अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सहावी यादी

महाराष्ट्र ववधानपररषद
पहहले (अर्थसांिल्पीय) अधधवेशन, २०२१
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________
ठाणे जिल्हा शल्यधचकित्सालयाचे सप
ु र स्पेशाललटी
रुग्णालय िरण्याबाबत

(१) १४३९ (१८-०३-२०२०) अॅड.ननरां िन डावखरे , श्री.प्रववण दरे िर, श्री.नागोराव
गाणार, डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय सावथिननि आरोग्य व
िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठाणे जिल्हा शल्यचचककत्सालयाचे सप
ु र स्पेशालल्ी रुग्णालय करण्यासाठी
शासनाने मींिूरी दिली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नव्या इमारतीचा आराखडा व अींिािपत्रक तयार केले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ५७४ खा्ाींच्या अद्ययावत रुग्णालयासाठी शासनाने ककती
ननधी मींिूर केला आहे , तसेच बाींधकाम करण्यात येणाऱ्या रुग्णालयाच्या

स्थलाींतराचे काम कोणत्या जस्थतीत आहे व नवीन रुग्णालयाचे काम
केव्हापयंत पण
ू ण होणार आहे ,

वि.प. ६ (2)
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनष
ीं ाने ठाणे जिल्हा शल्यचचककत्सालयाचे सप
ु ग
ु र स्पेशालल्ी रुग्णालय
करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.रािेश टोपे (१५-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे .
(२) होय.

(३), (४) व (५) ५७४ खा्ाींच्या श्रेणीवधीत सप
ु र स्पेशालल्ीसह रुग्णालयाच्या
बाींधकामासाठी

अींिाि

आराखडयाींना

रु

३१४.११

को्ी

इतक्या

रकमेस

प्रशासकीय मान्यता िे ण्यात आलेली आहे . वास्तवु वशारि याींचेकडून आराखडे
अींनतम

होताच

सावणिननक

बाींधकाम

मागववण्याची कायणवाही करण्यात येईल.

ववभाग

याींचेस्तरावरुन

ई-ननवविा

___________

ठाणे मध्यवती िारागह
ृ ातील िैदयाांिरीता
नवीन उपक्रम/योिना राबववण्याबाबत

(२) १४४३ (१८-०३-२०२०) अॅड.ननरां िन डावखरे , श्री.प्रववण दरे िर, श्री.नागोराव
गाणार, डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय गह
ु ील
ृ मांरी पढ
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे कारागह
ू १७ वषांत ८० कैिी पिवीधर परीक्षा उत्तीणण झाले
ृ ातन
असन
ू काही िणाींनी गाींधी सादहत्याचा अभ्यास करुन प्राववण्य लमळववले आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

गाींधीिीींच्या

ववचार

धारे वर

आधारीत

परीक्षेत

ठाणे

कारागह
ू ठाणे मध्यवती कारागह
ृ ातील ननकाल १००% लागला आहे असन
ृ ात

ववववध अलभनव उपक्रम राबवन
ू कैद्याींमध्ये अमल
ु ाग्र बिल करण्याच्या हे तन
ु े
करण्यात येणाऱ्या कायणक्रमामध्ये काही नवीन उपक्रमोयोिना कायाणजन्वत
करण्याची आवश्यकता आहे , हे ही खरे आहे काय,

वि.प. ६ (3)
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ठाणे मध्यवती

कारागह
ृ ातील कैद्याींकरीता नवीन उपक्रमोयोिना राबववण्याबाबत कोणती
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु (१५-०२-२०२१) : (१) ठाणे मध्यवती कारागह
ृ ात यशवींतराव
चव्हाण महाराषर मक्
ु त ववद्यापीठ, नालशक या ववद्यापीठाींतगणत अभ्यास
केंद्राव्िारे

कारागह
ृ ातील

बींद्याींसाठी

बी.ए.

व

बी.कॉम.

या

पिवी

अभ्यासक्रमाकरीता प्रवेश घेतले िातात. तथावप, ठाणे मध्यवती कारागह
ृ ात
िास्तीत

िास्त

न्यायाधीन

बींिी

असल्यामळ
ु े,

पिवी

अभ्यासक्रम

पण
ू ण

होईपयंत कारागह
िामीन, सींबचीं धत केसमधून मक्
ू
ु त अथवा लशक्षा
ृ ातन
सन
ु ावल्यामळ
ु े इतर कारागहृ ात वगण होण्याचे बींद्याींचे प्रमाण िास्त आहे .
त्यामळ
ु े पिवी अभ्यासक्रमाचे तीन वषण पण
ू ण करणाऱ्या बींद्याींचे प्रमाण नगण्य
आहे .

(२) व (३) ठाणे मध्यवती कारागह
ृ ात बींद्याींकरीता गाींधी सवोिय मींडळ व
गाींधी बक
सें्र, मब
ु
ुीं ई या सींस्थेमार्णत महात्मा गाींधीींच्या ववचार धारे वर
आधाररत परीक्षाींचे आयोिन केले िाते. सिर परीक्षेत बींद्याींचे यशस्वी
होण्याचे प्रमाण िवळपास १००% आहे .

ठाणे मध्यवती कारागह
ीं णा राज्यातील कारागहृ ाींच्या धतीवर
ृ ात तेलग

ननरक्षर बींद्याींसाठी “ववद्यािानम” हा प्रकल्प राबववण्यात येत आहे . तसेच

सहारा चॅ रर्े बल सोसाय्ी या सींस्थेच्या मितीने “सींगणक साक्षरता” हा
प्रकल्प सरु
ु करण्याचे प्रस्ताववत असन
ू , ननरक्षर बींद्याींकरीता उच्च लशक्षक्षत

बींद्याींमार्णत “साक्षरता अलभयान” चालववले िाते. बींद्याींना शारररीक कवायत,

योग प्रलशक्षण, कैद्याींच्या मानलसकतेत बिल होण्यासाठी नैनतक मल्
ू याींवर
आधाररत व्याख्याने िे णे तसेच त्याींच्या ववचारसरणीत बिल होण्यासाठी व

वेळ सत्कारणी लावण्यासाठी कारागह
ृ ात ग्रींथालय व वतणमानपत्रे उपलब्ध करुन
िे ण्यात येतात.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

वि.प. ६ (4)

मुांबई महानगरपाललिेच्या प्रभाग सलमत्याांमध्ये स्वयांसेवी सांस्र्ा व
सांघटनाांच्या प्रनतननधीांची ननयुक्ती िरण्याबाबत

(३) २१८८ (१८-०३-२०२०) श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय नगर वविास
मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मब
ुीं ई

महानगरपाललकेच्या

प्रभाग

सलमत्याींमध्ये

लोकसहभाग

वाढववण्यासाठी स्वयींसेवी सींस्था, सींघ्नाींच्या प्रनतननधीींची ननयक्
ु ती करण्याची
कायिे शीर तरति
ू असताना महानगरपाललका ननवडणुका होऊन िवळपास

३ वषांचा कालावधी उल्ूनही सिर ननयक्
ु त्या करण्यात आल्या नसल्याचे
माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशणनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास,

काही

स्वयींसेवी

सींस्था

व

सींघ्नाींनी

या

ननयमाकडे

महापाललकेचे लक्ष वेधूनही शासन याकडे िाणीवपव
ण िल
ण करीत असल्याचे
ू क
ु क्ष
ननिशणनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार उक्त ननयक्
ु त्या करण्यास ववलींब करणाऱ्या

अचधकाऱ्याींववरुध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे , तसेच सिर
ननयक्
ु ती न करण्याची कारणे काय आहे त,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनार् लशांदे (०१-०२-२०२१) : (१), (२) व (३) मब
ुीं ई महानगरपाललकेच्या
प्रभाग

सलमत्याींमध्ये

सींघ्नाींच्या

प्रनतननधीींची

लोकसहभाग
ननयक्
ु ती

वाढववण्यासाठी

करण्याची

स्वयींसेवी

कायिे शीर

तरति
ू

सींस्था,
असन
ू ,

बह
ुीं ई महानगरपाललकेमधील १७ प्रभाग सलमत्याींवर बबनसरकारी सींघ्ना
ृ न्मब

आणण समािलक्षी सींघ्ना याींच्या प्रनतननधीींचे नामननिे शन करण्यासाठी
दिनाींक ८ िानेवारी, २०२० रोिी ६ वत्ृ तपत्राींमध्ये िादहरात प्रलसध्ि करण्यात
आली आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

वि.प. ६ (5)

पांढरपूर रे ल्वे पोलीस स्टे शन स्र्ापन िरण्याबाबत
(४) २९०० (२९-०५-२०२०) श्री.बाळाराम पाटील, श्री.किशोर दराडे : सन्माननीय
गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ मांरी पढ

(१) पींढरपरू (ता.पींढरपरू , जि.सोलापरू ) रे ल्वे स््े शनवर मोठ्या प्रमाणात
चोरीच्या

घ्ना

घडत

असन
ू

प्रवासीोभाववकाींना

चोरीच्या

तक्रारी

नोंिववण्याकरीता रे ल्वे पोलीस स््े शन नसल्याकारणाने कुडुव
ण ाडी येथे चोरीच्या
तक्रारीींची नोंि करावी लागत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पींढरपरू रे ल्वे स््े शन पररसरात वाढत्या चोरीच्या प्रमाणावर

ननयींत्रण लमळववण्याकरीता पींढरपरू रे ल्वे स््े शन येथे नवीन रे ल्वे पोलीस
स््े शन स्थापन करणेबाबत प्रवासीोभाववकाींनी माहे एवप्रल, २०२० मध्ये वा
त्यािरम्यान शासनाकडे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पींढरपरू रे ल्वे पोलीस
स््े शन स्थापन करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.अननल दे शमख
ु (२९-०१-२०२१) : (१), (२) व (३) पींढरपरू रे ल्वे स््े शन येथे
रे ल्वे पोलीस स््े शन नाही तथावप, तक्रार आल्यास पींढरपरू रे ल्वे स््े शन
येथील िरू क्षेत्रामध्ये िबाब नोंिवन
ण ाडी
ू घेण्यात येवन
ू , गन्
ु हा असल्यास कुडुव
पोलीस स््े शन येथे नोंि करण्यात येत.े यासाठी प्रवासीोभाववक याींना कुडुव
ण ाडी
पोलीस स््े शन येथे प्रत्यक्ष िावे लागत नाही.

पींढरपरू येथे वाढती प्रवासी व भक्ताींची गिदी  ववचारात घेता भववषयात

पींढरपरू रे ल्वे स््े शन येथे स्वतींत्र पोलीस ठाणे स्थापन करण्यास रे ल्वे
प्रशासनाची सींमती आवश्यक आहे . याबाबत रे ल्वे प्रशासनाशी पत्रव्यवहार सरू
ु

असन
ू सिर सींमतीपत्र प्राप्त होताच पींढरपरू रे ल्वे स््े शन येथे स्वतींत्र पोलीस
स््े शन स्थापन करणेबाबत पढ
ु ील उचचत कायणवाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

वि.प. ६ (6)

महाराष्ट्र राज्य मागथ पररवहन महामांडळाला िोरोनाच्या
पाश्वथभुमीवर आधर्थि सहाय्य िरण्याबाबत
(५) ३२०७ (२८-०५-२०२०). श्री.वविय ऊफथ भाई धगरिर, श्री.प्रववण दरे िर,
श्री.रामननवास लसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराव गाणार, श्री.प्रशाांत
पररचारि, श्री.महादे व िानिर, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय पररवहन मांरी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील एस्ी कमणचाऱ्याींना कोरोनामळ
ु े माहे माचण, २०२० मध्ये वेतन
वगणवारीनस
ु ार

५०

आणण

७५

्क्के

िे ण्यात

आले,

प्रशासनाच्या

अकायणक्षमतेमळ
ु े कमणचाऱ्याींच्या वेतनाचे ननयोिन अगोिर केले नाही, हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास,

अत्यावश्यक

सेवेतील

कमणचारी

आणण

ववववध

भागात

अडकलेल्या मिुराींना त्याींच्या मळ
ु गावी पोहोचवण्याच्या हालचाली सरू
ु असन
ू
राज्य शासनाने एस्ीला आवश्यक तेवढे आचथणक बळ िे ण्याकरीता रुपये एक
हिार को्ीचे पॅकेि िाहीर करावे अशी मागणी एस्ी कामगार सींघ्ना

आणण इतर सींघ्नाींनी केल्याचे माहे एवप्रल, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

कोरोनाच्या

पाश्वणभम
ु ीवर तोट्यात असलेल्या महाराषर राज्य मागण पररवहन महामींडळाला
आचथणक सहाय्य िे ण्याकरीता कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

अॅड. अननल परब (२२-०२-२०२१) : (१) कोविड-१९ च्या प्रािभ
ु ाणवामळ
ु े
महामींडळाच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात घ् झाल्याने ननधी अभावी वेतन
िे ण्यास ववलींब झाला होता. तथावप, माहे माचण, २०२० चे वेतन शासनाच्या

धोरणाप्रमाणे शासन पररपत्रक, ववत्त ववभाग, दिनाींक ३१ो०३ो२०२० अन्वये

कमणचाऱ्याींच्या प्रवगाणप्रमाणे ५०, ७५ व १०० ्क्के असे अिा करण्यात आले
आहे . सद्य:जस्थतीत नोव्हें बर, २०२० पयंतचे सींपण
ू ण वेतन महामींडळाच्या
कमणचाऱ्याींना अिा करण्यात आलेले आहे .

वि.प. ६ (7)
(२) व (३) शासन ननणणय, दिनाींक १४ो१२ो२०२० अन्वये कमणचाऱ्याींचे माहे

नोव्हें बर, २०२० ते एवप्रल, २०२१ या कालावधीच्या वेतनासाठी रुपये १०००.००
को्ीींचे ववशेष अथणसहाय्य राज्य पररवहन महामींडळासाठी मींिूर करण्यात
आलेले आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

राज्यातील सारी आिाराच्या रुग्णाांबाबत
(६) ३२२५ (०२-०६-२०२०) डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.ववलास पोतनीस :

सन्माननीय सावथिननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात लसजव्हअर एक्य्
रे जस्परे ्री इलनेस म्हणिेच “सारी” या
ू
आिाराची ५५३ िणाींना लागण झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या रुग्णाींची कोरोना चाचणी केली असता त्यामधील १०४
रुग्णाींना कोरोनाची लागण झाली असल्याचे ननिशणनास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) तसेच, वविभाणत “सारी” या रोगाने ५० िणाींचा मत्ृ यू झाला असल्याची
बाब दिनाींक २८ मे, २०२० रोिी वा त्यासम
ु ारास ननिशणनास आली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने “सारी” रोगाच्या प्रािभ
ु ग
ु ाणवास आळा
घालण्याबाबत कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

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

राज्यात दिनाींक १५ िुल,ै २०२० अखेर ३७५९३ “सारी” या आिाराचे

रुग्ण आढळून आले आहे त.
(२) हे अींशत: खरे आहे.

३७५९३ सारी रुग्णाींपक
ै ी ३४८७४ रुग्णाींची कोरोना चाचणी केली

असता, १६६८९ रुग्णाींना कोरोना आिाराची लागण झाल्याचे आढळून आले.

वि.प. ६ (8)
(३) हे अींशत: खरे आहे .

माहे मे, २०२० अखेर वविभाणत ४६ रुग्णाींचा “सारी” या आिाराने

मत्ृ यू झाले आहे त.

(४) “सारी” प्रनतबींध व ननयींत्रणासाठी राज्यात पढ
ु ील उपाययोिना करण्यात
आलेल्या आहे त व येत आहेत.

१) "सारी" असलेल्या व्यक्तीींचे ननयलमत सवेक्षण.

२) "सारी" सवेक्षणासाठी शासकीय, खािगी रुग्णालये आणण प्रयोगशाळा
याींचा समन्वय.

३) प्रत्येक सारी रुग्णाची कोरोनासाठी प्रयोगशाळा तपासणी, ववलगीकरण
व उपचार.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

रुग्णालयाच्या गैरिारभारामुळे महहलेची घरीच प्रसुती झाल्याबाबत
(७)

३२३२

(२९-०५-२०२०)

डॉ.(श्रीमती)

मननषा

िायांदे :

सन्माननीय

सावथिननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) उल्हासनगर ओ्ी सेक्शन पररसरात राहणाऱ्या रोशनी शेख या गभणवती

मदहलेला दिनाींक २५ एवप्रल, २०२० रोिी सकाळी प्रसत
ु ी वेिना सरु
ु झाल्यावर
्ाळे बि
ीं ीमळ
ु े कोणतेही वाहन उपलब्ध नव्हते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िोन ककलोमी्र चालत िाऊन कॅम्प तीन पररसरातील
शासकीय मध्यवती रुग्णालयात भरती होण्यासाठी गेल्या असता प्रसत
ु ीची वेळ
आली नाही या कारणास्तव त्याींना िोनिा घरी पाठववण्यात आले, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, त्याच दिवशी सींध्याकाळी श्रीमती रोशनी याींची घरीच प्रसत
ु ी
करण्याची वेळ आली, हे ही खरे आहे काय,

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

अनष
ीं ाने उल्हासनगरच्या शासकीय रुग्णालयातील कमणचाऱ्याींवर कोणती
ु ग
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.प. ६ (9)
श्री.रािेश टोपे (१५-०२-२०२१) : (१) श्रीमती रोशनी शेख ररक्षाने रुग्णालयात
आल्या होत्या.

