अताराांकित प्रश्नोत्तराांची चौथी यादी

महाराष्ट्र विधानपररषद
पहहले (अथथसांिल्पीय) अधधिेशन, २०२१
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________
प्राथममि ि माध्यममि शाळाांमध्ये िर्थ जोडणीस मान्यता हदल्याबाबत
(१) १७९३ (१८-०३-२०२०) श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद रणवपसे, डॉ.िजाहत

ममर्ाथ, श्री.मोहनराि िदम, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.अशोि ऊर्थ भाई जर्ताप :
सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सर्व प्राथममक र् माध्यममक शाळाींमध्ये इयत्ता चौथीपयंत
असलेल्या ५ र्ी र् ७ र्ी पयंतच्या शाळे स इयत्ता ८ र्ी चा र्गव जोडण्यास

शासनाने मान्यता दिल्याचे दिनाींक २० ऑक््ोबर, २०१९ रोजी र्ा त्यासम
ु ारास
ननिशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नव्या ननणवयानस
ु ार र्गव
जोडणीच्या अींमलबजार्णीसाठी कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. िषाथ र्ायििाड (२९-१२-२०२०) : (१) दिनाींक १९ सप््ें बर, २०१९ रोजीच्या
शासन ननणवयान्र्ये इ.५ र्ी र् इ.८ र्ी चा र्गव जोडण्याबाबत सध
ु ाररत धोरण
ननश्चचत

करण्यात

आले

आहे .

त्यानस
ु ार

मशक्षण

सींचालक

(प्राथममक)
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याींच्याकडून तपासणी करून प्रस्तार् शासनास सािर करण्याबाबत या शासन
ननणवयान्र्ये सचू चत करण्यात आले आहे .

(२) सिर शासन ननणवयानस
ु ार कायवर्ाही करण्यात येत आहे.
(३) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________

मुांबई बेस्टच्या जतजोरीत नाणी िापराविना पडून असल्याबाबत
(२) १८०३ (१८-०३-२०२०) श्री.नार्ोराि र्ाणार, श्री.धर्रीशचांद्र व्यास, श्री.प्रविण

दरे िर, श्री.विजय ऊर्थ भाई धर्रिर, श्री.रमेशदादा पाटील, डॉ.पररणय र्ुिे :
सन्माननीय नर्र वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई बेस््च्या नतजोरीत १२ को्ी रुपयाींची नाणी र्ापरावर्ना असन
ू उक्त
नाणी

नेण्यासाठी

कींत्रा्

दिलेल्या

कींपनीने

सिर

नाणी

नेण्यास

बेस््

उपक्रमासमोर असमथवता िशववर्ल्याचे माहे जानेर्ारी, २०२० च्या पदहल्या
आठर्ड्यात ननिशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर नाणी ग्रामीण भागातील बँक ही स्र्ीकारत नसल्याने
राज्यातील सर्व केंद्रीय र् सहकारी बँकामध्ये सिर नाणी स्र्ीकारण्याबाबत
शासनाने चौकशी करुन कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ मशांदे (२१-०१-२०२१) : (१) सिर नाण्याींचा बँकेमार्वत उठार् न
झाल्यामळ
ु े

माहे

जानेर्ारी,

२०२०

च्या

पदहल्या

आठर्ड्यापयंत

उपक्रमाच्या नतजोरीत १२ को्ी रुपयाींची नाणी जमा झाली होती.
तथावप,

बेस््

उपक्रमाकडून

िै नदीं िन

उत्पन्न

करण्यासींबध
ीं ीची ननवर्िा प्रक्रक्रया सरु
ु करण्यात आली आहे.

बँकेत

बेस््

जमा

(२) र् (३) िै नदीं िन जमा होणारी नाणी स्र्ीकारण्यासाठी बेस्् उपक्रमाकडून
राषरीयकृत, सहकारी र् खाजगी बँकाींशी पत्रव्यर्हार करण्यात आला.
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तथावप, त्याींच्याकडून प्रनतसाि न आल्यामळ
ु े ररझव्हव बँकेने दिनाींक

०८/०१/२०२०

रोजी

काही

बँकाींच्या

अचधकाऱयाींबरोबर

आयोश्जत

केलेल्या

बैठकीत बँकाींना स्
ु ी नाणी स्र्ीकारण्याबाबत ननिे मशत केल्यानस
ु ार काही
बँकाींनी रुपये २.३५ को्ीची नाणी स्र्ीकारली आहे त.

तसेच, नागररक, वर्वर्ध व्यर्साय सींस्था, िक
ु ाने इ. बरोबर सींपकव

साधून त्याींना बेस्् उपक्रमाच्या प्रत्येक आगारातन
ू स्
ु ी नाणी उपलब्ध करुन
िे ण्याची व्यर्स्था केली असन
ू , र्तवमानपत्रामधून िे खील जाहीर आर्ाहन
करण्यात आले आहे .

मब
ींु ई-पण
ींु ई एन्री पाँई् मल.
ु े द्रत
ु गती मागार्वरील ्ोल कींत्रा्िार, मब

याींनी रुपये २.१० को्ीची नाणी स्र्ीकारली आहे त.

तसेच, बेस्् उपक्रमाच्या अचधकारी र् सेर्कर्गावला त्याींच्या मामसक

र्ेतनातन
ू ठरावर्क रोख रक्कम नाण्याींच्या स्र्रुपात िे ण्यात येत आहे त.

याव्िारे एकूण रुपये ४१ को्ी इतकी रक्कम िे ण्यात आली असन
ू , सिर
व्यर्स्था पढ
ु े ही सरु
ु ठे र्ण्यात येणार आहे .

___________

जोर्ेश्िरी (पूिे), प्रतापनर्र येथील राजेश्िर िामन राधर्निार हहांद ू
स्मशानभूमीच्या पुनबाधधणीचे िाम अपूणाथिस्थेत असल्याबाबत

(३) २९४१ (२९-०५-२०२०) श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय नर्र वििास मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जोगेचर्री (पर्
ू े), प्रतापनगर, जेव्हीएलआर मागावलगत असलेल्या बह
ुीं ई
ृ न्मब
महापामलकेच्या राजेचर्र र्ामन राचगनर्ार दहींि ू स्मशानभम
ू ीच्या पन
ु बांधणीचे
काम गत २ र्र्ावपासन
ू अपण
ू ावर्स्थेत असन
ू उक्त स्मशानभम
ू ीत महापामलकेने
खरे िी केलेल्या लाखो रूपयाींच्या धरु ाडाचे सादहत्य गत ८ ते ९ मदहन्यापासन
ू
वर्नार्ापर असन
ू पार्साळयात पाणी लागल्यामळ
ु े खराब होण्याची शक्यता
ननमावण झाल्याचे माहे मे, २०२० मध्ये र्ा त्यािरम्यान ननिशवनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

सिर

स्मशानभम
ू ीचे

काम

कींत्रा्िाराने

िल
व
ु क्ष

केल्याने

अपण
ू ावर्स्थेत असन
ू अींत्यवर्धी जन्
ु याच शर्िादहनीर्र उरकताना कामगाराींसह
अींत्यवर्धीसाठी येणाऱया नागरीकाींना नाहक अनेक गैरसोयीींचा सामना करार्ा
लागत असल्याचेही ननिशवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिर स्मशानभम
ू ीच्या
पन
ु बांधणीचे काम शीघ्रगतीने हाती घेऊन पण
ू व होण्याच्या दृष्ीने कोणती
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ मशांदे (१३-०१-२०२१) : (१) जोगेचर्री (पर्
ू )व प्रतापनगर येथील

राजेचर्र र्ामन राचगनर्ार दहींि ू स्मशानभम
ू ीच्या पन
ु बांधणीचे काम नोव्हें बर,
२०१८ पासन
ू सरु
ु आहे हे खरे आहे .

तथावप, सिर स्मशानभम
ू ीतील र्ायु प्रिर्
ू ण ननयींत्रण यींत्रणेतील

धरु ाींड्याचे सादहत्य कायवस्थळी आले असन
ते सश्ु स्थतीत आहे र् धरु ाींडे
ू
बसवर्ण्याचे

काम

कळवर्ले आहे .

प्रगतीपथार्र

असल्याचे

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपामलकेने

(२) सिर स्मशानभम
ू ीतील ४ पैकी २ शर्र्ादहन्या बिलण्यात आल्या असन
ू
उर्वररत २ शर्र्ादहन्या बिलण्याचे काम प्रगतीपथार्र आहे .
आहे त.

त्यामळ
ु े सद्य:श्स्थतीत िोन जुन्या र् िोन नव्या शर्र्ादहन्या कायवरत

(३) र् (४) दिनाींक २४ माचव, २०२० पासन
ू कोरोना वर्र्ाणूच्या प्रािभ
ु ावर्ामळ
ु े
स्मशानभम
ू ीर्र लॉकडाऊन घोवर्त केल्यामळ
ु े सिरचे काम होते.

तथावप, कोरोना प्रािभ
ु ावर्ामळ
ु े स्मशानभम
ू ीर्र आलेल्या कामाचा ताण

पाहता, र्ायु प्रिर्
ू ण ननयींत्रण यींत्रणेचे उर्वररत काम त्र्ररत सरु
ु करुन र्ायु
प्रिर्
ू ण ननयींत्रण यींत्रणा कायावश्न्र्त करण्याबाबत र् उर्वररत शर्र्ादहन्या
बिलण्याबाबत कींत्रा्िारास आिे श िे ण्यात आले असन
ू , सिर काम त्र्ररत
पण
ू व करुन घेण्यात येणार असल्याचे बह
ुीं ई महानगरपामलकेने कळवर्ले
ृ न्मब
आहे .

___________
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मुलुांड पश्श्चमेिडील लालिाणी मार्ाथिरील ‘योर्ेश्िर िृपा’
इमारत धोिादायि ि असुरक्षक्षत असल्याबाबत

(४) ३००७ (०३-०६-२०२०) श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय नर्र वििास मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मल
ींु पश्चचमेकडील लालर्ाणी मागावर्रील सम
ु ड
ु ारे ४० र्र्े जन
ु ी असलेली

“योगेचर्र कृपा”’ ही इमारत धोकािायक र् असरु क्षक्षत असल्याचे ननषपन्न
झाल्यानींतरही सिरहू इमारतीत िस
ु ऱया मजल्यार्र र्ास्तव्यास असलेल्या एका
सिस्याला बह
ुीं ई महानगरपामलकेच्या ‘्ी’ र्ाडवच्या अचधकाऱयाने
ृ न्मब
अनचधकृतररत्या िरु
ु स्तीची परर्ानगी दिल्यामळ
ु े उक्त इमारतीतील अन्य
रदहर्ाचयाींचे जीर् धोक्यात आल्याचे ननिशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर परर्ानगी केर्ळ प्लास््र मल
ु ामा िे ण्याबाबत असन
ू

उक्त सिस्य अनचधकृतपणे तोडर्ोडकरीत असल्यामळ
ु े अचधच मोडकळीस
आलेली इमारत कोसळण्याची मभती ननमावण झाली असन
ई-स्रक्चरल
ू
कन्सल््न्सी प्रा.मल. याींच्यातर्े करण्यात आलेल्या स्रक्चर ऑडड्नस
ु ार ह्या
इमारतीचा सी-१ श्रेणीत समार्ेश करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त इमारत ४० र्र्े जुनी असन
ू इमारतीच्या आरसीसी
कॉलम, बीम तसेच स्लॅ बला तडे गेले असल्यामळ
ु े कुठलेही नर्े बाींधकाम
करण्यास मनाई असल्याची ररतसर नो्ीस २४ जल
ु ,ै २०१७ रोजी ्ी र्ाडवचे
सहाय्यक अमभयींता (इमारत/कारखाने) याींच्याकडून बजार्ण्यात आली असन
ू ही

सिर र्ाडवच्या सहाय्यक पामलका आयक्
ु ताींनी नर्ीन भाडेकरूस प्लास््र
करण्याची तोंडी परर्ानगी दिली असल्याचा आरोप ऑक्रक्े क्् श्री.सींजय आयरे
याींनी केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले र् त्यानर्
ीं ाने िोर्ीींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत
ु ग
आहे ,

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.प. ४ (6)

श्री.एिनाथ मशांदे (१३-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
सिर

इमारतीमधील

नागररकाींसोबत

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपामलकेने

वर्भाग कायावलयामध्ये सभा घेतली असता मेससव ई-स्रक्् कन्सल््न्सी
प्रा.मल. याींनी तयार केलेला लेखापररक्षण अहर्ाल दिनाींक २०/०२/२०२० रोजी
सािर करण्यात आला. या अहर्ालानस
ु ार सिर इमारत सी-१ श्रेणी इमारत
असल्याचे म्ह्ले आहे .

महानगरपामलकेच्या धोरणानस
ु ार सिर इमारतीचे मालक र् भाडेकरु

याींना एक मदहन्याच्या आत सच
ू ना/आक्षेप असल्यास या कायावलयास अर्गत

करण्याबाबत दिनाींक ०२/०३/२०२० रोजी पत्र िे ण्यात आले. त्यानस
ु ार एकही

सच
ू ना/आक्षेप प्राप्त झालेली नाही. िरम्यानच्या काळात कोवर्ड-१९ ची साथ
र् लॉकडाऊन इ. सर्व बाबीींमळ
ु े सिर इमारत सी-१ धोकािायक इमारत म्हणून
घोवर्त करण्याची कायवर्ाही पण
ू व करता येऊ शकली नाही, असे बह
ुीं ई
ृ न्मब
महानगरपामलकेने कळवर्ले आहे .
(३) हे खरे नाही.

(४) प्रचन उद्भर्त नाही.
(५) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________

ठािूर श्व्हलेज, िाांहदिली (पि
ू )थ येथे पररपण
ू थ अश्ननशमन िेंद्र ि
अद्ययाित प्रमशक्षण िेंद्र उभारण्याबाबत

(५) ३०४८ (०३-०६-२०२०) श्री.विलास पोतनीस : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ८२९
ला हदनाांि २६ र्ेब्रि
ु ारी, २०२० रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय
नर्र वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाकूर श्व्हलेज, काींदिर्ली (पर्
ू )व येथे सन २०१८ पासन
ू लघु अश्ननशमन
केंद्र कायावश्न्र्त असन
ू या दठकाणी पररपण
ू व अश्ननशमन केंद्र र् अद्ययार्त
प्रमशक्षण केंद्र उभारण्याचा प्रस्तार् शासनाच्या वर्चाराधीन आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, सिर प्रस्तार्ाचे थोडक्यात स्र्रूप काय असन
ू उक्त दठकाणी
पररपण
ू व अश्ननशमन केंद्र र् अद्ययार्त प्रमशक्षण केंद्र उभारण्याबाबतची
सद्य:श्स्थती काय आहे तसेच अश्ननशमन केंद्र कायावश्न्र्त होण्यास क्रकती
कालार्धी अपेक्षक्षत आहे , याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायवर्ाही
केली र्ा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ मशांदे (१३-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे .

(२) र् (३) ठाकूर श्व्हलेज, काींदिर्ली (पर्
ू )व या दठकाणी सद्य:श्स्थतीत
लघअ
ु श्ननशमन केंद्र सन २०१८ पासन
ू कायावश्न्र्त आहे .

तसेच, सिर दठकाणी सस
ु ज्ज अश्ननशमन केंद्र उभारणीसाठी ननवर्िा

काढण्याची

प्रक्रक्रया

पण
ू त्व र्ास

आली

असन
ू ,

उभारणीकरीता प्रशासकीय मींजुरी प्राप्त झाली आहे .

सिर

अश्ननशमन

केंद्र

मब
ींु ई शहरामध्ये कोरोना वर्र्ाणू प्रसारार्रील प्रनतबींधात्मक उपाय

म्हणून लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या अनर्
ीं ाने सिर प्रकरणी
ु ग

स्थायी सममतीची मींजुरी प्राप्त होऊ शकलेली नाही. स्थायी सममतीची मींजुरी

प्राप्त झाल्यार्र ननवर्िाकारास कायाविेश ननगवममत करुन प्रत्यक्ष कामाला
सरु
ु र्ात करण्यात येणार असल्याचे बह
ुीं ई महानगरपामलकेने कळवर्ले
ृ न्मब
आहे .

___________

राज्यातील िोरोना विलर्ीिरण िक्षात विविध
सुविधाांचा अभाि असल्याबाबत
(६) ३१३१ (२९-०५-२०२०) श्री.सदामशि खोत, श्री.महादे ि जानिर, श्री.प्रविण

दरे िर, श्री.विजय ऊर्थ भाई धर्रिर : सन्माननीय सािथजजनि आरोनय ि
िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील कोरोनाचा सामना करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या

वर्लगीकरण कक्षात वर्वर्ध मल
ू भत
ू सवु र्धाींचा अभार् असल्याचे माहे मे,
२०२० मध्ये र्ा त्यािरम्यान ननिशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, वर्लगीकरण कक्षात वपण्याचे पाणी, अस्र्च्छ स्र्च्छतागह
ृ े,

अस्र्च्छ बेडशी् यासारख्या अनेक समस्याींमळ
ु े सींशनयत रुनणाींना अडचणी
येत असल्याने कोरोनाचा धोका र्ाढल्याचे ननिशवनास आले, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्
ीं ाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
ु ग
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.राजेश टोपे (२७-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) राज्यात सध्या २८२ वर्शेर् कोवर्ड रुनणालय (DCH), ४३२ वर्शेर् कोवर्ड
आरोनय केंद्र (DCHc), १६१९ कोवर्ड ननगा केंद्र (CCC) कायवरत आहे त.
यामशर्ाय आणखी १९७ रुनणालये तयार ठे र्ण्यात आलेली आहे त. याप्रमाणे

राज्यात सध्या २५३० रुनणालये कोवर्ड रुनणाींच्या उपचारासाठी तयार असन
ू ,
त्यादठकाणी

२,९०,९१४

खा्ाींची

सोय

करण्यात

आली

आहे .

या

सर्व

रुनणालयाींमध्ये मल
ू भत
ू सवु र्धा परु े चया प्रमाणात व्हें द्ले्सव, पी.पी.ई. क्रक्
आणण एन-९५ मास्क उपलब्ध आहे त.
(४) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________

हुमन नदी (ता.मसांदेिाडी, श्ज.चांद्रपूर) प्रिल्पाच्या
िामाला सुरुिात िरण्याबाबत
(७) ३१७३ (२९-०५-२०२०) श्री.रामदास आांबटिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २६२

ला हदनाांि २५ र्ेब्रि
ु ारी, २०२० रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत :
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) हुमन निी (ता.मसींिेर्ाही, श्ज.चींद्रपरू ) येथे हुमन प्रकल्पाला सन १९८३
मध्ये शासनाने मान्यता िे र्न
३६ र्र्ावचा कालार्धी उल्ूनही सिर
ू
प्रकल्पाच्या कामाला सरु
ु र्ात झाली नसल्याचे दिनाींक १३ र्ेब्रर्
ु ारी, २०१९
रोजी र्ा त्यासम
ु ारास ननिशवनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सिर प्रकल्पाला र्न र् पयावर्रण वर्भागाने मान्यता िे र्न
ू

मा.सर्ोच्च न्यायालयाच्या आिे शानस
ु ार महसल
ू वर्भागाने र्न वर्भागाला र्धाव

र् चींद्रपरू श्जल्ह्यात पयावयी जमीन उपलब्ध करून िे र्न
ू दिनाींक १ डडसेंबर,
२०१६ रोजी नऊ सिस्याींची सममती स्थापन केली असन
ू सिर सममतीची
एकही बैठक घेण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकल्प पण
ू व झाल्यास जींगलातील प्राण्याींना, चींद्रपरू

श्जल्ह्यातील मल
ू , पोंभण
ू ाव र् चींद्रपरू तालक्
ु यातील शेतकऱयाींना र्ायिा होर्न
ू
४६ हजार हे क््र शेतजमीन मसींचनाखाली येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिर प्रकल्पाच्या
कामाला सरु
ु र्ात करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.जयांत पाटील (२५-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे .

