अताराांकित प्रश्नोत्तराांची दस
ु री यादी

महाराष्ट्र विधानपररषद
पहहले (अर्थसांिल्पीय) अधधिेशन, २०२१
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________
राजुरा िनपररक्षेत्रातील (जज.चांद्रपूर) शेतिऱ्यािर
िाघाने िेलेल्या हल्ल्याबाबत

(१)

३४१

(१८-०३-२०२०).

श्री.रामदास

आांबटिर,

श्री.नागोराि

गाणार :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४२५१६ ला हदनाांि १२ जल
ु ,ै २०१८ रोजी हदलेल्या
उत्तराच्या सांदर्ाथत सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) राजुरा वनपररक्षेत्रातील (जज.चींद्रपरू ) कक्ष क्र. १६८ मध्ये चचचबोडी येथील
शेतकरी दे ववदास तलाींडे याींच्यावर वाघाने हल्ला करून जखमी केल्याची घ्ना
ददनाींक १३ जानेवारी, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आली, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन जखमी झालेल्या

शेतकऱ्याला नक
ु सान परपाद दे यायाबाबत कोणती कायशवाही केली वा करयायात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.प. २ (2)
श्री.सांजय राठोड (१३-०१-२०२१) : (१) व (२) ददनाींक १२/१२/२०१९ रोजी
श्री.दे ववदास तलाींडे याींना वाघाने हल्ला करुन जखमी केल्याचा तक्रार अजश
वनपररक्षेत्र अचिकारी, राजुरा याींना प्राप्त झाला.

सदर प्रकणाच्या चौकशी दरम्यान घ्नास्थळावर वाघ, बबब् व

अस्वल या वन्यप्रायायाींचे पगमाकश, ववषठा आढळून आलेली नाही. तसेच

वैद्यकीय अचिकारी, ग्रामीण रुग्णालय, राजुरा याींनी ददलेल्या वैद्यकीय
प्रमाणपत्रात वाघाने हल्ला करुन जखमी केल्याचे नमद
ू केलेले नाही.

सबब सींबचीं ित जखमी व्यक्तीस वाघ या वन्यप्रायायाींने हल्ला करुन

जखमी केल्याचे ससध्द झाले नसल्याने नक
ु सान परपाद दे यायाचा प्रश्न
उद्पवत नाही.

(३) प्रश्न उद्पवत नाही.
___________

राज्यात नागररिाांसाठी िन विर्ागािडून
राबविण्यात येणाऱ्या योजनाबाबत

(२) ५४२ (१८-०३-२०२०). डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.अशोि ऊर्थ र्ाई जगताप,

श्री.शरद रणवपसे, श्री.अमरनार् राजूरिर : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात नागररकाींसाठी जनकल्याण योजना व कायशक्रमाची आखणी
करताींना

त्याींची

प्रपावीपणे

अींमलबजावणी

होयायासाठी

लोकसींवादातन
ू

तळागाळातील लोकाींची मते जाणन
ू घेयायाचा प्रयोग वन ववपागाकडून केला

जाणार असल्याचे ददनाींक ५ नोव्हें बर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशशनास
आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

राज्यातील

वनक्षेत्र

३३

्क्केपयंत

होयायासाठी

तालक
लागवड व सींगोपन आराखडा तयार करुन त्याींची
ु ास्तरावरील वक्ष
ृ
अींमलबजावणी करणे, मनषु य वन्यप्रायायातील सींघर्श कमी करयायासाठीच्या
योजनाींची अींमलबजावणी व नवीन योजनाींची आखणी, वन क्षेत्रातील ववववि
योजना व कायशक्रमाव्दारे रोजगार ननसमशती, सशकार, वणवा, चराद आणण

वि.प. २ (3)
अनतक्रमण

यासारख्या

वन

सींरक्षणासींबि
ीं ीच्या

उपाययोजना

करयायासाठी

नागररकाींचा सल्ला घेयायाबाबत व सदर योजना राबववयायाबाबत शासनाने
कोणती उपाययोजना केली वा करयायात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.सांजय राठोड (२९-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे . या सींदपाशत ददनाींक
०५/०९/२०१९ रोजी शासन ननणशय जारी करयायात आला आहे .

(२) व (३) या सींदपाशत प्रत्येक तालक्
ु याच्या दठकाणी जनतेबरोबर दर ६
मदहन्याींनी लोकसींवाद कायशक्रम आयोजजत करयायाचा ननणशय घेयायात आला
होता.

लोकसींवाद

कायशक्रमाचे

आयोजन

करयायासाठी

वन

ववपागातील

अचिकाऱ्याींचे प्रसशक्षण घेयायात आले होते. सन २०१९-२०२० या आचथशक वर्ाशत
राज्यपरात २३३ लोकसींवादाचे कायशक्रम आयोजजत करयायात आले.
___________

अपर आयुक्त, आहदिासी अमरािती याांनी सेिा ज्येष्ट्ठता
डािलून पदोन्नती हदल्याबाबत

(३) ८३२ (१८-०३-२०२०). श्री.सरु े श धस : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अपर आयक्
ु त, आददवासी अमरावती याींनी सन २०१७ मध्ये वगश-४ च्या

कमशचाऱ्याींना कननषठ सलवपक पदी पदोन्नती दे ताना ०९ कमशचाऱ्याींना सेवा
ज्येषठता डावलन
ू पदोन्नती ददली गेली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सेवेने कननषठ असन
ू ही या ०९ कमशचाऱ्याींना पदावनत

केल्यामळ
ु े ते मम्मध्ये गेल्याने त्याींना पन्
ु हा पदोन्नती ददल्याने सेवा ज्येषठता
कमशचाऱ्याींवर अन्याय झाल्याने त्याींनी पन्
ु हा अपर आयक्
ु ताींकडे वारीं वार तक्रारी
केलेल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मम्मध्ये गेलेले

कमशचारी व न गेलेले सेवा ज्येषठता कमशचारी याींना ननयमानस
ु ार पदोन्नती
दे वन
ू चुकीची सेवा ज्येषठता यादी बनववणाऱ्याींवर कोणती कारवाद केली वा
करण ्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.प. २ (4)
अॅड. िे.सी.पाडिी (२१-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) ददनाींक ०१/०१/२०१७ च्या
ज्येषठता यादीनस
ु ार कननषठ सलवपक पदी पदोन्नती दे यायात आली होती.

तथावप, काही सेवाज्येषठ कमशचाऱ्याींची नावे ज्येषठता यादीत समाववषठ झाली
नसल्याची बाब ननदशशनास आल्यावर सि
ु ारीत ज्येषठता यादी तयार करयायात
आली व त्यातील ज्येषठ कमशचाऱ्याींना पदोन्नती दे यायात आली. त्यामळ
ु े
अगोदर पदोन्नती ददलेल्या ९ कननषठ कमशचाऱ्याींना पदावनत करयायाचे आदे श
ननगशसमत

करयायात

आले

आहे त.

सदर

पदावनत

आदे शाला

महाराषर

प्रशासकीय न्यायाचिकरणाने स्थचगती ददली आहे . सद्य:जस्थतीत प्रकरण

न्यायप्रववष् आहे . सेवा ज्येषठता यादीबाबत अद्यावत मादहती वेळेवर सादर
न केल्याबाबत प्रकल्प अचिकारी, औरीं गाबाद याींना कारणे दाखवा नो्ीस
बजावयायात आली आहे .

(४) प्रश्न उद्पवत नाही.
___________

घोडबांदर नाक्यािर छत्रपती शशिाजी महाराजाांचा पुतळा उर्ारण्याबाबत
(४) १७१९ (१८-०३-२०२०). श्री.रविांद्र र्ाटि : सन्माननीय नगर वििास मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) घोडबींदर गावातील परु ातन घोडबींदर ककल्ल्याकडे जाणारा रस्ता व शहरात
प्रवेशासाठी बाींिलेल्या नवीन ६० मी्र रस्त्याच्या नाक्यावर महामागाशजवळ
छत्रपती सशवाजी महाराजाींचा पत
ु ळा उपारयायाबाबतचा ननणशय महापासलकेने
घेतलेला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननणशयाच्या अनर्
ीं ाने सदर पत
ु ग
ु ळयाकरीता ककती
ननिीची तरतद
ू करयायात आली वा येत आहे ,

(३) असल्यास, सदरहू कामाकरीता ककती कालाविी लागणे अपेक्षक्षत आहे व
सदर कामाला केव्हापासन
ू सरु
ु वात होणार आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.प. २ (5)
श्री.एिनार् शशांदे (०७-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.

(२) व (३) समरा-पाईंदर महानगरपासलकेच्या सन २०२०-२०२१ या आचथशक
वर्ाशत सदर कामासाठी ३.६५ को्ी रकमेची तरतद
ू करयायात आलेली आहे .

ददनाींक ०२/०५/२०१७ रोजीच्या शासन ननणशयान्वये गठीत पत
ु ळा

ससमतीसमोर प्रस्ताव ठे ऊन, ससमतीच्या मान्यतेअत
ीं ी सदर कामास सरू
ु वात
करयायात येणार आहे .

सदर पत
ु ळा बसववणेकामी कमीत कमी २ वर्ाशचा कालाविी लागणार

असल्याचे समरा-पाईंदर महानगरपासलकेने कळववले आहे.
(४) प्रश्न उद्पवत नाही.

___________

म्हाडाने िाांद्रे (पजश्चम) येर्ील रां गशारदा प्रततष्ट्ठानला हदलेल्या र्ुखड
ां ािर
वििासिाने अिैधपणे हॉटे लचे बाांधिाम िेल्याबाबत

(५) ३०१४ (०२-०६-२०२०). श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय गह
ृ तनमाथण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) म्हाडाने वाींद्रे (पजश्चम) येथील रीं गशारदा प्रनतषठानला ना्यसींस्कृती

जोपासयायासाठी सन १९८१ मध्ये ३,४७६ चौ. मी्रचा पख
ू ींड सवलतीच्या

दरात ९० वर्ाशच्या पाडेतत्वावर ददल्यानींतर रीं गशारदाचे तत्कालीन ववश्वस्त
आणण ववकासक प्रपद
ु ास लोद्या याींच्यामध्ये झालेल्या ननयोजजत करारानस
ु ार

सदर पख
ू ींडावर ना्यगह
ृ कलाकाराींना राहयायासाठी ५५ खोल्याींचे बाींिकाम
करून त्याबदल्यात उवशररत च्द क्षेत्राचा वापर खाजगी व्यवसायासाठी

करयायाचे स्पष् केले होते मात्र ववकासकाने रीं गशारदा हॉ्े ल्स प्रा. सल. ही

कींपनी सरू
ु करून िमाशदाय आयक्
ु ताींच्या परवानगीसशवाय ७० खोल्याींचे हॉ्े ल
बाींिल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सध्या उक्त रस््वरील ववश्वस्त सवशश्री.सन
ु ील कवे, ववजय
गोखले व डॉ.सववता गोखले याींनी पदपार स्वीकारल्यानींतर प्रनतषठानाची जन
ु ी
कागदपत्रे पाहताना रीं गशारदा सींदपाशतील व्यवहारात गैरव्यवहार झाल्याचे
ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

वि.प. २ (6)
(३) असल्यास, सदर प्रनतषठानच्या ववश्वस्ताींनी ना्यगह
ृ उपारयायासींदपाशत

काही अ्ी व शती नमद
ू असलेल्या कुलमख
ु त्यार पत्राचा (पॉवर ऑफ ॲ्नी)
ववकासकाने गैरवापर करीत ननयोजजत करारनाम्याचा पींग करुन त्यास अींनतम

स्वरूप न दे ता म्हाडा व इतर यींत्रणाींची फसवणक
ू करुन चक
ु ीच्या पध्दतीने

हॉ्े ल रीं गशारदा बाींिल्याचे अनतररक्त मख्
ु य सचचव, गहृ ननमाशण ववपाग याींनी
केलेल्या चौकशीत ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने दोर्ी ववकासकाववरुध्द कोणती कारवाद
ु ग
केली वा करयायात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ.जजतें द्र आव्हाड (३१-१२-२०२०) : (१) मराठी ना्क व मराठी सादहत्याचा
प्रसार व्हावा व त्याची जोपासना व्हावी या उद्देशाने म्हाडा प्राचिकरणाच्या

ददनाींक १६/०५/१९८० रोजीच्या ठरावान्वये ३००० चौ.मी. पख
ू ींड व ददनाींक

१४/०१/१९८६ रोजीच्या ठरावान्वये ४७६ चौ.मी. पख
ीं असा एकूण ३४७६
ू ड

चौ.मी. वाींद्रे येथील म्हाडाच्या समळकतीवरील पख
ू ींड रीं गशारदा प्रनतषठानला
९० वर्ांच्या कालाविीसाठी दर ३० वर्ांनी पाडेपट्टा नत
ु नीकरणाच्या काही
अ्ी व शतीनस
ु ार पाडेतत्वावर ववतररत करयायात आला.

ददनाींक २३/०१/१९८१ रोजी रीं गशारदा प्रनतषठानतफे श्री.प्रपद
ु ास वीरचींद

लो्ीया याींस मख
ु त्यारपत्र दे यायात आले, तसेच ववश्वस्त रीं गशारदा प्रनतषठान

व श्री.प्रपद
ु ास वीरचींद लो्ीया याींचेदरम्यान ववकास करारनामा करयायात
आला. सदर ववकास करारनाम्यामध्ये नाट्यगह
ृ कलाकाराींना राहयायासाठी
५५ खोल्याचे बाींिकाम करयायाबाबत नमद
ू नसल्याचे ददसन
ू येत.े

मब
ुीं द महानगर प्रदे श ववकास प्राचिकरण (ननयोजन, प्राचिकरण /

MMRDA) याींनी ददनाींक ३१/०८/२००१ रोजी व बहृ न्मब
ींु द म.न.पा. याींनी

ददनाींक २७/०९/२००१ रोजी सदरहू प्रनतषठानास मींजरु ी ददलेल्या सि
ु ाररत
नकाशानस
ु ार इमारतीमध्ये एकूण ७१ खोल्याींचे बाींिकाम झाले आहे .
(२) हे खरे आहे .

वि.प. २ (7)
(३), (४) व (५) या प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या

न्यायालयीन प्रकरणात मा.उच्च न्यायालयाच्या व शासनाच्या आदे शानस
ु ार
सदरहू प्रकरणाची सन
ु ावणी तत्कालीन अपर मख्
ु य सचचव (गह
ृ ननमाशण)
याींच्याकडे ठे वयायात आली होती. रीं गशारदा प्रनतषठानच्या ववश्वस्ताींनी

पख
ू ींडाचा वापर जास्तीत जास्त वाणणज्य प्रयोजनाथश करताना मळ
ू उदद्दष्य
साध्य झालेले नसल्याचे, तसेच मळ
ू करारनाम्यातील अ्ी व शतींचा पींग
केलेला असल्याचे, सन
ु ावणीअींती स्पष् झाल्याने तत्कालीन अप्पर मख्
ु य

सचचव (गह
ृ ननमाशण) याींनी याबाबत ददनाींक १०/१२/२०१९ रोजी आदे श पाररत
केलेले आहे त.
उक्त

पख
ु ींडाचा

वापर

रीं गशारदा

प्रनतषठानने

श्री.लो्ीया

याींना

व्यजक्तगत नावाने ववकास हक्क हस्ताींतरण केले. श्री.लो्ीया याींनी हे हक्क

परस्पर (म्हाडा ककीं वा िमाशदाय आयक्
ु त याींची परवानगी न घेता) रीं गशारदा

हॉ्े ल्स प्रा.सल. याींना हस्ताींतरीत केले. याचा आिार घेऊन रीं गशारदा हॉ्े ल्स
प्रा.सल. या त्रयस्त पक्षाने म्हाडाची परवानगी न घेता तसेच प्रत्यक्ष बाींिकाम
होयायापव
ू ीच

सदरहू
प्रनतषठानने करारनाम्यातील कलम २(i) मिील तरतद
ु ीींचे उल्लींघन करुन
म्हाडाची

८

व्यक्तीींना

फसवणक
ू

वाणणजज्यक

केल्याचे

ददसन
ू

गाळयाींचे

आल्याने

ववतरणे

मख्
ु य

केले.

अचिकारी,

मब
ींु द

गह
ृ ननमाशण व क्षेत्र ववकास मींडळ याींच्या ददनाींक २९/१०/२००४ च्या आदे शात
नमद
केलेले रुपये ५४,०१,७०४/- इतके अचिमल्
ू
ु य, त्यावरील व्याजासह

म्हाडाकडे तात्काळ जमा करावे. सदरहू रक्कमेवरील व्याज म्हाडाच्या प्रचसलत
ननयमानस
ु ार पररगणणत करुन रीं गशारदा प्रनतषठानास पढ
ु ील १ मदहन्याींत
कळववयायात यावे. म्हाडाकडून ननजश्चत केलेले सदर मल्
ु य व त्यावरील

व्याजाची रक्कम सदरहू प्रनतषठानाने त्यापढ
ु ील ४ मदहन्याच्या कालाविीत
समान हफ्तत्यात म्हाडाकडे परावे. तसेच सदर पख
ु ींडावर बाींिकाम करताींना,
रीं ग शारदा प्रनतषठानने म्हाडाकडे ववनींती केल्यानींतर, ददनाींक १८/०९/१९८६

रोजीच्या पत्रान्वये म्हाडाने सदर आराखडयाींना मींजूरी ददलेली आहे . सदर
पख
ु ींडाकरीता मींजूरी दे ताींना ना-हरकत प्रमाणपत्र रक्कम आकारयायात आली

होती ककीं वा कसे, याची म्हाडा स्तरावर प्रथमत: खातरजमा करुन, तशी

रक्कम आकारयायात आली नसल्यास त्यावेळच्या प्रचसलत िोरणानस
ु ार सदर
पख
ु ींडापैकी ज्या क्षेत्रावर वाणणजज्यक वापर झाला आहे, त्याचा ववचार करुन

वि.प. २ (8)
ना-हरकत प्रमाणपत्र रक्कम म्हाडाकडून ननजश्चत करयायात यावी व सदरची
रक्कम पढ
ु ील १ मदहन्यात कळववयायात यावी. म्हाडाकडून ननजश्चत केलेली
सदर

मल्
ू य

व

व्याजाची

रक्कम

रीं गशारदा

प्रनतषठानने

त्यापढ
ु ील

मदहन्याींच्या कालाविीत समान हफ्तत्यात म्हाडाकडे पराणा करावे.

४

तसेच, मब
ुीं द मींडळाने ददनाींक १८/०९/१९८६ रोजी ददलेली मींजूरीबाबत

मब
ुीं द मींडळाकडे उपलब्ि नसलेल्या कागदपत्राच्या नस्तीचा मब
ुीं द मींडळाने

कसोशीने शोि घ्यावा. सदर नस्ती/कागदपत्रे न सापडल्यास कायाशलयीन

पध्दतीनस
ु ार गन्
ु हा दाखल करावा. तसेच यास जबाबदार असणाऱ्या अचिकारी/
कमशचारी याींच्यावर म्हाडाने पढ
ु ील १ मदहन्यात कायशवाही करावी आणण जर,
रीं गशारदा प्रनतषठानने ववदहत कालाविीत सदर रक्कमेचा परणा म्हाडाकडे न

केल्यास पख
ू ींड ववतरणाचे आदे श रद्द करुन सदरचा पख
ू ींड त्यावरील सवश
बाींिकामासह म्हाडाने ताब्यात घ्यावा, असे आदे श पारीत केले आहे त.
___________

वपांपळिाडी वपराची (ता.पैठण, जज.औरां गाबाद) येर्ील
अांगणिाडी उघड्यािर र्रत असल्याबाबत
(६) ३०२८ (०२-०६-२०२०). श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय महहला ि
बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वपींपळवाडी वपराची (ता.पैठण, जज.औरीं गाबाद) येथील अींगणवाडीचे नऊ

वर्ांपासन
ू चे पाडे थकलेले असल्याने येथील अींगणवाडीच्या मदहला कमशचारी

बालकाींना उघडयावर पालन, पोर्ण व आहार वा्पासह सशकवीत असल्याचे

माहे माचश, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले असन
ू यामळ
ु े
बालकाींचा सवांचगण ववकास व शैक्षणणक दजाश यावर पररणाम होत आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत
ु ग
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.प. २ (9)
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) (०५-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही.

