अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ततसरी यादी

महाराष्ट्र विधानपररषद
दस
ु रे (पािसाळी) अधधिेशन, २०२१
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________
िडाळा (मुांबई) टी.टी. येथे श्री. हहरामणी ततिारी याांना मारहाण
िरणाऱ्या ंुांडाविरोधात िारिाई िरयायाबाबत

(१) ८८९ (१८-०३-२०२०). श्री.प्रविण दरे िर, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय ंह
ृ
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दिनाींक २२ डिसेंबर, २०१९ रोजी फेसबक
ु वरुन आक्षेपार्ह मजकूर प्रससध्ि

(व्र्ायरल) केल्याप्रकरणी समाधान जुगिर, प्रकाश र्सबे, श्रीकाींत यािव,
सत्यवान कोळीं बेकर आिी गि
ुीं ानी श्री.दर्रामणी ततवारी याींना जबर मारर्ाण

करुन जबरिस्तीने त्याचे मि
ुीं ण केल्याप्रकरणी विाळा (मब
ुीं ई) ्ी.्ी. पोलीस

स्थानकात तक्रार दिली असता, पोसलसाींनी गन्
ु र्ा िाखल न करता याकिे
िल
ह करुन प्रकरण िाबन
ु क्ष
ू ्ाकण्याचा प्रयत्न केला, त्यामळ
ु े माजी खासिार
ककरी् सोमय्या व आमिार तासमळ सेलवन याींनी दिनाींक २५ डिसेंबर, २०१९
रोजी पोलीस स्थानकाबार्े र आींिोलन केल्यानींतर पोसलसाींनी उक्त प्रकरणी
गन्
ु र्ा िाखल केला आर्े , र्े खरे आर्े काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आर्े काय, चौकशीच्या

अनष
ीं ाने गन्
ु ग
ु र्ा िाखल करुन न घेणाऱ्या पोलीस अधधकारी व सींबधीं धत
प्रकरणातील िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आर्े ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?

श्री.हदलीप िळसे-पाटील (१५-०६-२०२१) : (१) र्े खरे नार्ी.

दिनाींक २२/१२/२०१९ रोजी फेसबक
ु वरुन आक्षेपार्ह मजकुर प्रससध्ि

केल्यावरुन घिलेल्या घ्नेच्या अनष
ीं ाने श्री.दर्रामण ववजेंद्रमणी ततवारी व
ु ग
ववरोधक याींना विाळा ्ी.्ी.
एकमेकाींववरुध्ि

कोणतीर्ी

तक्रार

पोलीस ठाण्यात आणले असता, त्याींनी
नसल्याचे

साींधगतले.

परीं तु

कायिा

व

सव्ु यवस्थेचा प्रश्न तनमाहण र्ोऊ नये म्र्णून फौजिारी प्रकक्रया सींदर्तामधील
कलम १४९ नस
ु ार त्याींना शाींतता राखण्याची समज िे ण्यात येऊन त्याबाबत
ठाणे िै नदीं िनी क्रमाींक ३०/२०१९, दिनाींक २२/१२/२०१९ अन्वये नोंि घेण्यात
आली.

दिनाींक २३/१२/२०१९ रोजी श्री.दर्रामणी ववजेंद्रमणी ततवारी विाळा

्ी.्ी. पोलीस ठाण्यात तक्रार िे ण्याकरीता आले असता त्याींचा जबाब नोंि

केला व त्याींनी साींधगतलेल्या जबाबावरुन आरोपीींववरोधात अिखलपात्र गन्
ु र्ा
नोंि क्र.२७७२/२०१९ कलम ३२३, ५००, ५०४, ५०६, ३४ भा.िीं .वव. अन्वये
अिखलपात्र तक्रार नोंि करण्यात आली.
िरम्यान

त्यानींतर

प्राप्त

िखलपात्र

मादर्तीवरुन

गन्
ु र्ा

घिल्याचे

तसेच

धचत्रीकरणाच्या

तनषपन्न

झाल्याने

पिताळणी

श्री.दर्रामणी

ववजेंद्रमणी ततवारी याींना दिनाींक २४/१२/२०१९ रोजी कफयाहिी म्र्णन
ू िखलपात्र

गन्
ु ्याच्या प्रथम खबरी अर्वालावर सर्ी करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात

बोलाववले असता प्रथम ते आले नार्ीत. तद्नींतर दिनाींक २५/१२/२०१९ रोजी
सिर कफयाहिी र्जर रादर्ले असता त्याींचा सववस्तर जबाब नोंि करुन

ग.ु र.क्र.४२२/२०१९ कलम १४३, १४७, १४९, ३२५, ३४२, ३२३, ५०४, ५०६,
५०६(२) भा.िीं .वव. अन्वये गन्
ु र्ा नोंि करण्यात आला आर्े .

दिनाींक २५/१२/२०१९ रोजी माजी खासिार श्री.ककरी् सोमय्या व

मा.आमिार

तासमळ

सेलवन

याींनी

पोलीस

ठाण्याच्या

बार्े र

आींिोलन

करण्यापव
ू ीच ररतसर पध्ितीने नमि
ु गन्
ु र्ा िाखल करण्याची प्रकक्रया सरु
ु

वि.प. ३ (3)
करण्यात आली र्ोती. त्यामळ
ु े
मा.आमिार

तासमळ

सेलवन

माजी खासिार श्री.ककरी् सोमय्या व

याींनी

पोलीस

ठाण्याच्या

बार्े र

आींिोलन

केल्यानींतर पोसलसाींनी उक्त प्रकरणी गन्
ु र्ा िाखल केला आर्े , र्े खरे नार्ी.
(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नार्ी.
___________

िळमनुरी (जि.हहांंोली) तालक्
ु यातील शेतिऱ्याांनी किसान सन्मान
योिनेंतंगत ििगमाफीसांदर्ागत िेलेल्या तक्रारीबाबत

(२) १६५६ (१८-०३-२०२०). श्री.विप्लि बािोररया : सन्माननीय सहिार मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कळमनरु ी (जज.दर्ींगोली) तालक्
ु यातील अत्यल्प, अल्पभध
ु ारक व इतर
अनेक शेतक-याींनी ककसान सन्मान योजनेंतगहत कजहमाफीसींिभाहत केलेल्या
तक्रारीचा तनप्ारा करण्यासाठी तालक
ु ास्तरीय ससमती गठीत करण्यात आली
असन
ू उक्त ससमतीकिे ८८१ शेतकऱ्याींच्या तक्रारी आल्या आर्े त, र्े खरे आर्े
काय,

(२) असल्यास, उक्त तक्रारीच्या अनष
ीं ाने ककती शेतकरी कजहमाफीकरीता
ु ग
पात्र ठरले आर्े त व ककती अपात्र ठरले आर्े ,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायहवार्ी केली
वा करण्यात येत आर्े ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?
श्री.शामराि ऊफग बाळासाहे ब पाटील (२२-०३-२०२१) : (१) व (२) अींशत: खरे आर्े .
कळमनरु ी

(जज.दर्ींगोली)

तालक्
ु यातील

छत्रपती

सशवाजी

मर्ाराज

शेतकरी सन्मान योजना २०१७ अींतगहत शेतकऱ्याींच्या तक्रारीींचा तनप्ारा

करण्यासाठी गठीत तालक
ु ास्तरीय ससमतीकिे एकूण १०७८ तक्रार अजह प्राप्त
झाले. उक्त सवह प्राप्त तक्रार अजह तनकाली काढण्यात आले असन
ू त्यापैकी
४८ शेतकऱ्याींना पात्र व १०२७ शेतकरी अपात्र ठरववण्यात आले. तसेच ३
शेतकऱ्याींची नावे अपलोि करणेबाबत बँकाींना कळववण्यात आले आर्े .
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नार्ी.
___________
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हहांंोली येथील बसस्थानिाचे बाांधिाम पूणग िरयायाबाबत
(३) १६७१ (१८-०३-२०२०). श्री.विप्लि बािोररया : सन्माननीय पररिहन मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दर्ींगोली येथील बसस्थानकाच्या नवीन इमारतीचे बाींधकाम अत्यींत
सींथगतीने

सरु
ु

असल्याचे

मार्े

तनिशहनास आले, र्े खरे आर्े काय,

डिसेंबर,

२०१९

मध्ये

वा

त्यािरम्यान

(२) असल्यास, उक्त इमारतीचे बाींधकाम सींथगतीने सरु
ु असण्याची कारणे

काय आर्े त, तसेच सिर इमारतीचे बाींधकाम कधीपयंत पण
ू ह र्ोण्याचे अपेक्षक्षत
आर्े ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?
अॅड. अतनल परब (०२-०६-२०२१) : (१) र्े खरे नार्ी.

(२) बसस्थानकाच्या इमारतीचे काम अींततम ्प्प्यात आर्े . मात्र कोरोना

साथीमळ
ु े सद्य:जस्थतीत काम बींि असन
ू , तनधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार सिरचे
काम सत्वर पण
ू ह र्ोणे अपेक्षक्षत आर्े .
(३) प्रश्न उद्भवत नार्ी.

___________

मुांबईत नांरी सांरक्षण दलामाफगत बसवियायात आलेले र्ोंंे
बांदिस्थेत असल्याबाबत

(४) २२९५ (१८-०३-२०२०). श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय ंह
ु ील
ृ मांत्री पढ
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) यध्
ु िजन्य तसेच आपत्कालीन पररजस्थतीत सवहसामान्य नागररकाींना
सतकहतेचा इशारा िे ण्यासाठी मब
ुीं ईत सन १९६२ मध्ये बसववण्यात आलेल्या
३०६ पैकी १६८ भोंगे ववनावापर बींि असल्याची, तर उवहररत १३८ भोंगे दिखाऊ

असल्याची बाब दिनाींक ३१ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास तनिशहनास
आली आर्े , र्े खरे आर्े काय,
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(२) असल्यास, नागरी सींरक्षण िलाकिून स्वयींसेवक घिवले जात नसल्याने

दिखाऊ बनलेल्या भोंगयाींची िर मदर्न्याला केली जाणारी चाचणी बींि असन
ू
शासनाकिून िल
ह
र्ोत असल्याने अद्यावत तींत्रज्ञानाअभावी सन २००४
ु क्ष
पासन
ह णे बींि आर्े , र्े र्ी खरे आर्े
ू सिर भोंगयाची स्वयींचसलत यींत्रणा पण
ू प
काय,
(३)

असल्यास,

मब
ुीं ई

र्े

शर्र

नेर्मीच

िर्शतवाद्याींच्या

तनशाण्यावर

असल्याने िर्शतवािी ककीं वा र्वाई र्ल्ल्यािरम्यान मोबाईल व इतर यींत्रणा

बींि पित असल्याने नागररकाींना सतकह करण्यासाठी भोंगे मर्त्त्वाची भसू मका

बजावू शकणारे असल्याने सिरर्ू भोंगे कायाहजन्वत करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायहवार्ी केली वा करण्यात येत आर्े ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?

श्री.हदलीप िळसे-पाटील (२४-०६-२०२१) : (१) मब
ुीं ई सर् राज्यात ठाणे, पण
ु े,
नासशक, उरण, तारापरू या दठकाणी नागरी सींरक्षण िलातील सायरन आर्े त.

सवह दठकाणी एआरपी (एअर रे ि वप्रकॉशन) यींत्रणा कालबा्य झाल्याने सवह
भोंगे एकत्रत्रत वाजत नार्ीत. परीं तु बर्
ुीं ईसर् इतर सवह दठकाणी असलेले
ृ न्मब
भोंगे वेतनीक कमहचाऱ्याव्िारे र्स्तचसलत वाजववले जातात. एआरपी यींत्रणा

कालबा्य झाल्याने तत्कालीन सींचालकाींच्या आिे शानस
ु ार बर्
ुीं ईतील १७८
ृ न्मब

भोंगे गोिामात ठे वण्यात आले आर्े त. त्यापैकी ५ भोंगे पन्
ु र्ा कायाहजन्वत
करण्यात आले आर्े त. १३३ भोंगे ्ॅ वपींग पध्ितीने आजतागायत Stand

alone mode वर चालू आर्े त. काढलेले भोंगे जेथे शक्य आर्े त्या दठकाणी
्ॅ वपींग पध्ितीने बसववण्याचे काम सरु
ु आर्े .

(२) व (३) सध्या चालु असलेले १३३ भोंगे नागरी सींरक्षण िलातील वेतनीक
कमहचाऱ्याव्िारे र्स्तचसलत वाजववले जातात. भोंगयाचे स्वयींचसलत यींत्रणा

२००४ पासन
ू कालबा्य झाल्याने नवीन यींत्रणा कायाहजन्वत करण्याचे काम
र्ाती घेतलेले आर्े . िरम्यानच्या कालावधीत MTNL आणण BSNL या केंद्र
शासकीय आस्थापनाींबरोबर वेळोवेळी सायरन वाजववण्याकरीता चचाहसत्रे व
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बैठका

आयोजजत

आस्थापनाींकिून

करण्यात

प्रततसाि

आल्या

समळत

असन
ू ,

नसल्याने,

अद्याप

अद्याप

सिर

िोन्र्ीर्ी

सिरर्ू यींत्रणा
स्वयींचसलतररत्या कायाहजन्वत र्ोऊ शकली नार्ी. यासाठी सींचालक, नागरी,
सींरक्षण, मब
ींु ई याींचेकिून पाठपरु ावा करण्यात येत आर्े .
(४) प्रश्न उद्भवत नार्ी.

___________

मेयो मेडीिल रुग्णालयात “पीपीई” िीट्सचा
तुटिडा तनमागण झाल्याबाबत
(५)

२८५५

(०२-०६-२०२०).

श्री.धंरीशचांद्र

व्यास,

श्री.प्रशाांत

पररचारि,

श्री.प्रविण दरे िर, डॉ.पररणय फुिे, अॅड.तनरां िन डािखरे , श्री.सरु े श धस,
श्री.तनलय नाईि : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपरू शर्रातील मेयो मेिीकल रुगणालयात “पीपीई” कीट्सचा त्
ु विा
तनमाहण

झाल्यामळ
ु े

रूगणालय

प्रशासनाने

वैद्यकीय

सशक्षण

ववभागाकिे

“पीपीई” कीट्सची मागणी करुनर्ी कीट्स उपलब्ध करण्यात आले नसल्याची
बाब मार्े माचह, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशहनास आली आर्े , र्े खरे
आर्े काय,

(२) असल्यास, रूगणालय प्रशासनाने स्थातनक परु वठािार याींच्याकिे १०००

कीट्सची मागणी केली असता त्याच्याकिून केवळ १०० कीट्स उपलब्ध झाले
आर्े त, र्े र्ी खरे आर्े काय,

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

काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने कोणती कायहवार्ी केली वा करण्यात येत
ु ग
आर्े ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?
श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु (०८-०६-२०२१) : (१) व (२) र्े खरे नार्ी.
(३) व (४) प्रश ्न उद्भवत नार्ी.

___________
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हदव्याांंाचे बनािट प्रमाणपत्र दे िून शासिीय सेिेचा
ंैरिापर िेल्याबाबत

(६)

३०२१

(०२-०६-२०२०).

श्री.सदाशशि

खोत,

श्री.ंोवपचांद

पडळिर,

श्री.महादे ि िानिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २१७ ला हदनाांि २५ फेब्रि
ु ारी,

२०२० रोिी हदलेल्या उत्तरा्या सांदर्ागत सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बल
ु ढाणा जजल्र्ा पररषिें तगहत कायह करणाऱ्या अधधकारी/कमहचारी मख्
ु यत:
सशक्षकाींमध्ये िरवषी बिली व पिोन्नतीसाठी बनाव् दिव्याींग प्रमाणपत्र
िे ण्यात येत असल्याचे तनिशहनास आले आर्े , र्े खरे आर्े काय,

(२) असल्यास, धचखली (जज.बल
ु ढाणा) पींचायत ससमतीमध्ये कायहरत असलेले
सवहश्री. ववषणू झगरे व सींजय खेिक
े र याींच्याकिे वार्न परवाना व जजल्र्ा
पररषि सशक्षक कमहचारी क्रीिा स्पधाह सन २०१६-२०१७ मध्ये प्राववण्य

समळववल्याचे प्रमाणपत्र असन
िे खील त्याींच्याकिे ५२% र्े मी पॅरासलससस
ू
असल्याचे दिव्याींग प्रमाणपत्र आर्े , र्े र्ी खरे आर्े काय,

(३) तसेच श्री.अरुण िगिू गरुि, सशक्षक पींचायत ससमती धचखली याींच्याकिे
िे खील वार्न परवाना व जजल्र्ा पररषि सशक्षक कमहचारी क्रीिा स्पधाह सन
२०१६-२०१७ मध्ये प्राववण्य समळववल्याचे प्रमाणपत्र असन
ू त्याींच्याकिेर्ी ४५%
अजस्थव्यींग असल्याचे प्रमाणपत्र आर्े , र्े र्ी खरे आर्े काय,

(४) असल्यास, या सशक्षकाींसर् अनेक सशक्षक व कमहचारी बनाव् दिव्याींग

प्रमाणपत्र काढून शासकीय सेवेचा गैरवापर करीत असल्याच्या तक्रारी अनेक
सींघ्नाींनी प्रशासनाकिे केले आर्े , र्े र्ी खरे आर्े काय,
(५)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

केली

आर्े

काय,

चौकशीच्या अनष
ीं ाने बनाव् दिव्याींग प्रमाणपत्र िे णाऱ्या िोषीींववरुध्ि कोणती
ु ग
कारवाई केली वा करण्यात येत आर्े , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय
आर्े त ?

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (०१-०६-२०२१) : (१), (२) व (३) पींचायत ससमतीमध्ये
कायहरत असलेले श्री.ववषणू झगरे याींच्याकिे वार्न परवाना आर्े . परीं तु ते

अपींग असल्याचे कायाहलयीन असभलेख्यात नोंि नार्ी. श्री.सींजय खेिक
े र
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याींच्याकिे

वार्न

परवाना

असन
ू

४५%

अजस्थव्यींग

असल्याचे

दिव्याींग

प्रमाणपत्र आर्े . परीं तु या िोघाींनीर्ी जजल्र्ा पररषि सशक्षक कमहचारी क्रीिा

स्पधाह सन २०१६-२०१७ मध्ये भाग घेतलेला नसल्यामळ
ु े स्पधेमध्ये प्राववण्य
समळववलेले नार्ी. श्री.अरूण िगिू गरूि सशक्षक याींच्याकिे वार्न परवाना

असन
ू ते ४५% अजस्थव्यींग असल्याचे प्रमाणपत्र आर्े. परीं तु जजल्र्ा पररषि
सशक्षक

कमहचारी

क्रीिा

स्पधाह

सन

२०१६-२०१७

वैधतेची

पिताळणी

नसल्यामळ
ु े स्पधेमध्ये प्राववण्य समळालेले नार्ी.
(४) र्ोय.
(५)

दिव्याींग

प्रमाणपत्राच्या

मध्ये

भाग

वैद्यकीय

घेतलेला

मींिळाकिून

घेण्याबाबत पत्र क्र. बजु जप/साप्रवव-२१४९/२०१७, दिनाींक २२/०६/२०१७ नस
ु ार

सवह कायाहलय प्रमख
ु ाला िे ण्यात आले र्ोते. सिर दिनाींक २२/०६/२०१७ च्या

पत्राला आवार्न िे ण्याकरीता श्री.प्रदिप अपार व इतर ९५ सशक्षकाींनी मा.उच्च
न्यायालय, खींिपीठ नागपरू येथे रर् याधचका क्र. ४७८४/२०१७ िाखल केले.
तसेच मर्ाराषर राज्य अपींग अधधकारी व कमहचारी सींघ्ना जजल्र्ा शाखा

बल
ु ढाणा याींनी सध्
ु िा मा.उच्च न्यायालय, खींिपीठ नागपरू येथे रर् याधचका
क्र. ६२६१/२०१७ िाखल केली. सिर याधचकेच्या अींतररम तनकालानस
ु ार दिनाींक
२२/०६/२०१७ च्या पत्राला स्थधगती िे ऊन जैसे थे पररजस्थती ठे वण्याचे आिे श
दिलेले

आर्े त.

सिर

प्रकरणात

न्यायालयाने

अींततम

तनकाल

दिलेला

नसल्यामळ
ु े जजल्र्ा पररषि बल
ु ढाणा अींतगहत कार्ी अधधकारी व कमहचारी
खास करून सशक्षकाींमध्ये िरवषी बिली व पिोन्नतीसाठी बनाव् दिव्याींगाचे

प्रमाणपत्रे, शासकीय सेवेत गैरवापर झाला ककीं वा नार्ी याबाबतची पिताळणी

करता आलेली नार्ी. तसेच सींबधीं धताींवर कोणतीर्ी कारवाई करण्यात आलेली
नार्ी.

