अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पांचावन्नावी यादी

महाराष्ट्र विधानसभा
पहहले अधधिेशन, २०२१
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

गोंहदया जिल्हयातील ईटीयाडोह मख्
ु य िालव्यातन
ु रब्बी
वपिासाठी पाणी उपलब्ध करून दे ण्याबाबत

(१)

२४३ (११-०४-२०२०).

श्री.मनोहर चांहििापूरे (अिन
ु ी-मोरगाांि) : सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गोंददया जिल्हयातील हीं गामी रबी पपकासाठी शेतक-याींना ई्ीयाडोह धरणाचे पाणी उपलब्ध
होणार असल्याची बाब माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आली, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ई्ीयाडोह मुख्य कालव्यात स्थाननक शेतक-याींनी आींदोलने केली आहे त,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रबी पपकासाठी मुख्य कालव्यातुन पाणी सोडण्याबाबत शासनाने िोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबनाची कारणे काय आहे त?
ियांत पाटील (०२-०२-२०२१) : (१) होय.
(२) होय.

(३) सदर प्रकल्पावर रब्बी हीं गाम राबपवण्यात येत नाही. इद्याडोह धरणातून ददनाींक ९/१/२०२०
पासून उन्हाळी हीं गामाचे ससींचनाकरीता पाणी सोडण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्भाावत नाही.

___________

अहमदपूर शहरातील मुख्य मागाुिरील बंद अवस्थेतील पथहदिे दरु
ु स्त करणेबाबत
(२)

७५७ (०२-०४-२०२०).

श्री.बाबासाहे ब पाटील (अहमदपरू ) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय नगर वििास

(१)

अहमदपरू
(जि.लातूर) शहरातून लातूर-नाींदेड महामागश िात असन
या रस््यावर
ू
दठकदठकाणी खड्डे पडले आहे तसेच शहरातील प्रमुख मागाशवरील बहुताींश दठकाणचे पथददवे
बींद असल्याने तेथील नागररकाींची गैरसोय होत आहे , हे खरे आहे काय,

पव.स. ५५ (2)
(२) असल्यास, अहमदपूर शहरातील आय्ीआय महापवद्यालय चौक ते समरकुले नगरपयंत
नगरपासलकेचे १०८ पथददवे आहेत तथापप यातील केवळ ६७ पथददवे सुरु आहे त उवशररत

पथददवे बींद आहे त पररणामी रात्रीच्यावेळी अपघात होऊन ्यात अनेक िण िखमी झाल्याचे
घ्ना घडल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, ्यात काय आढळून आले

व ्यानुसार बांद पथददवयाांची दरु
ु स्ती िरणेबाबत िोणती िाययवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (२५-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे .
अहमदपूर शहरातील खड्याींसींदर्ाशत कींत्रा्दारास सक्त सूचना दे ऊनही खड्डे दरु
ु स्तीचे काम



न झाल्यामळ
ु े र्ारतीय राषरीय रािमागश प्राधधकरणामार्शत कींत्रा्दाराच्या िबाबदारी, तसेच

खचाशने खड्डे दरु
ु स्तीसाठी कायशवाही हाती घेण्यात आली आहे. ्यानुसार अहमदपूर
शहरातील खड्डे दरु
ु स्तीचे काम लवकरात लवकर पूणश करण्याचे ननयोिन असल्याचे,
सावशिननक बाींधकाम पवर्ागाने अहवाल सादर केला आहे .

केंद्र शासनाने EESL या कींपनीशी शासनामार्शत एल.ई.डी. पथददवे बसपवण्यासाठी करार



केलेला आहे .
अहमदपूर नगरपररषद क्षेत्रातील पथददव्याींची दे खर्ाल व दरु
ु स्तीची कामे करण्यासाठी



्याच कींपनीमार्शत वापषशक दे खर्ाल करार (A.M.C.) करण्यात आला असून, सदर कींपनीने
कींत्रा्दाराची नेमणूक केली आहे . ्यानुसार सद्यजस्थतीत पथददव्याींची ननयसमत दे खर्ाल
दरु
ु स्तीचे काम करण्यात येत आहे.

(२) हे खरे आहे.

सदर पथददवे चालू करण्यासाठी EESL कींपनीकडे पाठपुरावा सुरु आहे .

(३) याबाबत EESL कींपनीकडून नपवन सब कॉन्रक््रची नेमणक
ू करण्यात आलेली आहे .
्यानुसार ्याींच्याकडे यथासशघ्र पाठपुरावा करुन उवशररत पथददवे बसपवण्यात येवून ्याींची

दे खर्ाल दरु
ु स्तीचे काम करण्यात येत असल्याबाबत जिल्हाधधकारी, लातरू याींनी अहवाल सादर
केला आहे .

(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.
___________
िळगाांि जिल्ह्यातील पाचोरा शहरातील आिी-मािी सैननिाांना घरपट्टी माफ िरणेबाबत

(३)

११५३ (०३-०४-२०२०).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

सन्माननीय नगर वििास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील पुरस्कारप्राप्त सैननक तसेच सैननकाींच्या पवधवाींना व ग्रामीण र्ागातील
सैननकाींना घरपट््ी मार् करण्याचा ननणशय त्कासलन शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िळगाींव जिल््यातील पाचोरा शहरात सैन्य दलातून सेवाननवत्त
ृ झालेल्या

आिी-मािी सैननकाींची सींख्या खूप असून या आिी-मािी सैननकाींना घरपट््ी मार् करणेबाबत
नगरपररषदे त ठरावही सींमत करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

पव.स. ५५ (3)
(३) असल्यास, या सींदर्ाशत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १० माचश, २०१६ व ददनाींक १९
डडसेंबर, २०१६ रोिी वा ्यासुमारापासून त्कासलन मुख्यमींत्री याींना लेखी ननवेदन दे ऊनही
कोणतीच कायशवाही वा ननणशय घेण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (०९-०२-२०२१) : (१), (२), (३) व (४)


मा.बाळासाहे ब ठाकरे मािी सैननक व ्याींच्या पवधवा प्नीला मालमत्ता कर मार्ी
योिना” या योिनेंतगशत नागरी स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींच्या कायशक्षेत्रात वास्तव्य
करणाऱ्या सवश मािी सैननकाींना मालमत्ता करातून सू् दे ण्याचा ननणशय घेण्यात आला
आहे .



तसेच ग्रामीण क्षेत्रातील मालमत्ताींबाबत, सवश आिी / मािी सैननकाींना मालमत्ता करातून
सू् दे ण्याचा ननणशय ग्राम पवकास पवर्ागाकडून घेण्यात आला आहे .

(५) प्रश्न उद्र्वत नाही.

___________
अिोला जिल्हहयातील सुपर स्पेशाशलटी रुग्णालयात अपुरे मनुष्ट्यबळ असल्हयाबाबत
(४)

१२७९ (१३-०४-२०२०).

श्री.गोिधुन माांगीलाल शमाु (ऊफु) लालािी (अिोला पजश्चम) :

अकोला

सुपर

सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

जिल््यातील

स्पेशासल्ी

रुणालयातील

अपुऱ्या

मनुषयबळामुळे

या

रुणालयातील पोथोलॉिी, बायोकेसमस्री, स
ू म िीवशास्त्र, अोन््ोमॉलॉिी या चार तपासणी
पवर्ागाचा र्ार सवोपचार रुणालयातील २३ तींत्रज्ाींवर येत असल्याची बाब ददनाांि ६
(२)

िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासुमारास ननदशशनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

असल्यास, यामुळे रुणसेवा आणखी पवस्कळीत होत असल्याचे ददसून आले आहे , हे ही

खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अपुरे मनुषयबळामुळे रुणाींना सेवा दे ण्यास अडचणी ननमाशण होऊ नये
याकररता शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे त,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. अशमत विलासराि दे शमुख (०४-०२-२०२१) : (१) प्रधानमींत्री स्वास्थ सुरक्षा योिना अींतगशत
अकोला येथे अनतपवशेषोपचार रुणालयासाठी ३ ्प्प्यात वगश-१ ते वगश-४ सींवगाशत पदे ननमाशण
करण्याबाबत शासनस्तरावर कायशवाही सुरु आहे.

(२) व (३) सध्या रुणालयातील प्रयोगशाळा तींत्रज् व रक्तपेढी तींत्रज् याींची मींिूर २० पदे
र्रलेली असन
ू ्याअनष
ु ींगाने रुणसेवा सरु ळीत सरु
ु आहे .
(४) लागू नाही.

___________

पव.स. ५५ (4)
मुांबईतील प्रलंबबत पुनविुिास प्रिल्हप मागी लािण्यािररता
एि िालबध्द िायुक्रम आखण्याबाबत

(५)

१७३१ (२०-०३-२०२०).

श्री.चांििाांत (दादा) पाटील (िोथरुड) : सन्माननीय गह
ृ ननमाुण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईतील प्रलांबबत पन
ु पवशकास प्रकल्प मागी लावण्याकररता एक कालबध्द कायशक्रम

आखण्याचे आश्वासन त्कासलन गह
ु ै, २०१९ रोजीच्या अधधवेशनात
ृ ननमाशण मींत्री याींनी माहे िल
ददले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ्यानुसार शासनाने कायशक्रम तयार केला आहे काय व ्याचे स्वरुप काय
आहे ,

(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. जितेंि आव्हाड (२४-०२-२०२१) : (१) व (२) होय, हे अींशत: खरे आहे
मुींबई शहरातील िीणश व धोकादायक उपकरप्राप्त इमारतीींचा पुनपवशकास िलद गतीने

होण्याकररता मालक/पवकासकाींनी अधशव् अवस्थेत सोडलेले पन
ु पवशकास प्रकल्प म्हाडातर्े

र्स
ू ींपादन करुन पण
ु श करण्याकररता म्हाड अधधननयम, १९७६ मध्ये सध
ु ारणा करण्याबाबतच्या
पवधेयकास पावसाळी अधधवेशन-२०२० मध्ये सर्ागह
ृ ाची मान्यता प्राप्त झाली आहे. सदर
पवधेयकास

मा.राज्यपाल

महोदयाींची

मान्यता

प्राप्त

झाली

असून,

महामदहम

महोदयाींकडे पुढील मान्यतेसाठी पाठपवण्यात आले आहे. म्हाड अधधननयमात सुधारणा

राषरपती
अींनतम

झाल्यानींतर मालक/पवकासकाींनी अधशव् अवस्थेत सोडलेले प्रकल्प म्हाडातर्े ताब्यात घेऊन
्याींचा पुनपवशकास करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद्भाावत नाही.

___________
छत्रपती शशिािी महाराि आांतरराष्ट्रीय विमानतळ पररसरासाठी तयार िरण्यात येणारा स्ितांत्र
वििास आराखडा प्रलांबबत असल्हयाबाबत
(६)

१९४८ (२१-०३-२०२०).
अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्हिन (सायनिोळीिाडा), अॅड.आशशष शेलार (िाांिे पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पि
ू )ु :
सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढ
ील
गोष्ीीं
च
ा
ख
ल
ासा
करतील
काय
:ु
ु
(१) छत्रपती सशवािी महाराि आींतरराषरीय पवमानतळ पररसरासाठी तयार करण्यात येणारा

स्वतींत्र पवकास आराखडा प्रलींबबत असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा ्यादरम्यान
ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पररसरासाठी कलम ३२ एमआर्ीपी अींतगशत केवळ अींतररम पवकास
आराखडाच घोपषत असल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर अींतररम पवकास आराखड्याची मुदत ददनाींक १७ मे, २०१६ रोिी वा ्या

सुमारास सींपली असल्याने ती वाढवावी अशी पवनींती मुींबई इीं्रनोशनल एअरपो्श प्रा.सल.ने
एमएमआरडीएला ददनाींक ११ िल
ु ै, २०१६ रोिी वा ्यासुमारास केली असल्याचे ननदशशनास

पव.स. ५५ (5)
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर मुदतवाढ करण्याची तरतूद नसल्याचे एमएमआरडीएने स्पष्पणे कळपवले
असल्याचेही ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, ्यामळ
ु े सदर पररसरात कोणताही पवकास आराखडा अजस्त्वात नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(६) असल्यास, पवकास आरखडा नसल्याने तेथे सुरु असलेली सवश बाींधकामे अनधधकृत ठरत
असून सदर बाींधकामाींवर कायदे शीर कारवाई करण्याचे आदे श शासन दे णार आहे काय,
(७) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथ शशांदे (०२-०३-२०२१) : (१), (२), (३) व (४),

छत्रपती सशवािी महाराि आींतरराषरीय पवमानतळ पररसराच्या अधधसूचीत क्षेत्राकरीता मुींबई
महानगर प्रदे श पवकास प्राधधकरणाची पवशेष ननयोिन प्राधधकरण म्हणून शासनाने दद.
१४/०५/२००९ रोिीच्या अधधसूचनेन्वये ननयुक्त्ती केली आहे . सदर अधधसूधचत केलेल्या ८०२.०३

हे क््र क्षेत्रापैकी सम
ु ारे १२५.०३ हे क््र क्षेत्रावर अनतक्रमणे असल्याने हा र्ाग वगळून उवशरीत
क्षेत्राकरीता महाराषर प्रादे सशक व नगररचना अधधननयम, १९६६ चे कलम ३१ मधील
तरतूदीनुसार शासनाने र्ागश: पवकास योिना दद.१७/०५/२०१३ रोिी मींिूर केली आहे . सदर
र्ागश: मींिूर पवकास योिनेस अींतररम पवकास योिना असे सींबोधलेले आहे .

मुींबई

इीं्रनोशनल एअरपो्श प्रा.सल. याींनी अींतररम पवकास आराखडयाची मुदत वाढपवण्याबाबत
केलेल्या पवनींतीनुषींगाने मुदतवाढीची तरतुद अधधननयमात नसल्याचे एमएमआरडीने कळपवले

आहे . अधधननयमातील तरतद
ु ीनस
ु ार २० वषाशनींतर सदर मींिरू पवकास योिना सध
ु ारीत करता
येईल. ्यामुळे पवकास योिनेची मूदत सींपल्याची वस्तजु स्थती नाही.
(५) व (६) अशी बाब नाही.

महाराषर प्रादे सशक व नगररचना अधधननयम, १९६६ मधील कलम ३१ च्या तरतुदीनूसार
पवकास योिना मींिूर झाली असन
ू

ती अींमलात आहे . सदर पवकास योिना पन्
ु हा सध
ु ारीत
मींिरू होईपयंत अींमलात राहते. तसेच मींिरू पवकास ननयींत्रण ननयमावलीनस
ार
सदर
क्षे
त्र
ामध्ये
ू
पवकास परवानगी असलेल्या बाींधकामावर कायदे शीर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्र्वत
नाही.
(७)

प्रश्न उद्भाावत नाही.

___________

मुांबईतील धचांचपोिळी येथे िेस प्रत्यारोपण प्रकक्रयेत सांबांधधत

(७)

डॉक्टराांच्या हलगिीपणामळ
ु े रुग्णाचा झालेला मत्ृ यू
१९९५ (१३-०४-२०२०).
अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्हिन (सायन-

िोळीिाडा),

अॅड.आशशष

शेलार (िाांिे पजश्चम),

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :
करतील काय :-

श्री.अतल
ु

भातखळिर

(िाांहदिली

पि
ू )ु ,

सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मुींबईतील धचींचपोकळी येथे केस प्र्यारोपण प्रक्रक्रयेत सींबींधधत डॉक््राींनी हलगिीपणा

केल्यामुळे श्रावण कुमार चौधरी याचा म्ृ यू झाल्याचे तपासणीसाठी ननयुक्त केलेल्या
ससमतीच्या अहवालातन
ननषपन्न झाल्याचे माहे िानेवारी २०२० मध्ये वा ्यादरम्यान
ू
ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या घ्नेला दहा मदहने उल्ूनही अद्यापपयंत दोषीींवर गुन्हा दाखल करण्यात
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आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी िे.िे. रुणालयातील वैद्यकीय
अधीक्षक याींच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या ससमतीने ददनाींक ६ डडसेंबर रोिी तपासणी
अहवाल सादर केल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून

आले, तदनुषींगाने अशा प्रकारच्या घ्ना रोखण्यासाठी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. अशमत विलासराि दे शमख
(०४-०३-२०२१) : (१) सदर बाब दद.१६.१२.२०१९ रोिी
ु
ननदशशनास आली.

(२) चौकशी ससमतीच्या अहवालानस
ु ार सींबींधधत डॉ. पवकास रामदास हलवाई याींच्या पवरोधात

साकीनाका पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र.३३/२०२०, कलम ३०४ (अ) र्ा.दीं .पव. अन्वये गुन्हा
दद.०७.०१.२०२० रोिी नोंदपवण्यात आला आहे.

(३) तपासणीसाठी प्राध्यापक व पवर्ाग प्रमुख (प्लास््ीक सिशरी पवर्ाग) ि.जि. रुणालय
याींच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या चौकशी ससमतीचा अहवाल ददनाींक १६/१२/२०१९
रोिीच्या पत्राने अधधषठाता याींना सादर केला आहे .
(४) चौकशी ससमतीच्या अहवालानुसार रुणाचा म्ृ यू सींबींधधत डॉक््राींच्या हयगयीने व
ननषकाळिीपणामुळे

झाल्याचे

ननषपन्न

झाल्याने

्याींच्यावर

दाखल

करण्यात

आलेल्या

गुन््याचा तपास पोलीसाींकडून सरू
ु आहे .

तसेच याबाबत र्ारतीय आयपुश वज्ान पररषदे ने पवदहत केलेल्या व्यावसानयक सशस्त,

सशष्ाचार व प्रमाण सींदहता २००२ चे

पालन करण्याच्या सूचना सवश नोंदणीकृत वैद्यकीय

व्यवसानयकाींना महाराषर वैद्यकीय पररषदे कडून दद.०४.०३.२०२० च्या पररपत्रकाने दे ण्यात
आल्या आहे त.

(५) प्रश्न उद्भाावत नाही.

___________

दक्षक्षण मुांबईतील िुन्या इमारतीांचे सिेक्षण िरणेबाबत
(८)

२२९२ (०६-०४-२०२०).

