अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सातवी यादी

महाराष्ट्र ववधानपररषद
पहहले (अर्थसांिल्पीय) अधधवेशन, २०२१
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________
वाहन उद्योगाांवरील मांदीमुळे िमथचारी बेरोजगार होत असल्याबाबत
(१) ४८९ (१८-०३-२०२०). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अमरनार् राजूरिर, डॉ.सध
ु ीर

ताांबे, श्री.अशोि ऊर्थ भाई जगताप, डॉ.वजाहत ममर्ाथ : ताराांकित प्रश्न
क्रमाांि ४४६९० ला हदनाांि २२ नोव्हें बर, २०१८ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या
सांदभाथत सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद जिल्ह्यातील औद्योगगक वसाहतीमध्ये ऑ्ोमोबाईल इींडस्ट्री,
िीएस्ीचा भार, दषु काळिन्य पररजस्ट्िती, वाहन उद्योगाींवर आलेली मींदी
तसेच काही महहन्याींपासन
ू वाहनाींच्या ववक्रीतील घ् यामळ
ु े लाखाींहून अगिक
कामगार, कममचाऱयाींमे ये रोिगार िाायाची भिती ननमामण झाली आहे , असे

मत उद्योग वतळ
ुम ातन
ू व्यक्त होत असल्हयाचे माहे नोव्हें बर, २०१९ मे ये वा
त्यादरम्यान ननदर्मनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी औरीं गाबादमिील सम
ु ारे दोन हिार उद्योगाींवर

मींदीचे सींक् असन
ू या मींदीवर मात करायासाठी र्ासनस्ट्तरावरुन कोणती
उपाययोिना केली वा करायात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.प. ७ (2)
श्री.सभ
ु ाष दे साई (२३-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.

(२) उद्योग घ्काींना प्रोत्साहन दे ायासाठी र्ासनाने उद्योग वविागामार्मत

सामहु हक प्रोत्साहन योिना राबववली आहे . से या सामहु हक प्रोत्साहन योिना
२०१९ र्ासन ननणमय हदनाींक १६ सप््ें बर, २०१९ अन्वये राबववायात येत आहे .

या योिनेचा कालाविी हदनाींक १ एवप्रल, २०१९ ते हदनाींक ३१ माचम, २०२४
आहे .

त्यामे ये उद्योग घ्काने केलेल्हया गत
ुीं वणक
ु ीच्या ४० ्क्के ते ८०

्क्के पयंत प्रोत्साहन उद्योग घ्कास पढ
ु ील नऊ/दहा वर्ांमे ये दे य केली
िातात.

र्ासनाने हदनाींक ११ फेब्रव
ु ारी, २०१६ च्या र्ासन ननणमयान्वये

अनस
ु गू चत

िाती/अनस
ु गू चत

िमातीच्या

उद्योिकाींकरीता

िारतरत्न

डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर सामहु हक प्रोत्साहन योिना राबववली असन
ू , या
योिनेंतगमत उद्योग घ्काींना िरीव प्रोत्साहने दे ायाची तरतद
ू केली आहे . या

योिनेचा कालाविी हदनाींक ११ र्ेब्रव
ु ारी, २०१६ ते हदनाींक १० र्ेब्रव
ु ारी, २०२१
असा आहे .

र्ासनाने हदनाींक १४ डडसेंबर, २०१७ च्या र्ासन ननणमयान्वये महहला

उद्योिकाींसाठी ववर्ेर् िोरण व ववर्ेर् प्रोत्साहन योिना राबववायास मान्यता

हदलेली आहे . या योिनेचा कालाविी हदनाींक १४ डडसेंबर, २०१७ ते हदनाींक १३
डडसेंबर, २०२२ आहे .

र्ासन अगिसच
ू ना हदनाींक २१ ऑक््ोबर, २०१६ अन्वये औद्योगगक

वापराकरीता ववद्यत
ु र्ल्ह
ु काचा दर ९.३ ्क्के ननजचचत करायात आला होता.
र्ासनाच्या

हदनाींक

१४

ऑगस्ट््,

२०२०

च्या

र्ासन

अगिसच
ू नेन्वये

औद्योगगक घ्काचे ववद्यत
ु र्ल्ह
ु क ९.०३ ्क्के वरुन ७.५० ्क्के इतके केले
आहे .

(३) प्रचन उद्िवत नाही.
___________

वव.प. ७ (3)

राज्यातील गैरव्यवहाराच्या प्रिरणावर िारवाई िरण्याबाबत
(२) १६३६ (१८-०३-२०२०). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्थ भाई जगताप,

डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.अमरनार् राजूरिर, डॉ.वजाहत ममर्ाथ : सन्माननीय गह
ृ
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नॅर्नल क्राईम रे कॉडमस ् ब्यरु ोच्या िाहीर झालेल्हया आकडेवारीवरुन सन

२०१६, २०१७ व २०१८ या तीन वर्ामत राज्यात सवामगिक गैरव्यवहाराची

प्रकरणे नोंदववली असन
ै ी
ू सन २०१८ मे ये नोंद झालेल्हया ९३० प्रकरणाींपक
माहे डडसेंबर, २०१९ च्या अखेरपयंत ३७४ प्रकरणाींवरील सन
ु ावणी पण
ू म होऊन
केवळ ५६ िणाींना म्हणिेच १५ ्क्के प्रकरणामे ये आरोपीींना भर्क्षा झाल्हयाचे
हदनाींक १५ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदर्मनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, सन २०१६, २०१७ व २०१८ मे ये राज्यात गैरव्यवहाराची
ककती प्रकरणे ननदर्मनास आली आहे त, उक्त प्रकरणावर कोणती कायमवाही

केली वा करायात येत आहे व ककती प्रकरणामे ये आरोपीींववरुे द भर्क्षेची
कारवाई

करायात

आलेली

राहायाची कारणे काय आहेत,

आहे ,

उवमररत

प्रकरणामे ये

कारवाई

अपण
ू म

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायमवाही केली
वा करायात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु (२५-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे .
२०१८

सन २०१८ मे ये नोंद झालेली प्रकरणे ९३६ असन
ू माहे डडसेंबर,
च्या

अखेरपयंत

३७४

प्रकरणाींवरील

सन
ु ावणी

पण
ू म

५६ प्रकरणाींमे ये भर्क्षा झाली असन
ू त्याींचे प्रमाण १५ ्क्के आहे .

होवन
ू

(२) राज्यात लाचलच
ु पत प्रनतबींिक वविाग, महाराषर राज्य, मब
ुीं ई येिे सन
२०१६ मे ये १०१६, सन २०१७ मे ये ९२५ व सन २०१८ मे ये ९३६ प्रकरणे
दाखल आहे त. तसेच सन २०१६ मे ये ९१, २०१७ मे ये ५९ व २०१८ मे ये
५६ प्रकरणाींमे ये भर्क्षेची कारवाई करायात आली आहे .

वव.प. ७ (4)
१. मा.न्यायालयात प्रकरण न्यायप्रववष् असणे.
२. सक्षम प्रागिकरणाकडे मींिुरी करीता सादर.
३. प्रकरणे तपासािीन.

४. अभियोगपव
ू म मींिरु ी अप्राप्त असल्हयाने.
(३) खालीलप्रमाणे कायमवाही करायात येत.े
१.

लाचलच
ु पत प्रनतबींिक वविागातील सवम पररक्षेत्रिय/वविागाचे अगिकारी
याींनी मा.जिल्हहा न्यायािीर् याींना प्रत्यक्ष िे्ून िास्ट्तीत िास्ट्त
प्रकरणे ननकाली काढायाची ववनींती करायाबाबत मख्
ु यालयाकडून

२.

वेळोवेळी सगू चत करायात येत.े
लाचलच
ु पत

प्रनतबींिक

वविागातील

सवम

पररक्षेत्रिय/वविाग

याींचेस्ट्तरावर सरकारी अभियोक्ता, पोलीस उप अिीक्षक, पोलीस

ननरीक्षक तसेच पैरवी अगिकारी याींचे चचामसि आयोजित करायात
३.

येत.े

लाचलच
ु पत

प्रनतबींिक

वविागातील

सवम

पररक्षेत्रिय/वविाग

याींचे

प्रमाण वाढववणे

कामी

पोलीस अिीक्षक मार्मतीने त्याींचे अगिनस्ट्त अगिकारी व को्म पैरवी
कममचारी

याींना ननकालाचे (दोर्भसे दीचे)

वेळोवेळी सगू चत करायात येत.े

लाचलच
ु पत प्रनतबींिक वविागातील अींतगमत सवम पररक्षेि/ वविाग

याींच्या पोलीस अिीक्षक मार्मतीने को्म पैरवी अगिकारी याींना िास्ट्तीत
िास्ट्त

समन्स

साक्षकामी

ख्ल्हयाींची
येत.े

बिावणी

न्यायालयाने

लवकरात

करुन

हदलेल्हया

लवकर

तक्रारदार,

तारखाींना

सन
ु ावणी

(४) प्रचन उद्िवत नाही.
___________

कर्यामदी,

पींच,

साक्षीदार

सगू चत

करायात

वेळेवर

होणेकामी

हिर

ठे वन
ू

वव.प. ७ (5)

रायगड जजल््यातील शेतिऱयाांना प्रधानमांत्री किसान
मानधन योजनेचा लाभ दे ण्याबाबत
(३) १८१० (१८-०३-२०२०). श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) र्ेतकऱयाींना उतारवयात ननयभमत उत्पन्न भमळावे म्हणून केंद्र र्ासनाने

हदनाींक ९ ऑगस्ट््, २०१९ रोिी वा त्यासम
ु ारास र्ेतकऱयाींसाठी प्रिानमींिी
ककसान मानिन योिना म्हणिे पेन्र्न योिना सरु
ु केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या योिनेचा लाि १८ ते ४० वर्े वयोग्ातील दोन
हे क््रपयंत र्ेती असलेल्हया अल्हपिि
ू ारक र्ेतकऱयाींना घेता येईल, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, वयाची अ् व दोन हे क््रपयंत र्ेती असलेल्हया अल्हपिि
ू ारक
र्ेतकऱयाींना या योिनेचा लाि भमळणार असल्हयामळ
ु े रायगड जिल्ह्यासह
कोकणातील र्ेतकरी या योिनेपासन
ू वींगचत राहहले आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या
अनर्
ीं ाने रायगड जिल्ह्यासह कोकणातील र्ेतकऱयाींना या योिनेचा लाि
ु ग
दे ायासाठी कोणती कायमवाही केली वा करायात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दादाजी भस
ु े (२२-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) हे खरे नाही.

प्रिानमींिी ककसान मानिन योिना ही केंद्र परु स्ट्कृत ऐजच्िक व

अींर्दायी पेन्र्न योिना आहे . मागमदर्मक सच
ु नाींनस
ु ार सवम पाि लािािी या

योिनेचा लाि घेऊ र्कतात. रायगड जिल्ह्यात १०८१ नोंदणी केलेले लािािी
आहे .

(४) प्रचन उद्िवत नाही.
(५) प्रचन उद्िवत नाही.
___________

वव.प. ७ (6)

बारामती (जज.पुणे) तालुक्यातील लाचखोरीचे प्रमाण रोखण्याबाबत
(४) १८४९ (१८-०३-२०२०). श्री.सदामशव खोत : सन्माननीय गह
ु ील
ृ मांत्री पढ
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

बारामती

(जि.पण
ु े)

तालक्
ु यात

अ्कपव
ू म

िामीन

प्रकरणात

मदत

करायासाठी रुपये एक लाखाची मागणी करीत तडिोडीअींती तक्रारदाराकडून
रुपये ५० हिाराींची लाच स्ट्वीकारताना बारामती तालक
ु ा पोलीस ठाायाचे
उपननरीक्षक व पोलीस भर्पाई याींना रीं गेहाि पकडायात आल्हयाचे हदनाींक
१४ िानेवारी, २०२० मे ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्हयास,

बारामती

उपवविाग

पोलीस

अगिकारी

कममचाऱयाींवर

लाचलच
ु पत प्रनतबींिक वविागाकडून सातत्याने कारवाई होत असन
ू ही या
वविागात लाचखोरी सारख्या घ्ना वारीं वार घडत आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या

अनर्
ीं ाने लाचखोरीचे प्रमाण रोखायाबाबत कोणती कायमवाही केली वा
ु ग
करायात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु (२२-०२-२०२१) : (१) होय.

तक्रारदार श्री.चींद्रकाींत चव्हाण याींचा मोठा िाऊ श्री.पोप् दत्तािय

चव्हाण खींडोबानगर, मोरगाींव रोड, बारामती याींच्याववरुे द बारामती ग्रामीण
पोलीस ठाायामे ये हदनाींक २८ डडसेंबर, २०१९ रोिी दाखल गन्
ु ्यात बारामती
न्यायालयात अ्कपव
ु म िामीन मींिुरीसाठी मदत म्हणून या प्रकरणातील

तपासी अगिकारी श्री.बाळासाहे ब िािव, पोलीस उपननरीक्षक, बारामती तालक
ु ा
पोलीस ठाणे आणण पोलीस भर्पाई श्री.अजिींक्य कदम याींनी पींचासमक्ष
५०,०००/- रुपयाींची लाच रक्कम स्ट्वीकारल्हयाचा गन्ु हा घडला असन
ू दोन्ही
आरोपी लोकसेवकाींववरुे द बारामती पोलीस ठाणे येिे भ्रष्ाचार प्रनतबींि

अगिननयम, १९८८ कलम ७, १२ अन्वये ग.ु र.क्र. २४/२०२० अन्वये गन्
ु हा
दाखल करायात आलेला आहे .
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(२) होय.

लाचलच
ु पत

प्रनतबींिक

वविाग,

पण
ु े

याींच्यामार्मत

बारामती

उपवविागातील पोभलसाींववरुे द सन २०१९ मे ये एकूण ३ सापळा कारवाई व

सन २०२० मे ये वरीलप्रमाणे १ सापळा कारवाई अर्ा एकूण ४ सापळा
कारवाई मागील दोन वर्ाममे ये करायात आलेल्हया आहे त.

(३) व (४) आरोपी लोकसेवक श्री.बाळासाहे ब िािव, पोलीस उपननरीक्षक व
श्री.अजिींक्य लहू कदम, पोलीस भर्पाई, बारामती तालक
ु ा पोलीस स्ट््े र्न, पण
ु े
ग्रामीण याींना उक्त सापळा कारवाईनींतर पोलीस अिीक्षक, पण
ु े ग्रामीण
याींच्या हदनाींक १४ िानेवारी, २०२० रोिीच्या आदे र्ान्वये ननलींत्रबत करायात
आलेले आहे .

___________

वपांपळनेर (जज.सोलापरू ) येर्ील बस स्र्ानिाची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(५) २२६४ (१८-०३-२०२०). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्थ भाई जगताप,

डॉ.वजाहत ममर्ाथ, श्री.मोहनराव िदम, श्री.अमरनार् राजूरिर : सन्माननीय
पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

वपींपळनेर

(जि.सोलापरू )

येिील

कुडुव
म ाडी-्ें िण
ु ाम

प्रमख
ु

रस्ट्त्यावरील

प्रवाचयाींची वदमळ असलेल्हया बस स्ट्िानकाच्या इमारतीची दरु वस्ट्िा झाल्हयाने

प्रवाचयाींच्या जिवाला िोका ननमामण झाल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१९ मे ये वा

त्यादरम्यान ननदर्मनास आले असन
वपींपळनेर ग्रामपींचायतीने याप्रकरणी
ू
अनेक वेळा र्ासनाकडे मागणी करुनही कोणतीच कायमवाही करायात आली
नाही, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास, उक्त प्रकरणी

र्ासनाने चौकर्ी करुन वपींपळे नर बस

स्ट्िानकाची दरु
ु स्ट्ती करायाबाबत कोणती कायमवाही केली वा करायात येत
आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
अॅड. अननल परब (२२-०२-२०२१) : (१) व (२) वपींपळनेर येिे बस स्ट्िानक
नसन
रस्ट्ता हद्दीत प्रवासी ननवारा आहे . सदर प्रवासी ननवाऱयाची राज्य
ू

पररवहन महामींडळाव्दारे पाहणी केली असन
ू , तो नादरु
ु स्ट्त असल्हयाचे आढळून
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आले आहे . त्यामळ
ु े स्ट्िाननक लोकप्रनतननिीच्या/सेवािावी सींस्ट्िेच्या स्ट्िाननक
ववकास कायमक्रमाींतगमत अिवा िाहहरातीचे हक्क दे वन
ू सदर र्ेडची आवचयक
ती दरु
ु स्ट्ती/पन
ु बांिणी करणेबाबतच्या सच
ू ना राज्य पररवहन महामींडळाच्या
स्ट्तरावरुन सींबगीं िताींना दे ायात आलेल्हया आहे त.
(३) प्रचन उद्िवत नाही.

___________

शासनाने सरिारी वकिलाांचे मानधन र्िीत ठे वल्याबाबत
(६)

२५४७

(१८-०३-२०२०).

श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाथणी,

श्री.ववक्रम

िाळे ,

श्री.अरुणिािा जगताप, श्री.सांजय दौंड : सन्माननीय गह
ु ील
ृ मांत्री पढ
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

र्ासनाने

महहला

पोलीस

अगिकारी

अजचवनी

त्रबींद्रे

हत्या

प्रकरणी

कायदे र्ीर बािू माींडायासाठी ॲङ. प्रदीप घरत याींची माहे एवप्रल, २०१९ मे ये
वा त्यादरम्यान सरकारी वकील म्हणून ननयक्
ु ती केली होती, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, सदर ख्ला लढायासाठी काही अ्ी व र्तीवर र्ासनाने

त्याींची ननयक्
उक्त सरकारी वककलाींना
ु ती करुनही गत ९ महहन्यापासन
ू

र्ासनाने मानिनाची रक्कम अदा केली नसल्हयाचे हदनाींक १७ िानेवारी,
२०२० रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदर्मनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, गत ९ महहन्यापासन
ू प्रकरणािीन सरकारी वककलाींचे मानिन
अदा न करायाची कारणे काय आहे त, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे

काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कायमवाही केली वा
करायात येत आहे , त्याबाबतची सद्य:जस्ट्िती काय आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.अननल दे शमख
(२६-०२-२०२१) : (१) होय, प्रचनािीन प्रकरणी र्ासनाने
ु

ॲड. प्रदीप घरत याींची ववर्ेर् सरकारी अभियोक्ता म्हणून ननयक्
ु ती केली
होती.
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(२), (३) व (४) सदर प्रकरणी ॲड.प्रदीप घरत याींना द्यावयाच्या व्यावसानयक

र्ीचे दर र्ासन ननणमय, गह
ृ वविाग क्र.एसपीपी-०५१८/प्र.क्र.१७०/पोल-१०,
हदनाींक

०२/१२/२०१९

व

र्े 
ु दीपिक

क्र.एसपीपी-०५१८/प्र.क्र.१७०/पोल-१०,

हदनाींक १७/०१/२०२० अन्वये ननजचचत करायात आले आहे त. सदर र्ी अदा

करायासाठी पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मब
ुीं ई याींचेकडून पोलीस

उप आयक्
ु त, गन्
ु हे र्ाखा, नवी मब
ुीं ई याींचे कायामलयास अनद
ु ान प्राप्त
झाल्हयानींतर, ॲड. श्री.घरत याींना माहे एवप्रल, िन
ू , िुल,ै ऑगस्ट््, सप््ें बर,

ऑक््ोबर, २०१९ या मे ये त्याींनी नमद
ु केलेल्हया तारखेनस
ु ार एकूण र्ी रुपये
४,२०,०००/- इतकी रक्कम हदनाींक २२/१०/२०२० रोिी अदा करायात आलेली
आहे .

___________

जात पडताळणी सममतीतील अधधिारी याांना ननलांबबत िरण्याबाबत
(७)

२९९६ (२८-०५-२०२०). श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाथणी, श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.ववक्रम िाळे : सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) नाींदेड िात प्रमाणपि पडताळणी सभमतीचे तत्कालीन उपायक्
ु त िलील
र्ेख व बी.एन. वीर याींनी केलेल्हया ववववि गैरव्यवहार व ननयमिींग

प्रकरणाींची मद्द
ु ेननहाय चौकर्ी करून त्याींच्यावर गन्
ु हे नोंदववायात यावेत अर्ी
मागणी परिणी येिील लोकप्रनतननिीींनी माहे र्ेब्रव
ु ारी, २०२० मे ये वा
त्यादरम्यान प्रिान सगचव, सामाजिक न्याय याींच्याकडे लेखी ननवेदनाव्दारे
केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, वरील ननवेदनातील मद्द
ु याींची सववस्ट्तर चौकर्ी करायात आली
आहे काय, तसेच दोर्ीींववरूे द कोणती कारवाई केली वा करायात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.धनांजय मड
ुां े (१५-०२-२०२१) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .

प्रस्ट्तत
ु प्रकरणी र्ासनाने महाराषर अनस
ु गू चत िाती, ववमक्
ु त िाती

ि्क्या िमाती, इतर मागासवगम व ववर्ेर् मागास प्रवगम (िातीचे प्रमाणपि

दे ायाचे व त्याच्या पडताळणीचे ववननयमन) ननयम २०१२ मिील पो्ननयम
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२५ (४) नस
ु ार चौकर्ी करायासाठी आयक्
ु त, समािकल्हयाण, पण
ु े याींची

हदनाींक १३ माचम, २०२० रोिीच्या पिान्वये ननयक्
ु ती करायात आली आहे .