(२) हे खरे नाही, गभणवती मदहला स्वेच्छे ने आपल्या घरी गेली.

(३) श्रीमती रोशनी बबलू शेख याींची घरीच प्रसत
ु ी झाली हे खरे आहे .

(४) व (५) प्रस्तत
ु प्रकरणी बत्रसिस्यीय सलमतीमार्णत चौकशी करण्यात येत
असन
ू , चौकशीअींती िोषी आढळल्यास सींबचीं धताींवर योग्य ती कायणवाही
करण्यात येईल.

___________

राज्यातील पोललसाांवरील हल्ल्याच्या घटनाांबाबत
(८) ३२३७ (३०-०५-२०२०) डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.प्रववण दरे िर,

श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुिे, अॅड.ननरां िन डावखरे , श्री.वविय ऊफथ भाई
धगरिर,

श्री.ववनायिराव

मेटे,

श्री.रमेशदादा

पाटील,

श्री.सदालशव

खोत,

श्री.महादे व िानिर, श्री.ननलय नाईि : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा
ृ मांरी पढ
खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाि, बल
ींु ा, मानखि
ु ढाणा, लभवींडी, मालेगाींव, मब्र
ु ण , डोंगरी इ.
पररसराींमध्ये काही ववलशष् प्रवत्ृ तीच्या नागररकाींनी कतणव्यावर असलेल्या

पोललसाींवर हल्ले करुन मारहाण केल्याच्या घ्ना ननिशणनास आले असन
ू
कोरोना

या

वैजश्वक

सींक्ाच्या

पाश्वणभम
ु ीवर

कडक

लॉकडाऊन

पाळणे

आवश्यक असताना, पोललसाींनी कायणवाही केल्यास, उल्पक्षी त्याींचेवरच

मारहाण करण्याच्या १५० पेक्षा िास्त घ्ना नोंि झाल्याचे माहे एवप्रल-मे,
२०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशणनास आल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या समािकीं्काींवर अिामीनपात्र गन्
ु हे िाखल होण्याची

आवश्यकता असताना, हे गन्
ु हे िाखल होऊ नयेत, असा रािकीय िबाव
पोलीस यींत्रणेवर येत असल्याने बऱ्याच दठकाणी साधे गन्
ु हे ही िाखल झाले
नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या अवािवी रािकीय हस्तक्षेपामळ
ु े पोलीस िलाचे मानलसक
खच्चीकरण झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,

वि.प. ६ (10)
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पोलीस िलाचे
मानलसक खच्चीकरण करणाऱ्याींववरुध्ि कारवाई करुन पोललसाींना मारहाण

करणाऱ्या समािकीं्काींवर अिामीनपात्र गन्
ु हे िाखल करण्याबाबत कोणती
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल

दे शमख
ु

(१९-०२-२०२१)

:

(१)

शासनाने

कोरोनाचा

सींसगण

रोखण्यासाठी लॉकडाऊनच्या काळात केलेल्या उपाययोिनाींची अींमलबिावणी

करताना कतणव्याींवर असलेल्या पोललसाींना मारहाण करण्याच्या घ्ना राज्यात
काही दठकाणी घडलेल्या आहे त.

(२), (३) व (४) पोललसाींना मारहाण करणाऱ्या समािकीं्काींवर तात्काळ गन्ु हे

िाखल करुन आवश्यक ती कायिे शीर कारवाई करण्यात आली असन
ू ,

भा.िीं .वव. कलम ३५३, ३३२ सह इतर सवण आवश्यक त्या कलमाींनस
ु ार
अिामीनपात्र

गन्
ु हे

िाखल

करण्यात

आले

आहेत.

पोललसाींना

केलेल्या

मारहाणीच्या अनष
ीं ाने राज्यात एकूण २६८ गन्
ु ग
ु हे िाखल करण्यात आले
आहे त.

पोलीस

राज्यातील पोललसाींवर हल्ले रोखण्यासाठी उपाययोिनाच्या अनष
ीं ाने
ु ग
महासींचालक,

महाराषर

राज्य,

मब
ुीं ई

याींनी

त्याींच्या

दिनाींक

०६ो१०ो२०१६ रोिीच्या पत्रान्वये राज्यातील सवण पोलीस घ्काींना सच
ू ना
िे ण्यात आलेल्या आहे त.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

मराठा आरक्षण आांदोलिाांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत
(९) ३३१३ (३०-०५-२०२०) श्री.बाळाराम पाटील, श्री.ियांत प्रभािर पाटील,
श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाथणी, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.ववक्रम िाळे : सन्माननीय
गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ मांरी पढ

(१) दिनाींक २६ ऑक््ोबर, २०१८ रोिीच्या शासन ननणणयानस
ु ार मराठा
आरक्षण आींिोलकाींवरील ख्ले मागे घेण्याच्या अनष
ीं ाने, अपर पोलीस
ु ग
महासींचालक

(कायिा

व

सव्ु यवस्था)

याींच्या

अध्यक्षतेखाली

नेमलेल्या

वि.प. ६ (11)
सलमतीने

लशर्ारस

केलेले

ख्ले

मा.मींबत्रमींडळ

उपसलमतीसमोर

सािर

करण्यात आले असन
ू , एकूण २८८ ख्ले मागे घेण्याबाबत मा.न्यायालयाची
अनम
ु ती मागावी असा ननणणय मींबत्रमींडळ उपसलमतीने घेतलेला आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू २८८ ख्ले मागे घेण्याबाबत मा.न्यायालयाची अनम
ु ती
घेऊन ख्ले मागे घ्यावयाची कायणवाही पण
ू ण झाली आहे काय, तसेच, उवणररत

ख्ले मागे घेण्याबाबत शासनस्तरावर सरु
ु असलेली कायणवाही पण
ू ण झाली
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मराठा आरक्षण

आींिोलकाींवरील गन्
ु हे मागे घेण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु (१६-०२-२०२१) : (१) होय.

(२) व (३) मराठा आरक्षण आींिोलनािरम्यान आींिोलकाींवर िाखल एकूण २९१
ख्ल्याींपक
ै ी १०४ ख्ले मा.न्यायालयातन
ू मागे घेण्यात आले असन
ू उवणररत
१८७ ख्ले न्यायालयातन
ू मागे घेण्याची कायणवाही सरु
ु आहे .

तत्कालीन मींबत्रमींडळ उपसलमतीने मराठा आरक्षण आींिोलकाींवरील ३५

प्रकरणे प्रलींबबत ठे वण्याचा ननणणय घेतला होता. सिर ३५ प्रकरणे शासनाच्या
ननणणयाथण सािर करण्यात येत आहे त. तर १ प्रकरण शासनाने अमान्य केले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

महात्मा िोनतराव फुले शेतिरी ििथमुक्ती योिनेबाबत
(१०) ३३४९ (१०-०६-२०२०) श्री.गोवपकिशन बािोरीया, श्री.प्रशाांत पररचारि,

श्री.प्रववण दरे िर, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरां िन डावखरे , श्री.वविय ऊफथ भाई
धगरिर,

श्री.सदालशव

खोत,

श्री.रमेशदादा

पाटील,

श्री.ववनायिराव

मेटे,

डॉ.पररणय फुिे, श्री.महादे व िानिर, डॉ.रणजित पाटील : सन्माननीय
सहिार मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) महात्मा िोनतराव र्ुले शेतकरी किणमक्
ु ती योिनेंतगंत प्रमाणीकरणात
बॅंक खाते क्रमाींक, आधार व रकमेसि
ीं भाणत जिल््यातील अनेक शेतकऱ्याींनी

तक्रारी केल्या आहे त तसेच जिल्हास्तरीय सलमतीकडे ६४७ शेतकऱ्याींच्या आणण

सातही तहलसलिाराींकडे ३८३ शेतकऱ्याींनी तक्रारी केल्या होत्या, त्यापैकी १८९
तक्रारीींचे ननवारण तहलसलस्तरावर झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महात्मा िोनतराव र्ुले शेतकरी किणमक्
ु ती योिनेत सम
ु ारे ३२

लाख शेतकरी पात्र ठरले असन
ू त्यापैकी केवळ ६० ्क्के म्हणिेच १९ लाख
शेतकऱ्याींच्या खात्यात १२ हिार को्ी रुपये आतापयंत िमा झाले असले

तरी सम
ु ारे ११ लाख १२ हिार शेतकरी या योिनेच्या लाभापासन
ू वींचचत
रादहले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, म.ु पो. बेंबळे (ता.माढा, जि.सोलापरू ) येथील ३१ शेतकऱ्याींनी
किण घेतलेले नसतानाही बँक ऑर् महाराषर (शाखा ननमगाींव) येथील

किणमार्ीच्या यािीत नाव आले असन
ू या शेतकऱ्याींनी ज्या बँकेकडून किण
घेतले होते त्या बँकेच्या किणमार्ीच्या यािीत त्याींचे नाव आलेले नाही तसेच
माढा तालक्
ु यासह सींपण
ू ण सोलापरू जिल््यात महात्मा िोनतराव र्ुले शेतकरी
किणमक्
ु ती योिनेमध्ये प्रचींड प्रमाणावर गैरव्यवहार झालेला आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, सम
ु ारे ११ लाख १२ हिार शेतकरी या योिनेच्या लाभापासन
ू
वींचचत राहण्याची कारणे काय आहे त,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिरहू पात्र लाभाथी
शेतकऱ्याींना महात्मा िोनतराव र्ुले शेतकरी किणमक्
ु ती योिनेचा लाभ
ववनाववलींब िे ण्याचेदृष्ीने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.शामराव ऊफथ बाळासाहे ब पाटील (१६-०२-२०२१) : (१) अींशतः खरे आहे .

महात्मा िोनतराव र्ुले शेतकरी किणमक्
ु ती योिना २०१९ अींतगणत

सोलापरू जिल््यातील जिल्हास्तरीय सलमतीकडे ६४८ तक्रारी प्राप्त झाल्या

आहे त. त्यापैकी ६२१ तक्रारीींचे ननवारण करण्यात आले असन
ू २७ तक्रारी
प्रलींबबत आहे त.
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तसेच सोलापरू जिल््यातील तहलसलस्तरावर ११११ तक्रारी प्राप्त

झाल्या आहे त. त्यापैकी १०५१ तक्रारीींचे ननवारण सींबचीं धत तहलसलिाराींव्िारे
करण्यात आले असन
ू ६० तक्रारी प्रलींबबत आहे .

(२) महात्मा िोनतराव र्ुले शेतकरी किणमक्
ु ती योिना २०१९ अींतगणत
सद्य:जस्थतीत सम
ु ारे ३०.८५ लाख किणखात्याींवर सम
ु ारे रुपये १९,६८४ को्ीचा
लाभ िे ण्यात आला आहे .
(३) नाही.

(४), (५) व (६) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

मुांबईतील झोपडपट्टी पुनववथिास योिनेतील (एसआरए) झोपडीधारिाांनी
एिाांपेक्षा अधधि सदननिा गैरमागाथने बळिावल्याबाबत

(११) ३६२१ (०३-०६-२०२०) श्री.प्रसाद लाड, श्री.ववलास पोतनीस : सन्माननीय
गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ ननमाथण मांरी पढ
(१)

मब
ुीं ईतील

झोपडपट्टी

पन
ु ववणकास

योिनेतील

(एसआरए)

अनेक

झोपडीधारकाींनी इमारतीमध्ये एकाींपेक्षा अचधक सिननका गैरमागाणने मोर्त
बळकावल्या असन
ू ही िोषीींववरोधात कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी श्री.शेख अब्िल
रदहम याींनी मब
ु
ुीं ई उच्च

न्यायालयात िाखल केलेल्या िनदहत याचचकेबाबत दिनाींक १७ माचण, २०२०
रोिी झालेल्या सन
ु ावणीच्या वेळी सवेक्षण करून िोषी झोपडीधारकाींवर

केलेल्या कारवाईचे सववस्तर तपशील दिनाींक २७ माचण, २०२० अखेरपयंत
सािर करण्याचे ननिे श झोपप्र
ु ा व शासनाला दिले आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

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

व

त्यानस
ु ार

िोषीींववरोधातील

कारवाईचा

अहवाल

करण्यात आला आहे काय, अहवालाचा थोडक्यात गोषवारा काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

सािर

वि.प. ६ (14)
डॉ. जितें द्र आव्हाड (०१-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) यासींिभाणत मा.उच्च न्यायालयात रर् याचचका क्र.१६८५ो२०१४ िाखल
करण्यात आली होती. सिर प्रकरणी आिे श ननगणलमत होण्यापव
ू ी २५८१
अनचधकृत

झोपडीधारकाींची

प्रकरणे

सींबचीं धत

सक्षम

प्राचधकारी

याींचेकडे

महाराषर झोपडपट्टी क्षेत्र (स.ु नन.व प.ु ) अचधननयम, १९७१ मधील कलम ३ई
अन्वये ननषकासनाची कारवाई करण्याकरीता पाठववली होती. त्यानींतर एकूण

८६,४२९ सिननकाींच्या सवेक्षणाचे कामकाि पण
१३,५६४
ू ण झालेले असन
ू

झोपडीधारकाींची प्रकरणे सींबचीं धत सक्षम प्राचधकरण याींच्याकडे ननषकासन
कारवाईसाठी

पाठववण्यात

ननषकासनाचे

आिे श

ननषकासनाची

कायणवाही

आलेली

पण
ू ण

ननगणलमत

आहे त.

झालेली

त्यापैकी

आहे .

करण्यात

तर

आले

२३९

२८३९

आहे त.

प्रकरणाींमध्ये
प्रकरणाींमध्ये

आणण

१२७०

प्रकरणाींमध्ये सन
ु ावणी सरु
ु आहे . तसेच ११० प्रकरणाींमध्ये सन
ु ावणी होऊन
प्रकरणे ननणणयासाठी प्रलींबबत आहे त.

मा.उच्च न्यायालय, मब
ुीं ई याींचेकडील WRIT Petition Urgent

२ो२०२० मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने दिनाींक १५ो०७ो२०२० रोिी आिे श

ननगणलमत केले असन
ू ३ई च्या कारवाईस दिनाींक ३१ो०८ो२०२० पयंत स्थचगती
िे ण्यात आली होती. त्यानस
ु ार दिनाींक ३१ो०८ो२०२० पयंत कोणतेही ननषकासन
करता आले नाही. त्यानींतर मा.उच्च न्यायालयाने ३ई च्या कारवाईस दिलेल्या
स्थचगतीला वेळोवेळी मि
ु तवाढ दिलेली आहे. यासींिभाणत मा.उच्च न्यायालयाने
दिनाींक ०९ो१२ो२०२० रोिी दिलेल्या आिे शानस
ु ार सिर स्थचगतीस दिनाींक
३१ो०१ो२०२१ पयंत मि
ु तवाढ िे ण्यात आलेली आहे . त्यामळ
ु े सद्य:जस्थतीत ३ई
ची कारवाई करणे शक्य होत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
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सातारा जिल््यातील िोयना धरणासाठी सांपाहदत
िेलेल्या िलमनीचा मोबदला लमळण्याबाबत
(१२) ३६५६ (०२-०६-२०२०) श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय मदत व
पन
ु वथसन मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सातारा जिल््यातील कोयना धरणासाठी ज्या शेतकऱ्याींच्या शेतिलमनी

सींपादित झाल्या त्या शेतकऱ्याींना मब
ींु ई उच्च न्यायालयाने आिे श िे ऊनही

शेतकऱ्याींना िलमनीचे वा्प माहे एवप्रल, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान झालेले
नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याींनी प्रशासनाच्या ववरोधात न्यायालयात
याचचका िाखल केल्याचा राग मनात धरून पन
ण
ु वणसन ववभाग िाणीवपव
ू क

शेतकऱ्याींना त्रास िे त आहे असा शेतकऱ्याींचा आरोप असन
ू शेतकरी तीव्र
आींिोलनाच्या पववत्र्यात आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या सवण प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याींना योग्य न्याय लमळण्यासाठी
शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.वविय वडेट्टीवार (१५-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.

कोयना प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याींचे सातारा, साींगली, सोलापरू , रायगड,

रत्नाचगरी, ठाणे व पालघर या जिल््यात पन
ु वणसन करण्यात आलेले आहे . या

सात जिल््यात प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याींना पयाणयी िलमनीचे वा्प गेली ५०
वषाणपासन
ू करण्यात येत आहे .

रायगड जिल््यात कोयना प्रकल्पग्रस्ताींच्या ३५ गाींवे व १२ वाडया

आहे त. सन १९७० पासन
ू रायगड जिल््यातील ४६ गावाींमध्ये ११७६ कोयना
प्रकल्पग्रस्ताींना एकूण ७३४-५०-१५ हे .आर. पयाणयी िलमनीचे वा्प करण्यात
आले आहे .

