महाराष्ट्र विधानसभा
दस
ु रे अधधिेशन, २०२०
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
मांगळिार, ददनाांि २५ फेब्रि
ु ारी, २०२० / फाल्गन
ु श.ु २, १९४१ ( शिे )
(१)

मख्
ु यमां्ी

(२)

सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि
उपक्रम िगळून) मां्ी

(३)

याांचे प्रभारी विभाग

गह
ृ ननमावण मां्ी

(४)

नगर वििास, सािवजननि बाांधिाम
(सािवजननि उपक्रम) मां्ी

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ७१
-------------------------------------

मांब
ु ईतील माहीम ि उपनगरातील मढ, भाटी, मढ धोनीपाग आणण
पालघर जजल््यातील बांदराांचा वििास आणण जेट्ीांच्या िामाांबाबत

(१)

*

२७३९

श्री.किशोर

श्री.श्रीननिास िनगा (पालघर), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव),

जोरगेिार

(चांद्रपरू ) :

सन्माननीय

सािवजननि

बाांधिाम

(सािवजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय -

(१) मब
ुीं ई ील माहीम, मब
ुीं ई उपनगला ील मढ, भा्ी, मढ धोनीपाग आणि
पालघल जिल्ह्या ील वडलाई, दात वले , एडवि, सा पा्ी या बींदलाींचा खा ववीास
आणि िेट्ीींचा खे ीाम सन २०१२-१३ मध्ये अींकी ा इीं्ल प्रायिेस या ीींपनीला
ददले, हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्हयास, या ीामासाठी नाबाडड आणि मत्स्य व्यवसाय ववभागाने
तनववदा ीाढून आवश्यी

ो तनधी उपलब्ध ीरुन ददला

लीही ठे ीेदाल

ीींपनीने या आठही िेट्ीींचा खी ीामे पि
ू ड ीेली नाही , हे ही ाले आहे ीाय,
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(३) असल्हयास, सदलहू िेट्ीच्या ीामासाठी अींकी ा इीं्ल प्रायिेसने नवीन
तनववदा मींिूल ीरुन घे ल्हयाचा खा आलोप ीरुन अणाल महालाषर मजच्िमाल
ीृ ी समम ीच्या अध्यक्ाींनी पव
ु ीचा खे ीाम िोपयं
नाही,

ोपयं

ठे ीेदालाीडून पि
ू ड हो

ठे ीेदालाला नवीन बींदलाच्या ीामाचा खी तनववदा दे ऊ नये

सदल ठे ीेदालास ीाळ्या यादी

सेचा ख

्ाीावे अशी मागिी ददनाींी ३ िानेवाली,

२०२० लोिी वा त्सयासम
ु ालास पिन अमभयीं ा-ीोीि भवन याींच्याीडे ीेली
आहे, हे ही ाले आहे ीाय,
(४) असल्हयास, उक्
वा ीलण्या

ये

मागिीच्या अनष
ीं ाने शासनाने ीोि ी ीायडवाही ीेली
ु ग

आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) होय.
(२) अींश

ाले आहे

८ ीामापैीी ४ ीामे पि
४ ीामे ्थातनीाींच्या
ू ड झाली असन
ू

ववलोधामळ
ु े अपि
ू ड आहे .
(३) होय,

(४) दद.३.१.२०२० नीं ल ठे ीेदालास नवीन ीाम दे ण्या

आलेले नाही. मशल्हली

ीामे तनववदा अ्ी व श ीप्रमािे ीरुन घेण्याचा खी ीायडवाही प्रग ी
(५) प्रश्न उद्ाव

नाही.

आहे .

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

भाांडि
े ाडी (जज.नागपूर) येथे िचऱ्यािर पुनप्रवकिया िरणाऱ्या हां जर
बायोटे ि िांपनीिडून झालेला गैरव्यिहार

(२)

*

(मब
ुां ादे िी),

९२

श्री.वििास

श्री.सभ
ु ाष

धोटे

ठािरे

(नागपरू

(राजूरा),

पजश्चम),

श्री.दहरामण

श्री.अममन

खोसिर

पटे ल

(इगतपरू ी),

श्री.पथ्
ु भा खोडिे (अमरािती),
ृ िीराज चव्हाण (िराड दषिण), श्रीमती सल
श्री.मनोहर चांदद्रिापरू े (अजन
ुव ी-मोरगाांि), श्री.वििास िांु भारे (नागपरू मध्य) :
सन्माननीय नगर वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय -
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(१) नागपलू येथील भाींडव
े ाडी येथे ीचा खऱ्यावल पन
ु प्रडकीया ीरुन ा

याल

ीलिाऱ्या हीं िल बायो्े ीचा खी यींत्रसामग्र
ु ी िुना् व अीायडक्म असन
ू ीींपनीीडून
पन
ु प्रडकीया ील ाना ीचा खऱ्याचा खे आीडे िा्
गैलव्यवहाल

झाला

असल्हयाचा खी

मादह ी

दााववण्या

माहे

डडसेंबल,

त्सयादलम्यान तनदशडनास आली आहे, हे ाले आहे ीाय,
(२)

असल्हयास,

उक्

प्रीलिी

नागपलू

ीलण्याीरल ा पाचा ख सद्यीय समम ी गठी
आहे ीाय,
(३)

असल्हयास,

या

प्रीलिी

महानगलपामलीा सभागह
ृ ा

२०१९

मध्ये

वा

महानगलपामलीेीडून

चा खौीशी

चा खौीशी

अहवाल

ीलण्या

शासनाने

आल्हयाने या

आली हो ी, हे ही ाले
समम ीचा खा

सादल ीेला असन
हीं िल ीींपनीीडून नागपलू
ू

महानगलपामलीेने

दीं ड आीारून वसल
सेचा ख हीं िल
ु ी ीेली आहे ीाय,
ीींपनीसह दोषी आढळून आलेल्हया सींबधीं ध ाींवल शासनाने ीोित्सया ्वरुपाचा खी
ीालवाई ीेली वा ीलण्या

ये

आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

श्री. एिनाथ मशांदे : (१) व (२) • हीं िल ीींपनीने महानगलपामलीेचा खी फसविूी
ीरुन, आिअाेल रु.१८,८९,८५,००७/- इ क्या लीमेचा खी ाो्ी दे यीे उचा खलली व
पव
ू ड पलवानगी मशवाय सींपि
ू ड मशीनली पल्पल ववक्री ीेली, एवढे चा ख नव्हे

ल

सींपि
ू ड ीवाडचा खी दे ाील ववक्री ीेली अशी चा खचा खाड महानगलपामलीेच्या ददनाींी
२२/०८/२०१९ लोिीच्या सवडसाधालि सभे
तनिडय

घेण्यासाठी

सदलचा खे

प्रीलि

झाल्हयानीं ल, या सींपि
ू ड बाबीसींदभाड

ववधी

व

सामान्य

प्रशासन

ववशेष

समम ीीडे वगड ीलण्याचा खा तनिडय ठलाव क्र.४४२ अन्वये मींिूल ीेला असन
ू ,
समम ी माफड

चा खौीशी सरु
ु ीलण्या

महानगलपामलीा याींच्या अहवाला

आली आहे . असे आयक्
ु , नागपलू

नमद
ू ीलण्या

आले आहे .

(३) व (४) • ददनाींी २२/०८/२०१९ ठलाव क्र.४४२ अन्वये तनयक्
ु
चा खौीशी ीायडवाही अदयाप सरु
ु आहे .
हीं िल

ीींपनीच्या

या

प्लॅ न््ला

ददनाींी

२४/११/२०१२

समम ीचा खी
लोिी

आग

लागल्हयानीं ल, या प्लॅ न््चा खी ीायडक्म ा ीमी झाली व त्सयानीं लही ीींपनीने
वेळोवेळी

योग्य

२९/१०/२०१३
ीालाींडा

उपाययोिना

पासन
ू

ददनाींी

न

ीेल्हयामळ
ु े

२१/०६/२०१८

या

सदलचा खा

प्रील्हप

ीालावधी

ददनाींी

वेगवेगळ्या

एीूि ५४४ ददवस बींद लादहल्हयामळ
ु े , ीींपनीला एीूि रु.२.११५
ीो्ी इ ीा दीं ड लावलेला आहे .
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थावप, ीींपनीीडून सदलच्या दीं डाचा खी लक्ीम भलिा ीेली नसल्हयामळ
ु े,

ऑक््ोबल, २०१६ पासन
ू महापामलीेीडून ीींपनीला द्पीींग फी पो्ी प्र ी मे.्.

रु.३३०/- प्रमािे दे य असलेली एीूि लक्ीम रु.१.१० ीो्ी आि अाेल ददलेली
नाही.

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

झोपडपट्ी पुनिवसन प्राधधिरणाच्या इमारतीतील रदहिाशाांिररता
नेमलेल्या सममतीच्या अहिालाबाबत

(३)

*

४२४१

श्री.प्रिाश सि
ु े (मागाठाणे) :

सन्माननीय गह
ृ ननमावण मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) झोपडपट्ी पन
ु वडसन प्राधधीलिाच्या इमाल ी ील (एसआलए) लदहवाशाींच्या

सम्या िािून घेण्यासाठी व बेीायदा लदहवाशाींचा खी चा खौीशी ीलण्यासाठी
त्सीामलन शासनाने मा.गह
े ाली एी समम ी
ृ तनमाडि मींत्री याींच्या अध्यक् ा

्थापन ीेली आहे, हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्हयास, या समम ीचा खा अहवाल शासनास प्राप्
अहवाला ील मशफालशीींचा खे ्वरुप ीाय आहे,
(३) नसल्हयास, की ी ीालावधी

अहवाल प्राप्

झाला आहे ीाय,

होिे अपेक्षक्

आहे ?

श्री. जजतें द्र आव्हाड : (१) झोपडपट्ी पन
ु वडसन प्राधधीलिाच्या इमाल ी ील
(एसआलए) लदहवाशाींच्या सम्या िािून घेण्यासाठी
याींच्या अध्यक् ा
े ाली समम ी ्थापन ीलण्या
बेीायदा

लदहवाशी

म्हििे

झोपडपट्ी

सदतनीाींचा खी ाले दी-ववक्री ीलण्या
न्यायालया

दााल ीलण्या

पन
ु वडसन

मा.मींत्री (गह
ृ तनमाडि)

आलेली नाही.
योिनें गड

थावप,

पन
ु वडसन

आलेल्हया प्रीलिाींसब
ीं ध
ीं ी मा.मब
ींु ई उच्चा ख

आलेली रल् याधचा खीा क्र.१६८५/२०१४ च्या

अनष
ीं ाने व ववधानसभेमध्ये ददलेल्हया आश्वासनानस
ु ग
ु ाल शासन ् लावरुन
धोलि

ठलववण्यासाठी

ीलण्या

आली हो ी.

शासन

तनिडय

दद.०९.०१.२०१७

अन्वये

त्सीालीन

मा.मींत्री (गह
े ाली मींत्रीमींडळ उपसमम ी गठी
ृ तनमाडि) याींच्या अध्यक् ा
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(२) व (३) सदल समम ीने दद.०७.०३.२०१९ लोिी झालेल्हया बैठीीमध्ये आपला
अहवाल शासनास सादल ीेला आहे .
पारल

सदल प्रीलिी मा.उच्चा ख न्यायालयाने

ीेलेल्हया आदे शानस
ु ाल महालाषर झोपडपट्ी क्ेत्र (सध
ु ालिा, तनमल
ुड न व

पन
ु ववडीास)

अधधतनयम,

१९७१

च्या

ीलम

३E

तनषीासनाचा खी ीालवाई सरु
ु आहे . अधधतनयमा ील सदल

मधील

ल द
ू ीींनस
ु ाल

ल द
ू ी

दरु
ु ् ी व

अभय योिनेचा खा प्र् ाव ववशेष ववनीं ी अिाडदवाले मा.उच्चा ख न्यायालयाच्या
सींम ीसाठी
आला.
हो ा.

सादल

ीलण्याचा खा

तनिडय

मींत्रीमींडळ

उपसमम ीमध्ये

मींत्रीमींडळ समम ीचा खा अहवाल मा.मींत्रीमींडळासमोल ठे वण्या

घेण्या

आला

मा.मींत्रीमींडळाच्या तनदे शानस
ु ाल रल् याधचा खीा क्र.१६८५/२०१४ मधील

मा.उच्चा ख न्यायालयाच्या आदे शाच्या अनष
ीं ाने सदल प्र् ाव ववशेष अिाडदवाले
ु ग
मा.उच्चा ख

सहाय्यी

न्यायालयासमोल
सलीाली

ठे वण्याचा खी

अमभयोक् ा,

ीायडवाही

मा.उच्चा ख

सरु
ु

आहे .

न्यायालय,

त्सया

मब
ुीं ई

ीली ा
याींनी

सचा ख
ू ववल्हयानस
ु ाल मा.महाधधवक् ा, महालाषर लाज्य याींच्याीडून दद.१८ िून,
२०१९ व दद.१४ ऑग््, २०१९ च्या पत्रादवाले अमभप्राय मागववण्या
आहे .

थावप, त्सयाींचा खे अमभप्राय अदयाप अप्राप्

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

आहे .

आले

मुांबई-नागपूर (समद्ध
ृ ी) महामागावसाठी जममन
खरे दीत झालेला गैरव्यिहार

(४)

*

१६६२

श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण (िराड दषिण), श्री.अममन पटे ल

(मब
ुां ादे िी), श्रीमती सल
ु भा खोडिे (अमरािती), श्री.वििास ठािरे (नागपरू
पजश्चम), श्री.फारूि शाह (धळ
ु े शहर) :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम

(सािवजननि उपक्रम) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय -

(१) मब
ुीं ई-नागपलू (समद्ध
ृ ी) महामागाडसाठी तनधी उभालण्यासाठी लाज्य शासनाने
््े ् बँीेीडून ४ हिाल ीो्ी रुपयाींचा खे अीं रलम ीिड घेण्याचा खा तनिडय घेऊन
ीिड पल फेडीचा खी हमी ददली असल्हयाचा खे ददनाींी १७ नोव्हें बल, २०१९ लोिी वा
त्सयासम
ु ालास तनदशडनास आले आहे, हे ाले आहे ीाय,
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(२) असल्हयास, यासाठी ववशेष म्हििे ाल्ह
ु या बािाला न
ू ७.३ ्क्ीे व्यािाने
ीिड उपलब्ध हो

अस ाींना शासन ९.७५ ्क्ीे व्यािाने ीिड घेिाल

असल्हयाने सदल महामागाडसाठी वाढीव व्यािदलाने ीिड घेण्याचा खी नेमीी ीालिे
ीाय आहे ,
(३)

सेचा ख,

प्र् ावव

ाले दीसींदभाड
व

(समद्ध
ृ ी)

महामागाडलग

िमीन

मींत्रालया ील उच्चा खपद्थ अधधीाऱ्याींनी गैलव्यवहाल ीेलेला

असल्हयाचा खी ीागदपत्रे
हो ी

मब
ुीं ई-नागपलू

सदल

त्सीालीन मख्
ु यमींत्री ीायाडलया

गैलव्यवहालाबाब

चा खौीशी

समम ी

सप
ु द
ू ड ीलण्या

त्सीालीन मख्
ु यमींत्रयाींनी ीेले हो ,े हे ही ाले आहे ीाय,

(४) असल्हयास,

दनस
ु ाल चा खौीशी समम ी नेमण्या

नेमण्याचा खे

आली

आश्वासन

आली आहे ीाय,

समम ीचा खा अहवाल ीाय आहे व त्सयानष
ीं ाने शासनाने ीोि ी ीायडवाही ीेली
ु ग
वा ीलण्या

ये

आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

श्री. एिनाथ मशांदे : (१) होय, हे ाले आहे .

सदल प्रील्हपासाठी भाल ीय ््े ् बँीेीडून रु.४,००० ीो्ीचा खे अीं रलम

ीिड उभालण्यास शासनाने ववत्स

ववभागाीडील शासन तनिडय क्र.शाहमी-

२०१९/सा.बाीं.वव./प्र.क्र.४७/अथडबळ, दद.७ ऑग््, २०१९ अन्वये मान्य ा ददली
आहे .
(२)

हे ाले नाही.

सदल प्रील्हपाच्या तनधी उभालण्यासाठी मा.मख्
े ाली
ु यमींत्रयाींच्या अध्यक् ा

दद.०८.०३.२०१७, दद.१३.०९.२०१७ व दद.०७.०१.२०१९ लोिी लाज्या ील बँीा व
इ ल ववत्स ीय सीं्थासमवे
इ ल ववत्स ीय सीं्थामाफड

आयोजि

ीलण्या

आलेल्हया बैठीाींमध्ये बँीा व

प्रील्हपाच्या तनधीसाठी उत्स म प्रत साद ममळालेला

आहे . ््े ् बँी ऑफ इींडडयासोब

ीेलेल्हया व्यवहायड ा अ्यासानस
ु ाल सदल

प्रील्हपासाठी ज्वीायड ीिड (Sustainable Debt) रु.२८,००० ीो्ी पयं
मयाडदद
हो ,े

आहे . प्रथम ्प्प्या

रु.२५,००० ीो्ी ववत्स ीय सींमाजप्

े दद.३०.०९.२०१९ लोिी साध्य ीलण्या

आले.

अपेक्षक्
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भाल ीय ््े ् बँीेीडून घेण्या

्क्ीे असन
ू

ो िा्

येिाऱ्या ीिाडचा खा व्यािदल हा ९.७५

आहे. ीालि शासन घे

ीिाडवलील व्यािदल हा ७.३

असलेल्हया ाुल्हया बािाला ील

े ७.४ ्क्ीे दलम्यान आहे . सबब, ््े ् बँी

ऑफ इींडडया याींचा खा ९.७५ ्क्ीे व्यािदल हा त्सया

ल
ु ने

िा्

वा् ो. सदल

व्यािदल आिाी ीमी ील ा येईल कीीं वा ीसे, याचा खी ववभागाने शक्य ा
पड ाळावी असे अमभप्राय ववत्स

ववभागाने ददलेले हो .े या सींदभाड

्पष् ीलण्य

ये े ीी, हा व्यािदल प मानाींीानस
ु ाल आधाली

महामींडळामाफड

उभालवयाचा खी ीिे ्यामध्ये

प्रील्हपासाठी प मानाींीन A (-) आहे . शासनामाफड
ीालि शासन ीिडफेडीसाठी अथडसी
ीं ल्हपीय
प्रील्हपासाठी महामींडळामाफड
समि

िा्

प्रील्हपासाठी तनजश्चा ख
असेही ्पष्

ीलण्या

ल
ु ना ीलिे उधचा ख

ल द
ु ी ीलण्या

ीलण्या

ये .े पलीं ,ू सदल

ववीास

महामींडळाला

व्यािदलाबाब

व्यािदलामध्ये

फली

आलेला व्यािदल हा प्रचा खमल

ये ,े ीी महालाषर

उपक्रमाींनाही याचा ख ीालावधी
ीिाडवलील व्यािदल १०.४५

होिाल नाही.

उचा खल ीिाडचा खी पल फेड ही ीेवळ प्रील्हपाच्या

असल्हयाने

शासीीय थीहमी दे ण्या

आहे . सदल

उभालावयाचा खी ीिे व

उत्सपन्ना्त्रो ावल अवलींबन
ू अस .े त्सयामळ
ु े महामींडळामाफड
िोाीम

असे

उचा खल ीिाडवल
पड ो.

आहे .

सदल
सेचा ख

शासनाच्या इ ल अींधगीृ

ीिाडव्दाले तनधी उभालला असन
ू , ीाहीींना

आली आहे . त्सया इ ल सावडितनी उपक्रमाींच्या

े ११.०० ्क्ीे इ ीा आहे . महालाषर लाज्य ल् े

दयावयाच्या

ीिाडवल

आीालण्या

येिाऱ्या

उच्चा ख म ् लावल चा खचा खाड व वा्ाघा्ी झाल्हया असन
ू , महालाषर

लाज्य ल् े ववीास महामींडळाच्या ीिाडवल असलेला व्यािदल प्रचा खमल
दलापेक्ा कीफाय शील आहे .

प्रील्हपाच्या ीिाडचा खी कीीं म

ीमी ीलण्यासाठी

सेचा ख एीुि प्रील्हपाचा खड

ीमी ीलण्यासाठी महालाषर लाज्य ल् े ववीास महामींडळ वचा खनबध्द आहे .
(३) होय, हे ाले आहे .

(४) दहींद ु हृदयसम्रा् बाळासाहे ब ठाीले समध्
ृ दी महामागड या प्रील्हपाचा खी अीं ीम
सचा ख
ु ना प्रसारल

ीेल्हया नीं लच्या ीालावधी

अथवा लोीप्रत तनधीनी ्व
िममनी ाले दी ीेल्हया आहे
माफड

ीलण्या

यावी असे

ीोित्सया सनदी अधधीाऱ्याींनी

कीीं वा इ ल ीोिाच्या नावाने महामगाडलग

कीीं वा ीसे याचा खी चा खौीशी मा.लोीआयक्
ु

याींच्या

त्सीालीन मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींनी तनदे श ददले
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हो .े त्सयानस
ु ाल मा.लोीआयक्
ु

याींनी सदल प्रीलिाचा खी चा खौीशी ीरुन

तनीाली ीाढून दप् ली दााल ीलण्या

क्राल

आली असल्हयाचा खे दद.०९.०३.२०१८

लोिी पत्रान्वये अप्पल मख्
ु य सधचा खव गह
ृ याींना ीळववले आहे .
(५) प्रश्न उद्ाव

नाही.

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

राज्यातील रस्त्याांची सुधारणा िरण्यासाठी हायब्रब्रड
अन्य
ॅ यई
ु टीच्या नव्या मडडेलबाबत

(५)

*

५१

श्री.मांगश
े
िुडाळिर (िुलाव), श्री.ज्ञानराज चौगल
ु े (उमरगा),

श्री.श्रीननिास िनगा (पालघर), श्री.दौलत दरोडा (शहापरू ), श्री.किशोर जोरगेिार
(चांद्रपरू ) :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून)

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय -

(१) लाज्या ील ल्त्सयाींचा खी सध
ु ालिा ीलण्यासाठी

त्सीालीन शासनाने रुपये ३०

हिाल ीो्ी ाचा खड ीरुन हायब्रिड अॅन्यई
ु ्ीचा खे नवे मडडेल आिले आहे, हे ाले
आहे ीाय,

(२) असल्हयास, या योिने ील ल् े प्रील्हपासाठी ीींत्रा्दालाींीडून तनधी
उभाल ाींना त्सयाींना ज्यादा व्यािदल दे ण्यापेक्ा िाग ीी बँीेच्या सहाय्याने
्व्

व्यािदला

ीिड

घेऊन

हे

प्रील्हप

पि
ू ड ीलण्याच्या

शासनाच्या तनिडयास ्थधग ी ददली आहे , हे ही ाले आहे ीाय,
(३) असल्हयास, उक्

त्सीालीन

ल्त्सयाींचा खी सध
ु ालिा ीलण्यासाठी ीोि ा तनिडय घेण्या

आला आहे व त्सयानष
ीं ाने शासनाने ीोि ी ीायडवाही ीेली वा ीलण्या
ु ग
आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

ये

?

श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) होय, हे ाले आहे .
(२) नाही.

(३) लाज्या ील ल्त्सयाींचा खी सध
ु ालिा ीलण्यासाठी

त्सीामलन शासनाने नोव्हें बल,

२०१६ ला रुपये ३० हिाल ीो्ी ाचा खड ीरुन हायिीड ॲन्यई
ु ्ीचा खे अीं गड

ल् े

सध
ु ालिा प्रील्हप मींिूल ीेली आहे . या योिने ील ल् े प्रील्हपाच्या ीामाींना
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शासनाने ्थधग ी ददलेली नाही. लाज्या ील ल्त्सयाींचा खी सध
ु ालिा ीलण्यासाठी
हायिीड ॲन्यई
ु ्ी मडडेल अीं गड

तनववदा तनजश्चा ख

ीलण्या

तनववदा तनजश्चा ख ी झालेली सगळी ीामे प्रग ीपथावल आहे .
(४) प्रश्न उद्ाव

नाही.

आल्हया असन
ू

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

सािवजननि बाांधिाम विभागातील मुांबई शहर विभागाचे िायविारी
अमभयांता याांची चौिशी िरण्याची िेलेली मागणी

(६)

*

१४३६

डड.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.मांगेश िुडाळिर

(िुलाव), श्री.महे श चौघल
ु े (मभिांडी पजश्चम) :

सन्माननीय सािवजननि

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील
ीाय (१)

सावडितनी

बाींधीाम ववभागा ील मब
ुीं ई शहल ववभागाचा खे

अमभयीं ा प्रसाल माध्यमाींना चा खुीीचा खी मादह ी दे
याप्रीलिी

चा खौीशी

ीलण्या

यावी

अशी

ीायडीाली

असल्हयाचा खा आलोप ीरुन

मागिी

समु शक्ी

बेलोिगाल

पीडब्ल्हयड
ु ी ीडन्रे क््ल वेलफेअल असोमसएशनने मा.मख्
ु यमींत्री याींच्याीडे ीेली
आहे, हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्हयास, शासन तनिडयाप्रमािे वषडभला
मिूल सीं्था, समु शक्ी

३३+३३+३३ अशा

ीन भागा

बेलोिगाल आणि ाुल्हया प्रवगाड ील ीींत्रा्दालाींना ीामे

दयायचा खी असे शासनाचा खे धोलि अस ाींना सदल अमभयीं ा हे आपल्हया मिी ील
ीींत्रा्दालाींना ीामे दे ा , हे ही ाले आहे ीाय,
(३) असल्हयास, समु शक्ी
ममळववण्यासाठी १८

बेलोिगाल व ाुल्हया प्रवगाड ील ीींत्रा्दालाींना ीामे

े २२ ्क्ीे (ब्रबलोले ्) दल ााली िावे लाग

ीायडीाली अमभयीं ा सींगनम ाने मिी ल्हया ठे ीेदालाला तनववदा दे

असन
ू

असन
ू

कीमान ्क्ीे दलाने ााली िाऊन तनववदा ददल्हयाने शासनाचा खे आधथडी नी
ु सान
हो

आहे त्सयामळ
ींु ई शहल ववभागाचा खे ीायडीाली अमभयीं े याींचा खी
ु े या प्रीलिी मब

ात्सीाळ चा खौीशी ीलण्या

आहे, हे ही ाले आहे ीाय,

यावी अशी मागिी तनवेदना

ीलण्या

आली
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(४) असल्हयास, याप्रीलिी शासनाने चा खौीशी ीेली आहे ीाय, चा खौीशी

आढळून आले व त्सयानस
ु ाल शासनाने ीोि ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या
आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

ीाय
ये

?

श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) होय.
(२) नाही.

(३) व (४) उपलोक्
३४% या प्रमािा

तनवेदना

शासन तनिडयानस
ु ाल वषडभला

मिूल सहीाली सीं्था, समु शक्षक्

ाुल्हया प्रवगाड ील याप्रमािे अींमलबिाविी ीलिेबाब
याबाब

३३%, ३३% व

बेलोिगाल अमभयीं ा व
नमद
ु ीेलेले असन
ू

दक् ा घे ली िा .े शासन सा.बाीं. ववभागाने तनववदे प्रकक्रयेबाब

वेळोवेळी तनगडमम
पध्द ीने

प्रमसध्द

ीेलेल्हया शासन तनिडयानस
ु ाल सवड तनववदा ऑनलाईन

ीरुन

तनम्नत्स म

त्सयाप्रमािे ीायाडलींभ आदे श ददले िा ा .
(५) प्रश्न उद्ाव

नाही.

दे ीालाचा खी

तनववदा

ज्वीृ

ीरुन

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

अमलबाग (जज.रायगड) येथील रे िस-िरां जा
पुलाच्या प्रलांब्रबत प्रस्तािाबाबत

(७)

*

८८९

श्री.महें द्र दळिी (अमलबाग) :

सन्माननीय नगर वििास

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय (१) अमलबाग (जि.लायगड) येथील ले वस-ीलीं िा पल
ु ाीरल ा सन १९८० मध्ये
मािी मख्
ु यमींत्री बॅ.अीं ल
ु े याींच्या ीालाींडा
ीेला

रुपये ३०० ीो्ीचा खा तनधी मींिलू

ल एमएमआलडीए ीडून रुपये १४ ीो्ीचा खा तनधी मींिूल ीलण्या

आलेला आहे, हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्हयास, सदल ले वस-ीलीं िा पल
ु ाील ा तनधी मींिलू असन
ू ही सावडितनी
बाींधीाम ववभागाीडे प्र् ाव अींत म मींिूलीीरल ा प्रलींब्रब
आहे ीाय,

(३) असल्हयास, उक्

प्र् ाव प्रलींब्रब

आहे, हे ही ाले

लाहण्याचा खी ीालिे ीाय आहे ,
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(४) असल्हयास, याबाब

्थातनी लोीप्रत तनधीींनी मा.मींत्री महोदयाींीडे

पत्रव्यवहाल ीरूनही अदयाप ीोि ीचा ख ीायडवाही झालेली नाही, हे ही ाले
आहे ीाय,

(५) असल्हयास, याबाब
आढळून आले व
आहे,

शासनाने चा खौीशी ीेली आहे ीाय, त्सया

दनस
ु ाल शासनाने ीोि ी ीायडवाही ीेली वा ीलण्या

(६) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

ीाय
ये

?

श्री. एिनाथ मशांदे : (१), (२), (३), (४), (५) व (६) मब
ुीं ई महानगल प्रदे श
ववीास प्राधधीलिाने सन २०१३ मध्ये रु. ३.५० ीो्ी मींिूल ीेले हो .े
प्राधधीलिाने सदल पल
ु ाचा खा सस
ु ाध्य ा अहवाल

याल ीरुन घे ला असन
ू सन

२०१६ च्या दलसचा ख
ू ीनस
ु ाल रु. १२५५.०३ ीो्ी ाचा खड अपेक्षक्

आहे . पलीं ु सदल

पल
ु ाचा खा ीामाचा खा सवव् ल प्रील्हप अहवाल, अींदािपत्री व आलाडे
ीलण्यासाठी नव्याने सल्हलागाल तनयक्
ु

याल

ीलण्याचा खे मब
ुीं ई महानगल प्रदे श

ववीास प्राधधीलि ठलववले असन
ू त्सयाीली ा २०१९-२० साठी रु. ५ ीो्ीचा खी

ल द
ू ीेली आहे . नव्याने सवव् ल प्रील्हप अहवाल, अींदािपत्री व आलााडे

प्राप्

झाल्हयानीं ल सदल पल
ु ाबाब

प्राधधीलिाचा खा ् लावल आधथडी आढावा

घेऊन पढ
ु ील ीायडवाही ीलण्याचा खे तनयोजि

आहे .

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

तळोजा िारागह
ृ ातील (ता.पनिेल, जज.रायगड) शासिीय
िसाहतीच्या इमारतीचे छत िोसळून झालेला अपघात

(८)

*

२२९४

श्री.शाांताराम मोरे (मभिांडी ग्रामीण), श्री.विश्िनाथ भोईर

(िल्याण पजश्चम), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव), श्रीमती याममनी यशिांत
जाधि (भायखळा), श्री.महें द्र थोरिे (िजवत) :

सन्माननीय सािवजननि

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील
ीाय (१)

ळोिा ( ा.पनवेल, जि.लायगड) ीालागह
ृ ा ील शासीीय वसाह ीच्या

इमाल ीचा खे ि

ददनाींी ८ िानेवाली, २०२० लोिी वा त्सयासम
ु ालास ीोसळून एी

पोलीस मशपाई गींभीलरलत्सया िामी झाला, हे ाले आहे ीाय,
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(२) असल्हयास,

ळोिा ीालागह
ृ ा ील ीमडचा खा-याींसाठी ीालागह
ृ ाच्या मागच्या
बािूला सावडितनी बाींधीाम ववभागाने बाींधलेल्हया शासीीय वसाह ी ील १५
इमाल ीींपी
ै ी

७

इमाल ीींचा खी

अत्सयीं

दलू व्था

झालेली

इमाल ीींचा खी दरु
ु ् ी न ीलण्याचा खी ीालिे ीाय आहे ,
(३)

असल्हयास,

या

इमाल ीींच्या

अधधीाऱ्याींवल ीालवाई ीलण्याबाब

दरु
ड
ु ् ीीडे दल
ु क्

अस ाींनाही

ीलिाऱ्या

िबाबदाल

व इमाल ीींच्या दरु
ु ् ीबाब

ीोि ी ीायडवाही ीेली वा ीलण्या

ये

श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) अींश

ाले आहे .

शासनाने

आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

सदल

?

(२) सन २०१९-२० मध्ये उपलब्ध तनधीमधून १४ तनवासी इमाल ीींचा खी कीमान
आवश्यी दरु
ु ् ी प्राधान्याने ीलण्या

आली असन
उवडरल
ू

इमाल ीींचा खी

दरु
े स
ु ् ी तनधी उपलब्ध न
ु ाल हा ी घेण्याचा खे तनयोिन आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्ाव

नाही.

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

अमरािती शहराला जोडणा-या अमरािती-बडनेरा या
(९)

मुख्य मागावची दरु िस्था झाल्याबाबत

*

५५७

श्रीमती सल
ु भा खोडिे (अमरािती), श्री.वििास ठािरे (नागपरू

पजश्चम), श्री.अममन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.सभ
ु ाष धोटे (राजूरा), श्री.दहरामण
खोसिर

(इगतपरू ी) :

सन्माननीय

सािवजननि

बाांधिाम

उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय -

(सािवजननि

(१) अमलाव ी शहलाला िोडिाऱ्या अमलाव ी-बडनेला (जि.अमलाव ी) या मख्
ु य
ल्त्सयाचा खी दलू व्था होऊन वाहनचा खालीाींसाठी सदल ल् ा अत्सयीं

धोीादायी

झाला असल्हयाचा खे ददनाींी १६ नोव्हें बल, २०१९ लोिी वा त्सयासम
ु ालास तनदशडनास
आले आहे, हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्हयास, या ल्त्सयावरुन प्रवास ील ाींना वालीं वाल अपघा ाच्या घ्ना
घड

दरु
ु ्

असन
ू नागरलीाींना आपला िीव गमवावा लाग
ीलण्याबाब

असल्हयाने सदल ल् ा

शासनाने ीोि ी ीायडवाही ीेली वा ीलण्या

(३) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

ये

आहे,
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श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) हे ाले नाही.

पलीं ु ल्त्सयाचा खे मसमें् ीाँक्री्ीीलिाचा खे ीाम प्रग ी

(२) या ल्त्सयावलील ीाँक्री्ीीलिाचा खे ीाम त्सवली
ववभागामाफड

आहे .

पि
ु ड ीलण्याचा खे उद्देशाने

प्राधान्य क्रमाने ीायडवाही सरु
ु असन
ू डाींबलीीलिाचा खे ीाम माचा खड-

२०२० अाेल व ीाँक्री्ीीलिाचा खे ीाम मे-२०२० अाेल पि
ू ड ीलण्याचा खे तनयोिन
आहे .

(३) प्रश्न उद्ाव

नाही.