तसेच हदनाींक २६ र्ेब्रव
ीं ाने दे खील
ु ारी, २०२० रोिीच्या ननवेदनाच्या अनर्
ु ग
चौकर्ी करायाबाबत आयक्
ु त, समािकल्हयाण, पण
ु े याींना हदनाींक २२ िल
ु ,ै
२०२० रोिीच्या पिान्वये कळववायात आले आहे .
(३) प्रचन उद्िवत नाही.

___________

मांब
ु ईत येणाऱया मोचाथ/आांदोलनाचे ननयमन िरण्यासाठी
धोरण आखण्याबाबत

(८) ३००९ (२९-०५-२०२०). श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय गह
ु ील
ृ मांत्री पढ
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्याच्या सवम हठकाणाहून मब
ींु ईत मोचम काढले िातात, यामळ
ु े आिीच
हदवसेंहदवस गत
ुीं ागत
ुीं ीची होणारी वाहतक
ू व्यवस्ट्िा या मोचाममळ
ु े प्रिाववत होते,

मब
ुीं ईचे िगिीवनही त्यामळ
ु े ववस्ट्कळीत होते, याभर्वाय मोचाममे ये हदल्हया
िाणाऱया घोर्णेमळ
ु े े वनी प्रदर्
ू णही होते व हे मोचे काळा घोडा येिे िाऊन
िाींबत असतात, त्यामळ
ु े मब
ुीं ईत िडकणाऱया मोचामचे ननयमन करायाची
ननताींत आवचयकता असन
त्यादृष्ीने आदे र् द्यावेत, या मागणीसाठी
ू

‘नरीमन पाई्, चचमगे् भस्ीझन रे भसडें् असोभसएर्न’ ओव्हल कूपरे ि

रे भसडें्स ् असोभसएर्न, कुलाबा कप परे ड भस्ीझन असोभसएर्न या सींस्ट्िा
आणण काही हॉ्े ल मालकाींनी सन १९७७ मे ये मा.उच्च न्यायालयात यागचका

दाखल केली होती या यागचकेची दखल घेत न्यायालयाने त्याचवर्ी तसेच,
हदनाींक २२ माचम, २०२० रोिी मब
ुीं ईत येणाऱया मोचाम/आींदोलनाचे ननयमन
करायाचे आदे र् हदले होते, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

मोचाम

दरम्यान

ननयमाींचे

उल्हलींघन

करणाऱयाींना

दीं ड

आकारायाच्या तरतद
ु ीचाही या िोरणात समावेर् करायाचे तसेच हे िोरण
अींमलात येईपयंत त्रिसदस्ट्यीय सभमतीने मोचामचे ननयम करायाबाबत हदलेल्हया

ननदे र्ाचे पालन केले िाईल असे प्रिारी मख्
ु य न्यायमत
ू ी िर्
ू ण अगिकारी
आणण न्यायमत
ू ी ननतीन बोरकर याींच्या खींडपीठाने नमद
ू केले आहे , हे ही खरे
आहे काय,
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(३)

असल्हयास,

मा.मब
ींु ई

उच्च

न्यायालयाच्या

खींडपीठाने

आींदोलनाच्या

ननयमासाठी िोरण आखायात आले आहे काय व आींदोलनाच्या ननयमाच्या
िोरणाचे स्ट्वरूप काय आहे ,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायमवाही केली
वा करायात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु (१९-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे .
मा.उच्च

न्यायालय,

मब
ींु ई

याींनी

त्याींच्या

हदनाींक

१२/०३/२०२०

रोिीच्या आदे र्ान्वये मब
ुीं ई येिे येणाऱया मोचे, िरणे व आींदोलने याकरीता
ननयमन करुन अहवाल सादर करायाबाबत आदे भर्त केले आहे .

(२), (३) व (४) मा.उच्च न्यायालयाने हदलेल्हया ननदे र्ानस
ु ार िोरण ननजचचत
करायाची कायमवाही सरु
ु आहे .
(५) प्रचन उद्िवत नाही.

___________

राज्यात लॉिडाऊनच्या िाळात िायद्याचे उल्लांघन
िरणाऱयाांववरुध्द िारवाई िरण्याबाबत
(९) ३०१७ (२९-०५-२०२०). श्री.प्रववण दरे िर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.ववजय ऊर्थ

भाई धगरिर, अॅड.ननरां जन डावखरे , श्री.रमेशदादा पाटील, डॉ.पररणय र्ुिे,
श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
ृ मांत्री पढ
काय :-

(१) राज्यात कोरोना ववर्ाणूींमळ
ु े प्रादि
ु ामव हदवसागणणक वाढत असल्हयाने,
दे र्ासह सींपण
ू म राज्यात लॉकडाऊन सरू
ु असतानाही पजचचम रे ल्हवेच्या वाींद्रे

रे ल्हवे स्ट्िानकािवळ परप्राींनतय मिुर एकि येऊन मदत नको, गावी िायचे
आहे , अर्ी िभू मका घेत हदनाींक १४ एवप्रल, २०२० रोिी केलेल्हया आींदोलनात
स्ट्िाननक

लोकाींसह

काही

रािकीय

पक्षाचे

मा.लोकप्रनतननिी,

कायमकते

उपजस्ट्ित असल्हयाने त्याींनी िाणीवपव
म कायद्याचे उल्हलींघन केले आहे , हे
ू क
खरे आहे काय,

वव.प. ७ (12)
(२) असल्हयास, राज्यात लॉकडाऊन सरू
ु असतानाही सम
ु ारे १००० हून अगिक
मिूराींसह अनेक स्ट्िाननक तसेच काही रािकीय पक्षाचे लोकप्रनतननिी व
कायमकते रस्ट्त्यावर येत असताना, पोलीस प्रर्ासनाला या प्रकरणी कोणताही
सग
ु ावा न लागणे तसेच त्याींचा योग्य तो बींदोबस्ट्त करायात अपयर् आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन लॉकडाऊनच्या काळात

कायद्याचे उल्हलींघन करणाऱया सवम सींबगीं िताींववरोिात कोणती कारवाई केली
वा करायात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु (१९-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे . तिावप, रािकीय
पक्षाचे लोकप्रनतननिी तसेच कायमकते तेिे उपजस्ट्ित नव्हते.
(२) हे खरे नाही.
(३)

(अ) कोववड-१९ या सािीच्या रोगाचे सींक्रमण िाींबववायासाठी िारत

सरकारने तसेच राज्य र्ासनाने सींचारबींदी, लॉकडाऊन यासींदिामत वेळोवेळी
आदे र् िारी केलेले आहे त, हे माहहत असतानाही, आरोपीत नामे वविय दब
ु े

याने हदनाींक १३/०४/२०२० रोिी ट्वव्र तसेच र्ेसबक
ु च्या माे यमातन
ू

गैरकायदे र्ीरररत्या एकि िमाव िमववायासाठी गचिावणी हदल्हयामळ
ु े वाींद्रे
पोलीस ठाायाच्या हद्दीत र्ास्ट्िीनगर, कुरे र्ीनगर, महाराषर नगर, नगगमस दत्त

नगर या वसाहतीतील सम
ु ारे १० ते १२ हिार कामगार मिदरु हदनाींक
१४/०४/२०२० रोिी १५.४५ वा. ते १७.१५ वा. दरम्यान वाींद्रे रे ल्हवे स्ट््े र्नच्या
पजचचमेस मोकळया पररसरात गैरकायदे र्ीरररत्या गोळा झाले. सबब र्ासनाने

वेळोवेळी हदलेल्हया आदे र्ातील सच
ू नाींचे पालन न केल्हयाबद्दल तसेच सदर
हठकाणी हिर असलेल्हया गणवेर्ातील पोलीस अगिकारी करीत असलेल्हया

सरकारी कामात अडिळा ननमामण केला म्हणन
ू वाींद्रे पोलीस ठाणे येिे हदनाींक
१४/०४/२०२० रोिी ग.ु र.क्र.२९०/२०२० कलम १४३, १४७, १४९, १८६, १८८,

२६९, २७०, ५०५(२) िा.दीं .वव.स. कलम ३ सािीचे रोग अगिननयम १८९७
अन्वये गन्
ु हा नोंदववायात आलेला आहे . त्यानस
ु ार १० आरोपीींना अ्क
करायात

आली

असन
ू

सद्य:जस्ट्ितीत

आदे र्ान्वये िाभमनावर मक्
ु त आहे त.

हे

आरोपी

मा.न्यायालयाच्या

वव.प. ७ (13)
(ब) तसेच उपरोक्त गन्
ीं ाने ववनय ि्ार्ींकर दब
ु ्याींच्या अनर्
ु ग
ु े यास

हदनाींक १५/०४/२०२० रोिी अ्क केली असन
ू त्याच्याववरुे द कलम ११७,
१८८, २७९, २७०, ५०५(२) िा.दीं .वव.स. कलम ३ सािीचे रोग अगिननयम १८९७
अन्वये गन्
ु हा दाखल करायात आला आहे .
(४) प्रचन उद्िवत नाही.

___________

पोलीस उपननरीक्षि पदाच्या भरतीबाबत
(१०) ३११४ (२९-०५-२०२०). श्री.प्रववण दरे िर, श्री.ववजय ऊर्थ भाई धगरिर,
श्री.प्रसाद

लाड,

श्री.ववनायिराव

मेटे,

श्री.रमेशदादा पाटील,

अॅड.ननरां जन

डावखरे , डॉ.पररणय र्ुिे, श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय गह
ु ील
ृ मांत्री पढ
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

महाराषर

लोकसेवा

आयोगाच्यावतीने

सींकेत

स्ट्िळावर

हदनाींक

२९ र्ेब्रव
ु ारी, २०२० रोिी प्रभसे द झालेल्हया िाहहरातीत िनगर समािाला ३.५
्क्के आरक्षण असतानादे खील पोलीस उपननरीक्षक ग्-ब पदाच्या िरती

प्रकक्रयेत एन.्ी.-क (िनगर) प्रवगामला केवळ दोन िागा हदल्हयामळ
ु े सदर

िाहहरात रद्द करून आरक्षणानस
ु ार िागा दे ऊन पन्ु हा सि
ु ाररत िाहहरात
प्रभसे द करावी अर्ी मागणी िनगर प्रनतषठान, महाराषर राज्य या सींस्ट्िेच्या,

ठाणे जिल्हहा र्ाखेच्यावतीने मा.मख्
ु यमींिी, मा.नगर ववकास मींिी आदीींकडे
लेखी ननवेदनाव्दारे करायात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त मागणीबाबात र्ासनाने कोणता ननणमय घेतला आहे ,

याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व

त्यानस
ु ार िनगर समािाचे ३.५ ्क्के आरक्षणानस
ु ार सि
ु ाररत िाहहरात
प्रभसे द करून पोलीस उपननरीक्षक िरती प्रकक्रया राबववायाच्या दृष्ीने
कोणती कायमवाही केली वा करायात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.प. ७ (14)
श्री.अननल दे शमख
ु (१५-०२-२०२१) : (१) होय.

(२) व (३) सामान्य प्रर्ासन वविागाच्या हदनाींक १८/१०/१९९७ च्या र्ासन
ननणमयातील तरतद
ु ीनस
ु ार आरक्षण हे वगामच्या पदसींख्येस लावायात येत
असन
ू ररक्त होणाऱया िागेनस
ु ार आरक्षण लावायात येत नाही.
पोलीस

उपननरीक्षक

पदाच्या

सेवाप्रवेर्

ननयमातील

ववहहत

प्रमाणानस
ु ार सरळसेवेने िरावयाच्या पोलीस उपननरीक्षक पदाींची सींख्या ४९३०
इतकी आहे . त्यानस
ु ार सामान्य प्रर्ासन वविागाने ननजचचत करून हदलेल्हया
प्रवगमननहाय

आरक्षणाप्रमाणे

ि.ि.(क)

प्रवगामसाठी

एकूण

४९३०

या

सींख्याबळाच्या ३.५% याप्रमाणे उपलब्ि झालेल्हया १७३ पदाींपक
ै ी सन २०१७
पयंत १४० पदे िरलेली आहे त. सन २०१८ व २०१९ च्या परीक्षेव्दारे ३१ पदे

िरायाची कायमवाही सरू
ु आहे . त्यामळ
ु े उवमरीत २ पदे सन २०२० च्या
परीक्षेव्दारे िरायात येत आहे त.

___________

राज्यातील दग
थ आहदवासी पाडयाांवरील ववभक्त
ु म
िुटुांबाांना नवीन मशधापबत्रिा दे ण्याबाबत

(११) ३२११ (२८-०५-२०२०). श्री.ववजय ऊर्थ भाई धगरिर, श्री.प्रववण दरे िर,
श्री.रामननवास मसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराव गाणार, श्री.प्रशाांत
पररचारि,

श्री.महादे व

जानिर,

श्री.प्रसाद

लाड,

अॅड.ननरां जन

डावखरे ,

डॉ.पररणय र्ुिे, श्री.सदामशव खोत, श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय अन्न
व नागरी परु वठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) राज्यातील ठाणे, पालघर, रायगड व नाभर्क जिल्ह्यातील १८ हिार ८४८
आहदवासीींची भर्िापत्रिकाअिावी उपासमार होत असल्हयाने त्याींना तातडीने

भर्िापत्रिका भमळावी म्हणन
ू श्रमिीवी सींघ्नेचे सींस्ट्िापक तिा राज्यस्ट्तरीय
अनस
ु गू चत क्षेि आढावा सभमतीचे अे यक्ष वववेक पींडडत याींनी र्ासनाकडे
मागणी करुनही त्याींना प्रनतसाद न भमळाल्हयामळ
ु े सींघ्नेने न्यायालयाकडे

वव.प. ७ (15)
मागणी केली असता, मा.उच्च न्यायालयाने दग
म
आहदवासी पाडयाींवरील
ु म
वविक्त

झालेल्हया

कु्ुींबाींना

अींत्योदय

योिनेच्या

लािासहहत

नवीन

भर्िापत्रिका द्या असे आदे र् माहे मे, २०२० मे ये वा त्यादरम्यान र्ासनाला
हदले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, राज्यातील मल
ू ित
ू सवु विाींपासन
ू वींगचत असलेल्हया १६ आहदवासी

सींवेदनर्ील प्रकल्हप वविागामे ये अन्निान्य व इतर अत्यावचयक वस्ट्तू
उपलब्िता
वस्ट्तस
ू े 
ु दा

कमी

असल्हयाने

सदरहू गररबाींना अन्निान्य, िीवनावचयक
असल्हयाचे र्ासनाने मा.उच्च न्यायालयात हदलेल्हया

दे णार

हमीपिात स्ट्पष् केले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणाींपक
ै ी आिभमतीस सम
ु ारे १७ हिार ६९८ प्रकरणे

प्रलींत्रबत असन
ू त्याप्रकरणी र्ासनाकडून कोणतीही कायमवाही करायात आली
नसल्हयाने

मा.उच्च

न्यायालयाने

तात्काळ

भर्िापत्रिका

दे ायाचे

ननदे र्

र्ासनाला हदले असताना, र्ासनाने केवळ १ हिार १४८ भर्िापत्रिका दे ऊन

आहदवासी लोकाींची र्सवणक
ू केल्हयाचे आरोप करुन श्रमिीवी सींघ्नेने ठाणे,
पालघर, रायगड आणण नाभर्क जिल्ह्यातील सवम तहभसलदार कायामलयासमोर

भर्िापत्रिका हक्कासाठी हदनाींक २६ मे, २०२० रोिीपासन
ू बेमद
ु त आींदोलन
सरु
ु केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन उवमररत आहदवासी
कु्ुींबाींना भर्िापत्रिका दे ायाबाबत कोणती कायमवाही केली वा करायात येत
आहे , त्याचे िोडक्यात स्ट्वरूप काय आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.छगन भज
ु बळ (०२-०२-२०२१) : (१) अींर्त: खरे आहे .
होऊन

िनहहत यागचका क्र. LD-VC-१४/२०२० च्या अनर्
ीं ाने सन
ु ग
ु ावणी
हदनाींक

भर्िापत्रिकाींसाठी

१५/०५/२०२०
प्राप्त

रोिी

झालेले

मा.उच्च

अिम

न्यायालय,

पररजस्ट्िती

मब
ींु ई

सामान्य

याींनी

झाल्हयावर

ननयमानस
म
ु ार ननकाली काढायाबाबत आदे र् हदले आहे त. सदर आदे र्ात दग
ु म
आहदवासी पाडयाींवरील वविक्त झालेल्हया कु्ुींबाींना अींत्योदय योिनेच्या
लािासहहत नवीन भर्िापत्रिका द्या, असे नमद
ू केलेले नाही.

वव.प. ७ (16)
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) होय, श्रमिीवी सींघ्नेमार्मत पालघर व नाभर्क या जिल्ह्याींमे ये
आींदोलन करायात आले होते.

(४) भर्िापत्रिकाींसाठी प्राप्त अिम व त्यानस
ु ार ववतरीत करायात आलेल्हया
भर्िापत्रिकाींची जिल्हहाननहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे :जिल्हहा

भर्िापत्रिकाींसाठी प्राप्त

ववतररत करायात

अिांची सींख्या

आलेल्हया भर्िापत्रिका

ठाणे

३६४७

३६३०

पालघर

९०५७

८७५४

रायगड

३३५

३३५

नाभर्क

१२६८७

७९१२

(५) प्रचन उद्िवत नाही.
___________

राज्यात रॉमा िेअर सेंटरची बाांधिामे पूणथ िरण्याबाबत
(१२) ३६१५ (०२-०६-२०२०). श्री.जयांत पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : ताराांकित

प्रश्न क्रमाांि २१०३ ला हदनाांि ३ माचथ, २०२० रोजी हदलेल्या उत्तराच्या
सांदभाथत सन्माननीय सावथजननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात सावमिननक आरोग्य वविागाने रूग्णालये, आरोग्य केंद्र, प्रािभमक

आरोग्य केंद्रामे ये अपघातग्रस्ट्ताींना वैद्यकीय उपचार भमळावे यासाठी रॉमा
केअर सें्रची बाींिायात आलेली बाींिकामे अपण
ू ामवस्ट्िेत आहे त, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्हयास,

अपण
ू ामवस्ट्िेत

असलेल्हया

आरोग्य

केंद्राींचे,

रूग्णालयाींचे

बाींिकाम पण
ू म करायाची व त्यामे ये चाींगल्हया दिामच्या वैद्यकीय उपकरणाींची
आवचयकता आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.प. ७ (17)
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन राज्यातील नागररकाींना

चाींगली वैद्यकीय सेवा दे ायासाठी अिमव् अवस्ट्िेत असलेले बाींिकाम पण
ू म
करुन आवचयक ती वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ि करायाबाबत कोणती
उपाययोिना केली वा करायात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे (२४-०२-२०२१) : (१) हे अींर्त खरे आहे .
(२) खरे आहे .

(३) राज्यात एकूण १०९ रॉमा केअर सें्र मींिरू असन
ू त्यापैकी ६२ रॉमा
केअर सें्रचे बाींिकाम पण
ू म झालेले आहे , १९ रॉमा केअर सें्रचे बाींिकाम

सरू
ु आहे व उवमरीत २८ रॉमा केअर सें्रचे बाींिकाम सरू
ु करायासाठीची

कायमवाही सरू
ु आहे . राज्यात सद्य:जस्ट्ितीत ६० रॉमा केअर यनु न् कायामजन्वत
आहे त.

राज्यातील

अिमव्

असलेल्हया

सींस्ट्िाच्या

इमारत

बाींिकामासाठी

उपलब्ितेनस
ु ार ननिी मींिरू करायात येत असन
ू त्यानस
ु ार बाींिकाम सा.बाीं.

वविागाकडून पण
ू म करायाची कायमवाही सरू
ु आहे . तसेच वैद्यककय उपकरणाची

आवचयकतेनस
ु ार खरे दी करायाकरीता हार्ककन मींडळामार्मत कायमवाही सरू
ु
आहे .

(४) प्रचन उद्िवत नाही.
___________

राज्यात बेरोजगाराांना रोजगार उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(१३)

३९९९

(१७-०७-२०२०).

श्री.सदामशव

खोत,

श्री.गोवपचांद

पडळिर,

श्री.महादे व जानिर : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राज्यात कोरोनाच्या महामारीमळ
ु े अनेक मिरु , कामगार, कष्करी लोक
भितीने आपल्हया गावा-खेडयात परतल्हयाचे ननदर्मनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, अर्ा पररजस्ट्ितीमळ
ु े अनेक मिुर कामगार व कष्करी

लोकाींचे रोिगार िोक्यात आले असन
ू बेरोिगारीचे प्रमाण िववषयात वाढणार
असल्हयाचा िोका सींिवत आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.प. ७ (18)
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सदर पररजस्ट्ितीचा
िोका लक्षात घेता गाव पातळीवर लघु उद्योग उिे करून बेरोिगाराींना

स्ट्िाननक पातळीवर रोिगार ननमामण करायासींदिामत कोणत्या उपाययोिना
केल्हया वा करायात येत आहे त, त्याचे िोडक्यात स्ट्वरूप काय आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.सभ
ु ाष दे साई (२५-०२-२०२१) : (१) अींर्त: खरे आहे .