___________

अांधेरी (मुांबई) येथील आांबबिली ंािातील र्ूखड
ां
ंैरव्यिहाराची चौिशी िरयायाबाबत

(७) ३०४३ (२९-०५-२०२०). श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय नंर वििास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) अींधेरी, मब
ींु ई येथील िी.एन.नगर मेरो स्थानकाजवळील मौजे आींत्रबवली
गावातील सी.्ी.एस.क्र. ८६६, ए, बी, सी, आणण िी या भख
ू ींिावरील
आरक्षणात तनयमबा्यररत्या केलेला बिल, र्ररतपट्टयावर करण्यात येत
असलेले बाींधकाम तसेच एफ.एस.आय. गैरव्यवर्ाराची चौकशी करण्याची

मागणी स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी मा.नगर ववकास मींत्री मर्ोियाींकिे दिनाींक
१८ माचह, २०२० रोजी लेखी तनवेिनाव्िारे केली आर्े , र्े खरे आर्े काय,

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

आढळून आले व त्यानष
ीं ाने सिरर् भख
ु ग
ू ींिावर तनयमबा्य बाींधकाम करणाऱ्या
तसेच

उक्त

बाींधकामास

अभय

िे णाऱ्या

सींबधीं धत

िोषी

अधधकाऱ्याींवर

शासनाकिून कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आर्े ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?

श्री.एिनाथ शशांदे (०२५-०६-२०२१) : (१) र्ोय, र्े खरे आर्े .

मा.ववलास पोतनीस, ववधानपररषि सिस्य याींनी दिनाींक ११/०३/२०२०

रोजीच्या पत्राव्िारे तनवेिन दिले आर्े.

(२) व (३) बर्
ुीं ई मर्ानगरपासलका र्द्दीतील मौजे आींत्रबवली गावातील
ृ न्मब
सी.्ी.एस.क्र. ८६६, ए, बी, सी, आणण िी च्या जागेवर मर्ानगरपासलकेच्या
तत्कालीन ववकास योजना-१९९१ मध्ये शासनाने मर्ाराषर प्रािे सशक व नगर

रचना अधधतनयम, १९६६ मधील तरति
ु ीनस
ु ार फेरबिल मींजूर केले असन
ू
ववकास

तनयींत्रण

तनयमावली-१९९१

मधील

तरति
ु ीप्रमाणे

समावेशक

आरक्षणाच्या माध्यमातन
ू ववकास करण्यात आला आर्े . सिर बाींधकामाच्या

जागेवरील ध्वतनप्रिष
ू ण रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करून मर्ाराषर
प्रिष
ू ण

मींिळाचे

प्राधधकरणास

प्रमाणपत्र

बींधनकारक

घेणेबाबत

केले

आर्े .

मब
ुीं ई

त्यामळ
ु े

मर्ानगर

सिरचे

प्रिे श

बाींधकामे

तनयमाप्रमाणेच असल्याने कायहवार्ी करण्याचा प्रश्न उद्भवत नार्ी.
___________

ववकास

र्ी
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मुांबईत लॉिडाऊन्या िाळात नांरीिाां्या बँिेतील ठे िीिर सायबर
ंुन््याव्दारे होणारी आधथगि फसिणूि रोखयायाबाबत

(८) ३२०९ (२९-०५-२०२०). श्री.वििय ऊफग र्ाई धंरिर, श्री.प्रविण दरे िर,

श्री.रामतनिास शसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नांोराि ंाणार, श्री.प्रशाांत
पररचारि, श्री.महादे ि िानिर, डॉ.पररणय फुिे, श्री.सरु े श धस, श्री.तनलय

नाईि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ६४९ ला हदनाांि १२ माचग, २०२० रोिी
हदलेल्या उत्तरा्या सांदर्ागत सन्माननीय ंह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
ृ मांत्री पढ
करतील काय :-

(१) मब
ींु ईत लॉकिाऊनमळ
ु े आधथहक उत्पन्न बींि असताना बँकेतील ठे वीवर

सायबर गन्
अनेकाींची आधथहक फसवणूक
ु र्े गाराींच्या घ्ना वाढत असन
ू
झाल्याचे दिनाींक ६ मे, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास तनिशहनास आले, र्े खरे
आर्े काय,

(२) असल्यास, या ऑनलाईन फसवणुकीचे प्रमाण वाढत असल्याने याप्रकरणी
त्याींचेवर कोणते गन्
ु र्े िाखल करण्यात आले आर्े त, या सायबर गन्
ु र्े गाराींना
अ्क करण्यात आली आर्े काय,
(३)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

मब
ुीं ईतील

लॉकिाऊनच्या काळात नागरीकाींच्या बँकेतील ठे वीवर सायबर गन्
ु ्याव्िारे
र्ोणारी आधथहक

फसवणूक रोखण्यासींिभाहत कोणती कायहवार्ी केली वा

करण्यात येत आर्े ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?
श्री.हदलीप िळसे-पाटील (२५-०६-२०२१) : (१) व (२) र्े खरे आर्े .

फसवणुकीच्या सायबर गन्
ु ्यातील आरोपीींना अ्क करण्यात आली

असन
ू , प्राप्त कफयाहिीनस
ु ार भारतीय िीं ि ववधान आणण मादर्ती व तींत्रज्ञान

अधधतनयम २००८ या कायद्याींतगहतच्या कलमाींन्वये गन्
ु र्े िाखल करण्यात
आले आर्े त. घिलेल्या गन्
ै ी मब
ु ्याींपक
ुीं ईमध्ये १६ जणाींना अ्क करण्यात
आली आर्े .
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(३) लॉकिाऊनच्या काळात Covid-१९ या साथीच्या रोगाचा प्रािभ
ु ाहव र्ोत
असताना
आसमष

Covid-१९

िाखवन
ू

रोगाच्या

वेगवेगळ्या

मादर्तीचे

ककीं वा

फसवणुकीच्या

फसवणुकीच्या

सलींक्स

ऑनलाईन

योजनाींचे
समाज

माध्यमाींवर पाठवन
ू लोकाींना फसवले जाऊ शकते अथवा ई-मेलव्िारे , इीं्रने्

माध्यमाींव्िारे लोकाींची आधथहक फसवणूक र्ोऊ शकते, असा धोका लक्षात
घेऊन मर्ाराषर सायबर कायाहलयाकिून प्रततबींधात्मक कारवाई करताना ववशेष
मागहिसशहका (Advisory) तयार करून प्रसाररत करण्यात आली आर्े .

इलेक्रॉतनक समडिया, सोशल समडिया आणण िै नदीं िन प्रेस नो्च्या

माध्यमातन
ू मर्ाराषर सायबर याींचेकिून जनजागत
ृ ी करण्यात आली आर्े .
लॉकिाऊन व कोरोना (Covid-१९) या मर्ामारीच्या काळात ऑनलाईन
फसवणुकीच्या सायबर गन्
ु ्याींना प्रततबींध घालण्याच्या उद्देशाने नागररकाींना
मागहिशहन करून सतकह रार्ण्याचे आवार्न करण्यात आले आर्े .
कफसशींग,

िेत्रब्/क्रेडि्

कािह ्ॉि,

जॉब

्ॉि,

फेक

वेबसाईट्स,

ऑनलाईन सशक्षण, रॅन्समवेयर, मालवेयर, जस्कसमींग ॲ्ॅ क्स, द्क्ॉक,

ॲमेझॉन, ट्वव्र, व्र्ॉट्सॲप अशा ववववध सायबर माध्यमातन
ू वापरकते
सायबर

ववषयक

ववषयाींसब
ीं ध
ीं ी

गन्
ु ्याींना

ववशेष

बळी

मागहिसशहका

पिू

शकतात

(ॲड्वव्र्ायझरी)

म्र्णून

अशा

मर्ाराषर

ववववध

सायबर

कायाहलयाकिून समाज माध्यमातन
सोशल समडिया आणण प्रेस नो्व्िारे
ू
प्रसाररत करून नागररकाींमध्ये जनजागत
ृ ी करण्यात आली आर्े .

(४) घिलेल्या गन्
ु ्याींची िखल घेतली असल्यामळ
ु े ववलींब झालेला नार्ी.
___________

पाडळी (जि.औरां ंाबाद) येथील प्राथशमि शाळे त
शशक्षिाांची र्रती िरयायाबाबत
(९) ३३४२ (२९-०५-२०२०). श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पािळी (जज.औरीं गाबाि) येथील जजल्र्ा पररषिे च्या प्राथसमक शाळे त ६
सशक्षकाींची पिे मींजूर असताना तेथे तीन सशक्षक कायहरत असल्याचे मार्े
माचह, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशहनास आले आर्े , र्े खरे आर्े काय,
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(२) असल्यास, पािळी येथे वगह १ ली ते ७ वी पयंत एकूण १४२ ववद्याथी
सशक्षण घेत आर्े त, र्े र्ी खरे आर्े काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आर्े काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने सशक्षकाींची भरती करण्याबाबत कोणती कायहवार्ी केली वा करण्यात
ु ग
येत आर्े ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?
श्री.हसन मश्र
ु ीफ (०१-०६-२०२१) : (१) र्े अींशत: खरे आर्े .

जजल्र्ा पररषि, औरीं गाबाि अींतगहत जजल्र्ा पररषि प्राथसमक शाळा

पािळी केंद्र सावींगी बाजार, ता.खुलताबाि या शाळे त एकूण ६ सशक्षकाींची पिे

मींजूर असन
ू सवह पिे भरलेली आर्े त. मार्े फेब्रव
ु ारी व माचह, २०२० या
कालावधीत सिर शाळे तील िोन सशक्षकाींची नेमणक
माध्यसमक व उच्च
ू

माध्यसमक शालाींत पररक्षेसाठी दिनाींक १८/०२/२०२० ते २३/०३/२०२० या
कालावधीसाठी केली र्ोती. सींबधीं धत सशक्षक परीक्षेच्या काळात सर्ायक

परीक्षक म्र्णून कायहरत र्ोते व परीक्षा नसेल त्यादिवशी शाळे त कायहरत र्ोते.
तसेच

सिर

शाळे तील

अन्य

एक

सशक्षक्षका

दिनाींक

१४/०२/२०२०

ते

२९/०३/२०२० या कालावधीत बालसींगोपन रजेवर र्ोत्या. तथावप, बालसींगोपन

रजा कालावधी सींपल्यानींतर सींबधीं धत सशक्षक्षका र्या दिनाींक ३०/०३/२०२० रोजी
तनयसमत शाळे वर रूजू झाल्या आर्े त.

सद्य:जस्थतीत सिर शाळे वर सशक्षकाींचे कुठलेर्ी पि ररक्त नार्ी.

(२) र्ोय.

(३) प्रश्न उद्भवत नार्ी.
(४) प्रश्न उद्भवत नार्ी.
___________

औरां ंाबाद जिल््यातील खािंी रुग्णालयात
मोफत उपचार होत नसल्याबाबत
(१०) ३३५४ (२९-०५-२०२०). श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय सािगितनि
आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) कोववि-१९ ववषाणच
ू ा प्रािभ
ु ाहव झालेल्या रुगणाींवर खाजगी रुगणालयात
मोफत उपचार र्ोईल असे शासनाने जार्ीर केले र्ोते, र्े खरे आर्े काय,

(२) असल्यास, औरीं गाबाि जजल््यातील खाजगी रुगणालयात मोफत उपचार
र्ोत नसल्याचे मार्े मे, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशहनास आले, र्े र्ी
खरे आर्े काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आर्े काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने कोणती कायहवार्ी केली वा करण्यात येत आर्े ,
ु ग
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?

श्री.रािेश टोपे (२४-०५-२०२१) : (१) र्ोय, र्े अींशत: खरे आर्े .

मर्ात्मा फुले जन आरोगय योजना व प्रधानमींत्री जन आरोगय

योजनेंतगहत येणाऱ्या अींधगकृत खाजगी रुगणालयाींमध्ये २० पॅकेजेस अींतगहत
कोववि-१९ आजारासाठी उपचाराची मोफत सवु वधा दिनाींक २३ मे, २०२० च्या
शासन तनणहयानस
ु ार उपलब्ध करुन िे ण्यात आलेल्या आर्े त.

(२) र्े खरे नार्ी. औरीं गाबाि जजल््यात २० पॅकेजेस अींतगहत मार्े मे, २०२०

मध्ये एकूण ९ रुगणाींना खाजगी अींधगकृत रुगणालयाींमध्ये उपचार झाले
आर्े त.

(३) प्रश्न उद्भवत नार्ी.
(४) प्रश्न उद्भवत नार्ी.

___________

जिल्हा पररषद शशक्षिाां्या तनयमबा्य आांतरजिल्हा बदल्याांबाबत
(११)

३३५६

(२९-०५-२०२०).

श्री.ंोवपकिशन

बािोरीया :

ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) जजल्र्ा पररषि सशक्षकाींच्या तनयमबा्य आींतरजजल्र्ा बिल्या मार्े
ऑगस््, २०११ ते मार्े माचह, २०१३ या कालावधीत करण्यात आल्या, र्े खरे
आर्े काय,
(२)

असल्यास,

७४

सशक्षकाींच्या

तनयमबा्य

बिल्याींसाठी

तीन

सशक्षणाधधकाऱ्याींसर् एका अधीक्षकाची खातेतनर्ाय चौकशी सरु
ु करण्यात
आली, र्े र्ी खरे आर्े काय,
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(३) असल्यास, ववभागीय आयक्
ु ताींचे आींतरजजल्र्ा बिली करु नये असे आिे श
असतानार्ी ८० पेक्षा अधधक सशक्षकाींना रुजू करुन घेण्यात आले, र्े र्ी खरे
आर्े काय,

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

काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने सींबधीं धताींवर कोणती कारवाई केली वा
ु ग
करण्यात येत आर्े ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?
श्री.हसन मश्र
ु ीफ (०१-०६-२०२१) : (१) र्ोय, र्े खरे आर्े.

सिरची बाब जजल्र्ा पररषि, अकोला कायाहलयाशी सींबधीं धत आर्े .

(२) र्ोय, र्े खरे आर्े .

(३) आींतरजजल्र्ा बिलीव्िारे जजल्र्ा पररषि अकोला येथे ८० सशक्षक रूजु
झाले.

(४) सिर प्रकरणाची चौकशी सरू
करण्यात आली आर्े व सींबधीं धतावर
ु
खातेतनर्ाय चौकशीची कायहवार्ी सरू
ु आर्े .
(५) प्रश्न उद्भवत नार्ी.

___________

इतर राज्यातील िामंाराांनी स्िंािी िायायािरीता
आांदोलन िेल्याबाबत
(१२)

३३८९

(५-०६-२०२०).

डॉ.पररणय

फुिे,

श्री.रामदास

सन्माननीय ंह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ मांत्री पढ

आांबटिर :

(१) चींद्रपरू शासकीय वैद्यककय मर्ाववद्यालय बाींधकामाच्या कामाकरीता
छत्तीसगि, उत्तरप्रिे श, त्रबर्ार, पजश्चम बींगाल, ओिीसा व झारीं खि येथील
१५००

कामगाराींनी

स्वगावी

जाण्याकरीता

चींद्रपरू

र्ै द्राबाि

मर्ामागाहवर

आींिोलन केल्याचे दिनाींक ३ मे, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास तनिशहनास आले,
र्े खरे आर्े काय,

(२) असल्यास, सिर परप्राींततयाींना त्याच्या कामाची थकीत रक्कम सींबधीं धत
कींत्रा्िाराकिून दिली गेली नसल्यामळ
ु े परप्राींततयामध्ये असींतोष तनमाहण
झाला आर्े , र्े र्ी खरे आर्े काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आर्े काय व

त्यानस
ु ार सींबधीं धत परप्राींततयाींना स्वगर्
ृ ी पोर्चववण्यासाठी कोणती ववशेष
व्यवस्था केली वा करण्यात येत आर्े ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?
श्री.हदलीप िळसे-पाटील (१७-०२-२०२१) : (१) र्ोय, र्े खरे आर्े .

(२) र्े खरे नार्ी. शापरु जी पालनजी कीं.प्रा.सल., जज.पण
ु े या कींपनीच्या
प्रतततनधीसोबत तर्ससलिार, चींद्रपरू याींना सिर कींपनीच्या मजूराींचे मार्े माचह,

२०२० पयंतचे वेतन अिा करण्यात आले असन
ू सिर घ्नेच्या दिवसापयंत

मजूराींचे वेतन कींपनीच्या तनयमानस
ु ार ववनाववलींब ८ दिवसाींचे आत त्याींच्या
खात्यात जमा करण्याच्या सच
ू ना तर्ससलिार, चींद्रपरू याींनी दिलेल्या आर्े त

तसेच कोणत्यार्ी मजूराींचे वेतन कोणत्यार्ी ठे केिाराकिे िे वू नये अशा सच
ू ना
िे ण्यात आल्या असन
ू र्ी बाब कींपनीने मान्य केली आर्े.

(३) उपरोक्त प्रकरणी तर्ससलिार, चींद्रपरू याींनी कींपनी व्यवस्थापनेला
दिलेल्या

तनिे शानस
ु ार

त्याची

पत
ह ा
ु त

करुन

सींबधीं धत

राज्य

प्रशासकीय

परवानगी प्रकक्रया पण
ू ह झालेल्या त्रबर्ार, उत्तर प्रिे श, मध्य प्रिे श व झारखींि

मधील एकूण ४११ कामगार याींना त्याींचे स्वग्रामास पोर्चववण्याची व्यवस्था

केली आर्े . तसेच राज्य प्रशासकीय प्रकक्रया पण
ू ह न र्ोऊ शकलेल्या आसाम,
छत्तीसगढ, दिल्ली, पींजाब, राजस्थान, पजश्चम बींगाल, मध्यप्रिे श व झारखींि

येथील ४९२ कामगार र्े स्वत:ची व्यवस्था करुन स्वग्रामी गेले तसेच १८६
कामगार र्े कींपनीमध्येच रादर्ले आर्े त.
(४) प्रश्न उद्भवत नार्ी.

___________

औरां ंाबाद येथील प्रादे शशि न्यायसहायि िैज्ञातनि
प्रयोंशाळे तील तांत्रज्ञाांची पदे र्रयायाबाबत
(१३) ३५२३ (०२-०६-२०२०). श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय ंह
ु ील
ृ मांत्री पढ
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१)

औरीं गाबाि

येथील

प्रािे सशक

न्यायसर्ायक

वैज्ञातनक

प्रयोगशाळे त

(फॉरे जन्सक लॅ ब) सरु
ु करण्यासाठी गर्
ृ खात्याने सायबर व्र्ॉईस म्े ररयल,

अमेररकेचे अद्ययावत इन-केस सॉफ््वेअर, क्लॉऊि कॉम्प्य्
ु ीींगसर् इतर

आवश्यक यींत्रसामग्री या लॅ बला उपलब्ध करुन िे ण्यात आली असन
ू र्ी

यींत्रसामग्र
ु ी चालववण्यास कुशल तींत्रज्ञ नसल्याचे मार्े जानेवारी, २०२० मध्ये
वा त्यािरम्यान तनिशहनास आले, र्े खरे आर्े काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

भरण्याबाबत कोणती कायहवार्ी केली वा करण्यात येत आर्े ,

तींत्रज्ञाींची

पिे

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?

श्री.हदलीप िळसे-पाटील (११-०५-२०२१) : (१) व (२) र्े खरे नार्ी. प्रािे सशक
न्यायसर्ायक वैज्ञातनक प्रयोगशाळा, औरीं गाबाि येथे सींगणक गन्
ु र्े , ध्वनी व
ध्वनीकफत ववश्लेषण ववभागात वैज्ञातनक सर्ायक िजाहचे तींत्रज्ञ उपलब्ध

आर्े त. सिर कमहचारी प्रकरणे ववश्लेवषत करीत असन
ू सिर प्रकरणे प्रततवेदित
करण्यासाठी
करण्यात

मब
ुीं ई

प्रयोगशाळे तील

येत आर्े त.