(२) हे खरे नाही.
मा.उच्च

न्यायालयात

वेळोवेळी

िाखल

रर्

वप्ीशन

मधील

ननिे शाप्रमाणे सम
ु ारे १२ प्रकरणाींमध्ये पयाणयी िमीन वा्प करण्यात आली

आहे . तर न्यायालयाच्या ननणणयानस
ु ार िमीन वा्पाची १२ प्रकरणे जिल्हा
पन
ु वणसन अचधकारी सातारा याींचेकडे तपासणीसाठी पाठववली असन
ू ६ प्रकरणे

वि.प. ६ (16)
तहलसलिार स्तरावर प्रकल्पग्रस्ताींनी मागणी केलेल्या पयाणयी िलमनीबाबत
तपासणी करण्यासाठी प्रलींबबत आहे त. याचचकाकत्यांनी त्याींच्या अिाणसोबत
आवश्यक कागिपत्रे सािर केल्यावर ती कागिपत्रे सींबचीं धत तहलसलिार व

जिल्हाचधकारी सातारा याींच्या कायाणलयाने पडताळणी करून त्याींच्याकडून

अहवाल प्राप्त झाल्यावर याचचकाकत्यांना न्यायालयाच्या ननणणयानस
ु ार िमीन
ववतरण करण्याची कायणवाही करण्यात येत.े
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

राज्यात अलभयाांत्ररिी आणण तांरननिेतन महाववदयालयातील
अध्यापिाांचे मानधन प्रलांत्रबत असल्याबाबत
(१३) ३६९० (०२-०६-२०२०) श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रववण दरे िर, श्री.प्रसाद

लाड, अॅड.ननरां िन डावखरे , डॉ.पररणय फुिे, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.वविय
ऊफथ भाई धगरिर, श्री.सदालशव खोत, श्री.महादे व िानिर, श्री.ववनायिराव

मेटे, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, डॉ.रणजित पाटील : सन्माननीय उच्च व
तांर लशक्षण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ९ शासकीय अलभयाींबत्रकी आणण ४४ शासकीय तींत्रननकेतने

महाववद्यालयातील ३ हिार अनतथी अध्यापकाींचे वेतन माहे ऑगस््, २०१९
पासन
ू थककत असल्याचे ननिशणनास आले असन
ू सिरहू सवण अनतथी अध्यापक
ने्, से्, पी.एच.डी. असन
ू मागील अनेक वषाणपासन
ू अध्यापक भरती न
झाल्याने त्याींना त्
ु पज्
ुीं या मानधनावर सेवा द्यावी लागत आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, अलभयाींबत्रकी महाववद्यालयामध्ये अध्यापकाींना रुपये ६००/-

तास, तर प्रात्यक्षक्षक वगाणचे रुपये ३००/- तास असे मानधन दिले िात असन
ू
मदहन्याला एकूण रुपये आठ ते िहा हिार एवढे त्
ु पि
ुीं े वेतन अध्यापकाींना
लमळते, तसेच, ्ाळे बि
ीं ीच्या कालावधीमध्ये महाववद्यालये बींि असल्याने या

काळातील मानधन लमळणार नसल्याची चचींता अनतथी अध्यापकाींमध्ये ननमाणण
झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

वि.प. ६ (17)
(३)

असल्यास,

राज्यातील

शासकीय

अलभयाींबत्रकी

आणण

तींत्रननकेतने

महाववद्यालयामध्ये अध्यापकाींची अनेक अनतथी पिे ररक्त असल्याने सिरहू
पिाींवर अनतथी अध्यापक म्हणून काम करीत असलेल्याींचे कायमस्वरूपी
समायोिन करावे अशी मागणीही अध्यापकाींनी मा.मख्
ु यमींत्री याींना लेखी
ननवेिन पाठवन
ू केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील सिरहू
अनतथी अध्यापकाींना मागील माहे ऑगस््, २०१९ पासन
ू चे थककत वेतन
तसेच शासकीय सेवेत कायमस्वरूपी समायोिन करण्याच्या मागणीबाबत
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.उदय सामांत (११-०२-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे .

उच्च व तींत्र लशक्षण ववभाग, शासन ननणणय, दिनाींक १७ माचण, २०१७

अन्वये तालसका तत्वावरील अध्यापकाींचे मानधन िप्ु प् करण्यात आले

असन
ू , याकरीता येणाऱ्या खचाणस अनतररक्त ननधी मींिूर करण्यात येणार
नसल्याने येणारा खचण सींस्थेकडील उपलब्ध ननधीतन
ू व मींिूर अनि
ु ानातन
ू च
भागववण्याची

तरति
ू

करण्यात

आलेली

आहे .

सन

२०१९-२०२०

करीता

व्यावसानयक सेवा (२८) या उद्दीष्ाकरीता मागणीपेक्षा कमी तरति
ू उपलब्ध
झाल्याने रक्कम प्रलींबबत आहे .
(२) हे अींशत: हे खरे आहे .
उच्च

व

तींत्र

लशक्षण

२०१६ोप्र.क्र.(१००ो१६)ोताींलश-१,

ववभाग,

दिनाींक

१७

शासन

माचण,

ननणणय,

२०१७

क्र.

अन्वये

सींककणण-

तालसका

तत्वावरील अध्यापकाींचे मानधनात सध
ु ारणा करण्यात आलेली असन
ू सिर
मानधन िप्ु प् करण्यात आले आहे .

त्यानस
ु ार सिर शासन ननणणयातील तरति
ू ीनस
ु ार तालसका तत्वावर

कायणरत अध्यापकाींना अभ्यासक्रम पण
ू ण करण्याकरीता घेण्यात आलेल्या
तालसकाींप्रमाणे मानधन िे ण्यात येत.े
(३) हे खरे नाही.

वि.प. ६ (18)
(४)

सन

२०१९-२०२०

करीता

अथणसक
ीं ल्पामध्ये

व्यावसानयक

सेवा

या

उद्दीष्ाकरीता मागणीपेक्षा कमी तरति
ू उपलब्ध झाल्याने रक्कम प्रलींबबत
आहे .

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

मौिे हहवरे -वपांपळे (ता.खेड, जि.पुणे) येर्ील शेतिऱयाांना चासिमान
डावा िालव्यामधन
ु उपसा िरण्यास परवानगी दे ण्याबाबत

(१४) ३७५० (०२-०६-२०२०) डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रववण दरे िर : सन्माननीय
िलसांपदा मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे दहवरे -वपींपळे (ता.खेड, जि.पण
ु े) येथे ३०० हे . क्षेत्रात लसींचनासाठी

परु े सा पाणीपरु वठा होत नसल्यामळ
ु े पाण्याअभावी वपकाींचे नक
ु सान होत
असल्यामळ
ु े येथील क्षेत्रातील पाणी परवानाधारक शेतकऱ्याींना चासकमान डावा
कालव्यामधुन उपसा करण्यास परवानगी िे ण्याबाबत शेतकरी व स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक १४ मे, २०२० रोिी ननवेिनाव्िारे शासनाकडे मागणी
केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायणवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ियांत पाटील (२९-०१-२०२१) : (१) अींशत: खरे आहे, दिनाींक १४ो०५ो२०२०

चे ननवेिन प्राप्त झालेले नाही. तथावप, यापव
ू ी सन २०१७ मध्ये मौिे

दहवरे -वपींपळे येथील एका शेतकऱ्याने चासकमान डावा कालवा कक.मी. ७९

मधन
ू उपसा लसींचन पाणी परवानगीसाठी चासकमान पा्बींधारे ववभाग, पण
ु े
या ववभागाकडे मागणी केली होती.

(२) मौिे दहवरे -वपींपळे , ता.लशरुर या गावातील क्षेत्र चासकमान डावा कालवा

कक.मी. ७१ ते ८० या लाींबीत कालव्याच्या वरील बािूस (Uncommand
side) येत.े शासन ननणणय, क्र.सींकीणण-१००१ो(३७८ो२००१)ोलसीं.व्य.(धो), दिनाींक

वि.प. ६ (19)
२१ नोव्हें बर, २००२ नस
ु ार सिर लाींबीत ४१.८२ हे . क्षेत्र उपसा लसींचन

परवानगी िे णेसाठी अनज्ञ
ु ेय आहे . या कालवा लाींबीतील अनज्ञ
ु ेय क्षेत्र लशल्लक
नसल्याने नवीन उपसा लसींचन पाणी परवानगी िे ता येत नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

मुांबईतील अनेि ववभागामध्ये िोरोना िाळात
अनधधिृत बाांधिामात वाढ झाल्याबाबत

(१५) ३८६० (१४-०९-२०२०) डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय नगर
वविास मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील अनेक ववभागामध्ये कोरोना काळात अनचधकृत बाींधकामे

मोठ्या प्रमाणात वाढलेली असल्याचे माहे िन
ू , २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

कारवाईनींतर

गतवषी

पन्
ु हा

त्याच

अनचधकृत
िागी

बाींधकामावर

अनचधकृत

ननिशणनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सिर

िोन-तीन

मिल्याींच्या

महापाललकेने

बाींधकामे

होत

अनचधकृत

केलेल्या

असल्याचे

बाींधकामामळ
ु े

पावसाळ्यात धोका ननमाणण झाल्यामळ
ु े याबाबत शासनाने चौकशी करुन उक्त

अनचधकृत बाींधकामे तात्काळ ननषकालसत करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनार् लशांदे (०३-०२-२०२१) : (१) दिनाींक १ माचण, २०२० ते िुल,ै २०२०
या कालावधीत बह
ुीं ई महानगरपाललका क्षेत्रातील अनचधकृत बाींधकामाच्या
ृ न्मब
एकूण २०४१ तक्रारी बह
ींु ई महानगरपाललकेस प्राप्त झाल्या आहे त.
ृ न्मब
त्यापैकी

५५७

अनचधकृत

बाींधकामाींना

नो्ीसा

िे ऊन,

त्यापैकी

कायिे शीर प्रकक्रया पण
ू ण करुन १५९ अनचधकृत बाींधकामे ननषकालसत करण्यात
आली आहे त.

वि.प. ६ (20)
उवणररत प्रकरणाींमध्ये कायिे शीर कायणवाही सरु
ु असन
ू , कायणवाही पण
ू ण

झाल्यानींतर सिर अनचधकृत बाींधकामे ननषकालसत करण्यात येणार असल्याचे
बह
ुीं ई महानगरपाललकेने कळववले आहे .
ृ न्मब

(२) बह
ींु ई महानगरपाललकेमार्णत ननषकासन कारवाई केल्यानींतर पन्
ु हा
ृ न्मब
१०१ दठकाणी अनचधकृत बाींधकामे करण्यात आली असन
ू , त्यापैकी ९५
दठकाणी महानगरपाललकेमार्णत पन्
ु हा ननषकासनाची कारवाई करण्यात आली
आहे .

उवणररत प्रकरणाींमध्ये कायिे शीर कायणवाही सरु
ु असन
ू , कायणवाही पण
ू ण

झाल्यानींतर सिर अनचधकृत बाींधकामे ननषकालसत करण्यात येणार आहे त.

(३) व (४) बह
ुीं ई महानगरपाललकेमार्णत पावसाळ्यापव
ू ी करण्यात आलेल्या
ृ न्मब
सवेक्षणािरम्यान सी-१ प्रवगाणतील (अत्यींत धोकािायक व मोडकळीस आलेल्या
इमारती) एकूण ४४३ इमारती आढळून आल्या आहे त.

सिर धोकािायक इमारतीींची यािी महानगरपाललकेच्या सींकेतस्थळावर

प्रलसध्ि करण्यात आली असन
ू , त्याबाबत वत्ृ तपत्रात प्रलसध्िीपत्रक प्रलसध्ि
करण्यात आले आहे .
बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाललका

क्षेत्रातील

अनचधकृत

बाींधकामाींवर

बह
ींु ई महानगरपाललकेमार्णत मब
ींु ई महानगरपाललका अचधननयम १८८८ व
ृ न्मब
महाराषर प्रािे लशक नगररचना अचधननयम १९६६ अन्वये कारवाई करण्यात
येत.े

दिनाींक

०१ो०४ो२०१९

ते

माहे

िुल,ै

२०२०

पयंत

बह
ुीं ई
ृ न्मब

अनचधकृत

बाींधकामे

महानगरपाललका क्षेत्रातील एकूण ६१०६ अनचधकृत बाींधकामाींना नो्ीसा िे ऊन
त्यापैकी

कायिे शीर

प्रकक्रया

पण
ू ण

करुन

२६४२

महानगरपाललकेमार्णत ननषकालसत करण्यात आली आहे त.

उवणररत प्रकरणाींमध्ये पढ
ु ील कायिे शीर कायणवाही सरु
ु असन
ू , कायणवाही

पण
ू ण झाल्यानींतर सिर अनचधकृत बाींधकामे ननषकालसत करण्यात येणार आहे
असे बह
ुीं ई महानगरपाललकेने कळववले आहे .
ृ न्मब
___________

वि.प. ६ (21)

राज्यातील बौध्द समािातील तरुणाांना चि
ु ीच्या नमुन्यातील
िात प्रमाणपर हदल्या िात असल्याबाबत

(१६) ४०९० (१७-०७-२०२०) श्री.वविय ऊफथ भाई धगरिर, श्री.प्रववण दरे िर,

श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रामननवास लसांह, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.महादे व

िानिर : सन्माननीय सामाजिि न्याय मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) केंद्र शासनाने तयार केलेल्या आणण िे शातील सवण राज्यात लागू
असलेल्या

नमन्
ु यातच

महाराषरातील

िातीचे

सामाजिक न्याय

प्रमाण

द्यावे

ववभागाकडून

असे

येथील

आिे श
बौध्ि

असतानाही

समािातील

तरुणाींना चुकीच्या नमन्
ु यातील िात प्रमाणपत्र दिले िात असल्याची बाब
ननिशणनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामळ
ु े केंद्र शासनाच्या माध्यमातन
ू ववववध क्षेत्रात लमळत
असलेल्या सवलती राज्यातील बौध्ि समािातील तरुणाींना लमळत नसल्याची
बाब ननिशणनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत मागील अथणसक
ीं ल्पीय अचधवेशनात ववधानपररषिे त
सािर करण्यात आलेल्या लक्षवेधीला उत्तर िे ताना मा.सामाजिक न्याय मींत्री
याींनी उक्त प्रकरणाची चौकशी करून सिर प्रश्न सोडववण्यासाठी मींत्रालयीन

अचधकाऱ्याींसमवेत सींबचीं धत लोकप्रनतननधीीं सोबत बैठक घेण्याचे आश्वासन
दिले होते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत प्रशासकीयस्तरावर कुठल्याच प्रकारची कायणवाही
करण्यात आली नसल्याचे ननिशणनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील बौध्ि

समािातील तरुणाींना केंद्र शासनाने तयार केलेल्या ववदहत नमन्
ु यातच िातीचे
प्रमाणपत्र िे ण्यासाठी कोणत्या उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.प. ६ (22)
श्री.धनांिय मड
ांु े (१५-०२-२०२१) : (१) ते (५) हे खरे नाही.

सन १९५० च्या केंद्र शासनाच्या आिे शानस
ु ार केवळ दहींि ू व शीख

धलमणयाींना अनस
ु चू चत िातीचे समिले िाते. अनस
ु चू चत िातीमधून बौध्ि

धमाणत धमांतरीताींना अनस
ु चू चत िातीच्या सवलती महाराषर शासनाने लागू
केल्या होत्या व त्याबाबतचा नमन
ु ा सन १९६२ पासन
ू ववदहत केला आहे .

अनस
ु चू चत िातीमधून बौध्ि धमाणत धमांतरीताींना केंद्र शासनाच्या

सवलती लमळण्याकरीता केंद्र शासनाने सींववधान (अनस
ु चू चत िाती) आिे श

(सध
ु ारणा) कायिा, १९९०, दिनाींक ३ िून, १९९० अन्वये सध
ु ारणा केली व
अनस
ु चू चत िातीींची यािी दहींि,ू शीख व बौध्ि धलमणयाींना लागू केली.

राज्य शासन राज्यातील अनस
ु चू चत िातीतील धमांतरीत बौध्िाींना

राज्य शासनाच्या सवलती िे त असल्याने राज्याच्या नमन्
ु यात धमाणचा उल्लेख

पव
ू ीपासन
ू च आहे . मात्र, केंद्राच्या नमन्
ु यात धमाणचा उल्लेख नसन
ू केवळ
िातीचा उल्लेख आहे . याबाबत राज्याने ववदहत केलेल्या नमन्
ु याप्रमाणे

सध
ु ारणा करण्याची केंद्राला ववनींती करण्यात आली होती. ती अद्यापपयंत
मान्य झालेली नाही.

या प्रकरणी ववधीमींडळात झालेल्या चचेच्यािरम्यान सिर प्रश्न

सोडववण्यासाठी मींत्रालयीन अचधकाऱ्याींसमवेत सींबचीं धत लोकप्रनतननधीींची बैठक
घेण्याचे

आश्वासन

दिले

होते.