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

नाांदेड जजल््यातील नायगाांि-वपांपळगाांि-होटाळा-मुगाांि रस्ता दरु
ु स्तीचे
िाम अनतशय ननिृष्ट्ट दजावचे झाले असल्याबाबत

(१०)

*

१४९५

श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी) :

सन्माननीय सािवजननि

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील
ीाय -

(१) नाींदेड जिल्ह्या ील नायगाींव-वपींपळगाींव-हो्ाळा-मग
ु ाींव या ल्त्सयावरून
मोठ्या प्रमािा

ादानीदवाले बाींधीाम सादहत्सयाचा खी व ले ीचा खी वाह ी
ू हो

असल्हयाने ल् ा वालीं वाल नादरू
ु ्

हो ो, हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्हयास, सदल ल्त्सयाच्या दरु
ु ् ीचा खे ीाम अत शय तनीृष् दिाडचा खे ीेले
असन
अपि
ू
ू ाडव्थे

असल्हयाचा खी

क्राल मा.लोीप्रत तनधीींनी माहे डडसेंबल,

२०१९ मध्ये वा त्सयादलम्यान ीेली आहे , हे ही ाले आहे ीाय,

(३) असल्हयास, सदल ीामाचा खी उच्चा ख् लीय चा खौीशी ीेली आहे ीाय, चा खौीशी
ीाय आढळून आले व

दनस
ु ाल शासनाने ल्त्सयाच्या तनीृष् दिाडच्या

बाींधीामासाठी िबाबदाल असिाऱ्याींवल ीालवाई ीलण्याबाब
ल्त्सयाचा खी दरु
ु ् ी व दे ाभाल ीलण्याबाब
ीलण्या

ये

आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

सेचा ख सदल

ीोि ी ीायडवाही ीेली वा

?
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श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) होय. हे ाले आहे .

(२) अशा आशयाचा खी श्री.माधव पा्ील ील्हयाि, मशवसेना शहल प्रमा
ु
नायगाव,

ा.नायगाव,

जि.नाींदेड

याींचा खी

दद.०७/१२/२०१९

लोिीचा खी

क्राल

दद.१४/०२/२०२० लोिी अधीक्ी अमभयीं ा, सावडितनी बाींधीाम मींडळ, नाींदेड
याींचा खे ीायाडलयास प्राप्
(३) सदल

झाली आहे .

क्रालीच्या अनष
ीं ाने ीायडीाली अमभयीं ा, सावडितनी बाींधीाम
ु ग

ववभाग, दे गललू याींचा खम
े ाफड
(४) प्रश्न उद्ाव

चा खौीशी ीलण्या

नाही.

ये

आहे .

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

एरां डोल तालुक्यातील (जज.जळगाांि) िढोली हद्दीतील धोबी
नाला ते रिांजापयंतच्या रस्त्याच्या िामाबाबत

(११)

*

४२१८

श्री.धचमणराि पाटील (एरां डोल) :

सन्माननीय सािवजननि

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील
ीाय -

(१) एलीं डोल

लवींिापयं च्या
योिनें गड

ालक्
ु या ील (जि.िळगाींव) ीढोली हद्दी ील धोबी नाला
५

की.मी.

ल्त्सयाचा खे

डाींबलीीलिाचा खे

सरु
ु असन
ू सदल ल्त्सयाचा खे ीाम अत्सयीं

ीाम

ववशेष

दरु
ु ् ी

तनीृष् दिाडचा खे हो

असल्हयामळ
ु े ्थातनी ग्राम्थाींनी सदल ल्त्सयाचा खे ीाम थाींबववले आहे, हे ाले
आहे ीाय,

(२) असल्हयास, याप्रीलिी चा खौीशी ीरून सदल ल्त्सयाच्या तनीृष् बाींधीामास
िबाबदाल असिाऱ्याींवल ीालवाई ीलण्याबाब

व ल्त्सयाचा खे ीाम दिेदाल

होण्याच्या दृष्ीने शासनाने ीोि ी ीायडवाही ीेली वा ीलण्या
(३) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

ये

आहे ,

श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) हे ाले नाही. प्रश्नाधीन ल्त्सयाचा खे ीाम
प्रग ीपथावल असन
ू गि
ु वत्स ा ववषयी चा खाचा खण्याींचा खे अहवाल ववतनदे शाप्रमािे
आहे .

(२) व (३) प्रश्न उद्ाव

नाही.

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

े
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मुांबईतील आरे िारशेडसांदभावतील सममतीचा
अहिाल जाहीर िरण्याबाबत

*

(१२)

१०

श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपरू दषिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत

(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार (बल्लारपरू ), अॅड.आमशष
शेलार

(िाांद्रे

पजश्चम),

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (मशडी), श्री.अतल
ु
भातखळिर (िाांददिली पि
ू )व , िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्रीमती

मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), अॅड.पराग अळिणी
(विलेपाले), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.ममहीर िोटे चा (मल
ु ड
ुां ),

अॅड.राहुल नािेिर (िुलाबा), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.अममत साटम (अांधेरी
पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.महे श

बालदी (उरण), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.योगेश सागर (चारिोप),
श्री.राजेंद्र पाटणी (िारां जा), श्रीमती मांदा म्हा्े (बेलापरू ) :

सन्माननीय

(१) मब
ुीं ई ील आले मेरो ीालशेडच्या ीामाला ्थधग ी दे

या ीामाींचा खा

नगर वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय -

आढावा घेण्यासाठी समम ीचा खी घोषिा ीेली हो ी व पींधला ददवसा

अहवाल

सादल ीलण्याचा खे आदे श मा.मख्
ु यमींत्री याींनी ददले हो ,े हे ाले आहे ीाय,
(२)

असल्हयास, उक्

ीालावधी उल्ूनही सदल समम ीचा खा अहवाल अदयाप

िादहल ीेला नसल्हयाचा खी मादह ी ददनाींी २ िानेवाली, २०२० लोिी वा
त्सयासम
ु ालास तनदशडनास आली आहे, हे ही ाले आहे ीाय,

(३) असल्हयास, सदल अहवाल िादहल न ीलण्याचा खी ीालिे ीाय आहे ,

(४) असल्हयास, शासनाने सदल समम ीचा खा मेरो ीालशेडसींदभाड ील अहवाल
सादल ीरुन या प्रील्हपाला ववलींब होऊन ाचा खड वाढिाल नाही याबाब
उपाययोिना ीेली वा ीलण्या
आहे,

ये

आहे व त्सयाचा खे थोडक्या

(५) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

ीोि ी

्वरुप ीाय

?

श्री. एिनाथ मशांदे : (१) ाले आहे .

(२), (३), (४) व (५) सदल समम ीचा खा अहवाल शासनास ददनाींी २८ िानेवाली,
२०२० लोिी प्राप्
ये

आहे .

झाला असन
ू सदल अहवाल शासन ् लावल
-----------------

पासण्या
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नागपाडा (मुांबई) येथील बगदादी िांपाऊांडमधील
चायना इमारतीला लागलेली आग

(१३)

*

४३१

श्री.मोहन मते (नागपरू दषिण), अॅड.राहुल नािेिर (िुलाबा),

श्रीमती याममनी यशिांत जाधि (भायखळा)

:

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय -

सन्माननीय नगर वििास

(१) नागपाडा (मब
ुीं ई) येथील बगदादी ीींपाऊींडमधील चा खायना इमाल ीच्या बी
ववींगमधील

ळमिल्हयावलील एीा व्यावसातयी गाळ्याींमधील लसायने

ज्वलनशील व् म
ू ळ
ु े लागलेल्हया भीषि आगी

सेचा ख

इमाल ीचा खा भाग ीोसळून

आठ िि िामी झाल्हयाचा खी घ्ना ददनाींी ६ िानेवाली, २०२० लोिी वा
त्सयासम
ु ालास घडली आहे, हे ाले आहे ीाय,
(२)

असल्हयास, शासनाीडून सदलहु आगीच्या घ्नेचा खी साोल चा खौीशी
ीलण्या आली आहे ीाय,
(३) असल्हयास, चा खौीशी

ीाय तनषपन्न झाले आहे आणि मब
ुीं ई शहला ील

बहु ाींश इमाल ी साठववण्या ये
असलेल्हया ज्वलनशील पदाथाडमळ
ु े व
सदोष वीि िोडिीमळ
सेचा ख वीि ालाींमळ
ु े
ु े वालीं वाल घडिाऱ्या आगीच्या
घ्नाींना आळा घालण्यासाठी शासनाीडून ीोित्सया उपाययोिना ीलण्या
आल्हया वा ये

आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

श्री. एिनाथ मशांदे : (१) नागपाडा येथील बगदादी ीींपाऊींडमधील चा खायना
इमाल ीच्या

ए

ववींगमधील

चा खाल

लाहत्सया

रुममधील

इलेजक्री इन्््डलेशन, घलगु ी सामान, ीपडे व फतनडचा खल
बनववण्याच्या

ीालाान्या ील

सामानाचा खा

साठा,

इलेक्रीी

वायरलींग,

सेचा ख, एीा चा खप्पल

ीेममील

व

एीा

गोडाऊनमधील ऑईलच्या साठ्याला व सदल इमाल ीमधील बी ववींगला ददनाींी
०६.०१.२०२० लोिी सीाळी ९.१५ वाि ा आग लागली हो ी.

सदल आगीच्या धुलाचा खा ८ व्यक् ीींना त्रास झाल्हयामळ
ु े त्सयाींना नायल

रुग्िालया

दााल ीरुन, उपचा खालानीं ल त्सयाींना सोडण्या

आले.

सदल इमाल ीच्या बी ववींगमधील एलपीिी मसलेंडलचा खा ्फो् झाल्हयामळ
ु े

इमाल ीच्या ि ाचा खा ीाही भाग व

ळमिल्हयावलील ि ाचा खा ीाही भाग

ीोसळल्हयाचा खे बह
ींु ई महानगलपामलीेने ीळववले आहे.
ृ न्मब
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(२) व (३) सदल आगीच्या दघ
ड नेचा खी बह
ु ्
ुीं ई महानगलपामलीेमाफड
ृ न्मब
ीलण्या

आली

असन
ू ,

आगीचा खे

ीालि

््ॅ ्ीी

चा खौीशी

इलेक्रीमस्ी

(Static

Electricity) असल्हयाचा खे बह
ींु ई महानगलपामलीेने ीळववले आहे .
ृ न्मब
घडिाऱ्या

ज्वलनशील पदाथांमळ
ु े व सदोष वविेच्या िोडिी/ ालाींमळ
ु े वालीं वाल
आगीींच्या

महानगलपामलीेमाफड
आहे -

घ्नाींना

ाालीलप्रमािे

आळा

घालण्यासाठी

उपाययोिना

ीलण्या

बह
ुीं ई
ृ न्मब

आल्हया/ये

• वीिपलु वठा ीलिाऱ्या सीं्था/ीींपन्याींना आपत्स ी व्यव्थापन अधधतनयम
२००५ च्या
•

इमाल ी

ल द
ु ीन्वये नो्ीसा बिावण्या
ीलण्या

घालण्यासाठी

सहाय्यी

ये

असलेल्हया

आयक्
ु

आल्हया आहे .

याींच्या

पदाथांच्या

साठ्यावल

पयडवेक्िाााली

आळा

बह
ींु ई
ृ न्मब

महानगलपामलीा क्ेत्रा ील वेगवेगळ्या आ्थापनाींचा खी ववभाग ीायाडलया ील
अधधीाली व अजग्नसलु क्ा अधधीाली याींच्यासमवे

पासिी ीलण्या

ये .े

• महानगलपामलीेच्या ववववध ववभाग ीायाडलयाींच्या हद्दी ील इमाल ीींचा खी आग
प्रत बींधात्समी
ीलण्या

पासिी ीलण्याीामी “फायल ीडम्पायन्स सेल” चा खी ्थापना

आली आहे .

• बह
े धून ्वयींसेवीाींचा खी
ुीं ई महानगलपामलीा क्ेत्रा ील सवडसामान्य िन म
ृ न्मब
तनवड ीरुन आ ापयं
प्रमशक्ि दे ण्या

(४) प्रश्न उद्ाव

६००० ्वयींसेवीाींना अजग्नववमोचा खनाबाब चा खे प्राथममी

आले आहे .
नाही.

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

पुणे महानगरपामलिेच्या विविध प्रभागाांतील ओला िचरा जजरिून

त्यापासून िीजननममवती िरणाऱ्या प्रिल्पाांची दरु िस्था झाल्याबाबत
(१४)

*

(हडपसर) :

६६

ील ील ीाय -

श्री.मभमराि

तापिीर

(खडििासला),

श्री.चेतन

तप
ु े

सन्माननीय नगर वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा
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(१) पि
ु े महानगलपामलीेच्या ववववध प्रभागाीं
वीितनममड ी ीलिाऱ्या २५ प्रील्हपा

उभाललेल्हया ओला ीचा खऱ्यापासन
ू

वीि तनममड ी हो

नसल्हयाने शासनाचा खा

१८ ीो्ी ५० लाा रुपये लीमेचा खा अपव्यय झाला असल्हयाचा खे माहे िानेवाली,
२०२० मध्ये वा त्सयादलम्यान तनदशडनास आले आहे , हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्हयास, मागील चा खाल वषांपासन
ू ओल्हया ीचा खऱ्यापासन
ू वीितनममड ी
ीलिाऱ्या प्रील्हपाचा खी दलु व्था आणि ील रूपी पैशाींचा खा अपव्यय झाल्हयाबाब
सिग

नागरली

मींचा खच्या

माध्यमा न
ू

स

पाठपलु ावा

हो

अस ाींना

महानगलपामलीा प्रशासनाने ीोि ीही ीायडवाही ीेली नसल्हयाचा खे तनदशडनास
आले आहे, हे ही ाले आहे ीाय,

(३) असल्हयास, वीितनममड ी ीलिाऱ्या एीूि ीोिीोित्सया वीितनममड ी
प्रील्हपाींच्या

दे ाभाल

अनष
ीं ाने प्रत्सयक्ा
ु ग

(४) असल्हयास, उक्

दरु
ु ् ीवल

आणि

की ी वीितनममड ी झाली आहे,

ये

झालेल्हया

ाचा खाडच्या

प्रीलिी शासनाचा खी ददशाभल
ू ीरून झालेल्हया पैशाींचा खा

अपव्यय आणि प्रील्हपाच्या दलु व्थेबाब
ीलण्या

प्रील्हपावल

आहे ,

शासनाने ीोि ी ीायडवाही ीेली वा

(५) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

श्री. एिनाथ मशांदे : (१) व (२) • पि
ु े शहला

तनमाडि होिाला ीचा खला

जिलवण्याीली ा व तनमाडि होिाऱ्या गॅसपासन
ू वीितनममड ी ीलण्याीली ा पि
ु े
महानगलपामलीेदवाले पि
ु े शहला
प्रील्हप उभालण्या

आले हो .े

ववीेंद्री

पध्द ीने एीूि २५ बायोगॅस

• या प्रील्हपाींच्या उभालिीीली ा रु.१७.८३ ीो्ी एवढा ाचा खड आलेला आहे .
• या प्रील्हपाीं

पि
े े ीचा खला जिलवला िा
ू ड क्म न

नसन
ू ीाही प्रील्हप बींद

असल्हयाचा खी

क्राल सिग नागली मींचा ख याींनी माचा खड, २०१९ मध्ये ववचा खाललेली

• उपलोक्

प्रील्हपाींपी
ै ी ीाही प्रील्हप फेलतनववदा ीाढण्याीली ा व आवश्यी

हो ी, हे ाले आहे .
त्सया

ाींब्रत्री दरु
ु ्त्सया ीलण्यासाठी बींद हो ,े ही व् जु ्थ ी आहे .

• हडपसल येथील २ प्रील्हप बींद असन
ड िे दरु
ू पि
ू प
ु ्

ीरुन नव्याने उभालावे

लागिाल असल्हयाने प्रील्हपाचा खे ्रक्चा खलल ऑडी् ीेले असन
ीं ाने
ू त्सया अनष
ु ग
पढ
ु ील ीायडवाही सरु
ु आहे .
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•

थावप, बींद प्रील्हपाींबाब

आवश्यी ीायडवाही ीरुन धानोली, फुलेनगल,

ले ल्हवे म्यणु झयम, पेशवे पाीड येथील २ प्रील्हपाींपी
ै ी १ व वडगाव १ व २ हे
प्रील्हप

ीायाडजन्व

जिलवण्या

ये

• सदय ज्थ ी
अव्थे

आहे .

ीलण्या

आलेले

असन
ू

थ
े े

पि
ू ड

क्म न
े े

आहे, असे पि
ु े महानगलपामलीेने ीळववले आहे .

ीचा खला

पेशवे पाीड येथील १ व हडपसल येथील २ प्रील्हप सध्या बींद

(३) व (४) • ऑक््ोबल, २०१५

े डडसेंबल, २०१९ पयं

ीायाडजन्व

असलेल्हया

एीूि प्रील्हपाींमधून सम
ु ाले १८५० मेगावॅ् वीितनममड ी ीलण्या आलेली आहे .
• सेचा ख ऑक््ोबल, २०१५ े डडसेंबल, २०१९ पयं सदल प्रील्हपाींमध्ये एीूि
१४१४५५१ मे.्न ओला ीचा खला जिलवण्या
• सदल ीचा खला प्रील्हपाींचा खे

आलेला आहे.

ाींब्रत्री ववश्लेषि/लेाा परलक्ि ीलण्याीली ा

लाषरीय पयाडवलि अमभयाींब्रत्रीी व अनस
ीं ान सीं्था (NEERI) या शासीीय
ु ध
सीं्थेीडून लेाा परलक्ि ीेलेले आहे .

• सदल सीं्थेने सचा ख
ीं ाने योग्य त्सया सध
ु ववलेल्हया उपाययोिनाींच्या अनष
ु ग
ु ालिा
ीलण्या

ये

असल्हयाचा खे पि
ु े महानगलपामलीेने ीळववले आहे .

(५) प्रश्न उद्ाव

नाही.

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

मलिापरू ते धरणगाि (जज.बल
ु ढाणा) या रस्त्याची झालेली दरु िस्था
(१५)

*

२२३५

श्री.राजेश एिडे (मलिापरू ) :

सन्माननीय सािवजननि

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील
ीाय (१) मलीापलू
े धलिगाव (जि.बल
ु ढािा) या ल्त्सयाचा खी ाड्ड्याींमळ
ु े अत शय
दलु व्था झाली असन
ू वाह ी
ु ीस अयोग्य झाला असल्हयाने सदल ल्त्सयावल
अपघा ाचा खे प्रमािही मोठ्या प्रमािा

वाढले असल्हयाचा खी बाब ददनाींी १०

नोव्हें बल, २०१९ लोिी वा त्सयासम
ु ालास तनदशडनास आली आहे , हे ाले आहे
ीाय,
(२)

असल्हयास,

सदल

ल्त्सयाच्या

ाड्ड्याींचा खी

मिबु ीीलि आणि नू नीीलि ीलण्याबाब
ीेली वा ीलण्या

ये

आहे,

(३) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

दरु
ु ् ी

ीरून

ल्त्सयाचा खे

शासनाने ीोि ी ीायडवाही
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श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) होय, हे अींश

ाले आहे .

सदल ीाम ीेंद्र शासनाच्या भाल ीय लाषरीय लािमागड प्राधधीलिाच्या

अात्सयारल ील आहे . ववषयाींकी
प्राधधीलिामाफड

ल्त्सयाचा खे ीाम भाल ीय लाषरीय लािमागड

लाषरीय महामागड क्र.६

भागाच्या चा खौपदलीीलिाचा खा भाग असन
ू
आय.एल.ॲण्ड

एफ.एस.

ीींपनीमाफड

मधधल अमलाव ी

े धचा खाली

सदल ीाम सन २०१६ मध्ये

हा ी

घेण्या

आले

हो .े

ीींपनीच्या आधथडी डबघाईमळ
ु े िल
ु ै २०१८ पासन
ू सदल ीाम बींद पडले.

पलीं ु
सेचा ख

सप््ें बल २०१९ दलम्यान झालेल्हया अत वषृ ्ीमळ
ु े अज् त्सवा ील ल्त्सयावलील
पाण्याचा खा तनचा खला न झाल्हयाने ल् ा क्त ग्र्

झाला हो ा, असे प्रील्हप

सींचा खाली, भाल ीय लाषरीय लािमागड प्राधधीलि, अमलाव ी याींनी ीळववले
आहे .

(२) सदयज्थ ी

ल् ा वाह ी
ु ीयोग्य ठे वण्याच्या दृजष्ने प्राधधीलिामाफड

ाड्डयाींचा खी आवश्यी व
ीामाीरल ा

ा डीचा खी दरु
ु ् ी ीलण्या

आय.एल.ॲण्ड

दद.०२.०८.२०१९ लोिी ाींडी
उवडरल

ीामाीरल ा

मागववण्या
ीामाबाब

एफ.एस.

ीलण्या

प्राधधीलिाच्या

ीींपनीसोब

ीेलेला

सेचा ख सदल

ीलालनामा

आला असन
ू चा खौपदलीीलिाच्या मळ
ू
ददल्हली

आल्हया असन
ू तनववदा तनयक्
ु ीबाब

एवप्रल २०२० पयं

आली आहे .

मख्
ु यालयाीडून

तनववदा

ीायडवाही सरु
ु आहे . सदल

ीलालनामा होिे अपेक्षक्

आहे , असे प्रील्हप

सींचा खाली, भाल ीय लाषरीय लािमागड प्राधधीलि, अमलाव ी याींनी ीळववले
आहे .

(३) प्रश्न उद्ाव

नाही.

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

चांद्रपूर महानगरपामलिा येथे िायवरत असलेल्या सफाई
िामगाराांच्या मागण्याांची पूतत
व ा िरण्याबाबत

(१६)

*

२७७५

श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार (बल्लारपरू ) :

सन्माननीय नगर

वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय (१) चा खींद्रपलू महानगलपामलीा येथे ीायडल
मागण्याींचा खी पू ड ा ीलण्याबाब

असलेल्हया सफाई ीामगालाींच्या

वव.स.स. बल्हलालपलू याींनी आयक्
ु , चा खींद्रपलू
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शहल महानगलपामलीा याींना ददनाींी १४ डडसेंबल, २०१९ लोिी वा त्सयासम
ु ालास
लेाी तनवेदन सादल ीेले आहे, हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्हयास, याबाब

शासनाने ीोि ी ीायडवाही ीेली वा ीलण्या

आहे,

(३) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

ये

?

श्री. एिनाथ मशांदे : (१) होय. चा खींद्रपलू महानगलपामलीेीडे ददनाींी २३/१२/२०१९
लोिी असे पत्र प्राप्

झाले आहे .

(२) व (३) चा खींद्रपलू महानगलपामलीेीडून प्राप्
तनवेदनासोब
उपज्थ

अहवालानस
ु ाल, ववषयाधीन

िोडलेल्हया ददनाींी ०२/१२/२०१९ च्या पत्रा

ीलण्या

एीूि ०८ मद्द
ु े

आले हो .े या ील मद्द
ु ेतनहाय उत्स ल ाालीलप्रमािे -

• मद्द
ु ा क्र.०१ :- या ील २२ प्रीलिे शासन तनयमाप्रमािे अपात्र असन
ू ,
त्सयाींना वालसाहक्ीाचा खा लाभ अनज्ञ
ु ेय हो

नाही.

• मद्द
ु ा क्र.०२:- या ील प्रीलिा , ऐजच्िी सेवातनवत्सृ ी घे ली असन
ू , एीूि
सेवा

२०

वषाडपेक्ा

ीमी

झाल्हयाने,

अींमलबिाविीच्या अनष
ीं ाने तनगडमम
ु ग
वालसाहक्ी अनज्ञ
ु ेय हो

त्सयाींच्या सासऱ्याच्या रलक्

नाही.

लाड-पागे

ीमम्ीच्या

मशफालशी

दद.१२/११/१९९४ नस
ु ाल त्सयाींचा खे वालसाींना

थावप, त्सयाींच्या घला ील अिडदालाींच्या पत्सनीस

िागेवल वालसा हक्ीाने सन २००३ मध्ये सफाई

ीामगाल पदावल तनयक्
ु ी दे ण्या

आलेली आहे .

• मद्द
ु ा क्र.०३ :- यानस
ु ाल चा खींद्रपलू महानगलपामलीेच्या मींिूल आीृ ीबींधानस
ु ाल
सफाई ीामगालाींचा खी ४६२ पदे मींिूल असन
ू , प्रत्सयक्ा

४७६ ीमडचा खाली ीायडल

आहे . या ील १० सफाई ीामगालाींना त्सयाींच्या शैक्णिी पात्र न
े स
ु ाल प्रत्सयक्
पदोन्न ी

ददलेली

असन
ू ,

२८

सफाई

ीामगालाींना

पात्र न
े स
ु ाल ्े बल वीड व इ ल ीामे सोपववण्या
• मद्द
ु ा क्र.०४ :- मींिूल पदाींपेक्ा िा्

पदे ीायडल

त्सयाींच्या

आलेली आहे .
आहे .

• मद्द
ु ा क्र.०५ :- सफाई ीामगालाींना दलमहा पगालाचा खी ज्लप दे ण्या

शैक्णिी

ये .े

• मद्द
ु ा क्र.०६ :- पदोन्न ी प्रीलिे तनीाली ीाढ ाना ीमडचा खाली तनवड
समम ीचा खी मींिुली घेऊन आदे श पारल

ीलण्या

ये

आहे .

• मद्द
ु ा क्र.०७ :- या ील ३४ ीामगालाींचा खी सवव् ल मादह ी ववदह
पलु ाव्यातनशी ०७ ददवसा

नमन्
ु या

सादल ीलण्याबाब , ददनाींी ०२/१२/२०१९ च्या
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पत्राचा खे तनवेदी े मािी जिल्हहा सधचा खव, अणाल भाल ीय सफाई मिदलू ीाँगेस,

चा खींद्रपलू याींना ददनाींी ०४/०२/२०२० च्या पत्रान्वये ीळववले आहे . अदयाप
सदलचा खी मादह ी महापामलीेीडे प्राप्

झालेली नाही.

• मद्द
ु ा क्र.०८ :- या मद
ु यानस
ु ाल ददनाींी १३/०२/२०२० च्या पत्रान्वये
तनवेदनी े याींना महापामलीेीडून ीळववण्या

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

आले आहे .

वपांपरी धचांचिड (जज.पुणे) िरीता मोशी येथे निीन न्ययायालयाच्या
इमारतीच्या बाांधिामास ननधी उपलब्ध होणेबाबत

(१७)

*

३९२९

श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय (१) वपींपली धचा खींचा खवड (जि.पि
ु े) उदयोगनगली ील मोलवाडी येथील न्यायालयाच्या

इमाल ीचा खे महानगलपामलीेने ्थापत्सय ववषयी लेाापलीक्ि ीरून सदल
इमाल
(२)

धोीादायी असल्हयाचा खे िाहील ीेले आहे, हे ाले आहे ीाय,

असल्हयास,

वपींपली

धचा खींचा खवड

मधील

वीील,

पक्ीाल,

नागरली,

लोीप्रत तनधी, बाल असोमसएशन याींनी लाज्यशासनाीडे सा त्सयाने नवीन
इमाल

बाींधण्याबाब

आहे ीाय,

तनवेदने ददली असन
ु पाठपलु ावाही ीेला आहे , हे ही ाले

(३) असल्हयास, वपींपली धचा खींचा खवड प्राधधीलिाने पेठ क्र. १४ मोशी येथील १५
एील िागा सन २००९ मध्ये नवीन न्यायालयाचा खी इमाल
न्यायालयाीडे ह् ाीं रल

ीेली आहे , हे ही ाले आहे ीाय,

(४) असल्हयास, सदल मोशी येथील तनयोजि

बाींधण्यासाठी

न्यायालयाच्या इमाल ीच्या

बाींधीामासाठी उच्चा ख न्यायालयाने मींिूल ीेलेला १२४ ीो्ी रुपयाींचा खा प्र् ाव
लाज्य शासनाीडे मींिलु ी अभावी प्रलींब्रब

आहे, हे ही ाले आहे ीाय,

(५) असल्हयास, सदल प्र् ाव मींिूल ीरुन सदल न्यायालयाचा खी इमाल
बाींधण्याबाब

शासन् लावल ीोि ी ीायडवाही ीलण्या

(६) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

आली वा ये

आहे ,
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श्री. उद्धि ठािरे : (१) वपींपली धचा खींचा खवड येथे सध्या अज् त्सवा

असलेल्हया

असन
ू सदल इमाल ीचा खी दरु
ु ् ी ीलण्याबाब

ीेले आहे .

इमाल ीचा खे महानगलपामलीेीडून ्थापत्सयववषयी लेाापलीक्ि ीलण्या
लेाापलीक्ीाने सधू चा ख

(२) होय. वपींपली धचा खींचा खवड येथे नवीन न्यायालयीन इमाल
लोीप्रत तनधी याींनी तनवेदन ददले आहे, हे ाले आहे .

आले

बाींधण्याबाब

(३) होय. वपींपली धचा खींचा खवड नवनगल ववीास प्राधधीलिाच्या पेठ क्र.१४ येथील
६५७०० चा खौमी िागा ववधध व न्याय ववभागास ह् ाीं ली
आहे .

(४) व (५) होय. प्राप्
मान्य ा प्राप्

ीलण्या

ीलण्या

प्र् ावास सावडितनी बाींधीाम ववभागामाफड

आली

ाींब्रत्री

आली असन
ू , त्सयानस
ु ाल रु.११७.४६ ीो्ी इ क्या

कीीं म ीस प्रशासीीय मान्य ा दे ण्याचा खा प्र् ाव शासनाच्या ववचा खालाधीन आहे .
(६) प्रश्न उद्ाव

नाही.

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

िोल्हापूर महानगरपामलिेच्या थेट पाईपलाईन पाणीपुरिठा योजनेबाबत
(१८)

*

३४५२

श्री.प्रिाश आब्रबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय नगर

वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) ीोल्हहापलू महानगलपामलीेच्या थे् पािीपलु वठा पाईपलाईन योिनेचा खा

वाढीव ाचा खड ५०० ीो्ीींवल पोहचा खूनही व ठे ीेदालास २ वेळा मद
ु वाढ दे ऊनही
योिनेचा खे ीाम सींथ ग ीने सरू
ु आहे, हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्हयास, ठे ीेदाल िे.ीे.सी. ीींपनीने आिाी १ वषाडचा खी मद
ु वाढ

माधग ली असन
ू अदयापपावे ो ददनाींी २२ ऑग््, २०१४ लोिी वीडऑडडल
दे ऊनही आि ागाय
योिनेचा खा ाचा खड वाढ

योिनेचा खे ीाम पि
ू ड झाले नसल्हयामळ
ु े ददवसेंददवस

आहे, हे ही ाले आहे ीाय,

(३) असल्हयास, दध
ु गींगा धलि क्ेत्रा ील िॅीवेलचा खे ीाम आणि सोळाींीूल
येथील पाईपलाईनचा खे ीाम वेळे
मब
ु ली

पािी ममळावे

ीलण्या

ये

सेचा ख

पि
ू ड ीरून ीोल्हहापलू वामसयाींना शध्
ु द व

या

शे ीऱ्याींना नी
ु सान भलपाई दे ण्याबाब
आहे ,

योिनेमळ
ु े

बाधध

झालेले

ल् े

व

शासनाने ीोि ी ीायडवाही ीेली वा

(४) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?
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श्री.

एिनाथ

ीायडक्रमाीं गड

मशांदे

:

(१)

व

(२)

ीेंद्र

शासनाच्या

UIDSSMT

ीोल्हहापलू शहलाचा खी भववषया ील शध्
ु द पािीपलु वठ्याचा खी गलि

भागववण्याीली ा

ीाळम्मावाडी

धलि

िलाशया न
ू

थे्

पाईपलाईनदवाले

पािीपलु वठा ीलण्याचा खी योिना असन
सदल योिनेच्या ज्वीृ
ू
कीीं म

रु. ४८८.७४ ीो्ी इ ीी आहे .

तनववदे चा खी

• सदल योिनेचा खा ीायाडलींभ आदे श ददनाींी २२/०८/२०१४ लोिी दे ण्या
असन
ू योिना पि
ु ड ीलण्याचा खी मळ
ु मद
ु
सदल

या

योिनेस

दद.३१/०५/२०१८

दद.३१/१२/२०१९ लोिीपयं

दद.२१/११/२०१६ पयं

पयं

पदहली

दस
ु ली वाढीव मद
ु वाढ दे ण्या

• ववववध ववभागाच्या पलवानग्या वेळे
मागाडमधील ग्रामपींचा खाय

प्राप्

वाढीव

हो ी.

आली.

आला

दनीं ल

मद
ु वाढ

व

न झाल्हयाने, पाईपलाईन

हद्दी ील अडचा खिी व ववलोध

सेचा ख वविेचा खे ााींब व

डी.पी. मशफ्ीींगच्या ीामास झालेला ववलींब यामळ
व
ु े सदल योिना मळ
ु
वाढीव मद
ु ी

पि
उक्
ु ड होऊ शीली नसन
ू

ीालिाींमळ
ु े चा ख ीींत्रा्दालाने

पन
ु श्चा ख १ वषाडच्या मद
ु वाढीचा खी मागिी ीेली आहे , अशी व् जु ्थ ी
महानगलपामलीेने ीळववली आहे .
• सदल योिनेच्या ज्वीृ

तनववदे मध्ये भाववाढीच्या अ्ीींचा खी

ल द
ु नसल्हयाने

मींिूल लक्ीमेच्या मयाडदे चा ख ीींत्रा्दालास प्रील्हप पि
ू ड ीलण्याचा खे बींधन आहे ,
असे ीोल्हहापलू महानगलपामलीेने ीळववले आहे .

(३) दध
ु गींगा धलि क्ेत्रा ील िॅीवेलच्या ाोदाईचा खे ीाम
ाींब्रत्री बाबीींचा खी ीामे (ीाही अीं गड

सेचा ख, अनष
ीं ीी
ु ग

ीामे वगळ ा) पि
ू ड झाली आहे .

हे डवक्सडचा खे ीाम सरु
ु ीलण्यासाठी धलिा ील पाण्याचा खी पा ळी ीमी ीलिे
आवश्यी

असल्हयाने

याबाब

महानगलपामलीेीडून

ववभाग याींच्याीडे पाठपलु ावा सरु
ु आहे .
• सोळाींीूल ग्राम्थाींच्या ववलोधामळ
ु े
शक्य झाले नाही. यासींदभाड

ीोल्हहापलू

थ
े ील पाईपलाईनचा खे ीाम सरु
ु ीलिे

ग्राम्थाींशी वालीं वाल चा खचा खाड सरु
ु असन
ू सदलचा खे

ीाम सत्सवल सरु
ु ीलण्याचा खे महानगलपामलीेचा खे प्रयत्सन आहे .
• ज्वीृ

तनववदे नस
ु ाल पाईपलाईनच्या ीामाींमळ
ु े बाधी

ल्त्सयाींचा खी दरु
ु ् ी सींबधीं ध

पा्बींधाले

ीींत्रा्दालाीडून ीरुन घेण्या

झालेल्हया ीाही

आली आहे .