(२) जजल्हा वावर्शक योजना सन २०१८-२०१९ मिून वपींपळवाडी वपराची येथील

अींगणवाडी क्र.८ करीता इमारत मींजूर करयायात आलेली असन
ू , सदर
अींगणवाडी इमारतीचे बाींिकाम प्रगतीपथावर आहे .
(३) प्रश्न उद्पवत नाही.

___________

िोविड-१९ तनयांत्रणात आणण्यािरीता पॅिेज जाहीर िरण्याबाबत
(७) ३११९ (०२-०६-२०२०). श्री.प्रविण दरे िर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.विजय ऊर्थ

र्ाई धगरिर, श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.विनायिराि मेटे,

डॉ.पररणय र्ुिे : सन्माननीय मदत ि पन
ु िथसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) केंद्र शासनाने कोरोनावर मात करयायाकरीता रुपये १ लक्ष ७० हजार
को्ीचे पमकेज जाहीर केले असन
ू राज्य शासनाने १ रुपयाचेही पमकेज जाहीर
केले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, केरळ राज्याने रुपये २०,००० को्ीचे पमकेज जाहीर केले
असताना,

महाराषरासारख्या

प्रगत

राज्याने

पमकेज

जाहीर

न

केल्याने,

महाराषरात कोरोना बाचित रुग्णाींची सींख्या सवाशचिक आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, कोरोनाग्रस्त रुग्णाींसाठी पमकेज जाहीर न करता महाववकास
आघाडी सरकारचे आमदार व कायशकत्यांसाठी ननिी मींजूर करयायात आला, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने कोववड-१९ ननयींत्रणात आणयायासाठी
ु ग
रुपये ४०,००० को्ीचे पमकेज जाहीर करयायाबाबत कोणती कायशवाही केली वा
करयायात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.प. २ (10)
श्री.विजय िडेट्टीिार (०७-०१-२०२१) : (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही.

नैसचगशक आपत्तीच्या अनर्
ीं ाने नक
ु ग
ु सानग्रस्त नागररकाींना आचथशक

मदत दे यायासाठी स्थापन करयायात आलेल्या राज्य आपत्ती प्रनतसाद ननिी
(SDRF) मिन
कोववड-१९ ववर्ाणच्
ू
ू या प्रादप
ु ाशवास प्रनतबींि करयायासाठी
करावयाच्या

ववववि

उपाययोजनाींसाठी

केंद्र

शासनाने

ननिाशररत

केलेल्या

ननकर्ानस
ु ार जजल्हयाींना ननिी ववतररत करयायात आला आहे . आतापयंत या

प्रयोजनासाठी राज्य आपत्ती ननिीमिून एकूण रुपये ८६० को्ी ९२ लक्ष
ननिी ववतररत करयायात आला आहे .
(५) प्रश्न उद्पवत नाही.

___________

मांब
ु ईतील झोपडपट्टी पन
ु विथिास प्रिल्पाबाबत हाऊशसांग डेव्हलपमें ट
अॅण्ड नन्फ्राा्रक्चर शलशमटे डचा िरार रद्द िरण्याबाबत

(८) ३१३२ (२९-०५-२०२०). श्री.प्रविण दरे िर, श्री.विजय ऊर्थ र्ाई धगरिर,

श्री.प्रसाद लाड, अॅड.तनरां जन डािखरे , डॉ.पररणय र्ुिे, श्री.रमेशदादा पाटील,
श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
ृ तनमाथण मांत्री पढ
करतील काय :-

(१) मब
ुीं दतील २४ झोपडपट्टी पन
ु वशसनचा करार “एचडीआयएल” कींपनीसोबत

करयायात आला असन
ू सदर कींपनीने अत्यल्प प्रमाणात प्रकल्पाचे काम पण
ू श
केल्यामळ
ु े उक्त करार रद्द करयायाचा ननणशय शासनाने घेवन
ू सदर कींपनीला
कारणे दाखवा नो्ीस बजावयायात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वाींद्रे पव
ू श येथील पारत नगर झोपडपट्टी पन
ु वशसनाींतगशत तेथील
पात्र ठरववयायात आलेल्या रदहवाशाींनी घरे ररकामी करुन ददली असता

सरु
ु वातीला कींपनीकडून पयाशयी जागेचे घरपाडे ददले जात होते, परीं तु काही

कालाविीनींतर घरपाडे समळणे बींद झाल्यामळ
ु े रदहवाशाींनी झोपडपट्टी पन
ु वशसन
प्राचिकरणाकडे वारीं वार तक्रारी करूनही सदर कींपनीवर कोणतीही कारवाद
करयायात

आली

नसल्यामळ
ु े

पररसरातील

३२

रदहवाशाींनी

मब
ुीं द

उच्च

न्यायालयात िाव घेवन
ू सदर प्रकल्प जलदगतीने पण
ू श करयायाची आणण
त्याींना कायमस्वरुपी घरे प्रदान करयायाचे आदे श पाररत करयायाबाबतची
मागणी केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी ददनाींक ११ फेब्रव
ु ारी, २०२० रोजी सन
ु ावणी
झाली असता राज्याचे महाचिवक्ता याींनी शासनाने सदर कींपनीवर नो्ीस

बजावल्याची तसेच कींपनीला ददवाळखोर जाहीर करयायाची प्रकक्रया सरू
ु
केल्याची मादहती न्यायालयाला ददली असता न्यायमत
ू ींच्या खींडपीठाने सचचव

गह
ु वशसन प्राचिकरणाने बैठक घेऊन या मद्द्
ु याबाबत
ृ ननमाशण व झोपडपट्टी पन
चचाश करुन तोडगा काढावा असे आदे श ददले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनस
ु ार

मब
ीं ाने सचचव
ुीं द उच्च न्यायालयाच्या खींडपीठाने ददलेल्या उपरोक्त आदे शानर्
ु ग
गह
ु वशसन प्राचिकरणाची बैठक सींपन्न झाली आहे
ृ ननमाशण आणण झोपडपट्टी पन

काय तसेच झोपडीिारकाींच्या मागयायाींबाबत कोणकोणते ननणशय घेतले वा
घेयायात येत आहे त,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ.जजतें द्र आव्हाड (०१-०१-२०२१) : (१)

हे खरे नाही.

मे.एचडीआयएल या ववकासकामाफशत १३ झोपडपट्टी पन
ु वशसन योजना

मींजूर असन
ू सद्य:जस्थतीत सािारणत: बींद अवस्थेत आहे त. सद्य:जस्थतीत

ववकासकावर ददवाळखोरी जाहीर करयायाची प्रकक्रया एन.सी.एल.्ी. (National
Company law Tribunal) माफशत सरु
ु आहे . झोपडपट्टी पन
ु वशसन प्राचिकरण
अथवा शासनाकडून सदर कींपनीला अद्यापपयंत कारणे दाखवा नो्ीस
बजावयायात आलेली नाही.

(२) व (३) या योजनेतील काही रदहवाशाींचे घरपाडे थकीत आहे . ववकासक
मे.एचडीआयएल याींच्यासोबत झालेल्या ३ नोंदणीकृत कराराच्या आिारे

मे.बि
ु परू बबल्डकॉन याींनी सदरची योजना त्याींना पण
ू श करयायाचा अचिकार
असल्याचे नमद
ू करुन तसा अजश याचचका एल (क्र.२२१७) of २०१९ मध्ये
दाखल केला आहे .

ववकासक मे.एचडीआयएल याींच्याववरुध्द ददवाळखोरी जाहीर करयायाची

प्रकक्रया एन.सी.एल.्ी. (National Company law Tribunal) न्यायालयात
चालू

असल्याची

मादहती

वकीलाींनी

मा.न्यायालयात

ददलेली

आहे .
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मा.न्यायालयाने सचचव, गह
ु य कायशकारी अचिकारी, झोपडपट्टी
ृ ननमाशण व मख्
पन
ु वशसन प्राचिकरण याींना बैठक घेऊन योजनेशी सींबचीं ित सवश मद्द
ु याींवर चचाश
करुन काय तोडगा काढता येदल याची चाचपणी करावी, असे आदे श ददलेले
आहे त.

(४) मा.उच्च न्यायालयातील याचचका (एच) क्र.२११७/२०१९, इस्तारी रमाय्या
व

इतर

ववरुध्द

मे.एचडीआयएल

व

इतर

या

याचचकेमिील

ददनाींक

११/०२/२०२० रोजीच्या आदे शाच्या अनर्
ीं ाने प्रिान सचचव, गह
ु ग
ृ ननमाशण ववपाग

याींच्या दालनात ददनाींक २८/०७/२०२० रोजी सींयक्
ु त बैठक सींपन्न झालेली

आहे . यामध्ये प्रलींबबत पन
ु वशसन, प्रलींबबत पाडे व इतर सवश मद्द
ु याींबाबत
सववस्तर चचाश करयायात आली असन
ू मे.बि
ु परू बबल्डकॉन याींनी प्रलींबबत
घरपाडे अदा करयायासाठी एकूण रुपये ६,९१,७०,०००/- चे दोन िनादे श

झोपडपट्टी पन
ु वशसन प्राचिकरणाकडे जमा केलेले आहे त. सदर बैठकीचा

इनतवत्ृ ताींत तयार करयायात आला असन
ू शपथपत्राव्दारे त्या इनतवत्ृ ताची प्रत
मा.न्यायालयाच्या अवलोकनाथश सादर केली आहे .
(५) प्रश्न उद्पवत नाही.

___________

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

(९) ३२१६ (१०-०६-२०२०). श्री.विजय ऊर्थ र्ाई धगरिर, श्री.प्रविण दरे िर,

श्री.रामतनिास शसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत

पररचारि, श्री.महादे ि जानिर : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१)

मब
ींु दतील

ददहसर

पजश्चमेला

सलींक

रोड

जवळ

काींदरपाडा

येथील

खारफु्ीची तोड सरू
ु असल्याचे स्थाननक नागररकाींनी ददनाींक ५ मे, २०२०
रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आणून ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पव
ू ीपेक्षा काही पागात खारफु्ीची दा्ी कमी झाली असन
ू

तेथे जाणाऱ्या लोकाींची आणण गाडयाींची सींख्या अचानक वाढली व काही वेळा
ड्रमची वाहतक
ू होत असल्याचे ही स्थाननकाींनी साींचगतले आहे , हे ही खरे आहे
काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने कोणती कारवाद केली वा करयायात येत
ु ग
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.बाळासाहे ब र्ोरात (२२-१२-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) मौजे ददहसर
पजश्चमेला काींदरपाडा येथे खारफु्ीच्या परीसरामध्ये लोकाींची व गाडयाींची

सींख्या अचानक वाढल्याबाबतची बातमी ददनाींक ०६/०५/२०२० रोजी महाराषर
्ादम्स या वत्ृ तपत्रातन
ू प्रससध्द झाली होती.

त्यानर्
ीं ाने महसल
ववपागाच्या ताब्यातील क्षेत्राबाबत तहससलदार,
ु ग
ू

बोरीवली याींनी या जागेची स्थळ पाहणी केली असन
ू , त्यानस
ु ार दलदल,

नतवराींची झाडे ददसन
ू येत असन
ू , या दठकाणी काींदळवनाची तोड झाल्याचे

ददसन
ू आले नाही. तसेच सदर दठकाणी गाडयाींची आणण ड्रमची वाहतक
ू होत
नसल्याचे स्थळ पाहणीच्यावेळी ननदशशनास आलेले नाही, असा अहवाल ददला

आहे . तसेच वन ववपागाच्या ताब्यातील ददहसर व काींदरपाडा येथील

अचिसचू चत काींदळवन क्षेत्रामध्ये तोड झाल्याचे ददसन
ू आलेले नाही असा
अहवाल काींदळवन कक्ष, मब
ींु द याींनी सादर केला आहे .
___________

खारे िुरण (जज.पालघर) येर्े लीज सांपूनही शमठागरे सुरू असल्याबाबत
(१०)

३३०४

(२८-०५-२०२०).

श्री.बाळाराम

पाटील,

श्री.किशोर

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

दराडे :

(१) पालघर जजल्हयातील खारे कुरण समठागराींमळ
ु े पींचक्रोशीतील शेतजसमनी,
ववदहरी, कुपनसलका आदीमध्ये क्षारयक्
ु त पाणी सशरत रादहल्याने या जसमनी

नापीक होऊन वपयायाचे पाणीही क्षारयक्
स्थाननकाींनी ज्या
ु त झाले असन
ू
समठागराींची लीज सींपली आहे त, त्याींना ती वाढवन
ू दे ऊ नये यासाठी सन
२००९ च्या अगोदरपासन
ू लोकचळवळ सरु
ु केली होती, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, समठागरवाल्याींनी उच्च न्यायालयात जाऊन स्थचगती समळवन
ू
पन्
ु हा समठागरे सरू
ु करयायाचे ठरववले असता त्याला मा.उच्च न्यायालयाने
स्थचगती ददल्याने समठागरे बींद करून सदर जमीन शासनाकडे जमा करायला

हवी होती असे असतानाही त्यादठकाणी अवैिररत्या समठागरे सरु
ु असल्याची
बाब ननदशशनास येत आहे तसेच मा.उच्च न्यायालयाने ददलेल्या ननणशयाचा

अवमान केल्याप्रकरणी व मद
ु त सींपल्यानींतरही वर्ाशनव
ु र्े समठागराींचा ताबा
सोडलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, समठागराींमळ
ु े वपयायाचे तसेच शेतीचे पाणी खराब झाल्याचा

उल्लेख पज
ू ल सवेक्षण ववपागाने ददनाींक २४ जानेवारी, २००५ रोजी वा
त्यासम
ववपागाला पाठववलेल्या पत्रात केला होता तसेच
ु ारााास महसल
ू
समठागरापासन
ू चे अींतर पाहता यापढ
ु े समठागरामळ
ु े पज
ू ल अचिक क्षारयक्
ु त
होदल, असा अहवाल पाठववल्याने हे समठागर बींद करयायाचा ननणशय शासनाने
घेतला होता, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, खारे कुरण येथील ७०० एकर शासकीय जसमनीवर मीठ
उत्पादन करणारी समठागरे असन
ू या सवांचे लीज सींपले असल्याने शासनाने
या समठागराींवर कोणती कायदे शीर कायशवाही केली वा करयायात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.बाळासाहे ब र्ोरात (०१-०१-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे .

खारे कुरण ता.पालघर येथील ग्रामस्थ, ग्रामपींचायत खारे कुरण व

लोकप्रनतननिीींनी सन २००४ पासन
ू वेळोवेळी शासन, जजल्हाचिकारी, अप्पर
जजल्हाचिकारी जव्हार व तहससलदार पालघर याींच्याकडे ननवेदने ददलेली
आहे त.

(२), (३), (४) व (५) उपरोक्त तक्रारीच्या अनर्
ीं ाने व वररषठ पव
ै ाननक,
ु ग
ू ज्ञ

पज
ीं ाने
ू ल सींरक्षण आणण ववकास यींत्रणा, ठाणे याींचेकडील अहवालाच्या अनर्
ु ग

प्राप्त प्रस्तावानस
ु ार शासनाने ददनाींक ३१/०८/२००९ च्या ज्ञापन अन्वये मौजे
खारे कुरण येथील सम
ु ारे ७०० एकर जसमनीवरील समठागराींचे प्रकल्प बींद करुन
जमीन शासन जमा करयायाबाबत आदे श ननगशसमत केले. तथावप, मीठ

उत्पादनिारकाींनी शासनाच्या सदर आदे शाववरुध्द मा.उच्च न्यायालय, मब
ुीं द
येथे वेगवेगळ्या याचचका दाखल केल्या असन
ू सदर प्रकरण न्यायप्रववष् आहे .
___________
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अिोला जजल्हा पररषदे च्या दध
ू पुणाथ योजनेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत
(११)

३३२८

(२९-०५-२०२०).

श्री.गोवपकिशन

बाजोरीया :

ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) अकोला जजल्हा पररर्दे ने राबववलेली दि
ू पण
ु ाश योजना अपयशी झाल्याचे
माहे माचश, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या योजनेव्दारा वा्प करयायात आलेली दि
ु ाळ जनावरे

खरे दीत गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी लोकप्रनतननिीींनी शासनाकडे केलेल्या
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दि
ु ाळ जनावरे खरे दी

प्रकरणातील दोर्ीींवर कारवाद करुन दि
ू पण
ु ाश योजना नव्या स्वरुपात अकोला
जजल्हयात लागू करयायाबाबत कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.हसन मश्र
ु ीर् (३०-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.
(२) नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद्पवत नाही.
___________

हहांगोली जजल्हा पररषदे मधील ररक्त पदे र्रण्याबाबत
(१२) ३५१५ (०२-०६-२०२०). श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय ग्रामवििास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दहींगोली जजल्हा पररर्दे मध्ये ग् “अ” व ग् “ब” ची पदे (महाराषर

ववकास सेवेतील पदे वगळून) ववत ववपाग, बाींिकाम ववपाग, ससींचन ववपाग,

पाणीपरु वठा ववपाग, सावशजननक आरोग्य ववपाग, पशस
ीं िशन ववपाग, कृर्ी
ु व
ववपाग, सशक्षण ववपाग व इतर ववपागातील पदे मोठ्या प्रमाणात ररक्त
आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपववपागीय अचिकारी वगश-२, उप असपयींता वगश-२, उप

असपयींता (स्थापत्य) वगश-२, तालक
ु ा आरोग्य अचिकारी ग्-अ, वैद्यकीय
अचिकारी ग्-ब तसेच पशि
ु न अचिकारी ग्-अ, ग् सशक्षणाचिकारी वगश-२,

मख्
ु य अध्यापक ग्-२, अिीक्षक (राजपबत्रत), समाजकल्याण अचिकारी व
बालववकास प्रकल्प अचिकारी ही पदे ररक्त आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, सावशजननक आरोग्य ववपागातील पदे ररक्त असल्यामळ
ु े कोववड-१९
या महामारीमध्ये आरोग्य ववपागावर मोठ्या प्रमाणात कामाचा ताण पडत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने दहींगोली जजल्हा पररर्दे मिील ररक्त पदे
ु ग
परयायाबाबत कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हसन मश्र
ु ीर् (३१-१२-२०२०) : (१) होय.
(२) होय.
(३) होय.

(४) ग्रामववकास ववपागाकडून सींबचीं ित ववपागाींना व सींबचीं ित शासकीय

अचिकाऱ्याींना, सवश प्रचसलत ननयमाींचे व शासनाने वेळोवेळी ददलेल्या ननदे शाींचे
पालन करुन, जजल्हा पररर्द, दहींगोली येथील ररक्त पदे तातडीने परयायाचे
ननदे श दे यायात आलेले आहे त.
(५) प्रश्न उद्पवत नाही.