खालीलप्रमाणे आर्े .
तसेच,

औरीं गाबाि

सींचालनालयातील

अधधकाऱ्याींच्या

माफहतीने

प्रयोगशाळे तील ररक्त
सींगणक

गन्
ु र्े ,

ध्वनी

प्रततवेदित

पिाींची जस्थती
व

ध्वनीकफत

ववश्लेषण ववभागासाठी कुशल तींत्रज्ञ उपलब्ध र्ोण्यासाठी मर्ाराषर लोकसेवा
आयोगामाफहत वैज्ञातनक अधधकारी ग्-ब या सींवगाहच्या एकूण ४३ ररक्त

पिाींची जादर्रात दिनाींक १५/१०/२०१८ रोजी प्रससध्ि करण्यात आलेली असन
ू
त्याकरीता मर्ाराषर लोकसेवा आयोगामाफहत मल
ु ाखती घेण्यात आलेल्या
आर्े त.

(३) प्रश्न उद्भवत नार्ी.

___________

मूलर्ूत सुविधा ि रोिंारसांधी ग्रामपांचायतस्तरािर उपलब्ध
िरयायासाठी घालयायात आलेल्या लोिसांख्या तनिषाबाबत

(१४) ३६०६ (२९-०५-२०२०). श्री.ियांत पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) मल
सवु वधा व रोजगारसींधी ग्रामपींचायतस्तरावर उपलब्ध करून
ू भत
ू
िे ण्यासाठी ग्रामपींचायतीींचा सवांगीण ववकास करण्याचा उद्देश समोर ठे वन
ू

जजल्र्ा वावषहक योजनेंतगहत ५ र्जारपेक्षा अधधक लोकसींख्या असलेल्या
ग्रामपींचायतीला नागरी सवु वधा परु ववण्यात येणार आर्े त, र्े खरे आर्े काय,
(२)

असल्यास,

रायगि

जजल््यामध्ये

८२४

ग्रामपींचायतीींपक
ै ी

३८

ग्रामपींचायतीींची लोकसींख्या र्ी ५ र्जारापेक्षा अधधक आर्े , र्े र्ी खरे आर्े
काय,

(३) असल्यास, लोकसींख्येच्या तनकषामळ
ु े जजल््यातील अन्य ग्रामपींचायतीींचा

या योजनेमाफहत ववकास र्ोत नसल्यामळ
ु े सिर ग्रामपींचायतीींना ववकास
कामाींपासन
ू वींधचत रर्ावे लागत आर्े , र्े र्ी खरे आर्े काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने लोकसींख्येच्या तनकषात सशधथलता
आणण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आर्े ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (२२-०६-२०२१) : (१), (२), (३) व (४) दिनाींक १६ सप््ें बर,

२०१० च्या शासन तनणहयानस
ु ार ५००० पेक्षा अधधक लोकसींख्या असलेल्या
ग्रामपींचायतीींना जजल्र्ा वावषहक योजनेंतगहत मोठ्या ग्रामपींचायतीींना नागरी

सवु वधाींसाठी ववशेष अनि
ु ान (ववद्यत
ु ीकरणासर्) र्ी योजना राबववण्यात येत
आर्े .

रायगि

जजल््यामध्ये

एकूण

८१०

ग्रामपींचायती

ग्रामपींचायतीची लोकसींख्या र्ी ५ र्जारापेक्षा अधधक आर्े .

असन
ू

५४

ज्या ग्रामपींचायतीींची लोकसींख्या ५ र्जारपेक्षा कमी आर्े अशा

ग्रामपींचायतीींकरीता

जजल्र्ा

वावषहक

योजनेतन
ू

व

शासनाकिील

मा.लोकप्रतततनधीींनी सच
ु ववलेल्या मल
ू भत
ू सवु वधा तसेच जजल्र्ा पररषिे च्या
स्वउत्पन्नाच्या तनधीमधून ववकास कामे मींजरू केली जातात.
(५) प्रश्न उद्भवत नार्ी.

___________
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राज्यात टोमॅटो्या वपिाला ततरां ंा विषाणूचा सांसंग झाल्याची खोटी
बातमी ित्ृ तिाहहनीिरून प्रसाररत िरयायात आल्याबाबत

(१५)

३६७८

(०३-०६-२०२०).

श्री.सदाशशि

खोत,

श्री.ंोवपचांद

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पडळिर :

(१) राज्यात ्ोमॅ्ोच्या वपकाला कोरोना पेक्षार्ी भयींकर अशा ततरीं गा
ववषाणच
ू ा सींसगह झाला असल्याची खो्ी बातमी कुठे र्ी सत्य व तथ्य न

तपासता एका वत्ृ तवादर्नीने प्रसाररत केल्याचे मार्े मे, २०२० च्या िस
ु ऱ्या
आठवड्वयात तनिशहनास आले आर्े , र्े खरे आर्े काय,

(२) असल्यास, कधथत ववषाणू सींिभाहत कृषी खाते व कृषी तज्ञाींचा कुठलार्ी
असभप्राय न घेता सोशल समडियावरून सिर बातमी पसरल्यामळ
ु े पररणामतः

्ोमॅ्ो वपकाींचे मोठ्या प्रमाणात नक
ु सान र्ोवन
ू ्ोमॅ्ो उत्पािक शेतकरी

अिचणीत आला असन
ू सिर वत्ृ तवादर्नी ववरोधात शेतकऱ्याींनी अनेक तक्रारी
िाखल केले असल्याचेर्ी तनिशहनास आले आर्े , र्े र्ी खरे आर्े काय,

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

काय आढळून आले व त्यानस
ु ार अशा खोट्या बातम्या प्रसाररत करणाऱ्या
िोषी वत्ृ तवादर्नी ववरोधात कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आर्े

तसेच भववषयकाळात अशा खोट्या बातम्या प्रसारीत करणाऱ्या वत्ृ तवादर्न्याींना
आळा घालण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आर्े ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?

श्री.उध्दि ठािरे (१८-०५-२०२१) : (१), (२) व (३) ्ोमॅ्ो वपकावरील नवीन

ततरीं गा ववषाणज
ू न्य रोगाच्या प्रािभ
ु ाहवामळ
ु े ्ोमॅ्ो उत्पािक शेतकरी त्रस्त
असल्याची बातमी द्व्र्ी-९ या मराठी वत्ृ तवादर्नीवर दिनाींक १५ मे, २०२०
रोजी प्रसाररत झाली. खाजगी िरु धचत्रवादर्नी व केबल ने्वकह यावर प्रसाररत

र्ोणारे कायहक्रम सींदर्तेनस
ु ार र्ोतात ककीं वा नार्ी यावर तनयींत्रण ठे वण्यासाठी
केंद्र सरकारच्या केबल ्े सलव्र्ीजन ने्वकह व रे गयॅल
ु ेशन ॲक्् १९९५ मधील

तरति
ु ीनस
ु ार गठीत राज्यस्तरीय सींतनयींत्रण ससमतीमाफहत अशा बाबीीं केंद्रीय
नभोवाणी व प्रसारण मींत्रालयाकिे पाठववण्याची तरति
ु आर्े .
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या ववषयी राज्यस्तरीय सींतनयींत्रण ससमतीच्या दिनाींक १० सप््ें बर,

२०२० रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या तनणहयानस
ु ार, कृषी
आयक्
ु तालय, पण
ु े याींच्याकिील दिनाींक १४ ऑक््ोबर, २०२० रोजीच्या

अर्वालानस
ु ार उक्त बातमी ववषयीच्या ववववध प्रश्नाींचे/शकाींचे तनराकरण

करण्यात आले असन
ू , सिर बातमी द्व्र्ी-९ या मराठी वत्ृ तवादर्नीने मागे
घेतल्याचे नमि
ु केले आर्े . सिर बातमी एक अफवा असन
ू ्ोमॅ्ो उत्पािक
शेतकऱ्याींनी त्यावर ववश्वास ठे ऊ नये तसेच र्ी बातमी तनराधार असल्याने

द्व्र्ी-९ या मराठी वत्ृ तवादर्नीने सिर बातमी मागे घेतली आर्े . याबाबतची
प्रससध्िी

ववववध

अधधपररक्षण

वत्ृ तपत्रामधन
ू /वत्ृ तवादर्न्यावरून

पस्
ु तके

व प्रकाशने

कायाहलय,

ववनामल्
ु य

मब
ुीं ई याींनी

िे ण्याबाबत

सवह प्रससध्िी

माध्यमाींना दिनाींक २९ सप््ें बर, २०२० रोजी G-mail व्िारे ववनींती केली आर्े .
(४) प्रश्न उद्भवत नार्ी.

___________

िाांद्रे-िसोिा सी-शलांि्या िाजस्टां ं याडग्या िामाबाबत
(१६)

३९००

(१४-०९-२०२०).

डॉ.(श्रीमती)

मतनषा

िायांदे :

सन्माननीय

सािगितनि बाांधिाम (सािगितनि उपक्रम) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) वाींद्रे-वसोवा सी-सलींकच्या काजस््ीं ग यािहच्या कामाची सद्य:जस्थती काय
आर्े ,

(२) तसेच उक्त प्रकल्पाचे कामास प्रत्यक्षात कधीपासन
ू सरु
ु वात करण्यात
येणार आर्े , याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायहवार्ी केली वा
करण्यात येत आर्े ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आर्े त ?
श्री.एिनाथ शशांदे (२५-०६-२०२१) : (१) वसोवा-वाींद्रे सेतच्
ू या प्रकल्पाकरीता
पयाहयी काजस््ीं ग यािहसाठीची जागा मार्े मे, २०२० च्या ई-तनवविे व्िारे भाड्वयाने
घेण्यात

आली

असन
ू

काजस््ीं ग

यािह ववकससत

करण्यासाठी

कींत्रा्िाराला ती िे ण्यात आली आर्े . सिर काम प्रगतीपथावर आर्े .

ते

ईपीसी
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(२) वसोवा-वाींद्रे सागरी सेतच्
ू या प्रकल्पाींच्या कामास सरू
ु वात करण्यात आली
असन
ू कामाची भौगोसलक प्रगती-१.७५६% इतकी आर्े .
(३) प्रश्न उद्भवत नार्ी.

___________

मायक्रोफायनान्स िांपन्याांिडून शेतिरी ि बचत ंटाांनी
घेतलेल्या ििाग्या िसूलीबाबत

(१७) ४०६८ (३०-०७-२०२०). श्री.रामदास आांबटिर, श्री.धंरीशचांद्र व्यास :
सन्माननीय ंह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ मांत्री पढ

(१) राज्यात मोठ्या प्रमाणात फायनान्स कींपन्या कायहरत असन
ू त्यातील

उत्कषह फायनान्स, भारतीय समध्
ृ िी फायनान्स, मदर्ींद्रा फायनान्स, श्रीराम

सस्ी फायनान्स यासारखे मायक्रोफायनान्स कींपन्याींकिून शेतकरी व बचत
ग्ाींनी घेतलेल्या कजाहच्या वसल
ू ीसाठी व कजाहचा र्प्ता भरण्यासाठी धमक्या
िे ण्यात येत असल्याचे दिनाींक १६ जून, २०२० रोजी वा त्यासमारास
तनिशहनास आले, र्े खरे आर्े काय,

(२) असल्यास, राज्यात कोरोनासारखे मर्ामारीचे सींक् उद्भवल्याने लोकाींच्या
र्ातातली कामे ३ मदर्ने बींि असल्याने आधथहक अिचण लक्षात घेता ररझव्र्ह

बॅंकेव्िारे लॉकिाऊन काळात कजाहच्या र्प्त्यात ६ मदर्न्याींची मि
ु त वाढ

िे वन
ू र्ी मायक्रोफायनान्स कींपन्याींकिून कजहिाराना धमक्या व वस्तच
ू ी उचल

करण्याचा प्रकार राज्यात घित असल्याने अशा मायक्रोफायनान्स कींपन्याींवर
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आर्े,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?
श्री.हदलीप

िळसे-पाटील

(२४-०५-२०२१)

:

(१)

फायनान्स

कींपन्याींकिून

कजहिाराींना कजह वसल
ू ीसाठी तगािा लावन
ू धमकावण्यासींिभाहत तीन घ्ना
राज्यात तनिशहनास आल्या आर्े त.

अ) यवतमाळ जजल््यात घा्ीं जी येथे

१ गन्
ु र्ा नोंि आर्े . इींस््ीं ्

फायनान्स कींपनी, यवतमाळ किून कजाहवर घेतलेले ्ॅ क्ररचे र्प्ते
थकीत झाल्याने

दिनाींक

२/०३/२०२०

रोजी

सिर बँकेचे

वसल
ू ी
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अधधकारी याने रॅ क््र घेवन
ू गेल्याने मदर्ला शेतकरी याींनी ववचारणा

केली असता वसल
ू ी अधधकाऱ्याने ततला सशवीगाळ करुन त्या मदर्ला
शेतकऱ्याचे र्ात पकिून ववनयभींग केला.

ब) वासशम येथील प्रकरण सन २०१८ मधील आर्े . पोलीस स््े शन,
सशरपरू येथे अप.क्र.१४३/२०१८ मध्ये मदर्ींद्रा फायनान्स या कींपनीच्या
एींज्ववरुध्ि कलम ३०६ भािीं वव अन्वये गन्
ु र्ा िाखल आर्े .

क) नागपरू ग्रासमण येथे सन २०१७ मध्ये पोलीस स््े शन बोरी येथे
अिखलपात्र गन्ु र्ा क्र. ६९/१७ कलम ५०६ भाींिवव अन्वये नोंि आर्े .

सिर प्रकरणी इस्त क्र. १०/२०१७ कलम १०७, ११६ (३) जाफौ
दिनाींक

१३/०२/२०१७

रोजी

यातील

कायहवार्ी करण्यात आलेली आर्े .

आरोपीववरुध्ि

प्रततबींधात्मक

(२) लघवु वत्त कींपन्याींकिून दिलेल्या कजाहची वसल
ु ी करताींना कींपन्याींकिून
धमक्या िे णे वा जबरिस्तीने कजहवसल
ु ी करण्याचा प्रकार तनिशहनास आल्यास
अशा कींपन्याववरुध्ि कायिे शीर कायहवार्ी करण्यात येत.े
(३) प्रश्न उद्भवत नार्ी.

___________

महाराष्ट्र सुरक्षा बला्या ििानाांना उपचारासाठी रुग्णालय, आरोग्य

विमा तसेच मत्ृ यू ओढािल्यास िुटुांबबयाांना आधथगि मदत दे यायाबाबत
(१८) ४१८३ (१५-०७-२०२०). श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय ंह
ृ मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मर्ाराषर सरु क्षा बलाचे सम
ु ारे नऊ र्जार जवान कींत्रा्ी पध्ितीवर काम

करीत असन
ीं ीच्या पाश्वहभम
ू कोरोना आणण ्ाळे बि
ू ीवर राज्यातील सम
ु ारे १६२
सींवेिनशील दठकाणच्या सरु क्षेची जबाबिारी त्याींच्यावर आर्े , र्े खरे आर्े
काय,

(२) असल्यास, कोरोनाबाधधत रुगणालयाींमध्ये िे खील र्े जवान जीव धोक्यात
घालन
काम करीत असन
मब
ू
ू
ुीं ई व पण्
ु यात अनेक जवानाींना कोरोनाची
लागणर्ी झाली आर्े , र्े र्ी खरे आर्े काय,
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(३) असल्यास, सध्याच्या आपत्कालीन पररजस्थतीत केवळ प्रवास भत्ता

वगळता कोणत्याच सवु वधा जवानाींना समळत नसल्याने जवानाींची गैरसोय
र्ोत आर्े , र्े र्ी खरे आर्े काय,

(४) असल्यास, पोलीस आणण मर्ापासलका कमहचाऱ्याींप्रमाणे या जवानाींना

कोरोनाची लागण झाल्यास उपचारासाठी रुगणालय, आरोगय ववमा तसेच मत्ृ यू
ओढवल्यास कु्ुींत्रबयाींना आधथहक भरपाई िे ण्याबाबत शासनाकिून कोणता
तनणहय घेण्यात आला आर्े,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोरोना व ्ाळे बि
ीं ीच्या

काळात मर्ाराषर सरु क्षा बलाच्या जवानाींना उपचारासाठी रुगणालय, आरोगय

ववमा तसेच मत्ृ यू ओढवल्यास कु्ुींत्रबयाींना आधथहक मित िे ण्याबाबत कोणती
कायहवार्ी केली वा करण्यात येत आर्े ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?
श्री.हदलीप िळसे-पाटील (२५-०६-२०२१) : (१) र्े खरे आर्े .

(२) र्े खरे आर्े . दिनाींक २२/०७/२०२० पावेतो ववववध दठकाणी कायहरत

असलेल्या एकूण ९९३३ पैकी २७५ जवानाींना कोरोनाची लागण झाली असन
ू
त्यापैकी

२४७

जवान

कोरोना

रुगणालयामध्ये उपचार घेत आर्े त.

मक्
ु त

झाले

आर्ेत.

तर

२८

जवान

(३) र्े खरे नार्ी.

कोरोना आजाराच्या पाश्वहभम
ु ीवर जवानाींना ववववध सवु वधा उपलब्ध

करुन िे ण्यात आलेल्या आर्े त.
१) अततसींवेिनशील

दठकाणी

उिा.

र्ॉजस्प्ल्स,

िींवपींग

ग्राऊींि

इ.

आस्थापनेवरील कायहरत जवानाींना त्याींच्या वैद्यकीय गरजाची पत
ह ा
ु त
र्ोणेकामी वैद्यकीय भत्ता रुपये १०००/- िरमर्ा िे ण्यात येत आर्े .

२) कतहव्याच्या दठकाणी र्जर रार्ण्यासाठी सवह जवानाींना रुपये १०००/प्रवासभत्ता िे ण्यात येत आर्े .

३) आधथहक अिचणीत असलेल्या व लॉकिाऊनमळ
ु े सावहजतनक वार्तक
ू
व्यवस्थेअभावी रजेवरुन कतहव्य दठकाणी येऊ न शकलेल्या जवानाींना
त्रबनव्याजी

व ररफींिेबल रुपये १०,०००/-

याप्रमाणे

एकूण

जवानाींना एकूण रक्कम रुपये २३,९०,०००/- िे ण्यात आलेली आर्े .

२३९
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४) सींवेिनशील दठकाणी कायहरत जवानाींना मास्क्स, सॅतन्ायझरस, र्ॅि

गलोव्र्ज, फेस सशल्ि इ. (Protective Gears) उपलब्ध करुन
िे ण्यात आली आर्े त.

५) कोरोना

सींसगह

र्ोऊ

नये

म्र्णन
ू

प्रततकारशक्ती

वाढववण्यासाठी

आसेतनक अल्बम-३० आणण जीवनसत्व क यक्
ु त गोळ्या जवानाींना
िे ण्यात आलेल्या आर्े त.

६) लॉकिाऊन कालावधीतर्ी जवानाींना माचह, एवप्रल, मे आणण जून या
मदर्न्याींचे वेतन वेळेवर िे ण्यात आलेले आर्े .

(४) कोरोना सींसगह र्ोऊन रुगणालयात उपचाराथह िाखल जवानाींना तातिीची

वैद्यकीय गरज आणण योगय आर्ार यासाठी रुपये ३०००/- सा्य त्वरीत दिले
जात आर्े .

राज्य

कामगार

ववमा

औषधोपचार सवु वधा उपलब्ध आर्े .
त्यात

योजनेंतगहत

(ESIC)

जवानाींना

मोफत

कतहव्यावर असताना जवानाींना कोरोना सींसगह झाल्यास व िि
ु े वाने
त्याींचा

मत्ृ यू

झाल्यास

त्याींच्या

कु्ुींत्रबयाींना

आधथहक

मर्ामींिळाकिून िे ण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनस्तरावर ववचाराधीन आर्े .

सर्ाय्य

(५) कोरोना व ्ाळे बि
ीं ीच्या काळात मर्ाराषर सरु क्षा बलाच्या जवानाींना
उपचारासाठी रुगणालय, आरोगय ववमा तसेच मत्ृ यू ओढावल्यास कु्ुींत्रबयाींना
आधथहक मित िे ण्याबाबत उपरोक्त प्रमाणे कायहवार्ी करण्यात येत आर्े .
(६) प्रश्न उद्भवत नार्ी.