25
• जिल्हहा परलषद व सावडितनी बाींधीाम ववभाग याींच्या मान्य ा घेऊन
त्सयाींच्या हद्दी न
ू पाईपलाईन ्ाीण्या
दे ण्याचा खा प्रश्न उद्ाव
(४) प्रश्न उद्ाव

आल्हयामळ
ु े शे ीऱ्याींना नी
ु सानभलपाई

नाही, असे महानगलपामलीेने ीळववले आहे .

नाही.

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

घोडबांदर रोड (ठाणे) येथील ओिळा मोघरपाडा मेरो िारशेडचा सव्हे
िरताना शेतिऱ्याांना विश्िासात न घेतल्याबाबत
(१९)

*

१८७

अॅड.आमशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी

(विलेपाले), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी

पजश्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल),

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.महे श बालदी (उरण), श्री.अतल
भातखळिर
ु
(िाांददिली पि
ू )व , श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपरू

दषिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.मशरीष चौधरी
(रािेर), श्रीमती मांदा म्हा्े (बेलापरू ) :

सन्माननीय नगर वििास मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय -

(१) ठाण्या ील घोडबींदल लोड येथील ओवळा मोघलपाडा येथे ाालभम
ू ी िागे

मेरो प्रील्हपासाठी एमएमआलडीएने मेरो ीालशेडचा खे आलक्ि ्ाीले आहे , हे
ाले आहे ीाय,

(२) असल्हयास, या ीालशेडसाठी सम
ु ाले १०० एील िागा एमएमआलडीएला

आवश्यी असन
ू एमएमआलडीएचा खे अधधीाली व जिल्हहाधधीाली ीायाडलय याींनी
शेीडो

पोलीसाींच्या

शे ीऱ्याींना ववश्वासा

बींदोब् ा

मेरो

ीालशेडचा खा

सव्हे

न घे ल्हयाने या सव्हे ला ्थातनीाींनी

ीेल्हयाचा खी बाब माहे िानेवाली, २०२० च्या पदहल्हया आठवडया
तनदशडनास आली आहे, हे ही ाले आहे ीाय,
(३) असल्हयास, उक्

ील

शे ी-याींना योग्य

अस ाना

ीर व ववलोध

वा त्सयादलम्यान

ो मोबदला ममळाला पादहिे,

शे ीऱ्याींचा खे पि
ू ड समाधान होवन
ू , त्सयाींना न्याय दयावा व त्सयानीं ल पढ
ु े
ीालशेडचा खे ीाम सरु
ु ीला व अशी ्पष् भमू मीा शे ीऱ्याींीडूनचा ख घेण्या
आली आहे, हे ही ाले आहे ीाय,
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(४) असल्हयास, उक्
ीेली वा ीलण्या

ये

प्रीलिी शासनाने ीोि ी ीायडवाही वा उपाययोिना
आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

श्री. एिनाथ मशांदे : (१), (२), (३), (४) व (५) ठािे येथे मेरो ीालशेडीली ा

मौिे. मोघलपाडा येथील सव्हे नीं. ३० या ममळी ी पैीी शासीीय िममनीवल

ीालडेपो व पोचा खमागाडीली ा सव्हे नीं. २७, २८ व २९ असे एीूि ४१.५ हे .आल.
क्ेत्र प्राधधीलिामाफड

प्र् ावव

ीलण्या

आले आहे . त्सयानष
ीं ाने मौिे
ु ग

मोघलपाडा येथील िममन मेरो ीालशेडीली ा आलक्षक्

ीलण्यासाठी मींिूल

ववीास योिनेमध्ये फेलबदल ीलण्याचा खा प्र् ाव शासनाच्या ववचा खालाधीन आहे .

मौिे मोघलपाडा येथील सीं.नीं ३० या िममनीचा खे ददनाींी ०६.०१.२०२०

लोिी मोििीचा खी

ालीा तनजश्चा ख

दलम्यान शे ीली / ग्राम्थाींनी

ीलण्या

सदल िागेचा खी सींपि
ू ड मोििी ीरुन त्सयाींच्या

ाब्या ील क्ेत्र नीाशावल मसमाींकी

बैठी घेण्या

यावी,

आली हो ी. मात्र प्रत्सयक् मोििी

ीलावे

सेचा ख मोबदला तनजश्चा ख ीबाब

दनीं ल मोििीचा खी ीायडवाही ीलावी अशी मागिी

ीेल्हयाने मोििीचा खी ीायडवाही झाली नाही.

मौिे मोघलपाडा येथील स.नीं. ३० या ममळी ीचा खी मोििी झाल्हयानीं ल

वा्प ीेलेले क्ेत्र, सलीाली अत क्रमणि
मादह ी प्राप्

क्ेत्र व मशल्हली क्ेत्र याबाब चा खी

झाल्हयानीं ल मोबदला तनजश्चा ख ी सींदभाड

सींबधीं ध

समन्वयाने तनिडय घेण्याचा खे तनयोजि आहे .
-----------------

ववभागाींच्या

उमरखेड (जज.यितमाळ) तालुक्यातील उमरखेड-नतिडी-टािळी राजापूर
(२०)

*

या रस्त्याांची दरु िस्था झाली असल्याबाबत

३३४१

श्री.नामेदि ससाने (उमरखेड) :

सन्माननीय सािवजननि

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील
ीाय -

(१) उमलाेड (जि.यव माळ)
ल्त्सयाींचा खी

प्रचा खींड

दलु व्था

ालक्
ु या ील उमलाेड-त वडी-्ाीळी-लािापलू या

झाली

असन
ू

या

ल्त्सयाींचा खी

ा डीने

दरु
ु ् ी

ीलण्याबाब चा खे लेाी तनवेदन माहे नोव्हें बल, २०१९ मध्ये वा त्सयादलम्यान
उपववभागीय अधधीा-याींना ददले आहे, हे ाले आहे ीाय,
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(२) असल्हयास, तनवेदनानस
ु ाल या क्त ग्र्

ल्त्सयाींचा खी दरु
ु ् ी ीलण्याीरल ा

शासनाने ीोि ी ीायडवाही ीेली वा ीलण्या
(३) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

ये

आहे,

श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) होय, हे ाले आहे .
(२) व (३) उमलाेड

े त वडी हा इजिमा दिाडचा खा २०९ क्रमाींीाचा खा ल् ा असन
ु

ल्त्सयाचा खी एीूि लाींबी ९.०० की.मी. आहे . सन २०१८-१९ मध्ये DPC अीं गड

रु. ५०.०० लक् कीीं म ीचा खे ीाम सावडितनी बाींधीाम ववभाग, पस
ु द याींचा खेीडे
मींिुल असन
ू दरु
ु ् ीचा खा वाव की.मी. ४/००

े ५/५०० असा आहे . सदयज्थ ी

ीामाचा खे दठीािी १.०० की.मी. लाींबीचा खे BBM चा खे ीाम पि
ु ड झाले असन
ू
उवडली

०.५० की.मी. ाडीीलिाचा खे ीाम प्रग ी

आहे .

्ाीळी लािापलू उमलाेड ल् ा हा इजिमा दिाडचा खा २०७ क्रमाींीाचा खा

ल् ा असन
ू , लाींबी ७.९० की.मी. आहे . या ल्त्सयावल दरु
ु ् ीचा खे ीाम पि
ु ड
ीलण्या

येऊन ल् ा वाह ी
ु ीस सलु ळी

ीलण्या

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

आला आहे .

मनमाड शहरािररता मांजूर असलेली िायमस्िरूपी िरां जिन धरण
शाश्ित उद्ाि पाणी पुरिठा जलयोजना मांजूर झाल्याबाबत

(२१)

*

१३७५

श्री.सह
ु ास

(आण्णा)

व्दारिानाथ

िाांदे

(नाांदगाि) :

सन्माननीय नगर वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय (१) महालाषर सव
ु िड ियीं ी नगलोत्सथान ीायडक्रमाीं गड
लोीसींख्या

असलेल्हया

ीलीं िवन धलि शाश्व

मनमाड

( ा.नाींदगाव)

१ लाा ३० हिाल

शहलाीरल ा

ीायम्वरूपी

उद्ाव पािी पलु वठा ही ३०० ीो्ीीं रुपयाींचा खी

िलयोिना मींिूल झाल्हयाचा खी बाब माहे डडसेंबल, २०१९ मध्ये वा त्सया दलम्यान
तनदशडनास आली आहे, हे ाले आहे ीाय,
(२)

असल्हयास,

मा.अप्पल

मख्
ु य

सधचा खव,

पािी

पलु वठा

ववभाग

याींनी

मनमाडच्या नागरलीाींचा खा पाण्याचा खा प्र् ाव सादल ीलण्याचा खे तनदे श माहे िून,
२०१९ मध्ये वा त्सयादलम्यान ददले आहे , हे ही ाले आहे ीाय,
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(३) असल्हयास, ीलीं िवन धलिा न
ू मनमाड शहलास पािी पलु वठा ीलावयाचा खा
झाल्हयास प्र ीव्यक् ी १३५ मल्सड पािी ममळिाल आहे, हे ही ाले आहे ीाय,

(४) असल्हयास, मनमाड नगलपामलीेीडे पलु े सा तनधी उपलब्ध नसल्हयाने सदल
योिना लाबवविेसाठी शासन ् लावरून प्रशासीीय मान्य ा दे ऊन तनधी
उपलब्ध होिाल आहे, हे ही ाले आहे ीाय,
(५) असल्हयास, मनमाड शहलासाठी
प्र् ावव

ीाय आहे,

असलेली ीलीं िवन-मनमाड िलयोिनेच्या ीामाचा खी सध्यज्थ ी

(६) असल्हयास, उक्
ये

सेचा ख मागड्थ असलेली २४ गावे ममळून

प्रीलिी शासनाने ीोि ी ीायडवाही ीेली वा ीलण्या

आहे,

(७) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

श्री. एिनाथ मशांदे : (१), (२), (३), (४), (५), (६) व (७) • मनमाड शहला ील
नागरलीाींना ीायम्वरूपी पािीपलु वठा ीलण्यासींदभाड
उद्भव ववचा खाला

घेऊन पािीपलु वठा योिना प्र् ावव

• सदलील योिनेसद
ीं भाड
महालाषर

िीवन

तनयक्
ु ी ीलण्या
माफड

चा खालू आहे .

आहे .

मनमाड नगलपरलषदे माफड

प्राधधीलिाचा खी

आलेली आहे .

• सदलील प्रील्हपाबाब

ीलीं िवि धलि शाश्व

प्रील्हप

व्यव्थापी

ठलाव पारल
सल्हलागाल

ीरून

म्हिून

ववववध बाबी ववषयीचा खी ीायडवाही मनमाड नगलपरलषदे

• ददनाींी २०.०६.२०१९ च्या आढावा बैठीी

मा.अपल मख्
ु य सधचा खव, पािी

पलु वठा व ्वच्ि ा ववभाग याींच्या तनदे शानस
ु ाल नाींदगाव व येवला शहलाींना
ीलीं िवन योिने न
े ाब
ू पािी पलु वठा ील ा येण्याच्या शक्य ब
अहवाल

सवव् ल

याल ीलण्याचा खे तनदे श महालाषर िीवन प्राधधीलिास ददलेले हो .े

• त्सयास अनस
ु रून महालाषर िीवन प्राधधीलिादवाले
मागड्थ २४ गावाींच्या पािीपलु वठा सींदभाड

मनमाड शहल व

पव
ू ड व्यवहायड ा अहवाल महालाषर

िीवन प्राधधीलिाने शासनाीडे सादल ीेला आहे .

• हा पव
ू ड व्यवहायड ा अहवाल शासनाच्या ववचा खालाधीन आहे .
-----------------
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मुांबईतील माझगाांि, ताडिाडी येथील बी.आय.टी.
चाळीांच्या पुनविविासाबाबत

(२२)

*

१५९३

श्रीमती याममनी यशिांत जाधि (भायखळा) :

सन्माननीय

नगर वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय (१) मब
ुीं ई ील माझगाींव,

ाडवाडी येथील बी.आय.्ी. चा खाळीींचा खा पन
ु ववडीास

प्रील्हपाचा खे इलादा पत्र मब
ींु ई महानगलपामलीेने ददनाींी ३ मे, २०१८ लोिी वा
त्सयासम
ु ालासच्या पत्रान्वये लद्द ीेले, हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्हयास, इलादा पत्र लद्द ीलण्याचा खी सवडसाधालि ीालिे ीाय आहे ,

(३) असल्हयास, सदलचा खा पन
ु ववडीास प्रील्हप मागी लागन
ू बी.आय.्ी. चा खाळीीं ील
वव्थावप

झालेल्हया

ीु्ुींबाींना

पन्
ु हा

पन
ु ववडीसी

इमाल ी

सदतनीा

ममळण्याच्या दृष्ीने शासन ीोि ी उपाययोिना ीलिाल आहे वा ीरल
आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

श्री. एिनाथ मशांदे : (१) हे ाले आहे .

(२) सदल प्रीलिी सहीाली गह
ु
ृ तनमाडि सीं्थेने तनयक्
ददनाींी १६.०५.२००८ लोिी इलादापत्र दे ण्या

आले हो .े

ीेलेल्हया ववीासीास

सदल इलादापत्र लद्द ीलण्याचा खी ीालिे ाालीलप्रमािे आहे -

• ववीासीाने इलादापत्रा ील आवश्यी त्सया अ्ीींचा खी पू ड ा ीेली नाही.
• पन
ु ववडीासा

लक्िीय प्रग ी झाली नाही.

• सदल दठीािच्या ववदयमान इमाल ीींचा खी दरु
ु ् ी ीलण्याबाब
महानगलपामलीेमाफड

ववीासीाशी

ीेल्हयानीं ल सध्
ु दा ववीासीामाफड
आली नाही.

पाठपलु ावा

दरु
ु ् ीबाब

व

वेळोवेळी

बह
ुीं ई
ृ न्मब

पत्रव्यवहाल

ीोि ीही ीायडवाही ीलण्या

सदल इलादापत्र लद्द ीेल्हयाप्रीलिी ववीासीाने मा.उच्चा ख न्यायालय, मब
ुीं ई

येथे रल् याधचा खीा क्रमाींी ३४४१/२०१८ दााल ीेली असन
ू , मा.न्यायालयाच्या
आदे शानस
ु ाल

पढ
ु ील

ीायडवाही

महानगलपामलीेने ीळववले आहे .

ीलण्या

येिाल

असल्हयाचा खे

बह
ींु ई
ृ न्मब
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(३) व (४) माझगाींव
समम ीने

ाडवाडी बी.आय.्ी. चा खाळ तनवासी वसाह

मा.सवोच्चा ख

न्यायालया

ववशेष

अनम
ु ी

बचा खाव ीृ ी

याधचा खीा

क्रमाींी

३९११४/२०१२ मध्ये ह् क्ेप अिड क्रमाींी ११८५३२/२०१८ अन्वये, बी.आय.्ी.

चा खाळीींचा खा पन
ु ववडीास ीलण्यासाठी अिड दााल ीेला आहे . सदल याधचा खीेवलील
सन
ु ाविी प्रलींब्रब

आहे .

थावप, ववीास तनयींत्रि व प्रोत्ससाहन तनयमावली २०३४ अीं गड

ववतनयम ३३(७) नस
ु ाल महापामलीेच्या लदहवाशाींनी ्थापन ीेलेल्हया सहीाली
गह
ृ तनमाडि सीं्थेने सवडसाधालि सभे

एीम ाने ठलाव सींम

ीरुन बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगलपामलीेस पन
ु ववडीास प्र् ाव सादल ीलिे आवश्यी आहे .

सेचा ख, इलादापत्र लद्द ीेल्हयानीं ल सदल दठीािच्या सहीाली गह
ृ तनमाडि

सीं्थेमाफड

आिपयं

नवीन पन
ु ववडीास

प्र् ाव सादल ीलण्या

नसल्हयाचा खे बह
ृ न्मींबई महानगलपामलीेने ीळववले आहे .

आला

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

िळां बोली (ता.पनिेल, जज.रायगड) मसडिो हद्दीतील िसाहतीमधील जीणव
झालेल्या जलिादहनीतून होणारा दवु षत पाणी पुरिठा

*

(२३)

१४८

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महे श बालदी (उरण),

अॅड.आमशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती
मननषा चौधरी (ददहसर) :
ाल
ु ासा ील ील ीाय -

सन्माननीय नगर वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा

(१) ीळीं बोली ( ा.पनवेल, जि.लायगड) मसडीो हद्दी ील वसाह ीमधील २५
वषाडहून

अधधीीाळ

होिाऱ्या दवु ष

वापला

असलेल्हया

िीिड

झालेल्हया

िलवादहनी न
ू

पािी पलु वठ्यामळ
ु े नागरलीाींच्या आलोग्यास धोीा तनमाडि

झाला असल्हयाचा खे माहे नोव्हें बल, २०१९ मध्ये वा त्सयादलम्यान तनदशडनास आले
आहे, हे ाले आहे ीाय,
(२)

असल्हयास,

िीिड

झालेल्हया

पािीपलु वठ्यावलही परलिाम हो
(३) असल्हयास, उक्

ववभागा

िल

वादहन्याीं न
ू

होिाऱ्या

आहे, हे ही ाले आहे ीाय,

गळ ीमळ
ु े

िीिड झालेल्हया िलवादहन्या बदलन
ू नवीन

िलवादहन्या ्ाीण्याचा खे ीाम मसडीो प्रशासनाने सरू
ु ीेले आहे, हे ही ाले
आहे ीाय,
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(४)

असल्हयास,

नवीन

िलवादहन्या

्ाीण्याच्या

ीामाीडे

मसडीो

प्रशासनाच्या दल
ड ामळ
पािी गळ ी होऊन नागरलीाींना
ु क्
ु े िलवादहन्या न
ू
अ्वच्ि पािीपलु वठाही हो
(५) असल्हयास, उक्

आहे, हे ही ाले आहे ीाय,

प्रीलिी शासनाने चा खौीशी ीरून नवीन िलवादहन्या

्ाीण्याच्या ीामाीडे दल
ड ीलिा-या अधधीा-याींवल ीोि ी ीालवाई ीेली
ु क्
वा ीलण्या

ये

आहे,

(६) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

श्री. एिनाथ मशांदे : (१), (२), व (३) ीळीं बोली नोडमधील सेक््ल-१ मधील
ीाही भागामध्ये गळ ी झालेल्हया मल तन्सालि वाहीनीचा खे दवु ष

पािी, त्सया

भागा ील लदहवाश्याींना पािीपलु वठा ीलिा-या नळिोडिीचा खे (फेरुल) एीा
दठीािी सैल असल्हयाने त्सयामध्ये ममश्री
वाहीनीचा खी

आली आहे .
ीलण्या

झाले हो .े सदल मल तन्सालि

त्सीाळ साफसफाई ीरुन त्सया न
ु होिाली गळ ी बींद ीलण्या

सेचा ख पािीपलु वठा ीलिा-या नळिोडिीचा खी (फेरुल) सद्ध
ु ा दरु
ु ्

आले आहे .

सेचा ख ीळीं बोली नोडमधील सेक््ल-२, ३, ३ई, ४ई व ६ई या दठीािी

मसडीोने बाींधलेल्हया वसाह ीमध्ये ीींडोममतनयमच्या आवाला ील पािीपलु वठा
ीलिा-या िलवादहन्या बदलववण्या

आलेल्हया असन
ू िलवादहन्याींमधन
ू पािी

गळ ीदवाले लदहवाश्याींना अ्वच्ि पािी पलु वठा होिाल नाही याबाब
घेण्या

ये

(४) नाही.

आहे .

(५) व (६) प्रश्न उद्ाव

ीाळिी

नाही.

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

परभणी शहरास जोडणाऱ्या चारही प्रमख
ु रस्त्याांची
(२४)

*

(जजांतरू ) :

दरु िस्था झाल्याबाबत

१०४

डड.राहूल पाटील (परभणी), श्रीमती मेघना सािोरे बोडीिर

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून)

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय -
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(१) पलभिी जिल्ह्या ील ल्त्सयाींच्या झालेल्हया दलु व्थेसद
ीं भाड
न्यायालयाने ७१/२०१३ या िनदह

याधचा खीेवल सन
ु ाविी ीरुन ददनाींी १२

एवप्रल, २०१८ लोिी वा त्सयासम
ु ालास ददलेल्हया तनीाला
ात्सीाळ दरु
ु ्

मा.मब
ुीं ई उच्चा ख

ल्त्सयाींवलील ाड्डे

ीरुन सरु
ु असलेल्हया ीामाींचा खी मादह ी सींबधीं ध

दठीािी सवड

मादह ीसह फली लावावे असे मा.न्यायालयाचा खे आदे श असन
ू ही ही बाब
सावडितनी बाींधीाम ववभागाने दल
ड ी
ु क्

ीेली असल्हयाचा खी माही ी ददनाींी ११

िानेवाली, २०२० लोिी वा त्सयासम
ु ालास तनदशडनास आली आहे, हे ाले आहे
ीाय,

(२) असल्हयास, यामळ
ु े पलभिी शहला
गींगााेड, पलभिी

े मानव

चा खालही ल्त्सयाींचा खी ज्थ ी अत्सयीं
अत्सयीं

लोड, पलभिी

येण्यासाठी असलेल्हया पलभिी
े जिीं लू , पलभिी

दयनीय असन
ू सदयज्थ ी

सींथग ीने सरु
ु आहे , हे ही ाले आहे ीाय,

े वसम

या

े

ल्त्सयाींचा खी ीामे

(३) असल्हयास, सींथग ीने सरु
ु असलेल्हया ीामामळ
ु े ल्त्सयाींवल ाड्डे पडले
आहे , यामळ
ु े वाहनधालीाींना वाहन चा खालवव ाना अत्सयीं
असन
ू अपघा
दरु
ु ् ी

गैलसोयीचा खे हो

होण्याचा खीही शक्य ा वाढली आहे, त्सयामळ
ु े सदल महामागाडचा खी

ा डीने ीलण्या

यावी अशी मागिी वालीं वाल सींबधीं ध

वाहनधाली, प्रवासी व लोीप्रत तनधीींीडून ीलण्या
शासनाचा खे दल
ड हो
ु क्

आहे, हे ही ाले आहे ीाय,

ववभागाीडे

आली अस ाींनाही त्सयाीडे

(४) असल्हयास, शासनाने सदल ल्त्सयाचा खी पाहिी ीरुन सदल चा खालही प्रमा
ु

मागाडचा खी दरु
ीं ाने ीोि ी तनिडयात्समी ीायडवाही ीेली
ु ् ी ीलण्याच्या अनष
ु ग
वा ीलण्या

ये

आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) हे ाले नाही.
(२) हे अींश

पलभिी

ाले आहे .

े गींगााेड–सदल ल्त्सयाचा खे मिबू ीीलि व पन
ु बांधिीच्या

ीामाीरल ा ३० िन
ू , २०१८ अन्वये ीींत्रा्दाल सिडन इन्राीडम प्रा.मल.,
अहमदाबाद याींना ददलेल्हया ीायाडलींभ आदे शानस
ु ाल सरु
ु ीलण्या

आलेल्हया

ीामास मलाठवाड्या ील दषु ीाळी परलज्थ ीमळ
ु े पाण्याअभावी ग ी ममळालेली
नसल्हयाने ीाम सींथग ीने सरु
ु हो .े

थावप सप््ें बल २०१९ पासन
ू सदल ीाम
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िलद ग ीने प्रग ीपथावल असन
आिमम ीस सम
ू
ु ाले
भौत ीदृष्या पि
ू ड झाले आहे व उवडरल

ीाम येत्सया ६ मदहन्या

ीलण्याचा खे तनयोिन आहे .
पलभिी

४० ्क्ीे ीाम

पि
ू ड

े जिीं लू -सदलहू नववन ला.म.क्र. ७५२ ीे या ल्त्सयाच्या

रुीं दीीलि

व

मिबु ीीलि

ीामास

मे.ऋत्सवीी

प्रोिेक््

प्रा.मल.

याींना

अस ाना

थ
े ील ्थातनी नागलीीाींनी ब-याचा ख वेळेस ीाम बींद ीेल्हयाने,

दद.२०.०९.२०१७ लोिी ददलेल्हया ीायाडलींभ आदे शानस
ु ाल सदल ीाम प्रग ीपथावल
ल्त्सयाच्या द ु फाड असलेली झाडे

ोडण्यासाठी पलवनागीस झालेला ववलींब व

थ
े ील ववदयु /पािीपलु वठा वादहन्याींचा खे ्थलाीं ल वगैले ीालिाींमळ
ु े ीामास

प्रामख्
ु याने ववलींब झाला.

सेचा ख ठे ीेदालाच्या आधथडी अडचा खिीमळ
ु े ीाम सम
ु ाले

४ मदहने बींद असल्हयाने दे णाल ववलींब झाला आहे .
बाींधीाम दद.२५.०५.२०१९ पासन
ु सरु
ु ीलण्या
पयं

आले असन
ू एवप्रल २०२०

मशघ्रग ीने पि
ू ड ीलण्याचा खे तनयोिन आहे .
पलभिी

े मानव

लोड व पलभिी

थावप सदल महामागाडचा खे

े वसम -सदल ल्त्सयाींचा खी सध
ु ालिा

व पन
ु बांधिीच्या ीामाीरल ा दद.१४ एवप्रल,२०१७ अन्वये ीींत्रा्दाल मे.गॅनन
ॲण्ड डनीली मब
ुीं ई याींना ददलेल्हया ीायाडलींभ आदे शानस
ु ाल सरु
ु ीलण्या
आलेले ीाम आिमम ीस सम
ु ाले २५ ्क्ीे पि
ू ड झाले आहे .

थावप सदल ीाम

मशघ्र ग ीने पि
ू ड ीलण्याच्या दृजष्ने ीींत्रा्दालास ीेंद्र शासनामाफड
२०२० पयं

(३) पलभिी

ठलाववी उदद्दष् दे ण्या

े गींगााेड-सदल ल्त्सयावलील वेळोवेळी ाड्डे भरुन ल् ा

वाह ी
ु ीस सलु ळी
ये

आहे .

पलभिी

आले आहे .

व सलु क्षक्

ठे वण्याच्या दृजष्ने योग्य

े जिीं लू -सदल महामागाडचा खे प्रलींब्रब

प्रमािा

पाऊस झाल्हयामळ
ु े

े मानव

लोड व पलभिी

पषृ ठभागावल वाह ी
सलु ळी
ू
आली आहे

व उवडरल

प्रग ीपथावल आहे .

आले हो .े पलीं ु या

े ाड्डे पि
ू ड उाडून गेल्हयाने सदल

ाड्डे बि
ु ववण्याच्या दृजष्ने ीायडवाही सरु
ु आहे .
पलभिी

ी ाबलदाली घेण्या

बाींधीाम दद.२५.०५.२०१९

पासन
ु सरु
ु ीेल्हयानीं ल ाड्डे भलण्याचा खे ीाम ीलण्या
वषी िा्

माचा खड

े वसम –अज् त्सवा ील डाींबली

लाहण्याच्या दृजष्ने ाड्डे दरु
ु ् ी ीलण्या

नव्याने तनमाडि झालेले ाड्डे दरु
ु ् ीचा खे ीाम
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(४) सदल ल्त्सयाींचा खी ीामे मशघ्र ग ीने प्रग ीपथावल असन
ू लवीलचा ख पि
ू ड
ीलण्याचा खे तनयोिन आहे .
(५) प्रश्न उद्ाव

नाही.

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

पण
ु े महामेरोचे विस्तारीिरण मशरुर तालक्
ु यातील मशक्रापरु पयंत
िरण्यास मांजरू ी ममळण्याबाबत

*

(२५)

४३७२

श्री.अशोि पिार (मशरुर), श्री.अण्णा बनसोडे (वपांपरी) :

सन्माननीय नगर वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१)

पि
ु े

महानगल

वव् ालिीीलिामध्ये
ीाळभोल पयं

प्रदे श

तनगडी-ीात्रि,

चा खाींदिी

हा ी

घे लेल्हया

चा खौी-वाघोली,

महामेरो

माि-लोिी

मेरोच्या ीामाला मींिलू ी ददली आहे, हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्हयास, पि
ु े शहलालग
मशरुल

प्राधधीलिाने

ालक्
ु या ील मशक्रापलु पयं

मोठ्या गावामध्ये वाढत्सया नागलीीलिामळ
ु े
मेरोच्या ीामास मींिूली ममळण्याबाब

नागलीीाींनी मागिी ीेली आहे, हे ही ाले आहे ीाय,
(३) असल्हयास, याबाब
ये

शासनाीडून ीोि ी ीायडवाही ीेली वा ीलण्या

आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

श्री. एिनाथ मशांदे : (१), (२), (३) व (४) पि
ु े महानगल परलक्ेत्रा ील वाह ी
ू
व्यव्था सध
ु ालण्यासाठी अ्यास ीरुन
वाह ी
आलााड्या
ु
मशफालस ीलण्या

या माधगडीाींपी
ै ी

लामवाडी
ीलण्या

मेरो

ये

माधगडीा

तनगडी

े ीात्रि दलम्यान ्वालगे्-वपींपली-धचा खींचा खवड-

सेचा ख चा खाींदिी चा खौी
या

प्रील्हपाचा खी

अींमलबिाविी

महा

मेरोमाफड

आहे .

े

े लोिी

े मशवािीनगल मेरो माधगडीेचा खे ीाम पि
ु े

महानगल प्रदे श ववीास प्राधधीलिामाफड
ये

े वाघोली दलम्यान वनाि

असन
ु सदल माधगडीाींचा खे ीाम प्रग ीपथावल आहे . माि

ीाळभोल दलम्यान दहींिवडी
ीलण्या

आलेल्हया सवडीष

प्रश्नाधधन भाग-१ मधील मागाडवल मेरो माधगडीाींचा खी

आली आहे .

तनगडी मेरो माधगडीा

याल ीलण्या

सावडितनी ाािगी सहभागा न
ू
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पि
व्यव्था सध
ीं ाने
ु े महानगल प्रदे शा ील वाह ी
ू
ु ालण्याच्या अनष
ु ग

मेरो प्रील्हपाींचा खी ्प्या्प्याने अींमलबिाविी ीलण्यासाठी प्राथममी प्रील्हप
अहवाल / सवव् ल प्रील्हप अहवाल
आहे .

याल ीलण्याचा खी बाब

पासण्या

ये

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

जळगाि येथील िायविारी अमभयांता सािवजननि बाांधिाम उत्तर विभाग
याांची बनािट स्िािरी िरुन शासनाची िेलेली फसिणि
ू
(२६)

*

३१८१

श्री.चांद्रिाांत ननांबा पाटील (मक्
ु ताईनगर) :

सन्माननीय

सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा
ाुलासा ील ील ीाय (१) श्री.भालचा खींद्र

ळे ले याींनी ीायडीाली अमभयीं ा सावड.बाींधीाम उत्स ल ववभाग,

िळगाींव याींचा खी नोंदिी प्रमािपत्रावल बनाव् ्वाक्ली ीरुन

सेचा ख श्र.

ळे ले

व सधचा खन भोंबे याींनी श्री.ए.आल. डवी, आझाद ब्रबल्हडीींग वीडशडप यावल,
( ा.यावल, जि.िळगाव) याींच्या नावाने बनाव् दे यीे
रुपयाींचा खी

शासनाचा खी

लोीप्रत तनधीनी

फसविी
ू

ददनाींी

२०

ीेल्हयाप्रीलिीचा खे

िानेवाली,

२०२०

याल ीरुन ीोट्यवधी

लेाी

लोिी

तनवेदन
वा

्थातनी

त्सयासम
ु ालास

मा.ीायडीाली अमभयीं ा, सावडितनी बाींधीाम ववभाग, (उत्स ल), िळगाींव याींना
ददले आहे, हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्हयास, या तनवेदनानस
ु ाल शासनाने चा खौीशी ीेली आहे ीाय, त्सया
ीाय आढळून आले व
ीेली वा ीलण्या

ये

दनस
ु ाल सींबधीं ध

आहे,

दोषीींवल शासनाने ीोि ी ीालवाई

(३) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) हे ाले आहे .
(२) श्री.भालचा खींद्र लामीृषि
मेली

्ाईम

बोडड,

मब
ुीं ई

ळे ले, िळगाव याींनी ीायडीाली अमभयीं ा, महालाषर
याींचा खेीडे

सादल

ीेलेल्हया

नोंदिी

प्रमािपत्राचा खी

अमभयीं ा, महालाषर मेली ्ाईम बोडड, मब
ुीं ई याींना ीळववण्या

आले आहे .

पड ाळिी ीेली अस ा सदल नोंदिीपत्र योग्य नसल्हयाबाब

ीायडीाली
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ीायडीाली अमभयीं ा, महालाषर मेली ्ाईम बोडड, मब
ुीं ई याींनी श्री.भालचा खींद्र
लामीृषि
आहे .

ळे ल,े िळगाव याींना

ोंडी समि दे ऊन तनववदे मध्ये अपात्र ठलववले

श्री.सधचा खन भोंबे, ीींत्रा्दाल, मक्
ु ाईनगल याींनी ीलालनाम्यावल िोडलेल्हया

आझाद वेल्हडीींग वीडशडप, यावल, जि.िळगाव याींचा खी ब्रबले बनाव् आढळल्हयाने
सदल तनववदा लद्द ीलण्या
आहे .

(३) प्रश्न उद्ाव

आली असन
ू नव्याने तनववदा मागववण्या

नाही.

आल्हया

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

िडिणी नगरपांचायत (जज.बीड) याांनी बांदीस्त नालीच्या
िामात िेलेला गैरव्यिहार
*

(२७)

८७९

श्री.प्रिाश

(दादा)

सद
ुां रराि

सोळां िे

(माजलगाांि) :

सन्माननीय नगर वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय (१) वडविी नगलपींचा खाय
प्रमािा

(जि.बीड) याींनी बींदी्

नालीच्या ीामा

मोठ्या

गैलव्यवहाल ीेल्हयाप्रीलिी श्री. ददलीप मभवािी आवचा खल ला.वडविी

(जि.बीड) याींनी जिल्हहाधधीाली ीायाडलय, बीड याींच्याीडे ददनाींी १३ ऑग््,
२०१९ व ददनाींी २७ ऑग््, २०१९ लोिी वा त्सयासम
ु ालास तनवेदन ददले आहे,
हे ाले आहे ीाय,
(२)

सेचा ख, सदल प्रीलिी ्थातनी लोीप्रत तनधीींनी ददनाींी ७ डडसेंबल, २०१९

लोिीच्या पत्रान्वये जिल्हहाधधीाली, बीड याींच्याीडे तनवेदन ददले आहे , हे ही
ाले आहे ीाय,

(३) असल्हयास, याबाब
आहे,

शासनाने ीोि ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या

(४) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

श्री. एिनाथ मशांदे : (१) व (२) हे ाले आहे .
(३) वडविी नगलपींचा खाय
बीड याींना बींदी्

ये

(जि.बीड) याींनी शासीीय

नालीच्या ीामाचा खे त्रय्थ

त्र
ीं तनीे न ववदयालय,

ाींब्रत्री लेाा परलक्ि (Third
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Party Technical Audit) ीरुन अहवाल सादल ीलण्याबाब
असल्हयाचा खे जिल्हहाधधीाली, बीड याींनी अहवाला
(४) प्रश्न उद्ाव

नाही.

नमद
ू ीेले आहे .

