अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पहिली यादी

मिाराष्ट्र विधानपररषद
दस
ु रे (पािसाळी) अधधिेशन, २०२१
___________
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०

___________

राज्यातील अभियाांत्रििी ि इतर मिाविद्यालयातील
विद्यार्थयाांची भशष्ट्यित्ृ ती दे ण्याबाबत
(१) ११४३ (१८-०३-२०२०). श्री.प्रविण पोटे -पाटील : सन्माननीय उच्च ि तांि
भशक्षण मांिी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

अभियाींत्रिकी

व

इतर

महाववद्यालयातील

ववद्यार्थयाांची

भिषयवत्ृ ती प्रलींत्रित असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदिशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर भिषयवत्ृ ती प्रलींत्रित असल्याने ववद्यार्थयाांच्या भिक्षणावर
तसेच महाववद्यालयीन सींस्थेवर त्याचा पररणाम होत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन प्रलींत्रित भिषयवत्ृ ती
दे ण्यािाित कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.उदय सामांत (२४-०२-२०२१) : (१) व (२) अींित: खरे आहे ,
तींि

भिक्षण

सींचालनालयाींतगशत

व्यावसानयक

अभ्यासक्रमाींसाठी

ऑक््ोिर, २०१९ मध्ये दे य असलेल्या पहहल्या हप्तत्याची ६३३ ववद्यार्थयाांची

वव.प. १ (2)
तर फेब्रव
ु ारी, २०२० मध्ये दे य असलेल्या दस
ु ऱ्या हप्तत्याची एकूण ४५६४४

ववद्यार्थयाांची भिषयवत्ृ तीची रक्कम, तरतद
ू उपलब्ध नसल्याच्या कारणास्तव
दे ता आली नाही, हे खरे आहे .

(३) या ववद्यार्थयाांची िैक्षणणक वर्श २०१९-२०२० मधील प्रलींत्रित थकिाकीची
रुपये ७७.३५ को्ी इतकी रक्कम आर्थशक वर्श २०२०-२०२१ च्या मींजूर

तरतद
ू ीतन
ू दे ण्यािाित हदनाींक २६ ऑगस््, २०२० रोजी आदे ि ननगशभमत केले
आहे त. त्याप्रमाणे ही रक्कम महा-डीिी्ी पो्श लच्या माध्यमातन
ू सेंट्रल पल
ू
खात्यामध्ये जमा करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रि ्न उद्िवत नाही.

___________

मुांबई ि ठाणे पररसरातील बांद पडलेल्या िारखानयाांच्या
जभमनीिर घरे बाांधण्याबाबत

(२) १६८९ (१८-०३-२०२०). श्री.अशोि ऊर्फ िाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे,
डॉ.िजाित भमर्ाफ, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.अमरनाथ

राजूरिर :

िामगार मांिी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) मि
ुीं ई व ठाणे पररसरात तीन ते चार दिकाींमध्ये अनेक कारखाने िींद
झाले असन
ू कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगाराींचा रोजगार गेला असन
ू

सदरील िींद पडलेल्या कारखान्याींच्या जभमनीचा वापर परवडणाऱ्या घराींच्या
िाींधणीसाठी करावा अिी मागणी कामगार सींघ्नेकडून करण्यात येत आहे , हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदरील

कामगाराींच्या

मागणीनस
ु ार

सदरील

परवडणारी घरे िाींधण्यािाित िासनाने कोणते धोरण आखले आहे ,

जागेवर

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.िसन मश्र
ु ीर् (२०-०४-२०२१) : (१) अिा प्रकारची मागणी करणारे ननवेदन

कामगार वविागाकडे तसेच कामगार वविागाच्या क्षेत्रिय कायाशलयाकडे प्राप्तत
झाल्याचे आढळून येत नाही.

वव.प. १ (3)
(२) िींद पडलेल्या/आजारी कारखान्याींच्या जभमनीची ववक्री/हस्ताींतरण/ववकास
करण्याच्या प्रस्तावाच्या अनर्
ीं ाने कामगाराींची कायदे िीर दे णी प्रलींत्रित
ु ग

नसल्यािाित ना-हरकत प्रमाणपि दे ण्यािाितची प्रकरणे कामगार वविागाकडे
प्राप्तत होतात. अिा प्रकरणी कामगाराींची कायदे िीर दे णी अदा केल्यािाित

खातरजमा करुन त्यािाितचे ना-हरकत प्रमाणपि सींिर्ीं धताींना दे ण्यात येत.े
त्यानींतर

सींिर्ीं धत

प्रार्धकरणाची मान्यता घेवन
अिा
ू

जभमनीचा

औद्योर्गक प्रयोजनातन
ू ननवासी/वाणणज्य प्रयोजनासाठी करण्यात येतो.

वापर

तसेच काही आजारी उद्योगाींच्या अनर्
ीं ाने सदरचे वववाद राषट्रीय
ु ग

कींपनी कायदा न्यायार्धकरण (NCLT) याींचेकडे दाखल होतात. अिा प्रकरणी

राषट्रीय कींपनी कायदा न्यायार्धकरणाच्या (NCLT) आदे िानस
ु ार पढ
ु ील
कायशवाही अपेक्षक्षत असते. सदर जभमनीची मालकी खाजगी असल्यामळ
ु े , अिा
जभमनीवर कामगाराींसाठी परवडणारी घरे िाींधण्यािाित कोणताही ननणशय
घेण्याची

िाि कामगार वविागाच्या

वस्तस्ु स्थती आहे .

अर्धकार क्षेिात

येत

नाही,

अिी

(३) प्रश्न उद्िवत नाही.
___________

राज्यात ‘आज िे भशिाजी-नरें द्र मोदी’ या
पुस्तिाांिर बांदी आणण्याबाबत
(३) १६९३ (१८-०३-२०२०). श्री.अशोि ऊर्फ िाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे,
डॉ.िजाित भमर्ाफ, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.अमरनाथ
मख्
ु यमांिी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

राजरू िर :

सन्माननीय

(१) महाराषट्राचे आराध्य दै वत छिपती भिवाजी महाराज याींच्यािी पींतप्रधान

नरें द्र मोदी याींची तल
ु ना करण्यात आलेल्या ‘आज के भिवाजी-नरें द्र मोदी’ या

पस्
ु तकावरुन राज्यातील ववववधस्तरावरुन ननर्ेध करुन आींदोलने केल्याचे
हदनाींक १२ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदिशनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदरील पस्
ु तकावर राज्यात िींदी आणण्याची मागणी होत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.प. १ (4)
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.उध्दि ठािरे (२२-०३-२०२१) : (१), (२) व (३) वाढता जनक्षोम पाहता
क्षमा मागन
ू लेखकाने पस्
ु तक मागे घेतल्याचे केंद्रीय मींिी श्री.प्रकाि जावडेकर
याींनी ट्वी् करुन स्पष् केले आहे .
(४) प्रश्न उद्िवत नाही.

___________

राज्यात ििफरोगाच्या रुगणाांसाठी अमरािती वििागात
शासिीय रुगणालय बाांधण्याबाबत

(४) १९८१ (१८-०३-२०२०). डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय सािफजननि
आरोगय ि िुटुांब िल्याण मांिी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ककशरोगाच्या रुगणाींची सींख्या अर्धक असन
ककशरुगणाींसाठी
ू
अमरावती वविागात एकही िासकीय रुगणालय नाही आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

अमरावती

वविागातील

पाचही

स्जल््यातील

रुगणाींना

उपचारासाठी मि
ुीं ई व नागपरू येथे जावे लागत असल्याने अकोला व
अमरावती येथे िासकीय रुगणालय िाींधण्यािाित िासनाने कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे (०६-०४-२०२१) : (१) हे खरे नाही.

(२) सद्य:स्स्थतीत अमरावती येथे सींदिश सेवा रुगणालय आणण अकोला येथील

िासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व स्िी रुगणालय येथे ककमोथेरपीच्या व
िस्िक्रीया सवु वधा हदल्या जातात.

माहे जून, २०२० पयांत अमरावती िासकीय रुगणालय येथे एकूण ५९

रुगणाींना व स्िी रुगणालय, अकोला येथे एकूण २६ रुगणाींना ककमोथेरपीच्या
सवु वधा दे ण्यात आलेल्या आहे त व १० ककशरोग रुगणाींवर िस्िक्रीया करण्यात
आलेल्या आहे त.

(३) प्रश्न उद्िवत नाही.

___________

वव.प. १ (5)

आयपीएस पदाच्या ररक्त जागा िरण्याबाबत

(५) २०६८ (१८-०३-२०२०). डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.विजय ऊर्फ िाई
धगरिर, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रामननिास भसांि, श्री.प्रशाांत

पररचारि, श्री.मिादे ि जानिर : सन्माननीय गि
ु ील गोष्ीींचा
ृ मांिी पढ
खुलासा करतील काय :(१) दरवर्ी प्रमाणे जानेवारी महहन्यात केंद्रीय गह
ृ वविागाकडून आयपीएस
िनलेल्या अर्धकाऱ्याींची नावे जाहीर करण्यात येत असतात, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, यावर्ी मराठी पोलीस अर्धकाऱ्याींना आयपीएस होण्याची सींधी

भमळाली नसल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिशनास
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सन २०१६-२०१७ या वर्ाशच्या आयपीएसच्या पदोन्नतीच्या
कोट्यातील

१७

जागा

ररक्त

असताना

मराठी

होण्यापासन
ू वींर्चत राहत आहे , हे ही खरे आहे काय,

अर्धकारी

आयपीएस

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन आयपीएस पदाच्या
पदोन्नतीच्या

ररक्त

जागा

िरण्याकरीता

केंद्र

िासनाकडे

करण्यािाित कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

पाठपरु ावा

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.हदलीप िळसे-पाटील (२४-०२-२०२१) : (१) होय, हे अींित: खरे आहे .
(२), (३) व (४) केंद्र

िासन

अर्धसच
ू ना

हदनाींक

२५/०५/२०१८

अन्वये

ननवडसच
ु ी सन २०१६ करीता ९, अर्धसच
ू ना हदनाींक ३०/०९/२०२० अन्वये
ननवडसच
ु ी सन २०१७ करीता ७ व ननवडसच
ु ी २०१८ करीता १० याप्रमाणे
राज्य पोलीस सेवेतील अर्धकाऱ्याींची िारतीय पोलीस सेवेत पदोन्नतीने

ननयक्
ु ती करण्यात आलेली आहे . तसेच ननवडसच
ु ी सन २०१९ करीता ९ पदे व

ननवडसच
ु ी २०२० करीता ०६ पदे अिी एकूण १५ ररक्त पदे केंद्रीय गह
ृ
मींिालयाने

ननस्श्चत

केलेली

असन
ू

सदर

पदाींवर

अर्धकाऱ्याींची

ननवड

करण्याकरीता सववस्तर प्रस्ताव केंहद्रय लोकसेवा आयोगास पाठववण्याची
कायशवाही सरु
ु आहे .

(५) प्रश्न उद्िवत नाही.

___________

वव.प. १ (6)

राष्ट्रसांत तुिडोजी मिाराज विद्यापीठ, नागपूर येथील परीक्षा
वििागात िोटयिधीांचा गैरव्यििार र्ाल्याबाबत

(६)

२८५१

(०२-०६-२०२०).

श्री.धगरीशचांद्र

व्यास,

श्री.प्रशाांत

पररचारि,

श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय उच्च ि तांि भशक्षण मांिी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राषट्रसींत तक
ु डोजी महाराज ववद्यापीठ, नागपरू येथील परीक्षा वविागात

को्यवधीचा गैरव्यवहार झाल्याचे माहे फ्रेब्रव
ु ारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदिशनास आले असन
परीक्षा वविागातील कमशचारी, अर्धकारी आणण
ू
सींलस्गनत

महाववद्यालयाची

एक

साखळी

मागील

अनेक

वर्ाशपासन
ू

ववद्यापीठाच्या परीक्षा ननधीचा अपहार करीत असल्याचेही ननदिशनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ववद्याथी सींख्या आणण आलेल्या िल्
ु काचा ताळमेळ िसत
नसल्याने ववद्यापीठाचे को्यावधी रुपयाींचे नक
ु सान झाले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सन २०१८ मध्ये हहवाळयात झालेल्या अभियाींत्रिकी पररक्षेला
िसलेल्या ववद्यार्थयाांची सींख्या, ववद्यार्थयाांची रोल भलस््, पैसे िरण्याची

पावती, ननयभमत ववद्यार्थयाांकडून आलेल्या अजाशची सींख्या आणण िल्
ु क
यािाितची चौकिी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन परीक्षा वविागातील
सींिर्ीं धत अर्धकारी कमशचाऱ्याींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.उदय सामांत (२६-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

महाववद्यालयामाफशत

परीक्षा

िल्
ु क

हे

धनाकर्श/ऑनलाईनव्दारे

स्वीकारण्यात येत,े परीक्षा वविागात प्रत्यक्ष परीक्षा िल्
ु क घेतले जात नाही.

महाववद्यालयामाफशत आवश्यक परीक्षा िल्
ु क व ववद्याथाांच्या यादीसह ववत्त
व लेखा वविागात धनाकर्श/ऑनलाईनव्दारे जमा केले जाते. परीक्षा िल्
ु क
ववत्त व लेखा वविागात जमा करुनच परीक्षेिाित कायशवाही घेण्यात येत.े
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(३) प्रश्न उद्िवत नाही.
(४) प्रश्न उद्िवत नाही.
(५) प्रश्न उद्िवत नाही.

___________

स्िामी रामानांद तीथफ मराठिाडा विद्यापीठ उपिेंद्रास
जागा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(७) २८६२ (०२-०६-२०२०). श्री.सनतश चव्िाण, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरनाथ
राजूरिर, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाफणी : सन्माननीय उच्च ि तांि भशक्षण मांिी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लातरू येथे सन २००७ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या स्वामी रामानींद

तीथश मराठवाडा ववद्यापीठाच्या उपकेंद्रास िासनाने २३ एकर जमीन दे ण्याचे

आदे ि पाररत केले होते, परीं तु प्रत्यक्षात फक्त १२ एकर जमीन दे ण्यात
आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर जागेवर इमारतीचे काम पण
ू श करून सन २००९ मध्ये
उपकेंद्राचे काम सरु
ु करून मोजकेच अभ्यासक्रम सरु
ु करण्यात आले असन
ू
उपकेंद्राच्या ताब्यात कमी जमीन असल्याने तेथे िैक्षणणक ववस्तार करण्यास
अडचण ननमाशण होत असल्याने ववद्यार्थयाांना वसनतगह
ु दा
ृ ाची सवु वधा सध्
उपलब्ध नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन आदे ि पाररत

केल्याप्रमाणे पण
ू श २३ एकर जमीन ववद्यापीठाच्या ताब्यात दे ण्यासाठी कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.उदय सामांत (२५-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) हे अींित: खरे आहे .

सदर जागेवर इमारत तयार करुन या इमारतीमध्ये व्यवस्थापनिास्ि

सींकुल, तींिज्ञान सींकुल व सामास्जकिास्ि सींकुल तयार करण्यात आले आहे त.
या सींकुलामध्ये एकूण १४ ववर्याींचे अभ्यासक्रम चालू आहे त. तसेच सन
२०२०-२०२१

पासन
ू

तींिज्ञान

सींकुलामध्ये

यज
ु ीसीचा

िी.व्होक

या
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अभ्यासक्रमास मान्यता दे ण्यात आली आहे . सदर उपकेंद्राचे िैक्षणणक व

प्रिासकीय ववस्तार व ववद्यार्थयाांकरीता इतर सोयी सवु वधा उपलब्ध करुन
दे ण्याकरीता

लागणारी

जभमनीिाित

वविागाकडे मागणी करण्यात आली आहे .

ववद्यापीठाकडून

महसल
ू

व

वन

(४) प्रश्न उद्िवत नाही.

___________

गडधचांचले (ता.डिाणू, जज.पालघर) गािात
ननरपराध साधच
ूां ी ित्या र्ाल्याबाबत

(८) २८८१ (२९-०५-२०२०). श्री.प्रविण दरे िर, श्री.विजय ऊर्फ िाई धगरिर,

श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरां जन डािखरे , डॉ.पररणय र्ुिे,
श्री.विनायिराि मेटे, श्री.सदाभशि खोत, श्री.मिादे ि जानिर, श्री.रविांद्र र्ाटि,

श्री.रामननिास भसांि, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय
गि
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ मांिी पढ

(१) गडर्चींचले (ता.डहाणू, स्ज.पालघर) कल्पवक्ष
ृ र्गरी उफश र्चकणे महाराज
तसेच त्याींचे भिषय सि
ीं ासह त्याींचे
ु ील र्गरी महाराज या दोन साधुसत

वाहनचालक ननलेि तेलग
ीं डे अिा नतघाींची हदनाींक १६ एवप्रल, २०२० रोजी रािौ

१०.०० वाजताच्या सम
ु ारास कुठलीही िहाननिा न करता लाठ्या काठ्याींनी
पोभलसाींच्या

उपस्स्थतीत

ननघण
ुश

हत्या

करण्यात

आली

असन
ू ,

पोलीस

प्रिासनाच्या िेजिािदारपणामळ
ु े सदर हत्येप्रकरणीचा तपास सीिीआयकडे वगश
करुन सखोल चौकिी करुन दोर्ीींवर कारवाई करण्याची मागणी तेथील
ग्रामस्थाींनी मा.मख्
ु यमींिी व मा.गह
ृ मींिी आदीींकडे केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदरहू हत्या हदनाींक १६ एवप्रल, २०२० रोजी घडली असन
ू
याप्रकरणी एफआयआर (F.I.R.) हदनाींक १८ एवप्रल, २०२० रोजी उिीराने
नोंदववण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू हत्याकाींडाच्या घ्नास्थळी पोलीस िस्िननिी उपस्स्थत
असताना व तेथील सरपींच याींनी काही तास सदरहू जमावाचे मतपररवतशन
करण्याचा प्रयत्न करुन २ साधुसत
ीं ासह त्याींचे वाहनचालकास रािौ ०९.००
वाजताच्या सम
त्याींची सरु क्षा
ु ारास ररतसर पोभलसाींच्या वाहनात िसवन
ू
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करण्यािाित सर्ू चत करुनही पोभलसाींनी त्याींची सरु क्षा करण्यािाित कोणतीही
काळजी न घेता उल् त्या नतघाींना जमावाच्या स्वाधीन केले, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, सदरहू हत्याकाींडाच्या घ्नेच्या सी.सी.्ी.व्ही. फु्े जमध्ये काही
स्थाननक प्रार्धकरण सींस्थेचे पदार्धकारी व काही राजकीय पक्षाचे कायशकते
सक्रीय असल्याचे हदसन
ू येत असल्याने, िासनाने त्याींची नावे व पत्ते जाहीर

करून त्याींच्याववरोधात कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आलेली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या

अनर्
ीं ाने सदरहू हत्याकाींड प्रकरण सी.िी.आय.कडे वगश करुन दोर्ीींवर कोणती
ु ग
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.हदलीप िळसे-पाटील (०१-०४-२०२१) : (१) हदनाींक १६/०४/२०२० रोजी
श्री.आनींदराव काळे , सहायक पोलीस ननरीक्षक हे कासा पोलीस ठाण्यात प्रिारी

अर्धकारी म्हणून कतशव्यावर असताना गडर्चींचले, चौकीपाडा येथे मोठा जमाव
जमला असन
ू त्या जमावातील लोकाींनी एक पाींढऱ्या रीं गाची गाडी रोडलगत

पल्ी करुन ्ाकली असन
ू जमा झालेले लोक त्या गाडीमधील तीन इसमाींना
मारहाण करीत आहे त असा फोन आल्याने श्री.काळे हे त्याींच्या स््ाफसह
गडर्चींचले चौकीपाडा येथे घ्नास्थळी येऊन जमावाला पाींगववण्याकरीता

आवाहन करीत असताना जमाव हहींसक होऊन त्याींनी पोलीस वाहनाींवर

दगडफेक केली. जमावाने गाडीतील सि
ु ीलर्गरी महाराज व त्याींचे वाहनचालक

ननलेि तेलग
ीं डे व गाडी िाहे र असलेले कल्पवक्ष
ृ र्गरी ऊफश र्चकणे महाराज
याींना भिवीगाळ करुन मारहाण केली. त्यामध्ये त्याींचा मत्ृ यू झाला.