___________

निी मुांबईत मासेमारी पास/परिाना िायाथलय सुरु िरण्याबाबत
(१३) ३५१६ (०२-०६-२०२०). श्री.रमेशदादा पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि
४८६३५ ला हदनाांि २ जुल,ै २०१९ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदर्ाथत
सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे जजल्हयातील अींबरनाथ, बदलापरू , कजशत, सपवींडी, मरु बाड तसेच

नवी मब
ुीं दतील कोपरखैरणे, घणसोली, ऐरोली, वाशी व बेलापरू येथील

मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या मदहलाींना कफसशींग पास व फॉमश नींबर २ घेयायासाठी
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पालघर

येथे

जावे

लागत

असन
ू

नवी

मब
ींु द

ते

पालघर

हे

अींतर

प्रवासाच्यादृष्ीने मदहलाींना खूपच गैरसोयीचे व त्रासदायक होत असल्याची
बाब माहे डडसेंबर, २०१९ च्या शेव्च्या सप्ताहात ननदशशनास आली, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामळ
ु े नवी मब
ुीं दतच मध्यवती दठकाणी कफसशींग पासचे
कायाशलय उपलब्ि करून द्यावे अशी मागणी तेथील लोकप्रनतननिी व कोळी
बाींिवाींकडून मत्स्यव्यवसाय ववपागाकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नवी मब
ुीं दत मासेमारी
पास/परवाने समळववयायाचे कायाशलय सरु
ु करयायाबाबत कोणती कायशवाही केली
वा करयायात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अ्लम शेख (०१-०१-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) व (४) पालघर जजल्हयाच्या ननसमशतीनींतर मत्स्यव्यवसाय ववपागाचे ठाणे

जजल्हा व पालघर जजल्हयासाठी स्वतींत्र जजल्हा कायाशलय ननमाशण करणे व
सदर

कायाशलयासाठी

कायशवाही सरु
ु आहे .

पदननसमशती

करयायाच्या

प्रस्तावावर

शासनस्तरावर

___________

राज्यात अििाळी पािसामुळे शेतिऱ्याांचे नुिसान झाल्याबाबत
(१४)

३५७४

(०२-०६-२०२०).

श्री.सजु जतशसांह

ठािूर,

श्री.सदाशशि

खोत,

श्री.महादे ि जानिर, श्री.जयांत प्रर्ािर पाटील, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.रामदास

आांबटिर : सन्माननीय मदत ि पन
ु िथसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) ववदपाशसह राज्यात माहे एवप्रल-मे, २०२० मध्ये झालेल्या अवकाळी
पावसामळ
ु े शेतकऱ्याींचे नक
ु सान झाल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, शेतकऱ्याींवर किी अवकाळी पाउस, गारपीठ तर किी कोरोना

ववर्ाणूजन्य आजारासारखे सींक् उद्पवल्याने शेतकऱ्याींच्या मालाला कवडी
मोल पाव समळत असल्याने शेतकरी आचथशक सींक्ात सापडला असल्याचे
माहे मे, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानस
ु ार

शेतकऱ्याींच्या शेतीचे पींचनामे करून नक
ु सान परपाद दे यायासींदपाशत तसेच
शेतकऱ्याींना सींक्ातन
ू बाहेर काढयायाकरीता कृर्ी पींपाचे वीज बील माफ व
कृर्ी कजाशला स्थचगती दे यायाबाबत कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विजय िडेट्टीिार (२१-१२-२०२०) : (१) होय.
(२) अींशत: खरे आहे .

(३) शेतीवपकाींचे पींचनामे करयायात आलेले असन
ू नक
ु सानीबाबतचा प्रस्ताव
शासनास प्राप्त झालेला आहे .
(४) प्रश्न उद्पवत नाही.

___________

पालघर जजल््यातील मीठ उत्पादिाांच्या अडचणीबाबत
(१५) ३७४४ (०२-०६-२०२०). श्री.विजय ऊर्थ र्ाई धगरिर : सन्माननीय
महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालघर जजल्हयातील डहाणू, तलासरी, पालघर, वसद तालक्
ु यात समद्र
ु
ककनारपट्टी व खाजण जसमनीत ववववि दठकाणी समठागराींमध्ये मशागत करून

मीठ तयार करयायात आले असन
मीठ उचलयायासाठी श्रसमक समळत
ू
नसल्याने मीठ उत्पादक अडचणीत आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याआिी अवकाळी पावसामळ
ु े उसशराने मीठ उत्पादन करावे

लागल्यामळ
ु े मीठ व्यवसायाला परवानगी द्यावी अशी ववनींती ठाणे जजल्हा
मध्यवती सहकारी सींघाने शासनाकडे केली असल्याची बाब माहे मे, २०२०
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, शासनाने परवानगी ददल्यास मीठ उचलयायास व पाठववयायास

मदत होदल अन्यथा सव्वा मदहन्याच्या सशल्लक कालाविीमध्ये नक
ु सान
होयायाची शक्यता वतशववयायात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, मीठ उत्पादन व्यवसाय सरू
ु करयायास शासनाने परवानगी
दे यायाबाबत कोणता ननणशय घेतला वा घेयायात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.बाळासाहे ब र्ोरात (०१-०१-२०२१) : (१) अींशत: खरे आहे .

(२) अशी बाब नाही तथावप, कोववड-१९ च्या अनर्
ीं ाने शासनाने जाहीर
ु ग

केलेल्या लॉकडाऊनमळ
ु े मौजे खारे कुरण, ता.जज.पालघर येथील समठागरात
काम करणाऱ्या कामगाराींना डहाणू व तलासरी तालक्
ु यातन
ू आणयायासाठी
परवानगी समळणेबाबत ठाणे जजल्हा मजच्छमार मध्यवती सहकारी सींघाने

तहससलदार, पालघर याींना ददनाींक ०६/०५/२०२० रोजी ननवेदन ददले आहे .

त्यानर्
ीं ाने तहससलदार, पालघर याींनी ददनाींक ०६/०५/२०२० अन्वये सदरहू
ु ग
कामगाराींना तलासरी व डहाणू तालक्
ु यातन
ू आणयायासाठी परवानगी दे यायात
आली आहे .

(३) व (४) मीठ उत्पादन करणाऱ्या कींपनीस मीठ उत्पादनास व पाठववयायास
परवानगीची आवश्यकता नसल्याचे उप मीठ आयक्
ु त, मब
ुीं द याींनी कळववले आहे .
(५) प्रश्न उद्पवत नाही.

___________

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

(१६) ४०१७ (१५-०७-२०२०). श्री.रामदास आांबटिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :
सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ मांत्री पढ

(१) साींवगी (मेघे) (जज.विाश) पोलीस ठायायाींतगशत सेलसरु ा सशवारात सहा
नारािमानानी एका वववाहीत मदहलेला नोकरीचे आसमर् दाखवन
ू नतला व
नतच्या पतीला एका फामशहाऊसला बोलावन
ू नतच्या पतीला बािून मदहलेवर

अत्याचार केल्याची घ्ना ददनाींक २९ जन
ू , २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननदशशनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोर्ीीं आरोपीींवर कोणती
कारवाद केली वा करयायात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अतनल दे शमख
ु (२१-१२-२०२०) : (१) होय, सदर घ्ना ददनाींक २७ जून,
२०२० रोजी घडली आहे .

(२) उक्त प्रकरणी कफयाशदीच्या तक्रारीवरून पोलीस स््े शन सावींगी (मेघे) येथे

अपराि क्र. २२९/२०२० कलम ३७६ (ड), ३४२, ५०६ पादीं वव अन्वये गन्
ु हा

नोंदववयायात आला आहे . सदर गन्
ु हयातील नमद
ु आरोपी क्र. १ ते ६ याींना
अ्क करयायात आली असन
ू सध्या आरोपी हे न्यायालयीन कोठडीत आहे त.

आरोपीींववरूध्द मा.न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल केले असन
ू सद्य:जस्थतीत
सदर गन्
ु हा न्यायप्रववष् आहे .
(३) प्रश्न उद्पवत नाही.

___________

पूिथ विदर्ाथत िोरोना चाचणी तपासणी िेंद्र सुरु िरण्याबाबत
(१७) ४१२९ (१७-०७-२०२०). श्री.रामदास आांबटिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

सन्माननीय सािथजतनि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ववशेर्त: पव
ू श ववदपाशत नागपरू , पींडारा, चींद्रपरू , विाश, गोंददया व
गडचचरोली या जजल्हयात मोठ्या प्रमाणात कोरोना ववर्ाणू सींसगाशचे रुग्ण
वाढत असन
ू केवळ ८ आर्ीपीसीआर मशीनव्दारे कोरोना चाचणी तपासणी

होत असल्याचे ददनाींक २५ मे, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात ववशेर्त: ववदपाशत चींद्रपरू , गडचचरोली व विाश ही

जजल्हे आददवासी व नक्षलप्रपावी असन
ू येथील जजल्हा रुग्णालय, ग्रामीण
रुग्णालय व प्राथसमक रुग्णालयाची अवस्था दयनीय असल्याने कोरोना

ववर्ाणू सींसगश वाढत असल्याचे माहे मे, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, पव
ींु द
ू श ववदपाशतील रुग्णाची वाढती सींख्या लक्षात घेता मा.मब

उच्च न्यायालय नागपरू खींडपीठाने चींद्रपरू , गडचचरोली, पींडारा, गोंददया व

यवतमाळ येथे कोरोना तपासणी केंद्र सरु
ु करयायाचे आदे श दे वन
ू ही सदर
आदे शाचे पालन झाले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पव
ू श ववदपाशत कोरोना
चाचणी तपासणी मशीन वाढवन
ू तपासणी केंद्र सरु
ु करयायासोबत जजल्हा,

ग्रामीण व प्राथसमक रुग्णालयात अद्ययावत सोयी सवु विा उपलब्ि करुन
दे यायाबाबत कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.राजेश टोपे (०४-०१-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे .

कोरोना उद्रे काच्या सरु
ु वातीच्या काळात नागपरू मींडळात ८ दठकाणी

आर्ीपीसीआर मशीनव्दारे कोरोना चाचणी तपासणी उपलब्ि करयायात आली
होती. त्यानींतर वाढ करुन अनतररक्त ७ दठकाणी आर्ीपीसीआर मशीनव्दारे
कोरोना चाचणी तपासणी सवु विा करयायात आली आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) हे खरे नाही.

सध्या पव
ु श ववदपाशत आय.सी.एम.आर. मान्यता प्राप्त १० शासकीय

आणण ५ खाजगी अशा एकूण १५ प्रयोगशाळा कायशरत आहे त. पव
ु श ववदपाशतील

पींडारा वगळता सवश जजल्हयात प्रयोगशाळा सरु
ु आहे त. गडचचरोली जजल्हा
रुग्णालयात ट्रुनम् पध्दतीने तपासणी सरु
ु आहे .

(४) नागपरू मींडळातील सवश जजल्हयात उपरोक्त १५ प्रयोगशाळा व्यनतररक्त

रमपीड ॲन््ीजेन ्े स्् व्दारे ही कोरोना ननदान करयायात येत आहे . तसेच
कोरोना रुग्णोपचारासाठी सवश जजल्हयाींमध्ये बत्रस्तरीय रुग्णालय व्यवस्था
करयायात आली आहे .

(५) प्रश्न उद्पवत नाही.
___________
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राज्यात ग्रामपांचायतीांच्या िायाथलयासाठी ्ितांत्र नमारती बाांधण्याबाबत
(१८) ४१७० (०९-०९-२०२०). श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय ग्रामवििास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील एकूण २८ हजार ग्रामपींचायतीींपक
ै ी सम
ु ारे ४ हजार २५२
ग्रामपींचायतीींना स्वत:च्या कायाशलयासाठी स्वतींत्र इमारत नाही, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू ग्रामपींचायतीच्या
कायाशलयासाठी स्वतींत्र इमारती उपारयायाबाबत कोणते ननयोजन व तरतद
ू
केली वा करयायात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हसन मश्र
ु ीर् (३०-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.

(२) राज्यातील ज्या ग्रामपींचायतीींना स्वत:च्या कायाशलयासाठी स्वतींत्र इमारत

नाही, अशा ग्रामपींचायतीींना स्वतींत्र कायाशलय इमारत बाींियायासाठी ग्रामववकास

ववपागाच्या ददनाींक २३ जानेवारी, २०१८ रोजीच्या शासन ननणशयान्वये,
मा.बाळासाहे ब

ठाकरे

स्मत
ृ ी

मातोश्री

ग्रामपींचायत बाींिणी योजना

सरू
ु

करयायात आलेली असन
ददनाींक ०२ नोव्हें बर, २०१८ रोजीच्या शासन
ू
ननणशयान्वये, सदर योजनेच्या प्रचसलत िोरणात सि
ु ारणा करयायात आलेली
आहे .

मा.बाळासाहे ब ठाकरे स्मत
ृ ी मातोश्री ग्रामपींचायत बाींिणी योजनेंतगशत,

आतापयंत एकूण १,०७४ ग्रामपींचायतीींना, त्याींची स्वत:ची ग्रामपींचायत इमारत
बाींियायासाठी मान्यता दे यायात आलेली आहे . सन २०२०-२०२१ या आचथशक
वर्ाशसाठी सदर योजनेंतगशत रुपये १५०.०० को्ी इतका ननिी अथशसक
ीं ल्पीत
करयायात

आलेला

आहे .

या

योजनें तगशत

ज्या

ग्रामपींचायतीींना

स्वत:चे

कायाशलयाची इमारत अद्याप मींजूर झालेली नाही, अशा या योजनेत पात्र
असणाऱ्या

उवशररत

ग्रामपींचायतीींना

ननिीच्या

्प्प्या-्प्प्याने मान्यता दे यायाचे ननयोजन आहे .
(३) प्रश्न उद्पवत नाही.

___________

उपलब्ितेनस
ु ार,

पववषयात
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रत्नाधगरी जजल््यातील धनगरिाड्याांचा वििास न झाल्याबाबत
(१९) ४१९२ (१४-०९-२०२०). श्री.रामदास िदम : सन्माननीय नतर मागास

बहुजन िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वसींतराव ताींडावस्ती ददनाींक ३० जानेवारी, २०१८ रोजीच्या शासन
ननणशयानस
ु ार

लोकसींख्येनस
ु ार

अनद
ु ाननत

रक्कम

ठरववयायात

आली

असल्यामळ
ु े रत्नाचगरी जजल्हयातील िनगरवाडयाींच्या ववकास लोकसींख्येच्या
ननकर्ामळ
ु े होऊ शकलेला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रत्नाचगरी जजल्हा हा डोंगरी जजल्हा असल्याने िनगर

समाजासाठी डोंगरी जजल्हयाचे ननकर् लावावेत व योजनेच्या अ्ी व ननकर्

सशचथल करणेबाबत लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक ११ फेब्रव
ु ारी, २०२० रोजी वा
त्यासम
ु ारास शासनाकडे पत्रव्यवहार केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही
केली वा करयायात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विजय िडेट्टीिार (३०-१२-२०२०) : (१) शासन ननणशय, ववमक्
ु त जाती,
प्क्या जमाती, इतर मागासवगश व ववशेर् मागास प्रवगश कल्याण ववपाग

क्र.ताींसय
ु ो-२०१७/प्र.क्र.८४/ववजापज-१, ददनाींक ३० जानेवारी, २०१८ अन्वये
वसींतराव

नादक

ताींडा/वस्ती

सि
ु ार

योजनेमध्ये

दसलत

वस्ती

सि
ु ारणा

योजनेच्या ितीवर ताींडा/वस्ती सि
ु ार योजना सि
ु ाररत करयायात आली असन
ू
त्या अींतगशत लोकसींख्येच्या ननकर्ावर अनद
ु ानाची रक्कम ववतररत करयायात
येत.े

(२) िनगर समाजासाठी योजना ही आददवासी ववपागाच्या ितीवर आहे .
त्याला हे ननकर् लावता येत नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद्पवत नाही.

___________
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न्यु माांडिे (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) येर्ील पयाथयी
र्त्याला सांरक्षण शर्ांत बाांधण्याबाबत

(२०) ४२९४ (१४-०९-२०२०). श्री.रामदास िदम : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खेड (जज.रत्नाचगरी) येथील ग्रामस्थाींच्या सातत्याच्या मागणीनस
ु ार न्यु
माींडवे

ल.पा.यो.

येथील

पयाशयी

रस्त्याला

सींरक्षण

सपींत

बाींियायाच्या

अींदाजपत्रकास मान्यता दे णेबाबत लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक १६ माचश, २०२०
रोजी वा त्यासम
ु ारास शासनाकडे पत्रव्यवहार केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सींरक्षण सपींत बाींियायाच्या कामास मान्यता
दे णेबाबत कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयांत पाटील (०१-०१-२०२१) : (१) होय.
(२) चौकशीचा प्रश्न उद्पवत नाही.

उल्लेणखत कामे ही पन
ु वशसन नागरी सवु विेमध्ये अींतपत
ूश नसल्याने

सदर कामाींना “ववशेर् बाब” म्हणन
ू मींजरू ी घेयायाबाबत तसेच त्यावर होणारा
खचश

प्रकल्प

खचाशमिून

करयायासाठीचा

प्रस्ताव

क्षेबत्रय

कायाशलयाकडून

शासनास सादर करयायात येत आहे . प्रस्ताव मान्यतेनत
ीं र अींदाजपत्रकाींना

सक्षम स्तरावर ताींबत्रक मींजूरी घेऊन सदर कामाींचा समावेश प्रस्ताववत
जव्दतीय सि
ु ाररत प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावामध्ये करुन पढ
ु ील कायशवाही
करयायात येदल.

(३) प्रश्न उद्पवत नाही.
___________

लॉिडाऊन िाळात मातांग समाजाला रोजगार शमळणेबाबत
(२१) ४४८४ (१४-०९-२०२०). श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय सामाजजि
न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) लॉकडाऊन काळात मातींग समाजातील गोरगररबाींना कसलाच रोजगार
समळाला नाही, त्याींच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या समाजघ्काींना उपारी यावी म्हणून काही योजना
शासनाने राबवायचे ठरववले आहे काय,
(३)

असल्यास,

लोकशाहीर

अयाणापाऊ

साठे

महामींडळाींतगशत

मातींग

समाजातील बेरोजगार यव
ु काींना रोजगार समळावा यासाठी ५० हजाराींचे कजश
दे यायाबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे , त्याची
अींमलबजावणी किी पासन
ू सरु
ु करयायात येदल,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.धनांजय मड
ुां े (३०-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.

(२) सादहत्यरत्न लोकशाहीर अयाणापाऊ साठे ववकास महामींडळ मयाश, मब
ुीं द हे

महाराषर शासनाचा अींचगकृत उपक्रम आहे . महामींडळामार्फशत राज्य तसेच

केंद्रीय महामींडळाच्या योजना राबववयायात येतात. सन २०२०-२०२१ या
ववत्तीय वर्ाशकरीता शासनाने खालीलप्रमाणे अथशसक
ीं ल्पीय तरतद
ू मींजूर केली
आहे .

अ. क्र.

योजना

१.

ववशेर् केंद्रीय अथशसहाय्य योजना

२.

बीज पाींडवल योजना

अथशसक
ीं ल्पीय तरतद
ू
१०९.११ को्ी
५.०० को्ी

उक्त तरतद
ू ीनस
ु ार महामींडळाने जजल्हा कायाशलयाींना उदद्दष् ननजश्चत

करुन ददली असन
ू उदद्दष्ाप्रमाणे जजल्हा कायाशलयामार्फशत प्राप्त अजाशनस
ु ार
मींजूरी व ननिी ववतरणाची कायशवाही सरू
ु आहे .

(३) ववशेर् केंद्रीय अथशसहाय्य योजनेंतगशत रुपये ५००००/- प्रकल्प मयाशदा

असलेल्या योजनेमध्ये सन २०२०-२०२१ या आचथशक वर्ाशकरीता जजल्हा
कायाशलयाींना १०,००० कजश प्रकरणाींचे पौनतक उदद्दष्े दे यायात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्पवत नाही.

