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महाराष्ट्र विधानसभा 

विसरे अवधिेशन, २०२२ 

सन २०२२-२३ च्या पुरिणी मागणयाांिरील 

माननीय अध्यक्ाांनी मान्य केलेल्या कपाि सचूनाांची यादी 

सोमिार, वदनाांक २२ ऑगस्ट, २०२२ 
  

नगर विकास विभाग 

कपाि सूचनाांची एकूण सांख्या - ६९ 
  

अ.क्र. कपाि कपाि सदसयाांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

      पूरक मागणी क्रमाांक: एफ-२ 

मुख्य लेखाशीषष: २०५३, विल्हा प्रशासन 

बाब क्रमाांक: ५६, रूपये:- ४,४४,००,०००/- 

श्री. सांिय िगिाप 

(१) ४४२३ १० पणेु जिल्ह्यातील परंुदर हवेली तालकु्यातील बराचसा भाग हा पीएमआरडीए समाजवष्ट 

असनू या भागांमध्ये गावठाण व बाहरे ग्रामपंचायतीमध्ये मागील काही वर्ाापासून नोंदी 

असलेल्ह्या जमळकती जमळकत धारक आपआपल्ह्या ऐपतीप्रमाणे लहान मोठ्या अथवा 

नतूनीकरण करीत आहते. परंतु पीएमआरडीए सध्या सदर बांधकामांच्या नोंदी घेत 

नसल्ह्याचे समिते . वास्तजवक तयांनी ग्रामपंचायतीच्या रेकॉडाच्या आधारे अथवा 

ग्रामसेवक सदस्यांना जवश्वासात घेऊन माजहती िमा करणे आवश्यक आह.े तसेच 

दस्तऐविांचे स्कॅजनंग करावे, याबाबत शासनाने करावयाची कायावाही व उपाययोिना. 
  

      श्री. चेिन िुपे 

(२) ४३६२ १० नागरी कमाल िमीन धारणा कायदा कायाालयातील अजभलेखांचे ितन करण्यासाठी प्रतयेक 

कायाालयाला ससुज्य रेकॉडा रूम साठी िागा आजण वाळवी प्रजतबंधक यंत्रणा स्थाजपत 

करण्याची आवश्यकता आजण तयासाठी तातडीने जनधी उपलब्ध करण्याची आवश्यकता 

याबाबत शासनाने करावयाची कायावाही व उपाययोिना. 
  

      पूरक मागणी क्रमाांक: एफ-२ 

मुख्य लेखाशीषष: २२१७, नगरविकास 

बाब क्रमाांक: ५७, रूपये:- ८,४०,३४,००,०००/- 

अॅड. अशोक पिार 

(३) ४४५२ १० पणेु महानगर प्रदशे जवकास प्राजधकरणाचा जदनांक 2 ऑगस्ट 2021 रोिी प्रजसद्ध करण्यात 

आलेल्ह्या प्रारूप जवकास आराखडा हा पीएमआरडीएच्या अजधकाऱयांनी अभ्यास न 

करताच चकुीच्या पध्दतीने आरक्षण टाकल असल्ह्याचं आरोप शेतकऱयांकडून करण्यात 

येत असणे, परंतु शासनाकडून याबाबत कोणतीही चौकशी न होणे, तयामळेु शासनप्रती 

शेतकऱयांच्या मनात नारािीचे वातावरण असणे, याबाबत गैरसोय दरु करण्याबाबत 

शासनाने तातडीने करावयाची कायावाही व उपाययोिना. 
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अ.क्र. कपाि कपाि सदसयाांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

(४) ४४५४ १० जशरुर - हवेली तालकु्यातील ( जि-पणेु )  नगरपरीर्दा  व नगरपालीकांमध्ये कोजवड-19 

संसगााच्या साथीत कताव्य बिावताना कोरोना संसगाामळेु नागरी स्थाजनक स्वराज्य 

संस्थेतील मतृयमूखुी पडलेल्ह्या कमाचाऱयांच्या कुटंूजबयांना सानुग्रह सहाय्य न जमळणे, परंतु 

शासनाकडून याबाबत कोणतीही चौकशी न होणे, तयामळेु शासनप्रती कमाचाऱयांच्या 

कुटंूजबयांच्या मनात नारािीचे वातावरण असणे, याबाबत तातडीने सानगु्रह अनदुान अदा 

करण्याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायावाही व उपाययोिना. 
  

      श्री. छगन भुिबळ 

(५) ४२७४ १० महातमा फुले व साजवत्रीबाई फुले या दांपतयाने जद. १ िानेवारी, १८४८ रोिी पणु्यात 

बधुवार पेठेत जभडे यांच्या वाड्यात मलुींची पजहली शाळा सरुु केली आजण स्त्री जशक्षणाचे 

बीि जहदंसु्थानात रोवले गेले असणे, ही ऐजतहाजसक वास्तू पणेु महानगरपाजलकेने जवजहत 

पद्धतीने ताब्यात घेवनू तया जठकाणी राष्ट्रीय स्मारक करण्यासाठी मनपाने जद. २१ फेब्रवुारी, 

२००६ रोिी ठराव क्र. ५५७ अन्वये ठराव मंिरू केलेला असणे,जभडेवाडयात पणेु 

महानगरपाजलकेच्या वतीने मलुींची शाळा सुरु करण्याचा जद. २७ नोव्हेंबर, २०२१ रोिी 

मा.उपमखु्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांनी जनणाय घेतलेला असणे, तसेच महानगरपाजलकेने ही 

ऐजतहाजसक वास्तू ताब्यात घेऊन या जठकाणी “साजवत्रीबाई फुले आद्य मलुींची शाळा” सरुु 

करून राष्ट्रीय दिााचे स्मारक करण्यासाठी माह ेमाचा, २०२२ च्या अजधवेशनातसदु्धा जनणाय 

झालेला असणे, जभडेवाडा पणेु ही ऐजतहाजसक वास्तू राष्ट्रीय स्मारक करण्यासाठी 

भसंूपादनाची कायावाही तातडीने करण्याबाबत शासनाने करावयाची कायावाही व 

उपाययोिना.  

      श्री. असलम शेख 

(६) ४३०९ १० मुंबई उपनगरातील मालाड पजिम येथील  इनॉजवाट मॉलच्या शेिारील रुस्तमिी इलेन्झा 

टॉवर िवळील भखूंड सावािजनक वाहनतळासाठी आरजक्षत असनू तयाजठकाणी वाहन तळ 

अद्याप झाला नसणे, सावािजनक वाहनतळ असे हस्तांतररत करण्याची आवश्यकता असणे, 

म.न.पा.ने तातडीने भखूंड हस्तांतररत  करण,े वाहन तळाअभावी वाहतूक कोंडी जनमााण 

होत असणे, संबंजधत अजधकाऱयाकडे अजधकाऱयांनी याकडे केलेले अक्षम्य दलुाक्ष, 

पररणामी स्थाजनक रजहवाशांत जनमााण झालेला तीव्र असंतोर्, वाहनतळ उभारण्याच्या 

दृष्टीने शासनाने करावयाची कायावाही व उपाययोिना.  

(७) ४३१० १० मुंबई महानगरपाजलकेच्या ताब्यातील उद्याने, बगीचे इतयादीच्या खाली भजूमगत 

वाहनतळाची उभारणी करणे, इजन्फजनटी मॉल मालाड (पजिम) येथे भजूमगत वाहनतळ 

बांधण्याची आवश्यकता असणे, वाहनतळ बांधण्याबाबत सहाय्यक आयुक्त (मालमत्ता) 

यांनी तयाकडे  केलेले अक्षम्य दलुाक्ष, पररणामी वाहतूक कोंडी जनमााण होत असणे,  प्रचंड 

वाहतूक कोंडी दरू करण्याच्या दृष्टीने सदर जठकाणी वाहनतळ उभारण्याबाबत शासनाने 

करावयाची कायावाही व उपाययोिना. 

(८) ४३११ १० मौिे मढ न.भ.ूक्र. 197 मढ, मालाड (पजिम) मुंबई महानगरपाजलकेचे रुग्णालय बांधण्याचा 

प्रस्ताव गत ८ वर्ाापासून जवचाराधीन असणे, नगर भमूापन अजधकारी (अंधेरी) मुंबई 

यांच्याकडून संयुक्त मोिणी आराखडा प्राप्त होणे प्रलंजबत असण,े मोिणी करता फी  भरली 
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अ.क्र. कपाि कपाि सदसयाांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

असणे, तथाजप शासनाच्या भखूंडाचे हस्तांतरण महानगरपाजलकेकडे तातडीने करण्याची 

आवश्यकता जनमााण झाली असणे, शासनाच्या संबंजधत अजधकाऱयाने याकडे केलेले 

अक्षम्य दलुाक्ष, पररणामी स्थाजनक रजहवाशात जनमााण झालेला तीव्र असंतोर्, शासनाप्रती 

जनमााण झालेल्ह्या जचडीची भावना, यावर शासनाने करावयाची कायावाही व उपाययोिना.  
  

(९) ४३१२ १० अंबिुवाडी, कलेक्टर लँड, मालवणी, मालाड (पजिम) मुंबई येथे स्मशानभमूीचा जवकास 

करण्याची आवश्यकता जनमााण झाली असणे, स्मशानभमूी नसल्ह्याने तयाचा त्रास स्थाजनक 

नागररकांना होत असणे, पररणामी स्थाजनक नागररकात जनमााण झालेला तीव्र असंतोर् व 

शासनाप्रती जनमााण झालेली जचडीची भावना, स्मशानभमूी तयार करण्याच्या दृष्टीने 

शासनाने करावयाची कायावाही व उपाययोिना.  
  

(१०) ४३१३ १० मुंबई मालाड पजिम येथील मालाड मावे टी िंक्शन ते मढ िेट्टी या रस्तयाचे रंुदीकरणाचे 

सवेक्षण करण्याचे काम मेसेि श्रीखंडे कन्स्रक्शन प्राइव्हटे जलजमटेड या सल्ह्लागार 

कंपनीला जदले असणे, सल्ह्लागार कंपनीने अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसणे, िागा 

हस्तांतररत झाली नसणे, िागा हस्तांतररत  करण्याची आवश्यकता जनमााण झाली असणे, 

याकडे संबंजधत अजधकाऱयांनी व सल्ह्लागार कंपनीने दलुाक्ष केले असणे, पररणामी रस्तयाचे 

काम प्रलंजबत राहणे, तयामळेु स्थाजनक रजहवासांत जनमााण झालेला तीव्र असंतोर्, याबाबत 

शासनाने करायवाची कायावाही व उपाययोिना.  
  

(११) ४३१४ १० रेऑन इटंरनॅशनल शाळा ते इनजफजनटी (बॅक रोड) मालाड (पजिम) मुंबई या जठकाणी 

वाहतूकीसाठी पूल बांधण्याचे प्रस्ताजवत केले असणे, सदरचा पलुा अभावी जलंक रोड व 

एस. व्ही. रोड या रस्तयावर वाहतूक कोंडी होत असणे, सदरच्या पुलाची जनतांत 

आवश्यकता जनमााण झाली असणे, जनजवदा मागवण्याची प्रजक्रया प्रलंजबत असणे, पलुाचे 

बांधकाम तातडीने सरुू करण्याच्या दृष्टीने शासनाने केलेले दलुाक्ष, पररणामी स्थाजनक 

रजहवाशात जनमााण झालेला तीव्र असंतोर्, याबाबत शासनाने करायवाची कायावाही व  

उपाययोिना.  
  