(२) कोववड-१९ च्या िागनतक महामारीमळ
ु े र्ेिप्रमाणे िाहीर लॉकडाऊनच्या
काळात प्रिम ्प्प्यात अत्यावचयक सेवा वगळता इतर उद्योगाींना व्यवसाय

बींद ठे वावे लागले. सेवा परु वठा साखळी खींडीत झाल्हयाने उद्योग, व्यवसाय
क्षेिात अडचणी ननमामण होऊन काही क्षेिातील रोिगार कमी झाल्हयाने

बेरोिगाराींचे प्रमाण वाढल्हयाची र्क्यता आहे . तिावप, कालानरु
ु प उद्योग,
व्यवसाय क्षेिे नवीन पे दतीने कामकाि ननयोिन करीत असल्हयाने ववववि
क्षेिात रोिगार व स्ट्वयींरोिगार सींिी खल
ु ी होत आहे त.

(३) उपरोक्त पररजस्ट्ितीचा ववचार करुन र्ासनाने महाराषर औद्योगगक
ववकास महामींडळाच्या सहकायामने महािॉब्स हे ऑनलाईन पो्म ल ववकभसत
केले

असन
ू

रोिगाराकरीता

इच्िुक

असणाऱया

उमेदवाराींना

औद्योगगक

आस्ट्िापनात उपलब्ि रोिगार सींिी सल
ु ितेने प्राप्त होणेसाठी ऑनलाईन

प्रणाली (महािॉब्स पो्म ल) ववकभसत केले असन
ू त्यास मोठा प्रनतसाद लाित
आहे . ज्या उद्योग घ्काींना मनषु यबळाची आवचयकता आहे त्याींची नोंदणी

पो्म लवर करुन उद्योग व रोिगार इच्िुक उमेदवार या दोन्हीींमे ये समन्वय
घडवन
ू आणायात येत आहे . अद्यापपयंत सम
ु ारे २००० हुन अगिक उद्योग
घ्काींनी व २५१००० रोिगार इच्िुकाींनी पो्म लवर नोंदणी केली आहे .
राज्य र्ासनाने होतकरु यव
ु क-यव
ु तीींकरीता स्ट्वयींरोिगाराची प्रेरणा

भमळून अगिकागिक

रोिगार

स्ट्िाननक

हठकाणी

उपलब्ि

होणेसाठी

सवमसमावेर्क अर्ी महत्वाकाींक्षी मख्
ु यमींिी रोिगार ननभममती कायमक्रम योिना
सन २०१९ (ऑगस्ट््) मे ये िाहीर केली असन
ू येािनेंतगमत सम
ु ारे ५०,०००
यव
ु क यव
ु तीींनी स्ट्वयींरोिगार प्रस्ट्ताव सादर केले असन
ू सन २०२०-२०२१

वव.प. ७ (19)
अींतगमत एकूण १५,००० स्ट्वयींरोिगार प्रकल्हप प्रस्ट्ताव उिारणीचे उहद्दष्

ठे वायात आले आहे . त्यापैकी ३५०० प्रकल्हपाींचे प्रस्ट्ताव बँकाींनी मींिूर केलेले
आहे त. मख्
ु यमींिी रोिगार ननभममती कायमक्रम योिनेतन
ू सािारणत: १ ते १.५
लाख रोिगाराच्या सींिी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रनतवर्ी ननमामण होतील.
(४) प्रचन उद्िवत नाही.

___________

ठाणे येर्ील िावेसर भागात राहणाऱया अमभयांत्याला
मारहाण र्ाल्याबाबत
(१४) ४१९३ (१६-०७-२०२०). डॉ.पररणय र्ुिे, श्री.प्रववण दरे िर, श्री.सरु े श धस,

श्री.ननलय नाईि : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
ृ मांत्री पढ
काय :-

(१) ठाणे येिील कावेसर िागात राहणाऱया अनींत करमस
ु े या अभियींत्याला
र्ेसबक
ु वर

पोस्ट््

्ाकल्हयाचा

िाब

ववचारत

मा.गहृ ननमामण

मींिी

याींचे

बींगल्हयाच्या आवारात मारहाण करायात आल्हयाचे हदनाींक ८ एवप्रल, २०२०
रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदर्मनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

सदर

मारहाण

प्रकरणाींमे ये

मब
ुीं ई

पोलीस

दलातील

३ पोभलसाींचाही सहिाग असल्हयाची माहहती ननदर्मनास आली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायमवाही केली
वा करायात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु (२४-०२-२०२१) : (१) सदर

गन्
ु ्याच्या

अद्यापपयंत

केलेल्हया तपासामे ये सरु क्षा गाडम याींच्याकडे केलेला तपास, तपासायात

आलेले इतर साक्षीदार, उपलब्ि सी.सी.्ी.व्ही.र्ु्े ि यावरुन गह
ृ ननमामण मींिी
याींच्या समक्ष मारहाण झाल्हयाबाबत तपासामे ये ननषपन्न झालेले नाही.

(२) व (३) सदर कर्यामद नोंदववताना पोभलसाींनी कर्यामदी याींनी हदलेल्हया
तक्रारीप्रमाणे गन्
ु हा नोंद करायात आला आहे . सदर प्रकरणात ३ पोलीस

वव.प. ७ (20)
अींमलदार व इतर ७ आरोपीींना अ्क करुन त्याींचवे वरुे द मा.न्यायालयात

हदनाींक ०७/१२/२०२० रोिी दोर्ारोपपि सादर केलेले आहे . सदर प्रकरण
न्यायप्रववष् आहे .

(४) प्रचन उद्िवत नाही.

___________

राज्यातील पोलीस उप अधीक्षि याांची वेतनवाढ
सेवािालावधीनस
ु ार िरण्याबाबत
(१५)

४३९५

(३१-०७-२०२०).

श्री.किशोर

दराडे,

श्री.बाळाराम

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ मांत्री पढ

पाटील :

(१) सरळसेवा पोलीस उप अिीक्षक याींची ननवड महाराषर राज्य लोकसेवा
आयोगाच्या राज्य सेवा या एकाच स्ट्पिाम परीक्षेव्दारे

उपजिल्हहागिकारी,

सहाय्यक ववक्रीकर आयक्
ु त व उपमख्
ु य कायमकारी अगिकारी याींच्याबरोबर
एकाच वेतनश्रेणीत होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, इतर खात्यातील अगिकारी याींच्या पगारामे ये त्याींच्या

सेवाकालानस
ु ार वाढ होते, परीं तु पोलीस उप अिीक्षक याींच्या वेतनामे ये
त्याप्रमाणे वाढ होत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, इतर राज्यातील गोवा, पींिाब, मे य प्रदे र् येिील पोलीस उप

अिीक्षक याींची वेतनवाढ ही िारतीय पोलीस सेवेतील प्रवेर्ावर नाही तर
त्याींच्या सेवाकालाविीवर अवलींबन
आहे , याउल् महाराषर पोलीस उप
ू
अिीक्षक याींची वेतनवाढ ही त्याींच्या सेवा कालाविीवर नाही तर िारतीय

पोलीस सेवेतील प्रवेर्ावर अवलींबन
ू आहे , त्यामळ
ु े महाराषर राज्य पोलीस उप
अिीक्षक या पदाकरीता हदली िाणारी वेतनश्रेणी ही इतर अगिकारी वगामपक्ष
े ा
अत्यींत त्
ींु ी आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु पि

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन राज्यातील सरळसेवा

पोलीस उप अिीक्षक याींची वेतनवाढ इतर राज्याप्रमाणे सेवाकालाविीनस
ु ार
करायाबाबत कोणती कायमवाही केली वा करायात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.प. ७ (21)
श्री.अननल दे शमख
ु (२२-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२), (३) व (४) राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अिीक्षक/सहायक पोलीस

आयक्
ु त (नन:र्स्ट्ि) (सातव्या वेतन आयोगानस
ु ार एस-२० रुपये ५६,००० रुपये १,७७,५००) या सींवगामतील अगिकाऱयाींना सेवाप्रवेर् ननयमानस
ु ार पोलीस

अिीक्षक/पोलीस उप आयक्
ु त (असींवगम) (सातव्या वेतन आयोगानस
ु ार एस-२३
रुपये ६७,७०० - रुपये २,०८,७००) या पदावर पदोन्नती दे ायात येत.े

पदोन्नतीनींतर पदोन्नतीप्रमाणे पोलीस उप अिीक्षक/सहायक पोलीस आयक्
ु त
(नन:र्स्ट्ि) याींची पोलीस अिीक्षक (असींवगम) या पदावर वेतनननजचचती होते.

पोलीस अिीक्षक/पोलीस उप आयक्
ु त (असींवगम) या सींवगामत पदोन्नती

झाल्हयानींतर त्याींचे िारतीय पोलीस सेवेत (IPS) नामननदे र्न होईपयंत एकाच
वेतनश्रेणीत कायमरत असतात. त्यामळ
ु े राज्यातील महसल
ू अगिकारी, ववत्त
वविागाचे ववक्राकर अगिकारी आणण अन्य राज्यातील पोलीस सेवेतील
अगिकाऱयाींच्या

सेवाकालाविीनस
ु ार

ितीवर

राज्य

वेतनश्रेणी

लागू

पोलीस

सेवेतील

करायाबाबतचा

अगिकाऱयाींना

प्रस्ट्ताव

पोलीस

महासींचालक, महाराषर राज्य, मब
ुीं ई याींच्याकडून र्ासनास प्राप्त झाला होता.
राज्य

पोलीस

सेवेतील

प्रस्ट्तावाची/ननवेदनाची

अगिकाऱयाींच्या

माहहती

राज्य

वेतनश्रेणीबाबत

वेतन

सि
ु ारणा

प्राप्त

झालेल्हया

सभमती-२०१७

ला

दे ायाकरीता https://mahaseventhpay.in या ऑनलाईन वेब पो्म लवर सादर
केली आहे .

(५) प्रचन उद्िवत नाही.

___________

मुांबई-ठाणे एसटी ववभागातील िमथचाऱयाांना
सांपूणथ वेतन अदा िरण्याबाबत

(१६) ४५६६ (१७-०७-२०२०). श्री.ववजय ऊर्थ भाई धगरिर : सन्माननीय
पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मब
ुीं ई-ठाायात अडकलेल्हया

हिारो

मिुराींना मे य

प्रदे र्

सीमेपयंत

सोडणाऱया एस्ी कममचाऱयाींकडे र्ासनाने दल
म
केले असन
मब
ु क्ष
ू
ुीं ई-ठाणे

वविागात कायमरत एस्ी कममचाऱयाींना माहे मे, २०२० चे वेतन अदा करायात
आले नाही, हे खरे आहे काय,

वव.प. ७ (22)
(२) असल्हयास,

कोरोनाच्या

सींक्काळात

एस्ी

कममचाऱयाींना

पररजस्ट्ितीला सामोरे िावे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

आगिमक

(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन मब
ुीं ई-ठाणे एस्ी
वविागातील कममचाऱयाींना सींपण
ू म वेतन अदा करायासाठी कोणती कायमवाही
केली वा करायात येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
अॅड. अननल परब (२२-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.

(२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळातील कममचाऱयाींचे माहे नोव्हें बर, २०२०
पयंतचे सींपण
ू म वेतन अदा करायात आलेले आहे .
(४) प्रचन उद्िवत नाही.

___________

अहमदनगर जजल््यातील मिा वपिाांवरील अमेररिन
लष्ट्िरी अळीचा प्रादभ
ु ाथव रोखण्याबाबत
(१७)

४५८३

(१६-०७-२०२०).

श्री.सदामशव

खोत,

श्री.गोवपचांद

पडळिर,

श्री.महादे व जानिर : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) किमत, िामखेड, श्रीगोंदा, श्रीरामपरू , कोपरगाव, नेवासा (जि.अहमदनगर)

िागात मका वपकाींचे क्षेि आहे , खरीप हीं गामात मका वपकाचे सरासरी क्षेत ्र

५३ हिार ५७१ असन
ू माहे िन
ू , २०२० पयंत ३० हिार हे क््र क्षेिावर मका
वपकाची पेरणी झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, यावर्ी पाऊस लवकर झाल्हयाने मक्याची पेरणी झाली असन
ू
सवमसािारण र्ू्िर उीं च वाढलेल्हया मका वपकावर अमेररकन लषकरी अळीचा
प्रादि
ु ामव झाल्हयाचे माहे िन
ू , २०२० च्या र्ेव्च्या आठवडयात ननदर्मनास
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, वपकाींवरील अळीचा प्रादि
ु ामव रोखायासाठी र्ासनाच्या नेमक्या
उपाययोिना व मागमदर्मन भमळत नसल्हयाच्या तक्रारी र्ेतकऱयाींनी केल्हया
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

वव.प. ७ (23)
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन मका वपकाींवरील
अमेररकन लषकरी अळीचा प्रादि
ु ामव रोखायासाठी र्ेतकऱयाींना उपाययोिना व
मागमदर्मन करायाबाबत कोणती कायमवाही केली वा करायात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दादाजी भस
ु े (२२-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे .

अहमदनगर जिल्ह्याचे मका वपकाचे सरासरी क्षेि ३२५७०.४३ हे क््र

असन
ू माहे िून, २०२० अखेर प्रत्यक्षात ३८७३६ हेक््र पेरणी झालेली आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

माहे िून, २०२० मे ये अल्हप प्रमाणात मका वपकावरील नववन

लषकरी अळीचा प्रादि
ु ामव हदसन
ु आला.
(३) हे खरे नाही.

(४) मका वपकावरील नववन लषकरी अळी ननयींिणासाठी ग्रामस्ट्तरावर खरीप
हीं गामामे ये

मका

वपकाच्या

४०

र्ेतीर्ाळा

राबववणेत

आलेल्हया

असन
ू

र्ेतीर्ाळाींव्दारे र्ेतकऱयाींना मागमदर्मन करायात आले असन
ू प्रत्यक्ष िे्ीव्दारे
ग्रामपींचायतजस्ट्ित

वातामर्लकव्दारे

तसेच

एम-ककसान

पो्म लवरुन

भ्रमणे वनीव्दारे सींदेर् दे ऊन तसेच ववववि माे यमाव्दारे िनिागत
ृ ी करायात
आलेली आहे .

सवेक्षणासाठी योिनेंतगमत २७५ हे क््र वर १३७२ र्ेरोमन रॅ प्स व

४११६ एर्एडब्लु लस
ु म चा वापर करणेत आलेला आहे .

ककड ननयींिणासाठी ५० ्क्के अनद
ु ानावर १००० हे क््र क्षेिासाठी

प्रोर्ेनोर्ॉस २५० भल. व इमामेक््ीन बेंझोए् २०० कक. कक्कनार्काींचा
परु वठा

करायात

आलेला

आहे .

तसेच

घडीपत्रिकाींचे ववतरण करायात आलेले आहे .
(५) प्रचन उद्िवत नाही.

___________

प्रचार

प्रभसे दीसाठी

२००००

वव.प. ७ (24)

नागपूर शहरातील शहरप्रमुखाांवर िारवाई िरण्याबाबत
(१८)

४६९६

(१८-०८-२०२०).

श्री.धगरीशचांद्र

व्यास,

श्री.नागोराव

गाणार,

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

(१) नागपरू र्हराचे र्हरप्रमख
मींगेर् कडव याींनी पदाचा दरु
ु
ु पयोग तसेच
नागररकाींची र्सवणक
ू करुन लाखोंचा गैरव्यवहार केल्हयाप्रकरणी त्याींचेवर सन
२००३ पासन
ू गन्
ु हे गारी व र्सवेगगरी या गन्ु ्याींची नोंद होऊनही त्याींचेवर

कोणतीही कारवाई करायात आली नसल्हयाचे माहे िल
ु ,ै २०२० मे ये वा
त्यादरम्यान ननदर्मनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, नागपरू र्हरातील सवमच पोलीस स्ट््े र्नमे ये श्री.कडव याींचेवर

१२ पेक्षा अगिक गन्
ु हयाची नोंद असताना पोलीस प्रर्ासनामार्मत कोणतीही
कारवाई करायात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन नागपरू र्हरात

नागररकाींची र्सवणक
करुन गैरव्यवहार करणाऱया गन्
ू
ु हे गारावर कोणती
कारवाई केली वा करायात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु (२६-०२-२०२१) : (१) व (२) हे खरे नाही.

मींगेर् कडव ववरुे द सवम तक्रारीची दखल घेऊन गन्
ु हे

दाखल

करायात आले आहे . माहे िून-िुल,ै २०२० या कालाविीत र्सवणक
ू , खींडणी

सदराखाली १० गन्
ु हे दाखल करायात आले असन
ू ९ गन्
ु ्यात आरोपीला
अ्क करायात आलेली आहे . एका गन्
ु ्यात प्रोडक्र्न वारीं ् भमळालेला

असन
यापैकी ८ गन्
ू
ु ्यात दोर्ारोपपि मा.न्यायालयात दाखल आहे व
१ गन्
ु ्याचा तपास सरु
ु आहे .

(३) आरोपी मींगेर् कडव ववरुे द गन्
ु हे र्ाखा (डड्े क्र्न) नागपरू र्हर
कायामलयामार्मत खींडणी ववरािी पिकाचे अगिकारी दाखल गन्ु ्याचा तपास
करीत आहे .

(४) प्रचन उद्िवत नाही.
___________

वव.प. ७ (25)

राज्यातील एसटी िमथचाऱयाांच्या प्रलांबबत मागण्या पूणथ िरण्याबाबत
(१९)

४७४५

(१३-०८-२०२०).

श्री.सदामशव

खोत,

श्री.गोवपचांद

सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पडळिर :

(१) राज्यातील कोरोना महामारीच्या पाचवमिम
ु ीवरील अनलॉकचा दस
ु रा ्प्पा
सरू
ु

झाला परीं तु

लॉकडाऊन

दरम्यान

जिल्हहाींतगमत

एस्ीची सेवा

बींद

असल्हयाने चार महहने झाले तरीही एस्ी कममचाऱयाींचे वेतन िककत असल्हयाचे
माहे ऑगस्ट््, २०२० च्या पहहल्हया आठवडयात ननदर्मनास आले असन
ू िककत
वेतनामळ
ु े अनेक कममचाऱयाींना आगिमक सींक्ाला सामोरे िावे लागत आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, माहे िुलच्
ै या र्ेव्च्या आठवडयात साींगली जिल्ह्यातील

इस्ट्लामपरू आगारातील मेकॅननकल अमोल माळी याींना दोन महहन्याचे वेतन

न भमळाल्हयाने त्याींच्या कु्ुींबावर आलेल्हया आगिमक सींक्ाला कीं्ाळून त्याींनी
पेठे येिील स्ट्वत:च्या राहत्या घरी आत्महत्या केली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, अमोल माळी याींच्या वेतनावरच कु्ुींबाचा उदरननवामह सरु
ु

असल्हयाने त्याींच्या ननिनाने कु्ुींबावर आलेले आगिमक सींक् दरू करायासाठी
र्ासनाने उपाययोिना केली आहे काय,

(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन अमोल माळी

याींच्या कु्ुींत्रबयाींना आगिमक मदत दे णे, राज्यातील एस्ी कममचाऱयाींचे िकीत
वेतन

वेळेत

अदा

करणे

व

एस.्ी.

कममचाऱयाींच्या

मागायाींबाबत कोणती कायमवाही केली वा करायात येत आहे ,

ववववि

प्रलींत्रबत

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

अॅड. अननल परब (२२-०२-२०२१) : (१) कोववड-१९ च्या प्रादि
ु ामवामळ
ु े राज्य
पररवहन महामींडळाच्या उत्पन्नावर पररणाम झाल्हयाने कममचाऱयाींचे माहे

ऑगस्ट्् ते ऑक््ोबर, २०२० या महहन्याींचे वेतन िकलेले होते. तरी, सदर
वेतन अदा करायात आले आहे .

(२) सदर कममचाऱयाने आत्महत्या केली आहे तिावप, आत्महत्येच्या कारणाचा
तपास पोलीस वविागाकडून करायात येत आहे .

वव.प. ७ (26)
(३) व (४) हदवींगत कममचारी कै.अमोल माळी याींच्या अींत्यवविीसाठी तातडीची
मदत म्हणून रुपये ५०००/-, तसेच िववषय ननवामह ननिी उपदान या अींनतम

दे यकाची रुपये ९,५४,९९२/- एवढी रक्कम हदनाींक २९/०९/२०२० रोिी त्याींच्या
वारसास

अदा

करायात

आली

आहे .

सद्य:जस्ट्ितीत

कु्ुींब

कल्हयाण

योिनेंतगमतच्या एक लाख रुपयाींच्या मागणीचा अिम महामींडळाव्दारे मींिूर
करायात आला असन
ू , पढ
ु ील कायमवाही चालू आहे व अनक
ु ीं पा तत्वावरील
नोकरी सींदिामत त्याींच्या वारसास कळववायात आले आहे .
(५) प्रचन उद्िवत नाही.