सन १९८२-१९८३ ते १९८४-१९८५ या कालार्धीत उपधरण, पोचमागव र्

इमारती इ. प्राथममक स्र्रुपाची कामे करण्यात आली. र्न कायिा १९८०

अींतगवत र्न जममनीची अींनतम मान्यता नसल्याने सन १९८४-१९८५ पासन
ू
प्रकल्पाची कामे बींि आहे त.
(२) नाही.

दिनाींक ०१/१२/२०१६ अन्र्ये गठीत करण्यात आलेल्या तज्ञ सममतीची

बैठक प्रधान सचचर् (र्ने) याींचे अध्यक्षतेखाली दिनाींक ०५/०३/२०१९ र् दिनाींक
१३/०१/२०२०

रोजी

सींपन्न

झाली

असन
ू

दिनाींक

२४/०१/२०२०

मा.मख्
ु यमींत्री याींचे अध्यक्षतेखाली बैठक सींपन्न झालेली आहे .
(३) हे खरे आहे .

रोजी

(४) मा.मख्
ु यमींत्री याींचे अध्यक्षतेखाली दिनाींक २४/०१/२०२० रोजीच्या बैठकीत
दिलेल्या ननिे शाप्रमाणे कायवर्ाही प्रगतीपथार्र आहे .
(५) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________
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मौजे पोयसर, िाांहदिली (पुि)थ , मुांबई येथील र्ोपडीधारिाांच्या र्ोपड्या
वििास जनयोश्जत (डी.पी.) रस्ता नार्ररिाांसाठी खुला िरणेबाबत

(८) ३२७५ (०३-०६-२०२०) श्री.रामदास िदम : सन्माननीय नर्र वििास मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) काींदिर्ली पर्
ु व (मब
ुीं ई) मौजे पोयसर, न.भ.ु क्र. ७५९ गायत्री नगर सहकारी
गह
ृ ननमावण

सींस्था

येथील

झोपडीधारकाींच्या

झोपड्या

बह
ुीं ई
ृ न्मब

वर्कास

आराखड्यानस
ु ार (डी.पी.) रस्त्यामध्ये जात असल्याने नागररकाींसाठी रस्ता
खुला

करुन

सिर

रस्त्याींमध्ये

बाचधत

पात्र

झोपडीधारकाींचे

पन
ु र्वसन

करणेबाबत लोकप्रनतननधीींनी शासनाकडे दिनाींक १८ माचव, २०२० रोजी र्ा
त्यासम
ु ारास पत्रव्यर्हार केला आहे , हे खरे काय,

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

आढळून आले र् त्यानस
ु ार सिर रस्ता नागररकाींसाठी खुला करणेबाबत
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ मशांदे (२१-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे .

(२) र् (३) वर्कास ननयोजन आराखड्यात िशववर्लेल्या प्रस्तावर्त रस्त्याचा

भाग न.भ.ु क्र. ७५९ मौजे पोयसर या भख
ू ींडामधून जात असन
ू , सिर भख
ू ींडार्र

गायत्री नगर सहकारी सींस्था, ठाकूर सींकुल, काींदिर्ली (पर्
ू )व ही झोपडपट्टी
श्स्थत आहे .

तसेच, सन २००९ पासन
ू सिर दठकाणी झोपडपट्टी पन
ु र्वसन योजना

प्रस्तावर्त असन
ू , वर्कास ननयोश्जत रस्त्यातील बाचधत झोपडीधारकाींनी सािर

केलेल्या कागिपत्राींच्या अनर्
ीं ाने प्रत्यक्ष जागेर्र झोपडीधारकाींचा अचधर्ास
ु ग

आहे क्रकीं र्ा कसे याची खातरजमा करण्याचे काम दिनाींक १३/०३/२०२० पासन
ू
सरु
ु होते.

तथावप, कोवर्ड-१९ च्या अनर्
ीं ाने लॉकडाऊन घोवर्त करण्यात
ु ग

आल्याने सिर कायवर्ाही प्रलींबबत असन
ू , लॉकडाऊन सींपल्यानींतर याबाबत
पढ
ु ील

कायवर्ाही

प्राधान्याने

करण्यात

येणार

महानगरपामलकेने कळवर्ले आहे .
___________

असल्याचे

बह
ुीं ई
ृ न्मब
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राज्यात आपत्िालीन सेिा दे णाऱ्या मशक्षिाांना
पीपीई िीट ि विमा सांरक्षण दे ण्याबाबत
(९) ३३०१ (०२-०६-२०२०) श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे , डॉ.सध
ु ीर

ताांबे, श्री.किशोर दराडे, श्री.सरु े श धस, डॉ.पररणय र्ुिे, श्री.प्रविण दरे िर,
श्री.जनलय नाईि, श्री.सश्ु जतमसांह ठािूर, श्री.विजय ऊर्थ भाई धर्रिर :

सन्माननीय सािथजजनि आरोनय ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात कोरोनाग्रस्ताींचा सव्हे क्षण करण्यासाठी मशक्षक र् मशक्षकेतर
कमवचारी याींची ननयक्
ु ती केली असन
ू रोगाच्या पाचर्वभम
ू ीर्र घरोघरी जाऊन
नागररकाींच्या आरोनयाची तपासणी करण्याचे काम सरू
ु आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, कोरोना व्हायरस या जागनतक महामारीची साथ पसरल्याने

आपत्कालीन सेर्ेत असलेल्या इतर वर्भागातील कमवचाऱयाींना ५० लाखाचे
वर्मा सींरक्षण िे ण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

नगरपींचायत,

नगरपामलका

र्

महानगरपामलकेच्या

कमवचाऱयाींसह आपत्कालीन सेर्ा िे णाऱया मशक्षकाींना वर्मा सींरक्षण िे ण्यात
आले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, आपला र् कु्ुींबाचा जीर् धोक्यात घालन
आपत्कालीन
ू
पररश्स्थतीत

काम

महानगरपामलकेच्या

करणाऱया

कमवचाऱयाींसह

नगरपींचायती,

सेर्ा

िे णाऱया

नगरपामलका

मशक्षक

र्

र्

मशक्षकेतर

कमवचाऱयाींना पीपीई की् उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत तसेच ५० लाखाचे वर्मा
सींरक्षण िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.राजेश टोपे (२७-०१-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
राज्यामध्ये

कोरोनाग्रस्त

भागाच्या

सर्ेक्षणासाठी

तसेच

कोरोना

प्रनतबींध र् ननयींत्रणा सींिभावतील इतर उपाययोजनाींच्या अींमलबजार्णीसाठी

काही श्जल्ह्याींमध्ये मशक्षक आणण मशक्षकेतर कमवचाऱयाींची मित घेण्यात येत
आहे .
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(२) हे खरे आहे .

प्रधानमींत्री गरीब कल्याण पॅकेज योजनेंतगवत कोवर्ड आजाराच्या

तपासणी आणण उपचार या सींिभावतील सेर्ा िे णाऱया डॉक््सव, नसेस आणण
इतर रुनणसेर्क आणण सींबचीं धताींना ५० लाखाचे वर्मा सींरक्षण िे ण्यात आले
आहे .

(३) प्रधानमींत्री गरीब कल्याण पॅकेज योजनेंतगवत िे ण्यात येणारे सिर वर्मा
सींरक्षण कोवर्ड बाधेर्र तपासणी र् उपचार करणाऱया सर्व सींबचीं धताींना
अनज्ञ
ु ेय

आहे .

यामध्ये

खाजगी

रुनणालयाींचे

कमवचारी/सेर्ा

कमवचारी/कींत्रा्ी कमवचारी/रोजींिारी र्रील कमवचारी/बाह्ययींत्रणेव्िारे
करुन

घेतलेले

कमवचारी,

आशा

अींगणर्ाडी

कमवचारी

ननर्त्ृ त

उपलब्ध

केंद्र/राज्य/स्थाननक

स्र्राज्य सींस्था इ. सर्व प्रकारची कायावलये येथे कायवरत कमवचारी याींचा
समार्ेश आहे .

(४) कोवर्ड सर्ेक्षण तपासणी र् उपचार अशा वर्वर्ध कामात सहभागी

असणाऱया कमवचाऱयाींना त्याींच्या कामाच्या स्र्रुपानस
ु ार आर्चयक र्ैयश्क्तक
सींरक्षण साधने पी.पी.ई. क्रक्, एन-९५ मास्क अथर्ा दरपल लेयर सश्जवकल
मास्क परु े शा प्रमाणात परु वर्ण्यात येत आहे त.

तसेच आरोनय कमवचाऱयाव्यनतररक्त कोरोनाच्या सार्वबत्रक साथीमध्ये

सर्ेक्षण, शोध, माग काढणे, प्रनतबींध, चाचणी, उपचार र् मित कायव याींचेशी

सींबचीं धत कतवव्य बजावर्त असताना कमवचाऱयाचा िि
ु े र्ाने मत्ृ यू झाल्यास
आपत्कालीन सेर्ेतील कमवचाऱयाींसाठी वर्त्त वर्भागाने दिनाींक २९/०५/२०२०
रोजी ननगवममत केलेल्या शासन ननणवयानस
ु ार या कमवचाऱयाींना ५० लाखाचे
वर्मा सींरक्षण/सानग्र
े करण्यात आले आहे .
ु ह अनज्ञ
ु य

तसेच कोवर्ड बाधेर्र तपासणी र् उपचार करणाऱया सर्व सींबचीं धत

कमवचाऱयाींना रुपये ५० लाखाचे वर्मा सींरक्षण लागू आहे . दिनाींक २५ जुल,ै
२०२० अखेर कोवर्ड आजाराने मत्ृ यम
ू ख
ु ी पडलेल्या ३ आरोनय कमवचाऱयाींचे
वर्मा सींरक्षण वर्र्यक प्रस्तार् मान्य करण्यात आले आहे त.
(५) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________
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िोरोनाविरूध्द डॉक्टर, नसथ, पोलीस, सर्ाई िामर्ार ि मशक्षि
याांना अधधिचे िेतन दे ण्याबाबत
(१०) ३३६० (२९-०५-२०२०)

श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय सािथजजनि

आरोनय ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोरोनावर्रूध्ि लढणाऱया सार्वजननक आरोनय वर्भागातील डॉक््र, नसव,
पोलीस, सर्ाई कामगार र् मशक्षक याींना अचधकचे र्ेतन िे ण्याबाबत शासनाने
ननणवय घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्या ननणवयाचे स्र्रूप काय आहे ,
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.राजेश टोपे (२७-०१-२०२१) : (१) सार्वजननक आरोनय वर्भागाने असा
ननणवय घेतलेला नाही.

(२) प्रचन उद्भर्त नाही.
(३) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________

रायर्ड श्जल््यातील प्रिल्पाांच्या दरू
ु स्तीिरीता
जनधीची तरतूद िरण्याबाबत

(११) ३५७१ (०२-०६-२०२०) श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

रायगड

श्जल्ह्यातील

पा्बींधारे

वर्भागाच्या

धरणातन
ू

पा्बींधारे

योजनासह इतर प्रकल्प योजनाींच्या माध्यमाींतन
ू तीन हजार हे क््रपेक्षा जास्त
जमीन मसींचनाखाली येत असन
ू श्जल्ह्यातील उद्योग समह
ू ाींना तसेच गार्ाींना
वपण्याचे पाणी परु वर्ले जात आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रायगड पा्बींधारे वर्भागाच्या अखत्यारश् त येत असलेल्या

सर्व धरणातन
ू शासनाला प्रनतर्र्ी रुपये ११० को्ीींचा महसल
ू ममळत असन
ू
गेल्या १० र्र्ांपासन
ू या प्रकल्पाींच्या िरू
ु स्तीकरीता कोणतीही आचथवक तरति
ू
करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनर्
ीं ाने सिर प्रकल्पाींच्या िरू
ु ग
ु स्तीसाठी ननधीची तरति
ू करण्याबाबत कोणती
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयांत पाटील (२१-०१-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) हे खरे नाही.
महसल
ू

रायगड श्जल्ह्यातील प्रकल्पातन
ू शासनाला िरर्र्ी रुपये ११० को्ी
प्राप्त

होत

आहे . शासन

ननणवय,

दिनाींक

१७/११/२०१६

पर्
ू ी

शासनस्तरार्रून प्रकल्पाींच्या िरु
ु स्तीकरीता आर्चयकतेप्रमाणे ननधी प्राप्त

झालेला आहे र् तद्नींतर महामींडळास प्राप्त होणाऱया मसींचन पाणीपट्टीतन
ू
प्रकल्पाींच्या ननयममत िे खभाल र् िरु
ु स्तीकरीता ननधी प्राप्त होत आहे . सन
२०१९-२०२० साठी ३५.८३ को्ी ननधी िे खभाल र् िरु
ु स्तीची कामे करण्याचे
ननयोश्जत आहे . यामध्ये काळ मोठा प्रकल्प, राजानाला मसींचन समह
ू र्

श्जल्ह्यातील इतर राज्यस्तरीय लघु प्रकल्पाींचे िे खभाल र् िरु
ु स्ती कामाींचा
समार्ेश आहे .

(३) िरु
ु स्तीसाठी आर्चयक ननधी महामींडळाकडून प्राप्त होत आहे .
(४) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________

अक्सर, दहहसर येथील महानर्रपामलिेच्या मालिीचा राखीि
भूखड
ां सांपादन िरण्यास विलांब होत असल्याबाबत
(१२) ३५८३ (१६-०७-२०२०) श्री.जयांत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २६११
ला हदनाांि १८ माचथ, २०२० रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय
नर्र वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िदहसर येथील अक्सर गार्ात मब
ुीं ई महानगरपामलकेच्या मालकीचा ३२

हजार ३९४.९० चौरस मी्रचा भख
ू ींड उद्यान, रुनणालय, खेळाचे मैिान,
प्रसनु तगह
ृ , िर्ाखाना आणण रस्ता बाींधण्याचे दृष्ीने राखीर् ठे र्ण्यात आला
होता, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सिर भख
ीं ाच्या अनर्
ीं ाने मे.ननशल्प ररॲमल्ीस प्रा.मल.
ू ड
ु ग
याींनी दिनाींक २७ डडसेंबर, २०१० रोजी महाराषर प्रािे मशक र् नगर रचना

अचधननयम, १९६६ च्या कलम १२७ अन्र्ये खरे िी सच
ीं ाने
ू नेच्या अनर्
ु ग

भस
ीं ािनाची कायवर्ाही पण
ीं ािन) क्रमाींक ७
ू प
ू व करुन उपश्जल्हाचधकारी (भस
ू प
याींनी दिनाींक १५ र्ेब्रर्
ु ारी, २०२० रोजी अींनतम ननर्ाडा जाहीर केला असल्याचे
ननिशवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

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

आले

र्

त्यानस
ु ार

सिर

भख
ू ींडाचे

सींपािन

करण्यात

कसरू

केल्याप्रकरणी िोर्ीींवर्रोधात कारर्ाई करुन भख
ू ींडाचे वर्नावर्लींब सींपािन
होण्याच्यादृष्ीने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ मशांदे (०३-११-२०२०) : (१) बह
ुीं ई महानगरपामलकेच्या “आर”
ृ न्मब

वर्भागाच्या मींजरू वर्कास आराखडा १९९१ नस
ु ार एक्सर गार् येथील
न.भ.क्र.८२८, ८५७ र् ८६७ हे भख
ू ींड उद्यान, हॉश्स्प्ल, खेळाचे मैिान,

प्रसनु तगह
ृ र् िर्ाखाना आणण १८.३० मी. १३.४० मी. रुीं ि वर्कास ननयोजन
रस्ता या सार्वजननक उदिष्ाींकरीता आरक्षक्षत असन
ू , सिर भख
ू ींडाचे क्षेत्रर्ळ
३२,३९४.९० चौ.मी. इतके आहे .

सिर भख
ीं ािनाची कायवर्ाही पण
ू ींडाची भस
ू प
ू व झाली असन
ू , बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपामलकेने सिर भख
ू ींडाचा ताबा दिनाींक २८/०२/२०२० रोजी घेतला
असल्याचे महानगरपामलकेने कळवर्ले आहे .

(२) सिर भख
ू ींडासाठी मेससव ननशल्प ररॲमल्ीस प्रा.मल. याींनी दिनाींक
२७/१२/२०१० रोजी बह
ुीं ई महानगरपामलकेने महाराषर प्रािे मशक र् नगर
ृ न्मब
रचना अचधननयम १९६६ चे कलम १२७ अन्र्ये खरे िी सच
ू ना बजार्ली होती.

(३) सिर भख
ीं ािनाची कायवर्ाही बह
ींु ई महानगरपामलकेमार्वत
ू ींडाच्या भस
ू प
ृ न्मब
पण
ू व करण्यात आली आहे .

___________
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दोडा मार्थ (श्ज.मसांधद
ु र्
ु )थ तालुक्यातील धरणाच्या
उजव्या डाव्या िालव्याच्या दरू
ु स्तीबाबत

(१३) ३६४० (०२-०६-२०२०) श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

िोडा

मागव

अनतर्षृ ्ीमळ
ु े

(श्ज.मसींधि
ु ग
ु )व

नतलारी

धरण

तालक्
ु यात

पररसरात

सन

अनेक

२०१९

दठकाणी

मध्ये

डोंगर

झालेल्या
खचणे,

धरणाच्या डाव्या उजव्या कालव्यात बाींधकाम कोसळून, तसेच तेरर्ण मेढे

धरणाच्या उजव्या कालव्यात तेरर्ण नतलारी, भ्र्ाडी, घो्गेर्ाडी, परमे,

चोपडे, र्ानोशी, कुडासा, लायननींग बाींधकाम तसेच घळणीचा भाग कोसळून
नक
ु सान झाले असतानाही धरणाच्या उजव्या डाव्या कालव्याच्या िरू
ु स्तीबाबत
जलसींपिा वर्भागाकडून कोणतीही कायवर्ाही करण्यात आली नाही, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, कोसळलेल्या बाींधकामाच्या िरू
ु स्तीचे काम हाती न घेण्याची
सर्वसाधारण कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, िरू
ु स्तीचे काम हाती न घेतल्यामळ
ु े येत्या पार्साळयात पन्
ु हा

उर्वररत भाग कोसळून कालर्े गाळाने भरण्याची शक्यता ननमावण झाली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिरहू कोसळलेल्या बाींधकामाच्या िरू
ु स्तीचे काम वर्नावर्लींब
हाती घेऊन पण
ू व करण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयांत पाटील (१३-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही.

सिर कालव्यामध्ये जमा झालेली डोंगरमाती र् पार्सामळ
ु े आलेला

गाळ याींबत्रकी वर्भागाकडून सार्सर्ाईचे कामे पण
ू व करुन कालव्याव्िारे
सन २०१९-२०२० च्या हीं गामामध्ये पाणी सोडण्यात आले आहे .
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(२) प्रचन उद्भर्त नाही.

सिर प्रकल्प हा गोर्ा र् महाराषर राज्याचा सींयक्
ु त प्रकल्प आहे .

सामानयक कामाींची (Common Work) िरु
ु स्तीची कामे करण्यापर्
ू ी गोर्ा र्
महाराषर राज्याची सींयक्
ु त पाहणीनींतर िोन्ही राज्याींची मींजरु ी ममळाल्यानींतर
त्याप्रमाणे कामे हाती घेऊन िरु
ु स्ती करण्यात येत.े
(३) हे खरे नाही.

सद्य:श्स्थतीत अशी पररश्स्थती ननमावण झालेली नाही.

