महाराष्ट्र विधानपररषद
दस
ु रे अधधिेशन, २०२०
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
बध
ु िार, ददनाांि ०४ माचच, २०२० / फाल्गन
ु १४, १९४१ (शिे)
(१)

मख्
ु यमां्ी

(२)

सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम
िगळून) मां्ी

(३)

याांचे प्रभारी विभाग

गह
ृ ननमाचण मां्ी

(४)

नगरवििास, सािचजननि बाांधिाम
(सािचजननि उपक्रम) मां्ी

-------------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ८०
-------------------------------------

मे.ओमिार ररअलटसच ि डेव्हलपसच प्रा.लल. वििासिाने
गैरव्यिहार िेल्याबाबत

(१)

*

१५८ श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा

बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा
ृ ननमाचण मां्ी पढ
खल
ु ासा करतील काय :(१)

मे.ओमकार ररअल्सस व डेव्हलपसस प्रा.लल. ववकासकाने झोपडपट्टी

पन
ु ववसकास योजनेतील अधिकाऱयाींशी सींगनमत करुन ववववि बाबीींकरीता
आरक्षित असलेल्या भख
ु ींडाच्या आरिणात अनधिकृतररत्या बदल करुन अ्ी

व ननयमाचे उल्लींघन केल्याप्रकरणी ववववि सींसदीय आयि
ु ाींमार्सत ददनाींक
४ ऑगस््, २०१६ पासन
ू ते आजतागायत प्रश्न उपस्स्ित करुनही सदर
ववकासकाववरुध्द कारवाई करण्यास ददरीं गाई होत असल्याचे ननदशसनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर भख
ू ींड हा प्रस्ताववत उद्यान, शाळा, बालवाड्या, कल्याण

केंद्र, सोसाय्ी कायासलय, हॉस्स्प्ल, स्मशानभम
ू ी इ. करीता आरक्षित असन
ू
उक्त आरिणास १६ वर्षे उल्ूनही ववद्यार्थयाांसाठी शाळा बाींिण्यात आली
नसल्याचे ननदशसनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, माजी गहृ ननमासण राज्यमींत्री व अधिकारी याींनी प्रत्यि
बाींिकामाच्या दठकाणी दौरा (व्हीजी्) करुन तसेच स्िाननक लोकप्रनतननिीींनी

बैठका, पत्रव्यवहार इत्यादी माध्यमातन
ू पाठपरु ावा करुनही कायसवाहीस ववलींब
होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जजतें द्र आव्हाड : (१) हे खरे नाही.

(२) सदर झोपडपट्टी पन
ै ी प्रािलमक
ु वससन योजनेच्या भख
ू ींडावरील आरिणाींपक

शाळे साठी १५७९ चौ.मी. आरक्षित असन
ू त्यापैकी एकूण १०५९.८८ चौ.मी.
िेत्रर्ळाची शाळा बाींिन
ू जवळ जवळ पण
ू स झाली आहे . ववकासकाला भोगव्ा
प्रमाणपत्र

ददल्यावर

सदर

आरिण

ववकासकाव्दारे

महानगरपाललकेस

हस्ताींतरीत करण्यात येत.े सद्य:स्स्ितीत सदर योजना प्रगतीपिावर असन
ू

सदर योजनेतील मींजूर ववक्री घ्काच्या २५% बाींिकाम िेत्राकरीता भोगव्ा
प्रमाणपत्र ननगसलमत करण्यापव
ू ी सदर योजनेतील मोकळ्या जागेची आरिणे व
बाींिकाम करावयाची आरिणे ववकलसत करुन सींबधीं ित सिम प्राधिकरणास

हस्ताींतरीत करणे ववकासकावर बींिनकारक आहे . तसेच सदर झोपडपट्टी

पन
ु वससन योजनेतील ववववि आरिणे ननयमानस
ु ार हस्ताींतरीत करण्याबाबत
ददनाींक १९/०१/२०१० च्या आशयपत्रात अ्ी नमद
ू करण्यात आल्या आहे त.

(३) तत्कालीन मा.राज्यमींत्री (गह
ृ ननमासण) याींनी ददनाींक २०/०४/२०१८ रोजी
स्िळपाहणी केल्यानींतर त्याींच्याकडे ददनाींक
आयोजन

करण्यात

आले

होते.

सदर

१५/०२/२०१९

बैठकीत

तत्कालीन

रोजी बैठकीचे

मा.राज्यमींत्री

(गह
ु ार झोपडपट्टी पन
ु ववसकास प्राधिकरणाने
ृ ननमासण) याींनी ददलेल्या ननदे शानस

ववकासकास नो्ीस बजावन
ू ववकासकाकडून खल
ु ासा प्राप्त करुन घेतलेला
आहे . तत्कालीन मा.राज्यमींत्री (गह
ु ार झोपडपट्टी
ृ ननमासण) याींच्या ननदे शानस
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पन
ु वससन प्राधिकरणाने ववकासकावर कारवाई करण्यात हयगय केलेली नसन
ू

ववकासकाने केलेला खुलासा झोपडपट्टी पन
ु वससन प्राधिकरणाने ग्राह्य िरलेला
आहे, असा झोपडपट्टी पन
ु वससन प्राधिकरणाचा अहवाल आहे .

(४) झोपडपट्टी पन
ु वससन प्राधिकरणाने ववकासकाकडून घेतलेल्या खल
ु ाशानस
ु ार
सदर झोपडपट्टी पन
ु वससन योजनेचे काम ग्राह्य िरण्याइतपत झाले आहे .

तसेच तत्कालीन मा.राज्यमींत्री (गह
ु ार ववकासकावर
ृ ननमासण) याींच्या ननदे शानस

कारवाई करण्यात आली आहे असा, झोपडपट्टी पन
ु वससन प्राधिकरणाचा
अहवाल आहे .

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

लभडेिाडा शाळा (जज.पुणे) राष्ट्रीय स्मारि म्हणून
घोवषत िरण्याबाबत

(२)

*

७३८ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास,

श्री.विजय ऊफच भाई धगरिर, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे, श्रीमती जस्मता िाघ,

श्री.प्रविण दरे िर, श्री.रामननिास लसांह : सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लभडेवाडा (स्ज.पण
ु े) येिे क्राींतीज्योती साववत्रीबाई र्ुले याींनी सरु
ु केलेली
दे शातील पदहल्या मल
ु ीींच्या शाळे ची वास्तू मोडकळीस आल्याचे माहे जानेवारी,
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर वास्तस
ू ददनाींक १ जानेवारी, २०२० रोजी १७२ वर्षे पण
ू स
झाली असल्याने उक्त वास्तू ऐनतहालसक वास्तू म्हणन
घोवर्षत करून
ू
त्यादठकाणी

राषरीय

स्मारक

उभारण्याची

मागणी

अनेक

सामास्जक

सींस्िाींमार्सत करण्यात आली असन
ू ही लभडेवाडा शाळा ही राषरीय स्मारक
म्हणून घोवर्षत होण्यापासन
ू वींधचत असल्याचे ननदशसनास आले आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पण
ीं ल्पात
ु े महानगरपाललकेने सन २०१८-२०१९ च्या अिससक

लभडेवाड्याच्या दरु
ु स्तीसाठी एक को्ी रुपयाची तरतद
ू करूनही दरु
ु स्तीचे काम
करण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त ऐनतहालसक वास्तच
ू े जतन करुन राषरीय स्मारक घोवर्षत
करण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) होय, हे खरे आहे .

(२), (३) व (४) सदर ऐनतहालसक वास्तू पण
ु े महानगरपाललकेच्या ताब्यात
घेऊन त्यादठकाणी राषरीय स्मारक करण्याबाबत पण
ु े महानगरपाललकेने मख्
ु य
सभा ठराव ददनाींक २१/०२/२००६ रोजी मान्य केला आहे.

लभडेवाडा दरु
ु स्तीसाठी पण
ु े महानगरपाललकेच्या अींदाज पत्रकात दरवर्षी

तरतद
ु करण्यात येत असन
ू सन २०१९-२०२० च्या अींदाज पत्रकात रुपये
१,४०,००,०००/- एवढी रक्कमेची तरतद
ु केलेली आहे .

सदर लमळकतीच्या जागेबाबत न्यायप्रववष् प्रकरण सरु
ु असल्याने

सदर जागा अद्याप पण
ु े महानगरपाललकेच्या ताब्यात आली नसल्याने
कोणत्याही प्रकारचे दरु
ु स्तीचे काम अद्यापपयांत करण्यात आलेले नाही.
लभडेवाडा

इमारतीस

राषरीय

स्मारक

घोवर्षत

करण्यासाठी

पण
ु े

महानगरपाललकेने हे रर्े ज वास्तच
ुीं ी ग्रेड यादी तयार केली असन
ू त्यामध्ये
लभडेवाड्याचा समावेश आहे .

लभडेवाड्यास राषरीय स्मारक घोवर्षत करण्याबाबत योतय ती कायसवाही

सरु
ु आहे .

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

ठाणे येथे एसआरए योजनेंतगचत ३०० चौ. फुटाांच्या
सदननिेस मांजूरी लमळण्याबाबत

(३)

*

५५९ अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुिे :

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ ननमाचण मां्ी पढ

(१) मब
ुीं ईतील एसआरए योजनेच्या ितीवर ठाणे शहरातील िोकादायक
इमारतीत राहणाऱया रदहवाशाींना क्लस््र योजनेंतगसत ३०० चौ.र्ु्ाींची घरे

ददली जातील असे आश्वासन ठाणे महानगरपाललका प्रशासनाने नागररकाींना

दे वन
ू ही सदर योजनेला मींजरू ी दे ण्यात आली नसल्याचे ननदशसनास आले आहे,
हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, ठाणे येिे एसआरए कायासलय सरू
ु झाल्यापासन
ू केवळ ८ ते
१० प्रस्तावच प्राप्त झाले असन
ू सद्य:स्स्ितीत उक्त योजनेंतगसत २६९ चौ.
र्ु्ाचेच घर लमळत असल्याने ववकासकही ह्या योजनेचे काम हाती घेण्यास
उत्सक
ु नसल्यामळ
ु े सदर योजना अपयशी ठरली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायसवाही केली
वा करण्यात येत आहे व त्याबाबत शासनाची भलू मका काय आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.जजतें द्र आव्हाड : (१) एसआरए योजनेंतगांत २६९ चौ. र्ु्ाऐवजी ३०० चौ.
र्ु्ाचे घर दे ण्याबाबत ववभागाने ननणसय घेतला आहे .

(२) ठाणे येिे झोपडपट्टी पन
ु वससन प्राधिकरणाचे कायासलय सरू
ु झाल्यापासन
ू

म्हणजेच ददनाींक ०८ एवप्रल, २०१६ पासन
ू झोपडपट्टी पन
ु वससन योजनाींचे
१९ प्रस्ताव नव्याने प्राप्त झाले आहे त.
सद्य:स्स्ितीत

ठाणे

झोपडपट्टी

योजनेंतगसत

२६९

चौ.र्ु्

च्ई

िेत्राच्याच घराची तरतद
ु असल्याचे या पन
ु वससन योजनाींस ववकासकाींकडून
आवश्यक प्रमाणात प्रनतसाद लमळत नसल्याचे मख्
ु य कायसकारी अधिकारी,
झोपडपट्टी पन
ु वससन प्राधिकरण, ठाणे याींनी कळववले आहे .

(३) व (४) वरील अनक्र
ु माींक १ नस
ु ार ननणसय घेण्यात आला आहे .
-----------------

मुांबई महापाललिेच्या शाळाांमध्ये व्हच्यअ
ुच ल क्लास रूमचे िां्ाट
व्हॅल्युएब एज्युटेंमेंट प्रायव्हे ट लललमटे ड िांपनीला
ननविदा न मागविता दे ण्यात आल्याबाबत

(४)

*

८०७ डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई महापाललकेच्या शाळाींमध्ये सन २०११ पासन
ू सरु
ु करण्यात आलेले
व्हच्यअ
ुस ल क्लास रूमचे कींत्रा्

व्हॅल्यए
ु ब एज्य्
ु ें में्

प्रायव्हे ्

लललम्े ड

कींपनीला कोणत्याही प्रकारची ननववदा न मागवता दे ण्यात आले असन
ू
आतापयांत सलग आठ वेळा मद
ु तवाढही दे ण्यात आल्याचे ननदशसनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सन २०११ ते २०१६ या पाच वर्षासच्या कालाविीकरीता
व्हॅल्यए
ु बल एज्य्
ु ें में् प्रायव्हे ् लललम्े ड कींपनीला एकूण १५.०६ को्ी रूपयाींचे

मळ
कींत्रा् दे ण्यात आले होते. परीं त,ु सदर कींपनीला तब्बल आठ वेळा
ू
मद
ु तवाढ दे वन
ू कींत्रा् वाढववण्यात आल्यामळ
ु े १५.०६ को्ी रुपये कींत्रा्ाची
रक्कम आता २७.९६ को्ी रुपयापयांत पोहचल्याचे ननदशसनास आले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) बहृ न्मब
ुीं ई महानगरपाललकेमार्सत सन २०११ मध्ये
प्रिम

्प्प्यात,

व्हच्यअ
ुस ल

रे ननींग

८०

माध्यलमक

सें्र

प्रकल्प

शाळाींकरीता
सरु
ु

२

स््ुडडओच्या

करण्यासाठी

ननववदा

सहाय्याने
पध्दतीने

कींत्रा्दाराची ननयक्
ु ती करण्यात आली होती. सदर कींत्रा्ाचा कालाविी माहे
जल
ु ,ै २०१६ मध्ये सींपषु ्ात आला.

प्रकल्पाचा प्रिम ्प्पा यशस्वी होत असल्यामळ
ु े सन २०१३ मध्ये

स्व्दतीय ्प्प्यात, ३६० प्रािलमक व ४० माध्यलमक शाळाींकरीता नव्याने

ननववदा मागवन
ू २ अनतररक्त स््ुडडओ उभारण्यात आले. सदर कींत्रा्ाचा
कालाविी माहे नोव्हें बर, २०१६ मध्ये सींपषु ्ात आला.
प्रकल्प

सरु ळीत

ठे वण्याकरीता

प्रकल्पाचे

परररिण,

प्रचालन

व

अद्यावतीकरण करण्यासाठी सन २०१७ व २०१८ मध्ये दोन वेळा ननववदा
प्रक्रक्रया राबववण्यात आल्या होत्या. तसेच ननववदाकाराींना ननववदा सादर
करण्यासाठी प्रत्येक वेळी चार वेळा मद
ु तवाढ दे ण्यात आली होती. परीं तु प्रिम

वेळेस एकही दे कारदार प्रनतसादात्मक ठरला नसल्याने तसेच स्व्दतीय वेळेस
परु े सा प्रनतसाद न लमळाल्यामळ
ु े ननववदा रद्द करण्यात आल्या होत्या.
त्यामळ
ु े

नवीन

कींत्रा्दाराची

ननयक्
ु ती

होऊ

न शकल्याने

माहे

ऑक््ोबर, २०१९ पयांत ववद्यमान कींत्रा्दारास महानगरपाललकेमार्सत स्िायी

सलमतीच्या मान्यतेने प्रिम ्प्प्याच्या कींत्रा्ासाठी ६ वेळा व स्व्दतीय
्प्प्याच्या कींत्रा्ासाठी ५ वेळा मद
ु तवाढ दे ण्यात आली आहे .
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सद्य:स्स्ितीत

नतसऱयाींदा

महानगरपाललकेमार्सत सरु
ु आहे .

ननववदा

मागववण्याची

कायसवाही

(२) व्हच्यअ
ुस ल रे ननींग सें्र प्रकल्पाचा सन २०११ ते २०१९ या कालाविीतील
प्रिम ्प्प्याच्या कींत्रा्ाचा खचस रुपये २५.८४ को्ी असन
ू सन २०१३ ते २०१९
या कालाविीत स्व्दतीय ्प्प्याच्या कींत्रा्ाचा खचस रुपये ४४.५० को्ी इतका
आहे .

(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

औरां गाबाद शहरातील शैक्षणणि सांस्थाना मालमत्ता िर व्यािसानयि
िराच्या दराप्रमाणे लािण्यात आल्याबाबत
(५)

*

१४६ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरनाथ

राजूरिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४६९८७ ला ददनाांि १९ जून, २०१९ रोजी
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१)

औरीं गाबाद

महाववद्यालये

शहरात

लमळून

शहरातील शैिणणक

प्रािलमक,

१०००

माध्यलमक,

शैिणणक

सींस्िा

उच्च

असन
ू

माध्यलमक

व

महानगरपाललकेने

सींस्िाींना मालमत्ता कर हा व्यावसानयक कराच्या

दराप्रमाणे लावन
ू वसल
ु ीसाठी नो्ीस ददल्याचे ननदशसनास आले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, शैिणणक सींस्िा या िमासदाय कायद्याींतगसत नोंदणीकृत

असल्याने मालमत्ता कर व्यावसानयक दराने लावु नये म्हणून सींस्िाींनी
मागणी केली असन
ू मब
ुीं ई मध्ये शैिणणक सींस्िाना मालमत्ता करात मार्ी

लमळत असन
ू नागपरू व अमरावती येिील शैिणणक सींस्िाना ५० ्क्केच
मालमत्ता कर लावण्यात येतो असे ही ननदशसनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शैिणणक सींस्िाना
मालमत्ता कर व्यावसानयक कराच्या दराप्रमाणे न लावण्याबाबत कोणती
कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.एिनाथ लशांदे : (१) औरीं गाबाद महानगरपाललकेने सवससािारण सभेच्या
ठरावानस
ु ार शैिणणक सींस्िाींना खालीलप्रमाणे मालमत्ता कर लागू केलेले

असन
ू , त्यानस
ु ार मालमत्ता कराची ननयलमत दे यके शैिणणक सींस्िाींना
दे ण्यात आली आहे त : 

अनद
ु ाननत शैिणणक सींस्िाींना ननवासी दराने म्हणजेच ३०% सामान्य
कर व ननयमानस
ु ार इतर कर,



ववनाअनद
ु ाननत शैिणणक सींस्िाींना व्यापारी लमळकतीसाठी असलेल्या
४५% ऐवजी ३७.५ % दराने सामान्य कर,



वैदयकीय महाववद्यालयाच्या र्क्त रुतणालयासाठी वापर होणाऱया
इमारतीींना

व्यावसानयक

वापराच्या

इमारतीसाठी

सामान्य कर व ननयमानस
ु ार इतर कर.
व्यावसानयक

कोणत्याही

नो्ीसा

दराने

मालमत्ता

शैिणणक

महानगरपाललकेने कळववले आहे .

कर

सींस्िाींना

लावन
ू

दे ण्यात

असलेला

त्याच्या

आल्या

४५%

वसल
ु ीसाठी
नसल्याचे

(२) औरीं गाबाद शहरातील काही शैिणणक सींस्िाींनी िमासदाय कायद्याींतगसत
नोंदणीकृत

असल्याने

त्याींना

सामान्य

करामध्ये

महानगरपाललका प्रशासनास ननवेदने ददली आहे त.
महानगरपाललका

अधिननयमानस
ु ार

स्
ू

महानगरपाललका

दे ण्याबाबत

या

सींस्िा असल्यामळ
ु े त्या अशा प्रकरणात ननणसय घेण्यास सिम आहे त.

स्वायत्त

त्यानस
ु ार बह
ुीं ई महानगरपाललका िेत्रात िमासदाय कायद्याखालील
ृ न्मब

नोंदणीकृत असलेल्या शैिणणक सींस्िाींना मालमत्ता करात सवलत दे ण्यात
येत असल्याचे बह
ुीं ई महानगरपाललकेने कळववले आहे . तसेच अमरावती
ृ न्मब
व नागपरू महानगरपाललका िेत्रातील अशा शैिणणक सींस्िाींना गैरननवासी
दराने कर आकारणी करण्यात येत असल्याचे सींबधीं ित महानगरपाललकाींनी
कळववले आहे .
(३)

औरीं गाबाद

महानगरपाललका

िेत्रात

सवससािारण

सभेने

केलेल्या

ठरावानस
ु ार शैिणणक सींस्िाींना अनद
ु ाननत व ववनाअनद
ु ाननत असे वगीकरण

करुन त्याींना उपरोक्त भाग-१ मध्ये नमद
ू केल्याप्रमाणे मालमत्ता कराची
आकारणी करण्यात येत.े

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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निी मुांबई्, पनिेल ि उरण येथील
बाांधिामे ननयलमत िरण्याबाबत

(६)

*

१२३६ श्री.बाळाराम पाटील, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय

नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई शहराची गदी कमी करण्याच्या हे तन
ू े लसडकोच्या माध्यमातन
ू नवी
मब
ुीं ई प्रकल्पाची उभारणी करुन शहरीकरण राबववताना गावाींचे गावठाण

ववस्तार, गावठाण हद्द ननस्श्चती, लस्ी सवेिण याकडे लसडकोने दल
स
ु ि
केल्यामळ
ु े

लस्ीसवेिण

गावठाणातील
अभावी

आणण

सनद

ववस्तारीत

(प्रॉप्ीकाडस)

गावठाणातील

नाकारल्याने

अनधिकृत ठरवली गेली आहे त, हे खरे आहे काय,

सदर

बाींिकामाींचे
बाींिकामे

(२) असल्यास, लसडको महामींडळाने ददनाींक २२ जानेवारी, २०१० रोजी
प्रकल्पग्रस्ताींची घरे ननयलमत करण्याच्या प्रस्तावावर ठराव क्र ९९४९, ददनाींक
३ ऑक््ोंबर, २००८ अन्वये मान्यता ददली होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानर्ष
ीं ाने नवी मब
ु ग
ुीं ई्, पनवेल व उरण येिे गरजेपो्ी
बाींिलेली

बाींिकामे

करण्यात येत आहे ,

ननयलमत

करण्याबाबत

कोणती

कायसवाही

केली

वा

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) अशी बाब नाही.
(२) व (३) होय.

लसडको सींचालक मींडळाचा ठराव क्र.९९४९, ददनाींक ०३/१०/२००८

अन्वये नवी मब
ुीं ई प्रकल्पग्रस्ताींनी रदहवासी उपयोगासाठी गरजेपो्ी बाींिलेली
अनतक्रलमत

घरे

ननयलमत

करण्याच्या

प्रस्तावास

शासन

पत्र

ददनाींक

२२/०१/२०१० अन्वये मान्यता ददली होती. तिावप, मळ
ू गावठाण दा्ीवा्ीचे
िेत्र व पररसराचा ववस्तार करताना प्रकल्पग्रस्ताींनी गरजेपो्ी केलेल्या
बाींिकामाचे ननयलमतीकरण होईल या उद्देशाने गावठाण व पररसराचा ववकास

समह
ननणसय
ू ववकास (Cluster Development) योजनेच्या माध्यमातन
ू

घेण्यात आलेला आहे . समह
ू ववकास योजनेची (क्लस््र योजना) तरतद
ू नवी
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मब
ींु ईतील

लसडको

नवनगरववकास

प्राधिकरणाच्या

अधिसधू चत

िेत्राच्या

सवससािारण ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमध्ये ववननयम ३५ नव्याने अींतभत
ूस
करण्यासाठी तसेच नवी मब
ुीं ई महानगरपाललकेचे मींजूर ववकास ननयींत्रण
ननयमावलीत ववननयम ४६(६) च्या नव्याने अींतभासव करण्यासाठी महाराषर
प्रादे लशक

नगर

रचना

अधिननयम,

१९६६

चे

कलम

३७(१एए)

अन्वये

र्ेरबदलाची अधिसच
ू ना ददनाींक ०४/०३/२०१४ रोजी प्रलसध्द करण्यात आली
होती.

सदर र्ेरबदलाच्या सच
ीं ाने प्राप्त झालेल्या हरकती /
ु नेच्या अनर्ष
ु ग

सच
ू ना ववचारात घेवन
ू , र्ेरबदलाची वैिाननक कायसवाही पण
ू स करण्यात आली
असन
ू अींनतम ननणसय शासनस्तरावर ववचारािीन आहे .
तसेच

नवी

मब
ुीं ईतील

प्रकल्पग्रस्ताींनी

गरजेपो्ी

केलेल्या

बाींिकामाबाबत स्जल्हाधिकारी, ठाणे व रायगड याींच्यामार्सत सवेिणाची
कायसवाही सरु
ु आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

म्हाडाच्या पुनविचिास योजनाांमध्ये सहभागी असलेल्या वििासिाांिडे
िोटयिधीची थिबािी असल्याबाबत

(७)

*

१२०२ प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.विलास पोतनीस,

श्री.प्रविण दरे िर, श्री.प्रसाद लाड, आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.रामदास िदम,

अॅड.ननरां जन डािखरे , डॉ.पररणय फुिे, श्री.विनायिराि मेटे, श्री.जयांत पाटील,
श्री.विजय ऊफच भाई धगरिर, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.आनांद
ठािूर,

श्री.ख्िाजा

बेग,

श्रीमती

विद्या

चव्हाण,

श्री.ननलय

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ ननमाचण मां्ी पढ

नाईि :

(१) म्हाडाच्या मब
ुीं ई इमारत दरु
ु स्ती व पन
ु रस चना मींडळाकडून हाती घेण्यात
आलेल्या

असलेल्या

ववशेर्ष

िक्कादायक

४४

मोदहमेत

म्हाडाच्या

ववकासकाींकडे सम
ु ारे

बाब

ददनाींक

०८

पन
ु ववसकास

१६७

जानेवारी,

ननदशसनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

को्ीींची

२०२०

योजनाींमध्ये

सहभागी

िकबाकी असल्याची

रोजी

वा

त्यासम
ु ारास
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(२) असल्यास, म्हाडाच्या “सेस” (उपकरप्राप्त) इमारत पन
ु ववसकास योजना
राबववताना रदहवाशाींना तात्परु त्या स्वरुपात म्हाडाच्या सींक्रमण लशबबरात
उपलब्ि करुन दे ण्यात आलेली घरे पन्
ु हा म्हाडा मींडळास परत करणे

अननवायस असन
ू ही ववववि कारणाींनी ववकासकाींकडून घरे परत केली जात

नसल्यामळ
ु े ती घरे अन्य लोकाींना दे ण्याकरीता उपयोगात आणता येत नाही,
त्यामळ
ु े म्हाडा मींडळाकडून उक्त िकबाकी सींदभासत नव्याने आढावा घेण्याचा
ननणसय घेण्यात आलेला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सद्य:स्स्ितीत ववकासकाींच्या ताब्यात असलेल्या घराींची सींख्या
३३५३ इतकी असन
ती घरे म्हाडा मींडळास परत करण्याबाबत तसेच
ू

ववकासकाींकडे असलेली सम
ु ारे १६७ को्ीची िकबाकी ववनाववलींब वसल
ू
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्याची, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जजतें द्र आव्हाड : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) मब
ींु ई

ननयमावली

इमारत

३३(५),

दरु
ु स्ती

इमारतीच्या/झोपडपट्टी

३३(७),

व

पन
ु रस चना

३३(९)

व

पन
ु ववसकासाकरीता

मींडळामार्सत
३३(१०)

ना-हरकत

ववकास

अींतगसत

ननयींत्रण

उपकरप्राप्त

प्रमाणपत्र

प्राप्त

ववकासक/सहकारी सींस्िा याींना मब
ुीं ई इमारत दरु
ु स्ती व पन
ु रस चना मींडळाच्या
सींक्रमण लशबबरात ववववि अ्ी व शतीच्या अनर्ष
ीं ाने सींक्रमण गाळयाींचे
ु ग
ववतरण करण्यात येत.े

ववकासकामार्सत भाडे अदा करण्याबाबत ददरीं गाई व अननयलमतता

ददसन
ू आल्याने िकीत रक्कमेचा भरणा करणेबाबत तसेच िकीत रक्कमेचा

भरणा न केल्यास म्हाड अधिननयम १९७६ चे कलम ९५अ(३) नस
ु ार सक्तीची
ननषकासन कारवाई करुन सींक्रमण गाळे ताब्यात घेण्यात येतील, अशा
आशयाच्या नो्ीस ववकासकास दे ण्यात आल्या आहे त.

सदर नो्ीसला ववकासकामार्सत कुठलाही प्रनतसाद प्राप्त न झाल्याने

ववकासक करीत असलेल्या पन
ु ववसकास प्रकल्पास काम िाींबवा नो्ीस (Stop
Work Notice) दे ण्यात आल्या आहे त.
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म्हाड अधिननयम १९७६ चे कलम १८० अींतगसत कारवाई करणेस्तव

ववकासक याींचे बँक खात्याींचा तपलशल व स्जल्हाधिकारी कायासलयाकडून
ववकासक याींचे जींगम व स्िावर मालमत्तेचा तपलशल मागववण्यात आला

आहे . तिापी सदर अहवाल अद्यापपयांत अप्राप्त असन
ू सदर अहवाल प्राप्त
झाल्यानींतर पढ
ु ील कारवाई करण्यात येईल.

ववकासकाींकडील सींक्रमण गाळ्यापो्ी िकीत भाड्याच्या वसल
ू ीकरीता

मा.न्यायालयामध्ये Recovery Civil Suit दाखल करण्याबाबत सींबधीं ित
मींडळाकडून पॅनल वकील याींना कळववण्यात आले आहे .
िकबाकीदार

१२

ववकासकाींववरुध्द

मींडळाकडून तक्रार दाखल करण्यात आली आहे .

खेरवाडी

पोलीस

ठाणे

येिे

ववकासकाींना काम िाींबवा नो्ीस ददल्यानींतर माहे एवप्रल, २०१६ ते

माहे माचस, २०१९ पयांत रक्कम रुपये ८५.११ को्ी व चालू वर्षासमध्ये माहे

एवप्रल, २०१९ ते ३१ जानेवारी, २०२० दरम्यान रुपये १८.०३ को्ी रक्कम
अशी एकूण रुपये १०३.१४ को्ी वसल
ु करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

मुांबई येथील अरबी समुद्रात छ्पती लशिाजी महाराजाांचे स्मारि
उभारण्याच्या िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(८)

*

५३ श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.आनांद

ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे , श्री.ख्िाजा बेग, श्री.शरद

रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, अॅड.हुस्नबानू खललफे, श्री.रामहरी
रुपनिर,

डॉ.सध
ु ीर

ताांबे,

श्री.आनांदराि

पाटील,

श्री.जनादच न

चाांदरू िर,

प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे, आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.िजाहत
लमझाच,

श्री.दत्ता्य

सािांत,

श्री.बाळाराम

पाटील,

श्री.श्रीिाांत

दे शपाांड,े

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.अननल भोसले : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४६५१८

ला ददनाांि १८ जन
ू , २०१९ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय

सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-
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(१) मब
ींु ई येिील अरबी समद्र
ु ात उभारावयाच्या आींतरराषरीय ख्यातीच्या
छत्रपती लशवाजी महाराज स्मारक प्रकल्पाची ननववदा सन २०१७ मध्ये

काढण्यात आली असन
ू त्यामध्ये मे.एल ॲण्ड ्ी कींपनीची रूपये ३ हजार
८२६

को्ी रक्कमेच्या प्राप्त ननववदे नस
ु ार स्मारक उभारण्याच्या अन्य

कामाींसह ८३.२ मी्र उीं चीचा पत
ु ळा आणण ३८ मी्र लाींबीची तलवार इत्यादी
बाबी अींतभत
ूस होत्या, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तत्कालीन शासनाने मे.एल ॲण्ड ्ी कींपनीशी वा्ाघा्ी करुन
कींत्रा्ाची रक्कम रुपये २ हजार ५०० को्ीपयांत कमी केल्याचे दाखवन
ू

स्मारकाच्या मळ
सींरचनेत बदल करुन स्मारकाची उीं ची, तलवारीची लाींबी
ू
तसेच स्मारकाचे िेत्र १५.६ हे क््रवरुन १२.८ हे क््रपयांत कमी करुन

गैरव्यवहार केल्याचे ददनाींक २५ सप््ें बर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननदशसनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी भारताचे ननयींत्रक व महालेखापररिक याींनी
सींसदे स सादर केलेल्या अहवालामध्ये “हा व्यवहार कींत्रा्दार कींपनीच्या

र्ायदयासाठी पन
ु ननसववदा न मागववता केला असल्याचा” लेखी आिेप दे खील

नोंदववला असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार दोर्षीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) उच्चस्तरीय सक
ु ाणू सलमतीने ननववदा अ्ी व शती याींच्या मयासदेत व

स्मारकाच्या एकूण २१० मी्र उीं चीमध्ये बदल न करता प्रकल्पाची क्रकींमत
कमी करण्याच्यादृष्ीने मे.एल ॲण्ड ्ी कींपनीसोबत वा्ाघा्ी करण्याच्या

ददलेल्या ननदे शास अनस
ु रुन प्रकल्पाचे Cost Optimisation करण्यात आले.

त्यानस
ु ार उल् सींपण
ू स स्मारकाची एकूण उीं ची २१२ मी्र अींनतम करण्यात
आली असन
ू भरावाचे क्रकमान िेत्रर्ळ ६.८० हे क््र ठे वण्यात आले आहे .

Cost Optimisation अींती कींत्रा्ाची क्रकीं मत रुपये २५८१ को्ी + वस्तू व

14

सेवा कर अशी ननस्श्चत करण्यात आली आहे . तिावप, महालेखाकाराींनी
ननववदा प्रक्रक्रयेबाबत घेतलेले गींभीर आिेप ववचारात घेता सदर ननववदा
प्रक्रक्रयेबाबत

सववस्तर

चौकशी

करुन

ननणसय

घेण्यात

जलदगतीने पण
ू स होण्याच्या दृष्ीने प्रयत्न करण्यात येतील.

येईल

व

काम

(३) अींशत: खरे आहे .

(४) महालेखाकाराींनी नोंदववलेल्या आिेपाींचे गाींभीयस लिात घेता ननववदा
प्रक्रक्रयेबाबत सववस्तर चौकशी करण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

िेंद्र शासनाच्या फास्टटॅ ग टोलिसल
ु ी योजनेत
अनेि ्ट
ु ी आढळून आल्याबाबत

(९)

*

११११

डॉ.(श्रीमती)

मननषा

िायांदे,

श्री.सजु जतलसांह

ठािूर,

श्री.विनायिराि मेटे, श्री.सदालशि खोत, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय

सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्र शासनाने ददनाींक १५ जानेवारी, २०२० रोजीपासन
ू लागू केलेल्या

र्ास्््ॅ ग ्ोलवसल
ु ी यींत्रणेमध्ये बऱयाच त्र्
ु ी आढळून आल्या असन
ू राज्यात
वाहनिारकाींनी आपल्या वाहनाींसाठी र्ास्््ॅ ग ्ोलयींत्रणा कायासस्न्वत करण्यास
सरु
ु वात केली असता सायबर हॅकससनी ही यींत्रणा हॅक करून वाहनिारकाींच्या
खात्यातील मोठमोठ्या रकमा परस्पर वळवण्यास सरु
ु वात केल्याचे माहे

जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त घ्नेमळ
े े वातावरण
ु े वाहनिारकाींमध्ये लभतीचे व धचींतच
पसरले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार केंद्र शासनाकडे पाठपरु ावा करुन सदर यींत्रणेतील
त्र्
ु ी दरू करण्याबाबत कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) हे खरे नाही.