तथावप,

माचण,

२०२०

चे

अथणसक
ीं ल्पीय

अचधवेशन कोववड-१९ या साथीच्या पाश्वणभम
ू ीवर लवकर सींपववण्यात आले व
त्यानींतर लॉकडाऊनमळ
ु े बैठक होऊ शकलेली नाही. याबाबत, राज्य शासन
लवकरच बैठक आयोजित करण्याची तिवीि करीत आहे .
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

राज्यातील दग
थ आहदवासी पाडयाांवरील ववभक्त झालेल्या िुटुांबाांना
ु म
अांत्योदय योिनेच्या लाभासहहत नवीन लशधापत्ररिा दे ण्याबाबत

(१७) ४१२० (३१-०७-२०२०) श्री.वविय ऊफथ भाई धगरिर, श्री.प्रववण दरे िर,

श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रामननवास लसांह, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.महादे व

िानिर : सन्माननीय अन्न व नागरी परु वठा आणण ्ाहि सांरक्षण मांरी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वि.प. ६ (23)
(१) राज्यातील आधीच मल
ू भत
ू सवु वधाींपासन
ू वींचचत असलेल्या १६ आदिवासी

सींवेिनशील प्रकल्प ववभागामध्ये अन्नधान्य व इतर अत्यावश्यक वस्तू
उपलब्धता कमी असल्याची बाब ननिशणनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोरोनाबाचधत रुग्णाींची सींख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना

राज्यातील िग
ण आदिवासी पाडयाींवरील ववभक्त झालेल्या कु्ुींबाींना अींत्योिय
ु म
योिनेच्या लाभासदहत नवीन लशधापबत्रका द्या असे आिे श उच्च न्यायालयाने
राज्य

शासनाला दिले असल्याची

बाब

माहे

मे,

२०२०

आठवडयात ननिशणनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

च्या

पदहल्या

(३) असल्यास, सिर आिे शाची अींमलबिावणी करण्यात आली आहे काय,
त्याचे थोडक्यात स्वरूप काय आहे ,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिर आिे शाची
अींमलबिावणी करण्यासींिभाणत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.छगन भि
ु बळ (०१-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.

(२) िनदहत याचचका क्र. LD-VC-१४ो२०२० च्या अनष
ीं ाने सन
ु ग
ु ावणी होऊन
दिनाींक १५ो०५ो२०२० रोिी मा.उच्च न्यायालय, मब
ींु ई याींनी लशधापबत्रकासाठी
प्राप्त झालेले अिण पररजस्थती सामान्य झाल्यावर ननयमानस
ु ार ननकाली
काढण्याबाबत

आिे श

दिले

आहे त.

सिर

आिे शात

िग
ण
ु म

आदिवासी

पाडयाींवरील ववभक्त झालेल्या कु्ुींबाींना अींत्योिय योिनेच्या लाभासदहत
नवीन लशधापबत्रका द्या, असे नमि
ू केलेले नाही.

(३) व (४) सींबचीं धत जिल्हा परु वठा अचधकारी याींच्याकडे प्राप्त झालेल्या
अिांवर ननयमानस
ु ार उचचत कायणवाही करण्यात येत असन
ू त्याींना पात्रतेनस
ु ार

अींत्योिय अन्न योिना व प्राधान्य कु्ुींब लाभाथ्यायांची लशधापबत्रका ववतररत
करण्यात येत आहे त.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

वि.प. ६ (24)

िोळां बी प्रिल्पात (जि.पालघर) िोळां बीची चोरी होत असल्याबाबत
(१८) ४१३९ (१५-०७-२०२०) श्री.वविय ऊफथ भाई धगरिर, श्री.प्रववण दरे िर,

श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रामननवास लसांह, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.महादे व
िानिर : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ मांरी पढ

(१) पालघर जिल््यातील सर्ाळ्याच्या पजश्चमेला िानतवरे , खडी, िलसार

्ें भी खोडावे वेढ, ववलींगी, डोंगरे त्याचप्रमाणे मादहम व केळवे पररसरातील

गावालगत सम
ु ारे पाच हिार एकर क्षेत्र खार्न िलमनी असन
ू या क्षेत्रात

िवळपास लहान-मोठे ३५० कोळीं बी प्रकल्प असन
ू मात्र या प्रकल्पात कोळीं बी
उत्पािन घेण्याआधीच लाखो रुपयाींच्या कोळीं बीची चोरी व ल्
ु ीचे प्रकार
दिनाींक २४ िून, २०२० रोिी वा त्यासम
ु ारास ननिशणनास आले आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सिर चोरीला गेलेली कोळीं बी ववरार, वसई व सर्ाळाच्या

मासळी बािारात घरगत
ु ी खाण्यास ववक्रीसाठी नेली िात असन
ू यासींिभाणत
सर्ाळे व केळवे पोललसाींकडे अनेकिा तक्रारी करुनही कोणतीही कारवाई होत

नसल्याने कोळीं बी व्यवसाय सरु
ु ठे वण्यास प्रकल्प मालक व व्यवस्थापन
कमणचारी हतबल झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु (१७-०२-२०२१) : (१) अींशतः खरे आहे .

कोळीं बीची चोरी प्रकरणी सन २०१४ ते १७ िुल,ै २०२० रोिी पावेतो

सर्ाळा पोलीस ठाणे येथे ४ गन्
ु हे तर केळवा पोलीस ठाणे येथे ८ गन्
ु हे असे
एकूण १२ गन्
ु हे िाखल करण्यात आले आहे त.
(२) हे खरे नाही.

(३) कोळीं बीची चोरी प्रकरणी कर्याणिी याींनी दिलेल्या कर्याणिीवरुन आरोपी
याींचेववरुध्ि सर्ाळा पोलीस ठाणे येथे ४ गन्ु हे तर केळवा पोलीस ठाणे येथे
८ गन्
ु हे असे एकूण १२ गन्
ु हे िाखल करण्यात आले असन
ू , सिर १२

वि.प. ६ (25)
गन्
ु ्यापैकी एका प्रकरणात मा.न्यायालयाने आरोपीींना ननिोष मक्
ु त केले

आहे . २ गन्
ु हे न्यायालयात प्रलींबबत असन
ू एका प्रकरणी मा.न्यायालयाने
लशक्षा सन
ु ावली आहे . तसेच ८ प्रकरणाींचा पोलीस तपास चालू आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

मुांबई महापाललिेच्या धतीवर म्हाडालाही
वप्रमीअम धोरण लागू िरण्याबाबत

(१९) ४१६८ (१४-०९-२०२०) श्री.ववलास पोतनीस : सन्माननीय गह
ृ ननमाथण मांरी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर चें बर ऑर् हौलसींग इींडस्रीि क्रेडाईने मब
ुीं ई महापाललकेच्या

धतीवर म्हाडालाही वप्रमीअम धोरण लागू करावे अशी मागणी शासनाकडे
केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनष
ीं ाने आचथणक अडचणीत असलेल्या
ु ग
ववकासकाींसाठी

म्हाडाने

नवे

धोरण

तयार

केले

असन
ू

गह
ृ ननमाणण ववभागाकडे पाठववले आहे , हे ही खरे आहे काय,

ते

मींिुरीसाठी

(३) असल्यास, सिर धोरणाचे थोडक्यात स्वरूप काय आहे , तसेच उक्त

धोरणाची अींमलबिावणी ककती कालावधीत होणे अपेक्षक्षत आहे , याबाबत
शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. जितें द्र आव्हाड (२२-०१-२०२१) : (१), (२), (३) व (४) महाराषर चें बर
ऑर् हौलसींग इींडस्रीि, क्रेडाईने बह
ुीं ई महानगरपाललकेने त्याींच्या दिनाींक
ृ न्मब

१७ो०९ो२०१९ च्या पररपत्रकानस
ु ार ५ ते ६ ्प्प्यात वप्रमीयम वसल
ु करण्याचे

धोरण लागू करावे, अशी मागणी शासनाकडे केली. या मागणीसींिभांत
एमसीएचआय क्रेडाई याींनी शासनास सािर केलेल्या ननवेिनाच्या अनष
ीं ाने
ु ग
मा.मींत्री (गह
ृ ननमाणण) याींचेकडे दिनाींक २१ो०१ो२०२० रोिी बैठक आयोजित

वि.प. ६ (26)
केली होती. सिरहू बैठकीमध्ये अचधमल्
ु याची रक्कम २ ्प्प्यात म्हणिेच
२०% रक्कम म्हाडास भरणा केल्यानींतर म्हाडामार्णत आरीं भ प्रमाणपत्र िारी
करावे व ८०% ्क्के रक्कम ववकासकाने भोगव्ा प्रमाणपत्र िे ताींना भरावी,
असे धोरण म्हाडाने तयार करण्याचे ननिे श िे ण्यात आलेले आहे त.
सिरहू
ठरववण्याबाबतचा
शासनास

सािर

बैठकीमधील

प्रस्ताव

केला.

म्हाडाने

परीं त,ु

ननिे शानस
ु ार,
दिनाींक

प्रस्ताववत

वरीलप्रमाणे

१०ो०६ो२०२०

२०:८०

धोरण

च्या

पत्रान्वये

धोरणाबाबत

म्हाडाने

पन्
ु हाआढावा घेतला असता, प्रधानमींत्री आवास योिनेकरीता ववतररत होणारा

ननधी तसेच मब
ींु ई मींडळाींतगणत ववववध महत्वाकाींक्षी प्रकल्पाकरीता लागणारा
ननधी व अनष
ु चीं गक बाबीींची तपासणी केली असता प्रस्ताववत २०:८० धोरण
म्हाडाला राबववणे शक्य होत नाही असे, उपाध्यक्ष, प्राचधकरण याींनी त्याींच्या
दिनाींक २७ो१०ो२०२० रोिीच्या पत्रान्वये शासनास कळववले आहे .
दिनाींक

तद्नींतर यासींिभाणत, मा.मींत्री (गह
ृ ननमाणण) याींच्या अध्यक्षतेखाली
०२ो१२ो२०२०

रोिी

झालेल्या

बैठकीत

अचधमल्
ु य

आकारणी

धोरणाबाबत र्ेरतपासणी करुन सध
ु ाररत प्रस्ताव सािर करण्याचे म्हाडास
ननिे श दिलेले आहे त.

___________

नागपूर येर्ील टाटा स्टील व सेलचे िाम िरणाऱया मार्ाडी
िामगाराांना सम प्रमाणात िाम वाटून दे ण्याबाबत

(२०) ४४०१ (१४-०९-२०२०) श्री.दष्ट्ु यांत चतव
ु ेदी : सन्माननीय िामगार मांरी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सन २००६ मध्ये आधुननक मे्ॅललकचे काम प्रथमतः कळमना याडाणत
(नागपरू )

आले

तेव्हा

्ा्ा

स््ील

व

सेलचे

काम

करणाऱ्या

माथाडी

्ोळ्याींमध्ये काम लमळण्यावरुन वाि ननमाणण झाला त्यावेळेस सहाय्यक

कामगार आयक्
ु त व अध्यक्ष, नागपरू व वधाण जिल्हा माथाडी व असरु क्षक्षत
कामगार मींडळ, नागपरू ्याींनी दिलेल्या ननणणयानस
ु ार ्ा्ा व सेल ्या

कींपनीचे काम वगळता िे काही काम नागपरू जिल््यातील सायडडींगवर येईल
ते काम िोन्ही ्ोळ्या सम प्रमाणात वा्ून घेतील असा ननणणय दिला होता,
हे खरे आहे काय,

वि.प. ६ (27)
(२) असल्यास, मे.भष
ू ण स््ील ्या कींपनीचा माल सवणप्रथम सन २०१० साली
कळमना याडाणत आला, त्यावेळी अगोिर ठरल्याप्रमाणे ्ा्ा स््ील व सेल

कामगाराींच्या ्ोळ्याींनी हे काम सम प्रमाणात करुन घेतले, मात्र ्याच
कींपनीचा माल िेव्हा कळमेश्वर रे ल्वे सायडडींगला आला तेव्हा पन्ु हा वाि
ननमाणण झाल्यामळ
ु े त्यावेळी तत्कालीन अध्यक्षाींनी दिनाींक ५ िल
ु ,ै २०११

रोिी वा त्यासम
ु ारास ७५% काम सेलचे कमणचारी व २५% काम ्ा्ाचे
कमणचारी करतील असा ननणणय दिला त्याींच्या ्या ननणणयास वविभण माथाडी
कामगार सींघ्ना व आणखी काही सींघ्नाींनी ववरोध करत मा.कामगार
आयक्
ु ताींना

या

प्रकरणी

हस्तक्षेप

करण्याबाबत

ननवेिनाव्िारे

मागणी

केल्यानींतर मे.भष
ू ण स््ीलचे काम ५०% प्रमाणे वा्ून घ्यावे असा ननणणय
दिनाींक २९ िुल,ै २०११ रोिी वा त्यासम
ु ारास दिला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी वविभण माथाडी कामगार सींघ ्याींनी

्ाकलेल्या W.P.क्र. ४९०ो२०१३ च्या ननणणयात सध्
ु िा मे.भष
ू ण स््ीलचे काम
्ा्ा व सेलच्या कामगाराींनी शक्य तोवर सम प्रमाणात करावे असे आिे श
मा.न्यायालयाने सन २०१७ मध्ये दिले होते, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

मा.न्यायालयाने

दिलेल्या

आिे शानींतरही

्या

प्रकरणी

सींबचीं धताींनी आवश्यक कायणवाही न केल्याने कामाचे सम प्रमाणात वा्प
झालेले नसल्यामळ
ु े ्ा्ाच्या कामगाराींचे आचथणक नक
ु सान होत आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(५) असल्यास, या सवण प्रकरणी शासनाने चौकशी करून मा.न्यायालयाच्या

आिे शाचा अवमान करणाऱ्या सींबचीं धत अचधकाऱ्याींवर काय कायणवाही केली

आहे , तसेच कामगाराींना सम प्रमाणात काम लमळण्याच्या अनष
ीं ाने कोणती
ु ग
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हदलीप वळसे-पाटील (१२-१०-२०२०) : (१), (२) व (३) हे खरे आहे .

(४) हे खरे नाही. प्रकरणातील सींबचीं धत माथाडी ्ोळया तसेच सींघ्नेसह
कोणीही याबाबत मींडळासमोर प्रश्न उपजस्थतीत केला नसन
ू अशा प्रकारे
कामगाराींचे आचथणक नक
ु सान होत असल्याची तक्रार मींडळास प्राप्त झालेली नाही.
(५) व (६) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

वि.प. ६ (28)

बीड नगरपररषदें तगथत येणाऱया महापुरुषाांच्या
पुतळयाांची दे खभाल व दरु
ु स्ती करण्याबाबत

(२१) ४४३२ (१४-०९-२०२०) श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय नगर वविास
मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बीड नगरपररषिें तगणत येणाऱ्या महापरु
ु षाींच्या पत
ु ळ्याींची िे खभाल, िरु
ु स्ती
व स्वच्छताही केली िात नसल्याचे ननिशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी अनेक तक्रारी करून िे खील याकडे िल
ण केले
ु क्ष
िात असल्याचे ननिशणनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

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

आढळून आले व त्यानष
ीं ाने िोषीींवर कारवाई करुन पत
ु ग
ु ळ्याची िे खभाल
करण्याबाबत काय कायणवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनार् लशांदे (०९-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
बीड नगरपररषिें तगणत येणाऱ्या

सवण महापरु
ु षाींचे पत
ु ळे

चाींगल्या

जस्थतीत असन
ू महापरु
ु षाींच्या पत
ु ळ्याींची िै नदीं िन सार् सर्ाई करण्याकरीता
कमणचारी ननयक्
ु त करण्यात आलेले आहे त. तसेच सवण महापरु
ु षाींचे पत
ु ळे

आठवडयातन
ू एक वेळेस धव
ु न
ू घेण्यात येत असल्याबाबत जिल्हाचधकारी, बीड
याींनी अहवालात नमि
ू केले आहे .

(२) अशा स्वरुपाची कोणतीही तक्रार बीड नगरपररषि कायाणलयास प्राप्त
झालेली नसल्याबाबत जिल्हाचधकारी, बीड याींनी अहवाल सािर केला आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

सवाांसाठी घरे योिनेतील लसडिोच्या गह
ृ प्रिल्पाच्या
योिनेची चौिशी िरण्याबाबत
(२२) ४५०९ (१६-०७-२०२०) श्री.सजु ितलसांह ठािूर : सन्माननीय नगर वविास
मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वि.प. ६ (29)
(१) सवांसाठी घरे या उदद्दष्पत
ू ीसाठी लसडकोने ९५००० घराींचा प्रकल्प हाती
घेतला असन
ू पररवहन केंदद्रत ववकास सींकल्पनेवर आधाररत लसडकोने सिर

गह
ू उक्त योिना चार ्प्प्याींमध्ये पण
ू ण
ृ ननमाणण योिना िाहीर केली असन
करण्यात येणार असल्याचे

माहे

एवप्रल,

ननिशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

२०२० मध्ये वा त्यािरम्यान

(२) असल्यास, सिर चार ्प्प्यासाठी वेगवेगळे कींत्रा्िार नेमण्यात आले
असन
ू

त्याींनी

एकाच

प्रकारच्या

गह
ृ ननमाणण

प्रकल्पासाठी

वेगवेगळी िर

आकारणी केली असन
ू ऐन ववधानसभा ननवडणक
ु ीच्या तोंडावर कींत्रा्िाराींना
िोन हिार को्ी रुपयाींची उचल दिली गेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर गह
ृ ननमाणण प्रकल्पाच्या वैधते बद्दल अनेक तक्रारी प्राप्त
झाल्या असन
ू तक्रारीींमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे तसेच वेगवेगळ्या पध्ितीने
लावलेली ककीं मत, पैशाची आगाऊ उचल आिी अनेक वािग्रस्त मद्द
ु याींचा
समावेश करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

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

श्री.एिनार् लशांदे (१०-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे .
घ्क

लसडकोमार्णत प्रधानमींत्री आवास योिनेंतगणत आचथणकदृषट्या िब
ण
ु ल

व

अल्प

उत्पन्न

ग्ाकरीता

मख्
ु यत:

पररवहन

केंदद्रत

ववकास

सींकल्पनेवर आधाररत एकूण ८६९६१ घराींचा प्रकल्प एकूण चार पॅकेि अींतगणत
ववकलसत करण्यात येणार आहे .
(२) हे खरे नाही.

