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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
बध
ु िार, ददनाांि २६ फेब्रि
ु ारी, २०२० / फाल्गन
ु ७, १९४१ (शिे)
(१) मख्
ु यमां्ी

(२) सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम
िगळून) मां्ी

याांचे प्रभारी विभाग

(३) गह
ृ ननमावण मां्ी

(४) नगरवििास, सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि
उपक्रम) मां्ी

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६८
-------------------------------------

सातारा-दे िळाई (जज.औरां गाबाद) िरीता स्ितां् नगरपररषद
ननमावण िरणेबाबत

(१)

*

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

राजूरिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४६९४७ ला ददनाांि १९ जून, २०१९ रोजी
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) सातारा-दे वळाई (जि.औरीं गाबाद) ह्या एक लाख लोकसींख्या असलेल्या

पररसरात सन २०१६ मध्ये स्वतींत्र नगरपररषद स्थापन करण्यात आली असन
ू
काही

ददवसातच

सातारा-दे वळाईचे

दोन

वार्ड

करुन

महानगरपाललकेत समावेश करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

औरीं गाबाद

(२) असल्यास, सन २०१६ पासन
ू ते आिपावेतो या दोन्ही गावाच्या वार्ाडत

महानगरपाललकेमार्डत कोणत्याही प्रकारच्या सोई सवु वधा उपलब्ध करुन
दे ण्यात आल्या नसल्याचे ननदशडनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, स्वतींत्र नगरपररषद स्थापन झाल्यास शासनाकर्ून थे् ननधी
लमळत असल्याने पाणी, रस्ते, नाले इत्यादीींची कामे होणे सोईस्कर होणार

असल्यामळ
ु े सातारा-दे वळाईकरीता स्वतींत्र नगरपररषद ननमाडण करण्याबाबत
स्थाननकाींची मागणी आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

चौकशीच्या

उपरोक्त प्रकरणी

अनष
ीं ाने
ु ग

शासनाने चौकशी

सातारा-दे वळाईला

स्वतींत्र

केली आहे

नगरपररषद

करण्याकरीता कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

काय,

ननमाडण

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ शशांदे : (१) सातारा दे वळाई नगरपररषदे च्या सींपण
ू ड क्षेत्राचा

समावेश औरीं गाबाद महानगरपाललकेच्या हद्दीत शासन अधधसच
ू ना ददनाींक
१४/०५/२०१५ अन्वये करण्यात आलेला असन
ू , ददनाींक १८/०१/२०१६ च्या
अधधसच
ू ने अन्वये सातारा दे वळाई नगरपररषदे चे अजस्तत्व रद्द करण्यात
आलेले आहे .

तसेच सातारा दे वळाई नगरपररषदे च्या समावेश न झालेल्या ग्

क्र.१२०,१२४/२ व १२६/२ या ग्ाींचा शासन अधधसच
ू ना ददनाींक २९/०५/२०१९
अन्वये

महानगरपाललका

वस्तजु स्थती आहे .

हद्दीत

समावेश

करण्यात

आलेला

आहे ,

ही

(२) सातारा दे वळाईच्या काही भागात एकूण ४३ ववकास कामे करण्यात आली
असन
ू , त्यावर १.९८ को्ी खचड करण्यात आलेला आहे .
सातारा

दे वळाई

भागाकरीता

महानगरपाललकेकर्ून

रस्त्याींचे

मिबत
ु ीकरण व र्ाींबरीकरण, रस्त्याींचे ट हाइ् ्पीींग, भम
ू ीगत ग्ारे , सरकारी
नाल्याींवर पल
ु ाचे बाींधकाम करणे, आरोग्य केंद्र उभारणीसाठी इमारतीींची

दरु
ु स्ती व नाल्यातील गाळ काढणे इ.कामे करण्याचे ननयोिन असल्याचे
महानगरपाललकेने कळववले आहे .

(३) व (४) अशा आशयाची मागणी महानगरपाललका व ववभागीय आयक्
ु त
कायाडलय याींच्यास्तरावर प्राप्त झाली आहे .

तथावप, असा कोणताही प्रस्ताव शासनास प्राप्त झालेला नाही.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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मुांबई महानगरपाशलिा क्षे्ातील पोयसर (िाांददिली)
आणण गोरे गाि येथील भुखड
ां ाच्या आरक्षणाबाबत

(२)

*

६१ श्री.प्रसाद लाड, श्री.रामदास िदम, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.नागोराि

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

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महापाललकेच्या

कायडक्षेत्रातील

पोयसर

(काींददवली)

आणण

गोरे गाव येथील शाळा, मैदान व रस्त्यासाठी आरक्षक्षत असलेले ४३ हिार ३६०

चौ.मी. चे ६ भख
ू ींर् ताब्यात घेण्यास महापाललकेकर्ून ददरीं गाई होत असन
ू
सदर भख
ु ींर्ाींवर झोपडयाींचे व ट यावसानयक गाळयाींचे १०० ्क्के अनतक्रमण
असल्याचे ननदशडनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर भख
ू ींर् ताब्यात घेण्याबाबतचा प्रस्ताव सध
ु ार सलमतीमध्ये

ददनाींक ३१ डर्सेंबर, २०१८ रोिी दप्तर दाखल करण्यात आला असन
ू

महानगरपाललका सभागह
ृ ात उक्त प्रस्ताव माहे िून, २०१९ मध्ये मींिुरीसाठी
सादर केले असता तो कोणताही ननणडय न घेता सातत्याने पढ
ु ील मदहन्याींच्या

कामकािाकरीता प्रस्ताववत ठे वन
ड ववलींब केले िात असल्याचे
ू िाणणवपव
ु क
ननदशडनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उक्त

प्रस्ताव

हे तप
ु रु स्पर

ववकासकाींच्या

र्ायद्यासाठी

सभागह
ु करण्यात येत नसल्याचे ननदशडनास आले
ृ ाच्या मान्यतेकरीता प्रस्तत
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार सदर भख
ू ींर् पन्
ु हा महापाललकेच्या ताब्यात
घेण्याबाबत तसेच दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) व (२) ववकास आराखर्ा २०३४ नस
ु ार मौिे पोईसर,
काींददवली

(पव
ू )ड

येथील

८५१/अ व ८४१ हे

न.भ.ू क्र.

८०९/अ/१/१९अ/१/१/१अ/३/अ/१/१/अ(भाग),

भख
ीं
प्राथलमक/माध्यलमक शाळा, प्राथलमक शाळा,
ू र्

क्रीर्ाींगण, ३६.६० मी. रुीं दी ववकास ननयोजित रस्ता व १३.४० मी. रुीं दी ववकास
ननयोजित रस्ता या सावडिननक उदद्दष्ाींकरीता आरक्षक्षत आहे त.
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सदर भख
ींु ई महानगरपाललकेस ददनाींक
ू ींर्ाींच्या िमीन मालकाने बह
ृ न्मब

२०/०६/२०१८

रोिी

बिावलेल्या

पाच

खरे दी

सच
ू ना

महाराषर

प्रादे लशक

ननयोिन व नगररचना अधधननयम, १९६६ च्या कलम १२७ मधील तरतद
ू ीशी
ववसींगत असल्याने त्या महानगरपाललकेमार्डत अस्वीकृत करण्यात आल्या.

तथावप, अस्वीकृत करण्यात आलेल्या खरे दी सच
ीं ाने
ू नाींच्या अनष
ु ग

न्यायालयीन
भस
ीं ादन
ू प

प्रकरण

करण्याचा

उद्भवण्याची
प्रस्ताव

शक्यता

ववचारात

महानगरपाललकेमार्डत

मींिूरीकरीता सादर करण्यात आला आहे .

घेता,

सध
ु ार

स्वाधधकारे

सलमतीच्या

तसेच, ववकास आराखर्ा १९९३ नस
ु ार मौिे मालार् येथील न.भ.ू क्र.

१२०८(भाग) हा भख
ू ींर् प्राथलमक शाळा, उद्यान व खेळाचे मैदान या
सावडिननक उददष्ाींकरीता आरक्षक्षत केला आहे .

सदर भख
ू ींर्ाच्या िमीन मालकाने बह
ुीं ई महानगरपाललकेस ददनाींक
ृ न्मब

२५/०४/२०१८ रोिी खरे दी सच
ू ना बिाववली होती. त्यानस
ु ार सदर भख
ू ींर्
सींपादन

करण्याचा

प्रस्ताव

महानगरपाललकेमार्डत

मींिूरीकरीता सादर करण्यात आला.

सध
ु ार

सलमतीच्या

सदर ६ भख
ु ींर्ाींची सध
ु ार सलमतीने ददनाींक २९/१२/२०१८ रोिी पाहणी

केली असता, मौिे पोईसर येथील ५ भख
ड : भारग्रस्त व मौिे मालार्
ू ींर् पण
ू त
येथील भख
ू ींर् अींशत: भारग्रस्त आढळला आहे .

त्यामळ
ु े सध
ु ार सलमतीने ददनाींक ३१/१२/२०१८ रोिीच्या सभेमध्ये

सदर ६ भख
ु ींर्ाींचे प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्याची लशर्ारस महानगरपाललका
सभागह
ृ ाला केली आहे .
आहे त.

सदर सवड प्रस्ताव महानगरपाललका सभागह
ृ ाकर्े मींिरु ीसाठी प्रलींबबत
मौिे पोईसर, काींददवली ३६.६० मी. ववकास ननयोजित रस्त्याच्या

भख
ु ींर्ाचा आगाऊ ताबा ददनाींक २३/०१/२०२० रोिी “िसा आहे त्या जस्थतीत”
ववकास

ननयींत्रण

व

प्रोत्साहन

ननयमावली

२०३४

मधील

तरतद
ु ीनस
ु ार

हस्ताींतरणीय ववकास हक्काच्या मोबदल्यात महानगरपाललकेमार्डत घेण्यात
आला आहे .
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(३) व (४) मौिे पोईसर, काींददवली येथील भख
ु ींर्ाींबाबत बिाववण्यात आलेल्या
खरे दी सच
ीं ादन प्रस्ताववले असल्याने आरक्षण
ू ना र्े्ाळून स्वाधधकारे भस
ू प
ट यपगत होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.

तसेच, मौिे मालार् येथील न.भ.ू क्र. १२०८(भाग) या भख
ू ींर्ाच्या

भस
ीं ादनाची अधधसच
ू प
ू ना ददनाींक २४/०४/२०२० पयंत प्रलसध्द होणे अपेक्षक्षत
आहे असे महानगरपाललकेने कळववले आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

नागपूर महानगरपाशलिेतील शशक्षि/ शशक्षिेतर िमवचाऱयाांना सहाव्या
िेतन आयोगाची थिबािी अदा िरण्याबाबत

(३)

*

७१८ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांर व्यास :

सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शासनाच्या ववत्त ववभागाच्या ददनाींक २९ एवप्रल, २००९ रोिीच्या शासन
ननणडयानस
ु ार नागपरू महानगरपाललकेने ददनाींक २२ डर्सेंबर, २००९ रोिी

पररपत्रक ननगडलमत करून माहे िानेवारी, २०१० पासन
लशक्षक/लशक्षकेतर
ू
कमडचाऱयाींना ६ वा वेतन आयोग लागू केला आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

आदे शाची

अींमलबिावणी

झाली

नसल्याने

लशक्षक/कमडचाऱयाींनी आींदोलन केल्यामळ
ु े माहे िानेवारी, २०११ पासन
ू ६ ट या
वेतन आयोगानस
ु ार वेतन दे ण्याचे मान्य केले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नागपरू महानगरपाललकेच्या लेखा व ववत्त ववभागातर्

पररपत्रक काढून ददनाींक १ िानेवारी, २००६ ते ३० नोट हें बर, २०१० पयंतची ६
ट या वेतन आयोगाची कोणत्याही प्रकारची थकबाकी अनज्ञ
ु ेय राहणार नाही
असे

आदे श

असींतोष

ननगडलमत

पसरला

करण्यात

असन
ू

आल्यामळ
ु े

सींघ्नेच्यावतीने

लशक्षक/कमडचाऱयाींमध्ये
व

नागपरू

तीव्र

ववभागाच्या

लोकप्रनतननधीींनी दे य असलेली थकबाकी दे ण्यात यावी अशी मागणी केली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन नागपरू महानगरपाललकेतील
लेखा ववभागातील पररपत्रक रद्द करून थकबाकी अदा करण्याचे आदे श
दे ण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.एिनाथ शशांदे : (१) व (२) नागपरू महानगरपाललकेच्या आस्थापनेवरील
अधधकारी/कमडचारी

तसेच

लशक्षक

व

लशक्षकेतर कमडचारी

याींना

ददनाींक

०१/१२/२०१० पासन
सहाट या वेतन आयोगाच्या लशर्ारसी लागू करण्यात
ू
आलेल्या आहे त.

(३), (४) व (५) सहाट या वेतन आयोगाची थकबाकी लमळावी यासाठी कमडचारी
सींघ्नाींतर्

वेळोवेळी

आींदोलने

करण्यात

आलेली

असन
ू ,

यासींदभाडत

महानगरपाललकेकर्े ननवेदनेही प्राप्त झालेली आहे त, ही वस्तजु स्थती आहे .
महापाललकेने

सहाट या

वेतन

आयोगाची

अींमलबिावणी

करताना

ददनाींक ०१/०१/२००६ ते ददनाींक ३०/११/२००६ या कालावधीची कोणतीही

थकबाकी अनज्ञ
ु ेय राहणार नाही असा ननणडय घेऊन, ददनाींक ०१/१२/२०१०
पासन
ू सहाट या वेतन आयोगाच्या लशर्ारसी महानगरपाललका कमडचाऱयाींना
लागू केलेल्या आहे त.

तथावप, भववषय ननवाहड ननधी, अींशदायी ननवत्ृ ती वेतन, थकीत

महागाई भत्ता प्रदान करण्यासींदभाडत आश्वालसत करण्यात आलेले आहे . असे
आयक्
ु त, नागपरू महानगरपाललका याींच्या अहवालात नमद
ू आहे .
-----------------

रायगड जजल््यातील साळाि-रे िदां डा खाडीिरील
पूलाच्या दरु िस्थेबाबत
(४)

*

८६९ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि

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

(१) अललबाग व मरू
ु र् तालक्
ु याला (जि.रायगर्) िोर्णारा साळाव-रे वदीं र्ा
खार्ीवरील

पल
ू

सन

१९८६

मध्ये

बाींधण्यात

आलेला

असन
ू

आिच्या

पररजस्थतीत पल
ू ावर पर्लेल्या अवाढट य खडयामळ
ु े सदर पल
ू ाची प्रचींर्
दरु वस्था झाली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पल
ु ाला तीन दठकाणी मोठमोठे खडर्े पर्ले असल्यामळ
ु े
या खडडयात खर्ी आणण दगर् ्ाकून ठे वण्यात आलेले असन
ू पल
ू ाच्या

दरू
ु स्तीकर्े सावडिननक बाींधकाम ववभागाने वेळोवेळी लक्ष न ददल्यामळ
ु े व
वेळेत दरु
ु स्ती न केल्यामळ
ु े सदर पल
ू ाची दरु वस्था झाली आहे, हे ही खरे आहे
काय,
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(३)

असल्यास,

रायगर्

जिल्ह्यातील

महार्

येथील

साववत्री

नदीवरील

पन
ु रावत्ृ ती अललबाग-मरू
ु र्-रोहा या तीन तालक्
ु याींना िोर्णाऱया पल
ू ाच्या रूपाने

होऊ नये याकरीता शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत
आहे,

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

रे वदीं र्ा पल
ु ाचे बाींधकाम सन १९८६ साली झाले आहे . सद्य:जस्थतीत

पल
ु ावरील रस्त्यावर पर्लेले खडर्े र्ाींबरीकरणाने भरण्यात आले आहे त.

(२) रे वदीं र्ा पल
ु ावर असलेले खडर्े र्ाींबराने भरण्यात आले असन
ू , पल
ु ावरील
रस्त्याची सार्सर्ाई करुन रे ललींगची दरु
ु स्ती करण्यात आली आहे . तसेच

पल
ु ाच्या दरु
ु स्तीचे काम मींिूर असन
ू , या कामास ताींबत्रक मान्यता दे ण्यात
आली आहे . सदर कामाची ननववदा प्रक्रक्रया प्रगतीपथावर असन
ननववदा
ू
ननजश्चती होताच काम हाती घेण्यात येईल.

(३) प्रश्नाींक्रकत पल
ु ाच्या दरु
ु स्तीचे काम मींिूर करण्यात आले आहे . सदर
कामाची ननववदा प्रक्रक्रया प्रगतीपथावर असन
ननववदा ननजश्चती होताच
ू
दरु
ु स्तीचे काम हाती घेण्यात येईल. तसेच सदर पल
ु ाचे सींरचनात्मक पररक्षण
(Structural Audit) करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मुांबई येथील आांतरराष्ट्रीय विमानतळाला लागून असलेल्या सांरक्षण
शभांतीचे िाम अधविट स्िरूपात असल्याबाबत

(५)

*

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

सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ई येथील छत्रपती लशवािी महाराि आींतरराषरीय ववमानतळाच्या

धावपट्टीला लागन
ू असलेल्या लमठी नदीच्या सींरक्षण लभींतीचे काम अधडव्

स्वरूपात झाले असल्यामळ
ड ना
ु े दोन ववमान धावपट्टीवरून खाली येऊन दघ
ु ्
घर्ल्याचे ननदशडनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

याबाबत

दहवाळी

अधधवेशन,

२०१९

मध्ये

सभागह
ृ ात

स्थगनद्वारे मद्द
ु ा उपजस्थत केला असता सींबधीं धत अधधकाऱयाींनी लभींतीचे काम
पण
ू ड झाल्याची खो्ी मादहती सभागह
ू सदर लभींतीची सामदु हक
ृ ाला ददली असन
पाहणी करण्याचे आश्वासन मा.नगरववकास मींत्री याींनी ददले होते, हे खरे आहे
काय,

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

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) सदरची ववमान दघ
ड ना ही खराब हवामान व
ु ्
वैमाननकाींच्या चुकीमळ
ु े घर्लेली आहे .
(२) होय.

(३) व (४) सदर प्रकरणी स्थळ पहाणी करुन अहवाल सादर करण्याबाबत
मब
ुीं ई महानगर प्रदे श ववकास प्राधधकरण याींना सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.
-----------------

राज्यातील रस्त्याांमधील खड्डयाांची दरु
ु स्ती िरणेबाबत
(६)

*

५५० श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव भाई

जगताप, श्री.जनादव न चाांदरू िर, अॅड.हुस्नबानू खशलफे, डॉ.िजाहत शमर्ाव,
श्री.अमरनाथ राजरू िर, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात अनेक दठकाणी रस्त्यावर खडर्े पर्ल्यामळ
ु े अपघातात वाढ

झाली असन
ू मेढा शहर, मेढा-सातारा रोर्च्या हद्दीतील रस्त्याींमधील खडर्यात

मो्ारसायकलीचे पाठीमागचे चाक आदळून खाली पर्ून एका मदहलेचा
पाठीमागन
ू येणाऱया वाहनामळ
ु े मत्ृ यू झाल्याचे ददनाींक ९ िल
ु ,ै २०१९ रोिी वा
त्यासम
ु ारास ननदशडनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पावसाच्या पाण्यात खडर्े न ददसल्याने अपघात होऊन

प्रवाशाींच्या िीवास धोका ननमाडण झाल्यामळ
ु े सदर रस्त्याींची पावसाळयाआधी
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दरु
ड
करीत असल्यामळ
ु स्ती करण्यास सावडिननक बाींधकाम ववभाग दल
ु क्ष
ु े
अपघातात ददवसेंददवस वाढ होत असल्याचे ननदशडनास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील खडर्ेमय झालेले रस्ते दरु
ु स्त करण्याबाबत तसेच
खडर्यामळ
ु े झालेल्या अपघातात मत्ृ यू व िखमी झालेल्या प्रवाशाींच्या

कु्ुींबबयाींना नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायडवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

प्रश्नाींक्रकत रस्ता हा महाबळे श्वर सातारा रदहमतपरू वव्ा रा.मा.१४०

असा आहे . ददनाींक ०८/०७/२०१९ रोिी या रस्त्यावर िवळवार्ी र्ा्ा येथे

मो्ारसायकलच्या अपघातात मदहलेचा झालेला मत्ृ यू हा खडर्यामळ
ु े झालेला
नसन
ू पाठीमागन
ू येणाऱया रकचा मो्ारसायकला ओट हर्े क करताना धक्का

लागल्याने झाला आहे . रक चालकाच्या ननषकाळिीपणामळ
ु े सदर अपघात
झाल्याचे मेढा पोलीस ठाणे याींच्या प्राथलमक तपासणी अहवालानस
ु ार स्पष्
होते.

(२) व (३) हे खरे नाही, सदर रस्त्याचे काम हायबिर् अन्य्
ु ी अींतगडत
प्रगतीत असन
ू रस्त्यावर पर्लेले खडर्े ठे केदार याींच्याकर्ून वेळोवेळी भरण्यात
येत आहे त.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

िाळाचौिी, अभ्यद
ु य नगर (मांब
ु ई) येथील ५६ म्हाडा िसाहतीच्या
सेिा शल्
ु िात िाढ िरण्यात आल्याबाबत

(७)

*

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

बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४६५९४ ला ददनाांि
१९ जून, २०१९ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय गह
ृ ननमावण
मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) काळाचौकी, अभ्यद
ींु ई) येथील ५६ म्हार्ा वसाहतीत सम
ु य नगर (मब
ु ारे

३४१० रदहवाशी गत अनेक वषांपासन
ू रहात असन
ू तेथील रदहवाश्याींना दरमहा
रुपये ५५/-

इतके

शल्
ु क

आकारण्यात

येत

असताना

म्हार्ाच्या

शल्
ु क

आकारणी रकमेत दरमहा रुपये १५०/- इतकी वाढ करण्याच्या आदे शाला
तत्कालीन मा.मख्
ु यमींत्री (श्री.ववलासराव दे शमख
ु ) याींनी त्यावेळी स्थधगती
ददलेली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींबधीं धत रदहवाश्याींना कोणतीही पव
ड च
ु स
ू ना न दे ता आता
म्हार्ातर् दरमहा रुपये १०२७/- प्रमाणे अचानक शल्
ु कात भरमसाठ वाढ
करण्यात येऊन सन १९९८ ते २०१६ या कालावधीमधील सेवाशल्
ु काच्या
सध
ु ारीत रकमेनस
ु ार थकबाकी म्हणून रुपये १,५०,०००/- अदा करणेबाबत माहे
डर्सेंबर, २०१७ मध्ये वसल
ु ी नो्ीस िारी करण्यात आली आहे, हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

गह
ृ ननमाडण

२०१८/प्र.क्र.१०९/गनृ नप,
आकाराबद्दल

ददनाींक

मा.गह
ृ ननमाडण

ववभागाचा
२७

मींत्री

माचड,

याींच्या

शासन
२०१८

ननणडय,

अन्वये

अध्यक्षतेखाली

क्र.

सध
ु ारीत

सलमती

लवेस-ू

सेवा

गठीत

करण्यात आली असन
ू सदर सलमतीने शासनाच्या ननणडयास्तव सादर केलेल्या

सध
ु ारीत सेवा शल्
ु काच्या आकारणीबाबत केलेल्या लशर्ारशी ववचारात घेवन
ू
कोणती कायडवाही अथवा उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) असल्यास, लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २७ र्ेिव
ु ारी व २५ माचड, २०१९ रोिी
शासनास ननवेदन पत्रे ददलेली असन
ू तेथील रदहवाशी व रािकीय पक्षातर्
ददनाींक

२७

र्ेिव
ु ारी,

२०१९

रोिी

अभ्यद
ु यनगर येथील

म्हार्ा

कायाडलयासमोर आींदोलन करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

वसल
ु ी

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जजतें र आव्हाड : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) सदरहू रदहवाशाींना सन १९९८ ते २०१६ या कालावधीमधील सेवा शल्
ु काची
सध
ु ारीत रकमेनस
ु ार थकबाकी अदा करणेबाबत माहे डर्सेंबर, २०१७ मध्ये
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म्हार्ामार्डत वसल
ु ी नो्ीस िारी करण्यात आल्या आहे त. तथावप, सध
ु ारीत
सेवा शल्
ीं ाने
ु काची रक्कम ही प्रत्यक्षात परु ववण्यात येणाऱया सेवाच्या अनष
ु ग
आकारण्यात आली आहे .

(३) मब
ींु ईमधील म्हार्ाच्या ५६ वसाहतीमधील रदहवाश्याींकर्ील सध
ु ारीत सेवा

शल्
ु काची थकीत रक्कम वसल
ु करण्याबाबतचा ननणडय शासनाच्या ववचाराधीन
आहे .
(४)

अभ्यद
ु यनगर

वसाहतीमधील

काही

रदहवाश्याींनी

अभ्यद
ु यनगर

वसाहतीमध्ये आींदोलन केले होते. तथावप, रदहवाश्याींच्या प्रश्नाींच्या अनष
ीं ाने
ु ग
र्ेर्रे शनमधील पदाधधकाऱयाींशी वेळोवेळी चचाड करण्यात येते तसेच सदर प्रश्न
सोर्ववण्याबाबत म्हार्ामार्डत प्रयत्न केले िात आहे त.

(५) व (६) तत्कालीन मींत्री (गह
ृ ननमाडण) याींच्या अध्यक्षतेखालील सलमतीने

सध
ु ारीत सेवा शल्
ु काबाबत केलेल्या लशर्ारशीींनस
ु ार उधचत ननणडय घेण्याची
बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे .

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

मांब
ु ई महानगरपाशलिेच्या आरोग्य िेंराांतील आरोग्य सेवििाांचे
मानधन िाढीच्या प्रस्तािाबाबत

(८)

*

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

ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी, श्री.विक्रम िाळे ,

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अरुणिािा जगताप, अॅड.हुस्नबानू खशलफे : ताराांकित
प्रश्न क्रमाांि ३८३८६ ला ददनाांि २१ माचव, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या

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

(१) मब
ींु ई महानगरपाललका आरोग्य केंद्रातील आरोग्य सेववकाींच्या मानधन
वाढीबाबत

महानगरपाललका

आरोग्य

सेवा

कमडचारी

सींघ्नेमार्डत

माहे

ऑगस््, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान मब
ुीं ईच्या आझाद मैदानावर आींदोलन

करुन मागण्याींचा प्रस्ताव महानगरपाललका व शासनाकर्े सादर केल्याचे
ननदशडनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

सदर

प्रस्तावास

ददनाींक

२३

ऑक््ोबर,

२०१९

रोिी

महापाललकेच्या स्थायी सलमतीमध्ये तर ददनाींक ३० ऑक््ोबर, २०१९ रोिी

महानगरपाललका सभागह
ृ ाने ठराव करुन उक्त प्रस्तावास मींिुरी ददल्यानींतर
सदर प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी ददनाींक ७ डर्सेंबर, २०१९ रोिी वा
त्यासम
ु ारास पाठववण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रलींबबत प्रस्तावाबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणता
ननणडय घेतला वा घेण्यात येत आहे व त्याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ शशांदे : (१) बह
ुीं ई महानगरपाललका आरोग्य केंद्रातील आरोग्य
ृ न्मब
सेववकाींच्या मागण्याींचे

ननवेदन

महानगरपाललका आरोग्य सेवा कमडचारी

सींघ्नेमार्डत बह
ुीं ई महानगरपाललकेस ददनाींक २१/०८/२०१९ रोिी सादर
ृ न्मब
करण्यात आले होते.
(२),

(३)

व

(४)

सदर

मागणी

पत्राच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

मदहला

आरोग्य

स्वयींसेववकाींचे मानधन दरमहा रुपये ५०००/- वरुन रुपये ७५००/- इतके
करण्याबाबतचा प्रस्ताव बह
ुीं ई महानगरपाललका प्रशासनाने स्थायी सलमती
ृ न्मब

व महापाललकेस सादर केला होता. महानगरपाललकेने मानधनाची रक्कम रुपये
१०,०००/- इतकी करुन प्रस्ताव मींिूर केला.