प्रकरणाचा तपास सी.िी.आय.कडे वगश करुन सवश सींिर्ीं धत दोर्ीीं

ववरोधात ववनाववलींि कारवाई

करण्यात यावी अिी

मागणी

मा.ववरोधी

पक्षनेता, ववधानपररर्द व अन्य ववववध सींस्थाींनी िासनाकडे केली आहे .
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(२) गन्
ु हा नोंदववण्यास ववलींि झाला हे खरे नाही.

कासा पोलीस ठाणे येथे हदनाींक १७/०४/२०२० रोजी २२.५८ वाजता

गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे . परीं तु ने्वकश कनेक््ीव्ही्ी नसल्यामळ
ु े
सीसी्ीएनएस

प्रणालीमध्ये

सदर

गन्ु हयाची

दाखल

तारीख

हदनाींक

१८/०४/२०२० रोजी ६.५९ वाजता अिी आहे . सदर गन्
ु हयात १०१ आरोपी व

०९ ववधीसींघर्श िालक याींना हदनाींक १७/०४/२०२० रोजी ताब्यात घेवन
ू त्याींना

कासा पोलीस ठाणे येथे आणून १०१ आरोपी याींना हदनाींक १८/०४/२०२० रोजी
रािौ २.२७ वाजता तपासकामी अ्क करुन ०९ ववधीसींघर्श िालक याींना िाल

न्यायमींडळ भिवींडी येथे ठे वण्यात आले होते. कासा पोलीस ठाणे येथे हदनाींक
१७/०४/२०२० रोजी गन्
ु हा दाखल करुन त्याच हदविी ११० आरोपीींना ताब्यात

घेऊन पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले. सदर प्रकारािाित दाखल गन्
ु हयाचा
तपास अपर पोलीस महासींचालक, राज्य गन्
ु हे अन्वेर्ण वविाग, महाराषट्र
राज्य, पण
ु े याींच्याकडे वगश करण्यात आलेला असन
ू त्याींनी कासा पोलीस

ठाणे, स्ज.पालघर, ग.ु र.क्र. ७६/२०२० या गन्
ु हयामध्ये १२६ आरोपीताींववरुध्द व
ग.ु र.क्र.

७७/२०२०

या

गन्
ु हयामध्ये

१२६

आरोपीताींववरुध्द

दोर्ारोपि

मा.प्रथमवगश न्यायदीं डार्धकारी डहाणू याींचे न्यायालयात हदनाींक १५/०७/२०२०
रोजी ननयत कालावधीत दाखल केले आहे .

(३) मयत दोन साधुसत
ीं ासह त्याींचे वाहन चालक या नतघाींना पोभलसाींनी
जमावाच्या स्वाधीन केले ही िाि खरी नाही.

कासा पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन प्रिारी अर्धकारी सपोनन आनींदराव

काळे हे त्याींच्या स््ाफसह घ्नास्थळी येवन
ु जमावाला पाींगववण्याचा प्रयत्न

कररत होते. तरीही जमावाने हहींसक होऊन पोभलसाींच्या वाहनाींवर दगडफेक

केली. तसेच जमावाने सि
ु ीलर्गरी महाराज व त्याींचे वाहन चालक ननलेि
तेलग
ीं डे व गाडी िाहे र िसलेले कल्पवक्ष
ृ र्गरी ऊफश र्चकणे महाराज याींना
भिवीगाळ करुन मारहाण केली. त्यात त्याींचा मत्ृ यू झाला.

(४) घ्नास्थळावर स्थाननक स्वराज्य सींस्थेचे काही प्रनतननधी हे प्रक्षुब्ध

जमावास समजावण्याचा व िाींत करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे व
पोभलसाींना मदत करत असल्याचे तपासात ननषपन्न झाले आहे .
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(५) कासा पोलीस ठाणे येथे हदनाींक १७/०४/२०२० रोजी गन्
ु हा दाखल करुन
त्याच हदविी ११० आरोपीींना ताब्यात घेऊन पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले
होते. सदर गन्
ु हा िासनाच्या आदे िान्वये अपर पोलीस महासींचालक, राज्य

गन्
ु हे अन्वेर्ण वविाग, महाराषट्र राज्य, पण
ु े याींच्याकडे वगश करण्यात आलेला
असन
ू

त्याींनी

गन्
ु ्यामध्ये

कासा

१२६

पोलीस

ठाणे

आरोपीींववरुध्द

व

स्ज.पालघर
ग.ु र.क्र.

ग.ु र.क्र.

७७/२०२०

७६/२०२०

नस
ु ार

या

दाखल

गन्
ु हयामध्ये १२६ आरोपीींववरुध्द मा.प्रथमवगश न्यायदीं डार्धकारी डहाणू याींचे
न्यायालयात हदनाींक १५/०७/२०२० रोजी ननयत कालावधीत दोर्ारोपपि दाखल
केले आहे . सदर गन्
ु ्याचा तपास अद्याप सरु
ु असन
ू अ्क आरोपीींववरुध्द
ववहहत वेळेत दोर्ारोप पि दाखल करण्याची तजववज ठे वली आहे .

तसेच सदर प्रकरणामध्ये दोर्ी पोलीस अर्धकारी व कमशचारी याींचेवर

पढ
ु ीलप्रमाणे कारवाई करण्यात आली आहे .

कासा पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन सहायक पोलीस ननरीक्षक तथा

प्रिारी अर्धकारी याींना हदनाींक २१/०८/२०२० रोजी िासन सेवेतन
ू िडतफश ही

भिक्षा दे ण्यात आली आहे . तसेच एका पोलीस उपननरीक्षकाला पोलीस
उपननरीक्षक पदाच्या वेतनश्रेणीतील मळ
ु वेतनावर ०२ वर्श ठे वणे ही भिक्षा
दे ण्यात आली आहे . तसेच १ सहायक पोलीस उपननरीक्षक व १ पोलीस

हवालदार याींना सक्तीने सेवाननवत्ृ त ही भिक्षा दे ण्यात आली आहे . तसेच १
पोलीस

हवालदार

याींना

पोलीस

हवालदार

पदाच्या

वेतनश्रेणीतील

मळ
ु

वेतनावर २ वर्श ठे वणेही भिक्षा व ३ पोलीस भिपाई याींना पोलीस भिपाई
पदाच्या वेतनश्रेणीतील मळ
ु वेतनावर १ वर्श ठे वणे ही भिक्षा दे ण्यात आलेली

आहे . तसेच १० पोलीस भिपाई याींना पोलीस भिपाई पदाच्या मळ
ु वेतनावर ३
वर्श ठे वणे ही भिक्षा दे ण्यात आलेली आहे .

वरील कसरू दार याींना हदनाींक २६/०८/२०२० रोजी अींनतम भिक्षेचे

आदे ि िजावण्यात आले आहे त.
(६) प्रश्न उद्िवत नाही.

___________
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ग्राम िोराड ि निेगाांि येथील साांड नदीिरील
पुलाचा स्लॅ ब िोसळल्याबाबत

(९)

२९५५

(२९-०५-२०२०).

श्री.धगरीशचांद्र

व्यास,

श्री.प्रशाांत

पररचारि :

सन्माननीय सािफजननि बाांधिाम (सािफजननि उपक्रम िगळून) मांिी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ग्राम कोराड व नवेगाींव येथील साींड नदीवरील पल
ु ाचा स्लॅ ि सावशजननक
िाींधकाम वविागाच्या अर्धकारी व ननभमशत ठे केदाराच्या िेजिािदारपणामळ
ु े
माहे माचश, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान कोसळल्याचे ननदिशनात आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पल
ु ावर कॉलम व स्लॅ ि ्ाकण्याचे काम ठे केदाराींनी
एकाच वेळी सरू
ु केले असन
ू केलेले काम हे ननकृष् दजाशचे झाल्यामळ
ु े
ज्याहदविी स्लॅ ि ्ाकला त्याच रािी तो कोसळल्याचे ननदिशनास आले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत

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

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अशोिराि चव्िाण (१०-०६-२०२०) : (१) होय, हे अींित: खरे आहे .

हदनाींक १५/०३/२०२० रोजी एक स्लॅ ि ननमाशणार्धन अवस्थेत असताना

कोसळण्याची दघ
श ना घडली आहे .
ु ्

(२) हे खरे नाही. पल
ु ाच्या फक्त एका स्लॅ िचे कॉकक्र्चे काम करण्यात आले
होते. कॉकक्र्चे काम पण
ू श झाल्यानींतर से्ररींग फेल झाल्यामळ
ु े कॉकक्र् स्लॅ ि
कोसळल्याचे ननदिशनास आले आहे .

(३) सदर प्रकरणी दक्षता व गण
ननयींिण मींडळ, नागपरू याींच्या माफशत
ु
चौकिी

करण्यात

आली

आहे .

ववर्याींककत

प्रकरणी

सींिर्ीं धत

क्षेत्रिय

अर्धकाऱ्याींवरती प्रिासकीय कारवाई करण्याचे प्रस्ताववत करण्यात आले आहे .
तसेच

कींिा्दाराला

काळ्या

प्रस्ताववत करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्िवत नाही.

यादीमध्ये

्ाकण्याचे

___________

चौकिी

अहवालानरु
ु प
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नागपूर येथील प्रादे भशि मनोरुगणालयातील ररक्त पदे िरण्याबाबत
(१०)

२९५९

(२९-०५-२०२०).

श्री.धगरीशचांद्र

व्यास,

श्री.प्रशाांत

पररचारि,

डॉ.पररणय र्ुिे, श्री.प्रविण दरे िर, ॲड ननरां जन डािखरे , श्री.सरु े श धस,
श्री.ननलय नाईि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७५४६ ला हदनाांि १८ जून, २०१९

रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदिाफत सन्माननीय सािफजननि आरोगय ि िुटुांब
िल्याण मांिी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू येथील प्रादे भिक मनोरुगणालयात साडेचार वर्ाशत ११४ रूगण
मत्ृ यम
ू ख
ु ी झाल्याची िाि माहे

फेब्रव
ु ारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान

ननदिशनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मनोरूगणालयात ३७५ पदे मींजूर असन
ू वगश एकचे
मनोववकृतीतज्ञ नसन
ू तेथे सवशच सींवगाशतील ३९ ्क्के पदे ररक्त आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर रुगणालयात एका रूगणाचा िवववच्छे दन अहवालात
त्याचा गळा आवळून मत्ृ यू झाल्याचे ननदिशनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या
अनर्
ीं ाने
ु ग

नागपरू

प्रादे भिक

मनोरुगणालयातील

कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

ररक्त

पदे

िरण्यािाित

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे (०६-०४-२०२१) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे अींित: खरे आहे .

मनोरुगणालयात एकूण ३७५ पदाींपक
ै ी २१७ पदे िरलेली असन
ू १५८

पदे ररक्त आहे त. मनोववकृतीतज्ञ वगश-१ चे एकूण ९ पदे मींजूर असन
ू
त्यापैकी

३

पदे

िरलेली

असन
ू

६

पदे

ररक्त

आहे त.

तसेच

एम.डी

(मनोववकृती) अहशताधारक वैद्यकीय अर्धकारी (ग्-अ) ची २ पदे कींिा्ी

पध्दतीने िरण्यात आलेली आहे त. तसेच राषट्रीय आरोगय अभियानाींतगशत दोन
कींिा्ी मनोववकृतीतज्ञ कायशरत आहे त.
(३) हे खरे आहे .
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(४) व (५) चौकिीअींती सदर मत्ृ यू हा वाडाशतच उपचार घेत असलेला

जन्मठे पेची भिक्षा िोगत असलेला आरोपी रुगण याने केल्याचे आढळून आले
आहे . त्याींचे अ्केिाित स्जल्हा सरकारी अभियोक्ता याींचे मागशदिशन घेऊन

पढ
ु ील कायशवाही करण्यात येत आहे . रुगणालयातील ररक्त पदे िरणेिाित
िासनस्तरावरुन व आयक्
ु तालयस्तरावरुन कायशवाही सरु
ु आहे .
___________

परिणी येथील िसांतराि नाईि मराठिाडा िृषी विद्यापीठातील
नोिर िरतीत गैरव्यििार र्ाल्याबाबत

(११) २९७४ (२९-०५-२०२०). श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाफणी, श्री.सनतश चव्िाण,
श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय िृषी मांिी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) परिणी येथील वसींतराव नाईक मराठवाडा कृर्ी ववद्यापीठातील नोकर

िरतीत िासन ननणशयाचा सोयीप्रमाणे अथश लावण्यात आल्याने करण्यात
आलेल्या

नोकरी

िरतीत

गैरव्यवहार

झाल्याचा

अहवाल

परिणी याींनी िासनाकडे पाठववला आहे , हे खरे आहे काय,

स्जल्हार्धकारी,

(२) असल्यास, ननवड सभमतीतील दोर्ी अर्धकारी, कमशचारी व इतर यींिणाींनी

केलेल्या ननयमिींगाची व गैरव्यवहाराची उच्चस्तरीय चौकिी करण्यात यावी,
अिी मागणी परिणी येथील लोकप्रनतननधीींनी प्रधान सर्चव, कृर्ी वविाग
याींच्याकडे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी ननवेदनाव्दारे
केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या

अनर्
ीं ाने नोकर िरतीतील गैरव्यवहार प्रकरणी सींिर्ीं धत दोर्ी अर्धकारी,
ु ग
कमशचारी व यींिणा याींच्यावर कारवाई करुन नोकर िरती प्रकरणी अन्याय

झालेल्या प्रकल्पग्रस्ताींना न्याय भमळवन
ू दे ण्यािाित कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दादाजी िस
ु े (२०-०४-२०२१) : (१) वसींतराव नाईक मराठवाडा कृर्ी
ववद्यपीठ,

परिणी

येथील

प्रकल्पग्रस्ताींच्या

िरतीच्या

स्जल्हार्धकारी, परिणी याींचा अहवाल िासनास प्राप्तत झालेला आहे .

अनर्
ीं ाने
ु ग

(२) परिणी येथील लोकप्रनतननधी याींचे ननवेदन िासनास प्राप्तत झाले आहे .

(३) स्जल्हार्धकारी, परिणी याींच्या प्राप्तत अहवालाच्या अनर्
ीं ाने महाराषट्र
ु ग

कृर्ी भिक्षण व सींिोधन पररर्द, पण
ु े याींच्या स्तरावर सभमती गठीत करून
अहवाल सादर करण्यािाित कळववण्यात आले होते. तरी, सदर अहवाल प्राप्तत
झाला असन
ू त्यावर िासनस्तरावर कायशवाही सरू
ु आहे.
(४) प्रश्न उद्िवत नाही.

___________

िोरोना सांिटाशी लढताना मिाराष्ट्र शासनाच्या विविध
वििागाांमध्ये समनिय नसल्याबाबत
(१२) ३११७ (०२-०६-२०२०). श्री.प्रविण दरे िर, श्री.विजय ऊर्फ िाई धगरिर,

श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.विनायिराि मेटे, डॉ.पररणय र्ुिे,
श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय सािफजननि आरोगय ि िुटुांब िल्याण मांिी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य िासनाच्या सावशजननक आरोगय, वैद्यकीय भिक्षण, उद्योग,

नगरववकास, ववधी व न्याय वविागामध्ये समन्वय नसल्याने राज्यातील

कोरोनािार्धत रुगणाींची सींख्या िारतामध्ये सवाशर्धक असन
ू त्याच काळात
सावशजननक आरोगय रुगणालये िींद करण्याचा ननणशय घेण्यात आला, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, ्या वविागाींमध्ये समन्वय नसल्याने PPE की्स ् खरे दी न
करणे तसेच ज्या डॉक््सश/पररचारीकाींना कोरोनाचा सींसगश झाला त्याींची योगय

काळजी घेऊन इतर रुगणाींसाठी सावशजननक आरोगय रुगणालये सरु
ु ठे वण्यात
आले नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

िासनाने

योगय

ननदे ि

न

हदल्यामळ
ु े

पींचताराींकीत रुगणालये िींद झाली व त्यामळ
ु े अनेक कोरोना िार्धताींना उपचार
भमळू िकले नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, िासनाच्या प्रिासकीय प्रमख
ु ाींची जिािदारी असताना, त्याींनी

ही जिािदारी पार न पाडल्याने सवाशर्धक कोरोना रुगणाींचा मत्ृ यू महाराषट्रात
होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या

अनर्
ीं ाने दोर्ी अर्धकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
ु ग
नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.राजेश टोपे (०९-०४-२०२१) : (१) हे खरे नाही.

राज्यातील सावशजननक रुगणालये िींद ठे वण्याचा ननणशय घेण्यात

आलेला नाही.

(२) हे खरे नाही.
राज्यात

कोववड-१९

सामग्र
ु ी

परु े िा

उपचारासाठी

त्रिस्तरीय

रुगणालये

व्यवस्था

उिारण्यात आली असन
ू प्रत्येक स्तरावर पीपीई की्स ् व इतर आवश्यक
साधन

प्रमाणात

उपलब्ध

िासनामाफशत परु वठा करण्यात येत आहे .

आहे .

पीपीई

ककट्सचा

केंद्र

तसेच ज्या रुगणालयातील आरोगय कमशचारी कोरोना िार्धत आढळले

आहे त त्याींच्या ननक् सहवाभसताींना क्वारीं ्ाईन करणे, रुगणालये ननजांतक
ु

करणे अिी कायशवाही करुन सदर रुगणालये रुगणसेवेसाठी खुली ठे वण्यात
आली आहे त.

(३) हे खरे नाही.
(४) हे खरे नाही.

(५) प्रश्न उद्िवत नाही.

___________

ठाणे मनोरुगणालयाच्या जागेच्या बदल्यात तेिढीच
जागा ि सस
ु ज्ज रुगणालय बाांधन
ू दे ण्याबाबत
(१३) ३२४४ (०३-०६-२०२०). डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय नगर
वििास मांिी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) ठाणे आणण मल
ींु दरम्यान नव्या रे ल्वे स्थानकाच्या ननभमशतीसाठी ठाणे
ु ड

मनोरुगणालयाचा १४.८३ एकर िख
ू ींडावरील आरक्षणात िदल करण्यात आला
असन
ू मनोरुगणालयाच्या जागेच्या िदल्यात तेवढीच जागा आणण सस
ु ज्ज
रुगणालय

िाींधन
ू

दे ण्याचे

आश्वासन

वविागाला हदले आहे , हे खरे आहे काय,

नगर

ववकास

वविागाने

आरोगय

(२) असल्यास, राज्यात मनोरुगणाची वाढती सींख्या लक्षात घेता सस
ु ज्ज असे
मनोरुगणालय िाींधण्याकरीता आरोगय वविागाला नगर ववकास वविागाने

जागा सच
ु ववली आहे काय, यािाित िासनाने चौकिी करुन कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ भशांदे (१८-०३-२०२१) : (१) व (२) ठाणे मनोरुगणालयाच्या

िख
ु ींडावर महाराषट्र प्रादे भिक व नगर रचना अर्धननयम, १९६६ चे कलम ३७
अींतगशत मनोरुगणालय तसेच रे ल्वे स््े िन व िस ्भमशनस असा फेरिदल

नगर ववकास वविागाने हदनाींक १८/०२/२०२० रोजी मींजूर केला आहे . तथावप,
त्या िदल्यात तेवढीच जागा दे ण्याचे अथवा जागेवर सस
ु ज्ज रुगणालय िाींधुन
दे ण्याचे आश्वासन नगर ववकास वविागाने आरोगय वविागास हदलेले नाही
अथवा त्यासाठी वेगळी जागा सच
ु ववलेली नाही.
(३) प्रश्न उद्िवत नाही.