___________

तुळजापूर (जज.उस्मानाबाद) येर्ील श्री तुळजाभवानी दे वीच्या
मौल्यवान वस्तूांचा गैरव्यवहार र्ाल्याबाबत

(२०) ४८४९ (२०-११-२०२०). डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय गह
ृ
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

तळ
ु िापरू

(जि.उस्ट्मानाबाद)

येिील

महाराषराची

कुलस्ट्वाभमनी

श्री तळ
ु िािवानी दे वीचा प्राचीन खजिना व िामदार खान्यातील ऐनतहाभसक
व मौल्हयवान अलींकार, सोन्या-चाींदीचे दागगने, िडिवाहीर व प्राचीन नाणी
इत्यादी मौल्हयवान वस्ट्तच
ींू ा तत्कालीन अगिकाऱयाींनी गैरव्यवहार केल्हयाचे माहे
सप््ें बर, २०२० मे ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी मींहदर प्रर्ासन व जिल्हहा प्रर्ासनाकडे तक्रार
करायात आली असल्हयाचेही ननदर्मनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय

आढळून आले व तद्नस
ु ार उक्त प्रकरणी िबाबदार असणाऱयाींववरुे द कोणती
कारवाई केली वा करायात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.प. ७ (27)
श्री.अननल दे शमख
ु (१९-०२-२०२१) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .

(३) तळ
ु िािवानी मींहदर पि
ु ारी मींडळाचे मािी अे यक्ष श्री.ककर्ोर कल्हयाणराव
गींगणे

याींनी

हदनाींक

०९/०५/२०१९

रोिी

या

सींदिामत

जिल्हहागिकारी,

उस्ट्मानाबाद याींच्याकडे तक्रारी अिम केला असन
ू तत्कालीन जिल्हहागिकारी
श्रीमती

हदपा

मि
ु ोळ-मढ
ुीं े

याींनी

यासींदिामत

अपर

जिल्हहागिकारी

अे यक्षतेखाली त्रिसदस्ट्यीय सभमती गठीत केली आहे .

याींचे

सदर सभमती मार्मतीने चौकर्ी करुन चौकर्ी अहवाल जिल्हहागिकारी

उस्ट्मानाबाद याींना सादर केला असन
सदर अहवालाचे अवलोकन करुन
ू

जिल्हहागिकारी उस्ट्मानाबाद याींनी हदनाींक १०/०९/२०२० रोिी श्रीमती योगगता
सहदे व कोल्हहे तहभसलदार तिा व्यवस्ट्िापक प्रर्ासन याींना गन्
ु हा दाखल
करायासाठी प्रागिकृत केले होते.
तहभसलदार

श्रीमती

योगगता

सहदे व

कोल्हहे

याींनी

श्री.हदलीप

दे ववदासराव नाईकवाडी याींनी िाभममक व्यवस्ट्िापक या पदी कायमरत असताना
त्याींचे

पदाचा

दरु
ु पयोग

िमादारखान्यातील
िाववकाींनी

अपमण

अनत

केलेले

करुन

प्राचीन
सोने

श्री.तळ
ु िािवानी
व

व

ऐनतहाभसक

नाणी

याची

दे वीिीींचे

अलींकार,

वैयजक्तक

खिाना

वस्ट्तू

व

तसेच

स्ट्वािामसाठी

अप्रामाणणक अपहार/चोरी केली बाबतची कर्यामद हदनाींक १३/०९/२०२० रोिी
पोलीस ठाणे, तळ
ु िापरू येिे चौकर्ी अहवालाचे कागदपिासह हदली.

यानस
ु ार पोलीस ठाणे तळ
ु िापरू ग.ु र.नीं. ३२३/२०२० कलम ४२०, ४०९,

४६४, ४६७, ४६८, ४७१, ३८१ िा.दीं .वव. अन्वये गन्
ु हा दाखल करायात आलेला
आहे . गन्
ु हयाचा तपास उपवविागीय पोलीस अगिकारी, उपवविाग तळ
ु िापरू हे
करीत आहे त.

(४) चौकर्ी अहवालावरुन गन्
ु हा दाखल केल्हयाने ववलींब झालेला आहे .
___________

राज्यात पोमलसाांवरील हल्ल्याच्या घटना घडल्याबाबत
(२१) ४८७१ (१८-११-२०२०). श्री.प्रववण दरे िर, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरां जन

डावखरे , डॉ.पररणय र्ुिे, श्री.सदामशव खोत, श्री.महादे व जानिर, श्री.रमेशदादा
पाटील, श्री.ववजय ऊर्थ भाई धगरिर, श्री.रामननवास मसांह, डॉ.(श्रीमती) मननषा
िायांदे : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ मांत्री पढ

वव.प. ७ (28)
(१) राज्यात कोरोना सींसगम रोखायासाठी लावायात आलेल्हया ताळे बद
ीं ी

दरम्यान राज्यातील औरीं गाबाद, भिवींडी, मब्र
ुीं ा, मालेगाव, गोवींडी अर्ा काही
ववभर्ष् िागात पोभलसाींना मारहाणीच्या व िीवघेणे हल्हले करायाच्या घ्ना

घडल्हयाचे ननदर्मनास आले असन
ू सदरचे हल्हले रोखायाबाबत व हल्हलेखोराींवर

कारवाई करायाबाबत लोकप्रनतननिीींनी हदनाींक १ मे, २०२० रोिीच्या पिान्वये
र्ासनाकडे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, मब
ुीं ईतील काळबादे वी पररसरात कॉ्न एक्सचें ि नाका येिे

एका महहलेने वाहतक
ू पोभलसाची कॉलर पकडून कानभर्लात मारल्हयाची घ्ना
घडली तसेच अींबरनाि (जि.ठाणे) येिे पोभलसाींवर हल्हला झाल्हयाची घ्ना माहे

ऑक््ोबर, २०२० मे ये वा त्यादरम्यान घडल्हयाचे ननदर्मनास आले असन
ू माहे

माचम, २०२० पासन
ू आतापयंत ३७८ हठकाणी पोभलसाींवर हल्हल्हयाच्या घ्ना
घडल्हया आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, पोभलसाींवरील हल्हल्हयाींमे ये ककती पोलीस िखमी झाले आहे त
व ककती पोभलसाींना आपला िीव गमवावा लागला आहे ,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या

अनर्
ीं ाने पोभलसाींना मारहाण व िीवघेणा हल्हला करणाऱयाींववरुे द कारवाई
ु ग
करुन िखमी पोभलसाींना व मत
ृ पोभलसाींच्या कु्ुींत्रबयाींना आगिमक व वैद्यकीय
मदत आणण ववम्याची रक्कम दे ायाबाबत कोणती कायमवाही केली वा
करायात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु (१९-०२-२०२१) : (१) सदर प्रकरणी कारवाई करायाबाबत
लोकप्रनतननिीींनी र्ासनाकडे मागणी केलेली आहे .

(२), (३) व (४) कॉ्न एक्सचें ि, मब
ुीं ई येिे एका महहलेवर वाहतक
ू ननयमाचा
िींग केल्हयाप्रकरणी पोलीस अींमलदार हे कारवाई करीत असताना सदर
महहलेने त्याींना भर्वीगाळ केली व र्ासकीय कतमव्यात अडिळा ननमामण केला

म्हणून लोकमान्य ह्ळक मागम पोलीस स्ट््े र्न येिे ग.ु र.नीं.५७१/२०२० कलम

३५३, ३३२, ५०४, ५०६, ३४ िा.दीं .वव. सह कलम १२९, १७७ मो.वा. कायदा
अन्वये गन्
ु हा दाखल करायात आला. सदर प्रकरणी दोन आरोपीींना अ्क
करायात आली आहे . सदरचा गन्
ु हा तपासािीन आहे .

वव.प. ७ (29)
तसेच अींबरनाि (जि.ठाणे) येिे पोभलसाींवर हल्हला करुन व त्याींना

िखमी करुन िीवे ठार मारायाचा प्रयत्न केल्हयावरुन अींबरनाि पोलीस ठाणे

येिे ग.ु र.नीं. ५६७/२०२० िादीं वव कलम ३०७, ३९२, ३५३, ३३२, ३३३, ४२७, ३४

सह आमम ॲक्् ४, २५ प्रमाणे ४ आरोवपताींववरुे द गन्
ु हा दाखल करायात
आला असन
ू त्याींना अ्क करायात आली आहे .

माचम, २०२० पासन
कोरोना सींसगम रोखायासाठी लॉकडाऊन व
ू

कोववड-१९

भमर्न

त्रबगन

अगेनच्या

कालाविीत

राज्यात

एकूण

३९०

पोभलसाींवर हल्हले झाले असन
ू सदर हल्हल्हयामे ये एकूण ९० पोलीस िखमी
झालेले आहे त. पोभलसाींना मारहाण व िीवघेणा हल्हला करणाऱयाींववरुे द गन्ु हे

दाखल करायात आले असन
ू सदर गन्
ु ्याींत एकूण ९१२ आरोपीींना अ्क
करायात आली आहे .

िखमी पोभलसाींना सींबगीं ित घ्क कायामलयाकडून तात्काळ वैद्यककय

मदत दे ायात आली आहे .
(५) प्रचन उद्िवत नाही.

___________

एसटी महामांडळाच्या प्रवाशाांचा िल खाजगी वाहनाांिडे वाढल्याबाबत
(२२)

४९०९

(२५-११-२०२०).

श्री.धगरीशचांद्र

व्यास,

श्री.नागोराव

गाणार,

श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.प्रववण दरे िर : सन्माननीय
पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) एस्ी महामींडळामार्मत प्रवार्ाींना योग्य त्या सोयी सवु विा परु ववायात येत
नसल्हयाने प्रवार्ाींचा खािगी वाहतक
ू दाराींकडे कल वाढला असल्हयाचे माहे
ऑक््ोबर, २०२० मे ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

खािगी

वाहतक
ू दाराींकडे

होणारा

प्रवार्ाींचा

कल

कमी

करायासाठी महामींडळ प्रर्ासनातर्े पोलीस प्रर्ासनाला सरु क्षेव्यवस्ट्िेकरीता
प्रस्ट्ताव दे ायात आलेला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, कममचाऱयाींचे वेतन दे ायासाठी एस.्ी. महामींडळाकडे पैसे

भर्ल्हलक नाहीत व त्यामे ये खािगी वाहनाचे दलाल प्रवार्ाींना स्ट्वत:कडे
वळववत असल्हयामळ
ु े एस.्ी. महामींडळ आणखी अडचणीत येायाची र्क्यता
असताना र्ासनाव्दारे कुठल्हयाही प्रकारची कायमवाही करायात आली नाही, हे
ही खरे आहे काय,

वव.प. ७ (30)
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत

काय आढळून आले, तद्नस
ु ार एस.्ी. कममचाऱयाींसमोर सदरहू प्रकार सरू
ु
असन
दलालाींकडे होत असलेल्हया दल
म ाबाबत कायमवाही करुन सींबगीं ित
ू
ु क्ष
दोर्ीींववरुे द कोणती कारवाई केली वा करायात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

अॅड. अननल परब (२२-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे आहे .

(३) व (४) राज्य पररवहन बसस्ट्िानकावर सरु क्षा रक्षकाींची नेमणक
ू करायात

आली असन
ू , बस स्ट्िानकात खािगी एिीं् प्रवासी घेऊन िात असल्हयाचे
ननदर्मनास आल्हयास कामगगरीवरील सरु क्षा रक्षकाींनी त्यास प्रनतबींि करून

सींबगीं ित खािगी एिीं्ला पकडून स्ट्िानकप्रमख
ु /आगार प्रमख
ु याींच्या ताब्यात
दे वन
ू

पोलिसाींत

तक्रार

दे ायाची

कायमवाही

करायात

येत.े

तसेच,

गह
ृ

(पररवहन) वविागाच्या हदनाींक १४/०१/२०१६ च्या र्ासन पररपिकाींन्वये राज्य

पररवहन बस स्ट्िानकाच्या पररसरात अवैद्य प्रवासी वाहतक
करणाऱया
ू
खािगी वाहतक
ू दाराींना प्रनतबींि करुन उगचत कायदे भर्र कारवाई करायाच्या
सच
ू ना दे ायात आलेल्हया आहे त.
(५) प्रचन उद्िवत नाही.

___________

ज्येष्ट्ठ लेणखिा श्रीमती शोभा दे शपाांडे याांनी आांदोलन िेल्याबाबत
(२३) ४९२५ (२३-१२-२०२०). श्री.ववलास पोतनीस : सन्माननीय मराठी भाषा
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कुलाबा, मब
ुीं ई येिील ‘महावीर ज्वेलसम’ या सरार्ा दक
ु ानदाराला मराठी
िार्ेत

बोलायाचा

आग्रह

केल्हयानींतर

सींबगीं ित

दक
ु ानदाराने

अरे रावी

व

अपमानास्ट्पद वागणूक हदल्हयाचा आरोप करीत ज्येषठ लेणखका श्रीमती र्ोिा

दे र्पाींडे याींनी या दक
ु ानासमोर हदनाींक ८ ऑक््ोबर, २०२० रोिी वा
त्यासम
ु ारास राििर अन्नत्याग करून हठय्या आींदोलन केले होते, हे खरे आहे
काय,

वव.प. ७ (31)
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या

अनर्
ीं ाने राज्यात मराठी िार्ेचा वापर होायाकरीता कोणती उपाययोिना
ु ग
केली वा करायात येत आहे,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे साई (२३-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे.

(२) होय, यासींदिामत गह
ु ार पोलीस ठाणेमार्मत
ृ वविागाकडून प्राप्त माहहतीनस
केलेल्हया कायमवाही दरम्यान सींबगीं ित महहलेचा िबाब नोंदवला असता त्याींनी

नमद
ू दक
ु ानदार याींनी झालेल्हया प्रकाराबद्दल मार्ी मागगतलेली असल्हयाने
श्रीमती र्ोिा दे र्पाींडे याींचे समािान झाले आहे .

महाराषर राििार्ा अगिननयम, १९६४ मिील तरतद
ीं ाने
ू ीींच्या अनर्
ु ग

र्ासन व्यवहारात मराठी िार्ेचा वापर करायासींदिामत हदनाींक ०७/०५/२०१८ व
हदनाींक

२९/०६/२०२०

च्या

पररपिकान्वये

सवम

वविागामार्मत वारीं वार सच
ू ना दे ायात आलेल्हया आहे त.
(३) प्रचन उद्िवत नाही.

र्ासकीय

कायामलयाींना

___________

मुांबई शहरासह ठाणे, पनवेल व रायगड येर्ील
वीज पुरवठा खांडडत र्ाल्याबाबत

(२४) ४९९५ (२३-११-२०२०). श्री.प्रसाद लाड, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे,

श्री.ववलास पोतनीस, श्री.रामननवास मसांह, श्री.महादे व जानिर, श्री.अशोि ऊर्थ

भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.प्रववण दरे िर, अॅड.ननरां जन डावखरे ,
श्री.सदामशव खोत, डॉ.पररणय र्ुिे, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.ववजय ऊर्थ भाई
धगरिर : सन्माननीय ऊजाथ मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दे र्ाची आगिमक राििानी व आींतरराषरीय र्हर असलेल्हया मब
ुीं ई र्हरासह

ठाणे, पनवेल व रायगड येिे हदनाींक १२ ऑक््ोबर, २०२० रोिी सकाळी
१०.०० वािल्हयापासन
ू ते सायींकाळी ५.०० वािेपयंत अचानक वीि परु वठा
पण
म णे खींडडत झाल्हयामळ
ू प
ु े िनिीवन ववस्ट्कळीत होऊन रे ल्हवेसह रस्ट्ते

वव.प. ७ (32)
वाहतक
म णे बींद होवन
ककत्येक
ू , दै नहीं दन व्यवहार, इीं्रने् सेवा सींपण
ू प
ू
रुग्णालयात

र्स्ट्िकक्रया

पढ
ु े

ढकलायात

आल्हयामळ
ु े

को्यविी

रूपयाींचे

नक
ु सान होऊन नागररकाींना अनेक गींिीर समस्ट्याींना सामोरे िावे लागल्हयाचे
ननदर्मनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सींपण
ू म राज्याला िेवढी वीि दररोि लागते त्याच्या सम
ु ारे १५
ते १७ ्क्के वीि एक्या मब
ुीं ईला हवी असते व सींपण
ू म मब
ुीं ई महानगर

क्षेिाचा (एमएमआर) ववचार केल्हयास राज्याच्या २२ ते २५ ्क्के वविेची
मागणी मब
ुीं ईमिून असल्हयामळ
ु े

उक्त हठकाणी राज्यिार ववतरण केंद्रे

पररजस्ट्िती योग्यवेळी हाताळू र्कले नसल्हयामळ
ु े िार येऊन सींपण
ू म वीि ग्रीड
कोसळायास

वीि

पारे र्ण

व

वीि

ववतरण

कींपन्याचा

बेिबाबदारपणा

कारणीित
ू असल्हयाचे ननदर्मनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, यापव
ू ी सन २०१० मे ये मब
ुीं ई र्हरातील वीि परु वठा खींडडत

होायाची घ्ना घडल्हयाच्या पाचवमिम
ू ीवर तत्कालीन र्ासनाने श्री.अिोय
मेहता याींच्या अे यक्षतेखाली नेमलेल्हया सभमतीने काही भर्र्ारसी र्ासनास
सादर केल्हया होत्या तसेच महाराषर वीि ननयामक आयोगाने (एमईआरसी)

स्ट्वत:हून दखल घेत आयआय्ी पवईतील प्राे यापक एस.ए.खोपडे याींच्या
ववर्ेर् सभमतीने सन २०१०-२०११ मे ये आपल्हया अहवालात महत्वपण
ू म
भर्र्ारसी र्ासनाला केल्हया होत्या परीं तु गत ९ वर्ामत उक्त भर्र्ारर्ीींनस
ु ार
कायमवाही न झाल्हयाने मब
ुीं ई र्हराला पन्
ु हा वीि परु वठा खींडडत होायाच्या
नामषु कीचा सामना करावा लागला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, सदर हठकाणी वीि परु वठा खींडीत होायामागे घातपाताची

र्क्यता असल्हयाचे मा.ऊिाम मींिी याींनी सींर्य व्यक्त केल्हयामळ
ु े उक्त प्रकरणी
र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार

कोणती कायमवाही केली वा करायात येत आहे , त्याबाबतचा तपभर्ल काय

आहे तसेच िववषयात पन्
ु हा अर्ी घ्ना घडू नये याकरीता कोणती खबरदारी
अिवा उपाययोिना केली वा करायात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.प. ७ (33)
डॉ. नननतन राऊत (२८-०१-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे .

मब
ुीं ई महानगर क्षेिात हदनाींक १२ ऑक््ोबर, २०२० रोिी १०.०२

वािता ग्रीडमे ये त्रबघाड झाल्हयामळ
ु े ववद्यत
ु परु वठा खींडडत झाला होता.
प्रािान्याने आपत्कालीन सेवा, कोववड-१९ रुग्णालये, रे ल्हवे इत्यादीींचा वीि
परु वठा तातडीने सरु
ु करायात आला.

(२) महाराषराची सवोच्च वविेची मागणी सम
ु ारे २४,००० मेगावॅ् असन
ू , मब
ुीं ई

महानगर क्षेिाची वविेची मागणी सम
ु ारे ४,००० मेगावॅ् आहे . सदर घ्नेची

चौकर्ी करायाकरीता केंद्रीय ववद्यत
ु प्रागिकरण (CEA), राज्य र्ासन व
महाराषर ववद्यत
ु ननयामक आयोग याींच्यामार्मत सभमत्या गहठत करायात
आल्हया आहे त.

(३) हदनाींक १८ व २१ नोव्हें बर, २०१० रोिी मब
ुीं ई पारे र्ण प्रणालीच्या आींभर्क
ग्रीड

त्रबघाडाबाबत

भर्र्ारर्ीींच्या

गहठत

अनर्
ीं ाने
ु ग

करायात

लघक
ु ालीन

आलेल्हया

योिनेंतगमत

सभमतीच्या
ताींत्रिक

अहवालातील

बाबीींची

पत
म ा
ू त

करायात आली असन
ू हदघमकालीन उपाययोिनेंतगमत ४०० के.व्ही. ववक्रोळी
वाहहनीचे व उपकेंद्राचे काम करायाबाबत सींबगीं ित कींिा्दारास िन
ू , २०२०

मे ये कायामदेर् दे ायात आले असन
ू सदर काम माचम, २०२२ पयंत पण
ू म
करायाचे ननयोजित आहे . तसेच मब
ींु ई र्हरास ववद्यत
ु परु वठा करणाऱया २२०
के.व्ही. वाहहन्याींचे कींडक््सम बदलन
ू त्याींची क्षमतावे 
ृ दी करायात आली आहे .

तसेच श्री.खापडे याींच्या अहवालातील भर्र्ारर्ीींवर महापारे र्णतर्े

कायमवाही करायात आली आहे .

