तानांद  
पािा च ेसुशोशभिरण व दरुूस्तीच ेिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

 
(४६) ४६६१ (१७-०७-२०२०) श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय नगर वविास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई उपनगरातील साींतािुझ (पजश्चम) येिील सरथवती रोिजवळ 
महापाशलकेच्या थवामी मकु्तानींद पाकश चे सरु्ोशभकरण व दरुूथतीच ेकाम माहे 
जून, २०१८ पासनू सरुू करण्यात आले असनू ५० ्क्के कामही पणूश झालेले 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त काम पणूश करण्याची १५ मदहन्याींची मदुत सींपषु्ात 
आली असनूही सदर पाकश च्या सरु्ोशभकरण व दरुूथतीच े काम प्रलींत्रबत 
असल्यामळेु पररसरातील नागरीकाींची नाहक गरैसोय होत असल्याने उद्यानाच े
काम वेगाने पणूश करण्याची मागणी रदहवाश्याींकिून करण्यात येत ेआहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आल ेव त्यानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (०२-११-२०२०) : (१) साींतािुझ (प) येिील सरथवती 
रोिजवळील थवामी मकु्तानींद पाकश च्या सरु्ोशभकरण व दरुुथतीच्या कामाचा 
कायाशदेर् बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमार्श त माहे माचश, २०१९ मध्ये देण्यात 
आला होता. 
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परींत ु सन २०१९ लोकसभा ननविणुकीच्या आचार सींदहतमेळेु सदर 
काम माहे जून, २०१९ मध्ये सरुु करण्यात आले आहे. 

सद्य:जथितीत ८० ्क्के काम पणूश झाले असल्याचे बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेने कळववले आहे. 
(२) सदर कामाच्या कीं त्रा्ाचा कालावधी १५ मदहने असनू तो माहे सप् े्ंबर, 
२०२० पयतं आहे.  

परींत,ु माहे माचश, २०२० पासनू कोववि-१९ च्या प्रादभुाशवामळेु कामाचा 
वेग मींदावला असनू कीं त्रा्दारास माहे सप् े्ंबर, २०२० पयतं सदर काम पणूश 
करण्यासाठी ननदेशर्त करण्यात आले होत.े तिावप, सदर कालावधीतही 
कोरोना महामारीच्या प्रभावामळेु कामासाठी परेुसे मनषुयबळ व बाींधकाम 
सादहत्य उपलब्ध होऊ र्कले नाही.  

त्यामळेु सदर काम माहे डिसेंबर, २०२० पयतं पणूश करण्यासाठी 
महानगरपाशलकेमार्श त कीं त्रा्दारास नव्याने ननदेशर्त करण्यात आले आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

गोरेगाव, शसध्दाथा नगर येथील पत्रा चाळ पुनववािास  
प्रिल्प अपूणाावस्थेत असल्याबाबत 