सिर प्रकल्प एकूण चार बाींधकाम पॅकेि अींतगणत ववकलसत करण्यात

येत असन
ू सिर पॅकेिेसकरीता वेगवेगळे कींत्रा्िार नेमण्यात आले आहे त.

प्रत्येक पॅकेिमधील कामाचे स्वरुपामध्ये पररवहन केंदद्रत सवु वधेनस
ु ार बिल
असल्याने प्रत्येक पॅकेिच्या कामाची प्राप्त ननवविा वेगळी होती. चारही
पॅकेिच्या िरामध्ये असलेला र्रक हा त्या पॅकेिच्या कामाच्या स्वरुपानस
ु ार

आहे . सवण कींत्रा्िाराींना अींिािपत्रकीय ककीं मतीशी तल
ु ना करताींना एकसमान
िर पातळी कायम ठे वण्यात आलेली आहे .
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(३) हे खरे नाही.

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

मौिे धनगर टािळी (ता.पूणाथ, जि.परभणी) येर्ील चोरीच्या घटनेबाबत
(२३) ४५१८ (०९-०९-२०२०) श्री.सजु ितलसांह ठािूर : सन्माननीय गह
ृ मांरी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे धनगर ्ाकळी (ता.पण
ू ाण, जि.परभणी) येथे दिनाींक २ मे, २०२०
रोिी मध्यरात्री चोरट्याींनी सोन्या-चाींिीचे िाचगने, रोख रक्कम असे लाखो

रुपयाींचा ऐवि चोरी केल्याची तक्रार श्री.लभमराव लोखींडे याींनी चुडवा पोलीस
ठाणे येथे िाखल केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पोललसाींनी श्वानपथक बो्ाींचे ठसे इत्यािी प्रकारे तपास करुन
िे खील अद्याप चोरीच्या गन्
ु ्याचा तपास लागलेला नाही, हे ही खरे आहे
काय,

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

अनष
ीं ाने सिर गन्
ु ग
ु ्याचा तपास करुन िोषीींवर कारवाई करण्याबाबत व
चोरीस गेलेला मद्द
िे ण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा
ु ेमाल लमळवन
ू
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु (०४-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) सिर प्रकरणी पोलीस स््े शन, चुडवा, जि.परभणी येथे ग.ु र.नीं.

७९ो२०२० भा.िीं .वव. कलम ४५७, ३८० प्रमाणे गन्
ु हा िाखल करण्यात आला
आहे .

सिर प्रकरणी आरोपीचा शोध घेण्याचा कसोशीने प्रयत्न करण्यात

आला असन
आरोपी लमळून न आल्याने गन्
ू
ु हा कायम तपासावर ठे वन
ू
मा.न्यायालयात ‘अ’ वगण समरी सािर करण्यात येत आहे .
(४) ववलींब झालेला नाही.

___________

वि.प. ६ (31)

पातूर (जि.अिोला) तालुक्यातील बोगस त्रबयाणे
उत्पादि िांपनीववरुध्द िारवाई िरण्याबाबत

(२४) ४५८० (१५-०७-२०२०) श्री.अमोल लमटिरी, श्री.शलशिाांत लशांदे, श्री.ववक्रम
िाळे , श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाथणी : सन्माननीय िृषी मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) पातरू (जि.अकोला) तालक्
ु यातील ३१ गावातील शेतकऱ्याींनी ६५ हे क््र
क्षेत्रावर सोयाबीन वपकाची पेरणी केले असता बोगस बबयाणामळ
ु े सोयाबीनचे
पीक उगवले नसल्याने शेतकऱ्याींचे आचथणक नक
ु सान झाले असन
ू शेतकऱ्याींवर

िब
ु ार पेरणीचे सींक् आले असल्याचे माहे िन
ू , २०२० च्या शेव्च्या
सप्ताहात ननिशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

नक
ु सानग्रस्त

शेतकऱ्याींनी

बोगस

बबयाणे

उत्पािक

कींपनीववरुध्ि ववदहत नमन्
ु यात पातरू च्या पींचायत सलमतीच्या कृषी ववभागात
तक्रार िाखल करुन नक
ु सान भरपाईची मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बोगस बबयाणे उत्पािक

कींपनीववरुध्ि कारवाई करुन नक
ु सानग्रस्त शेतकऱ्याींना नक
ु सान भरपाई
िे ण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दादािी भस
ु े (०४-०२-२०२१) : (१) पातरू तालक
ु ा (जि.अकोला) मधील
शेतकऱ्याींच्या सोयाबीन बबयाणाींच्या उगवण शक्ती कमी असल्याच्या तक्रारी
प्राप्त झालेल्या आहे त.
(२) हे खरे आहे .

(३) पातरू तालक
ु ा (जि.अकोला) येथून सोयाबीन बबयाणाींच्या उगवण शक्ती
कमी असल्याच्या आतापयंत एकूण ४२९ शेतकऱ्याींच्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या

आहे त. सिर तक्रारीींच्या अनष
ीं ाने तालक
ु ग
ु ा तक्रार ननवारण सलमतीमार्णत
पींचनामे करण्याची कायणवाही पण
ू ण झालेली आहे . तपासणीअींती ४५ तक्रारीींमध्ये
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बबयाणे

सिोष

असल्याचे

आढळून आले

आहे . त्यापैकी

११

तक्रारिार

शेतकऱ्याींना ६० बॅग (११.०० जक्व.) बबयाणे बिलन
दिले आहे . सिर
ू
बबयाण्याींची रक्कम रुपये १.३२ लाख आहे . उवणररत शेतकऱ्याींना बबयाणे
कींपन्याींकडून नक
ु सान भरपाई िे ण्याबाबत कायणवाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

रािापूर (जि.रत्नाधगरी) येर्े सुपर मल्टीस्पेशाललटी
रुग्णालय उभारण्याबाबत

(२५)

४६२२

(२२-०७-२०२०)

श्री.सदालशव

खोत,

श्री.गोवपचांद

पडळिर :

सन्माननीय सावथिननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नाचगरी जिल््यामध्ये रािापरू तालक
ींु ई-गोवा महामागाणवर
ु ा हा मब
वसलेला असन
ू रत्नाचगरी व लसींधुिग
ु ण जिल््याचे मध्यस्थान आहे , मब
ुीं ई-गोवा
महामागाणवरील रायगडपासन
ू गोव्यापयंत आरोग्यववषयक कोणतीही पररपण
ू ण

सेवा उपलब्ध नसन
ू िोन्ही जिल््याींमधील जिल्हा रुग्णालयेही पररपण
ू ण सेवेत
नसल्यामळ
ु े जिल््यातील एखाद्या अत्यावस्थ रुग्णाला उपचारासाठी मब
ुीं ई
ककीं वा

कोल्हापरू ला

नेण्यालशवाय

कोणताच

ननिशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

पयाणय

उपलब्ध

नसल्याचे

(२) असल्यास, मब
८०
ुीं ई-गोवा हा महामागण डोंगरिऱ्याींमधून िात असन
ू
्क्क्याींपेक्षा िास्त कोकण भागातन
िात असल्याने सिर महामागाणवर
ू
अपघात

झालेल्या

रुग्णाींना

मब
ुीं ई

ककीं वा

कोल्हापरू

येथील

रुग्णालयात

पोहोचण्यास उशीर लागत असन
ू वेळेवर उपचार न लमळाल्यामळ
ु े अनेकिा

रुग्णाींचा मत्ृ यू होत असल्याचे माहे िन
ू , २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिशणनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रािापरू येथे मल््ीस्पेशालल्ी रुग्णालय उभारण्यात यावे अशी
मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी व सामाजिक सींघ्ना तसेच स्थाननकाींनी
शासनाकडे केली असल्याचेही ननिशणनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने रािापरू येथे मल््ीस्पेशालल्ी रुग्णालय
ु ग
त्वररत उभारण्यासींिभाणत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.रािेश टोपे (१५-०२-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे .

िोन्ही जिल््यातील जिल्हा रुग्णालय पण
ण : कायणरत आहे त. मात्र
ू त

एखाद्या अत्यावस्थ रुग्णाला पढ
ु ील तातडीच्या उपचाराथण कोल्हापरू ोमब
ुीं ई येथे
घेवन
ु िातात.

(२) महामागाणवर अपघात होतात हे खरे आहे , मात्र १०८ ची सवु वधा अशा

अपघातग्रस्त रुग्णाींसाठी उपलब्ध आहे त. १०८ रुग्णवादहकेव्िारे नजिकच्या
रुग्णालयात उपचारासाठी रुग्णाींना घेऊन िातात.
(३) हे खरे आहे .

(४) रािापरू पासन
ू िवळपास ११५ कक.मी. अींतरावर सद्य:जस्थतीत सावींतवाडी

येथे १०० खा्ाींचे सप
ु र मल््ीस्पेशालल्ी रुग्णालय मींिूर झालेले असन
ू तेथे
न्यरु ोलोिी, ऑन्कॉलॉिी, यरु ोलॉिी व काडीओलॉिी सवु वधा उपलब्ध होणार आहे त.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

अिोट ते तेल्हारा (जि.अिोला) तालक्
ु यात धचपी येर्े
लघु पाटबांधारे बाांधण्याबाबत

(२६) ४६६२ (०९-०९-२०२०) श्री.अमोल लमटिरी, श्री.शलशिाांत लशांदे, श्री.ववक्रम

िाळे , श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाथणी : सन्माननीय मद
ु ील
ृ व िलसांधारण मांरी पढ
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अको् ते तेल्हारा (जि.अकोला) तालक्
ु यात ३० ककलोमी्रच्या पट्टय
् ाला

सातपड
ु ा पवणत राींगामधुन वाहणाऱ्या लहान-मोठ्या ५२ निया नाल्याींची िे णगी
लाभलेली असणे व त्यानष
ीं ाने चचपी येथे लघु पा्बींधारा व्हावा अशी मागणी
ु ग

स्थाननक िनतेच्यावतीने लोकप्रनतननधीींनी माहे िुल,ै २०२० च्या पदहल्या
सप्ताहात ननवेिनाव्िारे शासनाकडे केली असल्याचे ननिशणनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सिर पा्बींधारासींिभाणत सव्हेक्षण व अींिािपत्रक तयार झालेले

असन
ू ही ननधी अभावी काम प्रलींबबत असल्याचे ननिशणनास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने सिर लघु पा्बींधाऱ्याच्या कामास ननधी
ु ग
उपलब्ध होण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.शांिरराव गडाख (१०-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) मौिे चचपी ल.पा. योिनेच्या धरणाची लाींबी १५ मी.पेक्षा िास्त
असल्यामळ
ु े दिनाींक २७ो०९ो२०१९ च्या पत्रान्वये अधीक्षक अलभयींता (साींडवा)
मध्यवती सींकल्पचचत्र मींडळ नालशक याींच्याकडून प्रस्ताववत ल.पा. योिनेचे

धरण का्च्छे िाचे सींकल्पन तयार करण्याचा प्रस्ताव सािर करण्यात आला

आहे . त्याकरीता आवश्यक रुपये ९.३० लक्ष इतके शल्
ु क िे खील अिा
करण्यात आले आहे . योिनेच्या धरण का्छे िाचे सींकल्पन प्राप्त झाल्यानींतर
पढ
ु ील कायणवाही करण्यात येईल.

___________

हहांगोली जिल््यात पोलीस ववभागाच्या वाहतूि शाखेतील
सहायि पोलीस ननरीक्षि याांचव
े र िारवाई िरण्याबाबत

(२७)

४७४३

(०९-०९-२०२०)

श्री.गोवपचांद

पडळिर,

श्री.सदालशव

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ मांरी पढ

खोत :

(१) दहींगोली जिल््यात पोलीस ववभागाच्या वाहतक
ू शाखेत कायणरत असलेल्या
सहायक पोलीस ननरीक्षक याींनी कोरोना साथीच्या काळात शेतकरी, व्यापारी,
पत्रकार आणण सामान्य िनतेच्या गाडया अडवन
ू त्याींना नाहक त्रास िे ण्यात

येत असल्याच्या ननषेधाथण अनेक तक्रारी िाखल असन
ू त्याींच्या ववरोधात
आींिोलने िे खील झाले आहेत, हे खरे आहे काय,

वि.प. ६ (35)
(२) असल्यास, दिनाींक २९ माचण, २०२० रोिी वा त्यासम
ु ारास कोरोना
साथीच्या काळात सींचारबींिीत लशचथल असलेल्या वेळेत िनतेला वाहतक
ू

पोललसाींकडून ववनाकारण मारहाण होत असल्याबाबत या घ्नेचे वातांकन

करण्यासाठी गेलेले न्यि
१८ आयबीएन लोकमतच्या पत्रकार कन्है यालाल
ू
खींडल
े वाल याींना वाहतक
ू शाखेचे सहायक पोलीस ननरीक्षक याींनी व त्याींच्या
पथकाने ववनाकारण मारहाण करुन कानप्ीस बींिक
ू लावन
ू िीवे मारण्याची
धमकी दिल्याचे ननिशणनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर सहायक पोलीस ननरीक्षक याींनी यापव
ू ी कायणरत

असलेल्या दठकाणीसध्
ु िा वधाण येथे पत्रकार व रािकीय पक्षाींचे पिाचधकारी
याींना मारहाण करणे, नाींिेड येथे स्थाननक गन्
ु हे शाखेत असताना खींडणीच्या
गन्
ु ्याींमध्ये आरोपीने त्याींचे नाव घेणे, तसेच आखाडा बाळापरु (जि.दहींगोली)

येथे व्यापारी लोकप्रनतननधी याींना अवाणच्य भाषेत लशवीगाळ करुन धमक्या

िे णे इत्यािी प्रकार केल्याच्या तक्रारी िाखल असल्याचेही ननिशणनास आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शेतकरी वगण, व्यापारी, सामान्य िनतेला, लोकप्रनतननधीींना
नाहक त्रास िे ऊन अचधकाराचा गैरवापर करणाऱ्या दहींगोली पोलीस ववभागातील

वाहतक
ू शाखेच्या सहायक पोलीस ननरीक्षक याींची शासनाकडून सखोल चौकशी
करण्यात आली आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिरहू पोलीस
ववभागातील वाहतक
शाखेत कायणरत असलेल्या सहायक पोलीस ननरीक्षक
ू
याींना ननलींबबत करण्याबाबत कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.अननल दे शमख
ु (०३-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
तथावप,

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी

दिनाींक

१३ो०६ो२०२०

रोिी

जिल्हाचधकारी व पोलीस अधीक्षक, दहींगोली याींना सींचारबींिीच्या काळात
पोललसाींकडून वाहनधारकाींवर कोणतीही कायणवाही करण्यात येऊ नये, असे
ननवेिन दिले आहे .

वि.प. ६ (36)
(२) असे ननिशणनास आले नाही.
श्री.कन्है यालाल

खींडल
े वाल

याींनी

दिलेल्या

अिाणच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

करण्यात आलेल्या चौकशीत दिनाींक २९ो०३ो२०२० वा त्यासम
ु ारास सींचारबींिी
लशचथल असलेल्या वेळेत श्री.खींडल
े वाल याींना वाहतक
ू शाखेचे सहायक पोलीस

ननरीक्षक श्री.ओमकाींत आनींिराव चचींचोळकर याींनी व त्याींच्या पथकाने

मारहाण करुन कानप्ीस बींिक
लावन
ू
ु जिवे मारण्याची धमकी दिल्याचे
ननषपन्न झाले नाही.

तथावप, सिर प्रकरणात पत्रकार श्री.खींडल
े वाल व त्याींचे सहकारी याींनी

वाहतक
शाखेचे स.पो.नन. चचींचोळकर व कमणचारी याींना मारहाण केल्याने
ू
पोलीस स््े शन दहींगोली शहर येथे ग.ु र.क्र. १६१ो२०२० कलम ३५३, ३३३, ३३२,

२७०, १८६, १८८, १८९, २९४, १४३, १४७, १४९ भा.िीं .वव., आपत्तीव्यवस्थापन
कायिा कलम ५६, व कलम १३५ म.पो.का. प्रमाणे गन्
ु हा िाखल असन
ू
सिरचा गन्
ु हा तपासावर आहे .

(३), (४) व (५) श्री.चचींचोळकर

हे

पोलीस

स््े शन आखाडा

बाळापरु

येथे

कायणरत असताना दिनाींक १३ो१०ो२०१८ रोिी अवैध िुगार खेळणाऱ्या इसमाींवर छापा

मारुन ग.ु र.नीं. ३३०ो१८ कलम १२ (अ) प्रमाणे ८ आरोपीींताववरुध्ि गन्
ु हा िाखल
करण्यात आला. त्यानींतर आखाडा बाळापरु येथील नागरीक व व्यापारी याींनी

दिनाींक १४ो१०ो२०२० रोिी रास्ता रोको आींिोलन करुन स.पो.नन. चचींचोळकर
याींची तात्काळ बिली करावी, अन्यथा आखाडा बाळापरु व परीसरात िग
ु ाणिेवी
मींडळाचे ववसिणन करणार नाही, अशा मागणीचे ननवेिन दिले होते.