राज्य शासनाच्या कायसिेत्रातील राषरीय महामागाांवर तसेच महाराषर

राज्य रस्ते ववकास महामींडळाच्या अखत्याररतील २ प्रकल्पाींवर र्ास्््ॅ ग
प्रणाली सरु
ु करण्यात आली आहे . तिावप, सदरहू यींत्रणा हॅक झाल्याची बाब
ननदशसनास आलेली नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------

मुांबईतील नायर रुग्णालयात ननिासी डॉक्टराांसह सुरक्षारक्षिािर
हल्ला िरण्यात आल्याबाबत

(१०)

*

४७८ अॅड.हुस्नबानू खललफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अमरनाथ

राजूरिर,

डॉ.सध
ु ीर

ताांब,े

श्री.अशोि

ऊफच

भाई

जगताप,

श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे, डॉ.िजाहत लमझाच : सन्माननीय
नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील नायर रुतणालयात ननवासी डॉक््राींसह सरु िारिकावर हल्ला
करण्यात आलेल्या घ्नेचा ननर्षेि करुन ननवासी डॉक््राींच्या सींघ्नेने

डॉक््राींना सींरिण दे णारा कायदा तयार करण्याची मागणी ददनाींक १६
ऑक््ोंबर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास केल्याचे ननदशसनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील डॉक््रावर प्रामख्
ु याने ननवासी डॉक््र तसेच
सरु िारिकावर रुतणाींचे नातेवाईकामार्सत मारहाण करण्याच्या घ्ना वारीं वार

घडत असल्यामळ
ु े रुतणाींच्या नातेवाईकाींना ठराववक वेळेतच येण्याकरीता पास

पध्दत आणण मारहाणीच्या व अन्य आपातकालीन घ्नाींच्या वेळी सींबधीं ित
यींत्रणाींनी तात्काळ सतकस होऊन डॉक््सस व समवैद्यकीय कमसचाऱयाींच्या
मदतीसाठी त्वरीत सहाय्य करण्यासाठी अलासम लसस्स््म बसववण्याबाबत
शासनाने कोणती आवश्यक उपाययोजना/कायसवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.एिनाथ

लशांदे

:

(१)

बह
ींु ई
ृ न्मब

महानगरपाललकेच्या

बा.य.ल.

नायर

रुतणालयात ननवासी डॉक््राींसह सरु िारिकाींवर हल्ला झाल्याच्या घ्ना
घडल्या आहे त.

(२) व (३) यानर्ष
ीं ाने बह
ींु ई महानगरपाललकेमार्सत करण्यात आलेली
ु ग
ृ न्मब
कायसवाही खालीलप्रमाणे आहे :•

सदर

•

रुतणाींच्या नातेवाईकाींना ठराववक वेळेतच येण्याकरीता पास पध्दत

•

हल्ल्याबाबत

करण्यात आला आहे .

आग्रीपाडा

पोलीस

ठाणे

येिे

गन्
ु हा

दाखल

राबववण्यात येत आहे .

मारहाण व अन्य आपत्कालीन घ्नाींच्या वेळी सींबधीं ित यींत्रणाींनी
तात्काळ

सतकस

होऊन

डॉक््सस

व

समवैद्यकीय

कमसचाऱयाींच्या

मदतीसाठी त्वरीत सहाय्य करण्याकरीता अलासम लसस््ीम बसववण्यात
आलेली आहे .

सदर प्रकरणी सावसजननक आरोतय ववभागामार्सत करण्यात आलेली

कायसवाही खालीलप्रमाणे आहे :•

ददनाींक

०१/०२/२०१८

रोजीच्या

शासन

ननणसयान्वये,

सावसजननक

आरोतय ववभागाच्या अखत्याररतील स्जल्हा रुतणालयाींमध्ये डॉक््सस व
इतर

ननमवैद्यकीय

कमसचाऱयाींच्या

सरु क्षिततेकरीता

सवस आरोतय

सींस्िाींमध्ये सी.सी.्ी.व्ही. बसववण्यास प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात
•

आली आहे .
ददनाींक

१९/०९/२०१९

रुतणालयात

रोजीच्या

बाह्ययींत्रणेव्दारे

शासन

कींत्रा्ी

ननणसयान्वये,

सरु िारिकाींच्या

येणाऱया खचासस प्रशासकीय मान्यत दे ण्यात आली आहे .
वैद्यकीय

लशिण

ववभागामार्सत

शासनाने

ददनाींक

११/०८/२०१९

खालीलप्रमाणे आहे :•

करण्यात

रोजी

आलेली

पारीत

राज्यातील
सेवेकरीता
कायसवाही

केलेले

The

Maharashtra Medicare Service Persons and Medicare

Service Institution (Prevention of Violence and Damage
or

Loss

to

Property)

Ordinance,

२००९

हे

शासकीय/महानगरपाललका वैद्यकीय महाववद्यालयाच्या नजीकच्या
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सवस पोलीस ठाण्याींना पढ
ु ील अींमलबजावणीकरीता उपलब्ि करुन
•

•

•
•

दे ण्यात आले आहे .
सवस

शासकीय

महाराषर

राज्य

वैद्यकीय
सरु िा

करण्यात आले आहे त.

महाववद्यालय

महामींडळाची

सींलतनीत

१८००

रुतणालयात

सरु िारिक

तैनात

सवस शासकीय/महानगरपाललकेच्या वैद्यकीय महाववद्यालयात रुतण व

रुतणाींच्या नातेवाईकाींकरीता पास लसस््ीम सरु
ु करण्यात आली असन
ू
रुतणाींसोबत र्क्त ०२ नातेवाईक सोडण्यात येत आहे त.

सींवेदनशील दठकाणी सी.सी.्ी.व्ही. ची सींख्या वाढववण्यात आली
आहे .
सवस

शासकीय/महानगरपाललकेशी

सींलतनीत

रुतणालयात

होणाऱया

अनधु चत घ्ना वेळेत रोखण्याकरीता अलामस लसस््ीम बसववण्यात
आली आहे .

-----------------

मुांबई-नागपूर महामागाचची दरु िस्था झाल्याबाबत
(११)

*

८०५

श्री.अांबादास

दानिे :

सन्माननीय

सािचजननि

(सािचजननि उपक्रम) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

वैजापरु

लशघ्रसींचार

(स्ज.औरीं गाबाद)

महामागासच्या

येिून

कामासाठी

जाणाऱया

बेसम
ु ार

५७

क्रक.मीच्या

गौणखननजासह

बाांधिाम
समध्
ृ दी

बाींिकाम

सादहत्याची वाहतक
करणाऱया १०० अवजड वाहनाींची ददवस रात्र होणाऱया
ू
र्ेऱयाींमळ
ु े तालक्
ु यातील प्रमख
ु रस्त्याींसह ग्रामीण भागातील अींतगसत रस्त्याला

जोडणाऱया मागासवर २० र्ू् रुीं द अन ् ३५ र्ू् लाींब खड्डयासह सींपण
ू स रस्ताची
दरु वस्िा झाल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्ते दरु
ु स्तीसाठी ददनाींक ३१ माचस, २०२० पयांत
सावसजननक बाींिकाम ववभागाकडे ननिी लशल्लक नसल्यामळ
ु े रस्ते दरु
ु स्तीचे

काम प्रलींबबत असन
ू उक्त मागासवरुन िावणाऱया ७० ्क्के वाहनिारकाींना
आपला मागस बदलावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व त्यानर्ष
ीं ाने रस्ते दरु
ु ग
ु स्ती करण्याबाबत कोणती
कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) होय, अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही,

सदर खराब झालेल्या रस्त्याींची दरु
ु स्ती दहींद ु ह्रदयसम्रा् बाळासाहे ब

ठाकरे महाराषर समध्
ृ दी महामागासचे पॅकेज १० चे ईपीसी कींत्रा्दारामार्सत
करण्यात

आलेली

आहे

व

करण्यात

येत

आहे .

रस्त्यावरुन सवस वाहनाींची वाहतक
ू सरु ळीत चालू आहे

सद्य:स्स्ितीत

सदर

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

ठाणे महापाललिेच्या ‘बीएसयूपी’ योजनेतील इमारतीमधील
घराांचा ताबा बनािट लाभाथाांनी घेतल्याबाबत

(१२)

*

३१ श्री.प्रसाद लाड, श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय नगरवििास मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे शहरातील रस्ता रुीं दीकरण तसेच ववववि प्रकल्पामध्ये कायमस्वरूपी
ववस्िावपत झालेल्या कु्ुींबबयाींना ठाणे महापाललकेच्या बीएसयप
ू ी योजनेंतगसत
सदननकाींचे वा्प महापाललकेच्या स्िावर मालमत्ता ववभागामार्सत करण्यात
येत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ठाणे महापाललकेच्या बीएसयप
ू ी योजनेतील घोडबींदर रोडवरील
तळ
ु शीिाम,

िमसवीरनगर

येिे

काही

बनाव्

नागररकाींनी

इमारतीतील

सदननकाींची ्ाळे तोडून अनधिकृत ताबा घेतल्याचे तसेच महापाललकेच्या
बनाव् ले्रहे डवर बनाव् ताबा पावती बनवन
ू त्यावर स्िावर मालमत्ता
ववभागाचे कायासलयीन अिीिक श्री.महे श आहे र याींच्या बनाव् स्वािऱया

केल्याचे माहे नोव्हें बर-डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) होय, हे खरे आहे .

ठाणे शहरातील रस्ता रुीं दीकरण प्रकल्पामध्ये ववस्िावपत झालेल्या

कु्ुींबबयाींना ठाणे महानगरपाललकेच्या सन २०१६ च्या पन
ु वससन िोरणानस
ु ार
पात्र-अपात्र लाभािी ननस्श्चत करून ववदहत शल्
ु क आकारुन महापाललकेच्या

बी.एस.य.ु पी. योजनेंतगसत सदननकेचे वा्प करून कायमस्वरूपी पन
ु वससन
करण्यात येत.े
(२)

व

(३)

ठाणे

महानगरपाललकेच्या

तळ
ु शीिाम,

िमसवीरनगर

येिील

बी.एस.य.ु पी. योजनेंतगसत बी-२ इमारतीमध्ये बनाव् ताबा पावतीच्या आिारे

अनधिकृत ताबा घेतल्याची बाब ३ सदननकाींमध्ये झाल्याचे महापाललकेच्या
माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये ननदशसनास आले होते.

तसेच त्याच इमारतीत महापाललकेमार्सत सदननकेस लावण्यात आलेले

मळ
ू कुलप
ू बदलल्याचे व ३ सदननकाींमध्ये अींतगसत नत
ु नीकरणाचे काम सरु
ु
असल्याचे दे खील ननदशसनास आले होते.
आहे :-

ठाणे महानगरपाललकेने या प्रकरणी खालीलप्रमाणे कायसवाही केली

•

महापाललकेमार्सत अशा एकूण ११ सदननकावर कारवाई करून त्या

•

तिावप, वरील घ्नाक्रमासींदभासत पोलीस स््े शन, ठाणे येिे ददनाींक

•

सील बींद करून ताब्यात घेण्यात आल्या आहे त.

२४/१२/२०१९

रोजी

ररतसर

तक्रार

नोंदववण्यात

आली

सींबधीं िताींवर र्ौजदारी गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .
तसेच

अशा

प्रकारच्या

महानगरपाललकेमार्सत
करण्यात आले आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

प्रवत्ृ तीींना

स्िाननक

आळा

घालण्यासाठी

वतसमानपत्राव्दारे

-----------------

जाहीर

असन
ू
ठाणे

प्रक्न

20

बीड जजल््यातील बबांदस
ु रा नदीिर पूल िम बांधारा बाांधण्याबाबत
(१३)

*

१०५२ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम

(सािचजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बीड स्जल्हा गत काही वर्षासपासन
सतत दषु काळ व नावपकीमळ
ू
ु े
मागासलेला असन
उक्त शहरामिून वाहणाऱया बबींदस
ू
ु रा नदीवरील पल
ू
अनतशय जीणस झाल्याने तेिे नवीन पल
ु कम बींिारा बाींिण्याकरीता तत्कालीन
मख्
ु यमींत्री व केंद्रीय जलसींपदा मींत्री याींनी बैठक घेवन
ु मींजरु ी ददली होती, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर नदीवर पल
ू बाींिण्यात आला आहे मात्र, बींिाऱयाकरीता
शासनाने ननिी मींजूर केला नसल्याचे ननदशसनास आले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त नदीवरील पल
कम बींिारा बाींिण्याबाबत शासनाने
ू
कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे व त्याबाबतची सद्य:स्स्िती
काय आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.

बीड शहरामिून वाहणाऱया बबींदस
ु रा नदीवरील पल
ू जीणस झाल्याने

सदर पल
ू ाच्या दठकाणी ब्रीज कम बींिारा बाींिणे केंद्र शासनाच्या भारतीय
राषरीय राजमागस प्राधिकरणामार्सत प्रस्ताववत होते. परीं तु राज्य शासनाकडून
सावसजननक बाींिकाम ववभागातर्े प्रस्तत
ु स्िळाची पाहणी करण्यात आली.
पाहणीअींती सावसजननक बाींिकाम ववभाग व जलसींपदा तिा पा्बींिारे ववभाग

याींचेशी झालेल्या चचेत सदर जीणस पल
ू ाच्या दठकाणी बब्रज कम बींिारा बाींिणे

व्यवहायस नसल्याचे त्याींचेकडून सच
ु वन
ू पल
ू ाच्या वरच्या बाजूस ५०० मी्र
अींतरावर ब्रीज कम बींिारा बाींिणे योतय राहील, असे साींगण्यात आले.

त्यानस
ु ार भारतीय राषरीय राजमागस प्राधिकरण, औरीं गाबाद याींचेतर्े

सदर दठकाणी हाती घेण्यात आलेल्या येडशी ते औरीं गाबाद रा.म.क्र. २११
महामागासच्या चौपदरीकरणाींतगसत सदर कामाच्या वावात बदल करुन बबींदस
ु रा
नदीवरील जीणस पल
ू ाच्या दठकाणी नवीन पल
ू ाचे बाींिकाम करण्यात आले आहे
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व सदर पल
ू जल
ु ,ै २०१८ पासन
ू वाहतक
ु ीस खल
ु ा करण्यात आला आहे, असे

प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागस प्राधिकरण, औरीं गाबाद याींनी
कळववले आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

राज्यात अनेि स्िराज्य सांस्था क्षे्ात उभारण्यात
आलेली घरिुले विनािापर असल्याबाबत
(१४)

*

१०६२ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई

जगताप, श्री.जनादच न चाांदरू िर, अॅड.हुस्नबानू खललफे, डॉ.िजाहत लमझाच,

श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे, श्री.गोवपकिशन

बाजोरीया : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
ृ ननमाचण मां्ी पढ
काय :-

(१) केंद्र शासनाच्या एकास्त्मक गह
ृ ननमासण व झोपडपट्टी ववकास कायसक्रम
(आयएचएसडीपी)

व

शहरी

गररबाींना

मल
ु भत
ू

सवु विा

परु ववण्याच्या

योजनेंतगसत राज्यात अनेक स्वराज्य सींस्िा िेत्रात उभारण्यात आलेली

घरकुले ववनावापर असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त घरे ववनावापर असण्याची कारणे काय आहे त याबाबत
शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार
शासनस्तरावर कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.जजतें द्र आव्हाड : (१) केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरु पन
ु रुत्िान
अलभयानाींतगसत IHSDP व BSUP या योजनाींतगसत बाींिण्यात आलेल्या
घरकुलाींपक
ै ी सप््ें बर, २०१८ अखेरपयांत २९,९५२ घरकुले अववतरीत होती.
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(२) जवाहरलाल नेहरु राषरीय पन
ु रुत्िान अलभयान (JNNURM) अींतगसत

एकास्त्मक गह
ृ ननमासण व झोपडपट्टी ववकास कायसक्रम (IHSDP) व शहरी

गरीबाींना मल
सवु विा परु ववणे (BSUP) या योजनाींतगसत बाींिण्यात
ु भत
ू

आलेली व ववनावापर पडून असलेली घरकुले पात्र लाभार्थयाांना उपलब्ि करुन
दे ण्याबाबतचा शासन ननणसय ननगसलमत करण्यात आला आहे .

त्यानर्ष
ीं ाने पढ
ु ग
ु ील कायसवाही म्हाडा तसेच सींबधीं ित स्िाननक नागरी

स्वराज्य सींस्िाींच्यास्तरावरुन करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

निी मुांबईतील प्रिल्पग्रस्त िोळी समाज ि शेतिऱयाांच्या जलमनी
सांपाददत िरताना ददलेल्या आश्िासनाांची पूतत
च ा िरणेबाबत

(१५)

*

४५२ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.प्रसाद लाड,

श्री.ननलय नाईि, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

शासनाने

सन

१९७०

मध्ये

नवी

मब
ींु ईतील कोळी

समाज

आणण

शेतकऱयाींच्या जलमनी नवी मब
ुीं ईच्या ववकासासाठी सींपाददत करताना स्िाननक
भलू मपत्र
ु ाींना आगरी कोळी समाजाची वसाहत असलेली गावठाणे, समाज मींददर,

खेळाची मैदाने, माके्, गाडसन्स, शाळा अशा प्रकारच्या अनेक सोयी सवु विा
दे ण्याच्या आश्वासनाची पत
स ा शासनामार्सत करण्यात आली नसल्याची बाब
ु त
माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आली आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सदर सोयी सवु विा उपलब्ि करण्याबाबत
कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.एिनाथ लशांदे : (१) हे खरे नाही.

नवी मब
ुीं ईतील ववववि नोड्समिील सोयी सवु विाींचे भख
ू ींड लसडको

सींचालक मींडळाच्या मींजुरीनींतर वत्ृ तपत्रामध्ये जादहरात प्रलसध्द करुन, ववदहत
अ्ी व शतींनस
ु ार पात्र सींस्िाींना वा्प करण्याचे लसडकोचे िोरण आहे .
नवी

मब
ुीं ई

मिील

ववववि

नोडमध्ये

१२.५%

िेत्र

योजनेच्या

रे खाींकनामध्ये समाज मींददर, खेळाचे मैदाने, माके्, गाडसन्स, शाळा अशा

प्रकारच्या सोयी सवु विाींसाठी एकूण ४११ भख
ू ींड रे खाींकीत करण्यात आले
आहे त. त्यानस
ु ार ववववि नोडमध्ये शालेय सींस्िाींना १६४ भख
ू ींड, समाज
मींददराींकरीता एकूण १४ इमारती व १३ भख
ू ींड रे खाींक्रकत करण्यात आले आहे त.

यालशवाय, नवी मब
ुीं ईतील प्रकल्पबाधित नागररकाींनी स्िापन केलेल्या ३
सींस्िाींना सीबीडी बेलापरू सेक््र २०, नेरुळ सेक््र २६ व ऐरोली सेक््र ८
येिे समाज मींददराकरीता भख
ू ींड तर शाळा, कॉलेज, मींददर, व्यायामशाळा,
मदहलामींडळ इ. प्रयोजनासाठी एकूण ३१ भख
ू ींड वा्प करण्यात आले आहे त.
(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

महानगरपाललिा क्षे्ातील श्िानाांचे ननबबचजीिरण
अत्यांत सांथगतीने सुरु असल्याबाबत
(१६)

*

१९६ श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण पािसिर, श्रीमती

विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.हुस्नबानू खललफे :
सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका हद्दीतील द््वाळा पव
ू स आणण पस्श्चम
भागात

भ्क्या

श्वानाींची

सींख्या

ददवसेंददवस

वाढत

असन
ू

भ्क्या

श्वानाींकडून तब्बल २० नागररकाींना चावा घेतल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ च्या
नतसऱया आठवड्यात ननदशसनास आले आहे तसेच लभवींडी महानगरपाललका

िेत्रात भ्क्या श्वानाींच्या वावरामळ
ु े एकाच ददवसात १० शाळकरी मल
ु ाींना
वपसाळलेल्या श्वानाींनी चावा घेऊन जखमी केल्याची घ्ना माहे जानेवारी,
२०२० च्या पदहल्या आठवड्यात ननदशसनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

24

(२) असल्यास, मब
ींु ई महानगरपाललकेच्यावतीने श्वानाींचे ननबबसजीकरण अींत्यत

सींिगतीने सरु
ु असन
ू ठाणे महानगरपाललका हद्दीत गत एक वर्षासपासन
ू श्वान
ननबबसजीकरणाचा ठे का बींद असल्याची मादहती माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा

त्यादरम्यान ठाणे महानगरपाललकेच्या महासभेत आरोतय ववभागाने ददली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर स्िाननक स्वराज्य सींस्िाच्या पररसरातील नागररकाींच्या

व शालेय ववद्यार्थयाांच्या स्जववतास भ्क्या व वपसाळलेल्या श्वानाींमळ
ु े
ननमासण झालेला िोका लिात घेता स्िाननक स्वराज्य सींस्िाींकडून होत

असलेल्या दल
स ाबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत
ु ि
आहे,
(४)

तसेच

महापाललकेच्या
भरण्याबाबत

मब
ुीं ईतील
व

श्वान

भ्क्या

ननयींत्रण

भ्क्या

श्वानाींचा

ववभागातील

श्वानाींचा

उपद्रव

उपद्रव

कमी

करण्यासाठी

करुन

ननबबसजीकरण

कमसचाऱयाची

कमी

ररक्त

पदे

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) अींशत: हे खरे आहे .

(२), (३), (४) व (५) बह
ुीं ई महानगरपाललकेमध्ये भ्क्या श्वानाींच्या
ृ न्मब

सींख्येवर ननयींत्रण ठे वण्यासाठी एकूण ७ सींस्िाींव्दारे श्वान ननबबसजीकरण
कायसक्रम राबववण्यात येत आहे . यानस
ु ार भ्क्या श्वानाींच्या उपद्रवाबाबत
कायसवाही प्रभावीपणे करण्यात येत आहे . तसेच ठाणे महानगरपाललकेने
ननववदा तरतद
ु सींपषु ्ात आल्याने नववन ननववदे ची प्रक्रक्रया सरु
ु आहे .
बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाललकेच्या

कायसित्र
े ात

सावसजननक

आरोतय

खात्यामार्सत एकूण १०१ श्वानदीं श लसीकरण केंद्राव्दारे जागनतक आरोतय
सींघ्नेच्या मागसदशसनानस
ु ार श्वानदीं श बाधित रुतणाींना मोर्त श्वानदीं श लस

ददली जाते. तसेच ठाणे महानगरपाललका हद्दीत प्राण्याींकरीता प्राणी लमत्र

सींस्िा व ठाणे महानगरपाललकामार्सत रे बीज लसीकरण मोदहम राबववण्यात
येत.े लभवींडी-ननजामपरू महानगरपाललकेनेही मे.यनु नवससल ॲननमल वेल्र्ेअर
सोसाय्ीमार्सत ननबबसजीकरण्याची कायसवाही चालु झाली आहे .
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मब
ींु ईतील भ्क्या श्वानाींचा उपद्रव कमी करण्यासाठी महापाललकेच्या

श्वान ननयींत्रण ववभागातील कमसचाऱयाींची ररक्त पदे भरण्याबाबत प्रस्तावावर
महानगरपाललकास्तरावर कायसवाही सरु
ु आहे .

शासन ननणसय, ददनाींक ११ नोव्हें बर, २०१६ अन्वये श्वानाींमळ
ु े ननमासण

होणाऱया समस्येकरीता प्राणी जन्म ननयींत्रण-पयसवेिण सलमत्या स्िापन करणे

व श्वान नसबींदी सींदभासत सच
ू ना सवस नागरी स्िाननक स्वराज्य सींस्िाींना
ददलेल्या आहे त.

तसेच शासन पररपत्रक ददनाींक २२ नोव्हें बर, २०१६ अन्वये The

Prevention of Cruelty of Animals Act व The Animal Birth

Control (Dogs) Rules, २००१ ची का्े कोरपणे अींमलबजावणी करण्याची
सच
ू ना सवस नागरी स्िाननक स्वराज्य सींस्िाींना ददल्या आहे त.

शासन पररपत्रक ददनाींक ०५ नोव्हें बर, २०१६ अन्वये राज्यातील सवस

नागरी स्िाननक स्वराज्य सींस्िाींच्या रुतणालय व प्रािलमक आरोतय केंद्रातन
ु
श्वानदीं शावरील लस मोर्त दे ण्याबाबत सच
ू ना ददल्या आहे त.
-----------------

मुांबई-गोिा राष्ट्रीय महामागाचचे चौपदरीिरण िरुन
अपघाताचे प्रमाण रोखण्याबाबत

(१७)

*

७४० श्री.रविांद्र फाटि, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अमरनाथ राजूरिर,

श्री.शरद रणवपसे, डॉ.िजाहत लमझाच, श्री.मोहनराि िदम, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े

अॅड.हुस्नबानू खललफे, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप,
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.विक्रम िाळे , श्री.हे मत
ां टिले, श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.िवपल
पाटील, श्री.महादे ि जानिर : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि
उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मब
ुीं ई-गोवा

महामागासच्या

कामास

ववलींब

होत

असल्याने

आणण

दठकदठकाणी ननकृष् दजेचे काम करण्यात आले असल्याने माहे नोव्हें बर,
२०१९ अखेर ५०० पेिा अधिक नागररकाींचा अपघाती मत्ृ यू झाल्यामळ
ु े तेिील

नागररकाींनी ददनाींक १७ जल
ु ,ै २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास आींदोलन केल्याचे
ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, मब
ींु ई-गोवा राषरीय महामागासवरील कल्हे गाव र्ा्ा (ता.पनवेल,
स्ज.रायगड) कनासळा अभयारण्यालगत रस्ता खचल्यामळ
ु े कोणत्याही िणी

मोठी दघ
स ना होण्याची शक्यता ननमासण झाली असन
ु ्
ू सदर महामागासवरुन जड

व अवजड वाहतक
ू होत असल्याने रस्त्यालगत सींरिण लभींत बाींिण्याबाबत
मा.केंद्रीय रस्ते व वाहतक
मींत्री याींच्याकडे पत्रव्यवहार करुनही कोणतीच
ू
कायसवाही झाली नसल्याचे ननदशसनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

कल्हे गाव

र्ा्ा

कनासळा

अभयारण्यालगत

खचलेल्या

रस्त्यालगत तात्काळ सींरिण लभींत बाींिणेबाबत व मब
ुीं ई-गोवा महामागासच्या

चौपदरीकरणाचे कामाला गती दे ण्याबाबत तसेच महामागासचे ननकृष् दजासचे
काम करणाऱया ठे केदार कींपनीवर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायसवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) तसेच सदर महामागासचे काम करण्यास क्रकती कालाविी लागणार असन
ू
अपघात

रोखण्याकरीता

वाहन

ननयमावलीचे

पालन

शासनस्तरावरुन काय उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,

करण्याबाबत

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) अींशत: खरे आहे .

मब
ुीं ई-गोवा राषरीय महामागस क्र.६६ वरील पनवेल ते इींदापरू या

क्रक.मी.००/०० ते क्रक.मी.८४/०० लाींबीच्या चौपदरीकरणाचे काम केंद्र शासनाच्या

भारतीय राषरीय राजमागस प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील असन
ू सदर काम

प्रगतीपिावर असन
ू या कामास ववलींब झालेला आहे, हे खरे आहे व इींदापरू ते
झाराप या क्रक.मी. ८४/०० ते ४५०/१७० लाींबीतील चौपदरीकरणाचे काम
सावसजननक

बाींिकाम

ववभागाकडील

राषरीय

महामागस

ववभागामार्सत

प्रगतीपिावर आहे . यातही भस
ीं ादनातील अडचणीींमळ
ू प
ु े काहीसा ववलींब झाला
आहे .

सदर

काम

दजेदार

होण्यासाठी

ताींबत्रक

सल्लागाराींची/स्वतींत्र

अलभयींता/Authority Engineer याींची नेमणक
ू करण्यात आली असन
ू त्याींच्या
दे खरे खीखाली

आवश्यक

उपाययोजना

वेळोवेळी

करण्यात

येऊन

सदर

महामागासचे काम केंद्र शासनाच्या (MoRT& H) व IRC मानाींकन व

ननकर्षानस
ु ार सरु
ु आहे . यास्तव ननकृष् दजासच्या कामामळ
ु े ५०० पेिा अधिक
लोकाींचा मत्ृ यू झाला आहे, हे खरे नाही.
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प्रस्तत
ु

प्रकरणी

ननदशसनास आलेले नाही.

१७

जल
ु ,ै

२०१९

दरम्यान

आींदोलन

झाल्याचे

(२) सदर काम केंद्र शासनाच्या भारतीय राषरीय राजमागस प्राधिकरणाच्या

अखत्याररतील असन
ू महामागासवरील कल्हे गाव र्ा्ा कनासळा अभयारण्यालगत

खचलेल्या रस्त्याची सवलतदारामार्सत दरु
ु स्ती करण्यात आली आहे . तसेच
रस्त्यावर सरु िा र्लक व रस्त्यालगत सींरिक कठडे (Crash Barrier)
लावण्यात आले आहे त. यालशवाय सदर दठकाणी रस्त्याच्या साईडपट्टीचे

(Shoulders) आवश्यकतेप्रमाणे मजबत
ु ीकरण करण्याबाबत व इतर आवश्यक

उपाययोजना करण्याबाबत कायसवाही सरु
ु आहे, असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय
राषरीय महामागस प्राधिकरण, पनवेल याींनी कळववले आहे .

(३) व (४) सदर महामागासच्या पनवेल ते इींदापरू (क्रक.मी.८४) लाींबीतील
चौपदरीकरणाचा

प्रकल्पाींतगसत

कल्हे गाींव

र्ा्ा

कनासळा

अभयारण्यालगत

आवश्यक त्यादठकाणी सींरिक लभींत (Toe wall) बाींिण्यात येत आहे .

तसेच पनवेल ते इींदापरू या लाींबीतील महामागासचा रखडलेला प्रकल्प

पन
ु रुस्ज्जववत करुन कामास गती दे ण्यासाठी केंद्र शासनाने ववशेर्ष ननिी मींजूर
केला आहे . त्यानस
ु ार सवलतदार/कींत्रा्दाराींमार्सत होणाऱया चौपदरीकरणाच्या

कामाची दे खरे ख व पाठपरु ावा केला जात असन
ू सदर काम ‘डडसेंबर, २०२०’

पयांत पण
ू स होणे अपेक्षित आहे, असे प्रकल्प सींलाचक, भारतीय राषरीय
राजमागस प्राधिकरण, पनवेल याींनी कळववले आहे .

राषरीय महामागस क्र. ६६ च्या (मब
ुीं ई-गोवा) इींदापरू ते झाराप या

क्रक.मी. ८४/०० ते ४५०/१७० लाींबीतील चौपदरीकरणाचे काम १० भागाींमध्ये

ववभास्जत करण्यात आलेले आहे . सदर कामापैकी २५० क्रक.मी.चे काम
जून, २०२० पयांत व उवसरीत सवस कामासह ३६६ क्रक.मी.चे काम माहे
माचस, २०२१ पयांत पण
ू स करण्याचे ननयोजन आहे .

सदर कामाच्या दजासबाबत अ.क्र. १ च्या उत्तरात नमद
ू केल्यानस
ु ार

सदर प्रकरणी कारवाईचा प्रश्न उद्भवत नाही. तसेच सदर महामागासवरील
अपघात रोखण्याच्यादृष्ीने स्वतींत्र रस्ता सरु िा तज्ञाची ननयक्
ु ती करण्यात
येऊन त्याींच्या मागसदशसनाखाली काम करण्यात येत आहे .
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(५) मब
ींु ई-गोवा राषरीय महामागस क्र.६६ पनवेल ते इींदापरू या लाींबीतील काम
खाजगीकरणाींतगसत

मे.सवु प्रम

पनवेल

इींदापरू

्ोलवेज

प्रा.लल.

ह्या

सवलतदारामार्सत ददनाींक १९/१२/२०११ पासन
ू प्रगतीपिावर आहे . तिावप, सन
२०१६ पयांत कनासळा पिी अभयारण्य व सींवेदनिील िेत्र (Eco sensitive
Zone क्रक.मी/००/०० ते क्रक.मी/२०/००) मिील राषरीय वन्यजीव मींडळ याींची

मींजुरी प्राप्त होणे व मौजे काराव येिील भस
ीं ादन व वडखळ बाह्य
ू प
वळणाकरीता लमठागराची जागा वाणणज्य एवीं उद्योग मींत्रालय भारत सरकार

याींचेकडून हस्ताींतरीत होणे, मौजे नागोठणे व कोले्ी येिील सरकारी

जागेवरील अनतक्रमण काढणे या प्रलींबबत बाबीींमळ
ु े तसेच सवलतदाराच्या
आधिसक समस्यामळ
ु े चौपदरीकरणाच्या कामास ववलींब होऊन प्रकल्प रखडला

होता. तिावप, सन २०१६ दरम्यान प्रलींबबत परवानतया लमळाल्यानींतर तसेच
भस
ीं ादनाच्या
ू प

प्रक्रक्रयेला

वेग

लमळाल्याने

व

प्रकल्पाला

पन
ु रूज्जीववत

करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून One time fund infusion Scheme अींतगसत
रुपये ५४० को्ीींची आधिसक मदत मींजरू करण्यात आल्यामळ
ु े सदर काम माहे

एवप्रल, २०१७ पासन
ू सदर प्रकल्पाचे काम पन्
ु हा सरु
ु करण्यात आले असन
ू

सदर काम डडसेंबर, २०२० पयांत पण
ू स होणे अपेक्षित आहे, असे प्रकल्प
सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागस प्राधिकरण, पनवेल याींनी कळववले आहे .

तसेच इींदापरू ते झाराप ८४/०० क्रक.मी. ते ४५०/१७० या लाींबीतील

चौपदरीकरणाच्या कामास भस
ीं ादनात झालेला ववलींब तसेच जनतेच्या ववववि
ू प
अधिकच्या मागण्या, वन जमीन, कोकण रे ल्वे ओलाींडण्यासाठी लागणारी

परवानगी इ. कारणाींमळ
ु े काहीसा ववलींब झाला आहे. तिावप, जून, २०२०

पयांत २५० क्रक.मी. व माहे माचस, २०२१ पयांत उवसरीत सवस कामासह ३६६
क्रक.मी. काम पण
ू स करण्याचे ननयोजन आहे .