___________

खेड पोलीस (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) ठाण्याच्या प्रशासिीय इमारत ि
ननिासस्थाच्या बाांधणीिरीता ननधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(१४) ३२६४ (२९-०५-२०२०). श्री.रामदास िदम : सन्माननीय गि
ु ील
ृ मांिी पढ
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

खेड

(स्ज.रत्नार्गरी)

तालक्
ु यातील

खेड

पोलीस

वसाहतीची

इमारत

त्रब्र्ीिकालीन व जीणश होऊन इमारतीची दरु वस्था झाली असल्याने अिा

धोकादायक इमारतीत पोभलसाींच्या कु्ुींत्रियाींच्या वास्तव्यास धोका ननमाशण
झाला आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, नवीन प्रिासकीय इमारत, पोलीस अर्धकारी/कमशचाऱ्याींच्या
ननवासस्थानासाच्या

िाींधकामासाठी

ननधी

उपलब्ध

करुन

दे णेिाित

लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २५ फेब्रव
ु ारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास िासनाकडे
पिाव्दारे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन खेड पोलीस ठाण्याच्या

प्रिासकीय इमारत व ननवासस्थाच्या िाींधणीकरीता ननधी उपलब्ध करुन
दे ण्यािाित कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.हदलीप िळसे-पाटील (२४-०२-२०२१) : (१) खेड पोलीस वसाहतीमध्ये २४

ननवासस्थाने त्रब्र्ीिकालीन असन
त्यापैकी ०५ ननवासस्थाने जमीनदोस्त
ू
झालेली आहे त, ०९ ननवासस्थाने जीणश व मोडकळीस आलेली आहे त व १०
ननवासस्थाने डागडुजी करुन वापरात आहे त.
(२) हे खरे आहे .

(३) खेड पोलीस ठाणे येथे सेवा ननवासस्थानाींचे िाींधकाम करण्यािाितचा
प्रस्ताव पोलीस महासींचालक, महाराषट्र राज्य याींच्यामाफशत महाराषट्र राज्य
पोलीस गह
ृ ननमाशण व कल्याण महामींडळ मयाश. याींच्याकडे पाठववण्यात आला

असन
ू तो कायशवाहीधीन आहे . ननधी उपलब्धता व प्राधान्यक्रमानस
ु ार पढ
ु ील
कायशवाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्िवत नाही.

___________

उरण (जज.रायगड) तालुक्यातून जजल्िा सामानय रूगणालय अभलबाग
येथे उपचाराथफ आणलेल्या महिलेचा मत्ृ यू र्ाल्याबाबत

(१५) ३४४१ (२९-०५-२०२०). श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय सािफजननि
आरोगय ि िुटुांब िल्याण मांिी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दे िात कोरोनाच्या सींक्ाचा सामना करण्यासाठी व रूगणाींवर उपचार

करण्यासाठी सवश त्या सोयी सवु वधा उपलब्ध करण्याचे आदे ि राज्यातील सवश
िासकीय रूगणालयाींना िासनाकडून दे ण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उरण (स्ज.रायगड) तालक्
ु यातन
ू आलेल्या महहलेला पनवेल
उपस्जल्हा रूगणालयात दाखल करून न घेता स्जल्हा सामान्य रूगणालय,
अभलिाग

येथे

पाठववल्यामळ
ु े

सदर

महहला

डेंगय,ू

हृदयववकार

की

कोरोनािार्धत आहे हे न समजल्यामळ
ु े रूगणालयीन कमशचाऱ्याींमध्ये िींका
ननमाशण झाल्यामळ
ु े सदर महहलेला खिरदारी म्हणून ववलगीकरण केंद्रात
हलववण्यात आले परीं तु वेळेवर योगय ते उपचार न भमळाल्याने सदर महहलेचा
मत्ृ यू झाल्याचे माहे एवप्रल, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिशनास आले, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर रूगणाजवळ जाण्यासाठी स्जल्हा रूगणालयात पीपीई

की्स ्, मत
ु े
ृ व्यक्ती नेण्यासाठी िॉडी िॅग व िववाहहका उपलब्ध नसल्यामळ
मत
ृ दे ह

उचलण्यासाठी

कोणी

पढ
ु े

येत

नसल्याने

प्रिाींत

नाईक

भमिमींडळाच्यावतीने िॉडी िॅग उपलब्ध केल्यानींतर अभलिाग नगरपररर्दे चे

मख्
ु यार्धकारी व नगरसेवक अननल चोपडा याींनी मत
ू िवदाहहनीत
ृ दे ह उचलन
ठे वन
ू अींत्यसींस्कार केले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, स्जल्हा सामान्य रूगणालय, अभलिाग येथे सदर मत
ृ व्यक्ती

आणण नातेवाईकाींची कोरोना ्े स्् घेणे आवश्यक असताना त्याींचे स्वॅि

घेण्यासाठी आवश्यक तो तज्ञ कमशचारी वगश तसेच उपचार करण्यासाठी
आवश्यक असणारे अनेक प्रकारचे साहहत्य उपलब्ध नसल्याचे ननदिशनास
आले, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत

काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने सदर प्रकरणी सींिर्ीं धत दोर्ीींवर कारवाई
ु ग

करुन स्जल्हा सामान्य रूगणालय, अभलिाग हे आवश्यक ते वैद्यकीय सोयी
सवु वधासह सस
ु ज्ज करण्यािाित कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत
आहे , नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.राजेश टोपे (०६-०४-२०२१) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

श्रीमती मक्
ु ता िळीराम म्हािे, वय-४२ वर्े, म.ु आवरा, ता.उरण,

स्ज.रायगड या श्वास घ्यायला िास होणे आणण पो्ात दख
ु णे या कारणाने

अत्यवस्थ अवस्थेत ग्रामीण रुगणालय, उरण येथे हदनाींक १२/०४/२०२० रोजी
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उपचारासाठी आल्या होत्या. त्याींना डेंगयस
ू दृषय लक्षणे ही होती. तेथील
वैद्यकीय अर्धकाऱ्याींनी त्याींना स्जल्हा रुगणालय रायगड (अभलिाग) येथे
सींदभिशत केले. त्या हठकाणी त्याींना आय.सी.य.ू मध्ये िरती करुन ऑस्क्सजन
लावण्यात आला, श्वसन ववकारासाठी उपचार दे ण्यात आले. तथावप, या

प्रयत्नाींना यि आले नाही आणण त्याींचा मत्ृ यू झाला. उपचाराींअिावी त्याींचा
मत्ृ यू झाला, हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
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साठी

आवश्यक

साधनसामग्र
ु ी

पी.पी.ई.

मत
ृ दे हासाठी लागणाऱ्या िॉडी िॅग परु े िा प्रमाणात उपलब्ध आहे त.

कक्स

व

हदनाींक १३ एवप्रल, २०२० रोजी मत
ृ दे हाचा कोववड-१९ साठी स्वॅि

घेण्यात आला. िववाहहकेची उपलब्धता नगरपाभलका, अभलिाग याींचेवतीने
करुन दे ण्यात आली. यावेळी मत
ुीं ाळून दे ण्यात आला
ृ दे ह िॉडीिॅगमध्ये गड
होता. मत
व्यक्ती कोववड-१९ सींिनयत असल्याने मत
ृ
ृ दे ह नातेवाईकाींच्या

ताब्यात हदला नाही. मत
ृ दे ह हाताळणाऱ्या व्यक्तीींना पी.पी.ई. कक् दे ण्यात
आले होते.

(४) हे खरे नाही.

स्जल्हा रुगणालय, रायगड (अभलिाग) येथे कान, नाक, घसा तज्ञ

उपलब्ध आहे त. सदर रुगणाचा स्वॅि कोववड-१९ साठी ननगेह्व्ह आल्याने,
त्याींच्या सींपकाशतील व्यक्तीचा स्वॅि घेण्यात आला नाही.

(५) कोववड-१९ रुगणोपचारासाठी स्जल्हा सामान्य रुगणालय येथे स्वतींि कक्ष

स्थापन करण्यात आलेला आहे . या कक्षात प्रभिक्षक्षत स््ाफसह ऑस्क्सजन
भसलेंडर, व्हें ्ीले्रसश, एक्सरे मिीन आदी व्यवस्था उपलब्ध आहे त. याभिवाय
केळुसकर हॉस्स्प्ल येथे ही ७० खा्ाींचे वविेर् कोववड रुगणालय कायशरत

आहे . कोववड-१९ सींिनयत रुगणाच्या स्वॅि तपासणीची सवु वधा जे.जे. हॉस्स्प्ल
येथे उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेली आहे .

___________
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अिोला जजल्िाधधिारी िायाफलयातील ररक्त पदे िरण्याबाबत
(१६) ३५०५ (०३-०६-२०२०). श्री.गोवपकिशन बाजोरीया, डॉ.रणजजत पाटील :
सन्माननीय मिसल
ू मांिी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

अकोला

स्जल्हार्धकारी

कायाशलयातील

अनेक

पदे

ररक्त

असन
ू

उपस्जल्हार्धकारी, तहभसलदार, मींडळ अर्धकारी व तलाठी ही ररक्त पदे
िरण्यािाित िासनाकडे मागणी करुनही ररक्त पदे िरलेली नाहीत, हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास, स्जल्हार्धकारी कायाशलयातील ररक्त पदाींमळ
ु े

प्रिासकीय

कामाचा अनतररक्त ताण इतर कमशचाऱ्याींवर येत असन
िेतकऱ्याींकरीता
ू
घोवर्त केलेल्या ववववध योजनाींची अींमलिजावणी करण्यात अडचणी ननमाशण
होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन अकोला स्जल्हार्धकारी
कायाशलयातील ररक्त पदे िरण्यािाित कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ?
श्री.बाळासािे ब थोरात (२७-०४-२०२१) : (१), (२) व (३) अकोला स्जल्हार्धकारी
कायाशलयातील पदाींचा तपिील पढ
ु ीलप्रमाणे आहे .
अ.क्र.

पद

मींजरू पदे

कायशरत पदे

ररक्त पदे

१

उपस्जल्हार्धकारी

१२

११

०१

२

तहभसलदार

१३

१२

०१

३

मींडळ अर्धकारी

५३

४५

०८

४

तलाठी

३२२

३२२

००

मा.सवोच्च

क्र.२८३०६/२०१७
२९/१२/२०१७
कोट्यतील

न्यायालय

प्रलींत्रित

रोजीच्या

खुल्या

असन
ू

पिान्वये

प्रवगाशतील

येथे

दाखल

सामान्य

हदलेल्या

ररक्त

पदे

असलेली

अनज्ञ
ु ा

यार्चका

तत
ु ाशस

पदोन्नती

प्रिासन

वविागाच्या

ननव्वळ

तात्परु त्या

सच
ू नाींनस
ु ार

हदनाींक

स्वरुपात

सेवाजेषठतेनस
ु ार मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ननणशयाच्या अर्धन राहून िरण्यात
येत आहे त.
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अकोला

स्जल्हार्धकारी

कायाशलयातील

ररक्त

पदाींचा

अनतररक्त

कायशिार अन्य अर्धकारी/कमशचारी याींचेकडे सोपववण्यात येवन
ू िेतकऱ्याींकरीता
घोवर्त केलेल्या ववववध योजनाींची अींमलिजावणी करण्यािाित अडचणी
ननमाशण झालेल्या नाहीत. िासनाच्या ववववध योजनाींची अींमलिजावणी ववहहत
वेळेत पार पाडण्यािाित आवश्यक ती दक्षता घेण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद्िवत नाही.

___________

जासिली (ता.श्रीिधफन, जज.रायगड) येथील रुगणालयात
डॉक्टसफ, नसेस तसेच तांिज्ञ  उपलब्ध नसल्याबाबत
(१७) ३६४१ (०२-०६-२०२०). श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय सािफजननि आरोगय
ि िुटुांब िल्याण मांिी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जासवली (ता.श्रीवधशन, स्ज.रायगड) पररसरातील गोरगरीि जनतेस उत्तम

आरोगय सेवा भमळावी म्हणून स्जल्हा पररर्दे ने २० वर्ाशपव
ू ी १५ खा्ाींचे
ग्रामीण रूगणालय उिारले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रूगणालयासाठी लाखो रूपये खचश करून प्रसनु तगह
ृ ,
ऑस्क्सजनची व्यवस्था, एक्सरे मिीन, प्रयोगिाळा आदी सवु वधा उपलब्ध
करून दे ण्यात आल्या असन
ू व सस
ु ज्ज इमारत असन
ू ही डॉक््सश, नसेस
तसेच

तींिज्ञ

और्धोपचारापासन
ू

उपलब्ध

वींर्चत

नसल्याने

रहावे

रूगणालयात

लागत

असन
ू

येणाऱ्या

प्रसींगी

और्धोपचारासाठी जावे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

रुगणाींना

श्रीवधशन

येथे

(३) असल्यास, रूगणालयासाठी डॉक््सश, नसेस, तींिज्ञ व अन्य सींवगाशतील
एकूण ककती पदे मींजूर करण्यात आली व त्यापैकी ककती व कोणकोणती पदे
ररक्त आहे त,

(४) असल्यास, डॉक््र, नसेस तसेच अन्य सींवगाशतील कमशचारी व तींिज्ञाींची
ननयक्
ु ती झाली असतानाही प्रत्यक्षात एकही डॉक््र व अन्य कमशचारी
उपलब्ध नसल्यामळ
ु े येथे येणाऱ्या रूगणाींचे हाल होत आहे , हे ही खरे आहे
काय,
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत

काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने रुगणालयात उपस्स्थत न राहणाऱ्या
ु ग

डॉक््सश, नसेस तसेच तींिज्ञ याींच्यावर कारवाई करुन रूगणालय सस्ु स्थतीत
चालू राहण्याच्यादृष्ीने तसेच रूगणाींना ननयभमत व सरु ळीत और्धोपचार
भमळण्यािाित कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.राजेश टोपे (०६-०४-२०२१) : (१) हे खरे आहे .

जासवली, ता.श्रीवधशन, स्ज.रायगड येथे ३० खा्ाींचे ग्रामीण रुगणालय

कायाशस्न्वत आहे .

(२) हे खरे नाही.

जासवली येथील ग्रामीण रुगणालयामध्ये उपचाराथश आलेल्या रुगणाींवर

कायशरत वैद्यकीय अर्धकारी याींचेमाफशत योगय तो और्धोपचार उपलब्ध
सवु वधेनस
ु ार

रुगणसेवेपासन
ू

केला

जात

वींर्चत

आहे .

राहत

उपचाराथश

नाही

आणण

पातळीवरच्या रुगणालयात सींदिश सेवा दे ण्यात येत.े

आलेला

कोणताही

आवश्यकतेनस
ु ार

रुगण

वररषठ

(३) जासवली ग्रामीण रुगणालयामध्ये वैद्यकीय अधीक्षक, वैद्यकीय अर्धकारी
व दीं तिल्यर्चककत्सक सींवगाशची ५ पदे मींजूर असन
ू २ पदे िरलेली आहे त व
३ पदे ररक्त आहे त. िश्र
ु ुर्ा सींवगाशतील ७ पदे मींजूर असन
ू ७ पदे िरलेली

आहे त. ताींत्रिक/प्रिासकीय सींवगाशतील ७ पदे मींजूर असन
ू ५ पदे िरलेली
आहे त व २ पदे ररक्त आहे त. चतथ
श ेणी सींवगाशतील ८ पदे मींजूर असन
ु श्र
ू २
पदे िरलेली आहे त व ६ पदे ररक्त आहे त.

(४) हे खरे नाही. जासवली ग्रामीण रुगणालयातील िरलेल्या १६ पदाींमधील

अर्धकारी व कमशचाऱ्याींकडून ननयभमतपणे हजर राहून रुगणाींना आरोगय सेवा
दे ण्यात येत.े
(५) व (६) प्रश्न उद्िवत नाही.

___________
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राज्यातील ग्रांथालयीन िमफचाऱयाांना िेतन अदा िरण्याबाबत
(१८) ४०८९ (०८-०९-२०२०). श्री.रामदास आांबटिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास,

श्री.प्रविण दरे िर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.विजय ऊर्फ िाई धगरिर, डॉ.पररणय
र्ुिे,

अॅड.ननरां जन

डािखरे ,

श्री.रमेशदादा

पाटील,

श्री.सदाभशि

खोत,

श्री.मिादे ि जानिर, श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय उच्च ि तांि भशक्षण
मांिी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ३६ स्जल््यात जवळपास १२ हजार ५०० पेक्षा जास्त सावशजननक

ग्रींथालये असन
ू त्यात सम
ु ारे २१ हजार कमशचारी काम करतात, ग्रींथालय
सींचालनालयातफे ग्रींथालयाच्या दजाशनस
ु ार अनद
ु ान दोन ्प्तप्तयात हदले जाते,
अनद
ु ानाचा पहहला हप्तता माहे ऑक््ोिर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान अदा
करण्यात आला असन
ू दस
ु रा हप्तता माहे माचश, २०२० सींपण्यापव
ु ी भमळणे
अपेक्षक्षत होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील एकूण ग्रींथालयापैकी सात स्जल््यातील सम
ु ारे १५
हजार कमशचाऱ्याींना अनद
ु ान प्राप्तत न झाल्याने वेळेत वेतन न भमळाल्यामळ
ु े

सदर ग्रींथालयीन कमशचाऱ्याींवर उपासमारीची वेळ आल्याचे हदनाींक १७ एवप्रल,
२०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदिशनास आले, हे खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

मागील

तीन

महहन्याींपासन
ू

राज्यातील

िींद

असलेली

सावशजननक ग्रींथालये यापढ
ु े ककमान ९ ते १२ यावेळेत ग्रींथ दे वघेव प्रकक्रया सरु
ु
करण्यासाठी परवानगी दयावी तसेच अनद
ु ान न भमळालेल्या परिणी, लातरू ,

यवतमाळ, गोंहदया, भसींधुदग
ु ,श धुळे आणण मि
ुीं ई िहर स्जल््यातील ग्रींथालयाींचे

दे य असलेले सम
ु ारे रुपये ३२ को्ी २९ लाख ववनाववलींि अदा करण्यात यावे,

अिा मागणीचे एक ननवेदन मा.मख्
ु यमींिी याींचेकडे हदनाींक २० मे, २०२० रोजी
महाराषट्र राज्य ग्रींथालय सींघाने हदले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदरहू ग्रींथालयाींना
दे य असलेला अनद
ु ानाचा दस
ु रा हप्तता माहे माचश, २०२० सींपण्यापव
ु ी
दे ण्यािाित कायशवाही करुन सदरहू उक्त मागणीिाित कोणता ननणशय घेतला
वा घेण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.उदय सामांत (२०-०४-२०२१) : (१) हे अींित: खरे आहे .

(२) व (३) मागील वर्ाशचे थकीत अनद
ु ान ववतररत करणेिाित प्राप्तत

ननवेदनाींच्या अनर्
ीं ाने िासन ननणशय, उच्च व तींि भिक्षण वविाग, क्र.
ु ग
मराग्र-२०२०/प्र.क्र.६०/साभि-५,

हदनाींक

०३/०८/२०२०

अन्वये

िासनमान्य

सावशजननक ग्रींथालयाींचे सन २०१९-२०२० मधील थकीत अनद
ु ान ववतररत
करण्यास

मान्यता दे ण्यात

आली असन
ू

सींिर्ीं धत ग्रींथालयाींना

सींचालनालयाकडून अनद
ु ान ववतररत करण्यात आले आहे .