___________

माय ऑन एनिी िांपनीने नांररिाांची फसिणूि िेल्याबाबत
(१९) ४५०७ (१५-०७-२०२०). श्री.सजु ितशसांह ठािूर : सन्माननीय ंह
ृ मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात सन २०१८-२०१९ मध्ये बायोडिझेल पींप एजन्सी िे ण्याच्या नावाने

माय ऑन एनजी या कींपनीने साींगली ते नागपरू िरम्यानच्या सम
ु ारे १६८
नागररकाींना प्रत्येकी रुपये १५ लाख असा करोिो रुपयाींना फसववल्याचे मार्े
जून, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशहनास आले आर्े, र्े खरे आर्े काय,
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(२) असल्यास, सिर कींपनीने प्रभािे वी (मब
ींु ई) येथे कायाहलय उघिून त्या

कायाहलयातन
ू अनेक गरजूींना सिर बायोडिझेल पींपाची एजन्सी घेण्याबद्दल एक

दिवसाचे सशत्रबर घेऊन ववववध मागहिशहन केले र्ोते, सिरर्ू कींपनीचे कायाहलय
बींि असन
झालेल्या १६८
ू मालक कुठे सापित नार्ी, यासाठी फसवणक
ू
जणाींपक
ै ी ४१ जणाींनी एकत्र येऊन सिर कींपनीववरुध्ि कायिे शीर कारवाई
करण्याची मागणी केली आर्े , र्े र्ी खरे आर्े काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नागररकाींची फसवणक
ू
करणाऱ्या सिर कींपनीववरुध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आर्े ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?

श्री.हदलीप िळसे-पाटील (१५-०६-२०२१) : (१), (२) व (३) राज्यात सन

२०१८-२०१९ मध्ये माय ऑन एनजी कींपनीने रर्े लसशप िे ण्यासाठी इन
डिझेल कींपनीचे बायोडिझेल ववक्रीकरीता खो्े ले्र ऑफ इींन्िें् तयार करुन,

बनाव् कागिपत्रावर स्या घेऊन बायोडिझेल पींप ्ाकून िे ण्यासाठी सिर
कींपनीने गत
ुीं वणक
ू करणाऱ्या गत
ुीं वणक
ू िाराींची फसवणक
ू केली म्र्णून पोलीस
अधीक्षक, जालना, बल
ु ढाणा, नींिरु बार, कोल्र्ापरू व पोलीस आयक्
ु त, मब
ुीं ई

(िािर पोलीस स््े शन) या दठकाणी प्रत्येकी १ अशा एकूण ५ तक्रारी प्राप्त
झाल्या र्ोत्या. या प्रकरणात आतापयंत एकूण ९ नागरीकाींना फसववल्याचे
तनषपन झालेले आर्े .

वरील तक्रारीच्या अनष
ीं ाने खालील ४ गन्
ु ग
ु र्े िाखल करण्यात आले

आर्े त :-

१) पोलीस अधीक्षक, जालना याींचे कायहक्षेत्रातील, पोलीस ठाणे, परतरू

येथे दिनाींक ३०/०८/२०१९ रोजी ग.ु र.क्र. २२०/२०१९, कलम ४०६,
४०९, ४२०, ४६८, ४७१, १२०(ब) ३४ भा.िीं .वव. प्रमाणे गन्
ु र्ा िाखल
आर्े .

२) पोलीस अधीक्षक, नींिरु बार याींचे कायहक्षत्र
े ातील, पोलीस ठाणे, शर्ािा

येथे दिनाींक १०/०६/२०१९ रोजी ग.ु र.क्र. २०२/१९, कलम ४०६, ४०८,
४०९, ४२०, ४६७, ४६८, १२०(ब) ३४ भा.िीं .वव. प्रमाणे गन्
ु र्ा िाखल
आर्े .
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३) पोलीस अधीक्षक, बल
ु ढाणा याींचे कायहक्षेत्रातील, पोलीस ठाणे, जळगाींव
जामोि येथे दिनाींक ०३/०९/२०१९ रोजी ग.ु र.क्र. ५५०/१९, कलम ४०६,
४२०, ४६७, ४६८, ४७१, ३४ भा.िीं .वव. प्रमाणे गन्
ु र्ा िाखल आर्े .

४) पोलीस

अधीक्षक,

कोल्र्ापरू

याींचे

कायहक्षत्र
े ातील,

पोलीस

ठाणे,

राधानगरी येथे दिनाींक १९/०९/२०१९ रोजी ग.ु र.क्र. १५८/१९, कलम

४०६, ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, ३४ भा.िीं .वव. प्रमाणे गन्
ु र्ा िाखल
आर्े .

अपर

पोलीस

आयक्
ु त

(गन्
ु र्े ),

मब
ुीं ई

याींनी

चौकशीअींती

प्रकरण

दिवाणी

स्वरुपाचे

बर्
ुीं ई
ृ न्मब

पोलीस

आयक्
ु तालयाच्या कायहक्षेत्रात श्री.तनतीन राजे याींनी दिलेल्या कफयाहिीवरुन
अजाहच्या

असल्याचे

अजहिारास

कळववण्यात आले र्ोते. त्यामळ
ु े या प्रकरणी गन्
ु र्ा िाखल केल्याचे दिसन
ू
येत नार्ी. त्यानींतर अजहिार याींनी मा.उच्च न्यायालयात रर् वप्ीशन
क्र.१३०६/२०१९ िाखल केले आर्े . सिर प्रकरण न्यायप्रववष् आर्े .

तसेच पोलीस ठाणे परतरू येथील ग.ु र.क्र. २२०/२०१९ या गन्
ु ्यातील

कफयाहिी प्रशाींत राखे, रा.परतरू व माय ऑन एनजी कींपनी याींच्यामध्ये करार

र्ोऊन करारानस
ु ार १५ लाख रुपये अनामत रक्कम म्र्णून दिली र्ोती. परीं तु
कफयाहिी याने बायोडिझेल पींपासाठी जागा उपलब्ध करुन न दिल्याने व माय

ऑन एनजी कींपनीच्या शती व अ्ीींचे कफयाहिीने पालन केलेले नसन
ू
कफयाहिीने आरोपी याींना दिलेले १५ लाख रुपये समळण्यासाठी मा.न्यायालयात
िावा िाखल केल्याचे तपास अधधकारी याींना तपासात तनषपन्न झाल्याने

त्याींनी सिर गन्
ु ्यात दिनाींक ०१/०६/२०२० रोजी मा.न्यायालयात क फायनल
समरी पाठववलेली आर्े .

पोलीस स््े शन, शर्ािा ग.ु र.क्र. २०२/१९, पोलीस स््े शन जळगाींव

जामोि ग.ु र.क्र. ५५०/१९ व पोलीस स््े शन राधानगरी ग.ु र.क्र.१५८/१९ र्े ततन्र्ी
गन्
ु र्े तपासावर आर्े त.

(४) प्रश्न उद्भवत नार्ी.
___________
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बोईसर-तारापूर औद्योधंि क्षेत्रात (जि.पालघर) िांपन्याांिडून
प्रदष
ू ण होत असल्याबाबत

(२०) ४५५५ (१५-०७-२०२०). श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय पयागिरण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बोईसर-तारापरू औद्योधगक क्षेत्रात (जज.पालघर) कींपन्याींकिून प्रिष
ू ण र्ोत
असल्याचे मार्े फेब्रव
ु ारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशहनास आले आर्े ,
र्े खरे आर्े काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाबाबत मा.पयाहवरण मींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली

दिनाींक २० फेब्रव
ु ारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास बैठकीचे आयोजन करण्यात
आले र्ोते, र्े र्ी खरे आर्े काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

रोखण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आर्े ,

प्रिष
ू ण

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?

श्री.आहदत्य ठािरे (०२-०६-२०२१) : (१) र्े खरे आर्े .
(२) र्े खरे आर्े .
(३)

सिर

बैठकीमध्ये

मा.मींत्री

(पयाहवरण)

याींनी दिलेल्या तनिे शानस
ू ार

मर्ाराषर प्रिष
ू ण तनयींत्रण मींिळामाफहत तारापरू औद्योधगक क्षेत्रातील एकूण
३९ उद्योगाींपक
ै ी िोषी आढळून आलेल्या १२ उद्योगाींवर उत्पािन बींिचे

आिे श, ५ कारखान्याींना कारणे िाखवा नो्ीस, ५ कारखान्याींना प्रस्ताववत
आिे श बजावण्यात आले आर्े त.
(४) प्रश्न उद्भवत नार्ी.

___________

मौिे िशेळी (ता.शर्िांडी, जि.ठाणे) येथील
िमीन प्रिरण तनिाली िाढयायाबाबत
(२१) ४७८२ (१४-०९-२०२०). श्री.ियांत पाटील : सन्माननीय महसल
मांत्री
ू
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) मौजे कशेळी (ता.सभवींिी, जज.ठाणे) येथील सव्र्े क्र. ४८ या जसमनीबाबत

तर्ससलिार तथा शेतजमीन न्यायाधधकरण कायाहलयात केस नीं. ४/१४ (७०ब)

साठी गेली पींधरा वषह तत्कालीन सर्ा तर्ससलिाराींनी गैरव्यवर्ाराच्या उद्देशाने
प्रकरण प्रलींत्रबत ठे वण्यात आले आर्े , र्े खरे आर्े काय,

(२) असल्यास, तर्ससलिार तथा शेतजमीन न्यायाधधकरण कायाहलयात चार

वेळा जाबजबाब घेऊनर्ी अद्याप पयंत सन
ु ावणी घेऊन अींततम तनणहय
िे ण्यासाठी सींबधीं धत अधधकारी र्े ्ाळा्ाळ करीत आर्े त, र्े र्ी खरे आर्े
काय,

(३) असल्यास, श्री.लर्ू कृषणा म्र्ात्रे व त्याींचे पव
ह र्े शेतकरी कु्ुींब सन
ू ज
१९४५ पासन
सिर जसमनीवर शेती करत असल्याने त्याींना मर्सल
ू
ू

अधधतनयम कुळ कायिा ७० ब या तरति
ु ीनस
ु ार आिे श पाररत करणेकामी
कलम २(१७)(१८) कलम ४ च्या तरति
ु ीींनस
ु ार कुळ जार्ीर करणेसाठी शासनाने
तनणहय घेऊन कोणती कायहवार्ी केली वा करण्यात येत आर्े ,

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

अनष
ीं ाने मौजे कशेळी येथील जमीन प्रकरण अनेक वषे प्रलींत्रबत ठे वणाऱ्या
ु ग
िोषीींवर कारवाई करुन सिरर्ू प्रकरण लवकर तनकाली काढण्याबाबत कोणती
कायहवार्ी केली वा करण्यात येत आर्े ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?

श्री.बाळासाहे ब थोरात (२२-०६-२०२१) : (१) व (२) र्े खरे नार्ी.

(३) अजहिार याींनी मर्ाराषर कुळवदर्वा् व शेतजमीन अधधतनयम, १९४८ चे

कलम ७० ब अन्वये कुळ जार्ीर करण्यासाठी दिनाींक १९/१०/२००७ रोजी
िाखल केलेला िावा तर्ससलिार, सभवींिी याींनी दिनाींक ३०/०६/२००९ अन्वये

अमान्य केला असन
ू त्याववरुध्ि िाखल केलेले अपील उपववभागीय अधधकारी,
सभवींिी याींनी दिनाींक १४/०२/२०१४ च्या आिे शान्वये अींशत: मान्य करुन

प्रकरण फेरचौकशीसाठी पाठववले. त्यानष
ीं ाने तर्ससलिार तथा शेतजमीन
ु ग
न्यायाधधकरण, सभवींिी याींनी अजहिाराचा िावा दिनाींक ०१/०२/२०२१ च्या
आिे शान्वये अमान्य केला आर्े .
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नार्ी.

___________
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राज्यात एिाजत्मि सिग समािेशि वििास तनयांत्रण
तनयमािली लांू िरयायाबाबत
(२२) ४९५२ (१४-१२-२०२०). श्री.प्रविण दरे िर, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.तनरां िन
डािखरे , श्री.सदाशशि खोत, डॉ.पररणय फुिे, श्री.महादे ि िानिर, श्री.रमेशदादा

पाटील, श्री.वििय ऊफग र्ाई धंरिर : सन्माननीय नंर वििास मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

सींपण
ू ह

राज्यासाठी

एकाजत्मक

सवह

समावेशक

ववकास

तनयींत्रण

तनयमावलीचे प्रारूप शासनाने सन २०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान राजपत्रात
प्रससध्ि केले र्ोते, र्े खरे आर्े काय,

(२) असल्यास, उक्त तनयमावलीबाबत र्रकती व सच
ू ना प्राप्त र्ोऊन कार्ी

मदर्न्याींचा कालावधी उल्ूनर्ी अद्याप अींततम तनयमावली लागू झालेली
नार्ी, र्े र्ी खरे आर्े काय,

(३) असल्यास, बाींधकाम क्षेत्र, व्यावसातयक, बाींधकाम मजुर याींच्यावर
बाींधकामे थाींबल्यामळ
ु े ववपरीत पररणाम र्ोत असल्यामळ
ु े तातिीने उक्त
तनयमावली अींततम करून ती कधीपयंत लागू करण्यात येणार आर्े ,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायहवार्ी केली वा
करण्यात येत आर्े ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?
श्री.एिनाथ शशांदे (२५-०६-२०२१) : (१) र्ोय, र्े खरे आर्े . सिर प्रारुप

तनयमावली दिनाींक ०९/०३/२०१९ रोजी सच
ू ना/र्रकतीसाठी राजपत्रात प्रससध्ि
केली र्ोती.

(२) र्े खरे नार्ी.

राज्य शासनाने बर्
ुीं ई मर्ानगरपासलका व अन्य कार्ी ववसशष्
ृ न्मब

तनयोजन प्राधधकरणे वगळता राज्यातील सवह मर्ानगरपासलका, नगरपररषिा,

इतर तनयोजन प्राधधकरणे तसेच प्रािे सशक योजना क्षेत्रासाठी एकत्रत्रकृत ववकास
तनयींत्रण व प्रोत्सार्न तनयमावलीस (Unified DCPR) म.प्रा.तन व न.र
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अधधतनयम, १९६६

मधील

तरति
ु ीींनस
ु ार

शासन

अधधसच
ू ना

क्र.द्पीएस-

१८१८/प्र.क्र.२३६/१८ वव.यो व प्रा.यो./कलम (१कक)(ग) व कलम २०(४)/नवव१३, दिनाींक ०२/१२/२०२० अन्वये अींततम मींजूरी िे ऊन ती दिनाींक ०३/१२/२०२०
पासन
ू लागू करण्यात आली आर्े .

(३) शासनाने दिनाींक ०२/१२/२०२० रोजी एकत्रत्रकृत ववकास तनयींत्रण व
प्रोत्सार्न

तनयमावली

मींजूर

केली

असन
ू

सिर

तनयमावली

दिनाींक

०३/१२/२०२० पासन
ू लागू झाल्यामळ
ु े बाींधकाम व्यवसायाच्या क्षेत्रावर पररणाम
र्ोण्याचा प्रश्न उद्भवत नार्ी.

(४) शासनाने दिनाींक ०२/१२/२०२० रोजी एकत्रत्रकृत ववकास तनयींत्रण व
प्रोत्सार्न

तनयमावली

मींजूर

केली

असन
ू

सिर

तनयमावली

दिनाींक

०३/१२/२०२० पासन
लागू झाली आर्े त्यामळ
ू
ु े चौकशी करण्याचा ककीं वा
कायहवार्ीचा प्रश्न उद्भवत नार्ी.
(५) ववलींब झालेला नार्ी.

___________

शासिीय दां त महाविद्यालय ि रूग्णालय, नांपूर येथे
उपयोंी साहहत्य उपलब्ध नसल्याबाबत

(२३)

४९६३

(१७-११-२०२०).

श्री.धंरीशचांद्र

व्यास,

श्री.नांोराि

ंाणार,

श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय
िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोरोना व्र्ायरसच्या सींसगह काळात नागपरू येथील शासकीय िीं त
मर्ाववद्यालय व रूगणालयात उपयोगी असलेले सादर्त्य उपलब्ध नसल्याची
बाब मार्े ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशहनास आली आर्े , र्े
खरे आर्े काय,

(२) असल्यास, या ववभागात गेल्या अनेक मदर्न्याींपासन
ू र्ातमोजे, िात
कापन्याचे सजजहकल ब्लेि, भल
ु ीचे औषध व अनेक सादर्त्य नसल्यामळ
ु े
बार्े रून आणुन ते उपलब्ध केल्यास रूगणाींवर उपचार केले जाते, र्े र्ी खरे
आर्े काय,

(३) तसेच, त्याबाबत िीं त प्रशासनाकिून सादर्त्य सींपल्याची सच
ू नार्ी िे ण्यात
आलेली आर्े , र्े र्ी खरे आर्े काय,

वि.प. ३ (30)
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आर्े काय, चौकशीत
काय

आढळून

आले

व

त्यानष
ीं ाने
ु ग

शासकीय

िीं त

मर्ाववद्यालय

व

रूगणालयात सादर्त्य उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा
करण्यात येत आर्े ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?
श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु (०८-०६-२०२१) : (१), (२) व (३) र्े खरे नार्ी.
(४) प्रश्न उद्भवत नार्ी.
(५) लागू नार्ी.

___________

आंाशी, िामण, पारोळ ि र्ाताणे (ता.िसई, जि.पालघर) या चार
प्राथशमि आरोग्य िेंद्राची दरु िस्था झाल्याबाबत
(२४)

४९८६ (२३-११-२०२०). श्री.प्रसाद

लाड, श्री.रविांद्र

फाटि : हदनाांि

८ सप्टें बर, २०२० रोिी सर्ांह
ृ ा्या पटलािर ठे ियायात आलेल्या अताराांकित

प्रश्नोत्तराां्या यादी क्रमाांि ६ मधील प्रश्न क्रमाांि ४५४५ ला हदलेल्या

उत्तरा्या सांदर्ागत सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) आगाशी, कामण, पारोळ व भाताणे (ता.वसई, जज.पालघर) जजल्र्ा
पररषिें तगहत असलेल्या ५०

वषाहपव
ू ी

बाींधलेल्या

चार

प्राथसमक आरोगय

केंद्राींच्या इमारती जीणह र्ोऊन मोिकळीस आल्या आर्े त, र्े खरे आर्े काय,

(२) असल्यास, चारर्ी प्राथसमक आरोगय केंद्रात बालरोगतज्ञ, स्त्रीरोगतज्ञ,

भल
ु तज्ञ तसेच इतर वैद्यकीय अधधकारी/कमहचारी त्याचप्रमाणे (सोनोग्राफी
मशीन, एक्सरे मशीन, िायलेसीस केंद्र) इत्यािी सोई सवु वधाींचा अभाव आणण
औषधाींचा त्
ु विा असल्याचे तनिशहनास आले आर्े , र्े र्ी खरे आर्े काय,

(३) असल्यास, या चारर्ी प्राथसमक आरोगय केंद्राींसाठी आवश्यक तो तनधी

उपलब्ध करुन िे ण्याची मागणी वसई तालक्
ु यातील एका राजकीय पक्षाच्या

स्थातनक पिाधधकाऱ्याने दिनाींक ६ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास
मा.मख्
ु यमींत्री याींच्याकिे तनवेिनाव्िारे केली आर्े , र्े र्ी खरे आर्े काय,

वि.प. ३ (31)
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आर्े काय, चौकशीत

काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने आगाशी, कामण, पारोळ व भाताणे या
ु ग
चारर्ी प्राथसमक आरोगय केंद्राींसाठी आवश्यक तो तनधी उपलब्ध करुन
िे ण्याबाबत कोणती कायहवार्ी केली वा करण्यात येत आर्े ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (०८-०३-२०२१) : (१) र्े खरे नार्ी.

(२) र्े खरे नार्ी. शासनाच्या तनकषाप्रमाणे प्राथसमक आरोगय केंद्राच्या
दठकाणी बालरोगतज्ञ, स्त्रीरोगतज्ञ, भल
ु तज्ञ र्ी पिे मींजूर नार्ीत. तसेच

सोनोग्राफी मशीन, एक्सरे मशीन, िायलेसीस केंद्र ्या सवु वधा उपलब्ध
नसतात. त्रबगर आदिवासी प्राथसमक आरोगय केंद्रात वैद्यककय अधधकारी ग्-

अ २ पिे मींजूर आर्े त व आदिवासी प्राथसमक आरोगय केंद्रात वैद्यककय

अधधकारी ग्-अ चे १ पि व वैद्यककय अधधकारी ग्-ब चे १ पि अशी २
पिे मींजूर आर्े .

(३) सद्य:जस्थतीत तनवेिन आढळून येत नसन
ू तनवेिनाचा शोध सरू
ु आर्े .
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नार्ी.