(१२) ४३१५ १० राधाकृष्ट्ण हॉटेल मालवणी क्र.१, मावे ते मावे टी िक्शन  ( मालवणी मावे रोड, मालाड 

(पजिम) मुंबई या रस्तयाचे २७-४५ मीटर रस्तयाचे रंुदीकरणाचे काम अपणूा अवस्थेत 

असणे, कामात जदरंगाई होत असणे, प्रलंजबत काम पणूा करण्याची आवश्यकता असणे, 

म.न.पा.च्या संबंजधत अजधकाऱयांनी अक्षम्य दलुाक्ष केले असणे, पररणाम स्वरुप रस्तयाचे 

काम प्रलंजबत असणे, सदररचे काम तातडीने पूणा करण्याच्या दृष्टीने शासनाने करावयाची 

कायावाही व उपाययोिना.  

 
  

(१३) ४३१६ १० मालवणी लगून रोड ते अब्दलु हमीद मागा (बस डेपो िवळ) मालवणी, मालाड (पजिम) 

मुंबई याला िोडणाऱया १८.३० मी.डी.पी.रोडचे रंुदी करण्याची आवश्यकता जनमााण झाली 

असणे, रस्तयातील बाजधत बांधकामे दरुुस्त करणे,  बांधकामधारकांनी सादर केलेल्ह्या 

कागदपत्राची तातडीने पडताळणी करणे, याकडे शासनाने केलेले अक्षम्य दलुाक्ष, पररणामी 
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  सचूना 

क्र. 

रूपये   

स्थाजनकांत जनमााण झालेला तीव्र असंतोर्, याबाबत शासनाने करावयाची कायावाही व 

उपाययोिना. 
  

(१४) ४३१७ १० मालवणी मालाड (पजिम) मुंबई (सव्ह ेनं.२६३ (पै)सी.जवएस नं.२८४१) येथील ३५ हके्टर 

िागेवर महानगरपाजलकेचे मलजन:सारण सांडपणी प्रजक्रया कें द्र उभारण्याचे सन १९८३ 

मध्ये प्रस्ताजवत केले असणे, सवा प्रकारच्या ना हरकत प्रमाणपत्र जमळाले असणे, मात्र 

संबंजधत अजधकाऱयांमळेु जनजवदा प्रजक्रया रखडली असणे, जनजवदचेे काम अपणूा झाले 

असण, पररणामी प्रकल्ह्पाचे काम पणूा होत नसणे, तातडीने मलजन:सारण सांडपाणी 

प्रकल्ह्पचे काम पणूा करण्याची आवश्यकता जनमााण झाली असणे, याकडे शासनाने केलेले 

अक्षम्य दलुाक्ष, पररणामी स्थाजनक रजहवाशांतमध्ये जनमााण झालेला तीव्र असंतोर्, याबाबत 

शासनाने रकावयाची कायावाही व उपाययोिना.”   
  

      पूरक मागणी क्रमाांक: एफ-२ 

मुख्य लेखाशीषष: २२१७, नगरविकास 

बाब क्रमाांक: ५९, रूपये:- २३,११,००,०००/- 

श्री. सांिय िगिाप 

(१५) ४३५३ १० श्री क्षेत्र िेिरुी श्री खंडोबा देवस्थान ह े संपणूा महाराष्ट्राचेच नव्ह े भारतातील िनतेचे 

कुलदवैत आह े या जठकाणी महाराष्ट्र शहीद संपणूा भारतातून येथे कुलधमा कुलाचार 

करणेकरीता व श्री खंडोबारायाचे दशान घेण्याकररता िेिरुी नगरीत येत असतात दवेाच े

मंजदर ह ेप्राचीन असनू ते गडावर आह ेया गडाच्या पररसरात सजहत िेिरुी नगरीचा व इथे 

येणाऱया नागररकांना येथील स्थाजयक असणाऱया नागररकांना मलूभतू सजुवधा पणुापणे 

द्याव्यात तसेच या नगरीचा जवकास व्हावा याकररता शासनाने जनधीची तरतूद करावी, 

याकरीता शासनाने करावयाची कायावाही व उपाययोिना. 
  

      श्री. अविि पिार 

(१६) ४४१६ १०० कोल्ह्हापरू येथील अंबादेवी / महालक्ष्मी जतथाक्षेत्र जवकास आराखडयास नगरजवकास 

जवभागाकडून मान्यता दणे्यात आली आह.े याकररता आिपयंत अतयंत अल्ह्पजनधी जवतरीत 

करण्यात आलेला असल्ह्याने पावसाळी अजधवेशन सन-2022 मध्ये  रामटेक तीथाक्षेत्र 

जवकास आराखड्याचे अनदुान कमी करून महालक्ष्मी तीथाक्षेत्र जवकास आराखड्याचे 

काम पणूा करणेबाबत शासनाने करावयाची तातडीची कायावाही  व उपाययोिना. 

 

 

 

 
  

      अॅड. अशोक पिार 

(१७) ४४५७ १० वाघोली - जशरुर मतदारसंघातील ( जि-पणेु ) येथील महानगरपाजलका व नगरपररर्दांतगात 

येणाऱया तीथाक्षेत्र जवकास आराखडयासाठी अनुदान दणे्याची आवश्यकता असणे, परंत ु

याबाबत कोणतीही कायावाही न झाल्ह्यामळेु ग्रामस्थांच्या मनात शासनाप्रती असलेले 
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अ.क्र. कपाि कपाि सदसयाांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

असंतोर्ाचे वातावरण, तयामळेु याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायावाही वा 

उपाययोिना.  

      श्री. धनांिय मुांडे 

(१८) ४४०६ १० परळी वैद्यनाथ शहरात महादवेाचे 12 ज्योजतजलंगांपैकी 5व्या क्रमांकाचे श्री. वैद्यनाथ ह े

ज्योजतजलंग मंजदर असणे, वैद्यनाथ तीथाक्षेत्र जवकास आराखडा अंतगात या तीथाक्षेत्र 

पररसराचा जवकास आराखडा मंिरू असणे, सदर आराखड्यास मंिरू पैकी टप्पप्पयाटप्पप्पयाने 

जनधी उपलब्ध करून जदला िात असणे, प्रभ ू वैद्यनाथ मंजदर व पररसरात दनंैजदन हिारो 

भाजवकांचा दशानासाठी दशेभरातून वावर असणे, तथाजप भाजवकांच्या संख्येच्या प्रमाणात 

परूक सजुवधा नसणे व यामळेु जशवभक्त नागररकांमध्ये व स्थाजनकांमध्ये राज्य सरकारजवरुद्ध 

असंतोर् जनमााण होणे, यास अनसुरून वैद्यनाथ तीथाक्षेत्र जवकास आराखड्यास परूक जनधी 

उपलब्ध करून दणे्याबाबत शासनाने करावयाची कायावाही व उपाययोिना.  

(१९) ४४७० १० बीड शहरात महादेवाचे कंकालेश्वर ह े अतयंत मनमोहक, चारी बािनूी पाण्यात वेढलेले 

मंजदर असणे, सदर मंजदर ह ेबीड नगर पाजलका हद्दीत असनू या जठकाणी हिारो भाजवकांचा 

दशानासाठी वावर असणे, तथाजप मंजदर पररसरात नागरी सजुवधा, शौचालये, संरक्षक 

जभतं/कठडे यासह मोठ्या प्रमाणात जवकासकाया करणे अपेजक्षत असणे, दनंैजदन व जवशेर् 

जदवशी भाजवकांच्या संख्येच्या प्रमाणात परूक सजुवधा व स्वच्छता जवर्यक सोयी नसणे व 

यामळेु जशवभक्त नागररकांमध्ये व स्थाजनकांमध्ये राज्य सरकारजवरुद्ध असंतोर् जनमााण होणे, 

यास अनसुरून   बीड नगर पाजलकेमाफा त सदर मंजदराच्या जवकास, सजुवधा जनजमाती, 

सशुोभीकरण आदी कामांसाठी 10 कोटी रुपये जनधी उपलब्ध करून दणे्याबाबत शासनाने 

करावयाची कायावाही व उपाययोिना.  

(२०) ४४७१ १० बीड शहरात शहनेशहावली हा जनिामकालीन दगाा व मजुस्लम धजमायांचे प्राथाना स्थळ 

असणे, दग्यााला लागूनच असलेल्ह्या जनिामकालीन तलावात नगर पाजलकेने डे्रनेिचे पाणी 

सोडलेले व तयामळेु या भागात सतत दगंुधी व अस्वच्छता असणे, सदर दगाा बीड नगर 

पाजलका हद्दीत असनू या जठकाणी हिारो मजुस्लम धमीय बीड सह अन्य जिल्ह्यातून 

प्राथानेसाठी येत असणे, तथाजप दगाा व पररसरात नागरी सजुवधा, शौचालये, संरक्षक 

जभतं/कठडे, तलाव स्वच्छता यासह मोठ्या प्रमाणात जवकासकाया करणे अपेजक्षत असणे, 

दनंैजदन व जवशेर् जदवशी प्राथानेसाठी येणाऱयांच्या संख्येच्या प्रमाणात परूक सजुवधा व 

स्वच्छता जवर्यक सोयी नसणे व यामळेु मजुस्लम धमीय व स्थाजनक नागररकांमध्ये राज्य 

सरकारजवरुद्ध असंतोर् जनमााण होणे, यास अनुसरून   बीड नगर पाजलकेमाफा त सदर 

दग्यााच्या जवकास, सजुवधा जनजमाती, सशुोभीकरण आदी कामांसाठी 10 कोटी रुपये जनधी 

उपलब्ध करून दणे्याबाबत शासनाने करावयाची कायावाही व उपाययोिना. 
  

      पूरक मागणी क्रमाांक: एफ-२ 

मुख्य लेखाशीषष: २२१७, नगरविकास 

बाब क्रमाांक: ६०, रूपये:- १५,४५,०००/- 

श्री. चेिन िुपे 

(२१) ४३६४ १० पणेु महानगरपाजलकेतील कंत्राटी सेवा जवभागात जदघाकाळापासनू चाल ूअसलेला सावळा 
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अ.क्र. कपाि कपाि सदसयाांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

गोंधळ, केवळ अथासंकल्ह्प फुगवनू दाखवावा आजण 30 टक्क्यांपेक्षा पगारावर िास्त खचा 

जदस ूनये म्हणून सूरु असलेला आटाजपटा, सवाच सेवा कंत्राटी पध्दतीने होण्याच्या मागाावर 

असल्ह्याची नागररक व्यक्त करीत असलेली जभती, कंत्राटी कामगारांना 3-3 मजहने पगार 

नसणे, कॉन्रॅक्टर बदलला जक पगार बडूाला, अशा अवस्थेमुळे कामगारांचे होत असलेले 

आजथाक नकूसान, पररणामी तयांच्यामध्ये जनमााण झालेला तीव्र असंतोर्, पणेु 

महापाजलकेच्या कंत्राटी पध्दतीतील ठराजवक ठेकेदारांचे होत असलेले लाड, तातकाळ बंद 

करण,े आजण िवळच्या लोकांना जखराफतीचा प्रसाद वाटण्याचे उद्योग बंद करण्याची 

आवश्यकता, मनपा प्रशासनाचे होत असलेले अक्षम्य दलुाक्ष, शासनाने करावयाची 

कायावाही व उपाययोिना. 
  