ग्रींथालय

ग्रींथालय सींचालकाींच्या हदनाींक १५/१०/२०२० रोजीच्या पररपिकान्वये

ग्रींथालय सेवा सरु
ु करण्यास परवानगी दे ण्यात आली आहे .
(४) व (५) प्रश्न उद्िवत नाही.
___________

मुांबई मिानगरपाभलिेमार्फत िरण्यात आलेल्या
नालेसर्ाईत गैरप्रिार र्ाल्याबाबत

(१९) ४०९६ (१६-०७-२०२०). श्री.विजय ऊर्फ िाई धगरिर, श्री.प्रविण दरे िर,
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रामननिास भसांि, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.मिादे ि

जानिर : सन्माननीय नगर वििास मांिी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) मि
ुीं ई महानगरपाभलकेने पावसाळ्याला प्रत्यक्ष सरु
ु वात होण्यापव
ू ी ११३
्क्के नालेसफाई केल्याचा दावा केला असल्याचे माहे जून, २०२० मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदिशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, एका खाजगी समाजसेवी सींस्थामाफशत करण्यात आलेल्या

पाहणीमध्ये सदर नालेसफाई फक्त ३० ्क्केच करण्यात आल्यामळ
ु े मि
ुीं ईत

मान्सन
ू पव
ू श आलेल्या पावसाळ्यात अनेक नाले िरून आजि
ू ाजच्
ू या पररसरात
पाणी ति
ुीं ण्याचे प्रकार घडले असल्याचे ननदिशनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत

काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने मि
ु ग
ुीं ईतील नाल्याींची सफाई न करणाऱ्या
दोर्ी कींिा्दारावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

वव.प. १ (26)
श्री.एिनाथ भशांदे (१६-०३-२०२१) : (१) “इनतहासात प्रथमच १०० ्क्के
नालेसफाई” अिा आियाची िातमी हदनाींक १३ जून, २०२० रोजीच्या सकाळ
वत्ृ तपिात प्रभसध्द झाली होती ही वस्तस्ु स्थती आहे .

(२) िह
ींु ई महानगरपाभलकेतील ववरोधी पक्षनेते याींनी मि
ींु ईतील अनेक
ृ न्मि
नाल्याींची पाहणी केली असता, नालेसफाई योगयप्रकारे
नसल्यािाितची तक्रार केली होती.

करण्यात आली

त्यानर्
ीं ाने त्याींना नाल्याींच्या साफसफाईची नालेननहाय माहहतीची
ु ग

सववस्तर यादी व नाल्याींच्या साफसफाईची छायार्चिे सादर करण्यात आली
असल्याचे िह
ींु ई महानगरपाभलकेने कळववले आहे .
ृ न्मि
(३)

व

(४)

िह
ुीं ई
ृ न्मि

महानगरपाभलका

क्षेिातील

नद्या,

नाले

व

रस्त्यालगतच्या पजशन्य जलवाहहन्याींच्या सफाईचे काम पावसाळ्यापव
ू ी हाती
घेण्यात येत.े

सदर कामे प्रस्ताववत करताींना, पजशन्य जलवाहहनीचा नैसर्गशक प्रवाह

सरु ळीत ठे वण्याकरीता नाल्यामधील गाळाची वस्तस्ु स्थती ननहाय पाहणी करुन
गाळाचे प्रमाण अींदास्जत ठरववण्यात येत.े अींदास्जत केलेल्या गाळाच्या कामाचे

स्वरुपानस
ु ार ७०% गाळ काढण्याचे काम पावसाळ्यापव
ू ी करण्यात येते व
उवशररत ३०% गाळ पावसाळ्यामध्ये व तद्नींतर काढण्यात येतो.
त्यानस
ु ार

िह
ुीं ई
ृ न्मि

पावसाळ्यात

महानगरपाभलका

पाण्याचा

क्षेिातील

प्रवाह

नद्या,

सरु ळीत

मध्यम

ठे वण्याकरीता

आकाराचे

नाले,

त्याहून अर्धक गाळ काढण्याचे
पावसाळ्यापव
ू ी ववहहत कालावधीत पण
ू श करण्यात आले आहे .

काम

रस्त्यालगतच्या पजशन्य जलवाहहन्या याींमधील ननस्श्चत केलेल्या गाळापैकी
७०%

ककीं वा

आवश्यकतेनस
ु ार

तथावप, काही वेळेस अनतवषृ ्ी व समद्र
ु ाची िरती यामळ
ु े काही सखल

िागात काही कालावधीकरीता पाणी साचण्याची पररस्स्थती ननमाशण होते. अिा
पररस्स्थतीत

खिरदाराची

उपाययोजना

म्हणन
ू

महानगरपाभलकेमाफशत

आवश्यकतेनस
ु ार पावसाच्या पाण्याचे उपसा करणारे पींप कायाशस्न्वत करण्यात
आले आहे त. पावसाचे प्रमाण कमी होताच सखल हठकाणी पाण्याचा ननचरा
जलदगतीने होतो असे िह
ुीं ई महानगरपाभलकेने कळववले आहे .
ृ न्मि
___________

वव.प. १ (27)

ठाणे प्रादे भशि मनोरुगणालयाची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(२०) ४११४ (१७-०७-२०२०). श्री.विजय ऊर्फ िाई धगरिर, श्री.प्रविण दरे िर,
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रामननिास भसांि, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.मिादे ि

जानिर : सन्माननीय सािफजननि आरोगय ि िुटुांब िल्याण मांिी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

ठाणे

प्रादे भिक

मनोरुगणालयाचे

दोन

वर्ाांपव
ू ी

करण्यात

आलेल्या

स्ट्रक्चरल ऑडड्मध्ये पररसरात असलेल्या ३० इमारतीपैकी १२ इमारती
धोकादायक असल्याचे माहे जन
ू , २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिशनास
आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

मींजूरीसाठी

सदर रुगणालयाच्या

िासनाकडे

प्रलींत्रित

दरु
ु स्तीचा प्रस्ताव

असल्याने

सातिेहून

दोन

अर्धक

वर्ाशपासन
ू
रुगणाींना

धोकादायक इमारतीमध्ये उपचार घ्यावे लागत असल्याचे ननदिशनास आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, गत वर्शिरापासन
प्रादे भिक मनोरुगणालयात मनोववकृती
ू
तज्ञाींची सहा पदे मींजूर असन
एकही पद िरले गेले नसल्याचे तसेच
ू

रुगणालयातील इतर वविागात सोयी सवु वधा उपलब्ध नसल्याचे ननदिशनास
आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन ठाणे प्रादे भिक

मनोरुगणालयाची दरु
ु स्ती करणे, ररक्त पदे िरणे व अद्ययावत सोयी सवु वधा
उपलब्ध करुन दे ण्यािाित कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.राजेश टोपे (०६-०४-२०२१) : (१) हे अींित: खरे आहे .

सावशजननक िाींधकाम वविाग ठाणे याींच्या माफशत मनोरुगणालयातील

इमारतीची पाहणी करुन स्ट्रक्चरल ऑडड् करण्यात आले आहे . प्रादे भिक
मनोरुगणालय ठाणे येथील ७३ इमारतीपैकी १२ इमारती धोकादायक असन
ू

धोकादायक इमारतीपैकी ७ इमारती परु
ु र् वविागातील व ५ इमारती स्िी
वविागातील आहे त.

(२) हे अींित: खरे आहे .

वव.प. १ (28)
मनोरुगणालयातील धोकादायक ठरलेल्या इमारतीतील रुगणाींना इतर

वविागात स्थलाींतरीत करण्यात आले आहे .
(३) हे अींित: खरे आहे .

सद्य:स्स्थतीत प्रादे भिक मनोरुगणालय, ठाणे येथील मनोववकृती तज्ञ

वगश-१ ची सहा पदे ररक्त आहे त. तथावप, सद्या इतर रुगणालयातील
मनोववकृतीतज्ञ व राषट्रीय आरोगय अभियानाींतगशत २ मनोववकृतीतज्ञाींच्या सेवा

मनोरुगणालयासाठी उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेल्या आहे त. तसेच इतर
वविागात सोयी सवु वधा उपलब्ध आहे त.
(४)

व

(५)

ठाणे

प्रादे भिक

मनोरुगणालयाच्या

दरु
ु स्ती

प्रस्तावासींदिाशत

सावशजननक िाींधकाम वविागाने हदलेल्या ताींत्रिक अभिप्रायाच्या अनर्
ीं ाने
ु ग

आरोगय सेवा आयक्
ु तालयाकडून सध
ु ारीत प्रस्ताव मागववण्यात आला आहे .
ररक्त पदे िरणेिाितची कायशवाही िासनस्तरावर तसेच आयक्
ु तालय स्तरावर
सरु
ु आहे . तसेच मनेारुगणालयात इतर अद्ययावत सोयी सवु वधा दे ण्याची
कायशवाही सरु
ु आहे .

___________

िधाफ येथील जय मिािाली भशक्षण सांस्था चालविणाऱया
सांचालिाांनी आधथफि गैरव्यििार िेल्याबाबत
(२१) ४१२८ (१५-०७-२०२०). डॉ.पररणय र्ुिे, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.सरु े श धस,
श्री.ननलय नाईि, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाफणी : सन्माननीय उच्च ि तांि भशक्षण
मांिी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वधाश येथील जय महाकाली भिक्षण सींस्था/नवदग
ु ाश भिक्षण सींस्था व

सरस्वती भिक्षण सींस्थेचे अध्यक्ष िींकर अग्निहोिी व सर्चन अस्गनहोिी याींनी

Univ/Dte/Msbte अर्धकाऱ्याींच्या सींगनमताने मागील १५ ते २० वर्ाशपासन
ू
वेगवेगळे िोगस महाववद्यालये एकाच पररसरात सरु
ु केले आहे , तसेच

सींस्थेमध्ये आर्थशक गैरव्यवहार करुन राज्यिरात CBSE िाळा ववकत घेवन
ू

जनतेची फसवणूक केल्याचे माहे मे, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिशनास
आले, हे खरे आहे काय,

वव.प. १ (29)
(२) असल्यास, उक्त सींस्थेच्या सींचालकाींनी नागपरू , चींद्रपरू , वधाश, पण
ींु ई
ु े, मि
व राज्यातील इतर िहरात िाळा ववकत घेतल्या असन
एकाच जागेचे
ू
कागदपि

दस
ु ऱ्या

महाववद्यालयाला

दाखववणे,

एकच

भिक्षक

२/३

महाववद्यालयात दाखववणे, OBC/NT/SBC तसेच OPEN ववद्यार्थयाांना SC
प्रवगाशत दाखववणे व त्याींची भिषयवत्ृ ती घेणे इत्यादी गैरप्रकार करुन सींस्थेच्या

कारिारात गैरपध्दतीने १० ते १५ वर्ाशत अब्ज रुपयाींची अवैध सींपत्ती
भमळववल्याच्या अनेक तक्रारी िासनाकडे प्राप्तत झाल्या आहे त, हे ही खरे आहे
काय,
(३)

असल्यास,

सदर

सींस्थेच्या

सींचालकाींनी

िोगस

ववद्याथी,

िोगस

महाववद्यालयाींच्या परवानगी, िोगस प्राचायश व इतर िऱ्याच िोगस गोष्ी

दाखवन
सन २००१ ते २०१९ पयांत जवळपास २० वर्श आहदवासी व
ू
समाजकल्याण वविागाकडून भिषयवत्ृ तीच्या ननधीचा गैरव्यवहार केला आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(४) तसेच, िल्लारिाह येथील कस्तरु िा कॉलेज ऑफ आट्शस, कॉमसश आणण

सायन्स कॉलेज ्या महाववद्यालयाला सन २००९-२०१० मध्ये परवानगी

नसताना तत्कालीन समाजकल्याण अर्धकारी श्री.िरगे व भिषयवत्ृ ती भलवपक
श्री.डोंगरे याींच्यािी िींकर अग्निहोिी याींनी सींगनमत करुन रुपये ८० लाखाींचा
गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी सदर महाववद्यलयातील सींचालक मींडळावर गन्
ु हे
दाखल

करण्याची

मागणी

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी

मा.मख्
ु यमींिी

व

मा.िालेय भिक्षण मींिी याींच्याकडे माहे एवप्रल-मे, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान
केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय

आढळून

आले,

तद्नस
ु ार

सदर

सींस्थेच्या

सींचालक

मींडळाच्या

गैरकारिाराची एजी ककीं वा ईडी सींस्थेकडून तपास व चौकिी करुन दोर्ीींवर
कारवाई करण्यािाित कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.उदय सामांत (०४-०३-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
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(३) व (४) वविेर् चौकिी पथकाने एकूण ११ महाववद्यालयाींची तपासणी
केली आहे . त्यामध्ये सदर सींस्थेच्या महाववद्यालयाचा समावेि नाही. सन
२००९-२०१० ते २०१८-२०१९ या कालावधीत सदर सींस्थेच्या महाववद्यालयास
भिक्षण िल्
ु क, परीक्षा फी व ववद्यार्थयाांना भिषयवत्ृ ती दे ण्यात आलेली आहे .
केवळ

िैक्षणणक

वर्श

२०१०-२०११

मध्ये

सदर

सींस्थेच्या

वररषठ

महाववद्यालयातील एकूण ०६ ववद्यार्थयाांना रुपये ७९,१८३/- एवढी भिषयवत्ृ ती
अदा

करण्यात

आली

असन
ू

तद्नींतरच्या

कोणत्याही

िैक्षणणक

वर्ाशत

भिषयवत्ृ ती अदा करण्यात आलेली नाही असे आहदवासी वविागाने अभिप्राय
हदलेले आहे त. तर सदर महाववद्यालयास िैक्षणणक वर्श २००९-२०१० मध्ये

रुपये ७४,०४,१४९/- भिषयवत्ृ ती तदथश अनद
ु ान स्वरूपात दे ण्यात आलेली होती.
तथावप, सदरची रक्कम सींिर्ीं धत सींस्थेकडून िासनाच्या खात्यामध्ये जमा
करण्यात आलेली आहे असे अभिप्राय सामास्जक व न्याय वविागाने हदलेले
आहे त.

(५) प्रश्न उद्िवत नाही.

___________

घाणेघर (ता.विक्रमगड, जज.पालघर) गािात पल
ू उिारण्यासाठी
उपाययोजना िरण्याबाबत

(२२) ४१३७ (१७-०७-२०२०). श्री.विजय ऊर्फ िाई धगरिर, श्री.प्रविण दरे िर,
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रामननिास भसांि, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.मिादे ि

जानिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांिी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) घाणेघर (ता.ववक्रमगड, स्ज.पालघर) येथील नागररक तसेच ववद्यार्थयाांना

पल
ु ाअिावी वाहत्या ओहळयातन
ू गळापयांतच्या पाण्यात उतरून प्रवास करावे
लागत असल्याचे माहे जून, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिशनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मागील वर्ी एक िाळकरी मल
ु गी वाहून जात असताना
ग्रामस्थाींच्या सतकशतेमळ
ु े नतला वाचववण्यात आले, तसेच ग्रामस्थाींनी पल
ु ाच्या
उिारणीसाठी स्थाननक प्रिासन, िासकीय कायाशलयामध्ये अनेकदा मागणी
करूनही िासन याकडे दल
श करीत आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सम
ु ारे २ हजार
लोकवस्ती

असलेल्या

आहदवासी

गावात

उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,

पल
ू

उिारण्यासाठी

कोणती

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.िसन मश्र
ु ीर् (१०-०३-२०२१) : (१) अींित: खरे आहे .
(२) यािाितची कोणतीही िाि ननदिशनास आली नाही.

(३) घाणेकर हे गाव िोपोली गावास खालीलप्रमाणे २ रस्त्याींनी जोडले आहे -

१) राज्यमागश क्र.७३ व इतर स्जल्हा मागश क्र.७७ व्दारे १० कक.मी.

लाींिीच्या रस्त्याने.

२) चािके तलावली मागे इतर स्जल्हा मागश क्र.७७, ग्रामीण मागश ७७ व

प्रमख
ु स्जल्हा मागाशव्दारे ९ कक.मी. लाींिीच्या रस्त्याने.

सदर गावे ही दोन्ही िाजूने रस्त्याने जोडले असन
ू ही घाणेकर

गावातील लोक िोपोली गावास जाण्यासाठी कमी अींतर असलेल्या ५ कक.मी.
च्या अवगीकृत पायवा्े चा उपयोग करतात. घाणेघर ते िोपोली ही पायवा्

वन जभमनीतन
ू जात असन
ू सदर पायवा्े वर अींदाजे २५.०० मी.रुीं दीचा नाला

आहे . या हठकाणी साकव िाींधणे आवश्यक आहे . तथावप, सदरची जमीन वन
वविागाच्या हद्दीत असल्यामळ
ु े यािाित स्जल्हा पररर्दे स पढ
ु ील कायशवाही
करता येत नाही.

(४) प्रश्न उद्िवत नाही.

___________

गोरे गाि, मुांबई येथील भसध्दाथफ रुगणालय बाांधण्याच्या प्रस्तािाबाबत
(२३) ४१६५ (१४-०९-२०२०). श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय नगर वििास
मांिी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गोरे गाव, मि
ुीं ई येथील भसध्दाथश रुगणालयाची जन
ु ी इमारत पाडून नवीन
अद्यावत रुगणालय िाींधण्याचा प्रस्ताव िासनाच्या ववचाराधीन आहे , हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर प्रस्तावाचे थोडक्यात स्वरूप काय आहे तसेच नवीन

अद्यावत रुगणालयाच्या उिारणीस ककती कालावधी लागणे अपेक्षक्षत आहे ,
यािाित िासनाने चौकिी करुन कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ भशांदे (२४-०३-२०२१) : (१) हे खरे आहे .
(२)

िह
ुीं ई
ृ न्मि

त्यालगतच्या

महानगरपाभलकेमाफशत

म्हाडाच्या

िख
ू ींडाचा

भसध्दाथश

एकत्रित

ववकास

रुगणालयाचा
करुन

आणण

त्याहठकाणी

तळमजला+११ अिा सस
ु ज्ज इमारतीचे आराखडे तयार करण्यात आले
आहे त.

सदर रुगणालय हे म्हाडा प्रार्धकरणाच्या िख
ू ींडावर असन
ू , सदर

इमारतीच्या आराखयायाच्या मींजूरीचा प्रस्ताव म्हाडा प्रार्धकरणाकडे मींजूरीसाठी
सादर करण्यात आला आहे .

सदर प्रस्तावास मींजरू ी प्राप्तत झाल्यानींतर सदर इमारतीची ननववदा

प्रकक्रया पण
ू श करण्यात येणार आहे .

तसेच सदर कामाचा िाींधकाम कालावधी साधारण ३० महहने इतका

अपेक्षक्षत असल्याचे िह
ींु ई महानगरपाभलकेने कळववले आहे .
ृ न्मि
(३) प्रश्न उद्िवत नाही.

___________

बीड उप प्रादे भशि पररििन िायाफलयातील ररक्त पदे िरण्याबाबत
(२४) ४४१८ (०८-०९-२०२०). श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय पररििन मांिी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िीड उप प्रादे भिक पररवहन कायाशलयात मनषु यिळाअिावी वाहनधारक,

सामान्याींची कामे वेळेवर होत नसल्याच्या तक्रारी प्राप्तत झाल्या असन
ू उप
प्रादे भिक अर्धकारी व वाहन ननरीक्षक आदीींची पदे िरण्यात आली नाहीत, हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, उक्त प्रकरणी

िासनाने चौकिी करुन सदर समस्या

सोडण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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अॅड. अननल परब (२९-०४-२०२१) : (१) व (२) हे अींितः खरे आहे .

उप प्रादे भिक पररवहन अर्धकारी हे पद सद्य:स्स्थतीत ररक्त असन
ू

सदर पदाचा अनतररक्त कायशिार उप प्रादे भिक पररवहन अर्धकारी, जालना
याींचेकडे सोपववण्यात आला आहे . तसेच पररवहन आयक्
ु त कायाशलयाच्या

हदनाींक २१/०९/२०२० रोजीच्या आदे िान्वये प्रादे भिक पररवहन कायाशलय,

औरीं गािाद येथील सहायक प्रादे भिक पररवहन अर्धकारी याींची सेवा उप
प्रादे भिक पररवहन कायाशलय, िीड येथे वगश करण्यात आली आहे .

मो्ार वाहन ननरीक्षक, सहायक प्रादे भिक पररवहन अर्धकारी व उप

प्रादे भिक पररवहन अर्धकारी सींवगाशची ररक्त पदे पदोन्नतीने िरण्यािाितची
िाि कायशवाही खाली आहे .
(३) प्रश्न उद्िवत नाही.