(४) मागील र्र्ावमध्ये अनतर्षृ ्ीमळ
ु े आलेला

गाळ वर्नावर्लींब याींबत्रकी

यींत्रणेमार्वत काढून कालर्ा प्रर्ाहीत करण्यात आला. ज्या दठकाणी भवर्षयात
भस्
ै ाननकाींच्या
ू खलन होण्याची शक्यता आहे . अशा भागाींची पाहणी भर्
ू ज्ञ
मार्वत करुन कायमस्र्रुपी उपाययोजनाींची अींिाजपत्रके तयार करण्यात आली
असन
ू याबाबत गोर्ा राज्याकडून ननधीची मागणी केली आहे . ननधी उपलब्ध
होताच कामे हाती घेण्याचे ननयोजन आहे .
(५) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________

मांर्ळिेढा ते ब्रम्हपरु ी (श्ज.सोलापरू ) राष्ट्रीय महामार्ाथचे िामात जमीन
सांपादीत िेलेल्या शेतिऱ्याांना जममनीचा मोबदला ममळण्याबाबत

(१४) ३६६८ (०३-०६-२०२०) श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय महसल
ू मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मींगळर्ेढा ते ब्रम्हपरु ी (श्ज.सोलापरू ) या राषरीय महामागावचे काम बीडकॉन
कींपनीमार्वत चालू असन
ू सिर राषरीय महामागावसाठी शेतजमीन सींपादित
केलेल्या शेतकऱयाींना त्याींच्या जममनीचा योनय मोबिला ममळालेला नाही, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर शेतकरी र् कींपनी कमवचारी याींच्यात र्ारीं र्ार र्ाि होत

असल्यामळ
ु े कींपनीला पोलीस बींिोबस्त घेऊन उक्त काम करार्े लागत आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले र् त्यानस
ु ार शेतकऱयाींना त्याींच्या शेत जममनीचा योनय मार्ेजा
तात्काळ ममळण्यासाठी कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.बाळासाहे ब थोरात (२२-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही. सींबचीं धत शेतकऱयाींचे

सींपादित क्षेत्राचे राषरीय महामागव अचधननयम, १९५६ मधील तरति
ु ीनस
ु ार
योनय त्या मोबिल्याचे ननर्ाडे जाहीर करण्यात आलेले आहे त. तथावप,
त्यातील काही क्षेत्राबाबत, मालकी हक्काबाबत तक्रार असल्याने र् सिर
तक्रारीबाबत उच्च न्यायालयात िार्ा िाखल असन
ू त्यात मोबिला र्ा्पाच्या
रक्कमेबाबत

स्थचगती

आिे श

र्ा्पाचे कामकाज स्थचगत आहे .

असल्याने

सींबचीं धत

शेतकऱयाींना

मोबिला

(२) अींशतः खरे आहे .

बाचधत शेतकरी र् कींपनी याींचेमध्ये र्ाि झालेर्ळ
े ी कायिा र्

सव्ु यर्स्थेच्या

दृष्ीकोनातन
ू

पोलीस

बींिोबस्त

घेण्यात

येऊन

राषरीय

महामागावचे कामकाज प्रगती पथार्र आहे . िै नदीं िन पोलीस बींिोबस्त लागत नाही.

(३) म.हुसेन खश
ींु ई येथे
ु ीि अहमि काझी र् इ. याींनी मा.उच्च न्यायालय, मब
रर् वप्ीशन २६६३/२०२०, २६६५/२०२०, २६७७/२०२०, २६७८/२०२०,

२६८३/२०२०, २६८७/२०२० िाखल केलेल्या असन
ू सिर याचचकेतील जममनीचा
मोबिला र्ा्प करणेबाबत स्थचगती आिे श मा.उच्च न्यायालयाने दिलेला
आहे . सिरची बाब सध्या न्यायप्रवर्ष् असल्याने र्ािातील जममनीचे मोबिला
र्ा्प करण्याचे काम सध्या स्थचगत आहे .
(४) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________

खाजर्ी रुनणालयातील डॉक्टर, पररचाररिा ि िमथचाऱ्याांना
पीपीई किट उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(१५) ३७४० (०२-०६-२०२०) श्री.विजय ऊर्थ भाई धर्रिर : सन्माननीय
सािथजजनि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:-
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(१) गणेश पेठ (श्ज.पण
ु े) येथील एका खाजगी रुनणालयातील पररचाररकेने

सरु क्षा क्रकट्सची मागणी केली असता डॉक््राींनी नतला नोकरीर्रून काढून
्ाकण्याची

धमकी

दिली

असल्याचा

एका

चचत्रक्रर्तीच्या

माध्यमातन
ू ननिशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

अनेक

रुनणालयामध्ये

कोरोना

बाचधत

क्रकीं र्ा

(श्व्हडडओ)

सींशनयत

रुनणाींच्या सींपकावत येणाऱया डॉक््र, पररचाररका र् कमवचाऱयाींना पीपीई क्रकट्स
घालणे आर्चयक असतानाही गाऊन आणण मास्क घालन
ू काम करार्े लागत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

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

काय आढळून आले र् त्यानर्
ीं ाने धमकी िे णाऱया डॉक््राींर्र कारर्ाई करुन
ु ग
कोरोना बाचधत क्रकीं र्ा सींशनयत रुनणाींच्या सींपकावत येणाऱया डॉक््र, पररचाररका

र् कमवचाऱयाींना पीपीई क्रकट्स उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत कोणती कायवर्ाही
केली र्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे (२७-०१-२०२१) : (१) प्राप्त अहर्ालानस
ु ार याबाबतची कोणतीही
तक्रार पण
ु े महानगरपामलकेस प्राप्त झालेली नाही.
(२) हे खरे नाही.

पीपीई क्रक् र्ापराबाबतच्या मागविशवक सच
ू ना केंद्र शासनाने दिलेल्या

आहे त. त्याप्रमाणे आींतररुनण वर्भागात िाखल असलेल्या रुनणाच्या सींपकावत

असणाऱया डॉक््र, पररचाररका र् कमवचाऱयाींकडून ररस्कच्या प्रकारानस
ु ार
पीपीई क्रक्चा क्रकीं र्ा एन-९५ मास्क र् नलोजचा र्ापर करण्यात येत आहे .
तसेच,

सींशनयत

रुनणाच्या

सींपकावत

येणाऱया

डॉक््र,

पररचाररका

कमवचाऱयाींकडून एन-९५ मास्क, नलोजचा र्ापर करण्यात येत आहे .
(३) प्रचन उद्भर्त नाही.
(४) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________

र्
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मुांबई महानर्रपामलिेने िोरोनाच्या पाश्िथभूमीिर िेलेल्या
साहहत्य खरे दीमध्ये र्ैरव्यिहार र्ाल्याबाबत

(१६) ४०९३ (१६-०७-२०२०) श्री.विजय ऊर्थ भाई धर्रिर, श्री.प्रविण दरे िर,

श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रामजनिास मसांह, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.महादे ि

जानिर : सन्माननीय नर्र वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :(१)

मब
ुीं ई

महानगरपामलकेने

कोरोनाच्या

पाचर्वभम
ू ीर्र

खरे िी

केलेल्या

र्ैद्यकीय र्स्तू तसेच प्रनतबींधात्मक उपाययोजनाींसाठीच्या सादहत्य खरे िीमध्ये
गैरव्यर्हार झाल्याचे माहे जून, २०२० मध्ये र्ा त्यािरम्यान ननिशवनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोरोनाग्रस्त रुनणाचा मत्ृ यू झाल्यानींतर मत
ुीं ाळण्यासाठी
ृ िे ह गड
ममळणारी बॉडी बॅग बाजारात क्रकरकोळ ५०० ते १४०० रुपयाींना ममळत

असतानाही सिर बॉडी बॅग ६७०० रुपये म्हणजे बाजारभार्ापेक्षा पाच प्
जास्त िराने खरे िी केल्याची बाब ननिशवनास आली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, कोरोना काळात प्रनतबींधात्मक उपाययोजना म्हणून खरे िी
करण्यात आलेले मास्क, सॅनन्ायझर, ननजंतक
ु ीकरण यींत्र, खा्ा, वर्लगीकरण
केंद्राींची बाींधणी, थमावमी्र पल्स-ऑक्सीमम्र, जेर्ण, धान्य र्ा्प या सर्वच
बाबी चढत्या िराने खरे िी करण्यात आल्याचेही ननिशवनास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने उच्चस्तरीय चौकशी केली आहे काय,

चौकशीत काय आढळून आले र् त्यानस
ु ार िोर्ीींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ

मशांदे

(१५-०१-२०२१)

महानगरपामलकेने कळवर्ले आहे .

:

(१)

हे

खरे

नाही

असे

बह
ींु ई
ृ न्मब
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(२)

कोवर्ड-१९

च्या

प्रािभ
ु ावर्ामळ
ु े

मत्ृ यच्
ू या

प्रमाणात

र्ाढ

झाल्यार्र

कोरोनाग्रस्त रुनणाींचे शर् गड
ुीं ाळण्यासाठी र्ापरण्यात येणाऱया वपशव्याींच्या
खरे िीसाठी

बह
ुीं ई
ृ न्मब

मागवर्ण्यात आली होती.

महानगरपामलकेमार्वत

स्र्ारस्याची

अमभव्यक्ती

सिर स्र्ारस्याची अमभव्यक्तीसाठी मागविशवक तत्र्ानस
ु ार केर्ळ एक

परु र्ठािाराचा नमि
ु ा प्रनतसािात्मक ठरला असन
ू , सिर परु र्ठािाराकडून
कोरोनाग्रस्त रुनणाींचे शर् गड
ुीं ाळण्यासाठी आर्चयक असलेल्या वपशव्या रुपये
६७१९/- प्रनत या िराने खरे िी करण्यात आल्या आहे त.
सिर

वपशव्याींचा

जीईएम

पो्व लर्रील

िर

हा

बह
ींु ई
ृ न्मब

महानगरपामलकेच्या खरे िी िरापेक्षा एक ते िीड हजाराींनी जास्त असल्याचे
महानगरपामलकेने कळवर्ले आहे .

(३) बह
ुीं ई महानगरपामलका क्षेत्रात कोरोना वर्र्ाणूचा प्रािभ
ु ावर्/सींसगव होऊ
ृ न्मब

नये याकरीता तातडीने आपत्कालीन व्यर्स्थापन करण्याच्या अनर्
ीं ाने
ु ग
महानगरपामलकेच्या

दिनाींक

१७/०३/२०२०

रोजीचे

पररपत्रक

र्

स्थायी

सममतीला सािर करण्यात आलेल्या ननर्ेिनातील ननिे मशत पध्ितीप्रमाणे एक
वर्शेर् बाब म्हणून अल्प कालार्धीच्या रो्े शन पध्ितीप्रमाणे सादहत्याींची
खरे िी करण्यात आली आहे .
सिर

सादहत्यापैकी

महानगरपामलकेच्या

मध्यर्ती

सॅनन्ायझर
खरे िी

र्

एन-९५

खात्यामार्वत

करण्यात आलेल्या िरपबत्रकेनस
ु ार करण्यात आली आहे .

मास्कची

र्ेळोर्ेळी

खरे िी

ननगवममत

तसेच, कापडी मास्क, ननजंतक
ु ीकरण यींत्र, खा्ा, वर्लगीकरण केंद्राची

बाींधणी, थमावमी्र, पल्स-ऑक्सीमी्र, जेर्ण या बाबी महानगरपामलकेच्या
दिनाींक १७/०३/२०२० रोजीच्या पररपत्रकान्र्ये उपलब्ध बाजारभार्ाप्रमाणे खरे िी
करण्यात आली होती.
सिर

प्रक्रक्रया

लॉकडाऊनमध्ये

झाली

असल्याने

या

कालार्धीत

बाजारभार्ामधील िरातील चढउतारामळ
ु े त्या-त्या र्ेळी उपलब्ध िराप्रमाणे
करण्यात आली असे बह
ुीं ई महानगरपामलकेने कळवर्ले आहे .
ृ न्मब

(४) सिर प्रकरणी बह
ुीं ई महानगरपामलकेमार्वत चौकशी करण्यात आलेली नाही.
ृ न्मब
(५) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________

वि.प. ४ (22)

मुांबई शहरात बेिायदे शीर साििारी िजथ दे िून
सिथसामान्य जनतेची र्सिणूि िेल्याबाबत

(१७) ४१६२ (१४-०९-२०२०) श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय सहिार मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोरोना आणण ्ाळे बि
ीं ीमळ
ु े आचथवक सींक्ात सापडलेल्या गोरगररबाींना
राहते घर, हातगाड्या, सायकली, सोन्याची र्स्तू गहाण ठे र्न
तात्काळ
ू

सार्कारी कजव िे ऊन त्याींची ल्
ू करण्याचे प्रकार मब
ुीं ईतील कुलाव, मानखुिव,
गोर्ींडी, मालर्णी र् धारार्ी या भागामध्ये सरु
ु असल्याची बाब माहे जून,
२०२० च्या पदहल्या सप्ताहात ननिशवनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

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

काय आढळून आले र् त्यानर्
ीं ाने मब
ु ग
ुीं ई शहरात बेकायिे शीर सार्कारी कजव
िे र्न
ू सर्वसामान्य जनतेची र्सर्णूक करणाऱया सींबचीं धताींर्र कोणती कारर्ाई
केली र्ा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.शामराि ऊर्थ बाळासाहे ब पाटील (२१-०१-२०२१) : (१) नाही.

(२) मब
ुीं ई वर्भागात अर्ैध सार्कारीबाबत एकूण २७ तक्रार अजव प्राप्त झालेले
आहे त. त्यापैकी २१ तक्रारीत तथ्य आढळून न आल्याने सिर तक्रारी खारीज
करण्यात आल्या आहे त. २ तक्रार अजांर्र महाराषर सार्कारी (ननयमन)

अचधननयम, २०१४ चे कलम १६ अन्र्ये चौकशी करुन सींबचीं धत सार्काराींर्र
एर्.आय.आर. िाखल करण्यात आले आहे त र् १ तक्रार अजावर्र महाराषर

सार्कारी (ननयमन) अचधननयम, २०१४ चे कलम १८(२) अन्र्ये कायवर्ाही
करुन सींबचीं धत तक्रारिारास त्याींची मालमत्ता परत करण्यात आली आहे .
उर्वरीत ३ तक्रार अजांर्र अचधननयमाच्या तरति
ू ीनस
ु ार कायवर्ाही सरु
ु आहे.
(३) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________
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मुांबईतील विनापरिाना सरु
ु असलेल्या उपहारर्ह
ृ ाांना सील िरण्याचे
अधधिार महानर्रपामलिा अधधिाऱ्याांना ममळण्याबाबत

(१८) ४१६६ (१७-०७-२०२०) श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय नर्र वििास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ईत एखािे उपहारगह
ु असल्यास त्याला तात्काळ
ृ वर्नापरर्ाना सरू

सील करण्याचे अचधकार सध्याच्या कायद्याप्रमाणे मब
ुीं ई महानगरपामलकेच्या
अचधकाऱयाींना नसल्याने मब
ुीं ईत अनेक वर्नापरर्ाना उपहारगह
ु असल्याची
ृ े सरु
बाब माहे जून, २०२० च्या पदहल्या सप्ताहात ननिशवनास आली आहे , हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास,

सिर

अनचधकृत

उपहारगह
ृ े

ज्या इमारतीत

आहे

त्या

इमारतीतील रदहर्ाशाींचा वर्चार करता र्ीज र् पाणी जोडणी तोडणेही व्यर्हायव
ठरत नसल्यामळ
ु े सद्य:श्स्थतीत अश्स्तत्र्ात असलेल्या कायद्याप्रमाणे मब
ुीं ई

महानगरपामलका अचधकाऱयाींना केर्ळ उपहारगह
ु याव र् तत्सम
ृ ामधील ्े बल-खच्
सादहत्य

जप्त

करता

येत

असल्याने

उक्त

अनचधकृत

चालवर्णाऱयाींर्र र्चक बसत नाही, हे ही खरे आहे काय,

उपहारगह
ृ

(३) असल्यास, मब
ुीं ईतील वर्नापरर्ाना सरु
ु असलेल्या उपहारगह
ृ ाींना तात्काळ
सील ठोकण्याचे अचधकार मब
ुीं ई महानगरपामलका अचधकाऱयाींना ममळण्यासाठी

सध्या अश्स्तत्र्ात असलेल्या कायद्यात आर्चयक ते बिल करण्याबाबत

शासनाकडून कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे र् त्याबाबतची
सद्य:श्स्थती काय आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ मशांदे (१८-०१-२०२१) : (१) कोवर्ड-१९ च्या पाचर्वभम
ू ीर्र दिनाींक

२३ माचव, २०२० पासन
व : लॉकडाऊन असल्यामळ
ू पण
ू त
ु े हॉ्े ल, रे स््ॉरन्् बींि
होते. तथावप, अत्यार्चयक सेर्ेतील डॉक््सव, अचधकारी, कमवचारी हे त्याींच्या

कायावलयापासन
ू बऱयाच अींतरार्र राहत असल्याने र् त्याींना प्रर्ासासाठी सोयी
उपलब्ध नसल्याने त्याींच्या कायवस्थळाच्या आजूबाजूच्या हॉ्े ल र् लॉजमध्ये
महानगरपामलकेच्या खचावने सिर कमवचाऱयाींना राहण्याकरीता सोय उपलब्ध
करुन िे ण्यात आली होती.
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तसेच, कोवर्ड-१९ ची सौम्य लक्षणे असलेल्या र् लक्षणे नसलेल्या

रुनणाींनाही

क्र्ारीं ्ाईन

करण्याकरीता

कोवर्ड

असलेल्या हॉ्े लमध्ये ठे र्ण्यात आले होते.

केअर

सें्र-२

(CCC-२)

(२) बहुताींश र्ेळा उपाहारगह
ृ ाची र्ीज र् पाणी जोडणी स्र्तींत्र असल्याने
अनचधकृत व्यर्सायाचा र्ीज र् पाणीपरु र्ठा बह
ुीं ई महानगरपामलकेमार्वत
ृ न्मब
खींडीत करण्यात येतो.

तसेच वर्नापरर्ाना उपाहारगह
ु असल्यास सींबचीं धत वर्भागाचे
ृ सरु

र्ैद्यकीय आरोनय अचधकारी याींचेमार्वत सिर व्यर्सायास पाहणी अहर्ाल
िे ऊन न्यायालयीन कारर्ाई करण्यात येऊन र्ेळोर्ेळी जप्तीची कारर्ाई
करण्यात येत.े

तसेच,

सींबचीं धत

सहाय्यक

आयक्
ु ताींमार्वत

स्थाननक

मितीने उपाहारगह
ृ सील करण्याची कारर्ाई करण्यात येत.े

पोमलसाींच्या

(३) मब
ुीं ई महानगरपामलका अचधननयम १८८८ च्या कलम ३९४ मधील

अनस
ींु ई
ु च
ू ी “म” भाग “४” मध्ये समावर्ष् असलेल्या व्यर्सायाींना बह
ृ न्मब

महानगरपामलकेकडून स्र्च्छता र् आरोनयाच्या अ्ीींच्या पत
व स
े ापेक्ष अनज्ञ
ु त
ु ापत्र
िे ण्यात येत.े
सील

तथावप, मब
ींु ईतील वर्नापरर्ाना सरु
ु असलेल्या उपाहारगह
ृ ाींना तात्काळ

ठोकण्याचे

अचधकार

ममळण्यासाठी

सध्या

अश्स्तत्र्ात

असलेल्या

कायद्यात आर्चयक ते बिल करण्याबाबत सद्य:श्स्थतीत कोणतीही कायवर्ाही
प्रस्तावर्ण्यात आलेली नाही.
(४) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________

महात्मा ज्योजतबा र्ुले आरोनय अमभयानाांतर्थत तालुिास्तरािर
र्रीब रुनणाांिर उपचार होण्याबाबत

(१९) ४२०३ (०९-०९-२०२०) डॉ.रणश्जत पाटील : सन्माननीय सािथजजनि
आरोनय ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कृबत्रम साींधा रोपणाची शस्त्रक्रक्रया केर्ळ शासकीय रुनणालयात करण्याची
मभ
ु ा िे ण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, यामळ
ु े शासकीय िर्ाखान्यात साींधा रोपणाचे शस्त्रक्रक्रयागार

(ऑपरे शन थे्र) सस
ु ज्ज नसेल तर तेथे खाजगी रुनणालयास परर्ानगी
िे ण्यात येणार आहे काय,

(२) असल्यास, महात्मा ज्योनतबा र्ुले आरोनय अमभयानाींतगवत प्रत्येक

तालक
ु ास्तरार्र गरीब रुनणाींना उपचार ममळार्ा यासाठी खाजगी रुनणालयाच्या

नोंिीचे लक्षाक र्ाढर्ण्याचा ननणवय शासनाने घेतला आहे र् या ननणवयामळ
ु े
क्रकती रुनणालये तालक
ु ास्तरार्र नोंिणीकृत झाले आहे त,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायवर्ाही केली
र्ा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे (२७-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे .
साींधे

प्रत्यारोपण

शस्त्रक्रक्रया

शासकीय

र्

नगरपामलका,

पीजी

असलेल्या

खाजगी

महानगरपामलका रुनणालयासाठी राखीर् ठे र्ण्यात आल्या आहे त. तसेच
एमसीआय

मान्यता

प्राप्त

पिर्ी

महावर्द्यालये याींचेसाठी राखीर् ठे र्ण्यात आल्या आहेत.
(२)

Laminar

flow

र्

इतर

बाबीींची

पत
व ा
ू त

केल्यार्र

र्ैद्यकीय

शासकीय

र्

नगरपामलका तसेच महानगरपामलका रुनणालयाींना साींधे प्रत्यारोपण शस्त्रक्रक्रया
करण्याची परर्ानगी िे ण्यात येत.े
(३) हे खरे आहे .