तद्नींतर आरोग्य सेववकाींना यावषी रुपये ९०००/- तसेच, पढ
ु ील दोन

वषांनत
ीं र रुपये १०,०००/- इतके मानधन दे ण्यात यावे व त्यानींतर पढ
ु ील तीन
वष त्याींना कोणतीही वाढ दे ण्यात येऊ नये असे बह
ुीं ई महानगरपाललका
ृ न्मब
ग्नेत्याींच्या ददनाींक १२/१२/२०१९ रोिीच्या बैठकीत ठरववण्यात आले.

याबाबतच्या प्रस्तावास मींिरु ी प्राप्त झाल्यानींतर पढ
ु ील आवश्यक ती

कायडवाही करण्यात येणार असल्याचे बह
ुीं ई महानगरपाललकेने कळववले
ृ न्मब
आहे .

तथावप, सदर प्रस्ताव शासनास प्राप्त झालेला नाही.
-----------------
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चें बूर ते िडाळा आणण िडाळा ते सांत गाडगे महाराज चौि
मागाविरील मोनो रे लच्या विविध समस्येबाबत

(९)

*

१०३८ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप,

श्री.नागोराि

गाणार,

श्री.विजय

ऊफव

भाई

धगरिर,

श्री.प्रविण

दरे िर,

अॅड.ननरां जन डािखरे , डॉ.पररणय फुिे, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.रामननिास शसांह,

श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय नगरवििास मां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ईत तब्बल ३ हिार को्ी रुपये खचन
ूड उभारण्यात आलेल्या चें बरू ते
वर्ाळा आणण वर्ाळा ते सींत गार्गे महाराि चौक या दोन्ही मोनो मागांवरील
स्थानकावर

स्वच्छतागह
ृ ाींचा

अभाव,

मोनोमध्ये

वारीं वार

ताींबत्रक

बबघार्,

वेळकाढू प्रवास, स्थानकाच्या पायऱयाींवर बेघर-गदडल्
ु याींच्या वावर इत्यादी
कारणाींमळ
ु े प्रवासाींना नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे ननदशडनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सध्या दोन्ही मागांवर दर २० ते २५ लमनन्ाींनी मोनो रे ल
धावत असल्याने प्रवाशाींचा वेळ मोनो स्थानकात वा् पाहण्यात खचड होत

असल्यामळ
ु े सदर प्रवास आणखी िलद होण्याची आवश्यकता असल्याचेही
ननदशडनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मोनो रे लच्या सतरा स्थानकाींमध्ये प्रत्येकी एकच स्वच्छतागह
ृ
असल्याने प्रवाशाींना बराच काळ ता्कळत उभे रहावे लागत असन
ू परु
ु ष व

मदहला प्रवाशी आणण कमडचाऱयाींसाठी एकच स्वच्छतागह
ु े लहान
ृ असल्यामळ

मल
ु े, िेषठ आणण मदहलाींची खप
ू च गैरसोय होत असल्याचे ननदशडनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानस
ींु ईकराींच्या िलद प्रवासाकरीता मोनो रे लची
ु ार मब

गती वाढवन
मोनो स्थानकाींवर अद्यावत सोयी सवु वधा परु ववण्याबाबत
ू
कोणती उपाययोिना अथवा कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.एिनाथ शशांदे : (१) होय.

मे.एल.ॲण्र् ्ी. व स्कोमी इींजिननयरीींग बी.एच.र्ी. याींची २००८ साली

मोनो रे ल प्रकल्पाचे कींत्रा्दार म्हणून एमएमआरर्ीएमार्डत ननयक्
ु ती करण्यात
आली

होती.

सदर

कींत्रा्दार

समह
ू ाकर्ून

गैर-कामधगरी

आणण

कराराचे

उल्लींघन झाल्याच्या कारणाने सदर कींत्रा् ददनाींक १४ डर्सेंबर, २०१८ रोिी
रद्द करून मोनो रे ल प्रकल्पाचे सींचलन व दे खभालीचे काम एमएमआरर्ीएने

स्वतः हाती घेतले, कींत्रा्दाराने करारनाम्याच्या अ्ी व शतीनस
ु ार मोनो रे ल

गाडयाींच्या ननयलमत दे खभालीकरीता लागणारे स्
ु े भाग आणण दै नदीं दन
वापरातील उपयोगी सादहत्य न परु वल्यामळ
ु े गाडयाींची दे खभाल ननयलमत न

केल्याने झाली नाही. त्याकारणाने वारीं वार मोनो रे ल गाडयाींमध्ये वारीं वार

ताींबत्रक बबघार् येत आहे त. याट यनतररक्त स्थानकावर स्वच्छतागह
ृ आणण

जिन्यावरती सरु क्षा दरवािे याींचे ननयोिन नसल्याकारणाने प्रवाश्याींना त्रास

सहन करावे लागले. प्राधधकरणामार्डत प्रवाश्याींच्या सोयीकरीता बैठक आसन,
बेघर

गदड ल्
ु याींचे

ननषकासन,

प्रगतीपथावर आहे त.

जिन्यावर

सरु क्षा

दरवािे

इत्यादी

कामे

(२) सद्य:जस्थतीत ७ पैकी र्क्त ५(४+१) गाडया वाहतक
ु ीस उपलब्ध
असल्यामळ
ु े सदर सेवा २२ लमनन्ाींच्या अींतराने चालू आहे . तथावप, पढ
ु ील ३
मदहन्यात, २ मोनो गाडया दरु
ु स्त करून मोनो रे ल सेवा ७(६+१) गाडयाींच्या

उपलब्धतेने १५ लमनन्ाींच्या अींतरावर सरू
ु ठे वण्याचे ननयोिन आहे . तसेच
मोनो रे ल प्रकल्पाच्या गाडयाींची सींख्या वाढववण्याकरीता प्राधधकरणामार्डत १०

मोनो गाडया (रोललींग स््ॉक) खरे दीकरीता ननववदा मागववण्याची प्रक्रक्रया सरु
ु
आहे . प्राधधकरणामार्डत प्रकल्पाच्या पन
ीं ाने ववववध पावले
ु बांधणीच्या अनष
ु ग
उचलण्यात येत आहे त.

(३) मोनो रे लच्या प्रत्येक स्थानकामध्ये परु
ु ष आणण मदहला प्रवासी व
कमडचाऱयाींकरीता प्रत्येकी २ स्वच्छता गह
ृ आहे त. प्राधधकरणामार्डत प्रथमत:

स्थानकाींतील असलेली कमडचारी स्वच्छतागह
ृ प्रवाश्याींकरीता उपलब्ध करून
दे ण्यात

आली

आहे त.

तसेच

उपाययोिना करण्यात येत आहे .

प्रवाश्याींकरीता

वेगळ्या

स्वच्छतागह
ृ ाची
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(४) व (५) मोनो रे ल प्रकल्पात नवीन गाडयाींच्या समावेश करून मब
ींु ईकराींच्या
िलद प्रवासाकरीता प्रयत्न करत असन
ू प्रवाश्याींकरीता वपण्याच्या पाण्याची

सवु वधा, मोर्त इीं्रने् सवु वधा, मोनो रे ल मोबाईल अप, क्यआ
ू र प्रणाली
द्क्रक् इ. सोयी सवु वधा परु ववण्याचे उपाययोिना करण्याचे ननयोिन आहे .
-----------------

दादर, मांब
ु ई येथील इांद ू शमलच्या जागेत डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर
स्मारि उभारण्याबाबत

(१०)

*

३३८ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, अॅड.हुस्नबानू

खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादव न
चाांदरू िर, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, आकिव.अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजरू िर,
डॉ.िजाहत शमर्ाव, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांर व्यास,

श्री.विजय ऊफव भाई धगरिर, डॉ.पररणय फुिे, श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.विक्रम

िाळे , श्री.हे मत
ां टिले, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.बाळाराम
पाटील,

श्री.श्रीिाांत

दे शपाांड,े

श्री.िवपल

पाटील,

श्री.सजु जतशसांह

ठािूर,

श्री.रामननिास शसांह : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७९३१ ला ददनाांि १९ जन
ू ,

२०१९ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दादर, मब
ुीं ई येथील इींद ू लमलच्या िागेत भारतरत्न र्ॉ.बाबासाहे ब
आींबेर्कर याींच्या स्मारकाचे काम येत्या दोन वषाडत म्हणिेच ददनाींक १४

एवप्रल, २०२२ रोिीपयंत पण
ू ड करण्यात येणार असल्याचे मा.उपमख्
ु यमींत्री
महोदयाींनी माहे िानेवारी, २०२० च्या पदहल्या आठवडयात घेतलेल्या आढावा
बैठकीत ग्वाही ददल्याची बाब ननदशडनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, इींद ू लमलची िागा स्मारकासाठी शासनाच्या ताब्यात दे ण्यात
आल्यानींतर अनेक वषांचा कालावधी लो्लेला असतानाही त्यासाठी आवश्यक

त्या परु े शा ननधीची उपलब्धता करण्यात आलेली नसन
स्मारकाचे काम
ू
पण
ू त्ड वास नेण्यासाठी ववलींब लागत असल्याचे ननदशडनास आले आहे, हे ही
खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर स्मारकाच्या कामाला ददनाींक ७ माचड, २०१८ रोिी
सरु
ु वात करण्यात आलेली असल्यामळ
ु े त्याबाबतची प्रगती व सद्य:जस्थती

काय आहे तसेच स्मारकाच्या आराखडयाचे स्वरुप काय आहे, त्यास केट हा
मान्यता

दे ण्यात आली

आहे ,

या

स्मारकासाठी

एकूण

क्रकती

ननधीची

आवश्यकता आहे , प्रत्यक्षात क्रकती ननधी केट हा उपलब्ध करण्यात आला आहे

व उवडररत ननधी केट हा उपलब्ध करण्यात येणार आहे , याबाबत शासनाने
चौकशी करुन कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) होय, खरे आहे .

(२), (३) व (४) सदर कामास आवश्यक असणाऱया ववववध मींिऱु या (मळ
ु
सींकल्पनेनस
ु ार) प्राप्त करण्यात आल्या आहे त. आतापयंत शोअर पाईललींगचे

काम पण
प्रकल्पातील सींशोधन केंद्र, प्रेक्षागह
ू ड झाले असन
ू
ृ , ग्रींथालय,

वाहनतळ याींचे पाईल र्ाींऊर्ेशनचे काम पण
ू ड झाले आहे . तसेच सदर
इमारतीींच्या राफ््चे काम, बेसमें ् स्लबचे १ व २ ची कामे इत्यादी कामे
प्रगतीपथावर आहे त. प्रकल्पातील प्रवेशद्वार इमारतीच्या पायाचे बाींधकाम व
िोत्याच्या

बीमचे

काम

पण
ू ड

करण्यात

आले

असन
ू

स्मारकाचे

काम

प्रगतीपथावर आहे . मब
ुीं ई महानगर प्रदे श ववकास प्राधधकरणाकर्ून आधथडक

तरतद
ू सन २०१९-२०२० साठी रूपये १६० को्ी केली आहे . सद्य:जस्थतीत
प्रकल्पाचे अींदािे २५% काम पण
ू ड करण्यात आले आहे . आतापयंत रुपये
१२४.५८ को्ी इतका प्रकल्पावर खचड झाला आहे .
सदर

स्मारकातील

भारतरत्न

र्.

बाबासाहे ब

आींबेर्कर

याींच्या

पत
ु ळ्याची उीं ची वाढवन
ू पादपीठासह १३६.६८ मी्र (४५० र्ू्) करण्यास

मान्यता दे ण्यात आली असन
ू सदर स्मारकासाठी रुपये १०८९.९५ को्ी खचड
अपेक्षक्षत

आहे .

सदर

प्रकल्पाचा

खचड

मब
ुीं ई

महानगर

प्रदे श

ववकास

प्राधधकरणाने करावयाचा असन
ू त्याची प्रनतपत
ू ी राज्य शासनाकर्ून करण्यात
येणार आहे .

-----------------
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नागपूर सुधार प्रन्द्यास अांतगवत ले-आऊट धारिाांना त्िररत
ननयशमतीिरण प् शमळण्याबाबत

(११)

*

५१९ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांर व्यास :

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

नागपरू

अववकलसत

सध
ु ार

ले-आऊ्

प्रन्यास

अींतगडत येणाऱया

धारकाींना

शहरालगतच्या

ननयलमतीकरण

पत्रासाठी

भागातील

(आर.एल.)

महानगरपाललका व नागपरू सध
ु ार प्रन्यास कायाडलयाकर्े र्ेऱया मारावे लागत
असल्याने शेकर्ो भख
ू ींर्धारक नागरीकाींना त्रास सहन करावा लागत असल्याचे
ददनाींक २६ डर्सेंबर, २०१९ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशडनास आले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी करून भख
ू ींर्धारकाींना

त्वरीत ननयलमतीकरण (आर.एल.) प्रमाणपत्र लमळण्यासाठी कोणती कायडवाही
अथवा उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही.

(२) व (३) शासन अधधसच
ू ना ददनाींक २७/०८/२०१९ अन्वये नागपरू सध
ु ार
प्रन्यासच्या

कायडक्षेत्राींतगडत

असलेल्या

७

योिनाींकरीता

‘नागपरू

महानगरपाललका’ ननयोिन प्राधधकरण घोवषत झाल्यानींतर महानगरपाललकेच्या

नगर रचना ववभागाींतगडत स्वतींत्र गठ
ींु े वारी कक्ष स्थावपत करण्यात आलेला
आहे .

सदर

गठ
ुीं े वारी

कक्षामध्ये

महानगरपाललकेमधील

नगर

रचना

ववभागामार्डत गठ
भख
ुीं े वारीबाबतची कामे करण्यात येत असन
ू
ू ींर्धारकाींना
ननयलमतीकरण

पत्र

(आर.एल.)

महानगरपाललकेमार्डत सरू
ु आहे .

दे ण्याची

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

कायडवाही

नागपरू
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मे.अली इांटरप्रायजेस िांपनीला िां्ाट दे िून एमएमआरडीएने
गैरव्यिहार िेल्याबाबत

(१२)

*

१०४२ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) एमएमआरर्ीएने मे.अली इीं्रप्रायिेस या कींपनीला मे.िे क्लेरीि ही

इमारत पार्ण्याचे काम दे ण्यात आले असन
ू कायाडरींभ आदे शानस
ु ार सदर काम
१५

ददवसाच्या

कालावधीत

सींपववण्याचे

व

त्यातील

स्क्रप

म्े रीयल

एमएमआरर्ीएला दे ण्याचे आदे श दे ण्यात आले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कामाकरीता मे.अली इीं्रप्रायिेस या कींपनीने १५
ददवसाींऐविी ५५ ददवस लावले असन
ू एमएमआरर्ीएच्या अधधकाऱयाींनी मे.अली
इीं्रप्रायिेस कींपनीसोबत आधथडक सींगनमत करुन स्क्रप म्े रीयल वेगळे

ननघत नसल्याचे कारण साींगन
ू आदे शामधून स्क्रप म्े रीयलबाबतची अ्
वगळण्यात आल्याचे ननदशडनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने दोषी एमएमआरर्ीएच्या अधधकाऱयाींवर
ु ग
कारवाई करण्याबाबत तसेच मे.अली इीं्रप्रायिेस कींपनीला काळया यादीत

्ाकून स्क्रप म्े रीयल वसल
करण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा
ू
करण्यात येत आहे ,

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

अींशत:

खरे

आहे .

मे.िे.क्लेरीि

याींच्या

बाींधकामाचे

ननषकासन

करण्याकरीता मे.अली इीं्रप्रायिेस याींना ददनाींक १०/०५/२०१९ रोिीचे पत्रातील
अ्ी व शतीस अधीन राहून ननषकासन करण्याचे काम दे ण्यात आले होते.
सदर ननषकासनाचे काम मे.अली इीं्रप्रायिेस याींनी ददनाींक १०/०५/२०१९ रोिी
सरु
ु केले होते. मे.अली इीं्रप्रायिेस याींनी ददनाींक २७/०५/२०१९ रोिी केलेल्या
ववनींतीस अनस
ु रुन प्राधधकरणाने ददनाींक २८/०५/२०१९ रोिी केलेल्या स्थळ
पहाणीनस
ु ार

सदर

इमारत

ही

२०

वषाडपव
ु ीची

असल्यामळ
ु े

त्यामधील

कॉक्री्मध्ये िे काही लोखींर्ी अवशेष आहे , ते सर्लेल्या व गींिलेल्या
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स्वरुपाचे

आहे त.

सदर

लोखींर्

कॉक्री्मधन
ू

स्वतींत्र्यपणे

काढण्यासाठी

अनतररक्त मशीन व मनषु यबळ लागणार असन
ू त्यामध्ये बराचसा अवधी
लागण्याची शक्यता असल्याचे ननदशडनास आले होते. त्यानष
ीं ाने सदर
ु ग

ननषकासन करण्याकरीता ददनाींक ०४/०६/२०१९ पासन
ू ददनाींक १३/०६/२०१९
पयंत मद
ु तवाढ दे ऊन प्राधधकरणाच्या उपरोक्त ददनाींक १०/०५/२०१९ पत्रातील

स्क्रप म्े रीयलबाबतची अ् वगळून इतर अ्ी कायम ठे वन
ू प्राधधकरणामार्डत
मे.अली इीं्रप्रायिेस ददनाींक ०७/०६/२०१९ रोिी सध
ु ारीत पत्र दे ण्यात आले
होते. मे.अली इीं्रप्रायिेस याींनी ददनाींक १०/०५/२०१९ ते ददनाींक ०४/०७/२०१९
या कालावधीमध्ये काम बींद ठे वलेले ददवस वगळून एकूण ४६ ददवसाींची

यींत्रसामग्री व मनषु यबळ वापरलेले दे यक सादर केले होते. परीं तु ददनाींक

१०/०५/२०१९ ते २९/०५/२०१९ या कालावधीत काम बींद ठे वलेले ददवस वगळून
उवडररत १५ ददवसाींचे िीएस्ीसहीत दे यकाची रक्कम रुपये ५,५५,५००/प्राधधकरणाकर्ून अदा करण्यात आली आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

निी मुांबईतील प्रिल्पग्रस्ताांना १२.५% योजनेंतगवत
जागा शमळणेबाबत

(१३)

*

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

श्री.नागोराि गाणार, श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नवी मब
ुीं ईच्या ववकास योिनेंतगडत शासनाने स्थाननक भलू मपत्र
ु ाींच्या

सींपाददत केलेल्या िलमनीचा १२.५% ्क्के मोबदला ददला असन
ू घणसोली

येथील ज्येषठ नागररक सेवा सींस्थेच्या बारा वषाडपासन
ू ताब्यात असलेला
घणसोली नोर् मधील सेक््र १५ भख
ू ींर् क्रमाींक १३ हा भख
ू ींर् १२.५% ्क्के
योिनेंतगडत दस
ु ऱया सींस्थेला ददला असल्याची बाब माहे डर्सेंबर, २०१८ च्या
शेव्च्या सप्ताहात ननदशडनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) तसेच उरण (जि.रायगर्) येथील प्रकल्पासाठी लसर्कोने िागा सींपाददत

करून प्रकल्पग्रस्ताींना १२.५% योिनेंतगडत िागा दे ण्याचे मान्य करुनही गत
१५

वषाडमध्ये

लसर्कोने

त्याींना

िागा

ददली

नसल्याने

गावठाणाशेिारी

मोकळ्या िागेत बाींधकामे करून स्वबळावर प्रकल्पग्रस्त कु्ुींबाींनी राहण्याची
ट यवस्था केली असल्याचे ननदशडनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीनस
ु ार ज्येषठ नागररक सेवा सींस्थेला पयाडयी िागा म्हणून घणसोली
नोर् मधील सेक््र २१ येथील भख
ू ींर् क्रमाींक ९ क्रकीं वा सेक््र १५ मधील भख
ू ींर्

क्रमाींक २९ हे भख
ू ींर् दे ण्याबाबत तसेच प्रकल्पग्रस्ताींनी गरिेपो्ी बाींधलेली
बाींधकामे

ननयलमत

करण्याबाबत

शासनाने

कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

कोणती

उपाययोिना

अथवा

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

लसर्को महामींर्ळाने नवी मब
ुीं ईतील घणसोली नोर्मधील सेक््र १५

येथील भख
ू ींर् १३ हा सामाजिक सवु वधा उपक्रमासाठी ननदशीत केलेला

असल्याने, उक्त भख
ू ींर्, “ववद्याथी वसनतगह
ृ ” या प्रयोिनासाठी आददवासी
ववकास ववभागास ननयमानस
ु ार वा्प केलेला आहे . यापव
ु ी सदर भख
ू ींर् ज्येषठ
नागरीक सेवा सींस्था, घणसोली याींना वा्प करण्यात आलेला नट हता.
(२)

उरण

तालक्
ु यातील

भस
ीं ादनापो्ी
ू प

लसर्को

महामींर्ळाने

१२.५%

योिनेंतगडत ८१% भध
ू ारकाींना भख
ू ींर् इराददत व वा्प केलेले आहे त. परीं तु
प्रकल्पग्रस्ताींसाठी राखीव असलेल्या सेक््रमध्ये स्थाननकाींच्या ववरोधामळ
ु े व

त्याींनी केलेल्या अनधधकृत अनतक्रमणामळ
ु े भख
ू ींर् वा्प प्रलींबबत आहे .
मात्र, प्रकल्पग्रस्ताींनी गरिेपो्ी गावठाणालगत परवानगीलशवाय
बाींधकामे केल्याचे ददसन
ू येत.े

(३) लसर्को महामींर्ळाकर्ून सावडिननक सवु वधा उपक्रमाकरीता ननदशीत भख
ू ींर्

वत्ृ तपत्रात िादहरात प्रलसध्द करुन वा्प करण्यात येतात. सबब, घणसोली

सेक््र २१ मधील भख
ू ींर् क्र.९ व सेक््र १५ मधील भख
ू ींर् क्र.२९ या
सामाजिक सवु वधा उपक्रमासाठी ननदशीत केलेल्या भख
ू ींर्ाचे वा्प िादहरात

प्रलसध्द करुन पात्रता, अ्ी व शतींची पत
ड ा करणाऱया सींस्थेस करण्यात
ू त
येणार आहे .
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तसेच नवी मब
ींु ईतील प्रकल्पग्रस्ताींनी गरिेपो्ी केलेल्या बाींधकामाचे

जिल्हाधधकारी, ठाणे व रायगर् याींच्यामार्डत सवक्षणाची कायडवाही पण
ू ड
झाल्यानींतर सदर बाींधकामे ननयलमत करण्याच्या अनष
ीं ाने शासनाकर्ून
ु ग
ननणडय सींकजल्पत आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मांब
ु ईतील शीि उड्डाणपल
ु ाच्या उभारणीचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत
(१४)

*

११३ श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां
टिले,

श्री.प्रसाद लाड, श्री.महादे ि जानिर, श्री.जयांत पाटील, श्री.जनादव न चाांदरू िर,
श्री.शरद

रणवपसे,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

श्री.अशोि

ऊफव

भाई

जगताप,

अॅड.हुस्नबानू खशलफे, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.विजय ऊफव भाई

धगरिर : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मब
ुीं ईतील

शीव

उडर्ाणपल
ु

उभारणीचे

काम

माहे

डर्सेंबर,

२०१८

सालापासन
प्रलींबबत असन
उक्त उडर्ाणपल
ू
ू
ु ाच्या दरु
ु स्तीपव
ू ीचे प्राथलमक

कामास सरु
ु वात झाली आहे , परीं त,ु उडर्ाणपल
ु ाींचे बेअररींग बदलण्याचे काम

लवकर सींपववण्यासाठी आवश्यक असलेले अधधक िक एमएसआरर्ीसीकर्े
उपलब्ध झाले नसल्याचे ननदशडनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर उडर्ाणपल
ु ाचे बेअररींग बदलण्यासाठी यापव
ू ी १२ िकचा
वापर

करण्यात

येणार

होता,

मात्र

त्यास

िास्त

कालावधी

लागणार

असल्यामळ
ु े १०० िकचा वापर करण्याचा ननणडय घेण्यात आला आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त ननणडयाची अींमलबिावणी करुन प्रलींबबत उडर्ाणपल
ु ाचे
काम वेळेत पण
ू ड करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

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

शीव उडर्ाणपल
ू ाचे बेअररींग बदलण्याचे काम माहे मे, २०१८ मध्ये

हाती घेण्यात आले असन
ू ननववदे तील तरतद
ु ीनस
ु ार बेअररींगचे सींकल्पधचत्र
बनववण्याची िबाबदारी सींबधीं धत ठे केदाराची होती. सायन उडर्ाणपल
ु ाच्या

बेअरीींग चे सींकल्पधचत्र नवीन कोर्प्रमाणे करणे आवश्यक होते. या बेअरीींगचे
बोल्् व जस्लट हि तींतोतींत िुळणे गरिेचे होते. सरु
ु वातीच्या कालावधीमध्ये

ताींबत्रक अर्चणीमळ
ु े नवीन सींकल्पधचत्र अींनतम करण्यास वेळ लागला होता.

सदरचे काम कमी कालावधीत पण
ू ड करण्यासाठी एकूण १०७ िक्स एकाच
वेळेस उपलब्ध करुन एकाच ्प्प्यामध्ये बेअररींग बदलण्याचे ननयोिन

करण्यात आले आहे . आतापयंत यापैकी ४० िक ठे केदारामार्डत उपलब्ध

करुन घेण्यात आले आहे त व लवकरच उवडरीत ६७ िक उपलब्ध होणार
आहे त. त्यामळ
ु े कमीत कमी ददवस वाहतक
ू बींद ठे वन
ू बेअररींगचे काम पण
ू ड
करता येईल.

(३) शीव उडर्ाणपल
ु ाचे बेअररींग बदलण्याचे काम र्ेिव
ु ारी, २०२० मधील

पदहल्या आर्वडयापासन
ू सरू
ु करण्यात येणार आहे व सदरचे काम पढ
ु ील ५०
ददवसापासन
ू पण
ू ड करण्याचे ननयोजित आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मुांबईतील नायर रुग्णालयासह इतर रुग्णालयातून
लहान मुलाांची चोरी होत असल्याबाबत

(१५)

*

६२८ आकिव.अनांत गाडगीळ, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबानू

खशलफे, डॉ.िजाहत शमर्ाव, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय नगरवििास मां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
लहान मल
ुीं ईतील नायर रुग्णालयासह इतर रुग्णालयातन
ू
ु ाींच्या
चोरीच्या घ्ना वारीं वार घर्त असल्याचे ननदशडनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, सदर घ्नेची पन
ु रावत्ृ ती घर्ू नये याकरीता प्रसत
ू ी ववभाग
असलेल्या शासकीय रुग्णालयाच्या प्रसत
ू ी केंद्राचा सरु क्षा आढावा घेण्यात
येऊन

सरु क्षा

वाढववण्याबाबत

तसेच

प्रसत
ू ी

कक्षात

सी.सी.्ी.ट ही.