___________

मांब
ु ई मिानगरपाभलिा क्षेिातील अनतक्रमणे ननष्ट्िाभसत िरण्याबाबत
(२५) ४८१७ (१४-१२-२०२०). श्री.प्रविण दरे िर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.विजय ऊर्फ

िाई धगरिर, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.सदाभशि खोत, डॉ.पररणय र्ुिे,
श्री.मिादे ि जानिर, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय
नगर वििास मांिी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मि
ुीं ई महानगरपाभलका क्षेिामध्ये मींजूर आराखयायापेक्षा वाढीव िाींधकाम

करणाऱ्या ववकासकाींववरुध्द कारवाई करून अनतक्रमणे ननषकाभसत करण्याची
मागणी मा.ववरोधी पक्षनेत,े महाराषट्र ववधानपररर्द याींनी हदनाींक १९ सप्त्ें िर,
२०२० रोजीच्या पिान्वये िासनाला व मि
ुीं ई महानगरपाभलकेला केली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गत १० वर्ाशत अनतक्रमणाच्या एकूण ककती तक्रारी मि
ुीं ई
महानगरपाभलकेला प्राप्तत झाल्या असन
अद्यापपावेतो ककती अनतक्रमणे
ू
ननषकाभसत करण्यात आली आहे त,

(३) असल्यास, यािाित िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

वव.प. १ (34)
श्री.एिनाथ भशांदे (१६-०३-२०२१) : (१) हे खरे आहे .

(२) माहे जानेवारी, २०१० ते ऑक््ोिर, २०२० या कालावधीत िह
ुीं ई
ृ न्मि
महानगरपाभलकेच्या सवश २४ वविागामध्ये एकूण १,५०,१६३ तक्रारी प्राप्तत

झाल्या असन
ू , ६९,११५ अनर्धकृत िाींधकामाींना नो्ीसा दे ण्यात आल्या
आहे त.

तसेच, १६,१४२ प्रकरणे मा.न्यायालयात व इतर िािीींकरीता प्रलींत्रित

असन
ू , ४८,१३७ अनर्धकृत िाींधकामे कायदे िीर प्रकक्रया करुन ननषकाभसत
करण्यात आली आहे त.

उवशररत प्रकरणामध्ये पढ
ु ील कायदे िीर कायशवाही सरु
ु असन
ू , सदर

कायशवाही पण
ू श झाल्यानींतर सदरची अनर्धकृत िाींधकामे ननषकाभसत करण्यात
येणार आहे त.

यािाितची माहहती “आरई्ीएमएस” या सींगणक प्रणालीत “तक्रारी”

या िीर्शकाखाली Removal of Encroachment येथे अद्ययावत करण्यात
येत.े

(३) िह
ुीं ई महानगरपाभलकेमाफशत सन १९६० पासन
ू सन २०२० पयांतची
ृ न्मि

उपग्रह छायार्चिे मान्यता प्राप्तत सींस्थेकडून प्राप्तत करुन घेण्याकरीता तसेच

छायार्चिाींव्दारे वेक््र लेअर तयार करुन घेण्याकरीता ननववदा मागववण्याची
प्रकक्रया िह
ुीं ई महानगरपाभलकेमाफशत सरु
ु करण्यात आली आहे .
ृ न्मि

तसेच, मा.सवोच्च न्यायालयाच्या भसस्व्हल अपील क्र. ७६२७/२०१९

मधील हदनाींक २४/१०/२०१९ च्या आदे िानस
ु ार िह
ुीं ई महानगरपाभलका
ृ न्मि

क्षेिातील पररसरामध्ये जीआयएस मॅवपींग करण्याकरीता ननववदा मागववण्याची
प्रकक्रया िह
ींु ई महानगरपाभलकेमाफशत सरु
ु करण्यात आली आहे .
ृ न्मि

माहे माचश, २०२० पासन
ू कोरोना ववर्ाणूच्या प्रादि
ु ाशवामळ
ु े मा.उच्च

न्यायालयाच्या सम
ु ो्ो रर् यार्चका (एस्ी) क्रमाींक ९३४३२/२०२० मधील
आदे िानस
ु ार, कोरोना ववर्ाणच्
ू या पाश्वशिम
ू ीवर हदनाींक ३१ जानेवारी, २०२१

पयांत िाींधकामाींवरील ननषकासन कारवाई स्थर्गत करण्यात आली होती.

तथावप, हदनाींक ३१ जानेवारी, २०२१ नींतर अनर्धकृत िाींधकामाींवर योगय ती
कारवाईस सरु
ु वात झाली आहे .

वव.प. १ (35)
तसेच, सवश सहायक आयक्
ु ताींना अनर्धकृत िाींधकामाींवर ननयभमतपणे

ननषकासन

कारवाई

करण्याचे

आदे ि

हदनाींक

२९/१२/२०२०

असल्याचे िह
ींु ई महानगरपाभलकेने कळववले आहे .
ृ न्मि
(४) प्रश्न उद्िवत नाही.

रोजी

हदले

___________

राज्यात सािफजननि आरोगय वििागातील ररक्त पदे िरण्याबाबत
(२६)

४८६०

(२३-११-२०२०).

श्री.धगरीशचांद्र

व्यास,

श्री.नागोराि

गाणार,

श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.विक्रम िाळे ,

डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.शभशिाांत भशांदे, श्री.अमोल भमटिरी, श्री.अब्दल्
ु लाखान
दरु ाफणी, श्री.सदाभशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.रणजजतभसांि मोहिते-

पाटील, डॉ.पररणय र्ुिे : सन्माननीय सािफजननि आरोगय ि िुटुांब िल्याण
मांिी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात केंद्र िासनाच्या ननधीतन
ू अींमलिजावणी होत असलेल्या राषट्रीय

आरोगय अभियानामध्ये कायम ननयक्
ु त्या दे ण्याच्या नावाखाली कोट्यावधी
रुपयाींची अननयभमतता होत असल्याची िाि मा.ववरोधी पक्षनेत,े ववधानसिा
याींनी मा.मख्
ु यमींिी महोदयाींना भलहहलेल्या पिात केली असल्याचे माहे
ऑक््ोिर,

२०२०

मध्ये

वा

त्यादरम्यान

ननदिशनास

आली

असन
ू

उमेदवाराींकडून १ रुपये सहमती पि आणण ५०० रुपये लढा ननधी घेऊन
अजाशवर स्वाक्षरी घेतली जाते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोरोना काळात सावशजननक आरोगय वविागातील आरोगय
अर्धकारी, डॉक््र, पररचारीका, वाडशिॉय व तींिज्ञासह अन्य सींवगाशतील २९

हजाराींहून अर्धक पदे ररक्त असल्याची िाि माहे ऑक््ोिर, २०२० मध्ये
ननदिशनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सावशजननक आरोगय वविागाच्या अखत्यारीत एकूण ५६ हजार
५६० ननयभमत मींजूर पदे असन
ू त्यापैकी १७ हजार ३३७ पदे गेल्या अनेक
वर्ाशपासन
ू िरण्यात आलेली नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, राषट्रीय आरोगय अभियानाींतगशत १९ हजार ७५२ पदे िरण्याचा
ननणशय झाला असताना यातील १२ हजार ५७४ पदे िरली नसन
ू ररक्त

पदाींमळ
श िागातील रुगणाींना उपचारापासन
ु े गोरगररि व अनतदग
ु म
ू वींर्चत रहावे
लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.प. १ (36)
(५) असल्यास, कोरोना सारख्या पररस्स्थतीमध्ये वैद्यकीय सेवा दे णाऱ्या

खाजगी डॉक््राींना िासकीय सेवेत सामावन
ू घेण्यािाित िासनाचे धोरण काय
आहे तसेच राषट्रीय आरोगय अभियानाींतगशत (एन.एच.एम.) मींजूर करण्यात
आलेल्या १९ हजार ७५२ पदाींपक
ै ी १२ हजार ५७४ पदे
सवशसाधारण कारणे काय आहे त,
(६)

असल्यास,

उक्त प्रकरणी

िासनाने चौकिी केली

न िरण्याची

आहे

काय

व

त्यानर्
ीं ाने राषट्रीय आरोगय अभियानामध्ये कायम ननयक्
ु ग
ु त्या दे ण्याच्या
नावाखाली कोट्यवधी रुपयाींची अननयभमतता करणाऱ्या सींिर्ीं धताींवर कारवाई

करुन सावशजननक आरोगय वविागातील ररक्त पदे िरण्यािाित कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय
आहे त ?

श्री.राजेश टोपे (१५-०४-२०२१) : (१) मा.ववरोधी पक्षनेते याींनी तक्रार केली हे
खरे

आहे .

उमेदवाराींकडून

करण्यात येत आहे .

ननधी

घेण्यािाितची

चौकिी

स्जल्हास्तरावर

(२) हे अींित: खरे आहे .

सावशजननक आरोगय वविागातील ननयभमत पदाींपक
ै ी १६९९३ आणण

कींिा्ी पदाींपक
ै ी १३१५२ अिी एकूण ३०१४५ पदे ररक्त आहे त.
(३) हे अींित: खरे आहे .

सावशजननक आरोगय वविागात एकूण ५६६५२ पदे

मींजूर असन
ू

त्यापैकी ३९४५९ इतकी पदे िरलेली असन
ू १६९९३ पदे ररक्त आहे त.
(४) अींित: खरे आहे .

राषट्रीय आरोगय अभियानाींतगशत एकूण ३९,६३८ पदे मींजूर असन
ू

२६,४८६ पदे िरलेली आहे त व १३१५२ पदे ररक्त आहे त व त्यातील ६६६६ पदे

राखीव आहे त. सदरील पदे कायशक्रमाच्या आवश्यकतेनस
ु ार ववतररत करण्यात
येत असल्यामळ
ु े ती ररक्त दिशववण्यात येतात.

(५) राषट्रीय आरोगय अभियानाींतगशत ननव्वळ कींिा्ी कमशचाऱ्याींची िरती
करण्यात येत.े िासकीय सेवेत सामावन
ू घेण्यािाित िासनाचे धोरण नाही.
पदे न िरण्याची सवशसाधारण कारणे खालीलप्रमाणे आहे त. :-

वव.प. १ (37)
१) राज्यस्तरावर राखीव पदे

२) मानधन कमी असल्याने उमेदवार ननयक्
ु ती नाकारतात.
३) डॉक््सशची कमतरता.

(६) कायम ननयक्
ु त्या दे ण्यासींदिाशतील तक्रारीस अनस
ु रुन दोर्ी व्यक्तीींवर
गन्
ु हा

दाखल

करणेिाित

मख्
ु य

कायशकारी

गडर्चरोली याींना कळववण्यात आले आहे .

अर्धकारी,

स्जल्हा

पररर्द,

सावशजननक आरोगय वविागातील ननयभमत पदिरतीची पदे सरळसेवेने

व पदोन्नतीने िरण्याची कायशवाही सरु
ु आहे . तसेच अभियानाींतगशत मींजूर

कींिा्ी पदे तात्काळ िरण्यािाित स्जल््याींना आवश्यक सच
ू ना दे ण्यात आल्या
आहे त.

___________

राज्यातील िस्तुरबा गाांधी विद्यालयातील भशक्षिाांना
मानधनाऐिजी िेतनश्रेणी दे ण्याबाबत

(२७) ४८७८ (१३-१२-२०२०). श्री.विक्रम िाळे , डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.शभशिाांत

भशांदे, श्री.अमोल भमटिरी, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाफणी, श्री.अशोि ऊर्फ िाई
जगताप, डॉ.िजाित भमर्ाफ, श्री.शरद रणवपसे, श्री.मोिनराि िदम : ताराांकित
प्रश्न क्रमाांि २२६ ला हदनाांि २८ र्ेब्रि
ु ारी, २०२० रोजी हदलेल्या उत्तराच्या

सांदिाफत सन्माननीय शालेय भशक्षण मांिी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) राज्यात एकूण ककती कस्तरु िा गाींधी ववद्यालय सरु
ु आहे त, त्यामध्ये
सध्या कायशरत असलेल्या भिक्षक-कमशचाऱ्याांची एकूण सींख्या ककती आहे ,

(२) असल्यास, सदरहू भिक्षकाींना मानधनाऐवजी वेतनश्रेणी द्यावी या
मागणीिाित िासनाने घेतलेल्या ननणशयाचे स्वरुप काय आहे ,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

वव.प. १ (38)
प्रा. िषाफ गायििाड (२०-०४-२०२१) : (१) राज्यात एकूण ४३ कस्तरु िा गाींधी
िाभलका ववद्यालय सरु
ु आहे त, त्यामध्ये सध्या कायशरत असलेल्या भिक्षक
कमशचाऱ्याींची एकूण सींख्या १६२ आहे .
(२)

व (३) कस्तरु िा गाींधी िाभलका ववद्यालयातील भिक्षकाींना िारत

सरकारकडून एकक दरानस
ु ार एक वर्ाशचे ठोक मानधन मींजूर करण्यात येत.े

वेतनश्रेणी दे ण्यािाित केंद्र िासनाचे ननकर् नाहीत. सदरील ववद्यालयातील
भिक्षकाींची

कींिा्ी

पध्दतीने

ठोक

मानधनावर

ननयक्
ु ती

असल्याने वेतनश्रेणी दे ण्यािाितचा प्रश्नच उद्िवत नाही.

करण्यात

येत

(४) प्रश्न उद्िवत नाही.

___________

बाळिुम (जज.ठाणे) येथे म्िाडाने बाांधलेल्या गि
ृ प्रिल्पातील सोडत
विजेत्याांना घराांचा ताबा भमळण्याबाबत

(२८) ४९४६ (२०-११-२०२०). श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय गि
ृ ननमाफण मांिी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िाळकुम (स्ज.ठाणे) येथे म्हाडाने िाींधलेल्या गह
ृ प्रकल्पातील सोडत

ववजेत्याींना इमारतीत पाककांगची सोय नसल्यामळ
ु े ठाणे महापाभलकेने ‘ओसी’
हदलेली नाही, पररणामत: आजभमतीस मागील अडीच वर्ाशपासन
ू प्रत्यक्षात
घराींचा तािा भमळालेला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गह
ृ प्रकल्प उिारताना त्यातील प्राथभमक अत्यावश्यक सोई

सवु वधाींची पत
श ा न करणे ही िाि म्हाडाने िाींधलेल्या गह
ू त
ृ प्रकल्पातील सोडत
ववजेत्याींना

ग्राहकाींना

िासदायक

ठरत

असल्यामळ
ु े

िासनामाफशत चौकिी करण्यात आली आहे काय,

यासींपण
ू श

प्रकरणाची

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात

काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सींिर्ीं धत दोर्ीींववरोधात कोणती कारवाई केली
तसेच सदरहू सोडत ववजेत्याींना ववनाववलींि घराींचा प्रत्यक्ष तािा दे ण्याच्या
दृष्ीने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

वव.प. १ (39)
डॉ. जजतें द्र आव्िाड (१६-०३-२०२१) : (१) अींित: खरे आहे .

(२) व (३) मख्
ु य अर्धकारी, कोकण गह
ृ ननमाशण व क्षेिववकास मींडळाकडून

प्राप्तत अहवालानस
ु ार, िाळकुम, स्ज.ठाणे येथील कोकण मींडळाच्या प्रकल्पातील
इमारत

क्र.१

व

२

च्या

नकािाींना

िहर

ववकास

वविाग

ठाणे

महानगरपाभलकेने सन २०१४ मध्ये हदलेल्या मींजूरीमध्ये कार पाककांगसाठी
१२४ पाककांगची तरतद
ू होती. त्यानस
ु ार इमारत क्र.१ चे िाींधकाम सरु
ु

करण्यात आले. तथावप, सदर प्रकल्पातील इमारत क्र.१ व २ याींच्या एकत्रित
सध
ु ाररत

नकािाींना

हदनाींक

२७/०२/२०१९

अन्वये

मींजूरी

दे ताना

कार

पाककांगसाठी ४४१ पाककांग लागू केले आहे . अिा पाककांगचा अनतररक्त आर्थशक
िार लािार्थयाांवर येऊ नये यासाठी सदर पाककांग रद्द करण्यािाित ठाणे

महानगरपाभलकेकडे कळववण्यात आले आहे . त्यामळ
ु े तसेच, कोववड-१९ च्या
महामारीचा लॉकडाऊन व ननिांधामळ
ु े ववलींि झाला आहे .
इमारत

क्र.१

च्या

रहहवास

प्रमाणपिासाठी

(Occupation

Certificate) िहर ववकास वविाग, ठाणे याींच्याकडे हदनाींक २७/०२/२०२० रोजी

कोकण मींडळाने अजश केला असन
ू ठाणे महानगरपाभलकेकडे याप्रकरणी तसेच,
सदर गह
ृ प्रकल्पातील पाककांग, जलजोडणी, िोगव्ा प्रमाणपिासाठी ठाणे

महानगरपाभलकेकडे कोकण गह
ृ ननमाशण व क्षेिववकास मींडळाकडून पाठपरु ावा
करण्यात येत आहे .

(४) इमारत क्र.१ चे िाींधकाम पण
ू श झाले आहे . परीं तु २०१९ च्या सध
ु ारीत
नकािामधील कार पाककांग ्ॉवर, मलननस्सारण प्रकक्रया यींिणा व सींिर्ीं धत
आवश्यक इतर सामाईक सवु वधा िनववण्याकरीता लागणारा कालावधी, तसेच,

माचश, २०२० पासन
ू कोववड-१९ महामारीच्या लॉकडाऊन/ननिांधामळ
ु े असलेला
कामगाराींचा त्
ु वडा इ.मळ
ु े ववलींि होत आहे .
त्याचप्रमाणे

दे ण्यािाित

ठाणे

सदर

प्रकल्पाकरीता

महानगरपाभलकेला

पाणीपरु वठा

कोकण

गह
ृ ननमाशण

उपलब्ध
व

करुन

क्षेिववकास

मींडळाकडून कळववले असता सदर गह
ृ ननमाशण पररसरात मयाशहदत पाणीपरु वठा
असल्याने आवश्यक पाणीपरु वठ्यासाठी अनतररक्त जलवाहहनी ्ाकण्यात येत

असल्यािाित ठाणे महानगरपाभलकेने कळववल्यामळ
ु े जलजोडणीस ववलींि होत
आहे .

___________

वव.प. १ (40)

राज्यातील प्रादे भशि आणण उप प्रादे भशि पररििन िायाफलयातील
ररक्त पदे िरण्याबाबत
(२९)

४९६२

(२५-११-२०२०).

श्री.धगरीशचांद्र

व्यास,

श्री.नागोराि

गाणार,

श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.ननलय

नाईि, डॉ.पररणय र्ुिे, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय
पररििन मांिी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील प्रादे भिक पररवहन वविागाींतगशत १५ प्रादे भिक अर्धकाऱ्याींपक
ै ी
७ पदे ररक्त, तर ५५ उप प्रादे भिक पररवहन अर्धकाऱ्याींपक
ै ी १२ पदे ररक्त
असल्याचे हदनाींक ७ ऑक््ोिर, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदिशनास आले,
हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

प्रादे भिक

आणण

उप

प्रादे भिक

पररवहन

कायाशलयातील

अर्धकाऱ्याींची ननम्मी म्हणजेच ४०% हून अर्धक पदे ररक्त असल्याने
कायाशलयातील ८०% कमशचारी व अर्धकाऱ्याींवर एकाच वेळी दोन कामाींचा िार
येत असल्याचे माहे ऑक््ोिर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिशनास आले,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वगश १ ते ४ मध्ये ५१०० पदाींना मींजरु ी दे ण्यात आली तसेच
३११९ पदाींवर अर्धकारी व कमशचारी याींची ननयक्
ु ती केली असन
ू १९८१ पदे

ररक्त असल्याने सदर ररक्त पदाींिाित पररवहन आयक्
ु त कायाशलयाकडून
वररषठ सींवगाशतील पदे पदोन्नतीने िरण्याचा प्रस्ताव िासनाला पाठववला
असन
ू यावर कुठल्याही प्रकारची कायशवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे
आहे काय,
(४)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

िासनाने

चौकिी

करुन

पररवहन

कायाशलयातील ररक्त पदे िरण्यािाित कोणती कायशवाही केली वा करण्यात

येत आहे , तसेच सदरहू ररक्त पदाींसाठी कधीपयांत िरती प्रकक्रया रािववण्यात
येणार आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

वव.प. १ (41)
अॅड. अननल परब (२०-०४-२०२१) : (१) मो्ार वाहन वविागाींतगशत प्रादे भिक

पररवहन अर्धकाऱ्याींची एकूण १६ पदे मींजूर असन
ू त्यापैकी १० पदे िरलेली
व ६ पदे ररक्त आहे त. तसेच उप प्रादे भिक पररवहन अर्धकाऱ्याींची एकूण ५६
पदे मींजरू असन
ू त्यापैकी ५१ पदे िरलेली व ५ पदे ररक्त आहे त.