शासन ननणवय, दिनाींक २६ र्ेब्रर्
ु ारी, २०१९ अन्र्ये प्रत्येक तालक्
ु यात

क्रकमान २ रुनणालये अींगीकृत करण्याचा ननणवय घेण्यात आला असन
ू ३५८
तालक्
ु यापैकी १९८ तालक्
ु यात ९८२ रुनणालये अींगीकृत करण्यात आली आहे त.
(४) र् (५) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________
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मुांबई येथील विविध भार्ातील िस्त्याांना धोिा जनमाथण र्ाल्याबाबत
(२०) ४५१५ (१७-०७-२०२०) श्री.प्रविण दरे िर, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.जनरां जन
डािखरे , श्री.विजय ऊर्थ भाई धर्रिर, डॉ.पररणय र्ुिे, श्री.सदामशि खोत,

श्री.महादे ि जानिर, श्री.विनायिराि मेटे, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय
नर्र वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई येथील अत्यींत िा्ीर्ा्ीने असलेल्या भाींडुप, वर्क्रोळी पाकवसाई्

(घा्कोपर), कुलाव, मल
ु ड
ुीं , जोगेचर्री आणण चें बरू अशा सहा दठकाणाींना
भस्
ू खलन तसेच जमीन आणण डोंगराला भेगा पडण्याची शक्यता असन
ू तेथे
असलेल्या र्स्त्याींना धोका ननमावण झाला असल्याचा ननषकर्व श्जऑ लॉश्जकल

सव्हे ऑर् इींडडया (जीआयएस) ने सखोल अभ्यासानींतर काढला असल्याने
त्र्रीत उपाययोजना करण्याची आर्चयकता आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जीआयएसने सरू
ु केलेल्या सर्ेक्षणाींतगवत सहा वर्भागातील

४६ र्स्त्याींना िरड कोसळण्याचा धोका असल्याचे साींगण्यात आले असन
ू
त्यातील २० र्स्त्या अनतधोकािायक श्स्थतीत असल्यामळ
ु े श्जवर्तहानी आणण
वर्त्तहानी होऊ शकते असे अहर्ालात नमि
ू करण्यात आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सिरहू अहर्ालात सचू चत केल्यानर्
ीं ाने सहा वर्भागातील
ु ग
४६ र्स्त्याींना िरड कोसळण्याचा असलेल्या धोक्याबाबत गाींभीयावने वर्चार
करून सींभाव्य श्जवर्तहानी र् वर्त्तहानी ्ाळण्याच्या दृष्ीने शासनाने
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ मशांदे (२०-०१-२०२१) : (१) सन २०१८ मध्ये भारतीय भौगोमलक

सर्ेक्षण वर्भागाने मब
ुीं ईतील िरडी कोसळण्याची शक्यता असलेल्या २९९
सींभाव्य

दठकाणाची

पाहणी

करुन

त्याचा

अहर्ाल

सन

२०१९

मध्ये

आपत्कालीन व्यर्स्थापन वर्भागास पाठवर्लेला आहे . या अहर्ालातन
ू प्राप्त
मादहतीनस
ु ार मध्यम ते जास्त धोका असलेली दठकाणे के/पश्चचम, एल,
एम/पर्
ू ,व एन आणण एस वर्भागात आहे त.
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जोगेचर्री (पर्
ू )व येथील रामगड (पश्चचम द्रत
ु गती महामागव बाजल
ू ा),

तसेच जोगेचर्री गर्
ुीं ाच्या पाठीमागील बाजूस (जो.वर्. मलींक रोडलगत)

असलेल्या र्स्त्याींना भस्
ु खलनचा धोका ननमावण होण्याची शक्यता असल्यामळ
ु े

त्यादठकाणी तेथील स्थाननक लोकाींना सार्धान र् जागरुक करणेकरीता
जनजागत
ृ ी करण्यात आली आहे.

तसेच त्र्रीत उपाययोजना करण्याच्या अनर्
ीं ाने मध्यम ते जास्त
ु ग

धोका असणाऱया दठकाणाींचे अहर्ाल सिर दठकाणी अखत्यारीत असलेल्या
सींबचीं धत

वर्भागाींना

तसेच

श्जल्हाचधकारी

इत्यािीींना पाठवर्ण्यात आले आहे त.

(उपनगरे ),

म्हाडा

प्राचधकरण

(२) भारतीय भौगोमलक सर्ेक्षण वर्भागाने मब
ुीं ईतील िरडी कोसळण्याची

शक्यता असलेल्या २९९ सींभाव्य दठकाणाींची पहाणी करुन ४० दठकाणे कमी ते
मध्यम, २५ दठकाणे मध्यम, ४० दठकाणे मध्यम ते अनतधोकािायक, १३२
दठकाणे कमी र् ६२ दठकाणे धोकािायक नसल्याचे र्गीकरण केले आहे .

तसेच, २९९ पैकी ७४ धोकािायक दठकाणाचा सवर्स्तर अभ्यास करुन ७४
दठकाणी काय उपाययोजना कराव्यात हे भारतीय सर्ेक्षण वर्भागामार्वत
ननश्चचत करण्यात आले आहे .

मध्यम ते जास्त धोका असणाऱया दठकाणाींर्र सींबचीं धत यींत्रणाींमार्वत

उपाययोजना करण्यासाठी सिर मादहती सींबचीं धताींना कळवर्ण्यात आली आहे .
(४) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________

बोचरा र्ाांि (ता.अिोट, श्ज.अिोला) येथे सांपूणथ
र्ािात डेंनयूची लार्ण र्ाल्याबाबत

(२१) ४६२६ (२३-०७-२०२०) श्री.अमोल ममटिरी, श्री.शमशिाांत मशांदे, श्री.विक्रम

िाळे , श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाथणी : सन्माननीय सािथजजनि आरोनय ि िुटुांब
िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बोचरा गार् (ता.अको्, श्ज.अकोला) येथे मोठ्या प्रमाणात डेंनयच
ू ी लागण
झाल्याचे माहे जल
ु ,ै २०२० च्या प्रथम सप्ताहात ननिशवनास आले आहे , हे खरे
आहे काय़,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्
ीं ाने कोणती उपाययोजना केली र्ा करण्यात येत आहे ,
ु ग
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.राजेश टोपे (२७-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही.

बोचरा गाींर् (ता.अको्, श्ज.अकोला) येथे माहे जुल,ै २०२० मध्ये

तापाचे रुनण तरु ळक प्रमाणात आढळून आलेले होते. त्यानर्
ीं ाने तेथील पाच
ु ग
सींशनयत रुनणाींचे रक्तजल नमन
ु े डेंनयू तपासणीकरीता दिनाींक ८/७/२०२० रोजी

सें्ीनल सें्सव अकोला येथे पाठवर्ण्यात आले होते तपासणीअींती अिवू र्त
(ननगेद्व्ह) आढळून आलेले आहे त.

(२) श्जल्हा दहर्ताप अचधकारी, अकोला याींनी स्र्त: सींबचीं धत गार्ास दिनाींक
०७ जुल,ै २०२० रोजी भे् िे ऊन चौकशी केली, यामध्ये बोचरा गाींर्

(ता.अको्, श्ज.अकोला) येथे डेंनयू आजाराचा सन २०२० मध्ये माहे जुलै
अखेर एकही रुनण आढळून आलेला नाही.

क्रक्कजन्य आजारार्र ननयींत्रणासाठी अकोल्यासह राज्यात खालील

उपाययोजना ननयममतपणे राबवर्ण्यात येतात १. ननयममत साथरोग सर्ेक्षण.
२.

क्रक्कजन्य

आजाराींर्र

क्रक्कशास्त्रीय सर्ेक्षण.

ननयींत्रण

ठे र्ण्यासाठी

ननयममत

३. रुनणोपचारासाठी परु े सा और्धसाठा.
४. ननिानासाठी प्रयोगशालेय सवु र्धा.

५. ननिान झालेल्या रुनणास शासकीय रुनणालयात मोर्त और्धोपचार.
६. क्रक्कजन्य आजाराींसाठी एकाश्त्मक क्रक्क व्यर्स्थापन.

७. उद्रे काग्रस्त भागात क्रक्कनाशक धुरर्र्ारणी अथर्ा र्र्ारणी.
८.

डासोत्पत्ती

रोखण्यासाठी

होणेबाबत लोकसहभाग.

कोरड्या

९. आींतरवर्भागीय समन्र्य

दिर्साची

अींमलबजार्णी

१०. वर्वर्ध साथरोग प्रनतबींधासाठी जनतेचे आरोनय मशक्षण.

(३) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________
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मभष्ट्णुर (ता.नरखेड, श्ज.नार्पूर) र्ािात बोर्स बबयाणे
विक्री िरणाऱ्या िांपनीिर िारिाई िरण्याबाबत

(२२)

४७००

(१८-०८-२०२०)

श्री.धर्रीशचांद्र

व्यास,

श्री.नार्ोराि

र्ाणार,

श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मभषणुर (ता.नरखेड, श्ज.नागपरू ) गावात महाबीजचे बबयाणे बोगस
ननघाल्यामळ
ु े शेतकऱयाींचे पेरणीचे पीक र्ाया गेले असल्याचे माहे जून, २०२०
मध्ये र्ा त्यािरम्यान ननिशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, एका शेतकऱयाचे रुपये ७८ हजार ७५० च्या पेरणी पिकाचे
नक
ु सान झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,

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

अनर्
ीं ाने बोगस बबयाणे वर्क्री करणाऱया महाबीज कींपनीर्र कारर्ाई करुन
ु ग
नस
ु ानग्रस्त

शेतकऱयाींना

करण्यात येत आहे ,

मित

िे ण्याबाबत

कोणती

कायवर्ाही

केली

र्ा

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दादाजी भस
ु े (१९-०१-२०२१) : (१) होय.

मभषणरु , ता.नरखेड, श्ज.नागपरू या गार्ातील शेतकऱयाींना महाबीजच्या

सोयाबीन बबयाणे सिोर् असल्याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या होत्या.
(२) अींशत: खरे आहे .

(३) महाबीजने नागपरू श्जल्ह्यात खरीप-२०२० हींगामात भारतीय बबज

प्रमाणीकरणाचे क्रकमान मानकानस
ु ार र् बबज प्रमाणीकरण यींत्रणेने प्रमाणित
केलेले

१०६०८.८०

श्क्र्ीं्ल

सोयाबीन

वपकाचे

वर्वर्ध

र्ाणाींचे

बबयाणे

नथ्थज
ु ी

कळीं बे

पेरणीकरीता उपलब्ध करुन दिले होते. यामध्ये नरखेड तालक्
ु यात ६४२.७०
श्क्र्ीं्ल मात्रेचा समार्ेश आहे .
श्री.अननल

धनराजजी

रे र्तकर

र्

श्री.रुपरार्

रा.मभषणुर, ता.नरखेड याींनी महाबीज सोयाबीन जेएस-९३०५ बबयाण्याची
उगर्ण कमी झाल्याबाबत कृर्ी वर्भागाकडे तक्रारी केलेल्या आहे त. प्राप्त

तक्रारीची त्र्रीत िखल घेऊन तालक
ु ास्तरीय बबयाणे तक्रार ननर्ारण सममती र्
महाबीज अचधकाऱयाींनी तक्रारग्रस्त क्षेत्राची प्रत्यक्ष तपासणी करण्यात आली.
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तपासणीअींती श्जल्हा कायावलय, महाबीज नागपरू याींचम
े ार्वत नक
ु सान

भरपाई म्हणून श्री.अननल रे र्तकर याींना ४.५० श्क्र्ीं्ल मात्रेची बबयाणे रुपये

३५१००/- र् श्री.रुपरार् कळीं बे याींना ३.९० श्क्र्ीं्ल मात्रेा़ ची बबयाणे क्रकीं मत रुपये

२९८२०/- परत केली असता श्री.रुपरार् कळीं बे याींनी बबयाणे क िं मत स्वीकारली
आहे . परीं त,ु श्री.रे र्तकर याींनी बबयाणे क्रकीं मत घेण्यास नकार दिलेला आहे .
याबाबत त्याींना श्जल्हा ग्राहक मींचाकडे िार्ा िाखल करण्याबाबत मागविशवन

केले आहे . तसेच श्री.कळीं बे याींनी कोणतीही तक्रार राहिली नसल्याचे लेखी
कळवर्ले आहे .

(४) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________

हदिा (श्ज.ठाणे) येथील बेिायदा बाांधिामाांचा लेखाजोखा
असलेली नस्ती महापामलिेतन
ू चोरी िेल्याबाबत
(२३) ४८५४ (२०-११-२०२०) डॉ.(श्रीमती) मजनषा िायांदे : सन्माननीय र्ह
ृ मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दिर्ा (श्ज.ठाणे) येथील बेकायिा बाींधकामाींचा लेखाजोखा असलेली नस्ती
महापामलकेच्या तत् ालीन सहायक आयक्
ु त याींनी चोरल्याचा प्रकार माहे
सप््ें बर, २०२० मध्ये र्ा त्यािरम्यान ननिशवनास आला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, तत्कालीन सहायक आयक्
ु त याींची बिली होताच त्याच रात्री
कायावलयात येऊन बेकायिा बाींधकामाींच्या नस्ती गायब केल्याप्रकरणी ठाणे
महापामलकेने डायघर पोलीस ठाण्यात गन्
ु हा िाखल केला आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्
ीं ाने िोर्ीींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे ,
ु ग
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.अजनल दे शमख
ु (२१-०१-२०२१) : (१) र् (२) होय.

श्री.महे श बाबरु ार् आहे र, कायावलयीन अधीक्षक, दिर्ा प्रभाग सममती,

ठाणे याींनी दिलेल्या क्रर्याविीर्रुन मशळ डायघर पोलीस स््े शन, ठाणे येथे

ग.ु र.क्र.४११/२०२० नस
ु ार गन्ु हा िाखल करण्यात आला आहे . श्री.सनु नल मोरे ,
सहाय्यक

आयक्
ु त,

ठाणे

महानगरपामलका

हे

दिर्ा

प्रभाग

सममती,

ठा.म.पा.कायावलय येथे सहाय्यक आयक्
ु त पिार्र कायवरत असताना त्याींचे

बिली आिे श झाल्यानींतर ठाणे महानगरपामलका कायावलयाकडून वर्तररत
करण्यात आलेले सींगणक सींच पैकी एक नर्ीन सरकारी सींगणक सींच तसेच
कोपवड-१९ च्या अनर्
ीं ाने कायावलयात असलेल्या र् इतर महत्र्ाच्या सरकारी
ु ग

नस्त्या श्री.क्रर्रोज गौस खान याींच्या सींगनमताने चोरी करुन स्र्तःच्या
र्ायद्यासाठी सरकारी मालमत्तेचा अपहार केलेला आहे.

(३) श्री.सनु नल मोरे याींच्यावर्रुध्ि गन्
ु हा िाखल करण्यात आल्यानींतर त्याींना
दिनाींक ३०/०९/२०२० रोजी आिे शान्र्ये ठाणे महापामलकेने ननलींबबत केले आहे .

सिर आिे श कायावलयात येऊन घेण्याबाबत श्री.सनु नल मोरे याींना कळवर्ण्यात
आले असता, त्याींनी आजतागायत कायावलयाशी सींपकव साधलेला नाही.

त्यामळ
ु े ननलींबन आिे श नोंिणीकृत पोच िे य डाकेने त्याींच्या पत्त्यार्र
पाठवर्ले असता सिर आिे श परत आले आहे त. त्यामळ
ु े ननलींबनाचे आिे श
बजावर्ता आले नाहीत.

मशळ डायघर पोलीस ठाण्यात ग.ु र.क्र.४११/२०२० नस
ु ार गन्
ु हा िाखल

करण्यात आलेला आहे . यातील आरोपीींनी मा.श्जल्हा र् सत्र न्यायालय, ठाणे

या दठकाणी केलेला अ्कपर्
ू व जामीनाचा अजव मा.न्यायालयाने नामींजूर केला
असन
सिरचे िोन्ही आरोपीींनी अ्कपर्
ू
ू व जामीन ममळण्यासाठी मा.उच्च

न्यायालय, मब
ुीं ई येथे अजव सािर केला आहे . सिर गन्
ु ह्यातील आरोपी

श्री.सनु नल मोरे , सहायक आयक्
ु त, ठाणे महानगरपामलका, ठाणे यास मा.उच्च
न्यायालयाने

अ्कपर्
ू व जामीन अजव क्रमाींक ३७२५/२०२०

मध्ये दिनाींक

१०/१२/२०२० रोजी अ्कपर्
ू व मींजूर केला असन
ू , त्यास रुपये २५०००/- इतक्या
रकमेच्या लायक जामीनार्र मक्
ु त करण्याचे आिे श दिलेले आहे त. तसेच
त्यास दिनाींक २१/१२/२०२०, २८/१२/२०२०, ४/०१/२०२१, ११/०१/२०२१ रोजी
तपासाकामी पोलीस ठाण्यात हजर राहण्याचे आिे श दिलेले आहे त. सिर
गन्
ु ह्याचा तपास चालू आहे .
(४) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________
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समुद्रात िाहून जाणारे पाणी मराठिाड्यात
आणणाऱ्या योजनेला चालना दे ण्याबाबत
(२४) ४८७४ (२३-११-२०२०) श्री.प्रविण दरे िर, श्री.सदामशि खोत, श्री.प्रसाद

लाड, अॅड.जनरां जन डािखरे , डॉ.पररणय र्ुिे, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विजय

ऊर्थ भाई धर्रिर : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) कोकणातन
ू समद्र
ु ात र्ाहून जाणारे १६७ िशलक्ष घनमी्र (्ीएमसी)
पाणी मराठर्ाड्यात आणणाऱया प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता प्रिान करुन

चालना िे ण्याबाबतची मागणी लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक १३ ऑक््ोबर, २०२०
रोजी पत्रान्र्ये शासनाला केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मराठर्ाडा र् खान्िे शाचा मसींचनाचा अनश
े िरू करण्यासाठी
ु र्
तत्कालीन शासनाने समद्र
ु ात र्ाहून जाणारे पाणी मराठर्ाड्यात आणणाऱया
महत्र्ाकाींक्षी प्रकल्पाची पर्
व यारी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
ू त
(३) असल्यास, सिर प्रकल्पाला शासन चालना िे णार आहे काय,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयांत पाटील (२१-०१-२०२१) : (१) होय.
(२) होय.
(३) होय.