सिर प्राथसमक आरोगय केंद्र स्तरावर औषधाींचा परु े सा साठा उपलब्ध

असन
ू सिर चारर्ी प्राथसमक आरोगय केंद्रामाफहत शासनाच्या तनकषाप्रमाणे
अपेक्षक्षत आरोगय ववषयक सवु वधा जनतेस परु ववण्यात येतात.
___________

नांपरू शहरातील खािंी रुग्णालयामाफगत िोविड रूग्णाांिडून
िादा दे यि आिारयायात येत असल्याबाबत

(२५)

५०४०

(१७-११-२०२०).

श्री.सदाशशि

खोत,

श्री.ंोवपचांद

पडळिर,

श्री.प्रविण दरे िर, डॉ.पररणय फुिे, श्री.महादे ि िानिर, श्री.धंरीशचांद्र व्यास,
श्री.नांोराि

ंाणार,

श्री.रामदास

आांबटिर,

श्री.प्रशाांत

पररचारि,

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ागणी, श्री.शशशिाांत शशांदे, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमोल

शमटिरी, श्री.अशोि ऊफग र्ाई िंताप, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, डॉ.ििाहत शमझाग,

श्री.शरद रणवपसे, श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनाथ रािरू िर, श्री.रणजितशसांह
मोहहते-पाटील : सन्माननीय सािगितनि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वि.प. ३ (32)
(१) राज्यात खाजगी रुगणालये कोरोना रुगणाींकिून उपचाराचे अततररक्त िे यके
आकारीत असल्याच्या तक्रारी शासनाकिे प्राप्त असन
ू नागपरू शर्रात खाजगी
रुगणालयामध्ये रूगणाींना व्र्ें ्ीले्र न लावतार्ी िे यक आकारण्यात आल्याची
बाब मार्े ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशहनास आली आर्े , र्े
खरे आर्े काय,

(२) असल्यास, अततररक्त आयक्
ु त, नागपरू मर्ानगरपासलका याींच्याकिे
याबाबत मत
ृ रूगणाच्या नातेवाईकाींनी तक्रार केली असता कोणत्यार्ी प्रकारची
कायहवार्ी करण्यात आली नसन
शासनाने खाजगी रूगणालयात उपचार
ू

घेणाऱ्या कोरोना बाधधताींसाठी उपचाराचे िर तनजश्चत केले असन
ू शासकीय
िरानस
ु ार

सामान्य

वॉिाहतील

पीपीई

कीट्सचा

खचह

रूपये

६००/-

तर

आयसीयच
ू ा खचह रूपये १२००/- असताना ५ दिवसाचे रूपये ३३ र्जार शल्
ु क
आकारण्यात आले आर्े , र्े र्ी खरे आर्े काय,

(३) असल्यास, अततररक्त िर आकारणाऱ्या रूगणालयाींच्या खचाहचे ऑिी् व
तपासणी

करण्याबाबत

मा.सावहजतनक

आरोगय

मींत्री

याींनी

राज्यातील

मर्ानगरपासलका आयक्
ु त व जजल्र्ाधधकारी याींना सन २०२० मध्ये वा
त्यािरम्यान आिे सशत केले र्ोते, र्े र्ी खरे आर्े काय,

(४) असल्यास, शासनाने अततररक्त िे यके आकारणाऱ्या खाजगी रुगणालयाींवर
तनयींत्रण

ठे वण्यासाठी

एक

कायहवार्ीचा तपसशल काय आर्े ,

ससमती

नेमली

असन
ू

ससमतीने

केलेल्या

(५) असल्यास, नागपरू सर्, परभणी, मराठवाड्वयातील व राज्यातील इतर
जजल्र्याींमधील

खाजगी

रूगणालयाींची

तपासणी

करुन

अततररक्त

िे यके

आकारणाऱ्या ककती रुगणालयाींवर कारवाई केली याबाबतची जजल्र्ातनर्ाय
मादर्ती काय आर्े ,

(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनष
ीं ाने
ु ग
अततररक्त िे यके आकारणाऱ्या खाजगी रुगणालयावर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आर्े , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?

वि.प. ३ (33)
श्री.रािेश टोपे (२४-०५-२०२१) : (१) र्ोय, र्े खरे आर्े .
(२)

अततररक्त

आयक्
ु त,

मनपा

नागपरू

याींच्याकिे

मत
ृ

रुगणाींच्या

नातेवाईकाींनी केलेल्या तक्रारीींवर कायहवार्ी करण्यात आलेली असन
ू सींबधीं धत
िे यकातील अततररक्त शल्
ु क रुपये २०,४००/- सींबधीं धत तक्रारकते याींना परत

करण्याचे नागपरू मर्ानगरपासलकेने दिनाींक ०६/११/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये
आिे सशत केलेले आर्े .

(३) र्ोय, र्े खरे आर्े .

(४) शासनाने अततररक्त िे यके आकारणाऱ्या खाजगी रुगणालयाींवर तनयींत्रण

ठे वण्यासाठी जजल्र्ा/मर्ानगरपासलका स्तरावर ससमती गठीत करण्याकरीता
शासन तनणहय दिनाींक ३१/०८/२०२० अन्वये तनणहय घेतला आर्े .

(५) नागपरू ववभागात समवपहत कोववि रुगणालयातील रुगणाींच्या िे यकाचे

प्री-ऑिी् करण्यात आले आर्े . त्यामध्ये दिनाींक ३/१२/२०२० पयंत ७७५
िे यकाींत

तफावत

आढळून

आलेली

आर्े .

सिर

तफावतीतील

रुपये

८१,७०,३९५/- इतकी रक्कम सींबधीं धत रुगणालयाींनी रुगणाींस अिा केलेली आर्े .

तसेच दिनाींक ३/१२/२०२० पयंत इतर ववभागातन
ू २१२ तक्रारी प्राप्त

झाल्या असन
ू त्यामध्ये ४४,८७,४४४/- एवढी रक्कम परत करण्याचे आिे श
सींबधीं धत रुगणालयास िे ण्यात आले आर्े त. तत्सींबध
ीं ी कायहवार्ी सरु
ु आर्े .

त्यासशवाय मराठवाड्वयातील परभणी जजल््यात एकूण ३ खाजगी

रुगणालयात कोरोना बाधधत रुगणावर औषधोपचार िरम्यान अततररक्त िे यक

आकारल्यामळ
ु े जजल्र्ाधधकारी याींनी सींबधीं धत खाजगी रुगणालयास नो्ीस
बजावलेली आर्े .

(६) अततररक्त िे यके आकारणाऱ्या रुगणालयास जािाचे शल्
ु क तक्रारिारास
परत

करण्याचे आिे श िे ण्यात आलेले आर्े त.

अनष
ु धीं गक कायहवार्ी करण्यात आली आर्े .

तथावप,

प्रकरण

परत्वे

___________

परर्णी जिल््यातील मुद्रा लोन िाटपाबाबत
(२६) ५१०५ (२३-११-२०२०). श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ागणी, श्री.शशशिाांत शशांदे,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमोल शमटिरी : सन्माननीय उप मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वि.प. ३ (34)
(१) परभणी जजल््यात मद्र
घेतलेल्या कजाहचे त्या
ु ा लोन या योजनेतन
ू

कामासाठी वापर न करता इतर कामासाठी वापर केल्याने बर्ुताींशी कजाहची
परतफेि र्ोऊ शकणार नसल्याने जवळपास बँका २०% एनपीएमध्ये
गेल्याबाबतची तक्रार परभणी येथील सामाजजक कायहकत्यांनी ववभागीय
आयक्
ु त, औरीं गाबाि याींच्याकिे केली आर्े , र्े खरे आर्े काय,

(२) असल्यास, परभणी जजल््यातील मद्र
ीं
ु ा लोन योजनेत राजकीय दर्तसींबध

व बँकाींचे अधधकारी याींच्या दर्तसींबध
ीं ातील व्यक्तीींना कजाहचे वा्प करण्यात
आल्याने परतफेिीबाबत प्रत्यक्षात कायहवार्ी र्ोत नसल्याने बॅंका अिचणीत
आल्या आर्े त, र्े र्ी खरे आर्े काय,

(३) असल्यास, मद्र
ु ा लोन वा्प, वसल
ू ी बँकाचा एनपीए व इतर प्रकरणी
जजल्र्ा उपतनबींधक याींच्यामाफहत चौकशी करण्यात आली आर्े काय, चौकशीत
काय आढळून आले व याबाबत थोिक्यात मादर्ती काय आर्े ,

(४) असल्यास, उक्त तक्रारीच्या अनष
ीं ाने शासनाने कोणती कायहवार्ी केली
ु ग
वा करण्यात येत आर्े ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?
श्री.अजित पिार (०८-०३-२०२१) : (१) र्ोय, परभणी येथील सामाजजक
कायहकत्यांनी ववभागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाि याींच्याकिे लेखी तक्रार केली

आर्े . बँककीं ग र्ा ववषय केंद्रीय सच
ू ीत समाववष् आर्े . ग्रामीण बँका,

राषरीयकृत व वाणणजज्यक बँका या बँकाींची व्यावसातयक ध्येयधोरणे व तनती

तनधाहरण भारतीय ररझव्र्ह बँकेकिून र्ोत असल्याने “राज्य स्तरीय बँकसह
ससमती” र्ी बँका व राज्य शासन यामध्ये िव
ु ा म्र्णून काम करते. तथावप,
नमि
ू करण्यात येते की, जजल्र्ा अग्रणी बँक अधधकारी, परभणी याींचे
आकिेवारीनस
ु ार व ववभागीय आयक्
ु त कायाहलय, औरीं गाबाि याींनी शासनास
पाठववलेल्या

अर्वालानस
ु ार

परभणी

जजल््यातील

कजाहतील एनपीए ची ्क्केवारी ४.३५% आर्े .
(२) प्रश्न उद्भवत नार्ी.
(३) प्रश्न उद्भवत नार्ी.
(४) प्रश्न उद्भवत नार्ी.
(५) लागू नार्ी.

___________

मद्र
ु ा

अींतगहत

वा्प
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औरां ंाबाद शहरात अांमली पदाथाांचा पुरिठा ि तस्िरी
िरणाऱ्याांिर िारिाई िरयायाबाबत

(२७) ५२७६ (१८-११-२०२०). श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय ंह
ु ील
ृ मांत्री पढ
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाि शर्रात अींमली पिाथांचा परु वठा करणाऱ्या िोन तस्कराींसर्
लाखो रुपये ककीं मतीचे चरस मेफेड्रोन पोसलसाींनी जप्त केल्याचे मार्े सप््ें बर,
२०२० मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशहनास आले, र्े खरे आर्े काय,

(२) असल्यास, ड्रग तस्कराींचे ग्रार्क शर्रातील मर्ाववद्यालयीन तरुण
असल्याचे तनिशहनास आले आर्े , र्े र्ी खरे आर्े काय,

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

अनष
ीं ाने औरीं गाबाि शर्रात अींमली पिाथांचा परु वठा व तस्करी करणाऱ्याींवर
ु ग
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आर्े ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?
श्री.हदलीप

िळसे-पाटील

(२२-०६-२०२१)

:

(१)

औरीं गाबाि

येथे

दिनाींक

२९/०९/२०२० रोजी पींचव्ी चौक जवळ, रे ल्वेस््े शनकिे २ आरोपीींना अ्क

करण्यात आली असन
ू त्याींच्याकिून रुपये ५२,०००/- ककीं मतीचा, १३ ग्रॅम
वजनाचा मेफेड्रान र्ा अींमली पिाथह तसेच रुपये ११,२००/- ककीं मतीचा २८ ग्रॅम
१०० समली ग्रॅम वजनाचा चरस र्ा अींमली पिाथह जप्त करण्यात आला आर्े .

नींतर आणखी तीन इसमाींचा सिर गन्
ु ्यात सर्भाग दिसन
ू आल्याने दिनाींक
३०/०९/२०२० रोजी त्याींना िे खील अ्क करण्यात आली आर्े .
(२) र्े खरे नार्ी.

तपासामध्ये असे तनषपन्न झालेले नार्ी.

(३) उक्त प्रकरणी एन.िी.पी.एस. कायिा १९८५ कलम ८(C), सर् कलम

२०(A),२२,२९ ग.ु र.न. १२३/२०२० अन्वये गन्
ु र्ा िाखल करण्यात आला असन
ू
५ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आर्े . आरोपीींची सध्या जामीनावर स्
ु का
करण्यात आली असन
ू सिर प्रकरण न्यायप्रववष् आर्े .
(४) प्रश्न उद्भवत नार्ी.

___________
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पुणे येथे प्राध्यापि ि प्राचायग याां्या प्रशशक्षणासाठी
अध्यापि वििास सांस्था स्थापन िरयायाबाबत

(२८) ५३८५ (१३-१२-२०२०). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफग र्ाई िंताप,
डॉ.सध
ु ीर

ताांबे,

श्री.अमरनाथ

रािूरिर,

डॉ.ििाहत

शमझाग,

श्री.मोहनराि

िदम : सन्माननीय उ्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राषरीय व आींतरराषरीय स्तरावर र्ोत असलेल्या आधुतनक सशक्षण
पध्ितीतील बिल लक्षात घेऊन अध्यापक व प्राचायह याींच्या प्रसशक्षणासाठी

कींपनी कायद्यानस
ु ार पण
ु े येथे अध्यापक ववकास सींस्था स्थापन करण्याचा

तनणहय दिनाींक ३० जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास शासनाने घेतला

असन
ू त्यात राज्य शासनाचा आधथहक दर्स्सा ४० ्क्के, ववद्यापीठाचा ४०
्क्के, तींत्र सशक्षण मींिळाचा ५ ्क्के, शैक्षणणक सींस्था व उद्योगाींचा दर्स्सा
५ ्क्के, तसेच स्वयींसेवी व सींस्थाींचा दर्स्सा १० ्क्के रार्णार आर्े , र्े खरे
आर्े काय,

(२) असल्यास, उक्त तनणहयाचे स्वरुप व उद्दीष् काय आर्े , यासाठी एकूण
ककती तनधीची आवश्यकता आर्े व तनधी कोणत्या अ्ीींवर िे ण्यात येणार,

तसेच उक्त सींस्थेवर तनयींत्रण ठे वण्याकरीता शासनाने कोणती कायहवार्ी केली
वा करण्यात येत आर्े , तसेच तनणहयाच्या अींमलबजावणीची सद्य:जस्थती काय
आर्े ?

श्री.उदय सामांत (०३-०३-२०२१) : (१) र्े खरे आर्े .

(२) राषरीय व आींतरराषरीय स्तरावर र्ोत असलेले आधतु नक सशक्षण
पध्ितीमधील बिल ववचारात घेऊन, ववद्यापीठे व उच्च सशक्षण ववभागाच्या
अधधनस्त

सशक्षकीय

प्रसशक्षणाव्िारे

सींवगाहतील

तनयसमत

ववकास

अध्यापकाींच्या

करण्यासाठी

व्यावसातयक

उच्च

व

तींत्र

क्षमतेचा

सशक्षण

ववभागाींतगहत “मर्ाराषर राज्य अध्यापक ववकास सींस्था” (Maharashtra
State

Faculty

Development

Academy)

शासनाच्या

दिनाींक

१३/०९/२०१९ च्या शासन तनणहयान्वये स्थापन करण्यात आली आर्े . तसेच
शासनाच्या दिनाींक २०/०२/२०२० च्या शासन तनणहयान्वये सिरची सींस्था
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कींपनी कायिा, २०१३ मधील कलम-८ अन्वये स्थापन करण्यास व कायाहजन्वत
करण्यास मान्यता िे ण्यात आलेली आर्े . यानस
ु ार मा.मख्
ु य सधचव, मर्ाराषर
राज्य याींच्या अध्यक्षतेखाली एकूण १५ सिस्याींच्या सींचालक मींिळाची सींरचना

करण्यात आली असन
ू सींस्थेस शैक्षणणक व ववत्तीय स्वायत्तता असणार

आर्े त. सिर सस्थेसाठी अनावती रुपये ५० को्ी व एकवेळचा तनधी म्र्णून
आवती खचाहसाठी रुपये १० को्ी इतका अींिाजजत खचह अपेक्षक्षत आर्े .

सद्य:जस्थतीत सिर सींस्था कायाहजन्वत र्ोण्यासाठी शासनाच्या दिनाींक

१३/०३/२०२० च्या आिे शान्वये प्रकल्प सींचालक, राषरीय उच्चस्तर सशक्षा

असभयान (रूसा) याींच्याकिे सींस्थेच्या “कायहकारी सींचालक” पिाचा तर

उपसींचालक (लेखा व कोषागार), राषरीय उच्चस्तर सशक्षा असभयान (रूसा)

याींच्याकिे सींस्थेच्या “उप सींचालक (ववत्त)” या पिाचा कायहभार िे ण्यात
आलेला आर्े . तसेच प्राचायह, शासकीय तींत्रतनकेतन, पण
ु े याींच्याकिे सींस्थेचे
“जनरल मॅनेजर” पिाचा कायहभार सोपववण्यात आलेला आर्े
___________

चांद्रपूर जिल््यातील लघु शसांचन विर्ांाांतंगत मािी मालंुिार
तलािा्या सीमाांिनाचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत

(२९) ६०५० (२४-११-२०२०). श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नांोराि ंाणार,

श्री.धंरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय मद
ु ील गोष्ीींचा
ृ ि िलसांधारण मांत्री पढ
खुलासा करतील काय :-

(१) जजल्र्ा पररषि, चींद्रपरू याींच्या अखत्याररतील लघु ससींचन ववभागाींतगहत
माजी मालगज
ु ार तलावाच्या ससमाींकनासाठी लागणारे शल्
ु क शासनाने न
भरल्याने ससमाींकनाचे काम प्रलींत्रबत असल्याचे दिनाींक २३ सप््ें बर, २०२०
रोजी वा त्यासम
ु ारास तनिशहनास आले, र्े खरे आर्े काय,

(२) असल्यास, सिर माजी मालगज
ु ार तलावावर अततक्रमण वाढल्याने ससींचन
क्षमता कमी र्ोऊन तलावाचे पन
ु रूज्जीवन करण्याकरीता ससमाींकन करणे

आवश्यक असल्याने ससमाींकन शल्
ु क उपलब्ध करून िे ण्याबाबत शासनाने
कोणती कायहवार्ी केली वा करण्यात येत आर्े ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?
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श्री.शांिरराि ंडाख (२८-०२-२०२१) : (१) र्ोय, र्े खरे आर्े .

(२) चींद्रपरू जजल््यामध्ये एकूण १६७८ माजी मालगज
ु ारी तलावापैकी एकूण
५२० तलावाींची िरु
ु स्ती जजल्र्ा पररषिे च्या लघप
ु ा्बींधारे ववभागाकिून र्ाती

घेण्यात आली. त्यापैकी ५०० तलावाींची िरु
ु स्ती कामे पण
ू ह करण्यात आली

आर्े त. पण
ू ह करण्यात आलेल्या माजी मालगज
ु ारी तलावाींचे पण
ू ह सींचय
पातळीचे सवेक्षण करुन Boundary Stone लावण्यात आलेले आर्े त.
जजल््यातील

सर्ा

तालक्
ु यातील

एकूण

३२३

माजी

मालगज
ु ारी

तलावाींचे ससमाींकन करण्याकरीता रुपये ८४.३९ लक्ष तनधीची आवश्यकता आर्े .
मात्र सद्य:जस्थतीत कायहक्रमाच्या पढ
ु ील प्रभावी अींमलबजावणीकरीता व
तनधीच्या योगय ववतनयोगा करीता कायहक्रमाचा सववस्तर आढावा घेवन
ू
योजनेखाली र्ाती घेण्यात आलेल्या कामाींची त्रयस्थ यींत्रणेमाफहत तपासणी

करण्याचा व तोपयंत कायहक्रम स्थधगत करण्याचा तनणहय घेण्यात आलेला

आर्े . तपासणी अींती पात्र ठरणाऱ्या कामाींकरीता तनधी उपलब्ध करुन
िे ण्याबाबत तनधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार तनयमानस
ु ार पढ
ु ील आवश्यक कायहवार्ी
करण्यात येईल.

(३) प्रश्न उद्भवत नार्ी.