ीळववले

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

मुांबईतील विदयाविहार पुि-व पजश्चम उड्डाणपुलाचे
िाम प्रलांब्रबत असल्याबाबत

(२८)

*

१८७०

श्री.पराग शाह (घाटिोपर पि
ू )व :

सन्माननीय नगर

वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय -

(१) मब
ींु ई ील ववदयाववहाल पव
ु ड पजश्चा खम उड्डािपल
ु ाचा खे ीाम ग
वषाडपासन
ू प्रलींब्रब
िावे लाग

तनमाडि हो
ीाय,

असल्हयामळ
ु े वाहनाींना ३

े ४ की.मी. चा खा वळसा घालन
ू

असल्हयामळ
ीोंडी
ु े घा्ीोपल महात्समा गाींधी मागाडवल वाह ी
ु
असल्हयाचा खी बाब नी
ु ीचा ख तनदशडनास आली आहे, हे ाले आहे

(२) असल्हयास, सदल उड्डािपल
ु ाचा खे ीाम ग
असल्हयाने त्सवली
आहे ीाय,

दोन वषांपासन
प्रलींब्रब
ू

पि
ु ड ीलण्याचा खी मागिी ्थातनीाींीडून हो

(३) असल्हयास, उक्
नेण्याबाब

दोन

बाबीीं लक्ा

घे ा सदल प्रलींब्रब

शासनाीडून ीोि ी ीायडवाही ीलण्या

(४) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

आहे , हे ही ाले
ीाम पि
ू त्सड वास

आली वा ये

आहे,

श्री. एिनाथ मशांदे : (१) अशा आशयाचा खी बा मी ददनाींी २१.११.२०१९
लोिीच्या गि
ु ला ी ममड-डे या ्थातनी वत्सृ पत्रा
व् जु ्थ ी आहे .

प्रमसध्द झाली हो ी ही

(२) हे ाले आहे .

(३) व (४) सदल पल
ु ाचा खे ीाम ीलण्याीरल ा बह
ुीं ई महानगलपामलीेमाफड
ृ न्मब
तनयक्
ु

ीेलेल्हया

ाींब्रत्री सल्हलागालाने ददलेला पल
ु ाचा खा सवडसाधालि आलााडा

माहे िून २०१६ मध्ये मध्य ले ल्हवेीडून मींिूल ीरुन घेण्या

आला.
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त्सयाअनष
ीं ाने
ु ग

महानगलपामलीेमाफड

तनववदा

एवप्रल, २०१८ मध्ये ीींत्रा्दालास ीायाडदेश दे ण्या
दनीं ल माहे मे, २०१८ मध्ये

गडडलचा खे सींील्हपधचा खत्र (डडझाईन)
ददले.

ले ल्हवेने

सदल

प्रकक्रया

आले हो .े

लाबवन
ू

माहे

ाींब्रत्री सल्हलागालाने ददलेले ले ल्हवेवलील

आय.आय.्ी. पवई याींचा खेीडे फेल

सींील्हपधचा खत्रामध्ये

त्र्
ु ी

दाावन
ू

पासिीसाठी

ददल्हयानीं ल,

सदल

सींील्हपधचा खत्रामध्ये सध
ु ालिा ीरुन माहे ऑग््, २०१९ मध्ये गडडलचा खे सींपि
ू ड
डडझाईन ले ल्हवेीडे सादल ीेले.
सेचा ख

ाींब्रत्री सल्हलागालाने ददलेल्हया व ले ल्हवेने मींिूल ीेलेल्हया पल
ु ाच्या

सवडसाधालि आलााड्यामध्ये ले ल्हवेने सध
ु ालिा सचा ख
ु ववल्हया.
त्सयानस
ु ाल

महानगलपामलीेमाफड
आला.

थावप,

ले ल्हवेमाफड

सदल

सदल

पल
ु ाचा खा

सध
ु ाली

सवडसाधालि

आलााडा

माहे िानेवाली, २०२० मध्ये ले ल्हवेीडे सादल ीलण्या

गडडलचा खे

डडझाईन

अदयावप अींत म ीलण्या

पजश्चा खम उड्डािपल
ु ाचा खे ीाम प्रलींब्रब

व

पल
ु ाचा खा सवडसाधालि

आलााडा

आला नसल्हयामळ
ु े ववदयाववहाल पव
ू ड

आहे .

सदल गडडलचा खे डडझाईन व पल
ु ाचा खा सवडसाधालि आलााडा ले ल्हवेमाफड

अींत म ीलण्या
ीलण्या

आल्हयानीं ल पल
ु ाचा खे ीाम तनयक्
ु

ीींत्रा्दालामाफड

येिाल असल्हयाचा खे बह
ुीं ई महानगलपामलीेने ीळववले आहे .
ृ न्मब

सरु
ु

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

मौजे अांजनिेल भोईिाडी (ता.गुहागर, जज.रत्नाधगरी) येथील लोििस्तीचे
(२९)

*

समद्र
ु ाच्या लाटाांमळ
ु े होत असलेले नि
ु सान

११२८

श्री.भास्िर जाधि (गह
ु ागर) :

सन्माननीय सािवजननि

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील
ीाय -

(१) मौिे अींिनवेल भोईवाडी ( ा. गह
ु ागल, जि.लत्सनाधगली) येथील समद्र
ु कीनाली
सम
ु ाले

३००

हून अधधी लोीाींचा खी लोीव् ी असन
समद्र
ू
ु ाला येिाऱ्या
उधािाींमळ
ु े पाण्याच्या ला्ा व् ी मशरून घले , बागा सेचा ख मच्िीमाल िाळी
व इ ल सादहत्सयाींचा खे मोठ्या प्रमािा

नी
ु सान हो ,े हे ाले आहे ीाय,
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(२)

असल्हयास,

याबाब

नागरलीाींचा खे िीवन धोक्या
(३) असल्हयास, याबाब

शासनाचा खे

ये

असलेल्हया

दल
ड ामळ
ु क्
ु े

आले आहे, हे ही ाले आहे ीाय,

चा खौीशी ीरुन नी
ु सानग्र् ाींना मद

ीायम्वरुपी उपाययोिना ीलण्याबाब
ीलण्या

हो

आहे ,

(२) नाही

दे ण्यासह

शासनाने ीोि ी ीायडवाही ीेली वा

(४) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) अशीं

येथील

?

ाले आहे

(३) अींिनवेल, भोईवाडी येथे ीायम्वरुपी धप
ु प्रत बींधी बींधाला बाींधण्याचा खी
सन २०२०-२१ च्या अथडसी
ीं ल्हपा
ीायडवाही ीलण्या

येईल.

(४) प्रश्न उद्ाव

नाही.

प्र् ावव

असन
े स
ू तनधीच्या उपलब्ध न
ु ाल

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

नामशि महानगरपामलिा सिे नांबर २३२ ि ७३३/२ब/१ या जागेच्या
टीडीआर वितरणात झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत
(३०)

*

२८

श्रीमती दे ियानी फराांदे (नामशि मध्य) :

सन्माननीय नगर

वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय (१) नामशी महानगलपामलीा अीं गड
िागेच्या ्ीडीआल वव लिा

सवे नींबल २३२ मधील २५ एील

मोठ्या प्रमािावल गैलव्यवहाल झाल्हयाचा खी

क्राल

्थातनी लोीप्रत तनधीींनी ददनाींी १० िानेवाली, २०२० लोिी वा त्सया सम
ु ालास
प्रधान सधचा खव, नगल ववीास ववभाग-१ याींच्याीडे ीेलेली आहे , हे ाले आहे
ीाय,
(२)

असल्हयास,

सवे

ये

असल्हयामळ
ु े सदल प्रीलिी चा खौीशी ीरून ीालवाई ीलण्याचा खी मागिी

वव लिाच्या प्रकक्रये

क्रमाींी

७३३/२ब/१

सध्
ु दा अतनयमम

या

सवे

नींबल

च्या

्ीडीआल

ा व गैलव्यवहाल झाल्हयाचा खे तनदशडनास

्थातनी लोीप्रत तनधीींनी ददनाींी २ िानेवाली, २०२० लोिी वा त्सयासम
ु ालास
आयक्
ु , नामशी महानगलपामलीा व ददनाींी १० िानेवाली, २०२० लोिी वा
त्सयासम
ु ालास प्रधान सधचा खव, नगल ववीास ववभाग-१ याींच्याीडे ीेलेली आहे , हे
ही ाले आहे ीाय,

40
(३)

असल्हयास,

्ीडीआल
ीलण्या

वव लिा

मा.लोीप्रत तनधी
झालेल्हया

अतनयमम

आलेली आहे ीाय, चा खौीशी

ीोि ी ीालवाई ीलण्या

याींनी

आली वा ये

ीेलेल्हया
ा

क्रालीच्या

व

गैलव्यवहालाचा खी

आहे,

?

श्री.

प्रश्नाधीन

मशांदे

:

महानगलपामलीा ् लावल

(१)

व

क्राली प्राप्

चा खौीशी

ीाय तनषपन्न झाले व त्सया अनष
ीं ाने
ु ग

(४) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीाय ीालिे आहे
एिनाथ

अनष
ीं ाने
ु ग

(२)

झालेल्हया आहे .

दोन्ही

प्रीलिाींमध्ये

(३) िमीन माली / ववीासी याींच्या प्र् ावाचा खी िाननी ीरुन ह् ाीं लिीय

ववीास हक्ी (TDR) प्रदान ीलिेच्या शक् ी आयक्
ु , महानगलपामलीा याींना
आहे . प्राप्

क्रालीींच्या अनष
ीं ाने महानगलपामलीेीडून पड ाळिी ीलिे
ु ग

आलेली असन
ू द्डीआल वव लिामध्ये अतनयमम

ा झाल्हयाचा खे ददसन
ू ये

नसल्हयाचा खे महानगलपामलीेने ्पष् ीेले आहे . शासन ् लावल चा खौीशीचा खी बाब
नाही.

(४) लागू नाही.

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

पण
ु े महानगरपामलिेच्या क्रीडा सांिुलाांच्या ठे िेदाराांिडे
(३१)

*

थिीत असलेली थिबािी िसल
ू िरणेबाबत

१२८८

श्रीमती माधरु ी ममसाळ (पिवती), श्री.चेतन तप
ु े (हडपसर) :

सन्माननीय नगर वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) पि
ु े शहल आणि उपनगला

महानगलपामलीेचा खी ६० क्रीडा सींीुले आहे ,

त्सया ील सवड दठीािी ठे ीेदाल नेमले असन
ू तनयमावलीनस
ु ाल मदहन्याीाठचा खे
तनजश्चा ख

ीेलेले भाडे मद
ु ी

भलिे बींधनीाली आहे, हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्हयास, माहे नोव्हें बल, २०१९ अाेल या सींीुलाींच्या ठे ीेदालाींीडे एीूि

२ ीो्ी १६ लाा रुपये थीबाीी असल्हयाचा खेही तनदशडनास आले आहे , हे ही
ाले आहे ीाय,

(३) असल्हयास, त्सयानस
ु ाल थीबाीी वसल
ू ीलण्याबाब
ीलिाऱ्या सींबधीं ध

अधधीाऱ्याींवल ीालवाई ीलण्याबाब

ीायडवाही ीेली वा ीलण्या

ये

आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

व याप्रीलिी ववलींब
शासनाने ीोि ी
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श्री. एिनाथ मशांदे : (१) व (२) • पि
ु े महानगलपामलीेच्या मालीीचा खी एीूि
५३ क्रीडा सींीुले व ५ क्रीडाींगिे आहे .
• पि
ु े महानगलपामलीा ममळी

वा्प तनयमावली मधील

वषे मद
ु ीीली ा मल्ह
ु याींीन ीरुन वावषडी भाडे तनजश्चा ख
ठे ीेदालास सदल भाडे प्रत महा आीालले िा .े
• आीालण्या

बींधनीाली आहे .

ल द
ु ीनस
ु ाल ३

ीरुन सींबध
ीं ी

येिाले भाडे मदहन्याच्या अाेलीस अदा ीलिे ठे ीेदालास

• एीूि क्रीडा सींीुलाींपी
ै ी ीाही दठीािी ठे ीेदाल नेमलेले असन
ू ीाही क्रीडा
सींीुले दरु
ु ् ीच्या ीामामळ
ु े बींद अव्थे

आहे .

• या क्रीडा सींीुलाींपी
ै ी ३९ क्रीडा सींीुलाींचा खी िानेवाली २०२० पयं चा खी
रु.२,५८,३४,५६३/- प्रलींब्रब

आहे, हे ाले आहे .

(३) व (४) • थीबाीीचा खी वसल
ीं ी
ु ी ीलण्याच्या दृष्ीीोना न
ू सींबध

ठे ीेदालाींना

महालाषर महानगलपामलीा अधधतनयम व पि
ु े महानगलपामलीा ममळी
वा्प तनयमावली

ल द
ु ीनस
ु ाल वेळोवेळी नोद्स दे ण्या

महानगलपामलीेने ीळववलेले आहे .

आली असल्हयाचा खे पि
ु े

• क्रीडा सींीुलाींच्या ज्या ठे ीेदालाींनी भाडे थीववलेले आहे अशा ठे ीेदालाींीडून
थीी

भाड्याचा खी लक्ीम आवश्यी ा भासल्हयास सींबध
ीं ी ाींवल योग्य

ीायदे शील ीालवाई ीरुन

ात्सीाळ वसल
ू ीलण्या

महानगलपामलीा याींना तनदे श ददलेले आहे .

ी

यावी, असे आयक्
ु , पि
ु े

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

दहांगोली ते औांढा (जज.दहांगोली) या रस्त्याचे िाम अत्यांत
ननिृष्ट्ट दजावचे होत असल्याबाबत
(३२)

*

९२४

श्री.सांतोष बाांगर (िळमनरु ी) :

सन्माननीय सािवजननि

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील
ीाय -

(१) दहींगोली

े औींढा (जि.दहींगोली) या ल्त्सयाचा खे ग

असलेले ीाम अत्सयीं

तनीृष् दिाडचा खे हो

अनेी मदहन्याींपासन
ू सरू
ु

असल्हयाचा खे माहे िानेवाली, २०२०

मध्ये वा त्सयादलम्यान तनदशडनास आले आहे , हे ाले आहे ीाय,
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(२) असल्हयास, सदल ल्त्सयाच्या ीामा
ाोदीामा ील
पा ळीमध्ये
ीलण्या

ये

मा ीही

धगट्ीसोब

वापलली

मसमें ्चा खे

अनेी दठीािी ाोदन
ू ठे वलेल्हया

िा

पािी

असन
ू

ीाही

्ाीण्याऐविी

दठीािी

मा ीचा खाचा ख

असन
ू ीाही दठीािी मरू
ु माचा खे दगड भलले िा

तनदशडनास आले आहे , हे ाले आहे ीाय,

ाालच्या
वापल

असल्हयाचा खे

(३) असल्हयास, सदल प्रीलिी शासनाने साोल चा खौीशी ीेली आहे ीाय,त्सया
ीाय आढळून आले व
ीालवाई ीलण्या

दनस
ु ाल यास िबाबदाल असिाऱ्याींववरूध्द ीोि ी

आली वा ये

आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) हे ाले नाही.
माहे , नोव्हें बल २०१९ मध्ये प्राप्
(२) व (३) सदल
नाींदेड अीं गड
आहे .

झाली हो ी.

क्राल

क्रालीचा खी चा खौीशी ीलण्यासाठी सावडितनी बाींधीाम मींडळ,

चा खौीशी समम ी तनयक्
ु

(४) प्रश्न उद्ाव

थावप, अशा ्वरूपाचा खी

नाही.

ीलण्या

आली असन
ू चा खौीशी सरू
ु

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

हुन्यनूर-पाटखळ (जज.सोलापुर) या रस्त्याची दरु िस्था झाल्याबाबत
(३३)

*

४०४९

श्री.राम सातपत
ु े (माळमशरस) :

सन्माननीय सािवजननि

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) हुन्नलू -पा्ाळ (जि.सोलापलु ) या ल्त्सयावल िागोिागी ाड्डे पडून
ल्त्सयाचा खी दलु व्था झाल्हयाने वाह ी
ु ीीली ा सदल ल् ा धोीादायी झाल्हयाचा खे
तनदशडनास आले आहे , हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्हयास,

सेचा ख नींदेश्वल, हुन्नलू -पा्ाळ या ीथड क्ेत्राींना पा्ाळ,
भोसे, मींगळवेढा, या चा खाल गावाींना िोडिाला मोठा ल् ा आहे , पलीं ु या
ल्त्सयाचा खीही अत शय दलु व्था झाल्हयाचा खे तनदशडनास आले आहे, हे ही ाले आहे
ीाय,
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(३) असल्हयास, सदलहु ल्त्सयाींचा खी पाहिी ीरून ल्त्सयाींचा खी दरु
ु ् ी ीलण्याबाब
शासनाीडून ीोि ी उपाययोिना ीलण्या आली वा ये आहे,
(४) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

श्री. एिनाथ मशांदे : (१) हे ाले नाही.
प्रश्नाींकी

पा्ाळ हुन्नल ल् ा हा ला.मा.३९१ चा खा भाग आहे . सदल
ल्त्सयाचा खी एीूि लाींबी २२.०० की.मी. असन
ू या लाींबी ल्त्सयावल पडलेले
ाड्डे भरुन ल् ा वाह ी
ु ीसाठी सजु ्थ ी
(२) हे ाले नाही.

ठे वण्या

आला आहे .

(३) ववषयाींकी

ल्त्सयावल पा्ाळ नींदेश्वल भोसे हुन्नलू या दठीािी ग्रामीि
त थडक्त्र
े असल्हयाने वाह ी
ु ीचा खे प्रमाि िा् आहे . सदयज्थ ी ल्त्सयावलील
ाड्डे भलण्या

आले असन
ू वाह ी
ू सलु ळी

(४) प्रश्न उद्ाव

नाही.

सरु
ु आहे

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

अहमदपूर (जज.लातूर) शहरातील ग्रामीण रुग्णालय पररसरातील रामा
िेअर सेंटर इमारतीच्या ननिृष्ट्ट दजावच्या बाांधिामाबाबत

(३४)

*

७४८

श्री.बाबासाहे ब

पाटील

(अहमदपरू ) :

सन्माननीय

सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा
ाुलासा ील ील ीाय -

(१) अहमदपलू (जि.ला लू ) शहलासह

ालक्
ु या ील रुग्िाींना वेळेवल आलोग्य

सेवा ममळावी म्हिून येथील ग्रामीि रुग्िालयाच्या परलसला
सें्लचा खी इमाल

उभालण्या

रामा ीेअल

आली असन
ू या इमाल ीचा खे बाींधीाम पि
ू ड होऊन

ीन वषे झाली पलीं ु अदयापही या इमाल ीमधन
आलोग्य सेवा ममळ
ू

नसल्हयाचा खे तनदशडनास आले आहे, हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्हयास, सदल रामा ीेअल सें्लच्या इमाल ी ील ीाही दठीािी
ि ा न
ु गळ ी हो
श्त्रकक्रया

नसल्हयाबाब

असन
ू ीाही ाोल्हयाींमधील फलशीही तनघालेली आहे

गह
ृ ासाठी

वडश

बेमसनचा खी,

पाण्याचा खी

व

ड्रेनेिचा खी

सेचा ख

व्यव्था

सावडितनी बाींधीाम ववभागाला पत्रादवाले ीळववले असल्हयाचा खी

मादह ी वैदयीीय अधधक्ी डड.सलु िमल मसींह याींनी ददली आहे , हे ही ाले
आहे ीाय,
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(३)

असल्हयास,

सदलहू इमाल ीच्या बाींधीामामध्ये सींबधीं ध
ववभागाचा खे
अधधीाली आणि ठे ीेदाल याींनी सींगनम ाने गैलव्यवहाल ीरून तनीृष् दिाडचा खे
बाींधीाम ीेले आहे , हे ही ाले आहे ीाय,

(४) असल्हयास, शासनाने सदल प्रीलिाचा खी चा खौीशी ीेली आहे ीाय, त्सया
ीाय आढळून आले व त्सयानस
ीं ी
ु ाल शासनाने सींबध
ीेली वा ीलण्या

ये

आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

दोषीींवल ीोि ी ीालवाई

?

श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) हे ाले नाही. रामा ीेअल सें्ल इमाल ीचा खे ीाम
पि
ू ड ीरुन ह् ाीं ली

ीलण्या

आले आहे व इमाल

वापला

(२) हे ाले नाही. रामा ीेअल सें्ल इमाल ी ील ि

आहे .

गळ ी, फलशी,

श्त्रकक्रया गह
ृ ासाठी वडश बेमशन, पािी पलु वठा व मलतन्सालि व्यव्था
याींचा खी आवश्यी प्र
े मािे दरु
ु ् ी ीलण्या
सजु ्थ ी

आहे .

(३) हे ाले नाही.

(४) व (५) प्रश्न उद्ाव

आली असन
ू सदय ज्थ ी

इमाल

नाही.

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

बह
ृ न्यमुांबई महानगरपामलिा िे्ातील ि ममरा-भाईंदर महानगरपामलिा
िे्ातील नागरीिाांच्या िाहनाांना टोलमधन
ू िगळण्याबाबत

(३५)

*

३४४४

माजजिडा) :

श्री.ममहीर िोटे चा (मल
ांु ), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा
ु ड
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय -

(१) लाज्या ील ववववध ्ोलनाक्याच्या तनववदा प्रकीया ीलण्या

आल्हया,

त्सयावेळी ५ की.मी.च्या अव ी भोव ी असलेल्हया लदहवाश्याींच्या वाहनाींना या
्ोलमधून वगळण्याचा खा तनिडय घेण्या
अ्ीही घालण्या

आलेला असन
ू

आलेल्हया आहे , हे ाले आहे ीाय,

शा तनववदे मध्ये

(२) असल्हयास, मल
ु ड
ुीं पव
ू ड येथील हरलओम नगल ही वसाह
महानगलपामलीेच्या

हद्दी

असन
ू

त्सयास

सवड

बह
ुीं ई
ृ न्मब

सेवा-सवु वधा

मब
ुीं ई
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महानगलपामलीा

पलु वव ,े

असल्हयाीालिाने

सेचा ख

ही

वसाह

्ोल

नाक्यानीं ल

ये

थ
े ील लदहवाशाींना नाही ्ोल भलावा लाग ो, हे ाले आहे

ीाय,

(३) असल्हयास, हरलओम नगल येथील लदहवाश्याींना सवाड

््े शन मल
ु ड
ुीं हे असन
ू दै नदीं दन गलिेच्या व् स
ूीं ाठी, शाळा
मद ीीरल ाही मल
ु ड
ुीं येथे यावे लाग ,े हे ही ाले आहे ीाय,

िवळचा खे ले ल्हवे

सेचा ख वैदयीीय

(४) असल्हयास, उपलोक्

प्रमािेचा ख ममला-भाईंदल महानगलपामलीा क्ेत्रा ील

वाहनाींना

नाक्यावरुन

ददहसल येधथल लदहवाश्याींनाही ्ोल भलावा लाग ो त्सयामळ
ु े लदहवाश्याींच्या
सींबधीं ध

्ोल

सवल ी

ममळाव्या

यासाठी

्ोल

नाक्याींवल ्थातनी नागलीीाींनी व लोीप्रत तनधीींनी वालीं वाल आींदोलनेही ीेलेली
आहे , हे ही ाले आहे ीाय,

(५) असल्हयास, शासनाने याबाब
शहला ील नागलीीाींना सींबधीं ध

तनिडयात्समी ीायडवाही ीरुन उक्

्ोल नाक्या न
ू सवल

ीोि ी ीायडवाही ीेली वा ीलण्या

ये

आहे ,

(६) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) हे ाले नाही.
मा.मख्
ु य

सधचा खव,

महालाषर

दोन्ही

दे ण्याच्या अनष
ीं ाने
ु ग

?

शासन

याींच्या

अध्यक् ा
े ाली

दद.२७.०६.२०१३ लोिी झालेल्हया बैठीीमध्ये ददनाींी १ डडसेंबल २०१३ पासन
ू
हरलओमनगल, मल
ु ड
ुीं (पव
ू )ड येथील लदहवाशाींनी आवश्यी ीागदपत्रे पलु ावा

म्हिून दााल ीेल्हयानीं ल, पथील अधधसचा ख
ू नेप्रमािेच्या मल
ु ड
ुीं (पव
ू )ड येथील
्ोलनाक्याीली ा सध्याचा खा मामसी पासचा खा दल ीमी ीरुन
दलाच्या

२५

्क्ीे

इ क्या

सवल ीच्या

उदयोिीाीडून E.T.C/R.F.I.D. दे ण्या

दलाने

त्सयाींना

ो फक्

त्सया

आीालण्या

येईल असा तनिडय घेण्या

आला

आहे . त्सयानस
ु ाल सदल पथील नाक्यावल सवल ीच्या दलाने पथील पासेस
उपलब्ध ीरुन दे ण्या
(२) हे ाले नाही.
(३) हे ाले आहे .

(४) होय, हे ाले आहे .

ये

आहे .
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(५)

मल
ु ड
ुीं

हलीओम

नगल

येथील

लहीवाशाींच्या

वाहनाींना

सवल ीच्या दलाने पथील पासेस उपलब्ध ीरुन दे ण्या

ये

वलीलप्रमािे

आहे . मल
ु ड
ुीं

(पव
ू )ड , दहीसल, ममलाभाईंदल या क्ेत्रा ील लहीवाशाींच्या वाहनाींना पथीला न
ू
सवल

दे ण्याचा खी

ल द
ू शासन अधधसचा ख
ू नेमध्ये नाही. अशा प्रीालचा खी सवल

दे िे ही एी धोलिात्समी बाब आहे .
(६) प्रश्न उद्ाव

नाही.

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

ब्रबरिाडी आणण िरां ध (ता.महाड, जज.रायगड) येथील अनेि गािाांना
जोडणा-या पल
ु ाची दरु िस्था झाली असल्याबाबत
(३६)

*

२६०६

(अमलबाग) :

श्री.भरतशेठ
सन्माननीय

गोगािले

सािवजननि

(महाड),

बाांधिाम

िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय (१)

महाड

ालक्
ु या ील

(जि.लायगड)

ऐत हामसी

श्री.महें द्र

दळिी

(सािवजननि

उपक्रम

बािालपेठ

असलेल्हया

ब्रबलवाडी आणि वलीं ध येथील अनेी गावाींना िोडिाला िन
ु ा पल
ु अत्सयीं
झाला

असन
ू

ीोित्सयाही

क्िी

ीोसळण्याचा खी

शक्य ा

असल्हयाचा खे

िीिड
माहे

िानेवाली, २०२० मध्ये वा त्सयादलम्यान तनदशडनास आले आहे , हे ाले आहे
ीाय,

(२) असल्हयास, उक्
आढळून आले व

पल
ु ाचा खी शासनाने पाहिी ीेली आहे ीाय, त्सया

दनस
ु ाल उक्

ीोि ी ीायडवाही ीलण्या

पल
ु ाच्या पन
ु बांधिीबाब

आली वा ये

आहे ,

(३) असल्हयास, पल
ु ाच्या ीामाीरल ा की ी तनधीचा खी
आहे वा ये

आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

शासन ् लावल

ल द
ू ीलण्या

आली

?

श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) हे ाले नाही,

थावप, सदल पल
ीाही दठीािी नादरु
ु
ु ्

आल्हयामळ
ु े सदल पल
ु ाचा खी दरु
ु ् ी ीलण्या

ीाय

ये

आहे .

असल्हयाचा खे तनदशडनास
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(२) सदल पल
ू ाचा खे सन २०१८-१९ मध्ये ्रक्चा खलल ऑडड् ीलण्या
पल
ु ाच्या पाया क्र.२, ४, ६ व ९ चा खी दरु
ु ् ी ीलिे

आले असन
ू ,

सेचा ख पल
ु ाचा खे ्लॅ ब क्र.३, ५,

६ व ७ चा खी कीलीोळ दरु
ु ् ी ीलिे आवश्यी आहे. प्रश्नाींकी
बािल
ू ा नवीन दप
ु दली पल
ू बाींधण्याचा खे ीाम नाबाडड अीं गड

पल
ु ाच्या

मींिलू आहे . तनधी

उपलब्ध च्
े या अधीन लाहून ीाम पि
ू ड ीलण्याचा खे तनयोिन आहे .
(३) नववन पल
ु ाच्या ीामाीली ा नाबाडड-२३ अीं गड रु.५०९.८५ लक् इ ीा
तनधी मींिलू आहे .
(४) प्रश्न उद्ाव

नाही.

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

मालेगाांि (जज.िामशम) तालुक्यातील मालेगाांि ते डाव्हा
या रस्त्याची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत

(३७)

*

३८१९

श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.अममन पटे ल (मब
ुां ादे िी),

श्री.मोहनराि हां बडे (नाांदेड दषिण) :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम

(सािवजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) मालेगाींव (जि.वामशम)
दलु व्था

झाली

असन
ू

ालक्
ु या ील मालेगाींव

येथे

मोठ्या

े डाव्हा या ल्त्सयाचा खी

प्रमािावल

ाड्डे

पडल्हयाने

वाहनचा खालीाींीरल ा वाहन चा खालवविे अत शय धोीादायी झाले आहे, हे ाले
आहे ीाय,
(२)

असल्हयास,

आगामी

होिा-या

श्रीनाथ

िींगे

महालािाींच्या

यात्रा

महोत्ससवाीली ा येिा-या भाववीाींना त्रास व गैलसोय होवू नये यासाठी सदल
ल्त्सयाचा खी दरु
ु ् ी ीलण्याबाब
ये

आहे,

शासनाने ीोि ी ीायडवाही ीेली वा ीलण्या

(३) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) व (२) मालेगाींव

े डाव्हा लाषरीय महामागड

क्रमाींी ७५३-ी दद.०७.११.२०१८ पासन
ीेंद्र शासनाच्या भाल ीय लाषरीय
ू
लािमागड प्राधधीलिाच्या अात्सयारल

आहे .
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सदल ल् ा वाह ी
ू ीयोग्य ठे वण्याच्या दृजष्ने ल्त्सयावलील ाड्डे

दरु
ु ् ीचा खे ीाम दद.२१.०१.२०२० पासन
ू हा ी घेवन
ू सदयज्थ ी

पि
ू ड झाले

आहे, असे प्रील्हप सींचा खाली, भाल ीय लाषरीय लािमागड प्राधधीलि, औलीं गाबाद
याींनी ीळववले आहे .

सेचा ख मेडशी िाम्हिवाडा डव्हा इ.िी.मा.१५ दिाडचा खा ल् ा असन
ू सदल

ल्त्सयाच्या

१३.८०

की.मी.लाींबीचा खा
अीं गड

की.मी.लाींबीपैीी

समावेश शासनाचा खा

डव्हा

फा्ा

महत्सवीाींक्ी

े

डव्हा

प्रील्हप

या

हायिीड

२.३०

ॲन्य्
ु ी

पालाी मागड म्हिून समाववष् आहे .या ल्त्सयाचा खा डाींबली पषृ ठभाग

७.०० मी.रुीं दीचा खा असन
ू सदयज्थ ी
वाह ी
ू सलु ळी

(३) प्रश्न उद्ाव

वाह ी
ु ीयोग्य आहे व या ल्त्सयावरुन

सरु
ु आहे .
नाही.

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

महापररिा पोटव लमध्ये ्ूटी असल्याबाबत
(३८)

*

८५२

श्री.सांजय पोतनीस (िमलना), श्री.ददलीप लाांडे (चाांददिली),

श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ), श्री.महें द्र दळिी
(अमलबाग), श्री.अशोि पिार (मशरुर), श्री.ननलेश लांिे (पारनेर), श्री.सनु नल

शेळिे (मािळ), श्री.सनु नल दटांगरे (िडगाि शेरी), श्री.बाळासाहे ब आजबे

(आष्ट्टी), श्री.सांददप षिरसागर (बीड), श्री.यशिांत माने (मोहोळ), श्री.राजू
िारे मोरे (तम
ु सर), श्री.नरें द्र भोंडेिर (भांडारा), श्री.षितीज ठािूर (नालासोपारा),
श्री.दहतें द्र

ठािूर

(िसई),

श्री.चांद्रिाांत

ननांबा

पाटील

(मक्
ु ताईनगर),

अॅड.माणणिराि िोिाटे (मसन्यनर), श्री.प्रिाश आब्रबटिर (राधानगरी), श्री.प्रताप

सरनाईि (ओिळा माजजिडा), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.अतल
ु बेनिे
(जुन्यनर), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.शेखर ननिम (धचपळूण), श्री.सांजय
गायििाड (बल
ै या रमािाांत निघरे (बसमत),
ु ढाणा), श्री.चांद्रिाांत ऊफव राजुभय्
श्री.अननल बाबर (खानापरू ), श्री.दे िेंद्र भय
ु ार (मोशी), श्री.बबनराि मशांदे (माढा),
श्रीमती

सम
ु न

पाटील

(तासगाि

-

ििठे महाांिाळ),

श्री.सनु नल

भस
ु ारा

(विक्रमगड), श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय -
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(१) शासनाने सलीाली नोील भल ी

पालदशडी ा यावी व सवड प्रकक्रया

ऑनलाईन व्हावी म्हिून शासनाच्या ववववध ववभागा ील रलक्

असलेल्हया

वगड-३ व वगड-४ च्या िागा भलण्यासाठी माहे सप््ें बल, २०१७ मध्ये वा
त्सयादलम्यान
शासनामाफड

महाआय्ी फे

सरु
ु ीलण्या

सींगिीीय

प्रकक्रयेचा खे

आले आहे, हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्हयास, शासनाने महापरलक्ा पो्ड ल अीं गड

महापरलक्ा-पो्ड ल

ीोल्हहापलू जिल्ह्यामध्ये

लाठी पद भल ीमध्ये पात्र ववदयार्थयांना तनवड प्रकक्रया ील ाना डावलण्या

आले असल्हयाबाब चा खी लेाी

क्राल परलक्ाथींनी व मा.लोीप्रत तनधीींनी लेाी

तनवेदनादवाले मा.महसल
ू मींत्री याींचा खेीडे ददनाींी १३ िानेवाली, २०२० लोिी वा
त्सयासम
ु ालास ददले आहे, हे ही ाले आहे ीाय,

(३) असल्हयास, या महापरलक्ा पो्ड लमध्ये अनेी प्रीालच्या त्र्
ू ी असन
ू
परलक्ाथी उमेदवालाींच्या भल ीअीं गड

परलक्ेचा खा गोंधळ, चा खी
ु ीचा खी प्रश्नपब्रत्रीा,

सदोष तनीाल, उत्स लपब्रत्रीा ील त्र्
ु ी, अनप
ु ज्थ
नावे अशा अनेी प्रीालच्या त्र्
ू ी असल्हयाने
अशा ववववध ् ला न
ू अनेी

े

उमेदवालाींचा खी अींत म यादी

ा डीने बींद ीलण्या

क्राली आलेल्हया असन
ू लोीप्रत तनधीींमाफड ही

शासनाीडे अशा प्रीालच्या मागण्या ीलण्या

आल्हयाचा खे माहे डडसेंबल, २०१९

मध्ये वा त्सया दलम्यान तनदशडनास आले आहे , हे ही ाले आहे ीाय,
(४)

असल्हयास,

त्सयाींचा खेीडून प्राप्

“त्रय्थ

यावे

सीं्थेमाफड

पो्ड लचा खे

ाींब्रत्री

होिा-या अहवालाच्या आधाले आवश्यी

परलक्ि

ीरुन

े बदल ीलण्या

ये ील” असे मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींनी ददनाींी १८ डडसेंबल, २०१९ लोिी वा
त्सयासम
ु ालास घोवष

ीेले आहे , हे ही ाले आहे ीाय,

(५) असल्हयास, सदल पो्ड लमध्ये ीोिीोित्सया त्र्
ू ी असल्हयाचा खे तनदशडनास
आले आहे व सदल महापो्ड लबाब

शासनाने ीोि ा तनिडय घे ला व

त्सयानस
ु ाल ीोि ी ीायडवाही ीेली वा ीलण्या
(६) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे
श्री. उद्धि ठािरे : (१) होय.
(२) तनवेदन ववभागास प्राप्
(३) व (४) होय.