(२२) ४३६५ १० पणेु मनपाकडे कंत्राटी पध्दतीने वापरल्ह्या िात असलेल्ह्या दवेदतूच्या कंत्राटी गाड्यांना 

अदा केली िात असलेली अव्वाच्या सव्वा जबले, असाच प्रकार कचरा वाहतूकीच्या 

कंत्राटी गाड्यांच्या बाबतीत घडत असणे, कचरा उचलण्याच्या जठकाणापासून कचरा 

डेपोपयंतचे अंतर िास्त दाखवनू ज्यादा जबले उकळण्याचा सराास सरुु असलेला प्रकार, 

पररणामी महानगरपाजलकेचे होत असलेले मोठे आजथाक नकूसान, कचरा वाहतूक 

कंत्राटदार ह े ठेकेदार जक मके्तदार अशा स्वरुपाची नागरीकांमध्ये जनमााण झालेली संतप्त 

भावना, पररणामी जनमााण झालेला तीव्र असंतोर्, कंत्राटी वाहतूकीतील गैरप्रकारांना आळा 

घालण्याची आवश्यकता, मनपा प्रशासनाचे अक्षम्य झालेले दलुाक्ष, याबाबत शासनाने 

करावयाची कायावाही व उपाययोिना. 
  

      श्री. वििय िडेट्टीिार 

(२३) ४३४४ १० चंद्रपरू जिल्ह्हयातील ब्रम्हपरूी नगरपररर्द, जसंदवेाही व सावली नगरपंचायत अंतगात 

शहारातील जवजवध जवकासकामे करण्यासाठी अजधकारी/कमाचाऱयांची कमतरता असणे, 

यात स्थापत्त जवभागाचे अजभयंता, पाणी परुवठा जवभागाचे अजभयंता, मखू्य लेखा 

अजधकारी, प्रशासकीय अजधकारी यासह अनेक महतवाचे पद े ररक्त असणे, ही सवा पदे 

भरण्यासाठी जवभागाकडे मागणी करण्यात येणे, मात्र सदर सवा ररक्त पद ेअद्यापही भरण्यात 

आलेली नसल्ह्यामळेू नगरपररर्द/नगरपंचायत मधील अनेक कामे प्रलजबंत असल्ह्याने व 

नागररंकाचे कामे वेळेवर होत नसल्ह्यामळेू नागररकांत पसरत असलेले जतव्र असंतोर् व 

संतापाचे वातावरण, तयामळेू  ब्रम्हपरूी नगरपररर्द, सावली व जसंदवेाही-लोणवाही 

नगरपंचायत मधील प्रशासकीय अजधकारी, मखु्य लेखा अजधकारी, लेखा अजधकारी, 

स्थापतय अजभयंता यासह ररक्त असलेले सवा पद े भरण्यासाठी शासनाने  करावयाची 

कायावाही व उपाययोिना. 
  

      कुमारी प्रवणिी वशांदे 

(२४) ४३५९ १० महानगरपाजलका, नगरपाजलका व इतर स्थाजनक स्वराज्य संस्था कंत्राटदारांची नेमणकु 

करून तयांच्या माफा त सफाई कामगारांचे मनषु्ट्य बळ परुवठा करून घेत असणे, 

महानगरपाजलका, जिल्ह्हा पररर्द, नगरपाजलका इतयादींच्या आस्थापनेवरील सफाई 

कामगार काम करीत असताना तयांचा गुदमरून अथवा कामावरील अपघातामळेु मतृय ु
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अ.क्र. कपाि कपाि सदसयाांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

झाल्ह्यास तयांच्या वारसांना संबंजधत स्थाजनक स्वराज्य संस्थेकडून 10 लाखाची मदत 

दणे्याची तरतूद असणे, परंतु कंत्राटदारांमाफा त परुजवण्यात आलेल्ह्या सफाई कामगारांचा 

अशा पररजस्थतीत मतृय ुझाल्ह्यास तयांच्या वारसदारांना कंत्राटदार जकंवा महानगरपाजलका, 

जिल्ह्हा पररर्द, नगरपाजलका इ. स्थाजनक स्वराज्य संस्थेकडून  कोणतीही मदत जदली िात 

नसणे, पररणामी सफाई कामगारांमध्ये पसरलेली तीव्र असंतोर्ाची भावना, याबाबत 

शासनाने चौकशी करुन  कंत्राटदारांमाफा त परुजवण्यात आलेल्ह्या सफाई कामगारांच्या 

वारसदारांना मदत दणे्यासाठी स्थाजनक स्वराज्य संस्था अथवा कंत्राटदारांवर िबाबदारी 

जनजित करण्यासाठी जनणाय घेण्याची आवश्यकता, शासनाने  करावयाची कायावाही व 

उपाययोिना. 
  

      पूरक मागणी क्रमाांक: एफ-२ 

मुख्य लेखाशीषष: २२१७, नगरविकास 

बाब क्रमाांक: ६१, रूपये:- ८,८६,०४,७७,०००/- 

श्री. चेिन िुपे 

(२५) ४३६३ १० स्माटा जसटी अंतगात करावयाची कामे नेमकी कुणी करायची, कामे पणूा झाल्ह्यानंतर दखेभाल 

कुणी करायची, मालकी आजण उत्तरदायजतव कुणाकडे, याबाबत कुठलीही जनजितता नसणे, 

याबाबतच्या गोंधळामळेु सगळीच कामे अस्माटा म्हणावीत असा एकंदरीत प्रकार स्माटा 

जसटी योिना फक्त कागदावर नावापरूती उरल्ह्याची नागरीकांची भावना, सवा कामांत 

ससुतु्रता आणण्याची आवश्यकता, व तयासाठी शासनाने करावयाची कायावाही व 

उपाययोिना. 
  

      श्री. छगन भुिबळ 

(२६) ४२८१ १० नाजशक महानगरपाजलकेने शहरातील पाणीपरुवठा जवतरण व्यवस्थेत सधुारणा करणेसाठी 

रु. ३५४.८८ कोटींचा सजवस्तर प्रकल्ह्प अहवाल (DPR) तयार करून तांजत्रक 

तपासणीसाठी महाराष्ट्र िीवन प्राजधकरण यांचेकडे जद. २६.१०.२०१८ रोिी सादर केला 

असणे, महाराष्ट्र िीवन प्राजधकरण यांनी पत्र दऊेन DPR ची छाननी करून काही मदु्दे 

उपजस्थत केले व मदु्यांची पतूाता करून प्रस्ताव पुनःि सादर करण्याच्या सचूना जदल्ह्या 

असणे, तयानसुार नाजशक महानगरपाजलकेने जद. २८.१.२०१९ रोिी पनुःि मदु्यांची पतुाता 

करून फेरप्रस्ताव सादर केला असणे, महाराष्ट्र िीवन प्राजधकरण जवभागाने अतयंजतक 

जनकडीच्या कामांचा समावेश करण्याचे सजूचत केल्ह्याने पाणीपरुवठा सरुळीत करणेकामी 

अतयंत महतवाची कामे प्रथम टप्पप्पयात जवचारात घेऊन मिीप्राच्या नवीन दरसचूीनसुार सदर 

योिनेवरील शेरेपतूातेअंती व सदर प्रस्तावाची रक्कम रु. २२६.३४ कोटी पयंत महाराष्ट्र 

िीवन प्राजधकरण यांचेकडून अंजतम करण्यात आली असणे,  सदर कामांना नाजशक 

महानगरपाजलकेकडून तांजत्रक मान्यता दणे्यात आलेली असणे, अमतृ योिनेअंतगात 

नाजशक महानगरपाजलकेच्या रक्कम रु.२२६.३४ कोटींच्या पाणी परुवठा प्रकल्ह्पास 

प्रशासकीय मान्यत दणे्यासाठी शासनाने करावयाची कायावाही व उपाययोिना. 
  

(२७) ४२८२ १० नाजशक महानगरपाजलका मलजनस्सारण कें द्रांच्या आधजुनकीकरण व क्षमतावाढीबाबतचा 
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अ.क्र. कपाि कपाि सदसयाांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

प्रस्ताव कें द्र शासनास मान्यतेसाठी पाठजवणेबाबत आवश्यकता असणे, नाजशक शहरातून 

गटारीच्या माध्यमातून बाहरे पडणाऱया सांडपाण्यावर प्रजक्रया करून ते नदीपात्रात 

सोडण्यासाठी नाजशक महानगरपाजलकेने तपोवन येथे १३०, आगरटाकळी येथे ११० , 

चेहडेी येथे ४२ तसेच पंचक येथे ६०.५ एमएलडी असे एकूण ३४२.५० एमएलडी क्षमतेची 

मलजनस्सारण कें द्र ेउभारली असणे,ही कें द्र ेसन २०१५ पवूी वेळोवेळी कायााजन्वत झालेली 

असणे,सदर कें द्र े बांधकाम व कायााजन्वत करतेवेळी तया तया वेळी लागू असलेल्ह्या 

जनकर्ानसुार महाराष्ट्र प्रदरू्ण जनयंत्रण मंडळाची संमती घेण्यात आली असणे, तथापी 

दरम्यानच्या काळात कें द्रीय प्रदरू्ण जनयंत्रण मंडळ व महाराष्ट्र राज्य प्रदरू्ण जनयंत्रण मंडळ 

यांनी जनकर् अजधक कडक केल्ह्याने नवीन जनकर्ानसुार मलजनस्सारण कें द्राचा सधुाररत 

डी.पी. आर करणे आवश्यक झाले असणे, तया अनरु्ंगाने नाजशक मनपाने अजस्ततवात 

असलेल्ह्या चारही मलजनस्सारण कें द्राचे सधुाररत डी.पी.आर केलेले असनू महाराष्ट्र 

राज्याच्या पयाावरण जवभागाला ऑक्टोबर २०२१ मध्ये सादर केलेले असणे, हा प्रस्ताव 

कें द्राच्या िलशक्ती मंत्रालयाकडे अंजतम मंिरुीसाठी पाठवणे आवश्यक असणे,नाजशक 

शहराचा वाढता जवस्तार व वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन नाजशक शहरातून वाहणाऱया 

गोदावरी व जतच्या उपनद्या यांचे स्वच्छतेच्या दृष्टीने सदर मलजनस्सारण कें द्राची अतयंत 

आवश्यकता असणे, याबाबत लोकप्रजतजनधींनी जद ९ िनू २०२२ रोिी शासनास जनवेदन 

जदलेले असणे, यावर शासनाने करावयाची कायावाही व उपाययोिना. 
  