श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे िी), श्रीमती सल
ु भा खोडिे (अमरािती),

श्री.वििास ठािरे (नागपूर पजश्चम), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.सांिय िगताप
(पुरांदर) :

सन्माननीय गह
ृ ननमाुण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दक्षक्षण मुींबईतील पवशेषत: पायधुनी, र्ल
ु ेश्वर, नळबािार, काळबादे वी, मोहम्मद अली रोड
व लगतच्या पररसरातील अनेक इमारती या िुन्या असल्याने या र्ागात दरवषी पावसाळा
क्रकींवा ्यापूवी दघ
श ना घडून लोकाींचे म्ृ यू होत आहे त, हे खरे आहे काय,
ु ्

(२) असल्यास, सदरहू इमारतीींचे सवेक्षण करुन बेकायदा बाींधकामे तपासून येथील िुन्या
इमारतीींचा पन
ु पवशकास करणेबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
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(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. जितेंि आव्हाड (२६-०२-२०२१) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे
(२) बेकायदा बाींधकामाबाबतचे सवेक्षण बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेमार्शत करण्यात येत.े दरवषी

मुींबई शहरातील िुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतीींचे पावसाळ्यापूवी सवेक्षण
मुींबई इमारत दरु
ु स्ती व पुनरशचना मींडळाच्या ताींबत्रक सींवगाशकडून माहे माचश ते मे या

कालावधीत करण्यात येते. ्यानस
ु ार घोपषत करण्यात आलेल्या अनतधोकादायक इमारतीमधील

र्ाडेकरु/ रदहवाशाींना सींक्रमण सशबीरामध्ये स्थलाींतरीत करुन, इमारतीची सींरचना्मक दरु
ु स्ती
करण्यात येते क्रकींवा धोकादायक र्ाग क्रकींवा सींपुणश इमारत पाडण्यात येते.

मुींबई शहरातील िीणश व धोकादायक उपकरप्राप्त इमारतीींचा पुनपवशकास िलद

गतीने होण्याकररता मालक/पवकासकाींनी अधशव् अवस्थेत सोडलेले पन
ु पवशकास प्रकल्प म्हाडातर्े

र्स
ू ींपादन करुन पण
ु श करण्याकररता म्हाड अधधननयम, १९७६ मध्ये सध
ु ारणा करण्याबाबतच्या
पवधेयकास पावसाळी अधधवेशन-२०२० मध्ये सर्ागह
ृ ाची मान्यता प्राप्त झाली आहे. सदर
पवधेयकास

मा.राज्यपाल

महोदयाींची

मान्यता

प्राप्त

झाली

असून,

महामदहम

राषरपती

महोदयाींकडे पुढील मान्यतेसाठी पाठपवण्यात आले आहे . म्हाड अधधननयमात सुधारणा अींनतम

झाल्यानींतर मालक/पवकासकाींनी अधशव् अवस्थेत सोडलेले प्रकल्प म्हाडातर्े ताब्यात घेऊन
्याींचा पन
ु पवशकास करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद्भाावत नाही.

___________
िोरे गाांि (जि.सातारा) तालुक्यातील िोयना िन्हे र आणण धोम प्रिल्हपातील
प्रिल्हपग्रस्तांना नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत

(९)

२८८६ (१५-०४-२०२०).

श्री.महे श शशांदे (िोरे गाि) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

(१) कोरे गाींव (जि.सातारा) तालक्
ु यातील २७ गावे कोयना कन्हे र आणण धोम प्रकल्प पन
ु वशससत
असून शासन ननणशयानस
ु ार प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थाींना शासनाने प्रकल्पग्रस्ताींचे दाखले ददले आहे त
व ्याींना ५ ्क्के नोकरीत आरक्षणही ठे वण्यात आले आहे , परीं तु यासवश प्रकल्पग्रस्ताींना

शासनामध्ये नोकरी समळणे अशक्य असल्याने व प्रकल्पग्रस्ताींचे वय ४५ वषाशपेक्षा िास्त
असल्याने या सवश प्रकल्पग्रस्ताींना शासनाने प्र्येकी ५ लाख रुपये दे ण्याचा ननणशय घेतला होता,
हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, कोयना कन्हे र आणण धोम धरण पन
ु वशससत झालेले गाव यामधील
प्रकल्पग्रस्ताींना शासन ननणशयानुसार िमीन दे णे बींधनकारक आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सद्यःजस्थतीत पन
ु वशसन कायाशलयाकडून सोलापूर जिल््यामध्ये प्रकल्पग्रस्ताींना

पयाशयी िमीन शासनाकडून र्क्त अधाश एकर िमीनी ददल्या िात असल्याने कोरे गावमधील
ग्रामस्थाींना सोलापरू ला अप-ु या िमीनीमळ
ु े स्थायीक होणे परवडत नसल्याने मराठवाडी
प्रकल्पग्रस्ताींना ज्यापध्दतीने एकरी १७ लाख रुपये र्रपाई दे ण्याचा ननणशय शासनाने घेतला,

पव.स. ५५ (8)
्याच प्रमाणे कोयना कन्हे र आणण धोम प्रकल्पग्रस्ताींना नुकसान र्रपाई दे ण्याच्या अनुषींगाने
शासनाने िोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. ियांत पाटील (२६-०२-२०२१) : (१) अशी बाब नाही.
(२) होय.
(३) अशी बाब नाही. प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीने पुनवशसन अधधननयम व शासन ननणशयानुसार
पवस्थापपत खातेदारास सींपादनाचे कु्ुींब सींखेच्या प्रमाणात कमीत कमी ०.४० हे .आर व
िास्तीत िास्त २.८० हे .आर पयंत िमीनीचे वा्प केले िाते.
(४) प्रश्न उद्भाावत नाही.
___________
मांब
ु ईतील मौलाना शौित अली मागाुिरील शशतल इस्टे ट मधील
(१०)

३१५४

उपिरप्राप्त िुन्या चाळीांच्या पुनवु ििासाबाबत

(२१-०३-२०२०).

श्री.प्रताप

सरनाईि

(ओिळा

माजििडा) : सन्माननीय

गह
ृ ननमाुण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबईतील मौलाना शौकत अली मागाशवरील सशतल इस््े ् मधील उपकरप्राप्त िुन्या

चाळीींचा पन
ु पश वकासात ना-हरकत प्रमाणपत्र समळाल्यानींतर मुींबई इमारत दरु
ु स्ती आणण

पुनरश चना मींडळाने माहे माचश २०१४ मध्ये वा ्या दरम्यान कलम ९५ (अ) म्हाडा कायदा १९७१
नुसार र्ाडेकरूींना घरे ररकामी करुन पवकासकला दे ण्याकररता नोद्स काढली, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास,

पवकासकाने

करारनाम्याप्रमाणे

र्ाडेकरुीं ना

१२

मदहन्याचे

र्ाडे

पदहल्या

मदहन्याच्या आधी दे ण्याची अ् असूनही सवश र्ाडेकरुीं चे र्ाडे सहा ते दहा मदहने पवकासकाने
ददले नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, र्ेरीवाले, घर कामगार मदहला, हमाल, छोट्या नोकऱ्या, रोिींदारी करणाऱ्या
असींघद्त र्ाडेकरुीं ना सींक्रमण काळासाठी सलव्ह लायसन्सने घेतलेल्या िागेचे र्ाडे दे णे अशक्य
असल्याने र्ाडेकरुीं नी मुींबई इमारत दरु
ु स्ती आणण पुनरश चना मींडळाच्या मुख्य कायशकारी

अधधकऱ्याींना ददनाींक २ माचश, २०१९ रोिी वा ्या सम
ु ारास र्ाडे समळण्याबाबत पत्र दे ऊनही
पवकासकाने ्याींना र्ाडे ददलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ्यासींदर्ाशत र्ाडेकरु, पवकासक याींच्यामधील ददनाींक १९ माचश, २०१९ रोिी वा
्या सुमारास झालेल्या बैठकीत सुनावणी होऊन पवकासकाने माहे एपप्रल, २०१९ अखेर र्ाडे
दे ण्याचे मान्य करुनही र्ाडे ददले नसन
ू र्ाडेकरुीं नी ददनाींक ३ मे, २०१९ रोिी वा ्या सम
ु ारास
उपाध्यक्ष, म्हाडा याींना पत्र दे ऊनही म्हाडा अधधकाऱ्याींनी र्ाडेकरुीं ना र्ाडे दे ण्यासींदर्ाशत
कोणतीही कायशवाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, ददनाींक ४ डडसेंबर, २०१९ रोिी वा ्या सुमारास र्ाडेकरुीं च्या वतीने

लोकप्रनतनीधीींनी मुख्य कायशकारी, मुींबई इमारत दरु
ु स्ती आणण पुनरश चना मींडळ याींना ७
ददवसाींच्या आत र्ाडेकरुीं ना र्ाडे दे ण्याची नो्ीस ददली तसेच मींब
ु ई इमारत दरु
ु स्ती आणण

पव.स. ५५ (9)
पुनरश चना मींडळाने ददनाींक २८ िन
ू , २०१२ रोिी ददलेल्या ना-हरकत पत्रात ३० मदहन्यात घरे

बाींधून दे ण्याची अ् असतानाही सात वषे पाच मदहन्यात पवकासकाने काम सुरु केलेले नाही, हे
ही खरे आहे काय,
(६)

असल्यास,

पवकासकाला

ददलेले

ना-हरकत

प्रमाणपत्र

रद्द

र्ाडेकरुीं ना

घरे

बाींधून

दे ण्यासींदर्ाशत तसेच सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर कारवाई करणेबाबत कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे,
(७) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. जितेंि आव्हाड (०४-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

र्ाडेकरुीं च्या दद.२१.०२.२०१९ रोिी प्राप्त झालेल्या पत्रानुसार काही र्ाडेकरुीं ना ननयसमत

र्ाडे समळत नसल्याची तक्रार मींब
ु ई इमारत दरु
ु स्ती व पन
ु रश चना मींडळाकडे प्राप्त झाली आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .
(४) होय, हे खरे आहे .

सर्ापती, मुींबई इमारत दरु
ु स्ती व पुनरश चना मींडळ याींचे समक्ष दद.१८.०६.२०१९ रोिी

झालेल्या

बैठकीत

र्ाडेकरु/रदहवाश्याींचे

र्ाडे

तातडीने

महोदयाींनी ना-हरकत प्रमाणपत्र धारकाींना ददले आहे त.

चक
ु ते

करण्याचे

आदे श

सर्ापती

(५) होय, हे खरे आहे .
तथापप, मुींबई शहरातील िीणश व धोकादायक उपकरप्राप्त इमारतीींचा पुनपवशकास िलद

गतीने होण्याकररता मालक/पवकासकाींनी अधशव् अवस्थेत सोडलेले पन
ु पवशकास प्रकल्प म्हाडातर्े
र्स
ू ींपादन करुन पण
ु श करण्याकररता म्हाड अधधननयम, १९७६ मध्ये सध
ु ारणा करण्याबाबतच्या
पवधेयकास पावसाळी अधधवेशन-२०२० मध्ये सर्ागह
ृ ाची मान्यता प्राप्त झाली आहे. सदर
पवधेयकास

मा.राज्यपाल

महोदयाींची

मान्यता

प्राप्त

झाली

असून,

महामदहम

राषरपती

महोदयाींकडे पुढील मान्यतेसाठी पाठपवण्यात आले आहे . म्हाड अधधननयमात सुधारणा अींनतम

झाल्यानींतर मालक/पवकासकाींनी अधशव् अवस्थेत सोडलेले प्रकल्प म्हाडातर्े ताब्यात घेऊन
्याींचा पुनपवशकास करणे शक्य होईल.
(६) प्रश्न उद्भाावत नाही.
(७) प्रश्न उद्भाावत नाही.
___________
गोंहदया जिल्हहयातील सालिेसा नगरपांचायतीला ननष्ट्िासीत िरुन आमगाि ख.ु ि सालेिसा
नविन प्रभाग तयार िरुन त्िरीत ननिडणूिा घेण्याबाबत

(११)

३३६० (१६-०४-२०२०).

श्री.सहसराम िोरोटे (आमगाि) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गोंददया जिल्हयातील सालकेसा नगरपींचायतीला ननषकासीत करुन आमगाव खु.व सालेकसा
नपवन प्रर्ाग तयार करुन ्वरीत ननवडणूका घेण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी ददनाींक
१८ डडसेंबर, २०१९ रोिी प्रधान सधचव, ग्रामपवकास याींना ननवेदन ददले,हे खरे आहे काय ,
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(२) असल्यास, ननवदे नाच्या अनष
ु ींगाने सदरील प्रकरणी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हसन मुश्रीफ (२६-०२-२०२१) : (१) नाही.

(२) स्थाननक लोकप्रनतननधीींचे दद. १८/१२/२०२१९ चे ननवेदन ग्रामपवकास पवर्ागास प्राप्त झाले
नसल्यामुळे कायशवाही करण्याचा प्रश्न उद्र्वत नाही.
(३) प्रश्न उद्भाावत नाही.

(१२)

___________

िाशशम जिल्हहयातील प्राथशमि आरोग्य िेंिात िैद्यिीय उपिरणे परु विण्याबाबत
३४३८ (१३-०४-२०२०).

श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे िी), श्रीमती
सन्माननीय सािुिननि आरोग्य ि िुटुांब िल्हयाण मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :सुलभा खोडिे (अमरािती) :

(१) राज्यातील ३०० पेक्षा िास्त प्राथसमक आरोय केंद्राना ‘समनी रे ड समल’ (व्यायाम सायकल)

आणण नेब्युलाशि आदी सादह्य पुरपवण्याचा ननणशय शासनाने सात मदहन्यापूवी घेतला आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वासशम जिल्हयातील प्राथसमक आरोय केंद्राना अद्याप सदर सादह्य समळालेले
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदर्ाशत मादहती घेवून येथील प्राथसमक आरोय केंद्राला सदर सादह्य
तात्िाळ परु पवण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रािेश टोपे (१७-०२-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे .

राषरीय वद्
ु ष
ु ा कायशक्रमाींतगशत ६ जिल्हयातील २८४ प्राथसमक आरोय
ृ धापकाळ आरोय शश्र
केंद्राना समनी रे ड समल (व्यायाम यींत्र), इींन्प्रारे ड लो म्प, एक्सरसाईझ बायससकल आणण
नेब्युलायझर इ्यादी सादह्य पुरपवण्यात येणार आहे.
(२) हे खरे आहे.

(३) व (४) शासन ननणशय दद.१६.०७.२०१९ अन्वये सदर सादह्य खरे दीस प्रशासकीय मान्यता
दे ण्यात आली आहे .

___________

मांब
ु ईतील दे िनार िब्रस्तानसाठी िागा िाढिून दे ण्याबाबत
(०५-०४-२०२०).
श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे िी), श्रीमती सल
ु भा खोडिे
(अमरािती), श्री.वििास ठािरे (नागपूर पजश्चम), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.सुरेश
िरपुडिर (पाथरी), श्री.अशमत झनि (ररसोड) :
सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील
(१३)

३६२२

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईच्या (पव
ू )श उपनगरातील मानखद
ु श , सशवािी नगर, गोवींडी पररसरातील सम
ु ारे ८ लाख
मुजस्लम लोकसींख्येसाठी सद्या दे वनारचे कब्रस्तान कायशरत असून झपाट्याने वाढलेल्या
लोकसींख्येमुळे या कब्रस्तानची िागा वाढवावी अशी मागणी स्थाननक नागररकाींनी केली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दे वनार कब्रस्तानचे आरक्षण ह्वून ननवासी आरक्षण करण्याचा प्रय्न एका
पवकासकाकडून सरु
ु आहे, हे ही खरे आहे काय,

पव.स. ५५ (11)
(३) असल्यास, दे वनार कब्रस्तानाचे आरक्षण कायम ठे वून या पररसरातील वाढ्या मुजस्लम

समािाच्या लोकसींख्येमुळे या कब्रस्तानाची िागा वाढपवण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (०३-०२-२०२१) : (१) व (२) होय,
न.र्.ु क्र.

१(र्ाग)

मौिे

दे वनार

येथे

पवद्यमान

कब्रस्तान

असन
ू

बह
ृ न्मींुबई

महानगरपासलकेने महाराषर प्रादे सशक व नगर रचना अधधननयम, १९६६ चे कलम २६ अन्वये

दद. २७/०५/२०१६ रोिी प्रससध्द केलेल्या बह
ृ न्मुींबई प्रारूप पवकास योिना-२०३४ मध्ये सदर
पवद्यमान कब्रस्तान लगतचे िमीनीवर “कब्रस्तान (आरएसए ४.८) चे आरक्षण प्रस्तापवत

करण्यात आले होते. तथापप, प्रस्तापवत आरक्षणासींबींधी प्राप्त हरकती/ सच
ू ना मध्ये समापवष्
मे. स््ार बबल्डसश प्रा. सल. याींनी महापासलकेस सादर केलेल्या हरकत पत्रानस
ु ार सदर िागेवर
यापूवीच

झोपडपट््ी

पुनवशसन

प्राधधकरणाने

दद.२५/०२/२०१५

रोिी

झोपडपट््ी

पन
ु वशसन

योिनेस मींिूरी ददल्याचे सुनावणीचे वेळी ददसुन आले. ्यानस
ु ार ननयोिन ससमतीने केलेल्या
सशर्ारसीनुसार बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेने कलम ३० अन्वये शासनास सादर करताना सदर
प्रस्तापवत

आरक्षण

वगळणेबाबत

सशर्ारस

केली.

पवकास

आराखडयास

शासनाने

दद.

८/०५/२०१८ रोिीचे अधधसूचनेव्दारे मींिूरी दे ताना सारर्ूत स्वरुपाचे बदल म्हणुन सदर आरक्षण
मींिूरीतुन

वगळलेल्या

ई.पी.-एम

वगळलेल्या र्ेरबदलाबाबत

वैधाननक

ई

१००

मध्ये

आहे .

कायशवाही करण्यात

पवकास

आली

योिना

असून

मींिूरीतन
ू

सदर वगळलेल्या

र्ागाच्या मुींबई उपनगर क्षेत्रातील पवकास योिनेस कलम ३१ अन्वये शासनाची अींनतम मींिूरी
दे ण्याचा प्रक्रक्रया सरू
ु आहे .
(३)

दे वनार कब्रस्तानपासून अींदािे २ क्रक.मी. वर (ईएसए ४.२) रर्ी नगर मुस्लीम कब्रस्तान

जस्थत असून ्याचे अींदािे क्षेत्रर्ळ १५,४२० चौ.मी. आहे . तसेच रर्ी नगर कब्रस्तानाला
लागून असलेली िसमन कलम २६ अन्वये प्रससध्द प्रारूप पवकास योिनेत

ना-पवकास

पवर्ागात दशशपवली होती. तथापप, उक्त िमीन बह
ु ई महानगरपासलकेने कलम ३० अन्वये
ृ न्मींब
पवकास

योिना

शासनास

मींिरू ीसाठी

सादर

करताना

सुमारे

१५७३०

चौ.मी.

क्षेत्रावर

कब्रस्तानासाठी आरक्षण प्रस्तापवत केले. महानगरपासलकेच्या पवनींतीनुसार सदर क्षेत्रावर पवकास

योिना मींिूरीतून वगळुन सारर्ूत स्वरूपाचे बदल (ईपी-एमई-८१) नुसार कब्रस्तान हे आरक्षण
प्रस्तापवत असून सदर ई.पी. ला अींनतम मींिूरी दे ण्याची प्रक्रक्रया सरू
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भाावत नाही.