पश्चचमर्ादहनी निीखोऱयातील (कोकण) उल्हास, र्ैतरणा, नार-पार र्

िमणगींगा खोऱयात एकूण ३६० अघर्ू अनतररक्त पाणी उपलब्ध आहे . सिर

अनतररक्त पाणी गोिार्री खोऱयात र्ळवर्णे शक्य आहे . पश्चचमर्ादहनी निी
खोऱयातील
प्राथममक

(कोकण)

अभ्यास

अनतररक्त

करणेकरीता

पाणी

कायवकारी

गोिार्री

खोऱयात

सींचालक,

र्ळवर्णेसाठी

गोिार्री

मराठर्ाडा

पा्बींधारे वर्कास महामींडळ, औरीं गाबाि याींच्या अध्यक्षतेखाली सममती गदठत

करणेत आली आहे . त्यानस
ु ार गोिार्री खोऱयात कोकणातील नार-पार,
िमणगींगा,

र्ैतरणा,

उल्हासनिी

खोऱयातन
ू

एकूण

८९.८५

अघर्ू

पाणी

र्ळवर्णेबाबत आखणी करून त्याबाबत मशर्ारस केली आहे . उपरोक्त पैकी

२.४३ अघर्ू पाणी र्ळणाच्या पण
ू /व बाींधकामाधीन योजना आहे त. १५.५५ अघर्ू
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पाणी र्ळणाबाबत पार-गोिार्री निीजोड प्रकल्पाचा सवर्स्तर प्रकल्प अहर्ाल
तयार करण्यात आलेला असन
िमणगींगा-र्ैतरणा-गोिार्री र् िमणगींगाू

एकिरे -गोिार्री या िोन निीजोड प्रकल्पाींचे सवर्स्तर प्रकल्प अहर्ाल राषरीय

जलवर्कास प्राचधकरण, नर्ी दिल्ली याींचेमार्वत तयार करण्यात येत आहे .

िमणगींगा-वपींजाळ निीजोड प्रकल्प पण
ू व झाल्यानींतर उध्र्व र्ैतरणा धरणातन
ू
गोिार्री खोऱयात १० अघर्ू पाणी सोडण्यात येईल. उर्वरीत ६१.८८ पाणी
र्ळणाबाबतच्या योजनाींचे सर्ेक्षण करून सवर्स्तर प्रकल्प अहर्ाल तयार

करणेबाबत कायवर्ाही प्रगतीत आहे . नार-पार-चगरणा निीजोड प्रकल्पाचे

सवर्स्तर प्रकल्प अहर्ाल राज्यस्तरीय सल्लागार सममतीमार्वत तपासणीत
आहे .

(४) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________

मभिांडी (श्ज.ठाणे) शहरातील इांहदरा र्ाांधी उपश्जल्हा रूनणालयात
सोयी सुविधाांचा अभाि असल्याबाबत
(२५) ४९४३ (१७-११-२०२०) श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय सािथजजनि आरोनय
ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मभर्ींडी

(श्ज.ठाणे)

शहरातील

इींदिरा

गाींधी

उपश्जल्हा

रूनणालयास

कोवर्ड-१९ घोवर्त करण्यात आले असले तरी या रूनणालयातील एक्सरे , मस्ी

स्कॅन, एमआरआय, डायलेमसस र् सोनोग्रार्ी आिी मशीन मागील काही

मदहन्याींपासन
ू बींि असल्याने रूनणाींना खाजगी दठकाणी आचथवक भि
ू ं ड सहन
करून

चाचण्या

कराव्या लागत

असन
ू

अनेक

सोयी

सवु र्धाींचा अभार्

असल्याने उपचारापासन
ू र्ींचचत रहार्े लागत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रूनणालयाच्या या कारभारामळ
ु े गोरगरीब र् गभवर्ती मदहलाींचे

मोठ्या प्रमाणात हाल होत असल्याने उपचारासाठी रूनणालयात गेलेल्या
मदहलाींना श्जल्हा सामान्य रूनणालय, ठाणे, छत्रपती मशर्ाजी महाराज
रूनणालय, कळर्ा र् मब
ुीं ई येथील रूनणालयात पाठवर्ण्यात येत,े हे ही खरे
आहे काय,
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(३)

असल्यास,

रूनणालयातील

गैरसोयीसींिभावत

वर्वर्ध

मागण्याींचे

एक

सवर्स्तर ननर्ेिन रूनणालय अधीक्षकाींना माहे ऑक््ोबर, २०२० च्या पदहल्या
आठर्ड्यात सािर केले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिरहू रूनणालयातील सर्व अत्यार्चयक मशीन वर्नावर्लींब
सींपण
ू व क्षमतेने कायावश्न्र्त करून तसेच रूनणाींना सोयी सवु र्धा र् और्धोपचार
ममळण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.राजेश टोपे (२२-०१-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे .

उपश्जल्हा रुनणालय, मभर्ींडी येथे कोवर्ड-१९ चा प्रादभ
ु ावर् होण्यापर्
ू ी

क्ष-क्रकरण, सी.्ी.स्कॅन, सोनोग्रार्ी र् डायलेमसस सेर्ा कायावश्न्र्त होत्या.

तथावप, एवप्रल, २०२० मध्ये सिरहू रुनणालय डेडडके् कोवर्ड रुनणालय
म्हणून घोवर्त केल्याने र्रील सेर्ा तात्परु त्या स्र्रुपात बींि करण्यात आल्या
होत्या. तद्नींतर क्ष-क्रकरण र् सी.्ी.स्कॅन सेर्ा पन्ु हा सरु
ु करण्यात आलेल्या

आहे त. सोनोग्रार्ी सेर्ा लर्करच सरु
ु करण्यात येत आहे . डायलेमसस सेर्ा
कोवर्ड रुनणालय वर्भागात असल्यामळ
ु े सरु
ु करण्यात आलेली नाही. सिरील
रुनणालयात एमआरआय सेर्ा उपलब्ध नाही.
(२) हे खरे नाही.

उपश्जल्हा रुनणालय, मभर्ींडी हे डेडडके् कोवर्ड रुनणालय म्हणून

घोवर्त केल्याने, गभवर्ती मदहलाींची गैरसोय होऊ नये याकरीता खाजगी

रुनणालय ऑरें ज हॉश्स्प्ल, मभर्ींडी येथे प्रसत
ू ी वर्भाग सरु
ु करण्यात आला
होता.

(३) हे खरे आहे .

(४) र् (५) क्ष-क्रकरण र् सी.्ी.स्कॅन मशीन कायावश्न्र्त असन
ू , सोनोग्रार्ी

सेर्ा, डायलेमसस वर्भाग र् इतर नॉनकोवर्ड वर्भाग कोवर्ड-१९ साथीच्या
पररश्स्थतीनस
ु ार सरु
ु करण्यात येत आहे त.

___________
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िसई (ता.िसई, श्ज.पालघर) येथील ऐजतहामसि िास्तुांचे जतन ि
सांिधथन िरण्यासाठी स्ितांत्र िस्तुसांग्रहालय स्थापन िरण्याबाबत

(२६) ४९८३ (१७-११-२०२०) श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय साांस्िृजति िायथ
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) र्सई (ता.र्सई, श्ज.पालघर) येथील ऐनतहामसक र्ास्तच
ींु े जतन र् सींर्धवन
करण्यासाठी एक स्र्तींत्र र्स्तस
ीं हालय स्थापन करण्याची मागणी र्सई
ु ग्र
येथील सामाश्जक कायवकते याींनी दिनाींक २८ जानेर्ारी, २०२० रोजी र्ा
त्यासम
ु ारास मा.मख्
ु यमींत्री, मा.नगर वर्कास मींत्री, मा.पालकमींत्री, पालघर
श्जल्हा याींच्याकडे लेखी ननर्ेिनाव्िारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी श्जल्हाचधकारी, पालघर याींनी पत्र क्रमाींक :
सामान्य प्रशासन/कक्ष-१/कावर्/३०८, दिनाींक ४ एवप्रल, २०१९ अन्र्ये र्

तहमसलिार, पालघर याींनी पत्र क्रमाींक : प्रशासन/एसआर १० ते १८/१९,
दिनाींक ७ ऑगस््, २०१९ अन्र्ये कायवर्ाही करण्याबाबत आयक्
ु त, र्सई-वर्रार
शहर महानगरपामलका याींना आिे श दिले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

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

काय आढळून आले र् त्यानर्
ीं ाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत
ु ग
आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अममत विलासराि दे शमख
ु (२१-०१-२०२१) : (१) र् (२) होय.

(३) सींचालक, परु ातत्र् र् र्स्तस
ीं हालये याींनी र्सई-वर्रार करीता शहर
ु ग्र

र्स्तस
ीं हालय (City Museum) स्थापन करणेबाबत दिनाींक १/८/२०१७ र्
ु ग्र
दिनाींक १९/६/२०१८ रोजीच्या पत्रान्र्ये सींबचीं धत महानगरपामलकेचे महापौर,
आयक्
ु त

र्

श्जल्हाचधकारी

कळवर्ण्याबाबत

कळवर्ले

याींना

होते.

प्रस्तावर्त
परीं त,ु

केले

याबाबत

होते

पढ
ु े

र्

अमभप्राय

र्सई-वर्रार

महानगरपामलका र् श्जल्हाचधकारी कायावलय, पालघर याींच्याकडून परु ातत्र् र्
र्स्तस
ीं हालये सींचालनालयास उत्तर प्राप्त झाले नाही.
ु ग्र
(४) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________
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राज्यात तालुिास्तरािर डायलेसिस उपचार पध्दती सुरु िरण्याबाबत
(२७) ४९९७ (२३-११-२०२०) श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय सािथजजनि
आरोनय ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मत्र
ू वपींड आजाराने त्रस्त रुनणाींच्या सींख्येत दिर्सेंदिर्स र्ाढ

होत असल्याने या रुनणाींच्या उपचारासाठी तालक
ु ास्तरार्र डायलेसिस उपचार
पध्िती सरु
ु करण्याचा प्रस्तार् शासनाच्या वर्चाराधीन आहे , हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास,

सिरहू प्रस्तार्ाचे थोडक्यात
प्रस्तार्ाबाबतची सद्य:श्स्थती काय आहे ,
(३)

सिरहू प्रस्तार्ार्र अद्यापपयंत
वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश

डायलेमसस

टोपे

सें्र

(२२-०१-२०२१)
सरु
ु

:

करण्याची

ननणवय

(१)

स्र्रुप
घेण्यात

तालक
ु ास्तरार्र

प्रक्रक्रया

सरु
ु

काय
आला

आहे .

आहे

र्

नसल्यास,

आर्चयकतेनस
ु ार

सद्य:श्स्थतीत

तालक
ु ास्तरार्रील २८ रुनणालयात डायलेमसस सें्र सरु
ु करण्यात आलेली
आहे त.

(२) र् (३) प्रथम ्प्प्यात श्जल्हास्तर तद्नींतर १०० खा्ाींची उपश्जल्हा

रुनणालये आणण खारपाणप्ृयातील काही ग्रामीण रुनणालये येथे डायलेमसस

सवु र्धा सरु
ु करण्यात आली आहे . ५० डायलेमसस मशीन खरे िी करण्याची
प्रक्रक्रया हार्क्रकन जीर् और्ध ननमावण महामींडळािंतगवत खरे िी (कक्ष) याींच्या
स्तरार्रुन सरु
ु आहे .

___________

सािली (श्ज.चांद्रपरू ) येथील मसांचन उपविभार्ीय िायाथलय बांद
िरून इतरत्र हलविण्यात येणार असल्याबाबत

(२८)

५२५४

(१४-१२-२०२०)

श्री.रामदास

आांबटिर,

श्री.नार्ोराि

र्ाणार,

श्री.धर्रीशचांद्र व्यास : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-
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(१) सार्ली (श्ज.चींद्रपरू ) येथील मसींचन उपवर्भागीय कायावलय बींि करून ते
गोंडवपींपरी येथे हलवर्ण्यात येणार असल्याचे दिनाींक ३ ऑगस््, २०२० रोजी
र्ा त्यासम
ु ारास ननिशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर मसींचन उपवर्भागीय कायावलय इतरत्र हलवर्ण्याची कारणे
काय आहे त ?

श्री.जयांत पाटील (२७-०१-२०२१) : (१) नाही.
(२) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________

राज्यात विशेषतः पि
ू थ विदभाथतील श्जल्हयामध्ये
मलेररया आजारािर जनयांत्रण ममळविण्याबाबत

(२९)

५२६३

(२३-११-२०२०)

श्री.रामदास

आांबटिर,

श्री.नार्ोराि

र्ाणार,

श्री.धर्रीशचांद्र व्यास : सन्माननीय सािथजजनि आरोनय ि िुटुांब िल्याण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात वर्शेर्तः पर्
ू व वर्िभावतील र्धाव, नागपरू , भींडारा, गोंदिया,
चींद्रपरू र् गडचचरोली श्जल्ह्यात मलेररयाचे १ हजार ७९४ रूनण माहे
जानेर्ारी, २०२० ते जून, २०२० या

ालावधीमध्ये आढळून आल्याचे

दिनाींक ९ जल
ु ,ै २०२० रोजी र्ा त्यासम
ु ारास ननिशवनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास,

सिर

श्जल्हयाींमध्ये

मलेररया

आजारार्र

ननयींत्रण

ममळवर्ण्याबाबत शासनाने कोणती प्रनतबींधात्मक उपाययोजना केली र्ा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.राजेश टोपे (२२-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे .

पर्
ु व वर्िभावतील श्जल्ह्याींमध्ये माहे जानेर्ारी, २०२० ते माहे जून,

२०२० या कालार्धीतील आढळून आलेल्या दहर्ताप आजार रुनणाींची सींख्या
खालीलप्रमाणे –

श्जल्हा

लागण

नागिरू

२

नागिरू मनपा

२

र्धाव

०

भींडारा

२

गोंदिया

३३

चींद्रिरू

५१

चींद्रिरू मनपा

०

गडचचरोली

१७०४

एकूण

१७९४

(२) पर्
ु व वर्िभावसह राज्यात क्रक्कजन्य रोग ननयींत्रण कायवक्रमाींतगवत दहर्ताप
आजाराच्या प्रनतबींध र् ननयींत्रणासाठी खालील उपाययोजना ननयममतपणे
राबवर्ल्या जातात.

१. ननयममत साथरोग सर्ेक्षण र् ननिान झालेल्या रुनणाींर्र त्र्रीत
समळ
ु और्धोपचार.

२. आर्चयकतेनस
ु ार सर्ेक्षण, र्र्ारणी, रक्ततपासणीसाठी अचधकचे
मनषु यबळ उपलब्ध करुन िे णे तसेच परु े सा और्धसाठा उपलब्ध
करुन िे ण्यात आला आहे .

३. िग
व भागामध्ये त्र्रीत ननिानासाठी रॅपीड डायननॉश्स््क ्े स््
ु म
क्रकट्सचा परु र्ठा.

४. र्ैयश्क्तक सींरक्षणासाठी सन २०२० पयंत पर्
ु व वर्िभावत ६,४०,६९५
क्रक्कनाशक भाररत मच्छरिाण्याींचे र्ा्प प्रगतीपथार्र
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५.

वर्वर्ध

साथरोग

प्रनतबींधासाठी

आींतरवर्भागीय समन्र्य.

जनतेचे

आरोनय

मशक्षण.

६. दहर्तापाच्या ननिान र् और्धोपचारासाठी श्जल्ह्यातील सर्व
प्रा.आ.केंद्र. र् सर्व शासकीय रुनणालयाींमध्ये मोर्त व्यर्स्था
आहे .

७. िरर्र्ी २५ एवप्रल जागनतक दहर्ताप दिन र् जून मदहना
दहर्ताप वर्रोधी मदहना म्हणून साजरा केला जातो.

८. उद्रे कग्रस्त गार्ाींमध्ये ग्रामसभेच्या माध्यमातन
ु जनजागत
ृ ी.

९. स्थाननक केबल, र्त्ृ तपत्राव्दारे , लोकप्रनतननधीच्या समन्र्याव्दारे

जनतेला आर्ाहन करण्यात येत.े तसेच हस्तपबत्रका र्ा्प,
कोरडा दिर्स पाळणे, मायक्रकींगव्दारे जनजागत
ृ ी केली जाते.

(३) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________

पालघर श्जल््यातील मुलीांना मशक्षणाच्या नािाखाली
िसजतर्ह
ृ ा ऐिजी बालर्ह
ृ ात डाांबून ठे िल्याबाबत

(३०)

५३२७

(१८-११-२०२०)

श्री.रविांद्र

र्ाटि :

सन्माननीय

बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

महहला

ि

(१) पालघर श्जल्ह्यातील २५ मल
ु ीींना मशक्षणाच्या नार्ाखाली र्सनतगह
ृ ा ऐर्जी

बालगह
ठे र्ल्याचे माहे जन
ू
ू , २०२० मध्ये र्ा
ृ ात बेकायिे शीररीत्या डाींबन
त्यािरम्यान ननिशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मल
ु ीींच्या जीवर्तास धोका ननमावण झाल्याचे ननिशवनास

आल्याने श्जल्हा पररर्ि सिस्य याींनी श्जल्हा पोलीस अधीक् र्क, पालघर याींस
माहे जून, २०२० मध्ये र्ा त्यािरम्यान ननर्ेिन दिले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन िोर्ीींर्र कोणती
कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) (०२-०२-२०२१) : (१) नाही.
(२) होय.

श्रीमती र्ैिेही र्ाढाण, सिस्य, स्थायी र् अथव सममती, श्जल्हा पररर्ि,

पालघर याींनी दिनाींक २९/०६/२०२० रोजी पोलीस अधीक्षक कायावलय, पालघर
याींना याबाबतचा तक्रार अजव दिलेला आहे .