___________

वि.प. २ (26)

बळीराजा चेतना अशर्यानातील पु्तिे खरे दी
िायथक्रमात गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(२२) ४५०५ (१४-०९-२०२०). श्री.सजु जतशसांह ठािूर : सन्माननीय मदत ि
पन
ु िथसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शेतकऱ्याींच्या आत्महत्या रोखयायासाठी ववशेर् कायशक्रम या शासनाच्या

ननणशयानस
ु ार उस्मानाबाद जजल्हयाची ननवड होऊन त्यासाठी साडेसात को्ीींचा

ननिी प्राप्त झाला होता या ननिीतन
ू नमकॉफ आणण आत्मा याींच्यामाफशत
प्रसशक्षण योजना आणण ववववि पस्
ु तके वा्पाचा कायशक्रम आयोजजत करयायाचे
ठरले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरच्या ननिीपैकी काही ननिी प्रसशक्षणात खचश होऊन

उरलेला ननिी पस्
ु तके ववतरणात खचश करयायात येणार होता, परीं तु सदर
पस्
ु तके ककती शेतकऱ्याींना वा्प झाली व कोणत्या शेतकऱ्याींना झाली याबद्दल

सींददग्िता असन
ू याबाबत गैरव्यवहार झाला असल्याची तक्रार शेतकरी वगाशने
केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या योजनेनस
ु ार बळीराजा चेतना असपयानाींतगशतच्या ६.२५
को्ीच्या पस्
ु तक खरे दीच्या सवश व्यवहाराची चौकशी शासनाने केली आहे
काय, सदर चौकशीत काय ननषपन्न झाले,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विजय िडेट्टीिार (२१-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) जजल्हाचिकारी, उस्मानाबाद कायाशलयाच्या ददनाींक १४ फेब्रव
ु ारी, २०२० च्या
आदे शान्वये मख्
ु य कायशकारी अचिकारी, जजल्हा पररर्द, उस्मानाबाद याींच्या
अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय चौकशी ससमती गठीत करयायात आली होती.

सदर ससमतीने ददनाींक २४/०७/२०२० अन्वये चौकशी अहवाल जजल्हाचिकारी,
उस्मानाबाद याींना सादर केला. त्यामध्ये तत्कालीन तहससलदार (सवशसािारण)

श्री.अपय मस्के याींच्याकडून कायाशलयीन कामकाजातील प्रशासकीय त्र्
ु ी
आढळून आल्या आहे त. त्या अनर्
ीं ाने श्री.मस्के याींच्याववरूध्द म.ना.से.
ु ग

(सशस्त व अपील) ननयम १९७९ च्या ननयम ८ नस
ु ार ववपागीय चौकशी

वि.प. २ (27)
करयायाबाबतचा

प्रस्ताव

ववपागीय

आयक्
ु त,

औरीं गाबाद

याींना

२७/०७/२०२० रोजी जजल्हाचिकारी, उस्मानाबाद याींनी सादर केला आहे .

ददनाींक

(४) प्रश्न उद्पवत नाही.

___________

औरां गाबाद जलसांपदा विर्ागातील ररक्त पदे र्रण्याबाबत
(२३) ४५३२ (१७-०७-२०२०). श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद जलसींपदा ववपागातील १४१ असपयींत्याींसह ९३१ कमशचारी
ददनाींक

३१

मे

रोजी

सेवाननवत्ृ त

झाले

तसेच

दरमहा

अचिकारी/कमशचारी सेवाननवत्ृ त होत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

जलसींपदा

ववपागात

सद्य:जस्थतीत

असपयींत्याींची पदे ररक्त आहे त, हे ही खरे आहे काय,

आठशे-नऊशे

२७००

कननषठ

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन जलसींपदा ववपागातील
ररक्त पदे परयायाबाबत कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?

श्री.जयांत पाटील (०१-०१-२०२१) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे . औरीं गाबाद
प्रदे शाींतगशत

ददनाींक

३१/०५/२०२०

सेवाननवत्ृ त झाले आहे त.

रोजी

एकूण

२७

असपयींत/े कमशचारी

(२) सद्य:जस्थतीत जलसींपदा ववपागात माहे जून, २०२० अखेर कननषठ
असपयींता (स्थापत्य/याींबत्रकी/ववद्यत
ु ) या सींवगाशची एकूण २५५४ इतकी पदे
ररक्त आहे त.

(३) ववत्त ववपागाच्या ददनाींक २५ मे, २०१७ पररपत्रकान्वये ववपागाचा नवीन
आकृनतबींि मींजरू होत नाही. तो पयंत ग्-क व ग्-ड पदे परतीस ननबंि
आहे . तथावप, शेतकऱ्याींचे उत्पन्न वाढववयायाच्या दृष्ीने कननषठ असपयींता

(स्थापत्य) याींची सरळ सेवच
े ी परती करयायास ववत्त ववपागाने मान्यता ददली

आहे . त्यानस
ु ार ५०० पदाींच्या परतीबाबत अध्यक्ष, ननवड ससमती, मख्
ु य
असपयींता (ववननददश ष् प्रकल्प), जलसींपदा ववपाग, पण
ु े याींच्याकडून महापरीक्षा

वि.प. २ (28)
पो्श लवर मागणी नोंदववयायात आली आहे . तथावप, महापरीक्षा पो्श लला
शासनाने स्थचगती ददल्याने सदर परती होवू शकली नाही.
शासनाचे

ननणशयान्वये

नवीन

िोरणानस
ु ार

महाआय्ीमाफशत

ददनाींक

ददनाींक
२०

१७/०८/२०२०

फेब्रव
ु ारी

२०२०

च्या
च्या

शासन
शासन

ननणशयात नमद
ू केल्यानस
ु ार Empanelment केलेल्या Vendor च्या यादीतन
ू
एका OMR Vendor ची ननवड करुन परीक्षा पार पाडाव्यात असे नमद
ू केले
आहे . त्यानस
ु ार परीक्षा घेयायाबाबतची पढ
ु ील कायशवाही करयायात येदल.

माहे ऑगस््, २०२० अखेर १६४ स्थापत्य असपयाींबत्रकी सहायकाींना

कननषठ असपयींता (स्थापत्य) या पदावर पदोन्नती दे यायात आलेली आहे .

त्यापैकी औरीं गाबाद ववपागात एकूण ६५ कननषठ असपयींत्याींची नेमणक
ू
करयायात आली आहे .

(४) प्रश्न उद्पवत नाही.

___________

खाजगी प्रयोगशाळा ि रुग्णालयाच्या सांगनमताने
रुग्णाांची लूट होत असल्याबाबत
(२४)

४५६८

(१७-०७-२०२०).

श्री.गोवपचांद

पडळिर,

श्री.सदाशशि

खोत,

अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.प्रविण दरे िर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.रमेशदादा पाटील :

सन्माननीय सािथजतनि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) शासन मान्य खाजगी प्रयोग शाळाींकडून सादर होणाऱ्या कोरोना रुग्णाींच्या

अहवालात सातत्याने सदोर् ननषकर्श काढले जात असल्याच्या प्रकारामळ
ु े
खाजगी

प्रयोगशाळा

आणण

रुग्णालयाच्या

सींगनमतामळ
ु े

नाहक

कोरोना

झाल्याचे पासवन
ू रुग्णाींची ल्
ू होत असल्याचा प्रकार माहे जन
ू , २०२० मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ठायायातील एका खाजगी प्रयोगशाळे त ददनाींक १५ मे २०२०
रोजी ४४ कोरोना सींशनयताींच्या चाचयाया करयायात आल्या त्यापैकी १२ रुग्णाींचे
अहवाल सकारात्मक असल्याचे ननषकर्श या प्रयोगशाळे ने काढला मात्र त्यापैकी

काही रुग्णाींना कोणतेही लक्षणे नसल्याचे ठाणे महानगरपासलका प्रयोगशाळे त
केलेल्या फेरतपासणीत स्पष् झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,

वि.प. २ (29)
(३) असल्यास, अशाच एका शासन मान्य खाजगी प्रयोगशाळे कडून काही
चाचणी अहवाल सदोर् ननषकर्श काढले गेल्याचे प्रकरण मब
ुीं द आणण नवी
मब
ुीं दत उघडकीस आले होते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने सींबचीं ित दोर्ीींववरुध्द कोणती कारवाद केली
ु ग
वा करयायात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे (०४-०१-२०२१) : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे .

ठायायातील थायरोकेअर या खाजगी प्रयोगशाळे त ददनाींक १५/०५/२०२०

रोजी ३९ कोरोना सींशनयताींच्या चाचयाया करयायात आल्या. यापैकी १२ रुग्णाींचे

अहवाल पॉणझद्व्ह आल्याचा ननषकर्श या प्रयोगशाळे ने काढला होता. मात्र या
१२

पॉणझद्व्ह

चाचयायाींची

फेरतपासणी

ठाणे

महानगरपासलकेच्या

सी.आ.वाडीया या लम बमध्ये केली असता १२ पैकी ५ समम्पल फेरतपासणी
मध्ये ननगेद्व्ह आले होते.
(३) होय.

मे.थायरोकेअर

डायग्नोजस््क

अहवाल प्राप्त झालेला होता.

सलसम्े ड

याींचेकडून

सदोर्

चाचणी

(४) नवी मब
ुीं द महानगरपासलकेमाफशत मे.थायरोकेअर डायग्नोजस््क सलसम्े ड

याींना नवी मब
ुीं द महानगरपासलका क्षेत्रातील रदहवाश्याींची चाचणी करयायास
प्रनतबींि करयायात आलेला आहे . उक्त प्रकरणी ठाणे महानगरपासलकेने चौकशी

केली होती व चौकशीअींती थायरोकेअर लम बला समम्पल घेयायापासन
ू परावत्ृ त
करयायात आले होते. तथावप, सदर लम बने मा.उच्च न्यायालय मब
ुीं द येथे
याचचका

क्र.W.P.ASDB-LCD-VC-८८

of

२०२०

दाखल

करुन

महानगरपासलकेने थायरोकेअर लम बचे म्हणणे एकूण घ्यावे असे आदे श पाररत

केले. त्यानस
ु ार सन
ु ावणीअींती थायरोकेअर लम बला “याचचकाकताश याींनी पन
ु श्च:
ददनाींक २९/०६/२०२० पासन
ू व्यवसाय करयायास मप
ु ा दे यायात येत आहे . परीं तु
व्यवसाय करताना पारत सरकार, आय.सी.एम.आर, महाराषर शासन आणण

ठाणे महानगरपासलका याींनी वेळोवेळी ददलेले ददशा ननदे श, ननयम, अ्ी व
शती याींचे का्े कोर पालन होऊन व्यवसाय करयायात यावा. अशी समज दे ऊन

वि.प. २ (30)
समम्पल घेयायाची परवानगी दे यायात आली. ठाणे महानगरपासलकेच्या सदर
समज आदे शाववरुध्द मे.थायरोकेअर लम बने पन्
ु हा याचचका क्र. W.P.ASDB-

LCD-VC-१९६ of २०२० मा.उच्च नयायालयात दाखल केली असन
ू सदर
प्रकरण न्यायप्रववष् आहे .
(५) प्रश्न उद्पवत नाही.

___________

अिोला जजल््यात पोलीस आयुक्तालय ्र्ापन िरण्याबाबत
(२५) ४५७८ (१५-०७-२०२०). श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांत शशांदे, श्री.विक्रम

िाळे , श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाथणी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४२१९८ ला हदनाांि ४

जुल,ै २०१८ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदर्ाथत सन्माननीय गह
ु ील
ृ मांत्री पढ
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अकोला जजल्हयाची व्याप्ती, लोकसींख्या तसेच वाढलेल्या गन्
ु हे गारीवर

ननयींत्रण समळववयायासाठी अकोला जजल्हयामध्ये पोलीस आयक्
ु तालय स्थापन
करयायाबाबत लोकप्रनतननिी व स्थाननक नागररकाींनी मागणी केली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अकोला शहर पोलीस आयक्
ु तालय ननमाशण करयायासींदपाशत
पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मब
ुीं द याींच्याकडून प्राप्त झालेल्या
प्रस्तावाच्या अनर्
ीं ाने ववत्त ववपागाने काही मद्द
ु ग
ु े उपजस्थत केले आहे त. सदर
मद्द
ींु द याींचेकडून प्राप्त
ु याींची मादहती पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मब

झाल्यानींतर पढ
ु ील कायशवाही करयायात येणार असल्याने सदर मद्द्
ु याींची
मादहती पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मब
ुीं द याींनी ववत्त ववपागास
ददली आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अकोला जजल्हयात
पोलीस

आयक्
ु तालय

करयायात येत आहे ,

स्थापन

करयायाबाबत

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

कोणती

कायशवाही

केली

वा

वि.प. २ (31)
श्री.अतनल दे शमख
(२८-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) अकोला जजल्हयाची
ु

व्याप्ती, लोकसींख्या तसेच वाढलेल्या गन्
ु हे गारीवर ननयींत्रण समळववयायासाठी
अकोला पोलीस आयक्
ु तालय ननमाशण करयायासाठीचा पोलीस महासींचालक

कायाशलयाने सादर केलेला प्रस्ताव ववत्त ववपागाच्या मान्यतेसाठी सादर केला
असता

पोलीस

आयक्
ु तालय

स्थापन

करयायाबाबतचे

ठरवयायाबाबत ववत्त ववपागाने सच
ू ना केल्या आहे त.
ववत्त

ववपागाच्या

सच
ू नेस

अनस
ु रून

पोलीस

सि
ु ाररत

ननकर्

आयक्
ु त

स्थापन

करयायाबाबतचे सि
ु ाररत ननकर् ननजश्चत करून शासनाच्या मान्यतेस्तव सादर
करयायाबाबत पोलीस महासींचालक कायाशलयास कळववले आहे .
(४) प्रश्न उद्पवत नाही.

___________

डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर आांतरराष्ट्रीय विमानतळािर डॉक्टराांना
“सुरक्षा िीट” पुरविण्यामध्ये र्ेदर्ाि होत असल्याबाबत
(२६)

४७०२

(१३-०८-२०२०).

श्री.धगरीशचांद्र

व्यास,

श्री.नागोराि

गाणार,

श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय सािथजतनि आरोग्य
ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नागपरू येथील डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर आींतरराषरीय ववमानतळावर

कोरोनाचा प्रादप
ु ाशव रोखयायासाठी ववदे शातन
ू येणाऱ्या प्रवाशाींची तपासणी सरू
ु

असताना ववर्ाणूपासन
ू डॉक््राींना वाचववयायासाठी वैयजक्तक “सरु क्षा की्”
ददली जात असताना त्यात पेदपाव होत असल्याची बाब माहे माचश, २०२०
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, डॉक््राींना वैयजक्तक “सरु क्षा की्” घालन
ु जस्क्रनीींग करणे

आवश्यक असतानाही सावशजननक आरोग्य ववपागाने सािे मास्क व हातमोजे

ददल्याची बाब ननदशशनास आली असन
ू मध्यरात्रीनींतर ववदे शातन
ू ववमाने येत
असल्याने ववमानतळावर ये-जा करयायाकरीता शासनाने शासकीय वाहनाची
सोय केली नव्हती, हे ही खरे आहे काय,

वि.प. २ (32)
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत
ु ग
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे (०४-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद्पवत नाही.
(४) प्रश्न उद्पवत नाही.

___________

ताांबाडी (ता.रोहा, जज.रायगड) येर्ील मल
ु ीिर अत्याचार झाल्याबाबत
(२७) ४७५३ (१८-०८-२०२०). श्री.प्रविण दरे िर, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.तनरां जन
डािखरे , डॉ.पररणय र्ुिे, श्री.विजय ऊर्थ र्ाई धगरिर, श्री.रमेशदादा पाटील,
श्री.सदाशशि खोत, श्री.महादे ि जानिर, श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय
गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ मांत्री पढ

(१) ताींबाडी (ता.रोहा, जज.रायगड) येथील १४ वर्ीय मल
ु ीवर काही नरािमाींनी

सामदु हक बलात्कार करुन नींतर नतची हत्या करुन मत
ृ दे ह वावळयाचा कोंड या
ओहोळाच्या मध्यपागी फेकून ददल्याची घ्ना ददनाींक २६ जुल,ै २०२० रोजी
घडल्याचे ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी ददनाींक २७ जुल,ै २०२० रोजी रोहा पोलीस ठायायात
बलात्कार, हत्या व पोक्सी अींतगशत गन्
ु हा दाखल करयायात आला आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी जलदगती न्यायालयात ख्ला चालवन
ू दोर्ीींना

फाशीची सशक्षा दे यायाची मागणी लोकप्रनतननिी व तेथील ग्रामस्थाींनी केली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनर्
ीं ाने सींबचीं ित गन्
ु ग
ु हे गाराींववरोिात कोणती कारवाद केली वा करयायात येत
आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.प. २ (33)
श्री.अतनल दे शमख
ु (२१-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे .

(४) सदर प्रकरणी कफयाशदीने ददलेल्या तक्रारीवरून रोहा पोलीस ठाणे येथे

ग.ु र.नीं. ५४/२०२० पादीं ववसीं कलम ३७६ डड ए, ३०२, ३९७, २०१, ३४१ सह
बालकाींचे लैंचगक अपरािापासन
ू सींरक्षण अचिननयम २०१२ चे कलम ४,६,८
प्रमाणे ०७ आरोपीींववरूध्द ददनाींक २७/०७/२०२० रोजी गन्
ु हा नोंदववयायात आला

आहे . सदर गन्ु हयातील आरोपी क्र. १ यास ददनाींक २७/०७/२०२० रोजी व
आरोपी क्र. २ ते ६ याींना ददनाींक ३१/०७/२०२० रोजी अ्क करयायात आली.
नमद
ु गन्
ु हयातील आरोपी क्र. १, २, ३, ५ व ६ हे पाच आरोपी सध्या

न्यायालयीन कोठडीत आहे . आरोपी क्र. ४ व ७ हे दोन आरोपी वविी सींघर्ीत
बालक असल्याने मा.न्यायालयानी ददलेल्या आदे शानस
ु ार त्याींना बालसि
ु ारगह
ृ ,

कजशत येथ ननगराणीखाली ठे वले आहे . सदर गन्
ु हयाचा तपास पण
ू श झालेला
असन
ू मा.न्यायालयात आरोपीींववरूध्द दोर्ारोपपत्र दाखल केलेले आहे . सदर
ख्ला जलदगती न्यायालयात चालववयायाबाबत मा.उच्च न्यायालयास ववनींती
करयायात आली असन
ू सद्य:जस्थतीत सदर ख्ला न्यायप्रववष् आहे .
(५) प्रश्न उद्पवत नाही.