___________
साांगिी (ता. अक्िलिोट, जि. सोलापूर) येथील प्राथशमि
उप आरोग्य िेंि बांद असल्याबाबत

(१४)

४०४२ (२५-०३-२०२०).

श्री.राम सातपुते (माळशशरस) :

सन्माननीय सािुिननि

आरोग्य ि िुटुांब िल्हयाण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

साींगवी (ता. अक्कलको्, जि. साेेलापूर) येथील प्राथसमक उप आरोय केंद्र सध्या बींद

पव.स. ५५ (12)
असून आरोय केंद्राच्या आिू बािूचा पररसर प्रचींड झाडा झड
ु पाींनी र्रला आहे , तसेच सदर उप
आरोय केंद्रात एका डॉक््रची नेमणूक असन
ू ते सशरवळ आरोय केंद्रात बसून कारर्ार पाहत
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २००८-०९ मध्ये बाींधण्यात आलेले प्रसूती गह
ृ दे खील बींद पडले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िबाबदार असणाऱ्या वैद्यकीय अधधकारी व इतर अधधकारी
याींची शासनाने चौकशी करून ्याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रािेश टोपे (१५-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
साींगवी (ता.अक्कलको्, जि. सोलापूर) येथील उपकेंद्र सद्यजस्थतीत चालू असून

आिब
ू ािच
ू ा पररसर स्वच्छ करण्यात आला आहे .

सदर उपकेंद्रात वैद्यकीय अधधकारी हे पद

मींिूर नसून उपकेंद्राच्या आकृतीबींधानुसार आरोय सेपवका व आरोय सेवक ही पदे मींिूर
असून र्रलेली आहे त.
(२) हे खरे नाही.

सदरचे प्रसनतगह
ू ्या दठकाणी ननयसमत प्रसत
ु ी होत आहे .
ृ चालू जस्थतीत असन

(३) व (४) प्रश्न उद्भाावत नाही.

___________
बोररिली – पजश्चम, मुांबई शस.टी.एस.क्र.४५९ (पै.) िर असलेले उद्यान ि दफनभूमीिररता
(१५)

आरक्षक्षत असलेले क्षेत्र आरक्षणातन
ू िगळण्याबाबत

४२४५ (०५-०४-२०२०).

श्री.प्रिाश सुिे (मागाठाणे) :

सन्माननीय नगर वििास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बोररवली – पजश्चम, मुींबई सस.्ी.एस.क्र.४५९ (पै.) वर असलेले उद्यान व बगीचा उच्च

सशक्षण आणण दर्नर्ूमीकररता आरक्षक्षत असलेले क्षेत्र आरक्षणातून वगळण्याबाबत स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ११ िुलै, २०१७ रोिी वा ्या सम
ु ारास पासून वारीं वार सहा.आयुक्त,
आर-मध्य, बोररवली, मुींबई महानगरपासलका, आर-मध्य, बोररवली ( प.) मुींबई याींच्याकडे लेखी
तक्रार केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननवेदनानस
ु ार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथ शशांदे (०२-०३-२०२१) : (१) दद. ११/०७/२०१७ रोिी महापासलकेकडे पत्र प्राप्त झाले,
हे खरे आहे .
(२)

बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलका क्षेत्राची प्रारूप पवकास योिना -२०३४ महाराषर प्रादे सशक व

नगर रचना अधधननयम, १९६६ चे कलम २६ अन्वये ६० ददवसाच्या मुदतीत हरकती/सूचना
मागपवण्यासाठी दद. २७/०५/२०१६ रोिी महापासलकेने सच
ू ना प्रससध्द केली होती. ्यानस
ु ार
ननयोिन

ससमतीने

प्राप्त

झालेल्या

हरकती

व

सूचनाींवर सन
ु ावणी

घेऊन

योय

्या

सशर्ारशीसह महापासलकेस दद.६/०७/२०१७ रोिी अहवाल सादर केला होता. सदर ननयोिन

पव.स. ५५ (13)
ससमतीच्या अहवालाच्या अनुषींगाने पवकास योिनेत आवश्यक ्या र्ेरबदलासह महापासलकेने

ठराव क्र.३९३ दद. ३१/०७/२०१७ रोिी प्रारूप पवकास योिना मींिूर करून दद. २/०८/२०१७ रोिी
अींनतम मींिरू ीसाठी शासनाकडे सादर केली होती. प्रारूप पवकास योिना -२०३४ ला शासनाने
कलम ३१(१) अन्वये दद. ८/०५/२०१८ च्या अधधसूचनेव्दारे “पररसशष्-ब” मध्ये नमूद केलेल्या

वगळलेल्या र्ागा व्यनतररक्त मींिूरी ददली आहे . मींिूर पवकास योिना-२०३४ नुसार न. र्ु.क्र.
४५९ मौिे बोररवली हा र्ख
ू ींड उद्यान, कॉलेि या सावशिननक उद्दीष्ाकररता आरक्षक्षत आहे.

तसेच सदर र्ूखींड मुजस्लम दर्नर्ुमी या अजस्त्वातील वापराने बाधधत आहे. सदर र्ूखींड
१३.४० मी. रुीं द पवकास योिना रस््याने बाधधत असन
ू पवकास योिना रस््याखालील

र्र्
ू ाग

वगळलेल्या र्ागात (EP-RC१२४) समापवष् आहे . ्याबाबत मींिरू ीची प्रक्रकया शासनस्तरावर
सुरू आहे .

(३) प्रश्न उद्भाावत नाही.
___________
नाांदेड शहरातील तरोडा नािा येथील जिल्हहा पररषदे च्या मालिीची असल्हयाचे मान्य िरुन
सिोच न्यायालयाने या िशमनीची मोिणी िरुन चतुुःशसमा
(१६)

िायम िरण्याच्या हदलेल्हया आदे शाबाबत

७०७५ (१६-०४-२०२०).

श्री.बालािी िल्हयाणिर (नाांदेड उत्तर) :

सन्माननीय

ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नाींदेड शहरातील तरोडा नाका येथील ३ एकर २० गुींठे िसमन जिल्हा पररषदे च्या मालकीची

असल्याचे मान्य करुन सवोच्य न्यायालयाने या िसमनीची मोिणी करुन चतःु ससमा कायम
करण्याचे आदे श दे ण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या आदे शानुसार िसमनीची ररतसर मोिणी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, या जिल्हापररषदे च्या िागेवर ्ोलिींग इमारतर बाींधून कब्िा केला असून वीि
पवतरण कींपनीकडून पवद्यत
रोदहत्र बसपवण्याचे काम माहे
ु

र्ेब्रव
ु ारी, २०२० मध्ये वा

्यादरम्यान करण्यात येत असल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा.पालकमींत्री
याींच्याकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, ्यात काय आढळून आले,
चौकशीनस
ु ार िोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हसन मुश्रीफ (०१-०२-२०२१) : (१) नाही, हे खरे नाही.
(२) नाही.

(३) होय, हे खरे आहे .
(४) होय, हे अशत: खरे आहे.
सदर प्रकरणी पवधानसर्ा सदस्य, नाींदेड उत्तर याींनी दद.२७.१.२०२० रोिी जिल्हा ननयोिन
ससमतीच्या बैठकीत मा.पालकमींत्री महोदयाींच्या ननदशशनास आणून ददली आहे.
(५) नाही.

पव.स. ५५ (14)
(६) प्रश्न उद्भाावत नाही.
___________
दापोली (जि.रत्नाधगरी) येथील उपजिल्हहा रुग्णालयास ननधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(१७)

९६७८ (०३-०६-२०२०).

श्री.योगेशदादा िदम (दापोली) :

सन्माननीय सािुिननि

आरोग्य ि िुटुांब िल्हयाण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दापोली (जि.र्नाधगरी) येथे १०० खा्ाींचे उपजिल्हा रुणालय मींिुर असन
ू तेथे अनतदक्षता
कक्ष व स्वतींत्र प्रयोगशाळा नसन
ू ्यास ननधीची तरतुद नाही, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, दापोली, खेड, मींडणगड, धचपळुण व गुहागर (जि.र्नाधगरी) या पाच तालुक्याींमध्ये
एकही रक्त पेढी नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, दापोली येथील उपजिल्हा रुणालयात अनतदक्षता कक्ष, स्वतींत्र प्रयोगशाळे स

ननधीची तरतुद करणेसह रक्तपेढी सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रािेश टोपे (१२-०२-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे .

दापोली (जि.र्नाधगरी) येथे १०० खा्ाींचे उपजिल्हा रुणालय मींिुर आहे .
खा्ाींचे उपजिल्हा रुणालय कायशरत आहे .
कक्ष नाही.

सद्य:जस्थतीत ५०

ननकषानस
ु ार ५० खा्ाींच्या रुणालयास अनतदक्षता
सदर रुणालयामध्ये स्वतींत्र प्रयोगशाळा आहे.

(२) हे खरे नाही.

दापोली व धचपळुण येथे ब्लड स््ोरे ि युनन् आहे .
(३) व (४) दापोली (जि.र्नाधगरी) येथे १०० खा्ाींचे उपजिल्हा रुणालयाचे अींदािपत्रक व
आराखडे प्राप्त करुन घेण्याची कायशवाही आरोय सेवा आयुक्तालय स्तरावर सुरु आहे .
खा्ाींच्या रुणालयास अनतदक्षता पवर्ाग उपलब्ध करुन घेण्यात येईल.
उपलब्ध आहे .

(१८)

१००

प्रयोगशाळा सुपवधा

___________

मांुबई उपनगरातील िोगेश्िरी पि
ू ु येथील ियांत चाळ, िमन
ु ा ननिास पष्ट्ु प्िणु
ब्राम्हण िाडी इत्यादी झोपडपट्टयाांचे पुनिुसन िरणेबाबत

१०१८१ (२८-०५-२०२०).

श्री.रविांि िायिर (िोगेश्िरी पूि)ु : सन्माननीय नगर वििास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई उपनगरातील िोगेश्वरी (पूव)श येथील पुरातन िोगेश्वरी गुींर्ा ही र्ारतीय पुरातन
पवर्ागाच्या प्रथम दिाश श्रेणीत समापवष् आहे त व मा. सवोच्च न्यायालयाच्या सच
ू नेनस
ु ार
गुींर्ेच्या केंद्रबबींदप
ु ासून अनक्र
ु मे २५, मी्र, १०० सम्र व २०० मी्र पयंत कोण्याही
बाींधकामास परवानगी नाकारली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या पररसरात ५० वषाशपूवीपासून दा्ीवा्ीच्या लोकवस््या आहे त, हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

या

पररक्षेत्रात

मा.सवोच्च

न्यायालयाचे

ननदे श

येण्यापव
ू ी

खािगी

पवकासकामार्शत ियींत चाळ, िमुना ननवास पुषप्कणश ब्राम्हण वाडी इ्यादी झोपडपट््याींचे
पुनवशसन शासनाच्या

माध्यमातन
सुरु करण्यात आले होते व पवकासकाींनी सदर घरे
ू

ननषकाससत ही केली होती मात्र सदर योिना गुींर्ेच्या केंद्रबबींदप
ु ासून अनक्र
ु मे २५ मी्रच्या
आत असल्याने या दठकाणी पुनवशसनाचे चालू असलेले काम ठप्प झाले आहे आणण तेथील

पव.स. ५५ (15)
लोक बेघर झाले आहे त हे वास्तव स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी शासनाच्या ननदशशनास आणून
ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, परु ातन पवर्ागाबरोबर बैठका होऊन िागेची पाहणी करून दे खील याबाबत
कोणतीही कायशवाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, पुनवशसनाच्या प्रतीक्षेत असणा-या या झोपडपट््ीधारकाींच्या पुनवशसनबाबत
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(६)

नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथ शशांदे (०९-०२-२०२१) : (१)

मुींबई उपनगरातील िोगेश्वरी गुींर्ा ही पुरातन

वास्तु दद. ३१/०७/२०१२ रोिी प्रकासशत प्रस्तापवत हे री्े ि यादीमध्ये श्रेणी-१ मध्ये समापवष्

आहे . पुरात्व अधधननयम, १९५८ मधील सुधाररत तरतुदीनुसार िोगेयवरी गर्
ींु ाच्या १०० मी.

सींरक्षक्षत पररसर हे प्रनतबींधधत क्षेत्र असून ्यामध्ये दरू
ु स्ती व्यनतररक्त इतर कोणतेही बाींधकाम
अनुज्ेय नाही. तसेच २०० मी. परीसर हे ननयमन क्षेत्र असन
ू ्यामध्ये पुरात्व पवर्ागाच्या
परवानगीने बाींधकाम अनज्
ु ेय आहे .

तसेच मींब
ु ई उच्च न्यायालयामधील िनदहत याधचका क्र.

२४४५/२००४ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या ससमतीने गुींर्ा साई्च्या ५० मी.
क्षेत्रातील

िागा

सींरक्षक्षत

करणे आवश्यक असल्याची

सशर्ारस

मान्य

करून

स्थाननक

प्राधधकरणाने ५० मी. परीसरातील अनतक्रमणे काढून व ्याींचे ्प्पेननहाय पुनवशसन करण्याचे
ननदे श ददले आहे त. ्यापैकी पदहल्या ्प्यात २५ मी. पररसरातील अनतक्रमणे काढण्यात आली
असन
ू पात्रता धारकाींचे पन
ु वशसन करण्यात येत आहे.
(२)

होय.

(३) (४) (५) व (६) िोगेश्वरी गुींर्ा परीसरातील २५ मी. परीघात झोपडपट््ी पुनवशसन

प्राधधकरणाींमार्शत कुठल्याही बाींधकामास अथवा ननषकासनास परवानगी दे ण्यात आलेली नाही.
सदर २५ मी. पररघरातील अनतक्रमणे पदहल्या ्प्यात काढण्याचे व पुनवशसनाचे काम सुरू

असन
ू मा. उच्च न्यायालयाचे ओदशाप्रमाणे ५० मी. परीसर अनतक्रमणमक्
ु त करून व
पवकससत करून पुरात्व पवर्ागाकडे हस्ताींतररत करावयाचे आहे व सदर काम प्रगतीपथावर
आहे .

___________
उल्हहासनगर (जि.ठाणे) येथील िामगार रुग्णालयाचे पन
ु ननुमाुण िरण्याबाबत
(१९)

१०५२० (०३-०६-२०२०).
श्री.िुमार आयलानी (उल्हहासनगर) : सन्माननीय सािुिननि
आरोग्य ि िुटुांब िल्हयाण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उल्हासनगर (जि.ठाणे) येथे कामगारासाठी कामगार रुणालय असन
ू या रुणालयाचे
पुनननशमाशण करण्यासाठी केंद्रसरकार कडून १२० को्ी रुपयाचा ननधी उपलब्ध झाला असून
सम
ु ारे एका वषशपव
ू ी सदर रुणालयाचे र्सू मपि
ू न करण्याींत आले असन
ू ही अद्याप पयशत सदर
रुणालयाचे पुनननशमाशणाचे काम सुरू झाले नसल्याचे ददनाींक १८ र्ेब्रवारी,२०२० रोिी वा
सुमारारास ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या रुणालयाच्या इमारतीचे काम तातडीने सुरु न झाल्यास सदर इमारत धोका

पव.स. ५५ (16)
दायक इमारतीच्या यादीत समावेश होण्याची शक्यता ननमाशण झाली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, ठाणे जिल्हयात र्क्त दोनच कामगार रुणालय असन
ू ्याींची दरु वस्था झाली
असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उल्हासनगर शहरामध्ये असलेल्या कामगार रुणालयाचे तातडीने पुनननशमाशण
करण्यासाठी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रािेश टोपे (११-०२-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे आहे.
(३) हे खरे आहे.
(४) उल्हासनगर कामगार रुणालयाचे पुनननशमाशण करण्यासाठी राज्य कामगार पवमा महामींडळ,
नवी ददल्ली याींच्याकडून प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे.
(५) प्रश्न उद्भाावत नाही.

___________
राज्यात महाबीिसह विविध नामाांकित िांपन्याांिडून ननिृष्ट्ट
प्रतीच्या बबयाणाांची विक्री होत असल्हयाबाबत

(२०)

११३३१ (११-०७-२०२०).

श्री.दे िेंि फडणिीस (नागपूर दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांििाांत

(दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आशशष शेलार (िाांिे पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी),

श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.अशभमन्यु पिार (औसा), श्रीमती याशमनी यशिांत िाधि

(भायखळा), अॅड.आिाश फुांडिर (खामगाांि), श्री.विक्रमशसांह सािांत (ित), श्री.सांतोष बाांगर

(िळमनुरी), श्री.रािसाहे ब अांतापूरिर (दे गलूर), श्री.रािेश एिडे (मलिापूर), श्री.रािेंि पाटणी
(िारां िा), श्री.रवि राणा (बडनेरा), श्री.सांहदप क्षक्षरसागर (बीड), श्रीमती श्िेता महाले (धचखली),

श्री.बळिांत िानखडे (दयाुपूर), श्रीमती मोननिा रािळे (शेिगाांि - पाथडी), श्री.अननल बाबर

(खानापरू ), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), िॅप्टन आर. सेल्हिन
(सायन-िोळीिाडा), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.बबनराि पाचपुते (श्रीगोंदा), श्री.सभ
ु ाष

दे शमुख (सोलापूर दक्षक्षण), डॉ.भारती लव्हे िर (िसोिा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.िुमार
आयलानी (उल्हहासनगर), श्री.दादाराि िेचे (आिी), श्री.नामदे ि ससाने (उमरखेड), श्री.गणपत
गायििाड (िल्हयाण पूि)ु , डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्रीमती नशमता मुांदडा (िेि),
श्री.चेतन तप
ु े (हडपसर), श्रीमती मक्
ु ता हटळि (िसबापेठ), श्रीमती सीमा महे श हहरे

(सीमाताई) (नाशशि पजश्चम), श्री.सांभािी पाटील-ननलांगेिर (ननलांगा), श्री.बबनराि दत्तात्रय
यादि (लोणीिर) (परतूर) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात पवशेषत औरीं गाबाद, बुलढाणा, बीड, अकोला, र्ींडारा, वासशम, दहींगोली, नाींदेड,
साींगली, अमरावती, वधाश, यवतमाळ व लातूर या जिल््याींमधील शेतकऱ्याींनी महाबीि तसेच

पवपवध नामाींक्रकत कींपन्याींचे खरे दी केलेले सोयाबीन, तूर, मुग, बािरी इ्यादी पपकाींचे बबयाणे
ननकृष् प्रतीचे तसेच उगवण क्षमता कमी असलेले

असल्यामळ
ु े हिारो शेतकऱ्याींना दब
ु ार

पेरणी करावी लागल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

पव.स. ५५ (17)
(२) असल्यास, सदरहू बबयाणे उगवले नसल्यामळ
ु े अनेक शेतकऱ्याींनी जिल्हा कृषी अधधकारी
तसेच तालुका कृपष अधधकारी याींच्याकडे माहे िून, २०२० मध्ये वा ्यादरम्यान तक्रारी केल्या

असन
या तक्रारीची पडताळणी तातडीने करण्यासाठी तपासणी पथकाची सींख्या वाढवन
ू
ु
तपासणी अहवालाची वा् न पाहता बबयाणे बदलून दे ण्याच्या तसेच नुकसान र्रपाई दे ण्याच्या
सूचना मा. कृषी मींत्री याींनी ददल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ननकृष् प्रतीच्या बबयाण्याींमुळे अनेक शेतकऱ्याींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान

झाले असून मा. कृषी मींत्री याींनी सूचना दे ऊनही बीड जिल््यामध्ये सोयाबीन पपकाचे पींचनामे
अद्याप झाले नसन
ू ननकृष् दिाशच्या बबयाण्यामळ
ु े कावली वसाड (ता.धामनगाव रे ल्वे,जि.
अमरावती) या गावातील

एका शेतकऱ्यानी आ्मह्या केली असल्याने या प्रकरणी पींचनामे

करुन दोषीींवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी क्रकसान सर्ेने ददनाींक २२ िून, २०२० रोिी
वा ्यासुमारास कृषी मींत्री याांच्यािडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून ननकृष् प्रतीच्या बबयाण्याींची पवक्री करणाऱ्या कींपन्याींचे

परवाने रद्द करुन महाबीिमधील सींबींधधत िबाबदार अधधकारी याींच्यावर कारवाई िरण्यासह
शेतकऱ्याींना मोर्त दिेदार बबयाणे उपलब्ध करून नुकसान र्रपाई दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दादािी भुसे (२६-०२-२०२१) : (१)

अींशत : खरे आहे .