(४) सदर घ्नेची चौकर्ी करायाकरीता केंद्रीय ववद्यत
ु प्रागिकरण (CEA),
राज्य र्ासन व महाराषर ववद्यत
ु ननयामक आयोग याींच्यामार्मत चौकर्ी

सभमत्या गठीत करायात आल्हया आहे त. सदर सभमत्याींचा अहवाल र्ासनास
प्राप्त झाल्हयानींतर त्याींच्या भर्र्ारर्ी व राज्य र्ासनाने गहठत केलेल्हया
सभमतीच्या भर्र्ारर्ीींचा एकत्रितपणे अभ्यास करायात येईल. सदर घ्नेनत
ीं र
मा.मींिी (ऊिाम) याींनी राज्यिार प्रेर्ण केंद्र, कळवा तसेच ्ा्ा, अदानी याींच्या
कींरोल रुम्सला िे् दे वन
ू तेिील यींिणेची पाहणी केली व काळानरु
ु प त्यामे ये

वव.प. ७ (34)
सि
ींु ई आयलॅ न्डीग ऑपरे ्
ु ारणा करायाचे ननदे र् हदले आहे त. तसेच मब

होायापव
ू ी िारननयमन करायाची किक्वेन्सी भलभम् ४८ ह्म झ वरुन ४८.४
ह्म झने वाढववली. त्यानस
ु ार मब
ुीं ईतील सवम वीि ववतरण कींपन्याींना किक्वेन्सी
सेह्ींग्िच्या सच
ू ना दे ायात आल्हया.
(५) प्रचन उद्िवत नाही.

___________

रमाबाई आांबेडिर घरिुल योजनेच्या धतीवर
नवीन योजना तयार िरण्याबाबत

(२५) ४९९९ (१४-१२-२०२०). श्री.ववलास पोतनीस : सन्माननीय इतर मागास
बहुजन िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) इतर मागास वगामतील (ओ.बी.सी) हदव्याींग, तसेच वविवा महहलाींना

हक्काचे घर दे ायासाठी रमाबाई आींबेडकर घरकुल योिनेच्या ितीवर नवीन
योिना तयार करायाबाबतचा प्रस्ट्ताव र्ासनाच्या ववचारािीन आहे , हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्हयास,

सदरहू प्रस्ट्तावाचे िोडक्यात
प्रस्ट्तावाबाबतची सद्य:जस्ट्िती काय आहे ,

स्ट्वरुप

काय आहे

आणण

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.ववजय वडेट्टीवार (२७-०१-२०२१) : (१) नाही.

तिावप, र्ासन ननणमय, हदनाींक ११/०१/२०२१ अन्वये ववमक्
ु त िाती

ि्क्या िमाती या प्रवगामसाठी सरू
ु असलेल्हया यर्वींतराव चव्हाण मक्
ु त
वसाहत

योिनेंतगमत

लािािी

ननवड

करताींना

वविवा/वविुर/अपींग/अनाि/

पररतक्त्या/वयोवे 
ृ द या व्यक्तीींचा प्रािान्याने समावेर् करायाचा ननणमय
घेायात आला आहे .

(२) व (३) प्रचन उद्िवत नाही.
___________

वव.प. ७ (35)

मुांबई शहरातील खाजगी मालि/वविासिाांनी
पुनववथिास प्रिल्प पूणथ िरण्याबाबत

(२६) ५००५ (१४-१२-२०२०). श्री.ववलास पोतनीस : सन्माननीय गह
ृ ननमाथण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई र्हरातील खािगी मालक/ववकासकाींनी अपण
ू ामवस्ट्िेत सोडलेल्हया
पन
ु ववमकास प्रकल्हपाींची मालमत्ता सींपाहदत करून प्रकल्हप पण
ू म करायासाठी

म्हाडा अगिननयमात सि
ु ारणा करायाचा प्रस्ट्ताव र्ासनाच्या ववचारािीन आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

सदर

सि
ु ारणेचे

त्याबाबतची सद्य:जस्ट्िती काय आहे ,

िोडक्यात

स्ट्वरूप

काय

आहे

आणण

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. जजतें द्र आव्हाड (२४-०२-२०२१) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .
मब
ींु ई

र्हरातील

िीणम

व

िोकादायक

उपकरप्राप्त

इमारतीींचा

पन
ु ववमकास िलदगतीने होायाकरीता मालक/ववकासकाींनी अिमव् अवस्ट्िेत

सोडलेले पन
ीं ादन करुन पण
ु ववमकास प्रकल्हप म्हाडातर्े िस
ू प
ू म करायाकरीता
म्हाड

अगिननयम,

१९७६

मे ये

सि
ु ारणा

करायाबाबतच्या

वविेयकास

पावसाळी अगिवेर्न २०२० मे ये सिागह
ृ ाची मान्यता प्राप्त झाली आहे . सदर
वविेयकास मा.राज्यपाल महोदयाींची मान्यता प्राप्त झाली असन
ू , महामहहम

राषरपती महोदयाींकडे पढ
ु ील मान्यतेसाठी पाठववायात आले आहे . म्हाड
अगिननयमात

सि
ु ारणा

अींनतम

झाल्हयानींतर

अवस्ट्िेत सोडलेले प्रकल्हप म्हाडातर्े
करायात येईल.

मालक/ववकासकाींनी

अिमव्

ताब्यात घेऊन त्याींचा पन
ु ववमकास

(३) प्रचन उद्िवत नाही.
___________

वव.प. ७ (36)

’जव्हजन ग्रीन’ िांपनीने गुांतवणूिदाराांची आधर्थि र्सवणूि िेल्याबाबत
(२७)

५०६१

(१८-११-२०२०).

श्री.गोवपचांद

पडळिर,

श्री.सदामशव

खोत,

श्री.प्रववण दरे िर : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
ृ मांत्री पढ
काय :-

(१) ‘जव्हिन ग्रीन’ कींपनीने मजल्ह्लेव्हल माकेह्ींग ड्रीम प्लॅ नची स्ट्वप्ने
दाखवन
ू ,

गत
ुीं वणक
ू दाराींना

गत
ुीं वणूकदाराींची सम
ु ारे

आगिमक

र्ायदा

भमळायाचे

आभमर्

दाखवन
ू

रुपये ८४ लाख ५६ हिार २०० ची र्सवणूक

केल्हयाच्या तक्रारी कोल्हहापरू जिल्ह्यातील र्ाहुपरु ी पोलीस प्रर्ासनाकडे दाखल
करायात आले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ‘जव्हिन ग्रीन’ कींपनीच्या सि
ू िाराींनी लोकाींची लाखो रुपयाींची
र्सवणूक करून कींपनीचे सवम सि
ू िार पसार झाले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या

अनर्
ीं ाने गत
ींु वणक
करणाऱया ‘जव्हिन ग्रीन’ कींपनीवर
ु ग
ू दाराींची र्सवणक
ू
कारवाई करुन गत
ुीं वणूकदाराींचे पैसे त्याींना परत भमळवन
ू दे ायाबाबत कोणती
कायमवाही केली वा करायात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु (१९-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे ,

(२) सदर प्रकरणात एकूण ५ आरोपी ननषपन्न झाले असन
ू यातील तीन
आरोपीींना अ्क करायात आली आहे . एका आरोपीला मा.न्यायालयाने
अ्कपव
ू म िामीन मींिरू केला आहे व एक आरोपी र्रार आहे . त्याचा र्ोि
घेणे सरु
ु आहे .

(३) सदर प्रकरणी र्ाहुपरु ी पोलीस स्ट््े र्न, कोल्हहापरू येिे ग.ु र.नीं. ६२४/२०२०
िा.दीं .वव.स. कलम ४२०, ४०६, ४०८, ४०९, ३४ सह एम.पी.आय.डी. कायदा
कलम ३ व ४ प्रमाणे एकूण ५ आरोपीींववरुे द गन्
ु हा दाखल करायात आला
आहे . एकूण ननषपन्न ५ आरोपीींपक
ै ी ३ आरोपीींना अ्क करायात आली आहे

व १ आरोपीला मा.उच्च न्यायालयाने अ्कपव
ु म िामीन मींिूर केला आहे .
१ आरोपी र्रार आहे . अ्क आरोपीींववरुे द मा.न्यायालयात दोर्ारोपपि
दाखल करायात आले आहे .

वव.प. ७ (37)
आरोपीींची स्ट्िावर मालमत्तेची माहहती प्राप्त करणेसाठी सींबगीं ित

वविागार्ी पिव्यवहार करायात आलेला आहे .
(४) ववलींब झालेला नाही.

___________

प्रार्ममि मशक्षिाांना िायथमक्
ु त िरण्याबाबत
(२८) ५१४८ (१८-११-२०२०). अॅड.ननरां जन डावखरे , श्री.प्रववण दरे िर, श्री.प्रसाद

लाड, श्री.नागोराव गाणार, डॉ.पररणय र्ुिे : सन्माननीय नगर वविास मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोववड-१९ च्या काळात कामावर कायमरत असलेल्हया प्रािभमक भर्क्षकाींना
कायममक्
ु त करायाबाबत स्ट्िाननक

लोकप्रनतननिीींनी आयक्
ु त,

नवी

मब
ुीं ई

महानगरपाभलका याींना हदनाींक १७ ऑगस्ट््, २०२० रोिी ननवेदन दे ऊन
मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सेवेवर असणाऱया

प्रािभमक भर्क्षकाींना कायममक्
ु त करायाबाबत कोणता ननणमय घेतला वा
घेायात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनार् मशांदे (२४-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) हदनाींक

१२/०८/२०२०

रोिी

माे यभमक

र्ाळे तील

वगम

सरू
ु

होणार

असल्हयाची र्क्यता वतमववली िात असताना नवी मब
ुीं ई महानगरपाभलका व
खािगी अनद
ु ाननत र्ाळे तील इयत्ता ९ वी ते १२ वी पयंतच्या भर्क्षकाींना
कायममक्
ु त करायात आलेले आहे .
प्रािभमक

र्ाळे तील

भर्क्षकाींना

गेल्हयानींतर ्प्प्या-्प्प्याने माहे
िबाबदारीतन
ू

कायममक्
ु त

(३) प्रचन उद्िवत नाही.

प्रादि
ु ामव

कमी

होत

नोव्हें बर, २०२० मे ये कोववड-१९ च्या

करायात

महानगरपाभलकेने कळववले आहे .

कोरोनाचा

आले

___________

असल्हयाचे

नवी

मब
ुीं ई

वव.प. ७ (38)

महाजॉब्स पोटथ लवर नोंदणी र्ालेल्या युविाांना
रोजगार उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत

(२९) ५१५८ (१२-११-२०२०). अॅड.ननरां जन डावखरे , श्री.प्रववण दरे िर, श्री.प्रसाद

लाड, श्री.नागोराव गाणार, डॉ.पररणय र्ुिे, श्री.सदामशव खोत, श्री.गोवपचांद

पडळिर, श्री.महादे व जानिर : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अनेक परप्राींनतय कामगार कोरोनामळ
ु े त्याींच्या राज्यात ननघन
ू गेल्हयावर
‘महािॉब्स’ पो्म लचे उद्घा्न मा.मख्
ु यमींिी महोदयाींच्या हस्ट्ते हदनाींक ६ िुल,ै

२०२० रोिी करायात आले असन
ू िभू मपि
ु ाींना रोिगार दे ायाचे काम सदरहू
पो्म लमार्मत केले िाईल असे र्ासनाने आचवासन हदले होते, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्हयास,

कौर्ल्हय

ववकास,

रोिगार

व

उद्योिकता

वविागाने

लॉकडाऊनच्या काळात प्रत्येक जिल्ह्यात आयोजित केलेले ऑनलाईन मेळावे
तसेच महास्ट्वयींम वेब पो्म लमार्मत राबववायात येत असलेल्हया ववववि

उपक्रमाींच्या आिारे एकूण ५३ हिार ४१ इतक्या बेरोिगाराींना रोिगार
भमळवन
ू हदला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, महािॉब्स पो्म लवर आिपयंत २ लाख ७० हिार यव
ु काींनी

नोंदणी केली असन
प्रत्यक्षात माि ५०० तरुणाींना रोिगार भमळाल्हयाची
ू
माहहती माहे सप््ें बर, २०२० च्या र्ेव्च्या आठवडयात ननदर्मनास आली, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत स्ट्िाननक लोकप्रनतननिीींनी मा.कौर्ल्हय ववकास व

उद्योिकता मींिी याींना माहे ऑक््ोबर, २०२० मे ये वा त्यादरम्यान ननवेदन
दे ऊन र्ासनाने याबाबत आपली िभू मका स्ट्पष् करायाची मागणी केली, हे ही
खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सदरहू मागणीनस
ु ार
उवमररत नोंदणी झालेल्हया यव
ु काींना रोिगार उपलब्ि करून दे ायाबाबत तसेच

र्ासनाने प्रभसे द केलेल्हया ५३ हिार ४१ इतक्या उमेदवाराींचे नाव, पद व
कींपनीसह माहहती दे ायाबाबत कोणती उपाययोिना केली वा करायात येत आहे ,
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.प. ७ (39)
श्री.सभ
ु ाष दे साई (२४-०२-२०२१) : (१) होय.
(२) लागू नाही.

(३) पो्म लवर २ लाख ७० हिार यव
ु काींनी नोंदणी केलेली आहे हे खरे असन
ू ,
सप््ें बर, २०२० अखेर ५०० तरुणाींना रोिगार भमळाला आहे , हे खरे नाही.
(४) व (५) लागू नाही.

(६) प्रचन उद्िवत नाही.

___________

राज्यात ववशेषत: पण
ु े येर्ील िृषी खात्याच्या गण
ु ननयांत्रण
ववभागातील ऑनलाईन प्रणाली सरु
ु िरण्याबाबत

(३०)

५२३०

(१८-११-२०२०).

श्री.महादे व

जानिर,

श्री.सदामशव

खोत,

श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) खते, त्रबयाणे, कक्कनार्काींच्या राज्यपातळीवर कींपन्याींना ववक्री व
उत्पादनाचे परवाने कृर्ी आयक्
ु तालयात गण
ु ननयींिण वविागाकडून हदले

िातात, कृर्ी आयक्
ु तालयाने दहा वर्ांपव
ू ी ई-परवाना यींिणा लागू केली होती
व परवान्यासाठी ऑनलाईन माहहती अिम सादर करावा लागतो, परीं तु गेल्हया
दोन महहन्यापासन
राज्यातील ववर्ेर्त: पण
ू
ु े येिील ऑनलाईन परवाना
प्रणाली

बींद

असल्हयाचे

माहे

ऑक््ोबर,

ननदर्मनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

अिमकारण

ऑनलाईन

िबाबदार

असन
ू

परवाने
पन्
ु हा

बींद

२०२०

मे ये

पाडायामागे

ननववषठा

ववक्रीचा

वा

त्यादरम्यान

कृर्ी

खात्यातील

परवाना

भमळवन
ू

व्यवसाय करायाचा पयामय दे खील कृर्ी वविागाने हहरावन
ू घेतला असल्हयाचा
आरोप सींस्ट्िापक अे यक्ष कृर्ी पदवीिर सींघ्ना याींनी केला आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या

अनर्
ीं ाने ऑनलाईन परवाना भमळायाच्या प्रकक्रयेत पारदर्मकता आणून
ु ग
ननववषठा परवाना वा्पाची ऑनलाईन प्रणाली सरु
ु करायाबाबत कोणती
कायमवाही केली वा करायात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.प. ७ (40)
श्री.दादाजी भस
ु े (२३-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे .

(२) कृर्ी पदवीिर सींघ्नेचे पि प्राप्त झाले आहे , परीं तु सींघ्नेने केलेले
आरोप खरे नाहीत.

(३) कक्कनार्के, खते व त्रबयाणे या ननववषठाींसाठी परवाना अगिकारी म्हणन
ू
जिल्हहा अिीक्षक, कृर्ी अगिकारी याींना सन २०१७-२०१८ मे ये घोवर्त

करायात आलेले आहे . जिल्हहा अिीक्षक, कृर्ी अगिकारी याींना परवाना
अगिकारी

घोवर्त

केल्हयापासन
ू ,

म्हणिे

िानेवारी,

कायामलयास ५३२७ प्रस्ट्ताव प्राप्त झालेले आहे त.

२०१८

पासन
ू

पण
ु े

जिल्हहा अिीक्षक कृर्ी अगिकारी कायामलय, पण
ु े या कायामलयामे ये

िानेवारी, २०१८ ते डडसेंबर, २०१८ पयंत १६८६ प्रस्ट्ताव प्राप्त झाले. सदर सवम
प्रस्ट्तावाींना ३० हदवसामे ये मींिूरी हदली आहे . िानेवारी, २०१९ ते डडसेंबर,
२०१९ या कालाविीत २०२५ प्रस्ट्ताव प्राप्त झाले. या प्रस्ट्तावाींना ववहहत

मद
ु तीत मींिूरी हदली आहे . िानेवारी, २०२० ते नोव्हें बर, २०२० या कालाविीत

एकूण १६१६ प्रस्ट्ताव प्राप्त झाले होते. त्यापैकी तपासणीअींती ८८६ प्रस्ट्तावाींना
ववहहत कालमयामदेत मींिूरी हदली आहे . माहे २३ िून, २०२० ते २० सप््ें बर,

२०२० मे ये ताींत्रिक अडचणीमळ
ु े ई-परवाना सींकेतस्ट्िळ बींद असल्हयामळ
ु े या
कालाविीत प्राप्त झालेले ७३० प्रस्ट्तावाींपक
ै ी नत
ु नीकरण व सि
ु ारणाींच्या ५२४
प्रस्ट्तावाींना ऑर्लाईन मींिूरी दे ायात आलेली आहे . उवमररत नवीन २०६

तपासणी झालेल्हया प्रस्ट्तावाींना सींकेतस्ट्िळ सरु
ीं र हदनाींक २१/०९/२०२०
ु झालेनत
रोिी मींिूरी दे ायात आलेली आहे .
अर्ाप्रकारे

एकूण

प्राप्त

५३२७

प्रस्ट्तावाींपक
ै ी

५१२१

प्रस्ट्तावाींना

कालमयामदेत मींिरू ी दे ायात आलेली आहे . उवमररत २०६ प्रस्ट्तावाींना ई-परवाना
सींकेतस्ट्िळ सरु
ु झाल्हयानींतर मींिूरी दे ायात आलेली आहे .
(४) प्रचन उद्िवत नाही.

___________
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राज्यातील ववशेषत: वधाथ-चांद्रपूर-गडधचरोली जजल््यातील
नागररिाांना मालमत्ता िरात सुट दे ण्याबाबत

(३१) ५२६१ (२०-११-२०२०). श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराव गाणार,

श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :(१)

राज्यातील

ववर्ेर्त:

विाम-चींद्रपरू -गडगचरोली

जिल्ह्यातील

नगरपाभलकाक्षेिात कोरोना सींक्ामळ
ु े हदनाींक ३१ माचम, २०२० रोिीपयंत
मालमत्ता कराचा िरणा न करू र्कलेल्हया नागररकाींना िककत मालमत्ता

करावर लावायात येणारी २ ्क्के र्ास्ट्ती दीं डाच्या आकारणीत स्
ु दे ायाबाबत

स्ट्िाननक लोकप्रनतननिीींनी मा.नगर ववकास मींिी याींना हदनाींक २९ िून, २०२०
रोिी वा त्यासम
ु ारास लेखी पि हदले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर ्ाळे बद
ीं ीच्या काळात नागररक कामिींदा व रोिगारापासन
ू

वींगचत असल्हयाने आगिमक अडचणीमळ
ु े कराची रक्कम िरू न र्कणाऱया
मालमत्तािारकाींना करात स्
ु दे ायाबाबत र्ासनाने कोणती कायमवाही केली
वा करायात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनार् मशांदे (२२-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे.

(२) या सींदिामत स्
ू दे ायाची कोणतीही बाब र्ासनाच्या ववचारािीन नाही.
(३) प्रचन उद्िवत नाही.

___________

औरां गाबाद येर्ील साजापुर मशवारात वापरलेले
ग्लोव्हज जप्त िेल्याबाबत

(३२) ५२७० (१३-११-२०२०). श्री.अांबादास दानवे : सन्माननीय गह
ु ील
ृ मांत्री पढ
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद येिील सािापरु भर्वारातील गोडाऊनवर मब
ींु ई गन्
ु हे र्ाखा व
एमआयडीसी वाळुि पोभलसाींनी १९ ्न वापरलेले ग्लोव्हि िप्त केल्हयाची
घ्ना माहे ऑगस्ट््, २०२० मे ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आली, हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत

काय आढळून आले, तद्नस
ु ार सींबगीं ित दोर्ीींववरुे द कोणती कारवाई केली वा
करायात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु (२६-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) सदर बाबत हदनाींक १९/०८/२०२० रोिी नवी मब
ुीं ई आयक्
ु तालयाींतगमत ति
ु े
एमआयडीसी पो. ठाणे येिे ग.ु र.क्र.३१६/२०२० िादीं वव कलम ४२०, १८८, २७०,

३३६, ३०८, ३४ सह कलम ५१(ब) आपत्ती व्यवस्ट्िापन कायदा २००५ सह
कलम ३ सािीचे रोग अगिननयम १८९७ अन्वये गन्
ु हा दाखल करायात आला
असन
ू सदर गन्
ु ्यात तपासादरम्यान नवी मब
ुीं ई पोभलसाींनी सािापरु , वाळुि,
औरीं गाबाद

येिील

गोडाऊनवर

एमआयडीसी

वाळुि,

औरीं गाबाद

पोभलसाींच्या मदतीने १९ ्न वापरलेले ग्लोव्हि िप्त केले आहे त.

र्हर

सदर गन्
ु ्यात सहा आरोपीींना अ्क करायात आली आहे . त्याींना

मा.न्यायालयाने

िाभमनावर

मक्
ु त

केले

आहे .