-----------------
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मालिण (जज.लसांधद
ु ग
ु )च नगरपररषदे तील िां्ाटी
अलभयांत्याांना ननयलमत िरण्याबाबत

(१८)

*

३८४ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मालवण (स्ज.लसींिुदग
ु )स नगरपररर्षदे मध्ये गत २० वर्षे म्हणजेच सन १९९९
ते सन २०१९ पयांत कींत्रा्ी स्वरुपात खींडडत/अखींडडत सेवेने कायसरत असलेल्या

अलभयींत्याींना डावलन
ू ताींबत्रक पदावरील इतर सवस कमसचाऱयाींच्या अननयलमत

नेमणक
ु ा “खास बाब” म्हणन
ू शासनाने ननयलमत केल्याची गींभीर बाब ददनाींक
९ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशसनास आली आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय ननषपन्न झाले व त्यानर्ष
ीं ाने खींडडत/अखींडीत सेवेने कायसरत असलेल्या
ु ग

अलभयींत्याींना ननयलमत शासकीय सेवेत सामावन
ू घेण्याबाबत कोणती कायसवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) सन १९९९ ते सन २०१९ या कालाविीमध्ये
नगरपररर्षद

आस्िापनेवर

कींत्रा्ी/रोजींदारी

पध्दतीने

कोणतेही

ननयक्
ु त केलेले नाहीत, असे मालवण नगरपररर्षदे ने कळववले आहे .

कमसचारी

तसेच उक्त कालाविीमिील कींत्रा्ी स्वरूपातील कोणत्याही ननयक्
ु त्या

शासनामार्सत ननयलमत केलेल्या नाहीत.

तिावप, ददनाींक ०५ र्ेब्रव
ु ारी, २०१९ रोजीच्या शासन ननणसयान्वये

राज्यातील ववववि नगरपररर्षदा/नगरपींचायतीमध्ये ददनाींक ११/०३/१९९३ ते
ददनाींक २७/०३/२००० या कालाविीत ननयक्
ु ती होऊन कायसरत असलेल्या

रोजींदारी कमसचाऱयाींच्या समावेशनाचा ननणसय घेण्यात आला, ही वस्तस्ु स्िती
आहे .

(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------
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राज्यातील नगरपररषदाांना िैलशष्ट्टयपूणच योजनाांसाठी
अनुदान दे ण्याबाबत

(१९)

*

९९५ डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि

ऊफच भाई जगताप, अॅड.हुस्नबानू खललफे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्द्र

ििाडे, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे , श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.मोहनराि

िदम, डॉ.िजाहत लमझाच : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५८५६ ला ददनाांि १३

डडसेंबर, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय नगरवििास
मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सव
ु णस जयींती नगरोत्िान व इतर वैलशष्यपण
ू स योजनाींसाठी
नगरपररर्षदाींना १० ्क्के ते २० ्क्के लोकवगसणी भरावी लागते, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, राज्यातील बहुताींशी नगरपररर्षदाींची आधिसक स्स्िती चाींगली
नसल्याने त्याींना लोकवगसणी भरणे शक्य होत नाही व त्यामळ
ु े प्रकल्प वेळेत
पण
ू स होत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील नगरपररर्षदाींना ववववि वैलशष्यपण
ू स योजनाींसाठी
पण
ू स अनद
ु ान दे ण्याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायसवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) होय.

महाराषर नगरोत्िान महाअलभयानाींतगसत राज्यातील नगरपररर्षदाींच्या

मींजूर प्रकल्पाना ‘अ’ वगस नगरपररर्षदाना २५ ्क्के, ‘ब’ वगस नगरपररर्षद
१५ ्क्के, ‘क’ वगस नगरपररर्षदा/नगरपींचायती याींना १० ्क्के स्वदहस्सा भरणे
क्रमप्राप्त आहे .

वैलशष्यपण
ू स योजनेंतगसत १० ्क्के स्वदहस्सा भरणे क्रमप्राप्त आहे .

(२) हे खरे नाही,

बहुताींश नगरपररर्षदा या नगरपररर्षद ननिीमिून त्याींचा स्वदहस्सा
भरत असतात.
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तसेच ववत्त आयोगाच्या ननिी मिन
ू ही स्वदहस्सा भरणे अनज्ञ
ु ेय

असल्याने स्वदहस्सा अभावी प्रकल्प वेळेत पण
ू स होत नाही असे म्हणता येणार
नाही.

तसेच आवश्यकतेनस
ु ार नागरी स्िाननक स्वराज्य सींस्िाींना महाराषर

नागरी पायाभत
ू सवु विा ववकास कींपनी (मन्
ु रा) च्या माध्यमातन
ू सल
ु भ कजस
दे खील दे ण्याची व्यवस्िा करण्यात आली आहे .

(३) प्रकल्पासाठी आवश्यक स्वदहश्याचा ननिी सींबधीं ित नागरी स्िाननक
सींस्िेने उभरणे हा सि
ु ारणात्मक उपाययोजनेचा भाग आहे .

त्याच ितीवर राज्य शासनाच्या उपरोक्त योजनाींसाठी आवश्यक १०

ते २५ ्क्के स्वदहश्याचा ननिी स्वननिी, १४ ववत्त आयोग क्रकीं वा सल
ु भ
कजासव्दारे उभारणे क्रमप्राप्त अहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

मौजे बोली िोळीिाडा (ता.मुरुड, जज.रायगड) येथील समुद्रालगत
पररसरात धप
ु प्रनतबांधि बांधारा बाांधण्याबाबत

(२०)

*

८७२ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि

उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मौजे

बोली

कोळीवाडा

(ता.मरु
ु ड,

स्ज.रायगड)

येिील

समद्र
ु ालगत

असणाऱया मस्च्छमाराींच्या घराींचे सन २०१७ ते सन २०१९ या तीन वर्षासत
झालेल्या अनतवषृ ्ी आणण समद्र
ु ाच्या मोठ्या उिाणाच्या व वादळाींच्या
ला्ाींच्या माऱयामळ
ु े नक
ु सान झाले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बोली मोरापाडा पररसरात महाराषर मेरर्ाईम बोडासकडून

िूपप्रनतबींिक बींिारा मींजूर करण्यात येवन
ू ही बींिाऱयाचे काम अपण
ू स केल्यामळ
ु े
समद्र
ु ाच्या ला्ाींचा मारा समद्र
ु ालगत असणाऱया घराींना बसन
ू घराींचे नक
ु सान
झाले असन
ू िूपप्रनतबींिक बींिाऱयाचे काम पण
ू स न केल्याने समद्र
ु ालगतची घरे

उध्वस्ि होऊन ग्रामस्िाींवर बेघर होण्याची पररस्स्िती ननमासण झाली आहे , हे
ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मौजे बोली कोळीवाडा

येिील समद्र
ु ालगत पररसरात िुपप्रनतबींिक बींिारा बाींिण्याबाबत कोणती
कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) होय.

(२) बोली समद्र
ु क्रकनाऱयावर महाराषर मेरी्ाईम बोडस, मब
ुीं ई याींचेमार्सत २००

मी्र लाींबीचा बींिारा बाींिण्यात आला आहे . उवसररत ५०० मी्र लाींबीमध्ये
बींिारा बाींिणे आवश्यक आहे .

(३) सदरचे काम सन २०२०-२०२१ च्या अिससक
ीं ल्पात समाववष् करण्यासाठी
प्रस्ताववत करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

मांब
ु ई प्रिेशव्दारािरील टोल िसल
ू ी बांद िरण्याबाबत
(२१)

*

६२९ आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबानू

खललफे, डॉ.िजाहत लमझाच, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७८६७

ला ददनाांि १ माचच, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय

सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राज्य ्ोलमक्
ु त करुन मब
ुीं ई प्रवेशव्दार व मब
ुीं ई-पण
ु े द्रत
ु गती महामागासवर

हलक्या वाहनाींना स्
ू दे ण्याबाबत आधिसक सस
ु ाध्यता तपासण्यासाठी अप्पर
मख्
ु य

सधचव

याींचे

अध्यितेखाली

स्िापन

केलेल्या

सलमतीच्या

प्राप्त

अहवालानस
ु ार ्ोल वसल
ू ी िाींबववण्याबाबत ननणसय घेण्यात आलेला नाही, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार राज्य ्ोलमक्
ु त करण्याबाबत कोणती
कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.एिनाथ लशांदे : (१) हे खरे आहे .
(२) उक्त सलमती अहवालानस
ु ार :

१. मब
ुीं ई पिकर प्रवेश नाक्याींवर व मब
ुीं ई पण
ु े द्रत
ु गती मागासवरील

पिकर नाक्यावरील हलक्या वाहनाींना व एस्ी बसेसना स्
ु ददल्यास
एकरकमी रुपये ६८६३.५८ को्ी अिवा ५ ्प्यामध्ये ददल्यास रुपये
९४६३.०६ को्ी इतकी नक
ु सान भरपाई द्यावी लागेल.

२. तसेच हे पिकर नाके सींपण
स णे बींद केल्यास एकरकमी रुपये
ू प

१३३७९.७६ को्ी अिवा ५ ्प्यामध्ये ददल्यास रुपये १८३४४.४३ को्ी
इतकी नक
ु सान भरपाई द्यावी लागेल.

वरीलप्रमाणे स्
ु ददल्यास उद्योजकास द्यावयाची नक
ु सान भरपाई

मोठी असल्याकारणाने याबाबतीत शासनाने उक्त ्ोल बींद न करण्याचा
ननणसय घेतला आहे .

(३) प्रश्नच उद्भवत नाही.

-----------------

राज्यात शासिीय सेिेतील जातीचे दािे अिैध ठरलेल्या
अधधिारी िमचचाऱयाांना सेिेतुन दरू िरण्याबाबत
(२२)

*

३९४ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार,

अॅड.ननरां जन डािखरे , डॉ.पररणय फुिे, श्री.विनायिराि मेटे, श्री.अरुणभाऊ
अडसड : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासकीय सेवेतील जातीचे दावे अवैि ठरलेल्या अधिकारी कमसचाऱयाींना

सेवेतन
ु दरू करण्याचे आदे श मा.उच्च व सवोच्च न्यायालयाने ददले असन
ू ही
उक्त

आदे शाची

अींमलबजावणी

न

करता

अप्रत्यिररत्या

शासन

अशा

कमसचाऱयाींना सींरिण दे त असल्याची बाब ननदशसनात आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर आरक्षित पदावर सम
ु ारे ६३ हजार कमसचाऱयाींची ननयक्
ु ती
करण्यात आली असन
ू त्यापैकी १२५०० कमसचाऱयाींचे जात प्रमाणपत्र अवैि
ठरले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उच्च न्यायालयाने ददनाींक २८ सप््ें बर, २०१९ रोजी आदे श
ननगसलमत करुन ज्याचे जात प्रमाणपत्र अवैि ठरले आहे त ती पदे ररक्त

करावी व त्याच जातीच्या आरिणातन
ु उक्त पदे नव्याने भरली जाण्याची
प्रक्रक्रया ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०१९ रोजीपयांत पण
ू स करण्याचे ननदे श ददले आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायसवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.उध्दि ठािरे : (१) हे खरे नाही.
व

अनस
ु धू चत जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आिारे सेवेत ननयक्
ु त झालेल्या

सदर

जमातीचे

जात

प्रमाणपत्र

अवैि

ठरलेल्या

कमसचाऱयाींसद
ीं भासत

मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ददनाींक ६/०७/२०१७ च्या ननणसयाची व मा.उच्च
न्यायालय, खींडपीठ नागपरू याींच्या ददनाींक २८/०९/२०१८ च्या ननणसयाची
अींमलबजावणी

करण्यासाठी

ददनाींक

२१/१२/२०१९

रोजी

शासन

ननणसय

ननगसलमत केलेला आहे . त्याव्दारे ज्या अधिकारी कमसचाऱयाींचे जातीचे दावे

अवैि ठरले आहे त त्याींची पदे ररक्त करुन ती ररक्त झालेली पदे अनस
ु धू चत
जमातीच्या जात वैिता प्रमाणपत्रिारक उमेदवाराींमिून भरण्याचे व जात
प्रमाणपत्र अवैि ठरलेल्या अधिकारी व कमसचाऱयाींच्या सेवा अधिसींख्य पदावर
वगस करण्याचे आदे श दे ण्यात आले आहे त.

(२) मींत्रालयीन ववभागाकडून प्राप्त मादहतीनस
ु ार अनस
ु धू चत जमातीचे जात

प्रमाणपत्र अवैि ठरलेल्या अधिकारी व कमसचाऱयाींची सींख्या सम
ु ारे ५२९८
असल्याचे ननदशसनास आले आहे .
(३) होय.

(४) व (५) ववभागाच्या ददनाींक २१/१२/२०१९ च्या शासन ननणसयान्वये

अनस
ु धू चत जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आिारे सेवेत ननयक्
ु त झालेल्या व जात
प्रमाणपत्र अवैि ठरलेल्या कमसचाऱयाींची ररक्त केलेली पदे

भरण्यासाठी

कालबध्द कायसक्रम राबववण्याचे आदे श दे ण्यात आलेले असल्यामळ
ु े चौकशी
करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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ददांडोशी (गोरे गाांि पूि)च येथील खडिपाडा येथे म्हाडाच्या जागेिर
अनधधिृत बाांधिामे उभारण्यात आल्याबाबत

(२३)

*

८३९ श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा
ृ ननमाचण मां्ी पढ

खुलासा करतील काय :(१)

ददींडोशी

अनधिकृत

(गोरे गाव पव
ू )स

बाींिकामे

उभारली

येिील खडकपाडा
जात

येिे

असल्याबाबत

म्हाडाच्या

तेिील

जागेवर

नागररकाींनी

सातत्याने तक्रारी केल्या असतानाही त्याकडे जाणीवपव
स दल
स केले जात
ू क
ु ि
असल्याचे ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, खडकपाड्यात माहे सप््ें बर, २०१९ मध्ये जेसीबीच्या सहाय्याने

जमीन मोकळी करण्यात आल्यानींतर रातोरात २०० ते ३०० झोपड्या
उभारण्यात आल्याबाबत स्िाननकाींनी महानगरपाललका तसेच म्हाडाकडे लेखी
ननवेदनाव्दारे तक्रारी केलेल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सदर

अनधिकृत

बाींिकामे

ववनाववलींब

कायमस्वरूपी

ननषकालसत करण्याचेदृष्ीने शासनाने चौकशी करुन कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जजतें द्र आव्हाड : (१) हे खरे नाही.

गोरे गाव पव
ु ेकडील ददींडोशी, खडकपाडा येिील स.क्र.२३९/१ (न.भ.ू क्र.

८२७ बी-१/अे-१ आणण अे-२) ही जमीन मळ
ु ची एर्.ई.ददनशा रस्् याींच्या
मालकीची

होती.

सदरची

जमीन

नागरी

जमीन

कमाल

िारणा

अधिननयमाींतगसत अनतररक्त ठरुन सदरची जमीन त्यावरील अनतक्रमणासह
म्हाडाच्या ताब्यात दे ण्यात आली. या जलमनीवर साई ववसावा सह. गह
ृ .
सींस्िा ननयोस्जत सींरक्षित झोपडपट्टी आहे .

तसेच न.भ.ू क्र. ८२७ बी-१/अे-१ या जलमनीवरील न्यायालयीन प्रकरणे

ननकाली काढण्यात आली आहे त. त्यानींतर उक्त जलमनीवरील झोपड्याींचे

बायोमॅरीक सवेिण म्हाडातर्े जुल,ै २०१९ मध्ये करण्यात आले. त्यानस
ु ार

सदर भख
ू ींडावर ६५८ झोपड्या व २ मींददर असल्याची नोंद करण्यात आली
आहे . त्यानर्ष
ीं ाने पररलशष्-२ ननगसलमत करण्याची कायसवाही सरु
ु ग
ु आहे .

36

तर न.भ.ू क्र. ८२७ बी-१/अे-२ या भख
ु ींडावर मा.उच्च न्यायालयाचे

स्िधगती आदे श आहे त. त्यामळ
ु े सदर भख
ु ींडावरील झोपड्याींचे सवेिण
करण्यात आलेले नाही.

(२) न.भ.ू क्र. ८२७ बी-१/अे-२ या जलमनीच्या म्हाडाच्या मालकी हक्काबाबत
मा.उच्च

न्यायालयात

प्रकरण

न्यायप्रववष्

आहे

व

त्यावर

मा.उच्च

न्यायालयाने स्िधगती आदे श ददलेला आहे . माहे सप््ें बर, २०१९ मध्ये सध्या

मालकी हक्कात नाव असलेले जया सींतोर्ष अींिेर याींचे प्रनतननिी श्री.ववजय
लसींग चव्हाण याींनी सदर भख
ु ींडावर तोडलेल्या इमारतीचे म्े ररयल ्ाकून
जेसीबीव्दारे पसरवण्याचे काम सरु
ु केले होते. सदर काम बींद करण्यात आले
आहे,

त्यानर्ष
ीं ाने
ु ग

म्हाडातर्े

ददींडोशी

पोलीस

महानगरपाललका याींच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे .

स््े शन

व

बह
ुीं ई
ृ न्मब

(३) व (४) न.भ.ू क्र.८२७ बी-१/अे-१ या भख
ु ींडावरील झोपड्याींचे पररलशष्-२
ननगसलमत होताच अपात्र झोपडपट्टीिारकाचे बह
ुीं ई मनपाच्या सहाय्याने
ृ न्मब
ननषकासन करण्यात येईल.

तसेच, न.भ.ू क्र.८२७ बी-१/अे-२ या भागावरील मा.उच्च न्यायालयाचे

स्िधगती आदे श रद्द झाल्यानींतर त्या जागेवर असलेल्या झोपड्याींचे ही

बायोमॅरीक सवेिण करुन अपात्र झोपडपट्टीिारकाचे ननषकासन करण्यात
येईल .

-----------------

पण
ु े-मांब
ु ई हायपरलप
ू प्रिल्पाबाबत
(२४)

*

३७७ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, अॅड.हुस्नबानू

खललफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादच न
चाांदरू िर, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे, आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर,

डॉ.िजाहत लमझाच, श्री.अननल भोसले : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३९९३० ला

ददनाांि ७ माचच, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय
नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) पण
ींु ई दरम्यान अनतवेगवान प्रवासासाठी सम
ु े-मब
ु ारे रुपये ७० हजार को्ी

खचासचा प्रस्ताववत हायपरलप
ू प्रकल्पाच्या सरु
ु वातीच्या ्प्प्यातील गहुींजे ते
ओझडे दरम्यान साकारण्यात येणाऱया चाचणी राककरीता लागणाऱया सींभाव्य
जागाबाबत

चचास

करण्यासाठी

दब
ु ईतील

“डीपी

वल्डस”

या

कींपनीच्या

प्रनतननिीींची ददनाींक ३ मे, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास स्जल्हाधिकारी, पण
ु े
याींच्या समवेत प्रािलमक बैठक आयोस्जत करण्यात आली होती, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, बब्र्ीश उद्योजक आणण वस्जसन ग्रप
ु चे प्रमो्र ररचडस ब्रॅन्सन
याींनी ददनाींक १२ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास मा.मख्
ु यमींत्री याींची भे्
घेऊन सादरीकरण करुन चचास केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त बैठकीच्या अनर्ष
ीं ाने हायपरलप
ु ग
ू प्रकल्प राबववण्याकररता
शासनाने कोणता ननणसय घेतला आहे व त्यानस
ु ार कोणती कायसवाही केली वा
करण्यात येत आहे तसेच सदर हायपरलप
ू प्रकल्पाचे एकींदरीत स्वरुप काय
आहे, यासाठी क्रकती ननिीची आवश्यकता आहे व ननिी कशाप्रकारे उपलब्ि
करण्यात येणार आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .

(३) व (४) उक्त बैठकीदरम्यान पण
ु े-मब
ुीं ई हायपरलप
ू प्रकल्पाचा आढावा

घेण्यात आला आहे . पण
ु े महानगर प्रदे श ववकास प्राधिकरणामार्सत सदर
प्रकल्प स्वीस चॅ लज
े पध्दतीने सावसजननक-खाजगी तत्वावर राबववण्यात येणार

आहे . सद्य:स्स्ितीत सदर प्रकल्पासींदभासत आधिसक व इतर दानयत्वे, जमीन
सींपादन, सवलती, जोणखम ववश्लेर्षण व ननयोजन यानर्ष
ीं ाने महाराषर
ु ग

पायाभत
ू सवू विा ववकास सिम प्राधिकरणाच्या (महाआडीया) स्तरावर छाननी
प्रक्रक्रया सरु
ु आहे .

-----------------
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मुांबई महानगरपाललिा क्षे्ात बेिायदे शीरररत्या
िक्ष
ृ तोड िरण्यात आल्याबाबत

(२५)

*

१०२८

श्री.रामदास

िदम,

श्री.महादे ि

जानिर :

सन्माननीय

नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई महानगरपाललका िेत्रात गत १० वर्षाांमध्ये ११ लाख झाडाींची नोंद
झाल्याचा दावा मब
ुीं ई महापाललकेने केला असन
ू एका वर्षासत महापाललकेच्या

२४ वॉडासपक
ै ी एका वॉडासत सरासरी ५ हजार झाडे गदृ हत िरल्यास प्रत्यिात
१.२० लाख झाडाींचे रोपण करण्यात आल्याचे ननदशसनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, महापाललकेने सादर केलेल्या आकडेवारीत र्रक असल्याने
ववववि ववकास प्रकल्प व बाींिकामामध्ये लाखो झाडाींची बेकायदे शीरपणे
कत्तल करण्यात आल्याचे ननदशसनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यामध्ये गत ५ वर्षासत क्रकती झाडे तोडण्याची परवानगी

दे ण्यात आली, मा.न्यायालयाच्या आदे शानस
ु ार क्रकती झाडे लावण्यात आली व
त्यापैकी क्रकती झाडे जगली याबाबत शासनाने आढावा घेवन
ू दोर्षी आढळून
आलेल्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ लशांदे : (१) बहृ न्मब
ींु ई महानगरपाललकेमार्सत सन २००८ मध्ये

केलेल्या वि
ु ार महानगरपाललका िेत्रात एकूण १९,१७,८४४ इतके
ृ गणणेनस

वि
ू सन २०१६ मध्ये केलेल्या वि
ु ार एकूण २९,७५,२८३
ृ असन
ृ गणणेनस
इतके वि
ृ आहे त.

(२), (३) व (४) ववकास कामाींतगसत बाधित होणाऱया वि
ृ ाींची कापणी वा वि
ृ
पन
ु रोपीत

करण्यास

महाराषर

(नागरी िेत्र)

झाडाींचे

सींरिण

व

जतन

अधिननयम, १९७५ नस
ु ार परवानगी ददली जात असल्याचे तसेच दोर्षी

आढळल्यास त्याींचेवर सदर अधिननयमातील तरतद
ु ीनस
ु ार कारवाई करण्यात
येत असल्याचे महानगरपाललकेने कळववले आहे . महानगरपाललकेमार्सत सन
२०१९-२०२० मध्ये ११४ जणाींवर गन्
ु हा नोंदववण्यात आला आहे .
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बह
ींु ई महानगरपाललकेमार्सत गत ५ वर्षासत ववकास कामाींतगसत
ृ न्मब

१३,४९५ वि
ृ कापण्याची परवानगी दे ण्यात आली आहे . कापण्यात आलेल्या
वि
लागवड करण्यात आली असन
ू त्यापैकी
ृ ाींच्या बदल्यात ३७,०३२ वि
ृ
३५,१२४ झाडे स्जववत आहे त.
यालशवाय

महानगरपाललका

िेत्रात

लमयावाही

पध्दतीने

एकूण

३,६०,००० वि
ृ ाींची लागवड करण्यात येणार असल्याचे महानगरपाललकेने
कळववले आहे .

-----------------

मराठिाडा विभागातील परभणी येथील मोबाईल
िांपन्द्यािडून िर िसुली िरण्याबाबत
(२६)

*

६८२ श्री.अब्दल्
ां टिले,
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हे मत

श्री.विक्रम िाळे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १५०४० ला ददनाांि १६ माचच, २०१६

रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मराठवाडा ववभागातील परभणी येिील मोबाईलच्या ववववि कींपन्याींनी
परवानगी न घेता उभारलेले अनधिकृत ्ॉवर तसेच शासनाचे कर न भरता

करीत असलेले व्यवसाय इत्यादी कारणास्तव सींबधीं ित कींपन्याववरूध्द कारवाई
करण्यात यावी अशी मागणी परभणी येिील सामास्जक कायसकते याींनी प्रिान
सधचव, नगरववकास याींच्याकडे लेखी ननवेदनाव्दारे केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सन २०१९ दरम्यान मा.उच्च न्यायालय, औरीं गाबाद खींडपीठ
व

सवोच्च

न्यायालयाच्या

काही

ननवाड्याींव्दारे

कलम

२६७(अ)

प्रमाणे

महानगरपाललका व नगरपाललका याींनी सींबधीं ित दोर्षी मोबाईल कींपन्याववरूध्द
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.एिनाथ लशांदे : (१) अशा आशयाचे ननवेदन प्राप्त झाले आहे , हे खरे आहे .

(२) महाराषर महानगरपाललका अधिननयम कलम २६७ (अ) मध्ये अवैि
बाींिकाम असलेल्या इमारतीवर मालमत्ता कराच्या दप्ु प् शास्ती लावण्याची
तरतद
ू आहे .

त्यानस
ु ार कर व शास्ती आकारल्यामळ
ु े ्ॉवर ॲण्ड इन्रास्रक्चर

प्रोव्हाइडसस असोलसएशन, नवी ददल्ली व इतर याींनी उक्त कलमास, रर्
याधचकेव्दारे (क्र.१२१८९/२०१९) मा.उच्च न्यायालय, औरीं गाबाद खींडपीठ येिे
आव्हान ददले आहे .
्ॉवसस

सदर याधचकेमध्ये मा.न्यायालयाने “पढ
ु ील ददनाींकापयांत मोबाईल

ननषकालसत/लसल

न

करण्याचे

तसेच

महानगरपाललकेने

केलेल्या

मल्
ु याींकनानस
ु ार कराचा भरणा याधचकाकत्याांनी करणे क्रमप्राप्त असेल” असे
आदे श ददनाींक ०९ ऑक््ोबर, २०१९ रोजीच्या सन
ु ावणीत ददले आहे त.

महाराषर महानगरपाललका अधिननयम कलम २६७ (अ) मिील तरतद
ू ी

व स्िायी सलमतीने पाररत केलेल्या ठरावानस
ु ार परभणी महानगरपाललकेकडून
अधिकृत व अनधिकृत मोबाईल ्ॉवससना अनक्र
ु मे रुपये १५,०००/- व रुपये
३०,०००/- कर आकारणी करण्यात येत आहे .

मात्र, सदर कर आकारणी ववरोिात इींडस ्ॉवर लललम्े ड, पण
ु े या

कींपनीने मा.उच्च न्यायालयात याधचका (क्र.११३४५/२०१८) दाखल केली असन
ू
सदर प्रकरण न्यायप्रववष् असल्याचे परभणी महानगरपाललकेने कळववले
आहे .

मराठवाडा

ववभागातील

नगरपररर्षदा/नगरपींचायती

याींच्या

हद्दीत

असलेल्या अधिकृत मोबाईल ्ॉवरससकडून ननयलमतपणे कर वसल
ु करण्यात
येतो. तसेच, ज्या मोबाईल कींपनीींनी परवानगी घेतलेली नाही, त्याींच्यावर

अधिकृत ्ॉवससना आकारण्यात येणाऱया कराच्या दप्ु प् इतकी शास्ती लावन
ू
दीं डात्मक कायसवाही करण्यात येत असल्याचे ववभागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाद
ववभाग याींनी कळववले आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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मुांबई येथील िाांद्रे-िरळी सी-ललांििर अत्याधनु नि
रुग्णिादहिा ि रामा सेंटर उपलब्ध िरणेबाबत

(२७)

*

८३३ श्री.विजय ऊफच भाई धगरिर : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम

(सािचजननि उपक्रम) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई येिील वाींद्रे-वरळी सी-ललींकवर रुतणवादहका व रामा सें्र असणे
आवश्यक

असल्याचे

ननदे श मा.उच्च

न्यायालयाने

राज्य रस्ते ववकास

महामींडळाला माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ददल्याचे ननदशसनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील महामागस व राषरीय महामागाांवर अत्यािुननक
रुतणवादहका व रामा सें्र नसल्याने अपघातग्रस्ताींना तात्काळ वैद्यकीय
मदत लमळत नसल्याचे ननदशसनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

मा.उच्च

न्यायालयाच्या आदे शाची अींमलबजावणी करण्याकरीता कोणती उपाययोजना
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) होय, हे खरे आहे .
वाींद्रे-वरळी

सागरी

सेतव
ु र

ददनाींक

२३/०१/२०२०

पासन
ू

पिकर

रामा

केअरची

कींत्रा्ादारामार्सत सस
ु ज्ज रुतण वादहकेची सेवा उपलब्ि असन
ू , जवळच्या
लललावती

रुतणालयात

अद्ययावत

व्यवस्िा

असल्याने

आवश्यकता नाही. मब
ुीं ई-पण
ु े द्रत
ु गती मागासवर ओझडे गावाजवळ रामा सें्र
असन
ू ३ सस
ु ज्ज रुतणवादहका आहे त.
(२) हे खरे नाही.

मा.सवोच्च न्यायालयाने रर् याधचका (लसस्व्हल) क्र.२९५/२०१२ च्या

अनर्ष
ीं ाने ददनाींक ३०/११/२०१७ रोजी ददलेल्या ननणसयानस
ु ग
ु ार रामा सें्र
स्िापन करण्याचे ननदे श ददले होते. त्यानस
ु ार राज्यातील महामागस व राषरीय
महामागासवर एकूण ५६ रामा केअर सें्र कायासस्न्वत आहे त.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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अिोला-गायगाि (जज.अिोला) रस्त्यािरील उड्डाण पुलाचे
िाम अपूणाचिस्थेत असल्याबाबत

(२८)

*

९२१ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम

(सािचजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

अकोला-गायगाव

(स्ज.अकोला)

या

रस्त्यावरील

उड्डाण

पल
ु ाच्या

बाींिकामाला ८ वर्षासपव
ननववदा
ू ी मींजूरी व ननिी दे ण्यात आले असन
ू

प्रक्रक्रयेमध्ये कींत्रा्दाराींशी कामाींच्या कालमयासदेबाबत केलेल्या कराराची मद
ु त
सींपषु ्ात येऊनही सदर उड्डाण पल
ु ाचे काम अपण
ू ासवस्िेत असल्याचे माहे
जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून

आले

व

तदनस
ु ार

सदर

उड्डाण

पल
ु ाचे

काम

त्वररत

पण
ू स

करण्याबाबत तसेच ववलींबास जबाबदार असणाऱया कींत्रा्दाराींववरुध्द कारवाई
करण्याबाबत कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) होय.

परीं तु सदर कामास ६ वर्षाांपव
ू ी ददनाींक २३/०१/२०१४ रोजी केंद्र

शासनाने केंद्रीय मागस ननिी अींतगसत मींजुरी ददली आहे . तद्नींतर रे ल्वे

ववभागाकडून गाळे रचनेस (GAD) मींजूर झाल्यानींतर ननववदा प्रक्रक्रया पण
ू स
करुन ददनाींक १७/१०/२०१६ रोजी कायासरींभ आदे श दे ण्यात आले. कामाची मळ
ू
मद
ु त ही ददनाींक १६/१०/२०१८ पयांत होती. सदर कालाविीमध्ये उपलब्ि

जागेत सावसजननक बाींिकाम ववभागाकडील काम पण
ू स करण्यात आले. तिावप,

रे ल्वे हद्दीतील काम रे ल्वे ववभागाने पण
ू स न केल्यामळ
ु े त्यावर अवलींबन
ू

असलेल्या सावसजननक बाींिकाम ववभागाच्या पोचमागासच्या २ गाळयाींचे काम
पण
ू स करता आले नाही.
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(२) व (३) रे ल्वे ववभागाकडील रे ल्वे हद्दीतील गाळयाचे काम अपण
ू स असल्याने
सावसजननक बाींिकाम ववभागाकडील कामास ववलींब होत आहे . सदर कामास

ददनाींक ३०/०६/२०२० पयांत मद
ु तवाढ मींजूर करण्यात आली आहे . ववलींबास

कींत्रा्दार जबाबदार नसल्याने त्याींचेववरुध्द कायसवाही करण्याचा प्रश्न उद्भवत
नाही.

-----------------

मांगळिेढा (जज.सोलापरू ) येथील उपविभागीय पोलीस अधधिारी
िायाचलयाचे बाांधिाम अपूणाचिस्थेत असल्याबाबत

(२९)

*

६५६ श्री.प्रशाांत पररचारि, प्रा.अननल सोले, श्री.विजय ऊफच भाई

धगरिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय सािचजननि
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :(१)

सोलापरू

स्जल्ह्यातील

मींगळवेढा

येिे

उभारण्यात

येत

असलेले

उपववभागीय पोलीस अधिकारी कायासलयाचे बाींिकाम ठे केदाराींच्या ददरीं गाई व

ननिी अभावी गत १२ वर्षासपासन
ू अपण
ू ासवस्िेत असन
ू केवळ ४० ्क्केच काम
पण
ू स झाले असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशसनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सदर काम वेळेत पण
ू स न करणाऱया दोर्षी
ठे केदाराींवर कारवाई करुन उक्त काम पण
ू स करण्याबाबत कोणती कायसवाही
केली वा करण्यात येत आहे, त्याचे िोडक्यात स्वरुप काय आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) अींशत: खरे आहे .

(२) व (३) उपववभागीय पोलीस अधिकारी, मींगळवेढा या कायासलयाकरीता
प्रशासकीय

इमारत

बाींिणे

या

कामाकरीता

गह
ृ

ववभागामार्सत

ददनाींक

५/३/२००८ रोजी रुपये १८.६० लि इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता प्राप्त
झाली होती. ववलींबाने प्राप्त झालेला ननिी, कामाच्या जागेतील बदल,
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सच
ु ववलेली अनतररक्त कामे व जादा दराच्या ननववदामळ
ु े कामास सि
ु ारीत

प्रशासकीय मान्यतेची आवश्यकता असन
ू रुपये ४४.९५ लि रकमेचे सि
ु ारीत
अींदाजपत्रक उपभोक्ता ववभागाकडे सादर करण्यात आले आहे . सद्य:स्स्ितीत

दरवाजे, णखडक्या, रीं गकाम, प्लींबबींग, ववद्यत
ु ीकरण इ. कामे प्रलींबबत असन
ू
सि
ु ारीत मान्यता व ननिी प्राप्त झाल्यानींतर काम पण
ू स करण्याचे ननयोजन
आहे .