राज्यात सोयाबीन बबयाणाींच्या उगवणशक्ती कमी असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर

प्राप्त झालेल्या आहे त.
तसेच

सोयाबीन

व्यनतरीक्त

तरु ,

मग
ु ,

बािरी,

या

पपकाींचे

बबयाणे

सदोष

असल्याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहे त.
(२)

हे खरे आहे .

(३)

हे खरे नाही.
कावली वासाड, ता.धामणगाींव रे ल्वे, जि.अमरावती या गावातील मत
ृ शेतकरी श्री.अननल

हरीर्ाऊ गवई याींची तक्रार सोयाबीन पपकासींबधी नसुन कापूस पपकासींबींधी आहे . ्यानी कापूस
या पपकाची अींकूर बीिी-२ या वाणाची लागवड केली असून प्राप्त तक्रारीनस
ु ार तालुका स्तरीय
ससमतीने ्याींची लागवड क्षेत्राची तपासणी केली असून सदर बबयाणाींची उगवण क्षमता ९५
्क्के आढळून आली असून बबयाणात दोष नसल्याचे आढळून आले आहे .

(४) राज्याच्या सोयाबीन उगवणशक्ती कमी असल्याच्या तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने नक
ु सान

झालेल्या शेतकऱ्याींना बबयाणे बदलुन दे ण्याबाबत अथवा नुकसान र्रपाई दे ण्याबाबत सींबींधीत
बबयाणे कींपन्याींना आदे शीत करण्यात आले आहे .

राज्यात महाबीिने आतापयंत एकूण ३०६७ शेतकऱ्याींना मदत ददलेली असून ्यापैकी

५९५ शेतकऱ्याींना ७७७.६० जक्वीं्ल सोयाबीन बबयाणे बदलन
ददलेले आहे . तसेच २४७२
ू
शेतकऱ्याींना रू. १,९६,६८,३४३/- इतकी रक्कम नक
ु सान र्रपाई म्हणून दे ण्यात आलेली आहे .

राज्यात खािगी सोयाबीन बबयाणे उ्पादक कींपन्याींनी आता.पयंत ४८०३ शेतकऱ्याींना

१०६८.५९ जक्वीं्ल बबयाणे बदलून ददलेले असून ३७२२ शेतकऱ्याींना रू. २,४६,१०,७३३/- इतकी

पव.स. ५५ (18)
रक्कम नुकसान र्रपाई म्हणून दे ण्यात आलेली आहे .
सदोष बबयाणे प्रकरणी कींपन्यापवरुध्द ८३ र्ौिदारी गन्
ु हे पवपवध पोलीस ठाण्यात
दाखल करण्यात आलेले आहे त. बबयाणे अधधननयम १९६८ मधील तरतूदीनुसार उगवण शक्ती
न झालेल्या प्रकरणात दोषी कींपन्याींवर १८३ न्यायालयीन दावे दाखल केले असून अप्रमाणणत
नमुन्याच्या अनुषींगाने ९८९ न्यायालयीन दावे दाखल करण्यात आलेले आहे त. तसेच सोयाबीन

बबयाणे उगवण क्षमतेच्या तक्रारीींच्या अनुषींगाने आत्तापयंत एकूण २० कींपन्याींचे सोयाबीन
बबयाणे पवक्री परवाने रद्द करण्यात आले आहे त.
(५) पवलींब झालेला नाही.

___________

जिांतरू (जि.परभणी) तालक्
ु यातील अांगणिाडी िेिाना िागा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(२१) ११६४८ (१४-०९-२०२०).
श्रीमती मेघना सािोरे बोडीिर (जिांतूर) : सन्माननीय

महहला ि बालवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

जिींतरू (जि.परर्णी) तालुक्यातील ३१६ अींगणवाडयाीं पैकी ७१ अींगणवाडयाींना स्वतःची
इमारत नसल्याचे ददनाींक ३ िन
ू ,२०२० रोिी वा ्यासम
ु ारास ननदशशनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, िागे अर्ावी अींगणवाडी जिल्हा पररषद शाळा, खासगी इमारत, समाि मींददर
व काही दठकाणी झाडाखाली र्रत असल्याचे ननदशशनास आले हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बालकाींच्या उज्वल र्पवषयासाठी जिींतूर तालुक्यात ज्या अींगणवाडी केंद्राींना

िागा उपलब्ध नाही ्याींना िागा उपलब्ध करून इमारत बाींधण्यासाठी ननधी पवतरीत
करणेबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) (२३-०२-२०२१) : (१) (२) व (३) जिींतूर तालुक्यात एकूण ३१६
अींगणवाडी केंद्र कायशरत आहे त. ्यापैकी स्वत:ची इमारत असलेली २४७ अींगणवाडी केंद्र आहे त.

६९ अींगणवाडी अींगणवाडी केंद्राींना स्वत:ची इमारत उपलब्ध नाही. ्यापैकी ३१ अींगणवाडी केंद्र
जिल्हा पररषद शाळे मध्ये, १३ अींगणवाडी केंद्र र्ाडेत्वावर व २५ अींगणवाडी केंद्र एकत्र व इतर
शासकीय इमारतीमध्ये कायाशजन्वत आहे त.

सन २०१९-२० मध्ये जिल्हा वापषशक योिनेअतींगत
श प्राप्त ननधीनुसार एकूण ९ अींगणवाडी
बाींधकाम मींिूर असुन सदर बाींधकाम प्रगती पथावर आहे.
(४) प्रश्न उद्भाावत नाही.

___________

म्हारळ, िरप, िाबा (ता. िल्हयाण, जि.ठाणे) या ग्रामीण भागात आरोग्य िेंि उभारण्याबाबत
(२२) ११७२४ (११-०८-२०२०).
श्री.िुमार आयलानी (उल्हहासनगर) : सन्माननीय सािुिननि
आरोग्य ि िुटुांब िल्हयाण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) म्हराल, वरप आणण काबा (ता. कल्याण, जि.ठाणे) येथे मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण होत
असून येथील नागररकाींना उपचारासाठी उल्हासनगर क्रकींवा कल्याण येथे िावे लागत असल्याने

येथे आरोय केंद्र उर्रण्याची मागणी लोकप्रनतननधीनी मा मख्
ु यमींत्री आणण पालकमींत्री तसेच
ठाणे जिल्हा ननयोिन ससमतीच्या बैठकीत केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सद्यजस्थतीत उदर्वलेल्या कोरोना आिारावर उपचार करण्यासाठी कोणतीच
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सोयी- सुपवधा नसल्यामुळे या ग्रामीण र्ागातील नागररकाींना अनेक अडचणीींना सामोरे िावे
लागत असल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ठाणे जिल्हा ननयोिन ससमतीची बैठक होऊन चार मदहने झाले असून
लोकप्रनतननधीांनी केलेल्या मागणीवर कोणतीही कायशवाही होत नसल्याचे ननदशशनास आले आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर मागणीनस
ु ार आरोय केंद्र उर्ारण्यासाठी शासनाने कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. रािेश टोपे (१२-०२-२०२१) : (१) कल्याण तालुक्यातील म्हारळ, वरप व काींबा यादठकाणी
प्राथसमक आरोय केंद्र सुरु करण्याबाबतची मागणी मा. मुख्यमींत्री महोदय याींना केली आहे, हे
खरे आहे . मात्र पालकमींत्री तसेच ठाणे जिल्हा ननयोिन ससमतीच्या बैठकीत मागणी
आहे , हे खरे नाही.

केली

(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.

(४) व (५) काींबा येथे उपकेंद्र कायशरत असन
ू ्यामार्शत नागररकाींना आरोय सेवा पुरपवण्यात
येतात. तसेच या गावाींपासून िवळ खालील शासकीय आरोय सींस्था कायशरत आहे त.

उपकेंद्र काींबा- ० क्रक.मी, प्राथसमक आरोय केंद्र दहागाींव १० क्रक.मी, ग्रामीण रुणालय,

गोवेली-८ क्रक.मी, उल्हासनगर सेंरल हॉजस्प्ल नीं-३, ५ ते ६ क्रक.मी, उल्हासनगर सेंरल
हॉजस्प्ल नीं-४ (प्रसुती रुणालय) ७ ते ८ क्रक.मी, रुक्मीणीबाई हॉजस्प्ल, कल्याण-१६ क्रक.मी.
___________

मौिे िळगाांि (ता. पूणाु, जि. परभणी) येथील शेतिऱयाांना भस
ू ांपादनाचा मोबदला दे ण्याबाबत
(२३)

११७९१

(गांगाखेड) :

(१३-०९-२०२०).
श्री.सांिय गायििाड (बल
ु ढाणा), श्री.रत्नािर
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

गुट्टे

(१) मौिे कळगाींव (ता. पूणाश, जि. परर्णी) येथील गोदावरी नदीवरील डडग्रस उच्च पातळी

बींधारा बाींधण्याकररता कळगाव येथील शेतक-याींची िसमनी सींपाददत करण्यात येऊन ्या

बदल्यात सींबधधत शेतक-याींना सन २०१७-१८ मध्ये अवाडश मींिूर होऊन मोबदला अदा करण्यात
आला

्यापैकी काही शेतक-याींना अद्याप मींिूर झालेला मोबदला

आहे काय,

समळाला नाही, हे

खरे

(२) असल्यास, मोबदला अदा करण्याकररता कायशकारी असर्यींता, पवषणुपुरी प्रकल्प २, नाींदेड व
्याींचे इतर सहकारी कमशचारी सींबधधत शेतक-याींना लाचेच्या रकमेची मागणी करीत असून ती
दे ण्यास सींबधधत शेतक-याींनी नकार ददल्याने ्याींची मोिणी चक
ु ीची करुन ४ शेतक-याींची
िसमनी ७७ आर. ने कमी करून त्याांचे नक
ु सान करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू प्रकरणी न्याय समळावा याकररता सींबधधत शेतक-याींनी माहे सप््ें बर,
२०१९ व र्ेब्रूवारी, २०२० मध्ये वा ्यादरम्यान मा. मुख्यमींत्री, मा.िलसींपदा राज्यमींत्री याींचक
े डे
पवनींती अिश सादर केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी न्याय चौकशी करुन लार्ाथी शेतक-याींना मोबदला अदा करण्यासह
तसेच ्याींना ्याींच्या हक्कापासन
ू वींधचत ठे वणा-या सींबधधत दोषी अधधकारी व कमशचारी
याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
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(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ियांत पाटील (२५-०१-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे.
ददग्रस उच्च पातळी बींधा-याच्या बड
ु ीत क्षेत्रासाठी मौिे कळगाींव ता. पण
ु ाश करीता

सींपादीत करावयाच्या िसमनीच्या खािगी वा्ाघा्ीद्वारे थे् खरे दी पध्दतीने करावयाचे
र्ूसपाींदन प्रस्तावाच्या अनुषींगाने जिल्हास्तरीय ससमतीने ददनाींक ०१/०३/२०१८ रोिी मींिूर
केलेल्या प्रपत्र ‘अ’ ननवाडा मधील एकूण ७७ पैकी ६८ शेतक-याींना मोबदला वा्प होऊन खरे दी

खताची कायशवाही पण
ू श करण्यात आली आहे . उवशररत ०९ शेतकऱ्याींना ्याींच्या वैयजक्तक
कारणामळ
ु े मोबदला वा्प होऊ शकलेला नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद्भाावत नाही.
___________
आनांदनगर, (पुणे) शसांहगड रस्त्यािरील रािराम पूल ते फनटाईम शसनेमागह
ृ ापयंत
उभारण्यात येणाऱया उड्डाणपुलाच्या िामाबाबत

(२४)

१२००१ (१८-०९-२०२०).

श्री.चेतन तुपे (हडपसर), श्री.सुननल हटांगरे (िडगाि शेरी),

श्री.हदलीप मोहहते-पाटील (खेड आळां दी), श्री.अशोि पिार (शशरुर) :

सन्माननीय नगर

वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आनींदनगर, (पुणे) ससींहगड रस््यावरील रािराम पल
ते र्न्ाईम ससनेमागह
ू
ृ ापयंत

उर्ारण्यात येणाऱ्या उड्डाणपल
ु ाचे काम बरे च वषे उल्ून ही प्र्यक्षात या कामाची सुरुवात

दे खील झाली नसल्याने वारीं वार वाहतक
ु ीची कोंडी होऊन नागररकाींची गैरसोय होत असल्याचे
माहे मे, २०२० मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस््याची दरु वस्था झाली असून वारीं वार होणारी वाहतक
ु कोंडी, वाहतूक

खोळीं बल्याने मोठ्या प्रमाणात दध
ु आणण र्ािीपाल्याचा पुरवठा करणाऱ्या आिूबािूच्या ग्रामीण
पररसरातील उ्पादकाींची मालवाहू वाहने बािारात पवलींबाने पोहचत असल्याने ्याींचे होणारे
नक
ु सान, तसेच कामावर िाणाऱ्या नोकरदार नागररक, शाळा-कॉलेि मधील पवद्यार्थयांना

पोहचण्यास होणारा पवलींब, वाहने खोळीं बुन धुरामुळे मोठ्या प्रमाणात होणारे प्रदष
ू ण व ्यामुळे
नागररकाींच्या आरोयावर होणारे पररणाम आदीींमुळे नागररक त्रस्त झाले आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन राजाराम पल
ू ते र्न्ाईम ससनेमागह
ृ ापयंत उर्ारण्यात
येणाऱ्या उड्डाणपल
ु ाचे काम तात्िाळ पुणश करुन दरु वस्था झालेल्या रस््याची दरु
ु स्ती
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

पव.स. ५५ (21)
श्री. एिनाथ शशांदे (०२-०२-२०२१) : (१), (२) व (३)
•

ससींहगड रस््यावर राक्रर्क सव्हे

करण्यात आलेला असून गदीच्यावेळी वाहनाींची

मोठ्याप्रमाणवर ये िा होत असल्याने सदरचा रस्ता वाहतक
ु ीसाठी परु े सा नाही, ्यामळ
ु े
वाहनाींची कोंडी होत आहे , ही वस्तुजस्थती आहे, असे पुणे महानगरपासलकेने कळपवले आहे .
•

सदर दठकाणी होणारी वाहतुक कोंडी कमी होण्याच्या ष्ष्ीकोणतून रािाराम पूल ते

र्न्ाईम ससनेमागह
ृ दरम्यान उड्डाणपूल बाींधण्याचे पुणे महानगरपासलकेचे ननयोिन आहे .
•

या कामाकरीता ददनाींक ०७.०९.२०१९, ददनाींक ०९.११.२०१९ व ददनाींक ०९.०३.२०२० अशा

ननपवदा काढल्या हो्या. तथापप, प्रथम ननपवदे मध्ये ननपवदा धारक प्राप्त न झाल्याने, तसेच
उवशररत ननपवदात िादा दर प्राप्त झाल्याने याप्रकरणी पुढील कायशवाही झाली नाही.
•

तद्नींतर कोपवड-१९ या िागनतक महामारीमुळे याप्रकरणी नव्याने ननपवदा मागपवणे

शक्य झाले नाही असे पुणे महानगरपासलकेने कळपवले आहे .
•

ससींहगड रस््यावरील रािाराम पल
ते र्न्ाईम ससनेमागह
ू
ृ हा रस्ता सद्यजस्थतीत

सुजस्थतीत असन
ू उड्डाणपूलाचे काम लवकरात लवकर सुरु करण्याचे प्रयोिन असल्याचे पुणे
महानगरपासलकेने कळपवले आहे .
४) प्रश्न उद्भाावत नाही.
___________
हडपसर (जि.पण
ु े) येथील नाल्हयाांिरील सांरक्षि िठडे बसविण्याबाबत
(२५)

१२०४७ (०९-०९-२०२०).

श्री.चेतन तुपे (हडपसर), श्री.सुननल हटांगरे (िडगाि शेरी),

श्री.हदलीप मोहहते-पाटील (खेड आळां दी), श्री.अशोि पिार (शशरुर) :

सन्माननीय नगर

वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) हडपसर (जि.पुणे) येथील केशवनगर, ससाणेनगर आदी र्ागातील नाल्यालगत असलेल्या
वस््याींच्या बािन
ू े सींरक्षक कठडे तु्ून धोकादायक झाले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या नाल्याींवर सींरक्षक कठड्याअर्ावी अपघात घडून िीपवत व पवत्त हानी
होण्याचा धोका ननमाशण झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर नाल्याींची शासनाने पाहणी केली आहे काय व ्यानुसार नाल्याींवर सींरक्षक
कठडे बसपवण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (१८-०२-२०२१) : (१), (२) व (३)
•
•

सदरहू नाल्याच्या कडेने बहुताींशी दठकाणी खािगी समळकती आहे त.
्यातील काही समळकतीींच्या कडेने ससमासर्ींती अजस्त्वात आहे त.

•

परीं तु वस््याींच्या कडेने सींरक्षक कठडे अजस्त्वात असल्याचे ददसून येत नाही.