  
(४७) ४७५९ (१९-०८-२०२०) श्री.प्रववण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय रु्िे, 
अॅड.ननरांजन डावखरे, श्री.ववजय ऊर्ा  भाई धगरिर, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.सदाशशव खोत, श्री.महादेव जानिर, श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय 
गहृननमााण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोरेगाव, शसध्दािश नगर येिील म्हािाच्या मालकीच्या भखूींिावर 
असलेल्या पत्रा चाळ पनुववशकास प्रकल्प गत काही वषांपासनू प्रलींत्रबत 
असल्याप्रकरणी तसेच पत्रा चाळीतील रदहवार्ाींचे िकीत भाि,े पनुवशसन 
प्रक्रिया म्हािाच्या सोितीमधील ३०६ ववजेत्याींना सदननका ववतरीत करण्याच्या 
सींदभाशत उपाययोजना सचुववण्यासाठी माजी मखु्य सधचव जॉनी जोसेर् याींची 
र्ासनाने माहे रे्रवुारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान सशमती नेमनू सदर 
सशमतीस १५ ददवसात आपला अहवाल सादर करण्याबाबत आदेशर्त करण्यात 
आले होत,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, माहे माचश, २०२० मध्ये राज्यात ्ाळेबींदी लाग ूहोईपयतं उक्त 
अहवाल र्ासनास प्राप्त झाला नसल्यामळेु ददनाींक २४ जुल,ै २०२० रोजी 
अधधसचूना काढण्यात आली असली तरी ददनाींक ०१ जुल,ै २०२० पासनू ३० 
ददवस म्हणजे ३० जुलपैयतं सशमतीने र्ासनास अहवाल सादर करणे अपे्क्षत 
असतानाही आजशमतीस सदर अहवाल र्ासनास प्राप्त झालेला नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सशमतीचा अहवाल र्ासनास प्राप्त होण्यास ववलींब 
होण्याची सवशसाधारण कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने पत्रा चाळीच्या पनुववशकासाचे काम 
ववनाववलींब हाती घेऊन पणूश करण्याचे दृष्ीने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड (२६-१०-२०२०) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) सदर प्रकरणी मा.सवोच्च न्यायालयाने आदेशर्त केल्यानसुार 
NCLT कि े दाखल असलले्या Resolution Plan वरील ननणशय ददनाींक 
०७/०९/२०२० रोजी पारीत झाले आहेत. त्यानसुार NCLT ने Resolution 
Professional याींची Liquidator म्हणून ननयकु्ती केलेली आहे. या प्रकरणी 
मा.उच्च न्यायालयात काही याधचका दाखल झालेल्या आहेत. शर्वाय कोववि-
१९ सािीमळेु राज्यात करण्यात आलेल्या ्ाळेबींदीमळेु सशमतीस आवश्यक 
असलेली मादहती सींकलीत करण्यास व तीचे ववश्लेषण करण्यास ववलींब होत 
असल्याचे सशमतीने र्ासनास कळववले आहे.  

___________ 
  

समाजिाया महाववद्यालयातील ग्रांथपालाांना  
देय लाभ मांजूर िरण्याबाबत 

  
(४८) ३७५६३ (१४-०८-२०१८) श्री.नागोराव गाणार : सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महाराष ट्र सावशजननक ववद्यापीठ कायदा सन १९९४ व सन २०१६ यजुीसी 
व कें द्रीय मानव सींसाधन ववकास मींत्रालय याींच्या र्ासन ननणशय व 
अध्यादेर्ानसुार समाजकायश महाववद्यालयातील ्रहींिपाल हे शर्क्षक सींवगाशत 
येत असल्याने त्याींना महाववद्यालयातील शर्क्षकाींना लाग ू असलेले लाभ 
देण्यात येतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सामाजजक न्याय ववभागाींतगशत समाजकायश महाववद्यालयातील 
्रहींिपालाींना महाववद्यालयीन शर्क्षकाींप्रमाणे एम.क्रर्ल/पीएच.िी.चे इींन्िीमें्, 
थिान ननजश् चती व सेवािश प्रणालीमधील सेवाननवतृ्तीचे वय ५८ ऐवजी ६० 
असणे इत्यादी लाभ ददल ेजात नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन समाजकायश 
महाववद्यालयीन ्रहींिपालाींना महाववद्यालयातील शर्क्षकाींप्रमाणे लाभ 
देण्याबाबत र्ासन ननणशय केव्हापयतं घेण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धनांजय मुांड े(०५-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 

ददनाींक १४ नोव्हेंबर, १९९५ चा र्ासन ननणशय ननगशशमत करण्यात 
आला आहे. 
(२) हे खरे नाही, सामाजजक न्याय ववभागामार्श त समाजकायश 
महाववद्यालयातील शर्क्षक व शर्क्षकेतर कमशचाऱ याींचे वय ६० वषश इतके 
रादहल असा ददनाींक २३/०८/२०१८ चा र्ासन ननणशय ननगशशमत करण्यात आला 
आहे. 
(३) समाजकायश महाववद्यालयातील शर्क्षक व शर्क्षकेतर कमशचाऱ याींना सेवा व 
त्या अनषुींगीक बाबीींचे ननराकरण त्वरीत होण्याच्या दृष्ीने आयकु्त, 
समाजकल्याण पणेु याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक २२ जानेवारी, २०२० च्या 
र्ासन ननणशयान्वये सशमती गठीत करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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नाशशि ववभागातील अपर आयुक्ताांनी आहदवासी मुला-मुलीांसाठी 
ननवासी स्वतांत्र आश्रमशाळेच्या प्रस्तावाबाबत 