-----------------

निी मुांबई येथील पाम बबच मागाचिरील इमारतीचे भोगिटा
प्रमाणप् महानगरपाललिेने नािारल्याबाबत

(३०)

*

११४० श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप : सन्माननीय नगरवििास मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नवी मब
ींु ई येिील पाम बबच मागासवरील ११९ इमारती या सीआरझेड-२
च्या िेत्रात येत असल्याने सींबधीं ित महानगरपाललकेने त्याींना भोगव्ा

प्रमाणपत्र नाकारल्याचे ददनाींक १ नोव्हें बर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

गत

चार

वर्षासपासन
ू

नवी

मब
ुीं ई

महानगरपाललकेने व लसडको प्रशासनाने कोणतीही कायसवाही न केल्याने

सींबधीं ित ववकासकाींची गैरसोय होत असल्यामळ
ु े शासनाने सदर प्रकरणी
त्वरीत चौकशी करुन कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ लशांदे : (१) नवी मब
ुीं ई महानगरपाललका िेत्रात एकूण ११९
इमारतीींचे बाींिकाम सीआरझेड-२ िेत्राने बाधित होत असल्याने व त्यास

महाराषर कोस््ल झोन मॅनज
े में ् ऑिोरर्ीचा (MCZMA) ना-हरकत दाखला
नसल्याने त्याींना भोगव्ा प्रमाणपत्र नाकारले, ही वस्तस्ु स्िती आहे .
(२)

केंद्र

शासनाच्या

पयासवरण

ववभागाने

ददनाींक

१८/०३/२०१८

च्या

अधिसच
ू नेव्दारे Post Facto Approval दे ण्यासाठी व केंद्र शासनाकडे
प्रस्ताव सादर करणेकरीता ददनाींक ३०/०६/२०१८ पयांत मद
ु त ददली होती.
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या सींदभासत महानगरपाललकेकडे एकूण ६१ प्रस्ताव प्राप्त झाले होते.

हे सवस प्रस्ताव MCZMA कडे Post Facto Approval साठी सादर करण्यात
आलेले आहे त. याबाबत महानगरपाललकेमार्सत पाठपरु ावा करण्यात येत आहे .

सीआरझेडने बाधित होणाऱया इमारतीींना केंद्र शासनाच्या पयासवरण

ववभागाकडून

मींजूरी

लमळाल्यानींतर

भोगव्ा प्रमाणपत्र

मींजूर करण्याची

कायसवाही करण्यात येणार असल्याचे, नवी मब
ुीं ई महानगरपाललकेने कळववले
आहे .

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------

निी मुांबई येथील आांतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारणीचे
िाम प्रलांबबत असल्याबाबत

(३१)
ताांब,े

*

२४८ श्री.विक्रम िाळे , श्री.हे मत
ां टिले, श्री.सनतश चव्हाण, डॉ.सध
ु ीर
श्री.दत्ता्य

सािांत,

श्री.बाळाराम

पाटील,

श्री.श्रीिाांत

दे शपाांडे :

सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाच्या अखत्यारीतील लसडकोव्दारा नवी मब
ींु ईत उभारण्यात येत
असलेल्या आींतरराषरीय ववमानतळ

उभारणीचे

ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

काम

प्रलींबबत असल्याचे

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे व
त्याबाबतची सद्य:स्स्िती काय आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) व (२) नवी मब
ुीं ई आींतरराषरीय ववमानतळ हा प्रकल्प
सावसजननक खाजगी भागीदारी तत्त्वावर ववकसीत करण्यात येत असन
ू सदर

प्रकल्पासाठी नवी मब
ुीं ई इीं्रनॅशनल एअरपो्स प्रा.लल. याींची सवलतिारक
म्हणून ननवड करण्यात आलेली आहे . सरु
ु वातीला क्रकमान प्रवासी िमता १०
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दशलि

प्रवासी

मालवाहतक
ू

प्रनतवर्षस

िमतेसह

(एम.पी.पी.ए.)

इतर

आवश्यक

आणण

सवु विा

०.२६

दशलि

असणारा

नवी

इतक्या

मब
ुीं ई

आींतरराषरीय ववमानतळ ्प्पा-१ चा ववकास सन २०२१-२०२२ पयांत पण
ू स होणे
अपेक्षित आहे .

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

राज्यात मख्
ु यत: अमरािती ि अहमदनगर येथील
रस्त्याचे िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(३२)

*

श्री.हे मत
ां

११०५ श्री.प्रविण पोटे -पाटील, श्री.सदालशि खोत, श्री.विक्रम िाळे ,
टिले,

श्री.सनतश

चव्हाण,

डॉ.सध
ु ीर

ताांबे,

डॉ.पररणय

फुिे,

श्री.अरुणभाऊ अडसड : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम
िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात मख्
ु यत: अमरावती येिील ररींग रोड, चाींदरु रे ल्वे मख्
ु य रस्ता,
माडी

रोड,

अींजनगाव

सज
ु ी

येिील

मख्
ु य

रस्ता

तसेच

अहमदनगर

स्जल्ह्यातील अमरापरू , पािडी, कडा, कजसत ते लभगवण या रस्त्याींची केंद्रीय

मागस ननिी व हायब्रीड ॲन्यई
ु ्ी अींतगसत मींजूर झालेल्या रस्त्याची कामे गत
एक वर्षाांपासन
ू अधिकाऱयाींच्या ददरीं गाई व गैरव्यवहारामळ
ु े प्रलींबबत असन
ू
रस्त्याची गण
ु वत्ता तपासण्यासाठी स्वतींत्र अलभयींता न नेमातच कोयवयविीींची

दे यके काढल्यामळ
ु े राज्यातील १९६ रस्त्याींच्या कामाची तपासणी करण्याचा
ननणसय सधचव, सावसजननक बाींिकाम ववभाग याींनी माहे माचस, २०१९ मध्ये वा
त्यादरम्यान घेतला असल्याचे ननदशसनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्याचे कामे अिसव् होऊन वेळेत पण
ू स न झाल्यामळ
ु े
नागररकाींमध्ये मोठ्या प्रमाणात असींतोर्ष ननमासण झालेला असन
ू रस्त्याच्या
गण
ु वत्ता तपासणीसाठी स्वतींत्र अलभयींता (इींडडपें डें् इींस्जननयर) ननयक्
ु त केला

जावा व त्या अलभयींत्याच्या अहवालानींतरच ठे केदाराींना दे यके अदा करावीत
असे

बींिनकारक

असताना

केवळ

कायसकारी

अलभयींत्याींच्या

आदे शावरून

कोयवयविीचे दे यके अदा केल्याची बाब ननदशसनास आली आहे , हे ही खरे आहे
काय,
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(३) असल्यास, उक्त दे यके अदा करताना स्वतींत्र अलभयींता व कायसकारी

अलभयींता या दोन्ही पदाच्या दठकाणी एकाच व्यक्तीने स्वािऱया केल्याचे
ददसन
ू आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सदर रस्त्याची कामे त्वररत पण
ू स करुन
गैरव्यवहार करणाऱया सींबधीं ित दोर्षी अधिकाऱयावर कोणती कारवाई केली वा

करण्यात येत आहे , तसेच उक्त रस्त्याची प्रलींबबत कामे केव्हापयांत पण
ू त्स वास
येणार आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) हे अींशत: खरे आहे .
प्रश्नात

नमद
ू

प्रगतीपिावर आहे त.

रस्त्याींवरील

हायब्रीड

ॲन्यई
ु ्ी

अींतगसतची

कामे

हायब्रीड ॲन्यई
ु ्ी तत्वावर मींजूर असलेल्या राज्यातील ननरननराळया

स्जल्ह्यातील एकूण १९६ रस्त्याींच्या कामाींची तपासणी करण्याच्या सच
ू ना
सधचव, सावसजननक बाींिकाम ववभाग याींनी ददनाींक १४/०२/२०१९ च्या पत्रान्वये
सवस मख्
ु य अलभयींता, सावसजननक बाींिकाम याींना ददल्या आहे त.

(२), (३) व (४) सदर रस्त्याींची कामे प्रगतीत असल्याने नागररकाींमध्ये
कोणताही असींतोर्ष ननमासण झालेला नाही.

अमरावती सावसजननक बाींिकाम प्रादे लशक ववभागाींतगसत प्रश्नाींक्रकत

रस्त्याींच्या हायब्रीड ॲन्यई
ु ्ी तत्वाींतगसत मींजरू कामाींच्या तपासणीकरीता
स्वतींत्र अलभयींता याींची शासनाकडून ननयक्
ु ती करण्यात आलेली आहे . स्वतींत्र
अलभयींता

याींनी

दे यके

प्रमाणणत

केल्यानींतरच

उद्योजकास

दे यके

अदा

करण्यात येतात. केंद्रीय मागस ननिी क्रकीं वा इतर योजनेंतगसत मींजूर कामाींची
तपासणीकरीता स्वतींत्र अलभयींता नेमण्याची तरतद
ू नाही.

अहमदनगर सावसजननक बाींिकाम मींडळाींतगसत प्रश्नाींक्रकत हायब्रीड

ॲन्यई
ु ्ी अींतगसत मींजूर रस्त्याींच्या कामाींवर गण
ु वत्ता तपासणे व दे यके अदा
करणे यासाठी स्वतींत्र अलभयींत्याींची नेमणूक/ ननयक्
ु ती होईपयांत हायब्रीड
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ॲन्यई
ु ्ीचे

काम

पाहणाऱया

सींबधीं ित

कायसकारी

अलभयींता

याींनी

स्वतींत्र

अलभयींता म्हणून कामकाज पाहण्याबाबत मख्
ु य अलभयींता, नालशक याींनी
आदे लशत केले असन
ू , त्याप्रमाणे कायसवाही झाली आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

मांब
ु ईत फेरीिाल्याांना पयाचयी जागा दे ण्याबाबत
(३३)

*

११६८ श्री.जनादच न चाांदरू िर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हे मत
ां टिले,

श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.हुस्नबानू खललफे,

डॉ.रणजजत पाटील, श्री.विलास पोतनीस, श्री.हररलसांग राठोड : ताराांकित प्रश्न
क्रमाांि ४१९९६ ला ददनाांि ११ जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत
सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मब
े ारी १०० मी्र अींतरापयांत र्ेरीवाल्याींनी बसू
ुीं ईतील रे ल्वे स्िानकाींशज
नये असा मा.उच्च न्यायालयाचा आदे श असतानाही शासनाकडून याबाबत
अींमलबजावणी होत नसल्याचे ननदशसनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मब
ुीं ई व राज्यात वाढते शहरीकरणात गरीब असींघ्ीत
िेत्रातील कामगार व लोकाींच्या वाढत्या गरजा लिात घेता शासनाच्या
आदे शानस
ु ार

महानगरपाललकेने

र्ेरीवाला

िेत्र

तयार

करुन

अधिकृत

र्ेरीवाल्याींना परवाने दे ण्याचे िोरण आखले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बह
ुीं ई महानगरपाललकेने मब
ुीं ई शहरासाठी र्ेरीवाला िोरण
ृ न्मब

ननस्श्चत करुन शहरातील इच्छूक र्ेरीवाल्याींकडून ववववि अ्ी व शतीनस
ु ार

अजस मागववण्यात आल्याचे ददनाींक ६ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननदशसनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, र्ेरीवाल्याींकडून एकूण क्रकती अजस प्राप्त झाले असन
ू त्यापैकी
क्रकती अजस पात्र ठरले आहे त तसेच र्ेरीवाल्याींसाठी शहरातील क्रकती जागा

महापाललकेने ननस्श्चत केल्या आहे त, याबाबत शासनाने चौकशी करुन रे ल्वे
स्िानकाशेजारील

र्ेरीवाल्याींचे

अनतक्रमण

ह्ववण्याबाबत

सदरहू
र्ेरीवाल्याींना पयासयी जागा दे ण्याबाबत कोणती कायसवाही केली वा करण्यात
येत आहे व त्याबाबतची सद्य:स्स्िती काय आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

तसेच
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श्री.एिनाथ लशांदे : (१) मा.न्यायालयाच्या ददनाींक ०१/११/२०१७ रोजीच्या

आदे शानस
ु ार, रे ल्वे स्िानकापासन
ू १५० मी्र अींतरापयांतचे िेत्र ना-र्ेरीवाला

िेत्र म्हणून घोवर्षत करण्यात आले असन
ू र्ेरीवालामक्
ु त ठे वण्याचे ननदे श
बह
ींु ई महानगरपाललकेमार्सत ननरीिक (अनतक्रमण ननमल
ुस न) याींना दे ण्यात
ृ न्मब
आले आहे त. तसेच सदर पररसर ना-र्ेरीवाला िेत्र घोवर्षत करण्यात आला

असन
ू रे ल्वे स्िानकापासन
ू १५० मी्र अींतरावर सीमाींकन करण्यात आले
आहे .

(२) केंद्र शासनाने पदपि ववक्रेते (उपजीववका सींरिण आणण पदपिावरील

ववक्रीचे ववननयमन) अधिननयम, २०१४ लागू केलेला असन
ू राज्य शासनाने,
महाराषर

पिववक्रेता

(उपजीववका

सींरिण

आणण

पदपिावरील

ववक्रीचे

ववननयमन) (महाराषर) ननयम, २०१६ ददनाींक ३ ऑगस््, २०१६ रोजी प्रलसध्द
केलेले आहे त.

तद्नींतर सदर अधिननयमातील कलम ३८(१) मिील तरतद
ु ीनस
ु ार

राज्य शासनाने पिववक्रेता (उपजीववकेचे सींरिण व पिववक्री ववननयमन)

(महाराषर) योजना २०१७ ददनाींक ९ जानेवारी, २०१७ रोजी योजना प्रलसध्द
केली

आहे .

यानर्ष
ीं ाने
ु ग

र्ेरीवाला

िोरणाच्या

अींमलबजावणीची

स्िाननक स्वराज्य सींस्िाींमार्सत करण्यात येत आहे .

कायसवाही

(३) हे खरे आहे .

(४) बह
ुीं ई महानगरपाललकेस र्ेरीवाल्याींकडून ९९,४३५ अजस प्राप्त झाले
ृ न्मब
असन
ू आवश्यक कागदपत्रे व छाननी अींती सद्य:स्स्ितीत १५,३६१ पिववक्रेते
पात्र झालेले आहे त.

मब
ींु ई शहरामध्ये ४०२ रस्त्याींवर ३०,८३२ पिववक्री जागा ननस्श्चत

करण्यात आल्या आहे त.

पात्र पिववक्रेत्याींची सींगणकीय नोंदणी करण्यात आली असन
ू त्याींना

नोंदणी प्रमाणपत्र, ओळखपत्र, पिववक्री जागाींचे

वा्प तसेच

प्रमाणपत्र दे ण्याची कायसवाही महानगरपाललकेमार्सत सरु
ु आहे .

पिववक्री
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रे ल्वे

स्िानकापासन
ू

१५०

मी्र

अींतरावरील

पररसरात

महानगरपाललकेमार्सत ननयलमतपणे प्रनतबींिक गस्त ठे वण्यात येत असन
ू माहे

एवप्रल, २०१९ ते माहे ऑक््ोबर, २०१९ या कालाविीत १,३५,७९४ अनधिकृत
र्ेरीवाल्याींवर महानगरपाललकेमार्सत कारवाई करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

अांधेरी-विलेपाले (मांब
ु ई) येथे सब-िे ऐिजी पल
ू बाांधण्याबाबत
(३४)

*

१७ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण पािसिर,

श्री.ख्िाजा

बेग,

श्री.आनांद

ठािूर,

अॅड.हुस्नबानू

खललफे :

नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मब
ुीं ईच्या

ननयोस्जत

डीपी

प्लान

सन

२०३४

मध्ये

सन्माननीय
प्रस्ताववत

अींिेरी-ववलेपाले दरम्यान पव
ु स पस्श्चमेला जोडणारा अींडरग्राऊींड ४५ र्ु्ाचा
भय
ु ारी सब-वे रे ल्वेमागास खालन
ु जात असन
ू उक्त सब-वे जवळ मोठा नाला

असल्याने पावसाळ्यात पाणी भरण्याचा िोका सींभवत असल्याचे ननदशसनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यापव
ु ीही अींिेरी जोगेश्वरी दरम्यानच्या भय
ु ारी सब-वेमध्ये

पाणी भरले असन
ू मालाड येिील सब-वेमध्ये सन २०१९ च्या पावसाळ्यात

पाणी भरल्याने वाहनात अडकुन दोघाींचा मत्ृ यू झाल्याची घ्ना घडली आहे ,

तसेच लमलन सब-वेमध्ये वारीं वार पाणी भरुन वाहतक
ू ठप्प होत असल्यामळ
ु े
सदर ननयोस्जत सब-वे हा िोकादायक ठरणार असल्याचे ननदशसनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ववलेपाले पव
ू स पस्श्चम जोडणारा पल
ु हा ३० र्ु्ाचा असन
ू
वाहतक
ु ीस अपरु ा ठरत असल्याने नववन प्रस्ताववत सदानींद दणाईत हॉस्स्प्ल

जवळील अींडरग्राऊींड सब-वे ऐवजी उक्त दठकाणी पव
ु स पस्श्चमेस जोडणारा पल
ू
बाींिण्याची आवश्यकता असल्याचे ननदशसनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय

आढळून आले व त्यानर्ष
ीं ाने प्रस्ताववत सबवे न बाींिता त्यादठकाणी पल
ु ग
ू
बाींिण्याकरीता कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.एिनाथ लशांदे : (१), (२), (३), (४) व (५) मब
ींु ईतील अींिेरी-ववलेपाले
दरम्यान पव
ु -स पस्श्चमेला जोडणारा ४५ र्ु् प्रस्ताववत भय
ु ारी सब-वे ऐवजी
त्यादठकाणी पल
बाींिण्याकरीता सल्लागाराची नेमणूक
ू
सल्लागाराच्या

सल्ल्यानस
ु ार

प्रािान्याने करण्यात येणार आहे .

पढ
ु ील

कायसवाही

करण्यात येऊन,

महानगरपाललकेमार्सत

सदर दठकाणी प्रस्ताववत सब-वे ऐवजी पल
बाींिण्याचा प्रस्ताव
ू

असल्याने त्यादठकाणी पाणी भरण्याचा िोका सींभवत नाही.

तसेच सदर दठकाणी अस्स्तत्वात असलेल्या नाल्यातन
ू दरवर्षीप्रमाणे

गाळ काढून नाल्यातील पाणी सल
ु भरीत्या प्रवाही केले जात असल्याचे
बह
ुीं ई महानगरपाललकेने कळववले आहे .
ृ न्मब

-----------------

दहांगोली शहरामध्ये भूलमगत गटार योजनेचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत
(३५)

*

१६५४ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दहींगोली शहरामध्ये स्जल्हा रुतणालय पररसरात सरु
ु असलेल्या भलू मगत
ग्ार योजनेच्या कामामळ
ु े अनेक दठकाणी रस्त्याींचे खोदकाम करण्यात आले

असन
ू सदर भलू मगत ग्ार योजनेचे काम अत्यींत सींिगतीने सरु
ु असल्याचे
माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास,

सदर

योजनेचे

काम

ननिी

सींपल्याने

प्रलींबबत

असल्याकारणास्तव गींभीर रुतण घेऊन येणाऱया रुतणवादहकाींना र्ेरी मारुन
जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार शासनस्तरावर काय कायसवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.एिनाथ लशांदे : (१) दहींगोली भय
ु ारी ग्ार योजनेस महाराषर सव
ु णस जयींती
नगरोत्िान अींतगसत मान्यता दे ण्यात आलेली आहे .

सदर योजना ही ववस्तत
ू सवस उपाींगननहाय कामे ही
ृ स्वरुपाची असन

९५% पण
ू स झालेली आहे .

उवसररत कामे अींनतम ्प्प्यात असन
ू ददनाींक ३१ माचस, २०२० पयांत

पण
ू स करण्याचे दहींगोली नगरपररर्षदे चे ननयोजन आहे .
(२) हे खरे नाही.
दहींगोली

शहरातील

स्जल्हा

रुतणालय

पररसरातील

भय
ु ारी

ग्ार

योजनेचे काम पण
ू स झालेले असन
ू काम पण
ू स होताच सींपण
ू स रस्ता रहदारीसाठी
मोकळा करण्यात आलेला आहे .

(३) व (४) सदर प्रकल्पाचे काम ददनाींक ३१ माचस, २०२० पयांत पण
ू स करण्याचे
व सींपण
ू स प्रकल्प कायासस्न्वत करण्याचे दहींगोली नगरपररर्षदे चे ननयोजन आहे .
-----------------

मुांबईतील बीडीडी चाळीांच्या पुनविचिासाच्या िामाबाबत
(३६)

*

१९३८ श्री.महादे ि जानिर, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.शरद

रणवपसे, अॅड.हुस्नबानू खललफे, श्री.जनादच न चाांदरू िर, श्री.रामहरी रुपनिर,
डॉ.िजाहत लमझाच, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे, श्री.अमरनाथ राजरू िर,

श्री.आनांदराि पाटील, आकिच.अनांत गाडगीळ : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४१६४२
ला ददनाांि १८ जल
ु ,ै २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय
गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ ननमाचण मां्ी पढ

(१) मब
ुीं ईतील ववशेर्षत: वरळी, ना.म.जोशी मागस व नायगाव येिील बीडीडी

चाळीींच्या पन
ु ववसकासाचा ननणसय सम
ु ारे चार वर्षाांपव
ू ी घेण्यात आला असन
ू

प्रत्यिात कामाला सरु
ु वात करण्यात आली नसन
ू पन
ु वससन प्रकल्पाबाबतची
प्रक्रक्रया अत्यींत सींिगतीने सरु
ु असल्याने स्िाननकाींमध्ये सींभ्रम ननमासण
झाल्याचे ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, म्हाडाकडून सींक्रमण लशबबराींची यादी लागल्यानींतर काही

स्िाननक सींक्रमण लशबबरात स्िलाींतरीत झाले असन
सींक्रमण लशबबरात
ू

स्िलाींतररत न झालेल्या स्िाननकाींवर म्हाडाकडून कोणतीच कारवाई करण्यात
आली

नसल्याने

स्िलाींतरीत

झालेल्या

स्िाननकाींमध्ये

झाल्याचे ननदशसनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

असींतोर्ष

ननमासण

(३) असल्यास, सींक्रमण लशबबरासाठीचा करार नोंदणीकृत असावा, पन
ु वससन

प्रकल्पातील सदननकेचा नोंदणी करार तसेच दे खभाल दरु
ु स्तीचा ननिी जाहीर
करावा अशा मागण्या रदहवाशाींनी केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, बीडीडी चाळीींच्या पन
ु ववसकासाच्या सींदभासत घेण्यात आलेल्या
ननणसयाचे स्वरुप काय आहे , चार वर्षाांचा कालाविी होवन
ू ही सदर कामास

सरु
ु वात न होण्याची कारणे काय आहे त, त्यासींदभासतील सद्य:स्स्िती काय
आहे व पन
ु ववसकासाच्या कामास केव्हा सरु
ु वात करण्यात येणार आहे आणण

बीडीडी चाळ पन
ु वससनाचे काम जलदगतीने करण्याबाबत शासनाकडून कोणती
कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जजतें द्र आव्हाड : (१) अींशत: खरे आहे .

ना.म.जोशी मागस, नायगाींव व वरळी येिील बी.डी.डी. चाळीींच्या

पन
ु ववसकास प्रकल्पाींच्या बाींिकामासाठी कींत्रा्दाराींची ननयक्
ु ती करण्यात आली
असन
ू ,

त्याींना

कायासदेशही

दे ण्यात

आलेले

आहे त.

उक्त

चाळीमिील

रदहवाश्याींची पात्रता ननस्श्चत करण्याचे काम सरु
ु आहे . प्रकल्प ववरोिी
रदहवाश्याींचा एक ग् चुकीची मादहती पसरवत असन
ू , अवाजवी मागण्याही

करीत असल्याने, स्िाननक रदहवाश्याींमध्ये सींभ्रम ननमासण झाला आहे . त्यामळ
ु े

सदरहू प्रकल्प पण
ू स होण्यास ववलींब लागत आहे .
(२) ना.म.जोशी प्रकल्पामिील जे भाडेकरु म्हाडाच्या सींक्रमण लशबबरात
स्िलाींतरीत झालेले आहे त त्याींच्याकडून, सींक्रमण लशबबरात स्िलाींतरीत न
झालेल्या भाडेकरुीं ववरुध्द कायसवाही करण्याची मागणी होत आहे .
(३) अींशत: खरे आहे .
दे खभाल

दरु
ु स्ती

ननिी

(Corpus

Fund)

कोणतीही मागणी रदहवाश्याींनी अद्याप केलेली नाही.

जाहीर

करण्याबाबत

54

(४) व (५) बी.डी.डी. चाळीींच्या पन
ु ववसकासाचा प्रकल्प वव.नन.नन. ३३(९)(बी)

नस
ु ार राबववण्याींत येणार असन
ू , त्याअींतगसत ननवासी पात्र गाळे िारकाींना ५००
चौ.र्ु. च्ई िेत्रर्ळाची सदननका ववनामल्
ू य व मालकी तत्वावर तसेच,
चाळीबाहे रील पात्र ननवासी झोपडीिारकाींना महाराषर झोपडपट्टी (सि
ु ारणा,
ननमल
ूस न

व

पन
ु ववसकास)

अधिननयम,

१९७१

मिील

तरतद
ु ीनस
ु ार

अन्य

झोपडीिारकाींप्रमाणे सदननका ववनामल्
ू य व मालकी तत्वावर अनज्ञ
ु ेय करण्यात
आली आहे . बी.डी.डी. चाळीींच्या पन
ु ववसकासासाठी बाींिकाम कींत्रा्दाराींची

ननयक्
ु ती करण्यात आली असन
ू , कायासदेश दे खील दे ण्यात आलेले आहे त.
भाडेकरुीं ची पात्रता ननस्श्चत करण्याची कायसवाही तीन सिम प्राधिकारी तिा

उपस्जल्हाधिकारी (अनत/ननषका.) याींच्याकडून सरु
ु आहे . सदरहू प्रकल्पातील
असहकायस करणाऱया भाडेकरुीं ववरुध्द ननषकासनाची कायसवाही करण्यासाठी
नगरववकास

ववभागाने

ददनाींक

२९/०८/२०१९

रोजी

प्रािलमक

अधिसच
ू ना

प्रलसध्द केलेली असन
ू अींनतम अधिसच
ू ना प्रलसध्द करण्याची कायसवाही त्या
ववभागाकडून करण्यात येणार आहे .
-----------------

पेल्हार धरणातील जलशुद्धीिरण िेंद्रामधील यां्े
दे खभाल दरु
ु स्तीअभािी बांद असल्याबाबत

(३७)

*

२०३९ श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां
टिले,

श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

वसई-ववरार

शहराला

पाणीपरु वठा

करणाऱया

पेल्हार

िरणाच्या

जलशद्ध
ु ीकरण केंद्रातील आठपैकी पाच यींत्रे दे खभाल दरु
ु स्ती अभावी दोन
वर्षाांपासन
ू बींद असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशसनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वसई-ववरार शहरातील प्रामख्
ु याने गोणखवरे , वालीव, राजावली,

द्वरी, सानतवली आणण जच
ु ींद्र या भागातील नागररकाींना दररोज १४ दशलि
लल्र पाणीपरु वठा करणाऱया पेल्हार िरणाच्या जलशध्
ु दीकरण केंद्रातील यींत्रे
बींद असल्यामळ
ु े नागरीकाींना अशध्
ु द पाण्याचा परु वठा होत आहे, हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्यास, सदरचे यींत्र

दरु
स
ु स्त करुन याप्रकरणी दल
ु ि

तालक्
ु यातील

पिाच्या

करणाऱया

जबाबदार अधिकारी/कमसचारी याींच्यावर कारवाई करण्याची मागणी वसई
६

जानेवारी,

एका

२०२०

राजकीय
रोजी

वा

स्िाननक

त्यासम
ु ारास

महोदयाींकडे केली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

शासनाने

पदाधिकाऱयाने

ननवेदनाव्दारे

चौकशी करुन

ददनाींक

मा.मख्
ु यमींत्री

जलशध्
ु दीकरण

केंद्रातील यींत्रे दरु
ु स्त करण्याबाबत कायसवाही करुन सदर प्रकरणी दोर्षी
अधिकारी/कमसचारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) हे खरे नाही.
प्रक्रक्रया

पेल्हार येिील जलशध्
त्याव्दारे
ु दीकरण प्रकल्प कायासस्न्वत असन
ू
केलेला

पाणीपरु वठा

शहरास

करण्यात

येत

असल्याचे

महानगरपाललकेने कळववले आहे . तिावप, या केंद्रातील ६ प्रेशर क्रर्ल््र व एक

५० एच.पी. िमतेचा पींप कायासस्न्वत असन
ू २ प्रेशर क्रर्ल््र व २ पींप स््ँ ड
बाय स्स्ितीत ठे वण्यात येतात.

(२) वसई ववरार शहरातील गोणखवरे व वालीव या भागात पेल्हार पाणीपरु वठा
योजनेंतगसत पाणीपरु वठा करण्यात येतो.

जुचींद्र, राजावली, द्वरी व नायगाव पव
ु स या भागात सय
ु ास पाणीपरु वठा

योजनेंतगसत पाणीपरु वठा करण्यात येतो. सदर भागात परु ववण्यात येणाऱया

पाण्याची तपासणी शासन मान्य प्रयोग शाळे मार्सत व आरोतय ववभागामार्सत

करण्यात आली असन
ू सदरचे पाणी सामान्य व वपण्यास योतय असल्याचे
वसई-ववरार शहर महानगरपाललकेने कळववले आहे .

तिावप, सानतवली भागात ववतरण व्यवस्िेचे काम सरू
ु असल्याने

तेिे नळजोडण्या ददल्या नाहीत.

(३) अशा प्रकारचे ननवेदन प्राप्त झाले असन
ू पाणी परु वठ्याची गण
ु वत्ता व

शध्
ु दता राखण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सच
ू ना आयक्
ु त, वसई-ववरार
शहर महानगरपाललका याींना दे ण्यात आल्या आहे त.
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(४) पेल्हार जलशध्
ु दीकरण केंद्र सम
ु ारे ४० वर्षासपव
ु ी बाींिण्यात आले आहे .
वसई-ववरार शहर महानगरपाललका िेत्रातील वाढत्या लोकसींख्येच्या प्रमाणात

पाणीपरु वठा करणेकरीता अस्स्तत्वात असलेल्या प्रल्हार योजनेच्या केंद्रातील
जन
ु े जलशध्
ु दीकरण केंद्र तोडून रॅपीड सँड क्रर्ल््र पध्दतीने ७.५ एम.एल.डी.

िमतेच,े अींदाजपत्रकीय क्रकींमत रुपये २.८१ को्ीचे नवीन जलशध्
ु दीकरण केंद्र

उभारण्यास सवससािारण सभेने मींजूरी प्रदान केली असन
ू ननववदा प्रक्रक्रया सरु
ु
असल्याचे वसई-ववरार शहर महानगरपाललकेने कळववले आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

नागपरू शहरात खाजगी रॅ व्हल्स बसला बांदी
घालण्याच्या प्रस्तािास मांजरू ी ददल्याबाबत

(३८)

*

२१२० श्री.प्रिाश गजलभये : सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नागपरू शहरात स्मा्स

लस्ी प्रकल्प राबववण्यात येत असतानाच

महानगरपाललकेने रहदारीला अडिळा ननमासण होण्याच्या कारणाने शहरात

प्रवासी वाहतक
ू करणाऱया खाजगी रॅ व्हल्स बसला बींदी घालण्याचा प्रस्ताव
मींजूर केला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अन्य शहरातन
ू नागपरू येिे अींदाजे २५० ते ३०० रॅ व्हल्स
बसेस येत असन
ू ऑनलाईन नतकी् बक्रु कीं गची सवु विा उपलब्ि असल्याने
शहरात अींदाजे ५० रॅ व्हल्सचे िाींबे आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार खाजगी बस हे प्रवाशाींच्या सेवेसाठी असल्याने

सदर खाजगी रॅ व्हल्स बसला बींदी न घालण्याकरीता कोणती कायसवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.एिनाथ लशांदे : (१) महानगरपाललकेकडून असा कोणताही प्रस्ताव मींजरू

झालेला नसल्याचे, नागपरू महानगरपाललकेच्या अहवालात नमद
ू करण्यात
आले आहे .

(२), (३) व (४) नागपरू महानगरपाललका हद्दीमध्ये येणाऱया खाजगी रॅ व्हल्स
बसेस िाींबण्यासाठी अद्याप रॅ व्हल्सचे िाींबे ननस्श्चत करण्यात आलेले
नसल्याचे, महानगरपाललकेने त्याींच्या अहवालात नमद
ू करण्यात आलेले आहे .

तिावप, शहरात ववववि मागासने येणाऱया खाजगी रॅ व्हल्सच्या बसेसची

व्यवस्िा शहराबाहे र करण्याच्या उद्देशाने, नागपरू महानगरपाललकेने केलेल्या
ववनींतीस अनल
ु िून, शहर पोलीस उपायक्
ु त (वाहतक
ू ) याींनी शहराच्या बाहे र

बस िाींबे ननस्श्चत करण्याच्या उद्देशाने एकूण १० दठकाणाींची प्रािलमक

मादहती सींकललत केलेली असल्याचे पोलीस उपायक्
ु त (वाहतक
ू ) याींच्या
अहवालात नमद
ू करण्यात आलेले आहे .
-----------------

उस्मानाबाद जजल््यात लोिशाहीर अण्णाभाऊ साठे दललत िस्ती
सध
ु ार योजनेंतगचत गैरव्यिहार झाल्याबाबत
(३९)

*

२२४० श्री.सजु जतलसांह ठािूर : सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उस्मानाबाद स्जल्हा ननयोजन वावर्षसक योजनेत सन २०१८-२०१९ व २०१९-

२०२० मध्ये स्जल्हाधिकारी कायासलयाच्या नगरववकास शाखेस लोकशाहीर

अण्णाभाऊ साठे दललत वस्ती सि
ु ार योजनेंतगसत ९ को्ी ३५ लाख रुपये
नगरपाललकेला दे ण्यासाठी ददले असता त्याींनी परस्पर गैरव्यवहार केल्याचे
माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उस्मानाबाद स्जल्ह्यातील नगरपररर्षद व नगरपींचायतीकडून
प्रस्ताव न मागववता, ननिी न दे ता तसेच अींदाजपत्रकाींना ताींबत्रक मान्यता न

घेता स्जल्हाधिकारी कायासलयातील नगरववकास ववभागाला कोणताही अधिकार
नसताना ननयमबाहय पध्दतीने ननववदा प्रक्रक्रया केल्याचे ननदशसनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी ववभागामार्सत कोणत्याही सादहत्याचा

परु वठा न करता पैसे वा्प करण्यात आले असन
सदर गैरव्यवहार
ू

लपववण्याकरीता नगरपररर्षद व नगरपींचायतीना सादहत्य परु वठा करण्यास

सरु
ु वात झाली असल्याने सदर सादहत्य परु वठा िाींबवन
ू सींबधीं ितावर त्वररत
गन्
ु हा दाखल करावा अशी मागणी लोकप्रनतननिीींनी केली आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

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

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) व (२) उस्मानाबाद स्जल्हा वावर्षसक योजनेंतगसत सन
२०१८-२०१९ व सन २०१९-२०२० या वर्षासतील स्जल्हा ननयोजन सलमतीमार्सत
नगरववकास

शाखेस

प्राप्त

ननिीच्या

ववननयोगात

जानेवारी, २०२० च्या सम
ु ारास ननदशसनास आलेले आहे .
(३) होय.
(४)

व

(५)

सदर

प्रकरणी

अपर

गैरव्यवहार

स्जल्हाधिकारी,

झाल्याचे

उस्मानाबाद

याींचे

अध्यितेखाली ददनाींक १७/०१/२०२० च्या आदे शान्वये चौकशी सलमती गठीत

करण्यात आलेली आहे . सदर चौकशी सलमतीच्या ददनाींक २९/०१/२०२० अन्वये
सादर केलेल्या प्रािलमक चौकशी अहवालानस
ु ार तत्कालीन स्जल्हा प्रशासन
अधिकारी

तिा

तहलसलदार

(सवससािारण),

स्जल्हाधिकारी

कायासलय,

उस्मानाबाद याींना ददनाींक २९/०१/२०२० अन्वये ननलींबबत करण्यात आलेले
आहे .