___________

मौिे आसरे (ता.िोरे ंाि, जि.सातारा) या पुनिगशसत ंािामध्ये
ग्रामपांचायत िायागलयाचे िाम सुरु िरयायाबाबत

(३०) ६१०८ (२३-११-२०२०). श्री.शशशिाांत शशांदे, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमोल
शमटिरी : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) मौजे आसरे (ता.कोरे गाव, जज.सातारा) या पन
ु वहससत गावामध्ये मित व

पन
ु वहसन ववभागाकिून कृषणा खोरे मर्ामींिळाींतगहत ग्रामपींचायत कायाहलय
मींजूर करण्यात आले आर्े , र्े खरे आर्े काय,
(२)

असल्यास,

कृषणा-खोरे

मर्ामींिळाकिून

प्रससध्ि

करण्यात

आलेल्या

नकाशामध्ये जेथे ग्रामपींचायत कायाहलय अजस्तत्वात आर्े तेथे न िाखववता ते
अन्य दठकाणी िाखववण्यात आले असल्याचे मार्े ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा
त्यािरम्यान तनिशहनास आले आर्े , र्े र्ी खरे आर्े काय,
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(३) असल्यास, ग्रामपींचायत कायाहलय बाींधकामासाठी सींबधीं धत ववभागाकिून
तनधी समळून सध्
ु िा ग्रामपींचायत कायाहलयाची कामे सरु
ु झाली नार्ीत, र्े र्ी
खरे आर्े काय,
(४)

असल्यास,

उक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी केली

आर्े

काय

व

त्यानष
ीं ाने ग्रामपींचायत कायाहलयाचे काम सरु
ु ग
ु न करणाऱ्या सींबधीं धताींवर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आर्े ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?
श्री.ियांत पाटील (१७-०३-२०२१) : (१) र्ोय.
(२) र्े खरे नार्ी.

तनयमानस
ु ार मींजूर नकाशानस
ु ार ग्रामपींचायत कायाहलय बाींधकामाची

कायहवार्ी क्षेत्रत्रय स्तरावर करण्यात येत आर्े .

(३) व (४) मौजे आसरे (कुमठे ), ता.कोरे गाींव या पन
ु वहसन गावठाणामध्ये

१८ पैकी ग्रामपींचायत व समाजमींदिर इमारतीचे काम ग्रामस्थाींच्या िोन
ग्ातील आपआपसातील ववरोधामळ
ु े प्रलींत्रबत आर्े त.

जजल्र्ा पन
ु वहसन अधधकारी, सातारा याींनी दिलेल्या तनिे शानस
ु ार

आर.सी.सी. बौध्ि समाजमींदिर तसेच ठे वन
ू अततक्रमण केलेल्या मत
ु ारी व
पिक्या

इमारतीचे

बाींधकाम

काढून

सशल्लक

जागेमध्ये

रे खाींकन

आराखड्वयानस
ु ार ग्रामपींचायत इमारत बाींधण्याची कायहवार्ी क्षेत्रत्रय स्तरावर

करण्यात येत आर्े . त्यामळ
ु े सींबधीं धताींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्भवत
नार्ी.

(५) प्रश्न उद्भवत नार्ी.
___________

पो.मठ
ु िली (ता.तळा, जि.रायंड) येथील ंौळिाडी ते अडणाळे
रस्त्याची दरु
ु स्ती िरयायाबाबत

(३१) ६१२० (१३-११-२०२०). डॉ.पररणय फुिे, श्री.तनलय नाईि : सन्माननीय
ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) गौळवािी, पो.मठ
ु वली (ता.तळा, जज.रायगि) येथील गौळवािी ते अिणाळे

रस्त्याची अत्यींत िरु वस्था झाली असन
ू वयोवध्
ृ ि नागररक, गरोिर मदर्ला,
रुगण याींना प्रवास करणे अत्यींत गैरसोयीचे र्ोत असन
ू रस्त्याच्या िरु वस्थेमळ
ु े
सिर दठकाणी अपघात र्ोऊन जजववत व ववत्तर्ाणी र्ोण्याची शक्यता तनमाहण

झाली असल्याचे मार्े ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशहनास
आले आर्े , र्े खरे आर्े काय,

(२) असल्यास, सिर रस्त्याच्या िरु
ु स्तीची कामे अनेक वषाहपासन
ू प्रलींत्रबत

असन
ू याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधी व स्थातनक नागररकाींनी रस्ता िरु
ु स्ती
करण्याबाबतचे तनवेिन मा.राज्यमींत्री तथा पालकमींत्री रायगि याींचेकिे मार्े
सप््ें बर, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान दिले आर्े , र्े खरे आर्े काय,

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

अनष
ीं ाने सिर रस्त्याची िरु
ु ग
ु स्ती करण्याबाबत कोणती कायहवार्ी केली वा
करण्यात येत आर्े ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?
श्री.हसन मश्र
ु ीफ (०३-०३-२०२१) : (१) अींशत: खरे आर्े .

(२) अशा प्रकारचे तनवेिन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नार्ी.

(३) गौळवािी ते अिणाळे र्ा रस्ता ग्रामीण मागह क्र.६७ असन
ू त्याची लाींबी
२.८५ कक.मी. इतकी आर्े . सद्य:जस्थतीत सा.क्र.०/०० ते ०/४७० या लाींबीचे
िाींबरीकरण झालेले असन
ू उवहररत सा.क्र.०/४७० ते २/८५० लाींबीचे खिीकरण
झालेले आर्े . सिर रस्त्यावरुन वार्तक
ू सरु ळीत चालू आर्े .
उवहररत

िाींबरीकरण,

२.३८०

मोरी

कक.मी.

बाींधकाम

लाींबीच्या

करण्याचे

काम

रस्त्याचे

तनधीच्या

मजबत
ू ीकरण

्प्प्या्प्प्याने र्ाती घेण्याचे जजल्र्ा पररषिे चे तनयोजन आर्े .
(४) प्रश्न उद्भवत नार्ी.

___________

व

उपलब्धतेनस
ु ार
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िव्हार (जि.पालघर) तालुक्यातील आहदिासी पाडयाांमध्ये
रस्त्याची सुविधा नसल्याबाबत

(३२) ६१३० (२३-११-२०२०). श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांत शशांदे, श्री.विक्रम
िाळे ,

श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ागणी :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

ग्रामवििास

मांत्री

पढ
ु ील

(१) जव्र्ार (जज.पालघर) तालक्
ु यातील िखण्याचा पािा, विपािा, उीं बरपािा,
मनमोर्ािी भा्ीपािा व कुकिी या आदिवासी गाव पाड्वयाींमध्ये स्वातींत्र्याची

७४ वषे उल्ून िे खील रस्ता नसल्याचे दिनाींक २० सप््ें बर, २०२० रोजी वा
त्यासम
ु ारास तनिशहनास आले आर्े , र्े खरे आर्े काय,

(२) असल्यास, रस्त्याअभावी तेथील आदिवासी आबालवध्
ृ ि, गरोिर माता,
शाळकरी मल
ु े, ग्रामस्थ व चाकरमान्याींना निी-नाले ओलाींिून पायपी् करावी

लागत असन
रुगणाींना िोली करुन सात ककलो मी्रचा िोंगर पायिळी
ू
ति
ु ववत मौ.झाप येथील आरोगय केंद्रात उपचारासाठी जावे लागते व वेळप्रसींगी
सपहिींश र्ोऊन वेळेवर उपचार न समळाल्यामळ
ु े रुगणाींना जीव गमवावा लागत
आर्े , र्े र्ी खरे आर्े काय,

(३) असल्यास, जव्र्ार तालक्
ु यातील या पाड्वयाींची लोकसींख्या सम
ु ारे १५००
इतकी असन
ू या पाड्वयाच्या चारर्ी बाजन
ू े िोंगर असल्याने कोणतेच सींपकाहचे

साधन उपलब्ध नसल्यामळ
ु े तेथील २०० मल
ु े सशक्षण घेत असताना या २००
ववद्याथ्यांना ऑनलाईन सशक्षण समळत नार्ी, र्े र्ी खरे आर्े काय,

(४) असल्यास, आदिवासीींच्या कल्याणासाठी शासन िरवषी करोिो रुपये खचह

करीत असताना सिर आदिवासी पाड्वयाींमध्ये रस्त्याींची बाींधकामे व सींपकाहची
साधने उपलब्ध नसल्याने उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिर

आदिवासी पाड्वयाींमध्ये रस्त्याींची बाींधकामे व सींपकाहची साधने उपलब्ध करुन
िे ण्यासींिभाहत कोणती कायहवार्ी केली वा करण्यात येत आर्े ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (१०-०३-२०२१) : (१) व (२) र्े खरे आर्े .

(३) सद्य:जस्थतीत ववद्याथ्यांना सशक्षक गर्
ृ भे्ी िे ऊन ऑफलाईन पध्ितीने
सशक्षण िे त आर्े त.
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(४) िखण्याचा पािा, विपािा, उीं बरपािा, मनमोर्ािी र्े पािे राज्यमागह ७७
पासन
ू

पारीं पाररक

वदर्वा्ीच्या

पायवा्े ने

जोिले

गेलेले

असन
ू

मळ
ू

रस्त्यापासन
ू त्याींची एकूण लाींबी ३ कक.मी. आर्े . तर कुकिी व भा्ीपािा
याींच्या पायवा्े ची लाींबी अींिाजे ५ कक.मी. आर्े .

सिर पािे भौगोसलक दृष्या अततिग
ह , िोंगराळ, िरी खोऱ्याच्या
ु म

भागात असल्याने आणण सिर पाड्वयाींना जोिणारी पायवा् खाजगी जसमनीतन
ू
व वन ववभागाच्या र्द्दीतन
ू जात असल्याने सिर पािे बारमार्ी रस्त्याने
जोिणे जजल्र्ा पररषिे ला शक्य झालेले नार्ी.

तथावप, सिर पािे बारमार्ी रस्त्याने जोिण्यासाठी आवश्यक ती

उपाययोजना करण्याच्या सच
ू ना जजल्र्ा पररषिे ला िे ण्यात आल्या आर्े त.
(५) प्रश्न उद्भवत नार्ी.

___________

मुांबईत अांमली पदाथग प्रिरणातील आरोपीांिर
िारिाई िरयायाबाबत

(३३) ६१४३ (१३-१२-२०२०). श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय ंह
ृ मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ड्रगज (अींमली पिाथह) प्रकरणी ससने असभनेता वववेक ऑबेराय याींच्या

मब
ुीं ई उपनगरातील जुर्ू येथील घरावर बँगलोर पोसलसाींनी छापा घातला आर्े ,
र्े खरे आर्े काय,
(२) असल्यास, ड्रगज (अींमली पिाथह) प्रकरणी पोलीस कारवाई र्ोण्याच्या
सभतीमळ
ु े गत मदर्न्याभरापासन
ू आदित्य अलवा र्ा फरार आर्े , र्े र्ी खरे
आर्े काय,

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

अनष
ीं ाने अींमली पिाथह प्रकरणी िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
ु ग
येत आर्े , उपरोक्त तपासाची सद्य:जस्थती काय आर्े ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?
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श्री.हदलीप िळसे-पाटील (२०-०५-२०२१) : (१) र्ोय, र्े खरे आर्े .

(२) दिनाींक १५/१०/२०२० रोजी सी.सी.बी. बॅंगलोर शाखेचे पोलीस पथक

कॉलापे् पोलीस ठाणे गऱु .क्र.१०९/२०, कलम २१, २१(सी), २७(अ), २७(ब)
एन.िी.पी.एस. कायिा सर् १२०(ब) भा.िीं .वव. या गन्
ु ्यातील आरोपीत नामे

आदित्य अलवा याींचे तपासाकरीता आले र्ोते. सिर तपासात श्री.आदित्य

अलवा र्ा समळून आला नार्ी. बॅंगलोर पोसलसाींनी केलेल्या तपासाबाबत जुर्ू
पोलीस ठाणेस, ठाणे िै नदीं िनी क्र.१९/२० दिनाींक १५/१०/२०२० प्रमाणे नोंि
घेण्यात आलेली आर्े . तसेच श्री.आदित्य अलवा याींच्याववरुध्ि जुर्ू पोलीस
ठाणेस कोणतार्ी गन्
ु र्ा नोंि नार्ी.
(३) प्रश्न उद्भवत नार्ी.

(४) ववलींब झालेला नार्ी.

___________

िडाळा (मुांबई) येथील रफी अहमद किडिाई मांग पोलीस ठाणे ते रफी
अहमद किडिाई मशीद हा रस्ता िाहतुिीसाठी सुरु िरयायाबाबत

(३४) ६३३६ (०२-०२-२०२१). श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय नंर वििास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) विाळा, मब
ुीं ई येथील रफी अर्मि ककिवाई मागह पोलीस ठाणे ते रफी

अर्मि ककिवाई मशीि र्ा अवजि वार्नाींच्या वार्तक
ु ीसाठी असलेला रस्ता

गत ८ मदर्न्याींपासन
ू बींि करण्यात आल्याने सिर भागात र्ोत असलेल्या
वार्तक
ू कोंिीमळ
ु े नागररकाींची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय र्ोत आर्े , र्े खरे
आर्े काय,

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

काय तनषपन्न झाले आर्े , त्यानस
ह त
ु ार उक्त रस्ता अवजि वार्नाींसाठी पव
ू व
सरु
ु करण्याबाबत कोणती कायहवार्ी केली वा करण्यात येत आर्े ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?
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श्री.एिनाथ शशांदे (१२-०४-२०२१) : (१) व (२) विाळा येथील रफी अर्मि
ककिवाई मागह पोलीस ठाणे ते रफी अर्मि ककिवाई मशीि या चार पिरी

मागाहवरील एका माधगहकेवर मार्े ऑक््ोबर, २०२० ते नोव्र्ें बर, २०२० या
कालावधीत बर्
ींु ई मर्ानगरपासलकेमाफहत मख्
ु य जलवादर्नीचे िरु
ु स्तीचे
ृ न्मब
काम र्ाती घेण्यात आले र्ोते.

सिर काम मार्े नोव्र्ें बर, २०२० मध्ये पण
ू ह करण्यात आले असन
ू ,

मार्े डिसेंबर, २०२० पासन
ू सिर बींि करण्यात आलेली माधगहका सवह प्रकारच्या
वार्तक
ु ीसाठी खुली करण्यात आली असल्याचे बर्
ुीं ई मर्ानगरपासलकेने
ृ न्मब
कळववले आर्े .

(३) प्रश्न उद्भवत नार्ी.

___________

मौिे दहहसर (ता.बोरीिली, जि.मुांबई उपनंर) येथील खारफुटी
िनस्पतीांचे सांरक्षण ि सांिधगन िरयायाबाबत

(३५) ६३३७ (०२-०२-२०२१). श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय महसल
ू मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) समरा-भाईंिर

आणण

मब
ुीं ई

उपनगर

जजल््यामध्ये

भौततकररत्या

र्द्द

नसल्यामळ
ु े मौजे िदर्सर, ता.बोरीवली येथील खारफु्ी वनस्पतीींची स्थातनक

भम
ू ाकफयाींकिून अनधधकृतपणे आणण बेसम
ु ार वक्ष
ु असल्याबाबत
ृ तोि सरु
जजल्र्ाधधकारी, मब
े िे स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी
ुीं ई उपनगर जजल्र्ा याींचक

केलेल्या तक्रारीच्या अनष
ीं ाने तर्ससलिार, बोरीवली याींना सिर प्रकरणी
ु ग
चौकशी करुन अर्वाल सािर करण्याबाबतचे आिे श दिनाींक ११ नोव्र्ें बर,
२०२० रोजीच्या पत्रान्वये िे ण्यात आले आर्े त, र्े खरे आर्े काय,

(२) असल्यास, सिर आिे शान्वये तर्ससलिार, बोरीवली याींनी चौकशी केली
आर्े काय, चौकशीत काय आढळून आले आर्े व मा.उच्च न्यायालयाच्या रर्

याधचका क्र. ३२४६/२००४ रुपाींतरीत जनदर्त याधचका ८७/२००६ मध्ये दिनाींक
०६/१०/२००५ रोजी दिलेल्या आिे शान्वये, तसेच पयाहवरण सींरक्षण कायिा,

१९८६ अन्वये सिर प्रकरणातील िोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आर्े ,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन समरा-भाईंिर आणण
मब
ुीं ई उपनगर जजल्र्याींमध्ये भौततकररत्या र्द्द तनमाहण करण्याबाबत कोणती
कायहवार्ी केली वा करण्यात येत आर्े ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?
श्री.बाळासाहे ब थोरात (०७-०६-२०२१) : (१) र्ोय, र्े खरे आर्े .

(२) सिर तक्रारीच्या अनष
ीं ाने सींबधीं धत मींिळ अधधकारी बोरीवली, नगर
ु ग
भम
ू ापन

काींिळवन

अधधकारी
कक्षाचे

बोरीवली

प्रतततनधी

याींच्या

आणण

कायाहलयातील
तक्रारिार

परररक्षण

भम
ू ापक,

याींच्यासर्

स्थातनक

लोकप्रतततनधी इत्यािीींच्या उपजस्थतीत दिनाींक ३/१२/२०२० रोजी प्रत्यक्ष

स्थळपार्णी दिनाींक ०३/१२/२०२० रोजी केली असता, तक्रारीत नमि
ू मौजे
िदर्सर येथील स.नीं.३४३ व ३४४ पै, न.भ.ू क्र.१, स.नीं.३४०/२, न.भ.ू क्र.१५१७,
स.नीं.३३६/२,

न.भ.ू क्र.१५०९

व

स.नीं.३३०/१,

न.भ.ू क्र.१५५२

या

चारर्ी

दठकाणी काींिळवनाची तोि ककीं वा काींिळवनाचा ऱ्र्ास झाल्याचे दिसन
ू आले
नार्ी.

सबब, मा.उच्च न्यायालयात िाखल रर् याधचका क्र. ३२४६/२००४,

रुपाींतररत जनदर्त याधचका क्र. ३२४६/२००४, रुपाींतररत जनदर्त याधचका
८७/२००६

मध्ये

दिनाींक

६/१०/२००५

रोजी

दिलेल्या

आिे शान्वये

तसेच

पयाहवरण सींरक्षण कायिा १९८६ अन्वये कायहवार्ी करण्याचा प्रश्न उद्भवत
नार्ी.

(३) व (४) समरा-भाईंिर आणण मब
ुीं ई उपनगर जजल्र्ा याींमधील भौततकररत्या
र्द्द तनमाहण/तनजश्चत करण्याबाबत जजल्र्ाधधकारी, मब
ींु ई उपनगर कायाहलयाने
दिनाींक ०५/०४/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये जजल्र्ा अधीक्षक, भम
ू ी असभलेख,
मब
ुीं ई

उपनगर

तसेच

जजल्र्ा

अधीक्षक,

भम
ू ी

असभलेख,

तनयमानस
ु ार कायहवार्ी करणेबाबत कळववण्यात आले आर्े .
___________

ठाणे

याींना
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राज्यातील पदिीधर अांशिालीन उमेदिाराांची
िांत्राटी तत्िािर नेमणूि िरयायाबाबत
(३६)

६३६४

(१९-०३-२०२१).

श्री.सततश

चव्हाण,

श्री.विक्रम

िाळे ,

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ागणी : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राज्यातील पिवीधर अींशकालीन उमेिवाराींची कींत्रा्ी तत्वावर नेमणक
ू

करण्याबाबत ससमतीने केलेल्या सशफारशीनस
ु ार दिनाींक ११ डिसेंबर, २०१८
रोजीच्या मींत्रत्रमींिळ बैठकीत तनणहय घेण्यात आला आर्े, र्े खरे आर्े काय,

(२) असल्यास, सिर तनणहयाव्िारे कौशल्य ववकास व उद्योजकता या

ववभागामाफहत दिनाींक २ माचह, २०१९ रोजी शासन पररपत्रक जारी करण्यात
येऊन पिवीधर अींशकालीन उमेिवाराींना बार्य यींत्रणेव्िारे नेमणूका िे ण्याबाबत
कायहवार्ी करण्याचे सधु चत केले आर्े , र्े र्ी खरे आर्े काय,

(३) असल्यास, उक्त शासन तनणहयाची राज्यात कोठे र्ी अींमलबजावणी र्ोत
नसल्यामळ
ु े

त्याची

अींमलबजावणी

सवह

ववभागामाफहत

करण्याकरीता

त्याबाबतचा शासन तनणहय कौशल्य ववकास व उद्योजकता ववभागाऐवजी

सामान्य प्रशासन ववभागामाफहत पाररत करण्यात यावा अशी मागणी र्ोत
आर्े , र्े र्ी खरे आर्े काय,
(४)

असल्यास,

याबाबत

शासनाने

चौकशी

करुन

सामान्य

प्रशासन

ववभागाकिून शासन तनणहय पारीत करणेकरीता कोणती कायहवार्ी केली वा
करण्यात येत आर्े ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?
श्री.उध्दि ठािरे (२३-०४-२०२१) : (१) र्ोय, र्े खरे आर्े . कौशल्य ववकास व
उद्योजकता

ववभागामाफहत

करण्यात आला र्ोता.
(२)

मा.मींत्रत्रमींिळ

मा.मींत्रत्रमींिळाच्या

तनणहयानस
ु ार

सामान्य

ववचाराथह

प्रशासन

प्रस्ताव

ववभागाने

सािर

पिवीधर

अींशकालीन या समाींतर आरक्षणाींतगहत घ्कातील उमेिवाराींसाठी वयोमयाहिा
५५ वषे करण्याबाबत दिनाींक २/०१/२०१९ रोजी शासन तनणहय तनगहसमत
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करण्यात आला. तसेच बा्य यींत्रणेव्िारे कींत्रा्ी तत्त्वावरील तनयक्
ु तीबाबत

कौशल्य ववकास व उद्योजकता ववभागाकिून दिनाींक २/०३/२०१९ रोजी शासन
पररपत्रक तनगहसमत करण्यात आले.
(३) व (४) र्ोय, र्े खरे आर्े .