___________

मुांबईतील धगरण्याांच्या जागेिरील सदतनिािरीता िाढण्यात
येणाऱ्या सोडतीिरील ्र्धगती उठविण्याबाबत

(२८) ४८३२ (२०-११-२०२०). श्री.शशशिाांत शशांदे, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमोल

शमटिरी, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाथणी, डॉ.पररणय र्ुिे : सन्माननीय गह
ृ तनमाथण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं दतील चगरणी कामगार व त्याींच्या वारसाींसाठी बॉम्बे डाईंग (जस्प्रींग

समल) व श्रीननवास समलच्या जागेवर बाींिलेल्या ३९८४ सदननकाींची सोडत

(Lottery) ददनाींक १ माचश, २०२० रोजी मा.मख्
ु यमींत्री याींचे उपजस्थतीत मब
ुीं द
येथे काढयायात आली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, म्हाडा आणण शासनाने सदर सोडत (Lottery) काढताना
मा.उच्च न्यायालयाचे आदे शान्वये स्थापन केलेल्या ननयींत्रण ससमतीच्या

(Monitoring committee) कागदपत्राची छाननी व कामगाराींची यादी प्रससध्द

वि.प. २ (34)
करयायाचा कालाविी याबाबतच्या ननयमाींचा पींग केल्याने ननयींत्रण ससमतीने

सोडत प्रकक्रयेस स्थचगती ददली असल्याचे ददनाींक ४ माचश, २०२० रोजी वा
त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त स्थचगत करयायात आलेली सोडत पन्
ु हा काढयायाबाबत
शासनाचे ननयोजन काय आहे तसेच सदननकेची मळ
ककीं मत व शासनाने
ू
आचथशक सवलत ददली असल्यास सदर सदननकेची ककीं मत ककती असणार आहे

तसेच सदर सदननका सवलतीच्या दराने ददल्यामळ
ु े त्याचा ककती आचथशक पार
शासनावर पडणार आहे व तो कोणत्या मागाशने परुन काढयायाचे शासनाचे
प्रयोजन आहे ,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कारवाद केली वा करयायात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

डॉ.जजतें द्र आव्हाड (३१-१२-२०२०) : (१) मब
ींु दतील चगरणी कामगार व त्याींच्या
वारसाींसाठी बॉम्बे डाईंग (जस्प्रींग समल) व श्रीननवास समलच्या जागेवर

बाींिलेल्या ३८९४ सदननकाींची सोडत ददनाींक १ माचश, २०२० रोजी मा.मख्
ु यमींत्री
महोदयाचे उपजस्थतीत मब
ींु द येथे काढयायात आली होती.
(२) हे खरे नाही.

(३) बॉम्बे डाईंग समलच्या जागेवर बाींियायात आलेल्या सदननकाींसाठी प्रनत

सदननका ववक्री ककीं मत रुपये १८.१४ लक्ष व श्रीननवास समलच्या जागेवर

बाींियायात आलेल्या सदननकाींसाठी प्रनत सदननका ववक्री ककीं मत रुपये १७.३३
लक्ष एवढी म्हाडाकडून ननजश्चत करयायात आली होती. मख्
ु य सचचव याींच्या

अध्यक्षतेखाली गठीत ससमतीच्या ददनाींक २७/०२/२०२० रोजी झालेल्या बैठकीत

सदरहू सदननकाींची प्रनत सदननका ववक्री ककीं मत रुपये ९.५० लक्ष एवढी
ननजश्चत करयायात आली. सदरहू बैठकीत म्हाडाने ननजश्चत केलेली ववक्री
ककीं मत व ससमतीने ननजश्चत केलेली ववक्री ककीं मत या ककीं मतीमिील फरकाची

रक्कम रुपये ३३२.०३ को्ी ननिी शासनाने म्हाडास ननवारा ननिीमिून
उपलब्ि करुन दे यायास ससमतीने मान्यता ददलेली आहे .
(४) व (५) प्रश्न उद्पवत नाही.

___________

वि.प. २ (35)

चौल-आग्राि (ता.अशलबाग, जज.रायगड) येर्ील मुख्यमांत्री ग्रामसडि
योजनेत मांजूर झालेल्या र्त्याच्या िामाबाबत

(२९)

४८५३

(२०-११-२०२०).

डॉ.(श्रीमती)

मतनषा

िायांदे :

ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) चौल-आग्राव (ता.असलबाग, जज.रायगड) येथील मख्
ु यमींत्री ग्रामसडक
योजनेत मींजरू झालेल्या रस्त्याच्या कामाची मद
ु त सींपन
ू ही ठे केदाराने काम

सरु
ु केले नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास
आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

ठे केदाराच्या

अनागोंदी

कारपारामळ
ु े

हजारो

गावकऱ्याींना

वर्ाशनव
ु र्े खडयातन
ू ये-जा करावी लागत असल्यामळ
ु े सदर रस्त्याची कामे

तात्काळ व्हावी याकरीता चौलकराींनी ददनाींक १४ ऑक््ोबर, २०२० रोजी
आींदोलन करयायाचा इशारा ददला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर रस्त्याबाबत सावशजननक बाींिकाम ववपागाकडे ववनींती
करुनही ठे केदार दल
श करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने जबाबदार ठे केदाराींववरुध्द कोणती कारवाद
ु ग
केली वा करयायात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हसन मश्र
ु ीर् (३०-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे अींशत: खरे आहे .

(३) सावशजननक बाींिकाम ववपागाकडे ववनींती केल्याचे ननवेदन आढळून आले
नाही.

(४) व (५) प्रश्न उद्पवत नाही.
___________

वि.प. २ (36)

सानपाडा (निी मुांबई) गाडथ बोडथमधील सुरक्षारक्षि
िामाच्या प्रततक्षेत असल्याबाबत

(३०)

४८९३

(२३-११-२०२०).

श्री.गोवपचांद

पडळिर,

श्री.सदाशशि

सन्माननीय िामगार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

खोत :

(१) राज्यातील सरु क्षारक्षकाींच्या नोकरीचे ननयमन करयायासाठी महाराषर

खाजगी सरु क्षारक्षक अचिननयम १९८१ कायदा लागू करयायात आला, त्यानस
ु ार
महाराषर खाजगी सरु क्षा सल्लागार मींडळाची स्थापना करयायात आली आहे , हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

ससमतीच्या

सन

२००६

च्या

ननणशयानस
ु ार

शासकीय,

ननमशासकीय कायाशलय, महामींडळ, स्थाननक स्वराज्य सींस्था, सहकारी सींस्था
आदद

दठकाणी

महामींडळाकडूनच

सरु क्षारक्षक

करयायात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

घ्यावेत

असे

बींिनकारक

(३) असल्यास, काही अपवाद वगळता बहुताींश शासकीय कायाशलयाींनी खाजगी
एजन्सीकडून सरु क्षारक्षक घेतले असल्याचे ननदशशनास आले असन
ू त्यामळ
ु े
मींडळाकडे नोंदणी केलेले सानपाडा (नवी मब
ुीं द) गाडश बोडश मिील २०००
सरु क्षारक्षक गेल्या अनेक मदहन्यापासन
ू कामाच्या प्रनतक्षेत आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सरु क्षारक्षकाींना काम
समळयायाबाबत कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.हदलीप िळसे-पाटील (२९-१२-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही.

तथावप, महाराषर खाजगी सरु क्षारक्षक (नोकरीचे ननयमन आणण

कल्याण)

अचिननयम

१९८१

अन्वये राज्यात १५ सरु क्षारक्षक

मींडळाची

स्थापना करयायात आलेली आहे . तसेच शासनाच्या ददनाींक ८/११/२००६ च्या

ननणशयानस
ु ार शासकीय, ननमशासकीय कायाशलय, महामींडळ, स्थाननक स्वराज्य

सींस्था, सहकारी सींस्था आदद दठकाणी महामींडळाकडून सरु क्षारक्षक घ्यावेत
असे बींिनकारक करयायात आले आहे .
(३) व (४) हे अींशत: खरे आहे .
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शासन ननणशय, ददनाींक ८/११/२००६ नस
ींु द आणण ठाणे
ु ार बह
ृ न्मब

जजल्हयातील
कायशरत

शासकीय/ननमशासकीय

आहे त.

कायाशलयामध्ये

८६३७

सरु क्षारक्षक

बहुताींशी
शासकीय/ननमशासकीय
कायाशलयामध्ये
महामींडळाकडील नोंदीत सरु क्षा रक्षकाींचे ववतरण करयायात आलेली असन
ू
मींडळातील क्षेबत्रय ननरीक्षकामाफशत खाजगी सरु क्षारक्षक नेमणाऱ्या ववववि
आस्थापनाींना पे्ी दे यायात आलेल्या आहे त.

महाराषर खाजगी सरु क्षारक्षक (नोकरीचे ननयमन आणण कल्याण)

अचिननयम १९८१ व महाराषर खाजगी सरु क्षारक्षक (नोकरीचे ननयमन आणण

कल्याण) योजना २००२ मिील तरतद
ू ीींचा पींग करणाऱ्या आस्थापनावर

मींडळामाफशत ख्ले दाखल करयायात आलेले असन
ू सद्य:जस्थतीत एकूण ४४६
ख्ले न्यायप्रववष् आहे त. त्यापैकी ३ ख्ले शासकीय व ननमशासकीय
आस्थापनेवर दाखल करयायात आलेले आहे त.
तसेच

मींडळाच्या

नोंदीत

मख्
ु य

मालकीची

सरु क्षारक्षक

परु वठा

करयायाच्या मागणी घ् झालेली असल्यामळ
ु े सरु क्षारक्षक प्रनतक्षेच्या यादीत

आहे त. जजल्हा सरु क्षारक्षक मींडळ मब
े डे एकूण
ुीं द आणण ठाणे जजल्हा याींचक

२७६०१ नोंदीत सरु क्षा रक्षकापैकी ४४९४ सरु क्षारक्षक प्रनतक्षा यादीवर आहे त.
प्रनतक्षा यादीवरील नोंदीत सरु क्षा रक्षकाींना ज्येषठतेनस
ु ार व आस्थापनाींच्या
मागणीनस
ु ार सरु क्षारक्षक ववतररत करयायाची कायशवाही मींडळ स्तरावर सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्पवत नाही.

___________

नालासोपारा (पूि)थ येर्े अिैध चाळी ि व्यािसातयि
गाळयाांचे बाांधिाम सुरु असल्याबाबत

(३१) ५०३३ (१३-११-२०२०). डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे : सन्माननीय नगर
वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वसद-ववरार महानगरपासलका के-प्रपाग ससमती एफ अींतगशत नालासोपारा
(पव
ू )श येथील बबलालपाडा, मालजी पा्ील महानगर, मौजे बबलालपाडा सव्हे

नीं. २०, दहस्सा नीं. ०२ येथे मोठ्या प्रमाणात अवैि चाळी व व्यावसानयक
गाळयाींचे

बाींिकाम करयायात आल्याचे

माहे

सप््ें बर,

त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

२०२०

मध्ये वा
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(२) असल्यास, नालासोपारा येथील तथाकचथत ववकासक ववजय ससींह,

अणखलेश ससींह याींनी सींबचीं ित ववपागाच्या अचिकाऱ्याींशी हातसमळवणी करुन
शासकीय जसमनी बळकावन
ू अवैिररत्या चाळी व व्यावसानयक गाळे बाींिले
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर अनचिकृत/अवैि बाींिकामाबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त
होवन
श
दल
श
केले जात असल्यामळ
ू ही सींबचीं ित ववपागाकडून जाणीवपव
ू क
ु क्ष
ु े

उक्त प्रकरणी शासनाने पाहणी/चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले

व

तदनस
ु ार

शासनस्तरावर

अनचिकृत

बाींिकामे

करयायाबाबत कोणती कायशवाही करयायात आली वा येत आहे ,

ननषकाससत

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनार् शशांदे (०७-०१-२०२१) : (१) वसद-ववरार शहर महानगरपासलका

हद्दीतील प्रपाग ससमती (एफ), मौजे बबलालपाडा, सव्हे नीं. २० मध्ये
अनचिकृत व्यावसानयक गाळे व रदहवासी चाळी असे अींदाजजत १८,८०० चौ.

फु्ाचे अनचिकृत बाींिकाम अजस्तत्वात असल्याची वस्तजु स्थती वसद-ववरार
महानगरपासलकेनी कळववली आहे .

(२) व (३) सदरचे अनचिकृत बाींिकाम ववकासक ववजय ससींह व अणखलेश
ससींह याींच्यामाफशत सक्षम प्राचिकरणाची कोणतीही परवानगी न घेता करयायात
आल्याचे वसद-ववरार महानगरपासलकेने कळववले आहे .

तथावप, सदर जागेच्या दप्तर नोंद वहीवरुन व सात बारा उताराच्या

नोंदीवरुन ही खाजगी स्वरुपाची असन
ू ववठाबाद पा्ील याींच्या मालकीची
आहे .

मौजे बबलालपाडा सव्हे नीं. २० या जागेतील अनचिकृत बाींिकामे हे

जुने असन
ू सदर दठकाणी रदहवास वापर सरु
ु असल्याने सदरचे बाींिकाम
ननषकाससत

करयायात

आली

महानगरपासलकेनी कळववली आहे .
प्रादे सशक

नसल्याची

बाब

वसद-ववरार

शहर

सदरच्या अनचिकृत बाींिकामाींना ददनाींक १८/११/२०२० रोजी महाराषर
नगररचना

बजावयायात आली आहे .

अचिननयम,

१९६६

च्या

तरतद
ु ी

अन्वये

नो्ीस

वि.प. २ (39)
दरम्यान

वसद-ववरार

शहर

महानगरपासलका

क्षेत्रात

अनचिकृत

बाींिकामाच्या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेऊन ददनाींक ०८/१०/२०२० रोजी

मा.राज्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अनचिकृत बाींिकाम /
अनतक्रमण ननयींबत्रत करयायासाठी व ननमल
ुश नासाठी ददनाींक ०२/०३/२००९ च्या

शासन ननणशयातील सवश मागशदशशक सच
ू नाींचे का्े कोरपणे पालन करयायाच्या
सच
ू ना महानगरपासलकेस दे यायात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद्पवत नाही.

___________

मुांबईतील िरळी ्मशानर्ूमी येर्े माता रमाई ्मारि उर्ारण्याबाबत
(३२) ५०४९ (२०-११-२०२०). श्री.विजय ऊर्थ र्ाई धगरिर, श्री.प्रविण दरे िर,
श्री.रामतनिास शसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत

पररचारि : सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) मब
ुीं दतील वरळी स्मशानपम
ू ी येथे पारतरत्न डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर
याींच्या पत्नी माता रमाद याींचे स्मारक उपारयायासाठी शासनाकडून पारतरत्न

डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर याींच्या १२५ व्या जयींती ननसमत्त रुपये १.०० को्ी
इतका ननिी मींजूर झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत अथशसक
ीं ल्पीय अचिवेशन, २०२० दरम्यान ददनाींक २७
फेब्रव
ु ारी,

२०२०

रोजी

मा.सपापती,

महाराषर

वविानपररर्द

याींच्या

अध्यक्षतेखालील झालेल्या बैठकीमध्ये मा.नगर ववकास मींत्री याींनी सदर

स्मारकाचा आराखडा तयार करून स्मारक उपारयायासाठी लागणाऱ्या सवश
परवानग्या दे ऊन सस
ु ज्ज स्मारक उपारयायात येदल असे ननजश्चत केले होते,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मा.नगर ववकास मींत्री याींच्या ननदे शानस
ु ार आराखडा तयार
करयायात आला आहे काय तसेच स्मारकाकरीता लागणाऱ्या सवश परवानग्या
प्राप्त झाल्या आहे त काय,
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(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार वरळी स्मशानपम
ू ी येथे जलदगतीने माता रमाद
स्मारक उपारयायाबाबत कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनार् शशांदे (०५-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) बह
ुीं द महानगरपासलका सदर जागा ववकास ननयमावली-२०३४
ृ न्मब
नस
स्मशानपम
ु ार दहींद ू स्मशानपम
ू ी/ववद्यत
ु
ू ी तसेच प्राथशनास्थळ इत्यादी
सींलग्न

वापरासाठी

ववकससत

करयायात

येऊ

शकते

अशी

मादहती

मा.वविानपररर्द सपापती महोदयाींच्या अध्यक्षतेखाली ददनाींक २७/०२/२०२०
रोजी घेयायात आलेल्या बैठकीमध्ये बह
ुीं द महानगरपासलकेमाफशत दे यायात
ृ न्मब
आली होती.

माता रमाबाद आींबेडकर स्मशानपम
ू ीमध्ये अजस्तत्वात असलेल्या

माता रमाद याींच्या पत
ु ळ्याच्या दठकाणी सश
ु ोसपकरण, पाववकाींना बसयायाची
सोय व पत
ु ळ्याचे ऊन व पाऊस यापासन
ू सींरक्षण करयायासाठी फायबरचे छत
इत्यादी

बाींिकाम

करयायात

यावे

असे

आदे श

मा.सपापती,

महाराषर

वविानपररर्द, मा.नगर ववकास मींत्री व मा.सावशजननक बाींिकाम मींत्री याींनी
सदर बैठकीमध्ये ददले होते.

(४) व (५) माता रमाद याींच्या पत
ु ळ्याच्या दठकाणी सश
ु ोसपकरण, पाववकाींना

बसयायाची सोय व पत
ु ळ्याचे ऊन व पाऊस यापासन
ू सींरक्षण करयायासाठी
फायबरचे छत इत्यादी बाींिकाम बह
ुीं द महानगरपासलकेमाफशत प्रस्ताववत
ृ न्मब
असन
ू , प्रशासकीय मींजरु ी घेयायात आली आहे .
___________

मांब
ु ई महानगरपाशलिेने आरोग्य अर्थसांिल्पातील
तनधीचा वितनयोग िेला नसल्याबाबत

(३३) ५०५३ (१३-११-२०२०). श्री.विजय ऊर्थ र्ाई धगरिर, श्री.प्रविण दरे िर,
श्री.रामतनिास शसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत

पररचारि : सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-
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(१)

मब
ींु द

महानगरपासलकेने

गत

तीन

वर्ाशत

महापासलकेच्या

आरोग्य

अथशसक
ीं ल्पातील तब्बल ७३ ्क्के ननिी वापरलाच नसल्याची बाब माहे

सप््ें बर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आली असन
ू एका खाजगी
सामाजजक

सींस्थेच्या

अहवालानस
ु ार

रुग्णालयाींचे

आणण

आरोग्य

केंद्राींचे

नामकरण करयायाला महापासलकेच्या आरोग्य ववपागाने सवाशचिक प्रािान्य
ददल्याचे आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महानगरपासलका रुग्णालयामध्ये वैद्यकीय कमशचाऱ्याींची ४७

्क्के पदे आणण पमरामेडीकलची ४३ ्क्के पदे ररक्त असन
ू एकूण ररक्त
पदाींचे प्रमाण ३० ्क्के असल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व त्यानस
ु ार मब
ुीं द सारख्या आींतरराषरीय शहराची आरोग्य

यींत्रणा अद्यावत करून शहरातील नागररकाींना सस
ु ज्ज आरोग्य व्यवस्था
परु ववयायासाठी तसेच ररक्त पदे परयायासाठी कोणती उपाययोजना केली वा
करयायात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनार् शशांदे (०५-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही.

(२), (३) व (४) बह
ुीं द महानगरपासलकेच्या रुग्णालयाींमध्ये वैद्यकीय
ृ न्मब
कमशचाऱ्याींची आणण पमरामेडडकलची सािारणत: २०% ते २५% पदे ररक्त
आहे त.

तथावप, मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदे शानस
ु ार खल्
ु या प्रवगाशच्या

कोट्यातील पदे पदोन्नतीने परयायाची कायशवाही सरु
ु असन
ू , मागास प्रवगाशतील
पदे पदोन्नतीने परता येत नसल्याने काही पदे ररक्त आहे त.