      पूरक मागणी क्रमाांक: एफ-५ 

मुख्य लेखाशीषष: ४२१७, नगरविकासािरील भाांडिली खचष 

बाब क्रमाांक: ६४, रूपये:- १०,००,००,००,०००/- 

श्री. रािेश एकडे 

(२८) ४२४७ १० बलुढाणा जिल्ह्यातील नांदरुा नगरपाजलका हद्दवाढ होणे, हद्दवाढ  झालेल्ह्या ग्रामीण भाग 

नगरपररर्दचे्या हद्दीमध्ये आल्ह्यामळेु हद्दवाढ झालेल्ह्या नागररकांना सखुसुजवधा जनमााण 

होऊन हद्दवाढ झालेल्ह्या भागाचा जवकास होईल याकरीता  स्थाजनक जवधानसभा प्रजतजनधी 

यांनी हद्दवाढ झालेल्ह्या भागांच्या जवकास कामाकरता शासनाकडे जनधीची मागणी करणे, 

परंतु शासनाकडून कुठलीही कायावाही ना होणे, हद्दवाढ झालेल्ह्या नागररकांमध्ये जवकास न 

झाल्ह्यामळेु असंतोर्ाची भावना जनमााण होऊन शासनाला प्रती रोर् व्यक्त होणे, यावर 

शासनाने तातडीने करावयची कायावाही व उपाययोिना. 

 
  

      श्री. सवुनल केदार 

(२९) ४३३३ १० िळगांव जिल्ह्हयातील भसुावळ नगरपाजलका चे मखु्यअजधकारी यांना शासनाचे कोणते 

अजधकार नसताना तयांनी शहरातील रस्ते कंत्राटदार मे जवनय सोन ू बडे याला तातडीने 

सभागहृाला दाखवण्यासाठी काळ्या यादी टाकणे, तयावर तयांनी माननीय उच्च न्यायालय 

मुंबई यांच्या खंडपीठ औरंगाबाद येथे याजचका दाखल करणे तया याजचकेच्या जनकालांती 

मखु्याजधकारी नगरपररर्द भसुावल यांच्यावरती ताशेरे ओढणे, याबाबतीत शासनाकडे व 

प्रशासनाकडे मखु्याजधकारी नगरपररर्द भसुावल यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी तक्रार 
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अ.क्र. कपाि कपाि सदसयाांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

होत असणे, भसुावळ नगर पररर्दचे्या मखु्य अजधकारी यांच्या जवरुद्ध होत असलेली 

तक्रारीच्या दक्षता घेऊन शासनाने भसुावळ नगरपररर्दचे्या संपणूा कारभाराची चौकशी 

करण्यासाठी जत्रस्तरीय सजमतीची जनयकु्ती करणे परंतु सजमतीने अद्याप पयंत कोणतीही 

चौकशी अथवा कारवाई न करणे, भसुावळ नगरपाजलकेद्वारा जवजवध जवकास काम होत 

असणे, परंतु जिल्ह्यामध्ये वाळू बंदी असताना सदु्धा नगरपररर्दचे्या जवकास कामांमध्ये 

चोरी केलेली व अवैध रीतया आणलेल्ह्या वाळूच्या सरस वापर होत असणे सदर वाळूच्या 

बाबतीत तक्रार होत असताना संबंजधत ठेकेदारांकडून सदर वाळू ही गुिरात प्रदशेमधून 

आणली असल्ह्याचे समोर येणे महसलू प्रशासन व नगरपाजलका यांनी गुिरात प्रदशेच्या 

वाळू बाबतीत कोणतीही चौकशी न करणे, भसुावळ शहरातील ग्रीन स्पेस गाडानमध्ये 

शासनाची कोणतीही परवानगी नसताना तया गाडानमध्ये जसमेंटचे बांधकाम करून जतथ े

खेळणी बसवणे याबाबतीत तक्रार होऊन सदु्धा अद्याप पयंत कोणतीही कारवाई न होणे,  

शहरातील जशवदत्त नगरपररर्द मध्ये अवैध बांधकाम होत असणे तयाची वारंवार तक्रार 

मखु्याजधकारी यांच्याकडे होत असणे याबाबतीत न्यायालयाने जनणाय दऊेन सदु्धा 

मखु्याजधकारींनी जनणायाचा अवमान करणे,तयावर सदु्धा जिल्ह्हा प्रशासनामाफा त 

मखु्याजधकाऱयांवर कोणतीही कारवाई न होणे, मखु्याजधकारी भसुावळ यांच्याकडे जिल्ह्हा 

प्रशासनाकडून समुारे 25 ते 30 तक्रार आल्ह्यावर सदु्धा तयांनी तया तक्रारीची दखलना घेत 

महाराष्ट्र शासनाच्या नागररक संजहतेचे पालन न करत असणे तयामळेु तयांच्यावर दंडातमक 

व जशस्तातमक कारवाई करणे अपेजक्षत असणे तसेच ततकालीन राज्यमंत्री कामगार ह े

भसुावळ शहराच्या दौऱयावर आले असता तयांनी तया दौऱयामध्ये मखु्याजधकारी व संबंजधत 

नगर अजभयंता यांना तातडीने जनलंजबत करण्याच्या प्रस्ताव सादर करणे बाबत तोंडी आदशे 

तातकालीन उपजवभागीय अजधकारी भसुावळ यांना दणेे परंतु तयावर अद्यापही कोणती 

कारवाई न होणे, भसुावळ  नगरपररर्दचेे मखु्याजधकारी यांची कायाशैली बघता तयांच्यावर 

भरपरू तक्रारी होणे व तयाचा कोणताही जनराकार न होत असल्ह्यामळेु तयांना तातडीने 

जनयजमत करून तयांच्या भ्रष्टाचाराची संपणूा चौकशी होईपयंत तयांना अकायाकारी पदावर 

पाठवण्याची जनतांत आवश्यकता यावर शासनाने करावयाची कायावाही व उपाययोिना. 
  

(३०) ४३९३ १० नगरपररर्दांना वैजशष्टयपुणा कामांसाठी जवशेर् अनुदान योिना/ ठोक तरतुद / रस्ते अनदुान 

योिना यासह इतर योिनेमधून राज्य शासनाने नागपरू जिल्ह्हयातील सावनेर नगरपररर्द 

येथील जवजवध जवकासकामांना १ एजप्रल २०२१ या वर्ाापासनू तर आतापयात जनधीसह 

प्रशासकीय मान्यता दऊेन मंिरूी दणेे, यासवा कामांना तांजत्रक मान्यता जमळणे, आता 

कामाला प्रतयाक्षात सरुवात होणार तेच शासनाने माह े िलैु २०२२ रोिी एक पररपत्रक 

काढून १ एजप्रल २०२१ पासनू तर आतापयंत मंिरू झालेल्ह्या/जनजवदा प्रजक्रया न 

झालेल्ह्या/जनजवदा प्रजक्रया पणुा होऊन वका  आडार न जदलेल्ह्या/वका  आडार दऊेन काम न सरुू 

केलेल्ह्या अशा सवा कामांना स्थजगती दणे्यात येत असल्ह्याचे सवा जवभागाला कळजवलेले 

असणे, तयामळेू सावनेर नगरपररर्द मधील सवा जवकासकामे ठप्पप पडल्ह्यामळेू अनेक 

समस्या जनमााण झाल्ह्यामळेू नागररकांत पसरलेले जतव्र असंतोर् व संतापाचे वातावरण, 

तयामळेू माह ेिलैु २०२२ च्या समुारास राज्य शासनाने जदलेली स्थजगती रदद करून सावनेर 
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अ.क्र. कपाि कपाि सदसयाांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

नगरपररर्द मधील सवा जवकासकामे पवुवात सरुू राहण्यासाठी शासनाने तातडीने 

करावयाची कायावाही व उपाययोिना. 
  

(३१) ४३९४ १० नगरपररर्दांना वैजशष्टयपुणा कामांसाठी जवशेर् अनुदान योिना/ ठोक तरतुद / रस्ते अनदुान 

योिना यासह इतर योिनेमधनू राज्य शासनाने नागपरू जिल्ह्हयातील कळमेश्रर नगरपररर्द 

येथील जवजवध जवकासकामांना १ एजप्रल २०२१ या वर्ाापासनू तर आतापयात जनधीसह 

प्रशासकीय मान्यता दऊेन मंिरूी दणेे, यासवा कामांना तांजत्रक मान्यता जमळणे, आता 

कामाला प्रतयाक्षात सरुवात होणार तेच शासनाने माह े िलैु २०२२ रोिी एक पररपत्रक 

काढून १ एजप्रल २०२१ पासनू तर आतापयंत मंिरू झालेल्ह्या/जनजवदा प्रजक्रया न 

झालेल्ह्या/जनजवदा प्रजक्रया पणुा होऊन वका  आडार न जदलेल्ह्या/वका  आडार दऊेन काम न सरुू 

केलेल्ह्या अशा सवा कामांना स्थजगती दणे्यात येत असल्ह्याचे सवा जवभागाला कळजवलेले 

असणे, तयामळेू कळमेश्रर नगरपररर्द मधील सवा जवकासकामे ठप्पप पडल्ह्यामळेू अनेक 

समस्या जनमााण झाल्ह्यामळेू नागररकांत पसरलेले जतव्र असंतोर् व संतापाचे वातावरण, 

तयामळेू माह े िलैु २०२२ च्या समुारास राज्य शासनाने जदलेली स्थजगती रदद करून 

कळमेेेश्रर नगरपररर्द मधील सवा जवकासकामे पवुवात सरुू राहण्यासाठी शासनाने 

तातडीने करावयाची कायावाही व उपाययोिना. 
  

(३२) ४३९५ १० नगरपररर्दांना वैजशष्टयपुणा कामांसाठी जवशेर् अनुदान योिना/ ठोक तरतुद / रस्ते अनदुान 

योिना यासह इतर योिनेमधून राज्य शासनाने नागपरू जिल्ह्हयातील खापा नगरपररर्द 

येथील जवजवध जवकासकामांना १ एजप्रल २०२१ या वर्ाापासनू तर आतापयात जनधीसह 

प्रशासकीय मान्यता दऊेन मंिरूी दणेे, यासवा कामांना तांजत्रक मान्यता जमळणे, आता 

कामाला प्रतयाक्षात सरुवात होणार तेच शासनाने माह े िलैु २०२२ रोिी एक पररपत्रक 

काढून १ एजप्रल २०२१ पासनू तर आतापयंत मंिरू झालेल्ह्या/जनजवदा प्रजक्रया न 

झालेल्ह्या/जनजवदा प्रजक्रया पणुा होऊन वका  आडार न जदलेल्ह्या/वका  आडार दऊेन काम न सरुू 

केलेल्ह्या अशा सवा कामांना स्थजगती दणे्यात येत असल्ह्याचे सवा जवभागाला कळजवलेले 

असणे, तयामळेू खापा नगरपररर्द मधील सवा जवकासकामे ठप्पप पडल्ह्यामळेू अनेक समस्या 

जनमााण झाल्ह्यामूळे नागररकांत पसरलेले जतव्र असंतोर् व संतापाचे वातावरण, तयामळेू माह े

िलैु २०२२ च्या समुारास राज्य शासनाने जदलेली स्थजगती रदद करून खापा नगरपररर्द 

मधील सवा जवकासकामे पुववात सरुू राहण्यासाठी शासनाने तातडीने करावयाची 

कायावाही, उपाययोिना व शासनाची प्रजतजक्रया. 
  