मा.लोकप्रनतननिी

याींच्या

ददनाींक

२७/०१/२०२०

च्या

ननवेदनाच्या

अनर्ष
ीं ाने अपर ववभागीय आयक्
ु ग
ु त-१, औरीं गाबाद याींचे अध्यितेखाली स्वतींत्र
चौकशी सलमती गठीत करण्यात आलेली आहे . सदर प्रकरणी उपरोक्त दोन्ही
सलमत्याींमार्सत चौकशी सरु
ु आहे .

-----------------
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मुांबईतील िारखाने/गोदामे ि िस्त्याांिररता अजग्न
सुरक्षक्षततेच्यादृष्ट्टीने उपाययोजना िरण्याबाबत

(४०)

*

१७४

श्री.किरण

पािसिर,

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.आनांद

ठािूर,

श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामननिास लसांह, श्री.विजय ऊफच

भाई धगरिर, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.रामदास िदम, श्री.सनतश
चव्हाण,

श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाचणी,

श्री.विक्रम

िाळे ,

श्री.जगन्द्नाथ

लशांदे,

श्री.अरुणिािा जगताप, श्री.महादे ि जानिर : सन्माननीय नगरवििास मां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कुलास (मब
ुीं ई) पस्श्चमेकडील खैरानी रोडवरील धिनरच्या कारखान्याला

आग लागल्याने १५ ते २० गोदामे जळून खाक झाली असन
ू दोन जणाींचा

मत्ृ यू झाल्याची घ्ना ददनाींक २७ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास
घडल्याचे ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यापव
ू ी म्हणजेच ददनाींक १२ डडसेंबर, २०१९ रोजी याच
पररसरात एका र्रसाणाच्या कारखान्याला आग लागल्याची घ्ना घडली
असन
ू

मब
ुीं ई

शहरात

दा्ीवा्ीने

वसलेल्या

वस्त्याींसह

गोदामाींनी

अस्तनसरु िेकडे दल
स
केल्यामळ
ु ि
ु े आगी लागण्याचे प्रमाण वाढले असन
ू

मब
ुीं ईमध्ये गत दहा वर्षासत ४८ हजार ४३४ आगी लागन
ू ६०० जणाींना जीव
गमवावा लागला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मब
ुीं ई शहरातील कुलास, साकीनाका तसेच ठाणे लभवींडी इत्यादी

भागात असलेल्या अवैि गोदामाींच्या बाींिकामाबाबत शासनाकडे अनेक वेळा

तक्रार करुनही शासन त्याकडे जाणीवपव
स दल
स करीत असल्याचे ननदशसनास
ू क
ु ि
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर अवैि गोदामाींसोबत, अवैि रासायननक कारखाने,

हॉ्े ल्स इ. आस्िापनाींची तपासणी करुन बेकायदे शीर गाळे व गोदामे बींद

करण्यात येणार आहे काय व त्यानस
ु ार आजपयांत एकूण क्रकती गोदामाींवर
क्रकीं वा गाळयाींवर कारवाई करण्यात आली आहे,
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्ष
ीं ाने मब
स
करणाऱया
ु ग
ुीं ईतील अवैि गोदामाींवर कारवाई करण्याकडे दल
ु ि

प्रशासनातील अधिकाऱयाींवर कारवाई करुन गोदामाींच्या अस्तनसरु िेच्यादृष्ीने
सींभाव्य िोके, स्जववत व ववत्तहानी यापासन
ू बचाव करण्यासाठी कोणती
कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) मब
ींु ईतील असल्र्ा स्व्हलेज, घा्कोपर (पस्श्चम)

येिील खैरानी रोडवरील २९ गाळ्याींना ददनाींक २७/१२/२०१९ रोजी आग लागन
ू
दोन व्यक्तीींचा मत्ृ यू झाला ही वस्तस्ु स्िती आहे .

(२) खैरानी रोडवरील एका र्रसाणाच्या कारखान्याला ददनाींक १२/१२/२०१९
रोजी आग लागली होती ही वस्तस्ु स्िती आहे .

मब
ींु ईमध्ये सन २००८ ते माहे डडसेंबर, २०१९ या कालाविीत ५६,१४५

आगीच्या घ्ना घडल्या असन
ू त्यामध्ये ६७७ जणाींचा मत्ृ यू झाला आहे .

(३), (४), (५) व (६) खैरानी रोड, कुलास, मब
स नेनत
ीं र
ुीं ई येिील आगीच्या दघ
ु ्
तेिील २५० गाळ्याींची बह
ींु ई महानगरपाललकेमार्सत तपासणी करण्यात
ृ न्मब
आली आहे . त्यापैकी ८१ गाळ्याींवर मब
ुीं ई महानगरपाललका अधिननयम, १८८८
अन्वये नो्ीस बजाववण्यात आल्या असन
दोर्षी व्यक्तीींवर गन्
ू
ु हे दाखल
करण्यात

आले

आहे त.

तसेच

ननरीिणाखाली ठे वण्यात आला आहे .
ववजेच्या

घालण्यासाठी,

सदोर्ष

वीज

सदर

जोडणी/ताराींमळ
ु े

परु वठा

करणाऱया

पररसर

महानगरपाललकेमार्सत

उद्भवणाऱया

घ्नाींना

सींस्िा/कींपनीींना

आळा

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाललकेमार्सत आपत्ती व्यवस्िापन अधिननयम, २००५ च्या कलम ३०
अन्वये नो्ीसा बजावण्यात आल्या आहे त.

लभवींडी पररसर अधिसधू चत िेत्रातील अनधिकृत बाींिकामाींच्या सम
ु ारे

२१०० पेिा जास्त प्रकरणाींवर महाराषर प्रादे लशक ननयोजन व नगर रचना

अधिननयम, १९६६ च्या कलम ५३(१) अन्वये नो्ीस बजाववण्यात आल्या

असन
ू ननषकासनाची कायसवाही प्रगतीपिावर असल्याचे मब
ुीं ई महानगर प्रदे श
ववकास प्राधिकरणाने कळववले आहे .

-----------------
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नागपूर शहरातील महानगरपाललिेच्या शाळा बांद असल्याबाबत
(४१)

*

७३५ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास,

श्री.विजय ऊफच भाई धगरिर, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे, श्री.सजु जतलसांह ठािूर :
सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यात

शासकीय शाळा

मराठी

वाचवा

भावर्षक

सींयक्
ु त

शासकीय
कृती

शाळा

सलमतीतर्े

वाचवा

नागपरू

अलभयानाींतगसत
येिे

धचपको

आींदोलन करण्यात आल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशसनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नागपरू शहरातील महानगरपाललकेच्या १९१ पैकी ५२ शाळा
बींद करण्यात आल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानर्ष
ीं ाने महानगरपाललकेच्या प्सींख्ये अभावी बींद
ु ग

केलेल्या सवस शाळा पन्
ु हा चालू करण्याबाबत काय कायसवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) होय, हे खरे आहे .

(२), (३) व (४) ववद्यार्थयाांच्या प्सींख्येअभावी, मागील २५ ते ३० वर्षासत
महानगरपाललकेच्या
वस्तस्ु स्िती आहे .

५२

शाळा

्प्प्या्प्प्याने

बींद

झाल्या

आहे त,

ही

बींद झालेल्या सवस शाळाींच्या पररसरात, महानगरपाललकेच्यावतीने

ववद्यािी सव्हे िण सरु
ु करण्यात आलेले असन
ू , आवश्यक प्सींख्या प्राप्त
झाल्यास, सींबधीं ित शाळा सरु
ु करण्यात येणार आहे त.
-----------------
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िल्याण-डोंबबिलीतील अनधधिृत बाांधिामाांना
परिानगी दे ण्यात आल्याबाबत

(४२)

*

५४० अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुिे :

सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

कल्याण-डोंबबवली

महानगरपाललकेच्या

नगररचना

ववभागातील

अधिकाऱयाींनी कल्याण पररसरात बाींिकामाींना परवानगी दे ताना ननयमाींचे

उल्लींघन केल्या प्रकरणी त्याींची चौकशी करण्याचा प्रस्ताव लाचलच
ु पत
ववभागाने नगरववकास ववभागाला पाठववला असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१९
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नगररचना ववभागाला दरु
ु स्ती परवानगी दे ण्याचे अधिकार
नसताना कल्याण (प.) येिे नवीन अनधिकृत बाींिकामाींना परवानतया दे ण्याचे
प्रयत्न सींबधीं ित ववभागाकडून केले जात आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) प्रस्तत
ु प्रकरणी श्री.कौस्तभ
ु गोखले याींच्या ददनाींक

१४/०१/२०१९ च्या तक्रारीच्या अनर्ष
ीं ाने अपर महासींचालक, लाचलच
ु ग
ु पत
प्रनतबींिक ववभाग, मब
ींु ई याींचे ददनाींक २०/०४/२०१९ चे पत्र नगरववकास
ववभागास प्राप्त झाले, ही वस्तस्ु स्िती आहे .
(२)

व

(३)

उपरोक्त

प्रस्तावास

अनस
ु रून

आयक्
ु त,

कल्याण-डोंबबवली

महानगरपाललका याींचे अलभप्राय मागववण्यात आले असता त्याींचे अलभप्राय
ददनाींक ३०/०५/२०१९ व ददनाींक २०/११/२०१९ च्या पत्रान्वये प्राप्त झाले.

आयक्
ु त, कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका याींच्या अलभप्रायानस
ु ार

महानगरपाललका िेत्रातील ४००० चौ.मी. िेत्रापयांतच्या भख
ू ींडास बाींिकाम
परवानगी, वापर बदल करण्यास मींजरू ी दे ण्याचे अधिकार सहायक सींचालक
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नगररचना

व

४०००

चौ.मी.

पेिा

जास्त

िेत्राच्या

भख
ु ींडास

बाींिकाम

परवानगी, वापर बदल करण्यास मींजूरी दे ण्याचे अधिकार महानगरपाललका
आयक्
ु त याींना आहे त.

प्रस्तत
तक्रार अजासवर बाजारपेठ पोलीस ठाणे, कल्याण याींनीही
ु

चौकशी केली असन
ू त्याींनी तक्रार ननकाली काढली आहे तसेच ववद्यमान
सहायक सींचालक नगररचना याींच्या एकसदस्यीय सलमतीनेही प्रस्तत
ु प्रकरणी

केलेली कायसवाही ही ननयमोधचत असन
ू तक्रारदाराची तक्रार वस्तस्ु स्ितीवर
आिारीत नसल्याचे ननषकर्षस काढलेले आहे त.
महापाललकेकडे

िेत्रानस
ु ार

व

ववकास

बाींिकाम

ननयींत्रण

मींजूरीसाठी

प्राप्त

ननयमावलीमिील

प्रस्तावास

तरतद
ु ीींनस
ु ार

भख
ू ींडाच्या

सहायक

सींचालक नगररचना व महानगरपाललका आयक्
ु त याींच्या अधिकारान्वये मींजरू ी
दे ण्यात येत,े ही वस्तस्ु स्िती आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

लशतल इस्टे ट, मुांबई येथे जुन्द्या चाळीांच्या पुनविचिास
योजनेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(४३)

*

११२५ डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा
ृ ननमाचण मां्ी पढ

खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील मौलाना शौकत अली मागासवरील लशतल इस््े ् मिील
उपकरपात्र जन्
ींु ई
ु या चाळीींचा पन
ु ववसकास करताना माहे माचस, २०१४ मध्ये मब

इमारत दरु
ु स्ती व पन
ु रस चना मींडळाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र लमळाल्यानींतर ३०
मदहन्यात घरे बाींिून दे ण्याची अ् असन
ू ही ववकासकाने काम सरु
ु केले नसन
ू
कलम ९५(अ) म्हाडा कायदा, १९७१ अन्वये नोंदणीकृत करारनाम्याप्रमाणे

भाडेकरुीं ना १२ मदहन्याचे भाडे पदहल्या मदहन्याच्या आिी दे ण्याची अ्
असन
ू ही सवस भाडेकरुीं चे दहा ते सहा मदहन्याींचे भाडे ववकासकाने ददले
नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, र्ेरीवाले, घरकामगार मदहला, हमाल, छोयवया नोकऱया,
रोजींदारी

करणाऱया

असींघद्त

भाडेकरुीं ना

सींक्रमण

काळासाठी

ललव्ह

लायसन्सने घेतलेल्या जागेचे भाडे दे णे शक्य होत नसल्यामळ
ु े भाडेकरुीं नी
मब
ींु ई इमारत दरु
ु स्ती आणण पन
ु रस चना मींडळाच्या मख्
ु य कायसकारी अधिकारी

याींना ददनाींक २ माचस, २०१९ रोजी पत्र दे वन
ू ही ववकासकाने भाडे ददले
नसल्याचे ननदशसनास आणले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी ददनाींक १९ माचस, २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत

ववकासकाने माहे एवप्रल, २०१९ अखेर भाडे दे ण्याचे मान्य करुनही भाडे ददले
नसल्यामळ
ु े ददनाींक ३ मे, २०१९ रोजी उपाध्यि, म्हाडा याींना पत्र दे ऊनही

म्हाडा अधिकाऱयाींनी कोणतीही कायसवाही न केल्यामळ
ु े ददनाींक ४ डडसेंबर,

२०१९ रोजी लोकप्रनतननिीने मख्
ु य कायसकारी अधिकारी, मब
ुीं ई इमारत दरु
ु स्ती
आणण पन
ु रस चना मींडळ याींना ७ ददवसाींच्या आत भाडेकरुीं ना भाडे दे ण्याची
नो्ीस ददली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, माहे एवप्रल, २०१४ पासन
ू भाडेकरु ललव्ह लायसन्सने राहत
असल्यामळ
ु े ववकासकाला ददलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करुन म्हाडाने घरे
बाींिुन

दे णे

आवश्यक

असताना

त्याींची

घरे

ववकासकाला

दे ण्यात येत

असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन गैरव्यवहार करणाऱया
दोर्षी अधिकारी व ववकासकावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे
व त्याची सद्य:स्स्िती काय आहे,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जजतें द्र आव्हाड : (१) व (२) होय, हे खरे आहे . मब
ुीं ई इमारत दरु
ु स्ती व

पन
ींु ई याींच्या अहवालानस
ु रस चना मींडळ, मब
ु ार, सदर चाळीींच्या पन
ु ववसकासाचे
काम अद्याप सरु
ु झालेले नाही. तसेच, भाडेकरुीं ना ननयलमत भाडे लमळत

नसल्याची तक्रार भाडेकरु/रदहवाशाींकडून मब
ुीं ई इमारत दरु
ु स्ती व पन
ु रस चना
मींडळ याींचेकडे प्राप्त झाली आहे .
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(३) भाडेकरुीं च्या तक्रारीवर मख्
ींु ई इमारत दरु
ु य अधिकारी, मब
ु स्ती व पन
ु रस चना
मींडळ,

मब
ुीं ई

याींनी

ददनाींक

१९/०३/२०१९

रोजीच्या

घेतलेल्या

बैठकीत

ववकासकाने एवप्रल, २०१९ अखेर भाडे दे ण्याची कबल
ु करुनही आश्वासनपत
ु ी
न केल्यामळ
ु े , ववकासकास मींडळाकडून ददनाींक १३/०६/२०१९ रोजी नो्ीस

दे ण्यात आली आहे . तसेच, मा.सभापती, दरु
ु स्ती व पन
ु रस चना मींडळ याींचेकडे
ददनाींक

१८/०६/२०१९

रोजी

झालेल्या

बैठकीत

भाडेकरु/रदहवाश्याींचे

तातडीने दे ण्याबाबतचे आदे श मा.सभापती याींनी ददले आहे त.

भाडे

(४) हे खरे नाही.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

लभिांडी (जज.ठाणे) येथील आददिासी िुटुांबबयाांना न्द्याय लमळणेबाबत
(४४)

*

१२७१ श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाण,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.प्रविण दरे िर,
श्री.नागोराि

गाणार,

डॉ.पररणय

फुिे,

श्री.प्रसाद

लाड :

नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) लभवींडी (स्ज.ठाणे) येिील मब
ींु ई महानगर प्रदे श ववकास प्राधिकरण
िेत्रातील बाींिकामासींदभासत मा.उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याधचकेत

मा.उच्च न्यायालयाने तालक्
अशा
ु यातील अनेक कामे अनधिकृत ठरवन
ू
अनधिकृत बाींिकामासींदभासत कारवाई करण्याचे आदे श ददले होते, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, लभवींडी महानगरपाललका िेत्रातील पोगाव व भाडेगाव येिील

आददवासी पाड्यावर राहणाऱया १३० आददवासी कु्ुींबबयाींच्या घराींवर लभवींडी

महानगरपाललकेच्यावतीने कारवाई करण्यात आली असल्याचे ददनाींक १२
नोव्हें बर २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशसनास आले आहे, हे ही खरे आहे
काय,
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(३) असल्यास, सदर आददवासी कु्ुींबे गत तीन वपढयाींपासन
ू त्याच दठकाणी
राहत

असल्यामळ
ु े

त्याींना

महापाललकेच्या

कारवाईमिून

वगळावे

अशी

आयक्
ु त, लभवींडी महानगरपाललका, स्जल्हाधिकारी, ठाणे तसेच प्रिान सधचव,
नगरववकास ववभाग याींना ननवेदने दे ऊन मागणी करण्यात आली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय

आढळून आले व त्यानस
ु ार सदर आददवासी कु्ुींबबयाींना न्याय दे ण्याच्यादृष्ीने
कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) होय, हे खरे आहे .
(२)

लभवींडी-ननजामपरू

१३२

बाींिकामे

महानगरपाललका

िेत्राींतगसत

मौजे

ब्राम्हणपाडा,

म्हसकरपाडा, पोगाींवपाडा येिील एकूण २५ व मौजे भादवड येिील एकूण
अनधिकृत

घोवर्षत

करुन

सदरची

बाींिकामे

महाराषर

महानगरपाललका अधिननयम व महाराषर प्रादे लशक ननयोजन व नगररचना
अधिननयमातील

तरतद
ु ीनस
ु ार

महानगरपाललकेमार्सत

प्रस्ताववत

ननषकालसत
करण्यात

करण्याचे

आले

होते.

लभवींडी-ननजामपरू
तिावप,

सदर

अनधिकृत बाींिकामाींच्या ननषकासनाच्या कारवाई दरम्यान तेिील रदहवाशाींनी
केलेल्या प्रचींड ववरोिामळ
ु े ननषकासनाची कारवाई करणे शक्य झाले नाही.
(३) होय, हे खरे आहे .

(४) व (५) मौजे पोगाींव व मौजे भादवड पररसरातील जन
ु ी घरे व वाढती
लोकसींख्या ववचारात घेऊन लभवींडी-ननजामपरू महानगरपाललकेने सदर िेत्राचा

मींजूर ववकास योजनेनस
ु ार असलेल्या हरीत िेत्राचा वापर ववभाग बदलन
ू तो

रदहवास वापर ववभाग करण्याचा महासभा ठराव क्रमाींक २१४, ददनाींक
१७ नोव्हें बर, २०१९ अन्वये ननणसय घेतला आहे . सदर ननणसयाच्या अनर्ष
ीं ाने
ु ग

उक्त र्ेरबदलासाठी ददनाींक २० जानेवारी, २०२० रोजी जाहीर नो्ीस प्रलसध्द

करण्यात आली आहे . सदर नो्ीसवर सच
ू ना व हरकती प्राप्त झाल्यानींतर,
उक्त र्ेरबदलाबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेस्तव प्राप्त झाल्यानींतर,
त्यावर गण
ु वत्तेनस
ु ार ननणसय घेण्याची शासनाची भलु मका आहे .
-----------------
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लोिमान्द्य दटळि रुग्णालय शीि, मुांबई येथे ‘मेरो ब्लड बँि’ ि
हृदयरोग शस््कक्रया विभाग िायाचजन्द्ित िरण्याबाबत

(४५)

*

१०४६ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.विलास पोतनीस, श्री.रामननिास

लसांह : सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) लोकमान्य द्ळक रुतणालय शीव, मब
ुीं ई पररसरात ‘मेरो ब्लड बँक’ सरु
ु
करण्याचा प्रस्ताव सन २००९ पासन
ू प्रलींबबत असल्याची गींभीर बाब माहे
जानेवारी, २०२० च्या पदहल्या सप्ताहात ननदशसनास आली आहे , हे खरे आहे
काय,
(२)

तसेच

सदर

रुतणालयातील

हृदयरोग

शस्त्रक्रक्रया

ववभागही

दोन

मदहन्याींकररता बींद करण्यात येणार असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्ष
ीं ाने सदर रुतणालयाच्या पररसरात तातडीने
ु ग

‘मेरो ब्लड बँक’ सरु
करणे तसेच हृदयरोग शस्त्रक्रक्रया ववभाग पन्
ु
ु हा
कायासस्न्वत करण्याबाबत कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे व
त्याबाबतची सद्य:स्स्िती काय आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) हे खरे आहे .

मब
ुीं ई, ददल्ली, कलकत्ता आणण मद्रास या दठकाणी “मेरो ब्लड बँक”

सरु
ु करण्याचा ननणसय केंद्र शासनाच्या आरोतय ववभागाने घेतला होता.

सदर ननणसयास अनस
ु रुन, मेरो ब्लड बँक सरु
ु करण्याकरीता बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाललकेमार्सत लोकमान्य द्ळक मध्यवती सवससािारण रुतणालयातील
जागा एड्स ननयींत्रण सींस्िेच्या ताब्यात दे ण्यात आली आहे .

(२), (३) व (४) लोकमान्य द्ळक मध्यवती सवससािारण रुतणालयाच्या

हृदयरोग शस्त्रक्रक्रया ववभागातील वातानक
ु ू ललत यींत्रणा २१ वर्षे जुनी असल्याने
त्यामध्ये वारीं वार बबघाड होत आहे .

68

सदर यींत्रणा बदलण्याचे काम महानगरपाललकेमार्सत हाती घेण्यात

आले असन
ू , सदर काम प्रगतीपिावर आहे . त्यामळ
ु े हृदयरोग शस्त्रक्रक्रया
ववभाग तात्परु ता बींद ठे वण्यात आला आहे .

तिावप, रुतणालयातील रुतणाींच्या अत्यावश्यक शस्त्रक्रक्रया के.ई.एम.,

नायर व जे.जे. रुतणालय येिे करण्यात येत आहे त.
-----------------

मुांबई ि ठाणे येथील धोिादायि इमारतीांचा पुनविचिास िरण्याबाबत
(४६)

*

४८७ अॅड.हुस्नबानू खललफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अमरनाथ

श्री.आनांदराि

राजूरिर,

पाटील,

डॉ.सध
ु ीर

प्रा.जोगेन्द्द्र

ताांब,े

ििाडे,

श्री.अशोि

डॉ.िजाहत

ऊफच

भाई

लमझाच,

जगताप,

श्री.हररलसांग

राठोड : सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) मब
ुीं ई व मब
ुीं ई उपनगरात गत ५ वर्षासत इमारत कोसळण्याच्या २,७०४

घ्ना घडल्या असन
त्यात २३४ जणाींचा मत्ृ यू तर ८४० जण जखमी
ू

झाल्यामळ
ु े सदर घ्ना ्ाळण्यासाठी स्िापन करण्यात आलेल्या पन
ु ववसलोकन

सलमतीमध्ये ३३ सल्लागार सदस्याींची ननयक्
ु ती करण्यात आली असन
ू सदर
सलमतीच्या माहे माचस, २०१७ ते माचस, २०१९ या दोन वर्षासच्या काळात

सल्लागाराींची एकही बैठक झाली नसल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१९ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ठाणे स्जल्ह्यातील कल्याण-डोंबबवली येिील अनेक इमारती
िोकादायक

असन
ू

स्जववतहानी

होऊ

नये

याकरीता

इमारतीींच्या

पन
ु ववसकासासाठी शासनाने योजना राबवावी ह्या मागणीकरीता तेिील रदहवाशी
सातत्याने आींदोलने करीत असल्याचे ददनाींक ११ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा
त्यासम
ु ारास ननदशसनास आले आहे तसेच मब
ुीं ईतील कामाठीपरु ा येिे म्हाडा
प्राधिकरणाने सन २०१६ मध्ये समह
ू पन
ु ववसकासाींतगसत प्रकल्प उभारण्याची
तयारी केली होती, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून एकही बैठक न घेण्याची कारणे

काय आहे त, बैठक घेतली असल्यास, त्यात काय ननषपन्न झाले तसेच
भववषयात पन
ु ववसकास न करता इमारत कोसळण्याच्या घ्ना घडल्यास त्याची
जबाबदारी शासन घेणार आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन उपरोक्त पररसरातील

इमारतीींचा पन
ु ववसकास करण्याबाबत कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) मब
ुीं ई शहर व उपनगरात जानेवारी, २०१५ ते डडसेंबर,

२०१९ या कालाविीत इमारत कोसळण्याच्या एकूण १४७२ घ्ना घडल्या
असन
ू , त्यामध्ये १०६ जणाींचा मत्ृ यू व ३४४ जखमी झाले आहे त.

तसेच, सदर प्रकरणी अशी कोणत्याही प्रकारची पन
ु ववसलोकन सलमती

बह
ींु ई
ृ न्मब

महानगरपाललकेमार्सत

महानगरपाललकेने कळववले आहे .
(२)

कल्याण-डोंबबवली

येिील

स्िापन

करण्यात

िोकादायक

आली

इमारतीींच्या

नसल्याचे

पन
ु ववसकासासाठी

शासनाने योजना राबवावी या मागणीकरीता तेिील रदहवासी सातत्याने
आींदोलने

करीत

असल्याचे

ददनाींक

११/१२/२०१९

रोजी

वा

त्यासम
ु ारास

ननदशसनास आले नसल्याचे कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेने कळववले
आहे .

कल्याण-डोंबबवली

महानगरपाललकेच्या

मींजूर

ववकास

ननयींत्रण

ननयमावलीमध्ये भाडेकरुव्याप्त अधिकृत इमारतीचे पन
ु वससन करण्याबाबत
पररलशष्-आर नस
ु ार तरतद
ू आहे .
सदर

पररलशष्ामध्ये

नमद
ू

केल्यानस
ु ार,

कल्याण-डोंबबवली

महानगरपाललका िेत्रामिील भाडेकरुव्याप्त अधिकृत असलेल्या िोकादायक
इमारतीींची

पाहणी

करुन,

सलमतीने

लशर्ारस

केलेल्या

इमारतीींना

पररलशष्-आर व ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमिील तरतद
ु ीनस
ु ार पन
ु ववसकास
परवानगी दे ण्यात येत.े
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सदर पररलशष्-आर मिील तरतद
ु ीनस
ु ार भाडेकरुव्याप्त िेत्राच्या

मोबदल्यात

प्रोत्साहनपर

अनतररक्त

च्ईिेत्रासह

२.५

इतक्या

महत्तम

च्ईिेत्र मयासदेत पन
ु वससन/पन
ु ववसकास याबाबत परवानगी प्रदान करणेबाबत
तरतद
ु नमद
ू आहे .

(३) कामाठीपरु ा येिे सन २०१६ मध्ये म्हाडा प्राधिकरणामार्सत कोणत्याही

प्रकारचा समह
ु पन
ु ववसकास प्रकल्प राबववण्याचे प्रस्ताववत करण्यात आले
नसल्याचे गह
ृ ननमासण ववभागाने कळववले आहे .

(४) मब
ुीं ई शहरातील उपकरप्राप्त इमारतीींचा पन
ु ववसकास म्हाडा अधिननयम,
१९७६ व ववकास ननयींत्रण व प्रोत्साहन ननयमावली-२०३४ मिील ननयम ३३(७)
नस
ु ार करण्यात येतो.

उपकरप्राप्त नसलेल्या मब
ुीं ई शहरातील जुन्या इमारतीींचा ववकास हा

ववकास ननयींत्रण व प्रोत्साहन ननयमावली-२०३४ मिील ननयम ३३(७ए) नस
ु ार
करण्यात येतो.

िोकादायक इमारतीींच्या दरु
ु स्तीचे तिा पन
ु बाांिणीचे प्रस्ताव ववकास

ननयींत्रण व प्रोत्साहन ननयमावली-२०३४ ननयम ६० नस
ु ार मींजूर करण्यात
येतात.

मब
ींु ई शहरातील जन्
ु या इमारतीींचा समह
ू ववकास हा ववकास ननयींत्रण

व प्रोत्साहन ननयमावली-२०३४ मिील ननयम ३३(९) नस
ु ार करण्यात येतो.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

सांगमेश्िर-दे िरुख-साखरपा (जज.रत्नाधगरी)
राज्य मागाचची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(४७)

*

३० श्री.प्रसाद लाड, श्री.प्रविण दरे िर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४०८६२

ला ददनाांि २२ माचच, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय

सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) सींगमेश्वर-दे वरुख-साखरपा (स्ज.रत्नाधगरी) राज्यमागस अनेक दठकाणी
मोठमोठे

खड्डे पडून पण
स ः खराब झाला असल्याने मोठ्या प्रमाणावर
ू त

अपघात होवन
ू मनषु यहानी व मालमत्तेचे नक
ु सान होत असल्यामळ
ु े सदरहू
राज्य मागासचे ववनाववलींब मजबत
ु ीकरण, खडीकरण व डाींबरीकरण करण्याचे

काम हाती घेण्यात यावे म्हणून पररसरातील ग्रामस्िाींनी गत ६ मदहन्यापासन
ू
सातत्याने

कायसकारी

अलभयींता,

सावसजननक

बाींिकाम

ववभाग,

धचपळूण,

उपअलभयींता, सा.बाीं. उपववभाग, दे वरुख आददींकडे लेखी ननवेदनाव्दारे मागणी
केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर राज्य मागासचे ववनाववलींब मजबत
ु ीकरण, खडीकरण व
डाींबरीकरण करण्याच्या कामास रुपये ३२ को्ी इतक्या रकमेस प्रशासकीय

मान्यता प्रदान करण्यात आली असन
ीं ल्पात समाववष्
ू उक्त काम अिससक
करुन कामाच्या ननववदा ननस्श्चत करुन काम हाती घेण्याचे ननयोजन
करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींगमेश्वर-दे वरुखसाखरपा राज्य मागासचे काम पण
ू स करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायसवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) प्रश्नाींक्रकत सींगमेश्वर-दे वरुख-साखरपा रस्ता
मजबत
ू ीकरण, खडीकरण व डाींबरीकरण करणेसाठीची मागणीबाबतचे ननवेदन
प्राप्त आहे .

(२) होय, हे खरे आहे .

(३) प्रश्नाींक्रकत काम प्रगतीत असल्याने चौकशी करुन कायसवाहीचा प्रश्न
उद्भवत नाही.

प्रश्नाींक्रकत सींगमेश्वर-दे वरुख-साखरपा हा रस्ता रा.मा.१६६ असन
ू

त्याची एकूण लाींबी ३२ क्रक.मी. आहे .

सदर रा.मा.३२ क्रक.मी. लाींबीमध्ये मातीकाम, रुीं दीकरण व खडीकरण

तसेच ३६ मोऱया व एका पल
रस्त्यावरील खड्डे
ू ाचे काम झाले असन
ू
डाींबरलमधश्रत खडीने भरुन रस्ता वाहतक
ु ीसाठी सस्ु स्ितीत ठे वण्यात आला
आहे .
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तसेच क्रक.मी.०/०० ते १५/०० मध्ये एका िराचे डाींबरीकरणाचे काम

पण
ू स झाले असन
ू उवसरीत प्रगतीत असलेले काम लवकरच पण
ू स करण्याचे
ननयोजन आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

बीड नगरपररषदे च्या मुख्याधधिाऱयाांनी गैरव्यिहार िेल्याबाबत
(४८)

*

१०४७ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बीड शहराच्या ववकासाकरीता शासनाने लसमें् रस्ते, भय
ु ारी ग्ार,

लसव्हरे ज दर्में् प्लाीं्, नाले इत्यादीसाठी करोडो रुपयाींचा ननिी मींजूर केला
असन
ू अमत
ु ारी ग्ार योजनेच्या सींकलन व्यवस्िेचे व
ृ अ्ल योजनेंतगसत भय

मख्
ु य मलवादहनीचे काम, मलशध्
ु दीकरण केंद्र व दोन वे्वेल अशा तीन
आवश्यक बाबीींकरीता जागा मख्
ु याधिकाऱयाींनी उपलब्ि न करुन ददल्यामळ
ु े
कायसकारी अलभयींता याींनी कामास स्िधगती ददल्याचे ननदशसनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शहारातील कॅनॉल रोड, नवगण कॉलेज ते पालवण चौक,
वपींगळे नगर ते पाण्याची ्ाकी यासह १० पेिा अधिक दठकाणी एस्ीपी

प्लाीं्साठी मख्
ु याधिकाऱयाींनी जागा उपलब्ि न करुन ददल्यामळ
ु े भय
ु ारी ग्ार

योजना िाींबली असन
ू नागररकाींना खड्डे तसेच िुळीचा सामना करावा लागत
असल्यामळ
ु े र्ुप्र्ुसाचे, मणक्याचे व ववववि प्रकारचे आजार झाल्याचे
ननदशसनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बीड नगरपररर्षदे च्या मख्
ु याधिकाऱयाींनी शहरातील सवस कामे
आपल्या मजीतील ठे केदाराींना ददल्याचे ननदशसनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्ष
ीं ाने सदर दोर्षी मख्
ु ग
ु याधिकाऱयाींवर र्ौजदारी
कारवाई करण्याबाबत कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.एिनाथ लशांदे : (१) केंद्र शासन परु स्कृत अमत
ृ अलभयानाींतगसत रुपये
१६५.८० को्ी क्रकींमतीच्या बीड शहर मलनन:स्सारण प्रकल्पास प्रशासकीय
मान्यता दे ण्यात आलेली आहे .