तसेच रुग्णालयाींची ननकड लक्षात घेता, पमरामेडडकल कमशचाऱ्याींची

ररक्त पदे कींत्रा्ी तत्वावर परयायात आली आहे त.
___________
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ठाणे शहरातील जनसेिा िेंद्र, साईसेिा हे ल्र् सेंटर ि मातोश्री
आरोग्य िेंद्र रुग्णालये शसल िरण्याबाबत
(३४) ५१५१ (१३-११-२०२०). अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.प्रविण दरे िर, श्री.प्रसाद

लाड, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय र्ुिे : सन्माननीय नगर वििास मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे शहरातील कळवा प्रपाग ससमतीींतगशत वाघोबानगर व पास्करनगर

येथील जनसेवा केंद्र, सादसेवा हे ल्थ सें्र, मातोश्री आरोग्य केंद्र याींचा
परवाना महापासलकेच्या आरोग्य ववपागाने ददनाींक १८ माचश, २०२० रोजी वा
त्यासम
ु ारास रद्द केल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

ववपागाकडून
रुग्णालयाींवर

सींबचीं ित

मख्
ु य

कोणतीही

नतन्ही

अजग्नशमन
कारवाद

रुग्णालये

ससल

अचिकाऱ्याींना

झाली

करयायाबाबत

पत्र

नसल्यामळ
ु े

दे यायात

सदर

आरोग्य
येवन
ू ही

रुग्णालयाींवर

ननयमानस
ु ार ससल करयायाची कारवाद करयायाबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिी
(कोकण पदवीिर मतदार सींघ) याींनी आयक्
ु त, ठाणे महानगरपासलका, ठाणे
याींना ददनाींक २० ऑगस््, २०२० रोजी ननवेदन दे ऊन मागणी केली आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त ननवेदनानस
ु ार सदर नतन्ही रुग्णालय ससल करयायाबाबत
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनार् शशांदे (०७-०१-२०२१) : (१) ठाणे शहरातील कळवा प्रपाग
ससमतीींतगशत वाघोबानगर व पास्करनगर येथील जनसेवा केंद्र, सादसेवा हे ल्थ
सें्र,

मातोश्री

आरोग्य

केंद्र

या

रुग्णालयाींचा

परवाना

ठाणे

महानगरपासलकेच्या आरोग्य ववपागाने ददनाींक ०५/०२/२०२० रोजी रद्द केला
होता.

(२) व (३) ठाणे महानगरपासलकेकडे ददनाींक २०/०८/२०२० रोजीचे पत्र प्राप्त
झाले नसल्याचे ठाणे महानगरपासलकेने कळववले आहे .

ठाणे महानगरपासलकेने जनसेवा केंद्र, सादसेवा हे ल्थ सें्र, मातोश्री

आरोग्य केंद्र या रुग्णालयास ददनाींक २६/०८/२०२० रोजी ससल केले होते.
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तथावप, ददनाींक ०७/०९/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये सदर रुग्णालयाचे

ससल ववववि अ्ी व शतींच्या अिीन राहून काढयायास ठाणे महानगरपासलकेने
मान्यता ददली आहे . मात्र सदर दवाखान्यास व्यावसानयक परवानगी दे यायात
आली नाही.

(४) प्रश्न उद्पवत नाही.
___________

िसई-विरार महानगरपाशलिेची (जज.पालघर) पररिहन सेिा
तनिृष्ट्ट िारर्ारामुळे बांद असल्याबाबत
(३५) ५२६६ (१३-११-२०२०). श्री.रविांद्र र्ाटि : सन्माननीय नगर वििास मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वसद-ववरार महानगरपासलकेची (जज.पालघर) पररवहन सेवा ननकृष्
कारपारामळ
ु े बींद जस्थतीत असल्याचे माहे

ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा

त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सद्या रे ल्वे सेवा उपलब्ि नसल्याने नागररकाींची गैरसोय होत

असल्याने पररवहन सेवा तत्काळ सरु
ु होयायाकरीता स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी
आयक्
ु त, वसद-ववरार महानगरपासलका याींना ददनाींक ५ ऑक््ोबर, २०२० रोजी
वा त्यासम
ु ारास ननवेदन ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनर्
ीं ाने वसद-ववरार येथील नागररकाींना
ु ग
तात्काळ पररवहन सेवा उपलब्ि करून दे यायाबाबत शासनाने कोणती कायशवाही
केली वा करयायात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनार् शशांदे (०७-०१-२०२१) : (१) वसद-ववरार शहर महानगरपासलकेची
पररवहन सेवा माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये बींद असल्याची वस्तजु स्थती
वसद-ववरार शहर महानगरपासलकेनी कळववली आहे .

(२) व (३) वसद-ववरार शहरातील नागररकाींना पररवहन सेवेच्या ननकृष्

कारपारामळ
ीं ाने महानगरपासलका क्षेत्रात राज्य
ु े होणाऱ्या त्रासाच्या अनर्
ु ग
पररवहन मींडळाची सेवा चालू करयायाकरीता वसद-ववरार क्षेत्रातील स्थाननक

वि.प. २ (44)
लोकप्रनतननिीींनी माहे ऑक््ोबरमध्ये आयक्
ु त, वसद-ववरार महानगरपासलका
याींना ननवेदन ददले असल्याची वस्तजु स्थती आहे .

तसेच उक्त ननवेदनाच्या अनर्
ीं ाने वसद-ववरार महानगरपासलकेमाफशत
ु ग

महाराषर राज्य मागश पररवहन महामींडळासमवेत पत्र व्यवहार करयायात आला

आहे . राज्य पररवहन महामींडळाने सदर सेवा रुपये ७५ प्रती ककलोमी्र या
दराने पाडे तत्वावर सरु
ु करता येणार असल्याची बाब महानगरपासलकेने
कळववली आहे .

तथावप, बस पाडेतत्वावर घेणे आचथशकदृषट्या परवडणारे नसल्याने

महानगरपासलकेने BOOM तत्वावर बससेवा सरु
ु करयायाकरीता द-ननववदा
प्रकक्रया सरु
ु केली आहे . तसेच महानगरपासलकेने प्रशासकीय ठरावाव्दारे

ननववदा मींजूर केली असल्याची बाब वसद-ववरार शहर महानगरपासलकेने
कळववली आहे .
पव
श त
ु व

तथावप, माहे डडसेंबर, २०२० अखेरपयंत ककीं वा त्यापव
ू ी पररवहन सेवा
करयायाचे

ननयोजजत

महानगरपासलकेने कळववली आहे .

असल्याची

बाब

वसद-ववरार

शहर

(४) प्रश्न उद्पवत नाही.

___________

राजिली (ता.िसई) येर्े पररिहन आगार उर्ारण्याचे
िांत्राट खाजगी ठे िेदारास हदल्याबाबत
(३६) ५४६८ (१३-११-२०२०). श्री.रविांद्र र्ाटि, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय
नगर वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राजवली (ता.वसद) येथे पररवहन आगार उपारयायाचे कींत्रा् वसद-ववरार
शहर महानगरपासलका प्रशासनाने मे.एन.ए.कींन्स्रक्शन या खाजगी ठे केदारास

सन २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ददले असन
उक्त पररवहन आगार
ू
उपारयायात येणारी जागा ही सागरी ननयींत्रण क्षेत्रामध्ये येत असल्याची बाब

कालाींतराने ननदशशनास आल्यामळ
ु े सदर कामास स्थचगती दे यायात आली आहे ,
हे खरे आहे काय,

वि.प. २ (45)
(२) असल्यास, सदर आगाराचे बहुताींशी काम पण
ू श झाले असल्यामळ
ु े सींबचीं ित
ठे केदाराने महानगरपासलका प्रशासनाकडे माचगतलेल्या रुपये ६ को्ी इतक्या
रकमेच्या नक
ु सान परपाद पैकी रुपये ३ को्ी इतकी नक
ु सान परपाद
महानगरपासलकेमाफशत सींबचीं ित ठे केदारास अदा करयायात आली आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी कसलीही चाचणी न करता, बेजबाबदारपणे

आणण अगदी घादगडबडीत सदर कामाचे कींत्रा् ज्या अचिकाऱ्याींनी मींजूर
करुन दे यके अदा केली त्याींची सखोल चौकशी करून दोर्ी अचिकाऱ्याींवर

कायदे शीर कारवाद करयायाबाबत ददनाींक १० जानेवारी, २०१९ रोजी वा

त्यासम
ु ारास मा.मख्
ु यमींत्री व मा.पालकमींत्री महोदयाींकडे एका सववस्तर लेखी
ननवेदनाव्दारे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने उक्त प्रकरणी दोर्ी असलेल्याींवर कोणती
ु ग
कारवाद केली वा करयायात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनार् शशांदे (०७-०१-२०२१) : (१) वसद-ववरार शहर महानगरपासलका
याींच्या

पररवहन

सेवा

उपक्रमाकरीता

जवाहरलाल नेहरु

राषरीय

नागरी

पन
ु रुत्थान योजना सवु विा प्रकल्प उपारणी अींतगशत वसद (पव
ु )श येथील
राजवली व वसद (पजश्चम) येथील यशवींत नगर येथे बस डेपो बाींिकामाच्या

एकूण रुपये ८७.४४ को्ीच्या प्रकल्पास सन २०१३ मध्ये प्रशासकीय व

ववत्तीय मान्यता दे यायात आली होती. तसेच सदर कामाचा सन २०१५ मध्ये
प्रत्यक्ष कायाशदेश दे यायात आला आहे .

तथावप, राजवली येथील सव्हे नीं. ७५, ७६, ७८, ७९, १८५, १९० ही

जागा बस डेपोसाठी आरक्षक्षत होती परीं तु सदर जागा सी.आर.झेड. ने बाचित
असल्याचे कालाींतराने ननदशशनास आल्याने सदर काम रद्द करयायात आल्याची
वस्तजु स्थती वसद-ववरार शहर महानगरपासलकेने कळववली आहे .

(२) बस डेपो बाींिकामाचे कींत्रा्दार मे.एन.ए. कींन्स्रक्शन प्रा. सल. कींपनी

याींनी राजवली बस डेपोचे काम सरु
ु न झाल्यामळ
ु े व यशवींत नगर येथील
काम उसशरा सरु
ु झाल्यामळ
ु े रुपये ६.४९ को्ीच्या नक
ु सान परपादची मागणी केली
होती.

वि.प. २ (46)
तथावप, ननववदे मिील असणाऱ्या तरतद
ु ीन्वये सेवाननवत्ृ त सचचव

दजाशच्या अचिकाऱ्याची डडस्प्
ु ऍडज्यड
ु ीकेशन बोडश म्हणून ननयक्
ु ती करयायात

आली सदर बोडाशने कींत्रा्दाराने सादर केलेल्या मागणीच्या प्रस्तावाची छाननी
करुन

जागा

हस्ताींतरण

ववलींबामळ
ु े

बँक

गमरीं्ी,

इींन्शरु न्स,

मनषु यबळ

याींच्याबाबत वाढीव खचाशचा परतावा तसेच राजवली येथील न सरु
ु झालेल्या

कामापो्ी असे एकूण रुपये ३.६८ को्ी रकमेची परपाद ठे केदारास अनज्ञ
ु ेय

असल्याचे ननदे सशत केल्याने त्यानस
ु ार ठे केदारास नक
ु सान परपादची रक्कम
अदा करयायात आली असल्याचे वसद-ववरार शहर महानगरपासलकेने कळववले
आहे .

(३) व (४) वसद-ववरार शहर महानगरपासलकेच्या ननयोजन शन्
ु य कारपारामळ
ु े

रुपये ३ को्ी इतक्या रकमेचे नक
ु सान झाल्याबाबत तक्रार या ववपागास

प्राप्त झाली आहे . सदरची तक्रार आवश्यक त्या ननयमोचीत कायशवाहीकरीता
वसद-ववरार शहर महानगरपासलकेस ददनाींक ०५/०२/२०१९ च्या पत्रान्वये
अग्रेवर्त करयायात आली आहे .

सदर प्रकरणात प्रकल्प मींजुरी दे ताना ववदहत कायशपध्दतीचा अवलींब

न करणे तसेच अींमलबजावणी करताना महानगरपासलकेस झालेल्या आचथशक

नक
ीं ाने सवश सींबचीं ित कागदपत्राींची तपासणी करावी
ु सानीच्या तक्रारीच्या अनर्
ु ग
व

तथ्य

आढळल्यास

त्याप्रमाणे

आवश्यक

ती

ननयमोचीत

कायशवाही

करयायाच्या सच
ू ना आयक्
ु त, वसद-ववरार शहर महानगरपासलका याींना दे यायात
आल्या आहे त.

(५) प्रश्न उद्पवत नाही.
___________

मनोर ि नाांदगाि (जज.पालघर) येर्े िारली हाट उर्ारण्याचे
िाम सांर्गतीने सुरु असल्याबाबत
(३७)

५४८४

(२०-११-२०२०).

श्री.रविांद्र

र्ाटि :

सन्माननीय

सािथजतनि

बाांधिाम (सािथजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

वि.प. २ (47)
(१) मनोर व नाींदगाव (जज.पालघर) येथे पयश्न ववपागाच्या जागेवर वारली
हा् उपारयायासाठी सावशजननक बाींिकाम ववपागास रुपये ५७ को्ी ८५ लाख
ननिी उपलब्ि करून दे यायात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर बाींिकाम अनतशय सींथगतीने सरु
ु असल्याने शासनाचे
आचथशक नक
ु सान होत असल्यामळ
ु े सदर बाींिकाम जलदगतीने होयायाकरीता
शासनाने काय कायशवाही केली वा करयायात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.अशोिराि चव्हाण (२९-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.

सदर कामासाठी रुपये ५७.८५ को्ी रकमेची प्रशासकीय मान्यता

प्राप्त असन
या प्रकल्पाचा ननिी त्यासाठी गठीत “वारली हा् ववकास
ू

ससमती” याींचक
े डे ववतररत करयायात येतो. सदर ननिी सावशजननक बाींिकाम
ववपागाकडे उपलब्ि नाही.

(२) व (३) बाींिकामासाठी आवश्यक जागा सावशजननक बाींिकाम ववपागास

सप््ें बर, २०१९ मध्ये उपलब्ि करुन ददल्यानींतर कामास सरु
ु वात करयायात

आली असन
सद्य:जस्थतीत २४ इमारतीींपक
ै ी १० इमारतीचे काम तसेच
ू
सींरक्षण सपींत व इतर अनर्
ु चीं गक कामे प्रगतीत आहे त. कोववड-१९ च्या
पाश्वशपम
ू ीमळ
ु े काही कालाविीसाठी काम बींद होते परीं तु सद्य:जस्थतीत

प्रकल्पाचे काम सरु
ु असन
ू ननिी उपलब्ितेनस
ु ार सदर काम पण
ू श करयायाचे
ननयोजन आहे .

___________

आहदिासी वििास विर्ागाच्या पाच प्रिल्पात िौशल्य
वििास प्रशशक्षणाच्या नािे अपहार झाल्याबाबत
(३८) ५४८९ (२३-११-२०२०). श्री.सरु े श धस, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय र्ुिे,
श्री.प्रविण दरे िर, अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.नागोराि गाणार, श्री.तनलय नाईि,

श्री.राजेश राठोड, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्थ र्ाई जगताप, डॉ.सध
ु ीर ताांबे,

श्री.अमरनार् राजूरिर, डॉ.िजाहत शमझाथ, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदाशशि
खोत, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.मोहनराि िदम :
सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

वि.प. २ (48)
(१) श्रीमींत महाराज महादे वराव व ससचिींयाजी फाऊींडेशन, जाणता राजा
चम रर्े बल

रस््

(जज.औरीं गाबाद)

आणण

लोहारा

(जज.परपणी)

येथील

क्राींतीज्योती प्रसमलाजी चव्हाण मदहला मींडळ या सींस्थेने अप्पर आददवासी

ववकास आयक्
ु त, अमरावती अींतगशत िारणी, पस
ु द, औरीं गाबाद, ककनव् व

कळमनरु ी या पाच प्रकल्पात आददवासी यव
ु क, यव
ु तीींना कौशल्य ववकास
प्रसशक्षणात सन २०१२ ते २०१६ या कालाविीत ६१३ प्रसशक्षणाथींची बनाव्

यादी, आददवासी यव
कौशल्य
ु क-यव
ु कीींना खो्े प्रसशक्षण स्थळ दाखवन
ु

ववकास प्रसशक्षण ही योजना केवळ कागदोपत्री राबवन
ू १ को्ी ९५ लाख

८२ हजार १३३ रूपयाींचा अपहार झाल्याचे ददनाींक ९ ऑक््ोबर, २०२० रोजी
वा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नासशक येथील आयक्
ु त तसेच अमरावतीचे अपर आयक्
ु त
याींनी फौजदारी कारवाद करावी अशा सच
ू ना अगोदरच प्रकल्प अचिकाऱ्याींना
पत्राव्दारे

ददलेल्या

असतानाही

औरीं गाबाद

व

ककनव्

येथील

प्रकल्प

अचिकाऱ्याींनी अपहाराचे प्रकरण पोसलसात दे यायासाठी कोणतीही कारवाद
केलेली नसल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अपहार करणारी सींस्था एकच असताना तीन वेगळे अध्यक्ष,

सचचव असल्याची बाब चौकशी ससमतीच्या ननदशशनास येऊन सींस्थेची दे यके
काढताना

अचिकारी

कमशचाऱ्याींचे

सींगनमत

असल्याचे

स्पष्

होवन
ु ही

त्याींच्यावर कोणती कारवाद करयायात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदरहू प्रसशक्षणाच्या नावे सम
ु ारे २ को्ी रूपयाींच्या अपहार
प्रकरणी जाणीवपव
श सींबचीं िताींनी कारवाद न केल्याप्रकरणी चौकशी करयायात
ू क

आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने या अपहार
ु ग
प्रकरणी सींबचीं ित सींस्था तसेच सींबचीं ित अचिकाऱ्याींववरोिात शासनाने कोणती
कारवाद केली वा करयायात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
अॅड. िे.सी.पाडिी (३१-१२-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
जाणता

राजा

चम री्े बल रस््,

परपणी,

क्राींतीज्योती

प्रसमलाबाद

चव्हाण मदहला मींडळ, परपणी व श्रीमींत महाराज मािवराव ससींचियाजी

फाऊींडेशन, ससजध्दववनायक रे ससडेजन्स, नाथपरु म, पैठणरोड, औरीं गाबाद या
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सींस्थाींनी वॉडशबॉय प्रसशक्षण, हॉ्े ल ममनेजमें ् प्रसशक्षण, हॉजस्प्ल ममनेजमें्
प्रसशक्षण, रर्े ल माकेद्ींग, इलेजक्रक कफद्ींग इत्यादी योजना राबववताना खो्े

दस्ताऐवज तयार करुन रुपये १,९५,८२,१३३/- (अक्षरी रुपये एक को्ी
पींच्यायाणव लक्ष ब्याऐींशी हजार एकशे तेहतीस) एवढ्या रकमेची अननयसमतता

केल्याची बाब अपर आयक्
ु त, अमरावती याींनी सादर केलेल्या अींतरीम चौकशी
अहवालानस
ु ार ननदशशनास आली आहे .