(३३) ४३९६ १० नगरपररर्दांना वैजशष्टयपुणा कामांसाठी जवशेर् अनुदान योिना/ ठोक तरतुद / रस्ते अनदुान 

योिना यासह इतर योिनेमधनू राज्य शासनाने जवजवध जवकासकामासाठी जनधी उपलब्ध 

करुन देणे, नागपरू जिल्ह्हयातील सावनेर नगरपररर्द येथील जवजवध जवकासकामे जनधी 

अभावी करता येत नसल्ह्यामूळे जदवसेजदवस अनेक समस्या जनमााण होत असल्ह्यामळेू 

नागररकांत पसरलेले जतव्र असंतोर् व संतापाचे वातावरण, तयामळेू  सावनेर नगरपररर्द 

अंतागत जवजवध जवकासकामे करण्यासाठी जकमान ५० कोटीची जनधी जमळण्यासाठी 

शासनाने करावयाची कायावाही व उपाययोिना. 
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अ.क्र. कपाि कपाि सदसयाांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

(३४) ४३९७ १० नगरपररर्दांना वैजशष्टयपुणा कामांसाठी जवशेर् अनुदान योिना/ ठोक तरतुद / रस्ते अनदुान 

योिना यासह इतर योिनेमधनू राज्य शासनाने जवजवध जवकासकामासाठी जनधी उपलब्ध 

करुन दणेे, नागपरू जिल्ह्हयातील खापा नगरपररर्द येथील जवजवध जवकासकामे जनधी 

अभावी करता येत नसल्ह्यामूळे जदवसेजदवस अनेक समस्या जनमााण होत असल्ह्यामळेू 

नागररकांत पसरलेले जतव्र असंतोर् व संतापाचे वातावरण, तयामळेू  खापा नगरपररर्द 

अंतागत जवजवध जवकासकामे करण्यासाठी जकमान ५० कोटीची जनधी जमळण्यासाठी 

शासनाने करावयाची कायावाही व  उपाययोिना. 
  

(३५) ४३९८ १० नगरपररर्दांना वैजशष्टयपुणा कामांसाठी जवशेर् अनुदान योिना/ ठोक तरतुद / रस्ते अनदुान 

योिना यासह इतर योिनेमधनू राज्य शासनाने जवजवध जवकासकामासाठी जनधी उपलब्ध 

करुन दणेे, नागपरू जिल्ह्हयातील कळमेश्रर नगरपररर्द येथील जवजवध जवकासकामे जनधी 

अभावी करता येत नसल्ह्यामूळे जदवसेजदवस अनेक समस्या जनमााण होत असल्ह्यामळेू 

नागररकांत पसरलेले जतव्र असंतोर् व संतापाचे वातावरण, तयामळेू  कळमेश्रर नगरपररर्द 

अंतागत जवजवध जवकासकामे करण्यासाठी जकमान ५० कोटीची जनधी जमळण्यासाठी 

शासनाने करावयाची कायावाही व उपाययोिना. 
  

      श्री. वशरीष चौधरी 

(३६) ४३३१ १० जळब ांव जिल्ह्हयातील भसुावल नगरपाजलका चे मखु्यअजधकारी यांना शासनाचे कोणते 

अजधकार नसताना तयांनी शहरातील रस्ते कंटकदार मे जवनय सोन ू बडे याला तातडीने 

सभागहृाला दाखवण्यासाठी काळ्या यादी टाकणे, तयावर तयांनी माननीय उच्च न्यायालय 

मुंबई यांच्या खंडपीठ औरंगाबाद येथे याजचका दाखल करणे तया याजचकाच्या जनकालांती 

मखु्याजधकारी नगरपररर्द भसुावल यांच्यावरती ताशेरे ओढणे, याबाबतीत शासनाकडे व 

प्रशासनाकडे मखु्याजधकारी नगरपररर्द भसुावल यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी तक्रार 

होत असणे, भसुावळ नगर पररर्दचे्या मखु्य अजधकारी यांच्या जवरुद्ध होत असलेली 

तक्रारीच्या दक्षता घेऊन शासनाने भसुावल नगर पररर्दचे्या संपणूा काराबाराची चौकशी 

करण्यासाठी जत्रस्तरीय सजमतीची जनयकु्ती करणे परंतु सजमतीने अद्याप पयंत कोणतीही 

चौकशी अथवा कारवाई न करणे, भसुावळ नगरपाजलकेत द्वारा जवजवध जवकास काम होत 

असणे परंतु जिल्ह्यामध्ये वाळू बंदी असताना सदु्धा नगरपररर्दचे्या जवकासा कामांमध्ये 

चोरी केलेली व अवैध रीतया आणलेल्ह्या वाळूच्या सरस वापर होत असणे सदर वाळूच्या 

बाबतीत तक्रार होत असताना संबंजधत ठेकेदारांकडून सदर वाळू ही गुिरात प्रदशेमधून 

आणली असल्ह्याचे समोर येणे महसलू प्रशासन व नगरपाजलका यांनी गुिरात प्रदशेच्या 

वाळू बाबतीत कोणतीही चौकशी न करणे, भसुावल शहरातील ग्रीन स्पेस गाडानमध्ये 

शासनाची कोणतीही परवानगी नसताना तया गाडानमध्ये जसमेंटच्या बांधकाम करून जतथे 

खेळणी बसवणे याबाबतीत तक्रार होऊन सदु्धा अद्याप पयंत कोणतीही कारवाई न होणे,  

शहरातील जशवदत्त नगरपररर्द मध्ये अवैध बांधकाम होत असणे तयाची वारंवार तक्रार 

मखु्याजधकारी यांच्याकडे होत असणे याबाबतीत न्यायालयाने जनणाय दऊेन सदु्धा 

मखु्याजधकारींनी जनणायाच्या अवमान करणे,तयावर सुद्धा जिल्ह्हा प्रशासनामाफा त 

मखु्याजधकारींवर कोणतीही कारवाई न होणे, मखु्याजधकारी भसुावळ यांच्याकडे जिल्ह्हा 
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अ.क्र. कपाि कपाि सदसयाांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

प्रशासनाकडून समुारे 25 ते 30 तक्रार आल्ह्यावर सदु्धा तयांनी तया तक्रारीची दखलना घेत 

महाराष्ट्र शासनाच्या नागररक संजहताचा पालन न करत असणे तयामळेु तयांच्यावर दडंातमक 

व जशस्तातमक कारवाई करणे अपेजक्षत असणे तसेच तातकालीन राज्यमंत्री कामगार ह े

भसुावळ शहराच्या दौऱयावर आले असता तयांनी तया दौऱयामध्ये मखु्याजधकारी व संबंजधत 

नगर अजभयंता यांना तातडीने जनलंजबत करण्याच्या प्रस्ताव सादर करणे बाबत तोंडी आदशे 

तातकालीन उपजवभागीय अजधकारी भसुावळ यांना दणेे परंतु तयावर अद्यापही कोणती 

कारवाई न होणे, भसुावल नगर पररर्दचेे मखु्याजधकारी यांची कायाशैली बघता तयांच्यावर 

भरपरू तक्रारी होणे व तयाच्या कोणताही जनराकार न होत असल्ह्यामळेु तयांना तातडीने 

जनयजमत करून तयांच्या भ्रष्टाचाराची संपणूा चौकशी होईपयंत तयांना अकायाकारी पदावर 

पाठवण्याची जनतांत आवश्यकता यावर शासनाने करावयाची कारवाई व उपाययोिना. 
  

      श्री. सांिय िगिाप 

(३७) ४३५६ १० परंुदर हवेली असे दोन तालकेु येत असनू यामध्ये हवेली तालुक्यातील  गावाचा भाग पुणे 

महानगरपाजलका क्षेत्रामध्ये येतो या नव्याने समाजवष्ट झालेल्ह्या  गावांचा जवकास अिून 

झालेला नाही या गावातील नागररकांकडून पणेु महानगरपाजलका  कर व शास्ती  आकारणी 

करते, परंतु मलूभतू सोयी सजुवधांचा  उदाहरणाथा रस्ते डे्रनेि पाणी स्रीट लाईट तसेच 

शैक्षजणक सजुवधा वाहतूक बस वाहतूक प्रवासी वाहतूक या सजुवधांचा हा अभाव असणे, 

शासनाने याबाबत लक्ष घालनू या समस्या सोडजवण्याबाबत करावयाची कायावाही व 

उपाययोिना.  

(३८) ४४२० १० पणेु जिल्ह्यातील अखंड महाराष्ट्राचे कुलदवैत असलेले िेिरुी येथील श्री दवेस्थान खंडोबा 

येथे औद्योजगक वसाहत, लगतचा राष्ट्रीय महामागा  व धाजमाक महत्त्व मळेु िेिरुी शहरात 

जदवसेंजदवस नागरीकरण वाढलेले असणे, या वाढतया नागररकरणासाजठ नीरा नदीवरील 

मांडकीडोह इथनू म्हणिेच िवळपास 30 जकलोमीटर लांबनू पाणी आणावे लागत असणे 

,ही योिना िुनी झाल्ह्याने  दखेभाल दरुुस्ती करता मोठ्या खचा येत असल्ह्याने ,पणूा क्षमतेने 

परेुशा दबावाने कायााजन्वत करणे , याकररता िेिरुी नगरपररर्दलेा जनधी उपलब्ध करून 

दणे्याची तरतूद करण्याबाबत शासनाने करावयाची कायावाही व उपाययोिना.   

(३९) ४४२२ १० िेिरुी नगरपाजलकेला जवजवध जवकास कामे उदाहरणाथा व्यापारी संकुले, भयुारी गटार 

योिना, यात्रा काळात व प्रतयेक रजववारी वाहतूक कोंडी पयाायी बायवळण मागा , पाजकंग 

व्यवस्था ,धमाशाळा यासारख्या जवकास कामांसाठी जनधी मंिरू करण्याबाबत शासनाने 

करावयाची कायावाही व उपाययोिना.  

      श्री. चेिन िुपे 

(४०) ४३६१ १० पणेु महानगरपाजलकेकडून24×7 समान पाणीपरुवठा योिनेंतगात हडपसरला पाणीपरुवठा 

करताना होत असलेला पक्षपात, अतयंत कमी दाबाने आजण अजनयजमतपणे होणारा 

पाणीपरुवठा 24 तासांचे आश्वासन असूनही आधी दोन तास आजण नंतर आता अध्याा 

तासापयंत आलेला पाणीपरुवठा, कात्रि,कोंढवा,रामटेकडी येथे टाक्या बांधलेल्ह्या असूनही 

तयात टाकण्यासाठी पाणीच  नसणे, तयामळेु नागररकांचे पाण्याअभावी होत असलेले हाल 

पररणामी नागररकांमध्ये जनमााण झालेल्ह्या तीव्र असंतोर्,नागररकांची पाणी जवर्यक समस्या 
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  सचूना 

क्र. 
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कायमस्वरूपी दरू करण्यासाठी शासनाने करावयाची कायावाही व उपाययोिना.  

      श्री. सांग्राम थोपटे 

(४१) ४३८३ १० मळुशी, जिल्ह्हा पुणे तालकु्यातील मौिे जहिंवडी, माण, मारंुिी, नेरे िांबे व कासारसाई या 

ग्रामपंचायतीच्या कायाक्षेत्रात रािीव गांधी इन्फोटेक पाका  ह े दशे व िागजतक पातळीवर 

नावलौजकक असलेले माजहती व तंत्रज्ञानाचे कें द्रजबंद ू बनले असनू या ग्रामपंचायतीच्या 

कायाक्षेत्रात अल्ह्पावधीतच लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असल्ह्याने या 

ग्रामपंचायतीसाठी नव्याने नगरपररर्द अजस्ततवात आणावी यासाठी  ग्रामपंचायत आजण 

ग्रामसभदे्वारे मागणी करण्यात येणे, अद्याप याबाबत कोणती कायावाही करण्यात न आल्ह्याने 

याबाबत राज्यशासनाने तातडीने माजहती व जनणाय घेऊन सदरील गावाची नगरपररर्द 

अजस्ततवात आणण्याबाबत करावयाची कायावाही व उपाययोिना.  