लावण्याबाबत शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ शशांदे : (१) बह
ुीं ई महानगरपाललकेच्या लोकमान्य द्ळक
ृ न्मब
मध्यवती सवडसाधारण रुग्णालयात ददनाींक ०१/०१/२००९ रोिी व बा.य.ल.

नायर रुग्णालयात ददनाींक १३/०६/२०१९ रोिी लहान मल
ू चोरीच्या घ्ना
घर्ल्या होत्या ही वस्तजु स्थती आहे .

(२) सदर घ्नेची पन
ु रावत्ृ ती होऊ नये याकरीता बह
ुीं ई महानगरपाललकेची
ृ न्मब
रुग्णालये/प्रसनु तगह
ृ े येथे महानगरपाललकेमार्डत खालीलप्रमाणे उपाययोिना
करण्यात आल्या आहे त :•

महानगरपाललका सरु क्षारक्षक, महाराषर राज्य सरु क्षा महामींर्ळ व

सरु क्षारक्षक मींर्ळ, बह
ुीं ई व ठाणे जिल्हा याींच्यासह खािगी
ृ न्मब
मदतनीसाींची अनतररक्त सरु क्षा ट यवस्था करण्यात आली आहे .

•

प्रसत
ु ी ववभागामध्ये o
o
o

•

मदहला सरु क्षारक्षकाींची नेमणूक करण्यात आली आहे .
गस्त पथकाींची गस्त वाढववण्यात आली आहे .

येणाऱया अभ्याींगताींची कसन
ू तपासणी करण्यात येत.े

नट याने सी.सी.्ी.ट ही. यींत्रणा कायाडजन्वत करण्यात आली आहे .

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

बाळापुर नगरपाशलिा (जज.अिोला) येथे मानिी विष्ट्ठे ची
मजुराांिडून िाहतूि होत असल्याबाबत

(१६)

*

३३० श्री.धगरीशचांर व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार,

श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-
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(१) बाळापरु नगरपाललका (जि.अकोला) येथे मल:ननस्सारण यींत्र उपलब्ध
नसल्याने सींबधीं धत अधधकारी मानवी ववषठे ची वाहतक
मिुराींकर्ून करीत
ू

असल्याची बाब माहे डर्सेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशडनास आली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनस्तरावरुन परु वठा करण्यात आलेल्या आधनु नक यींत्राचा
वापर न करता मनषु यप्राण्याींकर्ून मानवी ववषठे ची वाहतक
करणे बींद
ू
असतानाही

मिुराींकर्ून

नगरपाललकेच्या

करुन

घेतल्या

सींबधीं धत

प्रकरणी

अधधकाऱयाींनी

त्याींना

करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

बर्तर्ड

अशाप्रकाराचे
करण्याची

कायड

कारवाई

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

काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने सींबधीं धत दोषी अधधकाऱयाींवर कोणती
ु ग
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) अशी बाब ननदशडनास आली नसल्याचे नगरपररषद
बाळापरू तसेच जिल्हाधधकारी, अकोला याींनी कळववले आहे .

(२) व (३) बाळापरू नगरपररषदे ला ददनाींक ६/११/२०१८ रोिी ODF+ मानाींकन
प्राप्त झाल्यामळ
ु े रुपये ४५ लाख इतकी प्रोत्साहनात्मक बक्षक्षसाची रक्कम
प्राप्त झाली आहे .

शासनाने स्वच्छ सवक्षणामध्ये उच्चतम कामधगरी करणाऱया नागरी

स्थाननक

स्वराज्य

सींस्थाींना

दे ण्यात

येणाऱया

प्रोत्साहनात्मक

बक्षक्षस

रक्कमेच्या ववननयोगाबाबत ददनाींक २५/७/२०१९ रोिीच्या शासन ननणडयान्वये
कायडपध्दती ननजश्चत केली असन
ू बक्षक्षस पात्र नगरपररषदाींनी बक्षक्षसाच्या

रक्कमेतन
ू शहरासाठी सेफ््ीक ्ँ क सार् करण्याकरीता Vacuum Emptier
यींत्र खरे दी करण्यास अनम
ु ती दे ण्यात आलेली आहे .

सदर रक्कमेमधून नगरपररषदे ने आधुननक यींत्र खरे दी करण्याचे

ननजश्चत केले असन
ददनाींक २८/१/२०२० रोिी GEM पो्ड लवर ननववदा
ू
प्रलसध्द करण्यात आली आहे . आधनु नक यींत्र खरे दीची कायडवाही प्रगतीपथावर
आहे .
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आिरोिी

बाळापरू

शहरातील

नगरपाललकेच्या

सावडिननक

शौचालयातील सेफ््ीक ्ँ क उपसण्यासाठी शेगाव व पातरू नगरपररषदे कर्ून

यींत्र मागववले िातात. तर नागररकाींकर्ून शहरातील खािगी एिन्सीकर्ील
यींत्राचा वापर त्याींच्या खािगी सेफ््ीक ्ँ क उपसण्यासाठी केला िातो.
खािगी एिन्सीबाबतची मादहती नगरपररषद नागररकाींना उपलब्ध करुन दे त.े

मिूराींकर्ून ववषठा वाहतक
ु ीची बाब ननदशडनास आली नसल्याने

कारवाईचा प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

ठािूर जव्हलेज, िाांददिली (मांब
ु ई) येथे सस
ु ज्ज
अजग्नशमन िेंर उभारण्याबाबत

(१७)

*

८२९ श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बह
ुीं ई महानगरक्षेत्रातील मागाठाणे ववधानसभा क्षेत्रातील काींददवली
ृ न्मब
ठाकूर जट हलेि येथे मोठे व सस
ु ज्ि अजग्नशमन केंद्र उभारण्याबाबतची लेखी

मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी व नागरीकाींनी माहे िुल,ै २०१७ व तद्नींतर
आिलमतीस सातत्याने मा.मख्
ु यमींत्री, मा.नगरववकास राज्यमींत्री, आयक्
ु त,
बह
ींु ई महानगरपाललका, सहाय्यक आयक्
ींु ई
ु त, आर/दक्षक्षण ववभाग, बह
ृ न्मब
ृ न्मब
महानगरपाललका याींचक
े र्े केल्याचे ननदशडनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रभाग क्र. २५ येथे ठाकूर जट हलेि न.भ.ू क. ८६/ए/१/६

सध्या लघु अजग्नशमन केंद्र असन
ू सदर पररसरात सद्य:जस्थतीत ते कमी
पर्त असल्याने पररसरात लागलेली आग ववझववण्यासाठी ददहसर आणण

ददींर्ोशी येथून मागववण्यात आलेल्या अजग्नशमन गाडया घ्नास्थळी पोहचून
आगीवर ताबा लमळववण्यास ववलींब होत असल्याने प्रचींर् प्रमाणात मालमत्तेचे
नक
ु सान व मनषु यहानी होत असल्याचे ननदशडनास आले आहे, हे ही खरे आहे
काय,
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार काींददवली, ठाकूर जट हलेि येथे मोठे व सस
ु ज्ि
अजग्नशमन केंद्र उभारण्याच्यादृष्ीने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत
आहे, त्याची सद्य:जस्थती काय आहे,

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

(२) ठाकूर जट हलेि, काींददवली (पव
ू )ड या दठकाणी सन २०१८ पासन
ू लघु
अजग्नशमन केंद्र कायाडजन्वत आहे .

मागाठाणे, काींददवली ठाकूर जट हलेि येथे आपत्कालीन पररजस्थती

उद्भवल्यास सदर अजग्नशमन केंद्रावरील अजग्नववमोचन वाहन तात्काळ
उपलब्ध होते.

दघ
ड नेचे स्वरुप मोठे
ु ्

असल्यास ददहसर, ददींर्ोशी, काींददवली व

बोररवली अजग्नशमन केंद्रावरुन िादा कुमक पाठववली िाते. त्यामळ
ु े प्रचींर्
प्रमाणात मालमत्तेचे नक
ु सान व मनषु यहानी होत आहे हे खरे नसल्याचे
महानगरपाललकेने कळववले आहे .

(३) व (४) ठाकूर जट हलेि या दठकाणी पररपण
ू ड अजग्नशमन केंद्र व अद्ययावत
प्रलशक्षण

केंद्र

उभारणीसाठी

प्रशासकीय

महानगरपाललकेकर्ून प्रगतीपथावर आहे .

बाबीींची

पत
ड ा
ू त

करण्याचे

काम

तसेच, अजग्नशमन केंद्र उभारणीसाठी ननववदा प्रक्रक्रया पण
ू ड झाली

असन
ू पढ
ु ील कायडवाही महानगरपाललकेमार्डत करण्यात येत आहे .
-----------------

मुांबई-नागपूर समध्
ृ दी महामागावसाठी िाढीि
व्याजदराने िजव घेण्यात आल्याबाबत

(१८)

*

४७९ अॅड.हुस्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अमरनाथ

राजरू िर,

डॉ.सध
ु ीर

ताांब,े

श्री.अशोि

ऊफव

भाई

जगताप,

श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, डॉ.िजाहत शमर्ाव, श्री.विक्रम िाळे ,
श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.सनतश

चव्हाण,

श्री.जनादव न

चाांदरू िर,

आकिव.अनांत

गाडगीळ : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

27

(१)

मब
ींु ई-नागपरू

महामागाडकरीता

ननधी

उभारण्यासाठी

शासनाने

स््े ्

बँकेकर्ून रुपये ४ हिार को्ीींचे अींतररम किड घेण्याचा ननणडय घेतला असन
ू

शासनाने ददनाींक १६ िुल,ै २०१९ रोिी वा त्यासम
ु ारास मींबत्रमींर्ळाच्या बैठकीत

किड परतर्ेर्ीची हमी ददली असन
ू तद्नींतर पन्
ु हा ददनाींक ३ सप््ें बर, २०१९
रोिी वा त्यासम
ु ारास सम
ु ारे १३ हिार को्ी रुपयाींच्या किाडस शासनाने
किडहमी ददलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर किड खुल्या बािारातन
ू ७.३ ्क्के ट याि दराने उपलब्ध
होत

असताना

शासनामार्डत

९.७५

्क्के

इतक्या

वाढीव

ट यािदराने महामागाडसाठी किड घेण्याची नेमकी कारणे काय असन
ू समध्
ृ दी
महामागाडसाठी एकूण क्रकती खचड येणे अपेक्षक्षत आहे तसेच एमएसआरर्ीसीने
क्रकती रकमेचे किड घेतलेले आहे व त्यासाठी शासनाने क्रकती किड हमी
कोणत्या कारणाींमळ
ु े,

कोणत्या अ्ीींवर ददलेली आहे

कशाप्रकारे उपलब्ध करण्यात येणार आहे ,

व उवडररत ननधी

(३) तसेच समध्
ृ दी महामागाडच्या कामाची सद्य:जस्थती काय आहे, माहे

िानेवारी, २०२० अखेरपयंत उक्त कामासाठी क्रकती ननधी खचड झाला असन
ू
सदर

प्रकल्पामळ
ु े

बाधधत

झालेल्या

ट यक्तीींच्या

पन
ु वडसनाची

ट यवस्था

कशाप्रकारे करण्यात आली असन
शेतकऱयाींना मावेिापो्ी क्रकती रक्कम
ू
दे ण्यात आली आहे , याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे
ननषकषड काय आहे त व त्यानस
ु ार कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

अध्यक्षतेखाली

प्रकल्पाच्या

ददनाींक

ननधी

०८/०३/२०१७,

उभारण्यासाठी

ददनाींक

मा.मख्
ु यमींत्र्याींच्या

१३/०९/२०१७

व

ददनाींक

०७/०१/२०१९ रोिी राज्यातील बँका व इतर ववत्तीय सींस्थासमवेत आयोजित
करण्यात आलेल्या बैठकाींमध्ये बँका व इतर ववत्तीय सींस्थामार्डत प्रकल्पाच्या
ननधीसाठी उत्तम प्रनतसाद लमळालेला आहे . स््े ् बँक ऑर् इींडर्यासोबत
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केलेल्या

ट यवहायडता

अभ्यासानस
ु ार

सदर

प्रकल्पासाठी

जस्वकायड

किड

(Sustainable Debt) रुपये २८,००० को्ीपयंत मयाडददत आहे . प्रथम
्प्प्यात रुपये २५,००० को्ी ववत्तीय समाप्ती अपेक्षक्षत होते ते ददनाींक
३०/०९/२०१९ रोिी साध्य करण्यात आले.

भारतीय स््े ् बँकेकर्ून घेण्यात येणाऱया किाडचा ट यािदर हा ९.७५%

असन
ू तो िास्त आहे . कारण शासन घेत असलेल्या खुल्या बािारातील
किाडवरील ट यािदर हा ७.३ ते ७.४% दरम्यान आहे . सबब SBI चा ९.७५%

ट यािदर हा त्या तल
ु नेत िास्त वा्तो. सदर ट यािदर आणखी कमी करता
येईल क्रकीं वा कसे, याची ववभागाने शक्यता पर्ताळावी असे अलभप्राय ववत्त
ववभागाने ददलेले होते. या सींदभाडत असे स्पष् करण्यात येते काही ट यािदर
पतमानाींकानस
ु ार आधारीत आहे . सदर प्रकल्पासाठी पतमानाींकन A(-) आहे .
शासनामार्डत

उभारावयाची

कि

व

महामींर्ळामार्डत

उभारावयाची

कि

हयामध्ये तल
ु ना करणे उधचत होणार नाही. कारण शासन किडर्ेर्ीसाठी

अथडसक
ीं ल्पीय तरतद
ु ी करण्यात येते परीं तु ह्या प्रकल्पासाठी महामींर्ाळामार्डत
उचल किाडची परतर्ेर् ही केवळ प्रकल्पाच्या उत्पन्नास्त्रोतावर अवलींबन
ू

असते. त्यामळ
ु े महामींर्ाळामार्डत उचल किाडवर िोखीम समि िास्त
असल्याने ट यािदरामध्ये र्रक पर्तो. सदर प्रकल्पासाठी ननजश्चत करण्यात
आलेला ट यािदर हा प्रचललत आहे . तसेच असेही स्पष् करण्यात येते की
महाराषर शासनाच्या इतर अींधगकृत उपक्रमाींनाही याच कालावधीत किाडद्वारे

ननधी उभारला असन
ू काहीींना शासकीय थकहमी दे ण्यात आली आहे . इतर

सावडिननक उपक्रमाींच्या किाडवरील ट यािदर १०.४५ ते ११.०० ्क्के इतका
आहे . महाराषर

राज्य रस्ते ववकास महामींर्ळाला द्यावयाच्या किाडवर

आकारण्यात येणाऱया ट यािदर प्रचललत दरापेक्षा क्रकर्ायतशीर आहे .

सावडिननक बाींधकाम ववभाग, शासन ननणडय, ददनाींक ०१/१०/२०१९

नस
ु ार समध्
ृ दी महामागड प्रकल्पाची क्रकींमत रुपये ५५,३३५.३२ को्ी आहे .

स््े ् बँक ऑर् इींडर्यासोबत केलेल्या ट यवहायडता अभ्यासानस
ु ार सदर

प्रकल्पासाठी जस्वकायड किड (Sustainable Debt) रुपये २८,००० को्ीपयंत
मयाडददत आहे . प्रथम ्प्प्यात रुपये २५,००० को्ी ववत्तीय समाप्ती अपेक्षक्षत
आहे . वरील किाडपक
ै ी ववत्त ववभाग, शासन ननणडय, ददनाींक ३०/०८/२०१९ व

२१/०९/२०१९ मध्ये नमद
ु केलेल्या अ्ीशती नस
ु ार रुपये १३,००० को्ीचे किड
उभारण्यासाठी शासन हमी दे ण्यात आलेली आहे .
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उवडररत रक्कम महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींर्ळ स्वत:चे स्त्रोत

म्हणिे महामींर्ळाकर्े उपलब्ध असलेल्या िलमनीची ववल्हे वा् / वाणणजज्यक

वापर (नेपीयन सी रोर्, मब
ुीं ई पण
ु े द्रत
ु गती मागाडलगतची िमीन तसेच बाींद्रा
येथील िमीन) व पथकर उत्पन्नामार्डत करणे अपेक्षक्षत आहे . तसेच

शासनाकर्ून येणारे थक्रकत अनद
ु ान व गौण खननिाच्या उत्पन्न स्वलमत्वधना
वरील

स्
ु

(Royalty

Exemption)

शासनामार्डत येणे अपेक्षक्षत आहे .

व

बाींधकाम

कालावधीतील

ट याि

(३) सदर प्रकल्पावर िानेवारी, २०२० अखेरपयंत एकूण रुपये १५,६९७.२४
को्ी खचड करण्यात आला आहे . सदर महामागड हा ग्रीन क्रर्ल्र् प्रकल्प

असल्याने कोणत्याही ट यक्तीचा पन
ु वडसनाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तसेच

आतापयंत शेतकऱयाींना मावेिापो्ी रुपये ७,१५५.४८ को्ी इतकी रक्कम अदा
करण्यात आलेली आहे . त्यामळ
ु े चौकशी करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
(४) प्रश्नच उद्भवत नाही.

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

मांब
ु ईतील बेस्टला एस.टी.च्या धतीिर अनद
ु ान दे ण्याबाबत
(१९)

*

२५९ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शासनाने मब
ुीं ईतील बेस््ला एस.्ी.च्या धतीवर अनद
ु ान दे ण्यासह ववववध
करातन
ू सवलत दे ण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ८ िानेवारी, २०२०
रोिी वा त्यासम
ु ारास मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींकर्े केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागण्या शासनाने मान्य केल्यास बेस््च्या महसल
ु ात
वावषडक रुपये १२० को्ीींची भर पर्णार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर मागणीच्या अनष
ीं ाने बेस््ला अथडसहाय्य करण्याबाबत
ु ग

शासनाची नेमकी भलू मका काय आहे, याबाबत शासनाने चौकशी करुन
कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.एिनाथ शशांदे : (१) बहृ न्मब
ींु ई ववद्यत
ु परु वठा आणण पररवहन उपक्रम

(बेस््) ला एस.्ी.च्या धतीवर अनद
ु ान दे ण्यासह ववववध कराींतन
ू सवलत
दे ण्याबाबतचे ननवेदन या ववभागास प्राप्त झाल्याचे ददसन
ू येत नाही.

(२) व (३) तथावप, असे ननवेदन या ववभागास प्राप्त झाल्यास याबाबत
छाननी करुन पढ
ु ील उधचत कायडवाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

ठाणे शहरातील तलािाांचे सुशोशभिरण िरण्याबाबत
(२०)

*

७४६ श्री.रविांर फाटि : सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे शहरात मासद
ुीं ा, उपवन, कचराई यासारखे अनेक तलाव असन
ू या
तलावाच्या
असल्याने

काठी

उक्त

बसण्याकरीता,
तलावाचे

क्रर्रण्याकरीता

सश
ु ोलभकरण

दरू वरुन

नागररक

करण्याबाबत

येत

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी सींबधीं धत ववभागाकर्े सातत्याने पत्रट यवहार करुनही कोणतीच
कायडवाही झालेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वागळे इस््े ् भागातील रायलादे वी तलावाच्या अवतीभागात
प्रचींर् घाणीचे साम्राज्य पसरले असल्याचेही ननदशडनास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने उक्त तलावाींच्या सश
ु ग
ु ोलभकरणाकरीता ननधी

उपलब्ध करुन सश
ु ोलभकरण करण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) ठाणे शहरातील तलावाचे सींवधडन व सश
ु ोलभकरण

करण्याबाबतचे ननवेदन ठाणे महानगरपाललका व शासनाकर्े प्राप्त झाले

आहे त. ठाणे शहरातील तलावाचे सींवधडन व सश
ु ोलभकरण करण्याबाबत
खालीलप्रमाणे कायडवाही केल्याचे ठाणे महानगरपाललकेने कळववले आहे :-
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ठाणे महानगरपाललका क्षेत्रात तलावाींचे सींवधडन, ितन व सश
ु ोलभकरण

करण्यासाठी मागील तीन वषाडत अींदाजित २२ को्ी रुपये खचड केला आहे .

ठाणे महानगरपाललका क्षेत्रातील सवड ३७ तलावाींचे सींवधडन, ितन व

सश
ु ोलभकरण करण्यासाठी महानगरपाललकेमार्डत सन २०१८ मध्ये “एकबत्रत

कायडक्रम” हाती घेण्यात आला आहे . सदर कामासाठी अींदाजित ३५ को्ी
रुपयाींची तरतद
ु करण्यात आली आहे . स्मा्ड लस्ी योिनेंतगडत दे खील तलाव
सश
ु ोलभकरणाची कामे समाववष् आहे त.

तसेच सवड तलावाींचे सींवधडन व सश
ु ोलभकरणाची कामे वेळोवेळी हाती

घेण्यात आली आहे त. सदरची कामे प्रगतीपथावर आहेत.

सदरची कामे माहे डर्सेंबर, २०२० पयंत पण
ू ड करण्याचे ननयोिन ठाणे

महानगरपाललकेने केले आहे .

(२) व (३) वागळे इस््े ् भागातील रायलादे वी तलावाच्या क्षेत्रात घाण

असल्याबाबतचे ननवेदन ठाणे महानगरपाललका व शासनाकर्े प्राप्त झाले
आहे त.

रायलादे वी तलावाच्या सींवधडन, ितन व सश
ु ोलभकरण करण्यासाठी

खालीलप्रमाणे कायडवाही केल्याचे ठाणे महानगरपाललकेने कळववले आहे . :-

रायलादे वी तलावासींबधीं धत ववववध कामे करण्याच्या स्वतींत्र प्रस्तावास

स्थायी सलमतीने ददनाींक १६/०९/२०१९ रोिी रुपये ९ को्ी ९३ लाख इतक्या
खचाडस मान्यता ददली आहे .

सदर कामाींतगडत तलावातील गबीयन वॉल बाींधणे, गाळ काढणे,

तलावाभोवती लभींत बाींधणे व घा् ववकलसत करणे व इतर अनष
ु ाींधगक कामे
प्रगतीपथावर असल्याचे ठाणे महानगरपाललकेने कळववले आहे .
ठाणे

महानगरपाललकेमार्डत

तलाव

व

आिुबािुच्या

क्षेत्रात

ननयलमतपणे स्वच्छतेची कामे करीत असल्याचे ठाणे महानगरपाललकेने
कळववले आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------
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गोिांडी, मुांबई येथील पांडीत मदनमोहन मालिीय शताब्दी
रुग्णालयातील रक्तपेढीबाबत

(२१)

*

१११३ प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.विजय ऊफव भाई धगरिर, श्री.प्रविण

दरे िर, श्री.रामननिास शसांह, श्री.नागोराि गाणार, श्रीमती जस्मता िाघ,
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.जनादव न चाांदरू िर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी

रुपनिर, श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, अॅड.हुस्नबानू खशलफे, डॉ.िजाहत

शमर्ाव, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम, श्री.महादे ि जानिर :
सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गोवींर्ी, मब
ुीं ई येथील पींर्ीत मदनमोहन मालवीय शताब्दी रुग्णालयातील
नाममात्र १/- रुपये इतक्या भार्ेतत्वावर सरु
ु करण्यात आलेल्या पल्लवी

रक्तपेढीचे महापाललकेसोबत करण्यात आलेला करार माहे ऑगस््, २०१८
मध्ये सींपषु ्ात आले असतानाही सदर रक्तपेढी सरु
ु असल्याचे माहे िानेवारी,
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशडनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

रक्तपेढी

गरीब

रुग्णाींसाठी

वािवी

दरात

रक्त

परु ववण्यासाठी सरु
ु करण्यात आली असतानाही यादठकाणी खािगी पध्दतीने
रक्ताची अधधक ववक्री होत असल्याचे ननदशडनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, रक्त सींक्रमण पररषदे च्या ननयमानस
ु ार ऐजच्छक रक्तदात्याला
गरि असताना रक्त मोर्त दे ण्याचा ननयम असतानाही सदर रक्तपेढी
त्याच्याकर्ून रुपये २०० शल्
ु क आकारत असल्याचे ननदशडनास आले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानष
ीं ाने सींबधीं धत दोषीींवर कोणती कावाई केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) गोवींर्ी येथील शताब्दी रुग्णालयातील पल्लवी
रक्तपेढी

महापाललकेच्या

ददनाींक

२१/०६/२०१२

रोिीच्या

ठरावानस
ु ार

सावडिननक-खािगी सहभाग प्रकल्पाींतगडत केवळ एक रुपये भार्ेतत्वावर
ददनाींक २३/०३/२०१४ पासन
ू सरु
ु आहे .
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पल्लवी रक्तपेढीचा कींत्रा् कालावधी माहे िल
ु ,ै २०१८ मध्ये सींपषु ्ात

आला असन
ू , सदर रुग्णालयातील रुग्णसेवा बाधधत होऊ नये याकरीता सदर
रक्तपेढी सरु
ु ठे वण्यात आली आहे .

तसेच, सदर रक्तपेढीच्या नत
ींु ई
ु नीकरणाबाबतची कायडवाही बह
ृ न्मब

महानगरपाललकेमार्डत करण्यात येत आहे .

(२), (३) व (४) “रक्तपेढीचा णखसेकापू कारभार” अशा आशयाची बातमी
ददनाींक

०३

िानेवारी,

२०२०

रोिीच्या

महाराषर

वत्ृ तपत्रात प्रलसध्द झाली होती ही वस्तजु स्थती आहे .

्ाईम्स

या

स्थाननक

तथावप, सदर रक्तपेढीद्वारे आकारण्यात येणारे शल्
ु क हे महाराषर

राज्य रक्त सींक्रमण पररषद याींच्या ननयींत्रण व ननदशाींनस
ु ार आकारण्यात येत
असल्याचे बह
ुीं ई महानगरपाललकेने कळववले आहे .
ृ न्मब
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

खेड ि मांडणगड (जज.रत्नाधगरी) तालुक्याांना जोडणाऱया
रस्त्याांची दरु िस्था र्ाल्याबाबत

(२२)

*

९३७

श्री.रामदास

िदम :

सन्माननीय

सािवजननि

बाांधिाम

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

(१) खेर् व मींर्णगर् (जि.रत्नाधगरी) तालक्
ु याींना िोर्णाऱया रस्त्याींच्या
मिबत
ु ीकरणासाठी सावडिननक बाींधकाम ववभागाने लाखो रुपये खचड करुनही
रस्त्याींची दरु वस्था झाल्याचे ननदशडनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

खेर्-मींर्णगर्

सम
ु ारे

१५

क्रक.मी.

लाींबीचा

रस्ता

खेर्

सावडिननक बाींधकाम उपववभागाच्या हद्दीत असन
ू सदर रस्त्यावरील र्ाींबराचा
बराचसा भाग ननघन
ू खडर्े ननमाडण झाल्याचे ननदशडनास आले आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोषी अधधकाऱयाींववरुध्द

कारवाई करुन रस्ते दरु
ु स्त करण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

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

(२) प्रश्नाींक्रकत परु ार म्हाप्रळ मींर्णगर् खेर् रस्त्याची एकूण लाींबी ३४.१००
क्रक.मी. असन
ू या रस्त्याची क्रक.मी. ०/०० ते ९/६०० ही ९.६०० क्रक.मी. लाींबी

खेर् सा.बाीं.उपववभागाच्या हद्दीत आहे . सदर लाींबीतील खडर्े र्ाींबर लमश्रीत
खर्ीने

भरुन

रस्त्याचा

पषृ ठभाग

सजु स्थतीत

सद्य:जस्थतीत वाहतक
ू सरु ळीत सरु
ु आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

ठे वण्यात

आला

आहे .