श्री.चचींचोळकर हे सहायक पोलीस ननरीक्षक म्हणून पोलीस स््े शन

चगरड, जि.वधाण येथे कायणरत असताना मो्ार वाहन कायद्याचे उल्लींघन
केलेल्या लोकाींवर कारवाई करताना अजश्लल भाषेत लशवीगाळ करुन मारहाण

केल्याच्या व लोकाींशी अरे रावीचे वतणन केल्याच्या कसरु ीच्या अनष
ीं ाने
ु ग

श्री.चचींचोळकर याींना अपर पोलीस महासींचालक (प्रशासन) याींनी अपीलावर
रुपये ३०००ो- तसेच श्री.चचींचोळकर हे वाहतक
ननयींत्रण शाखा, वधाण येथे
ू

नेमणुकीस असताना केलेल्या कसरु ीबाबत पोलीस अधीक्षक, वधाण याींनी
रुपये २०००ो- िीं डाची लशक्षा केली आहे .

वि.प. ६ (37)
पोलीस स््े शन वजिराबाि नाींिेड येथे िाखल ग.ु र.नीं. ४१६ो२०१७ मध्ये

कर्याणिी याींनी श्री.चचींचोळकर याींच्या नावाचा उल्लेख केला होता. परीं त,ु सिर
गन्
ु हयाच्या तपासात त्याींचा सहभाग नसल्याचे ननषपन्न झाले आहे .
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

असननये-घारपी (ता.सावांतवाडी, जि.लसांधद
ु ग
ु )थ मागाथवर
सांरक्षण लभांत बाांधण्याबाबत

(२८) ४७५० (१९-०८-२०२०) डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय ्ामवविास मांरी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) असननये-घारपी (ता.सावींतवाडी, जि.लसींधुिग
ु )ण या मागाणवर िरवषी होणारे

भस्
ू खलन व िरड कोसळणे यासारख्या घ्नेमळ
ु े सिर मागाणवरील वाहतक
ू बींि

करण्यात आली असन
ू उक्त दठकाणी जिववत व ववत्त हानी होण्याचा धोका
ननमाणण

झाला असल्याचे

माहे

ऑगस््,

ननिशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

२०२०

मध्ये

वा

त्यािरम्यान

(२) असल्यास, उपरोक्त मागाणवर सींरक्षण लभींत बाींधण्यासाठी रुपये ८० लाख
मींिूर होऊनही सींरक्षण लभींतीचे काम सरु
ु झाले नसल्याचे ननिशणनास आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने

चौकशी करुन असननये-घारपी

(ता.सावींतवाडी, जि.लसींधि
ु ग
ु )ण मागाणवर सींरक्षण लभींत बाींधण्याबाबत कोणती
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हसन मश्र
ु ीफ (०४-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे .

(२) असननये-घारपी (ता.सावींतवाडी, जि.लसींधुिग
ु )ण या मागाणवर सींरक्षण लभींत
बाींधण्यासाठी रुपये ८० लाख मींिूर झालेले नसन
ू रुपये ८० लाख इतक्या
ननधीची आवश्यकता आहे .

(३) सद्य:जस्थतीत कायणकारी अलभयींता, प्रधानमींत्री ग्रामसडक योिना, लसींधुिग
ु ण
या कायाणलयीन यींत्रणेव्िारे असननये-घारपी (ता.सावींतवाडी, जि.लसींधि
ु ग
ु )ण या
रस्त्याच्या तात्परु त्या िरु
ु स्तीसाठी जिल्हा ननयोिन मधून रुपये १४.९० लक्ष

वि.प. ६ (38)
मींिरू करण्यात आले असन
ू मातीचा दढगारा ह्ववणे, रस्त्याची रुीं िी वाढवन
ू
काँक्री्ीकरण करणे इ.कामे करण्यात आली आहे त. तसेच माहे ऑगस््,

२०२० मध्ये िरडी कोसळून वाहतक
ू बींि झाली होती. सिर िरडीसध्
ु िा सिर
कायाणलयीन यींत्रणेव्िारे ह्ववण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

आहदवासी आश्रमशाळे साठी र्ेट लाभ हस्ताांतरण
योिना सुरू िरण्याबाबत
(२९) ४८७० (२३-११-२०२०) श्री.प्रववण दरे िर, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरां िन

डावखरे , डॉ.पररणय फुिे, श्री.वविय ऊफथ भाई धगरिर, श्री.सदालशव खोत,
श्री.महादे व िानिर, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय आहदवासी वविास
मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) आदिवासी आश्रमशाळे साठी सरू
ु करण्यात आलेली थे् लाभ हस्ताींतरण
योिना बींि न करण्याबाबत मा.ववरोधी पक्षनेत,े ववधान पररषि याींनी दिनाींक
२५ सप््ें बर, २०२० रोिी वा त्यासम
ु ारास लेखी पत्राव्िारे ववनींती केली होती, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गैरव्यवहार रोखण्यासाठी सरू
ु केलेल्या या योिनेचे स्वरूप
बिलण्याचे कारण काय आहे ,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पन्
ु हा डीबी्ीव्िारे
ववद्याथ्यायांना लाभ िे ण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

अॅड. िे.सी.पाडवी (०९-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे .

(२) डीबी्ी योिना बींि करण्याच्या अनष
ीं ाने राज्यात आींिोलने झाली असन
ु ग
ू
रोख रक्कम हातात आल्याने त्याचा वापर मल
ु ाींकडून आवश्यक बाबीींसाठी व
सकस आहारासाठी न झाल्याने आरोग्याचे प्रश्न ननमाणण झाल्याची बाब
मा.ववधानसभा सिस्याींनी ननिशणनास आणून दिली असन
ू त्याींनी सिर योिना
रद्द करण्याबाबत मागणी केली आहे .

वि.प. ६ (39)
त्यास अनस
ु रून शासकीय आश्रमशाळा व शासकीय वसनतगह
ृ ाींतील

ववद्याथ्यायांकरीता कायणरत थे् लाभ हस्ताींतरण (डीबी्ी) धोरणाचा अभ्यास

करण्यासाठी दिनाींक १३ो०८ो२०२० रोिीच्या शासन ननणणयान्वये अभ्यासग्ाची
स्थापन करण्यात आली आहे . सिर अभ्यासग्ास दिनाींक १५ो१२ो२०२० पयंत
मि
ु तवाढ िे ण्यात आलेली आहे . अभ्यासग्ाच्या लशर्ारशीनस
ु ार पढ
ु ील उचचत
ननणणय घेण्यात येईल.

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

पैठण ते औरां गाबाद राज्य मागाथच्या चौपदरीिरणाचे
िाम प्रलांत्रबत असल्याबाबत
(३०) ४९०५ (१४-१२-२०२०) श्री.ववक्रम िाळे , डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.शलशिाांत लशांदे,

श्री.अमोल लमटिरी, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाथणी : हदनाांि ८ सप्टें बर, २०२० रोिी
सभागह
ृ ाच्या पटलावर ठे वण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी
क्रमाांि ४ मधील प्रश्न क्रमाांि २८७८ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत

सन्माननीय सावथिननि बाांधिाम (सावथिननि उपक्रम) मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) पैठण ते औरीं गाबाि या िोन महत्वाच्या शहराींना तसेच महत्वाच्या

औद्योचगक व साींस्कृनतक क्षेत्राला परु क ठरणाऱ्या राज्य मागाणचे रुपाींतर

राषरीय महामागाणत करुन त्यास एनएच-७५२ ई (NH-७५२ E) हा क्रमाींक
िे वन
ू केंद्र शासनाने सिर रस्ता मध्यम प्राधान्यक्रम (Medium Priority)

मध्ये अींतभत
ूण केला असन
ू सिर रस्त्याच्या चौपिरीकरणाचे कामाची कायणवाही
प्रगतीपथावर असल्याचे ननिशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरणी केंद्र शासनातर्े ‘भारतमाला’ योिनेंतगणत
भारतीय राषरीय रािमागण प्राचधकरणामार्णत DPR बनववण्याचे काम मे.ईगीस
इींडडया

मयाण.

या

सल्लागार

कींपनीकडून

प्रगतीपथावर

असल्यामळ
ु े

चौपिरीकरणाच्या कामाला शासनाने मींिूरी दिली म्हणणे सींयजु क्तक होणार

नाही, असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागण प्राचधकरण, औरीं गाबाि
याींनी कळववले आहे , हे ही खरे आहे काय,

वि.प. ६ (40)
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने DPR बनवन
ु ग
ू उक्त प्रकल्पास मींिूरी

िे ण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच मींिरू ी
दिलेल्या कामाचे स्वरुप काय असणार आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनार् लशांदे (०१-०२-२०२१) : (१) पैठण ते औरीं गाबाि एनएच-७५२ ई

(NH-७५२ E) चौपिरीकरणाचे काम केंद्र शासनाच्या भारतीय राषरीय रािमागण
प्राचधकरण, औरीं गाबाि याींच्या अखत्यारीतील आहे .

सिर कामाबाबतच्या DPR मींिुरीनींतर पढ
ु ील कायणवाही करण्यात

येणार आहे , असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागण प्राचधकरण,
औरीं गाबाि याींनी कळववले आहे .

(२) हे खरे असन
ू DPR मींिुरीनींतर केंद्र शासनातर्े प्रस्ताववत रस्त्याच्या

बाींधकामाकरीता मींिुरीची पढ
ु ील प्रकक्रया करण्यात येत,े असे प्रकल्प सींचालक,
भारतीय राषरीय रािमागण प्राचधकरण, औरीं गाबाि याींनी कळववले आहे .

(३) प्रस्ताववत रस्त्याच्या DPR अींतगणत Feasibility Study Report

प्रािे लशक अचधकारी, भारतीय राषरीय रािमागण प्राचधकरण, नागपरू याींचेकडे
दिनाींक ३०ो०९ो२०२० रोिी मींिुरीसाठी सािर करण्यात आला आहे , असे

प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागण प्राचधकरण, औरीं गाबाि याींनी
कळववले आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

वैदयिीय लशक्षण ववभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत
(३१) ४९३५ (१७-११-२०२०) श्री.ववक्रम िाळे , डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.शलशिाांत लशांदे,
श्री.अमोल लमटिरी, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाथणी : सन्माननीय वैदयिीय लशक्षण
मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वैद्यकीय लशक्षण ववभागाींतगणत वैद्यकीय महाववद्यालयात माहे िून,

२०२० मध्ये वा त्यािरम्यान अचधषठाता, प्राध्यापक व अचधव्याख्याता तसेच
रुग्णालयातील डॉक््र, पररचारीका, वॉडणबॉय इत्यािीींसारखी आवश्यक असणारी
एकूण मींिूर पिे ककती आहेत, त्यापैकी ककती पिे ररक्त आहे त,

वि.प. ६ (41)
(२)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

शासनाने

कोरोनासारख्या

भववषयात

उद्भवणाऱ्या आपत्तीींना तोंड िे ण्यासाठी सिर ररक्त पिे भरण्याबाबत कोणती
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अलमत ववलासराव दे शमख
(०४-०२-२०२१) : (१) सींचालक, वैद्यकीय
ु

लशक्षण व सींशोधन सींचालनालय, मब
ुीं ई अखत्यारीत असलेल्या राज्यातील सवण
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालये यामधील वगण-१ ते वगण-४ या
सींवगाणतील एकूण २६.९५ ्क्के पिे ररक्त आहे त.

(२) ररक्त पिे भरण्याबाबत ननयमानस
ु ार कायणवाही सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

राज्यात िात पडताळणीची प्रिरणे प्रलांत्रबत असल्याबाबत
(३२) ५०२४ (२३-११-२०२०) श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदालशव खोत, श्री.प्रववण
दरे िर : सन्माननीय सामाजिि न्याय मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) राज्यात िात पडताळणी प्रमाणपत्र प्रकक्रया वेब पो्ण लच्या माध्यमातन
ू
प्रायोचगक तत्त्वावर ऑनलाईन पध्ितीने कायणरत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िात प्रमाणपत्र पडताळणीचे माहे सप््ें बर, २०२० पयंत
३५ हिार प्रकरणे प्रलींबबत असल्याचे ननिशणनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उक्त प्रलींबबत

प्रकरणे तात्काळ ननकाली काढण्याच्या दृष्ीने कोणती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धनांिय मड
ुां े (१५-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे . दिनाींक २४ डडसेंबर, २०१२
पासन
ू िात प्रमाणपत्र पडताळणी मादहती प्रणाली कायाणजन्वत करण्यात आली आहे .

तद्नींतर पढ
ु ील ्प्प्यामध्ये िात वैधता प्रमाणपत्र ऑनलाईन प्रकक्रया (डडिी्ल
स्वाक्षरीने) िे णेबाबतची कायणवाही दिनाींक ०१ ऑगस््, २०२० पासन
ू सरु
ु आहे .

वि.प. ६ (42)
(२) माहे ऑक््ोबर, २०२० अखेर एकूण ४०३२६ प्रकरणे कायणवाहीकरीता

प्रलींबबत असन
त्यापैकी ३२६२२ प्रकरणे ववहित तीन मदहन्याींपेक्षा कमी
ू
कालावधीची आहे त. तर तीन मदहन्याींपेक्षा िास्त कालावधीची ७७०४ प्रकरणे
प्रलींबबत आहे त.

(३) शासन तसेच डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर सींशोधन व प्रलशक्षण सींस्था (बा्दी ),
पण
ु े याींच्यास्तरावरुन ऑनलाईन पध्ितीने बैठकाींव्दारे सलमत्याींच्या प्रलींबबत

प्रकरणाींचा आढावा घेवन
ू प्रलींबबत प्रकरणे ननयमानस
ु ार तातडीने ननकाली
काढण्याची

कायणवाही

करण्याबाबत

जिल्हा

िात

प्रमाणपत्र

पडताळणी

सलमत्याींना वेळोवेळी सचू चत करण्यात आलेले आहे . तसेच प्रलींबबत प्रकरणाींचा
ननप्ारा करण्याबाबत ननिे श िे खील िे ण्यात आलेले आहे त.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

लशक्षण हक्ि िायदयाांतगथत प्रवेश घेतलेल्या ववदयार्थयाांचे
शुल्ि परतावा प्रलांत्रबत असल्याबाबत
(३३) ५०५७ (१८-११-२०२०) श्री.वविय ऊफथ भाई धगरिर, श्री.प्रववण दरे िर,

श्री.रामननवास लसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराव गाणार, श्री.प्रशाांत

पररचारि : सन्माननीय शालेय लशक्षण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) शैक्षणणक वषण सरु
होऊन तीन मदहने झाले तरी लशक्षण हक्क
ु
कायद्याींतगणत प्रवेश घेतलेले ववद्याथी लशक्षणापासन
ू वींचचत रादहल्याचे माहे
सप््ें बर, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाकडून शल्
ु क परतावा न लमळाल्याचे कारण िे त
ववद्याथ्यायांना पढ
ु ील इयत्तेत प्रवेश िे ण्यास शाळाींनी नकार दिला, तसेच

ववद्याथ्यायांकडून पस्
ु तके, गणवेश आणण इतर गोष्ीींसाठी ५ हिार रुपये वसल
ू
केले िात असल्याचेही ननिशणनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन गरीब व गरिू
ववद्याथ्यायांना हक्काचे लशक्षण उपलब्ध करुन िे ण्यासाठी शासन कोणती
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.प. ६ (43)
प्रा.वषाथ गायिवाड (१२-०२-२०२१) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.
लशक्षण

कोरोना प्रािभ
ु ाणवामळ
ु े िरी प्राथलमकचे वगण बींि असले तरी Online
सरु
ु

आहे .

तसेच

TV/Radio,

Community

स्वयींसेवकामार्णत वगण सरु
ु आहे त.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

classes

व

___________

आयसीटी व आयटी लशक्षिाांना पूवव
थ त सेवेत
घेऊन वेतन सुरू िरण्याबाबत

(३४)

५०८०

(१८-११-२०२०)

श्री.िवपल

पाटील,

श्री.नागोराव

गाणार,

श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय शालेय लशक्षण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१)

केंद्र

शासनाने

माध्यलमक

व

उच्च

माध्यलमक

शाळे तील

शालेय

ववद्याथ्यायांना सींगणकाचे ज्ञान िे वन
ू साक्षर करण्यासाठी सन २००८ मध्ये सरु
ु
केलेल्या आयसी्ी योिनेनस
ु ार कींपन्याींशी करार करून त्याींच्यामार्णत सम
ु ारे

८००० लशक्षकाींना ब्
ु तत्वावर कींपन्याींच्यावतीने ५ वषाणसाठी नेमणक
ु ा िे ण्यात
आल्या होत्या, तसेच, शासनाने माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये करार सींपल्याचे
कारण िे वन
ू ही योिना बींि केली, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

ऑनलाईन

लशक्षणाच्या

पाश्वणभम
ू ीवर

शाळाींमधील आयसी्ी लॅ ब सरू
ण त
ु करून आयसी्ी व आय्ी लशक्षकाींना पव
ू व
सेवेत सामावन
ू घेवन
ू वेतन व न्याय िे ण्याबाबतची मागणी लशक्षक भारती,
वविभण आयसी्ी सींगणक लशक्षक सींघ्ना तसेच महाराषर राज्य लशक्षक

पररषिे चे लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक २३ िुल,ै २०१९ व दिनाींक २० माचण, २०२०
रोिी शासनास पत्र पाठवन
ू केली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायणवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.प. ६ (44)
प्रा. वषाथ गायिवाड (१२-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.