झालेले नाही.

?

ये

आहे ,
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(५) याबाब

प्राप्

सचा ख
ू ना व

क्रालीचा खे ववश्लेषि ीरुन

े सवड समावेशी बदल ीलण्या

ये ील.

सेचा ख महा-ई पलीक्ा पो्ड लचा खे

ाींब्रत्री परलक्ि (ऑडी्) हे त्रय्थ सीं्थेमाफड

(६) प्रश्न उद्ाव

नाही.

मस््ीममध्ये योग्य

ीलण्या

ये

आहे .

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

पुणे महानगरपामलिेला जलसांपदा विभागाने दां ड आिारल्याबाबत
(३९)

*

१०९७

श्री.चेतन तप
ु े (हडपसर) :

सन्माननीय नगर वििास मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) पि
ु े महानगलपामलीेने माहे िुलै
्ीएमसी व माहे िुलै

े िून, २०१७-१८ या ीालावधी

१८.७८

े िून, २०१८-१९ मध्ये १७.१७ ्ीएमसी पािी

वापलल्हयाने िलसींपदा ववभागाने या दोन्ही वषांचा खा ममळून रु.१४ ीो्ी ९६
लाा ११ हिाल ३४४ दीं ड महानगलपामलीेवल आीालण्या
आहे ीाय,

आला आहे , हे ाले

(२) असल्हयास, िलसींपदा ववभाग आणि पि
ु े महानगलपामलीे दलम्यानचा खी
पािी ीलालाचा खी मद
ु
ीेल्हयानीं लही

सींपल्हयानीं ल िलसींपदा ववभागाने वेळोवेळी ववचा खालिा

महानगलपामलीेने

वेळे

नव्याने

ीलाल

महानगलपामलीेला दीं ड भलावा लागला, हे ही ाले आहे ीाय,
(३) असल्हयास, या प्रीलिा ील ववलींबाबाब

चा खौीशी ीलण्या

न

ीेल्हयाने

आली आहे

ीाय, चा खौीशीचा खे तनषीषड ीाय आहे , त्सयानष
ीं ाने ीोि ी ीायडवाही ीेली वा
ु ग
ीलण्या

ये

आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

श्री. एिनाथ मशांदे : (१) व (२) • पि
ु े महानगलपामलीेस िलसींपदा
ववभागाीडून सन २०१३
पािी ीो्ा मींिलू आहे .
•

े सन २०१९ या ीालावधी

थावप, वाढत्सया लोीसींख्येमळ
ु े िुलै

्ी.एम.सी. व िुलै
पाण्याचा खा िा्

एीूि ११.५ ्ी.एम.सी.

े िून, २०१७-१८ या ीालावधी

े िून २०१८-१९ या ीालावधी

६.९५

५.५२ ्ी.एम.सी. एवढा

वापल झाला असल्हयाचा खे पि
ु े महानगलपामलीेने ीळववले आहे .
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• मींिूल ीो्यापेक्ा पाण्याचा खा ज्यादा वापल झालेला असल्हयामळ
ु े िलसींपदा
ववभागाने पि
ु े महानगलपामलीेस रु.१५.१९ ीो्ी एवढी अत रलक्
आीालली हो ी.

थावप, पि
ु े महानगलपामलीेने

लक्ीम

पासिी ीरुन रु.१३.३८

ीो्ी एवढी लक्ीम िलसींपदा ववभागास अदा ीेलेली आहे .

• पि
ु े महानगलपामलीा व िलसींपदा ववभाग याींच्यामध्ये पािी वापलाचा खा
ीलाल झालेला असन
त्सयाचा खी मद
ू
ु
दद.३१.८.२०१९ पयं
• सदल मद
ु

दद.२८.२.२०१९ पयं

मद
ु वाढ ममळाली हो ी.

सींपषु ्ा

हो ी व त्सयास

आली असन
ू नवीन ीलालनामा ीलण्याबाब

सभा, पि
ु े महानगलपामलीा याींनी मान्य ा ददलेली आहे .

मख्
ु य

• त्सया अनष
ीं ाने ीलालनामा ीलण्याबाब चा खी ीायडवाही पि
ु ग
ु े महानगलपामलीा
व िलसींपदा ववभाग, पि
ु े याींच्या ् लावल सरु
ु आहे .

• िलसींपदा ववभागाने पि
ु े महानगलपामलीेस ीलालनामा नसल्हयाने सप््ें बल

डडसेंबल, २०१९ या ीालावधीसाठी रु.१४.६२ ीो्ी एवढी दीं डात्समी लक्ीम
आीालली आहे .

थावप, सदल दीं डनीय लक्ीम मान्य नसल्हयाने या प्रीलिी

िलसींपदा ववभागाशी ववचा खाल ववतनमय सरु
ु असल्हयाचा खे पि
ु े महानगलपामलीेने
ीळववले आहे .
(३) प्र् ु

प्रीलिी सींयजु क् ी

ोडगा तनघण्याच्या दृजष्ीोना न
पि
ू
ु े

महानगलपामलीा व िलसींपदा ववभाग याींचा खी शासन ् लावल एीब्रत्र
आयोजि

ीलण्याचा खे प्रयोिन आहे .

(४) प्रश्न उद्ाव

नाही.

बैठी

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

मुांबई-गोिा राष्ट्रीय महामागावच्या चौपदरीिरणाचे
िाम अपूणाविस्थेत असल्याबाबत

(४०)

*

१९७८

श्री.रविशेठ पाटील (पेण), श्री.भास्िर जाधि (गह
ु ागर),

श्री.राजन साळिी (राजापरू ), श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), श्री.सन
ु ील राणे
(बोरीिली) :

सन्माननीय

सािवजननि

बाांधिाम

िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय -

(सािवजननि

उपक्रम

े
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(१)

सन

२०१४

चा खौपदलीीलिाचा खे
अपि
ू ाडव्थे

मध्ये

ीाम

या

सरु
ु

झालेले

मागाडवलील

मब
ुीं ई-गोवा
१४

मोठ्या

लाषरीय

महामागाडच्या

पल
ु ाींच्या

ीामाींसह

आहे, त्सयामळ
ु े या मागाडवल अपघा ाींचा खे प्रमाि वाढून दलवषी

शेीडो लोीाींना नाही प्राि गमवावे लाग

आहे , हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्हयास, मब
ुीं ई-गोवा महामागाडवलील पेि-वडाळ दलम्यानचा खा प्रवास हा
मोठमोठे ाड्डे, वाह ी
ू ीोंडी, वाहनाींचा खा धूल, धूळ इत्सयादीमळ
ु े िीवघेिा हो

असल्हयाने पयड्ी ीोीिा ील पयड्न्थळाींीडे अनत्सु सी
ु असल्हयाचा खे ददनाींी
१२ िानेवाली, २०२० लोिी वा त्सयासम
ु ालास तनदशडनास आले आहे, हे ही ाले
आहे ीाय,

(३) असल्हयास, मब
ुीं ई गोवा महामागाड ील चा खौपदलीीलिाच्या ीामा
जिल्ह्या ील पेि
नाीा या भागा

ालक्
ु यामधील ाालपाडा

ददवसाीाठी २५

े ीोलाड दलम्यान

लायगड

सेचा ख वाशी

े ३० हिाल लोीाींचा खी या महामागाडवरून ये

िा अस ाींना या दठीािी सब-वे व सजव्हडस लोडचा खे ीाम ीेले नसल्हयामळ
ु े
्थातनी ग्राम्थाींचा खी मोठ्या प्रमािा
प्रमािावल अपघा

गैलसोय हो

होवन
ू िीवव हानी हो

असन
ू या दठीािी मोठ्या

आहे, हे ही ाले आहे ीाय,

(४) असल्हयास, नागोठिे व ीोलाड पेि शहलाच्या िवळपास महामागाडच्या
द ु फाड ग्ालाचा खी व़्व्था नसल्हयाने पावसाळ्या

पलु िन्य परलज्थ ी तनमाडि

होवन
ू नागरलीाींना अनेी अडचा खिीींना समोले िावे लाग ,े हे ही ाले आहे
ीाय,

(५) असल्हयास, सदल महामागाडच्या चा खौपदलीीलिाचा खे ीाम पि
ू ड ीलण्यासाठी
की ी मद
ु

दे ण्या

आली आहे, सदल ीाम पि
ू ड होण्याचा खी मद
ु

उल्ून गेली

असल्हयास ववलींब ीलिाऱ्या ठे ीेदालाींवल आणि ववलींब होऊनही त्सयाींच्यावल
ीालवाई न ीलिाऱ्या अधधीाऱ्याींवल शासनाने ीालवाई ीलण्याबाब
सदल महामागाडवल होिाले
ीलण्यासाठी सींबधीं ध

अपघा

व नागरलीाींचा खी होिाली गैलसोय दलू

दठीािी ग्ाल व्यव्था, सब-वे व सजव्हडस लोडचा खे ीाम

सत्सवल होण्यासाठी शासनाीडून ीोि ी ीायडवाही ीलण्या
आहे,

सेचा ख

(६) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

आली वा ये
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श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) अींश

ाले आहे .

मब
ुीं ई-गोवा लाषरीय महामागड क्र.६६ वलील पनवेल

की.मी.००/००

े इींदापलू या

े की.मी.८४/०० लाींबीच्या चा खौपदलीीलिाचा खे ीाम ीेंद्र शासनाच्या

भाल ीय लाषरीय लािमागड प्राधधीलिाच्या अात्सयाली ील असन
ू सदल ीाम
प्रग ीपथावल आहे व इींदापलू

े झालाप या की.मी.८४/००

े ४५०/१७०

लाींबी ील चा खौपदलीीलिाचा खे ीाम सावडितनी बाींधीाम ववभागाीडील लाषरीय
महामागड ववभागामाफड

प्रग ीपथावल आहे .

महामागाडवल अपघा

होऊ नये

थावप

सदल

लाषरीय

ाबलदाली घेऊन ीाम ीलण्या
(२) अींश

ाले आहे .

महामागाडच्या

ये

सरु
ु

असलेल्हया

ीामामळ
ु े

यादृजष्ने ीलालनाम्यानस
ु ाल योग्य

आहे .

ी

भाल ीय लाषरीय लािमागड प्राधधीलिा फे महामागाडच्या चा खौपदलीीलिाच्या

ीलालनाम्यानस
ु ाल पनवेल

े इींदापलू या ्प्प्या

Development) ीलण्या

ये

एीूि २७ दठीािी अींडल

पासेस असन
ू वाशी नाीा व इ ल िोडल्त्सयाींवल िींक्शन ववीास (Junction
े ीोलाड दलम्यान

आहे .

थावप लायगड जिल्हहया ील ाालपाडा

सेचा ख वाशी नाीा या दठीािी सब वे व सजव्हडस लोड

ीलिे ही ीामे मळ
ू मींिूल ीलालनाम्याव्यत रलक्

असल्हयाने सदयज्थ ी

या

भागा ील लाडलेले मींिूल चा खौपदलीीलिाचा खे ीाम पि
ू ड झाल्हयानीं ल सदल ीामे
ववशेष मींिुलीने ीलण्याचा खे प्र् ावव

आहे, असे प्रील्हप सींचा खाली, भाल ीय

लाषरीय महामागड प्राधधीलि, पनवेल याींनी ीळववले आहे .
(३) अींश

ाले आहे,

प्रील्हपाच्या

व्याप् ीप्रमािे

प्रगत पथावल असन
ू ववशेष

महामागाडच्या

द ु फाड

ग्ालाचा खे

ीाम

व् ीच्या दठीािचा खे ग्ालाचा खे ीाम प्राधान्याने

पि
ू ड ीलण्याच्या सचा ख
ू ना ीींत्रा्दालास दे ण्या

आल्हयाचा खे प्रील्हप सींचा खाली,

भाल ीय लाषरीय महामागड प्राधधीलि, पनवेल याींनी ीळववले आहे .
(४) भाल ीय लाषरीय लािमागड प्राधधीलिा अीं गड

पनवेल

८४.०० की.मी. लाींबीच्या चा खौपदलीीलिाच्या ीामाचा खी मद
ु
पयं

हो ी.

थावप सन २०१६ पयं

े इींदापलू या

माहे िून २०१४

पयाडवलि व वन ववभागाच्या पलवानगी

सेचा ख भस
ीं ादना ील ीाही अडचा खिी यामळ
ू प
ु े प्रील्हपास ववलींब होऊन प्रील्हप

लाडला हो ा.

थावप सन २०१६ दलम्यान प्रलींब्रब

पलवानग्या ममळाल्हयानीं ल
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सेचा ख भस
ीं ादनाच्या प्रकक्रयेला वेग ममळाल्हयाने प्रील्हपाला पन
ू प
ु रूजज्िवव

ीलण्यासाठी ीेंद्र शासनाीडून One time fund infusion Scheme अीं गड
रु.५४०

ीो्ीींचा खी आधथडी मद

मींिूल ीलण्या

आली.

त्सयानस
ु ाल

एवप्रल,२०१७ पासन
ू सदल प्रील्हपाचा खे ीाम पन्
ु हा सरु
ु ीलण्या
सदयज्थ ी
एीूि

८४

माहे

आले असन
ू

ीामाचा खी भौत ी प्रग ी सम
ु ाले ७९ ्क्ीे झाली आहे . त्सयानस
ु ाल

की.मी.

लाींबीपैीी

५१

की.मी.चा खे

चा खौपदलीीलिाचा खे ीाम पि
ू ड झाले आहे व उवडली
पि
ू ड होिे अपेक्षक्

डीबीएम

लेवल

पयं चा खे

ीाम माहे िन
ू , २०२० पयं

असल्हयाचा खे प्रील्हप सींचा खाली, भाल ीय लाषरीय लािमागड

प्राधधीलि, पनवेल याींनी ीळववले आहे .
सेचा ख ८४/०० की.मी.

ीामास भस
ीं ादना
ू प

े ४५०/१७० या लाींबी ील चा खौपदलीीलिाच्या

झालेला ववलींब

सेचा ख िन च्
े या ववववध अधधीच्या

मागण्या, वन िमीन, ीोीि ले ल्हवे ओलाींडण्यासाठी लागिाली पलवानगी इ.
ीालिाींमळ
ु े ीाहीसा ववलींब झाला आहे .
व माहे माचा खड, २०२१ पयं
ीलण्याचा खे तनयोिन आहे .

उवडली

थावप िून २०२० पयं

२५० की.मी.

सवड ीामासह ३६६ की.मी. ीाम पि
ू ड

(५) प्रील्हपाच्या व्याप् ीप्रमािे भय
ु ाली मागड, महामागाडच्या द ु फाड ग्ाल
व्यव्था व सजव्हडस लोडचा खे ीाम ीींत्रा्दालामाफड
ये

असन
ू

मळ
ू

व्याप् ीव्यत लीक्

मींिूल

चा खौपदलीीलिाचा खे

ीाम

प्राधान्याने ीरुन घेण्या
पि
ू ड

झाल्हयानीं ल

मींिूल

आवश्यी असलेल्हया भय
ु ाली मागांचा खा प्र् ाव ववशेष मींिुलीने

ीलण्यासाठी ीेंद्र शासन ववचा खालाधीन असल्हयाचा खे प्रील्हप सींचा खाली, भाल ीय
लाषरीय लािमागड प्राधधीलि, पनवेल याींनी ीळववले आहे .
(६) प्रश्न उद्ाव

नाही.

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

मांब
ु ईतील मालाड (पि
ू )व , िुरारगाि येथील मशिरां जन सहिारी
गह
ु
ृ ननमावण सांस्थेच्या एसआरए प्रिल्पात मळ
झोपडीधारिाांना डािलण्यात आल्याबाबत

(४१)

*

५२५

श्री.सनु नल प्रभू (ददांडोशी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय -

सन्माननीय गह
ृ ननमावण मां्ी
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(१) मब
ुीं ई ील मालाड (पव
ू )ड , ीुलालगाव येथील मशवलीं िन सहीाली गह
ृ तनमाडि
सीं्थेच्या एसआलए प्रील्हपा

२७ मळ
झोपडीधाली सभासदाींना डावलन
ु
ू

बाहे लील व्यक् ीींना पन
ु वडसनाचा खे गाळे
गैलव्यवहाल

ीेल्हयाप्रीलिी

बेीायदा ववक्री ीरुन ववीासीाने

लोीप्रत तनधीींनी

मख्
ु य

ीायडीाली

अधधीाली,

झोपडपट्ी पन
ु वडसन प्राधधीलि याींना ददनाींी १४ डडसेंबल, २०१९ लोिी वा
त्सयासम
ु ालास लेाी तनवेदन ददले, हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्हयास, सदलहू तनवेदनाच्या अनष
ीं ाने मशवलीं िन सहीाली गह
ु ग
ृ तनमाडि
सीं्थेच्या एसआलए प्रील्हपा
बेघल होऊन अन्याय झालेल्हया मळ
२७
ु
झोपडीधाली सभासदाींना घले दे ऊन त्सयाींचा खे पन
ु वडसन ीलिेबाब
ीु्ुींबधाली सद्याींना थकी

भाडे

सेचा ख ३३

ा डीने उपलब्ध ीरुन दे ण्याच्या दृष्ीने

शासनाने ीोि ी ीायडवाही ीेली वा ीलण्या
(३) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

ये

आहे ,

श्री. जजतें द्र आव्हाड : (१) होय.

दद.२६.१२.२०१९ लोिी झोपडपट्ी पन
ु वडसन प्राधधीलिास तनवेदन प्राप्

झाले आहे .

(२) सदल सीं्थेच्या मींिूल परलमशष्-२ मध्ये एीूि ८५ झोपडीधाली पात्र

आहे . सदल पात्र झोपडीधालीाींपी
ै ी ५० झोपडीधालीाींना दद.१८.१२.२०१० लोिी
व उवडरल
ीलण्या
प्राप्

३५ झोपडीधालीाींना दद.२६.०६.२०१९ लोिी सदतनीाींचा खे

वा्प

आलेले आहे . दद.२५.०७.२०१९ लोिी झोपडपट्ी पन
ु वडसन प्राधधीलिास

झालेल्हया

क्रालीच्या अनष
ीं ाने १० अनधधीृ
ु ग

व्यक् ीींववरुध्द महालाषर

झोपडपट्ी क्ेत्र (स.ु तन.व प.ु ) अधधतनयम, १९७१ मधील ीलम ३(ई)/३३ अन्वये
ीालवाई ीरुन सदल सदतनीा

ाब्या

पन
ु वडसन प्राधधीलिाने सक्म प्राधधीाली
मालाड-१

नसल्हयाच्या
ीायाडलया

याींच्याीडे पाठववला

आहे .

घेण्याबाब चा खा प्र् ाव झोपडपट्ी

था उपजिल्हहाधधीाली (अत /तनषीा)

३३

झोपडीधालीाींना

भाडे ममळाले

क्रालीच्या अनष
ीं ाने झोपडपट्ी पन
ींु ई या
ु ग
ु वडसन प्राधधीलि, मब

सीं्थेचा खे ववीासी व

क्रालदाल याींचा खी एीब्रत्र

सन
ु ाविी घेऊन

दद.२२.०८.२०१९ लोिीच्या पत्रान्वये ववक्री घ्ीाचा खे बाींधीाम थाींबववण्याबाब
ीळववले हो े व त्सयानस
ु ाल Stop work नो्ीस पाठववण्या
(३) प्रश्न उद्ाव

नाही.

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

आलेली आहे .
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पुसद (जज.यितमाळ) विभागातील रस्त्याची िामे ननिृष्ट्ट
दजावची िरण्यात आल्याबाबत

(४२)

*

२६५९

श्री.मदन येरािार (यितमाळ) :

सन्माननीय सािवजननि

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील
ीाय -

(१) पस
ु द (जि.यव माळ) ववभागा ील ११८३ ीो्ी रुपये तनधीचा खी ल्त्सयाचा खी

ीामे मब
ुीं ई येथील ईगल ीन््रक्शन ीींपनीला ददनाींी ३१ माचा खड, २०१८ लोिी
वा त्सयासम
ु ालास ममळाली असन
ू ददनाींी ३० डडसेंबल, २०१९ लोिीपयं
ीामे पि
ु ड ीलण्याचा खे आदे श असन
ू ग

दहा मदहन्या

ग्रेड-२ चा खी ीामेही पि
ु ड ीेलेली नाही , हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्हयास, पस
ु द ववभागा ील माळे गाव
ल् ा, शेंबाळवपींपली

े पस
ु द ल् ा, पस
ु द

तनीृष् दिाडचा खी ीलण्या
अमभयीं ा याींना िम
ु ान
ाले आहे ीाय,

ये

सदल

या ीींपनीने ग्रेड-१,

े ाडीा ल् ा, पस
ु द

े ददग्रस

े ाडीा ल्त्सयाींचा खी ीामे अत शय

असन
ू सदल ीींपनी मख्
ु य अमभयीं ा व अधधक्ी

नसन
ू आपल्हया मिी प्रमािे ीाम ीली

आहे, हे ही

(३) असल्हयास, साींडवा-माींडवा डाींबली ल्त्सयावलील ाड्डे मरु
ु माने भलिे, िेथे
मरु
ु म उपलब्ध असेल
नसल्हयास

थ
े चा ख
े ीाम ीलिे, ीाळी िममनीवल मरु
ु म उपलब्ध

थ
े े ब्लॅं ीे्ीींग न ीलिे, पस
ु द-ददग्रस मागाडवलील धद
ुीं ी घा्ा

ल्त्सयाच्या ीडेला मरु
ु म उपलब्ध नसल्हयाने ब्लॅं ीे्ीींग न ीेल्हयाचा खे ददसन
ू ये ,े
हे ही ाले आहे ीाय,

(४) असल्हयास, सदल ीींपनीने बऱ्याचा ख दठीािी दोन्ही बािूींचा खे ल् े ाोदन
ू
ठे वल्हयाने वाह ी
ू ीस अडथळा तनमाडि झाला असल्हयाने अपघा
शक्य ा तनमाडि झालेली आहे , हे ही ाले आहे ीाय,
(५) असल्हयास, याबाब

ीालवाई ीेली वा ीलण्या

शासनाने चा खौीशी ीरून सदल ीींपनीवल ीोि ी
ये

आहे,

(६) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) होय, हे अींश

ाले आहे .

(२) व (३) ाले नाही.

होण्याचा खी
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(४) ीामाच्या प्रग ीनस
ु ाल एीुि ३०६.५० लाींबीपैीी ९.०० की.मी. लाींबीमध्ये
७.९० की.मी. भागा

दोन्ही बािुने ाोदीाम ीेले आहे .

सलु क्ेीली ा आवश्यी त्सया उपाययोिना वेळोवेळी ीलण्या

ये

थावप वाह ी
ु
आहे .

(५) व (६) Mile Stone नस
ु ाल ीामाचा खे प्रग ी साध्य न झाल्हयाने त्सयाींचा खेवल

ीलालनाम्यानस
ु ाल प्रत ददन रु. ५,७६,५००/- दलाने ददनाींी २२.१२.२०१९ पासन
ू
नी
ु सान भलपाई आीालण्या

आलेली आहे .

सेचा ख ीामाचा खी आवश्यी प्रग ी

साध्य न झाल्हयास ीलालनाम्या ील ीलम ४.५ व ३१ अन्वये तनववदा ीा लद्द
ीलण्या

येऊ नये याबाब

उदयोिीास नो्ीस दे ण्या
-----------------

आलेली आहे .

चाांददिली (मुांबई उपनगर) सािीनािा खैराणी रोड
(४३)

*

येथील पुलाच्या बाांधिामाबाबत

८६८

श्री.ददलीप लाांडे (चाांददिली) :

सन्माननीय नगर वििास

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय -

(१) चा खाींददवली (मब
ुीं ई उपनगल) साीीनाीा ाैलािी लोड येथील ४५ वषड िुना
अत्सयीं

धोीादायी अव्थे

असलेला पल
ु ददनाींी २१ िानेवाली, २०१९ लोिी

वा त्सयासम
ु ालास महानगलपामलीेने

ोडला असन
सदल
ू

ोडलेल्हया पल
ु ाचा खे

बाींधीाम अदयाप पि
े माहे िानेवाली, २०२० मध्ये
ू ड झाले नसल्हयाचा खे नी
ु चा ख
वा त्सयादलम्यान तनदशडनास आले आहे , हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्हयास, त्सयाचा ख ववभागा ील सत्सय नगला ील पादचा खाली पल
ु ही ीोसळला
आहे, हे ही ाले आहे ीाय,
(३) असल्हयास, उक्
मा.लोीप्रत तनधीींनी

पल
ु ाचा खी पन
ु बांधिी

मब
ुीं ई

ा डीने ीलिेबाब

महानगलपामलीे ील

सींबधीं ध

्थातनी

ववभागाीडे

पत्रव्यवहाल ीरुनही अदयाप ीोि ीचा ख ीायडवाही झालेली नाही, हे ही ाले आहे
ीाय,

(४) असल्हयास, उक्

दोन्हीही पल
ु ाींचा खी शासनाने पाहिी ीेली आहे ीाय, त्सया

ीाय आढळून आले आहे ,

सेचा ख नागरलीाींच्या दृष्ीने अत्सयीं

दोन्ही पल
ु ाींच्या पन
ु बांधिीचा खे बाींधीाम
् लावल ीोि ी ीायडवाही ीलण्या

महत्सवाच्या

ा डीने पि
ू ड ीलण्याच्या दृष्ीने शासन

आली वा ये

(५) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

आहे ,
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श्री. एिनाथ मशांदे : (१) चा खाींददवली साीीनाीा ाैलािी लोड येथील पल
ु ाच्या
पन
ु बांधिीीरल ा सलु क्षक्

चा ख
े ा उपाय म्हिून माहे माचा खड २०१९ मध्ये सदल पल
ू

बह
ुीं ई महानगलपामलीेमाफड
ृ न्मब
थावप

पादचा खाऱ्याींसाठी

महानगलपामलीेमाफड

बाींधण्या

ोडण्या

त्सयाचा ख

आला हे ाले आहे .

िागेवल

ात्सपलु ा

आला आहे .

पादचा खाली

पल
ू

(२) सत्सय नगल येथील पादचा खाली पल
ु ाच्या एीा बािचा ख
ू ा पाया ढासळल्हयामळ
ु े
पादचा खाली पल
ू ाचा खला ही व् जु ्थ ी आहे .
(३),

(४)

व

(५)

महानगलपामलीेमाफड

सदल

दोन्ही

पल
ु ाच्या

पन
ु बांधिीसाठी

ाालीलप्रमािे ीायडवाही ीलण्या

आली/ये

चाांददिली सािीनािा खैराणी रोड येथील पल
ु

बह
ुीं ई
ृ न्मब

आहे -

• सदल पल
ु ाच्या पन
ु बांधिीसाठी तनववदा प्रकक्रया माहे िून, २०१९ पि
ू ड
ीलण्या
आले.

आली असन
ू , ीामाचा खे ीायाडदेश माहे सप््ें बल, २०१९ मध्ये दे ण्या

• माहे ऑक््ोबल, २०१९ मध्ये प्रत्सयक् ीामास सरु
ु वा
२०२० पयं

अधाड पल
ू बाींधन
ू वापला

आिण्याचा खे तनयोजि

• सदल पल
ु ाचा खे बाींधीाम माहे िानेवाली, २०२१ पयं
सत्य नगर

• सदल पल
ु ाचा खी ्थळपाहिी ीलण्या

झाली असन
ू , माहे मे,

पि
ू ड होिे अपेक्षक्

आली असन
ू ,

तनयक्
ु ी माहे िानेवाली, २०२० मध्ये ीलण्या

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

आहे .

आली आहे .

आहे .

ाींब्रत्री सल्हलागालाचा खी

अमरािती जजल््यात हायब्रीड अन्ययुईटी तत्िािर दहा मागावचे रुां दीिरण
िरण्यािरीता आिश्यि ननधी दे ण्याबाबत

(४४)

*

२५९१

श्री.बळिांत िानखडे (दयावपरू ), श्री.अममन पटे ल (मब
ुां ादे िी),

श्रीमती सल
ु भा खोडिे (अमरािती), िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापरू शहर

मध्य), श्री.रािसाहे ब अांतापरू िर (दे गलरू ), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.िुणाल
पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.मोहनराि हां बडे (नाांदेड दषिण), श्री.दहरामण
खोसिर (इगतपरू ी), श्री.सांजय जगताप (परु ां दर) :

सन्माननीय सािवजननि

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील
ीाय -
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(१) अमलाव ी जिल्ह्या

मागील अनेी वषाडपासन
ू हायिीड अन्यई
ु ्ी

दहा मागाडचा खे रुीं दीीलि ीलण्या

ये

त्सवावल

आहे मात्र या ीामाींसाठी शासनाने

आवश्यी असलेला तनधी उपलब्ध ीरुन ददला नसल्हयाचा खे माहे डडसेंबल, २०१९
मध्ये वा त्सयादलम्यान तनदशडनास आले आहे , हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्हयास, उक्

दहा मागाडच्या ीामासाठी तनववदा लक्ीम रुपये १४६०

ीो्ीचा खी अस ाींना फक्त्सा रुपये २०० ीो्ीचा खा तनधी दे ण्या

आलेला असन
ु

दयाडपलू , अींिनगाींव, मतु ि
ड ापलू इ ल मागाडचा खी ीामे सींथ ग ीने सरु
ु असल्हयाने

या ववभागा ील सावडितनी बाींधीाम ववभागाच्या प्रमा
मागाडवल मोठ्या
ु
प्रमािा

िीव मठ
ु ी

वाह ी
ु सरू
ु असल्हयाने नागरली त्र्
घेऊन वाहने चा खालवावी लाग

झाले असन
ु दचा ख
ु ाीी धालीाींना

आहे , हे ही ाले आहे ीाय,

(३) असल्हयास, नागरलीाींचा खी होिाली अडचा खि लक्ा

घे ा सदल दहा मागाडच्या

रुीं दीीलिाीली ा आवश्यी असलेला तनधी उपल्हब्ध ीरून सदलचा खे ीाम लवील
पि
ु ड ीलण्याबाब

शासनाने ीोि ी ीायडवाही ीेली वा ीलण्या

(४) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) हे ाले नाही.
(२), (३) व (४) अमलाव ी जिल्हहया
पॅीेि अीं गड
पॅीेिचा खी

कीीं म

ये

?

आहे ,

हायिीड ॲन्यई
ु ्ी

त्सवावल AM-२

रु.१४६० ीो्ी इ ीी आहे . सदयज्थ ी

एीुि १२७.२५

३५२.१५ कीमी. लाींबीच्या ल्त्सयाींचा खी सध
ु ालिा ीलिे, या

कीमी.लाींबीचा खे ीाम पि
ु ड झालेले आहे . उवडरल

ीाम

प्रग ी

पॅीेिचा खे दोन माईल््ोन पि
ु ड झालेले आहे . शासन तनिडया ील

आहे . सदल
ल द
ु ीनस
ु ाल

पि
ु ड झालेल्हया माईल््ोन प्रमािे या पॅीेि ीरल ा शासन दह्याचा खी लक्ीम
रु.३७१.६७ ीो्ी तनधी उपलब्ध ीरुन दे ण्या

आलेला आहे .

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

िाांददिली (पूि)व मागाठाणे येथील मदहांद्रा िांपनीतून जाणाऱ्या
प्रस्तावित असलेल्या डीपी रस्त्याबाबत

(४५)

*

६०२

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददिली पि
ू )व :

वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय -

सन्माननीय नगर
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(१) ीाींददवली (पव
ू )ड म दाल सींघा ील लोाींडवाला, क्राीं ीनगल, हनम
ु ान नगल,
गोीुळ नगल, मसींग इ््े ् आणि ठाीूल जव्हलेि या परलसला

लाहिाऱ्या लााो

लोीाींचा खी गैलसोय दलू ीलिाला मागाठािे येथील मदहींद्रा ीींपनी न
ू िािाला
डीपी ल् ा प्र् ावव

आहे , हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्हयास, या प्र् ावव

डीपी ल्त्सयाचा खे ीाम पि
ू ड होण्याीरल ा शासन

् लावल ीोि ी ीायडवाही ीलण्या

आली वा ये

आहे ,

(३) असल्हयास, या परलसला ील लााो लदहवाशाींचा खी वाह ी
ू ीोंडी न
ू स्
ु ीा
ीलिाऱ्या या प्र् ावव
ीलण्या

येिाल आहे,

डीपी ल्त्सयाचा खे ीाम की ी ीालावधीमध्ये पि
ू ड

(४) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

श्री. एिनाथ मशांदे : (१) हे ाले आहे .
(२), (३) व (४) सदल प्र् ावव

३६.६० मी. रुीं द डीपी ल् ा हा मौिे आीुली

येथील मदहन्द्रा ॲण्ड मदहन्द्रा ीींपनी, मौिे पोयसल येथील मसींग इ््े ् व
सम ा नगल, म्हाडा अमभन्यासा न
ू िा ो.

सदल ल्त्सयाचा खे ीाम पि
ींु ई महानगलपामलीेमाफड
ू ड होण्याीरल ा बह
ृ न्मब

ाालीलप्रमािे ीायडवाही ीलण्या

आली/ये

मदहन्यद्रा ॲण्ड मदहन्यद्रा िांपनी, आिुली

• सदल अमभन्यासा ील ल्त्सयाने बाधी

आहे -

अींदािे २४५ मी्ल लाींबीचा खी िमीन

ववीास ह् ाीं लि हक्ीान्वये ददनाींी १०.०८.२०१८ लोिी
आली आहे .

ाब्या

घेण्या

• सदल ल्त्सयाच्या भागाचा खे ीाम ीलण्यासाठी ददनाींी २७.०५.२०१९ लोिी
ीायाडदेश दे ण्या

आला आहे .

• सदल ल्त्सयाचा खे ीाम ददनाींी १६.०८.२०१९ पासन
ू सरु
ु ीलण्या
सदल ल्त्सयाच्या तनववदे चा खा ीायडीाळ ददनाींी २५.१२.२०२० पयं
मसांग इस्टे ट, मौजे पोयसर

• सदल अमभन्यासा ील ल्त्सयाने बाधी
िममनीचा खा आगाऊ

ाबा अत क्रमिासदह
घेण्या

आहे .