सदर प्रकल्पाची कायासन्वयन यींत्रणा महाराषर जीवन प्राधिकरण असन
ू

त्याींनी या प्रकल्पाचे कायासदेश ददनाींक १८ जुल,ै २०१८ रोजी ददले आहे त.

सदर प्रकल्पातील मलशध्
ु दीकरण केंद्र व वे् वेलच्या जागाींच्या

उपलब्ितेअभावी कायसकारी अलभयींता, महाराषर जीवन प्राधिकरण, बीड याींनी
ददनाींक ०२/११/२०१९ च्या पत्रान्वये सदर प्रकल्पाचे काम िाींबववण्यात येत
असल्याचे बीड नगरपररर्षदे स कळववले होते.

परीं तु बीड नगरपररर्षदे ने सदर जागा उपलब्ि करून दे त असल्याबाबत

कळववल्यानींतर कायसकारी अलभयींता, महाराषर जीवन प्राधिकरण, बीड याींनी

ददनाींक २७/१२/२०१९ च्या पत्रान्वये सदर प्रकल्पाचे काम पन्
ु हा सरु
ु करण्यात
आले असल्याचे बीड नगरपररर्षदे स कळववले आहे .

(२) केंद्र शासन परु स्कृत अमत
ृ अलभयानाींतगसत बीड शहर मलनन:स्सारण
प्रकल्पाचे काम प्रगतीपिावर आहे .

तसेच महाराषर सव
ु णस जयींती नगरोत्िान महालभयान अींतगसत बीड

शहरातील रस्ते ववकास प्रकल्पाची कामे प्रगतीपिावर आहे त.

बीड शहरातील कॅनॉल रोड तसेच वपींगळे नगर ते पाण्याची ्ाकी या

रस्त्याशी सींबधीं ित भय
ु ारी ग्ाराची कामे असणाऱया रस्त्याची लाींबी ४६०
मी्र आहे व ते काम पण
ू स करण्यात आलेले आहे .

नवगण कॉलेज ते पालवण चौक हा रस्ता सावसजननक बाींिकाम

ववभाग याींच्याकडून मींजरू आहे . सदर रस्त्याची एकूण लाींबी १.५ क्रकमी असन
ू

त्यापैकी १.२ क्रकमी रस्ता भय
ु ारी ग्ार योजनेच्या कामात येतो. त्यापैकी ३३०

मी्र लाींबीचे भय
ु ारी ग्ार योजनेचे काम पण
ू स करण्यात आलेले असन
ू
उवसररत काम प्रगतीपिावर आहे .

तसेच शहरातील इतर भय
ु ारी ग्ाराची कामे जसजशी पण
ू स होतील

त्याप्रमाणे त्या त्या िेत्रातील रस्त्याींची कामे पण
ू स करण्यात येतील.

(३), (४) व (५) बीड नगरपररर्षदे मार्सत सवस कामे ही शासनाच्या ववदहत

कायसपध्दती व ननयमानस
ु ार ई-्ें डररींगव्दारे ददली असल्याचे नगरपररर्षदे ने
कळववले आहे .
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याप्रकरणी भय
ु ारी ग्ार योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेऊन, त्या

योजनेतील मलशध्
ु दीकरण केंद्र (STP) व वे् वेल साठी जागा उपलब्ि करून
दे ण्याच्या सच
ू ना नगरपररर्षदे स दे ण्यात आल्या आहे त.
-----------------

मौजे िेम ते टें भुणी (ता.िरमाळा) दरम्यान असलेल्या
रस्त्याची दरु िस्था झाल्याबाबत

(४९)

*

२१६९ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.जनादच न

चाांदरू िर, अॅड.हुस्नबानू खललफे, डॉ.िजाहत लमझाच, श्री.अमरनाथ राजरू िर,
प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम
िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौजे केम ते ्ें भण
ु ी (ता.करमाळा) या दरम्यान असलेल्या रस्त्याची

अत्यींत दरु वस्िा झाल्याने नागररकाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे डडसेंबर,
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्ष
ीं ाने सदर रस्त्याींची दरु
ु ग
ु स्ती करण्याबाबत कोणती कायसवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) हे खरे नाही.

(२) प्रश्नाींकीत मौजे केम ते ्ें भण
ै ी
ु ी याींना जोडणाऱया दोन पयासयी रस्त्याींपक
केम-ददहवली-कन्हे रगाव ्ें भण
ु ी प्रस्जमा ४ असन
ू या लाींबीमध्ये स्व्दवावर्षसक

दे खभाल दरु
रस्ता वाहतक
ु स्तीींतगसत खड्डे भरण्यात आले असन
ू
ु ीसाठी

सस्ु स्ितीत ठे वण्यात आला आहे . तसेच दस
ु रा पयासय केम ते कींदर प्रस्जमा १२

व कींदर ते ्ें भण
ु ी रा.मा.८ या लाींबीत ववशेर्ष दरु
ु स्तीींतगसत रस्ता सस्ु स्ितीत
ठे वण्यात आला असन
ू दोन्ही रस्त्याींवरील वाहतक
ू सरु ळीत सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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िल्याण-डोंबबिली महानगरपाललिेच्या ३९ लाचखोर अधधिारी ि
िमचचाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत
(५०)

*

१९१ श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरण पािसिर,

श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेच्या स्िापनेपासन
ू म्हणजेच गत ३६
वर्षासत ३९ लाचखोर अधिकारी व कमसचाऱयाींवर कारवाई करण्यात आल्याचे
ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त महानगरपाललकेमार्सत दोर्षी आढळून आलेल्या ३५
लाचखोर अधिकारी व कमसचाऱयाींना पन्
ु हा नोकरीमध्ये येण्याची सींिी दे ण्यात
आल्याचेही ननदशसनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व त्यानर्ष
ीं ाने लाचखोर अधिकारी व कमसचाऱयाींवर
ु ग
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ

३१/१२/२०१९

लशांदे

या

:

(१),

(२)

कालाविीत

व

(३) ददनाींक

१/१०/१९८३

कल्याण-डोंबबवली

ते

ददनाींक

महानगरपाललकेच्या

आस्िापनेवरील एकूण ४० अधिकारी व कमसचाऱयाींवर लाचलच
ु पत प्रनतबींिक
कायद्याींतगसत कारवाई झालेली असन
ू , सींबधीं ित अधिकारी व कमसचाऱयाींना
महानगरपाललका सेवेतन
ू ननलींबबत करण्यात आले.

ननलींबबत केलेल्या सींबधीं ित अधिकारी/कमसचाऱयाींववरूध्द ननयमानस
ु ार

ववभागीय चौकशीची कायसवाही करून त्याींच्याववरूध्द मा.उच्च न्यायालयात
अलभयोग दाखल करण्यास मींजूरी दे ण्यात आलेली आहे .
तसेच

शासन ननणसयातील तरतद
ू ी, ननलींबन आढावा सलमतीच्या लशर्ारशी
सवससािारण

सभेच्या

ठरावानस
ु ार

उपरोक्त

४०

पैकी

३०

अधिकारी/कमसचारी याींचे ननलींबन सींपषु ्ात आणून त्याींना सेवेत अकायसकारी

पदावर पन
ु :स्िावपत करण्यात आलेले आहे . उवसररत १० अधिकारी/कमसचारी
सद्या ननलींबनािीन आहे त.
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लाचलच
ु पत

प्रनतबींिक

कायद्याींतगसत

कारवाई

झालेल्या

अधिकारी/कमसचाऱयाींववरूध्द मा.न्यायालयाच्या अींनतम ननणसयानस
ु ार कारवाई
करण्याची तजवीज ठे वली असल्याचे, कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेने
कळववले आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

अांबरनाथ (जज.ठाणे) येथील प्राचीन लशिमांददर पररसरात
गाडचन आणण मत्स्यालय बाांधण्याबाबत
(५१)

*

१०१७ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अींबरनाि (स्ज.ठाणे) येिील प्राचीन लशवमींददर पररसरातील महापाललकेच्या

गाडसन आणण मत्स्यालयासाठी आरक्षित असलेल्या साडेतीन एकर जागेला

सींरिक लभींत आणण मत्स्यालयासाठी आवश्यक जागेकरीता नगरपररर्षदे ने दीड
को्ी रुपये खचस करुनही मत्स्यालयाचे बाींिकाम झाले नसल्याचे माहे

जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर मत्स्यालयाचे बाींिकाम अनेक ददवसाींपासन
ू अपण
ू ासवस्िेत
असन
ू मत्स्यालयाच्या णखडकीच्या काचा आणण सींरिक लभींतीचीही तोडर्ोड
करण्यात आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने पाहणी/चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तदनस
ु ार जबाबदार व्यक्तीववरुध्द कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे तसेच मत्स्यालय किीपयांत सरु
ु होण्याचे अपेक्षित आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ लशांदे : (१) नगरपररर्षद ववकास आराखड्यानस
ु ार प्राचीन लशवमींदीर

पररसरालगत आरिण क्र.१७२ खेळाचे मैदान व आरिण क्र. १६९ मत्स्यालय
यासाठी आरक्षित असलेल्या जागा ववकलसत करण्याकरीता १४ व्या ववत्त
आयोगाींतगसत मत्स्यालय इमारत व सींरिक लभींत (कींु पण लभींत) बाींिण्याचे
काम करण्यात येत आहे .
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सदर कामासाठी रुपये १.५० को्ी इतका ननिी १४ व्या ववत्त आयोग

योजनेतन
ू नगरपररर्षदे स प्राप्त झाला आहे .

ववत्त आयोग योजनेंतगसत प्राप्त ननिीमिन
ू रुपये ४० लि इतक्या

रक्कमेच्या मत्स्यालय इमारतीचे बाींिकाम पण
ू स झाले आहे .

तर, उवसररत ननिी मिन
ू एकूण २१० मी. लाींबीच्या सींरिक लभींतीपैकी

९० मी.लाींबीचे बाींिकाम पण
ू स करण्यात आले असन
ू उवसररत १२० मी.लाींबीचे

बाींिकाम पण
ू स करण्यासाठी स्जल्हा वावर्षसक सवससािारण योजनेतन
ू रुपये १.२४
को्ी इतका ननिी नगरपररर्षदे स प्राप्त झाला आहे .
सद्य:स्स्ितीत

१२०

मी.लाींबीची

सींरिक

लभींत

बाींिण्याचे

प्रगतीपिावर असल्याचे अींबरनाि नगरपररर्षदे ने कळववले आहे .

काम

(२) व (३) मत्स्यालय इमारतीचे बाींिकाम पण
ू स झाले आहे . मात्र सदर
इमारतीच्या शेजारी असलेल्या मोकळ्या मैदानात मल
ु े क्रक्रके् व इतर खेळ
खेळत

असल्याने

इमारतीच्या

काही

नगरपररर्षदे ने कळववली आहे .

काचा

र्ु्ल्याची

वस्तस्ु स्िती

सींरिक लभींतीचे बाींिकाम पण
ू स झाल्यानींतर सदर बाबीस प्रनतबींि

होणार आहे .

मत्स्यालय

नगरपररर्षदे च्या

इमारतीमध्ये

अिससक
ीं ल्पात

मत्स्यालय

तरतद
ु

करण्यात

कायासस्न्वत
आली

मत्स्यालय कायासस्न्वत करण्याचे नगरपररर्षदे चे ननयोजन आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

करण्याकरीता

असन
ू

तातडीने

-----------------

पुणे-मुांबई एक्स्प्रेस-िे िरील बोरघाट ते खालापूर या रस्त्यािर
(५२)

*

“रॉमािेअर सेंटर” ची सुविधा उपलब्ध िरण्याबाबत

२२९३ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम

(सािचजननि उपक्रम) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े-मब
ुीं ई एक्स्प्रेस-वे वरील बोरघा् ते खालापरू या रस्त्यावर अपघात

होण्याचे प्रमाण वाढले असन
ू उक्त दठकाणी “रॉमाकेअर सें्र” ची सवु विा
नसल्याने अपघातातील जखमीींना प्रािलमक उपचाराींसाठी पनवेल येिे जावे
लागत असल्याची बाब ददनाींक २७ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननदशसनास आली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

“गोल्डन

अवसस”

मध्ये

अपघातातील

जखमीींना उपचार

लमळण्यासाठी बोरघा् ते खालापरू या रस्त्यावर “रॉमा केअर सें्र” ची
सवु विा

कायासस्न्वत

करण्यात येत आहे ,

करण्याबाबत

शासनाने

कोणती

कायसवाही

केली

वा

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) पनवेल (कळीं बोली) येिे रॉमाकेअर सें्र असल्याने बोरघा् ते खालापरू
या लाींबीत सध्या आरोतय ववभागातर्े रॉमाकेअर सें्र प्रस्ताववत नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

रायगड जजल््यातील शासिीय िसाहतीांची दरु िस्था झाल्याबाबत
(५३)

*

८७३ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि

उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रायगड स्जल्हा प्रशासनाने सन २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान िोकादायक

इमारतीींचा आढावा घेतला असता त्यामध्ये सम
ु ारे १० शासकीय इमारतीींचा

समावेश करण्यात आला असन
ू अललबाग येिे सन १८८९ मध्ये बाींिण्यात
आलेल्या पोलीस कमसचाऱयाींच्या इमारतीची दे खभाल व दरू
ु स्ती सावसजननक
बाींिकाम ववभागामार्सत वेळोवेळी करण्यात न आल्यामळ
ु े इमारतीची दरु वस्िा
झाली आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

अललबाग

तालक्
ु यातील

चें ढरे

आणण

वपींपळभा्

येिील

शासकीय कमसचारी वसाहतीतील इमारतीींची दरु वस्िा झाल्याने त्या दठकाणी

कमसचारी व त्याींच्या कु्ुींबबयाींच्या सरु िेचा प्रश्न ननमासण झालेला आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) हे अींशत: खरे आहे .

रायगड स्जल्हा प्रशासनाने सन २०१९ मध्ये घेतलेल्या िोकादायक

इमारतीींच्या आढाव्यामध्ये १० शासकीय इमारती िोकादायक आढळल्या
आहे त. यापैकी ४ इमारती सावसजननक बाींिकाम ववभागाकडे दे खभाल व
दरु
ु स्तीसाठी असन
ू त्यापैकी २ इमारती पोलीस ववभागाच्या असन
ू त्याींचे
बाींिकाम सन १८६७-६८ व १८८३-८४ मध्ये करण्यात आले आहे . सदरील

इमारती वास्तव्याकरीता सरु क्षित नसल्याने सद्य:स्स्ितीत या इमारतीींमध्ये
कोणीही वास्तव्यास नाही.
(२) हे अींशत: खरे आहे .
अललबाग

शहरातील

चें ढरे

ग्रामपींचायत

हद्दीतील

शासकीय

वसाहतीमध्ये सम
ु ारे १५ इमारती असन
ू या इमारती सन १९७७-७८ मध्ये

बाींिण्यात आल्या आहे त. सदरील १५ इमारतीींपक
ै ी ११ इमारती राहण्यास
िोकादायक असन
सद्य:स्स्ितीत त्या ववना वापरात आहे त. उवसरीत ४
ू
इमारती वापरात आहे त.

वपींपळभा् येिील शासकीय वसाहतीमिील २ इमारतीींपक
ै ी १ इमारत

राहण्यास िोकादायक असन
ू सद्य:स्स्ितीत ववना वापरात आहे . उवसरीत १
इमारत वापरात आहे त.

(३) चें ढरे येिील शासकीय वसाहतीमिील इमारती पाडून तेिे नव्याने इमारती

बाींिणेबाबतचा प्रस्ताव स्जल्हाधिकारी, रायगड-अललबाग याींचेकडे प्रशासकीय
मान्यता व ननिीसाठी सादर करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

रत्नाधगरी जजल््यातील मरु
ु मिाडा-पांधरामाड-पाांढरा समद्र
ु ते लमऱया
येथे टे रापॉड ि ग्रोयनचा धप
ू प्रनतबांधि बांधारा बाांधण्याबाबत

(५४)

*

८५४ श्री.प्रविण दरे िर, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय सािचजननि

बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-
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(१) रत्नाधगरी स्जल्ह्यातील मरु
ु मवाडा-पींिरामाड-पाींढरा समद्र
ु ते लमऱया येिे
्े रापॉड व ग्रोयनचा िूपप्रनतबींिक बींिारा बाींिण्याकरीता लागणारे अींदास्जत

१८७.६७ को्ी रकमेस शासनाने ददनाींक ६ माचस, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास
प्रशासकीय मान्यता ददली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ्े रापॉड व ग्रोयनचा िूपप्रनतबींिक बींिारा बाींिणेच्या
कामास आजलमतीस प्रत्यिात सरु
ु वात झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर कामास सरु
ु वात न होण्याची सवससािारण कारणे काय
असन
ू ्े रापॉड व ग्रायनचा िूपप्रनतबींिक बींिारा बाींिण्याच्या कामास प्रत्यिात

केव्हापासन
ू सरु
ु वात होणार आहे व उक्त काम केव्हापयांत पण
ू स होण्याचे
अपेक्षित आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) व (२) होय.

(३) सदर कामासाठी मख्
ु य अलभयींता, सा. बा. प्रादे लशक ववभाग, मब
ुीं ई याींच्या

अध्यितेखाली ददनाींक २६/०४/२०१९ रोजी सक
ु ाणू सलमती गठीत करण्यात
आल्यानस
ु ार

Terms

Of

Referance

(TOR)

ला

मींजरु ी

ददनाींक

११/०६/२०१९ रोजी दे ण्यात आली. सल्लागार नेमणूकीची प्रिम ननववदा ददनाींक

१३/०६/२०१९ रोजी प्रलसध्द करण्यात आली. परीं तु ननववदे स प्रनतसाद न
लमळाल्याने पन
ु श्च: ननववदा ददनाींक १६/०७/२०१९ रोजी प्रलसध्द करण्यात

आली. प्राप्त न्यन
ु तम ननववदा ददनाींक १३/०१/२०२० रोजी मींजूर करण्यात
आली असन
ू सदर सल्लागारास कायासरींभ आदे श दे ण्यात आले आहे त. सदर

कामासाठी D.P.R/सागरी क्रकनारा िेत्र (CRZ) व इतर ववभागाकडून ववववि
आवश्यक परवानतया प्राप्त झाल्यानींतर काम सरु
ु करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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राज्यात “सिाांसाठी घरे ” या अलभयानाांतगचत सुरु िरण्यात
आलेल्या प्रधानमां्ी आिास योजनेबाबत

(५५)

*

३९५ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, अॅड.हुस्नबानू

खललफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादच न
चाांदरू िर, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे, आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर,

डॉ.िजाहत लमझाच : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
ृ ननमाचण मां्ी पढ
करतील काय :-

(१) केंद्र शासनाने नागरी भागाकरीता सन २०२२ पयांत “सवाांसाठी घरे ” या
अलभयानाींतगसत

प्रिानमींत्री

आवास

योजना

सरु
ु

केलेली

असन
ू

ददनाींक

९ डडसेंबर, २०१५ रोजीच्या शासन ननणसयान्वये सदर योजनेचा अींधगकार

शासनाने केलेला असन
ू या योजनेत सन २०२२ पयांत राज्यात १९ लाख ४०
हजार घर ननलमसतीचे उदद्दष् ननस्श्चत करण्यात आलेले आहे व त्यानस
ु ार केंद्र

शासनाने राज्यातील ३८३ शहराींमध्ये योजना राबववण्यास मींजरू ी ददलेली आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर आवास योजनेंतगसत माहे नोव्हें बर, २०१९ पयांत प्रत्यिात
सम
ु ारे ३४,००० घरे तयार असन
ू सम
ु ारे ११ लाख ४० हजार घराींच्या प्रकल्पाींना
मींजूरी ददलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त योजनेची एवढया सींिगतीने अींमलबजावणी करण्याची

कारणे काय आहे त तसेच या योजनेंतगसत बाींिावयाच्या घराींचे उदद्दष् ववदहत

मद
ु तीत पण
ू स करणे शक्य व्हावे याकरीता कोणते ववशेर्ष प्रयत्न करण्यात आले
वा येत आहे त व अींमलबजावणीची सद्य:स्स्िती काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.जजतें द्र आव्हाड : (१) केंद्र परु स्कृत “सवाांसाठी घरे ” या सींकल्पनेवर
आिारीत प्रिानमींत्री आवास योजनेची राज्यात अींमलबजावणी करण्याकरीता

ददनाींक ०९/१२/२०१५ रोजी शासन ननणसय ननगसलमत करण्यात आलेला आहे .
सदर योजनेंतगसत सन २०२२ पयांत राज्याने १९.४० लि घरकुल ननलमसतीचे

उदद्दष् ननस्श्चत केले आहे . सद्य:स्स्ितीत राज्यातील ३९१ स्िाननक नागरी
स्वराज्य सींस्िा व ननयोजन प्राधिकरणाींमध्ये योजना राबववण्यात येत आहे .
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(२) व (३) माहे नोव्हें बर, २०१९ पयांत केंद्रीय मान्यता व सननयींत्रण सलमतीने
राज्यातील

९५९

प्रकल्पातील

११,६१,२७४

घरकुलाींना (९,७८,५७९

EWS)

घरकुलाींना व योजनेच्या घ्क क्र.२-CLSS अींतगसत १,७४,६६७ घरकुलाींना
अशा एकूण १३,३५,९४१ घरकुलाींना मींजरू ी ददली आहे .
सद्य:स्स्ितीत माहे

जानेवारी, २०२०

पयांत केंद्रीय मान्यता व

सननयींत्रण सलमतीने राज्यातील १००८ प्रकल्पाींतील ११,७४,५९१ घरकुलाींना
(९,९१,९३६ EWS) घरकुलाींना व योजनेच्या घ्क क्र.२-CLSS अींतगसत

१,८४,२१३ घरकुलाींना अशा एकूण १३,५८,८०४ घरकुलाींना मींजूरी ददली आहे .

त्यापैकी माहे जानेवारी, २०२० पयांत १,९१,९९८ घरकुलाींचे बाींिकाम पण
ू स झाले
असन
ू २,०१,६११ घरकुलाींचे बाींिकाम प्रगतीपिावर आहे .

सदर योजनेच्या प्रभावी अींमलबजावणीसाठी शासनाने पढ
ु ीलप्रमाणे

उपाययोजना केलेल्या आहे त :१) शासकीय

जलमनी

रुपये

१/-

प्रती

चौ.मी.

या

नाममात्र

दराने

अींमलबजावणी यींत्रणाींना ववतरीत करण्याचा ननणसय घेण्यात आला
आहे .

२) आधिसकदृषयवया दब
स घ्क व अल्प उत्पन्न ग्ातील लाभार्थयाांना या
ु ल

योजनेंतगसत वा्प करण्यात येणाऱया सदननकेसाठी केवळ पदहल्या

दस्ताला मद्र
ु ाींक शल्
ु कातन
ू सवलत दे ण्यात आली असन
ू ते रुपये
१०००/- इतके ननस्श्चत करण्यात आले आहे .

३) मोजणी शल्
ु कात ५०% सवलत दे ण्याचा ननणसय घेण्यात आला
आहे .

४) या योजनेंतगसत सावसजननक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्वावरील

प्रनतकृतीींची राज्यात अींमलबजावणी करण्याचा ननणसय घेण्यात आला
असन
ू त्याबाबतचा शासन ननणसय ननगसलमत करण्यात आला आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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िाांददिली (मुांबई) येथील िाांदळिनात डेबिज
ि िचऱयाचे साम्राज्य पसरल्याबाबत

(५६)

*

९७१ श्री.रामदास िदम, श्री.विजय ऊफच भाई धगरिर, श्री.प्रविण

दरे िर, श्री.नागोराि गाणार, श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.रामननिास लसांह,

श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.जनादच न चाांदरू िर : सन्माननीय नगरवििास मां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मब
ुीं ईतील

काींददवली

पस्श्चम

येिील

चारकोप

सेक््र

८

मिील

काींदळवनात डेबब्रज व कचरा याींनी भरलेल्या रकमिन
ू रात्रीच्या अींिारात

कचरा ्ाकले जात असल्यामळ
ु े उक्त पररसरात कचऱयाचे साम्राज्य पसरल्याचे
माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास,

आर/मध्य

कचरा

ववभागाकडे

आणण

वारीं वार

डेबब्रजच्या

पत्रव्यवहार

समस्येबाबत
करूनसध्
ु दा

महापाललकेच्या

महापाललकेकडून

कोणतीही कारवाई करण्यात न आल्याचे ननदशसनास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) तसेच, माहे नोव्हें बर, २०१९ मध्ये सवसस्तरावरील अधिकाऱयाींच्या झालेल्या
बैठकीत काींदळवनाचा भाग हा त्वरीत काींदळवन ववभागाकडे हस्ताींतरीत
करावा अशा सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्ष
ीं ाने सदर दोर्षीींववरुध्द कारवाई करण्याबाबत
ु ग
तसेच

महानगरपाललका

व

काींदळवन

ववभागाने

काींदळवनाचे

करण्याबाबत कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे,

जतन

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ लशांदे : (१) “काींददवली चारकोप सेक््र आठ येिील काींदळवनात
डेबब्रज व कचऱयाचे साम्राज्य” अशा आशयाची बातमी ददनाींक २ जानेवारी,

२०२० रोजीच्या लोकमत या स्िाननक वत्ृ तपत्रात प्रलसध्द झाली होती ही
वस्तस्ु स्िती आहे .
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(२) सदर दठकाणी पडलेला कचरा व डेबब्रज उचलण्यात आल्याचे बह
ींु ई
ृ न्मब
महानगरपाललकेने कळववले आहे .

याबाबतची बातमी ददनाींक ८ जानेवारी, २०२० रोजीच्या “लोकमत” या

स्िाननक वत्ृ तपत्रात प्रलसध्द झाली होती.

(३) याबाबत बह
ुीं ई महानगरपाललकेच्या ददनाींक ०१/०२/२०२० रोजीच्या
ृ न्मब
पत्रान्वये काींददवली (प.), चारकोप, सेक््र ८ अींतगसत काींदळवन िेत्रात
मोडणारा

भभ
ू ाग

म्हाडा

प्राधिकरणामार्सत

काींदळवन

सींिारण

घ्क

(Mangrove cell) याींच्याकडे तातडीने हस्ताींतरीत करण्यात यावा असे
कळववले आहे .

सदर प्रकरणी म्हाडा प्राधिकरणातर्े योतय ती कायसवाही करण्यात

येईल असेल गह
ृ ननमासण ववभागाने कळववले आहे .

(४) सदर िेत्रात कचरा व डेबब्रज ्ाकण्याचे प्रकार घडू नयेत यासाठी

बह
ुीं ई महानगरपाललकेमार्सत स्क्लन-अप माशसलची गस्त वाढववण्यात
ृ न्मब
आली आहे .

तसेच, महानगरपाललकेच्या “डेबब्रज ऑन कॉल” या योजनेबाबत

जनजागत
ृ ी

करण्यात

कळववण्यात आले आहे .

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

येत

असल्याचे

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाललकेमार्सत

-----------------

अिोला शहरातील जठारपेठ भागाला रे ल्िे गेटिरुन न्द्यु तापडडया
नगराला जोडणाऱया उड्डाण पुलाचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत

(५७)

*

९३४ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया, डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय

सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अकोला शहरातील जठारपेठ भागाला रे ल्वे गे्वरुन न्यु तापडडया नगराला

जोडणाऱया उड्डाण पल
ु ाकरीता शासनाने ननिी मींजूर करुन तसेच ननववदा
प्रलसध्द

करुनही

उड्डाणपल
ु ाचे

कामास

सरु
ु वात

झाली

नसल्याचे

माहे

जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२)

असल्यास,

सदर

उड्डाण

पल
ु ाचे

काम

करताना

येिील

स्िाननक

रदहवाश्याींना ववश्वासात घेण्यात आलेले नसन
ू उक्त उड्डाण पल
ु हा रे ल्वे
गे्च्या वरुन जात असल्यामळ
ु े या कामाकरीता आरबीओची परवानगी दे खील
घेण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सदर पल
ु ाच्या कामाची कालमयासदा ननस्श्चत
करण्याबाबत कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) व (२) हे खरे नाही.
तद्नींतर

सदर कामास केंदद्रय मागस ननिी अींतगसत मींजुरी लमळाली आहे .
ननववदा

प्रक्रक्रया

पण
ू स

करुन

कामाचे

कायासरींभ

आदे श

ददनाींक

१३/१२/२०१८ रोजी मे.शारदा कींस्रक्शन प्रा.लल., नाींदेड या कींत्रा्दारास दे ण्यात
आले आहे त.

सदर कामास प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर रे ल्वे उड्डाण

पल
ु ाच्या सवससािारण आराखड्यास रे ल्वे प्रशासनाकडून ददनाींक ०९/०३/२०१८
रोजी मींजुरी दे ण्यात आली.

तद्नींतर स्िाननक अकोला महानगरपाललका प्रशासनाकडून त्याींचे पत्र

ददनाींक ३१/१२/२०१८ अन्वये सातव चौक ते रे ल्वे गे् ३० मी्र रस्ता

रुीं दीनस
ु ार रे ल्वे उड्डाण पल
ु ाची आखणी करण्याची परवानगी दे ण्यात आली व
त्यानस
ु ार सदर कामास सरु
ु वात करण्यात आली. सद्य:स्स्ितीत काम प्रगती
पिावर आहे .

(३) व (४) चौकशी करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.

कामाच्या मळ
मद
ू
ु तीत म्हणजेच ददनाींक १२/१२/२०२० पयांत सदर

काम पण
ू स करण्याचे ननयोजन आहे .

-----------------
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माझगाांि, मुांबई येथील हँ िॉि पुलाची पुनबाांधणी िरण्याबाबत
(५८)

*

१५९८ श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप : सन्माननीय नगरवििास मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) माझगाव, मब
ींु ई येिील बहुचधचसत हँकॉक पल
ु ाची पन
ु बाांिणी गत दोन
वर्षासपासन
ू प्रलींबबत असल्यामळ
ु े उक्त पररसरात मोठ्या प्रमाणात वाहतक
ू
कोंडी होत असल्याचे ननदशसनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पल
ु ाची पन
ु बाांिणी प्रलींबबत असण्याची कारणे काय
असन
उक्त पल
ू
ु ाची पन
ु बाांिणी त्वरीत करण्याबाबत शासनाने

कोणती

कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे व त्याबाबतची सद्य:स्स्िती काय आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ लशांदे : (१) बह
ुीं ई महानगरपाललकेतील डोंगरी भागातन
ू
ृ न्मब

माझगाींव भागात जाण्याकरीता रे ल्वेवरील हँकॉक पल
ु ाचा वापर करण्यात येत

होता. सदर पल
िोकादायक अवस्िेत असल्यामळ
ू
ु े माहे जानेवारी, २०१६
मध्ये रे ल्वे प्रशासनामार्सत ननषकालसत करण्यात आला आहे .
सद्य:स्स्ितीत

सदर

भागातील

वाहतक
ु ीसाठी

हँकॉक

पल
ु ापासन
ू

करण्याकरीता

बह
ींु ई
ृ न्मब

प्रशासनाच्या

जागेवरील

सािारणत: २०० मी्र अींतरावर सरदार वल्लभभाई प्े ल पल
ू व ओललवीं्
पल
ू हे मागस उपलब्ि आहे त.
(२)

व

(३)

सदर

पल
ु ाची

पन
ु बाांिणी

महानगरपाललकेमार्सत ननववदा काढून ददनाींक १२/०२/२०१८ रोजी कायासदेश
दे ण्यात आला आहे .
बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाललकेमार्सत

रे ल्वे

झोपड्याींचे ननषकासन माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये करण्यात आले असन
ू , रे ल्वे
हद्दीतील दोन्ही बाजच
ू े पायाभरणीचे काम पण
ू स झाले आहे .

सदर पल
ु ाचे उवसररत काम माहे सप््ें बर, २०२० पयांत पण
ू स होणे

अपेक्षित असल्याचे महानगरपाललकेने कळववले आहे .
-----------------
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मुांबईत आग लागण्याच्या घटना घडल्याबाबत
(५९)

*

११८१ श्री.जनादच न चाांदरू िर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्री.अशोि

ऊफच

भाई

जगताप,

अॅड.हुस्नबानू

खललफे,

डॉ.सध
ु ीर

सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

ताांबे :

(१) मब
ुीं ईत गत ३ वर्षासच्या तल
ु नेत सन २०१९ मध्ये सवासधिक म्हणजेच
५,४२७ आग लागण्याच्या घ्ना घडल्याचे ननदशसनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर आगीच्या घ्नेपक
ै ी १७ आगी गींभीर स्वरुपाच्या
असल्याचे ननदशसनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानर्ष
ीं ाने आगीच्या घ्नाींवर आळा बसण्याकरीता तसेच
ु ग
मब
ींु ईत

अस्तनशमन

ननयमावलीची

प्रभावी

कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

अींमलबजावणी

करण्याकरीता

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) व (२) हे खरे आहे .

(३) बह
ुीं ई महानगरपाललकेच्या अस्तनशमन दलामार्सत आगीींची चौकशी
ृ न्मब

केली असता बहुताींश आगी “सदोर्ष ववद्यत
ु प्रणाली” मळ
ु े लागल्याचे आढळून
आले आहे .
सदोर्ष

ववजेच्या

जोडणी/ताराींमळ
ु े

उद्भवणाऱया

घ्नाींना

आळा

घालण्यासाठी वीज परु वठा करणाऱया सींस्िा/कींपनीींना, आपत्ती व्यवस्िापन

अधिननयम, २००५ मिील तरतद
ू ीनस
ु ार स्जल्हा आपत्ती व्यवस्िापन सींस्िा,
मब
ुीं ई उपनगर याींचेमार्सत नो्ीस दे ण्यात आल्या आहे त.
तसेच

अस्तनसरु िा

यींत्रणा

सस्ु स्ितीत

नसलेल्या

इमारतीींचे

मालक/भोगव्ादार याींच्यावर महाराषर आग प्रनतबींिक व जीव सींरिक

उपाययोजना अधिननयम, २००६ अन्वये कारवाई करण्यात येत असल्याचे
महानगरपाललकेने कळववले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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मुांबईतील झोपडपट्टी पुनिचसन प्रिल्प प्रलांबबत असल्याबाबत
(६०)

*

१२२ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां टिले,

श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.हुस्नबानू खललफे, श्री.विलास पोतनीस, श्री.विजय ऊफच
भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.रामननिास लसांह, श्रीमती जस्मता िाघ,

श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४४१० ला

ददनाांि २८ नोव्हें बर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय
गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ ननमाचण मां्ी पढ

(१) मब
ुीं ई उपनगरातील अनेक झोपडपट्टी पन
ु वससन प्रकल्प ववकासकाच्या
अनागोंदी कारभारामळ
ु े वर्षासनव
ु र्षे प्रलींबबत असल्याचे ननदशसनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नवदग
ु ास सहकारी सींस्िा अींिेरी, इींददरानगर एस.आर.ए.