•

खािगी समळकतीींच्या ससमासर्ींती दोन दठकाणी पडल्याचे ददसून येते. तथापप, सदरच्या

पडलेल्या सर्ींती खािगी असल्याने सींबींधधत मालकाने बाींधने आवश्यक असन
ू सरु क्षक्षततेच्या

ष्जष्कोनातून सदरहू ससमासर्ींती तातडीने बाींधून घेण्याबाबत सींबींधधताींना सूचना दे ण्यात येत
असल्याचे पुणे महानगरपासलकेने कळपवले आहे.
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(४)

प्रश्न उद्भाावत नाही.
___________
दापोली, खेड ि मांडणगड (जि.रत्नाधगरी ) तालुक्यातील छत्रपती शशिािी महारािाांच्या
िाळातील किल्ल्यांचा वििास िरणेबाबत

(२६)

१२०८१ (०९-०९-२०२०).

श्री.योगेशदादा िदम (दापोली) :

िायु मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृनति

(१) दापोली, खेड व मींडणगड (जि.र्नाधगरी) तालुक्यातील छत्रपती सशवािी महारािाींच्या
काळातील घेरापालगड (माची),

सुमारगड,

मदहपतगड, रसाळगड, मींडणगड व पन्हाळे दग
ु श या

क्रकल्याींच्या पवकासासाठी पवशेष ननधी समळण्याबाबत मागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या क्रकल्ल्याच्या पवकासासाठी ननधी उपलब्ध करण्याबाबत शासनाने कोणता
ननणशय घेतला वा घेण्यात येणार आहे ,
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. अशमत विलासराि दे शमुख (०४-०२-२०२१) : (१) अींशत: खरे आहे .

दद. २०.०१.२०२० च्या पत्रान्वये मा. पवधानसर्ा सद्स्य, श्री. योगेश दादा कदम याींनी या
क्रकल्ल्याींच्या पवकासासाठी ननधी समळणेबाबत पवनींती केली आहे. या क्रकल्ल्याींपैकी रसाळगड व
मदहपतगड हे क्रकल्ले राज्य सींरक्षक्षत स्मारक आहे.
(२) रसाळगड या क्रकल्ल्याच्या सींवधशनाकरीता १२व्या पवत्त आयोगानुसार सन २००९-१० अींतगशत

रु.९९.९४ लाख एवढा ननधी खचश करण्यात आला आहे. तसेच मा. मख्
ु यमींत्री कृती कायशक्रम
आराखडा सन २०११-१२ अींतगशत ्प्पा-२ साठी रु.१.०६ को्ी इतकी रक्कम पवकासासाठी कचश

करण्यात आली आहे. तथापप मदहपतगड या क्रकल्ल्याचे सींवधशन करण्याकरीता अद्याप प्रकल्प
राबपवण्यात आलेला नाही. याबाबत सहायक सींचालक, पुरात्व पवर्ाग, र्नाधगरी याींना सूचना
करण्यात आली आहे .

(३) प्रश्न उद्भाावत नाही.
___________
उल्हहासनगर (जि.ठाणे) येथे िोरोनाग्रस्त रुग्णाांिर उपचार िरणारे अत्यािश्यि सेिेतील
िमुचा-याना अपुऱया सोयी-सुविधा शमळत असल्हयाबाबत
(२७)

१२२२० (१४-०९-२०२०).

श्री.िुमार आयलानी (उल्हहासनगर) : सन्माननीय सािुिननि

आरोग्य ि िुटुांब िल्हयाण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उल्हासनगर (जि.ठाणे) येथे कोरोनाग्रस्त रुणाींवर उपचार करणारे अ्यावश्यक सेवेतील

डॉक््र आणण आरोय कमशचारी हे कोरोना योद्धा म्हणून काम करीत असून ्याच्याकडे
प्रशासन दल
श करीत असल्याचे ददनाींक ६ िून २०२० रोिी वा ्यासुमारास ननदशशनास आले
ु क्ष
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अ्यावश्यक सेवत
े ील कमशचारी याींनी आयक्
ु त याींची र्े् घेण्याकररता गेले
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असता ्याींची र्े् घेतली नाही तसेच आरोय अधधकारी याींनी या वर कोणताही उपाय न
सुचपवता ्ाळा्ाळ करीत असल्याने या पवरुद्ध आींदोलन करण्याचा इशारा ही ददला होता, हे
ही खरे आहे कय,

(३) असल्यास, डॉक््र, नसेस आणण आरोय कमशचारी रहात असलेल्या खोल्याची वीि

घालपवणे, गरम पाण्याचे धगझर बींद करणे सलफ्् बींद करणे, ननकृष् दिाशचे दे णे आदी समस्या
असल्याचे ननदशशनास आणून दे णखल ्याकडे आरोय अधधकारी आणण महानगरपासलका
प्रसाशन लक्ष दे त नसल्याने कमशचारी वगाशत

नारािीचे वातावरण ननमाशण असन
ू कमशचारी

काम करण्यास तयार होत नसल्याचे ननदशशनास येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, अ्यावश्यक सेवा दे ण्या-या कमशचा-याींना प्रसाशनाच्या वतीने अपुऱ्या सोयीसपु वधा दे णाऱ्या िांत्राटदारावर व सींबींधधताींवर शासनाने िोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्यास, पवलींबाची करणे काय आहे त ?
श्री. रािेश टोपे (१२-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३), (४) व (५) हे खरे नाही.

उल्हासनगर महानगरपासलका क्षेत्रात कोपवड व नॉन कोपवड रुणालये कायशरत आहे त.

शासकीय प्रसत
ु ीगह
ू कायशरत
ृ व दवाखाना, उल्हासनगर-४ हे रुणालय कोपवड रुणालय म्हणन
आहे . सदर रुणालयात शासनाचे डॉक््र, नसेस आणण आरोय कमशचारी याींना शासनामार्शत
वेतन व इतर र्त्ते अदा करण्यात येतात. तसेच कोपवड अींतगशत अनतररक्त वैद्यकीय

अधधकारी, नसेस व वॉडशबॉय याींची ननयुक्ती महानगरपासलकेमार्शत कोपवड रुणालये, कोपवड
आरोय केंद्र आणण कोपवड ननगा केंद्रे येथे करण्यात आली आहे .

सदर अधधकारी /कमशचारी

याींची ननवासाची व्यवस्था महानगरपासलकेने तेथील हॉ्े लमध्ये केली होती.

तसेच कायशरत

डॉक््र, नसेस आणण आरोय कमशचारी राहत असलेल्या खोल्याींची वीि घालवणे, गरम
पाण्याचे धगझर बींद करणे इ्यादी.

समस्याींच्या अनुषींगाने कायशरत अधधकारी व कमशचारी

याींची तक्रार प्राप्त झालेली नाही.

___________

प्रधान मांत्री घरिुल योिना ि रमाई घरिुल योिना अांतगुत
शमळणा-या अनुदानात असलेली तफाित
(२८)

१२२२५ (०९-०९-२०२०).

ननांबािी पाटील (मुक्ताईनगर) :
करतील काय :-

श्री.िैलास घाडगे पाटील (उस्मानाबाद), श्री.चांििाांत (भाऊ)

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यात ग्रामीण व शहरी र्ागात गरिू नागरीकाींसाठी प्रधान मींत्री घरकुल योिना व रमाई
घरकुल योिना कायशरत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या योिनेतींगत
श ग्रामीण र्ागातील घरकुलासाठी प्रती लार्ाथी १ लक्ष ५० हिार
व शहरी र्ागातील घरकुलासाठी प्रती लार्ाथी २ लक्ष ५० हिार एवढे अनुदान अनुज्ेय आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या योिनेसाठी ग्रामीण र्ागात व शहरी र्ागात िवळपास १ लक्ष रुपयाची
तर्ावत असण्याची कारणे काय आहे त,

पव.स. ५५ (24)
(४) असल्यास, सदर तर्ावत दरू करून शहरी र्ागाप्रमाणे ग्रामीण र्ागातील लार्ार्थयांनाही २
लक्ष ५० हिार एवढे अनुदान दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हसन मुश्रीफ (२६-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) सन २०१६-१७ पासून “प्रधानमींत्री आवास योिना- ग्रामीण” ही केंद्र पुरस्कृत योिना राज्यात राबपवण्यात येत
आहे . सदर योिना केंद्र शासनाच्या मागशदशशक सूचनेनुसार राज्यात राबपवण्यात येत.े

याच योिनेच्या धतीवर

राज्यात रमाई आवास योिना-ग्रामीण राबपवण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या मागशदशशक सूचनाींनुसार प्रनत लार्ाथी
अनुदान दे य आहे.

(४) प्रधानमींत्री आवास योिना-शहरी प्रमाणेच प्रधानमींत्री आवास योिना -ग्रामीणसाठी दे खील रु.२.५० लक्ष इतके
अनुदान दे ण्यात यावे, याकरीता केंद्र शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उद्भाावत नाही.

___________
बीड नगरपररषदे तील हद्दिाढ भागातील वििास िामासाठी मांिरू ननधीमधे झालेला गैरव्यिहार
(२९)

१२३७८ (१०-०७-२०२०).

श्री.सांहदप क्षक्षरसागर (बीड) :

सन्माननीय नगर वििास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) बीड नगरपररषदे च्या हद्दवाढ र्ागातील पवकास कामाींसाठी शासनाने सम
ु ारे २८ को्ी
रुपयाींचा ननधी मींिूर केला असून नगरपररषदे तील नगराध्यक्ष, मुख्याधधकारी व इतराींनी

सींगनमत करून हा ननधी कामे न करता हडप केल्याची तक्रार नगरसेवक श्री.अमर नाईकवाडे
याींनी ददनाींक २७/४/२०१९ रोिी वा ्या सम
ु ारास शासनाकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बीड नगरपररषदे तील नगर सेवक श्री.अमर नाईकवाडे व इतराींनी उक्त प्रकरणी
कामाचे अींदािपत्रक, ताींबत्रक मान्यता, मोिमाप पुजस्तका व इतर कागदपत्राींची मागणी रीतसर
करूनही ्याींना अद्यापही कागदपत्रे उपलब्ध करण्यात आली नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बीड शहराच्या हद्दवाढ र्ागात सुमारे २८ को्ी रुपयाींच्या ननधीतील प्रस्तापवत
कामे प्र्यक्षात न करता ्याची उचल केल्याप्रकरणी दोषी अधधकारी व नगरपररषदे तील
नगराध्यक्ष याींचेपवरुद्ध शासन कोणती कारवाई करणार वा कररत आहे ,
(४) असल्यास, तक्रारदार नगरसेवक व इतर याींनी वारीं वार जिल्हाधधकारी, बीड, पवर्ागीय
आयुक्त, औरीं गाबाद, नगरपररषद प्रशासन आयुक्त व सींचालक, मुींबई याींच्याकडे तक्रार दे ऊनही
मद
ु तीत या तक्रारीबाबत गाींर्ीयाशने कायशवाही न केल्याप्रकरणी सींबींधधताींपवरुद्ध शासन कोणती
कारवाई करणार वा कररत आहे ,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (२७-०७-२०२०) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

पव.स. ५५ (25)
सदर प्रकरणी वेळोवेळी तक्रारदाराने मागणी केल्यानींतर कामाचे अींदािपत्रक, ताींबत्रक
मान्यता, मोिमाप पुजस्तका व इतर कागदपत्रे तक्रारदारास उपलब्ध करुन दे ण्यात आले

असल्याचे मख्
ु याधधकारी, बीड नगरपररषद याींनी कळपवल्याबाबत जिल्हाधधकारी, बीड याींनी
अहवाल सादर केला आहे .

(३) व (४) श्री. नाईकवाडे याींच्या तक्रारीतील मुद्याींबाबत पवर्ागीय आयुक्त, औरीं गाबाद याींच्या
स्तरावर कायशवाही सुरु आहे .
(५) प्रश्न उद्र्वत नाही.

मुांबई विमानतळ पररसरातील फनेल झोन वििास ननयांत्रण ननयमािलीतील
तरतुदीचा प्रस्ताि प्रलांबबत असल्हयाबाबत

(३०)

१२४२७ (१८-०९-२०२०).

अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्हिन (सायन-

िोळीिाडा), अॅड.आशशष शेलार (िाांिे पजश्चम), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूि)ु , श्री.सांिय
पोतनीस (िशलना) : सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील पवमानतळ पररसरातील इमारती ्या ५० वषाशहून अधधक काळापासून अजस्त्वात
असून अनेक इमारती या िीणश अवस्थेत असन
ू काही मोडकळीस आल्या असल्याचे ननदशशनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, येथील इमारती दोन ते तीन मिल्याच्या असून उीं चीची मयाशदा असल्याने या

इमारतीींना लागू करण्यात आलेल्या च्ई क्षेत्रर्ळात या इमारतीींचा पन
ु पवशकास शक्य नसल्याचे
ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर एअरपो्श रनवे र्नेलमध्ये येणा-या इमारतीींना पुनपवशकास करताना
अनतररक्त एर्एसआय व ्ीडीआरचा लार् समळण्यासाठी प्रारूप पवकास ननयींत्रण ननयमावली
सन २०३४ मध्ये पवशेष तरतद
ू करण्यात येणार असल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत महानगरपासलकेने नगरपवकास पवर्ागास पाठपवलेल्या प्रस्तावाबाबत
अींनतम ननणशय घेण्यात आला आहे काय,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. एिनाथ शशांदे (२५-०२-२०२१) : (१) बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेने पावसाळयापूवी केलेल्या

सवेक्षणानस
ु ार पवमानतळालगतच्या पररसरामध्ये अनतधोकादायक व मोडकळीस आलेल्या एकूण

१६७ इमारती असल्याचे आढळून आले आहे.
(२), (३), (४) व (५) बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेची पवकास ननयींत्रण व प्रो्साहन ननयमावली २०३४ शासनाने दद.८/०५/२०१८ रोिी मींिूर केली आहे. ्यामध्ये पवननयम ४५(ब) समापवष्

असन
ू ्यानस
ु ार पवमानतळ पररसरातील उीं चीच्या ननबंधामळ
ु े मळ
ु च्ई ननदे शाींक अनप
ु योिीत
असल्यास ्याबाबतचा द्.डी.आर. दे ण्याची तरतूद करण्यात आली आहे . तथापी ही बाब
शासनाने

मींिरू ीमधन
ू

प्रलींबबत

ठे वली

आहे .

पवमानतळ

र्नेल

झोनमधील

इमारतीींचे

पुनपवशकासाकरीता येणाऱ्या अडचणीचे ननवारण करणे बाबत स्थाननक लोकप्रनतनीधी तसेच

नागरीक याींचे पवपवध पत्रे प्राप्त झाली आहे त. ्यानुसार र्नेल झोन क्षेत्राचे पुनपवशकासाचे

अनुषींगाने महानगरपासलकेने एक ससमती स्थापन केली. या ससमतीने आपला अहवाल शासनास

पव.स. ५५ (26)
सादर केला असून ्यावर सींचालक, नगररचना, महाराषर राज्य, पुणे याींचे असर्प्राय घेण्यात
आले असून प्रस्तावावर पुढील कायशवाही करण्यात येत आहे .
___________

िोगेश्िरी (मुांबई) मौिे मिास न.भू.क्र.५० ि ५१ या भूभागािर निीन विभागीय
महानगरपाशलिा िायाुलयाची उपलब्धता िरणेबाबत

(३१)

१२४७३ (२०-०९-२०२०).

श्री.रविांि िायिर (िोगेश्िरी पि
ू )ु :

वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय नगर

(१) िोगेश्वरी (पव
ू )श (मींब
ु ई) पवधानसर्ा ही प्रमख्
ु याने महानगरपासलकेच्या के पव
ू श व पी दक्षक्षण
गोरे गाव या दोन कायाशलयाशी िोडली गेली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

सदर

दोन्ही

पवर्ागीय

कायाशलयामध्ये

नागरी

कामाींसाठी

िाण्यासाठी

रदहवाश्याींना प्रवासाच्या ष्ष्ीने गैरसोयीचे ठरत असल्याने याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी

महानगरपासलकेची प्रशासकीय कामे सुरळीत करण्यासाठी आिगावकर प्लॉ्, पजश्चम द्रत
ु गती

मागश, िोगेश्वरी (पव
ू )श येथे अनक्र
ु मे ददनाींक ९ एपप्रल, २०१३, तसेच ददनाींक २४ फेब्रव
ु ारी, २०१४
व ददनाींक १५ मे, २०१४ रोिी आयुक्त, महानगरपासलका याींच्याबरोबर घेतलेल्या बैठकीत
ददलेल्या असर्प्रायाबद्दल अिूनही कायशवाही न होण्यामागची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी अ्यास ससमती स्थापन करून ्याींचा अहवाल आल्यानींतर
कायशवाही करण्याबाबत मा.मींत्री महोदयाींनी केलेल्या सूचना कायशजन्वत झाल्या नाहीत, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, आतापयंत पवपवध लोकशाही आयुधाींच्या माध्यमातून केलेला पत्रव्यवहार,
बैठका, पाहणी करूनही अद्यापही सुपवधा दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (११-०२-२०२१) :(१) हे खरे आहे .
(२),

(३) व (४) बह
ु ार पवर्ाग
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेतील प्रर्ागाींच्या नवीन रचनेनस
कायाशलयाींचे पवर्ािन व पुनरश चना करण्यासींदर्ाशत अहवाल सादर करण्याकररता गठीत करण्यात
आलेल्या दोन उपायुक्ताींच्या ससमतीने ददलेला अहवाल ग्ने्याींच्या सर्ेपुढे सादर करण्यात
आला होता.

तथापप सदर प्रकरणी पवपवध ग्ने्याींनी उपजस्थत केलेले हरकती/सच
श : ताींबत्रक
ू ना/मद्
ु दे हे पण
ू त
व धोरणा्मक असल्याने नव्याने दोन सह आयुक्ताींची ससमती गठीत करण्यात आली असन
ू ,
सदर ससमतीकडून अहवाल मागपवण्यात आला आहे .
तसेच, िोगेश्वरी मौिे मिास न.र्ू.क्र. ५० व ५१ या र्र्
ू ागावर नवीन पवर्ाग कायाशलयाची

ननसमशती ही बाब ताींबत्रक व धोरणा्मक स्वरुपाची असल्याने याबाबतचा अहवाल दोन सह
आयक्
ु ताींच्या ससमतीकडून मागपवण्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उद्भाावत नाही

___________

राज्यातील रामा िेअर यनु नटची व्यिहायुता तपासन
ू धोरण ननजश्चत िरण्याबाबत
(३२) १२५४१ (१०-०९-२०२०).
श्री.अिय चौधरी (शशिडी) :
सन्माननीय सािुिननि

आरोग्य ि िुटुांब िल्हयाण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पव.स. ५५ (27)
(१) राज्यातील रामा केअर युनन्ची केंद्र शासनाच्या मागशदशशक सच
ू नाींच्या आधारे व्यवहायशता
तपासून धोरण ननजश्चत करण्यासाठी शासनाने एक ससमती गठीत केली आहे , हे खरे आहे
काय;

(२) असल्यास, सदरहू ससमतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय;
(३) असल्यास, सदरहू ससमतीने अहवालात नमूद केलेल्या सशर्ारशीींचे थोडक्यात स्वरूप काय
आहे ;

(४) असल्यास, सदरहू ससमतीच्या सशर्ारशीन्वये राज्यातील रामा केअर युनन्बाबत शासनाने
कोणते धोरण ननजश्चत केले वा करण्यात येत आहे ;
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. रािेश टोपे (१७-०२-२०२१) : (१) होय,हे खरे आहे .