(४२) ४४७३ १० पणेु जिल्ह्हयात पणेु महानगर प्रदशंे जवकास प्राजधकरण (पीएमआरडीए) अंतगात भोर, वेल्ह्ह े

व मळुशी तालकु्यातील अनेक रस्तयांची कामे अपणूा असल्ह्याने या गावांतील नागरीकांना 

समस्या जनमााण होत असल्ह्याने पीएमआरडीए अंतगात रस्तयांच्या कामांसाठी जनधी उपलब्ध 

करण्यासाठी शासनाने करावयाची कायावाही व उपाययोिना. 

 
  

(४३) ४४७८ १० भोर नगरपररर्द ही पणेु जिल्ह्हातील क वगा नगरपररर्द असनू भोर नगरपररर्दसे शासनाच्या 

जवजवध योिनेमधनु शासकीय अनदुान जवकास कामांकररता प्राप्त होणे, सदर शासकीय 

अनदुानामधील काही योिनांकररता भोर नगरपररर्दसे स्व:जहस्सा शासनास भरणे 

आवश्यक असते. भोर नगरपररर्दसे उतपननाचे स्त्रोत ह ेकमी असनु शासनाच्या वैजशष्टयपुणा 

योिनेमधनु हाती घेतलेली कामे ही सवासाधारणपणे भांडवली स्वरुपाची असल्ह्याने 

भजवष्ट्यात नगरपाजलकांना आजथाक स्वयंपणुा होण्यासाठी कायमस्वरुपी उतपन्नाचा स्त्रोत 

जमळवनु दणेारी आहते. सध्या नगरपररर्दचेे आजथाक उतपन्न कमी असल्ह्याने व इतर  खचा 

िास्त आह.े भोर नगरपररर्देस स्व:जहस्सा उतपन्नाअभावी भरणेस शक्य होत नसणे, भोर 

नगरपररर्दसे जवजवध योिनांमधील जवशेर् अनुदान दणे्याबाबत शासनाने करावयाची 

कायावाही व उपाययोिना. 
  

(४४) ४४८० १० पणेु येथील चक्राकार पजिम मागाासाठी भोर तालकु्यातील समुारे ७ गावे मळुशी 

तालकु्यातील 14 गावे व हवेली तालकु्यातील ९ गावे आजण तसेच मावळ तालकु्यातील ६ 

गावांचा समावेश असनू या गावातील बागायती व जिरायती क्षेत्र संपाजदत होणार असल्ह्याने 

स्थाजनक िनतेत तीव्र असंतोर् पसरला असनू शासनाने या ररंग रोडची आखणी करताना 

कमीत कमी शते िमीन, इमारती बाजधत होतील व िास्तीत िास्त पडीक िजमनीचा वापर 

होईल याबाबत  जनयोिन करण्याची जनतांत आवश्यकता असल्ह्याने याबाबत शासनाने 

करावयाची कायावाही व उपाययोिना, 
  

      श्री. दौलि दरोडा 

(४५) ४३०३ १० शहापरू तालकु्यातील भावसे (०४) जि.ठाणे येथील तानसा नदीवर असलेला मुंबई 

महानगरपाजलकेने ५० वर्ाापूवी बांधलेला मोठा पलू धोकादायक असणे व तयाची िीणा 
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अवस्था याबाबत मी मागीत अजधवेशनात उपजस्थत केलेला नगरजवकास खातयाचे मंत्री 

तथा मखु्यमंत्री यांनी जदलेले नवीन पलू मंिरू करणेबाबत 2 वर्ा उलटूनही आितागायत या 

जब्रि कडे नगरजवकास जवभागाचे व मुंबई महानगरपाजलकेचे होत असलेले अक्षम्य दलुाक्ष 

यामळेु येथील िनतेत नारािी पसरलेली असणे, मािी मंत्री महोदयांनी उत्तर दऊेनही काम 

आितागायत न होणे तयामुळे या रस्तयावरुन िाणाऱया येणाऱया लोकांच्या िीजवतास धोका 

जनमााण झाला असणे, याकडे शासनाने घ्यावयाची िबाबदारी व तातकाळ पलू मंिरूीबाबत 

शासनाने करावयाची कायावाही व उपाययोिना 
  

(४६) ४४४१ १० शहापरू, जि ठाणे हा धरणाचा तालकुा म्हणनू राज्यात ओळख असणे, धरणक्षेत्रामध्ये 

असलेल्ह्या (१) आटगाव-तानसा-अघई, (२) खडी-टेंभा-वैतरणा, (३) अघई-बेलवड, (४) 

जपवळी-अघई ता, शहापरू, जि. ठाणे या मुंबई महानगरपाजलका अरंुद रस्तयांची. झालेली 

दयजनय अवस्था या रस्तयांची पवूी लहान मो-या संपूणा नादरुुस्त असणे याबाबत चौकशी 

करण्याची मागणी, रस्ता बंद करण्याची लोकांची मागणी याकडे मुंबई महानगरपाजलकेचे 

होत असलेले अक्षम्य दलुाक्ष मुंबई महानगरपाजलका आयुक्त यांनी लक्ष दणे्याची जनतांत 

गरि, सतत होत असलेल्ह्या अपघाताची नोंद घेण्याची आवश्यकता याबाबत शासनाकडे 

मागणी करुनही महापाजलका प्रशासन यांचे होत असलेली चालढकलपणा याची चौकशी 

करण्याची आवश्यकता याबाबत शासनाने करावयाची  कायावाही व उपाययोिना. 
  

      श्री. शेखर वनकम 

(४७) ४४०७ १०० जचपळूण नगरपररर्द हद्दीतील मरुादरपरू महाराष्ट्र हायस्कूल ते पेठमाप भागाला िोडणारा 

वाजशष्टी नदीवरील पलुाचे बांधकामास शासनाने रुपये 12 कोटी जनधी मंिरू करण्यात येणे, 

तथाजप मागील वर्ी माह ेिलैु, 2021 मध्ये जचपळूण शहरात आलेल्ह्या महापरूामळेु सदर 

पलुाच्या कामाचे संकल्ह्पीतामध्ये बदल करावा लागणे, मळु अंदािपत्रकात वाढ होऊन 

बांधकामाची जकंमत रुपये 15 कोटीपयंत वाढवणे, तसेच कामाचा दसुरा टप्पपा म्हणनू सदर 

पलुाचे दोन्ही बािुने पोहोच रस्ते बांधकामासाठी रुपये 3 कोटी इतका वाढीव खचा करावा 

लागण,े पररणामी सदर पलुाचे कामासाठी अजधकचा 10 कोटी रुपये शासनाने वैजशष््टयपूणा 

कामासाठी जवशेर् योिना या अंतगात मंिरू करावा, अशी तेथील िनतेकडून व मा. 

स्थाजनक लोकप्रजतजनधींकडून करण्यात येत असलेली मागणी व तयाबाबत शासनाने 

केलेली वा करावयाची कायावाही व उपाययोिना. 
  

      श्री. अविि पिार 

(४८) ४४१० १०० महानगरपाजलका क्षेत्रामध्ये लोकप्रजतजनधींच्या जशफारशीनुसार मलुभतू सोयीसजुवधांची 

जवकास कामे हाती घेण्यात येतात. स्थाजनक गरिा जवचारात घेवनू लोकप्रजतजनधींनी मागणी 

केल्ह्याप्रमाणे आवश्यक तो जनधी मा.मंत्री, नगरजवकास यांच्या मान्यतेने जवधानसभा क्षेत्रात 

मंिरु करण्यात येतो. या जनधी मिंरुीचे सवा अजधकार मा.मंत्री, नगरजवकास यांचेकडे आहते. 

पावसाळी अजधवेनशन सन 2022 मध्ये  सादर करण्यात आलेली परुवणी मागणी रुपये 

500 कोटीमधनू महानगरपाजलका क्षेत्रात मलुभतु सोयी सजुवधांच्या जवकासाची कामे हाती 

घ्यावयाची आहते. यातून सवा जवधीमंडळ सदस्यांच्या मतदारसंघ जनहाय समन्यायी वाटप 
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करण्यात येईल जकंवा कसे, याबाबत शासनाने करावयाची तातडीची कायावाही व 

उपाययोिना.  

 

(४९) ४४११ १०० नगरपाजलका/नगरपररर्दा/नगरपंचायत क्षेत्रामध्ये लोकप्रजतजनधींच्या जशफारशीनुसार 

मलुभतू सोयीसजुवधांची जवकास कामे हाती घेण्यात येतात. स्थाजनक गरिा जवचारात घेवनू 

लोकप्रजतजनधींनी मागणी केल्ह्याप्रमाणे आवश्यक तो जनधी मा.मंत्री, नगरजवकास यांच्या 

मान्यतेने जवधानसभा क्षेत्रात मंिरु करण्यात येतो. या जनधी मंिरुीचे सवा अजधकार मा.मंत्री, 

नगरजवकास यांचेकडे आहते. पावसाळी अजधवेनश सन 2022 मध्ये  सादर करण्यात 

आलेली परुवणी मागणी रुपये 500 कोटीमधून नगरपाजलका/नगरपररर्दा/नगरपंचायत 

क्षेत्रात मलुभतु सोयी सजुवधांच्या जवकासाची कामे हाती घ्यावयाची आहते. यातून सवा 

जवधीमंडळ सदस्यांच्या मतदारसंघ जनहाय समन्यायी वाटप करण्यात येईल जकंवा कसे, 

याबाबत शासनाने करावयाची तातडीची कायावाही व उपाययोिना.   

 

      अॅड. अशोक पिार 

(५०) ४४५६ १० पणेु- अहमदनगर रोड वरील वाहनांना वाघोली व जशक्रापरु या गावावरुन िात असताना 

राजफक समस्येमळेु तासन ् तास ताटकळत थांबावे लागत असणे, या रस्तयावरून जवदभा 

मराठवाडा कडे िाणाऱया वाहनांची संख्या जदवसेंजदवस वाढत असनू वाघोली ते जशरूर 

दमुिली उड्डाणपलूाचे कामास मंिरूी जमळालेली सदरचे काम लवकरात लवकर सरुु 

करणेची आवश्यकता असणे, परंतु याबाबत कोणतीही कायावाही न झाल्ह्यामळेु 

ग्रामस्थांच्या मनात शासनाप्रती असलेले असंतोर्ाचे वातावरण, तयामळेु याबाबत शासनाने 

तातडीने करावयाची कायावाही व उपाययोिना.  

 

(५१) ४४६३ १० वाघोली येथे (जि.पणेु) लोकसंख्या मोठी असल्ह्याने नागररकांना जपण्याच्या पाण्याची 

व्यवस्था, सांडपाणी, धनकटचरा व्यवस्थापन, आरोग्य सजुवधा, रस्ते जवकास इतयादी 

गावाच्या सवांगीण जवकासासाठी पणेु महानगर प्रदशे क्षेत्र जवकास प्राजधकरण यांच्याकडून 

सदरची कामे करण्याची मागणी मा.लोकप्रजतजनधी जशरुर-हवेली यांनी करणे, परंतु याबाबत 

कोणतीही कायावाही न झाल्ह्यामळेु ग्रामस्थांच्या मनात शासनाप्रती असलेले असंतोर्ाच े

वातावरण, तयामळेु याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायावाही व उपाययोिना.  