मा.न्यायालयात अ्कपव
ू म िामीन मींिूर केला आहे .

तसेच

एका

आरोपीस

गन्
ु हा तपासावर आहे .

(३) प्रचन उद्िवत नाही.

___________

राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण लागू िरण्याबाबत
(३३) ५३७८ (१३-११-२०२०). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्थ भाई जगताप,
डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.अमरनार् राजूरिर, डॉ.वजाहत ममर्ाथ, श्री.मोहनराव िदम,

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाथणी, श्री.शमशिाांत मशांदे, श्री.ववक्रम िाळे , श्री.अमोल
ममटिरी, श्री.रणजजतमसांह मोहहते-पाटील, श्री.ववनायिराव मेटे, श्री.िवपल

पाटील, श्री.राजेश राठोड : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-
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(१) राज्यातील मराठा समािाला आरक्षण लागू करायाची कायमवाही सरु
ु

झालेली असताना मा.सवोच्च न्यायालयामार्मत मराठा आरक्षणास स्ट्िगगती

दे ायात आल्हयाने ववववि सींघ्नेव्दारे मोचाम काढायात आले असन
ू राज्यात
अनेक िागात आरक्षणाच्या समिमनािम काढलेल्हया आींदोलनास हहींसक वळण
लागले असल्हयाने आरक्षणाचा प्रचन हदवसेहदवस गींिीर होत असल्हयाचे माहे
ऑक््ोबर, २०२० मे ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्हयास,

सदर

आरक्षणाला

मा.सवोच्च

न्यायालयाने

स्ट्िगगती

हदल्हयानींतर मराठा समािाच्या ववद्यार्थयांच्या प्रवेर्ाच्या प्रचनाबाबत ननणमय
झाला नसन
ू ज्या ववद्यार्थयांनी स्ट्िगगतीपव
ू ी र्ासकीय नोकरिरतीच्या परीक्षा
हदलेल्हया आहे त, मल
ु ाखती झालेल्हया आहे त त्याींच्याबाबत र्ासनाने काही
ननणमय घेणे आवचयक असल्हयाचेही ननदर्मनास आले आहे तसेच मराठा

तरूणाींना आगिमक दब
म चे १०% आरक्षण भमळणार नसन
ु ल
ू कुठल्हया आरक्षणात
िाग घ्यायचा आणण कुठल्हया नाही याचा अगिकार व्यक्तीला असताना

आगिमक दब
म तेचे आरक्षणावर ननबंि लावायाचा ननणमयही र्ासनामार्मत
ु ल
घेायात आल्हयाचे ननदर्मनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, मराठा आरक्षण आींदोलनाच्यावेळी ४० पेक्षा अगिक िणाींनी

आपले बभलदान हदले असन
बभलदान हदलेल्हयाींच्या कु्ुींत्रबयाींना र्ासकीय
ू
नोकरी व दहा लक्ष रुपयाींच्या मदतीची घोर्णा र्ासनाकडून करायात आली
होती,

त्यापैकी

काही

कु्ुींत्रबयाींना

प्रत्येकी

५

लाखाींची

आगिमक

मदत

र्ासनाच्यावतीने दे ायात आली असन
ू आगिमक मदतीची सींपण
ू म रक्कम तसेच
नोकरी दे ायात आली नसल्हयाचे ननदर्मनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत

काय आढळून आले व त्यानस
ु ार मराठा आरक्षणार्ी ननगडीत सवम बाबीींची
पत
म ा
ु त

करायाबाबत

कोणती

कायमवाही

त्याबाबतची सद्य:जस्ट्िती काय आहे ,

केली

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वा

करायात

येत

आहे ,
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श्री.उध्दव ठािरे (२२-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे.

(२) मा.सवोच्च न्यायालयाने ववर्ेर् अनज्ञ
ु ा यागचका क्र.१५७३७/२०१९ व इतर
यागचका

यामे ये

हदनाींक

९/०९/२०२०

रोिी

हदलेल्हया

अींतररम

स्ट्िगगती

आदे र्ानस
ु ार सन २०२०-२०२१ या र्ैक्षणणक वर्ामतील हदनाींक ०९/०९/२०२०
नींतरची सवम र्ैक्षणणक सींस्ट्िाींमिील प्रवेर् प्रकक्रया एसईबीसी वगामकरीता

आरक्षण न ठे वता पार पाडायाबाबत तसेच ज्या ववद्यार्थयांनी हदनाींक

९/०९/२०२० पव
ू ी एसईबीसी प्रवगामतन
ू प्रवेर्ाकरीता अिम केले असतील परीं तु
त्याींना प्रवेर् दे ायात आले नसतील अर्ा एसईबीसी प्रवगामतील ववद्यार्थयांना

खुल्हया प्रवगामतन
ू प्रवेर् दे ायाबाबतचे ननदे र् हदनाींक २४/११/२०२० च्या र्ासन
ननणमयान्वये दे ायात आलेले आहे त.

नोकर िरतीच्या परीक्षा व मल
ु ाखती हदलेल्हया उमेदवाराींबाबत ज्येषठ

ववगिज्ञाींच्या सल्हल्हयानस
ु ार लवकरच योग्य तो ननणमय घेायात येईल.

तसेच हदनाींक २३/१२/२०२० च्या र्ासन ननणमयान्वये सामाजिक व

र्ैक्षणणकदृष्या मागास प्रवगामतील (एसईबीसी) उमेदवाराींना सन २०२०-२०२१
या

वर्ामतील

र्ैक्षणणक

(३)

व

मराठा

प्रवेर्

घेायासाठी

व

सरळसेवा

िरतीकरीता

बभलदान

हदलेल्हयाींच्या

आगिमकदृष्या दब
म घ्काींचे (ईडब्ल्हयए
ु ल
ू स) प्रमाणपि दे ायास मान्यता हदली आहे .
(४)

आरक्षण

आींदोलनाच्यावेळी

कु्ुींत्रबयाींना र्ासकीय नोकरी व दहा लक्ष रुपयाींच्या मदतीची घोर्णा र्ासनाने
केली नव्हती. सदर घोर्णा स्ट्िाननक पातळीवरुन करायात आली होती.
मराठा

आरक्षण

आींदोलनादरम्यान

मत
ृ

पावलेल्हया

आींदोलकाींच्या

कु्ुींबातील एका अवलींत्रबतास त्याींच्या र्ैक्षणणक पाितेनस
ु ार नोकरी दे ायाबाबत

गह
ू ना
ृ वविागाने पररपिक क्र.२८/२०२० हदनाींक २८/०९/२०२० अन्वये सच
ननगमभमत केलेल्हया आहे त. मराठा आींदोलनात मत्ृ यम
ू ख
ु ी पडलेले उस्ट्मानाबाद

व परिणी जिल्ह्यातील अनक्र
ु मे ०२ व ०१ अर्ा ०३ आींदोलक व त्याींच्या

कु्ुींत्रबयाींची यादी राज्य पररवहन महामींडळास प्राप्त झाली आहे . त्यानर्
ीं ाने
ु ग
कु्ुींबातील

एका

अवलींत्रबतास

त्याींच्या

र्ैक्षणणक

अहमतन
े स
ु ार

अनक
ु ीं पा

तत्वावरील पदाींमे ये त्याींचे अिम व इतर कागदपिे घेायात येऊन सींबगीं ित

वविागामे ये तात्काळ नेमणक
ू दे ायाबाबतच्या सच
ू ना पि क्र. ५१, हदनाींक
५/१०/२०२० व क्र.३५१८, हदनाींक १२/११/२०२० अन्वये वविाग ननयींिक,
उस्ट्मानाबाद व परिणी वविाग याींना दे ायात आल्हया असन
ू नेमणक
ू दे ायाची
कायमवाही सरु
ु आहे .

वव.प. ७ (45)
तसेच मत
झालेल्हया १७ प्रकरणी त्याींच्या कु्ुींत्रबयाींना मख्
ु यमींिी
ृ

सहाय्यता ननिीतन
ू अिमसहाय्य प्रदान करायात आले आहे त.
(५) प्रचन उद्िवत नाही.

___________

नाांदेड जजल््यातील अवैध धांदे रोखण्याबाबत
(३४) ५४१० (१२-११-२०२०). श्री.अमरनार् राजूरिर, श्री.अशोि ऊर्थ भाई
जगताप, श्री.शरद रणवपसे, डॉ.वजाहत ममर्ाथ, श्री.मोहनराव िदम, डॉ.सध
ु ीर

ताांबे, श्री.राजेश राठोड : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
ृ मांत्री पढ
करतील काय :-

(१) नाींदेड जिल्ह्यात कक्रके्चा सटा,ा, अवैि दारु ववक्री, चोरीचे प्रमाण,
म्क्याचे अडडयाचे प्रमाण वाढत असल्हयाने नागररकाींमे ये प्रामख्
ु याने महहला

वगाममे ये असरु क्षक्षततेची िावना ननमामण झाल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०२०
मे ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आले असन
उक्त अवैि िींद्याींबाबत
ू
स्ट्िाननक पोभलसाींना माहहती असन
म करायात येत असल्हयाचे
ू ही याकडे दल
ु क्ष
ननदर्मनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, नाींदेड र्हर व पररसरात प्रर्ासनाच्या दल
म ामळ
ु क्ष
ु े कायदा व
सव्ु यवस्ट्िेचा

प्रचन

ननमामण

महहलाींच्या

गळ्यातील

ननदर्मनास

आले

झाला

मींगळसि
ू

असन
ू

घरर्ोडया,

हहसकावणे,

ल्
ु मार

मोबाईल
करणे,

पळवणे,

वाहनचोरी

इत्यादी गन्
ु ्यात वाढ झाल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मे ये वा त्यादरम्यान
असन
ू

नाींदेड

र्हरातील

मगनपरु ा

िागातील

प्रेमलता

िुगलककर्ोर बहे ती या रस्ट्त्यावरुन पायी िात असताना त्याींच्या गळ्यातील

मींगळसि
पसार
ू दच
ु ाकीवरुन आलेल्हया दोन अज्ञात व्यक्तीींनी हहसकावन
ू
झाले, याबाबत भर्वािीनगर पोलीस ठाायात गन्
ु हा दाखल करायात येऊनही
कोणतीही कारवाई करायात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, नाींदेड र्हर व आसपासच्या पररसरात चोऱयाींचे प्रमाण वाढले
असल्हयाने महहला, वे 
ृ द व्यक्तीींमे ये भितीचे वातावरण ननमामण झाले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

वव.प. ७ (46)
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या

अनर्
ीं ाने नाींदेड जिल्ह्यातील अवैि िींदे करणाऱयाींवर कारवाई करुन सदरील
ु ग
अवैि िींदे रोखायाबाबत कोणती कायमवाही केली वा करायात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.अननल दे शमख
(२२-०२-२०२१) : (१) नाींदेड जिल्ह्यात माहे िानेवारी,
ु

२०२० ते ऑक््ोबर, २०२० महहन्यात खालीलप्रमाणे गन्
ु हे दाखल करायात
आलेले आहे त.

महाराषर दारुबींदी अगि. अींतगमत एकूण १५४४ गन्
ु हे दाखल असन
ू

त्यात एकूण १६४० आरोपीींना अ्क करुन रुपये ५३,०७,१५८/- ककीं मतीचा
मद्द
ु ेमाल िप्त करायात आलेला आहे .

तसेच महाराषर िुगार प्रनतबींि अगि. अींतगमत एकूण ५३१ गन्
ु हे

दाखल असन
ू त्यात एकूण १४२९ आरोपीींना अ्क करुन रुपये २६,३१,९२५/ककीं मतीचा मद्द
ु ेमाल िप्त करायात आलेला आहे .

तसेच माहे ऑक््ोंबर, २०२० या महहन्यात नाींदेड जिल्ह्यात चोरी या

सदराखाली एकूण १३० गन्
ु हे दाखल असन
ू १९ गन्
ु हे उघडकीस आलेले आहे त.
उवमररत गन्
ु हे उघडकीस आणायाचे दृष्ीने तपास चालु आहे . नागरीकाींकडून

करायात आलेल्हया तक्रारीची तात्काळ दखल घेवन
कायदे र्ीर कायमवाही
ू
करायात येत आहे .

(२) नाींदेड जिल्ह्यात माहे ऑक््ोबर, २०२० महहन्यात िबरी चोरी या

सदराखाली एकूण २० गन्
ु हे दाखल असन
ू ११ गन्
ु हे उघडकीस आलेले आहे त.

त्यात एकूण रुपये १,८१,९७४/- ककीं मतीचा मद्द
ु ेमाल िप्त करायात आलेला
आहे .

हदनाींक १२/१०/२०२० रोिी नाींदेड र्हरातील मगनपरु ा िागातील

प्रेमलता बाहे ती याींचे गळ्यातील मींगळसि
ु अज्ञात आरोपीींताकडून चोरुन नेले

प्रकरणी पोलीस स्ट््े र्न भर्वािीनगर, नाींदेड येिे ग.ु र.नीं. ३७४/२०२० कलम
३९२, ३४ िा.दीं .वव. प्रमाणे गन्
ु हा दाखल करायात आला आहे . सदर गन्
ु ्यात
दोन आरोपीींना अ्क करुन त्याींच्याकडून चोरीला गेलेला मद्द
ु ेमाल हस्ट्तगत
करायात आला आहे .

वव.प. ७ (47)
(३) व (४) नाींदेड जिल्ह्यात माहे िानेवारी, २०२० ते ऑक््ोंबर, २०२० या
कालाविीत दाखल िबरी चोरीच्या गन्
ै ी ६५ गन्
ु ्याींपक
ु हे उघडकीस आले
असन
ू एकूण रुपये २८,२७,३९४/- ककीं मतीचा मद्द
ु ेमाल िप्त करायात आलेला आहे .

नाींदेड र्हरात चोरी व िबरी चोरीच्या गन्
ु ्यास प्रनतबींि करायासाठी

ननयभमत

रािगस्ट्त,

पेरोभलींग,

नाकाबींदी

व

मालमत्ता

सींबि
ीं ाने

सक्रीय

गन्
ु हे गाराींना वेळोवेळी चेक करुन, त्याींच्याववरुे द पररणामकारक प्रनतबींिक
कायमवाही करायात येत आहे .

नाींदेड जिल्ह्यात चोरुन लपन
ू िुगार चालववणारे तसेच अवैि दारुच्या

ववक्री सींबि
ीं ाने दोर्ीववरुे द ववववि कायद्याींतगमत माहे िानेवारी, २०२० ते
ऑक््ोंबर, २०२०

या कालाविीत एकूण

करायात आलेली आहे .

(५) ववलींब झालेला नाही.

८८२३

प्रनतबींिात्मक कायमवाही

___________

राज्यात िोळी बाांधवाांना नि
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत
(३५)

५४४४

श्री.ववजय

(१८-१०-२०२०).

ऊर्थ

भाई

श्री.रमेशदादा

धगरिर,

पाटील,

श्री.सजु जतमसांह

अॅड.ननरां जन

ठािूर :

मत्स्यवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डावखरे ,

सन्माननीय

(१) केंद्र र्ासनाच्या ननयमानस
ु ार माहे िन
ू -िल
ु ै या कालाविीमे ये मासेमारी
करायास बींदी असल्हयाने उक्त दोन महहन्यासाठी मासेमारी न करणाऱया
कोळी बाींिवाींच्या उदरननवामहकरीता ताभमळनाडू राज्यात दोन महहन्याकरीता

रुपये दहा हिार नक
ु सान िरपाई हदली िात असल्हयाचे माहे ऑगस्ट््, २०२०
मे ये वा त्यादरम्यान अवगत झाले असन
ू त्याच ितीवर राज्यातील कोळी

बाींिवाींना माहे िून-िुलै या मासेमारी बींदी कालाविीत उदरननवाहामकरीता रुपये
दहा हिार नक
ु सान िरपाई दे ायाची मागणी राज्यातील लोकप्रनतननिी व
मासेमारी करणाऱया कोळी बाींिवानी र्ासनाकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या
अनर्
ीं ाने राज्यात मासेमारी बींदी कालाविीत मजच्िमार कोळी बाींिवाींना
ु ग
रुपये दहा हिार नक
ु सान िरपाई दे ायाबाबत कोणती कायमवाही केली वा
करायात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.प. ७ (48)
श्री.अस्लम शेख (३०-११-०००२) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) प्रचन उद्िवत नाही.
___________

मुरूड (ता.मुरुड, जज.रायगड) बस स्र्ानिाची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(३६) ५६३८ (१८-११-२०२०). श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय पररवहन मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ननसगम चक्रीवादळ, तसेच माहे ऑगस्ट््, २०२० च्या पहहल्हया आठवडयात
वादळी वाऱयासह पडलेल्हया पावसामळ
ु े मरू
ु ड आगाराच्या बस स्ट्िानकाची
दरु वस्ट्िा झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, मरू
ु ड आगाराच्या बस स्ट्िानक इमारतीच्या भिींतीींना मोठ्या

प्रमाणावर तडे गेल्हयामळ
ु े तसेच बस स्ट्िानक इमारतीच्या दरु वस्ट्िेमळ
ु े
अपघात झाल्हयास वाहतक
ू ननयींिक, वाहन चालक-वाहक तसेच नागररक व
प्रवार्ाींच्या जिववतेला िोका ननमामण झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, मरू
ु ड-िींजिरा पयम्न स्ट्िळ असल्हयाने याहठकाणी पयम्काींची
सातत्याने ये-िा होत असल्हयामळ
ु े सदर बस स्ट्िानकाची दरू
ु स्ट्ती करायाबाबत
कोणती उपाययोिना केली वा करायात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

अॅड. अननल परब (२२-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे .

(२) बस स्ट्िानकाचा साींगाडा हा लोखींडी खाींब, राप-्र व पभलमनवर आिारीत

असन
ू दोन लोखींडी खाींबामिील भिींतीला तडा गेला आहे . बस स्ट्िानकावरील
िताचे त्
ु लेले पिे आगार पातळीवर काढून घेायात आलेले असन
ू , वाहतक
ू
ननयींिण कक्ष ररकामा करुन घेायात आला आहे . त्यामळ
ु े कोणाच्याही
जिववतास िोका नाही.

(३) चक्री वादळानींतर बस स्ट्िानक दरु
ु स्ट्तीच्या रुपये ६,७४,८१२/- रकमेच्या
अींदािपिकास

महामींडळाच्या

स्ट्तरावरुन

मींिुरी

त्यानस
ु ार ननववदा मागववायात आलेल्हया आहे त.
(४) प्रचन उद्िवत नाही.

___________

प्राप्त

झालेली

असन
ू ,
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मौजे र्ुरसुांगी (ता.हवेली, जज.पुणे) येर्ील रस्ता
मसमें ट िााँकक्रटीिरण िरण्याबाबत

(३७) ५६६१ (२०-११-२०२०). श्री.जयांत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २५००
ला हदनाांि ११ माचथ, २०२० रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय
नगर वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे र्ुरसग
ुीं ी, गणेर्नगर वाडम क्र.१, (ता.हवेली, जि.पण
ु े) येिील श्रीिी
्े क्स्ट््ाईल ते हरपळे ्े म्पो सजव्हमस या रस्ट्त्याचे काँकक्र्ीकरण करायात आले

असन
ू श्रीिी ्े क्स्ाईल ते र्ब्दमींदार कींु ि येिील रस्ट्ता भसमें ् काँकक्र्ीकरण

करायाचे पण
ु े महानगरपाभलकेच्या घनकचरा व्यवस्ट्िापन वविागाचे ननयोिन
होते, परीं त,ु हरपळे ्े म्पो सजव्हमस ते र्ब्दमींदार कींु ि दरम्यानची िागा
खािगी व्यक्तीींची असल्हयाने रस्ट्ता काँक्री्ीकरण करायात आले नसल्हयाचे
माहे ऑक््ोबर, २०२० मे ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, पण
ु े महानगरपाभलकेच्या घनकचरा व्यवस्ट्िापन वविागामार्मत
भसमें ् काँकक्र्ीकरण करायात आलेल्हया श्रीिी ्े क्स्ाईल ते हरपळे ्े म्पो

सजव्हमस ्या रस्ट्त्याची िागा से 
ु या खािगी व्यक्तीींच्या मालकी हक्काची
असतानाही सदर खािगी िागेवरील रस्ट्त्याचे भसमें ् काँकक्र्ीकरण करायात
आल्हयाचे ननदर्मनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर िागेवर रस्ट्ता बाींिायासाठी तत्कालीन ग्रामपींचायतीने

मींिरु ी हदली होती काय तसेच र्ासनाच्या कोणत्या वविागामार्मत उक्त
रस्ट्त्याचे भसमें ् काँकक्र्ीकरण करायास परवानगी दे ायात आली होती,

(४) तसेच हरपळे ्े म्पो सजव्हमस ते र्ब्दमींदार कींु ि येिील रस्ट्त्याचे भसमें ्

काँकक्र्ीकरण करायाचे पण
ु े महानगरपाभलकेच्या घनकचरा वविागाचे ननयोिन

असताना तसेच सींबगीं ित िागेच्या मालकाने हदनाींक १४ मे, २०१९ रोिीचा

करारनामा (सहायक दय्ु यम ननबींिक वगम-२, हवेली क्र.६, दस्ट्त अनक्र
ु माींक
हवेली ६-५०६०-२०१९) दस्ट्तनस
ु ार कायमस्ट्वरूपी रस्ट्ता वापरायाचा हक्क हदला

असतानाही सदर रस्ट्त्याचे भसमें ् काँकक्र्ीकरण न करायाची कारणे काय

आहे त तसेच श्रीिी ्े क्स्ाईल ते हरपळे ्े म्पो सजव्हमस येिील िागा से 
ु या
खािगी व्यक्तीींची असताना येिील रस्ट्ता भसमें ् काँकक्र्ीकरण करायाचे
कारण काय आहे ,
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(५) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायमवाही केली वा

करायात येत आहे , त्यानर्
ु ींगाने श्रीिी ्े क्स्ाईल ते र्ब्दमींदार कींु ि रस्ट्त्याचे
भसमें ्

काँकक्र्ीकरण

पण
ु े

महानगरपाभलकेकडून

ककती

करायात येणार आहे , त्याबाबतची सद्य:जस्ट्िती काय आहे ,

कालाविीत

पण
ू म

(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनार् मशांदे (२८-०१-२०२१) : (१), (२), (३), (४) व (५) र्ुरसग
ुीं ी,

गणेर्नगर पररसर येिील ववववि गल्हलीबोळात काँकक्र्ीकरण करायाकरीता
पण
ु े महानगरपाभलकेने ननववदा काढलेली होती.
त्यावेळी

हा

िाग

पण
ु े

महानगरपाभलकेच्या

हद्दीबाहे र

म्हणिेच

ग्रामपींचायत हद्दीत होता. माि कचरा डेपोसींदिामत तेिील ग्रामस्ट्िाींनी केलेल्हया
आींदोलनाच्या

अनर्
ीं ाने
ु ग

सदर

पररसरातील

वाड

क्र.१

महानगरपाभलकेने करून दे ायाचा ननणमय घेायात आलेला होता.