(२) होय, सदर ससमतीने दद.१३ नोव्हें बर,२०१९ ला आपला अहवाल शासनास सादर केला आहे .

(३) व (४) दद.१८ सप््ें बर २०२० रोिीच्या शासन ननणशयान्वये रामा केअर युनन्ची (TCU)
केंद्र

शासनाच्या मागशदशशक सच
ू नाींच्या आधारे व्यवहायशता तपासून धोरण ननजश्चत
करण्यासींदर्ाशत गठीत केलेल्या ताींबत्रक ससमतीच्या सशर्ारशी धरुन राज्यातील रॉमा केअर
युनन्बाबतचे धोरण ननजश्चत करण्यात आले आहे.

अ) नपवन TCU हे Level ३ TCU असणे आवश्यक असून Level ३ TCU सुरू करण्यास
मान्यता दे ताींना ते जिल्हा रुणालय/सामान्य रुणालय/उपजिल्हा रुणालय (१०० बेड) या
दठकाणी मींिूर करण्यात यावेत तसेच ्यासाठी १०० ते २०० क्रकलो मी्र अींतराची अ् असावी.

ब) कायाशजन्वत असलेल्या परीं तु केवळ १०० ते २०० क्रक.मी अींतराची अ् पण
ू श करणा-या सवश
सध्याच्या ग्रामीण रुणालय/उप जिल्हा रुणालय (५० ते १०० खा्ा) आणण जिल्हा
रुणालयातील TCU चे Level ३ TCU मध्ये श्रेणीवधशन करण्यात यावे.

क) ससमतीच्या सशर्ारशीनस
ु ार Level ३ TCU च्या मनुषयबळ, उपचार, साधनसामग्री व
सुपवधाींमध्ये दिाश वाढ करण्यात यावी.

ड) ननकषात न बसणा-या सवश TCU च्या मान्यता रद्द करण्यात याव्या तसेच ग्रामीण

रुणालयाशी सींलन असलेले १७ TCU बींद करण्यात येऊन ्याींचे रुपाींतर ५० खा्ाींच्या
उपजिल्हा रुणालयात करण्यात यावे.
(५) प्रश्न उदर्वत नाही.

___________

सिांसाठी घरे -२०२२ या धोरणाची प्रभािी अांमलबिािणी िरण्यासाठी
(३३)

लाभार्थयांस मालिी प्रमाणपत्र दे ण्याबाबत

१२६९० (०९-०९-२०२०).

श्री.अशभमन्यु पिार (औसा) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सवांसाठी घरे -२०२२ या धोरणाची प्रर्ावी अींमलबिावणी करण्यासाठी ग्रामीण र्ागातील
ददनाींक १ िानेवारी, २०११ पूवीची शासकीय िसमनीवरील ननवासी प्रयोिनासाठी केलेली

अनतक्रमणे ननयामाकुल करण्याबाबत शासनाने ग्रामपवकास पवर्ागाच्या ददनाींक १६ र्ेब्रुवारी,
२०१८ रोिीच्या शासन आदे शानस
ु ार मान्यता ददली आहे , हे खरे आहे काय ,

(२) असल्यास, सदर ननवासी अनतक्रमणे ननयमाकुल करण्याबाबत लार्ार्थयांचे प्रस्ताव औसा

पींचायत ससमती स्तरावरून लातरू जिल्हा पररषदे स सादर झालेले असतानाही अनतक्रमण

पव.स. ५५ (28)
ननयमाकुल करून सींबधधत र्ोगव्ाधारक लार्ार्थयाशस मालकी प्रमाणपत्र अद्यापही समळाले
नसल्याचे माहे र्ेब्रुवारी २०२० मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशशनास आलेले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबतचे क्रकती प्रस्ताव जिल्हा पररषद स्तरावर मान्यतेसाठी प्राप्त झाले
असून क्रकती प्रस्ताव मान्यते अर्ावी प्रलींबबत आहे त व ्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, शासन आदे शानुसार ननवासी प्रयोिनासाठी केलेली अनतक्रमणे ता्काळ

ननयमाकुल करण्यासह लार्ार्थयांना मालकी प्रमाणपत्र दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हसन मुश्रीफ (०१-०२-२०२१) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे

(३) व ४) अनतक्रमण ननयमानक
ु ू ल करण्यासाठी जिल्हा पररषद, लातरू स्तरावर ६५ प्रस्ताव
प्राप्त झाले असून ्यापैकी ८ प्रस्तावाींना मुख्य कायशकारी अधधकारी, जि.प.लातूर याींनी मींिूरी

ददली आहे . १७ प्रस्तावामध्ये त्रु्ी आढळल्याने िसे की, अनतक्रमण केल्याचे वषश नमूद
नसणे, नमूना नींबर ८ वर लार्ार्थयांची नावाची नोंद नसणे, अनतक्रमणधारकाचे घराचे र्ो्ो
नसणे इ्यादी कारणाींमळ
ु े

ग्रामपींचायतीकडे परत पाठपवण्यात आले आहे . उवशररत ४०

अनतक्रमणे ननयमानक
ु ु ल प्रस्तावाींची पडताळणी सरु
ु असन
ू अनतक्रमणे ननयमानक
ु ू ल करण्याची
कायशवाही करण्यात येत आहे. तसेच इतर पवपवध पवर्ागाींच्या िसमनीवरील अनतक्रमणे

ननयमानुकूल करण्यासाठी सींबींधधत पवर्ागाींशी समन्वय साधन
ू , अनतक्रमणे ननयमानक
ू ूल
करण्याची प्रक्रक्रया िलदगतीने व

सोईचे व्हावे याकरीता जिल्हा स्तरावर जिल्हाधधकारी याींच्या

अध्यक्षतेखाली शासन ननणशय दद.९.९.२०१९ अन्वये ससमती गठीत करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद्भाावत नाही

(३४)

___________

हहांगणी (ता.सेलू ,जि.िधाु) येथे प्राथशमि आरोग्य िेि िायाुन्ववत िरण्याबाबत
१२७३८ (१०-०७-२०२०).
डॉ.पांिि भोयर (िधाु) :
सन्माननीय सािुिननि आरोग्य

ि िुटुांब िल्हयाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दहींगणी (ता.सेल,ू जि.वधाश)

येथे महाराषर शासन, सावशिननक आरोय पवर्ाग,

शासन

ननणशय क्रमाींक स्थापना-२०१९/प्र . क्र. २५४/आरोय-३, ददनाींक २५ सप््ें बर, २०१९ अन्वये
प्राथसमक आरोय केंद्र मींिरू करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्राथसमक आरोय केद्र कायाशन्न्वत करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे , याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ,
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. रािेश टोपे (१७-०२-२०२१) : (१) होय,हे खरे आहे .

(२) दहींगणी ता.सेलू जि.वधाश येथे प्रा.आ केंद्राचे बाींधकाम करण्यास ग्रा.पीं दहींगणी याींनी
प्रस्तावीत केलेली िागा मख्
ु य कायशकारी अधधकारी, जि.प याींचे नावाने नोंद करण्याबाबत
मा.जिल्हाधधकारी वधाश याींचक
े डून दद. ९ िन
ू , २०२० ला आदे श प्राप्त झालेला आहे .सन २०२०२१ या आधथशक वषाशत प्राथसमक आरोय केंद्राचे बाींधकाम करण्यास डी.पी.डी.सी मध्ये ननधी
उपलब्ध नाही.ननधी उपलब्ध झाल्यावर सदर प्राथसमक आरोय केंद्राचे बाींधकाम हाती घेण्यात
येईल.

पव.स. ५५ (29)
(३) कायशवाही सुरू आहे .

___________

मांिप
ू , िसिनगर, ननांिगी, विांचरू , शांिरनगर, अांत्रोळी, िडापरू (जि.सोलापरू ) या भागात उिनी
(३५)

धरणातून पाणी पुरिठा िरणेबाबत

१२८३० (१०-०८-२०२०).

श्री.सुभाष दे शमुख (सोलापूर दक्षक्षण) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मींद्रप
ू , वसवनगर, ननींवगी, पवींचूर, शींकरनगर, अींत्रोळी, वडापरू (न्ज.सोलापूर) या र्ागात
दषु काळीजस्थती असल्याने तेथील स्थाननक नागररकाींनी उिनी धरणातून पाणी सोडण्याची
मागणी माहे एपप्रल, २०२० मध्ये वा ्यादरम्यान करुनही अदयापपयंत पाणी सोडले
नसल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या र्ागात उिनी धरणातून पाणी न सोडल्याने पपकाींचे नुकसान झाले असन
ू
तेथील नागररकाींचीही पपण्याच्या पाण्यासाठी गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व ्यानुसार मींद्रप
ू , वसवनगर,

ननींवगी, पवींचरू , शींकरनगर, अींत्रोळी, वडापरू या र्ागात उिनी धरणातन
पाणी परु वठा
ू
करणेबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियांत पाटील (०२-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
उिनी धरणातून उन्हाळ हीं गाम आवतशन क्र.२ साठी दद. ०१/०५/२०२० रोिी उिनी डावा
कालव्यात पाणी सोडण्यात आले होते.

बेगमपूर शाखा कालवा हा उिनी डावा कालवा क्रक.मी. १२६ मधून सुरू होत असून लाींबी

५५ क्रक.मी. आहे .

बेगमपरू शाखा कालव्यातन
ू उन्हाळ हीं गाम आवतशन क्र.२ साठी दद.

११/०५/२०२० पासून दद. २४/०५/२०२० पयंत ससींचनासाठी पाणी सोडण्यात आले. या शाखा

कालव्यावरील पुच्छ र्ागातील (क्रक.मी.३५ च्या पुढे) ननींबगी, पवींचूर, शींकरनगर, अींत्रोळी,
वडापूर

या गावाींना तेथील लार्धारक शेतक-याींनी पाणी मागणी अिश ददले नुसार क्रक.मी. ४५

मधील पवतरीका क्र. ४८ पयंत पाणी सोडण्यात आले आहे .

कुरूल शाखा कालवा हा उिनी डावा कालवा क्रक.मी. १२८ मधून सुरु होत असून लाींबी
६५ क्रक.मी. आहे. कुरुल शाखा कालव्यातन
ू उन्हाळ हीं गाम आवतशन क्र.२ साठी दद. १२/०५/२०२०
पासून दद. २६/०५/२०२० पयंत ससींचनासाठी पाणी सोडण्यात आले. या शाखा कालव्यावरील

पच्
ु छ र्ागातील (क्रक.मी.५३ च्या पढ
ु े ) मींद्रप
ू या गावाला तेथील लार्धारक शेतक-याींनी पाणी
मागणी अिश ददलेनुसार क्रक.मी. ५८ मधील पवतरीका क्र. २४ पयंत पाणी सोडण्यात आले आहे .
या र्ागातील पाणी अिश प्राप्त शेतक-याींना ससींचनासाठी आवतशनाचे पाणी दे ण्यात आले आहे.
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद्भाावत नाही.
(४) प्रश्न उद्भाावत नाही.

(३६)

___________

मांब
ु ईतील पन
ु रु धचत इमारतीांचा पुनवु ििास प्रलांबबत असल्हयाबाबत
१२८५६ (१९-०९-२०२०).
श्रीमती माधरु ी शमसाळ (पिुती), श्री.सनु नल िाांबळे (पण
ु े

पव.स. ५५ (30)
िॅन्टोन्मेंट), श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.सन
ु ील राणे (बोरीिली) :
गह
ृ ननमाुण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) मुींबईतील सुमारे ४५ वषांपूवीच्या ३३६ िुन्या इमारती, चाळी पाडून बाींधण्यात आलेल्या
पुनरश धचत इमारतीींचा पुनपश वकास पूणप
श णे थाींबला असल्याचे माहे एपप्रल, २०२० मध्ये वा ्या
दरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू इमारतीींचा पुनपवशकास करण्याबाबत शासनाची र्ूसमका काय आहे तसेच
सदर इमारतीींचा पन
ु पश वकास करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही िेली वा िरण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

डॉ. जितेंि आव्हाड (२४-०२-२०२१) : (१) व (२)

होय, हे अींशत: खरे आहे

मींब
ु ई इमारत दरु
ु स्ती व पुनरश चना मींडळाने मुींबई शहरातील िुन्या व उपकरप्राप्त
इमारती तोडून, ्या िागी सन १९७३ ते २०१७ या कालावधीत एकूण ४५४ पुनरश धचत इमारती
बाींधल्या आहे त. यापैकी बहुताींश इमारतीींना ३० वषाशपेक्षा िास्त कालावधी झाला असल्याने
कमकुवत अवस्थेत असून, अशा इमारतीींचा पुनपवशकास व्हावा, यासाठी पवकास ननयींत्रण
ननयमावली ३३ (७) मध्ये सध
ु ारणा करण्याबाबत नगर पवकास पवर्ागाच्या दद.१८.११.२०२०
रोिीच्या शासन ननणशयाद्वारे पवकास ननयींत्रण ननयमावली ३३ (७) व ३३ (९) मध्ये प्रस्तापवत

सुधारणा करण्यासाठी हरकती / सुचना मागपवल्या आहे त. प्रस्तापवत सुधारणामध्ये म्हाडाने
पुनरश धचत केलेल्या तसेच पी.एम.िी.पी. अींतगशत बाींधलेल्या इमारतीींचा पन
ु पवशकास करण्याची

तरतूद केली आहे. प्रस्तापवत सुधारणा अींनतम झाल्यानींतर म्हाडाने पुनरश धचत केलेल्या
इमारतीींचा पन
ु पवशकास करता येणार आहे .
(३) प्रश्न उद्भाावत नाही.

___________

सांग्रामपूर (जि. बुलडाणा) तालुक्यातील बांद असलेली आरोग्य उपिेंि ि

(३७)

आयि
ु ेहदि दिाखाने सरू
ु िरण्याबाबत
१२९९७ (१७-०७-२०२०).
डॉ.सांिय िुटे (िळगाि िामोद) : सन्माननीय सािुिननि

आरोग्य ि िुटुांब िल्हयाण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सींग्रामपूर (जि. बुलडाणा) तालुक्यात आरोय पवर्ागाचे १५ उपकेंद्र व ३ आयुवेददक

दवाखाने असन
ू यातील १० उपकेंद्र व ३ आयव
ु ेददक दवाखाने ्ाळे बींदीच्या काळात सद्
ु धा
कायमचे बींद असल्याचे माहे िन
ू , २०२० मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, यामळ
ु े आददवासी बहुल तालुक्यातील गावाींतील नागररकाींना आरोय सेवा
समळत नसल्याने ्याींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त उपकेंद्र व आयव
ु ेददक दवाखाने बींद असण्याची कारणे काय आहे त,
(४) असल्यास, सदर आरोय उपकेंद्र व आयव
ु दे दक दवाखाने तात्िाळ सुरू करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. रािेश टोपे (१७-०२-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
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ज्या आयव
ु ेददक दवाखान्यातील तसेच उपकेंद्रातील पदे ररक्त आहे त तेथे निीकच्या कमशचा-

याींना अनतररक्त कायशर्ार दे वून कामकाि चालपवले िाते ्यामुळे सवश उपकेंद्र व आयुवेददक
दवाखाने सरू
ु आहे त
(२) नाही, हे खरे नाही.

(३) आणण (४) आयुवेददक दवाखान्यातील तसेच उपकेंद्रातील पदे ररक्त आहे त.सदर पदे
र्रण्याबाबतची कायशवाही ग्रामपवकास पवर्ागाच्या स्तरावर सरू
ु आहे.
(५) प्रश्न उदर्वत नाही.

___________

गुहागर (जि. रत्नाधगरी) पोलीस ठाण्याचे पोलीस ननरीक्षि
याांच्या विरुद्ध िारिाई िरण्याबाबत
(३८)

१३३०६ (१३-०९-२०२०).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.भास्िर िाधि (गुहागर) :

सन्माननीय गह
ृ मांत्री पुढील

(१) गुहागर (जि. र्नाधगरी) पोलीस ठाण्याचे पोलीस ननरीक्षक अरपवींद बोडके याींच्या
सेवाकालावधीत गुहागर तालुक्यात मोठया प्रमाणात अवैध धींदे सरू
ु असून दद. २२ नोव्हें बर,
२०१९ रोिी स्थाननक गुन्हे अन्वेषण शाखा, र्नाधगरी याींनी शींग
ृ ारतळी येथे म्कािुगारसारख्या अवैध धींदयाींवर कारवाई केल्याचे ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या कारवाईत अधधक तपासासाठी ताब्यात घेतलेल्या आरोपपींना क्षुल्लक कारणे

दाखवून पोलीस ननरीक्षक अरपवींद बोडके याींनी िासमनावर सोडून ददले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, कोरोना सींसगाशच्या कालावधीत अ्यावश्यक सेवत
े ील वाहनधारकाींना व
सवशसामान्य नागररकाींना पवशेष करून गर्शवती मदहलाींना नाहक कायदयाची र्ीती दाखवून त्रास

दे णे, ्याींच्याशी अश्लील र्ाषेत बोलणे, स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींशी ननगडीत लोकप्रनतननधीींशी
अपमानास्पद वतशन करणे, परवानाधारक व्यक्ती व वाहनचालकाींना मारहाण करणे, परवानापत्र

र्ेकून दे ण,े उमश्पणे वागणे अशा श्री. बोडके याींच्या कारर्ारापवरोधात सवशसामान्य नागरीक

आणण स्थाननक स्वराज्य सींस्थेच्या अनेक लोकप्रनतननधीींनी सामूदहकरर्या तक्रार केल्यानींतर
्यावर स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी ददनाांि ९ एपप्रल, २०२० रोिीच्या पत्रान्वये पोलीस
अधधक्षक, र्नाधगरी तसेच पवषेश पोलीस महाननरीक्षक, कोकण परीक्षेत्र याींच्याकडे लेखी तक्रार
करून पोलीस ननरीक्षक अरपवींद बोडके याींच्यावर कारवाईची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, या प्रिरणी चौिशी िेली आहे िाय व त्यानुसार सांबांधधत पोलीस ननरीक्षि
याांच्यावर िोणती िारवाई िेली वा िरण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. अननल दे शमख
(०५-०३-२०२१) : (१) गह
ु
ु ागर (जि.र्नाधगरी) पोलीस ठाण्याचे पोलीस
ननररक्षक, अरपवींद बोडके याींच्या सेवा कालावधीत अवैध धींदयाींशी सींबींधीत एकुण १७ प्रकरणी
सींदर्ाशत कारवाई करण्यात आली असून ददनाींक २२ नोव्हें बर २०१९ रोिी स्थाननक गुन्हे

अन्वेषण शाखा र्नाधगरी याींनी शींग
ृ ारतळी, ता.गुहागर येथे म्का, िुगार अवैध धींदयावर
कारवाई केली आहे.