जोगेश्वरी, खोत डोंगरी सहकारी सींस्िा, मालाड, लशवनगर लोकनायक नगर,
न्यक
ु पासवाडी, लशतलादे वी सहकारी सींस्िा अींिेरी, गणेशवाडी सहकारी सींस्िा

अींिेरी या झोपडपट्टी पन
ु वससन प्रकल्पातील पात्र झोपडीिारकाींची ददनाींक

२ जानेवारी, २०२० रोजी मख्
ु याधिकारी याींच्यासोबत झालेल्या बैठकीत
सींबधीं ित प्रकल्पाच्या अनर्ष
ीं ाने कोणता ननणसय घेण्यात आला आहे,
ु ग
(३)

तसेच,

सदर

झोपडपट्टी

पन
ु वससन

प्रकल्पात

बनाव्

व

अपात्र

झोपडीिारकाींना सदननका लमळाल्याचे ननदशसनास आले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार बनाव् व अपात्र झोपडीिारकाींवर सींबधीं ित
झोपडपट्टी

पन
ु वससन

प्राधिकरणाने

कारवाई

करुन

झोपडपट्टी

पन
ु वससन

प्रकल्पातील पात्र झोपडीिारकाींना सदननका लमळण्याबाबत कोणती कायसवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.जजतें द्र आव्हाड : (१) हे खरे नाही.

(२) अींिेरी येिील नवदग
ु ास सहकारी गह
ृ ननमासण सींस्िेची ननवडणूक प्रक्रक्रया
प्रलींबबत

असन
ू

अशा

सींस्िाींच्या

ननवडणुका

घेण्याकरीता

ननयमावली

बनववण्याचे काम सरु
ु आहे . तोपयांत सवस सहकारी गह
ृ ननमासण सींस्िाींच्या
ननवडणूक

प्रक्रक्रयेस

गह
ृ ननमासण

स्िधगती

दे ण्यात

सींस्िेच्या झोपडपट्टी

आली

पन
ु वससन

आहे .

योजनेच्या

इींददरानगर

सहकारी

अींमलबजावणीमध्ये

ववकासकाने हलगजीपणा केल्यामळ
ु े महाराषर झोपडपट्टी िेत्र (स.ु नन. व प.ु )
अधिननयम,

१९७१

च्या

कलम

१३(२)

अन्वये

झोपडपट्टी

पन
ु वससन

प्राधिकरणाने ददनाींक ३०/०६/२०१७ रोजी सींबधीं ित ववकासकाची ननयक्
ु ती रद्द

केली असन
ू सींस्िेस नवीन ववकासक ननयक्
ु त करण्याची मभ
ु ा ददली आहे .
मालाड येिील खोतडोंगरी सहकारी गह
ृ ननमासण सींस्िेच्या ववकासकास उपस्स्ित
मद्द
ीं ाने खुलासा करण्याची झोपडपट्टी पन
ु याींच्या अनर्ष
ु ग
ु वससन प्राधिकरणाने

ददनाींक १५/०१/२०२० रोजी नो्ीस ददली असन
ू याबाबत पढ
ु ील कायसवाही
प्राधिकरणामध्ये सरु
ु आहे . लोकनायक नगर, लशवाजी नगर व कपासपाडी

सहकारी गह
ु े महाराषर
ृ ननमासण सींस्िेच्या ववकासकाने हलगजीपणा केल्यामळ
झोपडपट्टी िेत्र (स.ु नन. व प.ु ) अधिननयम, १९७१ च्या कलम १३(२) अन्वये
सींबधीं ित झोपडपट्टी पन
ु वससन प्राधिकरणाने ववकासकाची ननयक्
ु ती रद्द केली
आहे . प्राधिकरणाच्या सदर कायसवाहीस ववकासकाने मा.उच्च न्यायालयात
आव्हान

ददले

असन
ू

प्रकरण

न्यायप्रववष्

आहे .

लशतलादे वी

सहकारी

गह
ु वससन योजनेत ववकासकाने हलगजीपणा
ृ ननमासण सींस्िेच्या झोपडपट्टी पन

केल्यामळ
ु े महाराषर झोपडपट्टी िेत्र (स.ु नन. व प.ु ) अधिननयम, १९७१ च्या
कलम १३(२) अींतगसत प्राधिकरणामध्ये सन
ु ावणीची कायसवाही सरु
ु आहे .
(३) हे खरे नाही.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------
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वपांगळी ते ताडिळस (ता.परभणी) रस्त्याांच्या रुां दीिरणाच्या
िामािरीता िक्ष
ृ तोड िरण्यात आल्याबाबत
(६१)

*

१६६९ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम

(सािचजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वपींगळी ते ताडकळस (ता.परभणी) रस्त्याींच्या रुीं दीकरणाच्या कामाकरीता

मोठ्या प्रमाणात वि
ू रुीं दीकरणाच्या कामामध्ये न
ृ तोड करण्यात येत असन
येणाऱया झाडाींची दे खील कींत्रा्दाराकडून कत्तल करण्यात आल्याचे माहे
डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त तोडलेली झाडे गायब करण्यात आली असन
ू रस्त्याचे
कामही बींद करण्यात आल्याचे ननदशसनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त रस्त्याींच्या कामासींदभासत शासनाने चौकशी केली आहे

काय, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार दोर्षी कींत्रा्दाराववरुध्द
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) हे खरे नाही. वन ववभागाची ननयमानस
ु ार
परवानगी घेऊनच रूींदीकरणाच्या कामातील वि
ृ तोड करण्यात आली आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

िसई-विरार महानगरपाललिेचे लाखो रुपयाांचे
सादहत्य विनािापर असल्याबाबत
(६२)

*

२१५१ श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां
टिले,

श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१)

वसई-ववरार

महानगरपाललकेच्या

वि
ृ

प्राधिकरण

आणण

ददवाबत्ती

ववभागाचे लाखो रुपयाींचे सादहत्य पेल्हार येिील जलशध्
ु दीकरण केंद्राच्या

आवारात ववनावापर भींगारात पडून असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२०
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वसई-ववरार महानगरपाललका प्रशासनाच्या ननषकाळजीपणामळ
ु े
लाखो रुपयाींचा आधिसक र््का बसल्याप्रकरणी ननषकाळजीपणा करणाऱया

अधिकारी/कमसचाऱयाींवर कारवाई करण्याची मागणी वसई तालक्
ु यातील एका

राजकीय पिाच्या स्िाननक पदाधिकाऱयाने ददनाींक ०६ जानेवारी, २०२० रोजी

वा त्यासम
ु ारास एका सववस्तर लेखी ननवेदनाव्दारे मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींकडे
केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर मागणीच्या अनर्ष
ीं ाने शासनाने चौकशी करुन कोणत्या
ु ग
स्वरुपाची कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) हे खरे नाही.

पेल्हार येिील जलशध्
ु दीकरण केंद्राच्या आवारात प्रभाग सलमती-एर्,

पेल्हार ववद्यत
ु ववभागाचे बींदीस्त वकसशॉप व गोडाऊन आहे . तसेच त्याच
दठकाणी

प्रभाग

सलमतीतील

सावसजननक

ददवाबत्ती

व्यवस्िेची

दै नदीं दन

दरु
सादहत्याींचा साठा ठे वण्यात येतो. तसेच सदर
ु स्ती/आवश्यक ववद्यत
ु
आवारात प्रभागातील पन
ु वासपर करण्यात येणाऱया वि
ृ प्राधिकरणाच्या री-गाडसचा
साठा

दे खील

करण्यात

येत

महानगरपाललकेने कळववली आहे .

असल्याची

वस्तस्ु स्िती

वसई-ववरार

(२) व (३) अशा प्रकारची तक्रार शासनाकडे प्राप्त झाली असन
सदर
ू
तक्रारीच्या अनर्ष
ीं ाने तात्काळ ननयमोधचत कायसवाही करण्याच्या सच
ु ग
ू ना

आयक्
ु त, वसई-ववरार महानगरपाललका याींना ददनाींक ०३/०२/२०२० रोजीच्या
पत्रान्वये दे ण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर जन्द्मशताब्दी स्मारिाच्या बाांधिामाबाबत
(६३)

*

२१२४ श्री.प्रिाश गजलभये : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७९५८ ला ददनाांि

२६ जून, २०१९ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय नगरवििास
मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर जन्मशताब्दी स्मारकासाठी यशवींत स््े डडयम
पररसरातील

महानगरपाललकेने

प्रस्ताववत

केलेली

२७८०

चौ.मी.

जागा

स्मारकाला अपरू ी पडत असल्याने महानगरपाललकेने खसरा क्र. ५/३, ६/७
मिील १३.५६ एकर सींपण
ू स जागेचा ठराव ददनाींक २ जुल,ै २०१८ रोजी
महानगरपाललकेच्या सवससािारण बैठकीत “ववशेर्ष बाब” म्हणून मींजूर करून
शासनाकडे मींजूरीकरीता पाठववला असल्याचे ननदशसनास आले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर काम गत २६ वर्षासपासन
ू प्रलींबबत असन
ू यासींदभासत

यापव
ू ी ववववि राजकीय पिाींनी, सींघ्नाींनी लोकशाही मागासने आींदोलने केली
असन
ू वविानभवन, मब
ुीं ई येिे तत्कालीन महसल
ू मींत्री एकनाि खडसे याींनी
बोलाववलेल्या

बैठकीत

प्रिान

सधचव,

नगरववकास

व

महसल
ू

ववभाग,

ववभागीय आयक्
ु त, नागपरू , मनपा आयक्
ु त, नागपरू व उपस्जल्हाधिकारी,
नागपरू याींनी ददनाींक १४ एवप्रल, २०१६ पव
ू ी जागेचा आराखडा व नकाशा
मींजूर करुन त्याचे हस्ताींतरण महानगरपाललकेकडे करण्याचे आदे श ददले आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यशवींत स््े डीयम पररसरात असलेला स््ार बस डेपो मोरभवन

येिे स्िलाींतरीत करुन बाींिकामास आवश्यक ननिीची तरतद
ीं ल्पात
ू अिससक
करण्याचे आदे शही तत्कालीन महसल
ू मींत्री याींनी ददले होते, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.एिनाथ लशांदे : (१) नागपरू महानगरपाललकेने “डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर

जन्मशताब्दी स्मारकाकरीता यशवींत स््े डीयम जवळील सींपण
ू स १३.५६ एकर
शासकीय जमीन ववनाअ् महानगरपाललकेस हस्ताींतरीत करण्यात यावी, असा

ददनाींक ०२/०७/२०१८ रोजी ठराव पाररत केला असन
ू , त्यानस
ु ार ददनाींक
२०/११/२०१८ च्या पत्रान्वये आवश्यक तो प्रस्ताव महसल
ू व वन ववभागास
सादर केलेला आहे .

(२), (३), (४), व (५) या ववर्षयासींदभासत तत्कालीन मा.मींत्री (महसल
ू ) याींच्या
अध्यितेखाली ददनाींक १२/०४/२०१६ रोजी बैठक सींपन्न झाली होती.

तद्नींतर, तत्कालीन मा.मख्
ु यमींत्री महोदय याींच्या अध्यितेखाली

झालेल्या

बैठकीत

ददलेल्या

ननदे शानस
ु ार,

ववर्षयािीन

जागेचा

आराखडा नागपरू महानगरपाललकेकडून तयार करण्यात आलेला आहे .

एकबत्रत

या आराखड्यातील र्ेरबदलाच्या अनर्ष
ीं ाने, ददनाींक १७/०९/२०१९
ु ग

अधिसच
ू ना प्रलसध्द करुन, ददनाींक १८/०९/२०१९ च्या वतसमानपत्राव्दारे जाहीर
हरकती/सच
ू ना मागववण्यात आल्या होत्या.

तद्नस
ु ार प्राप्त झालेल्या ४९ हरकती/सच
ू नावर ददनाींक ०३/०१/२०२० व

ददनाींक ०४/०१/२०२० रोजी सन
ु ावणी पण
ू स झालेली आहे .

तिावप, यासींदभासत, मा.उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या जनदहत

याधचका क्र.८/२०१० च्या अनर्ष
ीं ाने तपासणी करुन, पढ
ु ग
ु ील अहवाल शासनास
सादर

करण्याची

कायसवाही

करण्यात

येत

असल्याचे,

महानगरपाललकेच्या अहवालात नमद
ू करण्यात आलेले आहे .

नागपरू

-----------------

नागपूर महानगरपाललिेतील सेिाननित्ृ त िमचचारी तसेच लशक्षि ि
लशक्षिेतर िमचचाऱयाांच्या विविध थिबािीबाबत

(६४)

*

श्री.विजय

१८०६ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास,
ऊफच

भाई

धगरिर,

श्री.रमेशदादा

पाटील,

डॉ.पररणय

फुिे,

प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे : सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-
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(१) नागपरू महानगरपाललकेतील आठ हजार लशिक व कमसचारी तसेच

सेवाननवत्ृ त कमसचाऱयाींची भववषय ननवासह ननिी योजना, अींशदान पेन्शन,

महागाई भत्ता आणण वेतन आयोग अशी जवळपास ५२७ को्ी रुपयाींची
िकबाकी असल्याचे ननदशसनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त ववववि िकबाकी लमळण्याकरीता कमसचारी सींघ्नेतर्े
वेळोवेळी आींदोलन केले असता शासनाने आश्वासन दे ऊन ही आश्वासनाची
अद्याप पत
स ा केली नाही, हे ही खरे आहे काय,
ु त

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानर्ष
ीं ाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे,
ु ग
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ लशांदे : (१) नागपरू महानगरपाललकेच्या कायसरत व सेवाननवत्ृ त
लशिक व लशिकेतर कमसचाऱयाींची खालीलप्रमाणे िकबाकी दे य आहे .:•

भववषय ननवासह ननिी रक्कम रुपये ५१.५२ को्ी

•

महागाई भत्ता िक्रकत रक्कम रुपये २६.३०

•
•
•

अींशदान पें शन रक्कम रुपये २४.७०
एकूण िकबाकी रुपये १०२.५२

नागपरू महानगरपाललकेस ७ वा वेतन आयोग अद्याप प्रत्यिात लागू
झालेला नाही.

(२), (३) व (४) आयक्
ु त, नागपरू महानगरपाललका याींच्या अहवालानस
ु ार,

िकबाकीच्या

रकमा

लमळण्यासींदभासत

कमसचारी

आींदोलने करण्यात आली आहे त, ही वस्तस्ु स्िती आहे .

सींघ्नाींकडून

वेळोवेळी

महानगरपाललका मींजूर ठरावान्वये ददनाींक ०१/१२/२०१० पासन
ू सहावा

वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला असन
ू , तत्पव
ू ीची कोणतीही िकबाकी
अनज्ञ
ु ेय असणार नाही असा ननणसय झालेला आहे .
तिावप,

भववषय

ननवाहस

ननिी,

अींशदायी

ननवत्ृ तीवेतन,

महागाई भत्ता प्रदान करण्यासींदभासत आश्वालसत करण्यात आलेले आहे .

िकीत
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नागपरू महानगरपाललकेच्या आस्िापनेवरील सवस अधिकारी कमसचारी

याींना महानगरपाललका मींजूर ठराव ददनाींक २८/०६/२०१९ अन्वये ददनाींक

०१/०८/२०१९ पासन
७ व्या वेतन आयोगाच्या लशर्ारशी लागू करण्यात
ू
आल्या असन
ीं र, यावर महापाललकेकडून कायसवाही
ू , शासनाच्या मान्यतेनत
करणे अपेक्षित आहे .

-----------------

राज्यात शासिीय नोिर भरतीिरीता राबविण्यात आलेल्या
महापोटच ल आज्ञािली प्रकक्रयेमध्ये अनेि ्ट
ु ी असल्याबाबत
(६५)

*

५५५ अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुिे,

श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर,

श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.विक्रम िाळे , श्री.ख्िाजा

बेग, श्री.अरुणिािा जगताप, श्री.प्रिाश गजलभये, अॅड.हुस्नबानू खललफे,

श्री.अननल भोसले : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) राज्यात शासकीय नोकर भरतीत पारदशसकता यावी व सवस प्रक्रक्रया
ऑनलाईन

व्हावी

म्हणून

शासनाने

महाआय्ीतर्े

सींगणकीय

प्रक्रक्रयेचे

महापो्स ल आज्ञावलीव्दारे घेण्यात आलेल्या पररिािी उमेदवाराींच्या भरती

अींतगसत झालेला पररिेचा गोंिळ, चक
ु ीची प्रश्नपबत्रका, सदोर्ष ननकाल,

उत्तरपबत्रकेतील त्र्
ु ी, अनप
ु स्स्ित उमेदवाराींचे नावे अींनतम यादीत येणे
इत्यादी अनेक तक्रारी पररिािी उमेदवाराींमार्सत शासनाकडे माहे डडसेंबर,
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान करण्यात आल्याचे ननदशसनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी “त्रयस्ि सींस्िेमार्सत पो्स लचे ताींबत्रक पररिण

करुन त्याींचक
े डून प्राप्त होणाऱया अहवालाच्या आिारे आवश्यक ते बदल

करण्यात येतील” असे मा.मख्
ु यमींत्री याींनी ददनाींक १८ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा
त्यासम
ु ारास घोवर्षत करुन महापो्स लव्दारे होणाऱया ववववि प्रवगासतील भरती
प्रक्रक्रयेस स्िधगती ददल्याने नवीन स्वरूपात भरती प्रक्रक्रया राबववण्याची
कायसवाही झाली नसल्याचेही ननदशसनास आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, राज्यातील ववववि ववभागातील प्रवगासतील भरती प्रक्रक्रया

महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातन
ू करण्यात यावी अशा प्रकारची
मागणी ववववि लोकप्रनतननिीींमार्सत शासनास करण्यात आली असन
ू सदर
भरती प्रक्रक्रया महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या िरतीवर घेण्याचे शासनाचे

ननयोजन आहे काय, तसेच सदर भरती प्रक्रक्रया राबववताना कोणकोणत्या

प्रक्रक्रयेव्दारे ती राबववण्यात येणार आहे याबाबतची सववस्तर मादहती काय
आहे,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायसवाही
केली वा करण्यात येत आहे व त्याबाबतची सद्य:स्स्िती काय आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.उध्दि ठािरे : (१) होय.
(२) अींशत: खरे आहे .

पदाींकरीता परीिा शक्यतो एकावेळी घेण्यात येण्याच्यादृष्ीने परीिा

पध्दती सवस समावेशक बनववण्याबाबत शासनस्तरावर कायसवाही सरु
ु आहे .

(३) महापरीिा पो्स ल अींतगसत घेण्यात येणाऱया परीिा पध्दतीत आवश्यक

बदल करुन सि
ु ारीत कायसपध्दतीबाबत ददनाींक २०/०२/२०२० रोजी शासन
ननणसय ननगसलमत करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

अांजनिेल-रानिी-शांग
ृ ारतळी-आांबलोली (ता.गुहागर, जज.रत्नाधगरी)
राज्य मागाचची ि पूलाची दरु िस्था झाल्याबाबत

(६६)

*

२२३५ डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय सािचजननि

बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :(१)

अींजनवेल-रानवी-शग
ींृ ारतळी-आींबलोली

(ता.गह
ु ागर,

स्ज.रत्नाधगरी)

या

प्रमख
ु राज्य मागासची व पल
ू ाची अत्यींत दरु वस्िा झालेली असन
ू सदर रस्त्याचे

डाींबरीकरण, रस्त्याच्या बाजूची झाडी आणण सींरिक कठडा बाींिण्याबाबत
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कोतळूक

ग्रामपींचायतीने

सातत्याने

गत

एक

वर्षासपासन
ू

मा.सावसजननक

बाींिकाम मींत्री व कायसकारी अलभयींता, साीं.बा.ववभाग, धचपळूण आदीकडे
मागणी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्यासाठी ननिी मींजरू होऊन कामासाठी ननयक्
ु ती
केलेल्या ठे केदाराने माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ग्ाराचे केलेले
काम अपण
रस्त्यावर जागोजागी एक ते दीड र्ु्ाचे
ू स अवस्िेत असन
ू
मोठमोठे खड्डे पडल्याने वाहनचालकाींना अनेक गींभीर समस्याींना सामोरे जावे

लागत असल्याने या रस्त्याच्या दरु
ु स्तीसाठी ग्रामस्िाींनी माहे नोव्हें बर, २०१९
मध्ये उपोर्षणही केले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर रस्त्याच्या दरु
ु स्तीचे व डाींबरीकरणाचे कामास सरु
ु वात न
झाल्यामळ
ु े ददनाींक २६ जानेवारी, २०२० रोजी ग्रामस्िाींनी पन्ु हा उपोर्षण
करण्याचा इशाराही ददला होता, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून

आले

व

त्यानर्ष
ीं ाने
ु ग

रस्त्याचे

मजबत
ु ीकरण,

खडीकरण

व

डाींबरीकरणाचे काम ववनाववलींब पण
ू स करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायसवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) प्रश्नािीन अींजनवेल-रानवी-श्रींग
ृ ारतळी-आबलोली
रा.मा.१७३ या रस्त्याच्या खराब लाींबीत दरु
ु स्ती व मजबत
ू ीकरणाचे काम सरु
ु
करण्याबाबत कोतळूक ग्रामपींचायतीचे ननवेदन प्राप्त नाही.

तिावप, यासींदभासत ववद्यमान ग्रामपींचायत सदस्य श्री.सधचन ओक,

कोतळूक याींचे ददनाींक ११/११/२०१९ चे ननवेदन प्राप्त आहे .
(२) हे खरे नाही.

रस्त्याच्या दरु
ु स्तीसाठी माहे नोव्हें बर, २०१९ मध्ये ग्रामस्ि उपोर्षण

करणार होते, तिावप, प्रश्नाींक्रकत रस्त्याच्या लाींबीतील खड्डे भरण्यात आले,
रस्त्याच्या बाजूची झाडी व सींरिक कठड्याींची दरु
ु स्ती करुन रस्ता वाहतक
ु ीस
योतय करण्यात आला त्यामळ
ु े ग्रामस्िाींनी उपोर्षण केले नाही.
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(३) होय.

तिावप, सदर रस्त्याचे मजबत
ु ीकरणाचे व डाींबरीकरणाचे काम ददनाींक

३०/०१/२०२० पासन
ू सरु
ु करणार असल्याचे कळववण्यात आल्यामळ
ु े उपोर्षण
मागे घेण्यात आले.

(४) प्रश्नाींक्रकत रस्त्याच्या मजबत
ु ीकरणासाठी खडी गोळा करण्यात आली
असन
ू सदर रस्त्याचे मजबत
ु ीकरण व डाींबरीकरण करण्याचे काम माचस, २०२०

पयांत पण
ू स करण्याचे ननयोजन आहे . त्यामळ
ु े चौकशी करण्याचा प्रश्न उद्भवत
नाही.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

ठाणे महानगरपाललिेने राबविलेल्या “मोहल्ला जक्लननि” योजनेबाबत
(६७)

*

१४५५ श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.विक्रम
िाळे ,

श्री.ख्िाजा

बेग,

श्री.जगन्द्नाथ

लशांदे,

श्री.अरुणिािा

जगताप,

अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.प्रविण दरे िर, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुिे,
श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) ठाणे महानगरपाललकेने ददल्ली येिील “मोहल्ला स्क्लननक” योजनेच्या
ितीवर महानगरपाललका िेत्रात प्रायोधगक तत्वावर दोन दठकाणी दवाखाने

सरु
ु करुन त्यासाठी १६० को्ी रुपयाींचा प्रस्ताव दे खील मींजरू केल्याचे ददनाींक
१२ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर दवाखान्याची अनतशय दरु वस्िा झाली असन
तेिे
ू
और्षिाींचा त्
बींद,
ु वडा, ऑनलाईन कॉललींग मशीन दोन मदहन्याींपासन
ू
वपण्याच्या पाण्याची व्यवस्िा नसणे तसेच डॉक््सस रुतणाींना बाहे रुन और्षिे

आणण्यास साींगत असल्याच्या तक्रारी रुतणाींनी केल्याचे ननदशसनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर योजना अधिक सिम होण्यासाठी १६० को्ीींची तरतद
ू
र्लदायी ठरु शकेल काय याबाबत आढावा घेण्यात आला आहे काय व
त्याबाबतची सद्य:स्स्िती काय आहे,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१), (२) व (३) ठाणे महानगरपाललका िेत्रात “मोहल्ला
स्क्लननक” योजनेच्या ितीवर प्रायोधगक तत्वावर ठाणे महानगरपाललकेने
“आपला

दवाखाना”

नावाने

दोन

दवाखाने

सरू
ु

केले

होते.

ठाणे

महानगरपाललकेने सदर दवाखाने माहे र्ेब्रव
ु ारी, २०१९ ते एवप्रल, २०१९
दरम्यान ववना तक्रारी चालववले होते.

ठाणे महानगरपाललकेने प्रायोधगक तत्वावर सरू
केलेल्या “आपला
ु

दवाखाना” योजनेस लमळालेल्या प्रचींड प्रनतसादाचा ववचार करता, ठाणे
महानगरपाललकेने सदर योजना ५० दठकाणी सरू
ु करण्याच्या ननणसय घेतला.

ठाणे महानगरपाललकेने “आपला दवाखाना” या योजनेसाठी रुपये १४४

को्ी ५९ लाख इतकी ववत्तीय तरतद
ु केली आहे .

सदर योजनेचे ददनाींक ०६/०२/२०२० रोजी उद्घा्न करण्यात आले

आहे .

(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

मुांबईतील महापाललिेच्या प्रमुख रुग्णालयामध्ये
अनेि औषधाांचा तुटिडा असल्याबाबत

(६८)

*

१५३५ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.सजु जतलसांह ठािूर : सन्माननीय

नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील महापाललकेच्या प्रमख
ु रुतणालयामध्ये मिुमेह, रक्तदाब तसेच

इतर अनेक और्षिाींचा त्
ु वडा असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त खात्याच्या (सीपीडी) समन्वयाच्या अभावामळ
ु े और्षि
कींपन्यासोबतचा करार माहे सप््ें बर, २०१९ मध्ये सींपन
ू ही नववन ननववदा
प्रक्रक्रया प्रलींबबत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून व तद्नस
ु ार शासनस्तरावर कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) “पाललका रुतणालये, दवाखान्याींमध्ये मिुमेहावरील

और्षिाींचा त्
ु वडा” अशा आशयाची बातमी ददनाींक २३/०१/२०२० रोजीच्या
स्िाननक वत्ृ तपत्रात प्रलसध्द झाली होती ही वस्तस्ु स्िती आहे .

(२) व (३) बह
रुतणालयामध्ये मिुमेह व
ुीं ई महानगरपाललकेच्या प्रमख
ु
ृ न्मब
रक्तादाबावरील

इींजेक्शन्स

महानगरपाललकेने कळववले आहे .

मब
ु लक

प्रमाणात

उपलब्ि

असल्याचे

तिावप, महानगरपाललकेच्या रुतणालयाींना ्ॅ बलेयवस व कॅपस्यल्
ु सचा

परु वठा करणाऱया और्षि कींपन्याींसोबतचा करार ददनाींक २६/०९/२०१९ रोजी
सींपषु ्ात

आला

होता.

परीं तु

नवीन

परु वठादाराींची

नेमणूक

होईपयांत

रुतणालयामध्ये गैरसोय होऊ नये म्हणून जुन्या दरपबत्रकेप्रमाणे ्ॅ बलेयवस व

कॅपस्यल्
रुतणालयाींना
ु सचा साठा करण्याकरीता महानगरपाललकेमार्सत प्रमख
ु
कळववण्यात

आले

होते.

त्यामळ
ु े

प्रमख
ु

रुतणालयामध्ये

्ॅ बलेयवस

कॅपस्यल्
ु सचा त्
ु वडा झाला नसल्याचे महानगरपाललकेने कळववले आहे .
सद्य:स्स्ितीत

्ॅ बलेयवस

व

कॅपस्यल्
ु सचा

परु वठा

व

करण्याकरीता

महानगरपाललकेमार्सत ददनाींक ३०/०१/२०२० रोजी नवीन करार करण्यात आला

असन
सवस रुतणालयाींमध्ये और्षि साठा उपलब्ि करुन दे ण्यात आला
ू
असल्याचे महानगरपाललकेने कळववले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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राज्यातील मुांबई ि इतर शहरातील प्रमुख टोलनाक्यािर
िाहतुिीची िोंडी होत असल्याबाबत

(६९)

*

४९६ अॅड.हुस्नबानू खललफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अमरनाथ

राजूरिर,

डॉ.सध
ु ीर

ताांब,े

श्री.अशोि

ऊफच

भाई

जगताप,

श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे, डॉ.िजाहत लमझाच : सन्माननीय

सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राज्यातील प्रमख
्ोल नाक्यावर ववशेर्षत: मब
ींु ईच्या प्रवेशव्दारावर
ु
असलेला ऐरोली ्ोलनाका, पव
ू स द्रत
ु गती महामागासवरील मब
ुीं ई आणण ठाण्याचे

प्रवेशव्दार असलेला आनींदनगर ्ोलनाका, मब
ुीं ई-अहमदनगर महामागासवरील
पस्श्चम उपनगरातील ददहसर ्ोलनाका, नवी मब
ुीं ईतील वाशी ्ोलनाका व
इतरही शहरातील प्रमख
्ोलनाक्यावर सकाळ व सींध्याकाळी वाहतक
ु
ु ीची

मोठ्या प्रमाणात कोंडी होत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ्ोलनाक्याच्या दोन्ही बाजूस असलेले खड्डे तसेच

उड्डाणपल
ू ाींच्या अरुीं द माधगसकेमळ
ु े वाहतक
ू कोंडीची समस्या ददवसेंददवस वाढत
असल्याचे ननदशसनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वाहतक
ू कोंडीचा
प्रश्न सोडववण्याबाबत कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) पिकर नाक्यावर होणारी वाहतक
ू ीची कोंडी सोडववण्याकरीता पिकर
नाक्यावर सनु नयोस्जतपणे आखणी करुन अनतररक्त माधगसका उपलब्ि केलेल्या
आहे त.

तसेच

महाराषर

राज्य

रस्ते

ववकास

महामींडळाने

मब
ुीं ई

महानगरपाललकेस बींद झालेल्या जकात नाक्याींची जागा लमळण्यास्तव ववनींती

केली असन
ू , जागा उपलब्ि झाल्यास माधगसकाींची सींख्या २६ ते २८ होऊन
वाहनाींची गदी ्ाळण्यात मदत होईल.
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पिकर नाक्याींवर पिकर वसल
ू ीकरीता जास्तीत जास्त हॅण्ड हे ल्ड

मशीन वापरण्यात येत आहे .
(४) प्रश्नच उद्भवत नाही.

-----------------

साटिलीफाटा ते िो्ेिाडी, नािलादे िी मांददर (ता.लाांजा,
जज.रत्नाधगरी) या रस्त्याच्या िामाबाबत
(७०)

*

६५ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि

उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सा्वलीर्ा्ा ते कोत्रेवाडी, नावलादे वी मींददर (ता.लाींजा, स्ज.रत्नाधगरी) या
सम
ु ारे ३ १/२ क्रक.मी. अींतराच्या रस्त्याची दरु वस्िा झाली असन
ू दठकदठकाणी
खड्डे पडल्यामळ
ु े अपघात होत असल्याचे ननदशसनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्याच्या मजबत
ु ीकरण, खडीकरण व डाींबरीकरण
करण्याच्या कामासाठी ननिी मींजूर होवन
ू ननववदा ननघन
ू दोन मदहन्याींचा
कालाविी झाला असला तरी कामास सरु
ु वात करण्यात आली नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सदर काम सरु
ु करण्यास ववलींब होण्याची सवससािारण कारणे
काय आहे त,

(४) तसेच, लाींजा सा्वलीर्ा्ा हा रहदारीचा रस्ता असन
ू या रस्त्यावर

कोंड्ये, खावडी, सडवली, बाबरे , इसनली, रुण, सा्वली, गोळवशी आदी
अनेक गावे येत असल्याने या राज्य मागासवर दररोज मोठ्या प्रमाणात

वाहतक
सरु
ू
ु असल्यामळ
ु े सदर रस्त्याचे खडीकरण व डाींबरीकरणाचे काम
ववनाववलींब हाती घेवन
ू पण
ू स करण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोणती कायसवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) हे खरे नाही.

(२), (३) व (४) प्रश्नाींक्रकत लाींबीतील खड्डे भरण्याचे काम पण
ू स करण्यात आले
असन
ू रस्ता वाहतक
ु ीस सस्ु स्ितीत आहे .

सदर लाींबीतील मजबत
ु ीकरण व डाींबरीकरणाचे काम मींजरू असन
ू

काम मे, २०२० अखेर पण
ू स करण्याचे ननयोजन आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही

-----------------

मे.आददत्य अॅडव्हटायणझांगने मीरा-भाईंदर महानगरपाललिेची
िोट्यिधीची रक्िम थिविल्याबाबत
(७१)

*

२१७७ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मीरा-भाइदस र महानगरपाललकेने सावसजननक जागी होडडांग आणण त्यावर

जादहराती करण्यासाठी मे.आददत्य अॅडव्ह्ायणझींगला १२० होडडांग ठे क्याने ददले
होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ठे केदाराने महानगरपाललकेचे तब्बल २४ को्ी ४० लाख

रुपये िकववल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्ष
ीं ाने सदर ठे केदाराकडून िकबाकी वसल
ु ग
ु
करण्याबाबत कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ

लशांदे

:

(१)

लमरा-भाईंदर

महानगरपाललकेने

मे.आददत्य

ॲडव्ह्ायणझींग याींना एकूण १३० होडडांग ठे क्याने ददलेल्या असन
त्याींनी
ू
प्रत्यिात ९० होडडांग उभारले आहे त.
(२)

मे.आददत्य

ॲडव्ह्ायणझींग

याींची

सन

२०१९-२०२०

पयांत

रुपये

१,६२,००,९०१/- इतकी जादहरात र्ी बाकी होती. त्यापैकी त्याींनी रुपये

१,३९,२०,४०१/- भरणा केली असन
ू रुपये २२,८०,५००/- िकबाकी आहे, ही
वस्तस्ु स्िती आहे .
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(३) मे.आददत्य ॲडव्ह्ायणझींग याींना िकीत जादहरात र्ी वसल
ु ीबाबत नो्ीस
दे ण्यात आली होती. तिावप, प्रनतसाद न ददल्याने त्याींच्या ८ होडडांगवर तोडक
कारवाई

करण्यात

आलेली

आहे .