मिील

रस्ट्ते

ग्रामपींचायत, र्ुींरसग
ुीं ी याींनी हदनाींक ०६/०३/२०१३ रोिी जिल्हहागिकारी,

पण
ु े याींना सादर केलेल्हया पिातील ववकास कामाींच्या यादीत गणेर्नगर

पररसर येिे काम करणे असा उल्हलेख असन
त्यामे ये ववभर्ष् अर्ा
ू
रस्ट्त्याचा उल्हलेख नव्हता.
येिील

त्यामळ
ु े यादीत उल्हलेख असलेल्हया पररसरामे ये जिल्हहागिकारी, पण
ु े
कायामलयातील

अगिकारी,

सदर

गावचे

सरपींच

व

प्रनतननिी

याींच्यासमवेत पण
ु े महानगरपाभलकेच्या अगिकाऱयाींनी प्रत्यक्ष स्ट्िळपाहणी
करून पररसरातील कामाींची यादी तयार केलेली होती.
जिल्हहागिकारी

कायामलयाकडून

प्राप्त

यादीस

मख्
ु यसिा,

पण
ु े

महानगरपाभलका याींची मान्यता प्राप्त झाल्हयानींतर प्रस्ट्तत
ु प्रकरणी ननववदा
प्रकक्रयेबाबत कामकाि करायात आले होते.

त्यास अनस
म णनपिक तयार करायात आले.
ु रून सदर कामाचे पव
ू ग

तिावप, श्रीिी ्े क्स्ाईल ते र्ब्दमींदार कींु ि येिील रस्ट्ता काँकक्र्ीकरण

करायाबाबतच्या कामाचा या यादीत उल्हलेख नव्हता.

तसेच सदरची िागा ही खािगी असन
ू श्रीिी ्े क्स्ाईल ते र्ब्दमींदार

कींु ि दरम्यान रस्ट्ता करायाचे ननयोिन होते. तिावप, या िागेबाबत दोन
मालकाींमे ये वाद असल्हयाने सदरच्या कामाचा यामे ये समावेर् नव्हता, असे
पण
ु े महानगरपाभलकेने कळववले आहे .
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तिावप, श्रीिी ्े क्स्ाईल ते हरपाळे ्े म्पो सजव्हमस या रस्ट्त्याचे

काँकक्र्ीकरण करायात आले असन
ू श्रीिी ्े क्स्ाईल ते र्ब्दमींदार कींु ि या

िागेबाबत कोणतीही कागदपिे पण
ु े महानगरपाभलकेमे ये िमा करायात
आलेली नाहीत.
परीं तु

ववर्याींककत

प्रकरणी

योग्य

ती

कागदपिे

िववषयात

पण
ु े

महानगरपाभलकेकडे उपलब्ि करून दे ायात आल्हयास याबाबत पढ
ु ील योग्य ती
कायमवाही करायात येईल, असे पण
ु े महानगरपाभलकेने कळववले आहे .
(६) प्रचन उद्िवत नाही.

___________

किनगाव (ता.र्ुलांब्री, जज.औरां गाबाद) येर्ील िननष्ट्ठ
महाववद्यालय वारे गाव येर्े सुरु िरण्याबाबत

(३८) ५७०० (१८-११-२०२०). श्री.अांबादास दानवे : सन्माननीय शालेय मशक्षण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ककनगाव (ता.र्ुलींब्री, जि.औरीं गाबाद) येिील र्ासनाची मान्यता असलेले
कननषठ महाववद्यालय वारे गाव येिे सरु
ु असल्हयाचे माहे सप््ें बर, २०२० मे ये
वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरहू महाववद्यालयाने र्ासनाच्या ननकर्ानस
ु ार ववद्यार्थयांना
उपलब्ि करुन द्यावयाच्या सोयी सवु विाही हदल्हया नाहीत, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत

काय आढळून आले, तद्नस
ु ार ववद्यार्थयांना सोयी सवु विा उपलब्ि करुन
दे ायाबाबत कोणती कायमवाही केली वा करायात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

प्रा. वषाथ गायिवाड (१७-०२-२०२१) : (१) व (२) हे खरे आहे .

(३) सदर उच्च माे यभमक र्ाळा मान्यता हदलेल्हया हठकाणी सरू
ु नसल्हयाने
उक्त उच्च माे यभमक र्ाळे ची मान्यता आपोआप रद्द झाली आहे , असे

वविागीय भर्क्षण उपसींचालक, औरीं गाबाद वविाग, औरीं गाबाद याींनी सदर
सींस्ट्िेस कळववले आहे .

(४) प्रचन उद्िवत नाही.

___________
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यवतमाळ जजल््यातील सवथ सदस्याांना
आरोग्य ववमा सांरक्षण दे ण्याबाबत
(३९) ५७११ (२०-११-२०२०). डॉ.वजाहत ममर्ाथ : सन्माननीय नगर वविास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) यवतमाळ जिल्ह्यातील सवम नगरपाभलका, जिल्हहा पररर्द, नगर पररर्द

व पींचायत सभमतीच्या सवम सदस्ट्याींना कोणत्याही प्रकारचे आरोग्य ववमा

कवच नसल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०२० च्या दस
ु रा सप्ताहात ननदर्मनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त सवम सदस्ट्याींना आरोग्य ववम्याचा लाि भमळायासाठी
त्याींची मेडडक्लेम पॉभलसी काढायाबाबत र्ासनाने कोणती कायमवाही केली वा
करायात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनार् मशांदे (२२-०२-२०२१) : (१) व (२) राज्यातील अिवा यवतमाळ
जिल्ह्यातील नगरपाभलका व नगरपींचायतीच्या सवम सदस्ट्याींना आरोग्य ववमा
सींरक्षण दे ायाबाबत कोणतीही कायमवाही प्रस्ट्ताववत नाही.
तसेच

राज्यातील

जिल्हहा

पररर्द

व

पींचायत

सभमतीच्या

सवम

सदस्ट्याींना आरोग्य ववमा सींरक्षण दे ायाबाबत ग्रामववकास वविागामार्मत

सद्य:जस्ट्ितीत कोणतीही कायमवाही करायात आलेली नाही, असे ग्रामववकास
वविागाने कळववले आहे .

(३) प्रचन उद्िवत नाही.

___________

गरीब व गरजू आहदवासी ववद्यार्थयाांना दजेदार मशक्षण दे ण्याबाबत
(४०)

५७५१

(२३-११-२०२०).

श्री.जयांत

पाटील,

श्री.धगरीशचांद्र

व्यास,

श्री.नागोराव गाणार, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.प्रववण
दरे िर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.ववजय ऊर्थ भाई धगरिर, श्री.रामननवास मसांह,

श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.नरें द्र दराडे, श्री.सदामशव खोत,

श्री.गोवपचांद पडळिर, डॉ.पररणय र्ुिे, श्री.महादे व जानिर : सन्माननीय
आहदवासी वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१)

दग
म
ु म

िागात

आणण

आश्रमर्ाळे त

भर्कणारा

आहदवासी

ववद्यािी

भ्रमणे वनी अिावी कोरोना काळात ऑनलाईन भर्क्षण घेऊ र्कत नाही,

त्यामळ
ु े आहदवासी ववद्यार्थयांना घरीच भर्क्षण भमळावे म्हणून आहदवासी

वविागाने अनलॉक भर्क्षण पे दती आणली, माि ही भर्क्षण पे दती अींमलात
येायाआिीच असर्ल झाल्हयामळ
ु े राज्यातील ११५३ आश्रमर्ाळे मिील सम
ु ारे

५ लाखाींहून अगिक आहदवासी ववद्यार्थयांच्या भर्क्षणाचे नक
ु सान झाले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, आहदवासी ववद्यार्थयांसाठी तयार केलेल्हया अनलॉक भर्क्षण

पे दतीचे आयक्
ु त कायामलयाने आहदवासी वविागाच्या प्रिान सगचवासमोर

सादरीकरण केले, त्यानस
ु ार या पे दतीतील मल
ु ाींना पस्ट्
ु तके दे ायाचा पहहला

्प्पा पार पडला असन
दस
दोनदा भर्क्षक
ू
ु ऱया ्प्प्यात आठवडयातन
ू
ववद्यार्थयांना अभ्यासक्रम भर्कवतील आणण नतसऱया ्प्प्यात ववद्यार्थयांनी हा
अभ्यास ककती ग्रहण केला याचा आढावा घेायात येईल, या पे दतीने ही
भर्क्षणपे दती ववकभसत करायात आली होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, ववद्यार्थयांपयंत पस्ट्
ु तके पोहचवल्हयानींतर यींिणा पढ
ु े गेलीच
नाही इतकेच नव्हे तर आश्रमर्ाळे तील भर्क्षकाींना खाव्ी अनद
ु ान योिना

राबववायासाठी कु्ुींब सवेक्षणाचे कामात गत
ींु वले व या प्रकाराकडे आहदवासी
वविागाचे

मींिी,

वररषठ

अगिकारी

आदीींनी

आहदवासी

ववद्यार्थयांच्या

भर्क्षणाकडे सींपण
म : दल
म
केले पररणामी राज्यातील ५ लाखाींहून अगिक
ू त
ु क्ष
आहदवासीच्या भर्क्षणाची गींिीर समस्ट्या ननमामण झाली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्हयास, आहदवासी ववद्यार्थयांच्या भर्क्षणात कोणत्याही प्रकारे खींड पडू
नये यादृष्ीने अजस्ट्तत्वात असलेल्हया सवम उणणवा सत्वर दरू करून दग
म
ु म
िागातील गरीब व गरिू आहदवासी ववद्यार्थयांना र्हरातील ववद्यार्थयांप्रमाणे

दिेदार भर्क्षण भमळावे म्हणन
र्ासनाने कोणती उपाययोिना केली वा
ू
करायात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.प. ७ (54)
अॅड. िे.सी.पाडवी (१७-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे आहे .

(३) हे खरे नाही.

र्ासन ननणमय, क्र.खाअयो-२०२०/प्र.क्र.३७/का.०३, हदनाींक ३० सप््ें बर,

२०२० अन्वये आहदवासी ववकास वविागात कायमरत स्ट्िाननक कममचारी

(आहदवासी ववकास ननरीक्षक, भर्क्षक, गह
ृ पाल, अगिक्षक इ.) याींना खाव्ी
योिनेंतगमत पाि लािार्थयांची यादी ननजचचत करुन अिम िरुन घेायाबाबत
आदे भर्त

करायात

आले

आहे .

सदर

खाव्ी

योिनेची

अींमलबिावणी

करायासाठी काही भर्क्षकाींवरच ग्राम सभमती सदस्ट्य म्हणन
िबाबदारी
ू
सोपववायात आलेली आहे . सदर खाव्ी योिनेकरीता ननयक्
ु त केलेल्हया

भर्क्षकाींचे र्ैक्षणणक कामकािाचे वा्प महहला भर्क्षक्षका, स्ट्िी-अगिक्षक्षका, परु
ु र्
अिीक्षक व मख्
ु याे यापक तसेच उवमररत भर्क्षक, कममचारी याींच्याकडे वा्प

करायात आले होते. अनलॉक उपक्रमाींतगमत गाव-पाडयाींवर स्ट्वयींस्ट्र्ुतीने
स्ट्िाननक

सींसािन

समह
ु

भर्क्षणाचे

काम

करीत

असल्हयामळ
ु े

खाव्ी

सवेक्षणाचे काम सरु
ु असतानाही मल
ु ाींच्या भर्क्षणामे ये खींड पडणार नाही
याची दक्षता र्ाळास्ट्तरावरुन घेायात आलेली आहे . खाव्ी योिनेंतगमत
सवेक्षणाचे

काम

पण
ू म

झाल्हयानींतर

या

प्रयोिनासाठी

ननयक्
ु त

केलेले

भर्क्षकसे 
ु दा अनलॉक लननंग उपक्रमात ननयोिनानस
ु ार सहिागी झालेले
आहे त.

(४) राज्यात ऑनलाईन भर्क्षण दे ायाचा एक मतप्रवाह सरु
असताना
ु
आहदवासी ववद्यािी, तो राहत असलेला िाग दग
म व कोणत्याही प्रकारच्या
ु म
ऑनलाईन सवु विा उपलब्ि नसणे या कारणाने भर्क्षणापासन
ू वींगचत राहहलेला

नाही. अनलॉक लननमगव्दारे ववद्यार्थयामच्या दारी भर्क्षण पोहचववायासाठी
सनु नयोजित आखणी करुन भर्क्षक, स्ट्िाननक सींसािन समह
ु याींच्याव्दारे

“अनलॉक लननंग” हा ऑर्लाईन भर्क्षणाचा उपक्रम सरु
ु ठे वलेले आहे . सवम
र्ासकीय व अनद
ु ाननत आश्रमर्ाळाींकडून गाव-पाडा ननहाय ववद्यार्थयांच्या
याद्या

तयार

करायात

आल्हया

असन
ू

आश्रमर्ाळे तील

भर्क्षकाींकडे

गाव-पाडयाचे पालकत्व दे ायात आलेले आहे . गाव-पाडा ननहाय िे्ीकरीता
आश्रमर्ाळास्ट्तरावर

साप्ताहहक/माभसक

ननयोिनानस
ु ार भर्क्षक िे्ी दे त आहे त.

ननयोिन

करायात

आले

असन
ू
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सींसािन समह
ू ाींच्या सहकायामने स्ट्िाननक पातळीवर सक्ष्
ू म ननयोिन

करुन िास्ट्तीत-िास्ट्त ववद्यार्थयांपयंत ननयभमतपणे पोहोचून ववद्यार्थयांना
मागमदर्मन करायात येत आहे .
(५) प्रचन उद्िवत नाही.

___________

बाशीटािळी (जज.अिोला) तालुक्यात मसांचन तलाव किरिोळ
स्वरूपात नादरू
ु स्त असल्याबाबत

(४१) ५८१९ (१७-११-२०२०). श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय मद
ृ व
जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) झोडगा, ब्राम्हणदरी, रे डवा, चेलका, िाबा, र्ेलगाव, िें डगाव, नतदसा व
िें डीमहल (ता.बार्ी्ाकळी, जि.अकोला) या नऊ भसींचन तलावाींची क्षमता ५६९
हे क््सम (१४०० एकर) आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, वरील भसींचन तलाव ककरकोळ स्ट्वरूपात नादरू
ु स्ट्त असल्हयाने
मागील ३० वर्ामपासन
ू दरवर्ी र्क्त ५ ्क्केपेक्षा कमी भसींचन ननभममती होत
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

उक्त प्रकरणी

र्ासनाने चौकर्ी केली

आहे

काय

व

त्यानर्
ीं ाने भसींचन ननभममती करायाबाबत कोणती कायमवाही केली वा करायात
ु ग
येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.शांिरराव गडाख (१६-०२-२०२१) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .

(३) सदर ९ तलावाींचे कालवे नादरु
ु स्ट्त असले तरी लािक्षेिातील र्ेतकरी
स्ट्वखचामने मो्रपींपाव्दारे तलावावरून पाायाचा उपसा करुन भसींचन कररत
आहे त.

याभर्वाय

तलावातील

पाणीसाठ्यामळ
ु े

लािक्षेिातील

ववहहरी

व

कुपनभलका याींची पाणी पातळी वाढली आहे . तसेच आता मा.मख्
ु यमींिी
िलसींविमन योिनेंतगमत भसींचन तलावामिून कालव्याव्दारे पाणी ववतररत न
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करता बींद नभलका पे दतीने पाणी ववतररत करायाचे दृष्ीने भसींचन तलावाची
PDN

सवेक्षणाची

(Pipe

Distribution

करायाची कायमवाही क्षेत्रियस्ट्तरावर सरु
ु आहे .
(४) प्रचन उद्िवत नाही.

Network)

अींदािपिके

तयार

___________

राज्यात नादरु
ु स्त बसची सांख्या वाढत असल्याबाबत
(४२) ५९९४ (०१-१२-२०२०). श्री.ववजय ऊर्थ भाई धगरिर : सन्माननीय
पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यात

जिल्हहापातळीवर

बससाठी

लागणारे

साहहत्य

स्ट्िाननक

परु वठादाराकडून परु ववले िात नसल्हयाने राज्यिरात नादरु
ु स्ट्त बसची सींख्या
वाढत

असल्हयाचे

हदनाींक

२५

ऑक््ोबर,

ननदर्मनास आले, हे खरे आहे काय,

२०२०

रोिी

वा

त्यासम
ु ारास

(२) असल्हयास, परु वठादाराींनी साहहत्य बींद केल्हयाने बस नादरु
ु स्ट्त अवस्ट्िेत
आगारात उभ्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत

काय आढळून आले, तद्नस
ु ार जिल्हहा पातळीवर नादरु
ु स्ट्त बस दरु
ु स्ट्त
करायासाठी कोणती उपाययोिना केली वा करायात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

अॅड. अननल परब (२२-०२-२०२१) : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रचन उद्िवत नाही.
___________

एसटी महामांडळाचा तोटा व स्र्ानिाांची दरु वस्र्ा
यावर उपाययोजना िरण्याबाबत

(४३) ६००४ (२५-११-२०२०). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्थ भाई जगताप,

डॉ.सध
ु ीर ताांबे, डॉ.वजाहत ममर्ाथ, श्री.राजेश राठोड, श्री.मोहनराव िदम,

श्री.अमरनार् राजूरिर : सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-
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(१) महाराषर राज्य मागम पररवहन महामींडळाला सम
ु ारे साडेचार हिार को्ी

रुपयाींचा तो्ा झाला असन
ू दररोि सम
ु ारे तीन को्ीींहून अगिक तो्ा होत
असल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मे ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, राज्यातील एस्ी स्ट्िानकाींची अनतर्य दरु वस्ट्िा झाली असन
ू
प्रवार्ाींचे हाल होत असल्हयाने त्यावर उपाययोिना म्हणून राज्यातील ६०८

एस्ी स्ट्िानके प्रवार्ाींसाठी सस
ु ज्य व मैिीपण
ू म करायासाठी सम
ु ारे ३५० को्ी
रुपये खचामची योिना राबववायाचा ननणमय माहे िानेवारी, २०२० मे ये वा
त्यादरम्यान घेायात आला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त योिनेचे स्ट्वरुप व योिना राबववायाची सद्य:जस्ट्िती
काय आहे , तसेच एस्ी महामींडळाला तो्ा होायाची कारणे काय आहे त,

सदरहू तो्ा कमी व्हावा व महामींडळ सजु स्ट्ितीत यावे, यासाठी कोणती
कायमवाही केली वा करायात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

अॅड. अननल परब (२२-०२-२०२१) : (१) राज्य पररवहन महामींडळाला दररोि

सम
ु ारे तीन को्ीहून अगिक तो्ा होत आहे . सन २०१८-२०१९ या आगिमक
वर्ामत रुपये ९३९.८७ को्ी ननव्वळ तो्ा झाला असन
ू , हदनाींक ३१/०३/२०१९
अखेर रुपये ४६०३.०८ को्ी इतका सींगचत तो्ा झाला आहे .

(२) व (३) राज्यातील ६०८ एस्ी स्ट्िानके प्रवार्ाींसाठी सस
ु ज्य व मैिीपण
ू म
करायाची योिना अींमलात आणली आहे . त्यानस
ु ार र्ासन ननिीतन
ु व राज्य
पररवहन

महामींडळाच्या

ननिीमिन
ू

िन्
ु या

झालेल्हया

बसस्ट्िानकाींचे

आिनु नकीकरण/पन
ु बांिणी/दिामवाढ व वाढववस्ट्तार करायाची मोहहम राज्य
पररवहन महामींडळाने सन २०११ पासन
ू हाती घेतलेली असन
ू , अद्यापपयंत

७५ बस स्ट्िानकाींची कामे पण
ू म केली आहे त व ९६ बस स्ट्िानकाींची कामे
ननववदा प्रकक्रयेत आहे त.