(२), (३) व (४) मो्ार वाहन वविागात ग्-अ ते ग्-ड सींवगाशत एकूण ५१००

पदे मींजूर असन
ू त्यापैकी ३२४१ पदे िरलेली व १८५९ पदे ररक्त आहे त.
पदोन्नतीमधील

मागास

प्रवगाशचे

आरक्षण

या

न्यायालयीन

प्रकरणामळ
ु े

िासनाने हदनाींक २९/१२/२०१७ चे पिानस
ु ार पदोन्नतीमध्ये मागास प्रवगाशची
पदे ररक्त ठे वावीत आणण फक्त खल्
ु या प्रवगाशतील पदे िरावीत असे आदे ि

हदलेले आहे त. त्यानस
ु ार फक्त खुल्या प्रवगाशतील ररक्त पदे पदोन्नतीने
िरण्याची िाि कायशवाही खाली आहे . तसेच सहायक मो्ार वाहन ननरीक्षक

सींवगाशची ररक्त पदे सरळसेवेने िरण्यासाठी महाराषट्र लोकसेवा आयोगास
मागणीपि

पाठववण्यात

आले

आहे .

अनतररक्त कायशिार दे ण्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उद्िवत नाही.

दरम्यान

ररक्त

असणाऱ्या

पदाींवर

___________

चाांहदिली (मुांबई) येथे अद्ययाित रुगणालय उिारण्याबाबत
(३०) ५००३ (१४-१२-२०२०). श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय नगर वििास
मांिी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौजे चाींहदवली (मि
ुीं ई) येथील रुगणालयाचे आरक्षण असलेल्या न.ि.ू क्र.

११अ/४ हा १०,००० चौ.मी. क्षेिफळाच्या िख
ू ींडावर अद्यावत रुगणालय
उिारण्याचा प्रस्ताव िासनाच्या ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

प्रस्तावाचे

थोडक्यात

स्वरुप

काय

आहे

आणण

प्रस्तावािाितची सद्य:स्स्थती काय आहे , यािाित िासनाने चौकिी करुन
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

वव.प. १ (42)
श्री.एिनाथ भशांदे (१६-०३-२०२१) : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) मौजे चाींहदवली येथे सी्ीएस क्रमाींक ११ए/४ या दहा हजार चौरस

मी्र क्षेिफळाच्या िख
ू ींडावर रुगणालयासाठी उपलब्ध क्षेिफळानस
ु ार ननयोजन
करुन २५० रुगणिय्येचे माध्यभमक आरोगय सेवा परु ववणारे

उपनगरीय

रुगणालय प्रस्ताववण्याचे िह
ुीं ई महानगरपाभलकेच्या ववचाराधीन आहे .
ृ न्मि
अींतित
ूश

सदर रुगणालयासाठी आवश्यक त्या माध्यभमक आरोगय सेवा सवु वधा
असणारे

आराखडे

महानगरपाभलका

सल्लागार याींचेमाफशत तयार करण्यात येत आहे त.

वास्ति
ु ास्िज्ञ

व

आरोगय

तद्नींतर महानगरपाभलकेच्या आरोगय पायाित
ू सवु वधा कक्षामाफशत

ननववदा प्रकक्रया रािवन
स्थापत्य आणण याींत्रिकी व ववद्यत
कामासाठी
ू
ु
ठे केदाराींची ननयक्
ु ती करण्यात येणार असल्याचे िह
ुीं ई महानगरपाभलकेने
ृ न्मि
कळववले आहे .

___________

जायििाडीच्या उध्िफ िागात नव्या धरणाांना मानयता न दे णेबाबत
(३१) ५३१२ (२३-११-२०२०). श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय जलसांपदा मांिी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मराठवाडा जनता ववकास पररर्दे ने दाखल केलेल्या जनहहत यार्चका

क्रमाींक १७३/२०१३ नस
ु ार मा.मि
ुीं ई उच्च न्यायालयाने हदनाींक २३ सप्त्ें िर,

२०१६ रोजी हदलेल्या आदे िानस
ु ार सन २००४ नींतर जायकवाडीच्या उध्वश
िागात नव्या धरणाना मान्यता दे ण्यात येऊ नये असे ननदे ि हदले होते, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाचे स्पष् ननदे ि असन
ू ही जायकवाडीच्या
उध्वश िागात नाभिक स्जल््यातील काही प्रकल्पाींना मींजूरी दे ऊन ननधी
उपलब्ध करुन हदला जात आहे, त्याचा तपिील काय आहे ,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या
अनर्
ीं ाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
ु ग
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

वव.प. १ (43)
श्री.जयांत पाटील (१७-०३-२०२१) : (१) होय.

(२) जनहहत यार्चका क्र. १७३/२०१३ नस
ु ार मा.उच्च न्यायालय, मि
ुीं ई याींनी
हदनाींक २३ सप्त्ें िर, २०१६ रोजी ननगशभमत केलेल्या आदे िानींतर नाभिक
स्जल््यात नवीन प्रकल्पाींना मींजूरी दे ण्यात आलेली नाही.
(३) प्रश्न उद्िवत नाही.
(४) प्रश्न उद्िवत नाही.

___________

घरिुलाांना शासन स्तरािरून ननधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(३२) ५३१४ (१४-१२-२०२०). श्री.रामदास िदम : सन्माननीय ग्रामवििास मांिी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन

२०१८-२०१९

व

सन

२०१९-२०२०

मधील

मींजरू

घरकुलाींना

िासनस्तरावरून ननधी उपलब्ध करुन न हदल्याने लािार्थयाांना ननधी दे ण्यात
आला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन लािार्थयाांना ननधी
दे ण्यािाित कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.िसन मश्र
ु ीर् (२६-०२-२०२१) : (१) अींित: खरे आहे .

(२) सन २०१८-१९ व २०१९-२० या वर्ाशचा प्रधानमींिी आवास योजना ग्रामीण,
ििरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आहदम आवास योजना या

योजनाींचा ननधी प्राप्तत असन
ू हा ननधी पाि लािार्थयाांना ववतररत करण्याची
कायशवाही

करण्यात

येत

आहे .

सामास्जक

न्याय

व

वविेर्

सहाय्य

वविागाींतगशत रमाई आवास योजनेचा ननधी प्राप्तत करण्यासाठी पाठपरु ावा
करण्यात येत आहे .

(३) प्रश्न उद्िवत नाही.
___________
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ठाणे येथील मनोरुगणालयाची जागा िस्ताांतरीत न िरता
मनोरुगणालयासाठी िापरण्याबाबत
(३३) ५३७१ (१७-११-२०२०). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्फ िाई जगताप,
डॉ.सध
ु ीर

ताांबे,

श्री.अमरनाथ

राजरू िर,

डॉ.िजाित

भमर्ाफ,

श्री.मोिनराि

िदम : सन्माननीय सािफजननि आरोगय ि िुटुांब िल्याण मांिी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात मनोरुगणाींची सींख्या वाढत असन
ू रुगणाींची मानभसक वैफल्यातन
ू
आत्महत्या करण्याचे प्रमाण वाढले असताना नवीन मनोरुगणालयाची ननभमशती
करण्याऐवजी

ठाणे

स्जल््यात

सन

१९०१

मध्ये

िाींधण्यात

आलेल्या

मनोरुगणालयाची जागा ही अन्य प्रयोजनासाठी वापरण्याकरीता व त्याचे
हस्ताींतरण करण्याचे प्रस्ताववत करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, माहे डडसेंिर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान मनोरुगणालयाची

जागा अन्य प्रयोजनासाठी वापरण्याकरीता व त्याचे हस्ताींतरण करण्याचे

प्रस्ताववत करण्यािाित मख्
ु य सर्चवाींच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या सभमतीने
कोणता ननणशय घेतला आहे ,

(३) असल्यास, ठाणे मनोरुगणालयाची एकूण जागा ककती असन
ू त्याचा वापर
किाप्रकारे होत आहे तसेच मनोरुगणाींची वाढती सींख्या ववचारात घेता ठाणे

येथील मनोरुगणालयाची जागा ही अन्य प्रयोजनासाठी हस्ताींतरीत न करता

मनोरुगणालयासाठी वापरण्यािाित िासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे (०६-०४-२०२१) : (१) व (२) हे खरे आहे .

ठाणे महानगरपाभलकेने ववस्तारीत ठाणे रे ल्वे स्थानकासाठी ठाणे

मनोरुगणालयाची जागा हस्ताींतरण करण्यासाठी पिव्यवहार केलेला आहे .
गठीत

सदर प्रस्तावासींदिाशत मख्
ु य सर्चव याींच्या अध्यक्षतेखाली सभमती
करण्यात

आली

होती.

सदर

सभमतीने

सद्य:स्स्थतीतील

मनोरुगणालयाचे महत्व लक्षात घेता, मनोरुगणालयाचे हक्क अिार्धत ठे वन
ू
कायशवाही सींदिाशत अहवाल सादर केला असन
ू , सदर अहवाल मा.उच्च
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न्यायालयासमोर

सादर

करण्यात

आला

आहे .

मा.उच्च

न्यायालयाच्या

ननणशयानींतर महसल
ू व वन वविाग व नगर ववकास वविागाचे अभिप्राय घेवन
ू
पढ
ु ील कायशवाही करण्यात येणार आहे .

(३) प्रादे भिक मनोरुगणालयाची ७/१२ नोंदीनस
ु ार एकूण ७१.३८ एकर व
मालमत्ता पिकानस
ु ार ६५.५७ एकर इतकी जागा आहे . सदर जागेचा
मनोरुगणालय, अर्धकारी/कमशचारी याींचे ननवासस्थाने, ट्रे ननींग सें्र, स्जल्हा

प्रभिक्षण केंद्र, आरोगय पररवहन/प्रयोगिाळा/स््ोअसश इत्यादीसाठी वापर होत
आहे . सद्य:स्स्थतीत जागा हस्ताींतरणाचे प्रकरण न्यायप्रववष् आहे .
(४) प्रश्न उद्िवत नाही.

___________

िळणे (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) येथे
लघु िसाितीचे क्षेि िाढविणेबाबत
(३४) ५४५९ (१४-१२-२०२०). श्री.रामदास िदम : सन्माननीय उद्योग मांिी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वळणे (ता.दापोली, स्ज.रत्नार्गरी) येथे महाराषट्र औद्योर्गक ववकास
महामींडळ लघु वसाहतीचे क्षेि वाढववण्यािाित िासन ववचाराधीन आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन महाराषट्र औद्योर्गक

ववकास महामींडळ लघु वसाहतीचे क्षेि वाढववण्यािाित कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सि
ु ाष दे साई (०७-०४-२०२१) : (१) दापोली लघु औद्योर्गक क्षेि ववकभसत

करण्यासाठी दापोली तालक्
ु यातील मौजे वळणे येथील १६.१४ हे .आर. क्षेि
सींपादीत करण्यात आले असन
महामींडळाने लहान मोठ्या आकारमानाचे
ू
िख
ू ींड आरे णखत करून त्याींचे वा्प उद्योजकाींना केले आहे .

वळणे (ता.दापोली, स्ज.रत्नार्गरी) येथे महाराषट्र औद्योर्गक ववकास

महामींडळच्या

लघु

वसाहतीचे

क्षेि

वाढववण्यािाितचा

प्रस्ताव महाराषट्र

औद्योर्गक ववकास महामींडळास प्राप्तत झालेला नाही. सद्य:स्स्थतीत सदर
हठकाणी लघु वसाहतीचे क्षेि वाढववण्याचा प्रस्ताव ववचाराधीन नाही.
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(२) प्रश्न उद्िवत नाही

(३) प्रश्न उद्िवत नाही.

___________

राज्यात त्रबांदन
ू ामािलीनस
ु ार प्राध्यापि पद िरती िरण्याबाबत
(३५) ५४८६ (१८-११-२०२०). डॉ.पररणय र्ुिे, श्री.प्रविण दरे िर, अॅड.ननरां जन
डािखरे , श्री.ननलय नाईि, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रसाद लाड, श्री.रमेश

िराड, श्री.विजय ऊर्फ िाई धगरिर : सन्माननीय उच्च ि तांि भशक्षण मांिी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात अनद
ु ाननत ववववध वररषठ महाववद्यालयात अनेक वर्ाांपासन
ू
प्राध्यापक पद िरती प्रलींत्रित असल्याने सहायक प्राध्यापकाींची पदे ररक्त

असन
ू राज्यातील ने्, से्, पीएचडी, पािताधारकाींमध्ये असींतोर् ननमाशण

झाल्यामळ
ु े राज्यातील पािताधारकाींनी िासनाला सहाय्यक प्राध्यापक पद
िरती सरू
ु करण्यासींदिाशत सातत्याने ननवेदने पाठवन
ू मागणी केली आहे ,
तसेच

अनस
राज्यात सहाय्यक
ु र्ू चत जमातीची त्रिींद ू नामावली डावलन
ू

प्राध्यापकाींची अनेक पदे इतर प्रवगाशतन
ू िरल्यामळ
ु े एस्ी प्रवगाशच्या २०
हजार पदाींचा अनि
े भिल्लक आहे , हे खरे आहे काय,
ु र्

(२) असल्यास, मा.उच्च व तींि भिक्षण मींिी याींनी माहे सप्त्ें िर, २०२० मध्ये
व तद्पव
ू ी ववद्यापीठाींच्या पररक्षाींचा आढावा घेण्यासाठी अनेक ववद्यापीठाचा

दौरा केल्यानींतर हदनाींक १६ सप्त्ें िर, २०२० रोजी वररषठ महाववद्यालयातील
सहाय्यक प्राध्यापक पद िरती तात्काळ सरू
ु करण्यासींदिाशत राज्यातील आठ
लोकप्रनतननधीींसह उच्च व तींि भिक्षण वविागाच्या सर्चव व उच्च पदस्थ

अर्धकारी याींच्या मि
ींु ई येथे आयोस्जत केलेल्या िैठकीत पद िरती प्रकक्रया
तात्काळ सरू
ु करण्यासींदिाशत मागील ४० ्क्के िरतीमधील भिल्लक असलेली
सहाय्यक प्राध्यापकाींची सम
ु ारे २५०० ररक्त पदे तात्काळ िरण्यासाठी एका
महहन्यात कायशवाही करण्यात यावी असा ननणशय घेतला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मा.उच्च व तींि भिक्षण मींिी याींनी ४० ्क्के पद िरतीची

घोर्णा केली असताना २०० पॉईं् रोस््र लागू करण्याच्या हालचाली सरू
ु
असन
सींधी न भमळालेल्या मागासवगीय उमेदवाराींना िरतीपासन
वींर्चत
ू
ू
राहावे लागणार आहे , तसेच, सदरहू िैठकीत घेण्यात आलेल्या ननणशयाची एक
महहन्याींचा कालावधी होवन
ू ही अींमलिजावणी झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(४) तसेच, महाराषट्रात सन १९९० पासन
ू सहायक प्राध्यापक िरतीसाठी
ववर्यननहाय आरक्षण लागू करण्यात आले, माि काही सींघ्नाींकडून केंद्रीय

ववद्यापीठाींच्या धतीवर सींवगशननहाय २०० पॉईं् रोस््र लागू करण्याचा आग्रह

धरला जात आहे , तसेच केंद्र िासनाने हदनाींक ९ जल
ु ,ै २०१९ रोजी हा कायदा
केवळ केंद्र िासनाच्या अखत्यारीतील ववद्यापीठे

व त्याींच्यािी सींलगन

महाववद्यालयाींसाठी केल्यामळ
ु े महाराषट्रातील ववद्यापीठात व भिक्षण सींस्थाींत
सींवगशननहाय रोस््र लागू करण्याची मागणी चुकीची असल्याचे मत फेडरे िनचे
केंद्रीय अध्यक्ष प्रा.मधुकर उईके याींनी व्यक्त केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, सदर प्राध्यापक िरतीची चौकिी अनस
ु र्ू चत जाती जमाती
आयोगाने सरु
ु केली असल्याची माहहती हदनाींक २२ ऑक््ोिर, २०२० रोजी वा

त्यासम
सध्या अस्स्तत्वात असलेल्या १००
ु ारास ननदिशनास आली असन
ू
त्रिींदन
ू ामावलीनस
ु ारच ववर्यननहाय प्राध्यापक पद िरतीत ओिीसी, एससी,
एस्ी, व्हीजेएन्ीची पदे िरण्याचा क्रमाींक आला असन
ू आता २०० पॉईं्

रोस््र लागू झाल्यास या मागासवगीय उमेदवाराींवर अन्याय होण्याची िक्यता
असल्याने नवी रोस््र पध्दती लागू करू नये, अिी मागणी ऑल इींडडया
आहदवासी एम्प्तलॉईज फेडरे िनने केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन त्रिींदन
ू ामावलीनस
ु ार

४० ्क्के िरतीमधील भिल्लक असलेली सहायक प्राध्यापकाींची २५०० ररक्त

पदे िरण्यािाित कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास,
ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.उदय सामांत (०३-०३-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
राज्यातील

अिासकीय

अनद
ु ाननत

महाववद्यालयातील

हदनाींक

०१/१०/२०१७ रोजीच्या ववद्याथी सींख्येच्यावर आधारीत पदाींच्या आढाव्यानस
ु ार
सहाय्यक प्राध्यापकाींच्या ररक्त पदाींच्या ४० ्क्के पदिरतीस काही अ्ी व

ितींच्या अधीन राहून िासनाच्या हदनाींक ०३/११/२०१८ िासन ननणशयान्वये
मान्यता हदली आहे .
(२) हे अींितः खरे आहे .

सद्य:स्स्थतीत कोववड-१९ च्या प्रादि
ु ाशवामळ
ु े उद्भवलेल्या पररस्स्थतीत

ववत्त वविाग, िासन ननणशय, हदनाक ०४/०५/२०२० अन्वये पद िरतीवर
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ननिांध आणलेले आहे त. अिा पररस्स्थतीत ववद्यार्थयाांचे िैक्षणणक हहत तसेच

सदर िरती प्रकक्रयाींतगशत असणारी पदे न िरल्यास होणारा पररणाम लक्षात

घेता, सदरहू खींडीत झालेली िरती प्रकक्रया सरू
ु करण्याकरीता आवश्यक त्या
समशथनासह प्रस्ताव ववत्त वविागाकडे सादर करण्यात आला आहे .
(३) व (४) हे अींितः खरे आहे .
केंद्र

िासनाने

हदनाींक

०७/०३/२०१९

च्या

अर्धसच
ू नेन्वये

केंद्रीय

ववद्यापीठे व भिक्षण सींस्थाींमधील भिक्षकीय पदाींचे आरक्षण धोरण ववहहत
केलेले असन
ू त्यानस
ु ार भिक्षकीय पदाींच्या सरळसेवा िरतीसाठी सींवगशननहाय
आरक्षण लागू आहे . केंद्र िासनाने ववहहत केलेले आरक्षण धोरण राज्यातील

अकृर्ी ववद्यापीठे व महाववद्यालयातील भिक्षकीय पदाींच्या सरळसेवा व

ववर्यननहाय आरक्षण धोरण, यासींदिाशत न्यायप्रववष् असलेली न्यायालयीन
प्रकरणे इ. िािी ववचारात घेऊन केंद्र िासनाच्या धतीवर आरक्षण धोरण
ननस्श्चत करण्यािाित धोरणात्मक ननणशय घेण्याची प्रकक्रया सरू
ु आहे .
(५) हे अींितः खरे आहे .
अकृर्ी

ववद्यापीठे

व

सींलस्गनत

महाववद्यालयातील

सहाय्यक

प्राध्यापक पदाच्या िरतीमध्ये त्रिींदन
ू ामावलीचे पालन न झाल्याचे तक्रार
ननवेदन

महाराषट्र

अनस
ु र्ू चत

जाती

जमाती

आयोगाकडे

केले

असन
ू ,

त्यानर्
ीं ाने सववस्तर अहवाल सादर करण्याचे ननदे ि सींचालक, उच्च भिक्षण
ु ग
याींना दे ण्यात आलेले आहे .
(६) प्रश्न उद्िवत नाही.