उवसररत

होडडांगवर

कारवाई

प्रस्ताववत

करण्यात येणार असल्याचे, लमरा-भाईंदर महानगरपाललकेने कळववले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

मा.अग्यार सलमतीच्या अहिालातील लशफारशीनस
ु ार िल्याण-डोंबबिली
महानगरपाललिेतील अधधिारी/िमचचाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत

(७२)

*

११० श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां
टिले :

सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई उच्च न्यायालयात दाखल झालेली जनदहत याधचका क्रमाींक
१०/२००४

वरील

सन
ु ावणीनींतर

महानगरपाललकािेत्रातील
न्यायालयाने
याींच्या

ददलेल्या

अध्यिेतख
े ाली

अनधिकृत

आदे शानस
ु ार
गठीत

ननणसय

दे ताना

कल्याण-डोंबबवली

ननवत्ृ त

न्यायमत
ू ी

श्री.के.एस.अतयार

बाींिकामासींदभासत

करण्यात

आलेल्या

मब
ींु ई

सलमतीने

उच्च

ददनाींक

२४ ऑगस््, २००९ रोजी सादर केलेल्या अहवालातील लशर्ारशीींना शासनाने
मान्यता ददलेली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर अहवालात सलमतीने ११ स्जल्हाधिकारी, १० आयक्
ु त,
वनाधिकारी
नगरसेवक,

आणण

कल्याण-डोंबबवली

वास्तवु वशारद,

बबल्डसस,

मनपातील

डेव्हलपसस,

सींबधीं ित

आक्रकस्े क््,

अधिकारी,
इींस्जननयर

याींच्याववरुध्द नो्ीस दे ऊन पढ
ु ील कारवाई करावी असे नगरववकास ववभागाचे
पत्र क्र. ्ीपीएस-१२१५/प्र.क्र.४१/१५/नवव-१२, ददनाींक २ जुल,ै २०१८ रोजीच्या

पत्रान्वये कळववले असतानाही महानगरपाललकेच्या अधिकारी व सींबींधित दोर्षीीं
ववरोिात कोणतीही कारवाई न करता त्याींना सींरिण दे ण्यात येत असल्याचे
ननदशसनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोर्षीींववरोिात कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.एिनाथ लशांदे : (१) होय.

(२) व (३) मा.अतयार सलमतीच्या अहवालातील लशर्ारशीनस
ु ार सींबधीं ित
अधिकाऱयाींववरुध्द

ववभागास/कायासलयास

कारवाई

कळववण्यात

करणेसाठी
आले

शासनाच्या

आहे.

ववववि

कल्याण-डोंबबवली

महानगरपाललकेने त्याींचे कायसिेत्रातील ५१ अधिकारी/पदाधिकारी व आक्रकस्े क््
याींना कारणे दाखवा नो्ीस ददलेल्या आहे त. तसेच काही नो्ीस परत
आल्याने दै ननक वतसमानपत्रात सच
ू ना दे ऊन सींबधीं ित अधिकारी/पदाधिकारी

याींना खुलासा सादर करण्यास कळववले आहे . त्यानर्ष
ीं ाने बहुसींख्य अधिकारी/
ु ग
कमसचारी याींनी नो्ीसचा खल
ु ासा सादर करणेसाठी प्रकरणातील कागदपत्रे,

सलमतीच्या अहवालाची प्रत लमळणेबाबत महानगरपाललकेकडे ववनींती केली
असन
ीं ाने महानगरपाललकेचेस्तरावर कायसवाही सरु
ू त्यानर्ष
ु ग
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

मुांबई-नालशि महामागाचची तात्िाळ दरु
ु स्ती िरणेबाबत
(७३)

*

७८० श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि

उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ई-नालशक महामागासवर अपघाताचे प्रमाण ददवसेंददवस वाढत चालले

असन
ू सदर महामागासच्या दरु वस्िेमळ
ु े गत अकरा मदहन्यात १०९ अपघात
होवन
ू ५३ जणाींचे बळी गेल्यामळ
ु े वाहन चालकाींमिून सींताप व्यक्त करण्यात
येत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय

आढळून

आले

व

तद्नस
ु ार

उक्त

महामागासची

तात्काळ

करणेबाबत शासनस्तरावर काय कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

दरु
ु स्ती

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) अींशत: खरे आहे .

(२) मब
ुीं ई-नालशक राषरीय महामागस क्र.३ रस्ता केंद्र शासनाच्या भारतीय
राषरीय राजमागस प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत आहे .
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सदर महामागासवरील बहुताींशी अपघात हे प्रामख्
ु याने मानवी चक
ु ा
आणण अनतवेगामळ
ु े झाल्याचे आढळते, असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय
राषरीय राजमागस प्राधिकरण, नालशक याींनी कळववले आहे .

सदर महामागासतील ठाणे ते वडपे येिील सम
ु ारे २४ क्रक.मी. लाींबीतील

१४ अपघातप्रवण स्िळाींची सद्य:स्स्ितीत तात्परु ती उपाययोजना करण्यात
आली असन
ू कायमस्वरुपी उपाययोजना केंद्र शासनाच्या भारतीय राषरीय
राजमागस

प्राधिकरणामार्सत

हाती

प्रकल्पाींतगसत करण्याचे ननयोजन आहे .

घेण्यात

आलेल्या

आठपदरीकरणाच्या

तसेच वडपे ते नालशक या सम
ु ारे १३० क्रक.मी. लाींबीतील अपघातप्रवण

स्िळाींच्या अभ्यासासाठी सल्लागार ननयक्
ु त करुन त्याींच्या अहवालानस
ु ार

आणण आय.आय.्ी. मब
ुीं ई याींचेकडून प्राप्त करुन घेण्यात आलेल्या रस्ता
सरु िा अहवालानस
ु ार Flyovers/Underpasse/Sevice Road/VUP/FOB

अश्या ववववि स्वरुपाच्या उपाययोजना हाती घेण्याच्यादृष्ीने केंद्र शासनाच्या
भारतीय राषरीय राजमागस प्राधिकरणामार्सत कायसवाही हाती घेण्यात आली
आहे .

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

बबरिाडी शहर (ता.महाड, जज.रायगड) येथील म्हाप्रळ-पांढरपूर-खरिली
पुलाची दरु िस्था झाल्याबाबत

(७४)

*

श्री.प्रसाद

८५६ श्री.प्रविण दरे िर, श्री.जयांत पाटील, अॅड.ननरां जन डािखरे ,
लाड : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम

िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बबरवाडी शहर (ता.महाड, स्ज.रायगड) येिील म्हाप्रळ-पींढरपरू -खरवली

पल
स ना
ु ाची दरु वस्िा झाली असन
ू तो कोणत्याही िणी कोसळून मोठी दघ
ु ्

होण्याची शक्यता ननमासण झाल्याने या दठकाणी नववन पल
ू बाींिण्यासाठी ५

को्ी रुपयाींचा ननिी नाबाडसमिन
ू मींजरू करण्यात आला आहे . मात्र ४ वेळेस
ननववदा काढूनही एकाही ठे केदाराने ननववदा न भरल्याने सींबधीं ित पल
ु ाचे काम
प्रलींबबत असल्याचे ननदशसनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर पल
ु ाची स्स्िती अत्यींत िोकादायक असल्यामळ
ु े ददनाींक
३ जानेवारी, २०२० रोजी मा.ववरोिी पिनेता, वविान पररर्षद याींनी सींबधीं ित

अधिकाऱयाींसोबत प्रत्यि भे् दे वन
ू पाहणी केल्यानींतर सदर पल
ु ाचे काम
ववनाववलींब पण
ू स करण्याची कायसवाही करण्यात यावी अशा मागणीचे एक
ननवेदन राज्याचे मख्
ु य अलभयींता, श्री.सी.पी. जोशी याींना सादर केले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर ननवेदनानर्ष
ीं ाने म्हाप्रळ-पींढरपरू -खरवली पल
ु ग
ु ाची तात्काळ
दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे
व त्याबाबतची सद्य:स्स्िती काय आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) हे खरे नाही.

सदर कामाच्या ३ वेळेस ननववदा प्रलसध्द झाल्यानींतर ५४% जास्त

दराने ननववदा प्राप्त झाली आहे . सदर जास्त दराची ननववदा प्रशासकीय

मान्यतेच्या रकमेत बसत नसल्याने सदरची ननववदा नामींजूर करण्यात आली
आहे . त्यामळ
ु े सदर पल
ु ाचे काम प्रलींबबत आहे .
(२) ननवेदन प्राप्त झालेले नाही.

(३) प्रश्नाींक्रकत पल
ु काही दठकाणी नादरु
ु स्त असल्याचे ननदशसनास आल्यामळ
ु े
सदर पल
ु ाची दरु
ु स्ती करण्यात येत आहे . तसेच प्रश्नाींक्रकत पल
ु ाच्या बाजूला

नवीन दप
बाींिण्याचे काम नाबाडस अींतगसत मींजूर आहे . ननिी
ु दरी पल
ु
उपलब्ितेच्या अिीन राहून काम पण
ू स करण्याचे ननयोजन आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------

महाराष्ट्र-िनाचटि सीमा प्रश्न प्रलांबबत असल्याबाबत

(७५)

*

१५९४ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, अॅड.हुस्नबानू

खललफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादच न
चाांदरू िर, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे, आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर,

डॉ.िजाहत लमझाच, श्री.विलास पोतनीस : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७८२० ला
ददनाांि २१ माचच, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) महाराषर कनास्क सीमा प्रश्न गत सम
ु ारे ६३ वर्षासपासन
ू प्रलींबबत असन
ू
सदर प्रश्नावर चचास करण्यासाठी मा.मख्
ु यमींत्री याींनी माहे डडसेंबर, २०१९
मध्ये वा त्यादरम्यान सवस सींबधीं िताींची बैठक आयोस्जत करुन काही ननणसय
घेतले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

कोणकोणत्या
प्रश्नाबाबत

सदर

बैठकीत

मान्यवराींना

मा.सवोच्च

सद्य:स्स्िती काय आहे ,

कोणते

आमींबत्रत

न्यायालयात

ननणसय

करण्यात

प्रलींबबत

घेण्यात

आले

होते

आले

असलेल्या

तसेच

असन
ू
सदर

याधचकेची

(३) असल्यास, मा.सवोच्च न्यायालयात प्रलींबबत असलेली याधचका ननकाली
काढण्याबाबत

व

सदर

याधचकेसाठी

नामाींक्रकत

वविीज्ञाींची

नेमणूक

करण्याबाबत तसेच उक्त प्रश्न कालबध्दररतीने सोडववण्याबाबत शासनाकडून
आजतगायत कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे व त्याबाबतची
सद्य:स्स्िती काय आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.उध्दि ठािरे : (१) हे खरे आहे .

(२) महाराषर-कनास्क सीमा प्रश्नाबाबत ददनाींक ७ डडसेंबर, २०१९ रोजी
मख्
ु यमींत्री सलमती कि, मींत्रालय, मब
ुीं ई येिे आढावा बैठक सींपन्न झाली.

सदर बैठकीस सवस मा.मींत्री, मा.मख्
ु य सधचव, मा.महाअधिवक्ता महाराषर

राज्य, सधचव (वविी), ॲडव्होके् ऑन रे कॉडस श्री.लशवाजी जािव, तज्ञ
सािीदार श्री.ददनेश ओऊळकर, मध्यवती महाराषर एकीकरण सलमती, बेळगाव

तसेच महाराषर एकीकरण सलमती, बेळगाव याींचे पदाधिकारी याींना आमींबत्रत

करण्यात आले होते. सदर बैठकीत सीमा प्रश्नासाठी समन्वयक मींत्री म्हणन
ू
श्री.छगन भज
ु बळ, मा.मींत्री व श्री.एकनाि लशींदे, मा.मींत्री याींची ननयक्
ु ती

करण्याचे ननदे श ददले. प्रस्तत
याधचकेसींदभासत केंद्र शासनाने मा.सवोच्च
ु
न्यायालयात
शासनास

सवसपिीय

सन
ु ावणीच्या

ववनींती

वेळी

करण्यासाठी

खासदाराींसह

त्स्ितेची

मा.मख्
ु यमींत्री

मा.पींतप्रिान

याींची

भलू मका

महोदय

भे्

घ्यावी

याींनी

घेण्याचा

अशी

केंद्र

राज्यातील

व

वकील

महोदयाींसोबत तसेच या प्रश्नाबाबत सन
ु ावणीसाठी वररषठ अधिकाऱयाींनी
उपस्स्ित रहावे, असे ननणसय घेण्यात आले.
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मा.सवोच्च न्यायालयाने ददनाींक १३/१२/२०१२ रोजीच्या आदे शाने

ननस्श्चत केलेल्या २१ वादाच्या मद्
ु याींतील मद्द
ु ा क्र. १ बाबत कनास्क
शासनाने दाखल केलेल्या इीं्रलोकु्री अजस क्र. I.A.१२/२०१४ वरील ददनाींक
२३/०१/२०१७ रोजी झालेल्या सन
ु ावणीअींती दोन्ही पिकाराींनी आपले म्हणणे
माींडावे, असे आदे श ददले. यासींदभासतील पढ
ु ील सन
ु ावणी ददनाींक १० माचस,
२०१७ रोजी ठे वण्यात यावी, असे मा.सवोच्च न्यायालयाने आदे श ददले होते.

या आदे शास अनस
ु रुन ददनाींक १०/०३/२०१७ रोजी व ददनाींक ३१/०७/२०१७
रोजी ठे वण्यात आलेली सन
ु ावणी वगळण्यात येवन
ू ती ददनाींक १०/१०/२०१७

रोजी ठे वण्यात आली होती. तिावप, काही ताींबत्रक कारणाींमळ
ु े सन
ु ावणीची
तारीख पढ
ु े ढकलण्यात आली. मा.सवोच्च न्यायालयाच्या सदर आदे शास
अनस
ु रुन महाराषर शासनाने आपले म्हणणे मा.सवोच्च न्यायालयात ददनाींक
०९/१०/२०१७ रोजी दाखल केले आहे . तद्नींतर सदर याधचकेची ददनाींक

०८/०१/२०१९ व ददनाींक २९/०१/२०१९ रोजी मा.सवोच्च न्यायालयात ठे वण्यात

आलेली सन
ु ावणी बत्रसदस्यीय खींडपीठामध्ये अनक्र
ु मे श्री.एस.अब्दल
ु नझीर व
श्री.मोहन एम.शाींतानागौडर हे न्यायमत
ु ी कनास्क राज्यातील असल्याने होऊ
शकली नाही. सदर प्रकरण हे ददनाींक ०९/०७/२०१९ व ददनाींक २६/११/२०१९

रोजी सन
ु ावणीसाठी दशसववण्यात आले होते, तिावप, ताींबत्रक कारणामळ
ु े

सन
ु ावणीच्या यादीतन
ू वगळण्यात आले. पढ
ु ील सन
ु ावणीची तारीख अद्याप
ननस्श्चत झालेली नाही.

(३) सदर न्यायालयीन दाव्यात राज्याची बाजू प्रभावीपणे माींडण्यासाठी वररषठ

ववधिज्ञ श्री.हरीर्ष साळवे, श्री.के.परासरन, श्री.राकेश द्वववेदी, श्री.राजू रामचींद्रन
व श्री.अरववींद दातार याींची ववशेर्ष समप
ु दे शी म्हणन
ू ननयक्
ु ती केली आहे .
मा.को्स

कलमशनर

याींच्यासमोर

सािीपरु ावे

सादर

साक्षिदाराींची शपिपत्रे तयार करण्याची कायसवाही सरू
ु आहे .

करण्यासाठी

तज्ञ

मा.सवोच्च न्यायालयाने ददनाींक २३/०१/२०१७ रोजी ददलेले आदे श रद्द

करून ददनाींक १२/०९/२०१४ रोजी ददलेले आदे श न्यानयक असल्याने ते कायम

ठे वण्यात यावेत, त्यानस
ु ार सािी व परु ावे तपासण्यात यावेत, याबाबत
मा.सवोच्च न्यायालयात ददनाींक २२/०५/२०१९ रोजी अजस दाखल केला आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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िुलाबा (मुांबई) येथील हॉटे ल ताज पॅलेसने मुांबई महानगरपाललिेचे
शुल्ि थिविल्याबाबत

*

(७६)

९७४ श्री.रामदास िदम : सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कुलाबा

(मब
ुीं ई)

येिील

पींचताराींक्रकत

हॉ्े ल

ताज

पॅलेसने

मब
ुीं ई

महानगरपाललकेचा रस्ता काबीज केल्याकारणास्तव चार को्ी रुपये शल्
ु क

वसल
ु करणे अपेक्षित असताना महापाललकेच्या अधिकाऱयाींनी परस्पर र्ेरर्ार

करुन स्िायी सलमतीच्या मान्यतेववनाच सदर शल्
ु क मार् करण्याचा ननणसय
घेतल्याचे ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सवससामान्य माणसाने मालमत्ता कर, पाण्याचे बबल िकववले
असता

महानगरपाललका

महापाललकेच्या

काबबज

तात्काळ

केलेल्या

कारवाई

रस्त्याींवर

करते

परीं त,ु

अनतक्रमण

ताज

केले

पॅलेसने

असन
ू ही

ननयमाप्रमाणे रस्त्याचे शल्
ु क व्याजासदहत वसल
ू करण्याबाबत ननणसय झालेला
असताना दे खील शल्
बड
ु कमार्ीत बदल करुन शासनाचा महसल
ू
ु ववण्यात
आल्याचे ननदशसनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायसवाही केली
वा करण्यात येत आहे व त्याबाबतची सद्य:स्स्िती काय आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ लशांदे : (१), (२), (३) व (४) सन २००८ मध्ये हॉ्े ल ताज

पॅलेसवरील दहशतवादी हल्ल्यात झालेली स्जववत हानी व हॉ्े लचे नक
ु सान

पाहता, भववषयात अशा प्रकारचा हल्ला होऊ नये यासाठी मब
ुीं ई पोललसाींच्या
ननदे शाप्रमाणे हॉ्े ल ताज पॅलेसच्या सभोवतालच्या रस्त्यावर इमारतीच्या

बाजूने मोठ्या कींु ड्या/बॅररकेयवस ठे वण्यात आल्या होत्या व सन २००९ पासन
ू
बाजच
ू े पदपि नागररकाींकरीता बींद ठे वण्यात आले होते.

त्यानस
ु ार हॉ्े ल ताज पॅलेसला जून, २००९ ते डडसेंबर, २०१८ या

कालाविीत कींु ड्या ठे ऊन रस्ता वापराबाबतचे शल्
ु क रुपये १.२५ को्ी व
पदपि बींद करण्याबाबतचे शल्
ु क रुपये ७.८६ को्ी असे एकूण रुपये ९.११
को्ी शल्
ु काची आकारणी महानगरपाललकेमार्सत करण्यात आली होती.
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रक्कम

सदर एकूण शल्
ु काच्या ५०% म्हणजेच रुपये ४.६२ को्ी इतकी
हॉ्े ल

ताज

पॅलेसकडून

वसल
ु

करण्यास

स्िायी

सलमतीच्या

मान्यतेसापेि व स्िायी सलमतीने मान्यता न ददल्यास सदर रक्कम ३०
ददवसाींच्या आत ६% व्याजासदहत भरण्याची तयारी दशसववणारे हमीपत्र सादर
करणे सापेि आयक्
ु ताींनी ददनाींक ३०/०४/२०१९ रोजी मींजुरी ददली.

त्यादरम्यान हॉ्े ल ताज पॅलेसने केलेल्या उपाययोजना या पढ
ु ील

कालाविीतही
कळववले.

चालू

ठे वण्याचे

आवश्यक

असल्याचे

पोलीस

प्रशासनाने

तिावप, पदपि सरु क्षिततेच्या कारणास्तव बींद करण्यात आल्यामळ
ु े

पदपि आकारणीपो्ीचे शल्
ु क रुपये ७.८६ को्ी इतकी रक्कम मार् करावी

अशी ववनींती ताज हॉ्े ल प्रशासनामार्सत ददनाींक २४/०५/२०१९ रोजीच्या
पत्रान्वये करण्यात आली.

सदर ववनींतीच्या अनर्ष
ीं ाने, कींु ड्याव्याप्त रस्त्याच्या रुपये १.२५ को्ी
ु ग

इतक्या शल्
ु काच्या ५०% म्हणजेच रुपये ६२.८८ लाख इतकी रक्कम भरुन

घेणे व पदपि आकारणी शल्
स णे मार् करण्याच्या सि
ु क पण
ू प
ु ारीत प्रस्तावास

स्िायी सलमतीच्या मींजूरीसापेि व स्िायी सलमतीने मींजूरी न ददल्यास उवसररत
रक्कम

३०

ददवसाींच्या

आत

१२%

व्याजाने

महानगरपाललकेकडे

जमा

करण्याचे हमीपत्र सादर करण्यासापेि आयक्
ु ताींनी ददनाींक १८/०६/२०१९ रोजी
मींजुरी ददली आहे .

सदर प्रस्तावाची छाननी करण्यात आली असन
ू , पडताळणी दरम्यान

आढळलेल्या त्र्
ु ी दरू करुन सदर प्रस्ताव स्िायी सलमतीसमोर सादर

करण्याची कायसवाही सरु
ींु ई महानगरपाललकेने कळववले
ु असल्याचे बह
ृ न्मब
आहे .

तसेच, सदर प्रस्तावास आयक्
ु ताींनी ददलेल्या मींजुरीनस
ु ार, ताज हॉ्े ल

पॅलेस व्यवस्िापनाने रुपये ६२.८८ लाख इतक्या रकमेपक
ै ी सन २०१७ मध्ये
आगाऊ भरणा केलेले रुपये १० लाख वगळता, रुपये ५२.८८ लाख इतक्या
रकमेचा भरणा ददनाींक १७/०७/२०१९ रोजी बह
ुीं ई महानगरपाललकेकडे केला
ृ न्मब
आहे .

-----------------
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बाळापूर ि मुनतचजापूर (जज.अिोला) शहराांमध्ये
बाांधलेली घरिुले लाभार्थयाांना दे ण्याबाबत

(७७)

*

९३६ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय गह
ु ील
ृ ननमाचण मां्ी पढ

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बाळापरू व मनु तसजापरू (स्ज.अकोला) शहराींमध्ये शासनाची महत्वाकाींिी

योजना आयएचएसडीपीमार्सत सामान्य लोकाींकरीता घरकुलाींचे बाींिकाम पण
ू स
करण्यात आलेले असतानाही घरकुले लाभार्थयाांना दे ण्यात आली नसल्याचे
माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, बाळापरू शहरामध्ये पीएमसी व कींत्रा्दार याींनी सींगनमताने
लाभार्थयाांच्या खो्या याद्या तयार करुन लाभार्थयाांची र्सवणूक केली आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर योजनेमध्ये र्क्त पीएमसी व कींत्रा्दार लाभािी ठरले
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व तद्नस
ु ार शासनस्तरावर काय कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जजतें द्र आव्हाड : (१) आयएचएसडीपी योजनेंतगसत नगर पररर्षद बाळापरू ,

अकोला याींनी बाींिलेल्या १६५२ घरकुलाींचे व मनु तसजापरू नगर पररर्षद, अकोला

याींनी बाींिलेल्या १६२३ घरकुलाींचे वा्प जून, २०१८ अखेरपयांत करण्यात

आले आहे . तिावप, नगरपररर्षद बाळापरू याींनी बाींिलेल्या घरकुलाींमध्ये

सरु
ु वातीला ववद्यत
ु व पाणीपरु वठा सवु विा नसल्याने केवळ १५० लाभार्थयाांनी
वास्तव्य केले आहे .

(२) व (३) आयएचएसडीपी योजनेंतगसत नगर पररर्षद बाळापरू , अकोला येिील
१६५२ लाभार्थयाांपक
ै ी ४२६ लाभािी वगळता प्रािलमक यादीतील उवसररत

लाभार्थयासनी इच्छुकता न दशसववल्याने नगरपररर्षदने ददनाींक २०/०२/२०१६,
२६/०३/२०१६

व

२३/०७/२०१६

रोजी

उवसरीत

घरकुलाींसाठी

स्िाननक
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वतसमानपत्रात जादहरात दे ऊन अजस मागववले. त्यानस
ु ार प्राप्त अजाांच्या

अनर्ष
ीं ाने नगरपररर्षदे ने पालकमींत्री याींच्या अध्यितेखालील स्जल्हा गह
ु ग
ृ ननमासण
सलमतीच्या

मान्यतेने,

उवसरीत

घरकुलाींचे वा्प केले आहे .

(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.

१२२६

लाभार्थयाांची

ननवड

करुन

त्याींना

-----------------

अजजांठा लेणी (जज.औरां गाबाद) येथील रस्त्याांच्या दरु िस्थेमळ
ु े
पयचटिाांच्या सांख्येत घट झाल्याबाबत

(७८)

*

खललफे,

१६१९ श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.हुस्नबानू
श्री.जनादच न

चाांदरू िर,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

डॉ.िजाहत

लमझाच,

डॉ.सध
ु ीर ताांबे, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे, श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय

सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :(१)

अस्जींठा

व

वेरुळ

येिील

लेण्या

स्िापत्यकला,

लशल्पकला

तसेच

दरु वस्िा

झाली

धचत्रकलेसाठी जगप्रलसध्द असन
औरीं गाबादपासन
अस्जींठा-वेरुळ लेणीपयांत
ू
ू
जाणाऱया

रस्त्याचे

काम

प्रलींबबत

असल्याने

रस्त्याींची

असल्याने दे शी व परदे शी पयस्काींची सींख्या कमी झाल्याचे माहे डडसेंबर,
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू रस्त्याचे काम करण्यासाठी ्ुररझम प्रमो्सस धगल्ड
याींनी पयस्न, मींत्रालय व यात्रा व्यवसाय ववभागाकडे पत्राव्दारे पाठपरु ावा

केल्यानींतरही कामाला गती लमळाली नसल्याने पयस्काींसाठी सरु
ु असलेल्या
ववववि व्यवसायातही तो्ा ननमासण झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उक्त प्रश्नाींबाबत
आढावा

घेऊन

अस्जींठा-वेरुळ

लेणीपयांत

जाणाऱया

रस्त्याींची

दरु
ु स्ती

करण्याबाबत कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे , तसेच रस्त्याच्या

कामासाठी शासनामार्सत क्रकती ननिी दे ण्यात आला आहे, त्याबाबतची
सद्य:स्स्िती काय आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) ते (३) अींशत: खरे आहे .
अ)

औरीं गाबादपासन
ू अस्जींठापयांत जाणारा रस्ता हा राषरीय महामागस

क्र.७५३ F चा भाग आहे. सदर रा.म.क्र.७५३ F च्या १४७.११० क्रक.मी.

लाींबीमध्ये रस्त्याची पन
ु बाांिणी व दजोन्नती करुन दप
ु दरीकरण करण्याकरीता
ददनाींक १२/०६/२०१७ रोजी M/s. Lanco Infrastructure Ltd & Ritwik

Project Pvt. Ltd (JV) याींना कायासरींभ आदे श दे ण्यात आले होते. तिावप,

सदर रस्त्याच्या मींजूर दप
ु दरीकरणाच्या कामाऐवजी स्िाननक लोकप्रनतननिीींनी
जुलै

२०१७

दरम्यान चौपदरीकरणासाठी केलेल्या मागणीच्या

अनर्ष
ीं ाने
ु ग

कामाच्या मींजरू वावात झालेल्या बदलास सिम प्राधिकरणाकडून मींजरु ी प्राप्त
करुन घेणे तसेच दरम्यानच्या कालाविीत मळ
कींत्रा्दार ददवाळखोरीत
ू

ननघाल्यामळ
ु े ननववदा तरतद
ु ीनस
ु ार पयासयी कींत्रा्दाराींची ननयक्
ु ती करणे वगैरे
उपाययोजना करुन सद्य:स्स्ितीत काम प्रगतीपिावर आहे .
जळगाव ते औरीं गाबाद चौपदरीकरणाचे

१४७.११

क्रक.मी.चे

काम

सद्य:स्स्ितीत प्रनतददन सम
ु ारे १.५० क्रक.मी. नस
ु ार पण
ू स करण्यात येत असन
ू

कामाची प्रगती समािानकारक आहे, असे िेबत्रय अधिकाऱयाींनी कळववले आहे .
त्यानस
ु ार एवप्रल, २०२० अखेर रस्ता वाहतक
ु ीसाठी सरु ळीत ठे वण्याच्यादृष्ीने

सदर रस्त्याची एक बाजू पण
ू स करण्याचे प्रयोजन आहे . सदर कामाकरीता केंद्र
शासनाकडून आवश्यक ननिी उपलब्ि आहे .
ब)

औरीं गाबाद-वेरुळ हा रस्ता राषरीय महामागस क्र.५२ (जुना एनएच-

२११) चा भाग असन
ू सदर रस्ता केंद्र शासनाच्या भारतीय राषरीय राजमागस
प्राधिकरणाच्या

अखत्यारीत

आहे .

सन

२०१७-२०१८

मध्ये

Periodical

Renewal अींतगसत हा रस्ता वाहतक
ू ीस सस्ु स्ितीत करण्यात आला आहे .

तसेच औरीं गाबाद ते वेरुळ नवीन रस्त्याच्या बाहयवळण रस्त्याचे काम
प्रगतीपिावर असन
र्ेब्रव
ू
ु ारी २०२१ पयांत वाहतक
ु ीसाठी खुला करण्याचे
ननयोजन आहे , असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागस प्राधिकरण,
औरीं गाबाद याींनी कळववले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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परभणी शहरातील रस्त्याांिरील एलईडी पथददिे बांद असल्याबाबत
(७९)

*

१६७३ श्री.विप्लि बाजोररया : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७२९९ ला

ददनाांि १९ जून, २०१९ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय
नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

परभणी

शहरातील

रस्त्याींवरील

एलईडी

ददव्याींच्या

दरु
ु स्तीकडे

महानगरपाललका दल
स करीत असल्यामळ
ु ि
ु े एलईडीचे पिददवे बींद पडल्याचे
माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, महानगरपाललका पिददव्याच्या दे खभाल दरु
ु स्तीच्या नावावर
लाखो रुपये खचस करीत असतानाही एलईडी पिददवे बींद असल्याचे कारणे
काय आहे त,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व तद्नस
ु ार दोर्षीींववरुध्द कारवाई करुन सदर पिददवे दरु
ु स्त
करण्याबाबत कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ लशांदे : (१) सदर कालाविीत शहरातील पिददवे बींद होते. अशी
वस्तस्ु स्िती नाही, असे परभणी शहर महानगरपाललकेने कळववलेले आहे .

(२) व (३) शासनाच्या िोरणानस
ु ार EESL या केंद्र शासनाच्या सावसजननक
उपक्रम असलेल्या कींपनीमार्सत परभणी शहरात एलईडी पिददवे बसववण्यात
आलेले आहे त.

सदर पिददव्याींची दे खभाल व दरु
ु स्ती EESL या कींपनीमार्सत

करण्यात

येत

असल्यामळ
ु े

सदर

पिददव्याींच्या

दरु
ु स्तीकरीता

महानगरपाललकेकडून खचस करण्यात येत नाही, ही वस्तस्ु स्िती आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

परभणी
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िसई-विरार महानगरपाललिाक्षे्ात बेिायदा
माांस विक्री सुरु असल्याबाबत
(८०)

*

२१५२ श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वसई-ववरार महानगरपाललकािेत्रात हजारो माींस ववक्रेते बेकायदे शीरररत्या

(बोकड/कोंबडी याींचे) माींस ववक्री करण्याचा व्यवसाय कररत असल्याची बाब
माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर माींस ववक्रेते शासनाने आखून ददलेल्या गण
ु वत्तेबाबत व
स्वच्छतेबाबतचे शासकीय ननकर्ष दल
ु क्षस ित करुन अ्ी व शतींचे सराससपणे
उल्लींघन

करीत

असल्याने

उक्त

अनधिकृत

माींस

ववक्रेत्याींवर

कारवाई

करण्याची मागणी वसई तालक्
ु यातील एका राजकीय पिाच्या स्िाननक

पदाधिकाऱयाींनी ददनाींक ०६ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास सववस्तर
लेखी ननवेदनाव्दारे मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व ननवेदनाच्या अनर्ष
ीं ाने कोणत्या स्वरुपाची कायसवाही
ु ग
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) वसई-ववरार शहर महानगरपाललका िेत्रात स्वच्छता
अलभयानाींतगसत

कचरा

ववलगीकरणाची

प्रक्रक्रया

स्
ु स्
ू ीत

करणे

अींतगसत

महानगरपाललकेने शहर िेत्रात बोकड/कोंबडी माींस ववक्री करणाऱया केंद्राींचे

सवेिण माहे डडसेंबर, २०१९ पासन
ू सरु
ु केले आहे . सदर सवेिणात अींदास्जत
६१५ अनधिकृत ववक्रेते ननदशसनास आले आहे त.
सदर

अनधिकृत

ववक्रेत्याींवर

महाराषर

महानगरपाललका

अधिननयमातील कलम ३८२, ३८६ अन्वये कारवाई सरु
ु केली आहे . सदर
अनधिकृत ववक्रेत्याींवर महानगरपाललकेने दीं ड ठोठावणे, उघड्यावरील माींसाची
ववल्हे वा्

लावणे

कळववले आहे .

याबाबत

नो्ीसा

ददल्या

असल्याचे

महानगरपाललकेने
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(२) व (३) अनधिकृत माींस ववक्रेत्याींवर कारवाई करण्याची तक्रार शासनाकडे
प्राप्त झाली आहे . महानगरपाललका िेत्रात माींस ववक्री करताना शासनाने माींस
ववक्रीच्या अनर्ष
ीं ाने ववदहत केलेले गण
ु ग
ु वत्तेचे व स्वच्छतेचे सवस ननकर्ष पालन
करण्याच्या

अनर्ष
ीं ाने
ु ग

आवश्यक

त्या

महानगरपाललकेस सधू चत करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

सवस

उपाययोजना

-----------------

विधान भिन :
मुांबई.

करण्यास

श्री.राजेंद्र भागित

सधचि (िायचभार),

महाराष्ट्र विधानपररषद

______________________________________________________
मुद्रणपूवस सवस प्रक्रक्रया महाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे .
मद्र
ु ण: शासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, मींब
ु ई.