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

दहांगोली ते औांढा (जज.दहांगोली) या रस्त्याचे िाम
ननिृष्ट्ट दजावचे र्ाल्याबाबत
(२३)

*

४३३ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम

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

(१) दहींगोली ते औींढा (जि.दहींगोली) या रस्त्याचे गत अनेक मदहन्याींपासन
ू सरु
ु
असलेले काम अत्यींत ननकृष् दिाडचे होत असल्याचे माहे िानेवारी, २०२०
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशडनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्यावर िागोिागी खोदन
ू ठे वलेल्या बऱयाच दठकाणी
बािुच्या खोदकामातील मातीही वापरली िात असन
ू अनेक दठकाणी खालच्या
लेयरमध्ये धगट्टीसोबत लसमें्चे पाणी ्ाकण्याऐविी मातीचाच वापर करण्यात

येत असन
ू काही दठकाणी मरु
ु माचे दगर् भरले िात असल्याचे ननदशडनास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) हे खरे नाही. तथावप, अशा स्वरूपाची तक्रार
माहे , नोट हें बर, २०१९ मध्ये प्राप्त झाली होती.
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(२) व (३) सदर तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी सावडिननक बाींधकाम मींर्ळ,
नाींदेर् अींतगडत चौकशी सलमती ननयक्
ु त करण्यात आली असन
ू चौकशी सरू
ु
आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

अमरािती ते निापूर (जज.अिोला) येथील राष्ट्रीय महामागावच्या
चौपदरीिरणाचे िामाबाबत

(२४)

*

४०५ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७२१४ ला

ददनाांि १८ जून, २०१९ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय

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

(१) अमरावती ते नवापरू (जि.अकोला) या ४८०.७९ क्रक.मी लाींबीच्या राषरीय

महामागड क्र. ६ च्या चौपदरीकरणाचे काम “हायबिर् अन्य्
ु ी” तत्वावर
करण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अनेक वषाडपासन
ू प्रलींबबत असलेल्या कामाींकरीता कोणत्या
कींपनीला कींत्रा् दे ण्यात आले आहे व क्रकती रक्कमेची तरतद
ू करण्यात आली

आहे तसेच सदर काम कधीपयंत पण
ू ड होण्याचे अपेक्षक्षत आहे याबाबत
शासनाने चौकशी करुन कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) अींशत: खरे आहे .

राषरीय महामागड क्र.६ (नवीन रा.म.क्र.५३) च्या अमरावती ते नवापरू

या सम
ु ारे ४८४ क्रक.मी. लाींबीच्या चौपदरीकरणाचे काम केंद्र शासनाच्या
भारतीय राषरीय रािमागड प्राधधकरणाच्या अखत्यारीतील आहे .

त्यापैकी अमरावती ते धचखली क्रक.मी. १६६/०० ते क्रक.मी. ३६०/०० या

१९४ क्रक.मी. लाींबीच्या चौपदरीकरणातील उवडरीत काम एकूण चार भागामध्ये

“हायबिर् ॲन्य्
ु ी” तत्त्वावर प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागड
प्राधधकरण, अमरावती याींचक
े र्ून करण्यात येणार आहे .
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तसेच धचखली ते र्ागणे क्रक.मी. ३६०/०० ते क्रक.मी. ५१०/०० या १५०

क्रक.मी. लाींबीच्या चौपदरीकरणाचे काम दोन भागामध्ये “हायबिर् ॲन्य्
ु ी”

तत्त्वावर प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागड प्राधधकरण, िळगाींव
याींचेकर्ून प्रगतीपथावर आहे.

र्ागणे ते नवापरू क्रक.मी. ५१०/०० ते क्रक.मी. ६५०/७९४ या १४०.७९४

क्रक.मी. लाींबीच्या चौपदरीकरणातील उवडरीत काम ईपीसी तत्त्वावर प्रकल्प
सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागड प्राधधकरण, धळ
ु े याींचेकर्ून करण्यात
येणार आहे .

(२) अमरावती ते धचखली या १९४ क्रक.मी. लाींबीच्या “हायबिर् ॲन्य्
ु ी”

तत्त्वावर करण्यात येणाऱया चौपदरीकरणाच्या उवडरीत कामाकरीता नट याने

ननववदा मागववण्यात आल्या असन
ू सदर ननववदा ददनाींक १४/०१/२०२० रोिी

उघर्ण्यात आल्या आहे त. ननववदा ननयक्
ु तीबाबत पढ
ु ील कायडवाही भारतीय
राषरीय महामागड प्राधधकरणाच्या ददल्ली मख्
ु यालयामार्डत सरु
ु आहे . सदर

काम ननयक्
ु तीच्या तारखेपासन
ू दोन वषड कालावधीत पण
ू ड होणे अपेक्षक्षत आहे ,
असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागड प्राधधकरण, अमरावती याींनी
कळववले आहे .

धचखली ते र्ागणे या १५० क्रक.मी. लाींबीच्या चौपदरीकरणापैकी

धचखली ते तरसोर् क्रक.मी. ३६०/०० ते क्रक.मी. ४२२/७० मधील ६२.७०
क्रक.मी.चे काम मे.धचखली तरसोर् हायवेि प्रा.लल. या कींत्रा्दारामार्डत वेगाने

सरु
ु असन
ू आिलमतीस सम
ु ारे ५० ्क्के पण
ू ड झाले आहे व उवडरीत काम िुल,ै
२०२१ पयंत पण
ू ड होणे अपेक्षक्षत आहे . तसेच तरसोर् ते र्ागणे क्रक.मी.
४२२/७० ते क्रक.मी. ५१०/०० या ८७.३० क्रक.मी. लाींबीतील काम मे.र्ागणे

तरसोर् कॉरीर्ोर प्रा.लल.या कींत्रा्दारामार्डत सम
ु ारे १५ ्क्के पण
ू ड झाले असन
ू
उवडरीत काम िल
ु ,ै २०२१ पयंत पण
ू ड होणे अपेक्षक्षत आहे , असे प्रकल्प
सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागड प्राधधकरण, िळगाींव याींनी कळववले आहे .

तसेच र्ागणे ते नवापरू या १४० क्रक.मी. लाींबीच्या चौपदरीकरणाच्या

कामापैकी सम
ु ारे ६५ ्क्के काम पण
ू ड झाले आहे . उवडरीत कामाकरीता नट याने

ननववदा मागववण्यात आल्या असन
ू त्या स्वीकारण्याची अींनतम तारीख ददनाींक

११/०२/२०२० अशी आहे . यास्तव ननववदा ननयक्
ु तीनींतर सदर काम हाती घेऊन

पण
ू ड करण्याचे ननयोिन आहे, असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय
रािमागड प्राधधकरण, धुळे याींनी कळववले आहे .
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(३) ववषयाींक्रकत कामापैकी अमरावती ते धचखली व र्ागणे ते नवापरू या
भागाकरीता याआधी ननयक्
ु त केलेल्या कींत्रा्दाराींच्या आधथडक अर्चणीींमळ
ु े

सदर भागामधील काम कींत्रा्दाराींकर्ून थाींबववण्यात आले होते. त्यामळ
ु े सदर
भागातील याआधीचे करारनामे खींर्ीत करून सदर कामासाठी नट याने ननववदा
ननयक्
ु त करणे आवश्यक ठरले.

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

पांढरपूर नगरपाशलिेतील सफाई िमवचाऱयाांच्या मागण्याांबाबत
(२५)

*

६५५ श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.धगरीशचांर व्यास, श्री.विजय ऊफव भाई

धगरिर, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय नगरवििास मां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींढरपरू नगरपाललकेतील सर्ाई कमडचारी व त्याींच्या सींघ्नाींनी ववववध

मागण्याींकरीता माहे सप््ें बर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान दठय्या आींदोलन
केल्याचे ननदशडनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मागण्याींमध्ये प्रामख्
ु याने पदे ननलमडती, वारसा हक्क,

महात्मा िीवनदायी आरोग्य योिनेत समाववष् करणे इत्यादी मागण्याींचा
समावेश करण्यात आल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायडवाही केली वा
करण्यात येत आहे व त्याचे थोर्क्यात स्वरुप काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ शशांदे : (१) अणखल भारतीय सर्ाई मिदरू सींघ्ना, शाखा

पींढरपरू याींनी ददनाींक २९/८/२०१९ ते ददनाींक ३१/८/२०१९ या कालावधीत
त्याींच्या ववववध मागण्याींसाठी दठय्या आींदोलन केले होते.
(२) होय.

(३) मा.उपसभापती, महाराषर ववधानपररषद याींच्या अध्यक्षतेखाली ददनाींक
९/९/२०१९ रोिी सींपन्न झालेल्या बैठकीत या मागण्याींवर ववचार करण्यात

आला. सदर बैठकीस जिल्हाधधकारी, सोलापरू व मख्
ु याधधकारी, नगरपररषद
पींढरपरू हे उपजस्थत होते.
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बैठकीत

ववभागाींशी

मा.उपसभापतीींनी

सींबधीं धत

पदननलमडती,

ददलेल्या

वारसाहक्क

ननदे शानस
ु ार
व

मालकी

नगरववकास
हक्काच्या

सदननकाींबाबतचे प्रस्ताव जिल्हाधधकारी, सोलापरू याींनी सींचालक, नगरपररषद
प्रशासन सींचालनालय, मब
ींु ई याींना मींिरू ीस्तव पाठववण्यात आले असन
ू त्यावर
सींचालनालयाच्यास्तरावर ववचार करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मोतीलाल नगर, गोरे गाि, मुांबई येथे म्हाडामाफवत राबविण्यात
येणाऱया पुनविविास प्रिल्पाबाबत

(२६)

*

९४३ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा
ृ ननमावण मां्ी पढ

खुलासा करतील काय :-

(१) मोतीलाल नगर, गोरे गाव, मब
ुीं ई येथील पन
ु ववडकास प्रकल्प म्हार्ामार्डत
राबववला िाणार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकल्पामध्ये स्थाननक रदहवाश्याींना ववश्वासात घेवन
ू
त्याींच्या मागण्याींचा ववचार करण्यात आला आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकल्पामध्ये रदहवाशाींना क्रकती क्षेत्रर्ळाची घरे दे ण्यात
येणार आहे व या प्रकल्पाबाबत शासनाचे धोरण काय आहे ?
श्री.जजतें र आव्हाड : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .

(३) महाराषर गह
ृ ननमाडण व क्षेत्रववकास प्राधधकरण (म्हार्ा) याींचा ठराव

क्र.६६६६, ददनाींक २२/०७/२०१४ अन्वये, पन
ु वडसन क्षेत्र ननवासी गाळयाकरीता
५२.०६ चौ.मी. च्ई क्षेत्रर्ळ व अननवासी गाळयाींकरीता ३४.५९ चौ.मी. च्ई

क्षेत्रर्ळ या ट यनतररक्त मब
ुीं ई मींर्ळाने ववतरीत केलेले ४५.०० चौ.मी. प्रोरा्ा
बाींधकाम क्षेत्रर्ळ बाींधकाम खचड भरल्यानींतर तेवढया आकाराचा वेगळा गाळा

अशी वव.नन.नन. ३३ (५) ददनाींक १४/११/२०१३ मधील तरतद
ु ी अींतगडत
पररगणना करण्यात आलेली आहे .
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परीं त,ु सवक्षणाचे काम अींनतम झाल्यावर पन
ु वडसन गाळयाचे क्षेत्र

ननवासी व अननवासी करीता र्ी.सी.आर.२०३४ प्रमाणे ननवासी / अननवासी
गाळयाींच्या क्षेत्रर्ळाची सध
ु ाररत पररगणना करुन िे क्षेत्रर्ळ िास्त असेल
तेवढया क्षेत्रर्ळाची सदननका दे ण्याचे म्हार्ाच्या ववचाराधीन आहे .
-----------------

पुणे ते सातारा राष्ट्रीय महामागावचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत
(२७)

*

५७० श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.सदाशशि खोत : सन्माननीय

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

(१) पण
ु े ते सातारा दरम्यान राषरीय महामागड क्रमाींक ४ चे काम वषाडनव
ु ष

अपण
ू ाडवस्थेत असल्याने पण्ु याचे जिल्हाधधकारी याींनी महामागाडवरील खेर्लशवापरू

िवळील

्ोलनाका

बींद

करण्याची

लशर्ारस

राषरीय

महामागड

प्राधधकरणाकर्े केली असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशडनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ररलायन्स इम्प्रास्रक्चर व एनएचएआय याींच्यात झालेल्या

करारानस
ु ार सन २०१० मध्ये सरु
ु झालेले काम पण
ू ड झालेले नसन
ू सदर
रस्त्याची अत्यींत दरु वस्था झाली असल्याचेही ननदशडनास आले आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रस्त्याींची कामे
त्वरीत पण
ू ड करुन खेर्-लशवापरू ्ोलनाका बींद करण्याबाबत कोणती कायडवाही

केली वा करण्यात येत आहे तसेच सदर कामाींना ववलींब करणाऱया सींबधीं धत
दोषी कींपनीववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) अींशत: खरे आहे .
राषरीय

पण
ु े-सातारा राषरीय महामागड क्र.०४ चे काम केंद्र शासनाच्या भारतीय
रािमागड

प्रगतीपथावर आहे .

प्राधधकरणाच्या

अखत्याररतीतील

असन
ू

सदर

काम
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जिल्हाधधकारी, पण
ु े याींनी खेर्-लशवापरू िवळील ्ोल नाका बींद

करण्याची लशर्ारस केलेली नसन
ू ववववध सींघ्नाींनी सदर अपण
ू ड कामाच्या

अनष
ीं ाने केलेल्या आींदोलनामळ
ु ग
ु े यासींदभाडत उधचत ननणडय घेण्याची ववनींती
प्रादे लशक अधधकारी, भारतीय राषरीय रािमागड प्राधधकरण, मब
ींु ई याींना केली
असल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागड प्राधधकरण, पण
ु े याींनी
कळववले आहे .

(२) अींशत: खरे आहे .

पण
ु े-सातारा महामागाडचा करार केंद्र शासनाच्या भारतीय राषरीय

रािमागड प्राधधकरण व मे.पी.एस.्ी.आर.पी.एल. याींच्यामध्ये होऊन सदर काम

ददनाींक ०१/१०/२०१० पासन
ू सरु
ु आहे . तथावप, सद्य:जस्थतीत सदर काम पण
ू ड
होण्याच्या मागाडवर असन
ू ददनाींक ३१/०५/२०२० पयंत पण
ू ड करण्याचे ननयोिन
आहे .

सदर रस्त्याच्या एकूण १४०.३५० क्रक.मी. लाींबीपैकी सद्य:जस्थतीत

१३४.८०० क्रक.मी. लाींबीचे र्ीबीएम पण
ू ड झाले असन
ू सदर रस्त्यामधील एकूण
६२

स्रक्चसडपक
ै ी

एकूण

५३

स्रक्चसड

पण
ू ड

झाली

आहे त.

उवडरीत

९

स्रक्चसडपक
ै ी ५ स्रक्चसडची कामेदेखील प्रगतीपथावर असन
ू ४ स्रक्चसडचे
काम स्थाननक ग्रामस्थाींच्या ववरोधामळ
ु े दे खभाल दरु
ु स्तीच्या कालावधीमध्ये

करण्यात येणार आहे, असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागड
प्राधधकरण, पण
ु े याींनी कळववले आहे .

(३) सदर महामागाडच्या कामास अ.क्र.४ च्या उत्तरात नमद
ू केलेल्या ववववध

कारणाींमळ
ु े ववलींब झाला आहे . तथावप, सद्य:जस्थतीत सदर काम पण
ू त्ड वाच्या
ददशेने वेगाने सरु
ु असन
ू ददनाींक ३१/०५/२०२० पयंत पण
ू ड करण्याचे ननयोिन
आहे .

तसेच खेर्-लशवापरू ्ोल नाक्यावरील ्ोल वसल
ु ी ही केंद्र शासनाच्या

ददनाींक २६/०८/२०१० च्या अधधसच
ु नेनस
ु ार सरु
ु असल्याचे प्रकल्प सींचालक,
भारतीय राषरीय रािमागड प्राधधकरण, पण
ु े याींनी कळववले आहे .

(४) सदरील कामास पढ
ु ील कारणाींमळ
ु े ववलींब झाला असल्याचे प्रकल्प
सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागड प्राधधकरण, पण
ु े याींनी कळववले आहे .
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अ) स्थाननक ग्रामस्थाींकर्ून त्याींच्या वेगवेगळया मागणीनस
ु ार पल
ु ाची
उीं ची/रुीं दी व स्थान याबाबत वेळोवेळी रस्त्याच्या कामासाठी ववरोध.

ब) वक्ष
ृ प्राधधकरणाकर्ून रस्त्यावरील अर्थळा ठरणारी झार्े तोर्ण्यासाठी/
स्थलाींतरीत करण्यासाठी उशीरा लमळालेली मींिरू ी.

क) वन ववभागाकर्ून उशीरा आलेली मींिूरी.
र्)

चौपदरीकरणापासन
ू

सहापदरीकरणापयंत

भस
ीं ादन करताना येत असलेल्या अर्चणी.
ू प

ई)

महामागाडच्या

रस्त्याींतगडत

येणाऱया

लागणाऱया

ववववध

स्थलाींतरणाबाबत ग्रामस्थाींचा असलेला ववरोध.
-----------------

धालमडक

िलमनीचे
स्थळाींच्या

औरां गाबाद ते पैठण राज्यमागावचे चौपदरीिरण िरण्याबाबत
(२८)

*

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

ताांब,े श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.िवपल

पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४७६५ ला ददनाांि १९ नोव्हें बर, २०१८ रोजी
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि
उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद शहरापासन
ू पैठण या पयड्न स्थळाला िोर्णाऱया राज्यमागाडचे
चौपदरीकरण करण्यात आले नसल्याचे ननदशडनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

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

काय आढळून आले व त्यानस
ु ार राज्यमागाडचे चौपदरीकरण करण्याबाबत
कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) औरीं गाबाद ते पैठण या राज्यमागाडच्या चौपदरीकरणाच्या अनष
ीं ाने केंद्र
ु ग

शासनाच्या भारतीय राषरीय रािमागड प्राधधकरणामार्डत र्ी.पी.आर. (सववस्तर

अहवाल) तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे . सद्य:जस्थतीत प्रस्तत
ु
प्रकरणी भारतीय राषरीय रािमागड प्राधधकरणाच्या भस
ीं ादन सलमतीच्या
ू प
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ददनाींक २७/१२/२०१९ रोिी झालेल्या बैठकीतील ठळक ननदशानस
ु ार पढ
ु ील

कायडवाही सरु
आहे, असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागड
ु
प्राधधकरण, औरीं गाबाद याींनी कळववले आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

बेलोरा (जज.अमरािती) येथील विमानतळाचे
िाम प्रलांबबत असल्याबाबत
(२९)

*

१०९९ श्री.प्रविण पोटे -पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) बेलोरा (जि.अमरावती) पररसरातील ववमानतळाच्या ननयोजित िागेचे

ववस्तारीकरण व िमीन अधधग्रहणाचे काम प्रलींबबत असल्याचे माहे िानेवारी,
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशडनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ववमानतळाचे ववस्तारीकरणाचे काम ननधी अभावी
प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर ववमानतळासाठी शासनाने ननधीची तरतद
ू केली आहे

काय तसेच सदर ववमानतळाचे अपण
ू ड काम केट हापयंत पण
ू ड होणे अपेक्षक्षत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.उध्दि ठािरे : (१), (२) व (३) अमरावती (बेलोरा) ववमानतळाच्या

ववस्तारीकरणासाठी रुपये ७५.०० को्ी खचाडस प्रशासकीय मींिुरी दे ण्यात
आली होती. यानष
ीं ाने, आतापयंत सम
ु ग
ु ारे रुपये ७४.०० को्ी ननधी महाराषर
ववमानतळ ववकास कींपनीस उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेला आहे . तथावप,
ववमानतळाच्या

ववस्तारीकरणासाठी

नेमण्यात

आलेल्या

सल्लागाराच्या

सववस्तर प्रकल्प अहवालानस
ु ार ववमानतळाच्या ववस्तारीकरणासाठी रुपये
११७.०० को्ी खचड अपेक्षक्षत असल्याने या सध
ु ाररत खचाडस प्रशासकीय
मान्यता दे ण्याची कायडवाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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व्ही.एन.दे साई मनपा रुग्णालय, मुांबई येथील
अनतदक्षता विभाग बांद असल्याबाबत

(३०)

*

६४५ श्री.जनादव न चाांदरू िर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, अॅड.हुस्नबानू खशलफे, आकिव.अनांत गाडगीळ,
डॉ.सध
ु ीर ताांबे, डॉ.िजाहत शमर्ाव, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.अमरनाथ राजूरिर :
सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील ट ही.एन.दे साई मनपा रुग्णालयातील वषडभरापासन
ू बींद असलेला
व काही ददवसापव
ू ी सरु
ु करण्यात आलेला अनतदक्षता ववभाग गत काही

ददवसापव
ू ी पन्
ु हा बींद करण्यात आला असन
ू रुग्णाींना पन्
ु हा रॉमा केअर

ववभागामध्येच ठे वण्यास सरु
ु वात करण्यात आल्याचे ददनाींक १८ ऑक््ोबर,
२०१९ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशडनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पजश्चम उपनगरातील ट ही.एन.दे साई रुग्णालयातील अनतदक्षता
ववभाग

हे

ववववध

प्रकारच्या

साथीच्या

आिाराींसह

दध
ु रड

ट याधीींसाठी

सवडसामान्य िनतेला आधार होता. परीं त,ु सध्या अनतदक्षता ववभाग बींद
झाल्यानींतर
अनतदक्षता
असल्याने

सामान्य

ववभागामध्ये

रुग्णासोबत

नागररकाींना
िागा

त्याींच्या

उपनगरातील

लमळववण्यासाठी

नातेवाईकाींचीही

ननदशडनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

इतर

धावपळ

गैरसोय

रुग्णालयातील

करावी

होत

लागत

असल्याचे

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ शशांदे : (१), (२), (३) व (४) “दे साई मधील आयसीयू बींद” अशा

आशयाची बातमी ददनाींक ०९/०९/२०१९ रोिीच्या स्थाननक वत्ृ तपत्रात प्रलसध्द
झाली होती ही वस्तजु स्थती आहे .
ट ही.एन.दे साई

ववभागाची

दरु
ु स्ती

व

रुग्णालयाच्या
नत
ु नीकरण

दस
ु ऱया

मिल्यावरील

करण्याकरीता

सदर

अनतदक्षता

ववभाग

त्याच

इमारतीच्या तळ मिल्यावरील रॉमा केअर अनतदक्षता ववभागात स्थानाींतरीत
करण्यात आला होता. तसेच तेथे सवड गींभीर रुग्णाींवर योग्य ते उपचार केले
िात होते.
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सद्य:जस्थतीत सदर रुग्णालयाच्या दस
ु ऱया मिल्यावरील अनतदक्षता

ववभाग ददनाींक ०४/०२/२०२० पासन
ू सरु
ु करण्यात आला असल्याचे बह
ुीं ई
ृ न्मब
महानगरपाललकेने कळववले आहे .
-----------------

बाांभोरी (जज.जळगाि) येथील धगरणा नदीिर
निीन पूलाची ननशमवती िरण्याबाबत
(३१)

*

८९६ श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम

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

(१) बाींभोरी (जि.िळगाव) येथील राषरीय महामागाडवरील धगरणा नदीवरील
पल
ू िीणड होवन
ू तो महामागाडवरील ट यस्त वाहतक
ू ीस अपण
ू ड पर्त असल्याचे
ननदशडनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर दठकाणी नवीन पल
ू उभारण्याचा प्रस्ताव शासनाकर्े
प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायडवाही केली

वा करण्यात येत आहे तसेच नवीन पल
ू उभारण्याबाबत शासनाची भलू मका
काय आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) अींशत: खरे आहे .
(२)

व

(३)

सदर

काम

केंद्र

शासनाच्या

भारतीय

राषरीय

रािमागड

प्राधधकरणाच्या अखत्यारीतील आहे . सदर प्राधधकरणामार्डत तरसोर् ते र्ागणे

क्रक.मी. ४२२/७० ते क्रक.मी. ५१०/०० रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम हायिीर्

ॲन्य्
ु ी ननववदा पध्दतीने कींत्रा्दार मे.र्ागणे तरसोर् कॉररर्ोर प्रायट हे ्
लललम्े र्

याींचेमार्डत

ददनाींक

१४/०१/२०१९

रोिी

ददलेल्या

कायाडरींभ

आदे शानस
ु ार प्रगतीपथावर आहे . सदर प्रकल्पाचे काम सद्य:जस्थतीत १५
्क्के पण
या प्रकल्पाींतगडत िळगाव शहराकरीता क्रक.मी.
ू ड झाले असन
ू
४२३/५६० ते क्रक.मी. ४४१/२६० या १७.७० क्रक.मी. लाींबीच्या बाहयवळण

रस्त्याचे काम प्रस्ताववत असन
ू त्यामधील क्रक.मी. ४३६/३९८ या दठकाणी
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धगरणा नदीवर सम
ु ारे ३३० मी.लाींबीचा चारपदरी पल
ू बाींधणे प्रस्ताववत आहे .

सदर प्रकल्पाचे काम िुल,ै २०२१ पयंत पण
ू ड करण्याचे ननयोिन आहे , असे
प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागड प्राधधकरण, िळगाव याींनी
कळववले आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

गोदािरी नदी प्रदष
ू णमक्
ु त िरण्याबाबत
(३२)

*

१७९ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग,

श्री.हे मत
ां टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.हुस्नबानू खशलफे : ददनाांि २० जुल,ै
२०१८

रोजी

सभागह
ृ ाच्या

पटलािर

ठे िण्यात

आलेल्या

अताराांकित

प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ४ मधील प्रश्न क्रमाांि ३९४६५ ला ददलेल्या
उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) गोदावरी नदीच्या प्रदष
ु णावर महापाललकेमार्डत उपाययोिना करण्याकरीता
उच्च न्यायालयाच्या आदे शानस
ु ार ववभागीय आयक्
ु ताींच्या अध्यक्षतेखाली

स्वतींत्र सलमती स्थापन केल्याचे ददनाींक १० डर्सेंबर, २०१९ रोिी वा
त्यासम
ु ारास ननदशडनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नालशक महानगरपाललकेने उभारलेल्या मल:ननस्सारण केंद्रात
साींर्पाण्यावर कोणतीच प्रक्रक्रया केली िात नसल्याचे आरोप पयाडवरणतज्ञाींनी

केले असन
ू साींर्पाणी आणण कचऱयामळ
ु े गोदावरी नदीचे ग्ारीकरण झाल्याने

िलचर, नागररकाींचे आरोग्य आणण शेतीवरही ववपरीत पररणाम झाल्याचे
ननदशडनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नालशक, त्र्यींबकेश्वर आणण ननर्ार् या तीन तालक्
ु यामधील
सम
असल्यामळ
ु ारे ३६१ गावे गोदावरीच्या खोऱयावर अवलींबन
ू
ु े गोदावरी
नदीच्या प्रदष
ु णाचा दषु पररणाम या गावाींना सोसावा लागत आहे , हे ही खरे
आहे काय,
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(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून

आले

व

त्यानस
ु ार

गोदावरी

नदीच्या

प्रदष
ु णावर

बसववण्याकरीता कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,

ननयींत्रण

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ शशांदे : (१) िनदहत याधचका क्र.१७६/२०१२ मध्ये मा.उच्च
न्यायालयाने ददनाींक ०७/०३/२०१४ रोिी ददलेल्या अींतररम आदे शानस
ु ार,

ववभागीय आयक्
ु त, नालशक याींच्या अध्यक्षतेखाली ददनाींक २०/०३/२०१४ रोिी
सवड सींबधीं धताींची सलमती गठीत करण्यात आली आहे .
(२) हे खरे नाही.