(५२) ४४६४ १० वाघोलीतील ( जि.पुणे ) सोसायटीमध्ये घर घेतले परंत ू रस्ता नाही अशी पररजस्थती 

असल्ह्याने सोसायटी बांधकाम होताना मखु्य रस्तयापयंत कुठलाही अडथळा ये-िा 

करण्यासाठी होता कामा नये याकररता जबल्ह्डरने याची िबाबदारी घेतली पाजहिे तसेच 

सोसायटी बांधकाम करताना रस्ता असल्ह्याची खात्री करणे व रस्तयांची व्यवस्थीतररतया 

कागदपते्र पाजहल्ह्यानंतरच बांधकामास परवानगी दणेे याबाबत योग्य जनणाय होणे 

आवश्यक,  परंतु याबाबत कोणतीही कायावाही न झाल्ह्यामळेु ग्रामस्थांच्या मनात 

शासनाप्रती असलेले असंतोर्ाचे वातावरण, तयामळेु याबाबत शासनाने तातडीने 

करावयाची कायावाही व उपाययोिना. 
  

(५३) ४४६५ १० वाघोली (जि.पणेु ) लोकसंख्या समुारे 2 लाख, वाघोली गावाची जपण्याच्या पाण्याची मोठी 

समस्या सोडजवण्यासाठी पुणे महानगर पाजलकेकडून भामा आसखेडचे पाणी देणे आवश्यक 
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असणे, परंतु याबाबत कोणतीही कायावाही न झाल्ह्यामळेु ग्रामस्थांच्या मनात शासनाप्रती 

असलेले असंतोर्ाचे वातावरण, तयामळेु याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायावाही 

व उपाययोिना. 
  

(५४) ४४६८ १० पणेु महानगर प्रदशे क्षेत्र जवकास प्राजधकरण (PMRDA) हद्दीत अनेक गरीब नागररकांनी 

गुंठेवारी पध्दतीने प्पलॉट घेतलेले असनू तेथे राहण्यासाठी बांधकाम करत आहते सदरची 

बांधकामे अनाजधकृत असल्ह्याचे सांगून पीएमआरडीएचे अजधकारी सबंजधत गरीब 

नागररकांना त्रास दते असल्ह्याच्या तक्रारी प्राप्त होत असणे, अशी अनजधकृत बांधकामांची 

थोडया प्रमाणात दंडातमक रक्कम भरुन रेग्यलूर करणेबाबत अथवा गरीब नागररकांना त्रास 

न होता नवीन संकल्ह्पना याबाबतीत राबजवणे आवश्यक असणे, परंतु याबाबत कोणतीही 

कायावाही न झाल्ह्यामळेु ग्रामस्थांच्या मनात शासनाप्रती असलेले असंतोर्ाचे वातावरण, 

तयामळेु याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायावाही व उपाययोिना 
  

      श्री. छगन भुिबळ 

(५५) ४२७५ १० येवला (जि.नाजशक) नगरपररर्दसेाठी वैजशष््टयपणूा कामांसाठी जवशेर् अनदुान -ठोक तरतूद 

लेखाजशर्ा (४२१७०६०३) (२०२०-२०२१) अंतगात ५ कोटी जनधीची तरतूद करण्यात 

आलेली असणे, या मंिरू अनुदानामधनू जिल्ह्हाजधकारी नाजशक यांनी जद. ९ माचा २०२१ 

च्या आदशेान्वये मलुभतू व प्राथजमक सोयीसजुवधा परुजवण्यासाठी रुपये  ४,९७,५९,७०२/- 

रकमेच्या जवकास कामांना प्रशासकीय मंिरुी जदली असणे, ही कामे पणूा झाली असनू मात्र 

सदर कामांना अद्याप जनधी प्राप्त झालेला नसणे,जिल्ह्हाजधकारी नाजशक यांनी येवला 

नगरपररर्दसेाठी पत्र क्र. कक्ष २/नपा २/५८१/२०२२ जद.१५/३/२०२२ अन्वये नगरजवकास 

जवभागाकडे मागणी केलेला रुपये  ४,९७,५९,७०२/- जनधी उपलब्ध करून दणेेसाठी 

शासनाने करावयाची कायावाही व उपाययोिना 
  

(५६) ४३९९ १० येवला,जि.नाजशक नगर पररर्द,येथील कमाचाऱयांकररता जनवासी इमारतीचे बांधकाम 

करण्याच्या कामासाठी अधीक्षक अजभयंता,सावािजनक बांधकाम  मंडळ,नाजशक यांनी 

रक्कम रु.१४९९.९७ लक्ष चे अंदािपत्रक प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठजवले 

असणे,येवला येथील नगर पररर्द कमाचाऱयांसाठी जनवासी इमारतीची गरि 

असणे,नगरपररर्दांना वैजशष््टयपणूा कामांसाठी जवशेर् अनुदान या योिनेतून येवला 

नगरपररर्द कमाचारी जनवासी इमारत बांधकाम करणे या कामाला प्रशासकीय मान्यता 

दणे्यासाठी शासनाने करावयाची कायावाही व उपाययोिना. 
  

      श्री. वििय िडेट्टीिार 

(५७) ४३३२ १० चंद्रपरू जिल्ह्हयातील जसंदेवाही-लोनवाही नगरपंचायत येथील जपण्याच्या पाण्याची गंभीर 

समस्या लक्षात घेता नगरपंचायत जसंदवेाही-लोनवाही यांनी ६० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव 

तयार करणे, या प्रस्तावास महाराष्ट्र जिवन प्राजधकरण जवभागागकडून तांजत्रक मान्यता 

घेऊन अंजतम मान्यतेसाठी पररपणुा प्रस्ताव संचालक, नगरप्रशासन जवभाग,मुंबई यांच्याकडे 

गेल्ह्या दोन मजहण्यापुवी सादर करणे, सदर प्रस्तावास तपासणी करून अंजतम मान्यता 

जमळण्यासाठी प्रधान सजचव नगरजवकास जवभाग मंत्रालय मुबई यांच्याकडे सादर करणे 
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आवश्यक असतांना अघापही सदर प्रस्ताव संचालक,नगरप्रशासन जवभाग,मुंबई यांच्याकडे 

प्रलंजबत असणे, जसंदवेाही-लोनवाही नगरपंचायत येथील जपण्याच्या पाण्याची गंभीर 

समस्या लक्षात घेता प्राप्त झालेल्ह्या पाणी परुवठा योिनेस तातडीने जनधीसह प्रशासकीय 

मान्यता जमळण्यासाठी शासनाने तातडीने करावयाची कायावाही, उपाययोिना व शासनाची 

प्रजतजक्रया. 
  

(५८) ४३३४ १० नगरपररर्दांना वैजशष्टयपुणा कामांसाठी जवशेर् अनुदान योिना/ ठोक तरतुद / रस्ते अनदुान 

योिना यासह इतर योिनेमधनू राज्य शासनाने चंद्रपरू जिल्ह्हयातील सावली नगरपंचायत 

येथील जवजवध जवकासकामांना जदनांक १ एजप्रल, २०२१ या वर्ाापासून तर आतापयात 

जनधीसह प्रशासकीय मान्यता दऊेन मंिरूी दणेे, यासवा कामांना तांजत्रक मान्यता जमळणे, 

आता कामाला प्रतयाक्षात सरुवात होणार तेच शासनाने माह े िलैु, २०२२ रोिी एक 

पररपत्रक काढून जदनांक १ एजप्रल, २०२१ पासनू तर आतापयंत मंिरू झालेल्ह्या/जनजवदा 

प्रजक्रया न झालेल्ह्या/जनजवदा प्रजक्रया पणुा होऊन वका  आडार न जदलेल्ह्या/वका  आडार दऊेन 

काम न सरुू केलेल्ह्या अशा सवा कामांना स्थजगती दणे्यात येत असल्ह्याचे सवा जवभागाला 

कळजवलेले असणे, तयामळेू सावली नगरपंचायतीमधील सवा जवकासकामे ठप्पप पडल्ह्यामळेू 

अनेक समस्या जनमााण झाल्ह्यामळेू नागररकांत पसरलेले जतव्र असंतोर् व संतापाचे 

वातावरण, तयामळेू माह ेिलैु, २०२२ च्या समुारास राज्य शासनाने जदलेली स्थजगती रदद 

करून सावली नगरपंचायतीमधील सवा जवकासकामे पवुवात सरुू राहण्यासाठी शासनाने 

तातडीने करावयाची कायावाही, उपाययोिना व शासनाची प्रजतजक्रया. 
  

(५९) ४३३५ १० नगरपररर्दांना वैजशष्टयपुणा कामांसाठी जवशेर् अनुदान योिना/ ठोक तरतुद / रस्ते अनदुान 

योिना यासह इतर योिनेमधनू राज्य शासनाने चंद्रपरू जिल्ह्हयातील जसंदवेाही नगरपंचायत 

येथील जवजवध जवकासकामांना जदनांक १ एजप्रल, २०२१ या वर्ाापासून तर आतापयात 

जनधीसह प्रशासकीय मान्यता दऊेन मंिरूी दणेे, यासवा कामांना तांजत्रक मान्यता जमळणे, 

आता कामाला प्रतयाक्षात सरुवात होणार तेच शासनाने माह े िलैु, २०२२ रोिी एक 

पररपत्रक काढून जदनांक १ एजप्रल, २०२१ पासनू तर आतापयंत मंिरू झालेल्ह्या/जनजवदा 

प्रजक्रया न झालेल्ह्या/जनजवदा प्रजक्रया पणुा होऊन वका  आडार न जदलेल्ह्या/वका  आडार दऊेन 

काम न सरुू केलेल्ह्या अशा सवा कामांना स्थजगती दणे्यात येत असल्ह्याचे सवा जवभागाला 

कळजवलेले असणे, तयामळेू जसंदवेाही नगरपंचायतीमधील सवा जवकासकामे ठप्पप 

पडल्ह्यामळेू अनेक समस्या जनमााण झाल्ह्यामूळे नागररकांत पसरलेले जतव्र असंतोर् व 

संतापाचे वातावरण, तयामळेू माह े िलैु, २०२२ च्या समुारास राज्य शासनाने जदलेली 

स्थजगती रदद करून जसंदवेाही नगरपंचायतीमधील सवा जवकासकामे पवुवात सरुू 

राहण्यासाठी शासनाने तातडीने करावयाची कायावाही, उपाययोिना व शासनाची 

प्रजतजक्रया.   
  