राज्य पररवहन महामींडळाचा तो्ा कमी व्हावा याकरीता उत्पन्नात

वाढ व खचामत कपात या िोरणानस
ु ार सातत्याने कायमवाही करायात येत
आहे . या अींतगमत कमी िारमान असणाऱया र्ेऱयाींचा चालनीय आढावा घेऊन
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िारमानात सि
ु ारणा होायाकरीता र्ेऱयाींचे सस
ु ि
ू ीकरण, वेळाींमे ये बदल, र्ेऱया
स्ट्िगगत

ठे वणे,

िास्ट्त

िारमान

इ. उपाययोिना करायात येत आहे त.
(४) प्रचन उद्िवत नाही.

असलेल्हया

मागांवर

र्ेऱया

वाढववणे

___________

मख
ु ेड (जज.नाांदेड) शहरात सरार्ा व्यापाऱयास
लट
ु ण्याची घटना घडल्याबाबत

(४४) ६०८२ (१३-१२-२०२०). श्री.अमरनार् राजरू िर, श्री.अशोि ऊर्थ भाई

जगताप, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.मोहनराव िदम, श्री.शरद रणवपसे, डॉ.वजाहत

ममर्ाथ, श्री.राजेश राठोड : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
ृ मांत्री पढ
करतील काय :-

(१) मख
ु ेड (जि.नाींदेड) र्हरात वपस्ट्तल
ु चा िाक दाखवन
ू सरार्/व्यापाऱयास
ल्
ु ायाचा काही िणाींनी प्रयत्न केल्हयामळ
ु े येिील व्यापाऱयाींमे ये भितीचे

वातावरण ननमामण झाल्हयाचे हदनाींक २ नोव्हें बर, २०२० रोिी वा त्यासम
ु ारास
ननदर्मनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या

अनर्
ीं ाने सदर गन्ु ्याची माहहती घेऊन दोर्ीींना अ्क करुन अर्ा घ्ना
ु ग
पन्
ु हा घडू नयेत यासाठी कोणती कायमवाही केली वा करायात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.अननल दे शमख
(०४-०२-२०२१) : (१) व (२) सदर प्रकरणी हदनाींक
ु
०१/११/२०२० रोिी पोलीस स्ट््े र्न, मद
ु खेड, जिल्हहा नाींदेड येिे ग.ु र.नीं.

२१८/२०२० िा.दीं .वव. कलम ३९३, ३९४, ३९८ सह हत्यार कायद्याचे कलम
७/२५ प्रमाणे गन्
ु हा दाखल करायात आला असन
ू एकूण ९ आरोपीींना अ्क

करायात आली आहे . आरोपीींची मा.न्यायालयाकडून पोलीस कोठडी ररमाींड
घेवन
ू , तपास करायात आला असन
ू आरोपीींकडून गन्
ु ्यात वापरलेली मो्ार
सायकल, वपस्ट््ल व ३ जिवींत काडतस
िप्त करायात आले आहे त.
ू
गन्
ु ्याचा तपास सरु
ु आहे .
(३) ववलींब झालेला नाही.

___________
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नेर-नागनार्वाडी ते ललगूण (ता.खटाव, जज.सातारा)
रस्त्याचे िाम सुरु िरण्याबाबत

(४५) ६१०७ (२३-११-२०२०). श्री.शमशिाांत मशांदे, श्री.ववक्रम िाळे , श्री.अमोल

ममटिरी : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) नेर-नागनािवाडी ते ललगण
(ता.ख्ाव, जि.सातारा) या ५.०० कक.मी.
ू
रस्ट्त्याच्या कामास सन २०१८ मे ये र्ासनाने मान्यता दे ऊन त्यासाठी रुपये
३३४.६७ लक्ष रुपयाींची आगिमक तरतद
ू मींिूर केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर रस्ट्त्याचे काम मख्
ु यमींिी ग्रामसडक योिनेंतगमत घेायात

येऊन हदनाींक ३ ऑगस्ट््, २०१८ रोिी या कामाचे कींिा् ओमकार कन्स्ट्रक्र्न
या कींपनीस दे ायात आले असन
ू ननववदा प्रकक्रयेनस
ु ार सदर काम हदनाींक
२ डडसेंबर, २०२० रोिीपयंत पण
ू म होणे अपेक्षक्षत असताना काम बींद पडले
असल्हयाचे ननदर्मनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर रस्ट्त्याचे काम तात्काळ सरु
ु करावे अर्ी मागणी तेिील
ग्रामस्ट्ि व नागररकाींनी मािी मींिी महोदयाींसह मख्
ु य कायमकारी अगिकारी,
जिल्हहा

पररर्द,

मा.ग्रामववकास

सातारा,

मींिी

व

प्रिान

सगचव,

मा.सावमिननक

सावमिननक

बाींिकाम

ननवेदनाव्दारे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

बाींिकाम

मींिी

याींचेकडे

वविाग,
लेखी

(४) असल्हयास, रस्ट्त्याचे काम बींद पडायाची कारणे काय आहेत,

(५) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत

काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने सदर रस्ट्त्याचे काम सरु
ु ग
ु करायाबाबत
कोणती कायमवाही केली वा करायात येत आहे ,

(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हसन मश्र
ु ीर् (१०-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) हे खरे नाही.

सद्य:जस्ट्ितीत काम प्रगतीत असन
ू बींद पडलेले नाही. सदर काम

कोरोना कालाविीतील लॉकडाऊन व अनतवषृ ्ी या कारणास्ट्तव माचम, २०२० ते
हदनाींक १५ ऑक््ोबर, २०२० पयंत बींद होते. तसेच सा.क्र. २/४६० ते
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सा.क्र.२/६००

च्या

१४०

मी.

लाींबीत

मातीकाम

केल्हयानींतर

रस्ट्त्याच्या

आखणीच्या वादामळ
ु े पढ
ु े काम करता आले नाही. सदर वाद हदनाींक
७/११/२०२० रोिी सींबगीं ित र्ेतकऱयाींर्ी चचाम करुन भम्वायात आला आहे .
(३) सदर ननवेदन हदल्हयाचे आढळून आले नाही.

(४) कोरोना कालाविीतील लॉकडाऊन व अनतवषृ ्ी या कारणास्ट्तव माचम,
२०२० ते १५ ऑक््ोबर, २०२० पयंत बींद होते. तसेच सा.क्र. २/४६० ते सा.क्र.
२/६०० च्या १४० मी. लाींबीत मातीकाम केल्हयानींतर रस्ट्त्याच्या आखणीच्या
वादामळ
ु े पढ
ु े काम करता आले नाही. सदर वाद हदनाींक ७/११/२०२० रोिी
सींबगीं ित र्ेतकऱयाींर्ी चचाम करुन भम्वायात आला आहे .

सद्य:जस्ट्ितीत काम प्रगतीत असन
डडसेंबर, २०२० अखेर पण
ू
ू म

करायाचे ननयोिन आहे .

(५) व (६) प्रचन उद्िवत नाही.
___________

इतर मागास बहुजन िल्याण ववभागाांतगथत आश्रमशाळाांच्या
अनुदानाची दे यिे प्रलांबबत असल्याबाबत
(४६) ६१८९ (१४-१२-२०२०). श्री.रणजजतमसांह मोहहते-पाटील : सन्माननीय इतर

मागास बहुजन िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात इतर मागास बहुिन कल्हयाण वविागाींतगमत स्ट्वयींसेवी
सींस्ट्िाींमार्मत चालववायात येत असलेल्हया मान्यता प्राप्त अनद
ु ाननत ि्क्या
िमातीींच्या

प्रािभमक,

माे यभमक,

उच्च

माे यभमक

आश्रमर्ाळाींसाठीचे

पररपोर्ण अनद
ु ान व वेतनेत्तर अनद
ु ानाची दे यके प्रलींत्रबत आहे त, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्हयास,

उक्त

प्रकरणी

र्ासनाने

चौकर्ी

करुन

अिमसक
ीं ल्हपीय

तरतद
ु ीनस
ु ार प्रलींत्रबत दे यके दे ायाबाबत कोणती कायमवाही केली वा करायात
येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.ववजय वडेट्टीवार (२०-०१-२०२१) : (१) होय.
(२)

ववत्त

वविागाने

कोववड-१९

च्या

सींसगमिन्य

रोगाच्या

प्रादि
ु ामवावर

प्रनतबींिात्मक उपाययोिना म्हणून हदनाींक ४ मे, २०२० च्या र्ासन ननणमयास
अनस
ीं ल्हपीय तरतद
ै ी २५ ्क्के म्हणिेच
ु रुन या प्रयोिनािम मळ
ु अिमसक
ू ीींपक

रुपये २५५.०० को्ी इतक्या तरतद
ै ी रुपये ६३.७५ को्ी इतका ननिी
ू ीींपक
उपलब्ि

केला

आहे .

सदरहू सवम ननिी सींबगीं ित प्रादे भर्क उपायक्
ु त,
समािकल्हयाण वविाग याींना वा्प करायात आला आहे . उवमरीत रुपये

१९१.२५ को्ी इतका ननिी उपलब्ि करणेबाबत ववत्त वविागाकडे पाठपरु ावा
सरु
ु आहे .

(३) प्रचन उद्िवत नाही.

___________

वपांपरी-धचांचवड महानगरपामलिेतील पदे पदोन्नतीने भरण्याबाबत
(४७)

६१९४

(२०-११-२०२०).

श्री.गोवपचांद

पडळिर,

श्री.सदामशव

खोत :

सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वपींपरी-गचींचवड महानगरपाभलका सेवा (सेवा प्रवेर् व सेवाींचे वगीकरण)

ननयम, २०२० या ननयमावलीला र्ासनाकडून हदनाींक १८ र्ेब्रव
ु ारी, २०२० रोिी
मान्यता दे ायात आली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उप अभियींता (पयामवरण) या पदावर कननषठ अभियींता
सींवगामतन
ू

१००%

पदोन्नतीने

पदे

िरायाकरीता

वपींपरी-गचींचवड

महानगरपाभलकेने पररपिक दे खील काढले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, नगर ववकास वविागाने हदनाींक १५ सप््ें बर, २०२० रोिी
पदोन्नतीची

प्रकक्रया

सेवाप्रवेर्

ननयमानस
ु ार

करणेबाबत

वपींपरी-गचींचवड

महानगरपाभलकेस कळववले असन
१००%
ू ही कननषठ अभियींता सींवगामतन
ू
पदोन्नतीने िरावयाची पदे गत १० महहन्यापासन
ू म्हणिेच माहे नोव्हें बर,
२०२० च्या पहहल्हया पींिरवडयापयंत िरायात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्हयास, सदर पदोन्नतीच्या प्रकक्रयेस होत असलेल्हया ववलींबाची

सवमसािारण कारणे काय आहे त, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करुन उक्त पदे
िरायाबाबत कोणती कायमवाही केली वा करायात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.एिनार् मशांदे (२९-०१-२०२१) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .

(३) व (४) या प्रकरणी आयक्
ु त, वपींपरी-गचींचवड महानगरपाभलका याींनी

हदनाींक ०७/१२/२०२० च्या पिान्वये र्ासनाचे मागमदर्मन मागगतले असन
ू
त्यानर्
ीं ाने र्ासनस्ट्तरावर तपासणी करायात येत आहे .
ु ग
(५) प्रचन उद्िवत नाही.

___________

मौजे िामतघर (ता.मभवांडी, जज.ठाणे) येर्ील अनतधोिादायि
इमारती ननष्ट्िामसत िरण्याबाबत
(४८) ६२८३ (२०-११-२०२०). श्री.सदामशव खोत : सन्माननीय नगर वविास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भिवींडी ननिामपरू र्हर महानगरपाभलका हद्दीतील मौिे कामतघर

(ता.भिवींडी, जि.ठाणे) येिील सवे क्रमाींक ३४/१/४, म्य.ू घर क्र.७८ (नवीन
कणेरी, पद्मा नगर) मौिे कामतघर, सवे क्र. १०/१/२/३, म्य.ू घर क्र. १९२

(नवीन कणेरी-पद्मा नगर) या िागेतील अनगिकृत िोकादायक इमारतीवर
ननषकासनाची

कारवाई

करणेबाबत

हदनाींक

११

सप््ें बर,

२०२०

रोिी

मा.मख्
ु यमींिी व हदनाींक १८ सप््ें बर, २०२० रोिी भिवींडी महानगरपाभलका
याींचेकडे तक्रार दाखल करायात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय
आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने दहा वर्े िुनी व अनतिोकादायक इमारती
ु ग
त्वररत ननषकाभसत करायाबाबत कोणती कायमवाही केली वा करायात येत
आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनार्

मशांदे

(१४-०१-२०२१)

:

(१)

भिवींडी

ननिामपरू

र्हर

महानगरपाभलका हद्दीतील मौिे कामतघर (ता.भिवींडी, जि.ठाणे) येिील म्य.ू
घर क्र.७८ व म्य.ू घर क्र. १९२ या िागेतील अनगिकृत िोकादायक
इमारतीवर ननषकासनाची कारवाई करायाच्या अनर्
ीं ाने तक्रारी प्राप्त झाल्हया
ु ग
आहे त, ही वस्ट्तजु स्ट्िती आहे .
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सदरच्या तक्रारी आयक्
ु त भिवींडी ननिामपरू र्हर महानगरपाभलका

याींना आवचयक त्या ननयमोगचत कायमवाही करायाकरीता पाठववल्हया आहे त.

(२) सदर प्रकरणी भिवींडी ननिामपरू र्हर महानगरपाभलकेने खालीलप्रमाणे
कायमवाही केली आहे :

भिवींडी ननिामपरू र्हर महानगरपाभलका हद्दीतील मौिे कामतघर

(ता.भिवींडी, जि.ठाणे) येिील म्य.ू घर क्र.७८ व म्य.ू घर क्र. १९२ या

िागेवरील बाींिकामास महाराषर महानगरपाभलका अगिननयमातील
कलम २६५ (अ) व ३९८ (अ) अन्वये सींरचनात्मक ननरीक्षण नो्ीस
बिावायात आल्हयाचे महानगरपाभलकेने कळववले आहे .


तसेच

उपरोक्त

भमळकतीस

महाराषर

महानगरपाभलका

अगिननयमातील कलम २६४, ३९७ (अ) व ४७८ तरतद
ु ीन्वये नो्ीस

भिवींडी ननिामपरू र्हर महानगरपाभलकेमार्मत बिावायात आली
आहे .


तिावप,

सदर

इमारतीचा

सींरचनात्मक

ननरीक्षण

अहवाल

प्राप्त

झाल्हयानींतर पढ
ु ील कायमवाही करायाची तिववि भिवींडी ननिामपरू
र्हर महानगरपाभलकने ठे वली आहे .

(३) प्रचन उद्िवत नाही.

___________

न्यु लि
ू िन्स्रक्शन िांपनीच्या वविासिाने
पन
ु ववथिासात र्सवणूि िेल्याबाबत

(४९) २३५२१ (०४-०१-२०१७). अॅड.ननरां जन डावखरे : सन्माननीय गह
ृ ननमाथण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परळ (मब
ींु ई) येिील एच.ए.हमीद नावाच्या चाळीत राहणाऱया िवानाची
न्यु लक
ू कन्स्ट्रक्र्न कींपनीच्या ववकासकाने पन
ु ववमकासात र्सवणूक केल्हयाचे
माहे सप््ें बर, २०१६ मे ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार सदर ववकासकावर कोणती कारवाई केली वा
करायात येत आहे ,
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(३) तसेच, सदर िवान आणण त्याचे वडील याींना एच.ए.हमीद आणण रोहहदास
चाळीतील घराच्या पन
ु ववमकाभसत इमारतीत सदननका दे णेबाबत र्ासनाने
कोणती कायमवाही केली वा करायात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. जजतें द्र आव्हाड (२३-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.

मब
ुीं ईतील परळ येिील सींत रोहहदास व समता सीएचएस या नावाने

योिना सरु
ु आहे . या प्रकरणी श्री.वसींत गींगाराम बने याींचा तक्रार अिम
झोपडपटा,ी पन
ु वमसन प्रागिकरणाकडे हदनाींक १८/११/२०१६ रोिी प्राप्त झाला आहे .

(२) तक्रार अिाममे ये तक्रारदाराने पाितेप्रमाणे दोन ननवासी सदननका वा्प

करायाबाबत मागणी केलेली आहे . श्री.वसींत बने याींना एक अननवासी

सदननका पव
ू ीच वा्प केली आहे , परु वणी पररभर्ष्-२ मिील पाितेनस
ु ार एक
ननवासी सदननका वा्प करायात येत आहे .

तसेच तक्रारदारास िो अननवासी गाळा पव
ू ी वा्प झालेला आहे ,

त्याबाबत सहकारी सींस्ट्िा त्याींना दे खिाल खचामची मागणी करत आहे िे
चुकीचे आहे म्हणून त्याची चौकर्ी करावी अर्ी मागणी केली आहे .

यानर्
ीं ाने कायमवाही सरु
ु ग
ु आहे . तक्रारदाराची ननवासी सदननका पािता मळ
ू
पररभर्ष्-२ मे ये झालेली नसन
ू ते अवपलामे ये पाि झाले आहे त. त्याींची

मळ
ू योिनेमे ये सदननका भर्ल्हलक असल्हयामळ
ु े त्याींना एक ननवासी सदननका
वा्प करायाची कायमवाही करायात येत आहे .

(३) श्री.वसींत बने याींना एक अननवासी सदननका यापव
ू ीच वा्प करायात
आलेली आहे . परु वणी पररभर्ष्-२ मिील पाितेनस
ु ार एक ननवासी सदननका
वा्प करायात येत आहे .
(४) प्रचन उद्िवत नाही.

___________

मुांबईतील मानखद
ु थ आणण वडाळा येर्ील सांक्रमण मशबबरातील
प्रिल्पबाधधताांच्या पुनवथसनाबाबत

(५०) ३७६०४ (०४-०१-२०१८). श्री.प्रववण दरे िर : सन्माननीय नगर वविास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) मब
ींु ईतील मानखद
ु म आणण वडाळा येिील सींक्रमण भर्त्रबरातील र्ेकडो

रहहवार्ाींनी हदनाींक ९ नोव्हें बर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास वीर जििामाता
रहहवार्ी सेवा सींघाच्या नेतत्ृ वाखाली आझाद मैदानात एक हदवसीय िरणे
आींदोलन केले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

मानखुदम

व

वडाळा

येिील

सींक्रमण

भर्त्रबरातील

प्रकल्हपबागिताींच्या पन
ु वमसनाबाबत कोणती कायमवाही केली वा करायात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनार्

मशांदे

महानगरपाभलकेच्या

(१७-०२-२०२१)

:

अगिपत्याखाली

ककीं वा

कोणतेही सींक्रमण भर्त्रबर नाही.

(१)

वडाळा

येिे

बह
ींु ई
ृ न्मब

महानगरपाभलकेच्या

मालकीचे

तिावप, वीर जििामाता रहहवार्ी सेवा सींघ नामक यागचकाकत्यांनी

मा.उच्च न्यायालय, मब
ुीं ई येिे प्रकल्हपबागिताींच्या पन
ु वमसनाबाबत दाखल
केलेली रर् यागचका क्रमाींक २५७६/२०१६ मा.न्यायालयाने हदनाींक ०६/०२/२०१९
रोिी र्े्ाळून लावली असल्हयाचे महानगरपाभलकेने कळववले आहे .
(२)

व

(३)

मानखद
ु म

एमएमआरडीएमार्मत

येिील

बाींिायात

सव्हे

आलेल्हया

क्रमाींक

सींक्रमण

१३८

ए

भर्त्रबरात

व

बी

स्ट्पाकम

या

या

सेवािावी सींस्ट्िेने महानगरपाभलकेच्या रस्ट्ते व पदपिावरील झोपडीिारकाींना
स्ट्िलाींतरीत केले होते.

सदर सींक्रमण भर्त्रबरातील रहहवार्ाींना न्वर पारे ख कींपाऊींड येिील

पीएपी सदननकाींमे ये स्ट्िलाींतरीत करायाबाबत मा.उच्च न्यायालय, मब
ुीं ई येिे

दाखल करायात आलेल्हया िनहहत यागचकेत मा.उच्च न्यायालयाने पाररत
केलेल्हया

आदे र्ानस
ु ार

कायमवाही

सरु
ु

महानगरपाभलकेमार्मत कळववायात आले आहे .
___________

असल्हयाचे

ववधान भवन :
मुांबई.

बह
ुीं ई
ृ न्मब

श्री.राजेन्द्र भागवत
सधचव,
महाराष्ट्र ववधानपररषद.

______________________________________________________
मुद्रणपव
ू म सवम प्रकक्रया महाराषर वविानमींडळ सगचवालयाच्या सींगणक यींिणेवर करायात आली आहे .
मुद्रण: र्ासकीय मे यवती मुद्रणालय, मुींबई.