ICT instructors हे सींबचीं धत खािगी कींपनीचे कींत्रा्ी कमणचारी

आहे त. ५ वषण सींपल्यानींतर सींबचीं धत शाळे ला परु ववण्यात आलेले सींगणक

ननरुपयोगी (Writeoff) होतात. त्यामळ
ु े या कमणचाऱ्याींना त्या शाळे त सींगणक
लशक्षणाचे काम राहात नाही. त्यामळ
ु े कींत्रा्ी तत्वावरील ICT प्रलशक्षकाींच्या
सेवा सींबचीं धत सींस्थाींनी सींपषु ्ात आणल्या आहे त.

(२) हे खरे आहे . तथावप, ही केंद्र परु स्कृत योिना असन
ू ती केंद्र शासनाच्या
मागणिशणक तत्वानस
ु ार राबवावी लागते.
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

िौटुांत्रबि वादातील शेतिलमनीची प्रिरणे (जि.परभणी) तहलसल व
उपववभागीय अधधिारी स्तरावर प्रलांत्रबत असल्याबाबत

(३५) ५१०८ (१३-१२-२०२०) श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाथणी, श्री.शलशिाांत लशांदे,

श्री.ववक्रम िाळे , श्री.अमोल लमटिरी : सन्माननीय महसल
मांरी पढ
ू
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िमीन महसल
अचधननयम, १९६६ च्या कलम ८५ नस
ू
ु ार कौ्ुींबबक
वािातील शेत िलमनीची ३९८ प्रकरणे परभणी जिल््यातील तहलसल व
उपववभागीय अचधकारी स्तरावर प्रलींबबत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, माहे िुल,ै २०१८ च्या शासन आिे शाप्रमाणे सवण जिल्हाचधकारी
व तहलसलिार याींनी ववदहत मि
ु तीत सिरील प्रकरणे ननकाली न काढता
प्रलींबबत ठे वल्याने कौ्ुींबबक वाि ननमाणण झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वरील सवण प्रकरणे ववदहत मि
ु तीत ननकाली काढण्याबाबत

तहलसलिार व उपववभागीय अचधकारी याींच्यावर िबाबिारी ननजश्चत करण्यात
येणार आहे

काय, तसेच ककती मि
ु तीत सवण प्रकरणे ननकाली काढून

शेतकऱ्याींना न्याय िे ण्यात येणार आहे ,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायणवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.प. ६ (45)
श्री.बाळासाहे ब र्ोरात (२९-०१-२०२१) : (१), (२), (३) व (४) परभणी

जिल््यात महाराषर िमीन महसल
ू सींदहता १९६६ चे कलम ८५ अन्वये, सवण
तहलसल कायाणलयाींकडे डडसेंबर, २०१९ मध्ये एकूण ३९८ प्रकरणे प्रलींबबत होती.
िरम्यानच्या

काळात

सद्य:जस्थतीत

सरू
ु

असलेल्या

कोरोना

ववषाणच्
ू या

महामारीमळ
ु े तहलसल स्तरावर ननयोजित कामकाि होऊ शकलेले नाही. तरी
िे खील

प्रकरणे

ननकाली

काढण्यात

आली

असन
ू ,

प्राप्त

मादहतीनस
ु ार

सद्य:जस्थतीत एकूण २०१ प्रकरणे प्रलींबबत असन
ू , सिर प्रकरणे तीन
मदहन्यात ननकाली काढण्याचे सींकल्पीत आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

राज्यातील िननष्ट्ठ महाववदयालयीन लशक्षिाांच्या
समस्या ननिाली िाढण्याबाबत
(३६) ५२८३ (१८-११-२०२०) श्री.नागोराव गाणार, श्री.प्रववण दरे िर, अॅड.ननरां िन
डावखरे , श्री.वविय ऊफथ भाई धगरिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास

आांबटिर : सन्माननीय शालेय लशक्षण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :(१)

राज्यातील

कननषठ

महाववद्यालयीन

लशक्षकाींच्या

समस्या

ननकाली

काढण्याचे आश्वासन मा.शालेय लशक्षण मींत्र्याींनी अनेकिा िे ऊनही अद्याप
पत
ण ा न केल्याने गोंदिया जिल््यातील ववववध सींघ्नाींनी लशक्षकाींच्या
ु त

प्रलींबबत मागण्यासाठी शासनास ननवेिन दिल्याचे माहे सप््ें बर, २०२० च्या
पदहल्या आठवडयात ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागण्याींमध्ये दिनाींक १ नोव्हें बर, २००५ पव
ु ी ्प्पा
अनि
ु ानावर ननयक्
ु त झालेल्या लशक्षकाींवर िन्
ु या पेन्शनबाबत अन्याय िरू
करुन २००५ नींतर सेवेत िाखल झालेल्या लशक्षकाींनाही िुनीच पेन्शन योिना

लागू करावी, अनि
ु ान द्यावे, ववनावेतन वाढीव पिावर कायणरत लशक्षकाींना पि

मींिूर व वेतन अनि
ु ान वषाणची आश्वालसत प्रगती योिना लशक्षकाींना लागू
करावी आिी मागण्या केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

वि.प. ६ (46)
(३)

असल्यास,

महाववद्यालयीन

उपरोक्त

लशक्षकाींच्या

प्रकरणी

समस्या

कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

शासनाने

ननकाली

चौकशी

करुन

काढण्याकरीता

कननषठ
कोणती

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. वषाथ गायिवाड (०२-०२-२०२१) : (१) अींशत: खरे आहे.

महाराषर राज्य उच्च माध्यलमकोकननषठ महाववद्यालय शाळा कृती

सींघ्ना, गोंदिया याींनी दिनाींक ७ो०८ो२०२० रोिी गोंदिया जिल्हा लशक्षक

भारती मख्
ु याध्यापक सींघ्ना याींनी दिनाींक २०ो०९ो२०२० रोिी ननवेिन दिले
आहे .

(२) अींशत: खरे आहे.

सिर ननवेिनामध्ये, अनि
ु ानासाठी पात्र घोवषत शाळाींना मींिूर अनि
ु ान

ननधी ववतरणाचा शासन आिे श व लशक्षकाींचा पगार खात्यावर िमा करणे,
तसेच अघोवषत उच्च व माध्यलमक शाळाींना अनि
ु ानासह घोवषत करणे
त्याचप्रमाणे प्रयोगशाळा सहायकाचे पि शालाथण प्रणाललत समाववष् करणे,

नक्षलग्रस्त प्रोत्साहन भत्ता मळ
वेतनाच्या १५ ्क्के लमळणेबाबत या
ू
मागण्या केल्या आहे त.

(३) कननषठ महाववद्यालयीन लशक्षकाींच्या मागण्या तपासण्यात येत आहे त.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

आरटीई प्रनतक्षा यादीत वेगळया नावाांचा समावेश िेल्याबाबत
(३७) ५२९३ (१३-१२-२०२०) श्री.अांबादास दानवे : सन्माननीय शालेय लशक्षण
मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाि येथे लशक्षण हक्क कायद्यानस
ु ार (आर्ीई) मोर्त प्रवेश

प्रक्रियेच्या िस
ु ऱ्या ्प्प्यात पदहल्या र्ेरीतील प्रवेश प्रकक्रयेत पात्र ठरलेली
परीं तु मागील ३ मदहने शाळाींना भे्ी न दिलेल्या (नॉ् ॲप्रोच) ववद्याथ्यायांचा

प्रनतक्षा यािीत समावेश केल्याची घ्ना माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा
त्यािरम्यान ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

वि.प. ६ (47)
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

प्रा. वषाथ गायिवाड (१६-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

अिोला (जि.अिोला) येर्ील अनतववशेषोपचार
रुग्णालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत
(३८)

५३२१

(१७-११-२०२०)

डॉ.रणजित

पाटील :

लशक्षण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

वैदयिीय

(१) अकोला (जि.अकोला) येथील अनतववशेषोपचार रुग्णालयासाठी शासनाने
आवश्यक असलेली पिे मींिरू केलेली असताना र्क्त पि भरती अभावी सिर
रुग्णालय सरू
ु करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सिर

रुग्णालय

हे

कोरोना

महामारीच्या

पाश्वणभम
ू ीवर

रुग्णसेवेसाठी सरू
ु करावे अशी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मागणी केली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर रुग्णालय सरू
ु करण्यासाठी तेथे पि भरती करून
कोरोना बाचधत रुग्णाींच्या उपचारासाठी उपलब्ध करून िे ण्याबाबत शासनाने
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अलमत ववलासराव दे शमख
ु (०४-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
प्रधानमींत्री

अनतववशेषोपचार

स्वास्थ

रुग्णालयासाठी

सरु क्षा

प्रथम

योिनेंतगणत

्प्प्याकरीता

अकोला

२२३

पिे

येथील

ननमाणण

करण्यास मा.मींबत्रमींडळाच्या दिनाींक ०२ो१२ो२०२० च्या बैठकीत मान्यता
िे ण्यात आली आहे .

(२) होय, खरे आहे .

वि.प. ६ (48)
(३) अनतववशेषोपचार रुग्णालयासाठी बाींधण्यात आलेल्या इमारतीमध्ये कोववड
रुग्णाींकरीता

३००

खा्ाींची

व्यवस्था

करण्यात

आली

मनषु यबळाच्या माध्यमातन
ू रुग्णाींवर उपचार करण्यात आले.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

असन
ू

उपलब्ध

___________

वैदयिीय महाववदयालयातील डॉक्टर खािगी दवाखाने सुरू ठे वून
आपल्या मिीनुसार दे यि आिारीत असल्याबाबत

(३९) ५४२२ (१७-११-२०२०) श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रववण दरे िर, डॉ.पररणय

फुिे, अॅड.ननरां िन डावखरे , श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय वैदयिीय लशक्षण
मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यवतमाळ जिल््यात कोरोनाने मत्ृ यच
ू े प्रमाण वाढले असन
ू वैद्यकीय

महाववद्यालयातील अनेक डॉक््र खािगी िवाखाने सरू
ठे वन
आपल्या
ु
ू

मिीनस
ु ार िे यक आकारुन गररबाींना र्सवत असल्याचे ननिशणनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

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

काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने अशा डॉक््राींववरोधात कोणती कारवाई
ु ग
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अलमत ववलासराव दे शमख
ु (०४-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्भवत नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

तुमसर (जि.भांडारा) तालुक्यातील पाटबांधारे
ववभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत

(४०) ५५७५ (२३-११-२०२०) डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय िलसांपदा मांरी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लसहोरा (ता.तम
ु सर, जि.भींडारा) येथील चाींिपरू िलाशय अींतगणत पाणी
वा्पाची िबाबिारी साींभाळणाऱ्या पा्बींधारे ववभागात ररक्त पिाींमळ
ु े ववकास

वि.प. ६ (49)
कामे प्रलींबबत राहत असन
ू पाणी वा्प, नहर व कालव्याींची िे खभाल व

िरु
ु स्ती कामेही प्रलींबबत राहत असल्याचे माहे सप््ें बर, २०२० मध्ये वा
त्यािरम्यान ननिशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, तम
ु सर तालक्
ु यातील पा्बींधारे

ववभागातील ररक्त पिे

भरण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी शासनाकडे लेखी ननवेिनाव्िारे मागणी
केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ररक्त पिे भरण्याबाबत
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ियांत पाटील (१७-०२-२०२१) : (१) होय, अींशत: खरे आहे .

उपलब्ध कमणचाऱ्याींकडून पाणी वा्प, नहर व कालव्याींची िे खभाल व

िरू
ु स्ती इत्यािी कामे पार पाडण्यात येत आहे त.

(२) व (३) असे ननवेिन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही, तथावप,

सरळसेवेने ननयक्
ु ती िे ण्यात आलेल्या सहाय्यक अलभयींता श्रेणी-२ सींवगाणतील
एकूण १८ पिे नागपरू ववभागासाठी प्रस्ताववत करण्यात आली आहे त.
शासन ननणणय, ववत्त ववभाग, दिनाींक

२

िून,

२०१५ अन्वये

सरळसेवा भरतीवर ननबंध घालण्यात आले असन
शासन ननणणय, ववत्त
ू
ववभाग, दिनाींक २५ मे, २०१७ अन्वये ववभागाचा आकृनतबींध सध
ु ारीत
झाल्यालशवाय पि भरती करण्यास िे खील ननबंध आहे त. सद्य:जस्थतीत

िलसींपिा ववभागाचा आकृनतबींध सध
ु ारीत करण्याची कायणवाही शासनस्तरावर
प्रगतीत आहे . त्यानस
ु ार ववभागाच्या आकृनतबींधास अींनतम मान्यता प्राप्त
झाल्यानींतर ग् ‘क’ व ग् ‘ड’ सींवगाणतील ररक्त पिे भरण्याबाबत आवश्यक
कायणवाही करता येईल.
तसेच,

लशकाऊ

उमेिवार

अचधननयम,

१९६१

अींतगणत

िलसींपिा

ववभागात लसींचन व्यवस्थापनासाठी तात्परु त्या स्वरुपात कननषठ अलभयींता या
ताींबत्रक सींवगाणत लशकाऊ उमेिवार भरती करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या
ववचाराधीन आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

वि.प. ६ (50)

पुणे शहरात हाय िपॅलसटी मास राजन्झट रुट योिना राबववण्याबाबत
(४१) ५५८३ (२०-११-२०२०) श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफथ भाई िगताप,
डॉ.सध
ु ीर

ताांबे,

श्री.अमरनार्

रािरू िर,

डॉ.विाहत

लमझाथ,

श्री.मोहनराव

िदम : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १६१३ ला हदनाांि १८ माचथ, २०२० रोिी
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय नगरवविास मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े शहरातील वाहतक
ू कोंडीवर उपाययोिना करण्याकरीता पण
ु े शहरात
हाय कॅपॅलस्ी मास राजन्झ् रु् (एचसीएम्ीआर) ही योिना राबववण्याचा
ननणणय घेण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सिर

योिनेचे

स्वरुप

अींमलबिावणी करण्यासाठी कोणती

काय

यींत्रणा

आहे

असणार

व

सिर

आहे

योिनेची

तसेच

उक्त

योिनेच्या अींमलबिावणीसाठी ककती ननधीची आवश्यकता आहे , सिर ननधी

कशाप्रकारे उपलब्ध करण्यात येणार आहे व योिनेच्या कामास केव्हा सरु
ु वात
करण्यात येणार आहे , याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायणवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनार् लशांदे (२८-०१-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे.

(२) व (३) प्रस्तत
ु योिनेचे सींक्षक्षप्त स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे :•

•
•
•

या प्रकल्पाींतगणत २४ मी. रूींिीचा आणण एकूण ३६ कक.मी. लाींबीचा

उन्नत स्वरूपाचा (Elevated) वतळ
ुण ाकार मागण शहरातन
ू प्रस्ताववत
करण्यात आलेला आहे .

यामध्ये िोन लेन बी.आर.्ी. (Bus Rapid Transit) व चार लेन
खािगी वाहने याप्रमाणे ननयोिन केलेले आहे .

सिर उन्नत मागण आजस्तत्वातील रस्त्याींना रॅम्पव्िारे िोडण्यात येणार आहे .

या प्रकल्पाींतगणत बोपोडी, पण
ु े ववद्यापीठ चौक, सेनापती बाप् रस्ता,
पौड र्ा्ा, कवे रोड, ित्तवाडी, सारसबाग, स्वारगे्, नेहरू रस्ता,

लल्
ु लानगर, वाणवडी, रामवाडी, मढ
ुीं वा वडगाींवशेरी, ववमाननगर चौक
व ववश्राींतवाडी या प्रमाणे माचगणका आहे त.
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•

या योिनेची अींमलबिावणी पण
ु े महानगरपाललकेमार्णत करण्यात येणार

•

या योिनेचा प्रकल्पीय एकूण खचण रुपये ८५७२ को्ी असन
ू त्यापैकी

•
•

•
•

आहे .

उन्नत माचगणकेसाठी रुपये ५१९२ को्ी आवश्यक आहे त.

शासन मान्यतेतील अ्ीींनस
ु ार या प्रकल्पासाठी आवश्यक ननधी पण
ु े
महानगरपाललकेने स्वत: उभारावयाचा आहे .

सिर ननधी पण
ु े महानगरपाललकेकडून वेगवेगळया उपाययोिना करुन

त्याचप्रमाणे अथणसहाय्य घेऊन उभारण्यात येणार असल्याचे पण
ु े
महानगरपाललकेने कळववले आहे .

या प्रकल्पाची ननवविा प्रकक्रया राबववली असता बािार भावाशी सस
ीं त
ु ग
ननवविा प्राप्त न झाल्याने सिरची ननवविा रद्द करण्यात आलेली आहे .