(२) गह
ु ागर पो.ठाणे ग.ु र.नीं.८१/२०१९ महाराषर िग
ु ार प्रनतबींध कायदा कलम ४.५ या गन्
ु हयाचा
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तपास सपोर्ौ/ए.एम.पवार याींचेकडे ददलेला होता. ्याींनी आरोपीत याींना सी.आर.पी.सी.कलम
४९(अ) (१) प्रमाणे नोद्स दे ऊन गुन्हयाचा तपास करुन आरोपीत याींना दद.२३/११/२०१९ रोिी

२.४५ वा. अ्क केलेले असन
ू सदरचा गन्
ु हा िासमनपात्र असल्याने व आरोपीत याींनी योय व
लायक िासमन ददल्याने ्याींना तपाससक अींमलदार सपोर्ौ/ए.एम.पवार, याींनी दद.२३/११/२०१९
रोिी िसमनावर मुक्त केलेले आहे.
(३) हे खरे आहे.

(४) सदर प्रकरणी उपपवर्ागीय पोलीस अधधकारी, धचपळूण याींनी शुींगारतळी व गुहागर
बािारपेठेतील अ्यावश्यक सेवा परु पवणारे क्रकराणामाल, औषधे व र्ािीपाला दक
ु ानदार तसेच
्याींचेकडील कमशचारी आणण पररसरातील रािक्रकय/सामाजिक कायशकते याींचेकडे चौकशी करुन
्याींचे िबाब नोंदपवण्यात आले आहे त. एकींदरीत अिश चौकशीमध्ये पोसलस ननररक्षक,
श्री.अरपवींद बोडके याींनी लॉकडाऊन काळात सामान्य िनतेला उमश्/अपमानास्पद वागणूक ददले
बाबत चौकशीमध्ये ननषपन्न झाले नाही.
(५) प्रश्न उद्भाावत नाही.
___________
राज्यात िैद्यिीय महाविद्यालयाांत सुरु असलेल्हया रक्तिव्य उपचार िेंिाबाबत
(३९)

१३३५९ (१४-०९-२०२०).

श्रीमती याशमनी यशिांत िाधि (भायखळा) :

सन्माननीय

िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील २३ वैद्यकीय महापवद्यालयाींत रक्तद्रव्य उपचार केंद्र सुरु करण्यात आले
असल्याचे ददनाींक ३० िन
ू , २०२० रोिी वा ्यासम
ु ारास ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या रक्तद्रव्य उपचाराची उपचार पद्धती काय आहे ,
(३) असल्यास, या रक्तद्रव्य उपचार केंद्राच्या माध्यमातन
ू आतापयंत क्रकती रुणाींवर रक्तद्रव्य
उपचार करण्यात आले आहे त,

(४) असल्यास, या रक्तद्रव्य उपचारामळ
ु े आतापयंत क्रकती रुण रोगमक्
ु त झाले आहे त?
श्री. अशमत विलासराि दे शमख
(१८-०१-२०२१) : (१) राज्यातील २१ शासकीय वैद्यकीय
ु
महापवद्यालयाींमध्ये रक्तद्रव्य उपचार केंद्र सुरु करण्यात आलेली आहे त.

(२) ज्या रुणाींना कोपवड-१९ ची लागण झालेली होती व ते सदर सींसगाशतून बरे झालेले आहे त.

अशा रुणाींनी ्याींच्या शरीरात ॲण््ी बॉडीि तयार झाल्यानींतर म्हणिेच २८ ददवसाींच्या
कालावधीनींतर प्लाझ्मा दान केल्यास ्याींच्या प्लाझ्माचा इतर कोपवड-१९ च्या रुणाींना
वापरल्यास ्याींना झालेला रोग सींसगश कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

(३) कोपवड-१९ रुणाींवर उपचार करताना एकूण ४९८ बोस प्लाझ्माचा वापर करण्यात आलेला

आहे . यामध्ये ४४९ प्लाझ्मा बोग ऑर् लेबल ४९ प्लो द्ना रायल चा समावेश आहे तसेच
सद्यजस्थतीत सींपूणश महाराषर राज्यात एकूण ७६८ बोग सशल्लक आहे त.

(४) सदर उपचार पद्धती ही रायल स्वरुपाची असल्यामळ
ु े क्रकती रुण रोगमक्
ु त झाले हे
साींगणे वैद्यकीयष्षट्या सींयुक्तीक होणार नाही.

___________
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साांगली जिल्ह्यातील मेंगाणिाडी, धोंडगेिाडी (ता. खानापूर) िचरे िाडी (ता. तासगाांि) ि
(४०)

यपािाडी (ता. आटपाडी) या गािाांची नािे बदलण्याबाबत

१३६२८ (१३-०९-२०२०).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.अननल बाबर (खानापूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) साींगली जिल््यातील मेंगाणवाडी, धोंडगेवाडी (ता. खानापूर) कचरे वाडी (ता. तासगाींव) व
यपावाडी (ता. आ्पाडी) या

गावाींची नावे बदलण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलींबबत आहे , हे

खरे आहे काय,
(२) असल्यास, साींगली जिल््यातील सदरहू गावाींची नावे बदलण्यासींदर्ाशत शासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,या प्रस्तावाींवर क्रकती कालावधीत कायशवाही होणे
अपेक्षक्षत आहे ,
(३) नसल्यास, सदर प्रस्तावास मींिुरी दे ण्यास पवलींब लागण्याची कारणे काय आहेत ?
श्री. उद्धि ठािरे (०२-०३-२०२१) : (१),

(२) व (३)

गावाचे / शहराचे नाींव बदलण्यासींर्ाशत केंद्र सरकारच्या गह
ृ मींत्रालयाने ्याींचे पत्र

क्रमाींक १३०/५३ ददनाींक ११ सप््ें बर १९५३ अन्वये मागशदशशक तत्त्वे पवहीत केली आहे त.

्यानुसार आवश्यक तो प्रस्ताव जिल्हाधधकारी याींचे मार्शत पवर्ागीय आयुक्ताींकडून शासनास
सादर करण्यात येतो. तद्नींतर सदर प्रस्ताव तपासून केंद्र शासनास मान्यतेस्तव सादर
करण्यात येतो.

साींगली जिल््यातील मेंगाणवाडी या गावाचे नाव बदलण्याबाबतचा प्रस्ताव
पवर्ागीय आयक्
ु त, पण
ु े याींच्या दद.०६.१२.२०१८ च्या पत्रान्वये शासनास प्राप्त झाला असन
ू
प्रस्तावामध्ये त्रु्ी असल्याने ्याींना प्रस्ताव तपासून र्ेरसादर करण्याबाबत दद.२०.०२.२०१९

च्या पत्रान्वये कळपवले आहे. परीं तु अद्याप याबाबत सुधारीत प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात
आलेला नाही. तसेच धोंडगेवाडी (ता. खानापूर) कचरे वाडी (ता. तासगाींव) व यपावडी (ता.
आ्पाडी) या गावाींची नावे बदलण्याचा प्रस्ताव पवर्ागीय आयक्
ु त, पण
ु े मार्शत शासनास सादर
करणेबाबत जिल्हाधधकारी, साींगली याींना दद.२९ िुलै, २०१९ च्या पत्रान्वये कळपवण्यात आले

आहे . सदर प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानींतर तो तपासन
ू केंद्र शासनास मान्यतेस्तव पाठपवण्यात
येईल.

___________
मे.सेव्हन इलेव्हन प्रा.शल. याांनी मौिे निघर येथील िाांदळिन क्षेत्रात
भराि टािून क्लबचे बाांधिाम िेल्हयाबाबत

(४१)

१३६७३ (२०-०९-२०२०).

श्री.सांिय गायििाड (बल
ु ढाणा) :

वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय नगर

(१) मे.सेव्हन इलेव्हन प्रा.सल. याींनी मौिे नवघर येथील काींदळवन क्षेत्रात र्राव ्ाकून क्लबचे
बाींधकाम केल्याप्रकरणी ्याींचेपवरूध्द समरारोड पोलीस स््े शन येथे महसुल पवर्ागाच्या

पव.स. ५५ (34)
अधधकाऱ्याींनी एर्.आय.आर. दाखल केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू बाींधकाम कींपनीस समरा र्ाईंदर महानगरपासलकेने सन २०१५ मध्ये मौिे
नवघर येथील स.क्र. २६५/४, २६६/२,३,५,६, २६७/३ (िन
ु ा) ८१/४, ६७/२, ३/५,६, ६७/३ (नपवन)
या मींिूर रे खाींकनात मौिे नवघर सव्हे क्रमाींक २६५/२, २६६/१,४ व २६७/२ (िुना) ८१/२,

६७/१,४ व ५२/२ (नपवन) या िागा समापवष् करन एकबत्रत िागेत बाींधकाम करण्याची

परवानगी ददलेली असताना पुन:श्च माहे र्ेब्रुवारी, २०१७ मध्ये सध
ु ाररत बाींधकाम परवानगी
दे ण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, सदरहू क्लबच्या बाींधकामाबाबत शासनाकडे प्राप्त तक्रारीींच्या अनष
ु ींगाने
ननयमानुसार कायशवाही करण्याबाबत आयुक्त, समरा र्ाईंदर महानगरपासलका याींना शासनाने
कळपवले असून या प्रकरणाची सद्य:जस्थतीची मादहती सादर करण्याबाबत माहे िानेवारी,
२०२० मध्ये वा ्या दरम्यान कळपवले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ्यानुषींगाने आयुक्त, समरा र्ाईंदर महानगरपासलका याींचेकडून शासनास
मादहती सादर करण्यात आली आहे काय, ्यात काय नमद
ू करण्यात आले असन
ू ्याचा
तपशील काय आहे,

(५) असल्यास, सदरहू मादहती शासनास केव्हापयंत उपलब्ध होणार आहे , तसेच या पवलींबा
प्रकरणी समरा र्ाईंदर महानगरपासलकेचे िबाबदार अधधकारी व कमशचारी याींचव
े र शासनाने

कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, ्याचा तपशील काय आहे, तसेच सदरहू
िबाबदार अधधकारी, कमशचारी याींचेवर कोणती कारवाई तसेच क्रकती कालावधीत करण्यात
येणार आहे,

(६) असल्यास, प्रस्तुत प्रकरणी सींबींधधत कींपनीकडून काींदळवन क्षेत्रात भ्रराव केल्याप्रकरणी
्याींचे पवरूध्द दाखल असलेला एर्.आय.आर. व ्याप्रकरणी न्यायालयात दाखल केलेला

ख्ला पाहता सदरहू बाींधकाम कींपनीचे बाींधकाम तातडीने ननषकाससत करण्याबाबत शासन
कोणती कायशवाही करणार आहे व क्रकती कालावधीत,
(७) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (०८-०२-२०२१) :

(१) अशींत: खरे आहे .

मौिे नवघर स.क्र.८१(२६५)/२,४

६७(२६६)/१

या िागेवर माती र्राव केल्याप्रकरणी

मींडळ अधधकारी याींनी गुन्हे दाखल केले आहे त. तथापप गुन्हे दाखल झालेल्या िागेत क्लब
हाऊस चे बाींधकाम नाही.

(२) मींिूर पवकास योिनेप्रमाणे उक्त िागा ना-पवकास क्षेत्रात समापवष् असून र्ागश: ३०.०
मी.रुीं द पवकास योिना रस््याने बाधीत होत आहे. तसेच प्राप्त सी.आर.झेड च्या वगीकरणाच्या

नकाशाप्रमाणे र्ागश: सी.आर.झेड ने बाधीत होत आहे त. सदर िागेपैकी मौिे नवघर,

सीं.क्र.२६५/२,४, २६६/१ ते ६, २६७/२,३ या िागे मधील सी.आर.झेड ने बाधीत क्षेत्र वगळून
उवशररत सी.आर.झेड ने बाधीत नसलेल्या क्षेत्रामध्ये पवकासकाच्या पवनींती अिाशनुसार

जिमनोसशयम व क्लब हाऊसच्या इमारतीसाठी दद.१८/०२/२०१७ अन्वये सुधारीत बाींधकाम
परवानगी दे ण्यात आलेली आहे.
(३)

हे खरे आहे .

(४) शासनाच्या ददनाींक ०६/०१/२०२० च्या पत्रास अनुसरुन समरा-र्ाईंदर महानगरपासलकेने
दद.२८/०१/२०२१ रोिीच्या पत्रान्वये शासनास अहवाल सादर केला आहे . सदर अहवालामध्ये
प्रस्तत
ु िागेवरील बाींधकामाची सद्यजस्थती नमद
ू केली आहे .

तसेच मौिे नवघर सीं.क्र.८१
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(२६५)/२ ते ४, ६७(२६६)/१ ते ६, ५२(२६७)/१ ते ३, ५१(२५९)/४, ६८(२६०)/३ या ना-पवकास
पवर्ागातील िागेचा कलम ३७ नस
ु ार र्ेरबदल प्रस्ताव ददनाींक २८/०५/२०१९ रोिी शासनाच्या
मींिरू ीसाठी सादर केल्याचे नमद
ू केले आहे.

(५) समरा-र्ाईंदर महानगरपासलकेकडून दद.२८/०१/२०२१ रोिीच्या पत्रान्वये शासनास अहवाल
प्राप्त झाला असून ्यानुसार तपासणी/कायशवाही शासनस्तरावरुन करण्यात येत आहे .

(६) काींदळवन क्षेत्रात र्राव केल्याप्रकरणी सींबींधधताींपवरुध्द एर्आरआर दाखल करण्यात आला
असून ्यानुषींगाने सींबींधधत कायाशलयामार्शत कायशवाही करण्यात येत आहे . तसेच प्रकरणी
मा.उच्च न्यायालयात याधचका दाखल आहे.
(७) प्रश्न उदर्वत नाही.
___________
(४२)

डोंगरी मुांबई येथील बाल सध
ु ार गहृ ातून अल्हपियीन मुलाांनी पलायन िेल्हयाबाबत

१३७७८ (१३-०९-२०२०).

डॉ.भारती लव्हे िर (िसोिा) :

सन्माननीय महहला ि

बालवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) डोंगरी मुींबई येथील बाल सध
ु ारगह
ृ ातून तीन अल्पवयीन मुलाींनी सर्ींत ओलाींडून पलायन
केल्याचे माहे िुल,ै २०२० च्या पदहला आठवड्यात ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रशासनाच्या दल
य पणामुळे मुले पळ काढू शकले असून यासींदर्ाशत पोलीस
ू क्ष
ठाण्यात तक्रार नोंदवली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
्यानुसार पुढे कोणती कायशवाही केली वा िरण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) (०३-०३-२०२१) : (१) (२) व (३) दद धचल्रेन्स एड् सोसाय्ी,
मुींबई

सींचसलत

ननरीक्षणगह
ृ /बालगह
ृ ,

उमरखाडी,

डोंगरी

मब
ुीं ई

या

बालसुधारगह
ृ ातून

दद.३०.०६.२०२० रोिी प्रवेसशताींना बाग कामाचे प्रसशक्षणाकरीता ननवासागह
ृ ाबाहे र आणले असता,

तीन प्रवेसशताींनी निर चुकवून सींस्थेच्या सुरक्षा सर्ींतीवरुन पलायन केले आहे. यासींदर्ाशत

दद.०१.०७.२०२० रोिी मा.वररषठ पोलीस ननरीक्षक, डोंगरी पोलीस ठाणे, डोंगरी, मींब
ु ई येथे

तक्रार दाखल करण्यात आली आहे . तीन प्रवेसशताींपैकी दद.०१.०७.२०२० रोिी रात्री दोन प्रवेसशत
सींस्थेत परत आले असुन नतसऱ्या प्रवेसशताींचा शोध घेण्याचे काम डोंगरी पोलीस ठाणेद्वारे
चालु आहे .

उपरोक्त घ्नेच्या अनुषींगाने अींतगशत चौकशी केली असता गे्-वे ऑर् इींडडया बघण्याची

उ्सक
ु ता असल्याने प्रवेसशताींनी सींस्थेतन
ू पलायन केले असल्याची बाब ननदशशनास आली.

याकरीता सींस्थेमध्ये आणखी उपक्रम सुरु करण्याबाबत व मुले िास्तीत-िास्त वेळ पवपवध
उपक्रमात गुींतुन राहतील असे पवपवध उपक्रम व खेळ सींस्थेत घेण्याकरीता मध्यवती

कायाशलयामार्शत सींस्थेस कळपवले असुन सींस्थेस मुलाींच्या काळिी सींरक्षणाकररता अनतररक्त
मनषु यबळ उपलब्ध करुन दे ण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्भाावत नाही.

___________

पव.स. ५५ (36)

पनिेल (निी मुांबई) मधील िळां बोली येथील रोडपाली
बस स्थानिािरील अनतक्रमण हटविण्याबाबत

(४३)

१४८१३ (१९-०९-२०२०).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय नगर वििास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पनवेल (नवी मुींबई) मधील कळीं बोली येथील रोडपाली िवळ नव्याने बाींधण्यात आलेले

एनएमएम्ी बस स्थानक अद्याप सुरू न झाल्याने तेथे खासगी वाहने व हातगाड्या पाक्रकशग
करण्यात येत असन
ू या िागेवर अनेक नागरीकाींनी अनतक्रमण केले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व ्यानुसार उक्त बस डेपो सुरू करून अनतक्रमण व पाक्रकींग ह्पवण्याबाबत कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (२४-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
(२)
•

या दठकाणी मोठी अनतक्रमणे नाहीत. छोट्या स्वरूपातील अनतक्रमणे ज्या ज्या वेळी

•

सदर िागा ससडकोच्या मालकीची असून अद्याप नवी मुींबई महानगरपासलका उपक्रमास

ननदशशनास येतात ्यावेळी पनवेल महानगरपासलकेमार्शत कारवाई केली िाते.
हस्ताींतरीत करण्यात आलेली नाही.
(३) प्रश्न उद्भाावत नाही.