पिवीधर व पिववकाधारक अींशकालीन उमेिवाराींना बा्ययींत्रणेकिून

कींत्रा्ी तनयक्
ु तीबाबत कौशल्य ववकास व उद्योजकता ववभागाच्या दिनाींक
२/०३/२०१९ तसेच ववत्त ववभागाच्या दिनाींक ३०/०९/२०२० अन्वये कायहवार्ी
करण्यात

येत.े

तथावप,

सिर

शासन

तनणहयाची

अींमलबजावणी

र्ोत

नसल्याबाबत शासनास तनवेिने प्राप्त र्े ात असल्याची बाब लक्षात घेता,
दिनाींक

२२/०२/२०२१

रोजीच्या

पत्रान्वये

सवह

अींमलबजावणी सींिभाहत सच
ू ना िे ण्यात आल्या आर्े त.
(५) प्रश्न उद्भवत नार्ी.

प्रशासकीय

ववभागाींना

___________

राज्यात बाळासाहे ब ठािरे िृषी प्रकक्रया योिनेची
अांमलबिािणी िरयायाबाबत

(३७) ६४७७ (०४-०२-२०२१). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफग र्ाई िंताप,

डॉ.ििाहत शमझाग, श्री.अमरनाथ रािूरिर, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.रािेश राठोड,

श्री.मोहनराि िदम, श्री.ियांत आसंाििर : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात शेतमालाला चाींगला िर समळावा यासाठी ग्रामीण भागात
गोिामे-शीतगर्
ृ े उभारणे, अन्न प्रकक्रया उद्योग उभारणे यासाठी बाळासार्े ब

ठाकरे कृषी प्रकक्रया योजना राबववण्याचा तनणहय शासनाने मार्े फेब्रव
ु ारी,
२०२० मध्ये वा त्यािरम्यान घेतला आर्े , र्े खरे आर्े काय,

(२) असल्यास, उक्त योजनेचे स्वरुप काय आर्े , यासाठी ककती तनधीची
आवश्यकता आर्े व प्रत्यक्षात ककती तनधी केव्र्ा उपलब्ध करण्यात आला
आर्े ,

(३) असल्यास, उपरोक्त योजनेची अींमलबजावणी सरु
ु करण्यात आली आर्े
काय, याबाबतची सद्य:जस्थती काय आर्े व यासाठी ककती तनधी मार्े
जानेवारी, २०२१ पयंत खचह करण्यात आला आर्े ,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बाळासार्े ब ठाकरे कृषी
प्रकक्रया योजनेची अींमलबजावणी करण्याबाबत कोणती कायहवार्ी केली वा
करण्यात येत आर्े ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?
श्री.दादािी र्स
ु े (१७-०६-२०२१) : (१) र्ोय, मा.बाळासार्े ब ठाकरे कृषी
व्यवसाय व ग्रामीण पररवतहन प्रकल्प राबववण्याचा तनणहय शासनाने घेतला आर्े .

(२) या प्रकल्पाींतगहत शेतकऱ्याींना उत्पािक कींपन्या/ग्ाींमाफहत सींघ्ीत करुन
ग् शेतीवर भर िे णे व त्या माध्यमातन
शेतमालाचे सींकलन करुन
ू

शेतकऱ्याींना थे् प्रकक्रयािार/तनयाहतिाराींशी जोिून त्याींचा बाजार सींपकह वाढववणे
तसेच, राज्यातील सवह प्रमख
ु वपकाींसाठी स्पधाहत्मक व सवहसमावेशक मल्
ू य
साखळ्या ववकससत करण्यात येणार आर्े त. या प्रकल्पासाठी जागततक

बँकेच्या सर्ाय्याने एकूण सम
ु ारे २१०० को्ी (US$ ३०० िशलक्ष) गत
ुीं वणूक
अपेक्षक्षत

आर्े .

सन

२०२०-२०२१

या

आधथहक

वषाहत

माचह

प्रकल्पाकरीता रुपये १८.४१ को्ी तनधी उपलब्ध करुन दिले आर्े .

अखेरपयंत

(३) प्रकल्पात सर्भागी र्ोवू इजच्छणाऱ्या शेतकऱ्याींच्या सींस्था व खरे िीिाराींचे
ऑनलाईन अजह मागववण्यासाठी जादर्रात प्रससध्ि करण्यात आली. त्यानस
ु ार

११५९४ सींस्थानी नोंिणी केली. ५७६४ सींस्थाचे अजह प्राप्त झाले असन
ू त्यावर
पढ
ु ील कायहवार्ी करण्यात येत आर्े . राज्यात २९ पथिशी उप प्रकल्पाींची

अींमलबजावणी करण्यात येत आर्े . जानेवारी, २०२१ अखेर रुपये ८.४९ को्ी
तनधी खचह करण्यात आलेला आर्े .
(४) प्रश्न उद्भवत नार्ी.
(५) प्रश्न उद्भवत नार्ी.

___________

बोडसुला (ता.सेलू, जि.िधाग) येथील पशुिैद्यिीय अधधिाऱ्याांिडून
मुदतबा्य औषध हदल्यामुळे ंाईचा मत्ृ यू झाल्याबाबत

(३८) ६९३१ (१६-०३-२०२१). श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नांोराि ंाणार,

श्री.धंरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय पशस
ां धगन मांत्री पढ
ु ि
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-
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(१) बोिसल
ु ा (ता.सेल,ू जज.वधाह) येथील िगु धव्यवसाय करणारे राम भारती
याींच्या गायीला पशव
ै यकीय अधधकाऱ्याकिून मि
ु द्
ु तबा्य औषधी दिल्या
गेल्याने उपचारािरम्यान सिर गाईचा मत्ृ यू झाल्याचे दिनाींक २१ डिसेंबर,
२०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास तनिशहनास आले, र्े खरे आर्े काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करुन बाधधत शेतकऱ्याींला नक
ु सान

भरपाई समळण्याबाबत पशस
ीं धहन उपायक्
ु व
ु ताींकिे तक्रार करुनर्ी याबाबत
कोणतीर्ी कायहवार्ी करण्यात आली नार्ी, र्े र्ी खरे आर्े काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायहवार्ी केली
वा करण्यात येत आर्े ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?
श्री.सतु नल िेदार (२३-०६-२०२१) : (१) गाईचा मत्ृ यू झाला र्े खरे असले
तरीर्ी मि
ु तबा्य औषधी दिल्यामळ
ु े सिरील गाय मत
ृ पावलेली आर्े असे
प्रथमिशहनी वा्त नार्ी. तथावप, गाईचे शवववच्छे िन न झाल्याने मत्ृ यच
ू े
नेमके कारण स्पष् झालेले नार्ी.

(२) व (३) तक्रारिाराने जजल्र्ा पशस
ीं धहन उपायक्
ु व
ु त, वधाह याींच्याकिे केलेल्या

तक्रारीच्या अनष
ीं ाने जजल्र्ा पशस
ीं धहन अधधकारी जजल्र्ा पररषि, वधाह
ु ग
ु व
याींच्यामाफहत चौकशी ससमती गठीत करून चौकशी करण्यात आलेली आर्े .

चौकशी अर्वालामध्ये िॉ.पी.एल. सभसेकर, पशध
ु न ववकास अधधकारी, पवैि,
र्मिापरू , ता.सेल,ू जज.वधाह याींनी मत
ृ गाईचे शवववच्छे िन करणे आवश्यक

असताना ते न केल्यामळ
ु े कतहव्यात कसरू केल्याचे दिसन
ू येत.े मत
ृ गाईचे

शवववच्छे िन न केल्यामळ
ु े गाईच्या मत्ृ यच
ू े नेमके कारण कळू शकलेले
नार्ी.

सिर प्रकरणी प्रािे सशक सर् आयक्
ीं धहन, नागपरू ववभाग,
ु त पशस
ु व

नागपरू याींचेमाफहत सखोल चौकशी करण्याचे तनिे श शासनस्तरावरून आयक्
ु त
पशस
ीं धहन, पण
ु व
ु े याींना िे ण्यात आलेले आर्े त.
(४) प्रश्न उद्भवत नार्ी.

___________
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म्छीमार बाांधिाांसाठी किसान क्रेडडट िाडग योिना राबविणेबाबत
(३९)

७०६०

श्री.प्रविण

(११-०३-२०२१).

दरे िर,

श्री.प्रसाद

श्री.रमेशदादा

लाड,

पाटील,

श्री.नांोराि

अॅड.तनरां िन

ंाणार,

डािखरे ,

श्री.सरु े श

धस,

श्री.धंरीशचांद्र व्यास, डॉ.पररणय फुिे, श्री.वििय ऊफग र्ाई धंरिर : हदनाांि

१५ डडसेंबर, २०२० रोिी सर्ांह
ृ ा्या पटलािर ठे ियायात आलेल्या अताराांकित
प्रश्नोत्तराां्या यादी क्रमाांि १३ मधील प्रश्न क्रमाांि ५४३७ ला हदलेल्या

उत्तरा्या सांदर्ागत सन्माननीय मत्स्यवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) िे शाींतगहत मासेमारी करणाऱ्या कोळी बाींधवाींसाठी केंद्र शासनाने ककसान
क्रेडि् कािह योजना लागू केली असल्याचे मार्े डिसेंबर, २०२० च्या शेव्च्या
आठवड्वयात तनिशहनास आले आर्े , र्े खरे आर्े काय,

(२) असल्यास, मत्स्य ववभागाने ककसान क्रेडि् कािहचा लाभ ककती मच्छीमार
बाींधवाींना दिला आर्े ,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ककसान क्रेडि् कािह
योजना राज्यात प्रभावीपणे राबववण्याबाबत कोणती कायहवार्ी केली वा
करण्यात येत आर्े ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?
श्री.अस्लम शेख (११-०६-२०२१) : (१) र्ोय, र्े खरे आर्े.

(२) व (३) जजल््यातील पात्र मच्छीमाराींना ककसान क्रेडि् कािह िे ण्याबाबत

राज्यातील सवह जजल्र्ाधधकारी तसेच सवह सींबधीं धत जजल्र्ा अग्रणी बॅंकेचे
व्यवस्थापक याींना शासनस्तरावरुन कळववण्यात आलेले आर्े . तसेच राज्यात

सिर योजना प्रभावीपणे राबववण्यासाठी दिनाींक १०/६/२०२० ते दिनाींक
१०/१०/२०२० या ४ मदर्न्याींची ववशेष मोदर्म राबववण्यात आलेली आर्े .

दिनाींक १९/०५/२०२१ पयंत राज्यामध्ये, बॅकाींमाफहत मच्छीमार/मत्स्यशेतकरी
याींना एकूण ४०१० ककसान क्रेिी् कािह ववतररत करण्यात आली आर्े त.
(४) प्रश्न उद्भवत नार्ी.

___________
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महाराष्ट्र बाांबू वििास महामांडळातील तनधीचा
तनयमबाहय िापर झाल्याबाबत

(४०) ७०८० (१५-०३-२०२१). श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू येथील मर्ाराषर बाींबू ववकास मर्ामींिळाला सन २०१८-२०१९ या
वषाहत केंद्र शासनाकिून रुपये ३३ को्ी प्राप्त झाले असन
ू सिर तनधीचा

खाजगी व कृषी क्षेत्रासाठी तनयमबार्य वापर झाल्याचे दिनाींक १७ डिसेंबर,
२०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास तनिशहनास आले, र्े खरे आर्े काय,

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

काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने सींबधीं धत अधधकाऱ्याींवर कोणती कायहवार्ी
ु ग
केली वा करण्यात येत आर्े,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?
श्री.उध्दि ठािरे (०७-०६-२०२१) : (१) नार्ी, सन २०१८-२०१९ या वषाहत

मर्ाराषर बाींबू ववकास मींिळाला एकूण रुपये १६.०८ को्ी इतका तनधी प्राप्त
झाला असन
ू , सिर तनधीचा तनयमबा्य वापर झालेला नार्ी.
(२) प्रश्न उद्भवत नार्ी.
(३) प्रश्न उद्भवत नार्ी.

___________

मारे ंाांि (जि.यितमाळ) येथील प्रशासिीय िायागलयात अनेि
अधधिाऱ्याांची पदे प्रर्ारीिडे हदली असल्याबाबत
(४१) ७३०८ (१७-०३-२०२१). डॉ.ििाहत शमझाग, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रािेश
राठोड, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.अमरनाथ रािरू िर, श्री.अशोि ऊफग र्ाई िंताप :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मारे गाींव

(जज.यवतमाळ)

येथील

प्रशासकीय

कायाहलयात

अनेक

अधधकाऱ्याींची पिे प्रभारीकिे दिली असल्याने नागररकाींना आवश्यक सेवा

योगय प्रकारे समळत नसल्याची बाब मार्े जानेवारी, २०२१ च्या पदर्ल्या
सप्तार्ात तनिशहनास आली आर्े , र्े खरे आर्े काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आर्े काय, चौकशीत

काय आढळून आले व तद्नस
ु ार मारे गाींव तालक
ु ा प्रशासनातील अधधकाऱ्याींची
पिे प्रभारीकिे न िे ण्याबाबत कोणती कायहवार्ी केली वा करण्यात येत आर्े ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?
श्री.उध्दि

ठािरे

(०७-०६-२०२१)

:

(१)

र्ोय,

जजल्र्ाधधकारी,

यवतमाळ

याींच्याकिून प्राप्त झालेल्या अर्वालानस
ु ार जानेवारी, २०२१ च्या जस्थतीनस
ु ार
मारे गाींव, जज.यवतमाळ येथील शासकीय कायाहलयाींमधील कार्ी सींवगाहतील
पिाींचे कामकाज प्रभारी कायहभाराव्िारे पार पािण्यात येत आर्े .
(२)

सिर

नागररकाींना

ररक्त

पिाींचा

आवश्यक

सेवा

कायहभार

िे ण्यात

प्रभारी

अधधकाऱ्याींकिे

कोणतीर्ी

अिचण

सोपववल्याने

तनमाहण

झाली

नसल्याचे जजल्र्ाधधकारी, यवतमाळ याींनी कळववले आर्े . मात्र उक्त ररक्त

पिे ववत्त ववभागाच्या पिभरतीबाबतच्या प्रचसलत धोरणाचे अनप
ु ालन करून
तनयसमतररत्या

(सरळसेवा/पिोन्नतीने)

भरण्याच्या

दृष्ीने

कायहवार्ी

करण्याच्या सच
ू ना सींबधीं धत मींत्रालयीन प्रशासकीय ववभागाींना िे ण्यात आल्या आर्े त.
(३) प्रश्न उद्भवत नार्ी.

___________

राज्य तनिडणूि आयोंा्या तनयमाांमध्ये

न तनिडणूिी्या

िेळी बदल होत असल्याबाबत

(४२) ७३४८ (१७-०३-२०२१). डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफग
र्ाई िंताप, श्री.रािेश राठोड, श्री.अमरनाथ रािूरिर, डॉ.ििाहत शमझाग,

श्री.ियांत आसंाििर, श्री.अशर्जित िांिारी, श्री.विक्रम िाळे , श्री.बाळाराम
पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य तनविणूक आयोगाच्या तनयमाींमध्ये ऐन तनविणूकीच्या वेळेवर
वेगवेगळे बिल केले जातात, र्े खरे आर्े काय,
(२)

असल्यास,

नामतनिे शन

पत्र

भरण्याचा

दिनाींक

ते

नामतनिे शनपत्र

भरण्याचा शेव्चा दिनाींक या कालावधीमध्ये ऑफलाईन ककीं वा ऑनलाईन या

िोन पध्िती वापरण्यात येतात त्यामळ
ु े इच्छुक उमेिवाराींमध्ये सींभ्रमाचे
वातावरण व गोंधळ र्ोतो, र्े र्ी खरे आर्े काय,
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(३) असल्यास, राज्य तनविणक
ू आयोग ऑनलाईन ककीं वा ऑफलाईन यापैकी

कोणत्यार्ी एकाच पध्ितीचा अवलींब करून कायमस्वरूपी तनयमावली तयार
करण्याची बाब ववचाराधीन आर्े काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायहवार्ी केली वा
करण्यात येत आर्े ,

(५) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आर्े त ?
श्री.उध्दि ठािरे (११-०६-२०२१) : (१) र्े खरे नार्ी.
(२) र्े खरे नार्ी.
(३)

राज्य

तनविणक
ू

आयोगाकिून

स्थातनक

स्वराज्य

सींस्थाच्या

तनविणुकाींकरीता ऑनलाईन पध्ितीने नामतनिे शनपत्रे मागववण्यात येतात.
मात्र जर एखाद्या प्रसींगी ताींत्रत्रक अिचणी जसे इीं्रने् गती कमी, सव्र्हर

अिचणी इ. तक्रारी आयोगाकिे प्राप्त झाल्यास सिर बाब ववचारात घेऊन

इच्छूक उमेिवार नामतनिे शनापासन
ू वींधचत रार्ू नयेत आणण त्याींना तनविणक
ू
लढववण्याची सींधी समळावी म्र्णून आयोगातफे सींस्थाींच्या नामतनिे शनपत्र

पारीं पारीक पध्ितीने (Offline mode) स्वीकारण्याचा तसेच नामतनिे शनपत्र
िाखल करण्याची वेळ वाढववण्याचा तनणहय घेतला जातो व त्यास योगय ती

प्रससध्िी िे ण्यात येत.े राज्य तनविणक
आयोगाकिून ऑनलाईन सवु वधा
ू
बिलण्यात येत नसन
ू त्यासोबत अततररक्त सवु वधा बिलण्यात येत नसन
ू

त्यासोबत अततररक्त सवु वधा म्र्णून ऑफलाईन सवु वधा िे खील उपलब्ध करून
दिली जाते.

(४) प्रश्न उद्भवत नार्ी.

___________

राज्यात शेती उत्पन्न िाढवियायासाठी उपाययोिना िरयायाबाबत
(४३) ७५०८ (०४-०२-२०२१). श्री.अरुण लाड : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ६० ्क्के नागररक शेतीवर आपली उपजजववका करीत असन
ू

शेतीववषयक जोिधींिे र्े त्याींच्या उपजजववकेचे साधन असताना वातावरणीय
बिल आणण शेतीववषयक शासनाने वेळोवेळी घेतलेल्या तनणहयामळ
ु े शेतकऱ्याींचे
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आधथहक नक
ु सान र्ोत असल्याने शेतकऱ्याींची मल
ु े पारीं पाररक शेती व्यवसाय
करण्याऐवजी इतर क्षेत्राकिे वळत असल्याचे मार्े जानेवारी, २०२१ मध्ये वा
त्यिरम्यान तनिशहनास आले आर्े , र्े खरे आर्े काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शेतीतन
ू र्ोणारे उत्पन्न

वाढण्याच्या दृष्ीने तसेच शेतकऱ्याींची आधथहक सध
ु ारणा करण्याच्या दृष्ीने
कोणती कायहवार्ी केली वा करण्यात येत आर्े ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?
श्री.दादािी र्स
ु े (१७-०६-२०२१) : (१) नार्ी. अशा आशयाचे पत्र प्राप्त
झाल्याचे दिसन
ू येत नार्ी.
(२)

शेतीववषयक

तनणहय

र्े

शेतकऱ्याींच्या

आधथहक

उन्नतीच्या

दृष्ीने

फायिे शीर असे घेतले जातात. वातावरणीय बिलामळ
ु े /नैसधगहक आपत्तीमळ
ु े
शेतीवपकाच्या

र्ोणाऱ्या

नक
ु सानीबाबत

शासनाच्या

मित

व

पन
ु वहसन

ववभागामाफहत वेळोवेळी मित केली जाते. वातावरण बिल व इतर नैसधगहक
घ्काींमळ
ु े

र्ोणारे

शेतीच्या

नक
ु सानीमध्ये

शेतकऱ्याचे

आधथहक

स्थैयह

राखण्यासाठी कृषी ववभागामाफहत प्रधानमींत्री पीक ववमा योजना व र्वामान
आधारीत फळपीक ववमा योजना राबववण्यात येतात.