(२), (३), (४) व (५) आयक्
ु त, आददवासी ववकास आयक्
ु तालय, नासशक याींचे

कायाशलयाचे ददनाींक ०१/१०/२०२० रोजीचे व अपर आयक्
ु त, अमरावती याींचे
कायाशलयाचे

ददनाींक

२३/०९/२०२०

रोजीचे

पत्रान्वये

सींबचीं ित

प्रकल्प

अचिकाऱ्याींना फौजदारी स्वरुपाची कायशवाही करयायाबाबत कळववयायात आले

आहे . परीं त,ु सदर प्रकरणात सींबचीं ित असलेल्या सींस्थाींनी आयक्
ु तालयाकडे
तसेच शासनाकडे फौजदारी कायशवाही करयायापव
ू ी बाजु माींडयायाची सींिी

दे यायाबाबत ववनींती केली होती. त्यानर्
ीं ाने सदर प्रकरणी शासनाचे ददनाींक
ु ग

२२/१०/२०२० रोजीचे पत्रान्वये अींतररम चौकशी अहवालाचे अनर्
ीं ाने सींबचीं ित
ु ग
सींस्थेस व सींबचीं ित अचिकाऱ्याींस म्हणणे माींडयायाची व त्यानस
ु ार सींस्थेवर

तसेच दोर्ी अचिकाऱ्याींवर कारवाद करणेबाबत आयक्
ु त, आददवासी ववकास

आयक्
ु तालय, नासशक याींना कळववयायात आले आहे. त्यानस
ु ार आयक्
ु त,

आददवासी ववकास आयक्
ु तालय, नासशक याींनी ददनाींक २७/१०/२०२० रोजीचे
पत्रान्वये अपर आयक्
ु त, आददवासी ववकास, नागपरू याींना सदर प्रकरणी
सन
ु ावणी कागदपत्राींची तपासणी करुन सींबचीं ित सींस्था व अचिकारी याींची

सन
ु ावणी घेयायाबाबत कळववयायात आले असन
ू अपर आयक्
ु त, आददवासी
ववकास, नागपरू याींचेस्तरावर याबाबत कायशवाही सरु
ु आहे . सदर सन
ु ावणीस
अनस
ु रुन पढ
ु ील कारवाद करयायात येदल.
___________

पनिेल महानगरपाशलिा (जज.रायगड) येर्े िायथरत अधधिारी/िमथचारी
तसेच सेिातनित्ृ त िमथचाऱ्याांना सुधाररत िेतनश्रेणी लागू िरण्याबाबत
(३९) ५५४८ (१३-११-२०२०). श्री.बाळाराम पाटील, डॉ.सध
ु ीर ताांबे : सन्माननीय
नगर वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) पनवेल महानगरपासलका (जज.रायगड) येथे कायशरत अचिकारी/कमशचारी
तसेच

सेवाननवत्ृ त

कमशचाऱ्याींना

सातवा

वेतन

आयोगानस
ु ार

सि
ु ाररत

वेतनश्रेणी लागू करयायाचा सववस्तर प्रस्ताव आयक्
ु त, पनवेल महानगरपासलका
याींचेकडून शासनाच्या नगर ववकास ववपागास सादर करयायात आला आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पनवेल महानगरपासलकेस ददनाींक ०७ सप््ें बर, २०१९ रोजी
नगर ववकास ववपागाकडून प्राप्त पत्राच्या अनर्
ीं ाने महानगरपासलकेच्या
ु ग

महसल
ू ी उत्पन्न व खचश तसेच ववत्तीय दानयत्व इ. मादहती ववदहत प्रपत्रात
ददनाींक १७ सप््ें बर, २०१९ रोजी शासनास सादर करयायात आली असन
ू

पनवेल महानगरपासलकेकडून शासन ननणशयात नमद
ू केलेल्या सवश अ्ी व
शतींची पत
श ा करयायात आली आहे , हे ही खरे आहे काय
ू त

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून

आले

व

त्यानर्
ीं ाने
ु ग

शासकीय

कमशचाऱ्याींप्रमाणे

पनवेल

महानगरपासलकेतील कमशचाऱ्याींना सातवा वेतन आयोगानस
ु ार सि
ु ाररत वेतन

सींरचना ददनाींक ०१ जानेवारी, २०१६ रोजीपासन
ू लागू करयायास मान्यता
समळयायाबाबत कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनार्

शशांदे (०७-०१-२०२१)

:

(१)

व (२) सातवा वेतन आयोग

महानगरपासलकेस लागू करयायाबाबतची कायशपध्दती तसेच अ्ी व शती
शासन ननणशय, ददनाींक २९/०८/२०१९ रोजी ववपागाने ननगशसमत केल्या आहे त.

तद्नर्
ीं ाने पनवेल महानगरपासलकेने सातवा वेतन आयोग लागु
ु ग

करयायाबाबतचा प्रस्ताव, ददनाींक २९/०८/२०१९ च्या शासन ननणशयाव्दारे ववदहत
केलेल्या कायशपध्दतीनस
ु ार आवश्यक मादहतीसह शासनास सादर केला होता.
वेतन

तद्नींतर शासनाच्या मींजुरीनींतर पनवेल महानगरपासलकेसाठी सातवा

आयोग

लागू

करयायाबाबतचा

१४/१०/२०२० रोजी ननगशसमत केला आहे .

शासन

आदे श

ववपागाने

ददनाींक

पनवेल महानगरपासलकेने अचिकारी/कमशचाऱ्याींना ददनाींक ०१/१०/२०२०

पासन
ू सातवा वेतन आयोगानस
ु ार सि
ु ारीत वेतन अदा केले आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्पवत नाही.
___________
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िसई-विरार महानगरपाशलिा (जज.पालघर) हद्दीत
अधधिृत बाांधिामे सुरु असल्याबाबत
(४०) ५५८९ (२०-११-२०२०). श्री.रविांद्र र्ाटि : सन्माननीय नगर वििास मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

वसद-ववरार

अनचिकृत

महानगरपासलका

बाींिकामे

सरु
ु

(जज.पालघर)

असल्याचे

माहे

हद्दीत

मोठ्या

सप््ें बर,

२०२०

त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

प्रमाणात

मध्ये

वा

(२) असल्यास, उक्त दठकाणी मोठ्या प्रमाणात अनचिकृत बाींिकाम होत
असल्यामळ
ु े

नागररकाींची

फसवणक
ू

होत

असल्याबाबत

स्थाननक

लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक ९ ऑक््ोबर, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास मा.नगर
ववकास मींत्री याींस ननवेदन ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय

आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने अनचिकृत बाींिकाम करणाऱ्याींवर कोणती
ु ग
कारवाद केली वा करयायात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनार्

शशांदे

महानगरपासलका

(०७-०१-२०२१)

क्षेत्रात

:

अनतक्रमण

(१)

असल्याबाबतचे ननवेदन प्राप्त झाले होते.

व

व

(२)

अनचिकृत

वसद-ववरार

बाींिकाम

शहर
सरू
ु

वसद-ववरार शहर महानगरपासलकेच्या स्थापनेनत
ीं र महानगरपासलका

हद्दीमध्ये ऑक््ोबर, २०२० पयंत १२५७४ अनचिकृत बाींिकाम असल्याची बाब
वसद ववरार शहर महानगरपासलकेने कळववली आहे .
(३)

वसद-ववरार

शहर

महानगरपासलका

क्षेत्रातील

अनचिकृत

बाींिकाम

स्थापनेपव
ू ी

“ससडको

ननयोजन

करणाऱ्याींवर महानगरपासलका व ववपागाने खालीलप्रमाणे कायशवाही केली
आहे :

सदर

क्षेत्रात

महानगरपासलका

प्राचिकरण” होते. सदर क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात अनचिकृत इमारती
बाींियायात आल्या असल्याची वस्तजु स्थती आहे .
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माहे ऑक््ोबर, २०२० पयंत एकूण १२५७४ अनचिकृत बाींिकामापैकी
६४६१ बाींिकामाींना नो्ीसा दे यायात आल्या आहे त.



सदर बाींिकामाींपक
ै ी ४८३ बाींिकामिारकाींवर (MRTP) अींतगशत ववववि
पोलीस ठायायामध्ये
कायद्यान्वये

गन्
ु हे

११४

करयायात आले आहे त.


बाींिकामिारकावर

फसवणूकीचे

गन्
ु हे

फौजदारी
दाखल

तसेच ११०९६ बाींिकामाींवर ननषकासनाची कारवाद करयायात आलेली
आहे .



दाखल केले आहे त. तसेच

सदर

अनचिकृत

बाींिकामाींना

मा.न्यायालयाकडून

कोणत्याही

स्वरुपाची स्थचगती आदे श समळू नये याकरीता महानगरपासलकेच्या
पमनलवर असलेल्या वककलाींतफे कमव्हे ् दाखल करयायाची कायशवाही
करयायात येत.े


तसेच

महानगरपासलका

क्षेत्रातील

अनचिकृत

बाींिकाम

/

अनतमक्रमणाच्या वाढत्या तक्रारीच्या अनर्
ीं ाने ववपागाच्या ददनाींक
ु ग
०२/०३/२००९

च्या

शासन

ननणशयातील

सवश

मागशदशशक

सच
ू नाींचे

का्े कोरपणे पालन करयायाचे ननदे श महानगरपासलकेस ददले आहे त.


तसेच महानगरपासलका अचिननयमानस
ु ार व महाराषर प्रादे सशक नगर
रचना

अचिननयम

(MRTP)

कायद्याींतगशत

अनचिकृत

बाींिकामाींववरुध्द कारवाद करयायाबाबत ददनाींक ०३/०५/२०१८ च्या

शासन पररपत्रकान्वये कायशवाही करयायाच्या सच
ू ना महानगरपासलकेस
दे यायात आल्या आहे त.

(४) प्रश्न उद्पवत नाही.

___________

राज्यात सां्र्ाांतगथत आहदिासी आश्रमशाळाांना
प्रती विद्यार्ी पाच हजार रुपये शमळणेबाबत
(४१) ५७२५ (२३-११-२०२०). डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.राजेश राठोड, श्री.अशोि ऊर्थ

र्ाई जगताप, श्री.अमरनार् राजूरिर, श्री.विक्रम िाळे , श्री.बाळाराम पाटील :
सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) राज्यात सींस्थाींतगशत चालववयायात येणाऱ्या आददवासी आश्रमशाळाींना

ववद्याथी खचश अनतशय कमी म्हणजे पाचव्या वेतन आयोगानस
ु ार १२% ददला
जातो व त्यामध्ये ववद्याथी खचश पागववणे शाळा व्यवस्थापनास शक्य होत
नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आश्रमशाळाींना ववद्याथी खचश हा प्रती ववद्याथी दरवर्ी रुपये

पाच हजार समळावे अशी मागणी वारीं वार आददवासी आश्रमशाळा सींघ्नाींनी
केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ववद्याथी खचश दरवर्ी

प्रती ववद्याथी प्रमाणे रुपये पाच हजार दे यायाबाबत कोणती कायशवाही केली वा
करयायात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहे त ?
अॅड. िे.सी.पाडिी (०५-०१-२०२१) : (१) आददवासी ववकास ववपागाच्या ददनाींक
३१/०५/२०१६ च्या शासन ननणशयान्वये ववपागाींतगशत राज्यातील प्राथसमक व
माध्यसमक
ववपागाींना

अनद
ु ाननत

आददवासी

आकजस्मक

वेतनेत्तर

आश्रमशाळाींच्या

अनद
ु ान

(८

शाळा

्क्के

व

व

वसनतगह
ृ

१२

्क्के)

कमशचाऱ्याींच्या पाचव्या वेतन आयोगानस
ु ार पररगणना करून सन २०१६-२०१७
या वर्ाशपासन
ू दे यायास मींजूरी दे यायात आलेली आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) अनद
ु ाननत आश्रमशाळे तील ननवासी ववद्याथ्यांकरीता प्रती ववद्याथी प्रती

वर्श रुपये ५०००/- व अननवासी ववद्याथ्यांना प्रती ववद्याथी प्रती वर्श रुपये

३०००/- प्रमाणे आकजस्मक अनद
ु ान दे यायाबाबतचा प्रस्ताव जल
ु ,ै २०१९ मध्ये
सादर केला असता त्यावर ववत्त ववपागाने राज्यात काही पागात दषु काळ व
काही

पागात

परु

पररजस्थती

याकरीता

ववववि

सवलती

व

नक
ु सान

परपादसाठी येणारे मोठे दानयत्व या बाबीींचा साकल्याने ववचार करता सदर
प्रस्ताव तत
ु ाशस पढ
ु े ढकलणे योग्य रादहल असे असपप्राय सप््ें बर, २०१९ मध्ये
ददले

होते.

पररजस्थतीमळ
ु े

सध्या

सदर

राज्यात

प्रस्तावावर

कोरोनामळ
ु े
तत
ु ाशस

ननमाशण

कायशवाही

न

झालेल्या

करयायाचा

आचथशक
ननणशय

शासनाने घेतला आहे . राज्याची आचथशक जस्थती पव
श दावर आल्यानींतर सदर
ु प
प्रस्तावावर ववचार करयायात येदल.
(४) प्रश्न उद्पवत नाही.

___________
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्ि.िसांतराि नाईि आधर्थि वििास महामांडळाला
अनुदान शमळण्याबाबत
(४२) ५८२५ (२०-११-२०२०). श्री.राजेश राठोड, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि

ऊर्थ र्ाई जगताप, श्री.अमरनार् राजरू िर : सन्माननीय नतर मागास बहुजन
िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) स्व.वसींतराव नादक आचथशक ववकास महामींडळाला अनेक वर्ाशपासन
ू कमी
प्रमाणात अनद
ु ान ददले जात आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामिील लापाथ्यांची हजारो प्रकरणे प्रलींबबत असन
ू त्याींना
लाप समळत नसल्याने त्याींच्यावर अन्याय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने स्व.वसींतराव नादक आचथशक ववकास
ु ग

महामींडळाला परीव अनद
ु ान दे यायाबाबत कोणती कायशवाही केली वा करयायात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विजय िडेट्टीिार (०६-०१-२०२१) : (१), (२) व (३) अींशत: खरे आहे .
नादक

सन २०१६-२०१७ ते २०१९-२०२० या आचथशक वर्ाशमध्ये वसींतराव
ववमक्
ु त

ववपागाकडून

जाती

अनद
ु ान

व

प्क्या

प्राप्त

जमाती

झालेले

नाही.

ववकास

महामींडळास

महामींडळाचे

ववत्त

पागपाींडवल

वाढववयायासाठी ववत्त ववपागास प्रस्ताव सादर करयायात आले होते. तथावप,
ववत्त ववपागाने सदर प्रस्ताव अमान्य केले आहे त.

तथावप, सन २०१९-२०२० या आचथशक वर्ाशमध्ये १) वैयजक्तक कजश

योजनेवारी व्याज परतावा योजना व २) ग् कजश योजनेवरील व्याज परतावा

योजना व इतर योजना राबववयायाकरीता ३१, सहायक अनद
ु ाने (वेतनेतर)
करीता ददनाींक २३/०८/२०१९ रोजीच्या शासन ननणशयान्वये वसींतराव नादक

ववमक्
ु त जाती व प्क्या जमाती ववकास महामींडळास रुपये ३०.०० को्ी

इतका ननिी ववतररत करयायात आला आहे . सदर योजना राबववयायाबाबत
महामींडळाकडून प्रपावीपणे अींमलबजावणी केली जात आहे .
(४) प्रश्न उद्पवत नाही.

___________
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नालासोपारा (जज.पालघर) पूिेिडील मोरे गाांि पररसरात बनािट

िागदपत्राच्या सहाय्याने अनधधिृत बाांधिाम सुरु असल्याबाबत
(४३) ५९०० (२०-११-२०२०). डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे : सन्माननीय नगर
वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नालासोपारा

(जज.पालघर)

पव
ू ेकडील

मोरे गाींव

पररसरात

बनाव्

कागदपत्राच्या सहाय्याने अनचिकृत इमारतीचे बाींिकाम सरु
ु आल्याचे माहे
ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, मोरे गाींव येथील सव्हे नीं. १९० मिील दहस्सा नींबर ३ मध्ये

सन २०१७ ते आजपयंत ओम साद डेव्हलपसशतफे साद छाया फेस-१ ही

अनचिकृत इमारतीचे बाींिकाम बनाव् कागदपत्राींच्या सहाय्याने बाींियायात
आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर अनचिकृत इमारत बाींिकामाबाबत शासनाने चौकशी
केली

आहे

काय,

चौकशीत

काय

आढळून

आले

व

व्यावसानयकाींवर कोणती कारवाद केली वा करयायात येत आहे ,

तदनस
ु ार

दोर्ी

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनार् शशांदे (०७-०१-२०२१) : (१) व (२) होय, अशा प्रकारची बाब
ननदशशनास

आल्याची

कळववली आहे .

वस्तजु स्थती

वसद-ववरार

शहर

महानगरपासलकेने

(३) वसद-ववरार शहर महानगरपासलकेने सदर अनचिकृत बाींिकामाबाबत
खालीलप्रमाणे कायशवाही केली आहे :

मौजे-मोरे सव्हे नीं. १९०, दहस्सा नीं. ३, साद छाया फेज-१ या

इमारतीचे बाींिकाम मे.ओम साद डेव्हलपसश तफे प्रो.अशोककुमार ससींह
व

कुल

मख
ु त्यार

श्री.सन
ु ील

हौससलाप्रसाद

समश्रा

या

बाींिकाम

व्यावसानयकाींना ददनाींक ०८/११/२०१९ रोजी महाराषर प्रादे सशक नगर
रचना अचिननयमा अींतगशत (एम.आर.्ी.पी.) नो्ीस बजाववली.
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तसेच पोलीस ननरीक्षक, नालासोपारा याींना ददनाींक २३/०१/२०२० रोजी
गन्
ु हा दाखल करयायाचे पत्र दे यायात आले होते. तसेच सदर बाींिकाम
व्यावसानयकाींवर तळ
ु ीींज पोलीस स््े शन येथे एफ.आय.आर.नीं. ०९२७,
ददनाींक २४/१०/२०२० रोजी फौजदारी गन्
ु हा दाखल केला आहे .



सदर इमारतीमध्ये लोकाींचे वास्तव्य असल्याने ददनाींक २४/११/२०२०

रोजी इमारत ररकामी करयायाबाबत सवश रदहवाशाींच्या नावे एकबत्रत

नो्ीस दे यायात आलेली आहे व पढ
ु ील ननषकासनाची कायशवाही
करयायाची तजववज वसद-ववरार शहर महानगरपासलकेने ठे वली आहे .

(४) प्रश्न उद्पवत नाही.

___________

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

(४४) ५९०७ (०१-१२-२०२०). श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पाडाळे (ता.मरु बाड, जज.ठाणे) येथे सन २००९ मध्ये पा्बींिारे ववपागाने
बाींिलेल्या

िरणाकरीता

सींपाददत

केलेल्या

१६२

शेतकऱ्याींना

जसमनीचा

मोबदला समळाला नसल्याने िरणग्रस्त शेतकऱ्याींनी जसमनीचा मोबदला
दे यायाबाबत जलसींपदा ववपाग, जजल्हाचिकारी, ठाणे, उपववपागीय अचिकारी,

पा्बींिारे ववपाग, कल्याण व कायशकारी असपयींता, पा्बींिारे ववपाग, मरु बाड
आदीींकडे लेखी ननवेदनाव्दारे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

मा.अध्यक्ष,

िरणग्रस्त

महाराषर

शेतकऱ्याींना

वविानसपा

जसमनीचा

याींच्या

वविान

मोबदला

पवनातील

दे यायाबाबत
दालनात

िरणग्रस्ताींचे प्रनतननिी, प्रिान सचचव, जलसींपदा ववपाग, जजल्हाचिकारी, ठाणे

व अन्य सींबचीं ित अचिकारी याींच्यासमवेत मा.अध्यक्ष, महाराषर वविानसपा
याींच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक आयोजजत करयायात आली होती, हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त बैठकीतील घेतलेल्या ननणशयानस
ु ार ववपागाने कोणती
कायशवाही केली आहे , तसेच केलेल्या कायशवाहीची थोडक्यात मादहती काय
आहे ,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्
ीं ाने िरणग्रस्त शेतकऱ्याींना जसमनीचा मोबदला दे यायाबाबत कोणती
ु ग
कायशवाही केली वा करयायात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयांत पाटील (०१-०१-२०२१) : (१) होय.

(२) होय, मा.अध्यक्ष, महाराषर वविानसपा याींच्या अध्यक्षतेखाली ददनाींक
२०/१०/२०२० रोजी बैठक सींपन्न झाली.

(३) कायशकारी असपयींता, पा्बींिारे प्रकल्प बाींिकाम ववपाग, शहापरू याींच्या

ददनाींक २६/०८/२०२० च्या पत्रान्वये कालव्या सींबचीं ित लापाथी शेतकऱ्याींना
पस
ीं ादनाची रक्कम त्वरीत
ू प

अदा करयायाबाबत उपववपागीय

कल्याण उपववपाग याींना कळववयायात आले आहे .