नालशक महानगरपाललकेने उभारलेल्या मलनन:स्सारण केंद्रात महाराषर

प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींर्ळाच्या ननकषानस
ु ार मलिल प्रक्रक्रया करण्यात येत.े
प्रक्रक्रया केलेले पाणी नदी पात्रात सोर्ण्यात येत.े

तसेच याबाबत महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींर्ळामार्डत वेळोवेळी

चाचण्या घेण्यात येतात. याबाबतचे त्याचे ननषकषड दे खील ववदहत मयाडदेत
आहे त.

(३) अींशत: खरे आहे .

गोदावरी नदी काठावरील ४५ ग्रामपींचायतीमधील साींर्पाणी नदीमध्ये

लमसळू नये याकरीता साींर्पाणी प्रक्रक्रया करण्यासींदभाडत प्रकल्प अहवाल तयार
करण्याची कायडवाही जिल्हा पररषद, नालशक याींच्यामार्डत सरु
ु असल्याचे
त्याींनी कळववले आहे .

(४) ववभागीय आयक्
ु त, नालशक याींच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात

आलेल्या सलमतीमार्डत गोदावरी प्रदष
ू ण ननयींत्रणाबाबत वेळोवेळी आढावा

घेण्यात येऊन उपाययोिना करण्यात येतात व त्याबाबतचा अहवाल ववभागीय
आयक्
ु त, नालशक याींच्यामार्डत मा.उच्च न्यायालयास सादर करण्यात येतो.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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मुांबई महापाशलिेच्या निीन अटीमुळे ननविदा
प्रकक्रया रद्द िरण्यात आल्याबाबत

(३३)

*

१३८ श्री.रामननिास शसांह, श्री.विजय ऊफव भाई धगरिर : सन्माननीय

नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई महापाललकेने घातलेल्या नववन अ्ीमळ
ु े कींत्रा्दाराींनी िादा दराने
ननववदा भरल्यामळ
ु े सवड ननववदा प्रक्रक्रया रद्द करण्यात आल्या आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननववदा प्रक्रक्रयेत नवीन अ् घातल्यामळ
ु े सम
ु ारे आठशे
पन्नास को्ी रुपयाींची रस्त्याींची कामे प्रलींबबत असल्याचे माहे िानेवारी,
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशडनास आले, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार रस्त्याींच्या कामाींना सरु
ु वात करण्याबाबत कोणती
कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) बहृ न्मब
ुीं ई महानगरपाललकेच्या ववववध ववभागाींतील
रस्त्याींची कामे करण्याकरीता ३० ननववदा मागववण्यात आल्या होत्या.
सदर

ननववदाींमध्ये,

सींबधीं धत

कींत्रा्दाराकर्ून

रस्ते

सजु स्थतीत

ठे वण्यासाठी व त्याींची िबाबदारी ननजश्चत करण्यासाठी काम पण
ू ड झाल्यावर

दे य रकमेच्या ६०% रक्कम व हमी कालावधीत उवडररत ४०% रक्कम
्प्प्या्प्प्याने दे ण्याचे नमद
ू करण्यात आले होते. त्यामळ
ु े ननववदाकाराींनी
प्रचललत पध्दतीपेक्षा अधधक दराच्या ननववदा सादर केल्या.
ननववदा

सदर ३० ननववदाींपक
ै ी १८ ननववदाकाराींनी दर कमी केल्यामळ
ु े त्याींच्या
महानगरपाललकेमार्डत

स्वीकारण्यात

ननववदा रद्द करण्यात आल्या आहे त.

आल्या

असन
ू

उवडररत

१२

(२), (३) व (४) सदर स्वीकृत १८ ननववदाींच्या अनष
ीं ाने रुपये १८९ को्ी
ु ग
रुपयाींच्या कामाचे कायाडदेश दे ण्यात आले असन
ू , सदर कामे प्रगतीपथावर
आहे त.
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तसेच, १२ ननववदा रद्द करुन ननववदाींमधील रस्ते व इतर आवश्यक

रस्ते एकत्र करुन नवीन ननववदा मागववण्यात आल्या आहे त.
त्यानष
ीं ाने
ु ग

पढ
ु ील

कायडवाही

महानगरपाललकेने कळववले आहे .
-----------------

सरु
ु

असल्याचे

बह
ुीं ई
ृ न्मब

अिोला शहरातील विमानतळािरीता भूसांपादन िरण्याबाबत
(३४)

*

११४१ डॉ.रणजजत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७२१९ ला ददनाांि

१९ जून, २०१९ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अकोला शहर (जि.अकोला) येथील स्थाननक ववमानतळाकरीता भम
ू ी

अधधग्रहण करण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधधकारी, अकोला याींनी शासनाकर्े
सादर केल्याचे माहे डर्सेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशडनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सध्याच्या १४०० मी्र धावपट्टीच्या ववस्तारासाठी खािगी
िमीन सींपाददत करणे आवश्यक असन
ू लशवणी ववमानतळाच्या सध्याच्या
१४००

मी्र

धावपट्टीवरुन

सय
ू ोदयापासन
ू

सय
ू ाडस्तापयंत

ATR-४२

(४२

आसनी) ववमानसेवा सरु
ु करण्यासाठी भारतीय ववमानपत्तन प्राधधकरणाकर्े
करण्यात आलेल्या पाठपरु ाट यानस
ु ार कोणता ननणडय घेण्यात आला वा येत
आहे,

(३) तसेच, सदर ववमानतळाकरीता आवश्यक िागेचे भस
ीं ादन करण्याबाबत
ू प
शासनाकर्ून कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.उध्दि ठािरे : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) अकोला (लशवणी) ववमानतळ हे भारतीय ववमानपत्तन प्राधधकरणाच्या

अखत्यारीत आहे . या ववमानतळाच्या सध्याच्या १४०० मी्र धावप्ृीवरुन
ATR-४२ ववमानसेवा सरु
ु करण्याबाबत पाठपरु ावा करण्यात आला आहे .
तथावप, याबाबत ननणडय भारतीय ववमानपत्तन प्राधधकरणास घ्यावयाचा आहे .
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(३) सदर ववमानतळाच्या ववस्तारीकरणासाठी सींयक्
ु त मोिणीअींती सम
ु ारे

२२.२४ हे .आर. िमीन सींपादनाची आवश्यकता असल्याचे ननषपन्न झाले
असन
ू

या

भस
ीं ादनासाठी
ू प

प्रशासकीय

शासनस्तरावर सरु
ु आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

मान्यता

घेण्याची

कायडवाही

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

अप्पर िधाव धरणातन
ू आष्ट्टीपयंत (जज.िधाव) पाईपलाईनचे
िाम प्रलांबबत असल्याबाबत

(३५)

*

२०७ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार :

सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वधाड जिल्ह्यातील अप्पर वधाड धरणातन
ू आष्ीपयंत पाईपलाईनट दारे

पाणीपरु वठा करण्याकरीता तत्कालीन ग्रामपींचायतीने ग्रामववकास ववभागाकर्ून
पाणीपरु वठा

योिना

पींचायतमध्ये

रुपाींतर

मींिरू

केली

झाल्याने

असन
ू

सदर

आष्ी

प्रस्तावाचे

ग्रामपींचायतीचे

हस्ताींतरण

नगर

नगरववकास

ववभागाकर्े करुनही त्याला मींिूरी लमळाली नसल्याचे ददनाींक ८ िानेवारी,
२०२० रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशडनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी नगरववकास ववभाग व िीवन प्राधधकरण
याींच्यामध्ये

बैठक

होवन
ू ही

पाणीपरु वठा

लमळाली नाही, हे ही खरे आहे काय,

पाईपलाईनच्या

कामाींना

मींिरू ी

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अप्पर वधाड धरणातन
ू
आष्ीपयंत पाईपलाईनच्या कामास मींिरू ी दे ण्याबाबत कोणती कायडवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) आष्ी नगरपींचायतीस ग्रामववकास ववभागाकर्ून
पाणीपरु वठा योिना मींिूर झाली नट हती.
आष्ी

नगरपींचायतीने

पाणीपरु वठा

योिनेचा

सववस्तर

प्रकल्प

अहवाल तयार केला असन
ू , ताींबत्रक मान्यतेसह आयक्
ु त तथा सींचालक,
नगरपररषद प्रशासन सींचालनालय याींच्याकर्े सादर केलेला आहे .
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(२) याबाबत मा.अध्यक्ष, ववधानसभा याींच्या अध्यक्षतेखाली नागपरू येथे
ददनाींक २०/१२/२०१९ रोिी बैठक झाली होती.

त्यानस
ु ार याबाबतचा प्रस्ताव ताींबत्रक

मान्यतेसह आयक्
ु त तथा

सींचालक, नगरपररषद प्रशासन सींचालनालय याींच्याकर्े सादर झाला आहे .

(३) आष्ी नगरपींचायतीच्या ताींबत्रक मान्यतेनस
ु ार प्राप्त झालेल्या प्रकल्पाची
तपासणी करण्यात येत असन
ड ा झाल्यानींतर सदर प्रकल्प
ू सवड बाबीींची पत
ू त
महाराषर

सव
ु णड

प्रस्ताववत आहे .

ियींती

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

नगरोत्थान

महालभयानाींतगडत

मींिूर

करण्याचे

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

मुांबईतील र्ोपडपट्य
ट ाांमधील पाणी चोरी ि गळती रोखण्याबाबत
(३६)

*

१७६६ श्री.विजय ऊफव भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.रामननिास

शसांह, श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील :
सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील बहुताींश झोपर्पट्टय
ट ाींमध्ये खािगी ्ँ कर माक्रर्या अनधधकृत
नळिोर्णी करून पाणी चोरत असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशडनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पाणी चोरी व गळती रोखण्यात िल ववभाग अपयशी

पर्त असन
ू वेळेत पाणी न येणे, कमी दाबाने पाणीपरु वठा होणे यासारख्या
समस्याींचे प्रमाण वाढत असल्याचे ननदशडनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

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

आढळून

आले

व

त्यानस
ु ार

मब
ुीं ईतील

पाणी

चोरी

रोखण्याकरीता कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

व

गळती
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श्री.एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही.
बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाललकेच्या

मब
ुीं ई

शहर

व

उपनगरातील

िलवादहन्यामधून ्ँ करमार्ीयाींमार्डत पाण्याची चोरी होत असल्याची तक्रार
माहे िानेवारी, २०२० मध्ये प्राप्त झाली नसल्याचे महानगरपाललकेने कळववले
आहे .

(२) व (३) बह
ुीं ई महानगरपाललकेस अनधधकृत िलिोर्णीबाबतची तक्रार
ृ न्मब
प्राप्त झाल्यास ती िलिोर्णी त्वरीत ननषकालसत करण्यात येत.े तसेच
पाण्याच्या गळतीची त्वरीत दरु
ु स्ती करुन पाणी गळती रोखण्यात येत.े
सद्य:जस्थतीत

महानगरपाललकेच्या

परीं त,ु

दाबाने

सरु ळीत होत आहे .

अपऱु या

सवड

पाणीपरु वठ्याची

ववभागाींत

तक्रार

पाणीपरु वठा

प्राप्त

झाल्यास

त्यानष
ीं ाने योग्य ती कायडवाही करुन पाणीपरु वठा सरु ळीत करण्यात येत
ु ग
असल्याचे महानगरपाललकेने कळववले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

भुईबािडा घाट (जज.िोल्हापूर) येथे दरड िोसळून
अपघात होत असल्याबाबत

(३७)

*

१७९२ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.शरद रणवपसे,

डॉ.िजाहत शमर्ाव, श्री.मोहनराि िदम, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े अॅड.हुस्नबानू खशलफे,
प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर :

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

(१) भई
ु बावर्ा घा् (जि.कोल्हापरू ) येथे मोठ्या प्रमाणात दरर् कोसळून
अपघात झाल्याचे माहे सप््ें बर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशडनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, भई
ु बावर्ा घा्ात बऱयाच दठकाणी दरर् कोसळण्याच्या घ्ना
वारीं वार घर्त असल्याचे ननदशडनास 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 दरर् कोसळण्याचे वारीं वार घर्त असलेले
प्रकार रोखण्याबाबत कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .
प्रश्नाींक्रकत

भई
ु बावर्ा

घा्ामध्ये

माहे

सप््ें बर,

२०१९

मध्ये

अनतवषृ ्ीमळ
ु े दरर्ी कोसळण्याच्या घ्ना घर्ल्या आहे त. परीं तु कोणत्याही
प्रकारचा अपघात झालेला नाही.

(३) प्रश्नाींक्रकत घा्ामध्ये दरर् कोसळून अपघात झालेला नसल्यामळ
ु े चौकशी
करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.

प्रश्नाींक्रकत लाींबीतील दरर् कोसळण्याची शक्यता होती, अशा प्रत्येक

दठकाणाची दरर् काढून पढ
ु ील होणारा सींभाट य धोका ्ाळने याची खबरदारी
घेऊन रस्ता वाहतक
ू सरु ळीत होणेबाबत कायडवाही करण्यात आली आहे .

सद्य:जस्थतीत सदर घा् लाींबीमध्ये सींरक्षक लभींतीची कामे प्रगतीत

आहे त. तसेच परू हानी दरु
ु स्ती सन २०१९-२०२० अींतगडत सरु क्षा प्रनतबींधक
उपाययोिना व सींरक्षक लभींती बाींधणे ही कामे मींिूर असन
ू ननववदा स्तरावर
आहे त.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

पालाांदरू ते मानेगाि (ता.सािोली, जज.भांडारा) रस्त्याचे
बाांधिाम पण
ू व िरण्याबाबत

(३८)

*

१८३८

डॉ.पररणय

फुिे :

सन्माननीय

सािवजननि

बाांधिाम

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

(१) पालाींदरू ते मानेगाव (ता.साकोली, जि.भींर्ारा) या राषरीय महामागाडला
िोर्णाऱया रस्त्याचे बाींधकाम वषडभरापासन
ू सींथगतीने सरु
ु असन
ू रस्त्याच्या

प्रलींबबत कामाींमळ
ु े रस्त्याची दरु वस्था होऊन खडर्ेमय झाल्याने सदर दठकाणी
अपघात होऊन जिववतहानी व ववत्तहानी झाल्याच्या घ्ना माहे नोट होंबरडर्सेंबर, २०१९ मध्ये घर्ल्याचे ननदशडनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर रस्त्याचे काम िलदगतीने पण
ू ड ट हावे याकरीता स्थाननक
नागररक व लोकप्रनतननधी याींनी मा.मख्
ु यमींत्री, मा.सावडिननक बाींधकाम मींत्री,
जिल्हाधधकारी, भींर्ारा याींच्याकर्े पत्राद्वारे अनेकवेळा मागणी केलेली आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने
ु ग

सदर

रस्त्याींचे

काम

िलदगतीने

कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

पण
ू ड

करण्याबाबत

कोणती

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) हे खरे नाही. तथावप, सा.बाीं. ववभागामार्डत सदर
रस्त्याची वेळोवेळी आवश्यक ती दरु
ु स्ती करण्यात येऊन रस्ता वाहतक
ु ीच्या
दृष्ीने सजु स्थतीत ठे वण्यात आलेला आहे .

(२) सदर बाबतचे पत्र उपलब्ध झाल्याचे अलभलेखात ददसन
ू येत नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

हणे-पाजपाांढरी (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) रस्त्याची
दरु िस्था र्ाल्याबाबत
(३९)

*

२६ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि

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

हण-पािपाींढरी

(ता.दापोली,

जि.रत्नाधगरी)

रस्त्यावरील

र्ाींबरीकरण

लसलको्चा थर पण
ड ः ननघन
ू त
ू रस्त्यावर दठकदठकाणी खडर्े पर्ले असल्यामळ
ु े
सदर रस्त्यावरून प्रवास करणाऱयाींना व वाहनाींना अनेक समस्याींना सामोरे

िावे लागत असन
ू मनषु यहानी होत असल्याचे ननदशडनास आले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्याचे मिबत
ु ीकरण, खर्ीकरण व र्ाींबरीकरणाचे काम
ववनाववलींब पण
ू ड करण्यात यावे म्हणून पींचक्रोशीतील ग्रामस्थाींनी तसेच
वाहनचालकाींनी गत एक वषाडपासन
ू सातत्याने मा.सावडिननक बाींधकाम मींत्री,
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मा.पालकमींत्री,
धचपळूण,

रत्नाधगरी

उपअलभयींता,

जिल्हा,

सा.बाीं.

कायडकारी

उपववभाग,

अलभयींता,
दापोली

ननवेदनाट दारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उक्त

मागणीच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

सा.बाीं.

आददकर्े

हण-पािपाींढरी

ववभाग,

लेखी

रस्त्याच्या

मिबत
ु ीकरण, खर्ीकरण व र्ाींबरीकरणाचे काम ववनाववलींब हाती घेऊन पण
ू ड
करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) होय, हे खरे आहे .

प्रश्नाींक्रकत हण-पािपाींढरी रस्त्यावर पर्लेल्या खडर्यामळ
ु े कोणत्याही

प्रकारची मनषु यहानी झालेली नाही.

(२) प्रश्नाींक्रकत रस्त्याच्या दरु
ु स्तीसाठी पींचक्रोशीतील ग्रामस्थाींनी वेळोवेळी
तोंर्ी मागणी केली आहे . परीं तु प्रश्नाधीन ववषयाबाबत कोणतेही लेखी ननवेदन
प्राप्त नाही.

(३) हण-पािपाींढरी या लाींबीमध्ये मिबत
ु ीकरण व र्ाींबरीकरणाचे काम मींिूर
असन
ू सद्य:जस्थतीत सदर काम प्रगतीत आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

नागपरू शहरात िक्ष
ृ लागिडीमध्ये गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत
(४०)

*

७१६ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांर व्यास,

डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) सन २०१२-२०१३ मध्ये नागपरू शहरात नागपरू सध
ु ार प्रन्यास अींतगडत
६० हिार वक्ष
ृ लागवर्ीचा कायडक्रम राबववण्यात आला, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, वक्ष
ृ

लागवर्ीच्या

१९ को्ी रूपयाींचे

कींत्रा् पण्
ु यातील

बी.ट ही.िी. कींपनीला वाढीव दराने ४ मदहन्याच्या मद
ु तीत झार्े लावणे व त्या
झार्ाींना सींरक्षणासाठी वक्ष
ृ कवच (वपींिरे ) लावण्याच्या व वपींिरे

चोरीला

गेल्यास ते बदलवन
ू दे ण्याच्या अ्ीवर कींत्रा् दे ण्यात आले होते, हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्यास, या कींत्रा्ानस
ु ार वक्ष
ृ ाची लागवर् न करता व वक्ष
ृ कवच न
लावताच कींत्रा्दारास पण
ू ड रक्कम अदा करण्यात आली असन
ू या कींपनीद्वारे

क्रकती झार्े लावली व क्रकती झार्ाींना वपींिरे लावण्यात आले, याबाबत

शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, त्यानस
ु ार

वक्ष
ू ड रक्कम अदा करणाऱयाींवर कोणती
ृ लागवर् न करता कींत्रा्दारास पण
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

शशांदे

:

(१)

शतको्ी

झार्े

लावण्याच्या

कायडक्रमाींतगडत,

जिल्हाधधकारी नागपरू याींनी नागपरू सध
ददलेल्या
ु ार प्रन्यासला ठरवन
ू

उदद्दष्ानस
ु ार, नागपरू सध
ु ार प्रन्यासने सन २०१२-२०१३ व सन २०१३-२०१४

या दोन ्प्प्यात ननववदा मागवन
ू एक लक्ष साठ हिार झार्े लावण्याचा

कायडक्रम राबववलेला असल्याचे, सभापती, नागपरू सध
ु ार प्रन्यास याींच्या
अहवालात नमद
ू आहे .

(२), (३) व (४) सभापती, नागपरू सध
ु ार प्रन्यास याींच्या अहवालानस
ु ार,

मे.बी.जट ह.िी. इींडर्या, लल.पुणे याींच्याशी झालेल्या करारानस
ु ार, प्रथम

्प्प्यातील ननववदे च्या करारानस
ु ार ननजश्चत केलेले वक्ष
ृ प्रथम चार मदहन्यात
म्हणिेच ददनाींक १६/११/२०१२ पयंत लागवर् करणे आवश्यक होते, ही
वस्तजु स्थती आहे .

तथावप, सदरहू मद
ु तीत झार्ाींची लागवर् झाली नसल्याने, ददनाींक
१६/११/२०१२ पयंतची मद
ु त सींपल्यानींतर प्रनत ददवस रुपये १००/- प्रमाणे
दीं र्ासह

प्रथमत:

ददनाींक

१६/०२/२०१३

पयंत

आणण

तद्नींतर

ददनाींक

३०/०९/२०१३ पयंत प्रनत ददवस रुपये १००/- या दीं र्ासह दस
ु री मद
ु तवाढ
दे ण्यात आली होती.

प्रथम ्प्प्यात, करारानस
ु ार एकूण ३००० री गार्ड लावण्याची तरतद
ू

होती. त्यापैकी जिथे आवश्यकता आहे नतथे १७६४ री गार्ड लावण्यात आले
आहे त. यापो्ी प्रत्येकी रुपये १२७९/- प्रमाणे एकूण रक्कम रुपये २२,५६,१५६/-

इतकी रक्कम कींत्रा्दारास अदा केलेली आहे . दस
ु ऱया ्प्प्यातील दोन
ननववदामध्ये री गार्ड लावण्याची तरतद
ू नट हती.
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दोन्ही ्प्प्यात कींत्रा्दारास री गार्डच्या रकमेसह रुपये १९.११ को्ी

अदा केली आहे .
या

वक्ष
ृ लागवर्ीच्या कामात प्रथमदशडनी अननयलमतता आढळून आल्याने,

प्रकरणातील

नागपरू

सध
ु ार

प्रन्यासच्या

सींबधीं धत

कायडरत

आणण

सेवाननवत्ृ त अशा एकूण २५ अधधकारी/कमडचारी याींचेववरोधात महाराषर नागरी

सेवा (लशस्त व अपील) ननयम १९७९ मधील ननयम ५ (४) नस
ु ार वेतनवाढ
रोखणे/पेन्शनमधून

वसल
ु ी/थकीत

कायडवाही करण्यात आलेली आहे .

रकमेतन
ू

वसल
ु ी अशा

लशक्षा दे ण्याची

तसेच सींबधीं धत कींत्रा्दाराचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानींतर, ननणडय घेऊन

या प्रकरणातील कींत्रा्दाराची सरु क्षा ठे व रक्कम रुपये ८६.९७ लक्ष ही िप्त
करण्यात आलेली आहे .

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

मुांबई महानगरपाशलिेच्या शाळाांमधील विद्यार्थयांना
पुस्तिे शमळाली नसल्याबाबत

(४१)

*

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

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.महादे ि जानिर, श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय
नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई महानगरपाललकेतील सवड भावषक प्राथलमक आणण माध्यलमक अनेक

शाळाींमधील ववद्यार्थयांकरीता २७ वस्तू परु ववण्याचा ननणडय घेऊन सत्र सींपत
आले असतानाही ववद्यार्थयांना वह्या, पस्
ु तके, पेजन्सल, कींपास, रीं गपे्ी अशा

वस्तू लमळालेल्या नसल्याचे माहे िानेवारी, २०२० च्या पदहल्या आठवडयात
ननदशडनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, समग्र लशक्षा मोर्त पाठ्यपस्
ु तक योिनेंतगडत आलेली पस्
ु तके
महापाललकेच्या भाींर्ुप येथील शहर साधन केंद्रामध्ये ववनावापर असल्याने

शासनाने पस्
ु तकासाठी खचड केलेले लाखो रुपये वाया गेल्याचेही ननदशडनास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय

आढळून आले व त्यानष
ीं ाने सींबधीं धत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) बहृ न्मब
ुीं ई महानगरपाललकेतील शालेय ववद्यार्थयांना
सन २०१९-२०२२ करीता ननववदा प्रक्रक्रयेमार्डत गणवेश, ब्
ू -मोिे, स्कूल बग,

रे नको्-छत्री वा पावसाळी सँर्ल या शालोपयोगी वस्तू ववतरीत करण्यात
आलेल्या आहे त.
तसेच

पाठ्यपस्
ु तके

बह
ुीं ई
ृ न्मब

योिनेतन
ू

महानगरपाललका
शाळाींच्या

समग्र

मागणीनस
ु ार

पाठ्यपस्
ु तकाींचा परु वठा करण्यात आला आहे .

लशक्षा

अींतगडत

मोर्त

महानगरपाललकेमार्डत

तथावप, वह्याींच्याबाबतीत अप्रनतसादात्मक ठरलेल्या ननववदाकाराने

मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याधचकेमध्ये मा.न्यायालयाने ददनाींक

०१/०७/२०१९ रोिी तक्रारदाराने महानगरपाललकेच्या इीं्रनल ग्रीट हन्स ररड्रेसल
सलमतीकर्े अिड करण्याचे आदे श ददले.

सदर सलमतीने ददनाींक १९/१०/२०१९ रोिी सदर तक्रार अिाडवर

ननकाल दे ऊन अिड र्े्ाळला. तद्नींतर ददनाींक २८/०१/२०२० रोिी तक्रारदाराने
दाखल केलेले अवपल र्े्ाळले आहे .

सद्य:जस्थतीत महानगरपाललकेच्या स्थायी सलमतीने मींिूर केलेल्या

कींत्रा्दारास खरे दी आदे श दे ण्याबाबतची कायडवाही महानगरपाललकेमार्डत सरु
ु
आहे .

तसेच ददनाींक ०५/१२/२०१६ रोिीच्या शासन ननणडयान्वये, स््े शनरी,

पेजन्सल, कींपास, रीं गपे्ी, िेवणाचा र्बा व पाण्याची बा्ली या शालोपयोगी

वस्तू थे् लाभ अींतगडत ववतरीत करण्यासाठी प्रस्ताववण्यात आले होते. परीं त,ु
महानगरपाललकेच्या स्थायी सलमती व लशक्षण सलमतीमध्ये सदर योिना
दफ्तरी दाखल करण्यात आल्यामळ
ु े ववद्यार्थयांना रोख रक्कम दे ण्यात आली

नाही. सदर साधनसामग्र
ु ीचा ववद्यार्थयांना परु वठा करण्यात आला नसल्याचे
महानगरपाललकेने कळववले आहे .
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(२) शैक्षणणक वषड २०१५-१६ ते २०१८-१९ मधील, स्थलाींतरीत क्रकीं वा गैरहिर

मल
ु ाींची लशल्लक पाठ्यपस्
ु तके व स्वाध्याय पजु स्तका याींचे प्रत्येक वषी

समायोिन न केल्यामळ
ु े , अींदािे रुपये ५.७५ लाख क्रकीं मतीची ११,४२६
पाठ्यपस्
ींु ई महानगरपाललकेच्या
ु तके व ११,४७३ स्वाध्याय पजु स्तका बह
ृ न्मब
भाींर्ुप येथील शहर साधन केंद्र क्रमाींक ६ मध्ये लशल्लक रादहल्या आहे त.
(३)

व

(४)

समग्र

लशक्षा

मोर्त

पाठ्यपस्
ु तक

योिनेमधील

लशल्लक

पस्
ु तकाींबाबत बह
ुीं ई महानगरपाललकेमार्डत चौकशी प्रस्ताववण्यात आली
ृ न्मब
आहे .