(४४)

___________

मौिे पालशेत (ता. गुहागर, जि.रत्नाधगरी) येथील लोििस्तीच्या
सुरक्षक्षततेसाठी सांरक्षि शभांत बाांधण्याबाबत
१५४७० (२३-११-२०२०).
श्री.भास्िर िाधि (गह
सन्माननीय सािुिननि
ु ागर) :

बाांधिाम (सािुिननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे पालशेत (ता. गुहागर, जि.र्नाधगरी) बािारपेठ येथे असलेल्या खारवी समािाच्या
लोकवस्तीमध्ये सात्याने समुद्राच्या र्रतीचे पाणी सशरत असल्यामुळे या लोकवस्तीला धोका
ननमाशण झाला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर लोकवस्तीच्या सुरक्षक्षततेसाठी सींरक्षक सर्ींत बाींधण्यात यावी अशी मागणी
स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक १४ ऑक््ोंबर, २०२० रोिी वा ्यासुमारास पत्रान्वये
मुख्य कायशकारी अधधकारी, महाराषर मेरर्ाईम बोडश, मुींबई याींचक
े डे केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, पालशेत येथील लोकवस्तीच्या सुरक्षक्षततेसाठी सींरक्षक सर्ींत बाींधण्याबाबत
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

पव.स. ५५ (37)
श्री. अशोिराि चव्हाण (२४-०२-२०२१) : (१) व (२)

सदर ननवेदन महाराषर मेरी्ाईम बोडश,

मुींबई याींचक
े डून क्रकनारी असर्यींता, सावशिननक बाींधकाम मींडळ, मब
ुीं ई याींना दद.१.२.२०२१ रोिी
प्राप्त झाले आहे .

(३) सदर काम ननधी व ननयतव्ययाच्या अधीन राहून हाती घेण्याचे ननयोिन राहील.
(४) प्रश्न उद्भाावत नाही.
___________
शासन सेिा प्रिेशाची ियोमयाुदा एि िषाुने िाढविण्याबाबत
(४५)

१५८३८ (२७-११-२०२०).

श्री.सुधीर मुनगांटीिार (बल्हलारपूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोरोना या महामारीमुळे राज्याची आधथशक जस्थती चाींगली नसल्याने राज्यस्तरीय व
जिल्हास्तरावरील शासकीय पदर्रती करण्यात येवू नये असा शासन ननणशय पव्त पवर्ागाने

ननगशसमत केला असल्याने ज्या उमेदवाराींची वयोमयाशदा सींपत आली आहे ्याींना यावषी
पदर्रती प्रक्रक्रयेत सामील होता येणार नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यावषी पदर्रती झाली असती तर काही उमेदवाराींची ननवड ननश्चीतपणे झाली
असती व ्याींना शासकीय सेवेची सींधी समळाली असती अशा पध्दतीने बेरोिगाराींचे नुकसान
होवू नये याष्ष्ीने शासकीय सेवेसाठीची वयोमयाशदा एक वषाशने वाढपवण्याची आवश्यकता

असल्याचे लेखी ननवेदन पवधानसर्ा सदस्य, बल्लारपूर याींनी ददनाींक २४ सप््ें बर, २०२० रोिी
वा त ्यासम
ु ारास मा.मख्
ु यमींत्री याींना ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या अनुषींगाने शासन सेवा प्रवेशाची वयोमयाशदा वाढपवण्याबाबत
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. उद्धि ठािरे (१८-०२-२०२१) : (१) होय,
कोपवड-१९ च्या प्रादर्
ु ाशवामुळे सन २०२०-२१ या पवत्तीय वषाशत राज्याच्या कर व करे तर

उ्पनातील अपेक्षक्षत महसूली घ् व ्याचे राज्याच्या अथशव्यवस्थेवर होणारे पररणाम पवचारात
घेवून

राज्य

शासनाने

काही

पवत्तीय

उपाययोिना

अींमलात

आणल्या

आहे त.

या

उपाययोिनाींचाच एक र्ाग म्हणन
ू सावशिननक आरोय पवर्ाग आणण वैद्यकीय सशक्षण व

औषधी द्रव्ये पवर्ाग वगळता उवशरीत पवर्ागाींनी कोण्याही प्रकारची नवीन पदर्रती करू नये
अशा सूचना राज्य शासनाच्या पवत्त पवर्ागाकडून दे ण्यात आल्या आहे त.
(२) होय.

(३) महाराषर लोकसेवा आयोग तसेच पवपवध पवर्ाग / पवर्ाग प्रमख
ु ाींनी स्थापन केलेल्या

ननवडससम्याींकडून घेण्यात येणाऱ्या पवपवध स्पधाश पररक्षाींच्या माध्यमातन
ू शासन सेवेतील
प्रवेशाकरीता खुल्या प्रवगाशतील उमेदवाराींसाठी ३८ वषे आणण मागासवगीय उमेदवाराींसाठी ४३

वषे इतकी उच्चतम वयोमयाशदा पवदहत करण्यात आली आहे . ही वयोमयाशदा केंद्र शासनाच्या
सेवेतील प्रवेशाकरीता पवदहत करण्यात आलेल्या कमाल वयोमयाशदेपक्ष
े ा िास्त आहे. यासशवाय

पव.स. ५५ (38)
करोना महामारीच्या पाश्वशर्म
ू ीवर केंद्र शासनाने दे खील ्याींच्या सेवाींमधील प्रवेशाकरीता
वयोमयाशदा वाढपवण्याचे आढळून येत नाही. सबब, राज्य शासनाच्या सेवेतील प्रवेशाकरीता
उमेदवाराींची

कमाल वयोमयाशदा अनतररक्त एका

वषाशने वाढपवणे शक्य होत नसल्याचे

मा.पवधानसर्ा सदस्य, बल्लारपूर याींना अवगत करण्यात आले आहे.
(४) प्रश्न उद्भाावत नाही.

___________
औरां गाबाद जिल्ह्यातील शसांचन प्रिल्हपाांची दरु
ु स्ती िरण्यासाठी
ननधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(४६)

१७३४२ (२५-११-२०२०).

श्री.प्रदीप िैस्िाल (औरां गाबाद मध्य) :

िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मद
ृ ि

(१) औरीं गाबाद जिल््यात ४३ ससींचन तलाव, ६१२ पाझर तलाव, ४२ गाव तलाव, ५८५
कोल्हापूर बींधारे व ६०७ ससमें् बींधारे बाींधण्यात आलेले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जिल्हा पररषद ससींचन पवर्ागाने मुख्यमींत्री िलसींवधशन योिनेंतगशत िलसींधारण

कामाींचा दरु
ु स्ती आरखडा तयार केला असन
ू यात १३८ प्रकल्पाींच्या दरु
ु स्तीचा समावेश असून
्याकररता सम
ु ारे १६ को्ी रुपयाींची आवश्यकता आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, औरीं गाबाद जिल््यातील १३८ ससींचन प्रकल्पाींची दरु
ु स्ती करण्यासाठी ता्काळ
ननधी उपलब्ध करून दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. शांिरराि गडाख (०९-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे.
जिल्हा पररषद िलसींधारण पवर्ागामार्शत सदररल कामे पूणश करण्यात आली आहे .

(२) होय, हे खरे आहे .

(३) १३८ ससींचन प्रकल्पाींपैकी प्राधान्यक्रम-१ ची जिल्हा
पररषद िलसींधारण पवर्ागामार्शत सादर रु.८.८३ को्ी रुपयाची ६७ अींदािपत्रकाची मादहती
शासनाने ननगशसमत केलेल्या प्रपत्रामध्ये प्रशासकीय मान्यतेस्तव अप्पर आयुक्त िलसींधारण
आयुक्तालय औरीं गाबाद याींना सादर करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद्भाावत नाही.

___________
मौिे तािबीड (ता.नायगाि (खै.), जि.नाांदेड) येथील िोल्हहापूरी बांधाऱयाचे बाांधिाम ि नाला
(४७)

खोलीिरणाचे िाम ननिृष्ट्ट दिाुचे झाल्हयाबाबत

१९५२२ (२१-११-२०२०).

श्री.रािेश पिार (नायगाांि) : सन्माननीय मद
ृ ि िलसांधारण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मौिे ताकबीड (ता.नायगाव (खै.), जि.नाींदेड) येथील कोल्हापुरी बींधाऱ्याचे बाींधकाम व

नाला खोलीकरणाचे काम ननकृष् दिाशचे झाले असन
ु सदरहू काम अपण
ू श असल्याचे माहे
नोव्हें बर,२०२० मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

पव.स. ५५ (39)
(२) असल्यास, कींत्रा्दाराने सदर काम अपूणश व ननकृष् दजायचे झाले असुन दे खिल दे यके अदा
करण्यात आलेली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व ्यानस
ु ार सदर बींधाऱ्याचे व

नाला खोलीकरणाचे काम ननकृष् दिाशचे करणाऱ्या कींत्रा्दारावर शासनाने कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. शांिरराि गडाख (०९-०२-२०२१) : (१) व (२) हे खरे नाही.
मौिे ताकबीड ता. नायगाव जि. नाींदेड येथील कोल्हापूरी बींधा-याचे पाया खोदकाम ददनाींक

१८/०२/२०२० रोिी सुरु करण्यात आले होते. परीं तु नाल्यास सतत प्रवाह असल्यामुळे खोदकाम

पुणश झाले नाही. ्यानींतर ्ाळे बींदी व पुढे पावसाळ्यामुळे पुढील काम होवू शकले नाही.

पावसाळ्यात पाश्वशवहन होवू नये म्हणन
श त
ू केलेले खोदकाम दे खील माती र्राव करुन पव
ु व
करण्यात आले. ्यामुळे को.प. बींधा-याचे कोणतेही काम झाले नसल्यामुळे कींत्रा्दारास या
कामापो्ी कोणतेही दे यक अदा करण्यात आलेले नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद्भाावत नाही.
___________
उचांगी प्रिल्हप (ता.आिरा,जि.िोल्हहापूर) या प्रलांबबत प्रिल्हपास
िाढीि दानयत्िास मान्यता शमळण्याबाबत

(४८)

२०२७५ (१२-१२-२०२०).

श्री.रािेश नरशसांगराि पाटील (चांदगड) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) उचींगी प्रकल्पाचे (ता.आिरा, जि.कोल्हापरू ) काम गेली २० वषे चालू असन
ू घळर्रणी व
साींडव्याच्या कामाव्यनतररक्त प्रकल्पाचे ८०% काम पूणश झाले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सुरवातीला काढलेल्या ननपवदे च्या क्रकींमतीत काम करावे व उवशरीत कामासाठी
नवीन ननपवदा मागपवण्यात याव्यात असे शासनाचे धोरण आहे परीं तु सशल्लक घळर्रणीचे व

साींडव्याचे काम प्रकल्पाच्या ददरीं गाईमुळे सुरुवातीच्या ननपवदे च्या क्रकींमतीत पूणश होऊ शकत
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व ्यानुसार उचींगी प्रकल्पास
वाढीव

दानय्वास

मान्यता समळण्यासह प्रकल्पाचे अपूणश काम ता्काळ पूणश करणेबाबत

शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ियांत पाटील (१७-०२-२०२१) : (१) होय. प्रकल्पाचे धरणाचे काम घळर्रणी वगळता
तलाींकापयंत पण
ू श झाले आहे . सदरचे मातीकाम एकूण ८५ ्क्के पण
ू श झाले आहे . साींडव्याचे
काम २५ ्क्के पूणश झाले आहे व पवमोचकाचे सरासरी ७५ ्क्के काम पूणश झाले आहे .

पव.स. ५५ (40)
(२) होय. प्रकल्प पूणश करणेच्या कामास झालेला पवलींब हा मुख्य्वे र्ूसींपादन, वनिमीन व

प्रकल्पग्रस्ताींच्या पवरोधामुळे झालेला आहे . तसेच साींडवा व मुख्य धरणाच्या सपवस्तर
सींकल्पनानस
ु ार पररमाणामध्ये वाढ होऊन क्रकमतीत वाढ झाली आहे . ्यामळ
ु े मळ
ू ननपवदे च्या
क्रकमतीमध्ये प्रकल्पाचे काम पूणश होऊ शकत नाही.

(३) शासन ननणशय ददनाींक २२/१२/२०१७ अन्वये प्रकल्पाच्या दानय्व मान्यतेबाबत ननजश्चत
केलेली कायशपद्धती ही PMKSY व BJSY अींतगशत प्रकल्पास लागू आहे . तथापप इतर
प्रकल्पाच्या वाढीव दानय्व मान्यतेबाबत यादी ननजश्चत करणेची कायशवाही शासन स्तरावर
पवचाराधीन आहे .
(४) प्रश्न उद्भाावत नाही
___________
शभिांडी (जि.ठाणे) शहराचा वििास आराखडा पन्
ु हा नव्याने बनविण्याबाबत
(४९)

२०२८२ (२५-१२-२०२०).

श्री.रईस शेख (शभिांडी पि
ू )ु :

सन्माननीय नगर वििास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सर्वींडी (जि.ठाणे) मधील नागररकाींच्या आणण शहराच्या पवकासाच्या ष्ष्ीने शासनाने
सर्वींडी शहराचा पवकास आराखडा (डेव्हलपमें् प्लो न) पुन्हा नव्याने बनपवण्याबाबत स्थाननक
पव.स.स याींनी ददनाींक १२ नोव्हें बर, २०२० रोिी वा ्या सुमारास शासनास ननवेदन ददले होते,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २००३ मध्ये सर्वींडी शहरासाठी बनपवण्यात आलेल्या पवकास आराखड्याची
मागील १७ वषांत ५% प्रमाणात दे खील अींमलबिावणी झालेली नसल्याचे ननदशशनास आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, ्यामुळे स्थाननि नागररि उद्याने, मैदाने, तरणतलाव, हॉल इ्यादी नागरी
सुपवधाींपासून वींधचत आहेत, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, मींब
ु ई शहराचा पवकास आराखडा नस
ु ार इींडडयन इजन्स््ट्य्
ू ऑर् सेल्र्
गव्हनशन्स या सींस्थेमार्र्त शहर ननयोिकाींच्या (Urban Planners) मदतीने सर्वींडी पवकास
आराखडा तयार करण्याबाबत शासन कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (१७-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे .
यासींदर्ाशत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी दद.०७/१०/२०२० रोिी शासनास ननवेदन ददलेले
आहे .
(२) व (३) पवकास आराखड्याची मागील १७ वषांत ५% प्रमाणात दे खील अींमलबिावणी
झालेली नाही अशी वस्तूजस्थती नाही. पवकास आराखडयातील पवकससत केलेल्या/ पवकासाचे

काम सुरु असलेल्या आरक्षणाींमळ
ु े उद्याने, मैदाने, स््े डीयम, शाळा, वाचनालय, सर्ागह
ृ ,
दवाखाना, कब्रस्तान इ्यादी नागरी सपु वधा नागरीकाींना उपलब्ध झाल्या आहे त.

(४) ददनाींक २५/०१/२०१९ रोिीच्या शासन ननणशयान्वये पवकास योिना तयार करताींना/ मींिूर

पव.स. ५५ (41)
पवकास योिना सध
ु ारीत करताींना र्ौगोसलक मादहती प्रणाली (GIS) या सींगणक प्रणालीचा

वापर करुन तयार करण्याचे ननदे श ददले आहे त. तसेच नगर रचना अधधकारी याींच्या
मदतीसाठी सय
करण्याची मर्
ु ोय सींस्थेची नेमणक
ू
ु ा ननयोिन प्राधधकरणास दे ण्यात आली

आहे . सदर कामासाठी खािगी सींस्थेची नेमणूक करण्याचे महानगरपासलकेचे प्रयोिन असल्याचे
सर्वींडी ननिामपूर शहर महानगरपासलकेने ददनाींक १५/१२/२०२० रोिीच्या पत्रान्वये शासनास
कळपवले आहे . तसेच सध
ु ारीत पवकास योिना तयार करण्यासाठी स्वतींत्र पवकास योिना
घ्काींची ननयुक्ती करण्याची पवनींती महानगरपासलकेने शासनास केली असून ्यावर
शासनस्तरावर कायशवाही सुरु आहे .
(५) प्रश्न उदर्वत नाही.

__________

कांददवली (पू.) (मुंबई) येथील फिजीकल ट्रे ननंग इवस्टीटयूट (पी.टी.आय) मधील बॉईि हॉस्टे ल,
िॅन्टीन ि इतर इमारतीांच्या दे खभाल दरु
ु स्तीच्या िामामध्ये झालेला गैरव्यिहार

(५०)

२०३०४ (२८-१२-२०२०).

अॅड.राहुल नािेिर (िुलाबा) :

सन्माननीय सािुिननि

बाांधिाम (सािुिननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबईतील बाींधकाम (सा.बा.) उपपवर्ाग, अींधेरी, मुींबई याींचे अधधप्याखालील काींददवली
सेवा केंद्रातींगत
श
क्रर्िीकल रे ननींग इन्स््ीट्यु् (पी.्ी.आय) काींदीवली (पूव)श येथील बॉईि

हॉस््े ल, कोन््ीन व आवारातील इतर इमारतीींच्या दे खर्ाल दरु
ु स्तीच्या कामामध्ये शाखा
असर्यींता व उप असर्यींता याींनी कींत्रा्दाराींशी सींगनमत करुन केलेल्या लाखो रुपयाींच्या

गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याबाबत मुख्य असर्यींता, सावशिननक बाींधकाम प्रादे सशक पवर्ाग,
मुींबई याींच्याकडे ददनाींक १२ ऑक््ोबर, २०२० रोिी वा ्या सुमारास ननवेदन ददले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनष
ु ींगाने मख्
ु य असर्यींता याींनी ्याींच्या ददनाींक १४
ऑक््ोबर, २०२० रोिीच्या पत्रान्वये चौकशी करुन १५ ददवसात अहवाल सादर करण्याबाबत
सींबींधधताींना आदे सशत केले आहे , हे ही खरे आहे काय.
(३) असल्यास, मींिूर केलेली कामे न करता उक्त कामाींची दे यके कींत्रा्दाराींशी सींगनमत करुन
काढण्यात आल्याबाबत चौकशी करण्यासींदर्ाशतील ननवेदन अपर मुख्य सधचव व सधचव,

सावशिननक बाींधकाम पवर्ाग याींना दे खील ददनाींक १८ नोव्हें बर, २०२० रोिी वा ्या सुमारास
ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने दोषी
अधधकारी व कमशचारी याींच्यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

पव.स. ५५ (42)

श्री. अशोिराि चव्हाण (१२-०२-२०२१) : (१), (२) व (३)

होय, ननवेदन प्राप्त झाले. आहे .

्यानुषींगाने मुख्य असर्यींता, सा.बाीं. प्रादे सशक पवर्ाग,मुींबई याींनी अधीक्षक असर्यींता,दक्षता व
गुण ननयींत्रण मींडळ,कोंकण र्वन,नवी मुींबई याींना चौकशी/तपासणी करुन अहवाल सादर
करण्याचे ननदे श ददलेले आहे त.

(४) याबाबत अधीक्षक असर्यींता, दक्षता व गुण ननयींत्रण मींडळ,कोंकण र्वन,नवी मुींबई
याींच्याकडून चौकशी/तपासणी प्रगतीत आहे .
(५) प्रश्न उद्भाावत नाही.

___________

विधान भिन :
मुांबई.

रािेन्ि भागित
सधचि,
महाराष्ट्र विधानसभा.
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