(६०) ४३३९ १० नगरपररर्दांना वैजशष्टयपुणा कामांसाठी जवशेर् अनुदान योिना/ ठोक तरतुद / रस्ते अनदुान 

योिना यासह इतर योिनेमधून राज्य शासनाने चंद्रपरू जिल्ह्हयातील ब्रम्हपरूी नगरपररर्द 

येथील जवजवध जवकासकामांना जदनांक १ एजप्रल, २०२१ या वर्ाापासून तर आतापयात 
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जनधीसह प्रशासकीय मान्यता दऊेन मंिरूी दणेे, यासवा कामांना तांजत्रक मान्यता जमळणे, 

आता कामाला प्रतयाक्षात सरुवात होणार तेच शासनाने माह े िलैु, २०२२ रोिी एक 

पररपत्रक काढून जदनांक १ एजप्रल, २०२१ पासनू तर आतापयंत मंिरू झालेल्ह्या/जनजवदा 

प्रजक्रया न झालेल्ह्या/जनजवदा प्रजक्रया पणुा होऊन वका  आडार न जदलेल्ह्या/वका  आडार दऊेन 

काम न सरुू केलेल्ह्या अशा सवा कामांना स्थजगती दणे्यात येत असल्ह्याचे सवा जवभागाला 

कळजवलेले असणे, तयामळेू ब्रम्हपरूी नगरपररर्द सवा जवकासकामे ठप्पप पडल्ह्यामळेू अनेक 

समस्या जनमााण झाल्ह्यामळेू नागररकांत पसरलेले जतव्र असंतोर् व संतापाचे वातावरण, 

तयामळेू माह े िलैु, २०२२ च्या समुारास राज्य शासनाने जदलेली स्थजगती रदद करून 

ब्रम्हपरूी नगरपररर्द मधील सवा जवकासकामे पवुवात सरुू राहण्यासाठी शासनाने तातडीने 

करावयाची कायावाही, उपाययोिना व शासनाची प्रजतजक्रया.   
  

(६१) ४३४२ १० नगरपररर्दांना वैजशष्टयपुणा कामांसाठी जवशेर् अनुदान योिना/ ठोक तरतुद / रस्ते अनदुान 

योिना यासह इतर योिनेमधनू राज्य शासनाने जवजवध जवकासकामासाठी जनधी उपलब्ध 

करुन दणेे,चंद्रपरू जिल्ह्हयातील सावली नगरपंचायत येथील जवजवध जवकासकामे जनधी 

अभावी करता येत नसल्ह्यामूळे जदवसेजदवस अनेक समस्या जनमााण होत असल्ह्यामळेू 

नागररकांत पसरलेले जतव्र असंतोर् व संतापाचे वातावरण, तयामळेू सावली नगरपंचायती 

अंतगात जवजवध जवकासकामे करण्यासाठी जकमान ३० कोटीची जनधी जमळण्यासाठी 

शासनाने तातडीने करावयाची कायावाही, उपाययोिना व शासनाची प्रजतजक्रया.   
  

(६२) ४३४५ १० नगरपररर्दांना वैजशष्टयपुणा कामांसाठी जवशेर् अनुदान योिना/ ठोक तरतुद / रस्ते अनदुान 

योिना यासह इतर योिनेमधनू राज्य शासनाने जवजवध जवकासकामासाठी जनधी उपलब्ध 

करुन दणेे,चंद्रपरू जिल्ह्हयातील ब्रम्हपरूी नगरपररर्द येथील जवजवध जवकासकामे जनधी 

अभावी करता येत नसल्ह्यामूळे जदवसेजदवस अनेक समस्या जनमााण होत असल्ह्यामळेू 

नागररकांत पसरलेले जतव्र असंतोर् व संतापाचे वातावरण, तयामळेू  ब्रम्हपरूी नगरपररर्द 

अंतागत जवजवध जवकासकामे करण्यासाठी जकमान ५० कोटीची जनधी जमळण्यासाठी 

शासनाने तातडीने करावयाची कायावाही, उपाययोिना व शासनाची प्रजतजक्रया. 
  

(६३) ४३४६ १० नगरपररर्दांना वैजशष्टयपुणा कामांसाठी जवशेर् अनुदान योिना/ ठोक तरतुद / रस्ते अनदुान 

योिना यासह इतर योिनेमधनू राज्य शासनाने जवजवध जवकासकामासाठी जनधी उपलब्ध 

करुन दणेे,चंद्रपरू जिल्ह्हयातील जसंदवेाही नगरपंचायत येथील जवजवध जवकासकामे जनधी 

अभावी करता येत नसल्ह्यामूळे जदवसेजदवस अनेक समस्या जनमााण होत असल्ह्यामळेू 

नागररकांत पसरलेले जतव्र असंतोर् व संतापाचे वातावरण, तयामळेू जसंदवेाही नगरपंचायत 

अंतगात जवजवध जवकासकामे करण्यासाठी जकमान ४० कोटीची जनधी जमळण्यासाठी 

शासनाने तातडीने करावयाची कायावाही, उपाययोिना व शासनाची प्रजतजक्रया.  
  

(६४) ४३४७ १० चंद्रपरू महानगरपाजलका अंतगात येत असलेल्ह्या नवीन चंद्रपरू येथील मलजनसारण वाजहणी 

व एसटीपी २४ एमएलडी ह ेकाम म्हाडाच्या वतीने मंिरू करण्यात येणे, ह ेकाम मेससा ईगल 

इम्प्रा इजंडया जलजमटेड कंपनीला दणे्यात येणे, मेससा ईगल इम्प्रा इजंडया जलजमटेड कंपनीने 

५३ कोटी २९ लक्ष २२ हिार रुपयाच्या कामामध्ये जनतकृष्ट दिााची सामगु्री, साजहतय 
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वापरण्यात येत असल्ह्यामळेू याबाबतची लेखी तक्रार संिीवनी पयाावरण सामाजिक संस्था, 

चंद्रपरू यांनी जदंनाक २२ माचा, २०२२ रोिी जिल्ह्हाजधकारी चंद्रपरू यांच्यासह संबजधत वररष्ठ 

अजधकाऱयांकडे करणे, या गंभीर प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी जिल्ह्हाजधकारी चंद्रपरू 

यांनी जदंनाक १३ िनु, २०२२ तीन अजधका-यांची चौकशी सजमतीची नेमणकू करणे, या 

सजमतीने चौकशी करुन जदंनाक २१ िलैु, २०२२ रोिी जिल्ह्हाजधकारी चंद्रपरू यांच्याकडे 

चौकशी अहवाल सादर करणे, या चौकशी अहवालात सदर कामात मोठया प्रमाणात 

गैरप्रकार झाले असल्ह्याचे नमदु करण्यात आले असतांनरही संबजधत कंपनीवर अद्यापही 

कोणतीच कायावाही केली िात नसल्ह्यामळेू नागररकांत पसरत असलेले जतव्र असंतोर् व 

संतापाचे वातावरण पररणामी या गंभीर प्रकरणाची शासनाने दखल घेऊन जनतकृष्ट दिााचे 

काम करून मोठया प्रमाणात गैरप्रकार करणाऱया व शासनाच्या जनधीचा दरुउपयोग 

करणाऱया संबजधत कंपनी जवरुध्द तातडीने कायावाही करण्यासाठी शासनाने तातडीने 

करावयाची कायावाही, उपाययोिना व  प्रजतजक्रया. 
  

      श्री. बळिांि िानखडे 

(६५) ४२८७ १० नगरपररर्द दयाापरू जि. अमरावती येथील २१ िनू २०२१ च्या शासन अजधसचूनेनसुार 

हद्दवाढ झाली असनू यात गायवाडी , जशवर , लेहेंगाव , पेठ इतबारपरू , िहानपरू या 

ग्रामपंचायती मधील शहरालगत असणारा भाग मोठ्या प्रमाणात समाजवष्ट झाला असनू या 

भागात मलूभतू सजुवधेंचा अभाव आह.े या भागातील जवकास कामांसाठी  नगरपररर्दांना 

वैजशष््टयपूणा कामासाठी जवशेर् अनदुान जनधी उपलब्ध करून दणे्याबाबत शासनाने 

करावयाची कायावाही व उपाययोिना.  

(६६) ४२८९ १० नगरपररर्द अंिनगाव सिुी या नगर पररर्दकेडे स्व- उतपनाचे साधन नसल्ह्याने तेथे मोठ्या 

प्रमाणात नागरी वस्तींमध्ये मूलभतू सजुवधेंचा अभाव आह.े या नगर पररर्दअेंतगात 

जवकजसत होत असलेल्ह्या नवीन भागात तसेच अन्य भागात  जवजवध जवकास कामे होणे 

आवश्यक असनू  जवकास कामांसाठी जनधी उपलब्ध करून दणे्याबाबत शासनाने 

करावयाची कायावाही व उपाययोिना.  

(६७) ४२९० १० नगरपररर्द दयाापरू अंतगात येणाऱया भागात जवजवध जठकाणी मलूभतू सजुवधांचा अभाव 

आह.े या नगर पररर्दीकडे स्व- उतपनाचे साधन नसल्ह्याने जवकासकामासांठी अतयंत जनधी 

उपलब्धतेचे प्रमाण अतयंत कमी आह.े तसेच या नगर पररर्द अंतगात बहुतांश महतवाचे 

जवकास कामे होणे बाकी असल्ह्याने नागरपररर्दांना वैजशष््टयपूणा कामांसाठी जवशेर् अनदुान  

उपलब्ध करून दणे्याबाबत शासनाने करावयाची कायावाही व उपाययोिना.   

(६८) ४२९१ १० नगरपररर्द दयाापरू अंतगात जवकजसत झालेल्ह्या साईनगर , पंिाबराव कॉलनी , जड्रमलँड 

जसटी , समता नगर , जशवभोले नगर , अवधतू नगर , जशवर रोड , जहगंणी रोड , सहकार 

नगर या भागात गटारे नसल्ह्याने मोठ्या प्रमाणात घाणीचे साम्राज्य जनमााण झाले असून 

िागोिागी सांडपाणी साचले आहते , या सांडपाण्याचे जनयोिन करण्याच्या दृष्टीने भयुारी 

गटार योिना राबवणे आवश्यक आह.े या योिनेसाठी जनधी उपलब्ध करून दणे्याबाबत 

शासनाने करावयाची कायावाही व उपाययोिना. 
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(६९) ४२९२ १० नगरपररर्द दयाापरू आजण अंिनगाव सिुी अंतगात थोर महापरुुर्ांचे पतुळे उघड्यावर असून 

तयाचे ितन करणे आवश्यक आह.े परंतु या करता दोन्ही नगरपररर्दांकडे स्वंतत्र जनधी 

नसल्ह्याने थोर महापरुुर्ांचे पतुळे उघल्ह्यावर पडले आहते. तयाचे सौंदयीकरण व ितण  

करण्यासाठी तसेच दोन्ही शहरा अंतगात वयोवदृ्ध िेष्ठ नागररकांसाठी प्रतयेक चौकात “नाना 

नाणी पाका चे” बांधकाम होण्याच्या दृष्टीने  नगरपररर्दांना वैजशष््टयपणूा कामासाठी जवशेर् 

अनदुान दणे्याबाबत शासनाने करावयाची कायावाही व उपाययोिना.  
  

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  

विधान भिन   रािेन्र भागिि, 

मुांबई,   प्रधान सवचि, 

वदनाांक : २२ ऑगस्ट, २०२२   महाराष्ट्र विधानसभा 
  

याची प्रि : 

(१) मंत्री व राज्यमंत्री 

(२) जवधानसभचेे सवा सदस्य. 

(३) नगर जवकास जवभाग (१० प्रती) 
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शासकीय मध्यवती मदु्रणालय, मुंबई 