त्याचप्रमाणे र्वामान बिलास अततसींवेिनशील असलेल्या वविभह व

मराठवाड्वयातील ४२१० गावे तसेच वविभाहतील पण
ू ाह निीच्या खोऱ्यातील

खारपाण पट्टयातील ९३२ गावे अशा एकूण ५१४२ गावाींमध्ये ६ वषे कालावधीत
जागततक बॅंकेच्या अथहसर्ाय्याने नानाजी िे शमख
कृषी सींजीवनी प्रकल्प
ु

राबववण्यात येत आर्े . या प्रकल्पातन
ू र्वामान अनक
ु ू ल शेतीकरीता पढ
ु ील
बाबीव्िारे मागहिशहक व अथहसर्ाय्य दिले जाते.

१. र्वामान अनक
ु ु ल तींत्रज्ञान ववषयक प्रसशक्षण.
२. मि
ृ व जलसींधारण कामे.

३. वैयजक्तक घ्काच्या बाबीींसाठी अथहसर्ाय्य.

४. शेतकरी उत्पािक कींपनी/शेतकरी ग्/बचतग् याींना अथहसर्ाय्य.
५. र्वामान अनक
ु ु ल शेतीशाळा.
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६. र्वामान

अनक
ु ूल

वाणाींचे

बीजोत्पािन करीता अथहसर्ाय्य.

पायाभत
ू

व

प्रमाणणत

त्रबयाण्याींचे

७. कृषी र्वामान सल्ला-सेवा.

८. गावतनर्ाय खरीप र्ीं गाम तनयोजन बैठका .

(३) प्रश्न उद्भवत नार्ी.

___________

राज्या्या सांरी किनारी र्ांात पायार्ूत सुविधाां्या
वििासासाठी योिना राबवियायाबाबत

(४४) ७५६३ (०४-०२-२०२१). श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय मत्स्यवििास मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्याच्या सागरी ककनारी भागात पायाभत
सवु वधाींच्या ववकासासाठी
ू
राबववण्यात

येणाऱ्या

“पायाभत
ू

सवु वधा

ववकास

तनधी”

योजनेंतगहत

मत्स्यव्यवसाय ववभागाने केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय ववभागासोबत त्रत्रपक्षीय करार
मार्े डिसेंबर, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान केला आर्े , र्े खरे आर्े काय,
(२)

असल्यास,

या

त्रत्रपक्षीय

करारावर

मत्स्यव्यवसाय

ववभागाच्या

सधचवाींसोबत ववत्त ववभागाचे सधचव व नाबािहचे मख्
ु य व्यवस्थापक याींनी
सध्
ु िा स्वाक्षऱ्या केल्या आर्े त, र्े र्ी खरे आर्े काय,

(३) असल्यास, या त्रत्रपक्षीय कराराचे थोिक्यात स्वरुप काय आर्े व या
कराराची अींमलबजावणी केव्र्ापासन
ू करण्यात येणार आर्े ,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायहवार्ी केली
वा करण्यात येत आर्े ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?
श्री.अस्लम शेख (११-०६-२०२१) : (१) व (२) र्ोय, र्े खरे आर्े .

(३) राज्याच्या सागरककनारी भागात पायाभत
ू सवु वधाींच्या ववकास करणे र्े या
कराराचे स्वरुप आर्े . सिर त्रत्रपक्षीय कराराप्रमाणे पढ
ु ील कायहवार्ी सरु
ु आर्े .
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नार्ी.

___________
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राज्यातील शासिीय र्ाडेपट्टी (लीि) िशमनीां्या ंैरव्यिहाराबाबत
(४५)

२३५२९

(३०-१२-२०१६).

श्री.ियांत

पाटील,

श्री.शरद

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

रणवपसे :

(१) मब
ुीं ईसर् राज्याच्या ववववध भागात शासकीय भािेपट्टयाच्या र्जारो (लीज)

जसमनीींची मि
ींु इह शर्रातील सम
ु त अनेक वषाहपव
ू ी सींपलेली असन
ू मब
ु ारे १२५०

तर उपनगरातील ४५० लीजच्या जसमनी असन
ू ६९१ जसमनीींच्या भािेपट्टय
् ाचा
करार सींपन
ू र्ी अनेक वषे परवान्याींचे नत
ु नीकरण करण्यात आलेले नार्ी, र्े
खरे आर्े काय,

(२) असल्यास, मर्सल
ू ववभागाची परवानगी न घेताच कार्ी लीज जसमनीींवर
पन
ु ववहकास प्रकल्प उभारल्याचे तर कार्ी जसमनी पो् भािेकरुला भाड्वयाने

िे ण्यासारखे आणण त्याची परस्पर ववक्री करण्यासारखे प्रकार तसेच शासकीय
जसमनीची बनाव् कागिपत्रे करून सिर जसमनीींची ववक्री करून शासनाचा
को्यवधी रूपयाींचा मर्सल
ू बि
ु ववण्यात आल्याचे तनिशहनास आले, र्े र्ी खरे
आर्े काय,

(३) असल्यास, शासनाच्या मालकीच्या ककती जसमनी भािेपट्टयाने (लीजने)

साधारणत: केव्र्ापासन
ू िे ण्यात आलेल्या आर्े त व त्यापैकी ककती जसमनीींचे
नत
ु नीकरण करण्यात आलेले नार्ी,

(४) असल्यास, शासकीय जसमनीींचे भािे करार सींपल्यानींतरर्ी परवान्याचे
नत
ु नीकरण न करणाऱ्या सींस्था ककीं वा कींपन्याींववरूध्ि शासनाने कोणती
कारवाइह केली वा करण्यात येत आर्े ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आर्े त ?
श्री.बाळासाहे ब थोरात (१७-०६-२०२१) : (१) र्े खरे नार्ी.
(२) र्े खरे नार्ी.

शासकीय समळकतीवर पन
ु ववहकासाची अजहिार याींनी मागणी केल्यावर

याबाबतच जजल्र्ाधधकारी कायाहलयाकिून सववस्तर अर्वाल शासनास सािर

करण्यात आल्यानींतर शासनाच्या मान्यतेने पन
ु ववहकास मल्
ू य वसल
ू करुन
पन
ु ववहकासास परवानगी िे ण्यात येत.े
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(३) त्रब्र्ीश काळापासन
शासकीय समळकती भािेपट्टय
ू
् ाने िे ण्यात आल्या

आर्े त. आतापयंत मब
ुीं ई शर्र जजल््यात १३०७ व मब
ुीं ई उपनगर जजल््यात

३५६ असे एकूण १६६३ समळकती भािेपट्टय
ू त्यापैकी
् ाने िे ण्यात आल्या असन
मब
ींु ई शर्र जजल््यात ६४० व मब
ींु ई उपनगर जजल््यात ७६ समळकतीींचे
नत
ु नीकरण करण्यात आलेले नार्ी.

(४) मा.उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले तनणहय ववचारात घेवन
ू तद्नींतर

बर्
ुीं ईतील शासकीय जसमनीच्या भािेपट्टयाच्या नत
ु नीकरणासींिभाहत शासन
ृ न्मब

तनणहय क्र. जमीन-२५०५/प्र.क्र.४०५/ज-२, दिनाींक १२/१२/२०१२ अन्वये सध
ु ाररत
धोरण ववदर्त करण्यात आले आर्े . सिर नवीन धोरणानस
ु ार सींबधीं धताींची
सन
ु ावणी घेवन
ू नत
ु नीकरणाबाबत तनणहय घेण्याची कायहवार्ी जजल्र्ाधधकारी
कायाहलयामाफहत करण्यात येत आर्े .
(५) प्रश्न उद्भवत नार्ी.

___________

इंतपुरी (जि.नाशशि) तालुक्यातील जिल्हा पररषद शाळाांमध्ये
शशक्षिाां्या ररक्त िांा र्रयायाबाबत

(४६) ३५८४० (०२-०१-२०१८). डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.विक्रम िाळे , श्री.सततश

चव्हाण, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१)

इगतपरु ी

(जज.नासशक)

तालक्
ु यातील

जजल्र्ा

पररषि

शाळाींमध्ये

सशक्षकाींच्या कमी सींख्येमळ
ु े ववद्याथ्यांचा शैक्षणणक िजाह खालावत असन
ू
ववद्याथ्यांच्या तनकालावरर्ी पररणाम र्ोत आर्े , र्े खरे आर्े काय,

(२) असल्यास, इगतपरु ी तालक्
ु यातील जजल्र्ा पररषि सशक्षकाींच्या ररक्त जागा
भरण्यासाठी तसेच कायमस्वरुपी ग्सशक्षण अधधकारी नेमण्याबाबत शासनाने
कोणती कायहवार्ी केली वा करण्यात येत आर्े ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?

वि.प. ३ (58)
श्री.हसन मश्र
ु ीफ (०१-०६-२०२१) : (१) र्े खरे नार्ी.

(२) राज्यातील सशक्षकाींच्या ररक्त जागा भरण्यासाठी शालेय सशक्षण व क्रीिा
ववभागामाफहत भरती प्रकक्रया राबववण्यात येत आर्े . सिर भरती प्रकक्रया

राबववताना जजल्र्ा पररषिाींमधील सशक्षकाींच्या ररक्त जागा भरणे शक्य र्ोणार

आर्े . तसेच शालेय सशक्षण ववभागाच्या आिे शान्वये पींचायत ससमती, इगतपरु ी
येथे तनयसमत ग्सशक्षणाधधकारी याींची नेमणक
ू करण्यात आलेली आर्े .
(३) प्रश्न उद्भवत नार्ी.

___________

सातारा जिल््यातील शशक्षिाां्या रिा रद्द िरयाया्या आदे शाबाबत
(४७) ३६०२४ (०२-०१-२०१८). श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे , डॉ.सध
ु ीर
ताांबे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शाळा सोिून बिली आिे श रद्द करण्यासाठी खींिपीठात आलेल्या सातारा
जजल््यातील सशक्षकाींच्या रजा रद्द करण्याचे आिे श औरीं गाबाि खींिपीठाने एका
याधचकेच्या सन
ु ावणीत दिले, र्े खरे आर्े काय,
(२) असल्यास, याची कारणे काय आर्े त,

(३) असल्यास, सामदु र्क बिली प्रकरणात अन्य मागाहने झालेल्या बिल्याींच्या

ववरोधात त्या त्या सशक्षकाींना न्यायालयीन प्रकक्रया करण्याकरीता असभव्यक्ती
स्वातींत्र्य नार्ी, र्े र्ी खरे आर्े काय,
(४)

असल्यास,

अन्यायकारक

खींिपीठात

कारवाई

न्याय

करण्यात

मागण्याकरीता

आली,

उपाययोजना केली वा करण्यात येत आर्े ?

गेलेल्या

याबाबत

सशक्षकाींवरर्ी

शासनाने

कोणती

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (०१-०६-२०२१) : (१), (२) व (३) र्े खरे नार्ी. जजल्र्ा

पररषि, सातारा येथील कमहचाऱ्याींच्या आस्थापनाववषयक बाबीींशी सींबधीं धत

न्यायालयीन प्रकरणे र्ी मख्
ु यत्वे मा.उच्च न्यायालय, मब
ुीं ई येथे िाखल केली
जातात.

मा.उच्च

न्यायालय,

मब
ींु ई

खींिपीठ

औरीं गाबाि

याींच्याकिून

अशाप्रकारचे कोणतेर्ी आिे श सातारा जजल्र्ा पररषिे स प्राप्त झाल्याचे दिसन
ू
येत नार्ी.

(४) प्रश्न उद्भवत नार्ी.

___________

वि.प. ३ (59)

मुांबई येथील समुद्रातील र्राि ि िशमनीचा चढउतार
याांचा एिबत्रत निाशा तयार िरयायाबाबत

(४८) ४४२०८ (०५-१२-२०१८). डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे : सन्माननीय नंर
वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील भरू चनेचा एकसींघ शास्त्रोक्त अभ्यास उपलब्ध नसल्याने येथे

र्ोणारी ववकास कामे कमकुवत स्वरुपाची असन
ू गत िोनशे वषाहत समद्र
ु ात
्ाकलेला भराव र्ेच मब
ुीं ईतील जमीन खचण्यात आर्े , र्े खरे आर्े काय,

(२) असल्यास, समद्र
ु ातील भराव व जसमनीचा चढउतार याींचा एकत्रत्रत नकाशा
तयार करण्यासाठी शासनाने कोणती कायहवार्ी केली वा करण्यात येत आर्े ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?

श्री. एिनाथ शशांदे (२५-०६-२०२१) : (१) र्े खरे नार्ी.

बर्
ुीं ई मर्ानगरपासलका क्षेत्रातील इमारत ववषयक ववकास कामाींची
ृ न्मब

आर.सी.सी. सींरचना व सींरचनात्मक सरु क्षा (Structural stability) र्ी
सींरचना असभयींता (Structural Engineer) याींनी राषरीय इमारत सींदर्तेनस
ु ार
असणे आवश्यक आर्े .

(२) बर्
ींु ई मर्ानगरपासलकेने सन २००८ व २००९ साली त्रब्रमस््ोवॅि-II
ृ न्मब
अींतगहत बर्
ुीं ई मर्ानगरपासलका र्द्दीतील अजस्तत्वात असलेल्या जसमनीचा
ृ न्मब

सलिार व र्वाई छायाधचत्रणाव्िारे सवेक्षण करून चढउतार नकाशा (Contour

Map–०.२० Mtr. अींतरावर) तयार करण्यात आला आर्े . सिर सवेक्षण व
नकाशा

त्रब्रमस््ोवॅि-II

अींतगहत

मर्ानगरपासलका

र्द्दीतील

अजस्तत्वात

असलेल्या पजहन्य जलवादर्न्याींच्या सध
ु ारणेसाठी वापरण्यात येतो, जेणेकरून

पावसाच्या पाण्याचा तनचरा लवकर र्ोऊन परू सदृषय पररजस्थती तनमाहण
र्ोणार नार्ी.

(३) लागू नार्ी.
___________

वि.प. ३ (60)

आहदिासी आश्रमशाळाांमध्ये घडयाळी तासाां्या
मानधनािर िाम िरणाऱ्या शशक्षिाांबाबत
(४९) ४६२४९ (१२-०२-२०१४). श्री.नांोराि ंाणार : सन्माननीय आहदिासी
वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आदिवासी ववकास ववभागाच्या प्राथसमक व माध्यसमक आश्रमशाळाींमध्ये
सशक्षकाींच्या जजल्र्ातनर्ाय ररक्त पिाींची सींख्या ककती आर्े ,

(२) असल्यास, प्राथसमक आश्रमशाळाींमध्ये घियाळी तासाींच्या मानधनावर
काम करणाऱ्या सशक्षकाींची सींख्या ककती आर्े ,

(३) असल्यास, या सशक्षकाींना प्रती घियाळी तास ककती मानधन दिले जाते,

(४) असल्यास, घियाळी तासावर काम करणाऱ्या सशक्षकाींच्या मानधनात वाढ
करण्यासाठी मर्ाराषर राज्य सशक्षक पररषिे चे कायाहध्यक्ष व कोकण ववभाग

सशक्षण मतिार सींघाचे लोकप्रतततनधीींनी दिनाींक १२ ऑक््ोबर, २०१३ रोजी
तनवेिन दिले आर्े , र्े र्ी खरे आर्े काय,

(५) असल्यास, तनवेिनाच्या अनष
ीं ाने काय कायहवार्ी केली वा करण्यात येत आर्े ,
ु ग
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?
ॲड.िे.सी.पाडिी

(०२-०६-२०२१)

: (१)

सशक्षक

सींवगाहसाठी तनयक्
ु ती व

सशस्तभींग यासाठी अपर आयक्
ु त, आदिवासी ववकास र्े सक्षम प्राधधकारी

असन
ू मर्सल
ू ववभागतनर्ाय प्राथसमक व माध्यसमक सशक्षक सींवगाहतील ररक्त
पिाींची सींख्या खालीलप्रमाणे :-

प्राथशमि शशक्षि

माध्यशमि शशक्षि

१९०

१०८

कोकण

१६१

११४

पण
ु े

२८

३६

नागपरू

महसल
ू

विर्ांीय िायागलय तनहाय ररक्त पदे

अमरावती

औरीं गाबाि
नासशक

२७०
३५

५५१
एिूण

१२३५

६७
४२

३२८
६९५
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(२) पिवीधर प्राथसमक सशक्षक १७४ व प्राथसमक १०२७ असे एकूण १२०१
सशक्षक घियाळी ताससका पध्ितीने कायहरत र्ोते. सद्य:जस्थतीत कोरोनाच्या
मर्ामारीमळ
ु े घियाळी ताससका पध्ितीवर सशक्षक कायहरत नार्ीत.

(३), (४), (५) व (६) आदिवासी ववकास ववभागाच्या दिनाींक ७ जन
ू , २०१७
रोजीच्या घड्वयाळी ताससका तत्वावर नेमलेल्या सशक्षकाींच्या मानधनात दिनाींक

१ जून, २०१७ पासन
वाढ करण्यात आली असन
त्याबाबतचा तपसशल
ू
ू
खालीलप्रमाणे :अ.क्र.

पद

मानधन/प्रतत घडयाळी तास

उ्च माध्यशमि शशक्षि
१

पण
ु ह अर्हता धारक

१५०/-

अपण
ू ह अर्हता धारक

१४०/-

पण
ु ह अर्हता धारक

१४०/-

माध्यशमि स्तर शशक्षि
२

अपण
ू ह अर्हता धारक

१२५/-

पण
ु ह अर्हता धारक

१२५/-

प्राथशमि स्तर शशक्षि
३

अपण
ू ह अर्हता धारक

११५/___________

शर्िांडी (जि.ठाणे) येथील अियनंर पररसरात िचरािांु डीत
आधार िाडग सापडल्याबाबत

(५०) ४७०७९ (१२-०७-२०१९). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफग र्ाई िंताप,
श्री.अमरनाथ

रािूरिर,

डॉ.सध
ु ीर

ताांबे,

डॉ.ििाहत

शमझाग,

श्री.मोहनराि

िदम : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सभवींिी (जज.ठाणे) येथील अजयनगर पररसरातील एका कचराकींु िीत ३५०

आधार कािह सापिल्याची घ्ना मार्े माचह, २०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान
तनिशहनास आली, र्े खरे आर्े काय,

वि.प. ३ (62)
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आर्े काय, चौकशीत

काय आढळून आले, त्यानस
ु ार सींबधीं धत िोषीींववरुध्ि कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आर्े ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आर्े त ?
श्री.उध्दि ठािरे (२५-०६-२०२१) : (१) र्ोय, र्े खरे आर्े.

(२) सभवींिी, जज.ठाणे येथील अजयनगर पररसरातील एका कचराकींु िीत ३५०
आधारकािह सापिल्याची घ्ना माचह, २०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशहनास
आली

आर्े .

त्यानष
ीं ाने
ु ग

तनजामपरू

पोलीस

स््े शनमाफहत

सिर

३५०

आधारकािह दिनाींक ०७/०३/२०१९ रोजी ताब्यात घेऊन पोस्् ऑकफस सभवींिी

याींच्या ताब्यात िे ण्यात आली आर्े त. सिर घ्नेची नोंि तनजामपरु पोलीस
ठाणे येथील स््े शन िायरीला घेण्यात आली असन
सींबधीं धत पोस््मन
ू
श्री.सींतोष

जाधव

याींना दिनाींक

तनलींत्रबत करण्यात आले आर्े .

१३/०३/२०१९

रोजी पोस््

कायाहलयातन
ू

(३) प्रश्न उद्भवत नार्ी.

___________

विधान र्िन :
मब
ुां ई.

श्री.रािेन्द्र र्ांित
सधचि,

महाराष्ट्र विधानपररषद.

__________________________________________________________________
मुद्रणपूवह सवह प्रकक्रया मर्ाराषर ववधानमींिळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आर्े .
मद्र
ु ण: शासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, मींब
ु ई.