(३) सिर प्रकरणी चौकशी केली असता र्ालीर् पोलीस स््े शनच्या हिीतील
आशा सिन येथील मल
ु ीींच्या अनाथ आश्रमातील मल
ु ीींना िे शात पसरलेल्या

ोपवड-१९ या सींक्रामक रोगाच्या अनर्
ीं ाने बाल कल्याण सममती पालघर
ु ग

याींचे आिे शान्र्ये मदहला र् बाल सींरक्षण अचधकारी याींचे समक्ष त्याींच्या

पालकाींच्या स्र्ाचधन केले असन
ू सिर प्रकरणी कोणतेही प्रकारे आक्षेपाहव

आढळून न आल्याने सींबचीं धत पोलीस स््े शनकडून सिर अजव दिनाींक
२७/०७/२०२० रोजी ननकाली काढून िप्तरी िाखल करण्यात आला आहे .
(४) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________

अिोला श्जल््यातील पूणाथ नदीिर बाांधण्यात आलेल्या
घुांर्शी बॅरेजमधील पाणी दवू षत र्ाल्याबाबत

(३१) ५३४८ (२३-११-२०२०) डॉ.रणश्जत पाटील : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला श्जल्ह्यातील पण
ू ाव निीर्र बाींधण्यात आलेल्या घग
ुीं शी बॅरेजमधील

पाणी दहरर्ेगार र् िवू र्त झाल्याचे माहे माचव, २०२० मध्ये र्ा त्यािरम्यान
ननिशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, घग
ुीं शी बॅरेजमधील िवू र्त पाणी वपण्यास र् मसींचन योनय
नसल्याने

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी

सिर

बाब

पा्बींधारे

वर्भागाच्या

ननिशवनास आणून तपासणी करून उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनर्
ीं ाने
ु ग
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.जयांत पाटील (२८-०१-२०२१) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) होय.
(३)

पाण्याचे

नमन
ु े

तपासण्यासाठीची

कायवर्ाही

उपप्रािे सिक

अचधकारी,

महाराषर प्रिर्
ू ण ननयींत्रण मींडळ, अकोला याींचे तर्फे सरु
ु आहे . कायवकारी
अमभयींता, पा्बींधारे प्रकल्प जलसींपत्ती र् अन्र्ेर्ण वर्भाग, अमरार्ती याींचे
दिनाींक

२६/११/२०२०

चे

पत्रान्र्ये

पाण्याचे

गण
ु र्त्ता

वर्र्यक

चाचणी

अहर्ालाचे ननषकर्ावबाबत र्स्तनु नषठ अहर्ाल अमभप्रायासह सािर करण्याबाबत
प्रािे मशक

अचधकारी

महाराषर

प्रिर्
ू ण

ननयींत्रण

मींडळ,

अमरार्ती

याींना

कळवर्ले आहे . तसेच भवर्षयात धरणातील पाणी िपु ित होणार नाही या

करीता आर्चयक उपाययोजना करणेकरीता महानगरपामलका, अमरार्ती याींना
िे खील मींडळ कायावलयाने दिनाींक १३/३/२०२० चे पत्रान्र्ये कळवर्ले आहे .
(४) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________

राज्यात िोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्याबाबत
(३२) ५३७३ (१७-११-२०२०) श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्थ भाई जर्ताप,
डॉ.सध
ु ीर

ताांबे,

श्री.अमरनाथ

राजूरिर,

डॉ.िजाहत

ममर्ाथ,

श्री.मोहनराि

िदम : सन्माननीय सािथजजनि आरोनय ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात कोरोना वर्र्ाणूची मोठ्या प्रमाणात लागण झाली असन
ू त्यात
हजारो रुनणाींचा मत्ृ यू झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आतापयंत कोरोनाचे क्रकती रुनण आढळले आहे त र् क्रकती
रुनणाींचा मत्ृ यू झाला आहे ,

(३) असल्यास, राज्यात पसरलेल्या कोरोना वर्र्ाणच्
ू या साथीर्र ननयींत्रण
ममळवर्ण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.राजेश टोपे (२७-०१-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२)

दिनाींक

२०

नोव्हें बर,

२०२०

च्या

अहर्ालानस
ु ार

राज्यात

कोरोना

वर्र्ाणूमळ
ु े होणाऱया आजाराचे १७,६८,६९५ एर्ढे रुनण आढळले असन
ू त्यापैकी

१६,४२,९१६ इतके रुनण या आजारातन
ू बरे झाले आहे त तर राज्यामध्ये
आतापयंत ४६,५५१ रुनणाींचा मत्ृ यू या आजारामळ
ु े झाला आहे .
(३)

कोरोना

वर्र्ाणूर्र

उपाययोजना केल्या आहे त.
•

•
•
•

ननयींत्रण

ममळवर्ण्यासाठी

शासनाने

खालील

कोरोना ननिानासाठी आर्चयक RTPCR प्रयोगशाळा स्थापना ॲन््ीजेन
चाचण्याींची उपलब्धता/कोवर्डबाचधत सींशयीत याींचे ननक्सींपकव याींची
चाचणी अलगीकरण वर्लगीकरण केंद्र, बत्रस्तरीय रुनणालय स्थापन.

सींपकवसाखळी तोडण्यासाठी लॉकडाऊन, कीं्े न्में ् झोन स्थापना र्
अींमलबजार्णी.
कोवर्डबाधा

ननिानासाठी

चाचण्याींसाठी

प्रयोगशाळाींची

तातडीच्या तपाणीसाठी मब
ु लक ॲन््ीजेन ्े स््ची उपलब्धता.

स्थापना,

बाचधतापासन
ू सींक्रमण रोखण्यासाठी ननक्सींपकावतील व्यक्तीींचा शोध,

तपासणी, आर्चयकतेनस
ु ार अलगीकरण वर्लगीकरण व्यर्स्था बत्रस्तरीय
रुनणालय व्यर्स्थापन, क्रर्र्र श्क्लनीक, सारी फ्लल्यस
ु दृचय रुनणाींचे
सर्ेक्षण, जनजागत
ृ ी राज्यातील प्रत्येक कु्ुींबातील व्यक्तीींची प्राथममक

•
•

तपासणी, रुनणोपचारासाठी परु े सा और्धसाठा.

आरोनय सेर्ा िे णाऱयासाठी परु े सा र्ैयश्क्तक सींरक्षण साधने, मास्कची
उपलब्धता करुन िे णे.

खाजगी रुनणालयातील कोवर्ड नॉनकोवर्ड उपचारासाठी आकारार्याच्या

िे यकाबाबत िर ननश्चचती, HRCT, RTPCR, ॲन््ीजेन ॲन््ीबॉडी
चाचण्याींचे िरननयींत्रण, मास्क िर ननयींत्रण मेडीकल रुनणाींना मेडीकल
ऑक्सीजन

•
•

परु र्ठा

सरु ळीत

करण्यासाठी

ननयींत्रण,

उपचारासाठी

आर्चयक रे मडीमसव्हीर इींजक्
े शनचा परु े सा साठा र् सननयींत्रण

राज्यातील सर्व जनतेसाठी महात्मा ज्योनतबा र्ुले जन आरोनय योजना
लागू करणे.

कोरोना प्रनतबींधासाठी अत्यार्चयक सेर्ेतील कमवचाऱयाींसाठी ५० लाख
रुपयाींचे वर्मा कर्च.
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•

•
•

कोवर्ड

उपचारासाठी

गत
ुीं ागत
ुीं ीर्र

र्ोसवचे गठन.
जागनतक

र्

उपचार

मागविशवनासाठी खाजगी

आरोनय

सींघ्ना,

पचचात

उद्भर्लेल्या

शारीररक

वर्शेर्ज्ञ/तज्ञ डॉक््राींचे

आरोनय

मींत्रालय,

नर्ी

आय.सी.एम.आर.च्या मागविशवक सच
ू नाींचे पालन इत्यािी.

्ास्क

दिल्ली

र्

सर्व प्रसारमाध्यमाव्िारे मोठ्या प्रमाणात जनजागत
ृ ी करुन कोवर्ड
साथरोग आ्ोक्यात आणण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे .

(४) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________

बीड श्जल््यातील जायििाडी पाटबांधारे विभार्ाच्या
िांत्राट दे ण्याच्या िामात र्ैरप्रिार र्ाल्याबाबत
(३३) ५५०० (१७-११-२०२०) श्री.विनायिराि मेटे : हदनाांि ८ सप्टें बर, २०२०
रोजी सभार्ह
ृ ाच्या पटलािर ठे िण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या

यादी क्रमाांि ६ मधील प्रश्न क्रमाांि ४४२४ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अधीक्षक अमभयींता र् प्रशासक, लाभक्षेत्र वर्कास प्राचधकरण, बीड या

कायावलयाने कळवर्ल्यानस
ु ार कायवकारी अमभयींता, जायकर्ाडी पा्बींधारे वर्भाग

क्रमाींक ३, बीड याींनी पा्बींधारे उपवर्भाग, बीडच्या इमारत िरु
ु स्तीसाठी ३
ननवर्िा काढल्या असन
ू त्याची एकबत्रत क्रकींमत ८.९७ लक्ष इतकी आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, हररत क्राींती पाणी र्ापर सहकारी सींस्था बबींिस
ु रा तलार्, बीड
र् इतर याींनी दिनाींक १८ मे, २०२० रोजी र्ा त्यासम
ु ारास श्जल्हाचधकारी, बीड
याींच्याकडे तक्रार केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अधीक्षक अमभयींता, उध्र्व पैनगींगा प्रकल्प मींडळ, नाींिेड

याींच्यामार्वत प्राथममक चौकशी करण्यात येत असन
ू चौकशी अहर्ालानस
ु ार
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.जयांत पाटील (२७-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) सिर प्रकरणी प्राथममक चौकशी करण्यासाठी प्रािे मशक कायावलयाने

सध
ु ारीत आिे श दिनाींक २०/११/२०२० अन्र्ये, श्री.अ.मश. म्हे त्र,े अधीक्षक
अमभयींता र् प्रशासक, लाभक्षेत्र वर्कास प्राचधकरण, लातरू याींना ननयक्
ु त केले
असन
ू सिर चौकशी प्रगतीपथार्र आहे .
(४) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________

राज्यातील हदव्याांर्ाना अपांर्त्िाचे प्रमाणपत्रे तालुिास्तरािर
वितररत ि नुतनीिरण िरुन ममळणेबाबत

(३४)

५५६९

(२३-११-२०२०)

ममटिरी, श्री.विक्रम िाळे :

श्री.रणश्जतमसांह

सन्माननीय

मोहहते-पाटील,

सािथजजनि

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

आरोनय

श्री.अमोल

ि िुटुांब

(१) सन २०१२ मधील शासन ननणवयानस
ु ार श्जल्हा रूनणालय, उपश्जल्हा
रूनणालय, ग्रामीण रूनणालय र् शासकीय र्ैद्यकीय महावर्द्यालय या

दठकाणी आठर्ड्यातन
ू एकिा अपींगत्र्ाची प्रमाणपत्रे तालक
ु ास्तरार्र वर्तरित
करण्याचे आिे श दिले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील कोरोना सींक्रमण काळात दिव्याींगाना गत सात ते

आठ मदहन्याींपासन
ू दिव्याींग कक्ष र् ऑनलाईन यींत्रणा बींि असल्याने दिव्याींग
प्रमाणपत्र

नत
ु नीकरणाकरीता

अडचणी

येत

असन
ू

प्रमाणपत्रासाठी

अजव

केलेल्या दिव्याींगाचे अजव तपासणीवर्ना प्रलींबबत असल्याने शासकीय योजनेचा
लाभ ममळत नसल्याचे ननिशवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, श्जल्हा रूनणालय, उपश्जल्हा रूनणालय, ग्रामीण रूनणालय र्

शासकीय र्ैद्यकीय महावर्द्यालय या दठकाणी अजन
ू ही अपींगत्र्ाची प्रमाणपत्रे
वर्तरित केली जात नसल्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, लॉकडाऊनमध्ये शासकीय योजनापासन
ू ममळणारे उत्पन्नाचे

सर्व मागव बींि झाल्याने दिव्याींगामध्ये ननराशाची भार्ना ननमावण झाली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

वि.प. ४ (45)

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

काय आढळून आले र् त्यानर्
ीं ाने तालक
ु ग
ु ास्तरार्र दिव्याींगाना अपींगत्र्ाची
प्रमाणपत्रे र् शासकीय योजनेचा लाभ ममळण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली
र्ा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे (०२-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

कोवर्ड-१९ च्या प्रािभ
ु ावमळ
ु े दिव्याींगाना सींसगव होऊ नये याकरीता

रुनणालयातील दिव्याींग कक्ष तात्परु त्या स्र्रूपात बींि ठे र्ण्यात आले होते.

(३) राज्यातील श्जल्हा/ उपश्जल्हा/ शासकीय महावर्द्यालये या दठकाणी

कोवर्ड-१९ साठी सींपण
ू व रुनणालये र्ापरात असल्याने दिव्याींग प्रमाणपत्र
वर्तरित केले जात नव्हते. ्ाळे बि
ीं ीमध्ये मशचथलता आणल्यानींतर दिनाींक
१२/१०/२०२० पत्रान्र्ये दिव्याींग प्रमाणपत्र ननगवसमत करण्याबाबत सच
ू ना
ननर्गसमत करण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रचन उद्भर्त नाही.
(५) प्रचन उद्भर्त नाही.
(६) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________

नार्पूर येथील रूनणालयामध्ये रक्ताचा तुटिडा असल्याबाबत
(३५) ५५८० (१७-११-२०२०) डॉ.पररणय र्ुिे, श्री.धर्रीशचांद्र व्यास, श्री.नार्ोराि

र्ाणार, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय िैद्यिीय
मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू येथे शाळा, महावर्द्यालयाींना सट्ट
ु ी दिल्यामळ
ु े तसेच मेळार्े र्
सार्वजननक कायवक्रमाींर्र बींिी असल्याचा पररणाम रक्तिानार्र झाला आहे

त्यामळ
ु े नागपरू येथील मेडिकल, सप
ु र स्पेशामल्ी रुनणालय, मेयो रुनणालय
र् डागा स्मत
ु र्डा ननमावण
ृ ी शासकीय स्त्री रूनणालयामध्ये रक्ताचा त्
झाल्याने

गींभीर

रुनणाींर्रील

उपचारात

बाब ननिशवनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

अडचणी

येत

असल्याची

वि.प. ४ (46)

(२) असल्यास, उक्त रुनणालयातील प्रसत
ु ी वॉडावसह इतरिी वॉिागत रक्ताच्या

त्
ु र्ड्याचे कारणसमोर करून िलालाींशी सींगनमत असल्याची बाब ननिशवनास
आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

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

काय आढळून आले र् त्यानर्
ीं ाने रक्ताच्या त्
ु ग
ु र्ड्याचे कारणसमोर करून
िलालाींशी

सींगनमत

असलेल्याींर्र

कारर्ाई

करुन

रक्ताचा

त्
ु र्डा

करण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली र्ा करण्यात येत आहे ,

िरू

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.अममत विलासराि दे शमख
ु (२२-०१-२०२१) : (१) र् (२) हे खरे नाही.
(३) र् (४) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________

नार्पूर शहरातील अांबार्री तलािाचा सुरक्षा बाांध
जीणाथिस्थेत असल्याबाबत

(३६) ५५८१ (२०-११-२०२०) डॉ.पररणय र्ुिे, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.धर्रीशचांद्र
व्यास, श्री.नार्ोराि र्ाणार, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रशाांत पररचारि,

अॅड.जनरां जन डािखरे , श्री.सदामशि खोत : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपरू शहरातील अींबाझरी तलार्ाचा सरु क्षा बाींध जीणावर्स्थेत असन
ू

सिर बाींध बळक्ी करण्याबाबत महानगरपामलका र् मेरोचा प्रस्तार् गत ४
र्र्ावपासन
ू प्रलींबबत असल्याची बाब ननिशवनात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त तलार्ाचे बळक्ीकरण र् सश
ु ोमभकरण करण्याकडे
शासकीय यींत्रणा जाणीर्पर्
व
ु क

िल
व
करीत असल्यामळ
ु क्ष
ु े

सिर प्रकरणी

शासनाने चौकशी करुन तलार्ाची िे खभाल र् िरु
ु स्ती आणि सरु क्षा बाींधाची
बळक्ी करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.जयांत पाटील (२७-०१-२०२१) : (१) होय, अींशत: खरे आहे .

(२) सरु क्षा बाींधाच्या बळक्ीचे अींिाजपत्रक वर्िभव पा्बींधारे वर्कास महामींडळ

मार्वत तयार करण्यात आले आहे . सिर कामाच्या अींिाजपत्रकाची क्रकीं मत
रुपये २१.०६ को्ी एर्ढी आहे . उक्त अींिाजपत्रक प्रशासकीय मान्यतेसाठी

आयक्
ु त, म.न.पा. नागपरू याींना दिनाींक २४/११/२०२० रोजी पाठवर्ण्यात
आलेले आहे .

(३) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________

भाांदरे नदीिर (ता.माणर्ाि, श्ज.रायर्ड) निीन पल
ू बाांधण्याबाबत
(३७) ५६४७ (२०-११-२०२०) श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भाींिरे निीर्रील (ता.माणगार्, श्ज.रायगड) पल
ू दिनाींक ६ ऑगस््, २०२०
रोजी

र्ा

त्यासम
ु ारास

झालेल्या

अनतर्षृ ्ीत

कोसळल्यामळ
ु े

मळे गार्

आदिर्ासीर्ाडी, हातकेळी, मग
ु र्ली, कवर्ळर्हाळ र् भाींिरे इत्यािी गार्ाींचा

सींपकव त्
ु ल्यामळ
ु े ग्रामस्थाींना प्रर्ास करणे गैरसोयीचे होत असन
ू शेतकऱयाींना
शेतीर्र जाण्याचा मागवही बींि झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर घ्नेला िोन मदहन्याींचा कालार्धी उल्ूनही उक्त
पल
बाींधण्याकडे सींबचीं धत वर्भागाकडून
ु ाच्या िरू
ु स्तीकडे अथर्ा नर्ीन पल
ू
कोणतीही िखल घेण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

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

आढळून आले र् त्यानर्
ीं ाने भाींिरे निीर्र नर्ीन पल
ु ग
ू बाींधण्याबाबत कोणती
उपाययोजना केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयांत

पाटील

प्रकल्पाींतगवतच्या

(२८-०१-२०२१)

माणगार्

शाखा

:

(१)

रायगड

कालव्यार्रील

श्जल्ह्यातील

भाींिरे

काळ

गार्ाजर्ळील

सा.क्र.२०/३९५ मी. येथील ४० र्र्ावपर्
ू ीचा िगडी बाींधकामातील सेर्ापथाचा पल
ू
दिनाींक ०६/०८/२०२० रोजी अनतर्षृ ्ी झाल्याने निी पाणी पातळीत र्ाढ
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झाल्याने

ढासळला

आहे .

त्यामळ
ु े

काही

स्थाननक

शेतकऱयाींचा

शेतार्र

जाण्याचा मागव बींि झाला. तथावप, यामळ
ु े स्थाननक शेतकरी र्गळता मळे गार्
आदिर्ासीर्ाडी, हातकेळी, मग
ु र्ली, कवर्ळर्हाळ र् भाींिरे इत्यािी गार्ातील
ग्रामस्थाींची गैरसोय झालेली नाही, कारण या गार्ाींना सींपकावसाठी इतर पयावयी
मागव उपलब्ध आहे त.

(२) नाही, अशी बाब नाही.
सिर

पल
ू ाच्या

िरू
ु स्तीकरीता

आर्चयक

कामाचा

समार्ेश

सन

२०२०-२०२१ च्या मींजूर प्रापणसच
ू ीत केलेला असन
ू त्याव्दारे सिर िरू
ु स्तीचे
काम करण्याचे ननयोजन कोकण पा्बींधारे वर्कास महामींडळाने केले आहे .
(३) प्रचन उद्भर्त नाही.
(४) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________

राज्यात यशिांतराि चव्हाण मुक्त िसाहत घरिुल योजनें तर्थत विमक्
ु त
जाती ि भटक्या जमातीच्या लोिाांना घरिुले मांजूर िरण्याबाबत

(३८) ५८२४ (१४-१२-२०२०) श्री.राजेश राठोड, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्थ

भाई जर्ताप, श्री.अमरनाथ राजरू िर : सन्माननीय इतर मार्ास बहुजन
िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात यशर्ींतरार् चव्हाण मक्
ु त र्साहत घरकुल योजनेंतगवत वर्मक्
ु त
जाती र् भ्क्या जमातीच्या लोकसींख्येच्या प्रमाणात घरकुले मींजरू झाली
नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील वर्मक्
ु त जाती र् भ्क्या जमातीच्या नागरीकाींर्र
अन्याय झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वर्मक्
ु त जाती र्
भ्क्या

जमातीच्या

नागरीकाींसाठी

उक्त

योजनेंतगवत

घरकुले

करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

मींजरू
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श्री.विजय िडेट्टीिार (२१-०१-२०२१) : (१) शासन ननणवय, दिनाींक २४/०१/२०१८

मधील तरति
ु ीींनस
ु ार यशर्ींतरार् चव्हाण मक्
ु त र्साहत घरकुल योजना
राबवर्ण्यात येत आहे . वर्मक्
ु त जाती र् भ्क्या जमातीच्या लोकसींख्येच्या
प्रमाणात घरकुल मींजरू करण्यात येत नाहीत.
(२), (३) र् (४) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________

मराठिाड्याला मसांचनासाठी विशेष अनद
ु ान दे ण्याबाबत
(३९) ५८६१ (१४-१२-२०२०) श्री.राजेश राठोड : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मराठर्ाड्यामध्ये र्र्ावनर्
ु र्े मसींचनाचा अभार् असल्यामळ
ु े मसींचन क्षमता
कमी झाल्याने शेतकऱयाींना अनेक समस्याींना सामोरे जार्े लागत आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, मराठर्ाड्यातील मसींचन क्षमता र्ाढवर्ण्यासाठी वर्शेर् अनि
ु ान
िे ण्याबाबतचा शासन ननणवय घेणार आहे काय,

(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयांत पाटील (२८-०१-२०२१) : (१) मराठर्ाड्यात एकूण प्रकल्पीय मसींचन

क्षमता १४.३० लक्ष हे क््र असन
ू त्यापैकी जून, २०२० अखेर ११.६८ लक्ष
हे क््र (८२%) मसींचन क्षमता ननममवत झाली आहे .