  
(४९) ४८३७६ (०६-०७-२०१९) श्री.सजुजतशसांह ठािूर : सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाशर्क ववभागातील अपर आयकु्ताींनी आददवासी मलुा-मलुीींसाठी ननवासी 
थवतींत्र आश्रमर्ाळा ठेवण्याचा प्रथताव र्ासनाकि ेमाहे माचश, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान पाठववला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रथतावाचे थवरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, सदर प्रथतावास र्ासनाने मान्यता ददली आहे काय व त्याची 
अींमलबजावणी र्ासन कें व्हापासनू करणार आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. िे.सी.पाडवी (२८-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही.  
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ग्रामीण व दगुाम भागात उत्तम आरोग्य व  
सोयी सुववधा पुरववण्याबाबत 

  
(५०) ४८६६३ (०५-०७-२०१९) श्री.नरेंद्र दराड े: सन्माननीय सावाजननि आरोग् य 
व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ्रहामीण व दगुशम भागात उत्तम आरोग्य व सोयी सवुवधा 
परुववण्यासाठी कृत्रत्रम बधु्दीमतीचा (आद श्क्रर्र्ीयल इीं्ेलीजन्स) वापर करुन 
सामान्याींना गणुवत्तापणूश आरोग्य सेवा देण्यासाठी नवीन तींत्रज्ञानाचा वापर 
करुन माता व बालमतृ्यचू े प्रमाण कमी करण्यासाठीचा प्रथताव र्ासनाच्या 
ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या उपिमासाठी र्ासन त्रर्नचे सहकायश घेणार आहे, या 
प्रकल्पाच ेथवरुप काय आहे व अींमलबजावणीसाठी क्रकती कालावधी अपे् क्षत 
आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.राजेश टोपे (२७-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 

आद श्क्रर्र्ीयल इीं्ेलीजन्स अींतगशत ६ प्रकल्पाींची अींमलबजावणी 
प्रायोधगक तत्वावर चाल ूआहे.  
(२) हे खरे नाही. प्रकल्पाचे एकूण थवरुप पढुीलप्रमाणे आहे :-  

१) ५ डिजी्ल मायिोथकोपव्दारे गिधचरोली, चींद्रपरू, रायगि व ठाणे 
या जजल्हयाींतील ्रहामीण रुग्णालय व प्रािशमक आरोग्य कें द्र येिे 
मलेररयाची तपासणी तसेच उरो रुग्णालय पणेु, ्ी.बी. रुग्णालय 
नागपरू व ्ी.बी. रुग्णालय बलुढाणा येिे क्षयरोग तपासणीचा 
प्रकल्प. 

२) M/s. Chiron X Gurgaon याींचेव्दारे जजल्हा रुग्णालय पणेु, 
सातारा, शस ींधुदगुश, उथमानाबाद, नींदरुबार, नाशर्क, अकोला व 
नागपरू येिील २.५ लाख रुग्णाच्या िोळयाींचे प्ल (Retina) 
तपासणी झाली. 

३) Bempu Health Pvt. Ltd. याींचेकिून उपजजल्हा रुग्णालय जव्हार 
येिील ववर्षे नवजात काळजी कक्षातनू डिथचाजश झालेल्या 
बालकाींना ५० Bempu उपकरणे उपलब्ध करुन ददल्याने ४ 
मदहन्यात २०० नवजात बालकाींचे सवेक्षण झाले. 

४) Bodhi Health Foundation याींचेव्दारे बोधी ॲप असलेले ९ 
Android tablet परुवठा तसेच प्रशर््क्षण याबाबत प्रथताव अींनतम 
्प्प्यात. 

५) M/s Ayu Devices Pvt. Ltd, Mumbai याींचेकिून साींगली, 
नींदरुबार व नाींदेि या जजल्हयाींतील आरबीएसके पिकातील 
वदै्यकीय अधधकाऱयाींना १०० Smart Stethoscope ववतररत झाले. 
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६) M/s Niramai Health Analytics Pvt. Ltd, Bangalore 
याींचेकिून जजल्हा रुग्णालय पणेु येिे १,००८ मदहलाींच्या थतनाच्या 
ककश रोगाची तपासणी Thermal Sensor व्दारे करण्यात आली. 

(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   श्री.राजेंद्र भागवत 
मुांबई.   सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानपररषद. 

  
__________________________________________________________________ 
मुद्रणपूवश सवश प्रक्रिया महाराषट्र ववधानमींिळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