अींदािे २५० मी्ल लाींबीच्या

“िसा आहे त्सया ज्थ ी ” ववीास

तनयींत्रि व प्रोत्ससाही तनयमावली २०३४ मधील
ववीास हक्ीाच्या मोबदल्हया

आले असन
ू ,

आला आहे .

ल द
ु ीनस
ु ाल ह् ाीं लिीय
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• सदल ल्त्सयाने बाधी

असलेल्हया ३४२ अत क्रमम

झोपडीधालीाींपी
ै ी पात्र

झोपडीधालीाींचा खे पन
ु वडसन ीेल्हयानीं ल सदल ल्त्सयाचा खे ीाम पि
ू ड ीलण्या
आहे .

येिाल

समता नगर, म्हाडा, मौजे पोयसर

• सदल अमभन्यासा ील ८५ मी्ल लाींब ल्त्सयाचा खे ीाम म्हाडा ववीासीामाफड
ीलण्या

येिाल

असन
ू ,

प्राधधीलिामाफड

ीाम

पि
ू ड

झाल्हयानीं ल

सदल

बह
ींु ई महानगलपामलीेीडे ह् ाीं ली
ृ न्मब

आहे .

ल् ा

ीलण्या

म्हाडा

येिाल

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

राहे री बुद्रि
ु (जज.बुलढाणा) येथील इांग्रजिालीन पूल
िाहतूिीिररता धोिादायि झाल्याबाबत

(४६)

*

१४०७

श्री.सांजय

गायििाड

(बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय

सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा
ाल
ु ासा ील ील ीाय -

(१) लाहे ली बद्र
ु ी
ु (जि.बल
ु ढािा) येथील इींग्रिीालीन पल
ू ाला
पल
ू ावलील सींलक्षक्

ीठडे नादरु
ु ्

डे गेले असन
ू

झाल्हयाने हा पल
ू वाह ी
ू ीीरल ा अत्सयीं

धोीादायी असल्हयाचा खी बाब माहे िानेवाली, २०२० मध्ये वा त्सयादलम्यान
तनदशडनास आली आहे, हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्हयास, सदल पल
ू ावरून अदयाप िड वाह ी
ू सरू
ु आहे, हे ही ाले
आहे ीाय,

(३) असल्हयास, सदलचा खा पल
ु ाच्या दरु
ु ् ीीरल ा शासन् लावरून ीोि ी
ीायडवाही ीेली वा ीलण्या

ये

आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) हे ाले आहे .

लाहे ली बद्र
ु ी
ु (जि.बल
ु ढािा) येथील इींग्रिीालीन पल
ू लाषरीय महामागड

क्र.७५३ सी हया महामागाडवल ये

असन
सदयज्थ ी
ू

भाल ीय लाषरीय लािमागड प्राधधीलिाच्या अात्सयारल ील आहे .

ीेंद्र शासनाच्या
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(२) होय.

(३) सदलील पल
ू हा लाषरीय महामागड क्र.७५३ सी हया महामागाडवल ये
दद.०७.११.२०१९
याींच्याीडे

लोिी

ह् ाीं रल

Superstructure

भाल ीय

चा खी

ीलण्या

लाषरीय

दरु
ु ् ी/

आला

लािमागड प्राधधीलि,
आहे .

बदलण्यासाठीचा खे

सदयज्थ ी

तनववदा प्रकक्रया पाल पाडून

औलीं गाबाद

अींदािपत्री

ीायाडलयाीडे मींिुलीसाठी सादल ीलण्याचा खी ीायडवाही सरु
ु असन
ू

असन
ू

पल
ू ाच्या

वरलषठ

मींिुलीनीं ल

सेचा ख वाह ी
अन्य मागाडने वळवन
ू
ू पल
ू ाच्या

दरु
ु ् ीचा खे ीाम हा ी घेण्याबाब

तनयोिन आहे , असे प्रील्हप सींचा खाली,

भाल ीय लाषरीय लािमागड प्राधधीलि, औलीं गाबाद याींनी ीळववले आहे .
(४) प्रश्न उद्ाव

नाही.

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

भोिरदन (ता.भोिरदन, जज.जालना) शहरातून जालना शहरािडे
जाणाऱ्या रस्त्यासाठी जमीन सांपादीत िरण्यासाठी आलेला
ननधी विनािापर पडून असल्याबाबत
(४७)

*

२१६७

श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :

सन्माननीय सािवजननि

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील
ीाय -

(१) भोीलदन ( ा.भोीलदन, जि.िालना) शहला न
ू िालना शहलाीडे िािाऱ्या
ल्त्सयासाठी िमीन सींपादी

ीलण्यासाठी ग

४ वषांपासन
ू प्राप्

झालेला चा खाल

ीो्ी रुपयाींचा खा तनधी ववनावापल पडून असल्हयाचा खे माहे सप््ें बल, २०१९ मध्ये वा
त्सया दलम्यान तनदशडनास आले, हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्हयास, भोीलदन शहला न
ू िड वाहनाींचा खी वाह ी
ू मोठ्या प्रमािा
हो

असल्हयाने

अपघा ही हो ा

अनेी

वेळा

शहला ील

वाह ी
ू

व्यव्था

ठप्प

होऊन

व त्सयामळ
ु े शहलाबाहे रुन ३.५ की.मी. वळि ल् ा ीलण्या

यावा अशी अनेी वषांचा खी नागरलीाींचा खी मागिी

त्सीालीन शासनाने मान्य

ीरून सदलहू ल्त्सयासाठी लागिाऱ्या १ हे क््ल भस
ीं ादनासाठी ४ ीो्ी लक्ीम
ू प
शासनामाफड मींिलू ीलण्या आली हो ी, हे ही ाले आहे ीाय,
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(३)

असल्हयास,

उपववभागीय

अधधीाली

(भोीलदन)

ल्त्सयासाठी लागिाऱ्या िममनीचा खी मोििी ीलण्याचा खी
ीलण्यासींदभाड

याींनी

सदल

वळि

सेचा ख ल् ा बाींधीाम

आवश्यी ीामाींचा खी पू ड ा ीलण्याचा खी मागिी पत्रादवाले ीेली

आहे, हे ही ाले आहे ीाय,

(४) असल्हयास, उपअमभयीं ा (सावडितनी बाींधीाम, भोीलदन) याींनी सदल
वळि ल्त्सयासाठी िममनीचा खे माकींग ीेले असन
ु ाािगी ीन्सल्ह्न्सीीडून
मोििी ीेली आहे, हे ही ाले आहे ीाय,
(५)

असल्हयास,

सदलहू ल्त्सयाचा खे ीाम योग्यरलत्सया मागी लावण्यासाठी
प्रशासीीय ् लावल ीोि ी ीायडवाही ीलण्या आली वा प्र् ावव आहे,
(६) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) हे ाले नाही.

(२), (३), (४) व (५) सदलहू ल्त्सयाचा खे ीाम योग्यरलत्सया मागी लावण्याच्या
दृष्ीने भस
ीं ादन प्र् ाव याल ीलण्याचा खे ीाम प्रग ीपथावल आहे . याप्रीलिी
ू प
भस
ीं ादनाचा खा तनवाडा प्राप्
ू प
ील ा येईल.

(६) प्रश्न उद्ाव

झाल्हयानीं ल लक्ीम भस
ीं ादन अधधीाऱ्याींीडे वगड
ू प

नाही.

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

औरां गाबाद ते नागपूर या राज्य महामागाविरील सुलतानपूर ते अांजनी
या मागाविर खड्डे पडल्यामुळे अपघाताांचे प्रमाण िाढल्याबाबत

(४८)

*

१३५८

श्री.सांजय रायमल
ु िर (मेहिर) :

सन्माननीय सािवजननि

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील
ीाय -

(१) औलीं गाबाद-नागपलू महामागाडवल मोठ्या प्रमािा
िो्े -मोठे अपघा

हो

ाड्डे पडले असन
ू नेहमी

असल्हयाचा खी बाब माहे िानेवाली, २०२० मध्ये वा

त्सयादलम्यान तनदशडनास आली आहे, हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्हयास, औलीं गाबाद

े नागपलू या लाज्य महामागाडवलील सल
ु ानपलू

अींिनी या मागाडवल अनेी ाड्डे पडले असन
ू ददनाींी २ डडसेंबल, २०१९ लोिी
वा त्सयासम
ु ालास एीा दचा ख
ु ाीीच्या अपघा ा
आहे , हे ही ाले आहे ीाय,

दोन व्यक् ी गींभील िामी झाले

े
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(३) असल्हयास, या मागाडवलील ाड्ड्याींमळ
ु े दललोि िो्े -मोठे
हो ा , हे ही ाले आहे ीाय,

(४) असल्हयास, या मागाडवलील ाड्डे
दरू
ु ् ी ीलण्याीरल ा सींबधीं ध

ा डीने बि
ु ववण्याबाब

अपघा ा

सेचा ख ल्त्सयाींचा खी

अधधीाऱ्याींीडे ्थातनीाींनी वालीं वाल मागिी

ीरूनही त्सयाीडे त्सयाींनी दल
ड ीेले आहे, हे ही ाले आहे ीाय,
ु क्
(५)

असल्हयास, याबाब

आढळून आले व

शासनाने चा खौीशी ीेली आहे ीाय, चा खौीशी

दनस
ु ाल पढ
ु े ीोि ी ीायडवाही ीेली वा ीलण्या

(६) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१)
सम
ु ाले

२८५

की.मी.लाींबी

प्राधधीलिाच्या अात्सयाली

ीेंद्र
ये

?

े (५) औलीं गाबाद
शासनाच्या

ये

ीाय

आहे,

े नागपलू महामागाड ील

भाल ीय

लाषरीय

लािमागड

असन
सम
ू
ु ाले ८०.८८ की.मी.लाींबी लाज्य

शासनाच्या सावडितनी बाींधीाम ववभागाीडे ये .े

यापैीी ीेंद्र शासनाच्या भाल ीय लाषरीय लािमागड प्राधधीलिाच्या

अात्सयाली ील सल
ु ानपलू

े अींिनी ल्त्सयाचा खा भाग लाषरीय महामागड क्र.७५३

त्सयाीरल ा तनववदा तनयक्
ु

ीरुन दद.२३.०१.२०२० पासन
ू ाड्डे दरु
ु ् ीचा खे ीाम

सी अीं गड

ये

आहे . सदल ल्त्सयावल ाड्डे पडल्हयाचा खी बाब तनदशडनास ये ाचा ख

हा ी घेवन
ू सदयज्थ ी

पि
ू ड झाले आहे , असे प्रील्हप सींचा खाली,भाल ीय

लाषरीय लािमागड प्राधधीलि,औलीं गाबाद याींनी ीळववले आहे .
(६) प्रश्न उद्ाव

नाही.

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

ठाणे जजल््यातील िज्रेश्िरी, अिलोली ि गणेशपुरी येथील
एमएमआरडीए माफवत िरण्यात येत असलेल्या रस्त्याांचे
िाम ननिृष्ट्ट दजावचे होत असल्याबाबत
(४९)

*

२३१

श्री.महे श चौघल
ु े (मभिांडी पजश्चम) :

सन्माननीय नगर

वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय -

(१) ठािे जिल्ह्या ील वज्रेश्वली, अीलोली व गिेशपलु ी येथील एमएमआलडीए
माफड

ीलण्या

ये

असलेला सम
ु ाले १४ ीो्ी रुपयाींच्या ल्त्सयाचा खे ीाम
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तनीृष्

दिाडचा खे

हो

असल्हयाबाब

माहे

ऑक््ोबल,

२०१९

मध्ये

वा

त्सयादलम्यान ्थातनी नागरलीाींनी तनवेदन दे ऊन मा.आयक्
ु , एमएमआलडीए
याींच्याीडे ीालवाई ीलण्याचा खी मागिी ीेली आहे , हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्हयास, सदल ल्त्सयाचा खे ीाम मशवसाई ीींपनीने घे ली अस ा पो्
ठे क्याने बेीायदे शीलपिे ध्रुव ीींन्सल्ह्ीं ् याींचा खी नेमिूी ीलण्या
सींबधीं ध

आल्हयाबाब

िबाबदाल अधधीाली याींच्यावल व ठे ीेदालावल गन्
ु हे दााल ीलण्याचा खी

मागिी ीलण्या

आली आहे , हे ही ाले आहे ीाय,

वा ीलण्या

आहे,

(३) असल्हयास, सदल मागिीच्या अनष
ीं ाने शासनाने ीोि ी ीालवाई ीेली
ु ग
ये

(४) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

श्री. एिनाथ मशांदे : (१) सदल नमद
ू ीेलेले पत्र मब
ुीं ई महानगल प्रदे श ववीास
प्राधधीलिाीडे प्राप्

झाल्हयाचा खे आढळून ये

नाही.

(२), (३) व (४) ठािे जिल्हहया ील वज्रेश्वली-अीलोली व गिेशपलू ी या
ल्त्सयाच्या ीाँक्री्ीीलिाचा खे ीाम मब
ुीं ई महानगल प्रदे श ववीास प्राधधीलिामाफड
ीलण्या

ये

आहे . सदल ल्त्सयाचा खी लाींबी ६.७३ की.मी. व रुीं दी ७.५० मी्ल

(दोन पदली) असन
ू सदल ीाम मे. मशवसाई ीन््रक्शन या ीींपनीस रल सल
ई-तनववदा मागवन
ू दे ण्या

डडसेंबल, २०१८ लोिी दे ण्या

आले आहे .

सदल ीामाचा खा ीायाडदेश ददनाींी ०४

आले असन
ू ीामाचा खा ीालावधी १२ मदहन्याींचा खा

आहे . सदल ीामाच्या दै नदीं दन दे ाले ाीसाठी मब
ुीं ई महानगल प्रदे श ववीास
प्राधधीलिामाफड

ददनाींी

१८

एवप्रल,

२०१७

लोिी

मे.ध्रुव

ीींन्सल्ीं न्सी

सजव्हडसेस प्रा.मल. या ीींपनीचा खी अधधीृ रलत्सया प्रील्हप व्यव्थापन सल्हलागाल
(पीएमसी) म्हिून रल सल तनयक्
ु ी ीलण्या

आली आहे .

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

पुणे येथील क्राांतीज्योती सावि्ीबाई फुले आणण महात्मा ज्योतीराि
फुले याांनी सुरु िेलेली मभडेिाडा शाळा मोडिळीस आल्याबाबत

(५०)

*

६६२

श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर

(पनिेल), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.आमशष शेलार (िाांद्रे
पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले),
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श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर), श्री.प्रमोद
(राजू) रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण), श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददिली पि
ू )व ,
श्री.अशोि पिार (मशरुर), श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपरू दषिण पजश्चम),
श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार (बल्लारपरू ),
श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (मशडी), श्री.महे श (दादा) किसन लाांडगे (भोसरी),

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.महे श बालदी (उरण), श्री.सनु नल िाांबळे (पण
ु े
िॅन्यटोन्यमेंट), श्री.राहूल िुल (दौंड) :
गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय -

सन्माननीय नगर वििास मां्ी पढ
ु ील

(१) क्राीं ीज्यो ी साववत्रीबाई फुले आणि महात्समा ज्यो ीलाव फुले याींनी
मभडेवाडा, पि
ु े येथे सन १९४८ मध्ये पदहली मल
ु ीींचा खी शाळा सरु
ु ीेली हो ी
शाळा

मोडीळीस आल्हयाचा खी

आठवड्या

बाब

माहे

िानेवाली,

२०२०

च्या

ी

पदहल्हया

वा त्सया दलम्यान तनदशडनास आली आहे , हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्हयास, १७२ वषे पि
ु ड झालेल्हया मल
ु ीींचा खी पदहली शाळा असलेल्हया मभडे
वाड्याचा खे लाषरीय ्माली व्हावे अशी मागिी माहे िानेवाली, २०२० मध्ये वा
त्सयादलम्यान मभडेवाडा बचा खाव ीृ ी समम ीने ीेली आहे, हे ही ाले आहे ीाय,

(३) असल्हयास, मभडेवाडा शाळा दरु
ु ् ीसाठी महानगलपामलीेने सन २०१८-१९
च्या अथडसी
ीं ल्हपा
ीलण्या

एी ीो्ीचा खी

ल द
ू ीरुनही अदयाप याचा खी अींमलबिाविी

आलेली नाही, हे ही ाले आहे ीाय,

(४) असल्हयास, दगडूशेठ गिप ी मींददलाच्या समोल असिाऱ्या या वाड्याचा खे
ऐत हामसी ्माली ीलण्यासाठी

सेचा ख सदल शाळे चा खी दरु
ु ् ी ीलण्याबाब

शासनाने ीोि ी उपाययोिना ीेली वा ीलण्या
(५) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

ये

आहे,

श्री. एिनाथ मशांदे : (१) होय हे ाले आहे .

(२), (३) व (४) • सदल ऐत हामसी वा् ू पि
ु े महानगलपामलीेच्या
घेऊन त्सया दठीािी लाषरीय ्माली ीलण्याबाब

पि
ु े महानगलपामलीेने

मख्
ु य सभा ठलाव ददनाींी २१.०२.२००६ लोिी मान्य ीेला आहे .

• मभडेवाडा दरु
ु ् ीसाठी पि
ु े महानगलपामलीेच्या अींदाि पत्रीा
ल द
ु

ीलण्या

ये

असन
ू

रु.१,४०,००,०००/- ऐवढी लक्ीमेचा खी

सन

२०१९-२०२०

ल द
ु ीेलेली आहे .

ाब्या

च्या

अींदाि

दलवषी

पत्रीा
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• सदल ममळी ीच्या िागेबाब

न्याय प्रववषठ प्रीलि सरु
ु असल्हयाने सदल

िागा अदयाप पि
ु े महानगलपामलीेच्या
प्रीालचा खे दरु
ु ् ीचा खे ीाम अदयाप पयं
•

मभडेवाडा

इमाल ीस

लाषरीय

ाब्या

ीलण्या

्माली

महानगलपामलीेने हे रल्े ि वा् चा ख
ुीं ी ग्रेड यादी
मभडेवाड्याचा खा समावेश आहे .

• मभडेवाड्यास लाषरीय ्माली घोवष
आहे .

(५) प्रश्न उद्ाव

नाही.

आली नसल्हयाने ीोित्सयाही

आलेले नाही.
घोवष

ीलण्यासाठी

पि
ु े

याल ीेली असन
ू त्सयामध्ये

ीलण्याबाब

योग्य

ी ीायडवाही सरु
ु

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

दषिण मांब
ु ईतील १४ हजार उपिरप्राप्त इमारतीांच्या पन
ु विविासाबाबत
(५१)

*

१७१५

श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.अजय चौधरी

(मशिडी), श्री.अबू आजमी (मानखद
ू व मशिाजीनगर), श्री.रईस शेख (मभिांडी
पि
ू )व , श्री.सन
ु ील राणे (बोरीिली), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (मशडी), श्री.सनु नल

प्रभू (ददांडोशी), श्रीमती माधरु ी ममसाळ (पिवती), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार
दहल) : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय ृ ननमावण मां्ी पढ
(१) दक्षक्ि मब
ुीं ई ील १४ हिाल उपीलप्राप्
प्र् ाव मब
ुीं ई इमाल
आहे ीाय,

इमाल ीींच्या पन
ु ववडीासाचा खा

दरु
ु ् ी व पन
ु लड चा खना मींडळाीडे प्रलींब्रब

(२) असल्हयास, मब
ुीं ई महानगलपामलीा क्ेत्रा ील उपीलप्राप्
पन
ु ववडीास लाडल्हयाने इमाल ी

आहे , हे ाले

इमाल ीींचा खा

लाहिाली सम
ु ाले ५० हिालहून अधधी ीु्ूींबे
धोीादायी व मोडीळीस आलेल्हया इमाल ी
लहा
असल्हयाने त्सयाींच्या
जिवव ालाही धोीा तनमाडि झाल्हयाचा खी बाब माहे डडसेंबल, २०१९ मध्ये वा
त्सयादलम्यान तनदशडनास आली, हे ही ाले आहे ीाय,

(३) असल्हयास, ीाही ना ीाही ीालिा् व ४६ प्रीलिाींचा खी पलवानगी म्हाडाने
लद्द ीेली,

ल यामध्ये ११ इमाल ीमध्ये लाहिाऱ्या २०६४ भाडेीरुीं चा खा समावेश

असन
ू , पन
ु ववडीास न झालेल्हया इमाल ीींमध्ये ५१ हिाल ३२१ ीु्ूींबे लाह
आहे , हे ही ाले आहे ीाय,

68
(४)

असल्हयास,

दक्षक्ि

अवाक्याबाहे ल गेले असन
ू
प्रमािा

मब
ुीं ई ील

१०

पैीी

९

प्रील्हप

ववीासीाींच्या

थ
े ील िागाींच्या कीीं म ी मागील २५ वषाड

प्रचा खींड

वाढल्हयामळ
ु े प्रील्हपाींना अथडसहाय्य उपलब्ध ीरुन दे िे अवघड

झाल्हयाने पन
ु ववडीास लाडून अनेी इमाल ी धोीादायी ज्थ ी
आहे , हे ही ाले आहे ीाय,

गेल्हया

(५) असल्हयास, मब
ुीं ई शहल व उपनगला ील िुन्या व मोडीळीस आलेल्हया
इमाल ीींचा खा पन
ु वड वीास म्हाडाने ३३ (७) अधधतनयमान्वये ीलण्याबाब चा खी की ी
प्रीलिे सदयःज्थ ी

प्रलींब्रब

(६) असल्हयास, सम
ु ाले ८

आहे ,

े १० वषाडचा खा ीालावधी होऊनही इमाल ीींच्या

पन
ु ववडीासाचा खे ीाम पि
ु ड झालेले नाही, हे ही ाले आहे ीाय,
(७) असल्हयास, पन
ु वड वीासाचा खी ीामे मद
ु ी

पि
ू ड न ीलिाऱ्या ववीासीाींवल

ीोि ी ीालवाई ीलण्याचा खा तनिडय म्हाडाने वा शासनाने घे ला आहे व
त्सयानष
ीं ाने ीायडवाहीचा खी सदयःज्थ ी ीाय आहे,
ु ग
(८) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

श्री. जजतेंद्र आव्हाड : (१) मब
ींु ई शहल बे्ावल एीुि १४२०७ उपीलप्राप्
इमाल ी असन
ू मब
ुीं ई इमाल

दरु
ु ् ी व पन
ु लड चा खना मींडळाीडे सदय ज्थ ी

अींदािे ३१ इ ीी पन
ु ववडीासाचा खी प्रीलिे (अींदािे ३१ इमाल ी) प्रलींब्रब
आहे .

(२) होय, हे अींश

ाले आहे . िुन्या उपीलप्राप्

इमाल ीींचा खी आयम
ु याडदा सींपषु ्ा

इमाल ीींपी
ै ी बहु ाींश
आली असन
ू त्सयापैीी ीाही इमाल ी दरु
ु ् ी

पमलीडे गेल्हया आहे . या इमाल ीींच्या दे ाभालीीडे माली/लदहवाशाींनी दल
ड
ु क्

ीेल्हयामळ
ु े या इमाल ी सींलचा खनात्समी दृषट्या क्ीि झालेल्हया आहे . या
इमाल ीींीरल ा म्हाड अधधतनयमा ील
पन
ु लड चा खना

मींडळामाफड

धोीादायी

ल द
ींु ई इमाल
ु ीनस
ु ाल, मब
आढळलेल्हया

उपलब्ध न
े स
ु ाल वेळोवेळी सींलचा खनात्समी दरु
ु ् ी ीलण्या

इमाल ीींचा खी
ये .े

(३) होय, हे ाले आहे . ाािगी माली / ववीासीाींना ना-हली

दरु
ु ् ी व
तनधीच्या

प्रमािपत्र

प्रदान ीेल्हयानीं ल, पन
ु ववडीासाचा खे ीामे सरु
ु ीेली नसल्हयाने, भाडेीरु /
लदहवाशी याींनी ना-हली
पन
ु लड चा खना मींडळामाफड

प्रमािपत्र लद्द ीरुन, मब
ुीं ई इमाल

दरु
ु ् ी व

दरु
ु ् ी ीलण्याचा खी मागिी ीेली हो ी. भाडेीरु /
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लदहवाशी याींनी ीेलेल्हया ववनीं ीनस
ु ाल,

ना-हली

प्रमािपत्र लद्द ीेले आहे

व

धोीादायी आढळलेल्हया इमाल ीींचा खी तनधीच्या उपलब्ध न
े स
ु ाल सींलचा खनात्समी
दरु
ु ् ी ीेली आहे .

(४) होय, हे ाले आहे . सदय ज्थ ी
पन
ु ववडीासाचा खी ग ी मींदावली आहे .
(५) सदय ज्थ ी

मब
ुीं ई इमाल

(६) होय, हे अींश

ाले आहे .

प्रीलिे प्रलींब्रब

आहे .

बाींधीाम क्ेत्रा ील आधथडी मींदीमळ
ु े

दरु
ु ् ी व पन
ु लड चा खना मींडळाीडे अींदािे ३१

(७) मब
ुीं ई शहला ील िीिड व मोडीळीस आलेल्हया उपीलप्राप्
िलद

तनगडमम

पन
ु ववडीासासाठी शासनाने
ीेलेल्हया आहे .

दद.११.९.२०१९

ीलण्याचा खी ीायडवाही सरु
ु आहे .
नाही.

सचा ख
ू ना

सोडले आहे , त्सयाींच्या मालमत्स ा

ीरुन, प्रील्हप पि
ु ड ीलण्याबाब

(८) प्रश्न उद्ाव

मागडदशडी

सेचा ख, ज्या ाािगी माली / ववीासीाींनी

पन
ु ववडीास प्रील्हप अधडव् अव्थे
भस
ीं ादद
ु प

लोिी

इमाल ीींच्या

म्हाड अधधतनयमा

सध
ु ालिा

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

म्हाडाच्या उपिरप्राप्त इमारत पुनविविास योजनेतील ४४ खासगी
वििासिाांिडे १६७ िोटी रुपयाांची थिबािी असल्याबाबत

(५२)

*

१४५०

डड.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.प्रताप सरनाईि

(ओिळा माजजिडा), श्री.सनु नल प्रभू (ददांडोशी), श्री.सांजय पोतनीस (िमलना),
श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर.
सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.आमशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.अतल
ु

भातखळिर (िाांददिली पि
ू )व , श्री.अजय चौधरी (मशिडी), श्री.दहतें द्र ठािूर
(िसई), श्री.षितीज ठािूर (नालासोपारा), श्रीमती माधुरी ममसाळ (पिवती),

श्री.मशरीष चौधरी (रािेर), श्री.सांजय साििारे (भस
ु ािळ), श्री.किशोर पाटील
(पाचोरा) :
ीाय -

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील
ृ ननमावण मां्ी पढ
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(१) मब
ुीं ई ील, म्हाडाच्या पन
ु ववडीास योिनाींमध्ये सहभागी असलेल्हया, ाािगी
४४ ववीासीाींनी म्हाडाचा खी सींक्रमि मशबीला ील ३,३५३ घले अदयाप ्व च्या
ाब्या

ठे ऊन, म्हाडाचा खे भाडयापो्ी सम
ु ाले १६६ ीो्ी ९२ लाा रुपये थकी

ठे वल्हयाचा खे ददनाींी ८ िानेवाली, २०२० लोिी वा त्सयासम
ु ालास तनदशडनास आले,
हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्हयास, उक्

थीबाीी वसल
ीं ाने म्हाडाने ीोि ी
ू ीलण्याच्या अनष
ु ग

ीायडवाही सरु
ु ीेली आहे व आ ापयं
सेचा ख ववीासीाींच्या

ाब्या

की ी थीबाीी वसल
ू ीेली आहे

३३५३ घले असण्याचा खी ीालिे ीाय आहे ,

(३) असल्हयास, माहे फेिव
ु ाली, २०२० अाेलपयं
ववीासीाींनी थकी

ववीासीाींीडून थकी

भाडे लक्ीम म्हाडास अदा ीेली आहे व उवडरल
लक्ीम ममळू शी

ीेलेल्हया प्रील्हपा ील घले िप्
ीायडवाही ीलण्या

४४ ववीासीाींपी
ै ी की ी

आली वा ये

ीरुन
आहे,

नसल्हयास, त्सयाींनी बाींधीाम

ाब्या

(४) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

घेिेबाब , अदयाप ीोि ी

?

श्री. जजतें द्र आव्हाड : (१) होय, हे ाले आहे
(२) • ववीासीामाफड
ददसन
ू आल्हयाने थीी

भाडे अदा ीलण्याबाब

लक्ीमेचा खा भलिा ीलिेबाब

ददलीं गाई व अतनयमम
सेचा ख थीी

ा

लक्ीमेचा खा

भलिा न ीेल्हयास म्हाड अधधतनयम १९७६ चा खे ीलम ९५अ(३) नस
ु ाल सक् ीचा खी
तनषीासन ीालवाई ीरुन सींक्रमि गाळे
आशयाच्या नो्ीस ववीासीास म्हाडादवाले
• सदल नो्ीसला ववीासीामाफड
ववीासी ीरल

ाब्या

दे ण्या

घेण्या

ये ील, अशा

आल्हया आहे .

ीुठलाही प्रत साद प्राप्

न झाल्हयाने

असलेल्हया पन
ु ववडीास प्रील्हपास ीाम थाींबवा नो्ीस (Stop

Work Notice) म्हाडादवाले दे ण्या

आल्हया आहे .

ववीासी याींचा खे बँी ाात्सयाींचा खा

पमशल व जिल्हहाधधीाली ीायाडलयाीडुन

• म्हाड अधधतनयम १९७६ चा खे ीलम १८० अीं गड
ववीासी याींचा खे िींगम व ्थावल मालमत्स चा ख
े ा
आहे .
प्राप्

ीालवाई ीलिे् व

पमशल मागववण्या

थापी सदल अहवाल अदयाप म्हाडास अप्राप्

झाल्हयानीं ल पढ
ु ील ीालवाई म्हाडाीडून ीलण्या

असन
ू

येईल.

आला

सदल अहवाल
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• ववीासीाींीडील सींक्रमि गाळ्यापो्ी थीी

भाड्याच्या वसल
ू ीीरल ा

मा.न्यायालयामध्ये Recovery Civil Suit दााल ीलण्याबाब
पॅनल वीील याींना म्हाडाीडून ीळववण्या

आले आहे .

सींबध
ीं ी

• थीबाीीदाल १२ ववीासीाींववरुध्द ाेलवाडी पोलीस ठािे येथे म्हाडाीडून
क्राल दााल ीलण्या

• ववीासी ीरल

आली आहे .

असलेला पन
ु ववडीास प्रील्हप अदयाप पयं

असल्हयामळ
ु े ववीासीाींना वव ली
याींचा खे

ाब्या

आहे .

अपि
ू ड अव्थे

ीेलेले सींक्रमि गाळे अदयापही ववीासी

• ववीासीाींना ीाम थाींबवा नो्ीस ददल्हयानीं ल माहे एवप्रल २०१६
माचा खड २०१९ पयं

े माहे

लक्ीम रु.८५.११ ीो्ी व चा खालू वषाडमध्ये माहे एवप्रल २०१९

े ३१ िानेवाली २०२० दलम्यान रु.१८.०३ ीो्ी लक्ीम अशी एीूि रु.१०३.१४

ीो्ी वसल
ु ीलण्या

आली आहे .

(३)• ववीासीाींना ीाम थाींबवा नो्ीस ददल्हयानीं ल माहे ०१ एवप्रल २०१६

माहे ३१ िानेवाली २०२० या ीालावधी दलम्यान एीूि २७ ववीासी याींनी
एीूि रु.१०३.१४ ीो्ी थीी
• मींडळामाफड
हली

भाडे लक्ीमेचा खा भलिा ीेलेला आहे .

वव.तन.तन. ३३(५), ३३(७) अीं गड

प्रमािपत्र दे ण्या

गाळ्यापो्ी थीी

पन
ु ववडीास प्रील्हपाीरल ा ना

आलेल्हया ववीासीाींना वव ली

ीेलेल्हया सींक्रमि

लक्ीमेचा खा भलिा ीेल्हयाबाब चा खे ना दे य ना हली

प्रमािपत्रामशवाय पढ
ु ील ीोित्सयाही पलवानग्या न दे ण्याबाब

सींबध
ीं ी

याींना ीळववण्या

आलेले आहे .

पन
ु ववडीास ीली

असलेल्हया प्रील्हपास ीाम थाींबवा नो्ीस दे ण्याबाब

• एस.आल.ए. अीं गड

वव.तन.तन.३३(१०) अीं गड

ववीासी याींना सींक्रमि गाळयाींपो्ी थीी
ोपयं

े

ववभाग

एीुि ०६ ववीासी हे

भाडे भलिा ीली

सदल ववीासी याींना इ ल पलवानग्या दे ण्या

व १२

नाही

येऊ नये, याबाब

मख्
ु य ीायडीाली अधधीाली, झोपडपट्ी पन
ु वडसन प्राधधीलि याींना मींडळाीडून
ीळववण्या

आले आहे .

(४) प्रश्न उद्ाव

नाही.

-----------------
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मुांबईतील अरबी समुद्रात उभारण्यात येणा-या छ्पती मशिाजी महाराज
याांच्या आांतरराष्ट्रीय स्मारिाच्या िामामध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(५३)

*

१५९८

श्री.महें द्र दळिी (अमलबाग), अॅड.माणणिराि िोिाटे

(मसन्यनर), श्री.चांद्रिाांत ननांबा पाटील (मक्
ु ताईनगर), श्री.प्रिाश फातपेिर
(चें बरू ), श्री.दहतें द्र ठािूर (िसई), श्री.षितीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.मनोहर
चांदद्रिापरू े

(अजन
ुव ी-मोरगाांि),

श्री.प्रताप

सरनाईि

(ओिळा

माजजिडा),

श्री.भास्िर जाधि (गह
ु ागर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.शेखर ननिम
(धचपळूण), श्री.अननल बाबर (खानापरू ), श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी), श्री.सांजय

गायििाड (बल
ु ढाणा), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्रीमती सम
ु न पाटील
(तासगाि

-

ििठे महाांिाळ),

श्री.दे िेंद्र

भय
ु ार

(मोशी) :

सन्माननीय

सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा
ाुलासा ील ील ीाय -

(१) मब
ींु ई ील अलबी समद्र
ु ा

उभालण्या

येिा-या ित्रप ी मशवािी महालाि

याींच्या आीं ललाषरीय ्मालीाच्या ीामासाठी सन २०१७ मध्ये ीाढण्या
आलेल्हया तनववदा प्रकक्रये

व ददलेल्हया ीींत्रा्ा

मोठ्या प्रमािा

झाल्हयाचा खे माहे सप््ें बल, २०१९ च्या शेव्च्या आठवड्या
तनदशडनास आले आहे , हे ाले आहे ीाय,

गैलव्यवहाल

वा त्सया दलम्यान

(२) असल्हयास, सदल ्मालीाच्या ीामाच्या तनववदा सन २०१७ मध्ये
ीाढण्या

आल्हया असन
ू त्सयामध्ये एल अँड ्ी ीींपनीचा खी रूपये ३ हिाल ८२६

ीो्ी लक्ीमेचा खी तनववदा प्राप्

झाली हो ी, सदल ीींपनीच्या तनववदे नस
ु ाल

अन्य ीामाींसह ८३.२ मी्ल उीं चा खीचा खा पु ळा आणि ३८ मी्ल लाींबीचा खी
या बाबी अीं भूड

(३) असल्हयास,

होत्सया, हे ही ाले आहे ीाय,

लवाल

त्सीालीन शासनाने एल अँड ्ी ीींपनीशी वा्ाघा्ी ीरुन

ीींत्रा्ाचा खी लक्ीम ३ हिाल ८२६ ीो्ीींवरुन रुपये २ हिाल ५०० ीो्ी पयं
ीमी ीेल्हयाचा खे दाावन
ू ्मालीाचा खे मळ
ू सींलचा खने

बदल ीरुन ्मालीाचा खी उीं चा खी

१२१.२ मी. ीायम ठे वली असे दाावन
ू पु ळ्याचा खी उीं चा खी ७५.७ मी्ल व
लवालीचा खी लाींबी ४५.५ मी्ल वाढववण्या

हे क््लवरुन १२.८ हे क््लपयं

ीमी ीलण्या

येवन
्मालीाचा खे क्ेत्र १५.६
ू

आल्हयामळ
ु े त्सयामध्ये गैलव्यवहाल

झाल्हयाचा खे ददनाींी २५ सप््ें बल, २०१९ लोिी वा त्सयासम
ु ालास तनदशडनास आले
आहे, हे ही ाले आहे ीाय,

73

(४) असल्हयास, या प्रीलिी भाल ाचा खे तनयींत्री व महालेाापरलक्ी याींनी यावषी
सींसदे स सादल ीेलेल्हया अहवालामध्ये “हा व्यवहाल ीींत्रा्दाल ीींपनीच्या

फायदयासाठी पन
ु तड नववदा न मागवव ा ीेला असल्हयाचा खा” लेाी आक्ेप दे ाील

नोंदववला असल्हयाचा खे माहे डडसेंबल, २०१९ मध्ये वा त्सयादलम्यान तनदशडनास
आले आहे, हे ही ाले आहे ीाय,

(५) असल्हयास, या प्रीलिाचा खी शासनाने चा खौीशी ीेली आहे ीाय, चा खौीशी
ीाय आढळून आले व त्सयानष
ीं ाने पढ
ु ग
ु े ीोि ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या
ये

आहे,

(६) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

श्री. अशोि चव्हाण : (१) हे ाले नाही.