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

िसई पजश्चम (जज.पालघर) येथील सािवजननि बाांधिाम विभागाच्या
उपविभागीय िायावलयाची दरु िस्था र्ाल्याबाबत
(४२)

*

२८९ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.रविांर फाटि : सन्माननीय

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

(१) वसई पजश्चम (जि.पालघर) येथील सावडिननक बाींधकाम ववभागाच्या तीस

वष िन्
अत्यींत धोकादायक
ु या उपववभागीय कायाडलयाची दरु वस्था होवन
ू

जस्थतीत असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशडनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शहरातील रस्ते, उडर्ाणपल
ु ासह इतर महत्वाच्या बाींधकामाची
कामे सदर ववभागाच्या कायाडलयामार्डत होत असल्याचे ननदशडनास आले आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर कायाडलयात नस्ती ठे वण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या
कपा्ाींची, रकची ट यवस्था उपलब्ध

नसल्याने

कायाडलयातील महत्वपण
ू ड

कागदपत्राींच्या नस्त्या धळ
ु ीत असल्याचे ननदशडनास आले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

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

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

(२) वसई तालक्
जिल्हा मागड व पल
ु यातील राज्यमागड, प्रमख
ु
ु ाींची कामे ही
सावडिननक बाींधकाम उपववभाग क्र.१ वसई याींचेमार्डत करण्यात येतात.

(३) नाही, वसई येथील सदर सावडिननक बाींधकाम उपववभाग कायाडलयात सवड
नस्ती ठे वण्यासाठी आवश्यक तेवढी कपा्े उपलब्ध असन
ू कागदपत्राींच्या
नस्त्या ट यवजस्थत ठे वण्यात आलेल्या आहे त.
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मराठा आरक्षणातील बशलदानित्यांच्या नातेिाईिाांना
दे ण्यात येणाऱया मदतीबाबत
(४३)

*

१९९८ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) बीर् जिल्ह्यातील १० तरुणाींनी मराठा आरक्षण लमळावे याकरीता आपल्या

िीवनाचा प्रवास सींपवला असन
ू आत्महत्या केलेल्या तरुणाींच्या वारसाींना रुपये
१० लाख व घरातील एकाला शासकीय सेवेत घेण्याचे आश्वासन शासनाने
ददल्याचे ननदशडनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर घ्नेला दोन वष उल्ुनही केवळ ७ कु्ुींबबयाींना प्रत्येकी
रुपये पाच लाख ददले असन
ू उवडरीताींना एकही रुपया लमळाला नसन
ू शासकीय

सेवेत घेण्याच्या आश्वासनाचीही पत
ड ा शासनाने केले नसल्याचे ननदशडनास
ु त
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायडवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

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

बीर् जिल्ह्यातील १० तरुणाींनी मराठा आरक्षण लमळावे याकरीता

आत्महत्या केलेल्या तरुणाींच्या वारसाींना १० लाख रुपये व घरातील एकाला

शासकीय सेवेत घेण्याचे आश्वासन शासन स्तरावरुन दे ण्यात आल्याचे ददसन
ू
येत नाही.
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तथावप, सदर १० कु्ुींबबयाींपक
ै ी ७ कु्ुींबबयाींना मा.मख्
ु यमींत्री सहायता

ननधीतन
ू ववशेष बाब म्हणून अथडसहाय्य करण्यात आलेले आहे .
-----------------

राज्यातील िोळी जमातीतील िमवचाऱयाांच्या
नोिरीचे सांरक्षण िरण्याबाबत

(४४)

*

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

श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरे िर, डॉ.पररणय फुिे : ताराांकित प्रश्न
क्रमाांि ४५६६६ ला ददनाांि २२ नोव्हें बर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या
सांदभावत सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्य

शासनाने,

सामान्य

प्रशासन

ववभाग,

शासन

ननणडय,

क्र.बी.सी.सी.२०१८ प्र.क्र.३०८/१६-ब, ददनाींक २१/१२/२०१९ अन्वये शासकीय

सेवेत २० वषाडपेक्षाही िास्त सेवा झालेल्या व सेवेत कायम करण्यात आलेल्या

अधधकारी व कमडचाऱयाींना ११ मदहन्याींकरीता तात्परु त्या स्वरुपात नेमणुका
दे ण्याचे आदे श ननगडलमत केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अनस
ु धू चत िमाती प्रमाणपत्र तपासणी सलमती आरक्षक्षत
क्षेत्रातील लोकाींच्या शालेय व महसल
ु ी दाखल्यावर र्क्त कोळी अशीच नोंद
असताना तसेच सन १९५२ पव
ू ी व नींतर करण्यात आलेल्या नोंदीमध्येही

र्क्त कोळी असाच उल्लेख असताना तसेच भारत सरकारचा अनस
ु धू चत

िाती व िमाती कायदा आदे श (सध
ु ारणा) ॲक्् १९७६ अन्वये ददनाींक २२

िुल,ै १९७७ रोिी अनस
ु धू चत िाती व िमातीकरीता असलेले राज्यातील
क्षेत्रबींधन काढून ्ाकलेले असतानाही अनस
ु धू चत िमाती प्रमाणपत्र तपासणी
सलमतीकर्ून कोळी लोकाींना “कोळी महादे व” असल्याचे वैधता प्रमाणपत्र
दे ण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर सलमतीकर्ून “सवांसाठी समान कायदा” न्यायाची
अींमलबिावणी

करण्यात

आली

नसन
ू

राज्यातील

ववशेषत:

पजश्चम

महाराषरातील अनस
ु धू चत िमातीमधील महादे व कोळी, मल्हार कोळी, ्ोकरे
कोळी

अशा

अनेक

िमातीमधील

लोकाींना

दे ण्यात

आलेल्या

अवैध

प्रमाणपत्रामळ
ु े उक्त िमातीमधील कमडचाऱयाींना नोकरीतन
ू बर्तर्ड करण्याच्या
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कारवाईस सरु
ु वात झाल्याची घ्ना माहे

िानेवारी, २०२० च्या प्रथम

सप्ताहात ननदशडनास आली असन
सदर िमातीमधील लोकाींवर होणारा
ू
अन्याय ववनाववलींब दरु करण्याकरीता पजश्चम महाराषरातील महादे व कोळी
िमातीतील लोकाींनी मा.मख्
ु यमींत्री, मा.सामाजिक न्याय मींत्री, मख्
ु य सधचव
आदीींकर्े ननवेदन सादर केले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर ननवेदनानष
ीं ाने शासनाने कोणता ननणडय घेतला आहे व
ु ग

त्याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे तसेच उपरोक्त नमद
ू शासन ननणडयामळ
ु े

राज्यातील सम
ु ारे ४० ते ५० हिार कमडचाऱयाींना नोकरी गमवावी लागणार
असन
ू बढतीलाही अर्थळे येणार असल्यामळ
ु े अनस
ु धू चत िाती व िमातीींना
सींरक्षण लमळण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना अथवा कायडवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.उध्दि

ठािरे

:

(१)

मा.सवोच्च

बालाराम

बदहरा

न्यायालयाने

लसजट हल

अवपल

क्र.

८९२८/२०१५ चेअरमन ॲण्र् मनेजिींग र्ायरे क््र, एर्सीआय आणण इतर
ववरुध्द

िगददश

व

इतर

याधचका

यामध्ये

ददनाींक

०६/०७/२०१७ रोिी मागास िातीींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय

सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानींतर िातीचे दावे अवैध ठरलेल्या कमडचाऱयाींना
शासकीय सेवेत सींरक्षण दे य ठरत नाही, असा ननणडय ददलेला आहे .
मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ननणडयाची अींमलबिावणी करण्यासाठी ववभागाच्या
ददनाींक

२१/१२/२०१९

प्रमाणपत्राच्या

आधारे

च्या

सेवेत

शासन

ननयक्
ु त

ननणडयान्वये
झालेल्या

अनस
ु धू चत

व

त्यानींतर

िमातीच्या

अनस
ु धू चत

िमातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या कमडचाऱयाींना ११ मदहन्याकरीता अथवा ते
सेवाननवत्ृ त होतील त्या ददनाींकापयंत, तात्परु त्या स्वरुपात अधधसींख्य पदावर
वगड करण्याबाबतचे ननदश दे ण्यात आलेले आहे त.
(२) हे खरे नाही.

अनस
ु धू चत

िमाती

प्रमाणपत्र

तपासणी

सलमतीमार्डत

महाराषर

अनस
ु धू चत िाती, अनस
ु धू चत िमाती, ववमक्
ु त िाती, भ्क्या िमाती इतर
मागासवगड व ववशेष मागास प्रवगड (िातीचे प्रमाणपत्र दे ण्याचे व त्याच्या

पर्ताळणीचे ववननयमन) अधधननयम २००० व महाराषर अनस
ु धू चत िमातीचे
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प्रमाणपत्र (दे ण्याचे व त्याच्या पर्ताळणीचे ववननयमन) ननयम २००३ नस
ु ार
प्राप्त प्रकरणाींची तपासणी करुन वैधता प्रमाणपत्राबाबत कायडवाही करण्यात
येत.े

(३) व (४) हे खरे नाही. तथावप, िात प्रमाणपत्र पर्ताळणी अधधननयम २०००
च्या कलम ८ नस
ु ार अनस
ु धू चत िमातीचा दावा लसध्द करण्याची िबाबदारी

ही असा दावा करणाऱया अिडदारावर आहे . मा.मख्
ु यमींत्री महोदय आणण मख्
ु य
सधचव याींच्याकर्े आददवासी महादे व कोळी यव
ु क सींघ, कोळी महासींघ आणण

बेरार कोळी महादे व आददवासी सेवा सींस्था अशा सींघ्नाींमार्डत मा.सवोच्च
न्यायालयाचे उल्लींघन करुन ददनाींक २१ डर्सेंबर, २०१९ रोिी ननगडलमत केलेला

शासन ननणडय रद्द अथवा दरु
ु स्त करणेबाबतच्या आशयाची ननवेदने प्राप्त
झाली आहे त.
च्या

मा.उच्च न्यायालय, नागपरू खींर्पीठ रर् याधचका क्र. ३१४०/२०१८

आदे शाची

अींमलबिावणी

करताींना

ज्या

अधधकारी/कमडचारी

याींचा

अनस
ु धू चत िमातीचा दावा, िात प्रमाणपत्र पर्ताळणी सलमतीमार्डत अवैध

ठरववण्यात आला, त्याींच्या सेवा अधधसींख्य पदावर वगड करण्याबाबतचे ननदश
ददनाींक २१/१२/२०१९ च्या शासन ननणडयान्वये दे ण्यात आलेले आहे त. तसेच,

अनस
ु धू चत िमातीचा दावा अवैध ठरलेल्या अधधकारी/कमडचाऱयाींना शासन
सेवेतन
ू बर्तर् करण्याचे कोणतेही ननदश दे ण्यात आलेले नाहीत.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

सातारा शहरातील छ्पती शशिाजी महाराज सांग्रहालयाचे
िाम प्रलांबबत असल्याबाबत

(४५)

*

१३४२ श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.हे मत
ां टिले : सन्माननीय सािवजननि

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

सातारा

शहर

बस

स्थानकाशेिारी

छत्रपती

लशवािी

महाराि

सींग्रहालयाच्या भट य इमारतीचे कोट्यवधी रुपये खचन
ूड करण्यात येत असलेले

बाींधकाम गत आठ वषाडपासन
ू अपण
ू ाडवस्थेत असल्याचे ननदशडनास आले आहे,
हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर इमारतीचे बाींधकाम पण
ू ड होऊनही अींतगडत सिाव्,

रीं गरीं गो्ी, सींरक्षक लभींत, पररसर सश
ु ोलभकरण, पयड्क ननवास, कमडचारी
ननवास या सवु वधाींसाठी शासनाने कोट्यवधी रुपयाींचा ननधी मींिरू केलेला
असतानाही सदर कामास सरु
ु वात झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त कामास होत असलेल्या ववलींबाबाबत शासनाने चौकशी

केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सींग्रहालयाचे

बाींधकाम पण
ू ड करुन नागररकाींकरीता खुले करण्याबाबत कोणती कायडवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(२) पयड्न व साींस्कृनतक कायड ववभागाकर्ून छत्रपती लशवािी महाराि
सींग्रहालयाच्या इमारतीच्या कामासाठी तीन ्प्प्यामध्ये स्थापत्य कामासाठी

एकूण रुपये १२१८.३६ लक्ष क्रकीं मतीची मींिूरी प्राप्त आहे व या कामासाठी
रुपये १०७३.१४ लक्ष ननधी उपलब्ध झालेला आहे . या कामाकरीता अद्ययावत
खचड रुपये ८२५.९२ लक्ष आहे . मख्
ु य इमारतीचे काम पण
ू ड झाले आहे .
इमारतीच्या

आवारातील

उपहारगह
ृ ,

ववश्रामगह
ृ ,

नतकी्

बथ
ु ,

स्वच्छतागह
ू ड झाली असन
ू अींतगडत प्लींबीींग,
ृ या इमारतीींची स्थापत्य कामे पण
र्रशीचे काम, पररसरातील इतर कामे, सींरक्षक लभींत, अींतगडत रस्ते व वाहन
पाक्रकंगचे काम प्रगतीत असन
ू माहे माचड, २०२० अखेर पण
ू ड होईल.
यालशवाय

मख्
ु य

इमारतीमधील

दालन

ननलमडतीसाठी

आवश्यक

स्थापत्य कामे, रीं गकाम इत्यादी कामाचे सववस्तर अींदािपत्रक तयार करणेचे
काम प्रगतीत आहे .

अींतगडत सिाव्, रीं गरीं गो्ी व पररसर सश
ु ोलभकरण इत्यादी कामास

पयड्न ववभागाकर्ून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली असन
ू पयड्न
ववभागाकर्ून सदर कामे करण्यात येणार आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------
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नागपूर महानगरपाशलिेंतगवत िायवरत हां जर िांपनीने
िोटयिधीचा गैरव्यिहार िेल्याबाबत

(४६)

*

५१८ श्री.धगरीशचांर व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार,

श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) नागपरू भाींर्व
े ार्ी येथील कचऱयावर पन
ु प्रडक्रक्रया करणाऱया हीं िर बायो्े क
कींपनीची

यींत्र

सामग्र
ु ी

िुना्

व

अकायडक्षम

झाली

नोंदववलेल्या आकडयामध्ये तर्ावत असल्याचे ववधी

असन
ू

नोंदवहीत

सलमतीने केलेल्या

पाहणीत लक्षात येवन
ू र्ार मोठ्या प्रमाणात गैरट यवहार होत असल्याचे
ददनाींक २४ डर्सेंबर, २०१९ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशडनास आले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने नागपरू महानगरपाललकेतील सींबधीं धत दोषी
ु ग
अधधकारी व कींत्रा्दारावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे

तसेच दोषी हीं िर कींपनीवर नागपरू महानगरपाललकेने दीं र् आकारण्याची
कायडवाही केली आहे काय, त्याची सद्य:जस्थती काय आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ शशांदे : (१) हींिर कींपनीने महानगरपाललकेची र्सवणक
ू करुन,
आिअखेर रुपये १८,८९,८५,००७/- इतक्या रकमेची खो्ी दे यके उचलली व

पव
ू ड परवानगीलशवाय सींपण
ू ड मशीनरी परस्पर ववक्री केली, एवढे च नट हे तर
सींपण
ू ड कवार्ची दे खील ववक्री केली अशी चचाड महानगरपाललकेच्या ददनाींक

२२/०८/२०१९ रोिीच्या सवडसाधारणसभेत झाल्यानींतर, या सींपण
ू ड बाबीसींदभाडत
ननणडय

घेण्यासाठी

सदरचे

प्रकरण

ववधी

व

सामान्य

प्रशासन

ववशेष

सलमतीकर्े वगड करण्याचा ननणडय ठराव क्र.४४२ अन्वये मींिूर केला असन
ू ,

सलमतीमार्डत चौकशी सरु
ु करण्यात आली आहे . असे आयक्
ु त, नागपरू
महानगरपाललका याींच्या अहवालात नमद
ू करण्यात आले आहे .

(२) व (३) ददनाींक २२/०८/२०१९ ठराव क्र.४४२ अन्वये ननयक्
ु त सलमतीची
चौकशी कायडवाही अद्याप सरु
ु आहे .
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हीं िर कींपनीच्या या प्लन््ला ददनाींक २४/११/२०१२

रोिी आग

लागल्यानींतर, या प्लन््ची कायडक्षमता कमी झाली व त्यानींतरही कींपनीने
वेळोवेळी

योग्य

२९/१०/२०१३

उपाययोिना

पासन
ू

ददनाींक

न

केल्यामळ
ु े

२१/०६/२०१८

या

सदरचा

प्रकल्प

कालावधीत

ददनाींक

वेगवेगळ्या

कालखींर्ात एकूण ५४४ ददवस बींद रादहल्यामळ
ु े , कींपनीला एकूण रुपये २.११५
को्ी इतका दीं र् लावलेला आहे .

तथावप, कींपनीकर्ून सदरच्या दीं र्ाची रक्कम भरणा केली नसल्यामळ
ु े

ऑक््ोबर, २०१६ पासन
ू महापाललकेकर्ून कींपनीला द्पीींग र्ी पो्ी प्रती मे.्.
रुपये ३३०/- प्रमाणे दे य असलेली एकूण रक्कम रुपये १.१० को्ी आि अखेर
ददलेली नाही.

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

मुांबई शहर ि उपनगरातील उघडी गटारे ि मॅनहोलमध्ये
पडून नागरीिाांचा मत्ृ यू र्ाल्याबाबत

(४७)

*

४८१ अॅड.हुस्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अमरनाथ

राजूरिर,

डॉ.सध
ु ीर

ताांब,े

श्री.अशोि

ऊफव

भाई

जगताप,

श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, डॉ.िजाहत शमर्ाव : सन्माननीय
नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई शहर व उपनगरातील मनहोल, उघर्ी ग्ारे मब
ुीं ईकराींसाठी मत्ृ यच
ू ा
सापळा ठरत असन
ू गोरे गाव (मब
ुीं ई) मध्ये उघडया ग्ारात पर्ून वाहून
गेलेल्या दोन वषाडच्या मल
ु ाचा मत्ृ यू झाल्याचे माहे िुल,ै २०१९ मध्ये वा
त्यादरम्यान घर्ल्याचे ननदशडनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गत पाच वषाडत मनहोल व उघडया ग्ारात पर्ण्याच्या ६३९
घ्ना घर्ल्या असन
ू त्यात ३२८ नागरीकाींचा मत्ृ यू झाल्याची धक्कादायक
बाब ननदशडनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नागररकाींच्या
सरु क्षक्षततेकरीता मनहोल, िाळीची व कुलप
ू बींध ग्ारे बाींधण्याबाबत कोणती
कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच मत्ृ यम
ू ख
ु ी पर्लेल्या नागरीकाींच्या
कु्ूींबबयाींना कोणत्या स्वरुपाची मदत केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.एिनाथ शशांदे : (१) गोरे गाींव, मब
ींु ई येथे अज्ञात ट यक्तीद्वारा ग्ारावरील
झाकण काढल्यामळ
ु े उघडया रादहलेल्या ग्ारात दोन वषाडचा मल
ु गा पर्ून
बेपत्ता झाल्याची घ्ना ददनाींक १०/०७/२०१९ रोिी घर्ली ही वस्तजु स्थती
आहे .

(२) सन २०१५ ते २०१९ या ५ वषांत मनहोल, उघर्ी ग्ारे व खडर्े याींमध्ये

नागररक पर्ण्याच्या २५३ घ्ना घर्ल्या असन
ू , त्यामध्ये ८६ नागररकाींचा
मत्ृ यू झाला आहे .

(३) व (४) नागररकाींच्या सरु क्षक्षतेकरीता मनहोल, िाळीची व कुलप
ू बींध ग्ारे

करण्याबाबत बह
ींु ई महानगरपाललकेमार्डत खालील उपाययोिना करण्यात
ृ न्मब
आल्या/येत आहे त :-

१. परु ग्रस्त दठकाणी असलेल्या मलनन:सारण वादहन्याींच्या प्रवेलशकाींमध्ये

१०२९ कुलप
ू बींद सरु क्षक्षततेच्या िाळ्या (अँ्ी थेफ्् यींत्रणा) बसववण्यात
आल्या आहे त.

२. ३१६ दठकाणी कुलप
ू बींद सरु क्षक्षततेच्या िाळ्या (अँ्ी थेफ्् यींत्रणा)
बसववण्याची कायडवाही सरु
ु आहे .

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

मुांबई, नागपाडा येथील बगदादी िांपाऊांडमधील इमारतीला
भीषण आग लागल्याबाबत

(४८)

*

३३५ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई, नागपार्ा येथील बगदादी कींपाऊींर्मधील चायना इमारतीच्या “बी”
ववींगमधील तळमिल्यावरील एका ट यावसानयक गाळ्याींमधील रसायने तसेच

ज्वलनशील वस्तम
ू ळ
ु े लागलेल्या भीषण आगीत इमारतीचा भाग कोसळून

आठ िण िखमी झाल्याची घ्ना ददनाींक ६ िानेवारी, २०२० रोिी वा
त्यासम
ु ारास घर्ल्याचे ननदशडनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर आगीच्या घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

चौकशीत काय ननषपन्न झाले आहे व त्यानष
ीं ाने मब
ु ग
ुीं ई शहरातील बहुताींश
इमारतीत साठववण्यात येत असलेल्या ज्वलनशील पदाथाडमळ
ु े व सदोष
वविेच्या

िोर्णी/ताराींमळ
ु े

घालण्यासाठी

शासनाने

करण्यात येत आहे त,

वारीं वार

घर्णाऱया

आितागायत

कोणत्या

आगीच्या

घ्नाींना

उपाययोिना

आळा

केल्या

वा

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) नागपार्ा येथील बगदादी कींपाऊींर्मधील चायना
इमारतीच्या “ए” ववींगमधील, चार राहत्या रुममधील इलेक्रीक वायररींग,

इलेजक्रक इन्स््ॉलेशन, घरगत
ु ी सामान, कपर्े व र्ननडचर तसेच एका चप्पल
बनववण्याच्या

कारखान्यातील

सामानाचा

साठा,

केलमकल

व

एका

गोर्ाऊनमधील ऑईलच्या साठ्याला व “बी” ववींगला ददनाींक ०६/०१/२०२० रोिी
सकाळी ९.१५ वािता आग लागली होती.

सदर आगीच्या धुराचा ८ ट यक्तीींना त्रास झाल्यामळ
ु े त्याींना नायर

रुग्णालयात दाखल करुन, उपचारानींतर त्याींना सोर्ण्यात आले.
सदर

इमारतीच्या

“बी”

ववींगमधील

एलपीिी

लसलेंर्रचा

स्र्ो्

झाल्यामळ
ु े इमारतीच्या छताचा काही भाग व तळमिल्यावरील छताचा काही
भाग कोसळल्याचे बह
ुीं ई महानगरपाललकेने कळववले आहे .
ृ न्मब

(२) व (३) सदर आगीच्या दघ
ड नेची बह
ु ्
ुीं ई महानगरपाललकेमार्डत चौकशी
ृ न्मब
करण्यात

आली

असन
ू ,

आगीचे

कारण

स्््ीक

इलेक्रीलस्ी

Electricity) असल्याचे बह
ींु ई महानगरपाललकेने कळववले आहे .
ृ न्मब

(Static

ज्वलनशील पदाथांमळ
ु े व सदोष वविेच्या िोर्णी/ताराींमळ
ु े वारीं वार

घर्णाऱया

आगीींच्या

महानगरपाललकेमार्डत
आहे त:•

वीि

परु वठा

घ्नाींना

खालीलप्रमाणे
करणाऱया

आळा

घालण्यासाठी

उपाययोिना

सींस्था/कींपन्याींना

बह
ुीं ई
ृ न्मब

करण्यात

आल्या/येत

आपत्ती

ट यवस्थापन

अधधननयम २००५ च्या कलम ३० अन्वये नो्ीसा बिावण्यात आल्या
आहे त.
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•

इमारतीत करण्यात येत असलेल्या पदाथांच्या साठ्यावर आळा
घालण्यासाठी सहाय्यक आयक्
ु त याींच्या पयडवेक्षणाखाली बह
ुीं ई
ृ न्मब
महानगरपाललका

क्षेत्रातील

वेगवेगळया

आस्थापनाींची

ववभाग

कायाडलयातील अधधकारी व अजग्नसरु क्षा अधधकारी याींच्यासमवेत
तपासणी करण्यात येत.े

•

महानगरपाललकेच्या ववववध ववभाग कायाडलयाींच्या हद्दीतील इमारतीींची
आग प्रनतबींधात्मक तपासणी करण्याकामी “र्ायर कॉम्पायन्स सेल”
ची स्थापना करण्यात आली आहे .

•

बह
ींु ई
ृ न्मब

महानगरपाललका

स्वयींसेवकाींची

ननवर्

करुन

क्षेत्रातील

सवडसामान्य

आतापयंत

६०००

िनतेमधन
ू

स्वयींसेवकाींना

अजग्नववमोचनाबाबतचे प्राथलमक प्रलशक्षण दे ण्यात आले आहे .
-----------------

मुांबई महानगरपाशलिाांतगवत िोटयिधीची
िामे प्रलांबबत असल्याबाबत

(४९)

*

८५५ श्री.रामदास िदम : सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मब
ींु ई

कामाींकरीता,

महानगरपाललकेच्या

अींतगडत

८००

को्ी

रुपये

रस्त्याींच्या

५५० को्ी रुपये रुग्णालय पन
ु ववडकासाकरीता, ४०० को्ी रुपये

लमठी नदी ववस्तार सश
ु ोलभकरणाकरीता व २५० को्ी रुपये घनकचरा पिडन्य

िलवादहन्याींकरीता अशी एकूण २००० को्ी रुपयाींची मब
ींु ई महापाललकेतील
कामे प्रलींबबत असल्याची बाब ननदशडनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानष
ीं ाने सदर कामास ददरीं गाई करणाऱया दोषी अधधकारी
ु ग
व कींत्रा्दाराींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.एिनाथ शशांदे : (१) बहृ न्मब
ींु ई महानगरपाललकेतील रुपये २००० को्ीची
कामे प्रलींबबत असल्याची बाब खरी नसल्याचे महानगरपाललकेने कळववले
आहे .