मराठर्ाडा प्रिे शातील प्रकल्पाींच्या क्षेत्रात नेहमी सरासरीपेक्षा कमी

पजवन्यमान होत आहे . ज्यामळ
ु े प्रकल्पात परु े सा पाणीसाठा होत नाही.
पाणीसाठा कमी होत असल्याने पण
ू व क्षमतेने मसींचन होत नाही. प्रकल्पात
पाण्याच्या उपलब्धतेनस
ु ार प्रत्येक र्र्ी मसींचन करण्यात येत आहे .

(२) मराठर्ाड्यातील बाींधकामाधीन प्रकल्पाींसाठी शासन अींशिान, केंद्र शासन

अथव सहाश्य्यत बळीराजा जल सींजीर्नी योजना (BJSY), प्रधानमींत्री कृर्ी
मसींचाई योजना (PMKSY) या योजनाींमार्वत ननधी उपलब्ध करण्यात येत आहे .
(३) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________
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मेळघाटातील सेमाडोह ि हररसाल येथील टे मलमेडडसीन
योजना पूिि
थ त िरण्याबाबत
(४०) ५८८१ (२३-११-२०२०) श्री.नार्ोराि र्ाणार, श्री.प्रविण दरे िर, अॅड.जनरां जन
डािखरे , श्री.विजय ऊर्थ भाई धर्रिर, श्री.धर्रीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास

आांबटिर, डॉ.पररणय र्ुिे, डॉ.रणश्जत पाटील : सन्माननीय सािथजजनि
आरोनय ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात मेळघा्ातील (श्ज.अमरार्ती) सेमाडोह र् हररसाल येथील

जनतेसाठी सरु
ु केलेल्या ्े मलमेडडसीन सेर्ेत बबघाड झाल्याने ही सेर्ा काही

मदहन्यातच बींि झाल्याची बाब माहे सप््ें बर, २०२० मध्ये र्ा त्यािरम्यान
ननिशवनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर ्े मलमेडडसीन सेर्ा बींि असल्याने गींभीर क्रकींर्ा तातडीची
आरोनय सवु र्धा रुनणाींना ममळत नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी केली

आहे

काय

र्

त्यानर्
ीं ाने मेळघा्ातील सेमाडोह र् हररसाल येथील ्े मलमेडडसीन योजना
ु ग
पर्
व त करण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली र्ा करण्यात येत आहे,
ू र्
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.राजेश टोपे (१९-०१-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे .

प्राथममक आरोनय केंद्र, सेमाडोह येथील ्े मलमेडडसीन सेर्ा मशर्

आरोनय योजनेंतगवत (खाजगी स्र्रुपात) प्रायोचगक तत्र्ार्र सरु
ु करण्यात

आली होती. परीं त,ु ननधी र् मनषु यबळ उपलब्ध नसल्यामळ
ु े सन २०१७ पासन
ू
्े मलमेडडसीन सेर्ा बींि पडली आहे .

प्राथममक आरोनय केंद्र, हररसाल येथे महाराषर शासन र् मायक्रोसॉफ्ल्

इींडडया प्रा.मल. याींचे सींयक्
ु त वर्द्यमाने ्े मलमेडडसीन योजना सरु
ु करण्यात
आली होती. परीं त,ु ननधी र् मनषु यबळ उपलब्ध नसल्यामळ
ु े सप््ें बर, २०१९
पासन
ू ्े मलमेडडसीन सेर्ा बींि आहे .
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(२) हे खरे नाही.

उक्त प्रकरणी प्राथममक आरोनय केंद्र, हररसाल र् सेमाडोह येथे

्े मलमेडडसीन सेर्ा बींि असली तरी प्राथममक आरोनय केंद्रात रुनणाींना
प्राथममक

आरोनय

सेर्ा

उपलब्ध

करून

दिली

जाते.

तसेच

उपश्जल्हा

रुनणालय, धारणी र् ग्रामीण रुनणालय, चचखलिरा र् श्जल्हा स्त्री रुनणालय

येथे रूनणाींना शासकीय र्ाहनाने पढ
ु ील उपचारासाठी सींिमभवत करुन आरोनय
सेर्ा

दिली

जाते.

(३)

चौकशी

उपश्जल्हा

रुनणालय,

चचखलिरा येथे ्े मलमेडडसीन सेर्ा सरू
ु आहे .
करण्याचा

प्रचन

उद्भर्त

धारणी

र्

ग्रामीण

नाही.

तथावप,

रुनणालय,

आरोनयर्चधवनी

कायवक्रमाींतगवत E-sanjivani software चा र्ापर करुन Teleconsultation
ची सवु र्धा ननमावण करण्याची कायवर्ाही सरु
ु आहे .
(४) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________

िोरोनाची लार्ण र्ालेल्या खाजर्ी डॉक्टराांना विमा सुविधा दे ण्याबाबत
(४१) ५९६२ (२३-११-२०२०) श्री.रामजनिास मसांह : सन्माननीय सािथजजनि
आरोनय ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोरोनाची लागण झालेल्या रुनणाींना रुनणसेर्ा िे णाऱया खाजगी डॉक््राींना

कोणत्याही प्रकारची वर्मा सवु र्धा दिली नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२०
मध्ये र्ा त्यािरम्यान ननिशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, केंद्र शासनाच्या पींतप्रधान गरीब कल्याण योजनेमध्ये सर्व
र्ैद्यकीय

अचधकारी

र्

कमवचारी

याींचा

समार्ेश करण्याबाबतचे

आिे श

असतानाही खाजगी डॉक््राींना वर्मा सवु र्धापासन
ू र्ींचचत ठे र्ण्याची कारणे
काय आहे त,
(३)

असल्यास,

उक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी केली

आहे

काय

र्

त्यानर्
ीं ाने खाजगी डॉक््राींना वर्मा सवु र्धा िे ण्याबाबत कोणती कायवर्ाही
ु ग
केली र्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.राजेश टोपे (२७-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
त्याींच्या

राज्यातील खाजगी रुनणालयात कायवरत र्ैियकीय व्यार्सानयक र्
आस्थापनेर्र

कायवरत

नसेस

र्

इतर

सींर्गावतील

आरोनय

कमवचाऱयाींच्या सेर्ा शासनाकडून कोवर्ड रुनण सेर्ेसाठी अचधग्रदहत केल्या
असल्यास, तसेच खाजगी रुनणालय कोवर्ड उपचारासाठी नोंिणीकृत केले

असल्यास, त्यादठकाणी कायवरत डॉक््सव तसेच नसेस र् इतर र्ैियकीय सेर्ा

परु वर्णाऱया सर्व सींर्गावना प्रधानमींत्री गरीब कल्याण पॅकेज अींतगवत वर्मा
सींरक्षण रुपये ५० लक्ष िे य आहे .
त्यानस
ु ार

दिनाींक

३०/११/२०२०

पयंत

राज्यभरातन
ू

एकूण

३७

शासकीय र् खाजगी डॉक््राींचे कोवर्डमळ
ु े मत्ृ यू झाल्या कारणाने प्रधानमींत्री

गरीब कल्याण पॅकेज अींतगवत वर्मा िार्े प्राप्त झाले आहे त. यामध्ये १२

शासकीय डॉक््सव र् २५ खाजगी र्ैियकीय अचधकारी र् २ खाजगी र्ैियकीय
व्यार्सानयकाींचे

वर्मा

प्रस्तार्

या

योजनेंतगवत

रक्कम

रुपये

५०

लक्ष

सींबचीं धताींच्या र्ारसिारास अिा करण्यात आले आहे त. यामशर्ाय एकूण
प्रस्तार्ापैकी ९ शासकीय र्ैियकीय अचधकारी र् २ खाजगी र्ैियकीय
व्यार्सानयकाींचे वर्मा प्रस्तार् सींचाल

आरोनय सेर्ा, पण
ु े याींचे मशर्ारशीसह

केंद्र शासनास सािर करण्यात आले आहे त.

तसेच, राज्यभरातन
ू प्राप्त झालेल्या खाजगी र्ैियकीय व्यार्सानयकाींचे

२१ वर्मा प्रस्तार् केंद्र शासनाच्या योजनेमध्ये नमि
ू केलेल्या अ्ी र्
शतीनस
ु ार कोवर्ड रुनणसेर्ेशी सींबचीं धत नसन
ू , त्याींचे सेर्ा शासनामार्वत
अचधग्रदहत केल्या नसल्यामळ
ु े त्याींचे िार्े प्रधानमींत्री गरीब कल्याण पॅकेज
अींतगवत अमान्य करण्यात आले आहे त.

(२) प्रधानमींत्री गरीब कल्याण पॅकेज अींतगवत कोवर्ड रुनणालयामध्ये अथर्ा

कोवर्ड रुनणाींना प्रत्यक्ष सेर्ा िे णाऱया शासकीय सेर्ेत कायवरत र् सेर्ा
अचधग्रदहत केलेल्या खाजगी मान्यता प्राप्त रुनणालयातील डॉक््सव, नसेस

इत्यािी कमवचारी र् कोवर्ड बाचधत कायवक्षत्र
े ामळ
ु े मत्ृ यू झाल्यास त्याींना ५०
लाख

वर्मा

सींरक्षण

कर्च

िे ण्यात

आले

आहे .

तसेच

आरोनय

कमवचाऱयाव्यनतररक्त कोरोनाच्या सार्वबत्रक साथीमध्ये सर्ेक्षण, शोध, माग
काढणे, प्रनतबींध, चाचणी, उपचार र् मित कायव याींचेशी सींबचीं धत कतवव्य

बजावर्त असताना कमवचाऱयाचा िि
ु े र्ाने मत्ृ यू झाल्यास आपत्कालीन सेर्ेतील
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कमवचाऱयाींसाठी वर्त्त वर्भागाने दिनाींक २९/०५/२०२० रोजी ननगवममत केलेल्या

शासन ननणवयानस
ु ार या कमवचाऱयाींना ५० लाखाचे वर्मा सींिक्षि/सानग्र
ु ह
अनज्ञ
ु ेय करण्यात आले आहे .

राज्यभरातील केंद्र शासनाकडून एकूण ३३ मान्य प्रस्तार्ापैकी ८ वर्मा

प्रस्तार् शासनाकडून अचधग्रदहत तथा नोंिणीकृत केलेल्या खाजगी रुनणालयात

कायवरत वर्वर्ध सींर्गावतील कमवचाऱयाींचे आहे त. यामध्ये २ खाजगी र्ैद्यकीय
व्यार्सानयकासह १ अचधपररचाररका, १ प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ, १ एक्सरे तींत्रज्ञ,
२

प्रयोगशाळा

सहायक

र्

१

पररचराचा

समार्ेश

आहे .

सींबचीं धताींच्या

र्ारसिारास योजनेंतगवत मींजरू सानग्र
ु ह अनि
ु ान रुपये ५० लक्ष र्गव करण्यात
आले आहे त. तथावप, खाजगी र्ैियकीय व्यार्सानयकाींच्या सेर्ा शासनामार्वत
कोवर्ड रुनणसेर्ेकरीता अचधग्रदहत केले नसल्यास अथर्ा सींबचीं धताींचे खाजगी
रुनणालय

कोवर्ड

रुनण

सेर्ेसाठी

नोंिणीकृत

नसल्यास

प्रधानमींत्री गरीब कल्याण पॅकेज अींतगवत पात्र ठरत नाही.

त्याींच्या

सेर्ा

(३) प्रचन उद्भर्त नाही.
(४) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________

राज्यातील शेतीच्या पाणी िाटपाचे खाजर्ीिरण िेल्याबाबत
(४२) ६०१५ (१४-१२-२०२०) श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्थ भाई जर्ताप,
डॉ.सध
ु ीर ताांबे, डॉ.िजाहत ममर्ाथ, श्री.राजेश राठोड, श्री.मोहनराि िदम,

श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :(१)

राज्यातील

बसवर्ण्यापयंतच्या

शेतीसाठी
कामाचे

पाणीपरु र्ठा

खाजगीकरण

करण्यापासन
ू

करण्याचा

ते

तसेच

पाणीपट्टी

धरणाींच्या

लाभक्षेत्रातील खाजगी वर्दहरीींमधून जे पाणी र्ापरले जाते, त्यार्रही पाणीपट्टी
लार्ण्याचा जलसींपिा वर्भागाचा प्रस्तार् असन
ू तो शासनाच्या वर्चाराधीन
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत ननणवय घेण्यात आला आहे काय र् त्याचे स्र्रुप
काय आहे ,
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(३)

असल्यास,

उक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी केली

आहे

काय

र्

त्यानर्
ीं ाने जनतेर्र अनतररक्त आचथवक भार पडू नये याबाबत कोणती
ु ग
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयांत पाटील (२७-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) र् (४) प्रश ्न उद्भर्त नाही.
___________

ठाणे प्रादे मशि मनोरुनणालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत
(४३) ६०२२ (२३-११-२०२०) श्री.विजय ऊर्थ भाई धर्रिर : सन्माननीय
सािथजजनि आरोनय ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) ठाणे प्रािे मशक मनोरुनणालयातील पिे गेल्या अनेक र्र्ावपासन
ू ररक्त
असल्याने कोरोना काळात मनोरुनणालयातील कमवचाऱयाींर्र कामाचा ताण
र्ाढला असल्याचे माहे सप््ें बर, २०२० मध्ये र्ा त्यािरम्यान ननिशवनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मनोरुनणालयातील एकूण ७२५ मींजूर पिाींपक
ै ी २५५ पिे ररक्त

असन
ू चचक्रकत्सालयीन मानसशास्त्रज्ञ हे पि गेल्या १५ र्र्ावपासन
ू , मख्
ु य
प्रशासकीय अचधकारी पि मागील िीड र्र्ावपासन
ू , अचधसेवर्का हे पि गेल्या

१० र्र्ावपासन
ू तर सहाय्यक अचधसेवर्का हे पि गेल्या ३ ते ४ र्र्ावपासन
ू
ररक्त असल्याचे ननिशवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

मनोरुनणालयातील

अचधकारी/कमवचारी

याींच्यार्र

पडत

असलेला अनतररक्त कामाचा ताण कमी करण्यासाठी शासनाने सिर ररक्त
पिे भरण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.राजेश टोपे (२२-०१-२०२१) : (१) र् (२) हे खरे आहे .

(३) र् (४) ररक्त पिे भरण्याची कायवर्ाही आरोनय सेर्ा आयक्
ु तालय र्
शासनस्तरार्र सरु
ु आहे . मात्र उपलब्ध कायवरत कमवचाऱयाींमार्वत रुनणालयाचे
कामकाज सरु ळीत सरु
ु आहे.

___________

माहूर (श्ज.नाांदेड) ग्रामीण रुनणालयात रुनणाांना
जेिण ममळत नसल्याबाबत
(४४) ६०७७ (१४-१२-२०२०) श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊर्थ भाई

जर्ताप, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.मोहनराि िदम, श्री.शरद रणवपसे, डॉ.िजाहत

ममर्ाथ, श्री.राजेश राठोड : सन्माननीय सािथजजनि आरोनय ि िुटुांब िल्याण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) माहूर (श्ज.नाींिेड) येथील ग्रामीण रुनणालयात दिनाींक २१ ऑक््ोबर,
२०२० रोजी र्ा त्यासम
ु ारास भती करण्यात आलेल्या रुनणाींना जेर्ण िे णे बींि
असल्याने त्याींचे हाल होत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन तेथील रुनणाींना चहा,
नाचता र् जेर्ण िे ण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.राजेश टोपे (२५-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही.

(२) ग्रामीण रुनणालय, माहूर येथे प्रसत
ु ीसाठी येणाऱया गरोिर माताींना जननी
सरु क्षा कायवक्रमाींतगवत मोर्त आहार सवु र्धा उपलब्ध करुन िे ण्यात येत.े
रुनणालयात िाखल होणाऱया गरोिर माताींव्यनतररक्त इतर रुनणाींना आहार

सवु र्धा उपलब्ध करुन िे ण्याकरीता आयक्
ु तालयाच्यास्तरार्रुन ननवर्िा प्रक्रक्रया
राबवर्ण्यात येर्न
ू ननवर्िा प्रक्रक्रयेमध्ये ननर्ड झालेल्या सींस्थेव्िारे दिनाींक

०१/०४/२०१९ पासन
ू ग्रामीण रुनणालय, माहूर या रुनणालयात आहार सेर्ा
उपलब्ध करुन िे ण्यात येत आहे . दिनाींक २१/१०/२०२० रोजी कोणतीही
पर्
व च
ू स
ू ना न िे ता सिर परु र्ठािाराने ग्रामीण रुनणालय माहूर येथील आहार
सेर्ा बींि केल्यामळ
ु े दिनाींक २२/१०/२०२० च्या पत्रान्र्ये र्रील आहार
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परु र्ठािारास

रुनणालयामध्ये

तातडीने

आहार

सेर्ा

सरु
ु

करण्याबाबत

कळवर्ण्यात आले होते. दिनाींक ३०/१०/२०२० पासन
ू ग्रामीण रुनणालय, माहूर
येथे पर्
व त आहार सेर्ा सरु
ू र्
ु केली आहे . दिनाींक २१/१०/२०२० ते दिनाींक

३०/१०/२०२० या कालार्धीत ग्रामीण रुनणालय माहूर स्थाननक स्तरार्रुन
आहार सवु र्धा उपलब्ध करुन घेतल्याने रुनणाींची कोणतीही गैरसोय झाली
नाही.

(३) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________

सोलापूर येथील शासिीय रुनणालयाचे बाांधिाम
जनधी अभािी प्रलांबबत असल्याबाबत

(४५) ६०९० (१७-११-२०२०) श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.विजय ऊर्थ भाई धर्रिर,

श्री.नार्ोराि र्ाणार, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय सािथजजनि आरोनय ि
िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापरू येथील जुन्या पोलीस आयक्
ु तालय कायावलय पररसरात १००
खा्ाींचे िोन शासकीय रुनणालय मींजूर असन
ू त्याींचे ४० ्क्के बाींधकाम झाले
असताना उर्वरीत बाींधकाम ननधी अभार्ी प्रलींबबत असल्याची बाब माहे

सप््ें बर, २०२० मध्ये र्ा त्यािरम्यान ननिशवनास आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, िोन रुनणालयासाठी मींजरू असलेला रुपये ६० को्ी ननधीपैकी
रुपये १२ को्ी ननधी िे ण्यात आला असन
ू श्जल्ह्यात कोरोना रुनणाींची सींख्या
र्ाढत

असतानाही

सार्वजननक

बाींधकाम

वर्भागाला

सार्वजननक

आरोनय

वर्भागाकडून उर्वररत रुपये ४८ को्ी ननधी िे ण्यास वर्लींब होत आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी केली

आहे

काय

र्

त्यानर्
ीं ाने १०० खा्ाींच्या िोन रुनणालयाचे बाींधकाम र्ेळेत पण
ु ग
ू व करण्यासाठी
उर्वररत मींजूर ननधी उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा
करण्यात येत आहे काय,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.राजेश टोपे (२२-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे अींशत: खरे आहे .

सोलापरू येथील १०० खा्ाींच्या श्जल्हा रुनणालयाच्या बाींधकामाच्या

रुपये २०.३३ को्ी र् १०० खा्ाींच्या स्त्री रुनणालयाच्या रुपये २०.३३ को्ी
अींिाजपत्रक र् आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता िे ण्यात आलेली आहे .