या प्रील्हपाचा खे महालेााीालाींीडून तनयमी

महालेााीालाींनी

त्सयाींच्या

पत्रान्वये

ीायडपध्द ीनस
ु ाल तनलीक्िे नोंदववली आहे .

ीाही

लेाापरलक्ि झाले असन
ू
मद
ु याींबाब

तनयमी

(२) होय, हे ाले आहे .
(३) हे ाले नाही.

उच्चा ख् लीय सी
ु ािू समम ीने तनववदा अ्ी व श ी याींच्या मयाडदे

्मालीाच्या एीूि २१० मी्ल उीं चा खीमध्ये बदल न ील ा प्रील्हपाचा खी कीीं म
ीमी ीलण्याच्या दृष्ीने मे. एल अँड ्ी ीींपनीसोब

व

वा्ाघा्ी ीलण्याच्या

ददलेल्हया तनदे शास अनस
ु रुन प्रील्हपाचा खे Cost Optimisation ीलण्या

आले.

त्सयानस
ु ाल उल् सींपि
ू ड ्मालीाचा खी एीूि उीं चा खी २१२ मी्ल अींत म ीलण्या
आली असन
ू भलावाचा खे कीमान क्ेत्रफळ ६.८० हे क््ल ठे वण्या
Cost Optimisation अीं ी ीींत्रा्ाचा खी कीीं म
ील अशी तनजश्चा ख

ीलण्या

झाल्हयाचा खे आढळून आले नाही.

आले आहे .

रु.२५८१ ीो्ी + व् ू व सेवा

आली आहे . तनववदा प्रकक्रयेमध्ये गैलव्यवहाल

(४) व (५) ित्रप ी मशवािी महालाि ्माली प्रील्हप ववभागाचा खे तनयमम

लेाापरलक्ि महालेााीाल ीायाडलयाीडून मे-िून २०१९ मध्ये ीलण्या
आलेले असन
ू सदल लेाापरलक्िा
नेमिी
ू ीबाब

मद्द
ु े/आक्ेप उपज्थ

सल्हलागालाींच्या सेवाींबाब

व ीींत्रा्दालाींच्या

ीेले असन
त्सयाींचा खे अनप
ू
ु ालन मींडळ
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ीायाडलयामाफड

महालेााीालाींना ददनाींी ५.१२.२०१९ लोिी सादल ीलण्या

आले आहे . लेाापरलक्िा ील मद
ु याींबाब

उधचा ख

तनिडय घेऊन मा. सवोच्चा ख

न्यायालयाच्या पढ
ु ील आदे शानस
ु ाल प्रील्हपाचा खे ीाम पढ
ु े सरु
ु ीलण्या
(६) प्रश्न उद्ाव

नाही.

येईल.

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

नांदरु बार नगरपररषदे ने ननयमाांचे उल्लांघन िरून ननिीदा न मागविता
मे. जयसाई िन्यस्रक्शन िांपनीस ददलेल्या िामाबाबत

(५४)

*

१५०२

श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी) :

सन्माननीय नगर वििास

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय -

(१) नींदलु बाल नगलपरलषदे चा खे मख्
ु याधधीाली याींनी तनयमाींचा खे उल्हलींघन ीरून
तनवीदा न मागवव ा मे. ियसाई ीन््रक्शन ीींपनीस दे ण्या
ीामाींमध्ये गैलव्यवहाल ीेला असल्हयाचा खी

क्राल माहे ऑग््, २०१९ मध्ये वा

त्सया दलम्यान ीेली आहे, हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्हयास, मे. ियसाई ीन््रक्शन ीींपनी नोंदिीीृ
ीींपनीला दे ण्या

आलेल्हया

नसन
या
ू

आलेल्हया सदल ीामाींच्या ीायाडलींभ आदे शामध्ये ल्त्सयाचा खी

लाींबी, रूींदी व आवश्यी मादह ी दे ण्या
(३) असल्हयास, सदल ीामा
आहे ीाय, त्सयाचा खा
ीेली वा ीलण्या

ये

आलेली नाही, हे ही ाले आहे ीाय,

झालेल्हया गैलव्यवहालाचा खी चा खौीशी ीलण्या

आली

पशील ीाय आहे व त्सयानस
ु ाल पढ
ु े ीोि ी ीायडवाही
आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

श्री. एिनाथ मशांदे : (१) हे ाले आहे .

(२) मे. ियसाई ीन््रक्शन हे वगड-४, सावडितनी बाींधीाम ववभागाचा खे
ीींत्रा्दाल असन
ू , सदल ीींपनीचा खी नोंदिी दद.०२.१२.२०२१ पयं
सदल ीींपनीस माहे िुल,ै २०१९

ववववध ीामाचा खे आदे श दे ण्या
लाबवन
ू दे ण्या

आले आहे .

ग्रा्य आहे .

े सप््ें बल, २०१९ या ीालावधी

आले असन
ू , सवड आदे श ई-तनववदा प्रकक्रया
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सदल ीींपनीस दे ण्या

आलेल्हया ीायाडलींभ आदे शा

ल्त्सयाींचा खी लाींबी व

रुीं दी नमद
ू नसन
ू , सदल बाबीींचा खा समावेश अींदािपत्रीा

नमद
ू असल्हयाबाब

जिल्हहाधधीाली, नींदलु बाल याींनी अहवाल सादल ीेला आहे .
(३) सदल प्रीलिी प्राप्

झालेल्हया

क्रालीच्या अनष
ीं ाने, नगलपरलषद प्रशासन
ु ग

सींचा खालनालयाीडून अहवाल मागववण्या
(४) प्रश्न उद्ाव

नाही.

आला आहे .

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

छ्पती मशिाजी महाराज टममवनसजिळील (मांब
ु ई)
दहमालय पल
ू उभारण्याबाबत

(५५)

*

१३

श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपरू दषिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत

(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार (बल्लारपरू ), अॅड.आमशष
शेलार

(िाांद्रे

पजश्चम),

श्री.राधािृष्ट्ण

विखे-पाटील

(मशडी),

श्री.अतल
ु

भातखळिर (िाांददिली पि
ू )व , अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.राम िदम
(घाटिोपर पजश्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.सांजय
िेळिर (ठाणे),
(बेलापरू ) :
ीाय -

श्रीमती मननषा

चौधरी

(ददहसर),

श्रीमती

मांदा

म्हा्े

सन्माननीय नगर वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील

(१) ित्रप ी मशवािी महालाि ्ममडनसिवळील (मब
ुीं ई) दहमालय पल
ू माहे
माचा खड, २०१९ मध्ये पडून या दघ
ु ्ने
िामी झाले हो ,े

७ प्रवासी ठाल व २० हून अधधी िि
दनीं ल आिमम ीस िवळिवळ १० मदहन्याींचा खा ीालावधी

उल्ला अस ानाही बह
ुीं ई महानगलपामलीेीडून पल
ू उभालण्या
ृ न्मब
नाही, हे ाले आहे ीाय,
(२)

असल्हयास,

पल
ु

उभालण्यासींदभाड

बह
ुीं ई
ृ न्मब

प्रशासनाीडून अदयाप ीोि ीही ीालवाई ीलण्या
आहे ीाय,
(३)

असल्हयास,

बह
ुीं ई
ृ न्मब

लाग

आहे, हे ही ाले आहे ीाय,

उदामसन म
े ळ
ु े प्रवाशाींना

महानगलपामलीेच्या

आलेला

महानगलपामलीा

आली नाही, हे ही ाले
पल
ू

उभालण्याच्या

सेचा ख पादचा खाऱ्याींना नाही गैलसोयीींना सामोले िावे
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(४) असल्हयास, सदल पल
ू उभालिी ीामास अदयाप सरु
ु वा

न होण्याचा खी

सवडसाधालि ीालिे ीाय आहे ,

(५) असल्हयास, सदल पल
ु ाच्या उभालिीचा खे ीाम ववनाववलींब हा ी घेऊन
लवीला

लवील पल
ू ीायाडजन्व

आली वा ये

आहे,

होण्याचा खे दृष्ीने ीोि ी ीायडवाही ीलण्या

(६) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

श्री. एिनाथ मशांदे : (१), (२), (३), (४), (५) व (६) दहमालय पल
ु ापासन
ू २००
मी्ल अीं लावल ित्रप ी मशवािी महालाि ्ममडनसिवळ सब-वे चा खी व्यव्था
असल्हयाने सदल दठीािी पन
ु श्चा ख पल
ू उभालण्याबाब
आला नव्ह ा.
दहमालय

त्सवली

तनिडय घेण्या

थावप, माहे माचा खड, २०१९ मध्ये ित्रप ी मशवािी ्ममडनसिवळील
पल
ू

प्रशासनामाफड

दघ
ड नेनीं ल
ु ्

पादचा खाऱ्याींसाठी

बह
ुीं ई
ृ न्मब

मसग्नल यींत्रिेसह झेिा क्रडमसींगचा खी व्यव्था

आली असल्हयाचा खे बह
ींु ई महानगलपामलीेने ीळववले आहे .
ृ न्मब

महानगलपामलीा

ात्सीाळ ीलण्या

बह
ुीं ई महानगलपामलीेच्या वाह ी
ु व समन्वय ववभागाने ददनाींी ३
ृ न्मब

सप््ें बल, २०१९ लोिी अमभप्राय ददल्हयानीं ल सदल दठीािी पल
ू उभालण्याीरल ा
बह
ींु ई महानगलपामलीेमाफड
ृ न्मब
आहे -

• तनयक्
ु

सल्हलागालाींमाफड

प्रग ीपथावल आहे .

ाालीलप्रमािे ीायडवाही ीलण्या

सदल पादचा खाली पल
ु ाचा खे आलााडे बनववण्याचा खे ीाम

• सदल पल
ू हा पलु ा न वा् ु क्ेत्रा
पलु ा त्सव समम ीचा खी ना-हली
येिाल आहे .
तनयोजि

आली/ये

ये

असल्हयामळ
ु े सदल आलााडयास

घे ल्हयानीं ल तनववदा प्रकक्रया पि
ू ड ीलण्या

दनीं ल ठे ीेदालाचा खी नेमिुी ीरुन पल
ु ाचा खे ीाम प्राधान्याने ीलण्याचा खे
आहे .

-----------------
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स्िातांर्य य सांग्राम सैननिाांच्या अिलांब्रबताांच्या
मागण्याांची पूतत
व ा िरण्याबाबत
(५६)

*

२७८७

श्री.सध
ु ीर

मन
ु गांटीिार

(बल्लारपरू ) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय (१) ्वा त्रीं य सींग्राम अवलींब्रब ाींच्या प्रलींब्रब

मागण्याींचा खी पू ड ा ीलण्याबाब

लोीप्रत तनधी बल्हलालपलू याींनी मा.मख्
ु यमींत्री याींना ददनाींी १४ डडसेंबल, २०१९
लोिी वा त्सयासम
ु ालास लेाी तनवेदन सादल ीेले आहे , हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्हयास, याबाब

शासनाने ीोि ी ीायडवाही ीेली वा ीलण्या

आहे,

(३) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे
श्री. उद्धि ठािरे : (१) होय.
(२)

व

(३)

तनवेदनामध्ये

नमद
ु

ये

?

्वा त्रीं य

मागियाींबाब चा खा प्र् ाव शासनाच्या ववचा खालाधीन आहे .

सैंतनी

अवलींब्रब ाींच्या

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

बेळगाि-गोिा या आांतरराज्य मागाविरील धामणी नदीिरील बांधारा
िाहतूिीस धोिादायि असल्याबाबत

(५७)

*

३४९७

श्री.प्रिाश

आब्रबटिर

(राधानगरी) :

सन्माननीय

सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा
ाुलासा ील ील ीाय (१) प्र् ावव

बेळगाव-गोवा या आीं ललाज्य मागाडवलील म्हासल
ु ी-चा खौधलीवाडी

( ा.लाधानगली, जि.ीोल्हहापलू )

े चा खौधलीवाडी ( ा.गगनबावडा, जि.ीोल्हहापलू )

येथील धामिी नदीवलील बींधाला वाह ी
ू ीस धोीादायी बनला असल्हयामळ
ु े
पींचा खक्रोशी ील ग्राम्थाींचा खी फाल मोठ्या प्रमािा

गैलसोय हो

असल्हयाचा खे माहे

नोव्हें बल, २०१९ मध्ये वा त्सयादलम्यान तनदशडनास आले आहे , हे ाले आहे
ीाय,
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(२)

असल्हयास,

सदलील

ीोल्हहापलु

गगनबावडा येथे मोठ्या प्रमािा

पध्द ीच्या

वाह ी
ू हो

बींधाऱ्यावरुन

ीोीि

व

असन
ु सदलील अधाड की.मी.

अीं लाचा खी नोंद सावडितनी बाींधीाम ववभागाीडे नसल्हयाने पल
ु ाचा खे ीाम मागील
अनेी वषे लाडले आहे, हे ही ाले आहे ीाय,

(३) असल्हयास, सदल दठीािी मोठा पल
ु होण्यासाठी सावड.बाींधीाम ववभागाने
प्र् ावी

अदयापपयं

ीेले आहे ीाय, त्सयाचा खी सदय ज्थ ी ीाय आहे व याबाब
शासनाने ीोि ी ीायडवाही ीेली वा ीलण्या

(४) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) होय, अींश
प्रश्नाींकी

म्हासल
ु ीीडून

धामिी

चा खौधलीवाडी

नदीवलील

मागे

?

ाले आहे .

ीोल्हहापलू

गगनबावडयाीडे

ये

पध्द ीच्या
वाह ी
ू

आहे ,

बींधाऱ्यावरुन

चा खाल .े

बींधाऱ्याचा खी दे ाभाल दरु
ु ् ी िलसींपदा ववभाग याींच्या अात्सयाली

ये

ीोल्हहापलू पा्बींधाले मींडळ याींच्या अहवालानस
ु ाल सदल बींधाला सजु ्थ ी
(२) हे ाले नाही.

(३) सदल बींधाला दोन

सदल

असन
ू
आहे .

ालक्
ु याींना (लाधानगली व गगनबावडा) िोडिाला ल् ा

असल्हयाने त्सयावल नेहमी वाह ी
सरु
ु
ु अस .े उपलब्ध तनधी, तनीष व
प्राधान्यक्रमानस
ु ाल पल
ु ाचा खे ीाम हा ी घेण्याचा खे तनयोिन आहे .
(४) प्रश्न उद्ाव

नाही.

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

िुलाव (मुांबई) येथील अनधधिृत गाळे ि गोदामाांविरोधात
िारिाई िरण्याबाबत

(५८)

*

१८८

अॅड.आमशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी

(विलेपाले), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी

पजश्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल),

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.महे श बालदी (उरण), श्री.अतल
भातखळिर
ु
(िाांददिली पि
ू )व , श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपरू
दषिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.राहुल नािेिर
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(िुलाबा), श्री.सांजय पोतनीस (िमलना), श्री.ददलीप लाांडे (चाांददिली), श्री.सनु नल

राऊत (विक्रोळी), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील
(मशडी),

अॅड.माणणिराि िोिाटे

(मसन्यनर),

श्री.मशरीष

चौधरी

(रािेर) :

सन्माननीय नगर वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय -

(१) मब
ींु ई ील ीुलाड पजश्चा खमेीडील ाैलानी लोडवलील ीालाान्याींना माहे

डडसेंबल, २०१९ मध्ये वा त्सयादलम्यान भीषि आग लागन
ू दोन ििाींचा खा मत्सृ यू
झाल्हयाचा खी घ्ना घडली आहे, हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्हयास, सदल आगीमध्ये १५

े २० गोदामे िळून ााी झाली आहे

सेचा ख यापव
ू ी म्हििेचा ख ददनाींी १२ डडसेंबल, २०१७ लोिी वा त्सयासम
ु ालास याचा ख

परलसला ील एीा फलसािाच्या ीालाान्याला मभषि आग लागल्हयाचा खी घ्ना
घडली असन
ू मब
ुीं ईमध्ये वषडभला

आग लागण्याच्या घ्ना घडल्हया

सवाडधधी म्हििे एीूि ५४२७ दठीािी
ल मागील दहा वषाड

दठीािी आगी लागल्हया आहे , हे ही ाले आहे ीाय,

४८ हिाल ४३४

(३) असल्हयास, मब
ुीं ईमधील ीुलाड येथील ाैलानी लोडवलील आगीच्या घ्नेनीं ल
मब
ुीं ई

महानगलपामलीेने

ीालवाईस सरु
ु वा

ीुलाड

येथील

अनधधीृ

ीेली आहे , हे ही ाले आहे ीाय,

गाळे ,

(४) असल्हयास, महानगलपामलीेने २८ गाळ्याींचा खी/दी
ु ानाींचा खी
असन
ू या

पासिी

गोदामाींववलोधा

पासिी ीेली

२८ पैीी २१ गाळे /गोदाम अनधधीृ पिे उभालण्या

आले असल्हयाचा खी बाब ददनाींी ६ िानेवाली, २०२० लोिी वा त्सया सम
ु ालास
तनदशडनास आली आहे, हे ही ाले आहे ीाय,

(५) असल्हयास, त्सयानस
ू ाल सदलच्या अनधधीृ
नो्ीसा दे वन
ू त्सयाींच्याववलोधा
आली

गाळे /गोदामाींच्या मालीाींना

महानगलपामलीेीडून ीोि ी ीालवाई ीलण्या

सेचा ख सा त्सयाने आग लागण्याच्या घ्ना लोाण्याबाब

ीोि ी ीायडवाही ीेली वा ीलण्या

ये

आहे ,

(६) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

शासनाने

?

श्री. एिनाथ मशांदे : (१) व (२) मब
ुीं ई ील असल्हफा जव्हलेि, घा्ीोपल
(पजश्चा खम) येथील ाैलानी लोडवलील २९ गाळ्याींना ददनाींी २७.१२.२०१९ लोिी
आग लागन
ू दोन व्यक् ीींचा खा मत्सृ यू झाला हे ाले आहे .

80
सेचा ख, ददनाींी १८.१२.२०१७ लोिी ाैलानी लोडवलील एीा फलसािाच्या

ीालाान्याला आग लागली हो ी.
सन २०१८-१९ या वषाड

बह
ुीं ई महानगलपामलीा क्ेत्रा
ृ न्मब

आगीच्या घ्ना घडल्हया असन
ू , सन २००८

एीूि ५६,१४५ आगीच्या घ्ना घडल्हया आहे .

एीूि ५४२७

े माहे डडसेंबल, २०१९ पयं

(३) ाैलानी लोडवलील आगीच्या घ्नेनीं ल बह
ुीं ई महानगलपामलीेमाफड
ृ न्मब
“एल” ववभागा ील २५० गाळ्याींचा खी
महानगलपामलीा
ीलण्या

अधधतनयमा ील

आली आहे .

सेचा ख,

दोषी

व्यक् ीींवल

महानगलपामलीेने ीळववले आहे .

पासिी ीरुन, सदल गाळ्याींना मब
ींु ई

ल द
ु ीनस
ु ाल

गन्
ु हे

दााल

(४) व (५) बह
ींु ई महानगलपामलीेने
ृ न्मब

नो्ीसा

ीलण्या

दे ऊन

आले

ीालवाई

असल्हयाचा खे

पासिीअीं ी १० गाळ्याींना मब
ींु ई

महानगलपामलीा अधधतनयम १८८८ च्या ीलम ३५१ अन्वये ीालिे दाावा
नो्ीसा बिावल्हया आहे .

त्सयानस
ु ाल ीागदपत्राींचा खी पु ड ा न ीलिाऱ्या गाळे धालीाींचा खे अनधधीृ

गाळे तनषीामस
ठे वण्या

ीलण्या

येिाल असल्हयाचा खे व सदल परलसल तनलीक्िाााली

आल्हयाचा खे बह
ुीं ई महानगलपामलीेने ीळववले आहे .
ृ न्मब

सेचा ख, सदोष वीिेच्या िोडिी/ ालाींमळ
ु े उद्भविाऱ्या घ्नाींना आळा

घालण्यासाठी

वीिपलु वठा

महानगलपामलीेमाफड

सीं्था/ीींपनीींना

बह
ुीं ई
ृ न्मब

आपत्स ी व्यव्थापन अधधतनयम २००५ च्या ीलम ३०

अन्वये नो्ीसा बिावण्या
(६) प्रश्न उद्ाव

ीलिाऱ्या

नाही.

आल्हया आहे .

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

िागदडी धरणातून मनमाड शहराला पाणी
पुरिठा िरण्याच्या िामाबाबत

(५९)

*

४२५२

श्री.सह
ु ास

(आण्णा)

व्दारिानाथ

िाांदे

(नाांदगाि) :

सन्माननीय नगर वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय -
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(१) मनमाड शहला ील वागदडी धलिा न
ू शहला ील सवड आठही पाण्याच्या
्ाक्याींना

इन्े लव्दाले

कफल्ह्ल

प्लॅं ्पासन
ू

पाईपलाईन

्ाीून

िोडण्याचा खे

प्र् ावव

आहे, हे ाले आहे ीाय,

ीलण्या

आली आहे ीाय व सदल ीाम पि
ू ड होण्यासाठी की ी ीालावधी

(२) असल्हयास, सदल प्र् ावव
अपेक्षक्

आहे,

असलेल्हया योिनेच्या ीामास सरु
ु वा

सेचा ख याबाब चा खी सदयःज्थ ी ीाय आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

श्री. एिनाथ मशांदे : (१) मनमाड शहलाला पािी पलु वठा ीलण्यासाठी वागदडी
कफल्ह्ल

हाऊस

े

िय

भवानी

व्यायाम

प्रशासीीय मान्य ा व तनधी वव ली

ीलण्या

शाळे पयं

मख्
ु य

िलवादहनी

्ाीण्याच्या ीामास शासन तनिडय ददनाींी १८ सप््ें बल, २०१९ अन्वये
आला आहे, हे ाले आहे .

(२) व (३) या ीामाच्या अनष
ीं ाने तनववदा प्रमसध्द ीलण्याचा खी ीायडवाही
ु ग
मनमाड नगलपरलषदे माफड

ीलण्या

ये

आहे .

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

मुांबई-पुणे द्रत
ु गती महामागाविरील अपघाताांचे
िाढते प्रमाण रोखण्याबाबत

(६०)

*

१५३

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महे श बालदी (उरण),

अॅड.आमशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती

मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.मभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.सनु नल
िाांबळे (पण
ांु ादे िी),
ु े िॅन्यटोन्यमें ट), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अममन पटे ल (मब
िुमारी

प्रणणती

मशांदे

(सोलापरू शहर मध्य),

श्री.सांजय जगताप

(परु ां दर),

श्रीमती सल
ु भा खोडिे (अमरािती), श्री.बळिांत िानखडे (दयावपरू ), श्री.दहरामण

खोसिर (इगतपरू ी), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.सरु े श िरपड
ु िर
(पाथरी) :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय -

(१) मब
ुीं ई-पि
ु े द्र ु ग ी महामागाडवल अपघा ाचा खी
अपघा

लोाण्यासाठी सलु क्षक्

ीर व ा ीमी होण्यासाठी व

चा ख
े ा उपाय म्हिून बसववण्या

आलेल्हया
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लोाींडी पट्ीचा खे ीठडे

्
ल्त्सयाच्या मध्यभागी ाड्डे,
ु ले असन
ु

्
ु लेले

बायरेनलोप यामळ
ु े पि
ु े-मब
ुीं ई द्र ु ग ी मागाडवल अपघा ाींचा खा धोीा वाढला

असल्हयाचा खे माहे िानेवाली, २०२० मध्ये वा त्सया दलम्यान तनदशडनास आले
आहे, हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्हयास, त्सयामळ
ु े प्रवाशाींना धोीादायीलीत्सया प्रवास ीलावा लाग
असन
्ोल घेऊनसद्ध
ू
ु ा दरु
ु ् ीीडे हो

असलेले दल
ड
ु क्

सेचा ख द्र ु ग ी

मागाडसाठी झालेल्हया ीलालानस
ु ाल दरु
ु ् ीसाठी आवश्यी लक्ीम सींबधीं ध

ीींत्रा्दालाने न ददल्हयामळ
ु े द्र ु ग ी मागाडचा खी दलु व्था झाली असल्हयाचा खेही
तनदशडनास आले आहे , हे ही ाले आहे ीाय,

(३) असल्हयास, येथील अपघा ग्र् ाींसाठी बाींधण्या

येिा-या रामा सें्लचा खे

ीामही लाडले असन
ू या मागाडवलील पोमलस ठाण्या ील वाहने ीालबा्य
झाल्हयाने

अडचा खिी ये

पोलीसाींना

ग्

घालण्यासाठी

सेचा ख

आहे , हे ही ाले आहे ीाय,

(४) असल्हयास, उक्

अपघा ्थळी

िाण्या

द्र ु ग ी मागाडवल माहे डडसेंबल, २०१९ मध्ये वा

त्सयादलम्यान झालेल्हया दोन भीषि अपघा ा

वाहने सींलक्ी लोाींडी पट्ीला

धडील्हयामळ
ु े ३ ििाींचा खा िागीचा ख मत्सृ यु होवन
ू ६ िि गींभीलरलत्सया िामी झाले
आहे,

सेचा ख पि
ींु ई महामागाडवल सलु क्षक्
ु े मब

च्
े या उपाययोिना अभावी सन

२०१९ मध्ये ३५२ अपघा ाच्या घ्ना घडल्हया असन
ू त्सया

९१ ििाींना िीव

गमवावा लागला व शेीडो नागरली गींभीलरलत्सया िामी झाले आहे , हे ही
ाले आहे ीाय,

(५) असल्हयास, उक्

प्रीलिी शासनाने चा खौीशी ीरून मब
ुीं ई-पि
ु े द्र ु ग ी

मागाडवलील अपघा ाींचा खे वाढ े प्रमाि लोाण्यासाठी येथील रामा सें्लचा खे ीाम
लवीला

लवील ीलिे व येथील पोलीसाींना नवीन वाहने उपलब्ध ीरुन

दे ण्याबाब

सेचा ख सलु क् च्
े या उपाययोिनाींीडे दल
ड
ीलिा-या सींबध
ीं ी
ु क्

ववभागाच्या अधधीा-याींवल व दरु
ु ् ीसाठी आवश्यी लक्ीम न दे िा-या
सींबधीं ध

ीींत्रा्दालावल ीालवाई ीलण्याबाब

वा ीलण्या

ये

आहे,

(६) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

शासनाने ीोि ी ीायडवाही ीेली
?
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श्री. एिनाथ मशांदे : (१) हे ाले नाही.
(२) हे ाले नाही.

(३) मब
ुीं ई- पि
ु े द्र ु ग ी मागाडचा खी वेळोवेळी आवश्यी दरु
ु ् ी ीलण्या
आहे .

सेचा ख वाह ी
सलु क्ा उपाययोिना ीलण्या
ू

प्रश्ना

नमद
ू ीेलेप्रमािे दोन अपघा

झाले आहे .

आल्हया आहे .

ये

थापी

(४) या ल्त्सयावल वाह ी
सलु क्ेच्या आवश्यी त्सया उपाययोिना ीलण्या
ू
आल्हया आहे .

(५) प्रश्न उद्ाव
(६) प्रश्न उद्ाव

नाही.
नाही.

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

रायगड, रत्नाधगरी ि मसांधदग
ु व जजल््यातन
ू जाणाऱ्या सागरी
महामागावचे िाम रखडल्याबाबत

(६१)

*

१२४२

श्री.भास्िर जाधि (गह
ु ागर) :

सन्माननीय सािवजननि

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील
ीाय -

(१) लायगड, लत्सनाधगली व मसींधदग
ु ड जिल्ह्या न
ू िािाऱ्या ५७० कीलोमी्ल
लाींबीच्या सागली महामागाडचा खे ीाम लाडले असन
ू वषडभलापव
ू ी ड्रोन ीॅमेऱ्याच्या
माध्यमा न
सवेक्ि होऊनही अदयाप त्सयाचा खा ववीास आलााडाही
ू
झालेला नाही, हे ाले आहे ीाय,

याल

(२) असल्हयास, सदल महामागाडचा खा ववीास आलााडा िािीवपव
ड लाडववण्या
ू ी
आला आहे, हे ही ाले आहे ीाय,
(३)

सरु
ु वा

सेचा ख ववीास आलााडा

ीेंव्हापासन
ू होिाल आहे व त्सयानस
ु ाल सदल महामागाडचा खे बाींधीाम पि
ु ड

ीलण्याबाब
आहे,

याल ीरून या महामागाडच्या ीामाला प्रत्सयक्ा

शासनाने अदयापपयं

ीोि ी ीायडवाही ीेली वा ीलण्या

(४) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

ये
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श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) व (२) हे ाले नाही.

लायगड, लत्सनाधगली व मसींधुदग
ु ड जिल्हहया न
ू िािाऱ्या सम
ु ाले ५७० की.मी.

लाींबीच्या सागली महामागाडचा खे

पेव्हड शोल्हडलसह उन्न ीीलि

ीलण्याच्या

ीामाीली ा प्रत्सयक् सवेक्ि व ड्रोन ीॅमेला वापरुन सवेक्ि ीलण्या

आले

असन
ीामाचा खा प्रारुप आलााडा माचा खड,२०१८ मध्ये ीेंद्र शासनाीडे सादल
ू
ीलण्या

(३) ीेंद्र

आला आहे .

शासनाीडे सादल ीेलेल्हया प्रारुप आलााड्याला मींिलु ी प्राप्

झाल्हयानीं ल पढ
ु ील ीायडवाही हा ी घेण्या
आहे .

येिाल आहे .

सदल ल्त्सयाच्या भस
ीं ादनाचा खी प्राथममी प्रकक्रया हा ी घेण्या
ू प
सेचा ख

प्रारुप

आलााडयाच्या

मींिुलीनीं ल पढ
ु ील ीायडवाही ीलण्या
(४) प्रश्न उद्ाव

नाही.

मींिुलीचा खी

येिाल आहे .

ीायडवाही

प्रग ी

आली

असन
ू

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

नामशि महानगरपामलिा अांतगवत सिे क्रमाांि ९९२ ,९९३ ि ९९४ या
दठिाणी रस्त्यासाठी भूसांपादन िरताना झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत
(६२)

*

३१

श्रीमती दे ियानी फराांदे (नामशि मध्य) :

वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) नामशी महानगलपामलीा अीं गड
ल्त्सयासाठी ीेलेल्हया भस
ीं ादना
ू प

मस्ी सें्ल मडल

सन्माननीय नगर
े गोववींद नगल

मोठ्या प्रमािावल गैलव्यवहाल होऊन १ ीो्ी

१६ लाा रुपये कीीं म ीच्या ल्त्सयासाठी २७ ीो्ी रुपये ददल्हयाचा खी

क्राल

लोीप्रत तनधी याींनी ददनाींी ९ िानेवाली, २०२० लोिी वा त्सयासम
ु ालास
आयक्
ु , नामशी महानगलपामलीा याींना ददलेली आहे, हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्हयास, उक्
वा ये

आहे,

प्रीलिी चा खैीशी ीरुन ीोि ी ीालवाई ीलण्या

(३) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीाय ीालिे आहे
श्री.

एिनाथ

मशांदे

महानगलपामलीेस प्राप्

:

(१)

होय.

झाले आहे .

आली

?
अशा

प्रीालचा खे

तनवेदन

नामशी
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(२) सदल प्रीलिाबाब

व् जु ्थ ी ाालीलप्रमािे आहे.

• नामशी महानगलपामलीेमाफड

मसडीो योिना क्र. १

े योिना क्र.५ या

भागाींना िोडिाऱ्या १८ मम्ल ववीास योिना ल्त्सयाीली ा ८७०० चा खौ.मी. क्ेत्र
सींपादद

ीलण्यासाठी प्र् ाव महानगलपामलीेने जिल्हहाधधीाली ीायाडलयास

भस
ीं ादन ीेस क्र.२७/०१ अन्वये सादल ीेला हो ा.
ु प
• सींपादद

ीलण्या

येिाऱ्या िमीनीमळ
ु े बा्यवळि ल् ा उपलब्ध होिाल

असल्हयाने व त्सयाचा खी मसींह्थ ीींु भमेळा २००३ साठी
असल्हयाने, ाािगी वा्ाघा्ीने िमीन सींपादद
२००२-२००३ मध्ये ीलण्या

आले.

• महानगलपामलीेच्या आधथडी
ाब्या

ीलण्या

ा डीने आवश्यी ा

ीलण्याचा खे तनयोिन सन

ल द
ु ीनस
ु ाल िमीन माली याींना िागा

दे ण्याीरल ा वा्ाघा्ीने रु.१,१५,०४,८६८/- इ ीी लक्ीम तनजश्चा ख
आली हो ी.

• िमीन मालीाींना एीूि दे य लीमेच्या ६२.५०% लक्ीम अदा ीेल्हयानीं ल
िमीन मालीाींशी दद.२३/८/२००४ लोिी साठे ा
त्सयानस
ु ाल ाले दीा
• ाले दीा

ीलण्याचा खी अींत म मद
ु

ीलालनामा ीलण्या

माचा खड २००५ पयं

हो ी.