___________

मिसूल वििागातील गाि िामगार तलाठयाांच्या ननिासाबाबत
(३६) ५५२९ (१३-१२-२०२०). श्री.रणजजतभसांि मोहिते-पाटील : सन्माननीय
मिसल
ू मांिी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महसल
ू वविागाचे गाव पातळीवरील कमशचारी गाव कामगार तलाठ्याींनी
ज्या गावात कायशरत आहे तेथेच ननवासी असणे िींधनकारक करण्यात आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात गावामध्ये कायशरत गावात ननवासी नसणाऱ्या ककती
गाव कामगार तलाठ्यावर कारवाई करण्यात आली आहे ,
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(३) असल्यास, गाव कामगार तलाठ्याींनी खाजगी व्यक्तीींना मदतनीस म्हणन
ू
कायाशलयात कामाला ठे वू नये असा आदे ि आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.बाळासािे ब थोरात (०१-०४-२०२१) : (१) ज्या सज्जाच्या हठकाणी तलाठी
याींना िासनाने ननवासस्थाने उपलब्ध करून हदलेली आहे त, त्याींनी त्या
ननवासस्थानामध्ये राहणे िींधनकारक आहे .

(२) ज्या सज्जाच्या हठकाणी तलाठी याींना िासनाने ननवासस्थाने उपलब्ध

करून हदलेली आहे त, अिा हठकाणी जे तलाठी ननवास करत नाहीत अिा ८३

तलाठ्याींच्या वेतनातन
ू घरिाडे ित्त्ता कपात करण्याची कारवाई करण्यात
आली आहे .
(३) होय.

(४) व (५) महसल
व वन वविाग, पि क्र. सींकीणश-२०१६/प्र.क्र.४७५/ई-१०
ू
हदनाींक ०६ जानेवारी, २०१७ अन्वये सज्जावरील तलाठ्याींच्या उपस्स्थतीिाित
तसेच इतर सवशसमावेिक सच
ू ना ननगशभमत केलेल्या आहे त.
___________

अिोला मिानगरपाभलिामध्ये चौदाव्या वित्त आयोगाांतगफत
विविध वििास िामात अननयभमततेबाबत
(३७) ५८०० (२०-११-२०२०). श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय नगर
वििास मांिी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला महानगरपाभलकेमध्ये चौदाव्या ववत्त आयोगामध्ये आयोगाींतगशत

ववववध ववकास कामासाठी गत तीन वर्ाशत जवळपास १८५ को्ी रुपये प्राप्तत
झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननधीचा ववननयोजन कोणतेही कायदे िीर ठराव न घेता
करणे, िासनाच्या ननकर्ािाहे र ननधीचा वापर करणे तसेच महानगरपाभलकेत

ऐनवेळी प्राप्तत होणाऱ्या प्रकरणाींवर खचश करण्यास मान्यता दे वन
ू ननधीचे
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ववतररत करणे इत्यादी िािीींववर्यक तक्रार पि दे वन
महानगरपाभलकेला
ू
अवगत

करण्यात

येवन
ू ही

दोर्ीींवर

कोणतीही

कारवाई

नसल्याचे ननदिशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

करण्यात

आली

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर तक्रारीच्या
अनर्
ीं ाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
ु ग
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ भशांदे (२३-०४-२०२१) : (१) होय, खरे आहे .

चौदाव्या ववत्त आयोगाींतगशत सन २०१५-१६ ते २०१९-२० या वर्ाशत

रुपये १८५,००,४०,८७९/- एवढे अनद
ु ान प्राप्तत झालेले आहे .
(२) नाही, हे खरे नाही.
चौदाव्या

ववत्त

आयोगाच्या

ननधीच्या

ववत्तीय

ववननयोगािाित

िासनाकडून वेळोवेळी प्राप्तत िासन ननणशयास अनस
ु रुन तसेच अकोला
महानगरपाभलकेचे महासिने मींजरू केलेल्या ठरावानस
ू ारच उपरोक्त ननधीचा
ववननयोग करण्यात आलेला आहे .
(३) प्रश्न उद्िवत नाही.
(४) प्रश्न उद्िवत नाही.
___________

मौजे टे मघर ि अांजुर (ता.भििांडी, जज.ठाणे) या हठिाणी
तलाठी याांनी चि
ु ा दरु
ु स्ती िरण्याबाबत

(३८) ५८६२ (१३-१२-२०२०). श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मिसल
मांिी
ू
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे ्े मघर व अींजुर (ता.भिवींडी, स्ज.ठाणे) या हठकाणी महाराषट्र महसल
ू

अर्धननयम १९६६ चे कलम १५५ अन्वये तलाठी याींनी चुका दरु
ु स्ती
करणेिाित मनीर्ा िालचींद्र म्हािे आणण इतर ग्रामस्थ याींनी हदनाींक

१८ फेब्रव
ु ारी, २०१९ रोजी व अिू िकार मोमीन याींनी हदनाींक १ सप्त्ें िर,
२०१८ रोजी स्जल्हार्धकारी, ठाणे याींना अजश हदले होते, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

सदरहू अजश हदल्यानींतर एक वर्श उल्ूनही सींिर्ीं धत
तहभसलदार याींनी कुठल्याही प्रकारची कारवाई केली नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या

अनर्
ीं ाने महाराषट्र महसल
ु ग
ू अर्धननयम १९६६ चे कलम १५५ अन्वये तलाठी
याींनी चुका दरु
ु स्ती करणेिाित कायशवाही न करणाऱ्या सींिर्ीं धत अर्धकाऱ्याींवर
भिस्तिींगाची कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) असल्यास, ्े मघर व अींजुर येथील महाराषट्र महसल
ू अर्धननयम १९६६ चे

कलम १५५ अन्वये िासनस्तरावरून ननणशय होण्यास ककती कालावधी अपेक्षक्षत
आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.बाळासािे ब थोरात (२७-०४-२०२१) : (१) हे खरे आहे .

(२), (३) व (४) मौजे ्े मघर, ता.भिवींडी येथील स.नीं. १२५ व इतर या
भमळकती सींदिाशतील फेरफार क्रमाींक ३९७ व ४०१ नोंद होऊन ७० वर्ाशचा

कालावधी झालेला आहे . तद्नींतर, सदर भमळकतीींचे ियस्थ व्यक्तीींकडे
हस्ताींतरण झाले असल्यामळ
ु े सींिर्ीं धताींनी सक्षम न्यायालयात दाद मागणे
आवश्यक असल्याचे तहभसलदार, भिवींडी याींनी सींिर्ीं धताींना कळववले आहे .

मौजे अींजरू , ता.भिवींडी, स्ज.ठाणे येथील स.नीं. ८६८पै या भमळकती

सींदिाशतील फेरफार क्रमाींक ८४६, हदनाींक १०/१०/२०१८ पाहता सदर भमळकतीचे
ियस्थ व्यक्तीींकडे हस्ताींतरण झाल्याचे हदसन
ू येत.े

तसेच, मौजे अींजरू , ता.भिवींडी, स्ज.ठाणे येथील स.नीं. ८७४ नवीन

स.नीं. ४२पै च्या अर्धकार अभिलेख सदरी दरु
ु स्ती करणेसाठी आवश्यक नोंदी
घेणेिाित

अर्धकार

अभिलेख

ननयमानस
ु ार

कायशवाही

करण्यािाित

स्जल्हार्धकारी, ठाणे याींनी उपवविागीय अर्धकारी, भिवींडी याींना कळववले
आहे .

(५) प्रश्न उद्िवत नाही.

___________
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िूिांपमापन िेधशाळे तील उपिरणे बांद पडल्याबाबत
(३९)

५८९०

(१४-१२-२०२०).

डॉ.(श्रीमती)

मननषा

जलसांपदा मांिी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

िायांदे :

सन्माननीय

(१) िग
ू िाशतील हालचालीचा वेध घेण्यासाठी राज्यात उिारलेल्या ३५ पैकी
जवळपास २३ िक
ू ीं पमापन वेधिाळे तील उपकरणे िींद पडल्याचे माहे सप्त्ें िर,
२०२० मध्ये वा त्यासम
ु ारास ननदिशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त उपकरणे िींद पडण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, सध्या पालघर िागात िक
ू ीं पाचे सातत्याने धक्के िसत
असतानाही िक
ू ीं पमापन वेधिाळे तील उपकरणे िींद आहेत, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत

काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने िक
ु ग
ू ीं पमापन उपकरणे दरु
ु स्त करण्यािाित
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयांत पाटील (०५-०३-२०२१) : (१) अींित: खरे आहे .
(२)

राज्यातील

३५

िक
ू ीं पमापन

वेधिाळे तील

उपकरणे

जुने/कालिा्य

झाल्यामळ
ु े तसेच स्
ु े िागाींची उपलब्धता होत नसल्यामळ
ु े िींद पडत असन
ू
सद्य:स्स्थतीमध्ये

३५

पैकी

कारणामळ
ु े िींद पडलेले आहेत.

२५

िक
ू ीं पमापन

उपकरणे

ववववध

ताींत्रिक

(३) अींित: खरे आहे .

पालघर पररसरात वाढत्या िक
ू ीं पीय घडामोडीचा ववचार करता IM,

हदल्ली ने ०५ व NGRI, हैद्रािाद ने ०६ िक
ू ीं पमापन उपकरणे पालघर मध्ये
िसववलेली आहे त.

(४) महाराषट्र राज्यातील धरण स्थळाींवरील िक
ू ीं पमापक केंद्रे व तेथील

उपकरणाींचा आढावा व आधुननकीकरणािाित सभमतीचे गठण केलेले होते.

त्यानर्
ीं ाने सभमतीने अहवाल िासनास सादर केलेला असन
ु ग
ू अहवाल अींनतम
केल्यानींतर
जाईल.

अद्यावतीकरणाचे

(५) प्रश्न उद्िवत नाही.

व

आधनु नकीकरणािाितचे

___________

ननयोजन

केले
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राज्यात मिात्मा ज्योनतबा र्ुले जन आरोगय योजनेची
प्रिािीपणे अांमलबजािणी िरण्याबाबत

(४०) ५९९६ (२४-११-२०२०). श्री.विजय ऊर्फ िाई धगरिर : सन्माननीय

सािफजननि आरोगय ि िुटुांब िल्याण मांिी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) राज्यात खाजगी रुगणालयात महात्मा ज्योनतिा फुले जन आरोगय
योजनेतन
ू माहे सप्त्ें िर, २०२० मध्ये अत्यल्प रुगणाींवरच उपचार केल्याची

िाि हदनाींक २५ ऑक््ोिर, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदिशनास आली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, माहे सप्त्ें िर, २०२० मध्ये दोन लाखाहून अर्धक रुगण ववववध
रुगणालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले असन
ू उक्त योजनेंतगशत
रुगणाींवर उपचार करण्यात येत नसल्याचे ननदिशनास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

त्यानर्
ीं ाने
ु ग

उक्त प्रकरणी

रुगणाींना

उपचार

न

िासनाने चौकिी केली
दे णाऱ्या

रुगणालयावर

आहे

काय

कारवाई

व

करुन

रुगणालयात दाखल होणाऱ्या सवश रुगणाींना महात्मा ज्योनतिा फुले जन
आरोगय योजनेंतगशत उपचार भमळण्यािाित कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे (२६-०३-२०२१) : (१) हे खरे नाही.

सप्त्ें िर, २०२० मध्ये खाजगी अींगीकृत रुगणालयाींमध्ये ४६७१८ उपचार

झालेले आहे त. तसेच हदनाींक २१ माचश, २०२० पासन
ू सप्त्ें िर, २०२० पयांत
खाजगी अींगीकृत रुगणालयात २६२५५४ उपचार झालेले आहे त.
(२) हे खरे नाही.

सप्त्ें िर, २०२० मध्ये खाजगी अींगीकृत रुगणालयामध्ये ४६७१८ मोफत

उपचार झालेले आहे त.

(३) प्रश्न उद्िवत नाही.
(४) प्रश्न उद्िवत नाही.

___________

वव.प. १ (54)

मुांबईतील आरे िसाितीत पयफटन वििास मिामांडळामार्फत
आांतरराष्ट्रीय दजाफचे मत्स्यालय उिारण्याबाबत

(४१) ६००७ (१८-११-२०२०). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्फ िाई जगताप,

डॉ.सध
ु ीर ताांबे, डॉ.िजाित भमर्ाफ, श्री.राजेश राठोड, श्री.मोिनराि िदम,

श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय पयफटन मांिी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) मि
ुीं ईतील आरे वसाहतीतील सम
ु ारे १४४ एकर िख
ू ींडावर पयश्नाच्या
दृष्ीने ववववध प्रकारच्या योजना रािववण्याचा िासनाचा ववचार असन
ू याच
पररसरात सम
ु ारे पाच एकर िख
ू ींडावर जगिरातील पयश्काींसाठी आकर्शण

अिा रीतीने आींतरराषट्रीय पातळीवरील मत्स्यालय उिे करण्याचे ठरववण्यात
आले,

त्याची

सींपण
ू श

जिािदारी

महाराषट्र

पयश्न

ववकास

महामींडळावर

सोपववण्यात आली असन
ू त्यासाठी सम
ु ारे ५०० ते ८०० को्ी रुपये खचश येणे
अपेक्षक्षत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त योजनेचे स्वरुप काय आहे , योजनेचे काम केव्हा सरु
ु
करण्यात येणार आहे तसेच त्यासाठी लागणारा ननधी किाप्रकारे उपलब्ध
करण्यात येणार आहे , सदरहू योजनेची सद्य:स्स्थती काय आहे ?

श्री.आहदत्य ठािरे (२४-०२-२०२१) : (१) व (२) मि
ुीं ईमध्ये आींतरराषट्रीय दजाशचे
पयश्न सींकुलाची ननभमशती करण्याचे प्रस्ताववत असन
ीं र
ू जागेच्या उपलब्धतेनत
पढ
ु ील कायशवाही करण्यात येईल.

___________

भमरा-िाईंदर (जज.ठाणे) येथील पोलीस स्टे शनच्या जागेबाबत
(४२) ३७३१८ (०४-०१-२०१८). श्री.अशोि ऊर्फ िाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे,
श्री.अमरनाथ

राजरू िर :

हदनाांि

३

ऑगस्ट,

२०१६

रोजी

सिागि
ृ ाच्या

पटलािर ठे िण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि २ मधील
प्रश्न क्रमाांि १८०९३ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदिाफत सन्माननीय नगर
वििास मांिी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.प. १ (55)
(१) भमरा-िाईंदर (स्ज.ठाणे) येथे पोलीस स््े िनच्या जागेसाठी आरक्षण
असतानाही नयानगर येथे रस्त्यावर आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, भमरा-िाईंदर िहराच्या नवीन ववकास आराखयायानस
ु ार पोलीस
स््े िनचे आरक्षण रद्द करण्यात येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

िहराच्या

वाढत्या

लोकसींख्येचा

व

वाढत्या

गन्
ु हे गारीचा ववचार करता पोलीस स््े िनसाठी आरक्षक्षत असलेल्या १८४अ
नींिर या जागेवर पोलीस स््े िनची उिारणी करण्यािाित कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ भशांदे (१८-०३-२०२१) : (१) मौजे िाईंदर स.क्र.४८२पै, ४९३पै,
४९६पै ही जागा आरक्षण क्र.१८४अ “पोलीस स््े िन” करीता आरक्षक्षत आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) सदर प्रकरणी आरक्षण क्र.१८४अ “पोलीस स््े िन” या आरक्षणाने िार्धत
२०००

चौ.मी.

क्षेि

भमरा-िाईंदर

महानगरपाभलकेस

हस्ताींतरीत

करुन

दे ण्यािाित स्जल्हार्धकारी व सक्षम प्रार्धकारी नागरी सींकुलन ठाणे याींना
हदनाींक २६/०८/२०१६, हदनाींक ३०/१०/२०१६, हदनाींक ०६/१२/२०१७ व हदनाींक
१४/०१/२०१९

रोजीच्या

पिान्वये

महानगरपाभलकेच्या स्तरावर सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्िवत नाही.

कळववले

असन
ू

पढ
ु ील

कायशवाही

___________

राज्यात पयफटन वििास आराखडा राबविण्याबाबत
(४३) ३७७६७ (०४-०४-२०१८). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्फ िाई जगताप,
श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.मोिनराि िदम : सन्माननीय
पयफटन मांिी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ८०७२ को्ी रुपयाींचा पयश्न ववकास आराखडा रािववण्यात येणार
असन
ू त्यापैकी माहे डडसेंिर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान १७४७ को्ी रुपये
खचाशच्या ववकास आराखयायास मान्यता दे ण्यात आली आहे , हे खरे आहे
काय,

वव.प. १ (56)
(२) असल्यास, उक्त पयश्न ववकास आराखयायाचे स्वरुप काय आहे व मींजरू
आराखयायातन
ू कोणती कामे करण्यात येणार आहे त,

(३) उवशररत रकमेच्या ववकास आराखयायास मींजूरी दे ण्यास ववलींि लागण्याची
कारणे काय आहे त व त्यास मींजरू ी दे ण्यािाितची सद्य:स्स्थती काय आहे ?
श्री.आहदत्य ठािरे (२०-०४-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्िवत नाही.

___________

आधनु नि िैद्यिीय सुविधेिरीता मिाराष्ट्र राज्य िामगार विमा
सोसायटी स्थापन िेल्याबाबत

(४४) ४१५७८ (०२-०८-२०१८). अॅड.ननरां जन डािखरे : सन्माननीय सािफजननि
आरोगय ि िुटुांब िल्याण मांिी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील कामगाराींना वैद्यकीय उपचाराींसह आधनु नक वैद्यकीय सवु वधा
सल
ु ितेने उपलब्ध करून दे ण्यासाठी िासनाने महाराषट्र राज्य कामगार ववमा
सोसाय्ीची स्थापना माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान केली, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, ववमा सवु वधेसाठी सदर सोसाय्ीमध्ये कामगार व िासकीय
कमशचारी यापैकी कोणत्या कामगाराींना समाववष् करण्यात येणार आहे , तसेच

सदर ववमा सोसाय्ीचे ननयम, अ्ी ककीं वा ननकर् कोणत्या प्रकारचे आहे त,
यािाित िासनाने प्रस्ताव सादर केला आहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.राजेश टोपे (२६-०३-२०२१) : (१) हे खरे आहे .

(२) राज्य कामगार ववमा अर्धननयम १९४८ अन्वये केंद्र िासनाच्या राज्य
कामगार ववमा महामींडळ, नवी हदल्ली याींच्या माफशत राज्य कामगार ववमा

योजना रािववली जात असन
ू सदर योजनेंतगशत नोंदणीकृत ववमाधारकाींना
वैद्यकीय सेवा परु ववण्यात येत.े सदर वैद्यकीय सेवा अर्धक सल
ु ितेने व

वव.प. १ (57)
पररणामकारकरीत्या परु ववण्यात याव्यात याकरीता सींस्था नोंदणी अर्धननयम
१८६०

व

सावशजननक

ववश्वस्त

अर्धननयम

१९५०

या

अर्धननयमाखाली

महाराषट्र राज्य कामगार ववमा सोसाय्ीची स्थापना करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद्िवत नाही.