(३) र् (४) श्जल्हा रुनणालयाच्या बाींधकामासाठी माचव, २०२० पयंत रुपये
४.४५ को्ी ननधी खचव झाला असन
ू , सन २०२०-२०२१ मध्ये रुपये ५.००

को्ीची तरति
ू करण्यात आली असन
ू सिर ननधी वर्तररत करण्यात आला

आहे . तसेच स्त्री रुनणालयाच्या बाींधकामासाठी माचव, २०२० पयंत ८.१८ को्ी

ननधी खचव झाला असन
ू सन २०२०-२०२१ करीता रुपये ७.०० को्ी तरति
ू
केली असन
ू सिर ननधी वर्तररत केला आहे .

___________

धचांचघरपाडा (ता.िाडा, श्ज.पालघर) येथील िडिली र्ािच्या
हद्दीतील शेतीवपिाांचे नुिसान होत असल्याबाबत
(४६) ६१५० (०१-१२-२०२०) श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय पयाथिरण ि
िातािरणीय बदल मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चचींचघरपाडा (ता.र्ाडा, श्ज.पालघर) येथील र्डर्ली गार्च्या हिीतील
शेतजममनीलगत असलेल्या ्ा्ा अॅल्यमु मननयम कींपनीतन
ू ननघणारे साींडपाणी,
धुर र्

िवू र्त र्ायम
ु ळ
ु े शेतीवपकाींचे नक
ु सान होत असल्याने

स्थाननक

नक
ु सानग्रस्त शेतकऱयाींनी तहमसलिार, र्ाडा याींच्याकडे केलेल्या तक्रारीच्या
अनर्
ीं ाने
ु ग

प्रिर्
ू णकारी

कारखाना

र्

इतर

रासायननक

कारखाने

याींना

नक
ु सानग्रस्त शेतकऱयाींना त्र्रीत नक
ु सान भरपाई िे ण्यात यार्ी, असे आिे श
तहमसलिाराींनी दिले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तहमसलिाराींनी दिलेल्या आिे शाची अींमलबजार्णी करण्यात
आली आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिरहू प्रकरणातील
नक
ु सानग्रस्त शेतकऱयाींना सींबचीं धत कारखान्याींनी नक
ु सान भरपाई दिली
नसल्यास सिरहू कींपनीवर्रुध्ि कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.आहदत्य ठािरे (२१-०१-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे .

मौजे र्डर्ली र् चचींचघरपाडा, ता.र्ाडा, श्ज.पालघर येथे मे.्ा्ा

अल्यमु मननअम कींपनी अश्स्तत्र्ात नसन
ु सिर दठकाणी मे.एस.जे. इींडस्रीज,
र्डर्ली र् मे.सप
ु र मे्ल कींपनी श्स्थत आहे .

तहमसलिार, र्ाडा याींनी दिनाींक ०८/१०/२०२० रोजी उद्योजक र्

शेतकरी याींच्या सींयक्
ु त बैठकीत सींबचीं धत उद्योगामधून होणाऱया प्रिर्
ू णामळ
ु े
शेतवपकाींचे नक
ु सान होत असल्याने सींबचीं धत शेतकऱयाींना नक
ु सान भरपाई
िे ण्याबाबत सचू चत केले आहे .

(२) तहमसलिार, र्ाडा याींनी दिनाींक ०२/१२/२०२० रोजी दिलेल्या आिे शानस
ु ार

नक
ै ी भाई नारायण पा्ील र् मक
ु सानग्रस्त/बाचधत शेतकऱयाींपक
ु ींू ि धोंडू पा्ील
या शेतकऱयाींना नक
ु सान भरपाई अिा केल्याबाबत कींपनी व्यर्स्थापनाने १००
रुपये रकमेच्या स््ॅ म्प पेपरर्र तहमसलिार, र्ाडा याींना कळवर्ले आहे .

(३) मौजे चचींचघरपाडा येथील शेतकऱयाींची मौजे र्डर्ली, ता.र्ाडा, श्ज.पालघर

येथील उद्योगातन
ु होणाऱया प्रिर्
ू णामळ
ु े शेतीचे नक
ु सान झाल्याची तक्रार
तहमसलिार, र्ाडा याींच्याकडून दिनाींक ०४/०९/२०२० रोजी महाराषर प्रिर्
ू ण
ननयींत्रण मींडळाकडून प्राप्त झाली होती.

सिर तक्रारीच्या अनर्
ीं ाने महाराषर प्रिर्
ु ग
ू ण ननयींत्रण मींडळामार्वत

दिनाींक २८/०९/२०२० रोजी केलेल्या पाहणीमध्ये िोर्ी आढळलेल्या मे.सप
ु र

मे्ल र्क्सव, र्डर्ली, ता.र्ाडा (ॲल्यमु मननयम वर्तळवर्णे) या उद्योगास
उत्पािन बींिचे आिे श िे ण्यात आलेले आहे त.

मे.एस.जे. इींडस्रीज, र्डर्ली, ता.र्ाडा या उद्योगास वर्ना परर्ाना

औद्योचगक उत्पािन सरु
ु केल्याच्या कारणास्तर् महाराषर प्रिर्
ू ण ननयींत्रण
मींडळामार्वत दिनाींक ३१/१२/२०१९ रोजी उत्पािन बींिीचे आिे श िे ण्यात आले
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आहे त. तसेच सिर उद्योगावर्रुध्ि र्ौजिारी प्रक्रक्रया सींदहता कलम १३३

अन्र्ये कारर्ाई करणेबाबत तहमसलिार, र्ाडा याींनी दिनाींक ०७/१२/२०२०
रोजी श्जल्हाचधकारी, पालघर याींना कळवर्ले आहे .
(४) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________

मौजे िोळपे (ता.िैभििाडी, श्ज.मसांधद
ु र्
ु )थ र्ािाला
लाभक्षेत्रात समाविष्ट्ट िरण्याबाबत

(४७) ६१८७ (१४-१२-२०२०) अॅड.जनरां जन डािखरे , श्री.प्रविण दरे िर, श्री.प्रसाद
लाड, डॉ.पररणय र्ुिे, श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौ.आखर्णे र् भोम (ता.र्ैभर्र्ाडी, श्ज.मसींधुिग
ु )व येथे बाींधलेल्या अजन
ुव ा
प्रकल्पाचे काम सन २०१९-२०२० मध्ये पण
ू व झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू धरणामध्ये सन २०२० मध्ये पाण्याचा साठा पण
ू व
क्षमतेने भरला असन
त्याच्या लाभक्षेत्रात र्ैभर्र्ाडी तालक्
ू
ु यातील
कोणकोणत्या गार्ाींचा समार्ेश करण्यात आला आहे त्यापैकी मौजे कोळपे या
गार्ाला सामार्न
ू घेण्यात आले आहे काय,
(३)

असल्यास,

उक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी केली

आहे

काय

र्

त्यानर्
ीं ाने मौजे कोळपे गार्ाला लाभक्षेत्रात समावर्ष् करण्याबाबत कोणती
ु ग
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयांत पाटील (२८-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
सिर प्रकल्प अजन
ुव ा नसन
ू अरूणा आहे .

मौजे हे त ता.र्ैभर्र्ाडी, श्ज.मसींधुिग
ु व येथे अरुणा निीर्र प्रकल्पाचे

काम प्रगतीत आहे . सन २०२०-२०२१ मध्ये माती धरणाचे उर्वरीत कामे पण
ू व
करुन पण
ू व क्षमतेने पाणीसाठा ननमावण करण्याचे ननयोजन आहे .
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(२) हे अींशतः खरे आहे .

जून, २०२० मध्ये ९३.३७८ ि.ल.घ.मी. पैकी ७१.६८ ि.ल.घ.मी.

पाणीसाठा ननमावण करण्यात आलेला आहे . प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात र्ैभर्र्ाडी

तालक्
ु यातील हे त, माींगर्ली, र्ें गसर, उपळे , भई
ु बार्डा, कुसरू , नतरर्डे,
सोनाळी,

एडगाींर्,

उीं बडे,

कोळपे,

साींगल
ु र्ाडी,

र्ायींबोशी,

मेहबब
ु नगर,

कींु भारर्ाडी अशा एकूण १५ गार्ाचा समार्ेश करण्यात आला आहे . प्रकल्पाच्या

मींजूर प्रकल्प अहर्ालानस
ु ार लाभक्षेत्रातील गार्ाींमध्ये कोळपे गार्ाचा समार्ेश
आहे .

(३) प्रचन उद्भर्त नाही.
(४) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________

धमाथबाद (श्ज.नाांदेड) तालुक्यात बाभळी बांधाऱ्यामुळे ि अजतिष्ट्ृ टीमुळे
बाधधत र्ालेल्या शेतिऱ्याांना मदत दे ण्याबाबत

(४८)

६२८१

(२३-११-२०२०)

श्री.र्ोवपचांद

पडळिर,

श्री.सदामशि

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

खोत :

(१) मोकली, रात्राळी, बाभळी, शेळगाींर् (ध), माष्ी पा्ोिा र् निीकाठची

इतर गार्े (ता.धमावबाि, श्ज.नाींिेड) येथील ३६५ हे क््र बाचधत शेती असन
ू
सन २०१४ मध्ये शासनाकडून सव्हे क्षण करून जमीन सींपादित करण्यात
आली असन
आजममतीस सिर शेतकऱयाींना त्याींच्या जममनीचा मोबिला
ू
ममळाला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू बाभळी बींधाऱयासाठी शासनाने रुपये २२५ को्ी खचव
करुनही त्याचा शेतकऱयाींना र्ायिा झाला नसन
ू उल् बाभळी बींधाऱयाच्या
बॅकर्ॉ्रमळ
ु े पररसरातील अनेक गार्ातील शेतकऱयाींच्या वपकाींचे अतोनात

नक
ु सान झाले असतानाही त्याची भरपाई ममळाली नसल्याने दिनाींक १०
नोव्हें बर, २०२० रोजी शेळगार्, माष्ी पा्ोिा गार्ातील असींख्य शेतकऱयाींनी
गोिार्री निीच्या पात्रात जलसमाधी घेण्याचा इशारा एका ननर्ेिनाव्िारे
तहमसलिार, धमावबाि याींना दिला आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सिर शेतकऱयाींना त्याींच्या सींपादित केलेल्या जममनीचा

मोबिला तसेच यार्र्ी अनतर्षृ ्ीमळ
ु े नक
ु सान झालेल्या वपकाींची नक
ु सान
भरपाई न िे ण्याची सर्वसाधारण कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, बाभळी बींधाऱयाच्या बॅकर्ॉ्रमळ
ु े र् अनतर्षृ ्ीमळ
ु े वपकाींचे
नक
ु सान झालेल्या शेतकऱयाींना नक
ु सान भरपाई तसेच सींपादित केलेल्या
जममनीचा मोबिला ममळण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयांत पाटील (२८-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही.

आजममतीस सिर बींधाऱयाच्या बड
ु ीत क्षेत्रातील कोणतीही जमीन

सींपादित केली नाही.

(२) बींधारा बाींधकामासाठी रुपये २१८.७८ को्ी खचव झाला परीं तु मा.सर्ोच्च

न्यायालयाच्या ननणवयानस
ु ार दिनाींक २९ ऑक््ोबर नींतर बींधाऱयाचे गे्
्ाकल्याने बींधारा पण
ू व क्षमतेने भरत नाही. त्यामळ
ु े लाभक्षेत्रातील मसींचन क्षेत्र

मभजत नसल्याने शेतकऱयाींना र्ायिा होत नाही. बॅकर्ॉ्रमळ
ु े शेतकऱयाींच्या

वपकाचे नक
ु सान झालेले नाही. धमावबाि तालक्
ु यातील असींख्य शेतकऱयाींनी
दिनाींक १० नोव्हें बर २०२० रोजी जलसमाधी घेण्याचे इशारा ननर्ेिन दिले
आहे , हे खरे आहे

(३) र् (४) मा.सर्ोच्च न्यायालयाच्या ननणवयानस
ु ार पाणीसाठा होत नसल्याने

सद्य:श्स्थतीत भस
ीं ािन केले नाही त्यामळ
ू प
ु े मोबिला िे ण्याचा प्रचन उपश्स्थत

होत नाही. बाभळी बींधाऱयाच्या बॅकर्ॉ्रमळ
ु े वपकाींचे नक
ु सान झालेले नाही.

सींपािक सींस्था कायवकारी अमभयींता, वर्षणुपरू ी प्रकल्प वर्भाग क्र.२, नाींिेड
याींनी बाभळी बींधाऱयाींच्या बड
ु ीत क्षेत्राबाबत जमीन सींपािन करण्याबाबत
एकही प्रकरण उपवर्भागीय अचधकारी, धमावबाि याींच्याकडे सािर केलेले नाही.
तसेच

बड
ु ीत

क्षेत्रातील

कोणतीही

जमीन

सींपादित

केलेली

नसल्यामळ
ु े

जममनीचा मोबिला तसेच नक
ु सान भरपाई िे ण्याचा प्रचन येत नाही. मात्र,
माहे जून ते ऑक््ोबर, २०२० या कालार्धीत अनतर्षृ ्ी र् परु ामळ
ु े शेती

वपकाींचे नक
ु सान झाल्याने बाचधत शेतकऱयाींना मित िे ण्याचा शासन ननणवय,

महसल
ू र् र्न वर्भागामार्वत दिनाींक ०९/११/२०२० रोजी पाररत करण्यात
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आलेला असन
ू वर्भागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाि याींच्यामार्वत श्जल्हाचधकारी,

नाींिेड याींना रुपये २८२,५६,६७,०००/- (अक्षरी रुपये िोनशे ब्याऐींशी को्ी

छप्पन लक्ष सिस
ु ष् हजार र्क्त) एर्ढा मित ननधी वर्तररत करण्यात
आला आहे . त्यापैकी धमावबाि तालक्
ु यातील २३६८७ बाचधत शेतकऱयाींना रुपये
१०,२३,५९,९३२/- इतका ननधी वर्तररत करण्यात आला आहे .
(५) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________

ठाणे शहरातील ितळ
ुथ ािार मेरो रे ल्िे प्रिल्पाच्या िामाबाबत
(४९) ४६५०२ (१२-०७-२०१९) श्री.विक्रम िाळे , श्री.सजतश चव्हाण, श्री.अजनिेत

तटिरे , श्री.अरुणिािा जर्ताप, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाथणी, श्री.अजनल भोसले :
सन्माननीय नर्र वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे शहरातील र्ाहतक
ु ीची समस्या सोडवर्ण्यासाठी र्तळ
ुव ाकार मेरो रे ल्र्े
प्रकल्पाच्या कामास शासनाने माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये र्ा त्यािरम्यान
मान्यता दिली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर योजनेचे थोडक्यात स्र्रुप काय आहे तसेच योजनेर्र
क्रकती खचव अपेक्षक्षत आहे , उक्त योजनेच्या कामास प्रत्यक्षात केव्हा सरु
ु र्ात
करण्यात येणार आहे ,

(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ मशांदे (२९-०१-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे.

(२) ठाणे र्तळ
ुव ाकार मेरो रे ल्र्े प्रकल्प हा एकूण २९ क्रक.मी. लाींबीचा (२६
क्रक.मी. उन्नत र् ३ क्रक.मी. भय
ु ारी) र् २२ स्थानके असलेला, २० उन्नत र् २

भम
ु ीगत असलेल्या मेरो मागव असन
ू , सिर प्रकल्पाची माचगवका ठाणे रे ल्र्े
स्थानक, प्रस्तावर्त कोपरी रे ल्र्े स्थानक, र्ागळे इस््े ् पररसर, उपर्न

तलार्, पा्लीपाडा, डोंगरीपाडा, र्ाघबीळ, दहरानींिानी, कोलशेत, राबोडी,
मशर्ाजीनगर याभागातन
ू र्तळ
ुव ाकार मागावने प्रस्तावर्त आहे .

वि.प. ४ (63)

राज्य शासनाने शासन ननणवय, दिनाींक ८ माचव, २०१९ अन्र्ये सिर

प्रकल्पाची अींमलबजार्णी ठाणे महानगरपामलकेमार्वत करण्यास मान्यता

दिली आहे . सवर्स्तर प्रकल्पानस
ु ार प्रकल्पार्र एकूण १३९५ को्ी (जममनीची
क्रकीं मत आणण करासहीत) एर्ढा खचव अपेक्षक्षत आहे . सिर प्रकल्पाचा प्रस्तार्
केंद्र शासनाच्या मान्यतेस्तर् माहे एवप्रल, २०१९ रोजी पाठवर्ण्यात आला

असन
ीं र प्रत्यक्ष कामास सरु
ू , केंद्र शासनाच्या मान्यतेनत
ु र्ात होणे अपेक्षक्षत
आहे .

(३) प्रचन उद्भर्त नाही.

___________

ठाणे-मभिांडी-िल्याण पट्टयातील िाहति
ू िोंडी सोडविण्यासाठी
मेरो रे ल्िेचा मार्थ डबल-डेिर िरण्याबाबत

(५०) ४७९१५ (१२-०७-२०१९) अॅड.जनरां जन डािखरे : सन्माननीय नर्र वििास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे-मभर्ींडी-कल्याण पट्टयातील र्ाहतक
ू कोंडी सोडर्श् ण्यासाठी नागपरू

मेरो प्रकल्पाच्या धतीर्र मेरो रे ल्र्ेचा मागव डबल-डेकर करण्याचा प्रस्तार्
वर्चाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणता ननणवय घेतला आहे , त्याबाबतची
सद्य:श्स्थती काय आहे ,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन र्ाहतक
कोंडी
ू
सोडवर्ण्यासाठी कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ मशांदे (२९-०१-२०२१) : (१) र् (२) ठाणे–मभर्ींडी–कल्याण पट्टयातील
प्रर्ासी र्ाहतक
ू समस्या सोडवर्ण्यासाठी मब
ुीं ई मेरो मागव-५ या ठाणे-मभर्ींडीकल्याण

या

२४.९०

क्रक.मी.चा

पण
व :
ू त

उन्नत

मेरो

रे ल्र्े

माचगवकेची

एमएमआरडीएकडून अींमलबजार्णी करण्यात येत आहे. ठाणे-मभर्ींडी-कल्याण
या मेरो माचगवकेर्र धामणकर नाका उड्डाणपल
ु येथे खालील पातळीर्र रस्ता

र् र्रील पातळीर्र मेरो अशा श्व्िस्तरीय सींरचनेनस
ु ार बाींधकाम करण्याचे
ननयोश्जत आहे .

वि.प. ४ (64)

(३) र् (४) सिर प्रकल्पातील कापरु बार्डी, ठाणे ते धामणकर नाका, मभर्ींडी
या

१२

क्रक.मी.

मागावच्या

स्थापत्य

कामाकरीता

(पॅकेज

क्र.

सीए-२८)

मे.ॲर्कॉनस ् इन्रास्रक्चर मल. या कींत्रा्िाराची ननयक्
ु ती करण्यात आली

असन
ू , त्याींच्यामार्वत प्रकल्पाची प्राथममक कामे उिा. सर्ेक्षण, सेर्ार्ादहन्याचा
शोध घेणे, सींरेखन अींनतम करणे, माती चाचणी इत्यािीची कामे प्रगतीपथार्र
आहे त.

सिर

प्रकल्पाकरीता

एसएमसीआयपीएल

र्

मे.कन्सोर्ीयम

मे.कन्सोर्ीयम

ऑर्

ऑर्

मे.र्ेरी्ास

मसस्त्रा-सीजीइ-

आक्रकव्े क््स,

एसडीएन., बीएचडी., अकोहम कन्सल्् प्रा.मल. याींची अनक्र
ु मे सामान्य

सल्लागार र् सवर्स्तर सींकल्पचचत्र सल्लागार म्हणून ननयक्
ु ती करण्यात आली
आहे .

___________

विधान भिन :
मुांबई.

श्री.राजेन्द्र भार्ित
सधचि,
महाराष्ट्र विधानपररषद.

__________________________________________________________________
मुद्रणपर्
ू व सर्व प्रक्रक्रया महाराषर वर्धानमींडळ सचचर्ालयाच्या सींगणक यींत्रणेर्र करण्यात आली आहे .
मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मुींबई.