अचिकारी,

ददनाींक २०/१०/२०२० च्या बैठकीचे इनतवत्ृ त ददनाींक २७ नोव्हें बर,

२०२० रोजी ननगशसमत केले आहे .

मा.अध्यक्ष, महाराषर वविानसपा याींनी सदर रक्कम महसल
ू ववपाग

उपववपागीय अचिकारी, कल्याण याींनी एक मदहन्यात लापाथी शेतकऱ्याींना
अदा करयायाचे ननदे श उक्त बैठकीत ददले आहे त.

(४) व (५) महसल
ववपागाकडून प्राप्त झालेल्या मादहतीनस
ू
ु ार पाडाळे

(ता.मरु बाड, जज.ठाणे) येथील िरणासाठी सींपाददत झालेल्या जसमनी खाजगी
वा्ाघा्ीव्दारे

खरे दी

करयायाचा

प्रस्ताव

लघप
ु ा्बींिारे

ववपाग,

शहापरू

याींचेकडून ददनाींक ४/०५/२०१८ रोजी जजल्हाचिकारी, ठाणे याींच्या कायाशलयाकडे
प्राप्त झाल्यानींतर, शासन ननणशय, ददनाींक २५/०१/२०१७ मिील नमन
ु ा ३ ची
जाहीर नो्ीस दै ननक “पया
ु य नगरी” या वत्ृ तपत्रामध्ये ददनाींक १२/१२/२०१८
रोजी व दै ननक “महाराषर ्ादम्स” या वत्ृ तपत्रामध्ये ददनाींक १३/१२/२०१८
रोजी प्रससध्द करयायात आलेली आहे . तद्नींतर जमीन खरे दी करावयाच्या

गावातील मागील ३ वर्ाशचे खरे दी-ववक्री व्यवहार पडताळून दरननजश्चती
करयायाबाबतचा प्रस्ताव सहायक सींचालक, नगर रचना याींचेकडे पाठववयायात
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आला असता, त्याींनी गावननहाय दर ननजश्चती करून ददनाींक २३/०१/२०१९
रोजी उपववपागीय अचिकारी, कल्याण याींच्या कायाशलयास कळववले आहे .
त्यानींतर

ददनाींक

१०/०६/२०१९

रोजीच्या

दरननजश्चती

बैठकीमध्ये

सदर

गावाच्या दर ननजश्चतीस ससमती सदस्य व अध्यक्ष याींची मान्यता घेयायात
आलेली आहे .

एकूण ७ गावाींपक
ै ी ३ गावाींच्या जसमनीच्या खरे दीसाठी आवश्यक

कायदे शीर

स्वामीत्व

अहवाल

हे

सींबचीं ित

वकील

याींचेकडून

ददनाींक

२४/०९/२०२० रोजी प्राप्त झाले आहे त. तथावप, उपववपागीय अचिकारी,
कल्याण याींचे कायाशलयाचे पत्र ददनाींक ०२/११/२०२० नस
ु ार सींमतीव्दारे जमीन

खरे दी करून दे णेकामी ववकल्प सादर करणेबाबत एकूण २८२ ग्ावरील
खातेदाराींना नो्ीस दे यायात आल्या असन
ू जमीन खरे दी करून खातेदाराींना
मोबदला अदा करणेची कायशवाही सरू
करयायात आली आहे . सींपाददत
ु

जसमनीपैकी १०४ खातेदाराींनी जमीन सींपादनाबाबत उपववपागीय अचिकारी,
कल्याण याींच्या कायाशलयात हरकती दाखल केल्या असन
ू त्याींची सन
ु ावणी
घेऊन ननणशय पारीत करून खरे दीचे काम प्रगतीत आहे .
___________

मुांबईतील नागपाडा येर्ील शसटी सेंटर मॉलमध्ये आग लागल्याबाबत
(४५) ५९५९ (२०-११-२०२०). श्री.रामतनिास शसांह, डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे :
सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं दतील नागपाडा येथील सस्ी सें्र मॉलमध्ये ददनाींक २२ ऑक््ोबर,
२०२० रोजी पीर्ण आग लागयायाची घ्ना घडली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदरहू मॉलमध्ये अींतगशत अजग्नप्रनतबींिक
असल्याचेही ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

यींत्रणा

बींद

(३) असल्यास, सस्ी सें्र मॉलमध्ये आग लागयायाची कारणे काय आहे त,
याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.प. २ (59)
श्री.एिनार् शशांदे (०६-०१-२०२१) : (१) व (२) हे खरे आहे .

(३) व (४) सदर दघ
श नेप्रकरणी बह
ु ्
ुीं द महानगरपासलकेमाफशत चौकशी
ृ न्मब

करयायात आली असन
ू , सदर आग “सदोर् ववद्यत
ु प्रणाली” मळ
ु े लागल्याचे
आढळून आले.

सदर प्रकरणी इमारतीचे मालक/पोगव्ादार याींच्यावर महाराषर आग

प्रनतबींिक व जीवसींरक्षक उपाययोजना अचिननयम २००६ अींतगशत कारवाद
करयायात आली आहे .

तसेच, सदर मॉलमध्ये बसववयायात आलेली अजग्नशमन यींत्रणा

कायाशजन्वत न झाल्याने, लायसन्स असपकरण याींच्यावर महाराषर आग

प्रनतबींिक व जीवसींरक्षक उपाययोजना अचिननयम २००६ अींतगशत कारवाद
करयायात येत आहे .

___________

त्रत्रर्ाषा सत्र
ू ाची अांमलबजािणी िरण्याबाबत
(४६) ६०१२ (२३-११-२०२०). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्थ र्ाई जगताप,
डॉ.सध
ु ीर ताांबे, डॉ.िजाहत शमझाथ, श्री.राजेश राठोड, श्री.मोहनराि िदम,

श्री.अमरनार् राजूरिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४० ला हदनाांि २४ र्ेब्रि
ु ारी,

२०२० रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदर्ाथत सन्माननीय मराठी र्ाषा मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषरातील केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील कायाशलये, बँका, रे ल्वे तसेच

्पाल कायाशलयात सन १९७६ च्या िोरणानस
ु ार बत्रपार्ा सत्र
ू ानस
ु ार मराठी
पार्ेचा सक्तीने वापर करावा अशी मागणी माहे फेब्रव
ु ारी, २०२० च्या पदहल्या

आठवडयात मा.मराठी पार्ा मींत्री याींनी पत्राव्दारे मा.केंद्रीय गह
ृ मींत्री याींचेकडे
केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, केंद्र शासनाकडून याबाबत कोणता प्रनतसाद समळाला आहे ,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन केंद्र शासनाकडून
प्रनतसाद समळाला नसल्यास बत्रपार्ा सत्र
ू ानस
ु ार मराठी पार्ेचा सक्तीने वापर
करयायाबाबत कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.प. २ (60)
श्री.सर्
ु ाष दे साई (३०-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२)

सदर

पत्र

प्राप्त

झाल्याबाबत

मा.केंद्रीय

गह
ृ

मींत्री

याींनी

ददनाींक

२०/०२/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये कळववले आहे . केंद्रीय गह
ृ मींत्रालयाच्या

ददनाींक २५/०६/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये बत्रपार्ा सत्र
ू ाच्या अींमलबजावणीबाबत
केंद्र शासनस्तरावर ननगशसमत केलेल्या सवश कायाशलयीन ज्ञापनाींची मादहती
पाठववयायात आली आहे .

केंद्र शासनाच्या कायाशलयामिून बत्रपार्ा सत्र
ू ाचा पाग म्हणून, मराठी

पार्ेचा वापर प्रािान्याने करयायाची सच
ू ना दे यायाबाबत मा.मींत्री (मराठी पार्ा)

याींनी ददनाींक २६/१०/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये मा.केंद्रीय गह
ृ मींत्री याींना
ववनींती केली आहे .
बत्रपार्ा

तसेच

ववपागाच्या

सत्र
ू ाच्या

प्रपावी

ददनाींक

०६/११/२०२०

अींमलबजावणीबाबत

ननदे शही दे यायात आले आहेत.

रोजीच्या

पररपत्रकान्वये

जजल्हाचिकाऱ्याींना

पन
ु :श्च

(३) व (४) प्रश्न उद्पवत नाही.
___________

राज्यातील िजाथचा बोजा िमी िरण्याबाबत
(४७) ६०१७ (०२-१२-२०२०). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्थ र्ाई जगताप,
डॉ.सध
ु ीर ताांबे, डॉ.िजाहत शमझाथ, श्री.राजेश राठोड, श्री.मोहनराि िदम,

श्री.अमरनार् राजरू िर : सन्माननीय उप मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) राज्यात चालू आचथशक वर्ाशत कजाशचा बोजा रुपये ४ लाख ६४ हजार को्ी
असन
ू पढ
ु ील आचथशक वर्ाशच्या अखेरीस हाच बोजा रुपये ५ लाख २० हजार
को्ीींपयंत जायायाची पररजस्थती ननमाशण झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्याचा कजाशचा बोजा वाढत जायायाची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील कजाशचा

बोजा कमी व्हावा व राज्य आचथशकदृष्या सक्षम व्हावे याकरीता कोणती
कायशवाही केली वा करयायात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.प. २ (61)
श्री.अजजत पिार (२८-१२-२०२०) : (१) होय.

१. सन २०१९-२०२० च्या सि
ु ाररत अींदाजनस
ु ार राज्यावर ददनाींक ३१ माचश,
२०२० रोजी रुपये ४,६४,०२० को्ीचे कजश अपेक्षक्षत आहे .

२. सन २०२०-२०२१ अथशसक
ीं ल्पीय अींदाजानस
ु ार राज्यावर ददनाींक ३१ माचश,
२०२१ रोजी रुपये ५,२०,७१७ को्ीचे कजश अपेक्षक्षत आहे .

(२) राज्य शासन, राज्याच्या ववकास प्रकल्प व इतर गरजा जसे की,

नैसचगशक आपत्तीमळ
ु े होणारे नक
ु सान, शेतकऱ्याींची कजशमाफी, अकल्पीत

घ्ना इत्यादी बाबी ववचारात घेऊन तसेच उत्पन्नाींचे स्त्रोत याींचा आढावा
घेऊन आवश्यक तेवढे कजश उपारत असते.
्ाळे बद
ीं ी

सन २०२०-२०२१ या चालु आचथशक वर्ाशत कोववड-१९ या महामारीमळ
ु े
लावल्याने

महसल
ू ी

स्त्रोत

सींकुचचत

झाल्यामळ
ु े

तसेच

ननसगश

चक्रीवादळ, परू नक
ु सान परपाद इत्यादी बाबी ववचारात घेऊन खल्
ु या
बाजारातन
ु कजश उपारयायात आले आहे .

ग्रामीण पायापत
ु ववकास ननिी, ददघशकालीन पा्बींिारे ननिी योजना,

बळीराजा सींजीवनी योजना, तसेच बाहयसहाजय्यत प्रकल्प जसे मब
ुीं द मेरो
प्रकल्प, नानाजी दे शमख
ु , ग्रीन एनजी कमरीडोर, महाराषर रुरल कनेक््ीव्ही्ी
इींप्रव्ु हमें ्

व

महाराषर

स््े ्

रोड इींप्रव्ु हमें ््

इत्यादी

कायाशजन्वत प्रकल्पासाठी कजश उपारणी करयायात येत आहे .

असे

एकूण

१३

(३) व (४) राज्याचा महसल
ीं ाने सींबचीं ित ववपागाींना महसल
ू वाढीच्या अनर्
ु ग
ू
वाढीबाबत सच
ू ना दे यायात आलेल्या आहे त.
___________

राज्यातील आत्महत्याग्र्त जजल््यात
डॉक्टराांना तनयुक्ती दे ण्याबाबत
(४८) २४७१२ (२१-०४-२०१७). श्री.अशोि ऊर्थ र्ाई जगताप : सन्माननीय
सािथजतनि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील १० आत्महत्याग्रस्त जजल्हयातील आरोग्य सेवेला बळक्ी

दे यायाचे शासनाकडून आदे श दे यायात आले होते, त्यानस
ु ार ४१२ डॉक््राींच्या
मल
ु ाखती घेयायात आला, मात्र त्याींना ननयक्
ु ती ददली नसल्याचे माहे ऑगस््,
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

वि.प. २ (62)
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने ननणशय घेऊन सदर आत्महत्याग्रस्त
जजल्हयात डॉक््राींना ननयक्
ु त्या दे यायाबाबत कोणती कायशवाही केली वा
करयायात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे (१२-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
ननणशय,

शासन ननणशय, ददनाींक २९/०८/२०१६ अन्वये २१३ ववशेर्ज्ञ व शासन
ददनाींक

२०/०९/२०१६

अन्वये

१९४

एम.बी.बी.एस.

अहशतािारक

उमेदवाराींना १४ आत्महत्याग्रस्त जजल्हयाींमध्ये त्या त्या जजल्हयात ररक्त
असलेल्या जागेनस
ीं ाने
ु ार जजल्हाननहाय ननयक्
ु ती दे यायात आली आहे . त्यानर्
ु ग

सींबचीं ित जजल्हाचिकारी याींचेकडे पदस्थापनेसाठी आलेल्या ११७ ववशेर्ज्ञ व
११५

एम.बी.बी.एस.

उमेदवाराींना

सींबचीं ित

जजल्हाचिकारी

याींचेस्तरावरुन

पदस्थापनेचे आदे श दे यायात आले असन
त्यापैकी ८२ ववशेर्ज्ञ व ११५
ू
एम.बी.बी.एस.

उमेदवार

दठकाणी रुजू झाले आहे त.

वैद्यकीय

अचिकारी

या

पदावर

पदस्थापनेच्या

(२) व (३) प्रश्न उद्पवत नाही.
___________

सन २००१ च्या लोिसांख्येिर आधारीत राज्यात आरोग्य सां्र्ा
्र्ापनेच्या बह
ृ त आराखड्याबाबत
(४९) २७२९८ (१५-०४-२०१७). श्री.सततश चव्हाण, अॅड.तनरां जन डािखरे :

सन्माननीय सािथजतनि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर शासन सावशजननक आरोग्य ववपागातफे सन २००१ च्या
लोकसींख्येवर आिारीत राज्यात आरोग्य सींस्था स्थापनेचा बह
ृ तआराखडा
शासन

ननणशय,

क्रमाींक

सींकीणश-२०१२/प्र.क्र.१४१/आरोग्य-३,

ददनाींक

१७

जानेवारी, २०१३ हा सदोर्ररत्या तयार केल्याबाबत माजी उपसरपींच तथा
सदस्य ग्रामपींचायत, पाणजु याींनी याबाबत शासनाकडे लेखी तक्रारीव्दारे
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ननरननराळ्या

लोकोपयोगी

सच
ू ना

या

आराखडयात

शासनाने

समाववष्

कराव्यात या प्रकारचे अजश केले आहे त असे ददनाींक २० जानेवारी, २०१७ रोजी
ककीं वा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच आरोग्य सेवेत कुपोर्णग्रस्त ववपागात मा.उच्च न्यायालयाने
जनदहत

याचचकेतील

ददलेल्या

आदे शाव्दारे

सचु चववलेल्या

सच
ू ना

तसेच

मा.सवोच्च न्यायालय, ददल्ली याींच्या आदे शाव्दारे सचू चत केलल्या सच
ु नेवर

करावयाची उपाययोजना याचा उल्लेख या आराखडयात नमद
ू करयायात आला
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करयायात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे (१४-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद्पवत नाही.
(४) प्रश्न उद्पवत नाही.
___________

िेंद्र शासनाच्या नांहदरा आिास योजनेतून आधर्थि दब
थ
ु ल
घटिाांतील नागररिाांना घर बाांधन
ू दे ण्याबाबत

(५०)

४७२१५

(०५-०७-२०१९).

श्री.गोवपकिशन

बाजोरीया :

ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) केंद्र शासनाच्या इींददरा आवास योजनेच्या माध्यमातन
श
ू आचथशक दब
ु ल

घ्काींतील नागररकाींना स्वतःचे घर बाींिून दे यायाबाबतच्या योजनेस मींजूरी
दे यायात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर योजनेमध्ये पात्र झालेल्या नागररकाींनी अनद
ु ान समळे ल

या आशेने उसनवारीने तसेच व्याजाने पैसे घेऊन घरकुलाचे बाींिकाम पण
ू श
केले परीं तु त्याींना अनद
ु ान समळालेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

वि.प. २ (64)
(३) असल्यास, केंद्र शासनाची इींददरा आवास योजना बींद करुन ती आता
पींतप्रिान आवास योजेनच्या नावाने सरु
ु आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर योजना ऑफलादन आणण ऑनलादनच्या घोळामध्ये या
योजनेतील लापाथ्यांना अनद
ु ानापासन
ू वींचचत ठे वयायात आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने लापाथ्यांना अनद
ु ग
ु ान दे यायाबाबत कोणती
कायशवाही केली वा करयायात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय
आहे त,

श्री.हसन मश्र
ु ीर् (०६-०१-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे . तथावप, सन

२०१६-२०१७ पासन
ू इींददरा आवास योजना बींद करुन या योजनेचे रुपाींतर
प्रिानमींत्री आवास योजनेमध्ये करयायात आलेले आहे .
(२) अींशत: खरे आहे .

(३) होय, हे खरे आहे .

सन २०१६-२०१७ या ववत्तीय वर्ाशपासन
ू इींददरा आवास योजना बींद

करयायात येऊन प्रिानमींत्री आवास योजना (ग्रामीण) सरु
ु करयायात आली
असन
सदर योजनेंतगशत लापाथ्यांना PFMS प्रणालीव्दारे
ू
खात्यावर ननिी ववतररत करयायात येत आहे .

थे् त्याींच्या

(४) व (५) ग्रामीण ववकास मींत्रालय पारत सरकार याींचक
े डून प्राप्त मागशदशशक

सच
ू नाींनस
ु ार सन २०१६-२०१७ या वर्ाशपासन
ू इींददरा आवास योजनेंतगशतचा
सशल्लक ननिी राज्य स्तरावरील SNA मध्ये वगश करयायात येऊन Online
पध्दतीने लापाथ्यांच्या अनद
ु ानाची रक्कम ववतररत करयायात येत आहे .

ऑनलादन ननिी ववतररत करताना ऑडशरशी् नॉ् जनरे ्ेड, डडसल् ऑडशरशी्,

ग्रीन ऑडशरशी् अशा स्वरुपाच्या ताींबत्रक अडचणी उद्पवल्या होत्या. त्यामळ
ु े
अनद
ु ान ववतरणास ववलींब झाला होता.

ग्रामीण ववकास मींत्रालय, पारत सरकार याींनी इींददरा आवास योजना

अींतगशत सन २०१५-२०१६ पव
ु ीच्या अपण
ू श घरकुलाींना ननिी ववतरण करणेकामी
आवास सॉफ्त्वर Single Page Entry सलींक उपलब्ि करुन ददली आहे .
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त्यानस
ु ार जल
ु ,ै २०१९ पयंतच्या आवास सॉफ्त्च्या अहवालानस
ु ार २०,३३१
लापाथ्यांना क्षेबत्रयस्तरावर सदर सलींकच्या आिारे ननिी ववतरण करयायाची
कायशवाही सरु
ु आहे .
विधान र्िन :
मुांबई.

___________

श्री.राजेन्द्र र्ागित
सधचि,
महाराष्ट्र विधानपररषद.

__________________________________________________________________
मुद्रणपव
ू श सवश प्रकक्रया महाराषर वविानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करयायात आली आहे .
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबद.