___________

जजल्िा पररषद ि खाजगी प्राथभमि शाळे तील िायफरत ि सेिाननित्ृ त
भशक्षिाांना प्रभशक्षक्षत भशक्षिाांची िेतनश्रेणी (बीएड) दे ण्याबाबत

(४५) ४६६९२ (०६-०७-२०१९). श्री.विक्रम िाळे , डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.सनतश

चव्िाण, श्री.बाळाराम पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४७६३ ला हदनाांि २२
नोव्िें बर, २०१८ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदिाफत सन्माननीय सामाजजि
नयाय मांिी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील स्जल्हा पररर्द व खाजगी प्राथभमक िाळे तील कायशरत व

सेवाननवत्ृ त भिक्षकाींना प्रभिक्षक्षत समजून ननयक्
त्याींना
ु ती हदनाींकापासन
ू
पदवीधर प्रभिक्षक्षत भिक्षकाींची वेतनश्रेणी (िीएड) दे ण्यात यावी, या िालेय

भिक्षण वविागाच्या हदनाींक ११ नोव्हें िर, २०११ च्या िासन ननणशयानस
ु ार

अनस
ु र्ू चत जाती, ि्क्या जमातीच्या आश्रमिाळे तील भिक्षकाींनाही हे लाि

दे ण्यािाितचा िासन ननणशय, हदनाींक २८ एवप्रल, २०१४ रोजी ननगशभमत
करण्यात आला, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

अनस
ु र्ू चत

जाती,

ि्क्या

जमातीच्या

आश्रमिाळे तील

भिक्षकाींना हदनाींक २८ एवप्रल, २०१४ रोजीच्या िासन ननणशयानस
ु ार सवश लाि
भमळण्यासाठी आवश्यक ती ववत्तीय तरतद
ू करण्यात आली आहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.धनांजय मड
ांु े (३१-०३-२०२१) : (१) अींित: खरे आहे .
हदनाींक

२८

एवप्रल,

२०१४

च्या

िासन

ननणशयान्वये

िासन

मान्यताप्राप्तत व अनद
ु ाननत ववजािज प्राथभमक आश्रमिाळे तील भिक्षकाींना
प्रभिक्षक्षत पदवीधर िी.एड भिक्षकाींची वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे .

वव.प. १ (58)
सदर िासन ननणशय हा अनस
ु र्ू चत जातीच्या आश्रमिाळाींना लागू

करण्यात आलेला नाही.

(२) हदनाींक २८ एवप्रल, २०१४ रोजीच्या िासन ननणशयानस
ु ार ववजािज

प्रवगाशच्या आश्रमिाळे तील भिक्षकाींना प्रभिक्षक्षत भिक्षकाींची वेतनश्रेणी लागू
झाल्यानींतर दे य असलेले लाि ववजािज प्रवगाशच्या भिक्षकाींसाठी असलेल्या
वेतनाच्या लेखािीर्ाशमधून अदा करण्यात येतात.
(३) प्रश्न उद्िवत नाही.

___________

मांब
ु ई मिानगरपाभलिेच्या मिापौर ननधीचे लेखापररक्षण िरण्याबाबत
(४६) ४६९५० (१२-०७-२०१९). श्री.प्रविण दरे िर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय

ऊर्फ िाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय नगर वििास मांिी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मि
श
रुगण आणण
ुीं ई िहरातील तसेच राज्यातील आर्थशकदृष्या दि
ु ल

नैसर्गशक आपत्ती ककीं वा आगीसारख्या दघ
श नाींमधील जखमीींना आर्थशक मदत
ु ्
परु ववणाऱ्या महापौर ननधीचे गत दहा वर्ाशत लेखापररक्षण झाले नसल्याचे
माहे माचश, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिशनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, मि
ुीं ई महानगरपाभलकेत महापौर ननधीची सभमती नेमण्यात
आली असन
ू या सभमतीत ककती सदस्य आहे त व या ननधीत ककती रक्कम
भिल्लक आहे ,

(३) असल्यास, घ्नेनस
ु ार महापौर ननधी सभमतीमध्ये आमदार, खासदार,

समाजातील नामवींत व्यक्ती, वत्ृ तपिाींचे सींपादक, पाभलकेचे लेखापाल अिी
कमाल ५०० सदस्याींची भमळून सभमती असते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, गत अनेक वर्ाांपासन
ू महापौर ननधी सभमतीची एकही िैठक
आयोस्जत करण्यात आली नसन
ू या ननधीचे लेखापररक्षण न करण्याची कारणे

काय आहे त तसेच महापौर ननधीमधून आतापयांत कोणकोणत्या स्वरुपाची
मदत करण्यात आली वा येत आहे ,

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

भशांदे

(१२-०४-२०२१)

महानगरपाभलकेने कळववले आहे .

:

(१)

हे

खरे

नाही

असे

िह
ींु ई
ृ न्मि

(२) महापौर ननधी सभमती जास्तीत जास्त ५०० सदस्याींची असन
ू , महापौर

ननधी सभमतीच्या कायशकारी सभमतीमध्ये अध्यक्षाींसह एकूण ३१ सदस्य
आहे त.

महापौर ननधीमध्ये कायम मद
ु त ठे व रुपये २.०१ को्ी व िचत

खात्यामध्ये हदनाींक ०५/०२/२०२१ पयांत रुपये १४.९५ लाख इतकी रक्कम
भिल्लक आहे .

(३) हे खरे आहे .

(४) महापौर ननधी सभमतीची सवशसाधारण सिा हदनाींक १९ ऑगस््, २०१९
रोजी आयोस्जत करण्यात आली होती. तथावप, माहे माचश, २०२० पासन
ू
असलेल्या

कोरोनाच्या

प्रादि
ु ाशवामळ
ु े

महापौर

सवशसाधारण सिा ननस्श्चत करण्यात आलेली नाही.
सन

२०१२-१३

ते

सन

२०१८-१९

ननधी

सभमतीची

पढ
ु ील

महापौर

ननधी

पयांतचे

लेखापररक्षणाचे काम प्रकक्रयेमध्ये असन
ू , महापौर ननधीतन
ू हृदय िस्िकक्रया,
मि
ु वपींडरोपण,

डायलेसीस,

ककशरोग

आणण

इतर

वैद्यकीय मदत रुगणाींना दे णे अद्यापपयांत सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्िवत नाही.

मोठ्या

िस्िकक्रयाींसाठी

___________

राष्ट्रसांत तुिडोजी मिाराज नागपूर विद्यापीठ व्दारा
भशष्ट्यित्ृ तीपासून विद्याथी िांधचत असल्याबाबत

(४७) ४७६४६ (०५-०७-२०१९). श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर :
सन्माननीय उच ्च ि तांि भशक्षण मांिी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय:-

(१) राषट्रसींत तक
ु डोजी महाराज नागपरू ववद्यापीठव्दारा भिषयवत्ृ तीचे अजश

ऑनलाईन महाडीिी्ी ्या पो्श लवर असन
ू ववववध िाखेच्या पररक्षार्थयाांचे अजश
सादर होत नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अजश सादर न होण्यामागील कारणे काय आहे त, तसेच

हयािाित परीक्षा ननयींिक प्र.कुलगरू
ु याींच्या अींतगशत वादामळ
ु े ववद्याथी वगाशस
िास होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर प्रकारामळ
ु े

सम
ु ारे हदड लाख ववद्याथी भिषयवत्ृ तीपासन
ू वींर्चत होणार असल्याने सींिर्ीं धत
दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.उदय सामांत (२६-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) ववद्यापीठाव्दारा सींचाभलत िैक्षणणक वविाग आणण महाववद्यालये तसेच

ववद्यापीठािी सींलस्गनत महाववद्यालयातील ववववध अभ्यासक्रमाची माहहती व

त्याकरीता आकारण्यात येणाऱ्या भिक्षण िल्
ु क, परीक्षा िल्
ु क व इतर
िल्
ु काची माहहती महाडीिी्ी

पो्श लवर अपलोड करण्यासाठी

महाडीिी्ी

आय.्ी. वविागाकडे सादर केली होती. परीं त,ु अद्यापही/आज हदनाींकापयांत
महाडीिी्ी

कायाशलयाव्दारा

ववद्यापीठािी

सींिर्ीं धत

अभ्यासक्रमाची

व

त्याींच्यािी सींिर्ीं धत िल्
ु काची माहहती सींकेतस्थळावर अद्ययावत करण्यात

आलेली नाही. त्यामळ
ु े महाववद्यालयातील ववववध िाखेच्या परीक्षार्थयाांचे अजश
सादर होत नाहीत. यािाित माहहती तींिज्ञान वविागास तात्काळ कायशवाही
करण्यािाित कळववण्यात आले आहे .
तसेच

परीक्षा

ननयींिक

व

प्र.कुलगरू
ु

याींच्या

ववद्याथी वगाशस िास होत आहे , ही िाि खरी नाही.

अींतगशत

वादामळ
ु े

(३) ववद्यापीठाव्दारा सींचाभलत िैक्षणणक वविाग आणण महाववद्यालयातील
एकही

ववद्याथी

भिषयवत्ृ तीपासन
ू

वींर्चत

नाही.

तथावप,

ववद्यापीठािी

सींलस्गनत महाववद्यालयातील ववद्यार्थयाांचे अजश महाडीिी्ी सींकेतस्थळावर

सादर होत नसल्यामळ
ु े आयक्
ु त, समाज कल्याण वविाग, पण
ु े व उपआयक्
ु त,
समाज कल्याण, नागपरू वविाग याींना ववद्यापीठाकडून पिाव्दारे कळववण्यात
आले आहे .

(४) प्रश्न उद्िवत नाही.

__________
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मुांबईतील वपण्याच्या पाण्याच्या समस्येबाबत
(४८) ४७९३९ (१२-०७-२०१९). श्री.विजय ऊर्फ िाई धगरिर, श्री.प्रविण दरे िर :
सन्माननीय नगर वििास मांिी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मि
ुीं ई िहरात अजूनही २० लाख मि
ुीं ईकर पाण्यापासन
ू वींर्चत असल्याचे

पाणी हक्क सभमतीचे समन्वय श्री.सीताराम िेलार याींनी जागनतक जल
हदनाींच्या ननभमत्ताने जाहीर केले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

गत

वर्शिरात

पाच

हजार

कु्ुींिाींनी

एक

हजार

अजश

पाण्यासाठी िरले असताना फक्त १० हठकाणीच पाणी आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन मि
ुीं ई िहरातील
पाणी समस्या सोडववण्याकरीता कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ भशांदे (१२-०४-२०२१) : (१) यासींदिाशत कोणतीही अर्धकृत माहहती
उपलब्ध नसल्याचे िह
ुीं ई महानगरपाभलकेने कळववले आहे .
ृ न्मि
(२)

व

(३)

िह
ुीं ई
ृ न्मि

महानगरपाभलका

क्षेिातील

पाणी

समस्या

सोडववण्याकरीता माहे जुल,ै २०१९ ते जानेवारी, २०२१ या कालावधीत नवीन
जलजोडणी

दे ण्याकरीता

प्राप्तत

अजाांच्या

मान्यताप्राप्तत

नळ

अनर्
ीं ाने
ु ग

िह
ींु ई
ृ न्मि

महानगरपाभलकेमाफशत खालीलप्रमाणे कायशवाही करण्यात आली/येत आहे :
शिर वििाग

िहर

वविागात

कारागीरामाफशत

झोपडपट्टी

वविागात नवीन उिा खाींि (स््ॅ ण्ड पोस््) या पध्दतीची नवीन जलजोडणी
दे ण्याकरीता २९०९ अजश प्राप्तत झाले आहे त,

त्यापैकी ववहहत अ्ी व ितींची पत
श ा केलेल्या १९४७ अजाांना
ू त

परवानगी प्रपिे दे ण्यात आली असन
ू , परवानगी प्रपिातील नमद
ू िािीींची
पत
श ा केलेल्या १३७७ रहहवािाींच्या ग्ाींना जलजोडण्या दे ण्यात आल्या आहे त
ू त

व उवशररत ५७० परवानगी प्रपिातील िािीींची पत
श ा रहहवािाींच्या ग्ाींनी
ू त
अद्यापपयांत केलेली नसल्यामळ
ु े त्याींना

जलजोडणी दे ण्याची कायशवाही
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करण्यात आलेली नाही. तसेच एकूण प्राप्तत झालेल्या अजाांपक
ै ी ४७० अजाांची
पडताळणी करण्यात येत असन
श ा
ू , ४९२ अजशदाराींना उर्चत कागदपिाींची पत
ू त
करण्यासाठी कळववण्यात आले आहे .
पि
ू फ उपनगरे

पव
ू श उपनगरे वविागातील रहहवािाींच्या ग्ाींकडून मान्यताप्राप्तत नळ

कारागीरामाफशत नवीन जलजोडणी दे ण्याकरीता २२१७ अजश प्राप्तत झाले असन
ू ,
ववहहत अ्ी व ितींची पत
श ा केलेल्या १९४१ अजाांना परवानगी प्रपिे दे ण्यात
ू त

आली आहे त व उवशररत २३७ अजशदाराींना ताींत्रिक िािी पण
ू श करण्यासाठी
कळववण्यात आले आहे . तसेच दस
ु ऱ्या हठकाणी जलजोडणीतील सदस्य
असलेल्या ३९ अजशदाराींचे जलजोडणी अजश रद्द करण्यात आले आहे त.
पजश्चम उपनगरे

पस्श्चम उपनगरे वविागातील रहहवािाींच्या ग्ाींकडून मान्यताप्राप्तत

नळ कारागीरामाफशत नवीन जलजोडणी दे ण्याकरीता ९१३६ अजश प्राप्तत झाले

आहे त. त्यापैकी ववहहत अ्ी व ितींची पत
श ा केलेल्या ६८३९ अजाांना
ू त
परवानगी प्रपिे दे ण्यात आली असन
ू , त्यापैकी परवानगी प्रपिातील नमद
ू

िािीींची पत
श ा केलेल्या ६६९२ रहहवािाींच्या ग्ाींना जलजोडण्या दे ण्यात
ू त
आल्या आहे त व उवशररत १४७ रहहवािाींच्या ग्ाींनी अद्यापपयांत परवानगी
प्रपिातील

िािीींची

पत
श ा
ू त

केलेली

कायशवाही करण्यात आलेली नाही.

नसल्यामळ
ु े

जलजोडणी

दे ण्यािाितची

तसेच, एकूण प्राप्तत झालेल्या अजाांपक
ै ी ६४६ अजाांची पडताळणी

करण्यात येत आहे व २१७ अजश त्याींची कागदपिे ग्रा्य नसल्याने नामींजूर

करण्यात आले आहे त. त्याचप्रमाणे उर्चत कागदपिाींची पत
श ा करण्यासाठी
ू त
१४३४ अजशदाराींना कळववण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद्िवत नाही.

___________

मुांबई विद्यापीठात प्राध्यापिाांची ररक्त पदे िरण्याबाबत
(४९) ४९०८६ (०५-०७-२०१९). श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय उच्च ि तांि
भशक्षण मांिी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.प. १ (63)
(१) मि
ींु ई ववद्यापीठात सींज्ञापन, पिकाररता, सामास्जक िास्ि, ववधी अिा

ववववध अभ्यासक्रम वविागातन
ू भमळून प्राध्यापकाींची ५६ ्क्के पदे ररक्त
असल्याचे माहे मे, २०१९ च्या पहहल्या सप्तताहात ननदिशनास आले, हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास,

ववद्यापीठात

ववद्यार्थयाांची

सींख्या वाढत

असन
अनेक
ू

वविागामध्ये पण
ू श वेळ परु े से प्राध्यापक नसल्याने ववद्यार्थयाांची गैरसोय होत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदरहू प्राध्यापकाींची
ररक्त पदे िरण्यािाित कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.उदय सामांत (२६-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३)

िासन

ननणशय,

हदनाींक

०७/०८/२०१९

अन्वये

राज्यातील

अकृर्ी

ववद्यापीठाींना मींजूर पदाींच्या ८० ्क्के इतक्या मयाशदेत पद िरती करण्यास
मींजूरी दे ण्यात आलेली असन
ू त्यानस
ु ार पदिरती प्रकक्रयेची कायशवाही मि
ुीं ई
ववद्यापीठाकडून सरू
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्िवत नाही.

___________

ठाणे (पू.) येथील अनुसया िो.ऑप.िौभसांग सोसायटी येथील
दि
ु ानदाराांना पयाफयी जागा ि आधथफि मोबदला दे ण्याबाबत

(५०) ४९३४४ (०५-११-२०१९). श्री.अशोि ऊर्फ िाई जगताप : सन्माननीय
नगर वििास मांिी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे (पव
ू )श कोपरी, चें दणी येथील अनस
ु या को.ऑप.हौ. सोसाय्ी भल.,

मींगला हायस्कूल समोर असलेल्या इमारतीला व्ही.जे.्ी.आय.सी. (२अे) व

ठाणे महापाभलकेकडून दरु
ु स्ती करणे योगय असा अहवाल दे ण्यात आले

असन
ू ही सदर अर्धकृत इमारतीला जाणून-िज
ु ून अनतधोकादायक ठरवन
ू
पाडण्यात आल्याचे ननदिशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर इमारतीमधील दक
ु ानदार (गाळे धारक) याींना प्रचभलत
ननयमानस
ु ार पयाशयी जागा दे णे व गाळे धारकािी करार करणे हे िींधनकारक
असतानाही ववकासकाने दक
ु ानदार (गाळे धारक) याींना कोणताही आर्थशक
मोिदला न हदल्यामळ
ु े दक
ु ानदाराींचे आर्थशक नक
ु सान झाले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन इमारतीमधील

दक
ु ानदार (गाळे धारक) याींना ववकासकाकडून पयाशयी जागा दे वन
ू झालेल्या

नक
ु सानीचा आर्थशक मोिदला दे ण्यािाित तसेच सदर ववकासकावर कारवाई
करण्यािाित कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ भशांदे (०३-०३-२०२१) : (१) ठाणे (पव
ु )श कोपरी, चें दणी येथील

अनस
ु या को.ऑप. सोसाय्ी भल., या इमारतीची (तळ + ३ मजली)
सद्य:स्स्थती खालीलप्रमाणे आहे :

सदर इमारत ठाणे महानगरपाभलकेकडून धोकादायक घोवर्त करण्यात
आली होती.



सदर इमारतीच्या स्ट्रक्चरल ऑडड्मध्ये भिन्नता आढळून आल्याने
सदर इमारतीचे व्ही.जे.्ी.आय. माफशत स्ट्रक्चरल ऑडड्मध्ये करण्यात
आले.



तथावप, स्ट्रक्चरल ऑडड् हे इमारतीमधील तळ मजल्यावरील व्यापारी
गाळयाींपरु ते मयाशहदत होते.



सदर इमारत अनतधोकादायक स्स्थतीत असल्याने सींपण
श णे ननषकाभसत
ू प
करण्यात आली आहे .



मा.उच्च न्यायालय, मि
ुीं ई येथे सदर इमारतीवर ठाणे महानगरपाभलकेने

कारवाई करू नये म्हणन
ू हदलेल्या आदे िािाित रहहवािाींनी यार्चका
दाखल केली होती.


सदर यार्चका मा.उच्च न्यायालयाने फे्ाळली असन
ू यार्चकाकताश याींना
रुपये

२५,०००/-

दीं ड

काढण्यात आली होती.

ठोठावण्यात

येऊन

सदर

यार्चका

ननकाली
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सदर अनतधोकादायक इमारत ननषकाभसत करण्याची महानगरपाभलकेने
कायशवाही केलेली आहे .

(२) व (३) सदरची िाि ही सोसाय्ी व ववकासक याींची अींतगशत िाि असन
ू
महानगरपाभलकेच्या अखत्यारीतील नसल्याचे ठाणे महानगरपाभलकेने कळववले
आहे .

(४) प्रश्न उद्िवत नाही.

विधान ििन :
मब
ुां ई.

___________

श्री.राजेनद्र िागित
सधचि,

मिाराष्ट्र विधानपररषद.
______________________________________________________
मुद्रणपूवश सवश प्रकक्रया महाराषट्र ववधानमींडळ सर्चवालयाच्या सींगणक यींिणेवर करण्यात आली आहे .
मुद्रण: िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींिई.