नोंदववण्यासाठी आवश्यी पलवानग्याींचा खी पु ड ा वेळे

ाले दीा

नोंदवव ा आले नाही. त्सयामळ
ु े साठे ा ाचा खी मद
ु

• प्र् ु

प्रीलिी भस
ीं ादन ीायदा २०१३ मधील
ू प

त्सयामळ
ु े वा्ाघा्ीव्दाले सींपादनाचा खी प्रकक्रया सींपषु ्ा

आली.

आला.

न झाल्हयाने

सींपषु ्ा

आली.

ल द
ु ीींच्या आधाले

उपजिल्हहाधधीाली, भस
ीं ादन याींनी दद.२४/३/२०१७ अन्वये तनवाड्याचा खी लक्ीम
ू प
रु.२७.८४ ीो्ी तनजश्चा ख

ीेली.

• भस
ीं ादनाचा खी ीायडवाही सन १९९९ मध्ये सरु
ू प
ु होऊन सन २०१७ मध्ये
अींत म झाली. परलिामी सींपादनासाठी महानगलपामलीेस रु.२७.८४ ीो्ी
इ ीी लक्ीम अदा ीलावी लागली.

• यावरुन महानगलपामलीेचा खे आधथडी नी
ु सान झाले असल्हयाचा खे सीृ दशडनी
ददसन
ू ये

असल्हयाने, या नी
ु सानीस िबाबदाल असिाऱ्या सींबधीं ध ाींववरुध्द

िबाबदाली तनजश्चा ख

ीरून तनयमानस
ु ाल ीालवाई ीलावी अशा सचा ख
ू ना आयक्
ु ,

नामशी महानगलपामलीा याींना दे ण्या
(३) प्रश्न उद्ाव

नाही.

आल्हया आहे .

-----------------
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िल्याण-डोंब्रबिली महानगरपामलिा हद्दीतील (जज.ठाणे) मोबाईल टडिर
िांपन्ययाांिडे महानगरपामलिेची मालमत्ता िराची
थिबािी असल्याबाबत
(६३)

*

९२७

श्री.सांतोष बाांगर (िळमनरु ी) :

सन्माननीय नगर वििास

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय -

(१) ील्हयाि-डोंब्रबवली महानगलपामलीा हददी ील (जि.ठािे) मोबाईल ्डवल
ीींपन्याींीडे महानगलपामलीेचा खी रुपये ११२ ीो्ी ८३ लाााींवल मालमत्स चा ख
े ी

थीबाीी असल्हयाचा खे माहे िानेवाली, २०२० मध्ये वा त्सयादलम्यान तनदशडनास
आले आहे, हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्हयास, मोबाईल ्डवल ीींपन्याींीडे एवढया मोठया प्रमािा
ीलाचा खी थीबाीी असण्यामागचा खी ीालिे ीाय आहे ,
(३) असल्हयास, सदलहू थीबाीी वसल
ू ीलण्याबाब
ीायडवाही ीलण्या आली वा ये आहे,
(४) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

मालमत्स ा

शासन ् लावल ीोि ी

?

श्री. एिनाथ मशांदे : (१) ील्हयाि-डोंब्रबवली महानगलपामलीा
मोबाईल ्डवलच्या ीलापो्ी दद. ०४.०२.२०२० पयं

क्ेत्रा ील ४७१

एीूि रू.११३.७७ ीो्ी

इ क्या लक्ीमेचा खी थीबाीी आहे, ही व् जु ्थ ी आहे .

(२) व (३) • ील्हयाि-डोंब्रबवली महानगलपामलीा क्ेत्रा

एीूि ९ ीींपन्याींचा खे

मोबाईल ्डवल असन
ू थीबाीीसह एीूि मागिी रू. ११८.१० ीो्ी इ ीी
आहे .

• त्सयापैीी ४ ीींपन्याींीडून सन २०१९-२० या आधथडी वषाड
इ ीा मळ
ू मालमत्स ा ील वसल
ु ीेलेला आहे .
• ५ ीींपन्याींनी मा. उच्चा ख न्यायालया
व्यािाच्या ववलोधा

रू.४.३३ ीो्ी

महानगलपामलीेने लावलेल्हया शा् ी व

याधचा खीा दााल ीेल्हया असन
ू मा. उच्चा ख न्यायालयाने सवड

प्रीलिी ्थधग ी आदे श ददल्हयाने मालमत्स ा ील वसल
ू ीचा खी ीालवाई ील ा
आलेली नाही, ही व् जु ्थ ी आहे .
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• मा.उच्चा ख न्यायालयाने ददलेले ्थधग ी आदे श उठववण्याबाब

ीायडवाही सरू
ु

असल्हयाचा खे ील्हयाि-डोंब्रबवली महानगलपामलीेने ीळववले आहे .
(४) प्रश्न उद्ाव

नाही.

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

िरमाळा ते िीट (जज.सोलापूर) या रस्त्याची झालेली दरू िस्था
(६४)

*

४०५०

श्री.राम सातपत
ु े (माळमशरस) :

सन्माननीय सािवजननि

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील
ीाय -

(१) ीलमाळा

े वी् (जि.सोलापलू ) या ल्त्सयाचा खी दलू व्था झाली असन
ू ीाही

ददवसाींपव
ीरून अचा खानीपिे बींद ीेले
ू ी ठे ीेदालाने ल्त्सयाचा खे ीाम सरु
ु
असल्हयाने अपि
ू ाडव्थे ील ीामामळ
ु े या ल्त्सयावल अपघा ाींच्या घ्ना घड
आहे

आहे , हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्हयास, ीाही ददवसाींपव
ू ी दचा ख
ु ाीी व सायील याींचा खी धडी होऊन एी
ववदयाथी िामी झाला आहे , हे ही ाले आहे ीाय,

(३) असल्हयास, सदल ल्त्सयाच्या ीामाचा खी पलवानगी नस ानाही ल्त्सयाचा खे ीाम
सरु
ु हो ,े हे ही ाले आहे ीाय,

(४) असल्हयास, या प्रीलिी चा खौीशी ीरून िबाबदाल असिाऱ्या ठे ीेदाल व
सींबध
ीं ी

दोषीींवल शासनाने ीोि ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या

(५) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे
श्री. अशोिराि चव्हाण :

(१) हे

?

ाले

झाल्हयामळ
ु े

प्रश्नाींीी

वाह ी
ु ीसाठी सजु ्थ ी

ठे वण्या

ल्त्सयावलील

आला आहे .

आहे ,

नाही. दौंड, ीलमाळा, पलाींडा,

उ्मानाबाद हा ल् ा लाज्य मागड क्र.६८ असा आहे .
पाऊस

ये

पडलेले

थावप मोठया प्रमािा
ाड्डे बि
ु वन
ू

ल् ा

(२) हे ाले नाही. ीलमाळा पोलीस ठािे याींच्या अमभलेाा ील नोंदीनस
ु ाल
ववषयाींकी

मागाडवल अशा प्रीालच्या अपघा ाचा खी नोंद आढळून ये

नाही.

(३) आमशयाई बँीेच्या अथडसहाय्याने सोलापलू जिल्हहया ील दौंड, ीलमाळा
पलीं डा बाशी उ्मानाबाद ला.मा.६८ साठी ल् ा सध
ु ालिा ीामास प्रशासीीय
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मींिूली प्राप्

असन
ू तनववदा प्रकक्रया पि
ु ड झाली आहे .

थावप वन व पयाडवलि

मींत्रालयाीडून Environmental Clearance अदयाप प्राप्
प्रत्सयक् ीाम सरु
ु ीेले नाही.
आली आहे .

(४) व (५) प्रश्न उद्ाव

थावप ीाम सरु
ु ीलण्याचा खी पव
ू ड

न झाल्हयाने

याली ीलण्या

नाही.

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

लातूर-ननटर-औराद-शहाजनी मागावच्या सांथ िामामुळे
िाढलेले अपघाताचे प्रमाण

(६५)

*

७४९

श्री.बाबासाहे ब

पाटील

(अहमदपरू ) :

सन्माननीय

सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा
ील ील ीाय -

(१) ला लू -तनलगा-भालीी- िहीलाबाद हा लाषरीय महामागड क्र.७५२ औलादहून
िा ो या मागाडचा खे महालाषर हद्दी ील ीाम महालाषर लाज्य ल् े ववीास
महामींडळाीडून ीेले िा

आहे, हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्हयास, ला लू -तन्ल-औलाद-शहािनी या ६४.९३६ की.मी.चा खे ीाम
वालेचा खा-एसडीपीएल या ीींत्रा्दालाला दे ण्या

आले आहे , हे ही ाले आहे ीाय,

(३) असल्हयास, यासाठी रुपये ३१५ ीो्ी ाचा खड होिाल असन
ू हे ीाम २४
मदहन्या

म्हििे २६ नोव्हें बल, २०१९ लोिीपयं

पि
ू ड होिे अपेक्षक्

हो ,े

पलीं ु ीींत्रा्दालाच्या सींथ ग ीमळ
ु े अदयापही ीाम पि
ू ड झालेले नाही, हे ही
ाले आहे ीाय,
(४)

असल्हयास,

मागील

वषी

तनलींगा

े

की.मी.ल्त्सयाींचा खे ाोदीाम ीरुन ीामाला सरु
ु वा

औलाद

ीलण्या

शहािानी

या

२०

आली व हे ीली

अस ाना सदल ीींत्रा्दालाने सवडचा ख २० की.मी.चा खा ल् ा सलग ाोदन
ू ठे वला
पि वाह ी
ु ीसाठी पयाडयी ल् ा ीलण्याचा खी

सदी मात्र घे ली नाही,फलीही

लावले नाही त्सयामळ
ु े सदल ल्त्सयावल अनेीदा अपघा

होऊन त्सया

लोीाींनी िीव गमावले असन
ू अनेी िि िामी झाले आहे , हे
आहे ीाय,

अनेी

ही ाले
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(५) असल्हयास, याबाब
आढळून आले व

शासनाने चा खौीशी ीेली आहे ीाय, त्सया

दनस
ु ाल सदल ीामाच्या ववलींबास

िबाबदाल असिा-या सींबधीं ध
ीेली वा ीलण्या

ये

आहे,

ीाय

सेचा ख तनीृष् दिेबाब

अधधीाली व ठे ीेदाल याींच्यावल ीोि ी ीालवाई

(६) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

श्री. एिनाथ मशांदे : (१) होय, हे ाले आहे .
(२) होय, हे ाले आहे .
(३) होय, हे ाले आहे .

(४) हे ाले नाही, सदलचा खा ल् ा दोन पदली आहे . एीा लेन मध्ये ीाम सरु
ु
ीरुन

थ
े ील भलावाचा खे ीाम पि
ू ड झाल्हयानीं ल ल् ा वाह ी
ु ीस योग्य ीरुन

नीं लचा ख दस
ु ऱ्या लेन चा खे ीाम चा खालू ीेलेले आहे .

ली वाह ी
ु ीस ीोि ाही

अडथळा झालेला नाही. मादह ी दशडी फली वाह ी
ु ीच्या सोयी साठी
लावण्या

आलेले आहे .

(५) हे ाले नाही, ्थातनी लोीाींच्या ववलोधामळ
ु े ीामास ववलींब झालेला
आहे .

लोीाींना समिवण्यामध्ये बलाचा ख वेळ वाया गेलेला आहे . बऱ्याचा खवेळी

पोमलस बींदोब् ामध्ये ीाम ीलावे लागले आहे .

सेचा ख पढ
ु ील सााळी क्र.

मधील भस
ीं ादनाच्या ववलींबामळ
ू प
ु े दह ीामास ववलींब झालेला आहे . ०/८५०
१/१५०, ३/०३०

े ३/५००, २०/३००

४२/३५०, ४५/७५०
५९/४००

े २०/५४०, ३४/५००

े ४५/९५०, ४८/८५०

े ५९/७५०, ६२/८५०

े ३४/७००, ४१/७५०

े ४९/१५०, ५७/२५०

े ५७/४५०,

े ६३/१०० ल्त्सयाचा खे बाींधीाम सडी व पलीवहन

मींत्रालय नवी ददल्हली याींचा खे मानीानस
ु ाल प्रग ीपथावल आहे आणि वेळोवेळी
तनयमानस
ु ाल ीामाचा खी
ीलण्या

पासिी चा खाचा खिी तनषीषड घेऊन गि
ु वत्स े ववषयी ाात्री

आलेली आहे . सदलचा खे चा खाचा खिी तनषीषड हे मानीाप्रमािे आढळून

आलेले आहे . त्सयामळ
ु े अधधीाली, ठे ीेदाल याींच्यावल ीालवाई ीलण्याचा खा प्रश्न
उद्ाव

नाही.

(६) अ) ्थातनी नागरली, ववववध सींघ्ना, इत्सयादीींचा खा
ब) ल्त्सयाच्या द ु फाड असलेल्हया झाडे

ीर व ववलोध

ोडण्याचा खी पलवानगी

े

े
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ी) ल्त्सयाच्या द ु फाड असलेल्हया ववदयु

वादहन्या इ. चा खे ्थलाीं ल.

वादहन्या, पािी पलु वठा

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

मांब
ु ई शहरातील माहूल प्रिल्पग्रस्ताांनी हक्िाची घरे
ममळण्याबाबत िेलेली मागणी
(६६)

*

६०७

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददिली पि
ू )व , श्री.प्रिाश फातपेिर

(चें बरू ), श्रीमती याममनी यशिांत जाधि (भायखळा), अॅड.माणणिराि िोिाटे
(मसन्यनर),

िॅप्टन आर. सेल्िन

(सायन-िोळीिाडा),

अॅड.पराग

अळिणी

(विलेपाले), अॅड.आमशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), अॅड.राहुल नािेिर (िुलाबा) :
सन्माननीय नगर वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय -

(१) मब
ुीं ई शहल, उपनगला ील प्रील्हपबाधध ाींचा खे पन
ु वडसन माहुलमध्ये ीलण्या
आले असन
ू माहुल परलसला ील सेवा-सवु वधाींचा खा अभाव व वाढत्सया प्रदष
ु िाने
त्र्

झालेल्हया नागरलीाींना पयाडयी िागा वा घलभाडे दे ण्याचा खा मा.उच्चा ख

न्यायालयाने तनिडय दे ऊनही अदयापही या तनिडयाचा खी अींमलबिाविी झालेली
नाही, हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्हयास, माहूल या ्थलाीं ली परलसला ील लासायतनी ीींपन्याच्या
प्रदष
थ
े ील अनेी लदहवाशी क्यलोग, ीीडलोग,त्सवचा खाववीाल व
ु िामळ
ु े
दम्यासालख्या आिालाींनी त्र्

असन
ू ीाही लोीाींना िीव गमवावा लागला

असल्हयाचा खेही तनदशडनास आले आहे, हे ही ाले आहे ीाय,

(३) असल्हयास, माहूलमधील लदहवाशाींना दलमहा १५ हिाल रुपये घलभाडे
आणि घलाींसाठी ४५ हिाल रुपये अनाम लक्ीम दे ण्याचा खे आदे श ददनाींी ४
नोव्हें बल, २०१९ लोिी वा त्सयासम
ु ालास मा.उच्चा ख न्यायालयाने दे ऊनही अदयाप

माहुलवासीयाींना घलभाडे ममळू शीले नाही, हे ही ाले आहे ीाय,
(४) असल्हयास, यासींदभाड ददनाींी २ डडसेंबल, २०१९ लोिी वा त्सया सम
ु ालास
या माहूलवामसयाींनी पन
ु वडसन ीलण्याचा खी मागिी मा.मख्
ु यमींत्री याींच्याीडे ीेली
आहे, हे ही ाले आहे ीाय,
(५)

असल्हयास,

ममळण्याबाब

मब
ुीं ई

शहला ील

माहूल प्रील्हपग्र् ाींनी हक्ीाचा खी घले
व प्रशासनाने दााल ीेलेले गन्
ु हे मागे घेण्याबाब मागिी

ीेली असल्हयाचा खेही माहे डडसेंबल, २०१९ मध्ये वा त्सया दलम्यान तनदशडनास
आले आहे, हे ही ाले आहे ीाय,
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(६) असल्हयास, उक्
ये

प्रीलिी शासनाने ीोि ी ीायडवाही ीेली वा ीलण्या

आहे,

(७) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

श्री. एिनाथ मशांदे : (१), (२), (३), (४), (५), (६) व (७) सदल प्रीलिी
मा.उच्चा ख

न्यायालयाच्या

मा.सवोच्चा ख न्यायलया

ददनाींी

२३.०९.२०१९

लोिीच्या

आदे शाववरुध्द

बह
ुीं ई महानगलपामलीेने ववशेष अनम
ु ी याधचा खीा
ृ न्मब

दााल ीेली असन
ू , सदल प्रीलि न्यायप्रववष् आहे .

सेचा ख, माहुल एव्हल्माईल येथे सन २०१३
े िानेवाली २०२०
(आि ागाय ) या ीालावधी एीूि ५१ व्यक् ीींचा खा मत्सृ यू झाला असन
ू , सदल
मत्सृ यू हे प्रदष
ु िामळ
ु े झाले आहे

असे आढळून ये

महानगलपामलीेने ीळववले आहे .

नसल्हयाचा खे बह
ींु ई
ृ न्मब

माहूल परलसलामध्ये पन
आलेल्हया बह
ु वडसन ीलण्या
ुीं ई
ृ न्मब
महानगलपामलीे ील प्रील्हप बाधध ाींचा खे पन
ु वडसन माहुल येथे ीलण्या ये
असन
ू सदल दठीािी पन
ु वडमस
• सदल सींीुलाीं गड
ीेले िा .े

असिाऱ्या मलतनःसालि वादहन्याींचा खे िाळ्याींचा खे परललक्ि

• सदल सींीुलामध्ये २४ x ७
•

सदल

सींीुला ील

अमभयानाीं गड
•

लोीाींना पढ
ु ीलप्रमािे सेवा उपलब्ध आहे -

त्सवावल पािी पलु वठा ीलण्या

साफसफाईीरल ा

सीं्थाींचा खी नेमिूी ीलण्या

मब
ींु ई

्वच्ि

आली आहे .

ये ो.

व् ी

प्रबोधन

सेचा ख सींीुलामध्ये ीचा खला उचा खलण्याीली ा दोन ीचा खला सींीलन ीेंद्रे

उभालण्या

आली आहे .

• सदल सींीुलामध्ये वेळोवेळी धुम्रफवालिी व मष
ु ी तनयींत्रि ीालवाई
ीलण्या

ये .े

• सींीुलना ील इमाल ीींचा खी तनीड-तनहाय दरु
ु ् ीचा खी ीामे प्रग ीपथावल आहे .
• सामाईी ववदयु
भलण्या

ये

आहे .

वापलाचा खे दे यी

सेचा ख िल आीाल महानगलपामलीेमाफड

• सींीुला ील अीं गड

ल्त्सयाींचा खे परललक्ि ीलण्या

महानगलपामलीेमाफड

चा खालववले

ये .े

• सदल सींीुलाीरल ा असिाले १०.०६ एमएलडी क्म चा ख
े े मलतनःसालि ीेंद्र
सेचा ख परललक्षक्

ीेले िा ा
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• सदल सींीुलाशेिाली १६,०४८ चा खौ.मी. क्ेत्रफळाचा खे ववीमस
नागरलीाींच्या वापलाीली ा उपलब्ध आहे .

मनोलीं िन मैदान

• सींीुलाशेिालील माहुल गावामध्ये बािालाचा खी सवु वधा उपलब्ध आहे . सेचा ख
सदल सींीुलाशेिालील बािालाीली ा आलक्षक्
भा
ु ींडाच्या ववीासाचा खे ीाम
महानगलपामलीेमाफड
•

सदल

हा ी घेण्या

सींीुलाीरल ा

उभालण्या

आले आहे .

दहींदी

मलाठी

• सदल सींीुलाीं गड
व

सींीुलाीं गड

याव्यत रलक्

आले आहे .

महानगलपामलीेमाफड

ममनी

अजग्नशमन

समािील्हयाि ीेंद्रामध्ये महानगलपामलीेमाफड

माध्यमाचा खी

शाळा

महानगलपामलीा

सरु
ु

शाळे चा खे

ीलण्या

बाींधीाम

आली

आहे .

ीेंद्र
इींग्रिी,

प्रग ीपथावल

सेचा ख

आहे .

सदल सींीुलाच्या ३ की.मी परलघामध्ये महानगलपामलीेच्या ४ व

ाािगी ५ शाळा आहे .

• सदल सींीुलापासन
ू बे्् बस थाींबा, रलक्ा व ्ॅ क्सीचा खी सवु वधा उपलब्ध आहे .
बे्् बसेसच्या प्रत

• सदल सींीुलाीं गड
ीलण्या

ददन ५०० पेक्ा अधधी फेऱ्या ीेल्हया िा ा .
महापामलीेमाफड

आली आहे .

दवाााना व आलोग्य ीेंद्रे

• सदल सींीुलाशेिाली प्रसु ीगह
ृ व दवााान्याीली ा आलक्षक्
ववीासाचा खे ीाम महानगलपामलीेमाफड

हा ी घेण्या

सरु
ु

भा
ु ींडाच्या

आले आहे तनयोजि

दवााान्याच्या इमाल ीचा खे आलााडे मींिूलीसाठी सादल ीेलेले आहे .
-----------------

बल
ु ढाणा शहरामध्ये हनितखेड फाटा ते ब्र्शरण चौिापयंत
उड्डाणपूल बाांधण्याबाबत

(६७)

*

२९३७

श्री.सांजय

गायििाड

(बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय

सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा
ाल
ु ासा ील ील ीाय -

(१) बल
ु ढािा शहलामध्ये हनव ाेड फा्ा
बाींधण्याबाब

े ब्रत्रशलि चा खौीापयं

उड्डािपल
ू

्थातनी लोीप्रत तनधीींनी ददनाींी १९ डडसेंबल, २०१९ लोिी वा

त्सयासम
ु ालास मा.मख्
ु यमींत्री याींना लेाी तनवेदन ददले आहे, हे ाले आहे ीाय,
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(२) असल्हयास, या लेाी तनवेदनानस
ु ाल शासनाने ीोि ी ीायडवाही ीेली वा
ीलण्या

ये

आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) हे ाले आहे .
(२) हनव ाेड फा्ा

े ब्रत्रशलि चा खौी ही लाींबी मलीापलू -धचा खाली लाषरीय

महामागड क्र.७५३ ए चा खा भाग असन
ू सदयज्थ ी
लाींबी ाािगीीलिाीं गड
ीालावधी

ववीसी

आहे .

मलीापलू

े धचा खाली ही

होऊन दद.२८.०५.२०२६ पयं

सवल

मलीापलू -बल
ु ढािा-धचा खाली लाषरीय महामागड क्र.७५३ ए ल्त्सयाच्या

सवेक्िासाठी प्रील्हप सल्हलागालाचा खी तनयक्
ु ी ीलण्या

आली आहे . त्सयाअीं गड

उड्डािपल
ू ाच्या

सचा ख
ू ना

ववषयाींकी

उड्डािपल
ू बाींधण्याबाब
सवेक्िाचा खा

सल्हलागालास दे ण्या
प्राप्

समावेश

प्राप्

झालेल्हया तनवेदनाच्या अनष
ीं ाने
ु ग

ीलण्याच्या

प्रील्हप

आल्हया आहे .या् व सवेक्िाबाब चा खा सवव् ल अहवाल

हो ाचा ख ीेंद्र शासनाीडे मींिुलीसाठी सादल ीलण्या

तनदे शानस
ु ाल ीायडवाही ीलण्या
(३) प्रश्न उद्ाव

सदल

नाही.

येिाल आहे .

येऊन पढ
ु ील

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

निी मुांबई येथील एपीएमसी मािेटमधील व्यापा-याांना मसडिोने
सिलतीच्या दरात ददलेल्या भूखड
ां ाच्या गैरव्यिहाराबाबत

(६८)

*

१५२६

श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी) :

सन्माननीय नगर वििास

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय -

(१) नवी मब
ुीं ई येथील एपीएमसी माीे्मधील व्यापा-याींना गोदामे

याल

ीलण्यासाठी मसडीोने सेक््ल १९ एफ मधील १० एीलचा खा सवल ीच्या दला
ददलेल्हया

भा
ू ींडावल

गोदाम

बाींधीामासाठी मसडीोचा खे ना हली

याल

ीलण्याऐविी

मीं्ाईल

प्रमािपत्र घे ले नसन
ू या

इमाल

िवळपास

९०० ीो्ी रुपयाींचा खा गैलव्यवहाल झाला असल्हयाचा खी बाब माहे िुल,ै २०१९ मध्ये
वा त्सया दलम्यान तनदशडनास आली आहे , हे ाले आहे ीाय,
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(२) असल्हयास, सदल गैलव्यवहालाचा खी उच्चा ख् लीय चा खौीशी ीेली आहे ीाय,
चा खौीशी
ये

आहे,

ीाय आढळून आले, त्सयानस
ू ाल ीोि ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या

(३) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

श्री. एिनाथ मशांदे : (१) व (२) अींश ः ाले आहे .

ए.पी.एम.सी. न्यु बाँबे मचा खं्स ीडमन वेअलहाऊमसींग याींना वाशी

नोडमधील सेक््ल १९-एफ, भा
ू ींड क्र.१ (२५०५३.७८ चा खौ.मी.) व भा
ू ींड क्र.५
(१३४७२.८४ चा खौ.मी.) हे भा
ू ींड “वेअलहाऊमसींग” प्रयोिनासाठी दद.१८.०५.१९९८
लोिीच्या भाडेपपट्ाीलालनाम्यान्वये
सीं्थेने

मसडीो

महामींडळाचा खी

वा्प ीलण्या

पलवानगी

न

घे ा

आले आहे . सदल

पल्पल

नवी

मब
ुीं ई

महानगलपामलीा याींचा खेीडून दद.३०.०८.२०११ लोिी भा
ू ींडाचा खा वापल व्यापाल
प्रयोिनासाठी ीरुन घे ला आहे . भा
ू ींड वा्पाच्या ीलालनाम्या ील अ्ीनस
ु ाल

बाींधीाम ीेले नसल्हयाने सदल सीं्थेस मसडीोने दद.७.१०.२०१९ लोिी ीालिे
दाावा

नो्ीस

ववभागामाफड

बिावली

असन
ू

चा खौीशी सरु
ु आहे .

(३) प्रश्न उद्ाव

नाही.

प्र् ु

प्रीलिाचा खी

मसडीोच्या

दक् ा

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

मांब
ु ईतील सायन उड्डाणपल
ु ाच्या दरु
ु स्तीचे रखडलेले
िाम िेळेत पण
ु व िरण्याबाबत

(६९)

*

३१३

अॅड.आमशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी

(विलेपाले), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी
पजश्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल),

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.महे श बालदी (उरण), श्री.अतल
भातखळिर
ु
(िाांददिली पि
ू )व , श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपरू

दषिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.प्रमोद (राजू) रतन
पाटील (िल्याण ग्रामीण), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पि
ू )व , श्री.िालीदास
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िोळां बिर

(िडाळा),

श्रीमती

माधुरी

ममसाळ

(पिवती) :

सन्माननीय

सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाुलासा
ील ील ीाय -

(१) मब
ींु ई ील सायन उड्डािपल
ु ाच्या दरु
ु ् ीपव
ू ीचा खे प्राथममी ीाम सरु
ु झाले

मात्र उड्डािपल
ु ाींचा खे बेअरलींग बदलण्याचा खे ीाम लवील सींपवण्यासाठी आवश्यी
असलेले अधधी िॅक्स अदयाप एमएसआलडीसीीडे उपलब्ध झाले नसल्हयाने हे

ीाम माहे डडसेंबल, २०१८ मध्ये वा त्सयादलम्यान पासन
बींद असल्हयाचा खे
ू
तनदशडनास आले आहे , हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्हयास, सदल उड्डािपल
ु ाच्या बेअरलींग बदलण्याच्या ीामासाठी याआधी
१२ िॅक्सचा खा वापल ीलण्या

येिाल हो ा मात्र यासाठी िा्

ीालावधी

लागिाल असल्हयामळ
ु े शींभल िॅक्सचा खा वापल ीलण्याचा खा तनिडय घेण्या
आहे, हे ही ाले आहे ीाय,
(३) असल्हयास, उक्
ीाम वेळे

आला

तनिडयाचा खी अींमलबिाविी ीरुन लाडलेले उड्डािपल
ु ाचा खे

पि
सरु
ु ड ीरून वाह ी
ु
ु ीलण्याच्यादृष्ीने शासनाने ीोि ी

ीायडवाही ीेली वा ीलण्या

ये

आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे

?

श्री. एिनाथ मशांदे : (१) व (२) होय, हे ाले आहे .
घेण्या

शीव उड्डािपल
ू ाचा खे बेअरलींग बदलण्याचा खे ीाम माहे मे, २०१८ मध्ये हा ी
आले

असन
ू

तनववदे ील

बनववण्याचा खी िबाबदाली सींबधीं ध

ल द
ू ीनस
ु ाल

बेअरलींगचा खे

सींील्हपधचा खत्र

ठे ीेदालाचा खी हो ी. सायन उड्डािपल
ु ाच्या

बेअलीींग चा खे सींील्हपधचा खत्र नवीन ीोड प्रमािे ीलिे आवश्यी हो े. या बेअलीींगचा खे
बोल्ह् व ज्लव्हि

ीं ो ीं

िूळिे गलिेचा खे हो .े सरु
ु वा ीच्या ीालावधीमध्ये

ाींब्रत्री अडचा खिीमळ
ु े नवीन सींील्हपधचा खत्र अींत म ीलण्यास वेळ लागला हो ा.

सदलचा खे ीाम ीमी ीालावधी

पि
ू ड ीलण्यासाठी एीूि १०७ िॅक्स एीाचा ख

वेळेस उपलब्ध ीरुन एीाचा ख ्प्प्यामध्ये बेअरलींग बदलण्याचा खे तनयोिन
ीलण्या

आले आहे . आ ापयं

ीरुन घेण्या

आले आहे

आहे . त्सयामळ
ु े ीमी
ील ा येईल.

यापैीी ४० िॅी ठे ीेदालामाफड

व लवीलचा ख उवडली

उपलब्ध

६७ िॅी उपलब्ध होिाल

ीमी ददवस वाह ी
ू बींद ठे वन
ू बेअरलींगचा खे ीाम पि
ु ड
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(३) शीव उड्डािपल
ू ाचा खे बेअरलींग बदलण्याचा खे ीाम फेिव
ु ाली, २०२० मधील
पदहल्हया आठवड्यापासन
ू सरु
ु ीलण्या
ददवसाींमध्ये पि
ू ड ीलण्याचा खे तनयोजि
(४) प्रश्न उद्ाव

नाही.

येिाल आहे व सदलचा खे ीाम पढ
ु ील ५०

आहे .

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

पनिेल (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथे प्रशासिीय इमारत उभारण्याबाबत
(७०)

*

१५४

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महे श बालदी (उरण),

अॅड.आमशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती
मननषा चौधरी (ददहसर) :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि

उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय -

(१) पनवेल ( ा.पनवेल, जि.लायगड) येथे नागरलीाींना शासीीय ीामा

होिाला आधथडी व मानमसी त्रास ीमी होण्यासाठी सवडचा ख शासीीय ीायाडलये
एीाचा ख ि ाााली आिण्याीरल ा उभालण्या
९० ्क्ीे ीाम पि
ू ड झाले असन
ू उवडली

आलेल्हया प्रशासीीय इमाल ीचा खे

१० ्क्ीे ीाम तनधी अभावी लाडले

असल्हयाचा खे माहे िानेवाली, २०२० मध्ये वा त्सयादलम्यान तनदशडनास आले आहे,
हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्हयास, सदल प्रशासीीय इमाल ीचा खे ीाम माहे फेिव
ु ाली, २०१७ पयं
पि
ू ड होिे अपेक्षक्

अस ाना

(३) असल्हयास, उक्

प्रीलिी शासनाने चा खौीशी ीरून सवड शासीीय ीायाडलये

अपि
ू ाडव्थे

ीन वषाडचा खा ीालावधी होवन
ू सद्ध
ु ा अदयापही

आहे, हे ही ाले आहे ीाय,

एीाचा ख ि ाााली आिण्यासाठी उभालण्या
तनधी उपलब्ध ीरून दे ऊन उवडरल
ीायडवाही ीेली वा ीलण्या

ये

आहे ,

बाींधीाम पि
ु ड ीलण्याबाब

(४) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) व

आलेल्हया प्रशासीीय इमाल ीला

ीोि ी

?

(२) प्रशासीीय इमाल ीचा खे ९० ्क्ीे ीाम

पि
ू ड झाले असन
ू न्याय प्रववषठ िागे ील बाींधीाम अदयाप पि
ू ड व्हावयाचा खे
आहे .
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(३) प्रलींब्रब

न्यायालयीन दावा सींपषु ्ा

आल्हयानीं ल इमाल ीचा खे ीाम पि
ू ड

ीलण्याचा खे तनयोिन आहे .
(४) प्रश्न उद्ाव

नाही.

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

खेड (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील आांजणी रे ल्िे स्टे शन ते

खाडीपट्यातील ११ गािाांना जोडणारा खाडीपल
ू उभारण्याबाबत
(७१)

*

१३४२

श्री.भास्िर जाधि (गह
ु ागर) :

सन्माननीय सािवजननि

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील
ीाय -

(१) ाेड (जि.लत्सनाधगली)
मशषी,

ालक्
ु या ील पन्हाळिे, बदहलवली, लिवेल, मब
ुीं ीे,

ब
ुीं ाड, ीोलगाींव, होडााड, ीिी, अनसपलु े , सविस या गावाींना आींििी

ले ल्हवे ््े शनला पोहोचा खण्यासाठी सम
ु ाले ६० कीलोमी्लचा खा वळसा घालन
ू िावे
लाग ,े हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्हयास, आींििी ले ल्हवे ््े शन आणि ााडीपट्य
् ा ील गावे यामध्ये
असलेल्हया

ााडीवल

पल
ू

बाींधण्याचा खी

मागिी

लोीप्रत तनधीींना ीेली आहे, हे ही ाले आहे ीाय

्थातनी

ग्राम्थाींनी

(३) असल्हयास, मागिीच्या अनष
ीं ाने सदल ााडीवल पल
बाींधण्याबाब
ु ग
ू
शासनाने ीोि ी ीायडवाही ीेली वा ीलण्या
(४) नसल्हयास, ववलींबाचा खी ीालिे ीाय आहे
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) हे अींश

?

ये

आहे,

ाले आहे . सदय ज्थ ी

ववषयाींकी

गावामधील प्रवाशाींना ाेड ले ल्हवे ््े शनला पोहोचा खण्यास सलासली ३०.०५ की.मी
इ ीे अीं ल पाल ीलावे लाग .े
(२) होय.
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(३) व (४) ववषयाींकी

पल
े या
ु ाचा खे ीाम तनीष, मींिूली व तनधी उपलब्ध च्

अधीन लाहून हा ी घेण्याचा खे तनयोिन लाहील.
-----------------

विधान भिन :
मुांबई.

राजेंद्र भागित

सधचि (िायवभार),

महाराष्ट्र विधानसभा
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