(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

िळमनुरी (जज.दहांगोली) शहरातून जाणाऱया राष्ट्रीय महामागावची
दरु
ु स्ती िरण्याबाबत

(५०)

*

४३४ श्री.विप्लि बाजोररया : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४५५७१ ला

ददनाांि १९ नोव्हें बर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय

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

(१) कळमनरु ी (जि.दहींगोली) शहरातन
ू िाणाऱया दहींगोली-नाींदेर् या राषरीय
महामागड क्रमाींक १६ या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खडर्याींचे साम्राज्य
पसरल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशडनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) तसेच नाींदेर् ते दहींगोली महामागड क्रमाींक १६१ वरील र्ोंगरकर्ा ते वारीं गा

या रस्त्यावर मोठमोठे खडर्े पर्ले असन
ू रस्त्याचे काम अत्यींत दिाडहीन
झाल्याचे माहे डर्सेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशडनास आले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त रस्त्याींवरील खडर्यामळ
ु े मोठ्या प्रमाणात अपघात होत
असन
ू वाहनाींचेही नक
ु सान होत असल्याचे ननदशडनास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त रस्त्याची शासनाने पाहणी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व त्यानस
ु ार सदर रस्त्याच्या नादरू
ु स्तीबाबत िबाबदार
असणाऱया दोषीींववरूध्द कारवाई करुन रस्ता दरू
ु स्त करणेबाबत शासनस्तरावर
कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) व (३) हे खरे आहे, असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागड
प्राधधकरण, नाींदेर् याींनी कळववले आहे .

र्ोंगरकर्ा ते वारीं गा हा रस्ता केंद्र शासनाच्या भारतीय राषरीय

रािमागड प्राधधकरणाच्या अखत्यारीतील आहे .

(४) नाींदेर् ते दहींगोली महामागड क्रमाींक १६१ वरील र्ोंगरकर्ा ते वारीं गा हा

रस्ता लोहा ते वारीं गा या रा.म.क्र.३६१ च्या पकेि अींतगडत येतो. सदरील

पकेि हे कींत्रा्दार मे.एम.ई.पी.लॉग जियान, मब
ुीं ई याींना ददले गेले असल्याने
या रस्त्यावरील खडर्याींच्या दरु
ु स्तीबाबत कींत्रा्दाराला वारीं वार सच
ू ना दे ण्यात
आल्या

आहे त.

रस्त्याच्या

परीं तु

दरु
ु स्तीसाठी

कींत्रा्दाराकर्ून

सद्य:जस्थतीत

होत

असलेल्या

प्राधधकरणाकर्ून

ददरीं गाईमळ
ु े

या

कींत्रा्दाराच्या

िबाबदारीवर व खचाडने ननववदा मागववण्यात आल्या आहे त. ननववदा भरण्याचा

अींनतम ददनाींक १२/०२/२०२० असन
ननववदा प्रक्रक्रया पण
ू
ू ड होताच खडर्े
दरु
ु स्तीचे कामास तात्काळ सरु
ु वात करण्यात येणार असल्याचे प्रकल्प
सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागड प्राधधकरण, नाींदेर् याींनी कळववले आहे .

तसेच दहींगोली-नाींदेर् रा.म.क्र.१६१ रस्त्यावरील बसपाींगरा ते वारीं गा या

सम
ु ारे

४०.५०

क्रक.मी.

लाींबीमधील

मिबत
ु ीकरण

व

र्ाींबरीकरण

करण्याच्यादृजष्ने कायडवाही सरु
ु असन
ू त्याकरीता ननववदा बोलववण्यात आल्या

आहे त. ननववदा स्वीकृतीचा ददनाींक १५/०२/२०२० असन
ू ननववदा ननयक्
ु तीनींतर
प्राधान्याने काम हाती घेण्याचे ननयोिन आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

अिोला-अिोट मागावचे चौपदरीिरण िरण्याचे
िाम अपूणाविस्थेत असल्याबाबत
(५१)

*

९१६ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : ददनाांि २२ नोव्हें बर, २०१८ रोजी

सभागह
ृ ाच्या पटलािर ठे िण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी

क्रमाांि २ मधील प्रश्न क्रमाांि ४०३४८ ला ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) अकोला-अको् मागाडचे चौपदरीकरण करण्याकरीता शासनाने ५ वषाडपव
ू ी
को्यवधी रुपयाींचा ननधी उपलब्ध करुन ददलेला असन
सदर कामाची
ू
कालमयाडदा सींपली असतानाही काम पण
ू ड झाले नसल्याचे माहे िानेवारी,
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशडनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त चौपदरीकरणाचे काम अत्यींत ननकृष् दिाडचे झाले

असल्याचा अहवाल एचएसएआय ववभागाच्या गण
ु वत्त ननयींत्रण ववभागाने
ददलेला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर महामागाडवर मोठ्या प्रमाणात अपघाताचे प्रमाण वाढले
असल्याने महामागाडचे काम पण
ू ड करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी

ववववध आयध
ु ाींट दारे शासनाचे लक्ष वेधुनही कोणतीही कायडवाही करण्यात
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

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

त्यात काय आढळून आले व तद्नस
ु ार कोणती कायडवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

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

अकोला-अको् मागाडच्या दप
ु दरीकरणासाठी केंद्र शासनाच्या पररवहन

मींत्रालयाकर्ून ददनाींक २४/०१/२०१७ अन्वये रुपये २४७.९३ को्ीच्या स्थापत्य
कामास मींिुरी प्राप्त झाली आहे .
सदर

काम

पण
ू ड

करण्याच्या

ददनाींक

२१/०८/२०१९

पयंतच्या

मद
ु तीनस
ु ार सद्य:जस्थतीत एकूण ३९.२९ क्रक.मी. लाींबीपैकी आिलमतीस

६.१७२ क्रक.मी. लाींबीतील लसमें ् काँक्री् रस्त्याचे व १७ बॉक्स कल्हव्ड चे
बाींधकाम पण
ू ड झाले असन
ू उवडररत काम सरु
ु आहे .
(२) हे खरे नाही.

गण
ु वत्ता ननयींत्रण ववभागाकर्ून अशी तपासणी झालेली नसन
ू त्रयस्थ

यींत्रणेमार्डत केलेल्या तपासणीत आढळून आलेल्या त्र्
ड ा सींबधीं धत
ु ीींची पत
ू त
कींत्रा्दारामार्डत करुन घेण्यात येत आहे .
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(३) व (४) ददनाींक १०/०८/२०१७ ते २१/०८/२०१९ या कालावधीनस
ु ार सदर
कामाची प्रगती पहाता, मा.केंदद्रय मींत्री, रस्ते पररवहन व रािमागड मींत्रालय,

भारत सरकार याींचे अध्यक्षतेखाली ददनाींक २९/०७/२०१९ रोिी झालेल्या
बैठकीत सदर कामाचा आढावा घेण्यात आला आहे . तसेच त्यानींतर ददनाींक
१३/१२/२०१९

रोिी

नवी ददल्ली

येथे

महासींचालक याींचे

अध्यक्षतेखाली

झालेल्या बैठकीत सदर रस्त्याचे काम ३० िून, २०२० पयंत व मोठ्या

पल
ु ाींची कामे ३१ डर्सेंबर, २०२० पयंत पण
ू ड करण्याचे ननदश कींत्रा्दारास

दे ण्यात आले आहे त व सदर ननदशाप्रमाणे माचड, २०२० पयंतचे प्रमाणशीर
अपेक्षक्षत उद्दीष् साध्य न झाल्यास कींत्रा् रद्द करण्याबाबत कायडवाही
प्रस्ताववत करण्यात येणार आहे .

ददनाींक १३/१२/२०१९ रोिीच्या सींयक्
ु त बैठकीतील केंद्रीय पररवहन

मींत्रालयाच्या ननदशानस
ु ार सद्य:जस्थतीत कायडवाही करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

सोलापूर शहरातील पाणी जडत्िामुळे नागररिाांना अनेि
आजाराला सामोरे जािे लागत असल्याबाबत

(५२)

*

१०२६ श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापरू शहरास परु वठा केल्या िाणाऱया पाण्यातील िर्त्वामळ
ु े गभडवती

मदहलाींवर पररणाम होण्यासह कन्सरसारख्या गींभीर आिाराला सोलापरू कराींना

सामोरे िावे लागत असल्याची बाब माहे िानेवारी, २०२० च्या दस
ु ऱया
आठवडयात ननदशडनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उिनी िलाशयातील पाणी सोलापरू शहरात पोहोचववणाऱया
यशवींत

िलवादहनी

योिनेंतगडत

िल

शद्ध
ु ीकरण

योग्य

पध्दतीने

होत

असलेले

रुग्ण

नसल्यामळ
ु े काही वषांपव
ू ी कॉलराच्या साथीचे आिार झाले असन
ू सोलापरू
जिल्ह्यात

मत
ु खडयाचे,

क्रकर्नी

आणण

पो्ाचे

ववकार

आढळल्याचेही ननदशडनास आले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी मब
ींु ईत झालेल्या बैठकीतील चचनस
ु ार पाणी
िर्त्व तपासणी केंद्र सोलापरू येथे सरू
ु करण्यासींदभाडत शासनाने कोणता
ननणडय घेतला वा घेण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) अपर मख्
ु य सधचव, कौशल्य ववकास व उद्योिकता
ववभाग याींच्यासमवेत आयक्
ु त, सोलापरू महानगरपाललका याींच्या ददनाींक

६/१/२०२० रोिी झालेल्या बैठकीचा सींदभड दे ऊन अशा आशयाचे वत्ृ त स्थाननक
वत्ृ तपत्रात छापन
ू आले होते, हे खरे आहे .

(२) सोलापरू शहरास तीन िलस्त्रोतातन
ू वपण्याच्या पाण्याचा परु वठा केला
िातो.

या

नतन्ही

िलस्त्रोताद्वारे

पाणीपरु वठा

करण्यापव
ू ी

रोि

महानगरपाललकेकर्ून ते वपण्यायोग्य असण्याची खात्री चाचणीद्वारे केली
िाते.

दर आठवडयास पाण्याच्या नमन्
ु याची चाचणी जिल्हास्तरीय आरोग्य

ववभागाच्या प्रयोगशाळे कर्ून करुन घेतली िाते. तर वषाडतन
ू दोनवेळा भि
ू ल
सवक्षण व ववकास यींत्रणा याींच्याकर्ून पाण्याची चाचणी करुन घेतली िाते.
आहे .

या चाचण्याींमध्ये पाणी वपण्यायोग्य असल्याचे आतापयंत आढळले
नतन्ही िलस्त्रोताींमध्ये िलशद्ध
ु ीकरण योग्य पध्दतीने केले िाते.

सबब दवू षत पाण्यामळ
ु े कॉलरा व तत्सम रोग होतात, असे म्हणता येणार
नाही.

सध्या वपण्याच्या पाण्याची िैववक व रासायननक चाचणी होऊन ते

वपण्यायोग्य आहे , याची खात्री केली िाते. त्यात िर् धातू (Heavy Metals)
आहे त वा कसे, हे पादहले िात नाही.

नाववन्यपण
ू ड प्रकल्पाींतगडत सोलापरू शहराच्या वपण्याच्या पाण्यातील

िर् धातच
ूीं ी पाहणी करुन ते स्वीकाराहड (Acceptable) प्रमाणापेक्षा िास्त

आढळल्यास NEERI शी समन्वय साधून नाववन्यपण
ू ड सींकल्पनेद्वारे ही
समस्या सोर्ववण्यास महाराषर राज्य नाववन्यता सोसाय्ीस शासनाच्या
कौशल्य ववकास व उद्योिकता ववभागाने कळववले आहे .
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(३) असा कोणताही ननणडय घेण्यात आलेला नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मुांबई येथील र्ोपडपट्याांमध्ये शौचिुपे बाांधन
ू दे ण्याबाबत
(५३)

*

५७६ श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४५२६

ला ददनाांि २८ नोव्हें बर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय
नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई येथील झोपर्पट्टय
ट ाींमध्ये लोकसींख्येपेक्षा कमी शौचकुपे उपलब्ध
असन
ू

सद्या

उपलब्ध

असलेले

शौचकुपे

नादरु
ु स्त

तसेच

मोर्कळीस

आल्यामळ
ु े नागररकाींची गैरसोय होत असल्यामळ
ु े झोपर्पट्टयाींमध्ये २२ हिार
शौचकुपे बाींधण्याची मागणी करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

मब
ुीं ई

येथील

झोपर्पट्टय
ू करुन
ट ाींमध्ये शौचकुपे बाींधण्याकरीता आवश्यकत्या ननधीची तरतद
शौचकुपे बाींधण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे व
केलेल्या कायडवाहीचा तपशील काय आहे,

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

शशांदे

:

(१)

व

(२) मब
ुीं ई

महानगरपाललकेच्या

ववभाग

कायाडलयामार्डत प्राप्त झालेल्या मागणीनस
ींु ई महानगरपाललकेच्या वस्ती
ु ार मब
स्वच्छता कायडक्रम या अींतगडत सन २०१९ ते २१ या कालावधीत ११६८
दठकाणी सामद
ु ानयक शौचालये (२२७७४-शौचकुपे) बाींधकामाचे ननयोिन केले
आहे असे बह
ींु ई महानगरपाललकेने कळववले आहे .
ृ न्मब

सदर २२७७४ शौचकुपाींपक
ै ी नादरू
ु स्त अवस्थेत असलेली १४१३७

शौचकुपे तोर्ून नवीन बाींधण्यात येणार असन
ू ८६३७ शौचकुपाींचे नट याने
बाींधकाम करण्यात येणार आहे .

सदर कामाींकरीता सन २०१९-२०२० या अथडसक
ीं ल्पीय वषाडकरीता

एकूण १०४.४६ को्ी इतका ननधी उपलब्ध असन
ू सन २०१९-२०२० च्या
सध
ीं ल्पात एकूण १९० को्ी तरतद
ु ाररत अथडसक
ू प्रस्ताववत आहे .
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सन

२०२०-२१

या

अथडसक
ीं ल्पीय

वषाडकरीता

एकूण

१९०

को्ी

अथडसक
ीं ल्पीय तरतद
ू या प्रयोिनाथड प्रस्ताववत करण्यात आल्याचे बह
ुीं ई
ृ न्मब
महानगरपाललकेने कळववले आहे .

२२७७४ शौचकुपाींपक
ै ी १५९ शौचकुपाींचे बाींधकाम पण
ू ड झाले असन
ू

८७३० शौचकुपाींचे बाींधकाम प्रगतीपथावर आहे . उवडररत १३८८५ शौचकुपाींच्या
बाींधकामासाठी कायाडदेश दे ण्याची प्रक्रीया सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

सोलापूर-मुांबई मुख्य मागावपासून टें भुणी ते लातूर ि िाटूर फाटा,
जालना ते नाांदेड या रस्त्याांच्या चौपदरीिरणाबाबत

(५४)

*

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

ताांब,े श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.श्रीिाांत दे शपाांडे : ददनाांि
२९

नोव्हें बर,

२०१८

रोजी

सभागह
ृ ाच्या

पटलािर

ठे िण्यात

आलेल्या

अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ८ मधील प्रश्न क्रमाांि ४३१०० ला

ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि
उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापरू -मब
ुीं ई मख्
ु य मागाडपासन
ू ्ें भण
ु ी ते लातरू व वा्ूर र्ा्ा, िालना
ते नाींदेर् या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे कामास शासनाने मींिरू ी ददल्याचे
ननदशडनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायडवाही
केली वा करण्यात येत आहे तसेच मींिरू ी ददलेल्या कामाचे स्वरुप काय आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) हे खरे नाही.
वा्ूर

सोलापरू -मब
ुीं ई मख्
ु य मागाडपासन
ू ्ें भण
ु ी ते लातरू (१६५.२५ क्रक.मी.) व

र्ा्ा

ते

िालना

चौपदरीकरणाबाबतचे

(९५.००

सववस्तर

क्रक.मी.)

प्रकल्प

अहवाल

या

राषरीय

केंद्र

महामागांच्या

शासनाकर्े

ददनाींक

११/०९/२०१९ अन्वये मींिुरीसाठी सादर करण्यात आले आहे त. सदर मींिुरी
प्राप्त होणे बाकी आहे .
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तसेच िालना ते नाींदेर् (१३८.४८ क्रक.मी.) या केंद्र शासनाच्या

भारतीय राषरीय रािमागड प्राधधकरणाच्या अखत्यारीतील राषरीय महामागाडच्या

चौपदरीकरणाबाबतचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल ददनाींक १६/१०/२०१९ अन्वये
मींिरु ीसाठी सादर करण्यात आला आहे . सदर मींिुरी प्राप्त होणे बाकी आहे ,

असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागड प्राधधकरण, नाींदेर् याींनी
कळववले आहे .

(२) प्रश्न उद्भवत नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

अिोला जजल््यात सामाजजि न्द्याय भिन बाांधण्याबाबत
(५५)

*

११५१

डॉ.रणजजत

पाटील :

सन्माननीय

सािवजननि

बाांधिाम

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

(१) अकोला जिल्ह्यामध्ये स्वतींत्र सामाजिक न्याय भवन बाींधण्याच्या
प्रस्तावाची

सवड

प्रशासकीय

प्रक्रक्रया

पार

पर्ून

कींत्रा्दाराने काम सरु
ु केले नाही, हे खरे आहे काय,

सहा

मदहने

उल्ूनही

(२) असल्यास, तत्कालीन शासनाने मींिुरी दे ऊन दे खील सामाजिक न्याय

भवन बाींधण्याचे काम सरु
ु केले नसल्याची बाब माहे िानेवारी, २०२० मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदशडनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सामाजिक न्याय भवनाचे काम सरु
ु करण्याबाबत कोणती
कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(३) व (४) सध
ु ाररत वास्तम
ु ाींर्णी आराखडयानस
ु ार िानेवारी, २०२० मध्ये
काम सरु
ु केले असन
ू सद्य:जस्थतीत कॉलम व र्ू्ीींगचे काम प्रगतीत आहे .
-----------------
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एटापल्ली-गट्ा (जज.गडधचरोली) मागावची दरु िस्था र्ाल्याबाबत
(५६)

*

१७२२ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ए्ापल्ली-गट्टा (जि.गर्धचरोली) मागाडवरील मातीचा थर ननघन
ू गेल्यामळ
ु े

रस्त्याची पण
ड ः दरु वस्था झाली असल्याने नागरीकाींना मोठा त्रास सहन
ू त

करावा लागत असल्याचे ददनाींक १० िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासम
ु ारास
ननदशडनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्याच्या दरू
ु स्तीची कामे करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

ए्ापल्ली गट्टा रस्ता राज्यमागड क्र. ३८१ वरील साखळी क्र. ९२/७८०

मधील नाल्यावरील कर्ेच्या भरावाची या वषीच्या अनतवषृ ्ीमळ
ु े दरु वस्था
झालेली होती.

(२) व (३) सदर काम रस्ते व पल
ु जट दवावषडक दे खभाल व दरु
ु स्तीींतगडत मींिूर
असन
ू सद्य:जस्थतीत खचलेल्या भरावाची पन
ु :स्थाडपना दरु
ु स्ती करण्यात आली
असन
ू वाहतक
ू सजु स्थतीत सरु
ु आहे .

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

गोंददया शहरातील िेरिचऱयाची विल्हे िाट लािण्यािरीता
डांवपांग याडव उपलब्ध नसल्याबाबत
(५७)

*

१८४१ डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गोंददया शहरातील ववववध भागातील कचऱयाचे नगरपररषद स्वच्छता
ववभागाींतगडत

दररोि

सींकलन

केले

िात

असन
ू

नगरपररषदे कर्े

र्वपींग

यार्डसाठी िागा उपलब्ध नसल्याने कचऱयाची ववल्हे वा् न लावता दररोि ५२
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्न कचरा उघडयावर र्ेकला िात असल्यामळ
ु े रोगराई, साथीचे आिार वाढत
असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशडनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गोंददया नगरपररषदे च्या स्थापनेला ७० वष पण
ू ड होऊनही
र्ींवपींग यार्डसाठी िागा खरे दी करता आली नसल्याचे ननदशडनास आले आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

स्थाननक

नागररक

व

लोकप्रनतननधीींनी

मा.मख्
ु यमींत्री, मा.नगरववकास मींत्री, मख्
ु य कायडकारी अधधकारी, गोंददया
नगरपररषद याींचेकर्े अनेकवेळा तक्रार करुनही कोणतीही कायडवाही करण्यात
आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने गोंददया शहरातील कचऱयाची ववल्हे वा् लावण्याकरीता र्ींवपींग
ु ग
यार्डसाठी िागा उपल्ब्ध करुन दे ण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

शशांदे

:

(१)

नगरपररषदे कर्े घनकचरा

ट यवस्थापन

प्रकल्प

राबववण्यासाठी स्वत:ची िागा नसल्याबाबतचे वत्ृ त स्थाननक वत्ृ तपत्रात
प्रलसध्द झाल्याचे ननदशडनास आले आहे .
(२),

(३)

व

(४)

गोंददया

शहरात

दररोि

६५

्न

इतका

कचरा

कींत्रा्दारामार्डत गोळा केला िातो. सदर कचरा सन २००८ पयंत मौिा
्े मणी येथील खािगी इसमाकर्ील घेण्यात येणाऱया िागेमध्ये िमा करण्यात
येत होता.

दरम्यान माचड, २००८ मध्ये ग्रामस्थाींचा कचरा ्ाकण्यास ववरोध

झाल्याने तेथील कचरा सींकलन ह्वन
शहरातील मोक्षधामच्या शेिारी
ू
असलेल्या िागेवर कचरा ्ाकून त्यावर कींपोस््ीींग करण्यात येत आहे .

शासनाने गोंददया नगरपररषदे साठी ददनाींक १६/११/२०१८ रोिीच्या

शासन ननणडयान्वये घनकचरा ट यवस्थापन प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता
ददली आहे .
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यासींदभाडत नगरपररषदे ने शासनास DPR मींिरू ीसाठी सादर करताना

मौिा रतनारा येथील ग् नींबर ६६७, ६६८/१, ६६८/२, ६६९/१-अ, ६६९/१-ब,

एकूण क्षेत्र ९.२० एकर आर. खािगी ट यक्तीींची िागा ववकत घेण्याच्या

अधीन राहून िागा प्रस्ताववत केली होती. मात्र ग्रामपींचायतीने याबाबतचा
ठराव मींिरू केला नाही. तसेच सदर िागेवर कचरा ्ाकण्यास स्थाननक
नागररकाींनी दे खील ववरोध केला आहे . त्यामळ
ु े नगरपररषदे स उक्त िागा
अद्याप ववकत घेता आलेली नाही.
नगरपररषदे द्वारे

घनकचरा ट यवस्थापनाकरीता

सन

२०१७

मध्ये

MIDC कर्े तसेच उपववभागीय अधधकारी, गोंददया याींचेकर्े िागेची मागणी
केली. परीं तु त्याींचा अद्याप प्रनतसाद लमळालेला नाही.

त्यानींतर नगरपररषदे ने मौिा कारीं िा भख
ू ींर् क्रमाींक ७९ मधील १

हे क््र वन िलमनीची िागा लमळण्यासाठी प्रयत्न करुन वन अधधकाऱयाींशी
चचाड केली. चचमध्ये सदर िमीन दे ण्यास वन अधधकाऱयाींनी तत्वत: सहमती

दे खील ददली. तथावप, सदर िागेस दे खील स्थाननकाींचा आणण ग्रामपींचायतीचा
ववरोध असल्याने तेथे प्रकल्प करणे शक्य झालेले नाही.

आता नगरपररषदे ने घनकचरा ट यवस्थापन प्रकल्पाकरीता ७ एकर

खािगी िागा ववकत घेण्यासाठी ददनाींक ४ र्ेिव
ु ारी, २०२० रोिी वत्ृ तपत्रात
िादहरात ददली असन
ू त्यानस
ु ार िागा उपलब्ध झाल्यास घनकचरा प्रकल्प
तेथे स्थावपत करुन मोक्षधामच्या बािूला असलेले कचरा सींकलन बींद
करण्यात येईल, असे नगरपररषदे ने कळववले आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

बह
ु ई महानगरपाशलिेच्या रूग्णालयाबाहे र खाजगी
ृ न्द्मांब
प्रयोगशाळे चे जाळे िाढल्याबाबत

(५८)

*

६३ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) बह
ुीं ई महानगरपाललका रूग्णालयामध्ये गोरगरीब रुग्णाींकरीता १११
ृ न्मब

अनेक सवु वधा मोर्त तसेच प्रगत तींत्रज्ञान असलेल्या सवु वधा अनतशय मार्क

दरामध्ये सरु
ु करण्यात आल्या आहे त. परीं त,ु रुग्णालयाच्या बाहे र खािगी
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प्रयोगशाळाींचे िाळे वाढत असन
ू त्यावर कुणाचेही ननयींत्रण नसल्यामळ
ु े अनेक

दलाल हे महानगरपाललका रूग्णालयामध्ये िाऊन ववववध तपासण्यासाठी
रक्त, मलमत्र
ू तसेच इतर नमन
ु े घेऊन येतात, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महापाललकेच्या लोकमान्य द्ळक व केईएम रुग्णालयाच्या

परीसरामध्ये खािगी प्रयोगशाळाींचे िाळे मोठ्या प्रमाणावर पसरले असन
ू
रूग्णालयातील काही वैद्यकीय तींत्रज्ञाींच्या मदतीने सदर गैरकारभार सरासडपणे
होत असल्याचे ननदशडनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

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

आढळून आले

व त्यानस
ु ार

रुग्णाच्या

िीवाशी

खेळणाऱया दोषी

प्रयोगशाळाींवर पररणामकारकरीत्या आळा घालण्याच्यादृष्ीने कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) बहृ न्मब
ुीं ई महानगरपाललकेच्या सवड रुग्णालयाींमध्ये

आवश्यक ती सवड उपकरणे व तींत्रज्ञयक्
ु त अद्ययावत अशा प्रयोगशाळा
उपलब्ध असन
ू , त्यामार्डत सवड प्रकारच्या रक्त तपासण्या केल्या िातात.
तसेच,

रुग्णाींसाठी

महानगरपाललकेच्या

२४

तास

चाचण्याींची

महानगरपाललकेने कळववले आहे .

रुग्णालयाींमध्ये

सेवा

उपलब्ध

गींभीर

असल्याचे

आिाराच्या
बह
ुीं ई
ृ न्मब

(२), (३) व (४) Accused worked in a lab and had learnt how to

draw blood अशा आशयाची बातमी “लमर् र्े” या स्थाननक वत्ृ तपत्रात
ददनाींक ०२ िानेवारी, २०२० रोिी प्रलसध्द झाली होती.

तथावप, आवश्यक त्या सवड चाचण्या रुग्णालयाींतील प्रयोगशाळे तच

करण्याचे

ननदश

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाललकेच्या

ववभागप्रमख
ु ाींना दे ण्यात आले आहे त.
तसेच,

महानगरपाललकेच्या

उपनगरीय

रुग्णालयाींतील

रुग्णालयाींमध्ये

सवड

“आपली

धचक्रकत्सा” ही सवु वधा दे खील सरु
ु करण्यात आली असन
ू त्यास रुग्णाींचा
उत्तम

प्रनतसाद

लमळत

कळववण्यात आले आहे .