सद्य:जस्थतीत सिर प्रकल्पाचा र्ेर आढावा घेऊन ववववध बाबीींचे

पन
ु ववणलोकन करुन पढ
ु ील कायणवाही करण्यात येणार असल्याचे पण
ु े
महानगरपाललकेने कळववले आहे .
___________

मांडणगड व खेड (जि.रत्नाधगरी) येर्ील शासिीय
ववश्रामगह
ृ ाांची पुनबाांधणी िरण्याबाबत

(४२) ५५८७ (१४-१२-२०२०) श्री.रामदास िदम : हदनाांि ८ सप्टें बर, २०२०
रोिी सभागह
ृ ाच्या पटलावर ठे वण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या

यादी क्रमाांि ३ मधील प्रश्न क्रमाांि ३२५९ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत

सन्माननीय सावथिननि बाांधिाम (सावथिननि उपक्रम वगळून) मांरी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मींडणगड व खेड (जि.रत्नाचगरी) येथील शासकीय ववश्रामगह
ृ , इमारतीच्या

पन
ु बांधणीच्या (बाींधकाम करणे) अींिािपत्रकास मान्यता िे ऊन ननधी उपलब्ध
करणेबाबत दिनाींक २६ र्ेब्रव
ु ारी, २०२० रोिी शासनाकडे पत्रव्यवहार केला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मींडणगड व खेड तालक्
ु यातील शासकीय ववश्रामगह
ृ ाच्या

इमारतीच्या पन
ु बांधणीकरीता ननधी उपलब्ध करणेबाबत शासनाने कोणती
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.अशोिराव चव्हाण (०१-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे .

(२) खेड ववश्रामगह
ीं ल्पात समाववष् असन
ू सद्य:जस्थतीत
ृ ाचे काम अथणसक

प्रगतीपथावर आहे . मींडणगड येथील शासकीय ववश्रामगह
ु स्ती व
ृ ाींच्या िरु
पन
ु बांधणीबाबत ननधी, ननकष व प्राधान्यक्रमानस
ु ार आवश्यक कायणवाही
करण्यात येत आहे .

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

राज्यात अनद
ु ानावर आलेल्या शाळाांना ननयलमत वेतन लमळण्याबाबत
(४३) ५६३१ (१३-१२-२०२०) डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफथ
भाई िगताप, श्री.अमरनार् रािूरिर, श्री.ववक्रम िाळे , श्री.बाळाराम पाटील :
सन्माननीय शालेय लशक्षण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात सन २००७ नींतर अनि
ु ानावर असलेल्या शाळाींना योिनेतर
(प्लान) मध्ये असल्याने ननयलमत वेतन लमळत नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त शाळाींना योिनाबाहय (नॉन प्लान) मध्ये करण्यात
येऊन ननयलमत वेतन लमळावे अशी मागणी आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिरहू मागणीनस
ु ार
कोणता ननणणय घेतला वा घेण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

प्रा. वषाथ गायिवाड (१६-०२-२०२१) : (१) अींशत: खरे आहे .

(२) व (३) बजगर आिजवासी उपयोिना क्षेतर् ामधील सन २००७ नींतर

अनि
ु ानावर आलेल्या शाळाोतक
ु डया शासन ननणणय, दिनाींक २१ ऑगस््, २०१८
नस
ु ार योिनाबा्य (प्लॅ न ्ू नॉन प्लॅ न) मध्ये करण्यात आल्या आहे त.
आदिवासी

उपयोिना

क्षेत्रामधील

सन

आलेल्या शाळाोतक
ु डयाबाबत कायणवाही सरू
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

२००७

नींतर

अनि
ु ानावर
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नागाव (ता.अललबाग, जि.रायगड) ्ामपांचायत हद्दीतील
नागाव-पाल्हे खाडीवर नवीन पूल बाांधण्याबाबत
(४४)

५६४६

(१४-११-२०२०)

श्री.ियांत

प्रभािर

पाटील :

सन्माननीय

सावथिननि बाांधिाम (सावथिननि उपक्रम वगळून) मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) नागाव (ता.अललबाग, जि.रायगड) ग्रामपींचायत हद्दीतील नागाव-पाल्हे

खाडी पल
ू नािरू
ू स्त झाला असन
ू केव्हाही पडण्याची शक्यता ननमाणण झाली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर िरु वस्था झालेल्या पल
ू ावरून अविड व इतर वाहनाींची

वाहतक
ननयलमत होत असल्याने अपघात होवन
िीववतहानी होण्याची
ू
ू
शक्यता ननमाणण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर पल
ू ाचे नव्याने बाींधकाम करण्यात यावे अशा मागणीचे
ननवेिन नागाव ग्रामपींचायतीचे सरपींच व ग्रामस्थ याींनी सींबचीं धत सावणिननक
बाींधकाम ववभागास दिले आहे , हे ही खरे आहे काय,

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

आढळून आले

व त्यानष
ीं ाने
ु ग

नागाव-पाल्हे

खाडीवर

बाींधण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

नवीन

पल
ू

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.अशोिराव चव्हाण (१५-०२-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे .

या पल
ु ाच्या स्रक्चरल ऑडी् अहवालानस
ू ार पल
ु ाची िरु
ु स्ती करणे

आवश्यक आहे .

(२) हे खरे नाही.

सद्य:जस्थतीत जिल्हाचधकारी, रायगड याींच्या दिनाींक ०४ो११ो२०२०

च्या अचधसच
बींि करण्यात
ू नेनस
ु ार या पल
ु ावरून होणारी अविड वाहतक
ू
आली आहे .
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(३) व (४) होय, हे खरे आहे .

प्रश्नाींककत पल
ू ाच्या पन
ु बांधणीकरीता सन २०२०-२०२१ या आचथणक

वषाणतील अथणसक
ीं ल्पात समाववषठ करण्यात आली असन
ू , त्याकामासाठी
तरति
ू करण्यात आली आहे.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

प्रलसध्द िवी सायमन माटीन तसेच ज्येष्ट्ठ सामाजिि
िायथिते मािुथस डाबरे याांना नोटीसा पाठववल्याबाबत
(४५) ४६५८४ (१०-०७-२०१९) श्री.अननिेत तटिरे , श्री.ववक्रम िाळे , श्री.सनतश
चव्हाण : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ मांरी पढ

(१) प्रलसध्ि कवी सायमन मा्दी न तसेच ज्येषठ सामाजिक कायणकते माकुणस
डाबरे याींना लोकसभा ननवडणक
ू , २०१९ च्या आचारसींदहतेच्या काळात वसई
पोलीस ठाण्याने कलम १४९ च्या नो्ीसा पाठववल्या, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सामाजिक कायणकते व कवीींना पाठववलेल्या या अवमानकारक
नो्ीसामळ
ु े पररसरातील शाींतता धोक्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार सींबचीं धत िोषीींववरुध्ि कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
(०४-०२-२०२१) : (१) वसई पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत
ु
राहणाऱ्या श्री.सायमन मा्दी न हे हररत वसई सींरक्षण सलमतीत सक्रीय

कायणकारी सभासि म्हणन
ू काम पाहत असन
ू माकणु स डाबरे हे हररत वसई
सींरक्षण

सलमतीत

ननवडणूकीच्या

अध्यक्ष

अनष
ीं ाने
ु ग

म्हणून

कोणताही

काम

अनचु चत

पाहतात.
प्रकार

सी.आर.पी.सी. १४९ प्रमाणे नो्ीस बिावणी केली होती.

त्याींना

होवू

नये

लोकसभा

म्हणून
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(२), (३) व (४) लोकसभा ननवडणक
ीं ाने कोणत्याही
ू , २०१९ च्या अनष
ु ग
ववलशष् पक्षाचे अथवा ववचारधारे च्या कायेकत्यांनाच नो्ीसाींची बिावणी

केलेली नव्हती, तर सवणच पक्षाींच्या ठराववक कायणकत्यांना लोकसभा ननवडणूक
सरु ळीत व शाींततेत पार पाडाव्यात या सद्हे तन
ु े नो्ीसा बिावल्या होत्या.
िाणूनबि
ु ून अथवा आकसाने अथवा कोणाची बिनामी करण्याच्या हे तन
ु े
नो्ीसा दिलेल्या नाहीत.

___________

राज्यात दाररद्रय ननमल
ुथ न िरण्याबाबत
(४६) ४६९९४ (०५-०७-२०१९) श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफथ भाई िगताप,

डॉ.सध
ु ीर ताांबे : सन्माननीय ्ामवविास मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) िे शात महाराषर प्रगत राज्य असन
ू ही िे शातील १० ्क्के गरीब हे

महाराषरातील असल्याचे दिनाींक ७ माचण, २०१९ रोिी वा त्यासम
ु ारास
ननिशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींिभाणत एक सामाजिक कायणकत्याणने १४ जिल््यातील १२५
गावाींना भे्ी िे ऊन पहाणी अहवाल तयार केला असन
ू तो अहवाल शासनाने
राज्यातील

िाररद्रय

ननमल
ुण न

या

अहवालाचा आधार

प्रकालशत केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

घेऊन

समकालीन

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

काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने राज्यात िाररद्रय ननमल
ु ग
ुण न करण्यासाठी
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हसन मश्र
ु ीफ (१७-०२-२०२१) : (१) व (२) हे खरे नाही. असा कोणताही
अहवाल या ववभागास प्राप्त नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

तथावप, िाररद्र्य ननमल
ुण नासाठी ग्रामववकास ववभागामार्णत ववववध

योिना राबववण्यात येत आहे त.

___________
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बेस्टला आधर्थि मदत िरण्यासाठी महानगरपाललिेच्या
अर्थसांिल्पात तरतूद िरण्याबाबत
(४७)

४७२०६

श्री.अशोि

ऊफथ

(१२-०७-२०१९)
भाई

िगताप,

श्री.अमररशभाई

श्री.अमरनार्

पटे ल,

श्री.शरद

रािरू िर,

रणवपसे,

डॉ.सध
ु ीर

ताांबे,

डॉ.विाहत लमझाथ, श्री.मोहनराव िदम : सन्माननीय नगर वविास मांरी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई महानगरपाललकेच्या बेस्् उपक्रमाला सम
ु ारे ३ हिार को्ी रुपयाींची

सींचचत त्
ू असल्याचे दिनाींक ३ माचण, २०१९ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननिशणनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िरवषी वाढणारे इींधनाचे िर, स्
ु या भागाींच्या वाढणाऱ्या

ककीं मती, कमणचाऱ्याींचे वेतन यामळ
ु े बेस्् उपक्रमाला उत्पन्न व खचाणचा मेळ
बसववणे शक्य होत नाही, हे ही खरे आहे काय,

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

काय आढळून आले, तद्नस
ु ार बेस्् उपक्रमाला आचथणक मित िे ण्याबाबत
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनार् लशांदे (१५-०२-२०२१) : (१) दिनाींक ३१ो०३ो२०१९ रोिी सींपणाऱ्या आचथणक
वषाणत बेस्् उपक्रमाला रुपये २१२१.७९ को्ी इतक्या रकमेची सींचचत त्
ू होती.
(२) हे खरे आहे .

(३) बह
ुीं ई महानगरपाललकेमार्णत बेस्् उपक्रमास खालीलप्रमाणे आचथणक
ृ न्मब
सहाय्य करण्यात आलेोयेत आहे :

सन २०१४-२०१५ मध्ये अनि
ु ान स्वरुपात रुपये १५० को्ी, सन
२०१५-२०१६
िे ण्याकरीता

मध्ये

रुपये

उपक्रमामधील

२५

को्ी,

स्वरुपाचा खचण भागववण्यासाठी

कमणचाऱ्याींना

सन

२०१६-२०१७

सानग्र
ु ह
मध्ये

अनि
ु ान

भाींडवली

रुपये १०० को्ी, सन २०१७-२०१८

मध्ये रुपये १३.६९ को्ी आणण सन २०१८-२०१९ मध्ये रुपये १४.५६
को्ी इतके आचथणक सहाय्य करण्यात आले आहे .
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बह
ींु ई महानगरपाललकेच्या सन २०१९-२०२० च्या अथणसक
ीं ल्पामध्ये
ृ न्मब
ववववध

योिनाोप्रकल्पाच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

बेस््

उपक्रमास

अचधिान

करण्याच्या दृष्ीने रुपये १३९.२० को्ी इतक्या रकमेची तरति
ू
करण्यात आली आहे .


बेस््

उपक्रमास

आचथणकदृष्ीने

उजिणतावस्थेत

आणण्याकरीता

बह
ीं ल्प “अ”
ुीं ई महानगरपाललकेच्या सन २०१९-२०२० च्या अथणसक
ृ न्मब

मध्ये रुपये ६०० को्ी, अल्प मि
ु तीच्या किाणची परतर्ेड त्वररत
करण्यासाठी रुपये ११३६.३१ को्ी व िरमहा रुपये १०० को्ी

याप्रमाणे रुपये ४०० को्ी अशाप्रकारे बेस्् उपक्रमास एकूण रुपये
२१३६.३१ को्ी एवढे आचथणक अनि
ु ानाचे अचधिान करण्यात आले आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

राज्यातील एमसीव्हीसीच्या लशक्षिाांचे
वेतन १ तारखेला अदा िरणेबाबत

(४८) ४७४५० (०६-०७-२०१९) श्री.बाळाराम पाटील, श्री.ववक्रम िाळे , डॉ.सध
ु ीर
ताांबे, श्री.किशोर दराडे : सन्माननीय िौशल्य वविास व उदयोििता मांरी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात खािगी व्यवस्थापनामार्णत चालववण्यात येत असलेल्या सवण
प्राथलमक पासन
ू उच्च माध्यलमक पयंतच्या एमसीव्हीसीच्या लशक्षकाींचे वेतन १
तारखेला अिा करणेबाबत शासनाने आिे श ननगणलमत केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लशक्षकाींच्या वेतनासाठी आवश्यक असणाऱ्या ननधीची तरति
ू
शासनाने अगोिरच केलेली असन
ू ही वेतन १ तारखेला न झाल्याने लशक्षक
सींघ्नानी व लोकप्रनतननधीकडून शासनास ननवेिन सािर केलेली आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार एमसीव्हीसी लशक्षकाींचे वेतन प्रत्येक मदहन्याच्या
१ तारखेला अिा करणेबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.नवाब मललि (१०-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) होय, हे खरे आहे .
(३)

मा.मींत्री,

कौशल्य

ववकास

व

उद्योिकता

याींच्या

अध्यक्षतेखाली

कॉन्र्रन्स हॉल रववभवन, नागपरू येथे गरु
ु वार दिनाींक १२ो०७ो२०१८ रोिी
झालेल्या

बैठकीमध्ये लशक्षकाींचे

वेतन

१

तारखेला

अिा

करणेबाबत

सींचालनालयाने कायणवाही करावी असे ननिे श मा.मींत्री महोियाींनी दिले होते.

त्यानष
ुीं गाने सींचालनालयाचे पत्र क्र.५ोव्हीओसीो२२०३ोवेतनो२०१८ो२७९,

दिनाींक १५ो१०ो२०१८ अन्वये सवण व्यवसाय लशक्षण व प्रलशक्षण प्रािे लशक

कायाणलयाींना त्याींच्या अचधपत्याखालील अशासकीय अनि
ु ाननत सींस्थातील
लशक्षक व लशक्षकेतर कमणचाऱ्याींचे वेतन १ तारखेला ननयलमतपणे अिा
करण्यात यावे असे ननिे श िे ण्यात आलेले आहे त.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

हदवा (जि.ठाणे) येर्े स्वस्तात घरे दे ण्याचे अलमष दाखवून
नागरीिाांची फसवणूि िेल्याबाबत

(४९) ४९३२७ (२३-०८-२०१९) श्री.अशोि ऊफथ भाई िगताप : सन्माननीय गह
ृ
मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दिवा (जि.ठाणे) येथे दिवा प्रमाण सलमती सह.आयक्
ु त याींच्या सींगनमताने

श्री कृपा होम्सच्या नावाने चाळी बाींधून स्वस्तात घरे िे ण्याचे अलमष िाखवन
ू
नागरीकाींची र्सवणक
ू करण्यात येत असल्याचे माहे िन
ू , २०१९ मध्ये वा
त्यािरम्यान ननिशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

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

काय आढळून आले व त्यानस
ु ार िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु (०४-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
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ठाणे महानगरपाललिेतील ववत्त ववभाग सलमतीचे
सहाय्यि आयुक्त गैरव्यवहार िरीत असल्याबाबत
(५०) ४९३३० (२३-०८-२०१९) श्री.अशोि ऊफथ भाई िगताप : सन्माननीय गह
ृ
मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे महानगरपाललकेतील ववत्त ववभाग सलमतीचे सहाय्यक आयक्
ु त

(अनतररक्त पिभार) गैरव्यवहार करीत असल्याचे तक्रार करण्यात आली

असन
ू तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीच्या घरी माणसे पाठवन
ू िीवे मारण्याची
धमकी िे ण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत वतणकनगर पोलीस ठाणे येथे दिनाींक १३ िल
ु ,ै २०१९
रोिी वा त्यासम
ु ारास तक्रार िाखल करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सिर तक्रारीची िखल घेवन
ू शासनाने िोषी अचधकारी याींचेवर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु (०४-०२-२०२१) : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
ववधान भवन :
मुांबई.

श्री.रािेन्द्र भागवत
सधचव,
महाराष्ट्र ववधानपररषद.

______________________________________________________
मुद्रणपव
ू ण सवण प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे .
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