असल्याचे

बह
ुीं ई
ृ न्मब

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

महानगरपाललकेमार्डत
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डोंबबिली पूि-व पजश्चमेला जोडणारा िोपर पूल
धोिादायि र्ाल्याबाबत

(५९)

*

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

सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) र्ोंबबवली पव
धोकादायक झाल्याने
ू -ड पजश्चमेला िोर्णारा कोपर पल
ू
वाहतक
ु ीसाठी बींद करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रे ल्वे महानगरपाललका प्रशासनाकर्ून दोन मदहने उल्ूनही
सदर पल
ु ाच्या कामाला सरु
ु वात झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर पल
ू पाक्रकंग झोन बनला असल्याने दोन्ही बािूने पल
ु

बींद करण्यात आला असन
ू शेकर्ो दच
ु ाकी पल
ु ावर पाकड केल्या िात असल्याने
नागररकाींना पल
ु ावरून चालणेही कठीण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार सदर पल
ु ावरील अनधधकृत पाक्रकंग ह्वन
ू पल
ु ाचे

बाींधकाम त्वररत सरू
ु करण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) बह
ड नेनत
ीं र कोपर
ुीं ई मधील दहमालय िीि दघ
ु ्
ृ न्मब
पल
ु ाचे ऑर्ी् आय.आय.्ी. मब
ुीं ई याींनी केले असन
ू त्याींची लशर्ारस तसेच
त्याींनतर मे.रनकॉन कन्सल्ीं ् याींचा अहवाल ववचारात घेऊन कोपर पल
ू
धोकादायक झाल्याने ददनाींक १५/०९/२०१९ रोिी वाहतक
ु ीस बींद करण्यात
आला, ही वस्तजु स्थती आहे .

(२) सदर पल
ु ाचे बाींधकाम रे ल्वे व महानगरपाललकेमार्डत करण्यात येणार

असन
नट याने बाींधकाम करण्याकरीता प्रथमत: ददनाींक ०१/०१/२०२० ते
ू
२७/०१/२०२० या कालावधीत ननववदा मागववण्यात आली परीं तु एकही ननववदा
प्राप्त न झाल्याने ददनाींक २९/०१/२०२० रोिी र्ेरननववदा मागववण्यात आली
आहे . ननववदा प्रक्रक्रयेची कायडवाही सरू
ु आहे .
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(३) व (४) बींद असलेल्या कोपर पल
ु ावर काही मो्र सायकल अनधधकृत
पाक्रकंग

करीत

अनधधकृत

असल्याच्या

पाक्रकंग

केलेल्या

तक्रारी

प्राप्त

वाहनाींवर

नागररकाींसाठी मोकळा करून ददलेला आहे .

झाल्याने

कारवाई

वाहतक
ू

करून

ववभागाने

सदरचा

रस्ता

सद्य:जस्थतीत अनधधकृत पाक्रकंगच्या वाहनाींवर वाहतक
ू शाखेमार्डत

ननयलमत कारवाई करण्यात येत.े

कोपर पल
ु ाच्या बाींधकामाबाबत ननववदा प्रक्रक्रया पण
ू ड झाल्यानींतर

६ मदहन्यात पल
ु ाचे बाींधकाम पण
ू ड करण्याचे प्रयोिन असल्याचे कल्याणर्ोंबबवली महानगरपाललकेने कळववले आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मुांबईतील हायड्रांट पांप नादरु
ु स्त असल्याबाबत
(६०)

*

३१० डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हे मत
ां

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

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

(१) मब
ींु ई महानगरपाललकाक्षेत्रात महापाललकेमार्डत बसववण्यात आलेल्या १०
हिार ४७० हायड्रीं् पींपपैकी तब्बल ९ हिार ३३९ हायड्रीं् नादरु
ु स्त असल्याचे
माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशडनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, झोपर्पट्या तसेच अनतक्रलमत र्ु्पाथामळ
ु े िलमनीखाली
हायड्रीं् पींप गार्ले गेले असन
मब
ू
ुीं ईत अरुीं द गल्ल्या, धचींचोळे

रस्ते,

दा्ीवा्ीने ननमाडण झालेल्या वस्त्या असल्यामळ
ु े हायड्रीं् पींप नादरु
ु स्त असणे
हे धोकादायक असल्याचे ननदशडनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त १० हिार हायड्रीं् पींपापैकी ९ हिार पींप पन
ु वाडपरामध्ये

येवू शकतात असे अजग्नशमन दलाचे अधधकाऱयाींकर्ून साींगण्यात आले
असल्याचेही ननदशडनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तदनस
ु ार उक्त प्रकरणी िबाबदार असणाऱयाववरुध्द कोणती
कारवाई

करण्यात

आली

असन
ू

९

हिार

हायड्रीं्

पींप

आणण्याकरीता कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

पन
ु वाडपरामध्ये

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

(२) मब
ींु ईतील अरुीं द गल्ल्या, धचींचोळे रस्ते, दा्ीवा्ीने ननमाडण झालेल्या

वस्त्याींच्या दठकाणी अजग्नशमनाचे काम करण्यासाठी अजग्नशमन दलाकर्े
लहान आकाराची अजग्नववमोचन वाहने उपलब्ध आहे त.

तसेच, मब
ुीं ई शहर व उपनगराींत २४ तास पाणी उपलब्ध असेल अशा

२६ दठकाणी दघ
ड नेच्या वेळी पाणी भरण्याची ट यवस्था करण्यात आली आहे .
ु ्

त्यामळ
ड ना घर्ल्यास अजग्नशमन दलाच्या मोठ्या
ु े एखादी मोठी दघ
ु ्

आकाराच्या ्ँ करद्वारे पाणी भरुन दघ
ड नास्थळी ते पाणी अजग्नववमोचनासाठी
ु ्
त्वरीत उपलब्ध होते.

(३) “मब
ींु ई आगीच्या रर्ारावर” अशा आशयाची बातमी ददनाींक १८/०१/२०२०
रोिीच्या स्थाननक वत्ृ तपत्रात प्रलसध्द झाली होती.

(४) व (५) पाण्याचा कमी दाब व खींर्ीत पाणीपरु वठा यामळ
ु े सवडच हायड्रीं्
आपत्कालीन पररजस्थतीत उपयोगात येत नाहीत.

त्यामळ
ु े सावडिननक इमारती व इतर दठकाणचे लमळून एकूण ११३१

हायड्रीं् कायडरत ठे वण्यात आलेले आहे त.
तसेच,

आपत्कालीन

पररजस्थतीत

अजग्नशमन

दलाचे

व

महानगरपाललकेचे ्ँ कसड भरुन दे ण्यासाठी मब
ुीं ई शहर व उपनगरामध्ये १२ ते
२४ तास परु े शा दाबाने पाणी उपलब्ध असलेल्या ६१ दठकाणी ्ँ कर भरणा केंद्रे

कायडरत ठे वण्यात आलेली आहे त. त्यामळ
ड ना घर्ल्यास अजग्नशमन
ु े मोठी दघ
ु ्

दलाच्या मोठ्या आकाराच्या ्ँ करद्वारे पाणी भरुन ते दघ
ड नास्थळी उपलब्ध
ु ्
करता येत.े

-----------------
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िल्याण-डोंबबिली महानगरपाशलिाक्षे्ासाठी िैद्यिीय महाविद्यालयाचा
प्रस्ताि शासनािडे प्रलांबबत असल्याबाबत
(६१)

*

१३३६ श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां टिले :

सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण-र्ोंबबवली महानगरपाललका क्षेत्रातील नागररकाींना चाींगली आरोग्य
सेवा लमळावी तसेच महापाललकेच्या रुग्णालयातील आरोग्य सेवा सध
ु ारावी

यासाठी पीपीपी तत्वावर वैद्यकीय महाववद्यालय सरु
ु करण्याचा प्रस्ताव सन
२०१६ मध्ये कल्याण-र्ोंबबवली महानगरपाललका महासभेने ठराव करून तो
मींिुरीसाठी शासनाकर्े पाठवला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ठरावात १०० ववद्याथी क्षमतेच्या या महाववद्यालयात
१० ्क्के िागा करदाते नागरीक आणण महानगरपाललका कमडचाऱयाींच्या
मल
ु ाींसाठी आरक्षक्षत करण्याचे नमद
ू करण्यात आल्याचे ननदशडनास आले आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कल्याण-र्ोंबबवली महानगरपाललका क्षेत्रातील नागररकाींसाठी

चाींगली आरोग्य सेवा ननमाडण करण्यासाठी महानगरपाललकेने पाठववलेल्या
ठरावास मींिरु ी दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ शशांदे : (१), (२) व (३) कल्याण-र्ोंबबवली महानगरपाललका

क्षेत्रातील नागररकाींना चाींगली आरोग्य सेवा लमळण्याकरीता सवडसाधारण सभेने
ददनाींक

२९/०२/२०१६

रोिी

पीपीपी

उभारण्याचा ठराव मींिूर केला आहे .
तथावप,

आिलमतीस

वैद्यकीय

महापाललकेच्या

तत्वावर

महाववद्यालय
ताब्यात

न

वैद्यकीय

उभारणेकामी

आल्याने

महाववद्यालय

आवश्यक

सदर

ठराव

मान्यतेसाठी अद्यापही सादर केलेला नाही, ही वस्तजु स्थती आहे .

िागा

शासन

सवडसाधारण सभेने ददनाींक २९/०२/२०१६ अन्वये मान्यता ददलेल्या

ठरावामध्ये वैद्यकीय महाववद्यालयात १० ्क्के िागा करदाते नागररक व
महानगरपाललका कमडचाऱयाींच्या मल
ु ाींसाठी आरक्षक्षत असल्याचे नमद
ू नाही.
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कल्याण-र्ोंबबवली महानगरपाललका क्षेत्रात आरोग्य सेवा उपलब्ध

करून दे ण्यासाठी महानगरपाललकेचे रूजक्मणीबाई रूग्णालय, कल्याण (प.) व
शास्त्रीनगर रूग्णालय, र्ोंबबवली (प.) ही प्रत्येकी १२० खा्ाींची दोन मोठी

रूग्णालये, ४ लहान दवाखाने व १३ नागरी आरोग्य केंद्रे कायडरत असन
ू
त्याद्वारे या क्षेत्रातील नागररकाींना आरोग्य सवु वधा परु ववण्यात येत आहे त.
उपरोक्त

ठरावातील

वैद्यकीय

महाववद्यालयाची

िागा

महानगरपाललकेच्या ताब्यात आल्यानींतर पढ
ु ील कायडवाही सरू
ु करता येईल
असे कल्याण-र्ोंबबवली महानगरपाललकेने कळववले आहे.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मुांबई शहरातील उपिर प्राप्त इमारतीांच्या दरु
ु स्तीसाठी
घालण्यात आलेल्या अटीबाबत

(६२)

*

३९६ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय गह
ु ील
ृ ननमावण मां्ी पढ

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई शहरातील एका उपकर प्राप्त इमारतीच्या दरु
ु स्तीसाठी आमदार
स्थाननक

ववकास

कायडक्रमाींतगडत

केवळ

एकदाच

ननधी

ववतरीत

करण्याबाबतच्या सच
ू ना ददनाींक १ ऑक््ोबर, २०१९ रोिीच्या पत्राद्वारे

जिल्हाधधकारी, मब
ींु ई शहर याींनी मख्
ींु ई इमारत
ु य कायडकारी अधधकारी, मब

दरु
ु स्ती व पन
ु रड चना मींर्ळ, मब
ुीं ई याींना ददल्या असल्याने सद्य:जस्थतीत मब
ुीं ई
शहरातील मोर्कळीस आलेल्या हिारो उपकर प्राप्त इमारतीींच्या दरु
ु स्तीचा

प्रश्न बबक् झाल्याची बाब ददनाींक ७ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासम
ु ारास
ननदशडनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पत्र ननगडलमत होण्यापव
ू ी ज्या उपकर प्राप्त इमारत
दरु
ु स्तीच्या कामाींना प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली असेल परीं तु आधथडक
अधधभार लागू झालेला नसेल अशा सवड इमारतीींच्या दरु
ु स्तीचे काम सरु
ु

करण्यापव
ू ी सन २०१९-२०२० पव
ू ी कोणताही आमदार ननधी मींिरू केला असेल
तर अशी कामे हाती घेण्यात येवू नयेत तसेच यापढ
ु े उपकर प्राप्त
इमारतीच्या दरु
ु स्तीचे नवीन अींदािपत्रक सादर करताींना सींबधीं धत इमारतीच्या

86

दरु
ु स्तीकरीता पव
ू ी कोणताही आमदार ननधी मींिरू केला नाही, याबाबतचे

प्रमाणपत्र अींदाि पत्रकासोबत सादर करण्याच्या सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने मब
ु ग
ुीं ई शहरातील उपकर प्राप्त इमारतीच्या

दरु
ु स्तीसाठी आमदार स्थाननक ववकास कायडक्रमाींतगडत ननधीवर घालण्यात
आलेल्या िाचक अ्ी रद्द करण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जजतें र आव्हाड : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) सदर प्रकरणी जिल्हाधधकारी, मब
ुीं ई शहर याींचे ददनाींक ३०/०१/२०२०
रोिीचे पत्र तसेच ननयोिन ववभागाच्या अलभप्रायाच्या अनष
ीं ाने ननयोिन
ु ग
ववभागाच्या ददनाींक १२/०७/२०१६ रोिीच्या शासन ननणडयातील मागडदशडक

सच
ु नाींनस
ु ार बह
ुीं ईमध्ये “अ” वगीय उपकरप्राप्त इमारतीच्या दरु
ु स्तीच्या
ृ न्मब
कामाींकरीता एका कामासाठी रुपये १५.०० लक्ष कमाल मयाडदेत एक क्रकीं वा

अधधकच्या ्प्प्यात मींिुरी प्रदान करण्याबाबतची सध
ु ाररत सच
ु ना ददनाींक
१४/०२/२०२० रोिीच्या पत्रान्वये ननगडलमत करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यात पूणप
व णे प्लॉजस्टि बांदी िरण्याबाबत
(६३)

*

९६१

श्री.रामदास

िदम,

श्री.महादे ि

जानिर :

सन्माननीय

नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात माहे िुल,ै २०१८ पासन
ू प्लॉजस््क बींदी लागू झाल्यानींतर मब
ुीं ईत

ववशेषत: कल्याण-र्ोंबबवली महापाललकेने अववघ्नलशल प्लॉजस््क ववरोधात

सरु
ु केलेली कारवाई गत काही मदहन्याींपासन
ू मींदावल्यामळ
ु े दक
ु ानात मोठ्या
प्रमाणात प्लॉजस््क वपशट याींचा वापर पन्
रस्त्यावर
ु हा सरु
ु झाला असन
ू
प्लॉजस््कचे ढीग ही ननदशडनास आले आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, पव
ु ी ५० मायक्रॉनच्या खालील प्लॉजस््कच्या काळया रीं गाच्या

वपशट याींमधुन ददल्या िाणाऱया वस्तू आता वपवळया, ननळया, दहरट या
रीं गातील

प्लॉजस््कच्या

वपशट यामधून

दे ण्यात

येत

असन
ू

ववक्रेत्याींपयंत

प्लॉजस््कच्या वपशट या पोहचववणाऱया ्ोळ्या आणण उत्पादकाींवर शासनाने
कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे ननदशडनास आले आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानस
ड णे प्लॉजस््कबींदी करण्याबाबत तसेच
ु ार राज्यात पण
ू प
प्लॉजस््कचे उत्पादन व परराज्यातन
येणाऱया प्लॉजस््कवर पण
ड णे बींदी
ु
ू प
आणण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ शशांदे : (१) बह
ींु ई महानगरपाललकेमार्डत महानगरपाललका
ृ न्मब

क्षेत्रात ददनाींक २३/०६/२०१८ पासन
ू प्रनतबींधधत प्लॉजस््कवर कारवाई करण्यात
येत आहे .

बह
ींु ई महानगरपाललकेमार्डत ददनाींक २३/०६/२०१८ ते ददनाींक
ृ न्मब

३०/०१/२०२० या कालावधीत ८४,१५५ क्रकलो प्लॉजस््क िप्त करण्यात आले
असन
रुपये ४.५३ को्ी इतका दीं र् वसल
करण्यात आला असल्याचे
ू
ु
महानगरपाललकेने कळववले आहे .

(२) व (३) प्लॉजस््क बींदी असलेला माल हा दमन, गि
ु रात येथून मब
ुीं ई येथे

आणला िात असल्यामळ
ु े महाराषर प्रदष
ू ण ननयामक मींर्ळाच्या अधधकाऱयाींनी

धर्क मोदहम राबवन
ू दमन, गि
ु रात येथून येणाऱया बींदी असलेल्या मालाचे

रक पकर्ून, सदर रकवर कारवाई करण्याकरीता पोलीस स््े शनमध्ये तक्रार
दाखल करण्यात आली आहे.
तसेच,

महाराषर

प्लॉजस््क

व

थमाडकॉल

अववघ्नशील

वस्तच
ुीं े

(उत्पादन, वापर, ववक्री, वाहतक
ू , हाताळणी, साठवणक
ू ) अधधसच
ू ना २०१८
नस
ु ार, मब
ुीं ई पररक्षेत्रातील ५३ प्लॉजस््क उत्पादकाींना उत्पादन बींद करण्याचे
आदे श ददले आहे त.
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मा.मींत्री,

पयाडवरण

याींच्या

अध्यक्षतेखाली

राज्यातील

ववभागीय

आयक्
ु त, महानगरपाललका आयक्
ु त व जिल्हाधधकारी याींच्यासमवेत ददनाींक

०४/०२/२०२० रोिी जट हर्ीओ कॉन्र्रजन्सींगद्वारा झालेल्या बैठकीमध्ये, सदर

अधधसच
ू नेची प्रभावी अींमलबिावणी करण्याबाबत ननदश दे ण्यात आले असन
ू ,

प्रभावी अींमलबिावणीसाठी सवड महानगरपाललकाींना कृती आराखर्ा तयार
करुन पयाडवरण ववभागास सादर करणे बींधनकारक करण्यात आले असल्याचे
पयाडवरण ववभागाने कळववले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

साखरा ते दहिरखेडा पाटील (ता.सेनगाांि, जज.दहांगोली)
(६४)

*

रस्त्याची अत्यांत दरु िस्था र्ाल्याबाबत

४३६ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम

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

(१) साखरा ते दहवरखेर्ा पा्ील (ता.सेनगाींव, जि.दहींगोली) रस्त्याची अत्यींत
दरु वस्था झाल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशडनास
आले असन
ू सदर रस्त्याच्या दरु वस्थेमळ
ु े वाहनधारकाींना वाहन चालववताींना
त्रास सहन करावा लागत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्याचे नट याने र्ाींबरीकरण करुन दे ण्याबाबत स्थाननक
ग्रामस्थाींकर्ून मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने उक्त रस्त्याचे र्ाींबरीकरण करुन दे ण्याबाबत कोणती कायडवाही
ु ग
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(२) व (३) प्रश्नाधीन रस्त्याची सध
ु ारणा करण्याचे काम प्रगतीपथावर असन
ू
माहे

माचड, २०२० पयंत पण
ू ड करण्याचे ननयोिन आहे . सद्य:जस्थतीत

रस्त्याच्या पषृ ठभागावरील खडर्े भरण्यात आले असन
ू रस्ता वाहतक
ु ीसाठी
सजु स्थतीत आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

89

अिोला जजल््यातील अिोला-ननांबा-तेल्हारा तसेच अिोट तेल्हारा
रस्त्याांची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत
(६५)

*

९१८ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम

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

(१) अकोला जिल्ह्यातील अकोला-ननींबा-तेल्हारा तसेच अको् तेल्हारा या
रस्त्याींकरीता शासनाने ननधी मींिूर करुन ननधीचे ट यवस्थापन करणाऱया
स्थाननक अधधकाऱयाींमध्ये समन्वय नसल्याने ग्रामीण भागातील रस्त्याींची
कामे प्रलींबबत असल्याचे माहे

िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान

ननदशडनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्याींची कामे अपण
ददलेल्या
ू ड अवस्थेत असन
ू
मद
ु तीमध्ये रस्त्याींची कामे कींत्रा्दाराींनी पण
ू ड केली नाहीत, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कामामध्ये ददरीं गाई

करणाऱया दोषी अधधकाऱयाींवर कारवाई करुन रस्त्याची कामे पण
ू ड न करणाऱया
कींत्रा्दाराींना दीं र् आकारुन त्याींना काळ्या यादीत ्ाकण्याबाबत कोणती
कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) अकोला ते ननमकदाड क्रक.मी. ३०/२०० ते ३८/०० ही लाींबी HAM मध्ये
प्रगतीत आहे व ननमकदाड ते ननींबा र्ा्ापयंत क्रक.मी. १६/८०० ते ३०/०० या

लाींबीत रस्त्याची सध
ीं ल्पात
ु ारणा करण्याकरीता सन २०१७-२०१८ चे अथडसक
ननधी प्राप्त झाला असन
ू हे काम पण
ू ड करण्यात आले आहे .

तसेच अको् तेल्हारा रस्त्याचे काम प्रगतीत आहे . सदर कामे ववदहत

मद
ु तीत पण
ू ड करण्यात येत आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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ठाणे शहरातील वििासात्मि िामे सुरु िरण्याबाबत
(६६)

*

खशलफे,

६०३ श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.हुस्नबानू
श्री.जनादव न

चाांदरू िर,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

डॉ.िजाहत

शमर्ाव,

डॉ.सध
ु ीर ताांबे, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय
नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठाणे शहरातील रस्ता रुीं दीकरण व इमारतीींचा पन
ु ववडकास प्रस्ताव

महानगरपाललका सभागह
ु े प्रलींबबत असल्याचे
ृ ीमळ
ृ ात मींिरू होऊनही काही त्र्
माहे िुल,ै २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशडनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त रस्ता रुीं दीकरणाचा व इमारती पन
ु ववडकासातील त्र्
ृ ीींची
पत
ड ा करुन सदर ववकासात्मक कामे सरु
ू त
ु करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायडवाही अथवा उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ शशांदे : (१) व (२) ठाणे महानगरपाललका क्षेत्रातील अजस्तत्वातील

९.०० मी. पेक्षा कमी रुीं दी असलेले रस्ते ववकास योिनेमध्ये ९.०० मी. रुीं दीचे

दशडववण्यासाठी महाराषर प्रादे लशक व नगर रचना अधधननयम, १९६६ चे कलम
३७ अन्वये र्ेरबदल करण्यासाठी ठाणे महानगरपाललकेच्या सवडसाधारण सभेने

ठराव क्र.२९७, ददनाींक १९/९/२०१८ पाररत केला असन
ीं ाने पढ
ू , त्यानष
ु ग
ु ील
वैधाननक

कायडवाही

ठाणे

महानगरपाललकेकर्ून

सरु
ु

आहे .

ठाणे

महानगरपाललकेकर्ून कलम ३७ चा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाल्यावर त्यावर
गण
ु वत्तेनस
ु ार ननणडय घेण्याची शासनाची भलु मका आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

लातूर शहरास उजनी जलाशयातून पाणीपुरिठा िरण्याबाबत
(६७)

*

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

ताांब,े श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.श्रीिाांत दे शपाांडे : ताराांकित
प्रश्न क्रमाांि ४४७८० ला ददनाांि २८ नोव्हें बर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या
सांदभावत सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) लातरू शहरास पाणीपरु वठा करण्यासाठी उिनी िलाशयातन
नववन
ू

पाणीपरु वठा योिना मींिूर करण्याबाबत कोणतीही कायडवाही करण्यात आली
नसल्याचे ननदशडनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लातरू शहरास उिनी धरण व मािलगाव धरण या दोन
स्त्रोतावरुन पाणीपरु वठा करण्याबाबतची ट यवहायडता तपासण्याच्या सच
ू ना
महाराषर िीवन प्राधधकरणास दे ण्यात आल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन लातरू शहरास
उिनी िलाशयातन
ू पाणीपरु वठा करण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा

करण्यात येत आहे तसेच शासनाने केलेल्या कायडवाहीचे स्वरुप काय असन
ू

महाराषर िीवन प्राधधकरणामार्डत ट यवहायडता तपासण्याची कायडवाही पण
ू ड
झाली आहे काय,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ शशांदे : (१), (२), (३) व (४) लातरू शहरास सद्य:जस्थतीत माींिरा
धरण या स्त्रोतावरुन पाणीपरु वठा करण्यात येत आहे .

लातरू शहरास अधधक शाश्वत स्त्रोतावरुन पाणीपरु वठा करण्याच्या

हे तन
ू े उिनी धरण व मािलगाव धरण या दोन स्त्रोतावरुन पाणीपरु वठा
करण्याबाबतची

ट यवहायडता

तपासण्याच्या

प्राधधकरणास दे ण्यात आल्या होत्या.

सच
ू ना

महाराषर

िीवन

त्यानस
ु ार महाराषर िीवन प्राधधकरणाने लातरू शहरास पाणीपरु वठा

करण्यासाठी उिनी िलाशय उद्भव गह
ृ ीत धरुन योिनेची प्राथलमक आखणी
केली असन
ू , ढोबळ अींदािपत्रक ताींबत्रक व सववस्तर तपासणीसाठी महाराषर
िीवन प्राधधकरणाच्या मख्
ु यालयाकर्े सादर करण्यात आले होते.

सदर अींदािपत्रकावर उपजस्थत मद्
ड ा करण्याची कायडवाही
ु याींची पत
ु त

महाराषर िीवन प्राधधकरणामार्डत सरु
ु आहे .
या

योिनेची

ट यवहायडता

तपासणी

होताच

यासींदभाडत

लातरू

महानगरपाललकेमार्डत सवडसाधारण सभेत ठराव घेण्याची कायडवाही करण्यात
येणार आहे .

-----------------
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नागपूर महानगरपाशलिा अजग्नशमन विभागाांतगवत
पदे ररक्त असल्याबाबत

(६८)

*

१७७५ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय

नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू महानगरपाललका अजग्नशमन ववभागाींतगडत मख्
ु य अजग्नशमन
अधधकारी, वाहन चालक, र्ायरमन इत्यादी असे एकूण ८४४ मींिूर पदे

असताना केवळ २०५ कमडचारी कायडरत असन
ू ७५ ्क्के पदे ररक्त असल्याचे
ददनाींक २० िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशडनास आले आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने सदर ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती
ु ग
कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ शशांदे : (१), (२) व (३) नागपरू महानगरपाललका, अजग्नशमन व
आणणबाणी सेवा ववभागासाठी मींिूर १३ अजग्नशमन स्थानकासाठी ८७२
वेगवेगळ्या पदाींचा आकृनतबींध मींिूर आहे .

सध्या कायडरत ०९ स्थानकाकरीता ६१० पदाींची रचना आहे . त्यानस
ु ार

या ०९ स्थानकाकरीता सद्य:जस्थतीत २०२ पदे कायडरत असन
ू , ववववध
सींवगाडतील ४०८ पदे ररक्त आहे त.
यातील

मख्
ु यत्वे

“अजग्नशमन

ववमोचक”

या

पदाच्या

सध
ु ाररत

सेवाप्रवेश ननयमाच्या मान्यतेसद
ीं भाडतील प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे .

तद्नींतर सदरच्या पदभरती सींदभाडत महानगरपाललकास्तरावर पढ
ु ील उधचत
कायडवाही

करण्याची

तिवीि

ठे वली

आहे .

असे

महानगरपाललका याींनी त्याींच्या अहवालात नमद
ू केले आहे .

आयक्
ु त,

नागपरू
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मख्
ु य अजग्नशमन अधधकारी व उपमख्
ु य अजग्नशमन अधधकारी

प्रनतननयक्
ु तीने उपलब्ध करुन दे ण्यासींदभाडत सींचालक, महाराषर अजग्नशमन
सेवा याींचेकर्ून कायडवाही करण्यात येत आहे .

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

विधान भिन :
मुांबई.

श्री.राजेंर भागित

सधचि (िायवभार),

महाराष्ट्र विधानपररषद

______________________________________________________
मद्र
ु णपव
ू ड सवड प्रक्रक्रया महाराषर ववधानमींर्ळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे .
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

